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الحريري للصقر :مهمتي صعبة جدا

«المنطقة مشتعلة ...وأولويتي حماية بلدي من شر الحروب»

• «عالقتي باألمير محمد بن ّسلمان مميزة ...وعادت إلى طبيعتها مع جعجع»
• «مهتمون ببناء الجيش وتمكنا بمساعدة الغرب والخليج من مضاعفته  3مرات»
• رئيس مجلس العالقات :تحييد لبنان عن األزمات ضرورة لالقتصاد واالستثمار
خالل لقاء جمعه مع رئيس مجلس العالقات العربية والدولية،
محمد الصقر أمــس األول بمقره فــي بيت الــوســط ببيروت ،شدد
رئيس الحكومة اللبنانية ،زعيم تيار المستقبل ،سعد الحريري
ً
على أن أولويته الحالية هي حماية لبنان ،الفتا إلى أن "لبنان يقع
في منطقة مشتعلة ،وأهــم شــيء عندي حمايته من شر الحروب،
ً
وهي مهمة صعبة جدا".
وقال الحريري ،خالل اللقاء الذي شهد بحث تطورات األوضاع
في لبنان بعد االنتخابات ،ومسار تشكيل حكومة جديدة ،باإلضافة
إلى المستجدات اإلقليمية والدولية ،والعالقات العربية -العربية،
ً
إن من األمور التي يهتم بها حاليا "بناء الجيش اللبناني وقوى
ً
األمن" ،مشيرا إلى أنه "خالل فترة الوجود السوري في لبنان ،كان
ً
ً
عدد الجيش نحو  ٢٨ألفا ،واآلن وصل إلى حوالي  90ألفا ،وذلك
بمساعدة الواليات المتحدة وفرنسا والسعودية ودول الخليج".
وأكد أن عالقته بولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان
ً
ً
ً
"مميزة جدا" ،مبينا أنه على اتصال مستمر معه ،خصوصا على
وسائل التواصل االجتماعي ،كما أن عالقته مع زعيم حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع ،عادت إلى ما كانت عليه.
ً
ً
وك ـشــف أن "تـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة سـيـكــون قــري ـبــا ج ــدا،
ً
ً
ً
وقطعنا شوطا كبيرا" ،الفتا إلى أن "المستقبل" قرر فصل الوزارة
عن النيابة ،وبالتالي فإن وزير الداخلية الحالي ،النائب المنتخب
نهاد المشنوق ،سيغادر منصبه.
بدوره ،نقل الصقر تحيات القيادة الكويتية إلى الحريري ،الذي
أشاد بالدعم الكويتي المستمر وغير المنقطع للبنان.
وأكد الصقر أن "على لبنان تشكيل حكومة قادرة على مواصلة
تحييده عن أزمــات المنطقة ومنع تسلل أي توتر أمني إليه ،بما
ً
ينعكس إيجابا على الجو االقتصادي ومناخ االستثمار ،وهو ما
يحتاجه لبنان بشدة هذه األيام".

الحريري خالل استقباله الصقر في
بيت الوسط ببيروت

خليل عبدالله يعلن تعليق استجوابه للحجرف

٠٥

المبارك تفقد
المبنى «»T4
بالمطار وأشاد
بالجهود المبذولة
إلنجازه
ص 03
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األمير :نؤيد إجراءات السعودية لحفظ أمنها

استقباالت ولي العهد

التقى ولي العهد والمبارك والكندري والنائب األول وعزى خادم الحرمين بضحايا جازان
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد بقصر
السيف ،صباح أمس ،سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد.
واستقبل سـمــوه كــذلــك سمو
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الشيخ
جابر المبارك ،ثم رئيس مجلس
األمة باإلنابة عيسى الكندري.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه الـنــائــب
األول لــرئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر
الصباح.
فــي مجال آخــر ،بعث صاحب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو ب ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ــادم
الـ ـح ــرمـ ـي ــن الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن ال ـم ـل ــك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقة أع ــرب فيها سـمــوه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته
بــاسـتـشـهــاد ثــاثــة مــدنـيـيــن في
منطقة ج ــازان جنوبي المملكة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة الـشـقـيـقــة
بمقذوف أطلق من داخل األراضي
اليمنية.
وأشـ ـ ـ ــار سـ ـم ــوه إلـ ـ ــى أن ه ــذا
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـك ــرر
يستهدف أمــن وسالمة المملكة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة الـشـقـيـقــة
وشعبها والمقيمين على أرضها،
وي ـت ـنــافــى م ــع ال ـش ــرائ ــع والـقـيــم
ً
والمبادئ الدولية ،مؤكدا سموه

ً
األمير مستقبال عيسى الكندري أمس
وقوف الكويت إلى جانب المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة وتعاطفها
معها وتأييدها في كل ما تتخذه
من إجراءات للحفاظ على أمنها،
ً
س ــائ ــا س ـم ــوه ال ـم ــول ــى تـعــالــى
أن يتغمد ش ـهــداء ه ــذا الـحــادث
ب ــواس ــع رحـمـتــه وم ـغ ـفــرتــه ،وأن
يسكنهم فـسـيــح جـنــا تــه ويلهم

أس ــره ــم جـمـيــل ال ـص ـبــر وحـســن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــزاء ،وأن ي ـح ـف ــظ ال ـم ـم ـل ـكــة
وشعبها مــن كــل م ـكــروه ويــديــم
عليها نعمة األمن واألمان في ظل
القيادة الحكيمة لخادم الحرمين
الشريفين.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تعزية إلى ملك مملكة البحرين

ً
ولي العهد مستقبال أنس الصالح أمس
ال ـش ـق ـي ـقــة ح ـم ــد ب ــن ع ـي ـســى بــن
سـلـمــان آل خـلـيـفــة ،أعـ ــرب فيها
سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــص تـ ـع ــازي ــه
وصادق مواساته بوفاة المغفور
ل ـهــا بـ ــاذن ال ـلــه ت ـعــالــى الشيخة
هـ ــالـ ــة بـ ـن ــت دع ـ ـيـ ــج آل خ ـل ـي ـفــة،
ً
مـ ـبـ ـتـ ـه ــا س ـ ـمـ ــوه إل ـ ـ ــى ال ـم ــول ــى
ج ــل وع ــا أن يـتـغـمــدهــا بــواســع

رحمته ويسكنها فسيح جناته،
وأن يلهم ملك البحرين واألسرة
الـمــالـكــة جـمـيــل الـصـبــر وحـســن
العزاء.
وبعث سمو ولي العهد وسمو
رئيس مجلس الــوزراء ببرقيات
تعزية مماثلة.

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد
بقصر السيف ،صباح أمس ،رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك.
واس ـت ـق ـب ــل س ـم ــوه ك ــذل ــك رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
باإلنابة عيسى الكندري .كما استقبل سمو ولي
العهد النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

واستقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،كما استقبل
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

توقيع َ
عقدي اإلشراف واإلنشاء
لمجمع الخدمات العمالية
●

جورج عاطف

ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة
بالوكالة ،أحمد الـمــوســى ،إن
الـهـيـئــة وق ـعــت عـقــد اإلش ــراف
ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــروع إن ـش ــاء
وانـ ـج ــاز وتـشـطـيــب وصـيــانــة
مجمع خدمات عمالية إلدارة
م ـح ــاف ـظ ــة ح ــول ــي مـ ــع مـكـتــب
ـاسـتـشــارات
دار إم إي ســي لـ ّ
الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة ،ومـ ــث ـ ـلـ ــه ه ــاش ــم
الـمــوســوي ،بصفته المفوض
بالتوقيع.
وأفــاد الموسى بــأن الهيئة
وقـ ـ ـع ـ ــت أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـقـ ــد إن ـ ـشـ ــاء
وإنـ ـج ــاز وتـشـطـيــب وصـيــانــة
مجمع خدمات عمالية إلدارة
م ـح ــاف ـظ ــة ح ــول ــي مـ ــع شــركــة
النظرة المستقبلية ّللتجارة
العامة والمقاوالت ،مثلها بالل
حسن زيدان بصفته المفوض
بالتوقيع.

أحمد الموسى

وذكر إن إجــراء ات الترسية
للعقدين المذكورين تمت وفقا
ألح ـك ــام ال ـق ــان ــون ،وب ـعــد أخــذ
الموافقات الالزمة من الهيئات
المختصة كالجهاز المركزي
للمناقصات ،ومراجعة إدارة
الفتوى والتشريع لبنود العقد
وموافقة ديوان المحاسبة.
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محليات

المبارك تفقد المبنى « »T4بالمطار وأشاد بجهود إنجازه

«االستثمار في الشباب الكويتيين وتسخير كل اإلمكانات لخدمتهم من أولويات الحكومة»

سموه خالل حديثه مع المهندسين المشرفين في «الطيران المدني» على مبنى الركاب الجديد

المبارك والوزراء المرافقون خالل الجولة
قام رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،مساء أمس
األول ،ب ـجــولــة تـفـقــديــة لـمـشــروع
مبنى الركاب ( )T4بمطار الكويت
الدولي يرافقه مجموعة من الوزراء.
وك ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال س ـم ــوه
وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـك ــان
وزيـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـخــدمــات
العامة د .جنان بوشهري ،ورئيس
اإلدارة ال ـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي
الشيخ سلمان الحمود وعــدد من
المسؤولين.

وقــالــت بــوشـهــري فــي تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الــوزراء استمع إلى شرح مفصل
عــن مبنى الــركــاب الـجــديــد ،الــذي
تــم تخصيصه لـشــر كــة الخطوط
الجوية الكويتية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن سـ ـ ـم ـ ــوه أشـ ـ ـ ــاد
ب ــالـ ـجـ ـه ــود ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة إلنـ ـج ــاز
وافتتاح وتشغيل مبنى الركاب
( )T4و ت ـحــد يــث ا لـبـنـيــة التحتية
لقطاع النقل الجوي والشحن في
ً
مطار الكويت الدولي ،وذلك تنفيذا

لرؤية صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد عبر خطة
التنمية الوطنية ( كــو يــت )2035
لتحويل الكويت إلــى مركز مالي
وتجاري جاذب لالستثمار.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن س ـ ـمـ ــو رئـ ـي ــس
ً
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـتـ ـق ــى ع ـ ــددا
م ــن الـمـهـنــدسـيــن وال ـم ـه ـنــدســات
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ــن اإلدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي وال ـم ـشــرف ـيــن
على مـشــروع مبنى الــركــاب ()T4
ً
حـيــث قــدمــوا لـسـمــوه عــرضــا عن

تسريع وتيرة مشاريع الطرق المحيطة بالمطار
●

الكويت
ستشهد نقلة
نوعية في
قطاع الطيران
خالل المرحلة
المقبلة

سيد القصاص

تخلل زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لمبنى
الركاب بحث مشاريع الطرق المحيطة بالمطار
ومدى جاهزيتها لمواكبة افتتاح المبنى الجديد.
وأك ـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـلـطــرق
والنقل البري أحمد الحصان االنتهاء من األعمال
الخاصة بتطوير طريق الغزالي لخدمة المطار
المساند  30يونيو الجاري ،باالضافة الى تسريع
اعمال الطرق التي تخدم الحركة المرورية بمطار
الكويت ،ومنها مشروع الدائري .6.5

بوشهري

ب ــدوره ،أشــاد رئيس الطيران المدني الشيخ
سلمان الـحـمــود بجهود الهيئة الـعــامــة للطرق
والنقل البري ،والتزامها بالموعد المحدد إلنهاء
أع ـمــال ال ـطــرق الـتــي تـخــدم الـمـطــار ،متمنيا لها
مزيدا من التوفيق لتطوير شبكة الطرق لخدمة
الوطن والمواطن.
وطالب الحمود القائمين على الهيئة بإلغاء
الدوار واإلشارات الموجودة على طريق المطار
ل ـت ـكــون ح ــرك ــة ال ـس ـيــر م ــن وإلـ ــى م ـط ــار الـكــويــت
حرة دون توقف حرصا على تقليل االزدحامات
المرورية وتيسير حركة السير.

وزيرة الخدمات توجه إلى تأجيل
القطع اآللي في يونيو
السبيعي :لمشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد
وجهت وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـخ ــدم ــات د .ج ـن ــان بــوشـهــري
إل ــى تــأجـيــل الـقـطــع اآلل ــي الـمـبــرمــج للمواطنين
والمقيمين عن الشهر الجاري ،لمشاركتهم فرحة
العيد السعيد.
بدورها ،أعلنت وكيلة وزارة الخدمات باإلنابة
بثينة السبيعي وقف عملية القطع اآللي المبرمج
لشهر يونيو الجاري ،بناء على توجيهات الوزيرة
بوشهري.
وقالت السبيعي ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن ــه سـيـتــم وق ــف عـمـلـيــة الـقـطــع اآللـ ــي الـمـبــرمــج
للخطوط الهاتفية لشهر يونيو بمناسبة عيد

الفطر السعيد ،مشيرة إلــى أن الـ ــوزارة اتخذت
هــذه المبادرة لمشاركة المواطنين والمقيمين
فرحة العيد.
وأوضحت أن الوزارة عملت على تنفيذ نظام
ال ـق ـطــع اآللـ ــي ال ـم ـبــرمــج م ــن خ ــال ب ــث الــرســائــل
التحذيرية ،ومــن ثــم القطع فــي حــال عــدم ســداد
المستحقات ،وذلك منذ عدة سنوات ،حيث كان له
بالغ األثر في حث المشتركين على تسديد المبالغ
المالية المستحقة للوزارة ،متوجهة في الوقت
ذاته بالتهنئة إلى سمو أمير البالد ،وولي عهده
األم ـيــن ،وسـمــو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،وعموم
الشعب الكويتي بهذه المناسبة المباركة.

مراحل تنفيذ المشروع ،مؤكدين
أن المشروع يسير وفــق الجدول
الزمني المحدد له في حين أشاد
سـ ـم ــوه بـ ــالـ ــدور ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم بــه
العنصر الوطني في خدمة الوطن
مؤكدا أن االستثمار في الشباب
الكويتيين وتسخير كل اإلمكانات
لخدمتهم من أولويات الحكومة.
وتــوج ـهــت ال ــوزي ــرة بــوشـهــري
بالشكر لرئيس مجلس ا ل ــوزراء
على دعمه غير المحدود إلنجاز
مبنى الركاب ( )T4المقرر تدشينه
ال ـش ـهــر ال ـم ـق ـبــل وم ـب ـنــى ال ــرك ــاب
الجديد ( )T2الذي تم تصنيفه من
بين أجمل تصاميم مباني الركاب
وال ـ ـم ـ ـطـ ــارات ال ــدولـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
والمقرر إنجازه عام .2020
وأشــارت الى أن اإلدارة العامة
للطيران المدني برئاسة الشيخ
سلمان الـحـمــود ومــديــرهــا العام
يــوســف الـ ـف ــوزان والـعــامـلـيــن في
الطيران المدني ووزارة الداخلية
واإلدارة العامة لإلطفاء واإلدارة
ً
العامة للجمارك يبذلون جهودا
مشكورة إلنجاز جميع المشاريع
المرتبطة بقطاع النقل ا لـجــوي،
الفتة إلى أن الكويت ستشهد نقلة
نوعية بهذا القطاع خالل المرحلة
القادمة.

بوشهري تتفقد برفقة «الداخلية» و«الجمارك»
استعدادات المطار لموسم السفر

تحويل شركات الطيران منخفضة التكاليف إلى مطار سعد العبدالله
●

يوسف العبدالله

ً
تزامنا مع حلول موسم السفر
ال ـس ـن ــوي ،قــامــت وزي ـ ــرة الــدولــة
لـشــؤون اإلس ـكــان وزي ــرة الــدولــة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،د .ج ـن ــان
ب ــوش ـه ــري ،ب ـجــولــة تـفـقــديــة في
م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي صـبــاح
أمـ ـ ــس ب ــرف ـق ــة رئـ ـي ــس ال ـط ـي ــران
المدني الشيخ سلمان الحمود،
والمدير العام للطيران المدني ،م.
يوسف الفوزان ،ومسؤولي وزارة

ً
«اإلعاقة» 50346 :معاقا مسجلون عبر النظام اآللي
المبيلش :إصدار  6982لوحة مرور و 1775كتاب تعذر و 3413تخفيف ساعات عمل
دعت المبيلش ذوي اإلعاقة
إلى تسلم صالحيات الدخول
الخاصة بهم عبر خدمة الـ "أون
الين" التي تمكن المعاقين من
تتبع معامالتهم ،واالطالع
على بيانات الصرف المالية،
ووضع المعامالت المقدمة
والتقديم على الخدمات األخرى.

●

جورج عاطف

كشفت مديرة إدارة نظم المعلومات ،في
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة ،هنادي
المبيلش أن إجمالي المعاقين المسجلين
في النظام اآللي لميكنة خدمات الهيئة بلغ
ً
 50346م ـعــاقــا ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه تــم إص ــدار
ً
 6982لوحة مــرور عبر النظام اآللــي ،فضال
عن إصــدار  1775كتاب تعذر ،و 3413كتاب
تخفيف ســا عــات ا لـعـمــل للمكلفين برعاية
معاقين.
وأعلنت المبيلش ،في تصريح صحافي
أمـ ــس« ،إط ـ ــاق خــدمــة الـتـسـجـيــل ف ــي مــوقــع
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة لـ ـحـ ـمـ ـل ــة «ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــاء ل ـت ــوظ ـي ـف ـه ــم»
للمستفيدين من المعاقين ،الفتة إلى أنه في
إطــار التطور التكنولوجي المتسارع الذي
ً
تشهده الهيئة ،وتسهيال على ذوي اإلعاقة
في انجاز معامالتهم ،تم إطالق هذه الخدمة.

البوابة اإللكترونية

تفعيل طباعة
جميع معامالت
اإلعاقة البصرية
بلغة «برايل»

وقالت المبيلش إنه وفقا للخدمة الجديدة
يتمكن المعاقون للفئة العمرية من  18إلى
 33سنة من الدخول عبر البوابة االلكترونية،
من خالل موقع الهيئة للتسجيل خالل الفترة
مــن  28مايو حتى  14يونيو ،حيث سيتم
تـحــديــد مــوعــد مقابلة فــي مـقــر الهيئة عبر

المبارك يستمع إلى شرح عن أحد مرافق المبنى الجديد

الموقع ،كما يتمكن المعاق من االطالع على
الشروط والفئات واألعمار من خالله لتحقيق
هدف الحملة لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي
االعاقة.
ودعــت المبيلش ذوي اإلعــاقــة إلــى تسلم
صالحيات الدخول الخاصة بهم عبر خدمة
الـ «أون الين» التي تمكن المعاقين من تتبع
معامالتهم ،واالطــاع على بيانات الصرف
المالية ،ووضع المعامالت المقدمة والتقديم
على الخدمات األخرى.

اإلعاقة البصرية
وأعلنت المبيلش ،أنه من منطلق حرص
الهيئة على تذليل وتسهيل المعامالت لذوي
اإلعــاقــة سيتم خــال األي ــام القليلة القادمة
تفعيل طـبــا عــة جميع ا لـمـعــا مــات الخاصة
بفئة اإلعاقة البصرية ،عن طريق استخدام
طابعة لغة (برايل) للتسهيل عليهم قراءة أي
مستند يتم استخراجه من قبل الهيئة ،حيث
سيكون مستند الطباعة بلغة (برايل) مطابقا
للمستند األصلي المعتمد لدى الهيئة.
وكشفت عن إطالق مشروع اإلطار الوطني
الت ــاح ــة ال ـم ـح ـتــوى االل ـك ـت ــرون ــي بــالـتـعــاون
مــع المجلس اال ع ـلــى للتخطيط والتنمية،
وبرنامج عمل األمــم المتحدة ،الــذي يتعلق
ب ــام ـك ــان ـي ــة ال ـت ـص ـفــح وال ـ ــوص ـ ــول ل ـل ـمــواقــع

اإللكترونية وتطبيقات الهواتف المتنقلة بكل
سهولة ويسر ،خصوصا اصحاب االعاقة.
وأضافت أن «هناك فئات عدة مستفيدة من
المشروع ،منها ذوو االعاقات ،وكبار السن،
ومستخدمو األجهزة الذكية ،وذوو الخلفيات
الثقافية واللغوية المختلفة».

بيئة رقمية
وذكرت أنه «تم تحديد اإلجراءات المطلوبة
لتحقيق المعايير ،التي من أهمها ،تحديد
المعايير ومتطلباتها ،من ثم التدريب عليها
بهدف االستخدام الصحيح ،وفهم إجراء ات
التدقيق والتقييم واالخـتـبــار الــذي يتم من
قبل الفئات المعنية ،في إطار يوفر إجراءات
ومبادئ توجيهية تغطي جميع المحتويات
الرقمية التي تتطلب اتصاال باالنترنت».
وبـيـنــت أن «ه ــذا ال ـم ـشــروع خ ـطــوة أول ــى
لـتـحــويــل الـبـيـئــة الــرق ـم ـيــة ف ــي ال ـكــويــت إلــى
مــؤه ـلــة داعـ ـم ــة ل ــأش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة،
فـضــا ع ــن تـعــزيــز ف ــرص ال ــوص ــول الـشــامــل
وال ـع ــادل لـلـمـعـلــومــات ،ك ــون أن الـهـيـئــة هي
الجهة المعنية بشؤون الفئات المستفيدة من
هذا المشروع» ،مؤكدة أنه «صار لزاما علينا
تطبيق هذا المحتوى ،والتنسيق مع الجهات
المعنية لتبدأ بــاسـتـخــدام نـمــوذج الكفاء ة
الخاص باتاحة المحتوى االلكتروني».

الداخلية والجمارك للوقوف على
التحسينات المجهزة للحد من
زحام المسافرين.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» م ــن
م ـصــادرهــا أن الـمـطــار سيشهد
هـ ــذا الـ ـع ــام أري ـح ـي ــة ك ـب ـيــرة في
التعامل مــع المسافرين بــا أي
زحام ،بعد تحويل  15في المئة
م ــن ح ــرك ــة ال ــرك ــاب ف ــي الـمـبـنــى
الرئيس من خالل شركات طيران
منخفضة التكاليف Low coast
الى مبنى الشيخ سعد العبدالله

 ،T3ونقل طيران «الجزيرة» الى
مبنى الركاب الجديد لهم في .T5
وذكــرت المصادر أن الوزيرة
بــوشـهــري اطـلـعــت صـبــاح أمــس
بـ ــرف ـ ـقـ ــة مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي «الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران
ا لـ ـ ـم ـ ــد ن ـ ــي» ووزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
واإلدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك على
حركة المسافرين وآلية إصــدار
ت ـ ـ ــذاك ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــري ـ ــن ،وس ـ ــط
تسهيالت جديدة أبرزها أجهزة
لـخــدمــة الـتـسـجـيــل ال ــذات ــي Self
 check inتتبع جميع شــر كــات

ال ـط ـيــران إلصـ ــدار ت ــذاك ــر دخ ــول
ال ـط ــائ ــرة لـلـمـســافــريــن ال ــذي ــن ال
يحملون سوى حقائب اليد.
وش ـ ـهـ ــدت الـ ـ ــوزيـ ـ ــرة ال ـج ــول ــة
بـ ــرف ـ ـقـ ــة مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي «الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران
المدني» ووكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون المنافذ ،اللواء
مـ ـنـ ـص ــور ا ل ـ ـعـ ــو ضـ ــي ،واإلدارة
العامة للجمارك ،لــاطــاع على
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات مـ ــوسـ ــم ال ـص ـيــف
بمطار الكويت الدولي الحالي،
بعد تسميته أخيرا .T1

ً
ً
ً
 626طلبا إسكانيا جديدا ...وفتح 56
ملف بيت شعبي
 93معاملة تبادل وتنازل و 1387بدل إيجار خالل مايو
●

يوسف العبدالله

س ـج ـلــت ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة انـخـفــاضــا
كـ ـبـ ـي ــرا فـ ــي م ـع ــام ــات ـه ــا لـقـلــة
مراجعة المواطنين إلداراتـهــا
ً
تزامنا مع حلول شهر رمضان،
خالل مايو الماضي ،بنحو 11
ألف معاملة ،مقارنة بالشهور
الماضية آخــرهــا أبــريــل بنحو
 20ألف معاملة.
وأش ـ ـ ـ ــار تـ ـق ــري ــر ال ـم ــؤس ـس ــة
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــري ،الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـص ـل ــت
«الجريدة» على نسخة منه ،إلى
أن إجمالي المعامالت المنجزة
خالل مايو الماضي بلغ 11.471
أل ــف مـعــامـلــة ،مـنـهــا  505فقط
لـقـســم ال ـم ـتــاب ـعــة ،مـتـمـثـلــة في
اعـ ـتـ ـم ــاد  32ك ـت ــاب ــا لـتـقـسـيــط
م ــدي ــون ـي ــات ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،إلــى
جانب استقبال  389استفسارا
مــن الـمــواطـنـيــن ،كـمــا استقبل
مــركــز خــدمــة العمالء الهاتفية

 886م ـك ــال ـم ــة عـ ـب ــر االتـ ـص ــال
المباشر مــع موظفي الخدمة،
في ارتفاع ملحوظ وواضح.
وفـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـس ـ ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال،
شهدت إدارة الطلبات ارتفاعا
م ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــا ب ـ ــإجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي 688
معاملة ،ممثلة في  626معاملة
ج ــدي ــدة لـفـتــح ط ـلــب إس ـكــانــي،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب تـ ـخـ ـصـ ـي ــص 41
م ـعــام ـلــة إس ـك ــان ـي ــة ،ف ــي حـيــن
ا س ـت ـق ـب ـل ــت اإلدارة  21طـلــب
استكمال نواقص ومستندات
رسمية في معامالت الطلبات
والتخصيص وبدل اإليجار.
وأ ظ ـ ـهـ ــر ا ل ـت ـق ــر ي ــر أن إدارة
ب ــدل اإلي ـج ــار ش ـهــدت ارتـفــاعــا
ً
واض ـحــا والنصيب األكـبــر في
عدد المعامالت مقارنة باألشهر
الـمــاضـيــة ،بـعــد وصــول ـهــا إلــى
 1387مـ ـع ــا مـ ـل ــة خ ـ ـ ــال م ــا ي ــو
الماضي ،بعد أن شهدت 1173
معاملة في أبريل الماضي ،في
ح ـيــن ان ـت ـهــت إدارة الـمـســاكــن

الـ ـم ــؤج ــرة مـ ــن ف ـت ــح  56مـلـفــا
جديدا للبيوت الشعبية.
أمـ ـ ــا إدارة ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع ،فـقــد
ً
انخفضت نسبيا ،وتم اعتماد
وتوزيع  171عقد انتفاع بصفة
اإليجار في بعض مشاريعها،
ف ــي ح ـيــن ش ـه ــدت الـمــؤسـســة
ارت ـفــاعــا مـلـحــوظــا إلجـ ــراء 93
معاملة للتبادل والتنازل خالل
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،ال ــى جــانــب
إنجاز  461معاملة للتوثيق،
فضال عن إنجاز  3570شهادة
ل ـ ـمـ ــن يـ ـهـ ـم ــه األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ،خ ــاص ــة
بــال ـمــواطــن إلن ـج ــاز معاملته
في قطاعات المؤسسة ،إضافة
إلى إصدار  2054شهادة لمن
يهمه األم ــر ،موجهة إلــى بنك
االئتمان الكويتي ،عبر الربط
االلـ ـكـ ـت ــرون ــي مـ ــع الـ ـبـ ـن ــك ،فــي
وقت سجلت المؤسسة 1600
استفسار للمواطنين.
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النائب األول يختتم مشاركته في اجتماع «محاربة داعش»

مكافحة آيديولوجية
التطرف متزامنة مع
العمليات العسكرية
للحد من التنظيمات
اإلرهابية

ع ــاد ا ل ـنــا ئــب األول لــر ئـيــس
مجلس ا لـ ــوزراء وز ي ــر ا لــد فــاع
الشيخ ناصر الصباح والوفد
ال ـع ـس ـكــري ال ـمــرافــق ل ــه مـســاء
ً
أمــس األول إلــى الـبــاد قــادمــا
من مملكة بلجيكا.
وأع ـل ـنــت مــديــريــة الـتــوجـيــه
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات
الـ ـع ــام ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ــدف ـ ــاع فــي
بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـحـ ــا فـ ــي أن ا ل ـش ـي ــخ
ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح أعـ ـل ــن خ ــال
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوره ا ج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع وزراء
الـ ــدفـ ــاع لـ ـل ــدول األع ـ ـضـ ــاء فــي
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ل ـم ـحــاربــة
ت ـن ـظ ـيــم (داع ـ ـ ـ ــش) وال ـم ـن ـع ـقــد
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـق ـ ــر حـ ـ ـل ـ ــف (ال ـ ـ ـنـ ـ ــاتـ ـ ــو)
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة
بروكسل أن محاربة ومكافحة
آي ـ ـ ــدي ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
والـ ـتـ ـط ــرف ال ـف ـك ــري م ـتــزام ـنــة
مع العمليات العسكرية للحد
م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر الـ ـمـ ـتـ ـن ــام ــي مــن
التنظيمات اإلرهابية.

«الكهرباء» :إنشاء خزانين أرضيين
للمياه العذبة في الفنيطيس
●

سيد القصاص

حصلت وزارة الكهرباء والماء أخيرا على موافقة الجهاز المركزي
للمناقصات بشأن طلب طرح المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز
وصيانة خزانين أرضيين من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة
سعة كــل منهما  85مليون غــالــون إم ـبــراطــوري فــي منطقة غرب
الفنيطيس مع االعمال الملحقة بهما.
يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى زيادة المخزون االستراتيجي
للمياه وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين منها ،وتغذية
منطقة الفنيطيس والمناطق المجاورة لها ،والمحافظة على الطرق
الداخلية من األضرار الناتجة عن استخدام التناكر.
وتتعاقد الوزارة بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات والموافقات
الخاصة بالجهات الرقابية مع الشركة الفائزة ،وبعد توقيع العقد
يـبــدأ التنفيذ وفـقــا للوائح المعمول بها فــي قــانــون المناقصات
العامة.
من جانب آخر ،أدرجت الوزارة ضمن مشاريعها للعام الجاري
 2018مشروعا إلنشاء خطوط نقل المياه من منطقة غرب الفنيطيس
إلى صبحان ،ضمن "محافظة مبارك الكبير".
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الزمني للمشروع حدد بدء التنفيذ
من  2019 /1 /1إلى  2021 /1 /1مدة  24شهرا.
فــي سـيــاق متصل ،تنفذ ال ــوزارة مشروعا إلنـشــاء محطة ضخ
وملحقاتها في منطقة النعايم ،حيث أدرجت الوزارة المشروع ضمن
ميزانيتها للسنة المالية الجارية  2018على أن يتم الطرح خاللها
عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،وقد رصدت الوزارة مبلغ
 4.5ماليين دينار تكلفة تقديرية للمشروع.

النائب األول خالل عودته
والتقى النائب األول خالل
ً
زي ــارت ــه ك ــا م ــن وزي ــر الــدفــاع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـي ـم ــس م ــات ـي ــس
ووزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
الـ ــدفـ ــاع ال ـب ــري ـط ــان ــي جــاف ـيــن
وي ـل ـيــام ـســون ووزيـ ـ ــر ال ــدول ــة

لشؤون الدفاع القطري خالد
العطية واأل مـيــن العام لحلف
(ناتو) ينس شتولتنبرغ.
وكـ ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـب ــال ــه عـلــى
أرض الـمـطــار رئ ـيــس األرك ــان
العامة للجيش الفريق الركن

محمد الخضر وو كـيــل وزارة
الدفاع الشيخ أحمد المنصور
و عــدد من كبار ضباط القادة
في الجيش.

وكيل الحرس الوطني يكرم الدوسري
بمناسبة قرب انتهاء خدمته في المؤسسة األمنية
استقبل وكيل وزارة الداخلية
الفريق محمود الدوسري بمكتبه،
أم ـ ــس ،وكـ ـي ــل ال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
الـ ـف ــري ــق رك ـ ــن ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي،
حيث كرم الفريق الرفاعي الفريق
الدوسري ،بمناسبة قرب انتهاء
م ـس ـيــرتــه ف ــي خ ــدم ــة ال ـمــؤس ـســة
األمنية.
وفـ ـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاء ،رحـ ــب
الــدوســري بالرفاعي ،الــذي أعرب
ع ــن ت ـقــديــره لـلـجـهــود المخلصة
الـ ـت ــي ق ــدمـ ـه ــا الـ ـ ــدوسـ ـ ــري خ ــال
ً
مسيرته في العمل األمني ،مؤكدا
دوره ف ــي الـنـقـلــة ال ـنــوع ـيــة الـتــي
شهدتها قطاعات وزارة الداخلية
بـ ـقـ ـي ــادة نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الــوزراء وزيــر الداخلية الفريق م.
الشيخ خالد الجراح.
وق ــال الــرفــاعــي إن "ال ــدوس ــري
رم ـ ـ ــز ل ـل ـع ـم ــل الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ومـ ـث ــال
يحتذى به في العمل ،وان التكريم
هو أقل ما يقدم له ،لما يملكه من

الرفاعي خالل تكريمه الدوسري
خبرة أمنية واسعة ونظرة ثاقبة
في الحفاظ على أمن الوطن وأمان
المواطنين".
بدوره ،تقدم الدوسري بالشكر
ً
وال ـت ـقــديــر إل ــى ال ــرف ــاع ــي ،م ـق ــدرا
ه ــذه الـلـفـتــة الـكــريـمــة الـتــي تؤكد

روح األسرة الواحدة التي تتمتع
ً
بها المؤسسات األمنية ،مشددا
على أن اإلنـجــازات التي حققتها
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ج ـ ـ ـ ــاءت ن ـت ـي ـج ــة ت ـعــب
وجهد ومثابرة ،وتوجيه وإدراك
للمسؤوليات من القيادات األمنية.

ً
«التربية» :تكريم فائقي الثانوية غدا برعاية البنك الوطني
الرشيد لـ ةديرجلا  5 :ماليين دينار لصيانة مدارس الجهراء
•

قال الوكيل المقصيد إن
«التربية» تحرص على تكريم
الطلبة الفائقين في الثانوية
العامة ،تشجيعا ًللمتميزين
والمبدعين ،وسعيا إلى إذكاء
روح التنافس العلمي الشريف.

●

فهد الرمضان

أكد الوكيل المساعد للتنمية
الـ ـت ــرب ــوي ــة واألنـ ـشـ ـط ــة ب ـ ـ ــوزارة
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة فـ ـيـ ـص ــل ال ـم ـق ـص ـي ــد
حـ ــرص ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى تـشـجـيــع
أبنائها الطلبة عامة والفائقين
منهم خاصة من خــال التكريم
ال ـم ـس ـت ـمــر وال ـت ـك ــري ــم ال ـس ـنــوي
إلذك ـ ــاء روح ال ـت ـنــافــس العلمي
التربوي وبـنــاء جيل قــادر على
العطاء وبناء الذات.
وقال المقصيد ،في تصريح،
إنه في إطار تكريم وزارة التربية
ألبـ ـن ــائـ ـه ــا ال ـف ــائ ـق ـي ــن خــري ـجــي
الـثــانــويــة الـعــامــة والمتميزين،
تقيم الوزارة حفل تكريم لفائقي
الثانوية (الـصــف الثاني عشر)
ب ـق ـس ـم ـي ـه ــا الـ ـعـ ـلـ ـم ــي واألدبـ ـ ـ ــي
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ــديـ ـن ــي ومـ ـ ـ ــدارس
ال ـتــرب ـيــة ال ـخ ــاص ــة والـ ـ ــذي يعد
ترجمة الستراتيجية "التربية"

فيصل المقصيد

خالد الرشيد

ف ــي ت ـش ـج ـيــع أصـ ـح ــاب الـتـمـيــز
واإلبـ ـ ـ ــداع م ــن أب ـنــائ ـنــا الـطـلـبــة،
ً
م ـض ـي ـفــا أن ال ـت ـك ــري ــم سـيـشـمــل
ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن ف ـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــات
المحلية والخليجية والعربية
والدولية.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن اال حـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال

بالفائقين هذا العام سيقام تحت
رعــايــة وح ـضــور وزي ــر التربية
وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حامد
غد الثالثاء على
العازمي مساء ٍ
مـســرح الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب بمنطقة
ً
ال ـ ـشـ ــويـ ــخ ،الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ــى أن بـنــك

الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ه ــو ال ــراع ــي
الرسمي لالحتفال ،حيث يحرص
دائما على تكريم فائقي الثانوية
مـ ــن خـ ـ ــال م ـ ـبـ ــادرتـ ــه ال ـس ـب ــاق ــة
كــل ع ــام ،وق ــد تــم التنسيق بين
الـطــرفـيــن قـبــل مــوعــد االحـتـفــال
بفترة كافية ،حيث أب ــدت إدارة
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـيــق
بــا لـمـكــا نــة ا ل ـتــي يشغلها البنك
بوصفه مؤسسة وطنية عريقة
فــي دعمها للكثير مــن البرامج
واالحتفاالت الوطنية.
وأك ـ ــد ال ـم ـق ـص ـيــد تخصيص
ب ـطــاقــة دعـ ــوة ألسـ ــرة ك ــل طــالــب
من الفائقين المكرمين لحضور
االحـ ـتـ ـف ــال ،ك ـمــا ت ــم ت ــوزي ــع زي
التكريم على الفائقين وتزويدهم
بالتعليمات الخاصة باالحتفال،
ً
مبينا أن الهدايا المقدمة سوف
تكون نقدية مع شهادة تقدير.
وكـشــف وكـيــل وزارة التربية
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـن ـش ــآت

الـتــربــويــة والتخطيط ،د .خالد
الرشيد ،عن توقيع عقد الصيانة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء
التعليمية وا لـ ـم ــدارس التابعة
لها ،مشيرا إلى أن قيمة العقد 5
ماليين دينار.
وق ـ ــال ال ــرش ـي ــد ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»
إن ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ج ــاء
بـعــد اسـتـيـفــاء كــافــة اإلج ـ ــراءات
القانونية ومروره على الجهات
الرقابية ،الفتا إلى أن مدة العقد
 3سنوات تبدأ حيث سيتم العمل
عـلــى إج ــراء الـصـيــانــات الــازمــة
للمباني المدرسية والمنشآت
الـ ـت ــرب ــوي ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة لـلـمـنـطـقــة
الـتـعـلـيـمـيــة م ــن خ ــال ال ـم ـقــاول
المسؤول ،على أن تتولى اإلدارة
الهندسية في المنطقة التعليمية
متابعة تنفيذ العقد.

«الهالل األحمر» توزع كوبونات «الفطر» على المحتاجين
العدساني :تغطية احتياجات األطفال األيتام واألسر المتعففة
أع ـل ـن ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ت ــوزي ــع
ك ــوب ــون ــات ع ـي ــد ال ـف ـطــر ب ـق ـي ـمــة  30ديـ ـن ــارا
لمصلحة  400أ س ــرة محتاجة والمسجلين
بكشوف الجمعية.
وقــالــت مــديــرة إدارة المساعدات المحلية
في الجمعية ،مريم العدساني ،في تصريح
صحافي أمس ،إن توزيع كوبونات عيد الفطر
على األســر المحتاجة بالكويت يضاف إلى
مشاريع الهالل األحمر الكويتي المتواصلة
فــي تـقــديــم مـســاعــدات مـتـعــددة األوج ــه لهذه
األسر.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن األسـ ــر
المحتاجة بالكويت يتوجهون لشراء كسوة
العيد من المحالت المخصصة ،وذلك بهدف
تغطية احـتـيــاجــات األط ـفــال األي ـتــام واألس ــر
المتعففة خ ــال عـيــد الـفـطــر ،وإلرس ـ ــاء روح
البهجة على الجميع.
وذكرت أن مشروع توزيع كوبونات "الخير"
لشراء كسوة العيد يخفف األعباء على كاهل
األسر المحتاجة ،ويبث روح التكافل والمودة
والــرح ـمــة بـيــن أفـ ــراد الـمـجـتـمــع ،كـمــا يحقق
األهداف الخاصة للمشروع بإسعاد الجميع
في مثل هذه األيام المباركة.
وأكدت العدساني حرص الجمعية على مد

مريم العدساني خالل توزيع الكوبونات العام الماضي (أرشيف)
جسور التعاون والشراكة اإلنسانية والخيرية
ب ـي ـن ـهــا وب ـي ــن ال ـم ـح ـس ـن ـيــن ال ــذي ــن يــدع ـمــون
جـهــودهــا اإلنـســانـيــة ،لتصل تبرعاتهم إلــى
المحتاجين وشرائح أخرى في المجتمع.
وأثـنــت على مجتمع الكويت الــذي يمتاز
بحبه للخير في مساعدة األســرة المحتاجة
والمتعففين ،مبينة أن مشاريع الجمعية تنفذ
ضـمــن خـطــة منظمة ،خـصــوصــا الـتــي قامت

بـهــا الجمعية خ ــال شـهــر رم ـضــان والـفـتــرة
التي تعقبه.
وأوضحت أن الجمعية تستقبل الصدقات
والزكاة من المواطنين ،والتي ستؤتي ثمارها
على الفقراء والمحتاجين داخل البالد ،مؤكدة
أن ع ـطــاء ال ـكــويــت ل ــن ي ـتــوقــف ع ــن مـســاعــدة
المحتاجين ،سواء داخل الكويت أو خارجها.

«هيئة الشباب» :نشجع الحمالت
التطوعية بالرعاية والمشاركة
ق ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للشباب عبدالرحمن المطيري ان الهيئة
ت ــرع ــى وت ـت ـش ــارك م ــع ع ــدد م ــن الـحـمــات
التطوعية للشباب الكويتيين فــي شهر
رمضان المبارك بهدف تشجيع مثل هذه
المبادرات التي تنمي روح البذل والعطاء
لــدى الشباب وتعبر عن تميزهم وحبهم
للعمل الخيري واإلنساني.
واضاف المطيري في تصريح صحافي
امس ان الهيئة دخلت كشريك استراتيجي
فـ ـ ــي الـ ـحـ ـمـ ـلـ ـتـ ـي ــن الـ ـتـ ـط ــوعـ ـتـ ـي ــن (زاج ـ ـ ـ ــل)
و(رمـ ـض ــان امـ ــان) الـلـتـيــن نـشـطـتــا بشكل
كـبـيــر مـنــذ ب ــداي ــة رم ـض ــان بــال ـت ـعــاون مع
عدد كبير من الجهات الحكومية واألهلية
والقطاع الخاص كما قدمت دعما اعالميا
لحملة (نعين ونعاون) بالتعاون مع شركة
(اوريدو).
وأوضح ان حملة (زاجل) وزعت وجبات
افطار على األسر المتعففة والمحتاجين
داخ ــل الـبــاد فيما رك ــزت (رم ـضــان امــان)
عـلــى اف ـط ــار الـســائـقـيــن م ــع أذان الـمـغــرب
للحد من الحوادث المرورية والسرعة التي

ت ـحــدث وق ــت االف ـط ــار ف ــي حـيــن اجـتـهــدت
حملة (نعين ونعاون) على توزيع وجبات
اإل فـطــار عبر خيم رمضانية فــي مختلف
مناطق الكويت.
واع ـت ـبــر أن مــا ي ـقــوم بــه ه ــؤالء الـشـبــاب
من أعمال إنسانية يعد نموذجا القرانهم
لكيفية اسـتـثـمــار وق ــت ال ـف ــراغ بـمــا يعود
بــالـنـفــع وال ـفــائــدة عـلــى المجتمع كـمــا أنــه
فرصة مهمة لتبادل الخبرات بينهم ،مبينا
ان هذه المجاميع التطوعية تضم شبابا
لــدي ـهــم خ ـب ــرات عــالـيــة ف ــي م ـجــال األع ـمــال
اإلنسانية.
ول ـف ــت ال ـم ـط ـيــري إلـ ــى ان ش ـب ـكــة أخ ـبــار
ال ـش ـبــاب ( )ynnالـتــابـعــة لـلـهـيـئــة حــرصــت
على دعم هذه المبادرات إعالميا ومواكبة
أع ـم ــال ـه ــم وب ـث ـه ــا ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـت ـقــديــم الـ ـص ــورة الـحـقـيـقـيــة
للشاب الكويتي المحب للخير والمقتدي
بتعاليم الــديــن االســامــي الـتــي تــدعــو إلى
مساعدة المحتاج ال سيما في هذه األيام
المباركة.

عبدالرحمن المطيري
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خليل عبدالله يعلن تعليق استجوابه للحجرف

الدوسري لقبول «البدون» في
الجامعات الحكومية والخاصة

العدساني :ملتزم باستجواب الصبيح إذا لم تتخذ إجراء ضد «الليبرالية»
في حين أعلن خليل عبدالله
تعليق استجواب وزير المالية،
على أن يتم تنفيذ  3مطالب ،أكد
رياض ًالعدساني أنه سيقدم
استجوابا إلى وزيرة الشؤون إذا
لم تتخذ إجراءات ضد جمعية
الحرية الليبرالية.

أعلن النائب خليل عبدالله
تـعـلـيـقــه االس ـت ـجــواب الـمــزمــع
تقديمه لــوز يــر ا لـمــا لـيــة نايف
ا ل ـ ـح ـ ـجـ ــرف قـ ـب ــل نـ ـه ــا ي ــة دور
االنعقاد الحالي.
و قــال عبدالله ،في تصريح
بـ ـمـ ـجـ ـل ــس اال مـ ـ ـ ـ ــة ،إن "وز ي ـ ـ ــر
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وعـ ـ ــدنـ ـ ــي ب ـت ـن ـف ـي ــذ
ث ــاث ــة م ـط ــال ــب بـ ـش ــأن صـفـقــة
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات ،مـ ـنـ ـه ــا إي ـ ـقـ ــاف
الصفقة ،وإيقاف المتسببين
ف ـي ـهــا ع ــن ال ـع ـم ــل وإحــال ـت ـهــم
للنيابة ا لـعــا مــة ،و عــدم تنفيذ
اي صـ ـفـ ـق ــات م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة إال
بـعــد تطبيقها لـكــل ا لـقــوا نـيــن
المعمول بها".
وأردف" :منذ فترة وصلتني
معلومة أن مؤسسة التأمينات
االجتماعية قامت ببيع أسهم
ش ــر ك ــة دون ع ــر ض ـه ــا ب ـم ــزاد
عـلـنــي ،األم ــر ال ــذي ســاهــم في
خـســارة التأمينات مــا يقارب
 ١٤مليون دينار".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :حـ ــاول ـ ـنـ ــا ت ـق ــدي ــم
قـ ــانـ ــون خـ ـ ــاص عـ ــن ال ـت ـق ــاع ــد
ا لـمـبـكــر ،إال أن وز ي ــر ا لـمــا لـيــة
وال ـ ـقـ ــائ ـ ـم ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى م ــؤس ـس ــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار قـ ــالـ ــوا لـ ـن ــا إن ـه ــا
أ مــوال صناديق ومتقاعدين،
ل ـك ــن ب ـع ــده ــا مـ ـب ــاش ــرة أت ــان ــا

خليل عبدالله

رياض العدساني

خـبــر بـبـيــع األس ـه ــم وخ ـســارة
المؤسسة عدة ماليين دينار".
وأ كـ ـ ـ ــد عـ ـب ــدا لـ ـل ــه أن ه ـن ــاك
مـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ــدع ـ ـ ــي ح ـ ـ ـفـ ـ ــاظـ ـ ــه عـ ـل ــى
أمـ ـ ــوال الـ ــدولـ ــة وال ـم ــواط ـن ـي ــن
الـمـتـقــاعــديــن ،وه ــو مــن يضع
يــده عليها ويسرقها ،مشيرا
ا لـ ــى ا نـ ــه "إن ك ــا ن ــت س ـت ـســرق
فمن االولى ان يأخذها أهلها
وأال تسرق في و ضــح النهار،
خاصة انهم لم يسرقوها بليل
إنما بعز النهار".
واستدرك" :كان لزاما علينا
ان نـخــرج و نــدا فــع عــن مليون
و ٢٠٠ا ل ــف م ــوا ط ــن ،و حـمـلـنــا

الوزير المسؤولية ،وبإيماني
ا ل ـم ـط ـل ــق ان ا لـ ــوز يـ ــر لـ ــم يـكــن
متورطا في هذا القرار ،اال انه
يتحمل المسؤولية السياسية
كونه المختص بالتأمينات"،
مـ ـشـ ـي ــرا ا لـ ـ ــى ان ا سـ ـتـ ـج ــوا ب ــه
جاهز وموجود.
و كـشــف ا نــه " بـعــد التواصل
مع وزير المالية وعدت بثالثة
أش ـ ـيـ ــاء ،وآم ـ ــل ان ـه ــا تـتـحـقــق،
وه ــي ان ا ل ـص ـف ـقــة ت ـقــف و فـقــا
للقانون ،وإحالة كل من تسبب
بالقرار بالمحاسبة باإليقاف
عــن ا لـعـمــل واإل حــا لــة للنيابة،
واال ي ـت ــم ع ـم ــل اي ص ـف ـقــة اال
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وفـ ـ ــق الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات والـ ـق ــوانـ ـي ــن
المتبعة والتي سنصدرها".
وأ ك ـ ـ ــد عـ ـب ــدا لـ ـل ــه ان "أ يـ ـ ــدي
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـمــدون ـهــا
ع ـلــى أمـ ــوال ال ــدول ــة سـتـنـشــل،
وايقافهم عــن العمل تــم الننا
لـ ــم نـ ـع ــد نـ ـث ــق ب ـ ـهـ ــم" ،مـ ـش ــددا
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـق ــوم ب ـت ــوج ـي ــه
أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـج ـم ـي ــع
الجهات الحكومية ،ولسلوك
االس ـت ـث ـمــار بـجـمـيــع الـجـهــات
التي تستثمر وتبيع باألسهم.
وقـ ـ ــال" :مـ ـف ــاد األس ـئ ـل ــة هــل
ي ـجــوز ان يـتــم بـيــع ا س ـهــم في
ش ــرك ــات م ــرب ـح ــة؟ ب ــاالض ــاف ــة
ال ــى ان ـنــا س ـنــرى م ــدى الــربــح
والخسارة باألسهم والشركات
بالسنوات العشر الماضية"،
مــؤ كــدا ا ن ــه "ال يـحــق الي ا حــد
ان يـ ـبـ ـي ــع شـ ـ ــر كـ ـ ــات م ــر بـ ـح ــة
بالخش والدس ،النه في َحالة
اك ـت ـشــاف ـنــا ذلـ ــك ف ـس ـيـتــم قــص
اياديكم".
وأش ـ ــار ال ــى ان ــه ت ــم تـعـلـيــق
اال سـتـجــواب لقبل نهاية دور
االنعقاد الحالي" ،على ان يتم
تـنـفـيــذ ال ـش ــروط ال ـتــي وعــدنــا
ب ـهــا وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة ،ونـتـمـنــى
ق ـبــل ن ـهــا يــة دور اال ن ـع ـق ــاد ان
يكون لدينا ا لـجــواب" ،مؤكدا

عــدم ا سـتـهــدا فــه وز يــر المالية
بل يستهدف الفساد في هذه
الصفقة" ،وإذا رأ يــت مماطلة
فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـم ـ ـطـ ــالـ ــب فـ ــإن
االستجواب جاهز".

استقالة أو إقالة
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،دع ــا
الـ ـن ــائ ــب ري ـ ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي
وزارة ا لـ ـش ــؤون ا ل ــى اال ل ـت ــزام
ببيانها في  2يونيو الماضي
وأخ ـ ـ ــذ إجـ ـ ـ ــراء بـ ـح ــق جـمـعـيــة
الحرية الليبرالية بأحد األمور
ا لـ ـت ــا لـ ـي ــة :ا س ـت ـق ــا ل ــة أو إ ق ــا ل ــة
العضو ا لــذي أ ســاء للدين ،أو
حل مجلس اإلدارة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي فــي
تصريح صحافي :في حال لم
تتخذ الوزارة أي إجراء سيتم
اسـ ـتـ ـج ــواب وزي ـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـم ــل وزي ــرة
الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة
هند الصبيح ،فاألصل تطبيق
القانون.

قالالنائب ناصر الدوسري،
إن "ال ـب ــدون هــم أب ـنــاء الـكــويــت،
شـ ــاء م ــن شـ ــاء وأبـ ـ ــى م ــن أب ــى،
وتعليمهم واجــب علينا وليس
ّ
منة".
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـ ــدوسـ ـ ــري وزي ـ ــر
التربية والتعليم العالي حامد
ال ـعــازمــي ب ــزي ــادة مـقــاعــد قبول
الطلبة خريجي الثانوية العامة
من البدون أســوة بالخليجيين
ف ــي جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت والـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب.
ودعا وزارة التربية إلى تنفيذ
االقـ ـ ـت ـ ــراح ب ــرغ ـب ــة ،الـ ـ ــذي ت ـقــدم
بــه ،ويـلــزم الـجــامـعــات الخاصة
بتوفير مقاعد للطلبة ا لـبــدون
فــي كــل كـلـيــة نـظـيــر مــا تحصل
عليه هذه الجامعات من خدمات.
وك ـ ــان الـ ــدوسـ ــري ط ــال ــب في
اقتراحه الجامعات الخاصة في
البالد بتخصيص مقاعد للطلبة
الكويتيين المتفوقين الراغبين
في استكمال دراساتهم العليا
عـلــى نفقتها ا ل ـخــا صــة ،بحيث
ال يتحمل الطالب أو الدولة أي
رس ــوم مـقــابــل دراس ـت ــه ،وكــذلــك
تخصيص كــل جــامـعــة مـكــافــأة
مالية سنويا ال تقل عن  5آالف
دينار ،وتضع الشروط المناسبة

ناصر الدوسري

للحصول على الجائزة؛ ومنها
الـتـفــوق الــدراســي وال ــدور الــذي
يقوم به الطالب من أجل تعزيز
ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وت ـم ـن ــح
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ف ـ ــي حـ ـف ــل الـ ـتـ ـخ ــرج
السنوي للطلبة.
واك ـ ــد الـ ــدوسـ ــري أن ال ــدول ــة
تقدم دعما وخدمات للجامعات
ال ـخــاصــة ف ــي ال ـب ــاد ،وتحصل
عـ ـل ــى ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات وتـ ـحـ ـق ــق فــي
المقابل أرباحا سنوية ،مشيرا
الـ ـ ـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة تـ ـفـ ـعـ ـي ــل دورهـ ـ ـ ــا
االجـتـمــاعــي بـمــا ي ـعــود بالنفع
ع ـل ــى أب ـن ــائ ـه ــا ك ـم ــا الـ ـح ــال فــي
معظم بلدان العالم.

الحويلة إللغاء قرار ربط االبتعاث باجتياز «اآليلتز» الفضل لمساواة الرجل والمرأة في «الجوازات»

محمد الحويلة

طالب النائب د .محمد الحويلة وزير التربية وزير
التعليم العالي د .حــامــد الـعــازمــي بإلغاء ق ــرار وزارة
التعليم الـعــالــي بـشــأن اخـتـبــار االيـلـتــز قبل االبتعاث
للقبول في خطة االبتعاث "لما في هذا القرار من ظلم
لشريحة كـبـيــرة مــن الطلبة الكويتيين الــراغـبـيــن في
استكمال دراستهم خــارج الكويت ،وخاصة خريجي
مدارس التربية الذين ال يدرسون اللغة اإلنكليزية بنفس
المستوى الموجود في المدارس الخاصة بشكل عام
واألجنبية منها بشكل خاص".
وأش ــار الـحــويـلــة ال ــى ان ه ــذا ال ـق ــرار يتناقض مع
ق ــرارات التعليم العالي بشأن االبتعاث والتي تعطي
للطالب الـحــق فــي دراس ــة سـنــة الـلـغــة بمقر االبـتـعــاث
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ال ـ ــدرج ـ ــات الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ــال ـت ـح ــاق
بالجامعات ،فكيف يطلب من الطالب درجة ايلتز قبل
التحاقه بمرحلة اللغة التي تؤهله لاللتحاق بالجامعة؟
كما يحمل أولياء االمور اعباء مالية.
وأضــاف ان مثل هــذه الـقــرارات يضيق على الطلبة

الصالح يسأل الجبري
عن حلقة «غشمرة»
وجـ ـ ــه الـ ـن ــائ ــب خ ـل ـي ــل ال ـص ــال ــح
س ــؤاال برلمانيا الــى وزي ــر االعــام
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الـجـبــري ،قــال فــي مقدمته :شهدت
إحـ ـ ـ ــدى حـ ـلـ ـق ــات م ـس ـل ـس ــل "بـ ـل ــوك
غشمرة" الذي يعرض على تلفزيون
ال ـكــويــت س ـخــريــة واس ـت ـه ــزاء غير
مقبولين بطائفة تشكل مكونا من
مكونات المجتمع الكويتي ،األمــر
الــذي فجر موجة من الغضب على
وسائل التواصل االجتماعي يجب
أن تكون وصلت إلى مسامع وزارة
اإلعالم.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح :لـ ـم ــا ك ــان
تلفزيون الكويت هو اللسان الرسمي
لـلــدولــة ،وع ــرض مثل هــذه األعمال
ال ـت ــي ت ـن ــال م ــن وح ـ ــدة الـمـجـتـمــع،
وت ـس ـفــه م ــن ال ـم ـع ـت ـقــدات ،وتـحـمــل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ج ـس ـي ـم ــة عـ ـل ــى وزي ـ ــر
اإلع ــام ،لــذا يرجى إفــادتــي باآلتي:
هــل فتحت الـ ــوزارة تحقيقا فــي ما

خليل الصالح

تضمنه مسلسل بلوك غشمرة من
إساءات بالغة إلى مكون من مكونات
المجتمع؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم،
فما هي نتائج التحقيق؟ وإذا كانت
اإلجابة بالنفي ،فما أسباب عدم فتح
تحقيق في الموضوع؟

الــراغـبـيــن فــي االبـتـعــاث ،ويتناقض مــع تــوجــه الــدولــة
ً
بشأن تطوير التعليم وزيــادة االنفتاح تعليميا على
مختلف دول الـعــالــم لـبـنــاء نـهـضــة الـكــويــت الحديثة
بسواعد شبابها.
ودعـ ــا الـحــويـلــة إل ــى ال ـتــوســع ف ــي دائـ ــرة االبـتـعــاث
الـ ـخ ــارج ــي ف ــي ج ــام ـع ــات م ــرم ــوق ــة ألن ذلـ ــك بـمـثــابــة
االستثمار األفضل في عقول شبابنا الذين يعودون من
تلك الجامعات محملين بخبرات علمية وتكنولوجية
كبيرة تفيد المجتمع بأثره ،فال تنمية من دون عنصر
بشري على كفاء ة عالية ،فــان اللغات األجنبية باتت
وسيلة مهمة للتواصل مع العالم الخارجي واستكمال
التعليم العالي والدراسات العليا ،األمر الذي يستلزم
تطوير مناهج التعليم في ما يخص اللغة اإلنكليزية
ً
حتى يصبح خريج الثانوية العامة قادرا على االلتحاق
بــأي جامعة أجنبية مــن دون عــوائــق وحــواجــز اللغة،
إضافة إلــى ضــرورة زيــادة مخصصات الطلبة بسبب
غالء المعيشة.

قــدم الـنــائــب أحـمــد الـفـضــل اقـتــراحــا بقانون
بـشــأن بـتـعــديــل بـعــض أح ـكــام الـقــانــون رق ــم 11
لـسـنــة  1962ف ــي ش ــأن جـ ـ ــوازات ال ـس ـفــر ،عــالــج
التمييز بين ا لــر جــل وا لـمــرأة فــي منح جــوازات
السفر الخاصة.
ون ــص االقـ ـت ــراح ف ــي م ــادت ــه االول ـ ــى ع ـلــى ان
"يـسـتـبــدل بــالـبـنــد (ح) و(ط) مــن ال ـمــادة رق ــم 8
العبارة التالية:
(ح)  -ازواج وزوجات أفراد الفئتين (أ) و(جـ)
وأوالدهم القصر.
(ط) -أزواج وزوج ــات أف ــراد الـفـئــات األخــرى
وأوالدهم القصر المسافرين في صحبتهم.
وجاء في المذكرة االيضاحية ما يلي :لما كان
القانون رقم  11لسنة  192بشأن جوازات السفر
أوج ــد تـمـيـيــزا ب ـيــن ال ـم ــرأة وال ــرج ــل الـعــامـلـيــن
والمخاطبين بنص ا لـمــادة الثامنة المتعلقة
بمنح الجوازات الخاصة وهم :أ -أعضاء األسرة

الـحــاكـمــة .ب -الـمــوظـفــون الـعــامـلــون مــن درجــة
وك ـي ــل وزارة ف ـمــا ف ــوق وم ــن ف ــي حـكـمـهــم .ج ــ-
أعضاء مجلس األمة .د -الوزراء السابقون .هـ-
السفراء والوزراء المفوضون السابقون بشرط
أال يكونوا فصلوا بقرار تأديبي .و -الموظفون
الـكــويـتـيــون فــي جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة الــذيــن
يعتبرون نظراء ألعضاء البعثات الدبلوماسية
وذ لــك أ ثـنــاء تنقالتهم الرسمية .ز -الموظفون
اإلداري ـ ــون والـكـتــابـيــون الـمـلـحـقــون بالبعثات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة وال ـق ـن ـص ـل ـي ــة وبـ ـعـ ـث ــات دولـ ــة
الكويت لدى المنظمات الدولية .فإن قصر منح
الجوازات الخاصة لزوجات وابناء المشمولين
بالمادة سالفة الذكر ايضا فيه تمييز للرجل
عن المرأة بعدم تطبيق الشمول ألزواج وابناء
الـمـشـمــوالت بتطبيق نــص ال ـم ــادة مــن االن ــاث
بما ارتأى معه تعديل البندين (ح) و(ط) ليكون
واضحا في التطبيق.

الحربش يدعو الجراح لتمديد العمل بالجواز
القديم ومحاسبة «الفاشلين»
اع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب جـ ـمـ ـع ــان
ا لـ ـح ــر ب ــش أن مـ ــا يـ ـح ــدث فــي
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة مـ ــن ت ــرا ك ــم
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات وتـ ـ ــزاحـ ـ ــم ال ـ ـنـ ــاس
لتسلم جوازاتهم االلكترونية
فـشــل اداري واض ــح ،واألس ــوأ
منه تحديد مدة نهاية الجواز
القديم بشهر  ٦بينما مواعيد
صــرف ال ـجــواز الـجــديــد تصل
الى شهر .٨
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــش نـ ــائـ ــب
رئيس الوزراء وزير الداخلية
الـ ـشـ ـي ــخ خـ ــالـ ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــراح ال ــى
تمديد العمل بالجواز القديم
وم ـح ــاس ـب ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
هذا الفشل في وزارته.
د ع ـ ــا د .ج ـم ـع ــان ا ل ـحــر بــش
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس وأعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس

الخدمة المدنية العادة النظر
ف ـ ــي ت ــوحـ ـي ــد صـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ــة
للمبتعثين بــا لـخــارج ،مؤكدا
ان تـ ــو ح ـ ـيـ ــد ص ـ ـ ــرف ا ل ـع ـم ـل ــة
ألحق ضــررا ماديا ومعيشيا
بالمبتعثين خــا صــة الورو بــا
ب ـس ـب ــب ت ـ ـفـ ــاوت س ـع ــر ص ــرف
اليورو.
وط ـ ــال ـ ــب م ـج ـل ــس ال ـخ ــدم ــة
ال ـم ــدن ـي ــة ب ـ ــأن يـ ــراعـ ــي االث ـ ــار
ال ـ ـمـ ــاديـ ــة وال ـم ـع ـي ـش ـي ــة ال ـت ــي
تـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــق ب ـ ـ ــأبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الدارسين بالخارج وأسرهم،
مـ ـتـ ـس ــائ ــا عـ ـ ــن ص ـ ـحـ ــة قـ ـي ــام
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ب ـ ــاص ـ ــدار
ق ـ ـ ـ ــرار اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاع كـ ـ ــل م ـب ـل ــغ
يتقاضاه االطباء الكويتيون
المبتعثون لفرنسا وأورو ب ــا
مــن الـمـسـتـشـفـيــات االوروب ـيــة

نـ ـظـ ـي ــر خ ـ ـفـ ــارات ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ه ــذه
المستشفيات.
وح ـ ـ ـ ــذر مـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة هـ ــذا
اال م ــر ان و ج ــد ال ن ــه تـعــد على
ح ـق ــوق م ــادي ــة م ــن غ ـيــر وجــه
ح ـ ــق الطـ ـ ـب ـ ــاء ك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن فــي
ب ـلــد االبـ ـتـ ـع ــاث ،وهـ ــو نـتـيـجــة
ل ـع ـم ـل ـهــم فـ ــي خـ ـف ــاراتـ ـه ــم فــي
مـسـتـشـفـيــات االب ـت ـعــاث ،وهــو
أمـ ــر خـ ــاص ب ـح ـقــوق ـهــم ت ـجــاه
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ــذي ي ـتــدربــون
فيه او يتابعون تخصصاتهم
الطبية.
وطالب وزير الدولة لشؤون
مـجـلــس ال ـ ــوزراء بــإيـقــاف هــذا
االمــر ان وجــد ،وإعــادة جميع
المبالغ التي تم استقطاعها
م ــن االط ـب ــاء الـكــويـتـيـيــن دون
وجه حق.

جمعان الحربش

أحمد الفضل

المطيري يستفسر عن مشاريع
تضاعف السعة السريرية بـ «الصحة»
وجه النائب ماجد المطيري سؤاال برلمانيا الى وزير الصحة
الشيخ باسل الصباح بشأن المشاريع التطويرية وتضاعف السعة
ً
السريرية بما يعادل  16الفا.
وطلب اجابته عن االتي :كم يبلغ عدد األسرة بكل أنواعها في
كل مستشفى عام ومركز تخصصي؟ وكم عدد األطباء بجميع
تخصصاتهم؟ وكم عدد افــراد التمريض بجميع تخصصاتهم
في كل مستشفى عام ومركز تخصصي؟ وما أسماء المشاريع
التطويرية مع بيان عدد االسرة ،وتاريخ تسليمها للوزارة؟
وأضاف المطيري في سؤاله :ما خطة الوزارة لتوفير العمالة
الفنية من أطباء وأف ــراد هيئة تمريضية واف ــراد المهن الطبية
المساندة لتشغيل المشاريع الـجــديــد؟ ومــن قــام بحساب عدد
األســرة للمشاريع التطويرية الجديدة؟ ومــا مسماه الوظيفي؟
وهــل تعتزم ال ــوزارة إضافة  1100سرير في مشروع مستشفى
الجهراء الجديد على السعه الحالية أم تنوي نقل العاملين إلى
المستشفى الجديد؟ وهل هذا ينطبق على مستشفى الصباح؟
وأضاف :هل اعتذرت وزارة االشغال عن بناء مستشفى األطفال
الـجــديــد فــي منطقة ال ـص ـبــاح؟ يــرجــى ت ــزوي ــدي بـخـطــاب وزارة
االشغال ،وهل انتهت الــوزارة من تصميم مستشفى ابن سيناء
الجديد ومستشفى الطب الطبيعي؟

العدساني للرشيدي :ما إجراءاتكم تجاه استقالة هاشم المسببة؟
المويزري يستفسر في سؤال برلماني عن توظيف الكويتيين في «النفط»
في وقت وجه النائب رياض
ً
العدساني سؤاال عن استقالة
الرئيس التنفيذي في الشركة
الكويتية للصناعات البترولية
المتكاملة (كيبك) ،المهندس
هاشم هاشم ،استفسر النائب
شعيب المويزري عن إجراءات
توظيف الكويتيين في الشركات
والمؤسسات النفطية التابعة
للدولة.

وجه النائب رياض العدساني سؤاال برلمانيا الى وزير
النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ،قال في مقدمته:
"أنشئت مؤسسة البترول الكويتية فــي يناير  1980طبقا
ألحـكــام الـمــرســوم بــالـقــانــون رق ــم ( )6لسنة  1980والمعدل
بالقانون رقــم ( )54لسنة  1982كمؤسسة عامة ذات طابع
اقتصادي يكون لها الشخصية االعتبارية المستقلة ويشرف
عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير النفط ،ومن بين أغراض
المؤسسة القيام بكافة األعمال المتعلقة بصناعات البترول
وال ـم ــواد الهيدروكربونية بصفة عــامــة فــي كــافــة مراحلها
وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو المرتبطة أو
المتعلقة أو المكملة لها في الكويت والـخــارج وفــي سبيل
تحقيق ذلك لها أن تباشر األنشطة المبينة بالقانون".
وأضاف العدساني :وتقوم المؤسسة بممارسة نشاطها
من خالل الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل في دولة
الكويت والخارج وتتولى نشاط تسويق النفط الخام والغاز
العائد للدولة وفقا لألسس المالية التي يقترحها وزير النفط
ويوافق عليها المجلس األعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.
وقـ ــال ف ــي س ــؤال ــه" :ح ـســب م ــا تـمــت مـنــاقـشـتــه ف ــي لجنة
الميزانيات والحساب الختامي بتاريخ  3يونيو  2018في
األمور المتعلقة بالحالة المالية واالحتياطيات المالية للدولة
أنه من المخطط تحويل ما بين  3إلى  4مليارات دينار من
األرب ــاح المحتجزة لــدى القطاع النفطي (مؤسسة البترول
الكويتية) إلى خزينة الدولة (االحتياطي العام) ،يرجى تزويدي
بالمبلغ المحدد الذي سيتم تحويله وعدد الدفعات وتواريخ
تحويلها أو إيداعها إلى االحتياطي العام".
وأضاف :تم تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية
في سنة  ،2016وتعتبر ميزانية السنة المالية 2018/2017

هي الميزانية األولى للشركة وقدرت مصروفاتها بنحو 87.9
مليون دينار ،وستكون هذه الشركة مسؤولة عن إنشاء وتملك
وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات والــذي
يضم المرافق اآلتية :مصفاة الزور ،ومصنع البتروكيماويات
المتكاملة ،والمرافق الدائمة الستيراد الغاز الطبيعي المسال،
ويقدر حجم أعمال المشاريع التي ستعمل الشركة الجديدة
على تشغيلها بنحو  7.9مليارات دينار موزعة على النحو
اآلتي :مصفاة الزور بتكلفة  4.9مليارات دينار ،ومشروع مجمع
البتروكيماويات بتكلفة ملياري دينار ،ومشروع استيراد الغاز
الطبيعي بتكلفة مليار دينار.
وتابع العدساني :سحبت أعمال تلك المشاريع الــواردة
أعــاه مــن الشركات التي كانت معنية بها لصالح الشركة
الجديدة ،حيث ان شركة البترول الوطنية الكويتية كانت
سابقا هي المسؤولة عن مصفاة الزور ،باإلضافة إلى اجتزاء
نشاط التكرير الــذي كانت تقوم به شركة البترول الوطنية
الكويتية لصالح الشركة الجديدة حيث ستقوم بتكرير النفط
الخام في مصفاة ال ــزور ،وتــم اجـتــزاء أيضا مشروع مجمع
البتروكيماويات من شركة صناعة الكيماويات البترولية
لصالح الـشــركــة الـجــديــدة ليكون مــربــوطــا بمصفاة ال ــزور،
حيث انــه تم دمجهما في كيان واحــد كما قامت المؤسسة
بدمج الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود تحت شركة
البترول الوطنية.
ول ـفــت الـعــدســانــي ال ــى ان لـجـنــة الـمـيــزانـيــات والـحـســاب
الختامي البرلمانية ترى أنه من الضروري وجود رؤية جادة
إلع ــادة هيكلة شــركــات القطاع النفطي ككل بما يسهم في
ترشيد المصروفات والرؤى المتعلقة بالجوانب التشغيلية
والـتـســويـقـيــة السـيـمــا أن ل ــدى الـمــؤسـســة حــالـيــا شركتين

تعمالن في مجال الكيماويات هما :شركة صناعة الكيماويات
البترولية ،والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
وعلى ضوء ذلك طلب تزويده باإلجراءات التي تم اتخاذها
أو ال ـتــي سيتم ات ـخــاذهــا ،وبـنـسـخــة مــن اسـتـقــالــة الرئيس
التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
(كيبك) المهندس هاشم هاشم وهل توجد أسباب غير التي
تم ذكرها في االستقالة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى
تزويدي باألسباب ،وما هي اإلجراءات المتبعة حول االستقالة
المسببة؟
ً
من جهة أخرىّ ،
وجه النائب شعيب المويزري سؤاال إلى
وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي ،جاء فيه «لماذا
ال يتم توظيف الكويتيين في الشركات والمؤسسات النفطية
التابعة للدولة بدال من توظيفهم بعقود المقاولين ،إذ إنه من
المؤكد ان ما يجري في هذا الخصوص هو كالتالي:
تقوم الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية باإلعالن عن
توظيف الكويتيين في عقود المقاولين ،وتتم مقابالتهم في
هذه الجهات الحكومية ،ومن ثم يتم إبالغ المقاولين بتوظيف
المقبولين منهم في عقود مدد طويلة تتراوح بين سنتين إلى
أكثر من  4سنوات ،ومن ثم تدفع هذه الجهات الحكومية رواتب
الذين يتم توظيفهم (إلى) المقاول ،ودفع الميزات الخاصة بهم
ً
كتذاكر السفر والتأمين الصحي وغيرها أيضا (إلى) المقاول،
فضال عن دفع قيمة السيارات المؤجرة (إلى) المقاول ،ومن
ثم يدفع المقاول للموظف! ،وتقوم دائرة التكويت بدفع ما ال
ً
يقل عن  300دينار شهريا (للمقاول) عن كل موظف كويتي
يتم توظيفه! ،وكل هذا تنفيع وتجاوز صارخ على المال العام،
فما إجراءاتكم ضد هذا العبث الفاضح في األموال العامة؟
وهل لدى الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية برنامج

بخيت الرشيدي
وخـطــط لـتــدريــب الكويتيين وتعيينهم بشكل مباشر في
الجهات النفطية التابعة للدولة (غير ما يجري حاليا تحت ما
يسمى التوظيف في عقود المقاولين)؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك وإذا كانت اإلجابة ب
«ال» فما أسباب عدم وجود هذه الخطط؟».
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«النوير» تدشن حملة مليون ابتسامة كويت مع «زين»
تقام في مجمع  360على مدى  5أيام
التأمل في
الوجوه
المبتسمة يغير
حياة الناس

انتصار السالم

أطلقت مبادرة النوير ،الرائدة
في مجال نشر اإليجابية ،مساء
أم ـ ـ ــس ،أح ـ ـ ــدث ح ـم ــات ـه ــا ،ال ـتــي
ت ـح ـمــل اسـ ــم «م ـل ـي ــون اب ـت ـســامــة
كويت» ،بالتعاون مع شركة زين
لالتصاالت ،وذلك في مجمع .360
وقالت الشيخة انتصار سالم
العلي ،مؤسسة ورئيسة المبادرة،
إن « ه ــذه الحملة تساعدنا على
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى األشـ ـي ــاء الــرائ ـعــة
الموجودة من حولنا ،واالمتنان
لــوجــودهــا ف ــي حـيــاتـنــا ،فحملة
م ـل ـيــون اب ـت ـســامــة ك ــوي ــت مبنية
ع ـل ــى أس ـ ــس ودراسـ ـ ـ ـ ــات عـلـمـيــة
ت ــؤك ــد أن ال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى ال ــوج ــوه
الـمـبـتـسـمــة وال ـتــأمــل فـيـهــا لـمــدة
 20دقيقة يمكنه أن يغير حياة
الناس ويحولها من التشاؤم إلى
التفاؤل في غضون  7أسابيع».

حملة تفاعلية

شراكتنا
مع المبادرة
انعكاس لشعار
زين «عالم
جميل»

الخشتي

وأشارت العلي إلى أن «مليون
ابتسامة كويت هي حملة تفاعلية
على مواقع التواصل االجتماعي،
ت ـهــدف إل ــى ت ـطــويــر ال ـع ـقــل على
رؤية كل ما هو إيجابي ،من خالل
أدوات بسيطة وسهلة تمرن العقل
على هــذا األمــر ،ويمكن للجميع
المشاركة فــي الحملة مــن خالل
الـ ـتـ ـق ــاط صـ ـ ــور ل ــأشـ ـي ــاء ال ـت ــي

بنك الطعام يطلق سلة غذائية
لالجئين السوريين في األردن
أطلق البنك الكويتي للطعام مشروع توزيع السلة الغذائية «إطعام
الطعام» لالجئين السوريين في األردن ،من منطلق إدخال الفرحة والبهجة
عـلــى قـلــوب المحتاجين فــي شـتــى بـقــاع الـعــالــم ،وم ــن دوره اإلنـســانــي
ً
والخيري وجريا على عادته في مثل هذه األيام المباركة من كل عام.
وبهذه المناسبة ،قال المدير العام للبنك الكويتي للطعام سالم الحمر،
إن مشروع السلة الغذائية لالجئين السوريين يتضمن المواد والسلع
الغذائية الضرورية التي ال يمكن أن يستغني عنها أي بيت عربي مسلم،
ً
وتكفي مدة تزيد على الشهر وقيمتها  15دينارا.
ً
وأضاف الحمر ،أن النازحين السوريين يواجهون ظروفا بالغة السوء
ويحتاجون إلى مأوى وغذاء ورعاية طبية ،وهو ما دعا البنك الكويتي
للطعام إلى سرعة إعداد مشروع خيري يغطي أكبر عدد من الالجئين
ً
وتوفير مختلف المستلزمات الضرورية خالل وقتا قصير ،خصوصا أن
ً
ً
أسرا تفرقت أثناء النزوح ،وأطفاال غير مصحوبين يحتاجون إلى رعاية
حتى يتم العثور على ذويهم».

الشيخة انتصار العلي مع المشاركين في الحملة
تجعلهم يبتسمون ،ويرسمون
عليها ابتسامة باللون األصفر،
ويشاركونها معنا على هاشتاغ
.»onemillionsmileskuwait#
واضافت ان الهدف من ذلك هو
جمع أكبر عــدد مــن االبتسامات
ف ــي ال ـكــويــت ،وم ـســاعــدة الـنــاس
عـلــى رؤيـ ــة االب ـت ـســامــات ف ــي كل
مكان ،وتم إعالن الحملة ألول مرة
فــي كــرنـفــال الـنــويــر ال ــذي انطلق
مــؤخــرا بحضور أكثر مــن 1000
شـخــص« ،وخ ــال ه ــذا الكرنفال
رس ـم ـن ــا اب ـت ـس ــام ــة ت ـح ــت أب ـ ــراج
ال ـك ــوي ــت ب ـم ـس ــاع ــدة  30س ـي ــارة
صفراء تم تنظيم مسارها بشكل
محدد نتج عنه شكل االبتسامة».

واستدركت« :نحن في مجمع
 360إلط ــاق حملتنا عـلــى مــدار
 5أي ــام مـقـبـلــة ،سـنـتـشــارك فيها
مــع زوار المجمع األش ـيــاء التي
تــدعــوهــم لــابـتـســام خ ــال شهر
رمـ ـض ــان ،وذلـ ــك بـكـتــابـتـهــا على
لوحة كبيرة والتقاط صورة لهم
مع رسائلهم المفرحة ،والحملة
ه ــي ث ـمــار ت ـع ــاون وش ــراك ــة بين
م ـ ـبـ ــادرة ال ـن ــوي ــر غ ـي ــر الــرب ـح ـيــة
وزي ــن ،الـشــركــة الــرائــدة فــي عالم
االتصاالت».

دعم األفكار اإلبداعية
بدوره ،ذكر الرئيس التنفيذي

لـلـعــاقــات واالت ـص ــاالت فــي زيــن
ال ـكــويــت ول ـيــد ال ـخ ـش ـتــي« :نـحــن
س ـع ــداء بــال ـت ـفــاعــل ال ـق ــوي ال ــذي
شهدته حملة النوير ،فنحن في
زين نحرص على دعم مثل هذه
األف ـك ــار اإلب ــداع ـي ــة ال ـتــي تتفوق
فــي الـتـفــرد عــن غيرها مــن خالل
العمل الجاد واإلنجاز ،وخاصة
تلك الـتــي تسهم فــي نقل صــورة
حضارية عن المجتمع الكويتي».
وأض ــاف الخشتي« :شراكتنا
مـ ــع ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة مـ ــا هـ ــي إال
ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس لـ ـشـ ـع ــار زي ـ ـ ــن (ع ــال ــم
جميل) ،الذي نأمل أن نسهم في
ترجمته إلــى الــواقــع ،س ــواء بين
موظفينا أو بين أفراد المجتمع».

«حماية الطفل» تطالب بأشد
الجزاءات لخاطفي طفل الدوحة
دعـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ل ـح ـمــايــة ال ـط ـف ــل إص ـ ـ ــدار أش ــد
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاءات ب ـح ــق األشـ ـخ ــاص
الذين خطفوا أحد األطفال في
منطقة الدوحة واعتدوا عليه.
وتساءلت الجمعية في بيان
ل ـهــا أمـ ــس« :إلـ ــى م ـتــى يستمر
مسلسل االعـتــداء ات الوحشية
على الطفولة البريئة؟ وآخرها
م ــا ت ـعــرض ل ــه ط ـفــل بـ ــريء من
اعـتــداء وحشي اقترفه  3ذئاب
ب ـشــريــة ،ان ـع ــدم لــدي ـهــم الـحــس
اإلن ـس ــان ــي ف ــأق ــدم ــوا ع ـلــى هــذا
الجرم البشع؟
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان :ن ـحــن في
ال ـج ـم ـع ـيــة ع ـن ــدم ــا نـسـتـصــرخ
ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي ل ـهــذه
الجرائم النكراء ،فإننا ال نقلل
مــن دور الجهات ذات العالقة،
وعـلــى رأس ـهــا وزارة الداخلية
في تجاوبهم السريع والمتقن
تـجــاه ه ــذه الـقـضــايــا وغـيــرهــا،
ل ـك ـن ـن ــا ن ـ ــد ع ـ ــو إال أال ي ـط ــول
ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة
وما يماثلها ،وأال تطول أيضا
فترة محاكمة هؤالء الوحوش
البشرية بينما الطفل الضحية
وذووه يـ ـتـ ـج ــر ع ــون ا لـ ـ ـم ـ ــرارة
واألل ــم ال ــذي ال يمكن لمخلوق
أن يتخيلهما.
وتـ ــابـ ــع :ح ـت ــى ب ـع ــد ص ــدور

األحـكــام وتنفيذها ،لــن تشفي
غ ـل ـي ــل ال ـض ـح ـي ــة وذويـ ـ ـ ــه ول ــن
تزول تلك البصمات الحادة من
شـعــور هــذا الطفل ال ـبــريء ،بل
ستبقى آثار الجريمة متجذرة
في أعماق ذاته حتى الكبر .وقد
ً
ال تتمكن من إزالتها كليا حتى
أدق المعالجات النفسية لمثل
هذه الحاالت.
وخ ـت ـم ــت ال ـج ـم ـع ـيــة« :ن ـحــن
ال نـنـكــر أن مـثــل ه ــذه الـجــرائــم
ال ي ـح ــده ــا مـ ـك ــان م ـع ـي ــن ،فـقــد
تـحــدث حـتــى فــي المجتمعات
التي قطعت أشواطا بعيدة في
وضع جميع الوسائل واألدوات
التشريعية
والـ ـج ــزائـ ـي ــة ل ـل ـت ـصــدي ألي
عـ ـن ــف يـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ــه األطـ ـ ـف ـ ــال،
لذلك ندعو مرة أخرى بإلحاح
ش ــدي ــد الـ ــى عـ ــدم اإلط ــال ــة عند
إجراء التحقيقات ،ومن بعدها
إجراء المحاكمات وإصدار أشد
الجزاءات
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا ،ل ـت ـش ـف ــي ول ــو
قليال مــن آالم الطفل الضحية
وذويه ،وغليل صاحب كل حس
إنساني في هذا المجتمع».

طلبة مركز التوحد احتفلوا بالقرقيعان
اقامت أسرة مركز الكويت للتوحد
حفل قرقيعان للطلبة وأولياء أمورهم،
فــي جــو أس ــري ممتع ورائ ــع ،تضمن
عــدة أنشطة وبرامج ترفيهية حازت
استحسان كل من شارك.
وتزامن حفل القرقيعان مع ختام
العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية،
بعد قضاء عام كامل من تدريب الطلبة
وتعليمهم واالرتقاء بمستوياتهم قدر
اإلمكان ،وذلك بفضل التواصل الدائم
بين األسرة في البيت وبين المدرسة،
وما لهذا التواصل من تأثير إيجابي
كبير ينصب في مصلحة الطالب.
وقرقيعان مركز الكويت للتوحد
هــذا العام كــان تقديمه مختلفا ،ألنه

ع ــاد بــالــذكــريــات إل ــى زم ــن الطيبين،
بـمـســابـقــاتــه ال ـتــي تـضـمـنــت غـطــاوي
وأمثاال شعبية من الموروث الكويتي
ال ـق ــدي ــم ،ومـ ــدى ت ـفــاعــل أس ــر الـطـلـبــة
المشاركين في الحفل ،وفرحة الطلبة
بالمشاركة فــي األلـعــاب المقدمة في
حفل القرقيعان كالدرباحة وعماكور
وطاق طاق طاقية ،التي رسمت الفرحة
والسرور والبهجة على شفاه الجميع،
حـتــى وص ــول الـحـفــل لمسك الـخـتــام،
ومشاركة األسر مع أبنائهم في توزيع
الـقــرقـيـعــان عـلــى الـحـضــور ،والـتـقــاط
ص ــورة جـمــاعـيــة بــابـتـســامــة صــادقــة
صــاح ـبــت ال ـط ـل ـبــة وأولـ ـي ــاء أم ــوره ــم
وأسرة مركز الكويت للتوحد.

كليب لـ «اإلعالم الديني»
يبرز فضل العشر األواخر
ت ــواف ـق ــا م ــع س ـيــاســة وزارة األوق ـ ــاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة واستراتيجيتها
الــرام ـيــة إل ــى مــواكـبــة ال ـمــواســم الدينية
واألحداث الرمضانية ببرامج وفعاليات
م ــن شــأنـهــا تـعــزيــز ال ـجــانــب الــروحــانــي
وتهيئة المناخ الباعث على االستقامة
والـ ـق ــرب م ــن ال ـل ــه ،أه ـ ــدت إدارة اإلعـ ــام
الـ ــدي ـ ـنـ ــي تـ ـلـ ـف ــزي ــون ال ـ ـكـ ــويـ ــت وم ـع ـظ ــم
الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ك ـل ـي ــب «وداع ـ ـ ــا
رمضان» ،الذي يبرز من خالل مشاهده
ف ـض ــل وأهـ ـمـ ـي ــة االجـ ـتـ ـه ــاد فـ ــي ال ـع ـشــر
األواخـ ـ ــر ،وال ـطــري ـقــة الـمـثـلــى السـتـقـبــال
ال ـع ـيــد ب ــأس ـل ــوب ي ـت ــواف ــق م ــع الـخــاصــة
والعامة.
وقــال مدير اإلدارة صــاح أبــا الخيل،
إن «الكليب يجسد المشاعر التي تعتري
اإلن ـس ــان قـبـيــل وداع رم ـض ــان ،ويـصــف
الحالة التي تسيطر على كل مسلم يدرك
أهمية الشهر الكريم وفضله ويستشعر
تفلته من بين يديه ورحيله عنه ،وهو
لم يزل راغبا في أيامه عابدا في لياليه»،
مــوض ـحــا أن «اإلدارة دائ ـم ــة ال ـتــواصــل
مــع الجماهير ،س ــواء مــن خــال التلفاز
وبرامجها المتنوعة ،أو من خالل اإلذاعة
م ـثــل بــرنــام ـج ـهــا اإلذاعـ ـ ــي «ال ـمــوســوعــة
ال ـف ـق ـه ـي ــة» ،أو ع ـب ــر وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي مــن خــال المسابقات التي
تجريها مــن وقــت آلخــر ،بهدف تنشيط
الحصيلة الدينية والثقافية بين أفــراد
المجتمع».

جانب من احتفال مركز التوحد

«حماية البيئة» تطلق إصدار
«سفاري الشواطئ»
بهزاد :المحيطات رئة كوكبنا
●

عادل سامي

أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
لـحـمــايــة الـبـيـئــة إص ــداره ــا الـتــربــوي
التوعوي «سـفــاري الـشــواطــئ» ،الذي
ي ـقــدم مـلـخـصــا مـعــرفـيــا وتــوجـيـهـيــا
ب ــالـ ـش ــواط ــئ وب ـي ـئ ــات ـه ــا وم ــوائ ـل ـه ــا
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وم ـكــونــات ـهــا ال ـص ـخــريــة
وأنواع الشواطئ ،إضافة الى منطقة
المد والجزر وكائناتها الحية.
وأك ــدت األمـيـنــة الـعــامــة للجمعية
ج ـنــان ب ـهــزاد ح ــرص الجمعية على
اط ــاق إصـ ــدار «س ـفــاري ال ـشــواطــئ»،
بالتزامن مع االحتفاالت والفعاليات
العالمية باليوم العالمي للمحيطات،
كون اإلصدار يتضمن أنشطة برنامج
سفاري الشواطئ بالجمعية ،المعني
ب ــال ـس ــواح ــل والـ ـش ــواط ــئ وبـيـئــاتـهــا
وم ـكــونــات ـهــا الـطـبـيـعـيــة وكــائـنــاتـهــا
الحية ،ويدعو إلى أهمية المحافظة
عليها مــن الـتـلــوث بــأنــواعــه ،ومنها
ال ـم ـخ ـل ـف ــات ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة مــوضــع
اهتمام العالم باالحتفال بالمحيطات.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت بـ ـ ـه ـ ــزاد أن ب ــرن ــام ــج
سفاري الشواطئ وإصــداره الخاص
ي ـت ـنــاول ف ــي ج ــوان ــب كـثـيــرة زيـ ــارات
ميدانية لمختلف الشواطئ والمناطق

الـســاحـلـيــة وم ـنــاطــق ال ـمــد وال ـج ــزر،
وأبــرز التعديات واألض ــرار تجاه أي
منها ،وذلك بصورة تربوية وتوعوية
إرشادية.
واش ــارت الــى ان اإلص ــدار الخاص
ب ـبــرنــامــج سـ ـف ــاري ال ـش ــواط ــئ يــأتــي
في اطــار مـبــادرة الجمعية الكويتية
لحماية البيئة «جون الكويت حياة»،
والتي اطلقتها بالتزامن مع احتفاالت
اليوم العالمي للمحيطات ،مضيفة ان
فعاليات المبادرة تمتد شهرا ،من 8
الجاري حتى  8يوليو المقبل.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ــأن «الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ي ـح ـت ـفــل
باليوم العالمي للمحيطات لتذكير
الجميع بأهمية ا ل ــدور ا ل ــذي تلعبه
الـمـحـيـطــات ف ــي حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة»،
مضيفة أن «ا لـمـحـيـطــات تعتبر ر ئــة
كوكبنا ،وتنتج أغلب األكسجين الذي
نتنفسه».

سلة أخبار
إحياء التراث تطرح «سكن
الطالبات» بإندونيسيا
ضمن فعاليات حملتها
الرمضانية ملوسم هذا العام تحت
شعار"سباق الخير" ،تطرح جمعية
إحياء التراث اإلسالمي اليوم
مشروعها السادس والعشرين
(مشروع سكن الطالبات) في
معهد عائشة بنت أبي بكر في
إندونيسيا ،وهو معهد علمي
خاص بالطالبات في إندونيسيا
ومعتمد من الدولة ،ومتخصص
في العلوم الشرعية واحتياجات
املرأة املسلمة ،ويهدف إلى أن تكون
املتخرجات منه حافظات لكتاب
الله تعالى ومتخصصات في
األمور الشرعية ،وخاصة املتعلقة
بالنساء وهو مشروع صدقة وال
يجوز دفع الزكاة فيه.
وأطلقت الجمعية هذه الحملة
في سياق الحث على التنافس
والتسابق لفعل الخير ،وتلبية
رغبات املتبرعني في رمضان
املبارك ،وتنفيذ مجموعة من
املشاريع الخيرية داخل الكويت
وفي أنحاء العالم ،ويتم طرح
مشروع مختلف كل يوم.

«النجاة» الخيرية تطرح
كسوة العيد
قال مدير إدارة األيتام بجمعية
النجاة الخيرية محمد الخالدي،
إننا "نسعى في هذه األيام املباركة
إلى إدخال السرور والبهجة
والسعادة على قلوب شريحة
األيتام ،من خالل توزيع كسوة
العيد عليهم ،وبدورنا نتعاقد مع
األسواق املركزية الكبرى في الدول
الخارجية ،ونقدم لأليتام "كوبونا"
لشراء املالبس التي تناسبهم".
وتابع" :يعد هذا املشروع واحدًا
من أهم املشاريع املوسمية التي
تنفذها الجمعية ،التي بدأت
استقبال تبرعات املحسنني
من اآلن ،لضمان تسليمها إلى
املستفيدين قبل العيد ،خصوصا
أن األيتام موزعون في العديد
من الدول الخارجية ،ومعظمهم
من السوريني الالجئني ،وإيصال
األموال إليهم يمر عبر وزارة
الشؤون والخارجية ،ثم الجمعيات
الرسمية التي تتعاون معنا".

«الرحمة العالمية» :هيئة
شرعية لصرف زكاة المال
دعا األمني املساعد لشؤون
القطاعات في "الرحمة العاملية"
التابعة لجمعية اإلصالح
االجتماعي فهد الشامري إلى
"استثمار العشر األواخر من
رمضان بالطاعات والعمل
الصالح ،السيما انها أيام عظيمة
فيها أجر كبير" .وناشد الشامري،
في تصريح صحافي" ،أهل الخير
وأصحاب األيادي البيضاء
واملحسنني في الكويت ضرورة
إخراج الزكاة بأنواعها ،سواء
كانت زكاة مال أو زكاة الذهب أو
غيرهما" ،مبينا أن "أموال الزكاة
يتم صرفها من خالل هيئة شرعية
لصرفها في املصارف التي حددها
الله سبحانه وتعالى في كتابه،
إذ تقوم الرحمة العاملية بتوزيع
أموال الزكاة على مستحقيها،
باإلضافة إلى تنفيذ العديد من
املشاريع الخيرية والتعليمية التي
تنفع املسلمني مثل بناء املجمعات
التعليمية والصحية ،ودور
األيتام ،واملساجد ،وكفالة األيتام،
ومشاريع متعددة تقوم بها".
وأكد أن "الرحمة العاملية تضع في
مقدمة اهتمامها الدول التي تشتد
فيها املعاناة اإلنسانية بسبب
الكوارث التي تقع فيها ،إذ يمتد
نشاطها إلى  42دولة في القارات
اآلسيوية واإلفريقية واألوروبية".
ولفت إلى انه "يمكن التبرع من
خالل منافذ الرحمة العاملية ،التي
تغطي مناطق الكويت ،كما يمكن
للمتبرع االتصال على الخط
الساخن للرحمة العاملية ،واملوقع
اإللكتروني الذي يسهل كثيرا
من عملية التبرع على االخوة
واألخوات املحسنني ،أو من خالل
تطبيق الرحمة العاملية على
الهواتف الذكية ،إلدخال السرور
على األيتام وذوي الحاجات
املختلفة".
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«بيئة البلدي» في أول اجتماع لها تحيل تلوث
«الصناعية والتجارية» إلى البلدية
علي حسن

جانب من اجتماع اللجنة
أحــالــت لجنة البيئة فــي المجلس البلدي
ك ـتــاب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـبـلــديــة ال ـكــويــت بـشــأن
التلوث في المناطق الصناعية والتجارية إلى
الجهاز التنفيذيُ ،وأكدت رئيسة اللجنة مها
البغلي أن الكتاب أحيل إلى الجهاز لمعرفة
ما توصلت إليه اللجنة التي شكلتها البلدية

من توصيات وما انتهت إليه من نتائج في
هذا األمر.
وحول االقتراح المقدم من عضو المجلس
البلدي حسن كمال والعضو السابق عبدالله
ال ـك ـنــدري ب ـشــأن إن ـش ــاء وح ــدة ال ـمــراق ـبــة في
البلدية والجهات الحكومية عن األداء البيئي،

ُ
قالت البغلي إن مناقشة المقترح أجلت لحين
دعوة مدير هيئة البيئة.
وبينت أن اللجنة قد أحيطت علما بالكتب
المقدمة من العضو السابق فهد الصانع بشأن
قانون حماية البيئة.
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محليات

البغلي تقترح تشكيل فريق عمل لوضع
خطة إعالمية سنوية لـ «البلدي»
●

علي حسن

ت ـ ـقـ ــدمـ ــت عـ ـ ـض ـ ــوة ال ـم ـج ـل ــس
ا لـبـلــدي المهندسة مـهــا البغلي
ب ــاقـ ـت ــراح ب ـت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق عـمــل
ل ــوض ــع خ ـط ــة إع ــام ـي ــة سـنــويــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي مـ ـ ــن ذوي
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ،ت ـت ـن ــاس ــب
م ـ ــع أهـ ـ ـ ـ ــداف ورؤيـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـج ـلــس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،ومـ ـت ــابـ ـع ــة ت ـن ـف ـيــذهــا
بطريقة فعالة ،إليصال الرسائل
بصورة مهنية ومبتكرة ،تعكس
ال ـ ـ ــدور ال ـف ـع ـل ــي لـ ـه ــذا الـمـجـلــس
وأهــدافــه االستراتيجية ورؤيته
المستقبلية.
وقالت البغلي ،في اقتراحها،
«تنص المادة  ٣من قانون بلدية
الكويت رقم  ٣٣لسنة  ٢٠١٦على:
تعمل البلدية على رسم السياسة
العمرانية وتنفيذها وتطويرها
وإبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز ال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي
والمحافظة على التراث المعماري
وإبرازه بصورة متطورة تتوافق

م ــع ال ـطــابــع ال ـح ـض ــاري لـلـبــاد،
وف ـقــا لـلـمـخـطــط الـهـيـكـلــي الـعــام
ل ـلــدولــة ،كـمــا تـعـمــل عـلــى توفير
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة ل ـل ـس ـك ــان،
وتـتــولــى عـلــى وج ــه الـخـصــوص
مـســح األراض ـ ــي وتـنـظـيــم الـمــدن
والـضــواحــي والـمـنــاطــق والـجــزر
وإقـ ـ ـ ــرار م ـخ ـط ـطــات ـهــا الـهـيـكـلـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــة
والنظافة العامة السكانية وفقا
لالختصاصات المقررة لها في
هذا الشأن».
وأضــافــت« :وحـيــث وجــدنــا أن
الـشــارع الكويتي ال يعي أهمية
دور المجلس البلدي ،وال مجال
اخـتـصــاصــاتــه ،بــل إن االنـطـبــاع
العام عند المواطن الكويتي غير
إيـ ـج ــاب ــي ،وال ي ـع ـكــس ال ـص ــورة
ال ـت ــي ي ـج ــب أن ي ـظ ـهــر ب ـه ــا ه ــذا
الصرح المهم وجهازه التنفيذي
ال ـح ـســاس ،كـمــا الحـظـنــا ضعف
الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــور اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ل ـم ـم ـث ـلــي
المجلس البلدي».

مها البغلي

أصحاب قسائم سكراب أمغرة اعتصموا للمطالبة بحقوقهم
مدير هيئة الصناعة وعد بحلول ...والروضان مهتم بالموضوع
●

محمد الجاسم

وع ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
ال ـعــامــة لـلـصـنــاعــة عـبــدالـكــريــم
تقي أصحاب  100من القسائم
ال ـت ـخــزي ـن ـيــة لـ ـسـ ـك ــراب أم ـغ ــرة
ببحث مطالبهم وإزالــة جميع
مـعــو قــات عملهم فــي القسائم
ودراس ـ ـ ـ ـ ــة م ــاحـ ـظ ــاتـ ـه ــم عـلــى
الشركة المديرة للمشروع.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ت ـ ـقـ ــي خ ـ ـ ــال ل ـق ــائ ــه
اصحاب القسائم الذين نظموا
اعتصاما امام هيئة الصناعة
بــأن جميع مالحظاتهم تحت
أيدي اإلدارة وتحظى باهتمام
خـ ـ ـ ــاص مـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
وال ـص ـنــاعــة خ ــال ــد ال ــروض ــان،
كما وعــد بــأن جميع الـقــرارات
التي ستتخذ سيكون عنصرها
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـبـ ـل ــد
ومصلحة المستثمرين ،ولن
يكون هناك أي تجاوز بحقهم
أو ظلم يصيبهم.
وأب ـ ــدى ت ـقــي مــواف ـق ـتــه على
ط ـ ـ ـلـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــن ل ـك ــي
يحضروا أي اجتماع سيناقش
في المرحلة القادمة المواضيع
الـ ـت ــي ت ـخ ــص ال ـع ـق ــد ال ـح ــال ــي

م ــع ال ـشــركــة سـ ــواء م ــع اإلدارة
العامة أو مجلس إدارة الهيئة،
وأنه سيتم عرض طلبهم على
الوزير الروضان ،وانتهى اللقاء
بأن المصلحة األهم اليوم هي
ت ــوجـ ـيـ ـه ــات صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
أ مـيــر ا ل ـبــاد بأهمية العنصر
الكويتي بالمرحلة القادمة وأن
يتم تخفيف العبء عن المواطن
لتوفير حياة أفضل له.

تحسين بيئة العمل
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،رفـ ـ ــض اصـ ـح ــاب
القسائم المعتصمون استمرار
اسلوب الشركة المديرة لموقع
سكراب جنوب امغرة ،مطالبين
بتحسين ظ ــروف بيئة العمل
بالمنطقة وبالتعاقد المباشر
م ــع «ال ـه ـي ـئ ــة» ،وذل ـ ــك الن ـت ـهــاء
عقد الشركة المديرة وإصــدار
الئ ـح ــة ت ـن ـف ـيــذيــة م ــن ال ـ ـ ــوزارة
تكفل استقرار أصحاب المهنة
وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـح ــرف ــة ووجـ ـ ــود
مقعد ممثل الصحاب السكراب
في «الهيئة».
وحذروا من استمرار الوضع
الحالي لما له من تبعات على

جـمـيــع االطـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة من
مـشــروع القسائم بــالــدولــة في
حـ ــال ت ــم ال ـت ـمــديــد أو تـجــديــد
العقد للشركة المديرة للموقع
حاليا ،مطالبين بتطبيق قرار
مجلس الوزراء في شأنهم.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـ ـع ـ ــام
ألصحاب القسائم في اللقاءات
الـخــاصــة عـبــدالــرحـمــن الــريــش
وزير التجارة والصناعة خالد
الـ ـ ــروضـ ـ ــان بـ ـع ــدم ت ـج ــدي ــد أو
تمديد العقد للشركة الوسيطة
لتأجير قسائم مــو قــع سكراب
أم ـغ ــرة ،لـمــا لــذلــك مــن خـطــورة
على الدولة وأصحاب القسائم،
ولـ ـ ـك ـ ــي ال ت ـس ـت ـغ ـل ــه الـ ـش ــرك ــة
ال ــوس ـي ـط ــة كـ ـثـ ـغ ــرة ،وذلـ ـ ــك قــد
يدخل الجميع فــي نفق مظلم
ونتائج ال تحمد عقباها.
ورف ـ ـ ــض الـ ــريـ ــش اسـ ـتـ ـم ــرار
التعسف مــع ا ص ـحــاب قسائم
السكراب من الشركة الوسيطة
بــال ـمــوقــع عـلـمــا بــأن ـهــا ليست
متخصصة في شؤون السكراب
وغير متفهمة لطبيعة العمل،
وأن ع ـق ــده ــا ي ـن ـت ـهــي ف ــي -٣٠
 ،٢٠١٨-٦م ـت ـم ـن ـيــن مـ ــن وز يـ ــر
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة والهيئة

جانب من االعتصام
العامة للصناعة انهاء معاناة
اصـ ـح ــاب ال ـس ـك ــراب ط ـ ــوال ٣٠
عاما.

بـ ــدوره ،ق ــال المنسق الـعــام
ل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـسـ ـك ــراب نــاجــي
ش ـ ـ ـ ـ ــرار إن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة

ل ـل ـص ـنــاعــة خ ــاط ـب ــت ال ـشــركــة
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا وتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرارا
لتراعي قسائم سكراب أمغرة

وتـطـبــق الـتــوصـيــات الخاصة
بالمتقاعدين وأصحاب مهنة
السكراب.

عربي حاول تهريب «الماريغوانا» في علب حلوى مصرع آسيويين وإصابة  3آخرين
●
في حادث مروع بالعبدلي
محمد الشرهان

أحبط رجال جمارك مطار الكويت الدولي،
مـســاء أم ــس األول ،مـحــاولــة واف ــد عــربــي قــادم
م ــن دولـ ــة أوروبـ ـي ــة ت ـهــريــب كـمـيــة م ــن مـخــدر
«الماريغوانا» بطريقة حديثة ،إذ استبدل عبوة
تبغ بمادة الماريغوانا وجلب حلوى بها ذات
المخدر ،بحكم أن الدولة األوروبـيــة التي قدم
منها تسمح بتعاطي الماريغوانا ،بل وتقوم
شــركــات بتصنيعه فــي مـنـتـجــات ع ــدة ،منها
الحلوى.
وحول تفاصيل الضبطية ،ذكر مدير إدارة
ً
ال ـج ـم ــرك الـ ـج ــوي ول ـي ــد ال ـن ــاص ــر ،أن مـفـتـشــا
ً
جمركيا فــي صالة القادمين اشتبه فــي وافــد
عــربــي ق ــادم مــن دول ــة أوروبـ ـي ــة ،بـعــد أن بــدت
ً
عليه عالمات االرتباك ،مشيرا إلى أن المفتش
الـجـمــركــي أخـضــع أمـتـعــة الـمـســافــر للتفتيش
اليدوي ،فتبين وجود مادة الماريغوانا معبأة
في عبوة تبغ وحلوى.
ولـفــت إلــى أن المهرب أفــاد خــال التحقيق
ً
معه بأن المخدر المضبوط للتعاطي ،مشيرا
إلى أنه تمت إحالة المتهم والمضبوطات ،التي
تتجاوز نحو  55غراما ،إلى جهات االختصاص.

●

جانب من االعتصام
ّ
وثمن الناصر جهود رجال جمرك المطار
والـتـصــدي لكل مــن تسول لــه نفسه اإلضــرار
بـهــذا الــوطــن مــن خ ــال تـهــريــب الممنوعات،

ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ن ــائ ــب رئ ـي ــس لـجـنــة اإلع ــام
الجمركي ومراقب جمارك المطار عيسى بن
عيسى أشرف على الضبطية.

محمد الشرهان

لقي وافدان آسيويان مصرعيهما مساء أمس األول جراء حادث
مرور مروع وقع على طريق العبدلي باتجاه مدينة الجهراء ،كما
أسفر الحادث عن إصابة  3وافدين آخرين بجروح خطيرة ،نقلوا
على أثرها الى المستشفى لتلقي العالج.
وفي التفاصيل التي رواها مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
ب ــاإلدارة العامة لإلطفاء ،العقيد خليل األمـيــر ،أن غرفة عمليات
اإلدارة تلقت بــاغــا يفيد بــوقــوع ح ــادث تـصــادم بين مركبتين؛
األولى «وانيت» وتقل  4آسيويين ،واألخرى هاف لوري بقيادة وافد
مصري ،وأن هناك أشخاصا محشورين جراء الحادث.
وأضاف العقيد األمير أنه تم تحريك مركز إطفاء العبدلي الى
موقع البالغ ،وفور وصول رجال اإلطفاء ،تبين أن هناك حالتي
وفاة بالمركبة التي كانت تقل اآلسيويين وثالث إصابات ،وعمل
رج ــال اإلط ـف ــاء أوال عـلــى إخـ ــراج الـمـصــابـيــن الـمـحـشــوريــن جــراء
الحادث ،وتسليمهم الى فنيي الطوارئ الطبية ،ومن ثم عملوا على
انتشال جثتي المتوفيين وتسليمهما الى رجال األدلة الجنائية،
الفتا الى أن دوريــات المرور وشرطة النجدة واألمــن العام كانت
في موقع البالغ.

السيارة بعد الحادث

الجمعية الكويتية لإلغاثة توزع المساعدات بسقطرى

ً
استكماال لحملة الكويت بجانبكم بعد إعصار «ماكانو»
أعلنت الجمعية الكويتية لإلغاثة
استمرار توزيع المساعدات اإلنسانية
الـكــويـتـيــة بـمــديـنــة سـقـطــرى اليمنية
أم ــس ،لـلـيــوم الـخــامــس عـلــى الـتــوالــي
استكماال للحملة اإلنسانية «الكويت
بـجــانـبـكــم» ،ضـمــن ال ـم ـســاعــدات الـتــي
تقدمها حكومة دولة الكويت لألشقاء
في اليمن لتخفيف معاناتهم.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،أفـ ـ ـ ــاد رئ ـي ــس
ق ـط ــاع اإلغ ــاث ــة م ـح ـمــود ال ـم ـس ـبــاح أن
وف ـ ــد «ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ــإغ ــاث ــة» ب ــرئ ــاس ــة
د .محمد الشرهان قام بزيارة إلى ميناء
سقطرى لــاطــاع على وضــع الميناء
بعد إعصار «ماكانو» ،مستمعين من
الـمـخـتـصـيــن ف ــي ال ـم ـي ـنــاء ع ـلــى حــالــة
الميناء والعوائق التي تواجهه أثناء
حـ ـ ــدوث األع ــاصـ ـي ــر وارتـ ـ ـف ـ ــاع أم ـ ــواج
ال ـب ـح ــر ح ـي ـن ـهــا؛ ل ـع ــدم وجـ ـ ــود كــاســر
أم ـ ـ ـ ــواج يـ ـس ــاع ــد فـ ــي حـ ـم ــاي ــة ال ـس ـفــن

الواصلة للميناء ،واالستماع لعدد من
االحتياجات األخــرى التي تساعد في
الرفع من المستوى المالحي للميناء.
وأوض ـ ـ ــح ال ـم ـس ـب ــاح أن الـجـمـعـيــة
تلبية للنداء العاجل من قبل حكومتنا
الــرشـيــدة ،ت ــوزع عــدة مـســاعــدات على
مراحل ،وتأتي هذه المرحلة استمرارا
للحملة اإلنسانية «الكويت بجانبكم»،
ح ـي ــث ت ــم ت ــوزي ــع الـ ـس ــات ال ـغــذائ ـيــة
ومواد اإليواء بمشاركة ممثل السلطة
ال ـم ـح ـل ـيــة وع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة اإلغ ــاث ـي ــة
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة ح ــديـ ـب ــو ،م ـح ـم ــد سـعـيــد
عيسى ،الى جانب رئيس قطاع اإلغاثة
بالجمعية الكويتية لإلغاثة محمود
المسباح ،حيث تم تدشين وتوزيع ١٥٠
سلة غذائية و ٥٠مواد اإليواء استفاد
منها أكثر من  1000شخص ،وشملت
التوزيعات قريتي ارسيموه ومعنوفة،
وذلك بعد وصول أول طائرة مساعدات

تطلقها الجمعية لـهــذا الـغــرض ،مما
كــان له األثــر الكبير في نفوس األسر
المتضررة الذين عبروا عن فرحتهم،
وقدموا شكرهم لدولة الكويت حكومة
وش ـع ـبــا ع ـلــى وق ـفـتـهــم م ــع أشـقــائـهــم
بوقت المحن.
ّ
وبين المسباح أن الجمعية الكويتية
ل ــإغ ــاث ــة مـكـلـفــة م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
والحكومة الكويتية بتسيير حمالت
إغاثية عاجلة للمتضررين ،والذي نتج
عن ذلــك أضــرار كثيرة من هــدم بيوت
وبـنـيــة تحتية وأرواح بـشــريــة ،حيث
أدى ذلــك إلــى عــزل الجزيرة عن الــدول
المحيطة وا لـمـنــا طــق المحيطة بها،
نظرا النقطاع وسائل النقل البحري
لسوء األحوال الجوية ،التي ستستمر
 4أشهر قادمة ،مما يــؤدي إلــى نقص
المواد الغذائية واألولية بشكل كبير
عن الجزيرة.

جانب من المساعدات الكويتية

«التعريف باإلسالم»
لدعم «وقف عمارة
التعريف»
ح ــث م ــدي ــر إدارة األفـ ـ ـ ــرع ،مــديــر
إدارة الحج والعمرة بلجنة التعريف
باإلسالم ،المحامي منيف العجمي،
أهـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت وم ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــي ل ـج ـنــة
التعريف باإلسالم على دعم مشروع
وقف عمارة التعريف باإلسالم فرع
المنقف ،والذي تبذل اللجنة قصارى
الجهود من أجل أن يكون هذا الوقف
مـنــارة دعــويــة رائ ــدة تخدم شريحة
المهتدين الجدد والجاليات المسلمة
وغير المسلمين من ضيوف الكويت.
وقـ ــال ال ـع ـج ـمــي ،ف ــي ت ـصــريــح له
بالعشر األواخر من رمضان :أناشد
ال ـم ـح ـس ـن ـيــن دعـ ـ ــم هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع
الــوق ـفــي ال ــرائ ــد ،وال ـ ــذي نـطـمــح من
خ ــال ــه إلـ ــى ن ـشــر ال ــدع ــوة إلـ ــى الـلــه
وسنة نبيه وفق منهج قوامه الحكمة
وال ـم ــوع ـظ ــة ال ـح ـس ـن ــة ،وم ـ ــن خ ــال
وســائـلـنــا الــدعــويــة الـمـتـمـيــزة التي
تناسب الشرائح كافة.

8

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3803االثنين  11يونيو 2018م  26 /رمضان 1439هـ

local@aljarida●com

«مساجد مبارك الكبير» :تهيئة األجواء «ديوان الخدمة» :عطلة الفطر «أمانة األوقاف» 545 :ألف دينار
للجهات الخيرية لـ «والئم اإلفطار»
لراحة المصلين
من  15إلى  18الجاري
أعلن ديوان الخدمة المدنية امس ان عطلة عيد الفطر ستكون أيام
الجمعة والسبت واألحد واالثنين الموافقة  15و 16و 17و 18يونيو
الجاري .وأوضح الديوان في بيان صحافي أن الدوام الرسمي سيبدأ
صباح الثالثاء  19يونيو سواء كان العيد الجمعة أو السبت ،مضيفا ان
االجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازاتها الجهات المختصة
بشؤونها على نحو يراعي المصلحة العامة.
وق ــال إنــه «اسـتـنــادا الــى ق ــرار مجلس ال ــوزراء رقــم  42لسنة 1979
بشأن العطالت الرسمية وتعديالتها وعلى قرار مجلس الــوزراء رقم
 252باجتماعه رقــم  2008-9المنعقد بتاريخ  2008-3-3المتضمن
اعتبار اليوم الثالثين من شهر رمضان من كل عام يوم راحة تعطل
فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول ايام عيد
الفطر ،وال يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التي
يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم».

المصلون في أحد المراكز الرمضانية بـ «مبارك الكبير»
أحيا آالف المصلين صالة التهجد في ليلة الخامس والعشرين من
رمضان في مساجد محافظة مبارك الكبير ،إذ حرصت اللجان العامة
التابعة للمراكز الرمضانية فــي المحافظة على الــوجــود فــي صالة
التراويح ،كل في مكانه المخصص له ،لخدمة المصلين ،وسط جهود
كبيرة من رجال الداخلية لحفظ األمن داخل المسجد وخارجه.
من جانبه ،أشاد مدير إدارة مساجد مبارك الكبير د .منيف الهاجري
بتعاون جميع الجهات المشاركة في هذه الليالي المباركة ،لتوفير
أقـصــى درج ــات الــراحــة لجموع المصلين ،ومــن هــذه الـجـهــات وزارة
الــداخـلـيــة ،واإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء ،بــاإلضــافــة إلــى مـســؤولــي وزارة
األوقاف.
وبين أن «جهود تلك الجهات محل تقدير ،السيما أنهم يقومون
بتذليل كل الصعوبات ،وتوفير المستلزمات الالزمة لتهيئة األجواء
للعبادة ،سواء كان بالمتابعة الشخصية بالحضور في المسجد ،أو
باالتصال أكثر من مرة لالطمئنان على األوضاع».

«األحمدي» تكرم الفائزين
في مسابقة القرآن
ق ــال مــديــر إدارة مـســاجــد األح ـم ــدي ،الـمـشــرف ال ـعــام عـلــى الـمــراكــز
الرمضانية في محافظة األحمدي د .أحمد العتيبي ،إن «مركز عاهد
الخطيب الرمضاني يتميز في كل عام بتنظيم مسابقة حفظ القرآن
الكريم ،التي يزداد عدد المشاركين فيها عاما بعد آخر».
وأضاف العتيبي ،خالل حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
في مركز عاهد الخطيب الرمضاني للقراءات العشر ،أن «االحتفال بهذه
ّ
الكوكبة التي من الله عليها بحفظ القرآن الكريم تعد مفخرة لنا في
إدارة مساجد األحمدي ،ألننا استطعنا تحقيق أهداف استراتيجية
وزارة األوقاف الداعية إلى حفظ القرآن وتحفيظه».
وأوضح أن «القائمين على تنظيم المسابقة استطاعوا هذا العام
التقدم بالمستوى ،وكيفية استقطاب األعداد ،حتى أصبح هذا المركز
ً
نموذجا من النماذج الناجحة على مستوى المحافظة».

الصانع :وجهنا الجهات المنفذة لالهتمام بجودة الوجبات
●

محمد راشد

جريا على عادتها السنوية
بتنفيذ مـصــرف والئ ــم االفـطــار
ل ــدع ــم الـ ـفـ ـق ــراء وال ـم ـح ـتــاج ـيــن
داخل الكويت وخارجها ،قدمت
األمانة العامة لألوقاف في هذا
الـمــوســم مـســاهـمــة قــدرهــا 545
ألف دينار لتنفيذ مشروع والئم
إفطار الصائم ،تنفيذا لشروط
الواقفين من خالل مصرف والئم
االفطار التابع إلدارة المصارف
الخاصة في األمانة ،بالتنسيق
والشراكة مع عــدد من الجهات
الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـتـنـفـيــذ
الـ ـمـ ـش ــروع ف ــي ج ـم ـيــع مـنــاطــق
الكويت.
وفــي هــذا الـشــأن ،أكــد مراقب
إدارة ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف ا لـ ـخ ــا ص ــة
ف ــي األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ل ــأوق ــاف،
عبدالرحمن الصانع ،ان «األمانة
لديها أوقاف مشروطة بصرف
ريعها على إفـطـار الـصـائـمـيـن،
ً
والـ ـت ــزام ــا م ــن األم ــان ــة بتنفيذ
شروط الواقفين بصفتها ناظرا
ً
ع ـل ــى ه ـ ــذه األوق ـ ـ ـ ـ ــاف ،وس ـع ـي ــا
م ـن ـه ــا إلـ ـ ــى ت ـن ـس ـي ــق ال ـج ـه ــود
وت ـعــزيــز ال ـشــراكــة المجتمعية
م ـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـخـ ـي ــري ــة
ً
الكويتية األخــرى ،أبرمت عددا
من اتفاقيات التعاون مع بعض

عبدالرحمن الصانع
الـ ـجـ ـه ــات ال ـخ ـي ــري ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
إلقامة والئم اإلفطار لهذا العام
وتقديم الوجبات في العديد من
المساجد والمواقع طوال شهر
رمضان الكريم».

جهود مشتركة
وث ـ ـ ـمـ ـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــانـ ـ ــع «جـ ـ ـه ـ ــود
ال ـج ـهــات الـخـيــريــة ال ـتــي نـفــذت
األمانة من خاللها مصرف والئم
االفطار لهذا العام ،والتي أثبتت
جــدارت ـهــا لـتـحـمــل الـمـســؤولـيــة
خ ــال األعـ ـ ــوام ال ـســاب ـقــة ،وهــي
ب ـيــت ال ــزك ــاة ،وجـم ـعـيــة إح ـيــاء
ال ـ ـتـ ــراث اإلس ـ ــام ـ ــي ،وج ـم ـع ـيــة

اإلص ـ ــاح االج ـت ـم ــاع ــي ،ولـجـنــة
ال ـت ـعــريــف ب ــاإلس ــام ،وجمعية
الشيخ عبدالله النوري الخيرية،
وج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ل ــأعـ ـم ــال
اإلنسانية والخيرية ،وجمعية
صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق إع ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــرضـ ــى،
إضــافــة إل ــى وزارة الـخــارجـيــة»،
مـنــوهــا ب ـ ـ «ح ــرص األم ــان ــة على
تــوج ـيــه ال ـج ـهــات ال ـم ـن ـفــذة إلــى
االهتمام بجودة وجبات إفطار
الصائمين ،من خالل التعامل مع
شركات األغذية والمطاعم التي
لــديـهــا خ ـب ــرات طــويـلــة ولــديـهــا
م ـشــرفــون وم ــوزع ــون يـهـتـمــون
ّ ً
كما ونوعا».
بالطعام

زيارات ميدانية
ولفت إلى «قيام ممثلي األمانة
العامة لألوقاف بزيارات ميدانية
لـ ـه ــذه الـ ـم ــواق ــع لـ ــاطـ ــاع عـلــى
حسن تنفيذ المشروع» ،معربا
عـ ــن «شـ ـك ــر األم ـ ــان ـ ــة ل ـلــواق ـف ـيــن
والـ ـ ــواق ـ ـ ـفـ ـ ــات لـ ـ ــدورهـ ـ ــم ال ـ ـبـ ــارز
ف ــي خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع وال ـع ـمــل
الخيري ،والشكر مــوصــول إلى
الجهات الخيرية التي تعاونت
مع األمانة وشاركتها األجر في
تـنـفـيــذ م ـص ــرف والئـ ــم اإلف ـط ــار
الــذي يعزز التكافل االجتماعي
بين المسلمين».

9
 5آالف متقدم لاللتحاق بـ «التطبيقي» في اليوم الثاني
ةديرجلا

•
العدد  / 3803االثنين  ١١يونيو 2018م  ٢٦ /رمضان 1439هـ

academia@aljarida●com

أكاديميا

«مستقلة التطبيقي» لـ ةديرجلا :.ضرورة توزيع الطلبة على التخصصات التي يرغبون فيها
أحمد الشمري

ضرورة زيادة أعداد
المقبولين من
«البدون» في مختلف
التخصصات

باشرت الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب استقبال
طـلـبــات الـمـتـقــدمـيــن لــالـتـحــاق
بكليات ومعاهد الهيئة لليوم
الثاني دون أي مشاكل تذكر عبر
الموقع اإللكتروني ،وتجاوزت
ا ع ــداد المتقدمين خمسة آالف
من مختلف الشرائح التي يحق
لها التقديم ،علما بان استقبال
الطلبات مستمر حتى  12يوليو
المقبل.
ولم يواجه الطلبة المتقدمون
لاللتحاق بـ «التطبيقي» صعوبة
في انجاز تقديم طلب االلتحاق
سواء كان خلال فنيا أو ضغطا
على الموقع ،فالهيئة تتدارك أي
خلل قد يواجه الموقع من خالل
ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ادارة ال ـحــاســب
اآللي بالتطبيقي.
وذكـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــون ل ـع ـم ـل ـيــة
التسجيل فــي «الـتـطـبـيـقــي» ،أن
ال ـمــؤشــرات الــرقـمـيــة لخريجي
الثانوية اقل بكثير من األعوام

الـمــاضـيــة ،ف ــاالع ــداد المتقدمة
لاللتحاق بالتطبيقي ستكون
ق ـل ـي ـل ــة وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ط ـب ـي ـعــي،
و خــا صــة أن التطبيقي اعلنت
تــوف ـيــر  18أل ــف مـقـعــد ل ـهــم في
ال ـف ـص ـل ـيــن ال ــدراسـ ـيـ ـي ــن ،ول ـكــن
هناك الكثير من الطلبة يرغبون
في االلتحاق بتخصصات يكون
طلب سوق العمل قليال عليها،
وبالتالي يكون توافرها بالطاقة
االستيعابية شيئا ال يذكر.
أكد رئيس لجنة المستجدين
فــي القائمة المستقلة بالهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب ،مبارك العضيلة ،أن
هناك أعدادا كبيرة من مختلف
ش ـ ـ ــرائ ـ ـ ــح ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة يـ ـتـ ـق ــدم ــون
ل ــال ـت ـح ــاق ب ـم ـع ــاه ــد وك ـل ـي ــات
الهيئة عبر الموقع اإللكتروني،
متسائال« :هــل وضـعــت الهيئة
خ ـط ــة ل ـم ـعــال ـجــة أزمـ ـ ــة ال ـق ـبــول
ال ـتــي تـتـكــرر بـهــا سـنــويــا ،على
الرغم من تناقص أعداد خريجي

الثانوية عن العام الماضي؟!».
وذك ــر العضيلة ،فــي تصريح
لـ «الجريدة» ،أن المشكلة ليست
فــي الـتـقــديــم أو األع ـ ــداد ،وال في
الطاقة االستيعابية التي أعلنت
الهيئة تخصيص  18الف مقعد
للقبول بـهــا ،لـكــن ،هــل زادت من
ال ـس ـع ــة ال ـم ـك ــان ـي ــة فـ ــي األقـ ـس ــام
العلمية لتخصصات التربية أو
الدراسات التكنولوجية وغيرها
من األقسام والمعاهد؟ ،فالمشكلة
ت ـك ـم ــن فـ ــي تـ ــوزيـ ــع ال ـط ـل ـب ــة فــي
الـتـخـصـصــات ال ـتــي يــرغـبــونـهــا،
ففي العام الماضي تم قبول طلبة
حاصلين على نسب تصل الى 90
في المئة ،وقبلوا بتخصصات ال
تحوز رضاهم أو تناسب ميولهم!
واستغرب العضيلة تخصيص
 5في المئة لقبول غير الكويتيين
من أعداد المقبولين ،ولكن األعظم
أن الطلبة غير محددي الجنسية
(البدون) من ضمن هذه النسبة،
وبــال ـتــالــي ت ـكــون م ـقــاعــدهــم أقــل

«بوكسهل» توقع مذكرة تفاهم مع «لوياك»
لتعزيز تفاعل طالبات وخريجات الكلية في مختلف البرامج الشبابية
وقعت كلية بوكسهل الكويت
و«لوياك» مذكرة تفاهم لتعزيز
تـ ـف ــاع ــل طـ ــال ـ ـبـ ــات وخ ــريـ ـج ــات
الكلية ،من خــال برامج لوياك
الشبابية.
وذكرت الكلية ،في بيان أمس،
«من المقرر أن تتعاون الكلية مع
لــويــاك فــي عــدد مــن الفعاليات،
مـ ـنـ ـه ــا نـ ـ ـ ـ ــدوات وورش ع ـم ــل،
وم ـ ـعـ ــارض وظ ـي ـف ـي ــة ،وتــوف ـيــر
فرص للعمل التطوعي ،ولوياك
حاليا هي المسؤولة عن إنشاء
واش ـ ـ ـ ــراف الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ب ــرام ــج
ال ـت ــدري ــب وال ـت ـط ــوي ــر لـلـشـبــاب
م ـح ـل ـي ــا ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ب ــرام ــج
التنمية المهنية ،وسيستفيد
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات م ـ ــن خ ــال
الـتـعــامــل مــع الـكـلـيــة مــن جميع
الفرص المتاحة».
وقالت مديرة قسم الدراسات
االداري ـ ــة د .ارزو ح ــراف« :نحن
ن ـ ـع ـ ـمـ ــل دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى إعـ ـ ـط ـ ــاء
طــالـبــاتـنــا وخــريـجــاتـنــا أفـضــل
ال ـف ــرص لـلـنـمــو وال ـت ـطــويــر في
س ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ــذا
التعاون واحدا من تلك الفرص
الـ ـت ــي س ـت ـف ـتــح أب ـ ــواب ـ ــا ك ـث ـيــرة
للطالبات والخريجات ،ومنحهم
الخبرات الفريدة التي تساعدهن
على اكتساب الخبرات العملية
في كل المجاالت».
وأض ــاف ــت حـ ـ ــراف« :ان كلية
بوكسهل الكويت تضع أهمية
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ب ــرام ــج ال ـش ـب ــاب،

مبارك العضيلة

بكثير ،مطالبا ب ـضــرورة زيــادة
أعداد المقبولين من فئة البدون
ف ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات،
وتوسيع دائ ــرة القبول لشرائح
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدون ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ف ـ ـقـ ــط أب ـ ـنـ ــاء
العسكريين.
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد رئـ ـي ــس
لجنة المستجدين فــي اال تـحــاد

صورة أرشيفية الستقبال الطلبة في صالة قبول «التطبيقي»
ال ـع ــام لـطـلـبــة وم ـتــدربــي الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـ ـه ـ ــزاع،
أن ل ـج ـنــة ال ـم ـس ـت ـجــديــن تـبــاشــر
تـقــديــم ال ـخــدمــة الـمـثـلــى للطلبة
الـمـسـتـجــديــن ،مــن خ ــال تــواجــد
ع ــام ـل ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد فـ ــي ال ـم ـق ــرات
الرسمية التابعة لها ،ويأتي ذلك

«اتحاد مصر» يبحث إقامة مهرجان طالبي خليجي

●

احمد الشمري

أعلن االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع
مصر مناقشته المالحق الثقافية الخليجية،
سبل التعاون وتعزيز رابطة األخوة الخليجية
ب ــإق ــام ــة م ـه ــرج ــان ط ــاب ــي خ ـل ـي ـجــي ،وب ـحــث
مناقشة األمــور األكاديمية الخاصة بدراسة
ال ـط ـل ـبــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن .ح ـضــر ال ـل ـق ــاء ف ــي مقر
االتحاد ،الملحق الثقافي السعودي عبدالله

جانب من توقيع االتفاقية
من خالل الشراكات مع العديد
مــن المنظمات المميزة محليا
ودوليا ،لضمان استفادة الطلبة
بإمكاناتهن الكاملة واكتساب
الخبرات الالزمة».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ذك ـ ـ ــرت نــائ ـبــة
رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة شــريــك
مـ ـ ــؤسـ ـ ــس ف ـ ـ ــي ل ـ ـ ــوي ـ ـ ــاك فـ ــاديـ ــة
المرزوق« :ان تجديد التعاون مع
كلية بوكسهل الكويت يفتح لنا
آفاقا عديدة في تمكين واعــداد
ال ـط ـل ـب ــة وتـ ـط ــوي ــر م ـه ــارات ـه ــم

المهنية ومهاراتهم الشخصية
وص ـق ـل ـهــا ف ــي إطـ ـ ــار مـجـمــوعــة
مـ ــن بـ ــرامـ ــج ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ــذاتـ ـي ــة
والمهنية عالية الجودة ،إضافة
إلى برامج الخدمة المجتمعية
ال ـتــي ت ـقــدم ب ـهــدف غ ــرس قيمة
التطوع في نفوس المنضمين
إلـيـهــا ،إذ إنـهــا تــربــي بداخلهم
مدى أهمية االنسان الفعال في
مجتمعه ليكون قادرا على صنع
التغيير».
ومن شأن هذا التعاون خلق

الـعــديــد مــن الـفــرص للطالبات،
س ــواء م ــن خ ــال ف ــرص الـعـمــل،
أو بــرامــج التطوير والـتــدريــب،
وتـ ـحـ ـص ــل ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــات ع ـلــى
ش ـ ـهـ ــادات م ــن لـ ــويـ ــاك ،وأي ـض ــا
على ثالث وحدات دراسية عند
االنتهاء من البرنامج بنجاح.

انطالقا من حرص االتحاد على
مصلحة الطلبة.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـهـ ـ ــزاع ف ـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي أن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ي ـخ ـلــي
مسؤوليته في حال تم التسجيل
بغير الـمـقــرات الرسمية ،ويأتي
ذلك حفاظا على مصلحة الطلبة
مــن ضـيــاع المستندات ،أو خلل

فــي الـتـسـجـيــل مــن قـبــل الـجـهــات
غير الرسمية.
وفيما يخص ما يتم تداوله أنه
ال يوجد تسجيل بمقر االتحاد
بالعديلية ،افــاد الـهــزاع بــأن هذا
االمر عار عن الصحة.

الحمد ،والمستشارة الثقافية البحرينية د.
خلود مطر ،ورئيس المكتب الثقافي الكويتي،
د .أحمد المطيري ،والملحقة الثقافية الكويتية
د .مريم المذكور ،والطالبة مها الحارثي من
دول ــة اإلم ـ ــارات .وق ــد تــم زيــارتـهــم فــي مكاتب
ال ـمــاحــق ال ـث ـقــاف ـيــة ،وت ـكــري ـم ـهــم .ك ـمــا كشف
االتـحــاد عن اعتماد أعضاء اللجان لالتحاد
ومستشاريهم ،وسيتم اإلعــان عنهم قريبا.
وطرح االتحاد بعض نسب القبول لكليات التي

سيتم التسجيل بها في الجامعات المصرية،
وهي الطب  87في المئة ،طب األسنان  79في
المئة ،الصيدلة  79في المئة ،العالج الطبيعي
 75فــي الـمـئــة ،الـطــب البطيري  75فــي المئة،
الهندسة  70في المئة ،التخطيط العمراني 70
في المئة ،العمارة  70في المئة ،هندسة زراعية
 70في المئة ،اقتصاد وعلوم سياسية 87.375
في المئة ،اإلعالن  ،87.875حاسبات ومعلومات
 65في المئة ،العلوم  65في المئة.
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الهزيمة التي لم نتعلم
منها!

مرت الذكرى الـ 51على هزيمة يونيو  1967األليمة ،ففي صبيحة يوم
 5يونيو من ذلك العام شنت إسرائيل هجومها المباغت على قوات ثالث
دول عربية ،لتدمرها ،وتلحق بها هزيمة فادحة ،وتحتل أراضي واسعة
تعادل  3مرات حجمها.
كانت هزيمة فريدة من نوعها :دول تهزم دون قتال ،وجيوش تسحق
دون أن تحارب ،وعلى كل المستويات السياسية والعسكرية والعلمية
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ،بل لعلها أكبر هزيمة في تاريخ
العرب ،كانت هزيمة للنظام العربي كله :هزيمة لشعاراته الرنانة ونظمه
المتسلطة ،كانت هزيمة أليديولوجيته القومية الضيقة ونمطه التربوي
اإلقصائي ونظامه االجتماعي المتعصب ،كانت هزيمة ساحقة لكل
األدبيات واألناشيد التي تغنت بالزعيم البطل ،محرر العرب وصانع
ً
ً
المعجزات ،كانت سقوطا مذال لإلعالم العربي ،ممثال بـ"صوت العرب"
التي كانت تزيف الحقائق وتغذي الجماهير باألوهام واألحالم ،كانت
هزيمة للفكر العربي ،الــذي رثــاه ن ــزار :أنعى لكم الفكر الــذي قــاد إلى
الهزيمة.
ان ـهــار جـبــل ضـخــم مــن ال ـش ـعــارات الــزائ ـفــة ،وس ـقــط رك ــام هــائــل من
ً
األيديولوجيات الخادعة التي عاش عليها العرب دهرا ،في ظل الحاكم
الوطني الذي قدم على ظهر دبابة ،ليطرد المستعمر األجنبي ،ويوحد
أمة العرب ،ويرمي إسرائيل في البحر ،ويحرر فلسطين ،ويسترد القدس
كما فعل صالح الدين ،ويحقق نهضة العرب المنشودة.
ً
هزيمة أمة العرب لم تكن بدعا بين األمم ،فقد هزمت أمم في الشرق
والغرب أشد منا ،ألمانيا النازية سحقت تحت أقدام المنتصرين ،واليابان
اإلمبراطورية ُمحقت بقنبلتين نوويتين في هيروشيما وناغازاكي،
ً
واستسلمت الدولتان استسالما مذال ،لكن الدولتين استوعبتا دروس
ً
الهزيمة جيدا ،ونهضتا سريعا ،وتجاوزتا أسباب الفشل ،وقامتا بإجراء
عمليات قطيعة جذرية مع أيديولوجية وفكر الهزيمة ،عكفت ألمانيا على
دراسة األسباب التي أدت إلى انتشار األيديولوجية النازية ،ووصول
هتلر إلى السلطة ،واكتشفت أن منابع الثقافة األلمانية بأسرها مسمومة،
لوثت عقول شباب األلمان ،وكان ال بد أن تسفر عن ظهور هتلر وانفراده
بالسلطة ،ولذلك ضربوا بمثل هذا التراث عرض الحائط ،ومثلما فعلت
ألمانيا فعلت اليابان التي رمت التراث اإلمبراطوري وراء ظهرها ،لتبدأ
بداية مختلفة ،لم تتوقف الدولتان لتعلقان المسؤولية على شماعة
المؤامرة والخيانة ،إنما اعترفتا باألخطاء ،وراجعتا األسباب الحقيقية،
وتجاوزتا فكر الهزيمة إلى فكر التقدم والنهضة.
أما العرب فلم يعترفوا باألسباب الحقيقية للهزيمة :الجهل بالعدو،
الجهل بالموازين الدولية ،الصراعات الداخلية ،تجربة التأميم التي أدت
إلى هروب الكفاءات واالستثمارات ،الصراعات البينية العربية ،تقديم
أصحاب ال ــوالءات على الكفاءات ،االنفراد بالقرار ،ولكن ال هزيمة 67
وال الهزائم بعدها غيرت العقلية العربية التي راوغت كعادتها ،وسمت
الهزيمة "نكسة" ،ولم تعترف بالحقائق المريرة ،ورمتها على المؤامرة
والخيانة ،ولم تستخلص الدروس والعبر .وإذا استثنينا انتصار أكتوبر
ً
ً
ً
الذي شكل إنجازا عربيا استثنائيا ،فإن مسيرة الفشل واإلخفاق استمرت،
والنكبات والهزائم الموجعة تكررت ،على يد صدام في سياساته التي
أدت إلى العدوان على الكويت وتدمير العراق ،وحزب الله في مغامرته
ّ
غير المحسوبة التي أدت إلى تدمير لبنان ،وجنون القذافي الذي مزق
ً
ليبيا وفرقها شيعا متحاربة ،وثورات الربيع التي أجهضت ،وإلى اليوم!
لم نتعلم من دروس الهزيمة ،ال من هزيمة  ،67وال الهزائم بعدها ،ما
زال إعالمنا يزرع األوهام ،وتعليمنا يجتر الماضي ،وخطابنا الدعوي
يتوجس مــن اآلخ ــر ،يــدعــو عليه ،ونظامنا السياسي يعتمد القبلية
والطائفية ،المواطنة منتقصة ،والحريات مقيدة ،واألقليات في قلق ،لم
نتعلم من دروس الهزيمة ،كما فعل اآلخرون ،ما زلنا ننكر مسؤوليتنا
عن أوضاعنا المتردية ،ونحملها شياطين األرض ،بأسنا بيننا شديد،
أصحاب الكفاءات مبعدون ،وأصحاب الــوالء مقربون ،الفساد يعربد
ً
وشبابنا محبط :فريق يركب البحر هروبا إلى عالم اآلخر ،وفريق يفجر
ً
نفسه ف ــرارا إلــى العالم اآلخــر ،آالف مـشــردون ،وآالف مهجرون ،وآالف
نازحون ،ومليارات مهدرة ،صوت العقالنية مغيب ،وخطاب الكراهية
والتطرف متسيد.
ً
ختاما :يصادف يوم الهزيمة يوم بداية األزمة الخليجية ،وقد مرت
سنة واألزمة مستمرة ،وبعد أن كان الخليج الذي قال عنه عبدالله بشارة
ً
يوما ،هو الجزء الصحي السليم في الجسم العربي العليل ،أصابته عدوى
الفرقة ،عسى المولى تعالى يأتي بالفرج.
* كاتب قطري

نفخ خدود

أحمد باقر

رياح وأوتاد :مصدر اللغو في المجلس ...وكيف يتوقف؟

د .عبدالحميد األنصاري*
aeansari@qu.edu.qa

opinion@aljarida●com

يقول بعض القانونيين إن النصوص
اآل م ـ ـ ــرة وا ل ـن ــا ه ـي ــة ف ــي أي ق ــا ن ــون إذا لــم
يتبعها نصوص تعاقب على مخالفتها
فهي مجرد نصوص توجيهية ،ويصفها
آخرون بأنها نار ال تحرق ونور ال يضيء،
ويضيف آخرون فيقولون إنها مجرد لغو
ال يترتب على مخالفتها أي جزاء.
ولو تأملنا أعمال مجلس األمة لوجدنا
ً
أن كثيرا منها تصح فيه هذه األو صــاف،
حيث مرت على المجلس قضايا ومواقف
ً
وأحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـ ـخـ ــالـ ــف ن ـ ـصـ ــوصـ ــا واض ـ ـحـ ــة
ف ــي ا ل ــد س ـت ــور ،إال أن ا لـمـجـلــس ل ــم يتخذ
بـشــأنـهــا أي إج ــراء لـعــدم وج ــود نصوص
ت ـش ــري ـع ـي ــة تـ ـف ـ ّـص ــل وت ـ ـضـ ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
الـمـنــاسـبــة ل ـهــذه الـقـضــايــا ال ـتــي أشـهــرهــا
ب ــال ـط ـب ــع ع ـط ــاي ــا وه ـ ــداي ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـت ــي
تكررت في أكثر من فصل تشريعي ،وكذلك
مــو ضــوع تــد خــل ا لـنــواب فــي عمل السلطة
ا لـتـنـفـيــذ يــة بــا لـمـعــا مــات ا لـتــي يمهرونها
بأختامهم وتعيين محسوبيهم وأقاربهم
بالبراشوت ،وكذلك شــراء ا لـنــواب أصوال
من الحكومة أو بيعها لها ،وكذلك تعيين
ً
النواب في مجالس إدارة الشركات ،وأخيرا
تخصيص م ــزارع أو جــوا خـيــر أو قسائم
للنواب.
ج ـم ـي ــع هـ ـ ــذه األمـ ـ ـ ــور ت ــوج ــد ن ـص ــوص
فــي ا لــد سـتــور "أ بــو القوانين" تنهى عنها
و ت ـم ـن ـع ـهــا ،و ل ـك ــن ل ــأ س ــف دون أن تـبـيــن
مصير مــن يخالفها وإ ج ــراء ات التحقيق
معه وعقابه أو عزله!
فالمادة  115من الدستور تمنع تدخل
األعضاء في أعمال السلطتين التنفيذية
وال ـق ـضــائ ـيــة ،والـ ـم ــادة  121تـمـنــع عـضــو

م ـج ـل ــس األ مـ ـ ــة مـ ــن ا ل ـب ـي ــع أو ا ل ـ ـشـ ــراء أو
اإلي ـج ــار أو االس ـت ـئ ـجــار مــع الـحـكــومــة إال
بالمناقصة أو ا لـمــزا يــدة العلنية ،ونفس
ا ل ـمــادة تـمـنــع تعيين ا لـعـضــو فــي مجلس
ً
إدارة أي شركة ،والمادة  91أيضا تأمر أن
يقسم العضو بأن يكون مخلصا ،ويحترم
الـقــوانـيــن وحـقــوق الـشـعــب وهــي والـمــادة
 108تـمـنـعــان تحقيق ا لـعـضــو أي مكسب
شخصي.
ولكن جميع هــذه ا لـمــواد كما ذ كــرت لم
يضع لها ا لــد سـتــور اإل ج ــراء ا لــذي يتعين
ا لـسـيــر فـيــه فــي حــا لــة ا كـتـشــاف مخالفتها
مــن قـبــل أح ــد األع ـض ــاء ،لــذلــك فــإنـهــا تظل
ً
ن ـص ــو ص ــا تــو ج ـي ـه ـيــة أو ن ـ ــورا ال ي ـضــيء
ً
أو لغوا ال يعقبه أي إ جــراء حسب تعبير
القانونيين.
ور بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــان ا لـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب أن ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــرع
الدستوري ترك تفصيلها وإجراء اتها إلى
ا لــا ئـحــة ا لــدا خـلـيــة للمجلس ،و لـكــن حتى
الئحة المجلس لم تتطرق لها بأي إجراء
مثل التحقيق ،وبالتالي التأديب والعقوبة
التي قد تصل للعزل من عضوية المجلس،
رغـ ــم أن هـ ــذه ال ــائ ـح ــة وض ـع ــت ع ـقــوبــات
رادعة لألعضاء في حال مخالفتهم لنظام
العمل في الجلسات أو اللجان و هــي أقل
أهمية من القضايا المذكورة أعاله!
وق ــد ي ـك ــون س ـبــب إغ ـفــال ـهــا ع ـنــد وضــع
الالئحة عــام  1962هو استبعاد أن يقوم
بـمـثــل ه ــذه األع ـم ــال رجـ ــاالت ال ـكــويــت في
ذ لــك ا لــو قــت ،و لـكــن لــم يخطر ببالهم أنها
ُ
سـتـسـتـفـحــل وت ـم ــارس بـعــد س ـنــوات على
عينك يا تاجر.
فـعـنــدمــا طــرحــت قـضـيــة اإلي ــداع ــات في

ً
ج ــزء م ــن إح ــدى ال ـج ـل ـســات ،وك ــان طــرحــا
ً
يأت بأي نتيجة،
مهما وعاصفا إال أنه لم ِ
واأل مــر نفسه تم بالنسبة إ لــى المواضيع
األ خــرى ،حيث اتهم بعض النواب بعضا
بــاالس ـت ـفــادة م ــن ال ـت ـعــامــل م ــع الـحـكــومــة،
ولـ ـك ــن ل ــم يـ ـح ــدث شـ ــيء غ ـي ــر ال ـل ـغ ــو غـيــر
الـ ـمـ ـنـ ـت ــج ،واسـ ـتـ ـم ــر الـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى ح ــال ــه
السابقة.
لذلك كان على المجلس أن يسارع إلى
تعديل الالئحة الداخلية ،بحيث ّ
يفصل ما
أجملته تلك النصوص الدستورية ويضع
لها اإل جــراء المناسب والعقوبة ا لــاز مــة،
وكـ ـن ــت قـ ــد ق ــدم ــت تـ ـع ــدي ــا بـ ـه ــذا الـ ـش ــأن
بإنشاء لجنة للقيم البرلمانية في الالئحة
الداخلية للمجلس ،و مــازال هــذا االقتراح
ً
محفوظا في أرشيف مجلس  2006يمكن
ت ـب ـن ـيــه أو ت ـع ــد ي ـل ــه ل ـك ــي ي ـت ــم و ض ـ ــع حــد
ل ـهــذه األحـ ــداث ال ـم ـت ـكــررة ،وبــذلــك يـضــيء
النور فيكشف المخالفين والمستفيدين
ويخلص البلد منهم ،ويتوقف هذا اللغو
المستمر منذ سنوات.
آخر الكالم:
ً
حـسـنــا فـعــل ا لـنــا ئــب ر ي ــاض العدساني
بـتـصــديــه لـلـكـفــريــات ال ـتــي نـشــرهــا بعض
أدع ـيــاء ال ـحــريــة ،والـمـطـلــوب اآلن تـصــدي
جميع النواب لالقتراحات المقدمة باسم
ال ـح ــري ــات ل ـت ـعــديــل قــوان ـيــن الـمـطـبــوعــات
والـ ـج ــرائ ــم اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة والـ ـت ــي ي ـطــالــب
بـهــا ه ــؤالء أنـفـسـهــم الــذيــن تـطــاولــوا على
ا لــد يــن اإل ســا مــي الحنيف ،وا لـتــي فصلت
خطورتها في مقال سابق.

هل هو ديدننا ،أن نخلق المشكلة ،بمساهمتنا أو بسكوتنا
عنها ،ثــم نتصرف وكأننا متفاجئون بها ونطالب بــإ نــزال
أقصى العقوبات بأطرافها؟ ثارت غضبة قبل فترة من خطبة
الجمعة ومــا تبعها من إعــانــات تسوق للحجاب بحجة أن
الـحـكــومــة يـفـتــرض أن تـكــون طــرفــا مـحــايــدا ال تتخذ موقفا
ً
دينيا ،في حين أن الحكومة كانت دائما طرفا دينيا وقويا،
على سبيل المثال ال الحصر ،بتأسيسها وزارة إسالمية من
األساس وبتقديمها منهج تربية إسالمية ذا رؤية منفردة،
ً
شديد اللهجة متطرف الفحوى ،فمن منا حرك ساكنا؟
نتكلم عــن الـفـســاد ،عــن ال ـســرقــات ،عــن الـحـقــوق الـمـهــدرة،
ونحن نعلم ،وربما نساهم في نفخ خدود هذه الكوارث ،من
ً
منا ال يعرف أحدا تحصل على حق ليس له بواسطة؟ من منا
ال يعرف متنفذين يجلسون في بيوتهم لتصلهم رواتبهم
المتضخمة الى أحضانهم؟ من منا لم يستشعر الفساد الذي
"ال تحمله الـبـعــاريــن" فــي أرج ــاء مــؤسـســات الــدولــة؟ مــن منا
ً
حرك ساكنا؟
اليوم تثور الثائرة ألن مجموعة من الطلبة أنزلوا إعالنات
قبلية لمباركة دخول أبناء قبائلهم جامعة الكويت ولعرض
مساعداتهم لهم .لماذا الثورة على شباب صغار هم صنع
أيادي هذا المجتمع ونتاج خالص أليديولوجيته؟ يعني هم
ولــدوا هكذا؟ خرجوا من بطون أمهاتهم قبليين حتى تثور
الثائرة عليهم فنحملهم ذنب هذا المجتمع وآفاته؟
قبل فترة بدأت إعالنات "تشاوريات" القبائل على "تويتر"،
وكان معظم التفاعل معها طبيعيا ومؤيدا ،بل وجدت الجموع
جــان ـبــا كــوم ـيــديــا ل ـهــذه ال ـت ـش ــاوري ــات ح ـيــن تـخـيـلــوا وج ــود
تشاورية حضرية ،حيث أخذوا يتضاحكون على ما يمكن أن
ً
يقدمه الحضر في ديوانيتهم وما يمكن أن يقولوه تشجيعا
ً
لمرشحيهم .وقبلها وبعدها ،دوما ما تنتشر إعالنات ألمير
قبيلة معينة يتقدم لزيارة أحد المسؤولين أو يعلن موقفه
السياسي أو تأييده لطرف دون طرف ،أو يعلن موقف قبيلته
ً
من هذا الموضوع أو ذاك .من منا حرك ساكنا؟
ال يختلف عن أبناء القبائل (كل البشرية أبناء قبائل في
الــواقــع) أبـنــاء العديد مــن الـعــائــات والـطــوائــف .الديوانيات
ً
مـعـلـنــة بــأس ـمــائ ـهــم ،ال ـمــواقــف تـشـهــر جـمـعـيــا ن ـيــابــة عـنـهــم،
الــوســاطــات تتغلغل فــي مفاصل الــدولــة بأسمائهم وسلطة
متنفذيهم .إذا كانت االنتخابات بجلها مقسمة على أساس
األصول واالنتماء ات العرقية والدينية ،فماذا بقي لنا؟ َ
ولم
نحاسب شبابا صغارا كبروا فما وجدوا سوى هذا النمط أمام
أعينهم؟ ماذا كنا نتوقع ،أن يتصرفوا بالعقلية السويدية في
حين نحن نطبل على "دنابك" عنصرياتنا وتطرفنا وقبليتنا؟
كلنا نعلم بوصول المتنفذين لهؤالء الشباب ،كلنا نعرف
بــالـتــأيـيــد والـتـمــويــل ال ــذي يصلهم وم ــن ن ــواب مـجـلــس أمــة
لتقوية الموقف القبلي أو األســري أو الطائفي ،كلنا نعرف
وكلنا نستطيع أن نـعــدد أ سـمــاء ،وكلنا نستطيع أن نشير
للحلقة
بــاألصــابــع ،لـكـنـنــا ال نـفـعــل ،ال نــوجــه أصــابـعـنــا إال
ّ
األضعف ،للضحايا ال المجرمين .فكروا معي دقيقة ،من منا
ً
حرك ساكنا؟

ال ـش ـكــر مـسـتـحــق ل ـجــام ـعــة ال ـكــويــت لـتـحــريـكـهــا الـســاكــن
وإلصدار بيانها المستنكر ،الموضوع يحتاج تغييرا جذريا
ً
ً
وال ـ ــذي سـيـتـحـقــق ب ــأن نـتـحـمــل جـمـيـعــا الـمـســؤولـيــة أف ـ ــرادا
ومؤسسات ،وأن نبذل جهدا حقيقيا ملموسا لتغيير أسلوب
حياتنا ومنهجية تفكيرنا.

بيت دي كليرك وروبرت فلويد*

مسار نزع السالح النووي يمكن التحقق منه

شعار «أميركا أوال» ...لماذا يعني «أوروبا متحدة»؟
كــان مــن الحجج الرئيسة التي سيقت في
معرض تأييد انسحاب بريطانيا من االتحاد
األوروبــي القول إن بريطانيا ستصبح قادرة
على التفاوض على اتفاقيات تجارية أفضل مع
الــدول األخــرى -حتى مع أوروبــا -إن تفاوضت
هي بنفسها ،ووفقا لما ذكره مؤيدو الخروج
البريطاني من االتحاد األوروبي (البريكسيت)،
ومـنـهــم وزي ــر الـخــارجـيــة الـبــريـطــانــي بــوريــس
جــونـســون ،فــإنــه نـظــرا لالنقسام الـشــديــد بين
ال ــدول األعـضــاء فــي االتـحــاد األوروب ــي بسبب
أزم ــات ـه ــا ال ـخــاصــة ال ـت ــي اسـتـنــزفـتـهــا لــدرجــة
جعلتها غـيــر قـ ــادرة عـلــى ال ــدف ــاع ع ــن تكامل
ال ـم ـشــروع األوروب ـ ــي "فـلـيــس ه ـنــاك إال سبيل
وا ح ــد للحصول على التغيير ا ل ــذي نبتغيه،
وهو التصويت للخروج من االتحاد األوروبي".
لـ ـك ــن مـ ــع ت ـب ـق ــي أقـ ـ ــل مـ ــن عـ ـ ــام عـ ـل ــى "يـ ــوم
ال ـخ ــروج" -أي انـتـهــاء عـضــويــة بــريـطــانـيــا في
االتحاد األوروب ــي رسميا -أصبح واضحا أن
آمال الحكومة البريطانية بإحداث انقسام في
االقتصاد األوروب ــي وغــزوه قد تحطمت ،فقد
حافظت دول االتحاد األوروبــي على وحدتها
خــال مــراحــل مفاوضات الـخــروج البريطاني
بصورة مبهرة ،ورغــم أن الـخــروج البريطاني
في حد ذاته ليس مدعاة للفرح واالحتفال ،فقد
أظهرت عملية التفاوض بهذا الشأن أن أوروبا
تكون أقوى وقت التحديات.
ح ـق ـي ـقــة يـ ـب ــدو االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي لـكـثـيــر
مــن األوروب ـي ـي ــن وكــأنــه ع ــاد مــن ال ـم ــوت ،فمن
خـ ــال خ ـط ــوات م ـتــأن ـيــة لـكـنـهــا واثـ ـق ــة ،أظـهــر
كــل مــن الــرئـيــس الفرنسي إيـمــانــويــل مــاكــرون
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل -وهما
أق ــوى زعيمين فــي الـكـتـلــة -عــامــات للتعاون
بهدف مواصلة إصالحات تأخرت طويال على
مستوى االتحاد األوروبي.
فـضــا عــن ذل ــك ،تـشـيــر اسـتـطــاعــات ال ــرأي
إلى ارتفاع التأييد لالتحاد األوروبي اآلن إلى
أعلى مستوى خالل عقود ،رغم تكوين ائتالف
ح ـكــومــي ف ــي إي ـطــال ـيــا م ـنــاهــض لـلـمــؤسـســة،
وصعود األحزاب الشعبوية في مختلف أنحاء
أوروب ـ ــا .ووف ـقــا لــدراســة استقصائية حديثة
أجراها برنامج يوروباروميتر ،سيصوت %83
من األوروبيين لصالح البقاء في الكتلة حال
عقد استفتاء على عضوية االتحاد األوروبــي
الـيــوم ،كما ينظر  %60مــن األوروبـيـيــن ،وهو
رقم قياسي ،إلى عضوية االتحاد األوروبي على
أنها "شيء جيد" لبالدهم.
بـمـعـنــى آخـ ــر ،إذا كــانــت الـشـعـبــويــة ق ــادرة
ب ــال ـت ــأك ـي ــد عـ ـل ــى وضـ ـ ــع بـ ـ ــذور االنـ ـقـ ـس ــام ــات
السياسية داخل االتحاد األوروبي ،فال يوجد

اليوم تثور الثائرة ألن مجموعة من الطلبة أنزلوا إعالنات
قبلية لمباركة دخول أبناء قبائلهم جامعة الكويت ولعرض
مساعداتهم لهم .لماذا الثورة على شباب صغار هم صنع أيادي
هذا المجتمع ونتاج خالص أليديولوجيته؟

"آخر شي":

جاي فيرهوفشتات*

دليل على أن البريكسيت في حد ذاته قد سبب
تأثيرا تعاقبيا جماعيا بين الدول األخرى إال
قـلـيــا ،فـقــد ي ــروق لمتزعم فـكــرة البريكسيت،
نايجل ف ــاراج ،االعـتـقــاد بــأن حكومة إيطاليا
الشعبوية الجديدة تمثل نجاحا للنوع الذي
يفضله من القومية التي تعمل بمفردها دون
تدخل ،لكن يتبين لنا أن الشعبويين في أوروبا
ينتمون إلى ساللة مختلفة عن تلك التي ينحدر
منها الشعبويون فــي بريطانيا .فرغم زيــادة
تقلب األسواق المالية في ظل احتمالية أن يقود
زعـمــاء إيطاليا الـجــدد بــادهــم خ ــارج منطقة
اليورو ،أظهرت االستطالعات التي أجربت بعد
االنتخابات في مــارس أن نسبة  %72-60من
اإليطاليين لن يساندوا خطوة كهذه.
إال أن االستطالعات األخيرة تكشف أيضا
تناقضا أكبر بشأن المسار الحالي لالتحاد
األوروبي ،حيث يعتقد  %32فقط من المواطنين
أن "األش ـ ـيـ ــاء ت ـس ـيــر ف ــي االت ـ ـجـ ــاه ال ـص ـح ـيــح"
بالنسبة لالتحاد األوروبــي ،بينما يرى %42
أن الكتلة تسير في الطريق الخطأ .فالمسألة
ً
إذا لغالبية األوروبـيـيــن ال تتعلق باحتمالية
تدمير االتحاد األوروبي ،فهذا غير وارد ،وإنما
كيفية تحسينه.
وق ــد أخ ـفــق االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ف ــي تنفيذ
اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ـم ـط ـل ــوب ــة ب ـس ـبــب ال ـت ــأث ـي ــرات
ال ـم ـت ـمــاديــة ل ــأزم ــة ال ـمــال ـيــة عـ ــام  2008ومــا
تــاهــا مــن أزم ــة بمنطقة ال ـيــورو .لكن أضحى
لــدى االتـحــاد اآلن نــافــذة لفرصة الـتـحــرك ،ألن
كثيرين فــي االتـحــاد األوروب ــي ب ــدأوا يدركون
أخـيــرا حقيقة خـطــورة الــواقــع الجيوسياسي
الجديد ألوروبا.
على أية حال ،يتضاءل تحدي الوحدة الذي
أوجده البريكسيت أمام الكتلة األوروبية مقارنة
بالتحدي الذي خلقه دونالد ترمب ،فاستخفاف
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي بـحـلــف ال ـنــاتــو ،والـكـشــف
أكثر من مرة عن اتصاالت حملته بشخصيات
رو سـيــة على صلة بالكرملين قبل انتخابات
 ،2016أوضحت تماما أن األوروبيين ال يمكنهم
فـيـمــا بـعــد االع ـت ـمــاد عـلــى ال ــوالي ــات المتحدة
وحدها فيما يتعلق بأمنهم.
عــاوة على ذلــك ،أسهم قــرار ترمب الخاص
ب ــإخـ ـض ــاع االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي (وغـ ـ ـي ـ ــره مــن
الحلفاء اآلخرين للواليات المتحدة مثل كندا
وال ـم ـك ـس ـيــك) ل ــرس ــوم اس ـت ـي ــراد ع ـلــى الـصـلــب
واأللــوم ـن ـيــوم ف ــي تــوحـيــد زع ـم ــاء أوروب ـ ــا في
الشعور بالغضب واالشمئزاز .كما أن اقتراحه
بضرورة تطهير شوارع الواليات المتحدة من
السيارات األلمانية ـ رغم حقيقة أن كثيرا من
ُ
الـسـيــارات "األلـمــانـيــة" تبنى بالفعل فــي نفس

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

الــواليــات األميركية التي يستمد منها الدعم
والتأييد ـ قد يساعد األلمان في إدراك حاجتهم
إل ــى م ـس ــاع ــدة األوروبـ ـيـ ـي ــن ل ـح ـمــايــة صـنــاعــة
السيارات لديهم.
وبالتالي فقد أتاحت رســوم ترامب فرصة
مثالية لحكومة االئـتــاف الكبير فــي ألمانيا
كي تتقارب وتلتقي مع ماكرون في منتصف
الـطــريــق بـشــأن مقترحاته الطموحة إلصــاح
االتـحــاد األوروب ــي ومنطقة ال ـيــورو .لقد حان
الوقت ألن تكون ألمانيا أكثر تفتحا وتفهما
الحتياجات دول جنوب أوروبا.
وت ـم ـث ــل سـ ـي ــاس ــات تـ ــرامـ ــب ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
َّ
شعاره "أميركا أوال" عودة مضللة إلى القومية
وسياسات الحماية السافرة التي تنتمي إلى
عصر ولى ،حيث تخلق تهديدا مباشرا للنظام
العالمي فــي فـتــرة مــا بعد الـحــرب ال ــذي رسخ
مبادئ الرخاء واالستقرار طيلة  73عاما .بل
قد تكون هذه المبادئ في حد ذاتها أيضا هي
ما تحتاجه عملية التكامل األوروب ــي الراكدة
منذ زمن طويل.
يـجــد تــرمــب متعة وابـتـهــاجــا فــي الفوضى
التي ينثر بذورها ،إذ يعتبر العالقات الدولية
لعبة محصلتها صفر للفائزين والخاسرين،
وحينما تصل سياساته الخارجية والتجارية
لحد الوضوح من أي جانب ،فإنها تأخذ شكل
المعامالت التجارية .على النقيض ،نجد أن
نهج التعامل الــذي يتبعه االتـحــاد األوروب ــي
يقوم على التعاون والتوافق .وبما أن هاتين
ال ــرؤي ـت ـي ــن ال ـعــال ـم ـي ـت ـيــن م ـت ـص ــادم ـت ــان ،فـمــن
المحتمل أن تكتسب كل منهما قوة وزخما.
بــاإلضــافــة إل ــى الـبــريـكـســت وت ــرام ــب ،هناك
أيضا ظواهر أخرى تغير في النظام العالمي
حاليا وتقلبه رأ ســا على عقب مثل انتقامية
الرئيس الــروســي فالديمير بوتين ،والتأكيد
المتنامي على الذات من جانب الصين .لكن ،كما
ندرك جيدا نحن معشر األوروبيين ،أنه ال شيء
قادر على تحريك األشياء مجددا مثل األزمات.
لقد تحاشينا القرارات الصعبة لعقود ،واآلن
يجب أن نقرر ما نريد أن تكون عليه أوروبا في
عام  2050وما بعده.
* رئيس وزراء بلجيكا األسبق ،ورئيس
مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين
من أجل أوروبا في البرلمان األوروبي حاليا.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

يفرض نزع السالح النووي العديد من
التحديات المرتبطة بالرصد والتحقق،
لكن النطاق الهائل لهذه المهمة
ليس مبررا للتقاعس عن العمل ،ففي
نهاية المطاف ستهدأ الرياح السياسية
المعاكسة ،وسيتسنى استئناف عملية
نزع السالح النووي مرة أخرى.
بـيـنـمــا ي ـج ــري ال ـم ـس ــؤول ــون ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة وكوريا الشمالية االستعدادات الالزمة
الج ـت ـم ــاع ق ـمــة ال ـث ــان ــي ع ـشــر م ــن يــون ـيــو بين
دونــالــد تــرمــب وكـيــم جــونــج أون ،يتعين على
الخبراء النوويين أن يتعاملوا مع سؤال مهم:
إذا التزم كيم بتفكيك مخزونه النووي ،فكيف
يتسنى للعالم أن يتأكد من وفائه بهذا االلتزام
إلى النهاية؟
ال ش ــك أن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة تـشـكــل تـحــديــا
فريدا لنظام منع االنتشار الـنــووي؛ والسياق
السياسي فيما يتصل بدفع جهود نزع السالح
إلى األمام عالميا مختلف تمام االختالف ،ومع
ذلــك فــإن الجوانب الفنية المرتبطة بالتحقق
مــن تفكيك رأس حــربــي ن ــووي هــي ذات ـهــا في
كل مكان ،ورغم أن اإلجماع على كيفية خفض
ال ـم ـخــزونــات الـعــالـمـيــة مــن األس ـل ـحــة الـنــوويــة
ربـمــا يـكــون بعيد الـمـنــال ،فليس مــن السابق
ألوانــه البدء بالتحضير لليوم عندما يصبح
نــزع الـســاح -في كوريا الشمالية أو أي مكان
آخر -على األجندة.
على مــدار ما يقرب من أربــع سنوات ،كانت
الشراكة الدولية من أجل التحقق من نزع السالح
الـ ـن ــووي تـعـمــل ع ـلــى تـحـسـيــن عـمـلـيــة تفكيك
األسلحة ،وبوصفنا رئيسين مشاركين لفريق
عمل تابع للشراكة الدولية من أجل التحقق من
نزع السالح النووي ،فإننا نتعاون مع خبراء
م ــن أك ـثــر م ــن  25دولـ ــة مـسـلـحــة ن ــووي ــا وغـيــر
مسلحة نوويا لتطوير الصيغ والتكنولوجيات
والخبرات التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ
اتفاقيات نزع السالح في المستقبل.
في نهاية المطاف يتمثل هدف الشراكة في
معالجة الفوارق في القدرات في مجال الرصد
والتحقق من التخلص من األسلحة النووية،
وكان عملنا حتى اآلن مركزا على أربعة مجاالت
رئيسة.
فـ ــأوال ،عـلــى الــرغــم مــن ع ـقــود مــن اتـفــاقـيــات
الحد من األسلحة االستراتيجية ونزع السالح

األحادي الجانب ،ال يعمل المجتمع الدولي وفقا
لطريقة قياسية لضمان أن الدولة التي تدعي
أنها تعمل على نزع سالحها تقوم بذلك بالفعل.
على سبيل المثال ،كان الهدف من المعاهدات
السابقة في إطار سلسلة  SALTوسلسلة START
لخفض الـتــرســانــات األمـيــركـيــة والسوفياتية
أو الــروسـيــة الـحــد مــن عــدد ال ــرؤوس الحربية
النووية المنتشرة على قاذفات أو صواريخ أو
غواصات .وقد تحقق المفتشون من المخزونات
م ــن أن ـظ ـمــة ال ـتــوص ـيــل ه ـ ــذه ،ول ـك ــن ل ـيــس مــن
الــرؤوس الحربية ذاتها .وتظل هــذه النقيصة
تشكل فجوة رئيسة والتي ستصبح أكثر إثارة
لـلـجــدال مــع انـخـفــاض ع ــدد األس ـل ـحــة ،وتــزايــد
الحاجة إلى أنظمة تحقق أكثر قوة.
ثم يحتاج العالم بعد ذلك إلى مجموعة أكثر
تنوعا من "القائمين على التحقق" لبناء الثقة
بعملية نزع السالح .خالل ذروة الحرب الباردة،
كــان االتـحــاد السوفياتي والــواليــات المتحدة
الدولتين الرئيستين المسلحتين نوويا ،فهما
تشكالن القسم األعظم من نحو  70ألف سالح
كانت موجودة آنذاك ،ورغم أن روسيا والواليات
المتحدة تمتلكان حتى اآلن الغالبية العظمى
من األسلحة النووية التي يتراوح عددها بين
 14ألف إلى  15ألف سالح نووي ،فإن الجهود
الرامية إلى خفض المخزونات أصبحت أكثر
تعقيدا مع تزايد عدد الــدول المسلحة نوويا،
وثالثا مع بقاء المخزونات من األسلحة النووية
مرتفعة للغاية ،فــإن نظام التحقق الـقــوي من
شــأنــه أن يـســاعــد فــي ب ـنــاء اإلرادة السياسية
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـخ ـف ـي ـض ــات .وك ـل ـمــا
انخفض الـعــدد تــزايــدت أهمية نظام التحقق،
الصفر يصبح التحقق أمرا
ومــع االقـتــراب من ِ
بالغ األهمية.
أخيرا ،وألن صناع السياسات سيتقدمون
دون ش ــك ب ـم ـطــالــب ت ــرت ـب ــط بــال ـت ـح ـقــق خ ــال
م ـفــاوضــات ن ــزع ال ـس ــاح ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،فــإن
اإلجابات المقنعة ،المدعمة بأدلة تكنولوجية
قــويــة ،تشكل أهـمـيــة بــالـغــة لتهدئة الـمـخــاوف
بشأن الغش والخداع.
م ـنــذ تــأس ـســت ال ـش ــراك ــة ال ــدول ـي ــة م ــن أجــل
التحقق من نــزع السالح الـنــووي في ديسمبر
 ،2014بدأ أعضاء فريقنا يستكشفون الجوانب
الفنية األكـثــر صعوبة فــي التحقق مــن تفكيك
األس ـل ـحــة .وك ــان أح ــد األس ـئ ـلــة الــرئـيـســة الـتــي
سعينا إلــى اإلجــابــة عنها يتلخص في كيفية
إشراك الدول التي ال تمتلك أسلحة نووية .وفي
حـيــن يـتــواصــل عملنا فــي ه ــذا الـمـجــال ،فإننا
نعكف في األساس على تطوير نظام "التحقق
مع عينين معصوبتين" ،والــذي بموجبه يظل

بوسع الدول وجهات التفتيش غير القادرة على
مراقبة التفكيك بشكل مباشر أن تطمئن إلى
تنفيذه وفقا إلجراءات متفق عليها.
تشمل الـتـحــديــات األخ ــرى الـتــي نعمل على
معالجتها التعقب الطويل األمد لألسلحة عند
استبدالها أو تجديدها ،وسد الثغرات في مرحلة
توثيق التفكيك ،ولكن كيف يمكن توفير التأكيد
مــن تلبية أدوات التحقق لمتطلبات السالمة
واألمــن لمرافق األسلحة النووية؟ وكيف يوفر
التحقق المستوى العالي المطلوب من الــدول
الصفر؟
مع اقتراب عدد األسلحة النووية من ِ
ال ي ـ ــدور عـمـلـنــا ف ــي فـ ـ ــراغ ،ف ـع ـنــدمــا يلتقي
أطراف معاهدة منع االنتشار كل خمس سنوات
الستعراض مدى فعالية المعاهدة ،يشكل التقدم
على مـســار نــزع الـســاح ال ـنــووي نقطة ضعف
ع ــادة .ورغــم أن توصيات الشراكة الدولية من
أجل التحقق من نزع السالح النووي لن تكون
أبدا بديال للمفاوضات التي تشترك فيه الدول
المسلحة نوويا ،فإننا نعتقد أنها قــادرة على
تحسين احتماالت تحقيق هدف معاهدة منع
االن ـت ـش ــار الـ ـن ــووي الـمـتـمـثــل ف ــي ن ــزع ال ـســاح
النووي على مستوى العالم.
ي ـف ــرض نـ ــزع الـ ـس ــاح الـ ـن ــووي ال ـع ــدي ــد مــن
الـتـحــديــات المرتبطة بــالــرصــد والـتـحـقــق ،لكن
النطاق الهائل لهذه المهمة ليس مبررا للتقاعس
عن العمل ،ففي نهاية المطاف ستهدأ الرياح
الـسـيــاسـيــة الـمـعــاكـســة ،وسيتسنى استئناف
عملية نزع السالح النووي مرة أخرى ،وعندما
يحدث هذا ال بد أن يكون العالم جاهزا بالحلول
الفنية الالزمة لضمان مصداقية الوعود التي
تبذلها الدول.
* بيت دي كليرك سفير هولندا األسبق
إلى األردن ،وكبير المفاوضين في قمة األمن
النووي لعام  2014في الهاي ،وهو مستشار
لشؤون الحد من األسلحة في وزارة الخارجية
الهولندية ،وروبرت فلويد مدير عام المكتب
األسترالي للضمانات ومنع االنتشار النووي.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٤.804

٤.783

٤.839

2.463 2.805 3.302

 %2.1ارتفاع ودائع القطاع الخاص ...ونمو االئتمان يتراجع
 10أسباب مالية ومصرفية تبرر وفرة السيولة في البنوك وأرصدة الشركات
محمد اإلتربي

سجل إجمالي التسهيالت
الشخصية من بداية العام أسوأ
نمو بلغت نسبته  0.079في
المئة من رصيد إجمالي في
نهاية ديسمبر  15.067مليار
دينار.

التسهيالت المقسطة
ترتفع  276مليون
دينار بنسبة
نمو %2.5

أظـهــر بــوضــوح تباطؤ النمو
االئتماني من بداية العام العالقة
ال ـع ـك ـس ـي ــة ب ـي ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع ودائ ـ ــع
القطاع الخاص ومستويات النمو
لمستويات التسهيالت المقدمة
ً
للبنوك عموما ،فكلما زادت ودائع
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص ت ــراج ــع مـعــدل
التمويل ونـمــوه ،وهــو مــا أكدته
بيانات أبريل الماضي.
ب ـ ــداي ـ ــة ،ي ـم ـك ــن اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أن ودائـ ــع الـقـطــاع ال ـخــاص لــدى
ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي ارت ـف ـعــت من
بــدايــة ال ـعــام بقيمة  756مليون
دينار ،أي ما نسبته  2.1في المئة
إذ كانت بنهاية ديسمبر 2017
تقدر بنحو  35.401مليار دينار،
في حين سجلت في أبريل 36.157
مليار دينار.
وارتفعت على اســاس شهري
بنسبة وقيمة كبيرتين إذ زادت
فقط بين مــارس وأبــريــل بنسبة
 2.2ف ــي ال ـم ـئــة ب ـمــا قـيـمـتــه 786
مليون دينار ،من  35.371مليار
دينار إلى  36.157بنهاية أبريل
الماضي.
وتشير مصادر مصرفية إلى
أن من أبرز أسباب وفرة السيولة
الـ ـع ــالـ ـي ــة ف ـ ــي أرصـ ـ ـ ـ ــدة ال ـق ـط ــاع
الخاص مايلي:
 - 1ارتـ ـف ــاع ع ــوائ ــد وايـ ـ ــرادات
بعض الشركات الحكومية وشبه
الحكومية التي تعامل وتصنف
كقطاع خاص.

 - 2تسويات مديونيات العديد
مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرات
الماضية وفر للكثير من الشركات
سيولة وفوائض.
 - 3ا نـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرص
االسـتـثـمــاريــة الـمـجــديــة ووق ــوف
غ ــال ـب ـي ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي م ــوق ــف
المراقب.
 - 4انتظار المشاريع الكبرى
وال ـج ــام ـب ــو ال ـت ــي ي ـت ــم ال ـحــديــث
عنها.
 - 5ش ـ ــرك ـ ــات تـ ــوفـ ــر س ـي ــول ــة
ف ــي ح ـســابــات ـهــا ل ـ ــزوم م ـشــاريــع
الخصخصة المقبلة واسرعها
البورصة.
 - 6م ــوس ــم ال ـت ــوزي ـع ــات وف ــر
ً
للعديد من الشركات «كاش» ونقدا
ً
كبيرا في حساباتها.
 - 7ع ـم ـل ـيــات تـسـيــل األص ــول
المستمرة من بعض المجاميع
ً
أيضا رفع منسوب الكاش سواء
في الداخل أو من الخارج .
 - 8ض ـ ـعـ ــف سـ ـ ـ ــوق األ س ـ ـهـ ــم
وفقدان شهية أصحاب السيولة
ً
والمالءة على االستثمار انتظارا
ألي تغير.
ً
 - 9أيـضــا ضعف الطلب على
س ــوق ال ـع ـقــار وم ـشــاكــل ال ـســوق
دفعت الكثيرين الختيار الودائع.
 - 10ت ــرق ــب ب ـعــض الـمـشــاكــل
ً
والتوترات الجيوسياسية دائما
م ــا ت ــرف ــع م ـن ـســوب ال ـك ــاش على
حساب االستثمار.

أخبار الشركات
تشكيل مجلس إدارة «المغاربية»
أعلنت الشركة الخليجية المغاربية القابضة
تشكيل مجلس إدارة على النحو التالي ،صالح
الــرومــي رئيسا لمجلس اإلدارة ،ومحمد الفهد
نائبا له ،وبعضوية كل من عبدالله الفريج وأحمد
الغيث وخالد المغامس.

 702ألف دينار أرباح «اإلنماء»
في الربع الثاني
بلغت أرباح شركة اإلنماء العقارية  702.2ألف
دينار ،وذلك عن فترة الربع الثاني المنتهية في
 30ابريل  ،2018مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها
 374.3ألف دينار ،وذلك خالل الفترة المذكورة من
عام  ،2017حيث بلغت ربحية السهم  1.56فلس.

في سياق آخر ،تراجعت ودائع
ال ـح ـكــومــة م ــن ب ــداي ــة ال ـع ــام بما
نسبته  1.9فــي المئة مــن 6.737
مـلـيــارات ديـنــار لتصبح بنهاية
أبريل  6.609مليارات دينار بواقع
 128مـلـيــون دي ـن ــار ،وه ــو مبلغ
طفيف ال يكاد يذكر.
كما أن الــودائــع لــدى القطاع
تعاني تخمة ووفرة مقابل تباطؤ
النمو.
ل ـك ــن ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة ال ـت ــراج ــع
على أس ــاس شـهــري بين مــارس
وأبــريــل ما نسبته  2.8في المئة
بما قيمته  184مليون دينار ،من
 6.793مليارات دينار إلى 6.609
مليارات.
وي ـع ـك ــس م ــاس ـب ــق مـ ــن وفـ ــرة
الـ ـسـ ـي ــول ــة وال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع ال ـخ ــاص ــة
ً
بالقطاع الخاص عموما وتباطؤ
ال ـن ـمــو ت ــراج ــع س ــوق اإلنـتــربـنــك
ب ـش ـكــل الفـ ــت إذ ت ــراج ــع بنسبة
 33.8في المئة إذ تراجع من بداية
ال ـعــام بقيمة  311مـلـيــون ديـنــار
من  1.231مليار دينار إلــى 920
ً
مليونا كما في نهاية أبريل.

حجم االئتمان في أبريل
ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،س ـج ــل
إجمالي التسهيالت الشخصية
من بداية العام أســوأ نمو بلغت
نسبته  0.079فئ المئة من رصيد
إجـ ـم ــال ــي فـ ــي نـ ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـبــر

 15.067مليار دينار مقارنة مع
ً
 15.079م ـل ـي ــارا ك ـمــا ف ــي نـهــايــة
أبريل الماضي.
ويمكن اإلشارة إلى أن إجمالي
ً
ال ـت ـس ـه ـي ــات س ـج ـل ــت ت ــراجـ ـع ــا
ً
طفيفا بلغ  -0.02وذلك من 35.398
مليار دينار ،كما في ديسمبر إلى
ً
 35.392مليارا.
وحافظت التسهيالت المقسطة
«اإلس ـكــان ـيــة» ،الـتــي يستخدمها

استقرار الدوالر واإلسترليني
وانخفاض اليورو
اس ـت ـقــر س ـعــر صـ ــرف ال ـ ــدوالر
األميركي مقابل الدينار الكويتي،
أمس ،عند مستوى  0.301دينار،
ف ــي ح ـيــن ان ـخ ـفــض الـ ـي ــورو إلــى
مـسـتــوى  0.355دي ـن ــار ،مـقــارنــة
ب ــأس ـع ــار صـ ــرف يـ ــوم الـخـمـيــس
الماضي.
وقـ ــال بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي

في نشرته اليومية على موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن "سـ ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني استقر عند
مستوى  0.405دينار ،كما استقر
الفرنك السويسري عند مستوى
 0.306دي ـن ــار ،بـيـنـمــا بـقــي الـيــن
ال ـيــابــانــي ع ـنــد م ـس ـتــوى 0.002
دينار دون تغيير".

ال ـع ـم ـيــل ألغـ ـ ــراض غ ـيــر تـجــاريــة
وع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ترميم
أو شــراء سكن خــاص ،على نمو
معقول إذ تم بقيمة  276مليون
دينار بما نسبته  2.5في المئة،
إذ كـ ــان رص ـي ــد دي ـس ـم ـبــر ال ـعــام
الماضي  10.972مليارات دينار
في حين بلغ رصيد أبريل 11.248
ً
مليارا.
على صعيد تفصيلي ،تراجعت

تسهيالت شــراء األوراق المالية
بما قيمته  257مليون دينار من
بــدايــة الـعــام ،مــن إجمالي 2.663
مليار دينار في ديسمبر من عام
 ،2017إلى  2.406مليار ،كما في
ن ـهــايــة أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي بنسبة
تراجع بلغت  10.6في المئة.
وشـ ـ ـه ـ ــدت بـ ــاقـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات
ً
ً
تراجعات ونـمــوا طفيفا ال يكاد
يـ ــذكـ ــر ،إذ ب ـل ــغ رصـ ـي ــد ال ـق ـط ــاع

الصناعي في ديسمبر الماضي
 1.875مليار دينار في حين بلغ
ف ــي أب ــري ــل  1.871م ـل ـيــار دي ـنــار
والقطاع العقاري  7.971مليارات
ً
فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي أي ـض ــا
ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ ف ــي أب ــري ــل 7.968
مليارات.

ً
استبعاد تصدير «الجوراسي» قريبا
●

أشرف عجمي

استبعد مصدر نفطي ،أن يتم تصدير شحنات
مــن ال ـغــاز ال ـجــوراســي فــي الــوقــت الـحــالــي أو على
المدى المتوسط ،كما هو مخطط له من قبل الجهات
المعنية.
وقال المصدر ،إنه على الرغم من االستعداد الفني
لعمليات التصدير فإن الكميات المستخرجة حتى
ً
اآلن ال تصلح للتصدير ،ألننا نحتاج محليا فقط
ً
إلى نحو  4مليارات قدم مكعبة يوميا لالستهالك

المحلي ،سواء في الصناعات البالستيكية أو لتوليد
الطاقة .وأضــاف أن إنتاج البالد الحالي يصل إلى
ً
نحو مليار ونصف المليار قدم مكعبة يوميا فقط،
ما يحول دون التفكير بشكل تجاري في عمليات
ً
التصدير ،الفتا إلى أن من المفترض ضغط الغاز
الجوراسي في المصنع الــذي تم تشييده من قبل
الشركة الكويتية للصناعات البترولية في منطقة
كبد غرب الكويت ،ثم توجيهه إلى المصانع المحلية
الستخدامه في األغراض الصناعية المختلفة ،التي
تقوم على المنتجات النفطية.

اقتصاد الرموز ...يؤسس لنماذج جديدة
على «بلوك شين»

تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة
وانخفاض السيولة إلى  6.2ماليين دينار

يستخدم في تشفير األصول وتمييز المشروعات ذات العوائد العالية

هدوء تعامالت األسهم القيادية في السوق األول وغياب «الصغيرة» في «الرئيسي»

انتشرت العمالت الرقمية على
نطاق كبير ،حتى بالغ كثيرون بأن
تحل محل الـعـمــات الحالية ،كما
أصبح من الممكن استخدامها في
تشفير األصول وتمكين المالك من
أن يكونوا مشاركين نشطين على
الشبكة الــامــركــزيــة «بـلــوك شين»،
وغير ذلك من استخدامات.
ونتيجة لــذلــك بــاتــت الـ ـ «تــوكــن»
أو الــرمــوز الرقمية تؤسس نماذج
اق ـت ـص ــادي ــة ج ــدي ــدة ُيـ ـش ــار إلـيـهــا
باسم «اقتصاد التوكن» ،أو اقتصاد
الرموز.
وي ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــوي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوع م ــن
االقتصادات على صعوبة ما بسبب
حداثته ،إذ يتم استخدام العمالت
المشفرة لعدة أغراض على منصة
«ب ـل ــوك ش ـيــن» ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ،ويـتــم
برمجة كل عملة مشفرة وكل «توكن»
بطريقة فريدة خاصة به.
ويـســاعــد فـهــم اقـتـصــاد الــرمــوز
على تحديد وتمييز المشروعات
ذات العوائد االستثمارية العالية
من غيرها من المشروعات.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار نـ ـش ــر مــوق ــع
 »investinblockchainتقريرا يتضمن
معلومات يحتاج المستثمرون إلى
معرفتها عــن اقتصاد الــرمــوز بــدءا
من التعريف واألساسيات والنماذج
واالستخدام وغيرها

اقتصاد الرموز
يـشـيــر اق ـت ـصــاد ال ــرم ــوز بشكل
أسـ ــاسـ ــي إلـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ــة وت ـص ـم ـيــم
وتطبيق النظم االقتصادية القائمة
على تقنية «بلوك شين» وكل تطبيق
أو منصة «بلوك شين» لها نموذج
اقـتـصــاد رم ــزي خ ــاص بها ويركز
اقـ ـتـ ـص ــاد الـ ــرمـ ــوز ع ـل ــى ال ـن ـم ــاذج
االقتصادية الجديدة والفعلية التي
يتم تأسيسها مــن خــال العمالت
الرقمية.
ُ
ويستثنى من ذلــك الرموز التي
ُ
تـسـتـخــدم لجمع الـتـمــويــل ،والـتــي
ال تـلـعــب دورا مـهـمــا ف ــي المنصة
األســاس ـيــة ألن ـهــا ال ت ـطــرح نـمــاذج
جديدة ،فعلى سبيل المثال تسمح

ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة وتـقـنـيــة «بـلــوك
شين» بالتعامل بشكل مختلف مع
األوراق المالية ،إذ تتيح ملكيتها
أو إم ـكــان ال ـت ـنــازل عـنـهــا ،وتسمح
ال ـع ـمــات الــرق ـم ـيــة أي ـض ــا بــإنـشــاء
نماذج جديدة للشركات واألعمال
والحوكمة ،وتستند جميع نماذج
اقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ــرم ـ ــوز ع ـل ــى افـ ـت ــراض
واحد ،وهو أن األشخاص يقومون
بــأي فعل بـنــاء على الـحــوافــز التي
يحصلون عليها.
وف ــي االق ـت ـص ــاد ال ــرم ــزي تـكــون
«الـ ـت ــوك ــن» أو «ال ـ ــرم ـ ــوز» ه ــي تـلــك
الحوافز المستخدمة لدفع أعضاء
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة لـ ـلـ ـتـ ـص ــرف بـ ـم ــا ي ـع ــود
بالمنافع للشبكة.

تصميم األساسيات
ي ـتــم تـصـمـيــم نـ ـم ــاذج اق ـت ـصــاد
الـ ــرمـ ــوز وت ـط ـب ـي ـق ـهــا ق ـب ــل عـمـلـيــة
إطالق عملة رقمية جديدة ،ويجب
أن تتخذ المنظمة الـمـســؤولــة عن
إطالق العملة الجديدة قرارا بشأن
دور الرمز األصلي على منصتها.
وهذا األمر ليس عملية سهلة ،ألن
أي ض ـع ــف ف ــي الـ ـنـ ـم ــوذج ق ــد يتم
استغالله عاجال أو آجال من قبل أي
شخص داخل الشبكة ،لذلك يجب أن
يكون النموذج االقتصادي قويا.
وت ـن ـطــوي ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى في
عـمـلـيــة تـصـمـيــم نـ ـم ــاذج اق ـت ـصــاد
الرموز على اختيار نموذج اإلجماع
ال ــذي سيتم بموجبه إنـشــاء عملة
رقمية جديدة.
ويـ ـمـ ـك ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ع ــدي ــد مــن
الخوارزميات إلنشاء العملة الرقمية،
مثل خوارزمية «إثبات العمل» التي
ُ
تستخدم لتأكيد المعامالت وإنتاج
كتل جديدة للسلسلة ،فعندما يقوم
أحد األشخاص في الشبكة بإنتاج
كتلة جديدة تتم مكافأته بعمالت
رقمية.

نماذج العمالت الرقمية
ب ـعــد أن ي ـخ ـتــار ف ــري ــق الـشـبـكــة
النموذج األساسي إلنشاء العملة

ال ــرق ـم ـي ــة ،س ـي ـكــون عـلـيـهــم إن ـشــاء
نـ ـم ــوذج آخـ ــر السـ ـتـ ـخ ــدام ال ــرم ــوز
الخاصة بهم ،فبالنسبة للعمالت
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـتـ ــم مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا إجـ ـ ـ ــراء
المعامالت ،مثل «بتكوين» و«داش»
يكون النموذج سهال ،وتكون العملة
الرقمية المشفرة وسيلة لتخزين
القيمة رقميا أو نقلها إلــى أطــراف
أخرى.

تحفيز أعضاء الشبكة
وف ـقــا ل ـهــذا ال ـن ـم ــوذج ت ـتــم منح
أعضاء الشبكة عمالت رقمية مكافأة
لهم على تأمين الشبكة والتحقق
من المعامالت ،ويتم توزيع التوكن
أو الرموز على األعضاء األسرع في
الشبكة ،مما يخلق روح المنافسة.
وينضم المزيد مــن األشـخــاص
للشبكة رغـبــة منهم فــي الحصول
ع ـلــى ع ـم ــات رق ـم ـي ــة ،م ـمــا يجعل
الشبكة أكـثــر أمــانــا ،ويتيح إجــراء
معامالت بشكل أسرع وأرخص.

دفع رسوم المعامالت
عندما يقوم مستخدمو العمالت
المشفرة بــإجــراء مـعــامــات فإنهم
ي ــدفـ ـع ــون رسـ ــومـ ــا ،وتـ ــذهـ ــب ه ــذه
الــرســوم إلــى أعـضــاء شبكة «بلوك
شين» وإلى الشبكة كلها.

الحوكمة
يـمـكــن ألع ـض ــاء الـشـبـكــة الــذيــن
يمتلكون رمـ ــوزا الـتـصــويــت فيما
يـتـعـلــق بــات ـجــاه ال ـم ـن ـصــة ،وبــذلــك
يـ ـصـ ـب ــح ح ــامـ ـل ــو ال ـ ـتـ ــوكـ ــن ج ـ ــزءا
مــن عملية إدارة الـشـبـكــة ،ويمكن
للمطورين اق ـتــراح تـعــديــات على
برمجة الشبكة وتطويرها وإدخال
مميزات جديدة.

المساهمة في الشبكة
ًيمكن أن تتم مكافأة المشاركين
أي ـ ـ ــض ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى إس ـ ـهـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــم فــي
الشبكة .فعلى سبيل المثال يمكن

للمستخدمين فــي منصة Lunyr
(م ـن ـصــة ل ـت ـبــادل ال ـم ـعــرفــة) تـقــديــم
مقاالت ،وتتم مراجعة هذه المقاالت
من قبل مستخدمين آخرين ،وتتم
مكافأة كل من الكاتب والمراجع من
خالل منحهما «توكن».

خدمات الـ «بلوك تشين»
يحتاج المستخدمون إلى رموز
مميزة للحصول على المنتجات أو
الخدمات القائمة على «بلوك شين»
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،ف ــإن منصة
 Siacoinهي منصة تخزين سحابي
ال مــركــزيــة تتيح ألع ـضــاء الشبكة
الــذيــن لديهم سعة تخزين رقمية
فائضة تأجير هذه السعة آلخرين
يحتاجون إلى هذه السعة اإلضافية
مقابل الحصول على توكن.

بعد أسبوع من المكاسب
الجيدة ،التي توجت بنسبة
 %2.1على مستوى مؤشر
السوق األول و %1.5للسوق
العام ،تراجعت بعض األسهم
المؤثرة بداية الجلسة أمسً ،
لتنذر بجني أرباح سريع خصوصا
لألسهم ،التي حققت مكاسب
كبيرة في آخر جلستين.

مشاركة األرباح
تسمح بعض تطبيقات «بلوك
شين» لحاملي التوكن بالمشاركة
في األربــاح التي حققتها المنصة،
فمنصة مثل  KuCoinتمنح لحاملي
ال ـت ــوك ــن  50ف ــي ال ـم ـئــة م ــن رس ــوم
المعامالت اليومية.

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
ً
ال ـك ــوي ــت ت ـب ــاي ـن ــا ف ــي ت ـعــامــات
جـلـســة أمـ ــس ،إذ ت ــراج ــع مــؤشــر
ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.03في
الـمـئــة ت ـعــادل  1.25نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  4804.27ن ـقــاط،
وسط سيولة  6.2ماليين دينار،
وكمية أسهم متداولة  26.6مليون
سـ ـه ــم ن ـ ـفـ ــذت م ـ ــن خ ـ ـ ــال 1634
ص ـف ـق ــة ،ك ــذل ــك ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
ا ل ـس ــوق األول بـنـسـبــة  0.07في
ً
المئة هي  3.33نقاط مقفال على
مستوى  4783.99نقطة بسيولة
 4.6ماليين دينار ،بكمية أسهم
متداولة  10.3ماليين سهم نفذت
ع ـبــر  838ص ـف ـقــة ،بـيـنـمــا ارت ـفــع
مؤشر الـســوق الرئيسي بنسبة
م ـ ـحـ ــدودة هـ ــي  0.05فـ ــي ال ـم ـئــة
تـعــادل  2.52نقطة ليستقر عند
مستوى  4839.93نقطة بسيولة
 1.5مليون ديـنــار ،بكمية أسهم
متداولة  16.2مليون سهم نفذت
من خالل  796صفقة.

هدوء وجني أرباح

أهمية اقتصاد الرموز
يـحــدد اقتصاد الــرمــوز الكيفية
الـتــي ســوف يستخدم بها التوكن
عـلــى الـمـنـصــة ،فـ ــإذا ت ــم اسـتـخــدام
الـعـمـلــة الـمـشـفــرة كــوسـيـلــة لجمع
الـتـمــويــل ف ـقــط ،ف ــإن الـطـلــب عليها
سيتوقف بمرور الوقت ،كما أنه لو
تم استخدام التوكن فقط لمشاركة
األربـ ــاح ،فلن يتمكن «الـتــوكــن» من
ال ـم ـنــاف ـســة م ــع ال ــرم ــوز ال ـت ــي يتم
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ألغـ ـ ــراض م ـت ـع ــددة،
وبالتالي يتزايد الطلب عليها.
وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن ق ـي ـم ــة ال ــرم ــوز
والطلب عليها يأتيان باألساس من
االستخدام الفعلي ألي عملة مشفرة،
فكلما زاد استخدام العملة المشفرة
زادت قيمة التوكن.
(أرقام)

●

علي العنزي

قيمة التداول لم
تتجاوز مليون دينار
سوى تعامالت سهم
بنك الكويت الوطني

ب ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن ال ـم ـكــاســب
الجيدة ،التي توجت بنسبة 2.1
ف ــي الـمـئــة عـلــى مـسـتــوى مــؤشــر
ا لـ ـس ــوق األول و 1.5ف ــي ا ل ـم ـئــة
ل ـل ـســوق الـ ـع ــام ت ــراج ـع ــت بعض
األسـهــم الـمــؤثــرة بــدايــة الجلسة
أمس ،لتنذر بجني أرباح سريع
عـ ـل ــى م ـ ـكـ ــونـ ــات الـ ـ ـس ـ ــوق األول
ً
خ ـص ــوص ــا م ــن ح ـق ـقــت مـكــاســب
كبيرة فــي آ خــر جلستين كسهم
زي ـ ــن وه ـ ـ ــدأت ت ـع ــام ــات الـبـقـيــة
إذ ل ــم ي ـت ـجــاوز مـسـتــوى مليون
دينار سوى سهم البنك الوطني
م ـ ــن حـ ـي ــث الـ ـقـ ـيـ ـم ــة وانـ ـخـ ـف ــض
البقية ب ـتــداوالت هــادئــة مقارنة
بالتعامالت األسـبــوع الماضي،
وع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر اس ـت ـم ــر
ال ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ع ـل ــى
مـسـتــوى األس ـه ــم الـصـغـيــرة في
السوق الرئيسي ،ولم يتعد عتبة

المليون سهم إال سهما عقارات
ال ـكــويــت واالم ـت ـي ــاز ،وب ــدع ــم من
سيولة سهم هيومن سوفت ،الذي
استحوذ على نسبة  40في المئة
مــن الـسـيــولــة اإلجـمــالـيــة للسوق
الرئيسي ،وفي حالة زيادة غياب
وتــاشــي تـعــامــات ومـضــاربــات
األس ـهــم الـصـغـيــرة األق ــل مــن 30
ً
فلسا ،وكان السوق األول األفضل
طـ ـ ـ ــوال ف ـ ـتـ ــرات الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،حـتــى
نهاية تعامالتها ،إذ عاد وتلون
باألحمر لتقفل البورصة حمراء
في أولى جلسات األسبوع األخير
من شهر رمضان المبارك ،بينما
ارت ـفــع ال ـســوق الــرئـيـســي وحقق
ً
ً
نموا طفيفا.
ً
خليجيا ،سجل مؤشر السوق
ً
ً
السعودي تراجعا واضحا قارب
نقطة مئوية بعد تراجعات أسعار
النفط بنهاية تعامالت األسبوع
ال ـمــاضــي ،وبـنـسـبــة فــاقــت  1في
الـمـئــة ،كــذلــك عـلــى وق ــع عمليات
جني أر ب ــاح قبيل إقفاله بسبب
عطلة العيد ،التي ستكون مبكرة
ً
بــدء ا من جلسة بعد غد ،على أن
ي ـع ــاود ي ــوم  20الـشـهــر ال ـجــاري
وه ـ ــو ي ـ ــوم م ــرت ـق ــب لـ ــ»م ــورغ ــان
ستانلي» ،وإعالن تقييمه السوق
السعودي ،والكشف عن قراره في
ترقية السوق من عدمها ،ورافق
الـسـعــودي ســوقــا قطر والكويت
فــي حين سجلت بقية األس ــواق
الخليجية مكاسب جلها محدود.

أداء قطاعات بورصة الكويت
ت ـلــونــت م ــؤش ــرات الـقـطــاعــات
باللون األخضر في جلسة أمس
إذ ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات س ـب ـعــة
قطاعات هي سلع استهالكية بـ
 9.5نقاط وخــدمــات مالية بـ 3.3
نقاط وصناعة وعقار بـ  1.4نقطة
لكل منهما وبنوك بـ  0.35نقطة
والـنـفــط وال ـغــاز وتــأمـيــن ب ـ 0.12
نقطة لكليهما ،بينما انخفضت
مـ ــؤشـ ــرات ث ــاث ــة قـ ـط ــاع ــات هــي
ات ـ ـصـ ــاالت ب ـ ـ  7.3نـ ـق ــاط وم ـ ــواد
أســاسـيــة بـ ـ  6.7ن ـقــاط وخــدمــات

استهالكية بـ  4.3نقاط ،واستقرت
مـ ــؤشـ ــرات ث ــاث ــة قـ ـط ــاع ــات هــي
ت ـك ـنــولــوج ـيــا وم ـن ــاف ــع ورع ــاي ــة
صحية وبقيت دون تغير.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
قـ ـيـ ـم ــة سـ ـه ــم وط ـ ـنـ ــي إذ ب ـل ـغــت
تداوالته  1مليون دينار وبنمو
بنسبة  0.27في المئة تاله سهم
زي ـ ــن بـ ـ ـت ـ ــداول  957أل ـ ــف دي ـن ــار
وبتراجع بنسبة  1في المئة ،ثم
سهم بيتك بتداول  863ألف دينار
وب ــان ـخ ـف ــاض ب ـن ـس ـبــة  0.39فــي
ً
المئة ورابعا سهم هيومن سوفت
ً
متداوال  689ألف دينار بارتفاع
ً
بنسبة  2.1في المئة وأخيرا سهم
بوبيان ب بتداول  621ألف دينار
وبتراجع بنسبة  1.1في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جاء أوال سهم زين إذ تداول
بـكـمـيــة بـلـغــت  2.4م ـل ـيــون سهم
وبتراجع بنسبة  1في المئة وجاء
ً
ث ــان ـي ــا س ـهــم ب ـي ـتــك بـ ـت ــداول 1.6
مليون سهم وبانخفاض بنسبة
ً
 0.39في المئة وجاء ثالثا سهم
ً
ع ـق ــارات ك مـ ـت ــداوال  1.6مـلـيــون
سهم وبخسارة بنسبة  0.43في
ً
الـمـئــة وج ــاء راب ـعــا سـهــم وطني
بتداول  1.4مليون سهم بارتفاع
ب ـن ـس ـبــة  0.27ف ــي ال ـم ـئ ــة وج ــاء
ً
خامسا سهم منازل بتداول 1.4
ً
مليون سهم و مـتــرا جـعــا بنسبة
 4في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتـ ـف ــاع ــا س ـه ــم وط ـن ـي ــة د ق إذ
ارتفع بنسبة  7.2في المئة تاله
سهم عــر بــي قابضة بنسبة 5.5
في المئة ثم سهم كامكو بنسبة
ً
 5.2في المئة وأخيرا جاء سهما
م ــدار وصـلـبــوخ بنسبة  2.7في
المئة لكليهما.
ً
وكــان أكثر األسـهــم انخفاضا
سـهــم ك تـلـفــزيــونــي إذ انخفض
بنسبة  73.3في المئة ،تاله سهم
تنظيف بنسبة  5.6في المئة ،ثم
سهم أسس بنسبة  5.2في المئة،
ً
وراب ـعــا سهم آن بنسبة  4.6في
ً
المئة ،وأخيرا سهم منازل بنسبة
 4في المئة.
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 2.9مليار دينار إجمالي حقوق مساهمي الشركات العقارية المدرجة

ً
ً
ً
ً
شهدت ارتفاعا طفيفا خالل الربع األول ...و«الصالحية العقارية» األكثر نموا و«المباني» األكبر حجما
هناك ارتباط ما بين مالءة
الشركة المالية وحقوق
مساهميها ،وذاك على
اعتبار أن األخيرة أحد
المصادر الرئيسة لتوفير
التمويل الضروري ،ففي حال
ارتفعت حقوق المساهمين
واالحتياطيات ،كان للشركة
القدرة على توفير التمويل
الذاتي دون الحاجة إلى
االقتراض.

جميع الشركات
تسعى إلى المحافظة
على بند حقوق
المساهمين وتعمل
على تعظيمها

ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق مـ ـس ــاهـ ـم ــي
الـشــركــات العقارية الـمــدرجــة في
بــورصــة الـكــويــت ارتـفــاعــا طفيفا
بلغت نسبته  0.87في المئة ،لتبلغ
 2.90مـلـيــار دي ـن ــار ،وذلـ ــك خــال
ف ـتــرة ال ــرب ــع األول الـمـنـتـهـيــة في
 31مارس  ،2018مقارنة بحقوق
بلغت قيمتها  2.88مليار دينار،
وذلــك خالل الفترة ذاتها من عام
.2017
وب ـح ـس ــب اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة ال ـتــي
أع ــدت ـه ــا «الـ ـج ــري ــدة» ع ــن ح ـقــوق
م ـس ــاه ـم ــي الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـق ــاري ــة
ع ــن ف ـتــرة ا ل ــر ب ــع األول المنتهي
فــي  31مــارس  ،2018ومقارنتها
بالفترة نفسها من العام الماضي،
حيث تصدرت شركة الصالحية
العقارية بقية الشركات المدرجة
ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،م ــن حيث
األك ـ ـثـ ــر نـ ـم ــوا فـ ــي ح ـج ــم ح ـقــوق
المساهمين ،إذ نمت بما نسبته
 13.2ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ل ـت ـب ـلــغ 154.8
مـلـيــون دي ـن ــار ،م ـقــارنــة بـ ـ 136.6
مليونا.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ـن ـ ـشـ ــآت
للمشاريع العقارية ثانيا ،بنسبة
نمو في حقوق المساهمين بلغت
 13.1ف ــي ال ـم ـئــة ،إذ ارت ـف ـعــت من
 72.5مـلـيــون دي ـن ــار ،لـتـصــل الــى
 82مـلـيــونــا ،تليها شــركــة أرك ــان
العقارية ،بنمو بلغت نسبته 9.58
فــي الـمـئــة ،حـيــث ارتـفـعــت حقوق
مساهمي «أركان» من  31.2مليون
دينار ،لتصل الى  34.2مليونا.
وح ـ ـلـ ــت شـ ــركـ ــة دب ـ ـ ــي األول ـ ـ ــى
للتطوير الـعـقــاري رابـعــا بنسبة
ن ـمــو  7.6ف ــي ال ـم ـئــة ،إذ ارتـفـعــت
الـحـقــوق مــن  71.8مليون ديـنــار،
لـتـبـلــغ  77.3م ـل ـيــو نــا ،ث ــم تليها
شركة المباني ،بنسبة نمو بلغت
 6.5في المئة.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
العقارية األكبر حجما في حقوق
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ،ت ـ ـصـ ــدرت ش ــرك ــة
المباني بقية الشركات العقارية
ال ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت،
حـيــث بـلـغــت ح ـقــوق مساهميها
 455.2مليون دينار ،وذلــك خالل
ف ـت ــرة ال ــرب ــع األول الـمـنـتـهــي في
 31مارس  ،2018مقارنة بـ 427.2

مليون دينار ،وذلــك خالل الفترة
ذاتها من عام .2017
ث ـ ــم تـ ــأتـ ــي شـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ال ـع ـق ــاري ــة ث ــان ـي ــا ،إذ ب ـل ــغ حـجــم
حقوق مساهميها  318.5مليون
دينار ،مقارنة بـ 302مليون دينار،
تليها شــر كــة التمدين العقارية،
حـيــث بـلـغــت ح ـقــوق مساهميها
 241.9مـلـيــونــا ،م ـقــارنــة ب ـ ــ240.9
مليون دينار.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
العقارية رابعا بحقوق مساهمين
بلغت قيمتها  238مليون دينار،
مقارنة ب ــ 244.9مليونا ،ثم تأتي
شركة العقارات المتحدة خامسا،
ب ـح ـق ــوق ب ـل ـغــت ق ـي ـم ـت ـهــا 227.5
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،مـ ـق ــارن ــة ب ـ ـ ــ238
مليونا.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـش ــرك ــات األك ـث ــر
انخفاضا في حقوق المساهمين،
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة

ً
الشركات األكثر نموا في حقوق المساهمين

العقارية القابضة بقية الشركات
ال ـع ـقــاريــة ال ـمــدرجــة ف ــي بــورصــة
الـكــويــت ،حيث انخفضت حقوق
مساهميها بنسبة  16.4في المئة،
إذ ا ن ـخ ـف ـضــت م ــن  15.4مـلـيــون
ديـ ـن ــار ،وذلـ ــك خ ــال ف ـت ــرة الــربــع
األول الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31م ــارس
 ،2017لـتـصــل ال ــى  12.8مـلـيــون
ديـنــار ،وذل ــك خــال الفترة ذاتها
من عام .2018
ب ـي ـن ـمــا ح ـل ــت ش ــرك ــة اإلنـ ـم ــاء
الـعـقــاريــة ثــان ـيــا ،بــانـخـفــاض في
حقوق المساهمين بلغت نسبته
 14.2فــي الـمـئــة ،حيث انخفضت
من  56.9مليون دينار ،لتصل الى
 48.7مليونا ،تليها شركة أعيان
العقارية ،بنسبة انخفاض بلغت
 11.2فــي الـمـئــة ،إذ بلغت حقوق
مـســاهـمــي «أع ـي ــان»  85.3مليون
دي ـ ـنـ ــار ،م ـق ــارن ــة ب ـح ـق ــوق بـلـغــت
قيمتها  96.3مليونا .د

وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح
العقارية ،رابعا بانخفاض بحقوق
المساهمين بلغت نسبته  9في
الـمـئــة ،حيث انخفضت مــن 31.3
مليون دينار ،لتبلغ  28.5مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ت ـل ـي ـهــا ش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة
ال ـع ـقــاريــة بـنـسـبــة ان ـخ ـفــاض في
حقوق المساهمين بلغت  7.1في
المئة ،إذ بلغت  57.1مليون دينار،
مقارنة  61.6مليونا.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت م ـ ـع ـ ـظـ ــم الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
العقارية ،قد شهدت انخفاضات
في بند حقوق المساهمين ،وذلك
خــال فترة الربع األول من العام
الحالي ،حيث إن القطاع العقاري
شهد في الفترة الماضية ركــودا
وانخفاضات فــي أسـعــار العقار،
اذ ان ذلــك االنخفاض فــي القيمة
ال ـعــادلــة لـلـعـقــارات انـعـكــس على
حقوق المساهمين باالنخفاض.
ويتكون بند حقوق المساهمين

من قيمة رأسمال الشركة المدفوع،
ّ
المرحلة
يضاف اليه قيمة األرباح
السنوية ا لـتــي تحققها الشركة،
مـ ـض ــاف ــا الـ ـيـ ـه ــا االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات
ال ـقــانــون ـيــة أو االخ ـت ـيــاريــة الـتــي
يـتــم إق ــراره ــا ف ــي ك ــل سـنــة خــال
الجمعية العمومية ،إ ضــا فــة الى
عالوة اإلصدار ،وأسهم الخزينة،
واحتياطي ترجمة عمالت أجنبية.
وت ـم ـث ــل حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن
أول مصادر التمويل ألي شركة،
فـ ـه ــي عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق ب ـيــن
إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات وإجـمــالــي
الـمـطـلــوبــات تـخـصــم مـنــه حقوق
األقـ ـلـ ـي ــة إن وجـ ـ ـ ــدت ،وفـ ـ ــي ح ــال
انخفضت الموجودات بمقدار أقل
من انخفاض المطلوبات ارتفعت
حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وال ـع ـكــس
صحيح.
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك ارتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاط مـ ـ ـ ــا ب ـي ــن
مـ ــاءة ال ـشــركــة الـمــالـيــة وحـقــوق

حجما في حقوق المساهمين
الشركات األكبر
ً

مساهميها ،وذاك على اعتبار أن
األخـيــرة أحــد الـمـصــادر الرئيسة
لتوفير التمويل الضروري ،ففي
حال ارتفعت حقوق المساهمين
واالحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات ،ك ـ ــان ل ـل ـشــركــة
القدرة على توفير التمويل الذاتي
دون الـحــاجــة إل ــى االق ـت ــراض من
إحدى الجهات الخارجية ،وأيضا
ت ـك ــون األف ـض ـل ـيــة ف ــي ح ــال طلب
اقـتــراض من الجهات الخارجية،
وذلك بسبب االرتفاع الذي يشهد
بـ ـن ــد ح ـ ـقـ ــوق الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن فــي
ميزانية الشركة.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،قـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــدد مــن
العقاريين إن الشركات العقارية
مرت خالل الفترة الماضية بعديد
من الصعوبات والتحديات ،نتج
عنها انخفاض كبير في اإليرادات
واألرباح ،الذي أثر بدوره على بند
حقوق المساهمين.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــون ال ـ ـ ــى أن

ح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ف ــي بـعــض
الشركات العقارية تآكلت بنسبة
ك ـب ـيــرة ،وذلـ ــك م ـنــذ ان ـ ــدالع فتيل
األزمة المالية العالمية في أوائل
عــام  ،2008الفتين الــى أن بعض
الشركات تعافت من األزمة وعادت
حقوق المساهمين إلى النمو.
وبـ ـيـ ـن ــوا أن كـ ــافـ ــة الـ ـش ــرك ــات
تسعى إ ل ــى المحافظة عـلــى بند
حقوق المساهمين ،وتعمل على
ت ـع ـظ ـي ـم ـهــا ،ح ـي ــث إنـ ـه ــا تـعـتـبــر
ع ــام ــا مـهـمــا وم ــؤث ــرا ع ـلــى ق ــرار
الـمـسـتـثـمــريــن ،مـشـيــريــن ال ــى أنــه
كـلـمــا ت ـعــاظــم هـ ــذا ال ـب ـنــد أصـبــح
ب ــإمـ ـك ــان الـ ـش ــرك ــة الـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
مشاريع وتطوير العقارات.

انخفاضا في حقوق المساهمين
الشركات األكثر
ً

الشركة

2017

2018

نسبة النمو

الشركة

2017

2018

الشركة

2017

2018

نسبة االنخفاض

الصالحية العقارية

136.698

154.803

%13.24

المباني

427.297

455.235

الكويتية العقارية

15.400

12.868

()%16.44

منشآت

72.587

82.097

%13.10

التجارية العقارية

302.650

318.565

اإلنماء العقارية

56.900

48.794

()%14.24

أركان

31.257

34.253

%9.58

التمدين العقارية

240.035

241.947

أعيان العقارية

96.396

85.380

()%11.4

دبي األولى

71.837

77.316

%7.62

الوطنية العقارية

244.941

238.812

المصالح العقارية

31.387

28.551

()%9.03

المباني

427.297

455.235

%6.53

العقارات المتحدة

238.835

227.540

العربية العقارية

61.620

57.197

()%7.17

دبي ...حزمة التحفيز تدعم أداء القطاع العقاري
أكـ ـ ــدت ف ـع ــال ـي ــات اق ـت ـصــاديــة
أن ا عـتـمــاد المجلس التنفيذي
ل ـح ـكــومــة دبـ ــي ال ـح ــزم ــة األولـ ــى
م ــن سـيــاســة تـخـفـيــض الــرســوم
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ض ـم ــن
ا ل ـم ـبــادرات التحفيزية لتعزيز
الـنـمــو االق ـت ـصــادي فــي اإلم ــارة،
ً
وفقا لتوجيهات الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
ال ــدول ــة رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
ً
حاكم دبي ،ينعكس إيجابا على
القطاع العقاري في اإلمارة الذي
يستعد لموجة جديدة من النمو
واالنتعاش.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ،أن
القطاع العقاري سيستفيد من

حزمة التخفيضات مباشرة من
خالل اإلعفاء من غرامة التأخير
عن تسجيل معامالت العقارات
ً
ضمن  60يوما ،والتي كانت تبلغ
 4في المئة ،كما يستفيد القطاع
العقاري من جهة أخرى ،وبشكل
غـيــر مـبــاشــر م ــن بـقـيــة م ـفــردات
حزمة التخفيضات ،التي شملت
خطة متكاملة لتخفيض «رسم
األسـ ــواق» مــن النسبة الحالية،
والتي تبلغ  5إلى  2.5في المئة.
وقــال عــارف المهيري المدير
التنفيذي لمركز دبي لإلحصاء،
إن س ـيــاســة تـخـفـيــض ال ــرس ــوم
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة تـ ـ ـ ـ ــؤدي مـ ـب ــاش ــرة
إل ــى تحفيز الـنـمــو االقـتـصــادي

واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ــن
االستثمارات المحلية واألجنبية
في شتى القطاعات.
ولفت المهيري ،إلى أن القطاع
ال ـع ـق ــاري ف ــي دبـ ــي ي ـعــد وجـهــة
االس ـت ـث ـمــار األول ـ ــى ف ــي منطقة
ً
ال ـشــرق األوس ـ ــط ،مـسـتـفـيــدا من
السمعة العالمية لإلمارة والبيئة
اال سـتـثـمــار يــة المثالية والبنى
التحتية فائقة التطور كالطرق
واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت والـ ـ ـم ـ ــواص ـ ــات
والموانئ ،وقبل كل ذلك نعمتي
األمن واالستقرار ،وهي عناصر
ح ـ ـيـ ــويـ ــة تـ ـمـ ـث ــل عـ ـ ـم ـ ــاد ال ـن ـم ــو
والتطور على المديين القريب
والبعيد.

وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
التي أعلن المجلس التنفيذي،
بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ حـ ـ ـم ـ ــدان بــن
محمد بن راشــد آل مكتوم ولي
عـ ـه ــد دب ـ ـ ــي رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس،
الم ـس ــت االح ـت ـي ــاج ــات الـفـعـلـيــة
للمستثمرين كافة ،حيث تميزت
التسهيالت بتنوعها وتركيزها
ع ـلــى تـخـفـيــض تـكـلـفــة األع ـم ــال
باإلمارة ،وهو األمر الذي يسهم
ب ـ ـ ـ ــدوره ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز ت ـنــاف ـس ـيــة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن
اإلقليمي والعالمي.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ال ـخ ـب ـي ــر
ال ـع ـقــاري ظــافــر طــاهــر الــرئـيــس
التنفيذي لشركة «جــي آنــد كو»

لـلـتـطــويــر الـ ـعـ ـق ــاري ،أن إط ــاق
الـ ـح ــزم ــة األول ـ ـ ـ ــى م ـ ــن س ـيــاســة
ت ـخ ـف ـيــض الـ ــرسـ ــوم الـحـكــومـيــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــزي ــة لـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـن ـم ــو
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ف ـ ــي دب ـ ـ ــي ت ـم ـثــل
ً
ً
فصال جــديــدا مــن تهيئة البيئة
االستثمارية الستقطاب المزيد
من االستثمارات األجنبية.
(العربية.نت)

قطر :سوق العقار يتمتع بالتنافسية
قال تقرير شركة «األصمخ» للمشاريع العقارية،
إن معدل إنفاق الحكومة القطرية يعتبر من أهم
ً
العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري ،الفتا
إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر
بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في
مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع
التنموية.
ووفق التقرير ،فإن الحزمة الكبيرة من العقود
المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل
الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من
الجهات المعنية هي المحور األساسي لنشاط
المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي،
إضافة إلى تطوير قطاع النقل من خالل مشاريع
شركة سكك الحديد القطرية (الريل) ،وموانئ قطر،
ومطار حمد.

ً
ول ـفــت إل ــى أن ه ـنــاك ع ـق ــودا ذات قـيـمــة عالية
طرحت لمشاريع المباني سوف تساهم في تعزيز
قطاع اإلنشاءات والبناء.
وأضاف أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد
ً
من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا
عـلــى ن ـشــاط الـقـطــاع ال ـع ـقــاري مــن خ ــال تطوير
مـنــاطــق جــديــدة سـتـحـتــاج إل ــى مـنـشــآت عـقــاريــة
عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية واألبنية
المتعددة االستخدامات.
وذك ـ ــر «األص ـ ـمـ ــخ» أن ق ـط ــاع ــات م ـ ــواد ال ـب ـنــاء
واألسـمـنــت والـحــديــد والـخــدمــات المرتبطة بها
سـتـسـتـفـيــد م ــن ال ـت ــأث ـي ــرات اإلي ـج ــاب ـي ــة لـلـعـقــود
ً
الممنوحة وخصوصا ،التي تتعلق بمجال البنية
التحتية والنقل.

ارتفاع نسبة شواغر الوحدات السكنية في مصر  %9انخفاض حجم تداول العقارات في األردن
أعـ ـلـ ـن ــت وزارة اإلسـ ـ ـك ـ ــان والـ ـم ــراف ــق
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـعـ ـم ــرانـ ـي ــة ف ـ ــي مـصــر
وصــول عدد الوحدات المغلقة إلى نحو
 14مليونا ،تضم وحــدات تشطيب كامل
ومفروشة وتحت التأسيس.
وتضمنت الــوحــدات نحو  10ماليين
وح ــدة سكنية م ــازال ــت خــالـيــة ،ول ــم يتم
تداولها أو حيازتها حتى اآلن ،منها 4
مــاي ـيــن وحـ ــدة تـشـطـيــب كــامــل مملوكة
لمقاولين وشركات استثمار عقاري ،حيث
ارتفعت الشواغر بما نسبته  2في المئة.
وقـ ــال الـمـهـنــدس ع ـبــدالــواحــد جمعة،
صاحب مكتب تسويق عقاري ،إن السبب
في تراكم الــوحــدات هو فوضى التنمية
ال ـع ـمــران ـيــة ال ـت ــي عــاش ـت ـهــا م ـصــر خــال
ً
السنوات السبع الماضية ،مشيرا إلى أن

السوق شهد حركة متضاعفة في قطاع
المقاوالت بدون طلب حقيقي عقب ثورة
 25يناير.
واضـ ـ ــاف ج ـم ـعــة أن ارتـ ـف ــاع األس ـع ــار
بـشـكــل مـسـتـمــر وم ـت ـق ــارب ســاهــم أيـضــا
ف ــي ت ــراك ــم الـ ــوحـ ــدات وع ـ ــدم تـســويـقـهــا،
والتي تقع نسبة كبيرة منها في أطراف
األحياء القديمة بالقاهرة الكبرى ،وعلى
رأس ـ ـهـ ــا ف ـي ـص ــل والـ ـ ـه ـ ــرم وعـ ـي ــن شـمــس
والنزهة الجديدة وغيرها من المناطق
التي شهدت طفرة عمرانية ولكن بدون
تخطيط مسبق.
واعتبر أن ارتفاع األسعار بنحو  20في
المئة عقب عيد الفطر سيساهم في رفع
نسبة التضخم للوحدات المذكورة بنحو
 70فــي المئة ،خاصة أنها مــازالــت ملكا

للشركات والمقاولين ،ولن يتم تسويقها
في الوقت الراهن.
وأش ــار إلــى أنـهــا غالبا تـكــون وحــدات
بمساحات كبيرة تتراوح بين  90و150
ً
م ـت ــرا ،وف ـق ــا لـحــاجــة ك ــل عـمـيــل ،ولكنها
تحتاج إلى خطط تسويقية جيدة بسبب
ارتـفــاع أسـعــارهــا ،وال تناسب المقبلين
على الزواج ،إضافة إلى دخول عدد كبير
منها في حيز الوحدات المخالفة لقانون
البناء الموحد  119لسنة .2008

انخفض حجم التداول بسوق
ال ـع ـق ــارات ف ــي األردن بـنـسـبــة 9
في المئة خالل األشهر الخمسة
األولــى من العام الحالي ،إذ بلغ
 3.28مليارات دوالر مقارنة مع
 3.6مليارات خــال الفترة ذاتها
من العام الماضي.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر رسـ ـ ـم ـ ــي،
بـلـغــت إي ـ ـ ــرادات دائ ـ ــرة األراضـ ــي
والمساحة نحو  170.04مليون
دوالر ،بانخفاض نسبته  10في
الـمـئــة .كـمــا سـجــل ع ــدد بيوعات
العقار لمستثمرين غير أردنيين
ً
 1121عـ ـ ـق ـ ــارا  ،م ـن ـهــا  771شـقــة
ً
و 350أرضــا ،إذ جاء ت الجنسية
ال ـع ــراق ـي ــة فـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة األول ـ ــى
ً
بمجموع  369عقارا والجنسية
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ً
ً
عقارا ،وثالثا الجنسية السورية
ً
بمجموع  139عقارا.
ومـ ـ ــن حـ ـي ــث الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ،جـ ــاءت
ً
ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة أيـ ـض ــا فــي
ال ـمــرت ـبــة األول ـ ــى بـنـسـبــة  41في
الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن ال ـق ـي ـم ــة ال ـت ـق ــدي ــري ــة
ل ـب ـي ــوع ــات غ ـي ــر األردن ـ ـي ـ ـيـ ــن ثــم
ً
ال ـج ـن ـس ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ث ــان ـي ــا
وب ــال ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة الـجـنـسـيــة
السورية.
وقال رئيس جمعية مستثمري
قطاع اإلسكان زهير العمريّ ،إن
عدد شركات اإلسكان التي تصفي
أعمالها منذ بداية العام الحالي
ف ــي ارت ـ ـفـ ــاع م ـس ـت ـمــر ،ف ــي حـيــن
ً
هــاجــرت أخ ــرى بـحـثــا عــن فــرص
استثمارية أفضل.
وأوضح العمري ،أن الجمعية

ً
تـتـلـقــى دوري ـ ـ ــا ط ـل ـبــات تصفية
ُ
لـ ـش ــرك ــات اس ـت ـث ـم ــار ،م ـم ــا ي ـعــد
ً
ً
ـطـ ـ ـ ــرا ع ـ ـلـ ــى مـ ـن ــاخ
مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرا خـ ـ ـ ـ ِ
االستثمار وسيكون له انعكاسات
سلبية على االقتصاد عامة.
وتوقع أن يبلغ عدد الشركات
ا ل ـتــي سـتـتــم تصفيتها أو ا لـتــي
سـ ـتـ ـه ــاج ــر ،ب ـن ـح ــو ألـ ـ ــف ش ــرك ــة
إس ـك ــان م ــن أص ــل  3آالف شــركــة
ً
نــاشـطــة حــالـيــا .فــي جــانــب آخــر،
ت ـح ـتــل اس ـت ـث ـم ــارات األردن ـي ـي ــن
الـعـقــاريــة فــي اإلمـ ـ ــارات المرتبة
األولى بين االستثمارات األجنبية
ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال هـ ـن ــاك ،بينما
جــاء ت فــي المرتبة العاشرة في
تــرك ـيــا ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،بحسب
العمري ،بعدما كانت في المرتبة
 16قبل عدة أعوام.
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ً
«كامكو» ًتعين «الفاريز آند مارسال» مستشارا
استراتيجيا لصفقة االستحواذ على «غلوبل»
قال صرخوه« :لدينا ثقة تامة
في كفاءة شركة الفاريز آند
مارسال وقدرتها على تحقيق
أفضل النتائج بالنسبة لهذه
الصفقة».

أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة ك ـ ــامـ ـ ـك ـ ــو
ل ــاس ـت ـث ـم ــار «كـ ــام ـ ـكـ ــو» تـعـيـيــن
الـ ـش ــرك ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـم ــرم ــوق ــة
«الـ ـف ــاري ــزآن ــدم ــارس ــال» -ال ـش ــرق
ً
ً
األوســط ،مستشارا استراتيجيا
إلت ـمــام صـفـقــة االس ـت ـحــواذ على
حـصــة األغـلـبـيــة فــي شــركــة بيت
االستثمار العالمي «غلوبل».
وأسـنــدت «كــامـكــو» هــذا الــدور
ب ــال ــغ األه ـم ـي ــة ل ـش ــرك ــة ال ـف ــاري ــز
آن ـ ـ ــد مـ ـ ــارسـ ـ ــال لـ ـم ــا ت ـت ـم ـت ــع بــه
األخ ـيــرة مــن سجل مهني حافل
وان ـ ـت ـ ـشـ ــار ع ــالـ ـم ــي مـ ــوسـ ــع فــي
إنـ ـج ــاز ال ـص ـف ـقــات ال ـم ـع ـق ــدة ،إذ
سـتـتــولــى «ال ـف ــاري ــزآن ــدم ــارس ــال»
مهام تقديم االستشارات المهنية
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة لـ ــ»ك ــامـ ـك ــو» عـبــر
م ــراح ــل عـمـلـيــة االسـ ـتـ ـح ــواذ ،ما
من شأنه تعزيز نموذج األعمال
المتكامل لدى «كامكو» ،مع توفير
الـ ــدعـ ــم الـ ـك ــام ــل ل ـع ـم ـل ـيــة ت ـحــول
الشركة بنجاح قبل االستحواذ
وبعده.
ً
وتعليقا على ذلك ،قال الرئيس

الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ف ـ ــي شـ ــركـ ــة كــام ـكــو
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ـي ـص ــل ص ــرخ ــوه:
«لدينا ثقة تامة في كفاءة شركة
الفاريز آند مارسال وقدرتها على
تحقيق أفضل النتائج بالنسبة
لـ ـه ــذه ال ـص ـف ـق ــة .وقـ ـ ــد ســاه ـمــت
خبرة الشركة وسجلها المهني
الـ ـح ــاف ــل عـ ـب ــر إن ـ ـجـ ــاز ص ـف ـقــات
مماثلة على مدار سنوات طويلة،
ف ــي ات ـخ ــاذن ــا لـ ـق ــرار االس ـت ـعــانــة
بخبراتهم االستشارية» .وأضاف
صرخوه أنه «مع توافر دعم شركة
الفاريزآندمارسال وتعاون فريق
عمل غلوبل ،نبذل قصارى جهدنا
لجعل ه ــذه الـمــرحـلــة االنتقالية
سلسة لعمالئنا الكرام وأصحاب
الـمـصــالــح .كـمــا نسعى إل ــى رفــع
م ـك ــان ــة ك ــام ـك ــو كــأك ـبــرمــؤس ـســة
مالية غير مصرفية على مستوى
المنطقة».
بــدورهــا ،قالت المديرة العامة
ف ــي شــركــة ال ـفــاريــز آن ــد م ــارســال،
د .س ـع ـي ــدة ج ـع ـف ــر« :يـ ـس ــرن ــا أن
ن ـت ـعــاون م ــع كــام ـكــو إلت ـم ــام هــذه
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الفاضل« :التجارة» تراجع اإلجراءات
ً
تمهيدا لميكنة المعامالت
التوقيع اإللكتروني في األشهر المقبلة

فيصل صرخوه

سعيدة جعفر

ال ـص ـف ـق ــة الـ ـمـ ـهـ ـم ــة .وفـ ـ ــي سـبـيــل
ه ــذا ،فــإنـنــا سنستند إل ــى خـبــرة
مـ ـسـ ـتـ ـش ــاريـ ـن ــا وفـ ـ ــريـ ـ ــق ع ـم ـل ـنــا
وسجلنا الحافل من العمليات من
أج ــل خـلــق الـقـيـمــة الـمـضــافــة عبر
تعزيز األداء الفعال خالل العملية».
وت ـع ــد الـ ـف ــاري ــز آنـ ــد م ــارس ــال
ً
ج ـ ـ ــزءا م ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــرائ ــدة
ً
ع ــال ـم ـي ــا ،فـ ــي مـ ـج ــال ال ـخ ــدم ــات

المهنية ،التي تقوم على تقديم
االستشارات ،ومساعدة الشركات
ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات عـلــى
تحسين أداءها اإلداري.
وتـ ـع ــزز ال ـش ــرك ــة ت ــراث ـه ــا عبر
ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـغ ـي ـي ــر ف ـ ــي أص ـ ــول
األع ـم ــال االسـتــراتـيـجـيــة وإدارة
الـمـخــاطــر وخـلــق القيمة فــي كل
مرحلة من مراحل النمو.

أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة ال ـت ـج ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة د .خ ــال ــد ال ـف ــاض ــل
سعي الوزارة إلى تطبيق مفهوم
الحكومة اإللكترونية عبر ميكنة
ج ـم ـيــع ال ـم ـع ــام ــات وال ـخ ــدم ــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــدمـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ب ـعــد
مراجعة دقيقة لجميع اإلجراءات
والخدمات التي تقدمها الــوزارة
للمواطنين والمراجعين.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــاضـ ـ ــل ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي ،أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة قـطـعــت
ً
ً
شـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـي ـك ـن ــة
خدماتها ،وتسير نحو الوصول
ً
إلى عدم استخدام األوراق نهائيا
ف ــي مـعــامــاتـهــا ،بـحـيــث تصبح
إلكترونية بنسبة  100في المئة.
وأضاف أن الوزارة في طريقها
إلى اعتماد التوقيع اإللكتروني
في األشهر المقبلة واستخدامه
ً
ف ــي ك ــل م ـع ــام ــات ـه ــا ،م ـب ـي ـنــا أن
خـ ـطـ ـتـ ـه ــا تـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـت ـع ــام ـي ــم
ً
والـ ـت ــراس ــل اإلداري إل ـك ـتــرون ـيــا
ً
أيـ ـض ــا ،ال ـ ــذي ت ـحــولــت خـطــواتــه

الفعلية لواقع ملموس في الوزارة
منذ الشهر الماضي.
وكشف عن الخطوات القادمة
خـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة الـمـقـبـلــة،
التي تشمل ميكنة االجتماعات
ً
وتـحــريــر الـمـحــاضــر إلـكـتــرونـيــا،
كــذلــك إص ـ ــدار ال ـتــوص ـيــات الـتــي
تـ ـخ ــرج ب ـه ــا ت ـل ــك االج ـت ـم ــاع ــات
ل ـت ــوزع ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه وتـعـمــم
ً
إلكترونيا على اإلدارات والمراكز
للعمل على اإلسراع في تنفيذها.
وذك ـ ــر أن إنـ ـج ــاز ال ـم ـعــامــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ي ـت ـض ـمــن تــوف ـيــر
ً
ح ـمــايــة م ــن ال ـقــرص ـنــة وض ـمــانــا
ل ـل ـســريــة ل ـل ـب ـيــانــات الـشـخـصـيــة
ً
ل ـصــاحــب ال ـم ـعــام ـلــة ،الفـ ـت ــا إلــى
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام الـ ـت ــوقـ ـي ــع
اإللكتروني في معظم المستندات
اإللكترونية من عقود واتفاقيات
ومعامالت مع إمكانية تشفيرها.
وب ـي ــن ال ـف ــاض ــل ،أنـ ــه بــإن ـجــاز
الـمـيـكـنــة ال ـكــام ـلــة ،يـمـكــن الـقـيــام
ب ـمــراســات ال ـبــريــد اإللـكـتــرونــي

أكبر  5عمليات استحواذ فاشلة بين الشركات الكبرى على اإلطالق
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـه ــدف م ــن صـفـقــات
االسـتـحــواذ واالنــدمــاج زي ــادة نمو الشركة
وأرباحها ،إال أن بعض هذه العمليات يكون
من نصيبها الفشل.
ففي حين قامت «أمــازون» بعدة صفقات
اسـ ـتـ ـح ــواذ ن ــاج ـح ــة الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،مـثــل
استحواذها على سلسلة متاجر «هول فودز
ماركيت» ،أخفقت شركات أخرى في صفقات
االستحواذ.
وفيما يلي أسوأ  ً 5عمليات استحواذ في
تاريخ الشركات ،وفقا لتقرير نشره موقع
إنفستوبيديا.

« - 5إيه أو إل» و«تايم وارنر»
تعد هذه الصفقة أكبر صفقات االستحواذ
ال ـف ــاش ـل ــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،إذ ق ــام ــت شــركــة
اإلنترنت «إيه أو إل» عام  2000بشراء الشركة
اإلعــامـيــة «تــايــم وارنـ ــر» مقابل  164مليار
دوالر ،إال أنـهــا خـســرت خــال  18شـهــرا 99
مليار دوالر ،كما انخفضت القيمة اإلجمالية
للشركة من  226مليار دوالر إلى  20مليارا.

« - 4هيوليت باكارد» و«بالم»
فــي أبــريــل ع ــام  2010اش ـتــرت «هيوليت

بـ ــاكـ ــارد» ش ــرك ــة «بـ ــالـ ــم» لـ ـلـ ـج ــواالت ،إال أن
األخـيــرة لم تطور نظام تشغيلها ،وفشلت
في منافسة شركات الجواالت األخرى مثل
«آيفون» ،مما أدى إلى تحول «بالم» إلى مجرد
قسم داخل «هيوليت باكارد» ،بعد أن بلغت
صفقة االستحواذ  1.2مليار دوالر.

« - 1هيوليت باكارد» و«أتونومي»

« - 3مايكروسوفت» و«إيه كوانتيف»

في عام  2007قامت «مايكروسوفت» بشراء
شركة التسويق الرقمي «إيه كوانتيف» مقابل
 6.3مـلـيــارات دوالر ،لمنافسة «غــوغــل» في
مجال اإلعالن عبر اإلنترنت.
كانت أربــاح «إيه كوانتيف» ونموها أقل
م ــن ال ـم ـتــوقــع ،م ـمــا أدى إلـ ــى خ ـفــض قيمة
أصولها ،حتى أعلنت «مايكروسوفت» عام
 2012تكبدها خسائر بلغت  6.2مليارات
دوالر بسبب هذه الصفقة.

« - 2دايملر» و«كرايسلر»
قبل أن تصبح «كرايسلر» شركة خاصة
كانت شركة عامة تحتل المركز الثالث دائما
بين أكبر شركات السيارات في ديترويت.
وف ـ ــي ع ـ ــام  1998ت ـم ــت ع ـم ـل ـيــة ان ــدم ــاج
بين «دايملر» األلمانية و«كرايسلر» مقابل

م ـبــادلــة أس ـهــم بقيمة  39مـلـيــار دوالر ،إال
أن المساهمين الغاضبين فــي «كرايسلر»
قدموا دعوى قضائية فقد المدير األلماني
لـ «دايملر كرايسلر» وظيفته بسببها.
وبحلول عام  2006كانت دايملر تتطلع
لـلـتـخـلــص م ــن خ ـس ــائ ــره ــا ،وتـ ــم ب ـيــع قسم

«الوطني» يضاعف فرصة الفوز
في حملته الصيفية خالل رمضان
أط ـل ــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي حملته
الـصـيـفـيــة ال ـس ـن ــوي ــة ،ح ـيــث قــدم
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء فـ ــرصـ ــة ل ـ ـلـ ــدخـ ــول فــي
سـحــب واخـتـيــار س ـيــارة األح ــام
الـتــي تـصــل قيمتها إل ــى 20000
دي ـن ــار .وف ــي إط ــار ه ــذه الحملة،
ي ـق ــدم ال ـب ـن ــك ل ـع ـمــائــه إم ـكــان ـيــة
مضاعفة فــرصـهــم بــالـفــوز خــال
شهر رمضان المبارك.
ي ـح ـصــل ع ـم ــاء ب ـنــك ال ـكــويــت
ال ــوط ـن ــي ع ـلــى ف ــرص ــة مـضــاعـفــة
ل ـل ـف ــوز ب ـس ـي ــارة م ــن اخ ـت ـيــارهــم
عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدام ب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات
الــوطـنــي االئـتـمــانـيــة خ ــال شهر
رم ـضــان الـمـبــارك لتسديد قيمة
م ـ ـش ـ ـتـ ــر يـ ــا ت ـ ـهـ ــم .إذ س ـي ـح ـص ــل
ال ـع ـم ـيــل خـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـم ـب ــارك
عـلــى فــرصـتـيــن ل ــدخ ــول السحب
م ـقــابــل ك ــل  1دي ـن ــار ي ـتــم إنـفــاقــه
داخل الكويت من خالل استخدام
ب ـط ــاق ــات ال ــوط ـن ــي االئ ـت ـمــان ـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى  6ف ــرص لــدخــول
ال ـس ـحــب ع ـنــد اس ـت ـخ ــدام بـطــاقــة
الــوطـنــي االئـتـمــانـيــة أو السحب
اآللي خارج الكويت.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة م ـج ـم ــوع ــة
الـمـنـتـجــات وال ـت ـســويــق ف ــي بنك
الكويت الوطني هـنــادي خزعل:

«ق ـ ـم ـ ـنـ ــا ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـم ــاض ــي
بــاإلعــان عــن ه ــذه الحملة،
وقـ ــدم ـ ـنـ ــا ل ـل ـع ـم ــاء ف ــرص ــة
الفوز بسيارة من اختيارهم،
وأردنا أن نضاعف حظوظ
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ب ـ ــالـ ـ ـف ـ ــوز خـ ــال
ً
الـشـهــر الـفـضـيــل ،عـلـمــا أنــه
ســوف يتم اختيار خمسة
فــائــزيــن فــي نهاية الحملة
التي تمتد من  3مايو إلى
 15سبتمبر  .2018وسيتم
إجراء السحب على الجائزة
في  28سبتمبر .»2018
وأض ــاف ــت خــزعــل «أن الحملة
ً
ً
ال ـص ـي ـف ـيــة القـ ــت تـ ـج ــاوب ــا الف ـت ــا
وردود ف ـع ــل إي ـج ــاب ـي ــة م ــن قـبــل
الـعـمــاء مـنــذ إطــاقـهــا فــي مايو
ً
ال ـمــاضــي .ون ـحــن ن ـحــرص دوم ــا
على إطالق الخدمات والحمالت
المميزة التي تتماشى مع نمط
حياة عمالئنا».
وي ـش ـم ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ب ـطــاقــات
الــوطـنــي االئتمانية فــي الكويت
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــري ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـحـ ــات
ال ـت ـجــاريــة ،الـعـمـلـيــات الـشــرائـيــة
ع ـبــر م ــواق ــع اإلن ـت ــرن ــت المحلية
والسحب النقدي على البطاقات
االئتمانية ،كما يشمل استخدام
بـ ـط ــاق ــات ال ــوطـ ـن ــي االئ ـت ـم ــان ـي ــة

ك ــرايـ ـسـ ـل ــر إلـ ـ ــى شـ ــركـ ــة األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـخ ــاص ــة
«سيربيروس كابيتال مانغمنت».
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  2009قـ ـ ــدم الـ ـ ـ ُـمـ ـ ــاك الـ ـج ــدد
لـ «كرايسلر» طلب إشهار إفالس ،وحصلوا
ع ـل ــى خ ـط ــة إن ـ ـقـ ــاذ م ــال ـي ــة ي ـمــول ـهــا داف ـع ــو
الضرائب.

«وربة» يعلن فائزي سحوبات
«السنبلة» األسبوعية والشهرية

وب ـطــاقــات الـسـحــب اآلل ــي خ ــارج
الكويت المشتريات من المحالت
التجارية ،العمليات الشرائية عبر
مواقع اإلنترنت الدولية والسحب
النقدي على البطاقات االئتمانية.
وتــوفــر الـجــائــزة بطاقة هدايا
ال ــوطـ ـن ــي س ــابـ ـق ــة الـ ــدفـ ــع  -يـتــم
استخدامها لدفع قيمة الجائزة
 م ـ ـصـ ـ ّـدرة ب ــاس ــم ب ـن ــك ال ـكــويــتال ــوط ـن ــي بــرص ـيــد ق ـ ــدره 20000
دينار ،صالحة لالستخدام فقط
ل ــدى أي م ــن وك ـ ــاالت ال ـس ـيــارات
داخل دولة الكويت لشراء سيارة
ً
أو أكثر وفقا لرغبة الفائز.

أجرى بنك وربة سحوباته الشهرية ،التي تتضمن سحب السنبلة
الشهري واألسبوعي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة لشهر
يونيو ،فقد فاز كل من طالل كنعان محمد العتيبي وجازي محمد
حمود البطاح بـ 5آالف دينار ،وكل من محمد مطر مزيد الشمري
وناصر مشعان ملهي العجمي بـ 10آالف دينار وهي الجائزة الكبرى.
أما السحب االسبوعي التاسع عشر لحساب السنبلة فقد توج
 5رابحين من عمالء بنك وربــة ،حصل كل منهم على  1000دينار،
وهم :صالحة عوض مرزوق المطيري ،عبدالمحسن عبدالله احمد
االحمد ،فهد منيف فهد العجمي ،هدية شاكر مبارك سعيد ،محمد
ساير عبدالله الرشيدي.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في توفير
األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه،
إضافة الى فرص شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام ،ونظرا
لإلقبال الكبير الذي القاه هذا الحساب من قبل العمالء ،لما يؤمنه
من فرص كبيرة للربح ،عمل بنك وربة على إضافة تطورات نوعية
على حساب السنبلة القت استحسان العمالء.
وتشمل التطورات التي تمت إضافتها إلى حساب السنبلة ،زيادة
عــدد الــرابـحـيــن عبر اضــافــة سحب أسـبــوعــي ،اضــافــة الــى السحب
الشهري ،إلتاحة فرص أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية أسبوعية
قيمة كل منها ألف دينار ،تذهب إلى  5رابحين ،ويتم السحب عليها
في يوم الخميس من كل أسبوع.
إضافة الى ذلك ،يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية كل شهر
على الجوائز الكبرى ،بحضور وإشــراف ممثل من وزارة التجارة
والصناعة ،والتي يبلغ إجماليها  30ألــف دينار ،موزعة كالتالي
على  4رابحين :الجائزة الكبرى بقيمة  10آالف دينار ستكون من
نصيب رابحين اثنين ،والجائزة الثانية بقيمة  5آالف دينار من
نصيب رابحين اثنين أيضا.

ظ ـل ــت ش ــرك ــة «ه ـي ــول ـي ــت ب ـ ــاك ـ ــارد» ل ـع ـقــود
واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها
اح ـتــرامــا ،فـقــد أسـسـهــا ديـفـيــد ب ــاك ــارد وبيل
هيوليت في مرآب بشمال كاليفورنيا عام 1939
قبل عدة عقود من قيام ستيف جوبز وستيف
وزنياك بتأسيس شركتهما.
ورغم النجاح الذي شهدته الشركة لسنوات
طويلة ،فإنها خالل العقد األخير شهدت عددا
م ــن ال ـف ـضــائــح والـ ــركـ ــود ال ـس ــري ــع واألخـ ـط ــاء
ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ك ـ ــان مـ ــن ب ـي ـن ـهــا صـفـقــة
االستحواذ على شركة البرمجيات البريطانية
«أتونومي» بقيمة  10.2مليارات دوالر.
بعد بضعة أشـهــر مــن عملية االسـتـحــواذ،
اك ـت ـش ـفــت إدارة «ه ـيــول ـيــت بـ ــاكـ ــارد» أن ثمن
ال ـص ـف ـقــة كـ ــان م ـبــال ـغــا بـ ــه ،وأن «أت ــون ــوم ــي»
أصغر وأقــل ربحية مما كانت تظن ،واتهمت
«أت ــون ــوم ــي» بــالـمـبــالـغــة ف ــي ت ـقــديــر قيمتها
وحجمها ،فــي حين نفت األخ ـيــرة ذلــك قائلة
إنـهــا لــم تفعل أي شــيء خـطــأ ،وأن «هيوليت
بــاكــارد» تتهمها بــذلــك لتغطي عـلــى فشلها،
وانتهت الحال بأن خسرت «هيوليت باكارد»
 8.8مليارات دوالر.

لحظة إعالن الفائزات
بلقب البطولة ،بينما فــاز فريق «نــادي
الفتاة» بالمركز الثاني وفريق «فاموس»
ب ــال ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ،ك ــذل ــك ح ـص ــد ن ــادي
العيون الــريــاضــي جــائــزة «أفـضــل فريق
في البطولة».

وبعد المباراة النهائية ،أقيم الحفل
ال ـخ ـتــامــي ل ـل ـب ـطــولــة ،ب ـم ـشــاركــة ممثلة
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي م ــاي ـت ــي ف ـي ـن ـت ــورا،
وال ـش ـي ـخــة زي ــن ال ـص ـبــاح وك ـي ـلــة وزارة
الدولة لشؤون الشباب ،وفاطمة حيات

رئيسة لجنة المرأة وعضوة مجلس إدارة
االتحاد الكويتي لكرة القدم ،إلى جانب
راوية الهاجري ،الشريك المؤسس لشركة
 ،Eighty Percentحيث ألقت كــل منهن
كلمة ،وذلك مشاركة منهن في االحتفال.

خالد الفاضل

وإ ضــا فــة التوقيع على الرسالة
ً
ً
ً
إثـبــاتــا إلرســالـهــا فعليا ،مشيرا
إلــى أن ذلــك يمكن من االستفادة
مــن الـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة التي
تـ ــوفـ ــرهـ ــا ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت بشكل
ً
سريع وأكثر تطورا.

«الكويتية» :توجيهات
بالسماح للمواطنين
القطريين أداء العمرة
أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط
الـجــويــة الكويتية يــوســف الـجــاســم،
أن ال ـش ــرك ــة ل ــم تـتـلــق م ــن الـسـلـطــات
السعودية توجيهات بمنع المواطنين
القطريين من أداء مناسك العمرة.
ون ـف ــى ال ـج ــاس ــم ت ـل ـقــي ال ـخ ـطــوط
الـكــويـتـيــة تــوجـيـهــات مــن السلطات
السعودية بمنع المواطنين القطريين
م ــن أداء مـنــاســك ال ـع ـمــرة ،ب ــل تلقت
توجيهات بالسماح لهؤالء بالسفر
ألداء ا ل ـع ـم ــرة دون إذن مـسـبــق من
خــال مـطــاري الملك عبدالعزيز في
جــدة واألمـيــر محمد بــن عبدالعزيز
في المدينة المنورة.
وأوض ـ ـح ـ ــت «الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة» أن مــا
أثـيــر فــي بعض األوس ــاط اإلعالمية
ووســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي في
اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ،عــن تــوجـيـهــات من
السلطات السعودية بمنع المواطنين
الـقـطــريـيــن مــن أداء مـنــاســك الـعـمــرة
غير صحيح.

ً
«بيتك»« :العيادي» عبر  18جهازا
ً
منتشرا في  8مواقع بالكويت
يــوفــر ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
«بيتك» الشبكة األكبر بين البنوك
الـكــويـتـيــة فــي تـقــديــم أوراق النقد
الـ ـج ــدي ــدة «ال ـ ـع ـ ـيـ ــادي» بـمـخـتـلــف
ً
ً
فئاتها عبر  18جهازا منتشرا في 8
مواقع مختلفة تغطي المحافظات
الست وعلى مدار الساعة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية
«بيتك» في تمييز عمالئه وخدمة
المجتمع لتحقيق أعلى مستويات
الــرضــا لديهم وفــق أعـلــى معايير
الجودة ،عبر تقديم أرقى المميزات
التنافسية التي تؤكد ريادة «بيتك»
ف ــي ط ـ ــرح الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
المتطورة وتحقيق أعلى مستويات
االبتكار والتميز في خدمة العمالء.
وقـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
لـلـخــدمــات المصرفية فــي «بيتك»
خــالــد الـسـبـيـعــي ،إن ال ـب ـنــك يــوفــر
لعمالئه خدمة سحوبات «العيادي»
بمناسبة عيد الفطر المبارك بكافة
الـفـئــات الـنـقــديــة لتشمل الــديـنــار،
وال ـ ـ ـ ـ  5دنـ ــان ـ ـيـ ــر ،وال ـ ـ ـ ـ ــ 10دن ــان ـي ــر
عـبــر أج ـه ــزة الـسـحــب اآلل ــي ATM
وسيارات موبي «بيتك» في الفروع
التالية (قرطبة ،وسعد العبدالله،
ومبارك الكبير) ،إضافة إلى جمعية
بيان وجمعية إشبيلية ،فيما يوفر
ً
فـئــات الـ ــ 10دنــانـيــر وال ـ ــ 20دي ـنــارا

«الخليج» يهنئ القائمين على بطولة كرة القدم النسائية
اخـتـتــم بـنــك الخليج بـنـجــاح رعايته
لبطولة كرة القدم النسائية ،التي شاركت
فيها العبات من الكويت ودول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وخ ـ ــال ال ـم ـب ــاراة
النهائية ،التي أقيمت  31مايو الماضي،
أظـهــرت الــاعـبــات مهاراتهن وقدراتهن
الرياضية الفريدة.
وكــانــت الـبـطــولــة مــن تنظيم Eighty
 ،Percentوه ــي شــركــة اجـتـمــاعـيــة ذات
أه ــداف رياضية ،تــم تأسيسها على يد
ثالث سيدات كويتيات ،وتعنى بشؤون
الرياضة واللياقة البدنية.
وضمت بطولة كــرة الـقــدم النسائية،
الـتــي عـقــدت على م ــدار أسـبــوعـيــن192 ،
العبة من الكويت ودول مجلس التعاون
الخليجي ،تنافسن في  31مباراة وسجلن
ً
 196هدفا.
وأقـ ـيـ ـم ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات عـ ـل ــى اسـ ـت ــاد
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد الـ ــدولـ ــي وسـ ــط ح ـضــور
ج ـمــاه ـيــري كـثـيــف ب ـلــغ أك ـثــر م ــن 2300
مشجع للبطولة ،وتوج فريق «جاكوارز»

اقتصاد

ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى خ ـتــام الـبـطــولــة قــالــت
لجين القناعي مديرة مشاركة في قسم
االتصاالت الخارجية لدى بنك الخليج،
إن ال ـب ـن ــك ي ـف ـت ـخــر ب ـت ـق ــدي ـم ــه ال ــرع ــاي ــة
وا لــد عــم للبطولة النسائية لـكــرة القدم
ً
للعام الثاني على التوالي ،انطالقا من
إيمانه العميق بأهمية العمل على دعم
م ـش ــروع ــات رواد األعـ ـم ــال الـكــويـتـيـيــن،
وك ــذل ــك إل ـق ــاء ال ـمــزيــد م ــن ال ـض ــوء على
أهمية الرياضة واللياقة البدنية والحث
ع ـلــى تـطـبـيــق ن ـمــط ح ـي ــاة ص ـح ــي ،إلــى
ج ــان ــب تـمـكـيــن الـ ـم ــرأة وت ـعــزيــز دوره ــا
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت وعـ ـل ــى ســائــر
المستويات.
بدورها ،قالت راويــة الهاجري« ،إننا
أردنــا من خــال شركة Eighty Percent
إحداث نقلة نوعية في مجال الفعاليات
الرياضية النسائية في الكويت ،من خالل
خلق منصة ا حـتــرا فـيــة نسائية ،أثبتت
خاللها المرأة قدرتها على منافسة الرجل
في شتى المجاالت.

عبر أجهزة الـ  XTMالتفاعلية في
مجمع األف ـن ـيــوز ،وقــاعــة ضاحية
عبدالله السالم المصرفية.
وأشــار السبيعي إلى أن أجهزة
ال ـس ـحــب اآلل ـ ــي وس ـ ـيـ ــارات مــوبــي
«بـيـتــك» ب ــدأت بــاسـتـقـبــال العمالء
أم ـ ــس ،وحـ ـت ــى ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع،
ً
الفـتــا إلــى أنها شهدت فــي يومها
ً
ً
األول إقـ ـب ــاال ك ـب ـيــرا م ــن ال ـع ـمــاء،
وإشـ ــادة بـجـهــود «بـيـتــك» بتوفير
أكـبــر شبكة بين الـبـنــوك المحلية
ً
لتوفير العيادي للعمالء ،مبينا أن
ذلك يأتي في إطــار حرص «بيتك»
على أن يكون األقــرب لعمالئه مع
مــواص ـلــة ط ــرح مـ ـب ــادرات وتـقــديــم
خ ــدم ــات ت ـفــوق تــوق ـعــات الـعـمــاء
وت ــزي ــد م ـع ــدل ال ــرض ــا لــدي ـهــم من
خــال أداء مهني رفـيــع المستوى
وضمن معايير عالمية في الجودة،
وبما يتواكب مع أحدث التطورات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـصـ ـن ــاع ــة
المصرفية.
ً
وأفاد بأن «بيتك» ،وحرصا على
التجاوب والتفاعل مع اهتمامات
ال ـع ـم ــاء بـمـخـتـلــف ال ـم ـنــاس ـبــات،
ً
ً
أطـلــق إعــانــا م ـصــورا يــوضــح من
خ ــال ــه مـ ــواقـ ــع انـ ـتـ ـش ــار ال ـخ ــدم ــة
وتفاصيلها ،وحصد اإلعالن نسبة
ً
مشاهدة كبيرة وتفاعال من العمالء

خالد السبيعي

والـمـتــابـعـيــن عـلــى ق ـنــوات «بيتك»
على منصات التواصل االجتماعي
المختلفة.
وذكر السبيعي أن «بيتك» يقدم
خدماته على مدار الساعة للعمالء
ع ـب ــر خ ــدم ــات ــه اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة مــن
خالل تطبيق «بيتك» KFHonline
عـ ـل ــى أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ال ــذكـ ـي ــة،
أوع ـب ــر ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي kfh.
 comإضــافــة إل ــى أج ـهــزة الـ ـ XTM
التفاعلية ،وسيارات موبي «بيتك»
وفرع «بيتك» في المطار.
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«الوطني» :حرب الرئيس األميركي التجارية ترتد عليه
ةديرجلا
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فشل الرئيس األميركي في
المحافظة على رضا أقرب
حلفائه بعد سلسلة من
القرارات ،التي ال يمكن وصفها
"بالصديقة" .وعليه أن يعالج
األمر مع المكسيك بعد أن
تبعت خطى كندا في إعالن
رسوم مضادة على أميركا.
ويستمر ترامب في التعرض
لردود الفعل على قراره بفرض
رسوم على معظم شركائه
التجاريين.

ق ـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــريـ ــر أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـنـ ـق ــد
األسبوعي الصادر عن بنك الكويت
الوطني ،إن دونالد ترامب يتعرض
لهجوم مــن حلفائه فــي مجموعة
السبع ،وهي مجموعة مكونة من
أك ـبــر االق ـت ـص ــادات الـمـتـقــدمــة في
العالم ،وتمثل أكثر من  62في المئة
من صافي الثروة العالمية.
وحسب التقرير ،فشل الرئيس
األميركي حتى في المحافظة على
رضا أقرب حلفائه بعد سلسلة من
الـ ـق ــرارات ،ال ـتــي ال يـمـكــن وصفها
"ب ــالـ ـص ــديـ ـق ــة" ،ف ـب ـعــد ان ـس ـحــابــه
م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ال ــدول ــي مع
إيـ ـ ـ ــران ،عـ ـ ـ ّـرض ت ــرام ــب ال ـع ــاق ــات
ً
التاريخية للتوتر بفرضه رسوما
عـلــى الـصـلــب واألل ـم ـن ـيــوم ،وأدان
األع ـض ــاء اآلخـ ـ ــرون ف ــي مجموعة
السبع ترامب.
وف ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ق ـ ــال وزيـ ــر
المالية الكندي ،بيل مورنو" :نحن
ً
قلقون من أن هذه اإلجراءات فعليا
ال تــؤدي إلــى مساعدة اقتصادنا،
هــي فعليا مــدمــرة" ،وكــان هــذا هو
الموقف المتسق للدول الست التي
ّ
عبرت عن رأيها للوزير منوشين".
وعـلــى الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب
أن يعالج األمــر مع المكسيك بعد
أن تبعت خـطــى كـنــدا فــي اإلع ــان
ع ــن رسـ ــوم م ـض ــادة عـلــى أمـيــركــا.
ويستمر ترامب في التعرض لردود
ً
الفعل على ق ــراره بـفــرض رســومــا

عـلــى معظم شــركــائــه الـتـجــاريـيــن.
وبعد الرد المضاد من جيرانه ،سار
االتحاد األوروبي على خطى كندا
والمكسيك فــي اإلع ــان عــن رســوم
مضادة على ال ــواردات األميركية.
ً
ويخطط االتـحــاد األوروب ــي ،بــدءا
من يوليو ،الستهداف  2.8بليون
يـ ـ ـ ــورو م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ال ـس ـن ــوي ــة
األميركية.
وأشار جيركي كاتاينين ،نائب
رئيس مفوضية االتحاد األوروبي،
إلـ ــى أن ال ـ ـقـ ــرار كـ ــان م ـج ــرد دف ــاع
ع ــن ص ـنــاعــات االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ومصالحها الـمـشــروعــة .وأضــاف
ً
أيـضــا أنــه فــي حـيــن " مــن الصعب
ً
تقييم مــا سـيـقــرره تــرامــب تــالـيـّـا"،
كــان مــن مصالح الطرفين تجنب
ا لـمــز يــد مــن التصعيد أو توسيع
الحرب التجارية ،وقال "ليس هناك
من رابحين".
ل ـكــن اآلن س ـي ـت ـبــاهــى الــرئ ـيــس
األميركي على األرجــح بأن العجز
التجاري األميركي انخفض ألدنى
مستوى له في  7أشهر.
وأدى ار ت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ا ل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات
وان ـخ ـفــاض الـ ـ ــواردات إل ــى تــراجــع
العجز التجاري األميركي بمقدار
 1ب ـل ـي ــون دوالر فـ ــي م ـ ــدة ش ـهــر.
ً
نقطة
والعجز التجاري هو حاليا ّ
مـ ـح ــوري ــة وطـ ـنـ ـي ــة ،ب ـع ــد أن نــفــذ
تــرامــب وع ــده االنـتـخــابــي بفرضه
ً
رســومــا عـلــى الـ ــواردات مــن معظم

شــركــائــه الـتـجــاريـيــن – بـمــن فيهم
الجيران والحلفاء .وفــي حين أن
ترامب قد يشيد بهذا الرقم كدليل
ع ـلــى ال ـن ـجــاح الـ ـف ــوري لسياسته
التجارية الحمائية ،ما زال علينا
أن ن ــرى تــأثـيــر ال ــرس ــوم الـمـضــادة
على أمـيــركــا .ويـجــب أن نلحظ أن
الصين وحدها قد هــددت برسوم
ب ــأسـ ـل ــوب الـ ـش ــيء ب ــالـ ـش ــيء عـلــى
السلع األمـيــركـيــة بما قيمته 150
بليون دوالر.
أما بالنسبة لوضع االتفاق مع
كــوريــا الشمالية ،فقد عقد ترامب
ً
ً
ً
م ــؤتـ ـم ــرا ص ـح ــاف ـي ــا م ـش ـت ــرك ــا مــع
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وق ــال تــرامــب فــي الـمــؤتـمــر ،إنــه
سيدعو كيم جونغ أون إلى أميركا
وحـتــى إلــى البيت األبـيــض إذا ما
ً
س ـ ــارت م ـف ــاوض ــات ال ـق ـمــة ج ـي ــدا.
وفي الوقت نفسه ،قال إنه مستعد
ً
ت ـمــامــا لــان ـس ـحــاب م ــن ال ـق ـمــة إذا
ً
كــان ذلــك ضــروريــا .وقــد أدى قــرار
الرئيس بإلغاء القمة ثم الدعوة لها
ً
مجددا إلى تقليص اإلطار الزمني
للتخطيط لقمة سـنـغــا فــورة التي
ً
من المزمع عقدها غدا ،وقد ذكر أنه
ما زال من الممكن أن يتغير األمر.
وقال ترامب عن القمة المرتقبة
ً
إنه "مستعد بشكل جيد جدا" ،وقال
ً
"ال أظ ــن أن ــه عـلـ ّـي أن أتـهـ ّـيــأ كـثـيــرا
ً
ج ـ ــدا .إن األمـ ــر يـتـعـلــق بــالـمــوقــف
السلوكي .إنه يتعلق باالستعداد

إلنـجــاز األم ــور .ولكني أظــن أنني
ً
كنت مستعدا لهذه القمة منذ وقت
طويل".
وفي سوق العمالت ،بدأ الدوالر
ً
األسـ ـب ــوع ق ــوي ــا لـكـنــه اس ـت ـمــر في
التراجع مع كل اإلجراءات المضادة
التي كــان ترامب يواجهها بسبب
قراراته.
ً
وتمكن ال ــدوالر أخـيــرا من كسر
أرب ـعــة أي ــام متتالية مــن الـتــراجــع
وب ــدأ بــاالرت ـفــاع لينهي األس ـبــوع
عند .93.397
ب ــدا قـطــاع ال ـخــدمــات األمـيــركــي
أفـضــل مــن المتوقع فــي مــايــو ،مع
ارتفاع مؤشر مديري الشراء لغير
ال ـت ـص ـن ـيــع ب ـح ـســب م ـع ـهــد إدارة
اإلنتاج من  56.8في أبريل إلى 58.6
في مايو ،وتجاوزه الرقم المتوقع
البالغ  .57.5ويعتبر المستثمرون
مــؤشــر مــديــري ال ـشــراء للخدمات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـ ـق ــري ــر ال ــوظ ــائ ــف،
الــذي فــاق التوقعات يــوم الجمعة
الماضي ،إشارة إلى احتمال التزام
مجلس االحتياط الفدرالي بخططه
برفعين إضافيين ألسعار الفائدة
هذه السنة ،وربما أكثر.

مسؤولو البنك المركزي األوروبي
لرفع اليورو
بـلــغ ال ـي ــورو أع ـلــى مـسـتــوى له
فــي أسـبــوعـيــن عـنــد  1.1834عقب

ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات الـ ـصـ ـق ــوري ــة لـلـبـنــك
المركزي األوروبي قبيل اجتماعه
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل .وق ـ ـ ــد ي ـك ــون
ً
ً
البنك مستعدا أخيرا للتخلي عن
بــرنــام ـجــه لـلـتـسـهـيــل ال ـك ـمــي بعد
فترة مــن النمو الـقــوي فــي منطقة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو وض ـ ـغـ ــوطـ ــات مـ ـت ــزاي ــدة
واض ـحــة ل ــأج ــور .وأشـ ــار رئيس
االقتصاديين في البنك بيتر برايت،
إلى أن "القوة الكامنة في اقتصاد
منطقة اليورو وألن هذه القوة تؤثر
بشكل متزايد على تشكيل األجور،
تدعم ثقتنا بــأن التضخم سيبلغ
مـسـتــوى أق ــل مــن  2فــي الـمـئــة لكن
ً
قريبا منه فــي الـمــدى المتوسط".
ً
وأضــاف برايت أيضا أن توقعات
السوق بأن البنك سيوقف برنامجه
الواسع لشراء السندات مع نهاية
هذه السنة هي توقعات "معقولة".

أرقام اقتصادية بريطانية متباينة
بـ ــدأ األسـ ـب ــوع ال ـبــري ـطــانــي مع
إظـ ـ ـه ـ ــار مـ ــؤشـ ــر م ـ ــدي ـ ــري ال ـ ـشـ ــراء
لــإن ـشــاءات أن ن ـشــاط اإلن ـش ــاءات
استقر في مايو بعد بداية قاتمة
ف ــي ب ــداي ــة ال ـس ـن ــة .إذ ب ـقــي الــرقــم
ع ـلــى حــالــه ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي مثل
قراءة أبريل البالغة  ،52.5وتجاوز
تــو قـعــات المحللين بشكل طفيف
بقراءة أقل تبلغ .52.0
وت ـ ــؤك ـ ــد ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات اإلج ـ ـمـ ــاع
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ب ــأن ه ــذه الـصـنــاعــة تـنـتـعــش بعد
انـ ـكـ ـم ــاش ح ـ ــاد فـ ــي الـ ــربـ ــع األول
بسبب الثلوج التي أوقفت مشاريع
الـبـنــاء وخفضت مـعــدل النمو في
االقتصاد ككل.
ومع ذلك ،مازال المسار الكامن
ً
يبدو ضعيفا مع تراجع الطلبات
الجديدة للمرة الرابعة في خمسة
أشهر .ومن الجدير بالذكر مالحظة
أن أقوى نمو في مايو كان في بناء
المساكن السكنية وليس اإلنشاءات
التجارية والهندسة المدنية.
وأرجـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـطـ ـلـ ـع ــون فــي

استطالع مؤشر مديري الشراء هذا
التباطؤ إلى عدم اليقين السياسي
واالق ـت ـصــادي وإل ــى تـبــاطــؤ قطاع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــزئـ ــة .وي ـ ـش ـ ـيـ ــر االن ـ ـت ـ ـعـ ــاش
المتواضع إلى جانب تراجع مسار
ال ـمــدى الـطــويــل إل ــى أن االقـتـصــاد
ينمو بالفعل بشكل أقوى من الربع
األول من السنة ،لكنه لم يبلغ بعد
النقطة التي ستجعل بنك إنكلترا
يرفع أسعار الفائدة.

«غلف سات» تستعرض أحدث خدماتها في مجال «زين» تطلق منصة DOCOMO Digital
لأللعاب اإللكترونية
البث وإعادة البث الفضائي
حـظـيــت ال ـم ـشــاركــة الـفــاعـلــة لـشــركــة «غ ـلــف س ــات»
لالتصاالت ( ،)Gulfsatخالل فعاليات معرض «أسبو»
ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزيــون ( )ASBUوال ـم ـهــرجــان الـعــربــي
لإلذاعة والتلفزيون ( )ASBU Festivalباهتمام كبير.
وقد زار كل من نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
اإلعالم السوداني الدكتور /أحمد بالل عثمان ،ووزير
تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي التونسي أنور
معروف ومدير عام  ،ASBUعبد الرحيم سليمان جناح
الشركةّ ،واطلعوا على الخدمات المبتكرة والمتطورة
التي توفرها الشركة.
وتشهد شركة «غلف سات» لالتصاالت ()Gulfsat
ً
ً
اهتماما متناميا مــن ا لـشــر كــات المتخصصة ،وفي
ّ
مقد مها المحطات واإلذا عـ ــات الحكومية اإلقليمية
والتي تربط شريحة واسعة منها عالقات متينة مع
شركة «غلف سات» ترتقي العديد منها إلى مستوى
الشراكة التقنية والفنية.
وكانت الدورة التاسعة عشرة ( )19من المهرجان
العربي لإلذاعة والتلفزيون ( )ASBU Festivalانعقدت
في مدينة الثقافة بقلب العاصمة التونسية ،واكتسبت
أهمية خاصة بالنظر إلى توقيت انعقادها ،وما تم
عـلــى هامشها مــن نـقــاشــات تـهــم الـشــركــات المعنية
بصناعة الـبــث وإعـ ــادة الـبــث الـفـضــائــي والمحتوى
اإلعالمي.

أهمية الحدث
ً
ّ
المميزة ،قــال كبير
وتعليقا على هــذه المشاركة
م ــدي ــري ال ـبــث الـتـلـفــزيــونــي ف ــي شــركــة «غ ـلــف س ــات»

من اليمين :صباح السلطان ومحمد عباس ورياض دوغلس
لالتصاالت ( )Gulfsatصباح السلطان« :في البداية
يسرني التقدم من الجهات المنظمة لفعاليات معرض
«أس ـبــو» لــإذاعــة والـتـلـفــزيــون ( )ASBUوالمهرجان
العربي لــإذاعــة والتلفزيون ( )ASBU Festivalفي
دورت ـ ــه ال ـ ـ  ،19بــالـشـكــر لـحـســن تـنـظـيــم الـفـعــالـيــات
والنقاشات التي شهدناها على هامشه وفي مقدمتها
الجلسات الحوارية التي تطرقت إلى محاور مهمة من
بينها التبادالت عبر الخدمات «السحابية» ،واإلذاعة
والتلفزيون الرقميان ،والتوجهات االستراتيجية».
وأض ـ ــاف ال ـس ـل ـط ــان ،أن م ـش ــارك ــة «غ ـل ــف س ــات»
ل ــات ـص ــاالت ف ــي ه ــذا ال ـح ــدث ال ـم ـهــم ،ت ـعـ ّـد م ـبــادرة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

رئ ـي ـس ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ضـ ـم ــن سـلـسـلــة
مشاركاتها فــي األح ــداث والفعاليات والمؤتمرات
ً
المهتمة بهذه الصناعة ،معتبرا فــي ا لــو قــت نفسه
أن ه ــذا ال ـحــدث ب ــال ــذات يكتسب أهـمـيــة كـبـيــرة من
زاويـتـيــن ،األول ــى ألن مثل هــذا الـحــدث ينظم تحت
مظلة الجامعة العربية وما يمثله من طابع رسمي
ً
ً
ومؤسسي ،إضافة إلى أنه يمثل إطارا مهما للنقاش
وال ـح ــوار فــي مختلف ال ـم ـحــاور ال ـتــي تـهــم الـقـطــاع
اإلذاعي والتلفزيوني ،السيما المحاور ذات الطابع
الفني ،إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات ذات
الصلة بهذه الصناعة.

«األولى للوقود» تغلق
محطة السالمية
للتطوير
أع ـل ـنــت ال ـشــركــة األول ــى
لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــود أنـ ـ ـه ـ ــا س ـت ـغ ـل ــق
م ـح ـط ــة الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــي
تـقــع عـلــى ال ــدائ ــري الــرابــع
بـ ـنـ ـه ــاي ــة ش ـ ـهـ ــر رم ـ ـضـ ــان
الـ ـمـ ـب ــارك وسـ ـ ــوف يـشـمــل
الـ ـتـ ـط ــوي ــر ج ـم ـي ــع م ــراف ــق
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة وت ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع
خ ـ ــدم ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة
ومـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ـ ـ ــة
والبيئة.
وال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن
ال ـ ـشـ ــركـ ــة األول ـ ـ ـ ــى أعـ ـ ــادت
ً
أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح م ـح ـط ــة
ال ـ ـشـ ــويـ ــخ ال ـ ــواق ـ ـع ـ ــة ع ـلــى
شــارع جـمــال عبدالناصر
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــة
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة فـ ـيـ ـه ــا وال ـ ـتـ ــي
تـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــورت حـ ـ ـ ـ ـ ــول رفـ ـ ــع
الكفاء ة ومستوى السالمة
البيئية.
وقال م .عادل العوضي
– ا لــر ئ ـيــس ا لـتـنـفـيــذي في
الشركة األو لــى ،إنه سيتم
تـطــويــر مـحـطــة الـســالـمـيــة
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ــع أعـ ـ ـل ـ ــى
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـم ـع ـت ـمــدة مــن
ال ـش ــرك ــة األول ـ ــى ل ـلــوقــود،
كما ستتم إضافة خدمات
لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـط ــة تـ ـشـ ـم ــل سـ ــوق
مركزي
وكذلك تطوير وتوسعة
خـ ــدمـ ــة غـ ـس ــل ال ـ ـسـ ـيـ ــارات
وخدمة صيانة السيارات
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدات ال ـ ـصـ ــدي ـ ـقـ ــة
للبيئة واإلضاء ة الخاصة
بتوفير الطاقة».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـع ــوض ــي أن
محطة السالمية الواقعة
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــري الـ ـ ــرابـ ـ ــع
س ـت ـك ــون ال ـم ـح ـط ــة ال ـ ـ ـ 20
التي يتم تطويرها كاملة.

أعلنت شركة الــدفــع المتنقل العالمية DOCOMO Digital
إ ط ــاق منصتها المتميزة لأللعاب اإللكترونية www.zain.
 ،games/kwبــالـتـعــاون مــع «زي ــن» ،الـشــركــة الــرائــدة فــي تقديم
خدمات االتصاالت المتنقلة في الكويت ،بحيث ستتيح المنصة
لـ 2.8مليون عميل فرصة االستمتاع بأكثر من  1000لعبة شهيرة
من أكبر العالمات التجارية وبجودة عالية على أنظمة التشغيل
 iOSو Androidو.Windows
ويقوم ماليين المستخدمين حول العالم باالستمتاع باأللعاب
التي يتم تقديمها لعمالء زين الكويت عبر هذه المنصة ،والتي
تنتجها أكبر العالمات التجارية العالمية ،مثل  DisneyوSega
و Bandaiو Capcomو ،Square Enixوالـتــي تتضمن األلعاب
األكـثــر شـهــرة مثل  Pacmanو Street Fighterو SonicوStar
 Warsو Frozenو Batmanو Raymanو CarsوTomb Raider
و Hitmanوغيرها.
وجاء إطالق هذه المنصة في الكويت ضمن االتفاقية التي
وقعتها  DOCOMO Digitalخالل المؤتمر العالمي للهواتف
المتنقلة في برشلونة  2018مع مجموعة زين ،لتقديم خدمات
شركائها للترفيه الرقمي وخدمتها للدفع المباشر إلى أكثر من
 46.9مليون عميل للمجموعة ،وسيتم توفير مثل هذه الخدمات
ألس ــواق زيــن األخ ــرى فــي المستقبل الـقــريــب .وقــالــت الرئيسة
التنفيذية لشركة زيــن الكويت إيمان الــروضــان« :لقد انتشرت
األ ل ـعــاب اإللكترونية المتنقلة بشكل كبير بين فئة الشباب،
ونحن حريصون على تفعيل دورنا تجاه هذه الفئة ،فشراكتنا
االستراتيجية مع  DOCOMO Digitalتعزز استراتيجيتنا لنمط
الحياة الرقمي لتقديم المحتوى الحصري األفضل لعمالئنا،
ونـحــن سعيدون بالشراكة مــع  DOCOMO Digitalلخبرتهم
العالمية في مجال خدمات الدفع المباشر ولتقديمهم المحتوى
األفضل حول العالم».

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة  DOCOMO Digitalهيرويوكي
ساتو« :نحن سعداء لمشاركة زين في مشاريعها وطموحاتها
لتعزيز مكانتنا فــي مـجــال خــدمــات الــدفــع الـمـبــاشــر فــي هــذه
المنطقة».
وبـمــوجــب ه ــذه االتـفــاقـيــة ،سـتـقــدم زي ــن منصة DOCOMO
 Digitalلأللعاب اإللكترونية بشكل غير مسبوق في المنطقة،
إضــافــة إلــى توفير خــدمــات تقنية الــدفــع المباشر الـتــي تتيح
للعمالء شراء المحتوى الرقمي من خالل فاتورة الهاتف مباشرة،
وهي الخدمة التي باتت منتشرة بين مزودي االتصاالت.
وتم اإلطالق الرسمي لهذه المنصة في مايو  2018مع عرض
مميز يشمل األلعاب الخاصة باألجهزة واأللعاب بتقنية HTML5
التي يمكن لعمالء زيــن الكويت االستمتاع بها مباشرة على
األجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
ويمكن للعمالء زيــارة  www.zain.games/kwلالستمتاع
بالعديد من األلعاب ،مثل األلعاب الكالسيكية وألعاب اإلثارة
واأللعاب الذهنية وألعاب الذكاء واأللعاب الرياضية وألعاب
السباقات وغيرها عبر منصة واحدة.
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اقتصاد

• «تمكن المستثمرين فيها من االستفادة من اإلنفاق الحكومي المتزايد في البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز»
• «الوطني لالستثمار» تعمل مع أكثر من شركة إلدراجها في البورصة ...منها شركة شمال الزور األولى
اعتبر الحمد أن اإلقبال على
االكتتاب في أسهم «المتكاملة»
بهذه النسبة ًالمرتفعة يعني
أن هناك طلبا على الشركات
ً
الجيدة ،وأن هناك أمواال
وسيولة ومساهمين راغبين في
االستثمار في شركات جيدة.

ق ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـلــوط ـنــي لــاس ـت ـث ـمــار فـيـصــل
ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد إن ا ل ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب عـ ـل ــى
االكـ ـتـ ـت ــاب فـ ــي ال ـ ـطـ ــرح ال ـع ــام
األولـ ــي لـحـصــة  35ف ــي الـمـئــة
من شركة المتكاملة القابضة
الكويتية الذي تديره شركته
زاد ع ـلــى  230ف ــي ا ل ـم ـئــة مــن
الحجم المطلوب بقيمة تزيد
على  130مليون دينار (430.7
مليون دوالر).
وتستعد شــر كــة المتكاملة
القابضة ل ــإدراج فــي السوق
األول ب ـبــور صــة ا ل ـكــو يــت بعد
عطلة عيد الفطر ،بما سيمثل
أول عملية إدراج بعد ترقية
"ف ــوتـ ـس ــي راس ـ ـ ــل" ل ـل ـبــورصــة
الـكــويـتـيــة إل ــى مــرتـبــة الـســوق
الناشئة ،واألو لــى بعد إ عــادة
ه ـي ـك ـل ــة ال ـ ـسـ ــوق وت ـق ـس ـي ـم ـهــا
إلـ ــى ث ــاث ــة أسـ ـ ــواق وتـطـبـيــق
قواعد جديدة لإلدراج يصفها
متعاملون بالمرنة.
وقال الحمد في مقابلة مع
"روي ـ ـتـ ــرز"" :ك ـن ــا مـسـتـهــدفـيــن
تجميع مــا يـقــارب  56مليون
دينار لبيع حصة  35في المئة
من رأسمال الشركة المتكاملة،
وجاء االقبال قويا وجيدا من
جميع النواحي".
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي االك ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاب
شــر كــات و صـنــاد يــق استثمار
وش ــرك ــات عــائـلـيــة وأفـ ــراد من
داخل الكويت وخارجها.

«البترول الوطنية» اختتمت
برنامج أنشطتها الرمضانية
اخ ـت ـت ـم ــت ش ــرك ــة ال ـب ـت ــرول
الوطنية الكويتية برنامجها
الــرمـضــانــي لـهــذا ال ـعــام ،الــذي
اح ـ ـتـ ــوى عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
األ نـشـطــة ا لـخـيــر يــة والثقافية
والترفيهية المتنوعة.
وقـ ــالـ ــت مـ ــديـ ــرة الـ ـع ــاق ــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام خ ـ ـلـ ــود
المطيري إن الشركة حرصت
كـعــادتـهــا فــي كــل عــام عـلــى أن
تـلـبــي أنـشـطـتـهــا الــرمـضــانـيــة
مـتـطـلـبــات ورغ ـب ــات الـجـمـيــع،
وأن تحقق البعد االجتماعي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــود ،ب ـ ـح ـ ـيـ ــث ت ـ ـعـ ــود
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــردود ي ـ ـت ـ ـعـ ــدى م ــوظـ ـف ــي
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ل ـي ـش ـم ــل كـ ــل أفـ ـ ــراد
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وب ـ ـمـ ــا ي ـت ـن ــاس ــب
مــع مـكــا نــة ورو حــا ن ـيــة الشهر
الفضيل.
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري إل ـ ــى
اسـتـمــرار الـشــركــة فــي مـبــادرة
"إفطار صائم" السنوية ،حيث
ج ـه ــزت ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض خـيـمــة
كبيرة قبالة مبناها الرئيسي
بمدينة األحمدي ،جرى فيها
استقبال أكثر من  900صائم
طـ ـ ـ ــوال أيـ ـ ـ ــام شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان،
وساهم موظفو الشركة بشكل
طــوعــي ف ــي تـحـمــل جــانــب من
تـكــالـيــف ه ــذا الـعـمــل الـخـيــري
اإلنساني.
وأ شـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ــى أن ا ل ـش ــر ك ــة
س ــاهـ ـم ــت كـ ــذلـ ــك ف ـ ــي ت ــوف ـي ــر

خلود المطيري

بـ ـع ــض الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـت ــي
ي ـح ـتــاج ـهــا ال ـم ـص ـل ــون خ ــال
شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان فـ ــي عـ ـ ــدد مــن
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاجـ ــد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـشـ ــرة ف ــي
مختلف محافظات البالد.
ك ـم ــا ق ـ ــام ف ــري ــق مـ ــن دائ ـ ــرة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ــام
بتقديم مياه الشرب والتمور
وهـ ــدايـ ــا رمـ ــزيـ ــة ع ـل ــى ع ـمــاء
م ـح ـطــات تـعـبـئــة ا ل ــو ق ــود قبل
حلول موعد اإلفطار ،وتوزيع
مطبوعات تتضمن إ ج ــراء ات
السالمة الواجب اتباعها أثناء
التزود بالوقود للحفاظ على
سالمة الجميع.

وأضـ ــاف الـحـمــد أن تــوزيــع
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ب ـي ــن ال ـش ــرك ــات
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق واألف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد مــن
نــاح ـيــة وتــوزي ـع ـهــم جـغــرافـيــا
بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــا
ك ـ ــان "جـ ـ ـي ـ ــدا" ،ف ـق ــد ف ـ ــاق ع ــدد
ال ـم ـســاه ـم ـيــن األلـ ـ ــف م ـســاهــم
"وه ـ ــذا ش ــيء ل ـيــس س ـهــا في
بلد صغير مثل الكويت".
وكان آخر إدراج في بورصة
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ف ـ ــي ي ــو نـ ـي ــو 2015
لشركة مـيــزان القابضة وهي
إح ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـع ــائ ـل ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة فـ ـ ـ ــي إنـ ـ ـت ـ ــاج
وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
بمنطقة الخليج.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس بـ ـ ــورصـ ـ ــة
الكويت في مارس الماضي إن
المفاوضات جــار يــة مــع ثالث
شركات لإلدراج في البورصة
من بينها شركة شمال الزور
وشركتان عائليتان ،متوقعا
إتـ ـ ـم ـ ــام اإلدراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـث ــاث ــة
بنهاية العام الحالي.
وت ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة
ا لـ ـق ــا بـ ـض ــة فـ ــي  2005و ي ـب ـلــغ
رأسـمــالـهــا  22مـلـيــون ديـنــار،
وتعمل فــي النقل اللوجستي
وتشغيل المعدات الثقيلة في
قطاعات النفط والغاز والبنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ول ـه ــا ع ـم ـل ـيــات فــي
ال ـك ــوي ــت وق ـط ــر وال ـس ـع ــودي ــة
واإلمارات.
واع ـت ـبــر ال ـح ـمــد أن االق ـبــال

ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــات ال ــراغـ ـب ــة فــي
اإلدراج ف ــي ا ل ـس ــوق األول أن
يزيد عدد مساهميها عن 450
مـســا هـمــا ،وأال تـقــل مساهمة
ك ـ ــل وا حـ ـ ـ ــد ع ـ ــن ع ـ ـشـ ــرة آالف
دينار.
و قـ ــال ا ل ـح ـمــد إن "ا لــو ط ـنــي
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار" ت ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــت م ــن
تحقيق هذا الهدف في اكتتاب
المتكاملة القابضة الكويتية
ووص ــل ع ــدد الـمـكـتـتـبـيــن إلــى
أكثر مــن أ لــف ،مبينا أن األ مــر
"لم يكن سهال".

إضافة إلى السوق

فيصل الحمد
ع ـ ـلـ ــى االك ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاب فـ ـ ــي أسـ ـه ــم
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة
ا ل ـم ــر ت ـف ـع ــة ي ـع ـن ــي "أن ه ـنــاك
طلبا على ا لـشــر كــات الجيدة،
وأن هـ ـن ــاك أ مـ ـ ـ ــواال و س ـي ــو ل ــة
وم ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـيـ ــن راغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
االستثمار في شركات جيدة".

أكثر من شركة
و قـ ــال ا ل ـح ـمــد إن "ا لــو ط ـنــي
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار" تـ ـعـ ـم ــل ح ــال ـي ــا
م ــع "أكـ ـث ــر م ــن ش ــرك ــة" أخ ــرى

«التجاري» يعلن الفائز بسحب «النجمة» األسبوعي
أجرى البنك التجاري السحب
األسبوعي على "حساب النجمة"،
وذل ــك ضـمــن بــرنــامــج سحوبات
الـنـجـمــة ال ـجــديــد عـلــى ج ــائ ــزة 5
آالف ديـنــار ،وكانت الجائزة من
نصيب بينسون جــو هــن كوتي،
حيث تم إجراء السحب بحضور
ا ل ـم ـم ـث ـل ــة ع ـ ــن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة ،لطيفة الجيعان.
وكـ ــان ال ـب ـنــك ق ــد أع ـل ــن أخ ـيــرا
إطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ال ـ ـجـ ــديـ ــد
لسحوبات حساب النجمة لسنة
 2018الــذي يشمل إضــافــة عديد
من المزايا على برنامج الجوائز
التي يوفرها الحساب ،بما فيها
أكبر جائزة سنوية نقدية ليس
فـ ـق ــط عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت،
ولكن على مستوى العالم بمبلغ
مـلـيــون ونـصــف الـمـلـيــون ديـنــار
تمنح العمالء الفرصة لتحقيق
أحالمهم.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـن ــك أن ج ــوائ ــز
حساب النجمة أصبحت مميزة
بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
إضافة إلى تنوعها طوال السنة،
حـ ـي ــث سـ ـتـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك ج ــوائ ــز
أسبوعية بقيمة  5آالف د يـنــار،
وشـهــريــة بقيمة  20ألــف ديـنــار،
وج ــائ ــزة نـصــف سـنــويــة سيقام
عليها السحب في األول من شهر
يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل وق ــدره ــا نصف
مليون دينار ،إضافة إلى الجائزة
الـ ـكـ ـب ــرى ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـق ــام ع ـلـي ـهــا
السحب في يناير  ،2019وهي 1.5

مليون دينار ،الجائزة األكبر
في العالم.
وع ـ ــن آلـ ـي ــة ف ـت ــح ح ـســاب
ال ـن ـج ـمــة والـ ـت ــأه ــل ل ــدخ ــول
السحوبات والفوز بالجوائز
ال ـق ـي ـم ــة ،ك ـش ــف ال ـب ـن ــك أن ــه
يمكن فتح حساب النجمة
ف ـق ــط بـ ــإيـ ــداع  100دي ـن ــار،
و ي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــب أن ي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون ف ــي
الـحـســاب مبلغ ال يـقــل عن
 500ديـنــار لــدخــول جميع
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى ك ــاف ــة
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ال ـ ـتـ ــي ي ـقــدم ـهــا
الحساب.
وبالنسبة لفرص الفوز،
ف ــإن ــه ك ــل م ــا زاد الـمـبـلــغ
ال ـم ـح ـت ـفــظ ف ــي ال ـح ـســاب
زادت فــرص فــوز العميل،
ح ـيــث أن ك ــل  25دي ـن ــارا
تـ ـ ــوفـ ـ ــر فـ ـ ــرصـ ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة
للفوز ،فضال عن المزايا
اإلضــافـيــة الـتــي يوفرها
ا لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ،إذ ي ـح ـصــل
الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ع ـ ـلـ ــى ب ـط ــاق ــة
س ـحــب آ لـ ــي ،ويستطيع
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى بـطــاقــة
ائتمان بضمان الحساب،
وك ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول
عـ ـل ــى كـ ــافـ ــة الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية من البنك التجاري.
ك ـم ــا ي ـم ـك ــن ألي ع ـم ـي ــل ل ــدى
البنك التجاري أن يفتح حساب
ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة عـ ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق خـ ــدمـ ــة
"الـتـجــاري أون الي ــن" ،والــدخــول

«التركية» و«بوينغ» تعلنان اتفاقية خدمات
العناية العالمية لألسطول
أعـلـنــت شــركــة بــويـنــغ و"تــرك ـيــش تكنيك"،
وه ــي شــركــة الـصـيــانــة والـتــرمـيــم واإلص ــاح
الـتــابـعــة لـشــركــة الـخـطــوط الـجــويــة الـتــركـيــة،
توقيعهما اتفاقية خدمات العناية العالمية
لألسطول.
ً
ً
وتعمل شركة "تركيش تكنيك" حاليا مزودا
ً
استراتيجيا لشركة بوينغ في مجال صيانة
الخطوط والصيانة الثقيلة للطائرات وخدمة
المكونات واإلصالح.
ً
وستتعاون بوينغ و"تركيش تكنيك" معا
فــي تــدريــب وإص ــدار الـشـهــادات للفنيين من
مختلف أنحاء العالم.
وقــال أحمد كــارامــان المدير الـعــام لشركة
"تركيش تكنيك" في تصريح بهذه المناسبة،
"نوفر محفظة واسعة من خدمات الصيانة
ً
والترميم واإلص ــاح في أكثر من  50موقعا
ً
ً
دول ـيــا لصيانة الـخـطــوط ،فـضــا عــن مرافق
ال ـص ـي ــان ــة ال ـح ــال ـي ــة الـ ـم ــوج ــودة ف ــي ك ــل مــن
إسطنبول وأنقرة".
وأوضح كارامان ،أنه "إضافة إلى ما نوفره
ً
من خدمات حاليا سنقوم بتوفير المزيد منها
لعمالئنا في مرافقنا الجديدة بالمطار الجديد
فــي إسـطـنـبــول الـمــزمــع افـتـتــاحــه بـحـلــول 29
أكتوبر  ،2018كما يسعدنا أن نعلن عن هذه
االتفاقية العامة مــع بوينغ ،التي ستساهم
بشكل كبير وتضيف خدمات ّ
قيمة ألعمالنا
في مرافقنا الجديدة".
ولـفــت إل ــى أن ــه مــن خ ــال تــوسـيــع برنامج
خدمات العناية العالمية لألسطول بما في
ذل ــك صـيــانــة ال ـط ــائ ــرات ،وإصـ ــاح وت ــدري ــب،
سيكون مشغلو بوينغ قادرين على التحقق

ل ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزهـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراج ف ــي
بــور صــة ا لـكــو يــت منها شركة
ش ـمــال الـ ــزور األول ـ ــى ،الـمــالــك
وال ـ ـم ـ ـش ـ ـغـ ــل لـ ـمـ ـحـ ـط ــة الـ ـ ـ ــزور
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـت ــول ـي ــد
ال ـط ــاق ــة وت ـح ـل ـيــة ال ـم ـي ــاه فــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،م ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــا إتـ ـ ـم ـ ــام
االك ـت ـت ــاب ال ـشــركــة ف ــي نـهــايــة
 2018أو بداية .2019
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن "ا ل ـ ـ ـ ــو طـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار" تـ ـ ــركـ ـ ــز خ ـ ــال
السنوات الثالث المقبلة على
ت ـج ـه ـيــز الـ ـش ــرك ــات "ال ـج ـي ــدة

وال ـم ـت ـي ـنــة" ال ـت ــي ل ـهــا قــابـلـيــة
لإلدراج وتمثل إضافة للسوق.
و قــال إن عملية اإلدراج في
الـبــورصــة "لـيـســت سـهـلــة وإن
عددا قليال من الشركات اليوم
جـ ــاهـ ــز لـ ـ ـ ـ ــإدراج خـ ـ ــال س ـتــة
أ ش ـهــر" كـمــا أن ا ل ـشــر كــة حتى
تكون جاهزة لإلدراج تحتاج
إل ــى إعـ ـ ــدادات داخ ـل ـيــة كـثـيــرة
وتوفيق ألوضاعها مع قواعد
الحوكمة وكثير من التغييرات
األخرى.
وتـشـتــرط بــورصــة الـكــويــت

كارامان وألين خالل التوقيع
م ــن الـ ـج ــودة ال ـعــال ـم ـيــة ل ـخ ــدم ــات الـصـيــانــة
والترميم واإلص ــاح الـتــي توفرها "تركيش
تكنيك" من خالل هذه االتفاقية.
وأشار إلى أن "بوينغ" و"الحكومة التركية"
أعلنتا العام الماضي إطــاق مبادرة طيران
بوينغ تركيا الوطنية لـلـطـيــران ،لــدعــم نمو
صناعة الطيران في تركيا ،بما ينسجم مع
ً
أهداف رؤية تركيا  2023المصممة خصوصا
لالحتفال بالذكرى الـ  100إلنشاء الجمهورية
ً
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،وت ـ ـحـ ــدد هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة إطـ ـ ـ ــارا
ً
استراتيجيا يوائم بين استثمارات وبرامج
بوينغ مع الحكومة التركية والخطوط الجوية
التركية وشركات خدمات الطيران ومــوردي
هــذا الـقـطــاع فــي مـجــاالت البحث والهندسة
وتنمية المهارات.

مــن جــانـبــه ،ق ــال م ــارك ألـيــن رئـيــس شركة
"بوينغ" العالمية" :تعتبر تركيا واحــدة من
ً
أك ـبــر الـ ــدول ن ـمــوا فــي اسـتــراتـيـجـيــة بــويـنــغ،
ونحن نــرى إمـكــانــات قوية وق ــدرات نمو في
خدمات الطيران والصيانة في تركيا.
وأضاف ألين ،أن وضع تركيا كالعب عالمي
فــي خــدمــات ال ـط ـيــران يعتبر أح ــد العناصر
الرئيسية لمبادرة طيران بوينغ الوطنية في
تركيا "التي كنا أعلنا عنها العام الماضي،
ومــن خــال هــذه االتفاقية ،فنحن نهدف إلى
ً
الــدفــع قــدمــا فــي تعاوننا الـنــاجــح مــع شركة
"ت ـك ـن ـيــك" بـطــريـقــة تـنـسـجــم م ــع ن ـمــو بــويـنــغ
وتركيا".

في جميع السحوبات ،فال يجب
ع ـلــى الـعـمـيــل زي ـ ــارة الـ ـف ــرع ،أمــا
بالنسبة لغير عمالء "التجاري"
فإنهم يستطيعون تقديم طلب
فـ ـت ــح حـ ـس ــاب مـ ــن خـ ـ ــال م ــوق ــع

البنك الرسمي ،وسيتم االتصال
بهم عــن طريق دائ ــرة المبيعات
وتــرت ـيــب مــوعــد ل ــزي ــارة العميل
الستكمال إجراءات فتح الحساب.

وحـ ـ ــول مـ ــا س ـ ــوف تـضـيـفــه
"ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة الـ ـق ــابـ ـض ــة" إل ــى
ا لـســوق ا لـكــو يـتــي ،قــال الحمد
إن عـمـلـيــة اإلدراج ستضيف
لـبــورصــة الـكــويــت شــركــة ذات
تــر كـيــز بنسبة مـئــة فــي المئة
ع ـلــى ال ــدخ ــل الـتـشـغـيـلــي كـمــا
أن لها استراتيجية واضحة.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن "ا ل ـم ـت ـك ــا م ـل ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــة" س ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــري ـ ــن فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا م ــن
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن االنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق
الحكومي المتزايد في مجالي
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة وم ـش ــاري ــع
النفط والغاز ألن معظم عملها
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،م ـب ـي ـنــا أن
شــركــات "م ـح ــدودة" هــي التي
تتمتع بهذه الميزة.

وأثـنــى الـحـمــد عـلــى تـعــاون
هيئة أ ســواق ا لـمــال وبورصة
ال ـكــويــت وال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
ل ـل ـم ـقــا صــة ف ــي ع ـم ـل ـيــة إدراج
"ال ـ ـم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة" ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أن
ال ـن ـج ــاح ف ــي ه ــذا األمـ ــر "هــو
نجاح للكل ونجاح للسوق".
وت ـع ـكــف "ال ـم ـت ـكــام ـلــة" مـنــذ
سنوات على اإل عــداد لــإدراج
في البورصة ،وساهم تقسيم
الـ ـ ـس ـ ــوق إل ـ ـ ــى ثـ ــاثـ ــة أس ـ ـ ــواق
ووضع قواعد جديدة لإلدراج
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ف ـ ــي ت ــأخـ ـي ــر ه ــذا
اإلدراج لحين اتضاح الصورة.
وب ـل ـغــت أربـ ــاح "الـمـتـكــامـلــة
القابضة" طبقا لوسائل إعالم
محلية  13.3مليون دينار في
 2017بـنـسـبــة نـمــو بـلـغــت 36
في المئة عن العام الماضي.
وحـ ـ ـ ـ ــول اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ت ــوقـ ـي ــت
اإلدراج ،قال الحمد إنه توقيت
م ـ ـنـ ــا سـ ــب ألن "ا لـ ـمـ ـتـ ـك ــا مـ ـل ــة"
أصبحت جاهزة تماما كما أن
حجمها كبير ويالئم اإلدراج
في السوق األول ،إضافة إلى
أن هناك تفاؤال بأوضاع سوق
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــع قـ ـ ــرب دخ ــول ـه ــا
إل ــى مــؤشــر فــوت ـســي لــأسـهــم
العالمية في سبتمبر المقبل،
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن تـ ـحـ ـس ــن أس ـ ـعـ ــار
النفط العالمية.

«الراية» تشارك المسنين في
دار الرعاية بركة شهر رمضان
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن م ـ ـبـ ــادئ شـهــر
رمـضــان الــداعــي إلــى التواصل
والـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــة ،ح ـ ــرص ـ ــت ش ــرك ــة
الـ ــرايـ ــة ل ـل ـت ـطــويــر وال ـت ـش ـغ ـيــل
العقاري على تكثيف فعالياتها
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر
الـفـضـيــل ،ومـشــاركــة كــل أرك ــان
الـمـجـتـمــع تـعــالـيــم ه ــذا الشهر
ال ـم ـب ــارك وم ـعــان ـيــه ال ـســام ـيــة،
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد الـ ـ ــى بــرنــام ـج ـهــا
للمسؤولية االجتماعية الذي
يرتكز في محوره الرئيسي على
مبادلة المجتمع الوفاء.
وبـ ـن ــاء ع ـل ـيــه ن ـظ ـمــت شــركــة
الراية غبقة رمضانية للمسنين
في دار الرعاية ،بحضور اركان
ادارت ـه ــا ومــوظـفـيـهــا ،حرصت
خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
الـمـسـنـيــن وم ـشــارك ـت ـهــم بــركــة
ش ـهــر رمـ ـض ــان ف ــي أجـ ـ ــواء من
المرح.
وت ـ ـخ ـ ـلـ ــل الـ ـغـ ـبـ ـق ــة ب ــرن ــام ــج
ترفيهي ،تفاعل معه المسنون
ب ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــادة ،س ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ــي رسـ ــم
اب ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــة ع ـ ـلـ ــى وجـ ــوه ـ ـهـ ــم،
وم ـن ـح ـه ــم أج ـ ـ ـ ــواء رم ـض ــان ـي ــة
ممتعة كــان مــن ضمنها عزف
ع ـ ـلـ ــى آل ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود وع ـ ـ ـ ــروض
ترفيهية.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لشركة الراية جاسم الفجي" :إن
شركة الراية انبثقت من ربوع
المجتمع الكويتي ،وهي تدين

جاسم الفجي

له بتوفير كل الدعم لكل أركانه.
ولقد سعدنا بمشاركة أمهاتنا
وآبائنا المسنين بهجة الشهر
المبارك ،فهم البركة وينتمون
الــى جيل الكويت القديم الذي
ح ـ ـمـ ــل رايـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا وس ـ ـ ــاه ـ ـ ــم ف ــي
تـطــويــرهــا ،وال ـيــوم إذ نكرمهم
فــإن ـنــا ن ـف ـخــر بـ ــأن ن ـســاهــم في
إيفائهم حقهم ومنحهم لحظات
م ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة وس ـ ـ ــط أج ـ ـ ــواء
مستوحاة من تقاليد الكويت
الرمضانية العريقة".
واختتمت فعاليات الغبقة
ب ـتــوزيــع فــريــق ال ــراي ــة الـهــدايــا
على المسنين ،ووعدوهم بأن
يكونوا على تواصل دائم معهم.
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خالل غبقة «كاديالك الغانم» لعام 2018

محمد الطلخاوي مدير عام كاديالك الغانم

سعيا من «كاديالك الغانم»
لتقديم تجربة استثنائية،
منحت الشركة عمالءها فرصة
حضور مباريات كأس العالم في
روسيا ،عبر ثماني رحالت شاملة
التكاليف.

تحت عـنــوان «اإلق ــدام بعظمة
يقودك إلى كأس العالم» ،منحت
«كاديالك الغانم» عمالءها فرصة
الـ ـف ــوز ب ـث ـمــانــي رح ـ ــات شــامـلــة
التكاليف لحضور كــأس العالم
 2018في روسيا ،وذلك عند شراء
أي من سيارات كاديالك الراقية،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة م ــزاي ــا
تحفيزية أخرى بحسب الطراز.
وت ـس ـع ــى «ك ـ ــادي ـ ــاك ال ـغ ــان ــم»
ً
دومــا لتقديم تجربة استثنائية
متماشية مــع مـعــا يـيــر الفخامة
التي تتميز بها سياراتها ،تماما
كــالـحـمـلــة ال ـت ــي بـ ــدأت ف ــي شهر
م ــارس ،وال ـتــي منحت عمالء ها
فـ ـ ــرصـ ـ ــة ح ـ ـ ـضـ ـ ــور ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان
الرياضي المرتقب األكبر عالميا،
أال وهــو كــأس العالم لكرة القدم
.2018
وتـتـضـمــن الـحـمـلــة  8جــوائــز،
منها  5جوائز تشمل رحالت من
فئة خمس نجوم لحضور إحدى
مباريات النصف نهائي وثالث
ج ــوائ ــز ت ـش ـمــل رح ـ ــات م ــن فئة
خمس نـجــوم لحضور الـمـبــاراة
النهائية.
وسـ ـ ـ ـ ــط أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء رم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة
ساحرة ،أقامت «كاديالك الغانم»

جانب من إحدى عمليات السحب لحضور نهائيات كأس العالم
السحب الذي طال انتظاره خالل
غـبـقـتـهــا الـسـنــويــة ال ـتــي تعكس
عظمة الـعــامــة الـتـجــاريــة ،وذلــك
بحضور العمالء المرموقين لهذه
العالمة التجارية الفاخرة وإدارة
«كاديالك الغانم» وأهل الصحافة،
حيث أش ــادوا بـمـبــادرة الشركة،
وشهدوا على فوز عمالء «كاديالك
الغانم» برحلة حصرية لنهائيات
كأس العالم .2018
وقــد تــم هــذا الـحــدث بحضور
ممثلين مــن السفارة األميركية،

السيدة باتريسيا فييتز ،سفيرة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ــال ــوك ــال ــة،
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد جـ ـ ـي ـ ــف هـ ــام ـ ـل ـ ـتـ ــون،
المسؤول التجاري في السفارة
ً
األميركية ،اللذين أتيا خصيصا
لـ ـمـ ـش ــارك ــة «ك ـ ــادي ـ ــاك الـ ـغ ــان ــم»
وجميع الحاضرين هذا السحب
ال ـ ـ ــذي ط ـ ــال ان ـ ـت ـ ـظـ ــاره ،وال ـس ـي ــد
نيكوال الـكـسـنــدروف ،السكرتير
األول فـ ــي ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ــروسـ ـي ــة
بالكويت ،إضافة الى حضور أهل
اإلعالم والصحافة.

جانب آخر من عمليات السحب

جانب من الحضور

محمد الطلخاوي وعبدالعزيز أشكناني وجيف هاملتون

سافينو ليوني ومحمد الطلخاوي وباتريسيا فييتز ودعاء يسري وجيف هاملتون

وتأتي حملة «اإلقدام بعظمة
ّ
لتجسد
يقودك إلى كأس العالم»
جهود «كاديالك الغانم» الدؤوبة
لـتـحـقـيــق وع ــوده ــا لـعـمــائـهــا.
هذه الجوائز الثماني المرموقة
هي أكثر بكثير من مجرد هدايا.
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،تـ ـق ــدم «كـ ــاديـ ــاك»
لعمالئها تجارب لمرة واحــدة
في العمر.
وفي هذا اإلطــار ،قال المدير
العام لـ «كاديالك الغانم» محمد
ّ
ال ـط ـل ـخــاوي« :،ت ـشــكــل كــاديــاك
قمة الفخامة ،ونحن ملتزمون
بمنح العمالء في الكويت أفضل
تجربة ممكنة.
وع ـب ــر تــوف ـيــر ف ــرص ــة ال ـفــوز
ب ــرح ـل ــة راق ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ن ـهــائ ـيــات
بطولة كأس العالم الذي ينتظره
ال ـج ـم ـيــع ب ـش ــوق ك ـب ـيــر ،ن ـكــون
بذلك نمنح عمالء نا المميزين
الساعين وراء تجارب حصرية
راقية فرصة من العمر ال يمكن
ن ـ ـس ـ ـيـ ــان ـ ـهـ ــا ،ح ـ ـيـ ــث ال ت ــوج ــد
تجربة حصرية وخــاصــة أكثر
مــن هكذا مناسبة عالمية يتم
تنظيمها مــرة واح ــدة فقط كل
أربع سنوات».
وت ـ ـ ــم إطـ ـ ـ ــاق ه ـ ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة

الترويجية بالتزامن مع احتفال
«ك ـ ــادي ـ ــاك الـ ـغ ــان ــم» ب ــال ــذك ــرى
السنوية السبعين لتأسيسها
ّ
لـ ـتـ ـم ــك ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء م ـ ــن دخ ـ ــول
السحب عند شرائهم أي سيارة
مــن مجموعة ط ــرازات كاديالك
لعام  2018في الكويت.
ّ
وتتضمن العائلة الواسعة
م ــن ك ــادي ــاك ك ــا م ــن ال ـس ـيــارة
ّ
متعددة االستعماالت
الرياضية
ال ـب ــارزة «إسـكــالـيــد» ،كـمــا تقدم
«ك ــادي ــاك الـغــانــم» لألشخاص
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـبـ ـحـ ـث ــون ع ـ ــن مــرك ـبــة
كروس أوفر متطورة وعصرية
سيارة  ،XT5فضال عن السيدان
ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة  CT6ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـتــع
بــال ـح ـجــم وال ــرق ــي والـتـقـنـيــات
الخاصة بسيارة سيدان فاخرة
كبيرة.
ّ
وف ـ ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ـس ـي ــارات
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــدان ال ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،فـ ـتـ ـق ــدم
ال ـش ــرك ــة سـ ـي ــارة  XTSالــرح ـبــة
والمريحة ،كما تفخر «كاديالك
الـ ـغ ــان ــم» ب ـع ــرض سـ ـي ــارة CTS
التي تتألق بالحرفية اليدوية
ال ــدق ـي ـق ــة وال ـت ـق ـن ـي ــات ال ــذك ـي ــة
واألداء الـ ـم ــوث ــوق .أضـ ــف إلــى
ذ ل ـ ـ ــك كـ ـ ــاد يـ ـ ــاك  CTS-Vا ل ـت ــي

ت ـ ــم اخـ ـتـ ـب ــاره ــا عـ ـل ــى ح ـل ـب ــات
ً
ال ـس ـب ــاق ــات والـ ـج ــاه ــزة ت ـمــامــا
ّ
للتألق على الطرقات العادية.
وفــي الختام أكــد الطلخاوي
أن «م ـج ـمــوع ـت ـنــا ال ـك ــام ـل ــة مــن
طرازات كاديالك تلبي متطلبات
ال ـع ـمــاء ال ــذي ــن ي ـج ــرؤون على
الـ ـتـ ـف ــرد وال ـت ـم ـي ــز عـ ــن غ ـيــرهــم
وعيش حياتهم بشغف كبير،
بـيـنـمــا ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه األخ ــذ
ّ
بالحسبان المتطلبات المختلفة
وأنماط الحياة المتعددة».
يمكن لجميع عمالء «كاديالك
الغانم» االستفادة من العروض
الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــزي ــة ع ـ ـنـ ــد ش ــرائـ ـه ــم
ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات طـ ـ ـ ــراز عـ ـ ــام ،2018
والـحـصــول عـلــى مــا يـصــل إلــى
 2500د.ك فـ ــوق أ ع ـل ــى تثمين
لسياراتهم عند شــراء كاديالك
إس ـك ــال ـي ــد ،أو ال ـح ـص ــول عـلــى
مــا يصل إلــى  3000دوالر عند
ش ــراء س ـيــارة  CT6أو  ،CT5أو
االسـتـفــادة مــن صفر فــي المئة
فائدة عند شــراء كــاديــاك CTS
أو .ATS

محمد الطلخاوي وسافينو ليوني يتوسطهما نيكوال الكسندروف السكرتير األول في السفارة الروسية بالكويت

الفائزون من عمالء كاديالك الغانم
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في الحلقة الثالثة ،نواصل
أم كلثوم تلتقي فاتن
حمامة في باريس ...وفريد اإلضاءة على مشوار علي
ِّ
األطرش يؤكد لها أن عودته المفيدي ،وآخر أعماله مع
مسرح الخليج العربي.
إلى التمثيل مرهونة بها.

٢١
مسك وعنبر

٢٧

يستعد الفنان السعودي
بعض من قصص التجار
عبدالمحسن النمر لمشروع
والشطار واللصوص
درامي جديد بعنوان "اختراق"
األذكياء تسردها شهرزاد
في هذه الحلقة من الليالي .من المقرر أن يشهد مشاركة
نخبة من النجوم العرب.

كارينا كابور :لست نادمة
على المسار الذي اتبعته
قــالــت الممثلة الـهـنــديــة كــاريـنــا كــابــور (37
عاما) إنها تحاول إيجاد التوازن بين عملها
وحياتها الشخصية ،وقــد بــدأ مــؤخــرا عرض
أح ــدث أف ــام كــاريـنــا "فـيــر دي ويــديـنــغ" ،وهو
أول فيلم تشارك فيه بعد والدة طفلها تيمور
عام  ،2016من زوجها الممثل سيف علي خان.
ون ـق ـل ــت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة م ـع ـن ـيــة بــأخ ـبــار
المشاهير عن كارينا القول" :لقد تم إخباري
بأنني لن أتلقى عروضا للتمثيل بعد الزواج،
ولقد غيرت ذلــك ،حتى لــو كنت ســأشــارك في
عدد أقل من األفالم".
وتابعت" :ليس لدي أي ندم على المسار الذي
اتبعته .أمامي مشروع فني جديد ،لكني سأعلن
عنه في الوقت المناسب" ،مضيفة" :لقد أعلنت
انني سأقوم بتمثيل فيلم واحد في العام ،لكي
أتمكن من قضاء وقت مع ابني".
وأردفت" :زوجي ليس رجل أعمال يأتي في
وقــت مـحــدد ،هــو ممثل أيـضــا ،ونـحــن نحاول
موازنة عملنا وحياتنا الشخصية" ،متابعة:
"لقد انتهيت من فيلم فير دي ويدينغ ،واآلن
زوجــي سيف يقوم بالعمل على فيلم جديد،
عندما ينتهي من التزاماته في نوفمبر المقبل
سأبدأ مشروعي المقبل في يناير المقبل".
وأك ـم ـلــت" :ل ـقــد أمـضـيــت نـصــف حـيــاتــي في
ال ـع ـمــل ف ــي األفـ ـ ــام ،واآلن أريـ ــد م ــوازن ــة بين
طموحي وحياتي الشخصية ،أسرتي وابني

وزوجـ ـ ـ ـ ــي ي ـم ـث ـل ــون
األو ل ــو ي ــة بالنسبة
لــي" ،مضيفة" :بعد
ً
 18ع ــا م ــا م ــن العمل
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ،ال
أع ـت ـقــد أن ـنــي يـمـكــن أن
أفكر في التوجه لمجال
آخــر ألنـنــي طالما أردت
أن أصبح ممثلة ،وال أتخيل
حياتي من دون تمثيل".
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن ك ــاريـ ـن ــا تـقـضــي
عطلة اآلن في لندن مع زوجها وابنها
"تيمور" ،الذي بدأ يظهر إلى اإلعالم منذ
والدته ،وهو اليوم من أكثر أبناء مشاهير
بــول ـيــوود ش ـهــرة عـلــى اإلع ـ ــام ،ألن ــه ابــن
ألشهر ثنائي من نجوم بوليوود ،وكأنه
نسخة مصغرة مــن كــاريـنــا ،نـظــرا للشبه
الكبير بينهما.
(د ب أ)

كارينا كابور

جاكلين فيرنانديز :العمل في الفن أمر قاس
قالت الممثلة الهندية جاكلين
ف ـي ــرن ــان ــدي ــز إن ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـفــن
أمــر ق ــاس ،حيث إن األم ــور تتغير
بصورة مستمرة.
وكــانــت جاكلين ب ــدأت حياتها
الفنية عــام  ،2009وأصبحت اآلن
م ـ ــن أش ـ ـهـ ــر مـ ـمـ ـث ــات بـ ــول ـ ـيـ ــوود،
بعدما شاركت في عدد من األفالم
الناجحة مثل "كيك" و"هاوس فول".
ون ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع ب ـ ـي ـ ـن ـ ــك فـ ـي ــا
اإللكتروني عن جاكلين القول" :ال
تــو جــد تركيبة معينة للنجاح أو
الفشل" ،مضيفة" :نحن نعيش في
عــالــم صـعــب وال ـف ــن مـهـنــة قاسية
حيث تتغير األمور فيه سريعا".
وت ـشــارك جاكلين فــي الـتــرويــج
ل ـع ــدد م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـت ـجــاريــة،
وقـ ــالـ ــت عـ ــن ذلـ ـ ـ ــك" :أنـ ـ ـ ــا مـخـلـصــة
لـلـمـعـجـبـيــن ،وال أق ـ ــوم بــالــدعــايــة
لمنتجات ال استخدمها ،ال أستطيع
أن أق ـ ــول لـ ـ ــ 18م ـل ـيــون م ـع ـجــب أن

جاكلين فيرنانديز

يستخدموا منتجا ال أؤمن به".
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن ـ ــه م ــن ال ـم ـق ــرر أن
ي ـع ــرض ه ــذا ال ـش ـهــر أحـ ــدث أف ــام
جاكلين "ري ــس" الـجــزء الثالث مع
الممثل سلمان خان.
وطرحت الشركة المنتجة للجزء
الثالث مــن فيلم بــولـيــوود ""Race
ب ــوس ـت ــرا دع ــائ ـي ــا ج ــدي ــدا لـلـعـمــل،
المقرر عرضه  15يونيو المقبل.
وظ ـه ــر س ـل ـمــان خ ــان م ــن خــال
األف ـي ــش وه ــو يـحـتـضــن الجميلة
جاكلين فيرنانديز ،والتي تجسد
دور البطولة النسائية أمامه.
« »Race 3بطولة سلمان خــان،
جــاكـلـيــن فـيــرنــانــديــز ،دي ــزي شــاه،
ثاقب سليم ،بوبي ديــول ،وإخــراج
ريمو دي سوزا.
(د ب أ)

حسن الرداد :إيمي كوميديانة
محترفة ولم تحدث بيننا خالفات

حسن الرداد

●

جيمس مارسدن

كيلي ميونغ

رايان جوسلينغ

مارسدن ينضم إلى
a Time in Hollywood

كيلي مينوغ تخطف
األنظار في لندن

رايان جوسلينغ يتصدر
تريللر «»First Man

انضم النجم العالمي جيمس مارسدن إلى فريق
فيلم ""Once Upon a Time in Hollywood
للمخرج العالمي كوينتن تارانتينو ،وهو أحد
أهم المفاجآت لعشاق ومحبي النجم البالغ 44
عاما.
وأشارت تقارير إعالمية إلى أنه تم اإلعالن
أيضا عن انضمام الممثلة جوليا باترز ،رغم أنه
ليس معروفا الدور الذي ستلعبه هي وجيمس
حتى اآلن ،ويشارك في الفيلم ايضا ليوناردو
دي كابريو وبراد بيت ومارجوت روبي وبورت
رينولدز وآل باتشينو.

التقطت عدسات مصوري "الباباراتزي" عدة
صور للنجمة العالمية كيلي مينوغ في لندن
بإطاللة رومانسية ،فظهرت بعدد من الصور
حاملة باقة من الزهور.
وبدت المغنية األسترالية ( 50عاما) جميلة
ومذهلة ،حيث ظهرت مرتدية مالبس ذات
تصميم بسيط من اللون األبيض ،وحذاء ذا
كعب عال باللون الذهبي ،واكتفت النجمة
الشهيرة بوضع القليل من "الماكياج" ،وهو ما
أبرز جاذبية مالمحها وجمالها ،وبمجرد أن
التفتت لعدسات المصورين قامت بتحيتهم
بابتسامتها الساحرة.

تصدر النجم العالمي رايان جوسلينغ التريللر
الرسمي لفيلمه الجديد " ،"First Manالذي
وصلت مدته إلى دقيقتين ونصف ،جمعت عددا
من اللقطات المشوقة من العمل الذي جسد فيه
الممثل ،البالغ  37عاما ،شخصية رائد الفضاء
"نيل أرمسترونغ" ،حيث يروي العمل رحلة
أرمسترونغ ليصبح أول إنسان يمشي على
سطح القمر.
فيلم " "First Manمن إخراج ديميان شازيل،
وشارك رايان جوسلينغ البطولة عدد كبير من
نجوم هوليوود ،أبرزهم كلير فوي وجيسون
كالرك وكيلي شاندلر وكوري ستول وغيرهم.

القاهرة – هيثم عسران

ق ــال ال ـف ـنــان حـســن ال ـ ــرداد إن تـجــربـتــه الــدرام ـيــة
ال ـج ــدي ــدة ف ــي مـسـلـســل "ع ــزم ــي وأش ـ ـجـ ــان" تحمل
الكثير من التفاصيل الكوميدية ،خاصة مع تعدد
الشخصيات الـتــي يـقــوم بها فــي الـعـمــل ،مبينا أن
ن ـجــاح األع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة لـيــس بــالـتـصــريــح بأنها
رقــم واح ــد ،أو فــي األعـلــى مشاهدة ،ولكن بــرد فعل
الجمهور الحقيقي الذي يمكن رصده من خالل مواقع
التواصل أو مناقشات الجمهور حول العمل وتأثرها
بالشخصيات.
وأضاف الرداد ،في حوار مع "الجريدة" ،أن اختياره
لفكرة العمل ليخوض به السباق الرمضاني جاء
لرغبته فــي تقديم تجربة كوميدية درا م ـيــة ،الفتا
إلى أنه عقد جلسات عمل مع المؤلفين لالستقرار
على تفاصيل العمل ،والشخصيات التي يقدمها في
االحداث مع زوجته إيمي سمير غانم.
وأكد أنه كان يرغب في التعاون مع إيمي بعمل
كوميدي ،نظرا لثقته التامة في موهبتها بالكوميديا
وحــب الجمهور لهما كثنائي على الـشــاشــة ،الفتا
إ لــى أن التجربة لــم تكن سهلة ،ألن الكوميديا في
التلفزيون تختلف كليا عن الكوميديا في السينما،
التي ال تتجاوز ساعتين ،أمــا في التلفزيون فإننا
نتحدث عن نحو  20ساعة درامية ،بها مساحة أكبر
لكل شخصية بجانب ا لـعــا قــات االجتماعية التي
تكون معقدة في كثير من األحيان.
ونفى االتهام بــأن مسلسله الجديد مقتبس من
فيلم "عصابة حمادة وتوتو" ،الذي قدمه الفنان عادل
إمــام مــع الفنانة لبلبة ،وهــو العمل الــذي قــدم قبل
سنوات سينمائيا ،وحقق نجاحا كبير ،مؤكدا أن
من يشاهد المسلسل سيعرف أن هذه األخبار ليست
صحيحة على اإلط ــاق ،وال يــوجــد وجــه للمقارنة
بين العملين.
وش ــدد عـلــى أن شخصية النصابين قــدمــت في
اكثر من عمل سينمائي ودرامي ،وقدمت في أعمال
أجنبية عديدة أيضا ،لكن األهم باستمرار هو طريقة

المعالجة الدرامية التي كتب بها العمل ،موضحا أن
الحكم على العمل يكون للجمهور بعد مشاهدته،
وليس بناء على انطباعات مسبقة من أخبار غير
صحيحة.
وأشار إلى أن الجمهور يحب مشاهدتهما كثنائي
على الشاشة ،لذا كانت هناك رغبة مشتركة بينهما
فــي خــوض تجربة "عــزمــي وأش ـجــان" معا ،مضيفا
أن كواليس العمل كانت مليئة باألجواء اإليجابية
بينهما وبـيــن بقية فــريــق الـعـمــل ،وهــي الكواليس
التي انعكست على مساحة الكوميديا الموجودة
في المسلسل.
وبـيــن أن طبيعة الـكــومـيــديــا الـتــي يـحــرص على
تقديمها هــي الـكــومـيــديــا الـمــوجـهــة لجميع أف ــراد
األسرة دون إيحاءات أو الفاظ ،حتى ال تشعر األسرة
بالخجل عند مشاهدة العمل ،الفتا إلى أنه يحرص
على تقديم هذه النوعية من الكوميديا باستمرار
ليكون عند ثقة الجمهور.
وعن سبب تغيير االسم من "وزة وبطة" إلى "عزمي
وأشجان" مع بداية التصوير ،أكد الــرداد أن تغيير
االسم جاء مرتبطا بأن "عزمي وأشجان" أكثر تعبيرا
ً
عن مضمون أحداث المسلسل من أي اسم آخر ،مشيرا
إلــى أن "وزة وبـطــة" كــان اسما مبدئيا تــم اختياره
للعمل بمرحلة الكتابة.
وحــول مــا تــردد عــن وجــود مشكالت بينه وبين
زوجـتــه إيمي سمير غانم فــي الكواليس ،وخاصة
فــي الـمـشــاهــد الـتــي تــواجــدت فيها مـجـمــوعــات من
الفتيات ،أوضح أنه اعتاد على الشائعات واألخبار
الكاذبة التي تالحقه وزوجته بشدة ،والتعامل معها
باعتبارها حقيقة ،مــؤكــدا أن هــذه األخـبــار اصبح
يـتـعــامــل مـعـهــا ب ـنــوع مــن الـسـخــريــة ،ويـتـحــدث مع
اصدقائه عنها ويسخر منها ،نظرا لكثرة ترديدها
واعتياده على التعامل معها.
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ً
فاتن حمامة ...أريد حال

()31 -26

ً
أكدت فاتن حمامة للمنتج رمسيس نجيب أنها ال تفكر إطالقا في العودة إلى مصر ،خالل هذه الفترة .حاول أن يعرف منها السبب ،فأرجأت ذلك إلى
حين مقابلته في بيروت ،أو باريس ،فلم يكن أمامه إال أن ينقل كالمها إلى سعد الدين وهبة ،الذي كان ينتظر نتيجة محاوالت رمسيس.

القاهرة – ماهر زهدي

فاتن حمامة تستشيط
ً
غضبا بسبب فيلم
ماجدة الصباحي
«القبلة األخيرة»

أم كلثوم تلتقي
فاتن في باريس
وتطالبها بالعودة
إلى مصر

= يعني إيه مش راجعة؟ طب ماقالتلكش
السبب إيه؟
 واضح أنها ماكنتش عايزة تتكلم فيً
التليفون .بس اللي فهمته أنها واخدة قرارا
ومش ناوية ترجع فيه.
= طب أنا أقول إيه للريس دلوقت؟
 ريس؟! هو الرئيس جمال عبد الناصرهو اللي مكلفك بالموضوع ده؟
= يا أخي حد جاب سيرة الرئيس عبد
الناصر .أنا أقصد نجيب محفوظ ...رئيس
مؤسسة السينما.
ً
 آه ...عموما قوله اللي حصل.= ص ـ ــح .أن ـ ــا ه ــاق ــول ــه أنـ ـه ــا هــات ـســافــر
لتصوير فيلم يوسف شاهين في المغرب...
ولما تبقى تخلص يحلها ربنا.
تنقلت فاتن حمامة بين صحراء المغرب
وم ــدري ــد لـتـصــويــر فـيـلــم «رمـ ــال مــن ذهــب»
ً
الــذي لــم يحقق نجاحا يذكر عند عرضه،
ولــم تمر أشـهــر بعد عودتها إلــى بــاريــس،
حتى بدأت تشعر بالملل ،وراحت تراودها
ً
ً
فـكــرة الـعــودة إلــى مصر جــديــا ،خصوصا
بعدما بلغها ما وصفها به الرئيس جمال
عـبــد ال ـنــاصــر بــأنـهــا «ثـ ــروة قــوم ـيــة» .غير
أنها قبل أن تقرر ذلك ،التقت مصادفة أحد
المصورين السينمائيين في باريس ،الذي
ً
أسعدها لقاؤه جدا ،فيما أحزنها ما أخبرها
ً
به بشكل كبير ،وجعلها تستشيط غضبا.
علمت فاتن أن الفنانة ماجدة الصباحي
ً
تنوي تقديم فيلم ،يروي فصال من حياتها
ب ـع ـنــوان «الـقـبـلــة األخـ ـي ــرة» ،سـتـجـســد فيه
دوره ـ ـ ــا ،ف ـي ـمــا ي ـ ــؤدي رش ـ ــدي أب ــاظ ــة دور
زوجها السابق الراحل عز الدين ذو الفقار،
وإي ـه ــاب نــافــع شـخـصـيــة زوج ـه ــا الـحــالــي
عمر الشريف .وزاد مــن غضبها أن علمت
أن صــاحــب القصة هــو الـكــاتــب الصحافي
ً
ّ
إبراهيم الورداني ،الذي سبق وشن هجوما
ً
عنيفا عليها هي وعمر الشريف ،في مجلته،
عندما أعلنا زواجهما.
تملك الغضب من فاتن ،وأرسلت برقية
إلــى محاسبها فــي الـقــاهــرة ،يوسف كامل
عبد العزيز ،تطلب إليه فيها االطالع على
أح ـ ــداث ال ـق ـصــة وال ـت ــأك ــد م ــن أن ـهــا بـعـيــدة
ً
تماما عن حياتها ،أو رفع قضية مستعجلة
إليقاف التصوير.
اتـصــل يــوســف كــامــل بــالـكــاتــب إبــراهـيــم
ّ
الـ ــوردانـ ــي ،الـ ــذي أكـ ــد ل ــه أن ــه كـتــب القصة
عــام  ،1957ونشرها كمسلسل فــي جريدة
«الـشـعــب» تحت اســم «كــوكــب» ثــم اشتراها
مـنــه المنتج عـبــاس حـلـمــي ،وأنـتـجـهــا من
خالل المؤسسة المصرية العامة للسينما،
وكتب السيناريو والحوار إبراهيم الورداني
ً
بالمشاركة مع يوسف أبو سيف ،مؤكدا أن
القصة ربما تتشابه مع زواج فاتن من عز
الدين ذو الفقار ،ونعيمة عاكف من حسين
ف ــوزي ،ومــريــم فخر الــديــن مــن محمود ذو
الفقار ،إذ تدور حول مخرج عبقري ّ
يتزوج
بطلته التي اكتشفها وقدمها إلى السينما،
ثم تقع هي في غرام شاب في مثل عمرها،
ً
فيطلقها المخرج العبقري مضحيا بحبه.
لـ ــم ي ـس ـت ـطــع ي ــوس ــف ك ــام ــل أن يــوقــف
ً
تصوير الفيلم ال ــذي كــان بــدأ فـعــا ،كذلك
عجز عن إقامة دعوى قضائية بهذا الشأن.
ً
وزاد األمور تعقيدا أن مخرجه هو محمود
ذو الفقار ،شقيق عز الدين ذو الفقار ،الذي

نفى هو وفريق العمل ،أي تشابه بين قصة
الفيلم وبين حياة فاتن حمامة ،مؤكدا أن
الشكوك انتابته فــي بــدايــة األمــر أنــه يقدم
قصته مع مريم فخر الــديــن ،لكنه اكتشف
ً
الحقا أن القصة ال عالقة لها به أو بشقيقه
عز الدين مع فاتن حمامة.
ح ــزن ــت ف ــات ــن ب ـس ـبــب ف ـشــل الـمـحــاســب
يــوســف كــامــل فــي إي ـقــاف تـصــويــر الفيلم،
وقررت تأجيل فكرة العودة إلى مصر ،وزاد
من ذلك تلك األخبار التي سمعتها من قيام
قوات العدو اإلسرائيلي بهجوم شامل على
كل من مصر وسورية واألردن ،باإلضافة
إلى قطاع غزة في وقت واحد ،في الخامس
من يونيو  ،1967أدى إلى احتالل إسرائيل
ل ـس ـي ـنــاء ،وقـ ـط ــاع غـ ــزة وال ـض ـف ــة الـغــربـيــة
وهـضـبــة ال ـجــوالن ال ـســوريــة .وض ـ ّـم الـعــدو
«الـقــدس» و{الـجــوالن» إلــى حــدوده ،وفصل
الضفة الغربية عن السيادة األردنية.
ان ـت ـه ــت الـ ـح ــرب ب ــاح ـت ــال «إس ــرائـ ـي ــل»
األراضي العربية ،وراحت الصحف الغربية
تنشر تفاصيلها بشكل مستفز لكل عربي
فــي بــاد الـغــربــة ،لتبكي فاتن حمامة كما
ً
لــم تـبــك ســاب ـقــا ،وتـشـعــر ب ـحــزن وانـكـســار
ً
شديدين ،خصوصا عندما استمعت إلى
خطاب «التنحي» ،الذي ألقاه الرئيس جمال
ً
ً
عبد الناصر ،معترفا فيه بما حدث ،ومعلنا
تحمله المسؤولية كاملة.
شعرت فاتن بحنين جارف إلى الوطن،
وافتقادها إلى المشاركة بــدور مهم ،فيما
سمعت عن كل الفنانين المصريين الذين
راح ــوا يـتـبــرعــون أو يجمعون الـتـبــرعــات،
ً
وهـ ــو م ــا كـ ــان واض ـ ـحـ ــا م ــن خـ ــال ش ـعــار
رفعته كوكب الشرق أم كلثوم «الفن من أجل
المجهود الحربي» قائلة:
= «لــن يغفل لــي جفن والشعب العربي
يشعر بالهزيمة».
ً
ّقررت أم كلثوم أن تحيي حفلتين شهريا
تخصص إيراداتهما لدعم تسليح الجيش
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ــدأت
بحفالت داخل مصر ،لتتنقل بين محافظات
مصر ،ثم إلى بعض األقطار العربية ،أولها
الكويت ،ثم اتجهت إلى أوروبا لتنطلق من
العاصمة الفرنسية باريس.

في كواليس الست
عــاد عمر الـشــريــف إلــى بــاريــس ،ليكون
ً
اللقاء بينهما هــذه المرة عاصفا ،وتــزداد
ً
ال ـهــوة بينهما ات ـســاعــا ،وي ـقــرر ت ــرك شقة
الزوجية والـنــزول في أحــد فنادق باريس.
شعرت فاتن بأنها لم تكن بحاجة إلــى أن
تكون في مصر ،أكثر من هــذا الوقت ،غير
أنها وقفت عاجزة لم تستطع أن تفعل أية
خطوة ،حتى سمعت بوجود كوكب الشرق
أم كلثوم في باريس إلحياء حفلة ضخمة
على مسرح «األولمبيا» فقررت أن تحضرها.
ف ــي ك ــوال ـي ــس الـ ـمـ ـس ــرح ،وخـ ـ ــال ف ـتــرة
ً
االس ـت ــراح ــة ،ك ــان ال ـل ـقــاء حـ ــارا بـيــن سـيــدة
الـشــاشــة العربية وسـيــدة الـغـنــاء العربي،
وب ــدأ حــديــث طــويــل بينهما ح ــول ابتعاد
فاتن عن األض ــواء ،وتــرك مصر ،وإقامتها
الدائمة في باريس ،وما بينها وبين زوجها
عمر الشريف:
= مش ممكن نجمة كبيرة زيك تضحي

فاتن تعيد
حساباتها بشأن
الرجوع إلى القاهرة

بــال ـم ـجــد الـ ـل ــي ع ـم ـل ـتــه ف ــي ت ــات ـي ــن سـنــة
بالسهولة دي.
ً
* صدقيني يا ست الكل كان غصبا عني.
ً
= أنا مش شايفة مبررا لكل اللي حصل
ده .والحالة الضبابية اللي حاطة نفسك
فيها.
* كـنــت بــاحــاول أحـمــي بيتي وحياتي
الزوجية.
= لألسف انت ماقدرتيش تعملي ده وال
ده ...زي ما بتقولي حياتك انت وعمر بقت
زي الزمال اللي بيشوفوا بعض بالصدفة.
ـرت حياتك الــزوجـيــة بالش
فــإذا كنت خـسـ ِ
كمان تخسري جمهورك وفنك .عارفة انت
عملتي إيه؟
* عملت إيه؟
= ض ـح ـي ـتــي ب ـك ــل ح ــاج ــة .ع ـل ـش ــان وال
حاجة.
ً
* يظهر كده فعال ...وأن بعض قراراتي
كانت غلط.
= ك ـل ـه ــا يـ ــا ف ـ ــات ـ ــن ...صـ ــارحـ ــي نـفـســك
وواجهيها باللي انت مش قادرة تواجهيها
بيه.
اقـتـنـعــت فــاتــن إل ــى ح ــد كـبـيــر ب ـكــام أم
كـثــوم ،وراح ــت تفكر فيه بـجــديــة ،وتــواجــه
نفسها بالحقيقة المؤلمة ،وهي ما الشيء
الــذي ضحت من أجله بفنها وجمهورها،
وابتعدت عنهما من أجله؟ فقررت أن تضع
ً
حــدا لحياتها الزوجية مــع الشريف الــذي
كان ترك باريس واتجه إلى لندن .سافرت
إليه ،غير أنه كان رحل من هناك إلى أميركا،
وقـبــل أن تـغــادر لـنــدن عــائــدة إلــى بــاريــس،
عـلـمــت ب ــوج ــود فــريــد األط ـ ــرش ف ــي ل ـنــدن،
للخضوع لبعض الفحوص الطبية ،فقررت
زيارته ،لتكون زيارتها مصدر سعادة كبيرة
ّ
له ،قبل الفحوص ،وأكد لها أنه جاء ليعرف
ً
رأي األطـبــاء فــي إمكانية الــوقــوف مـجــددا
إزاء ال ـكــام ـيــرا ألن ــه يـفـكــر ف ــي تـقــديــم فيلم
جديد ،ووعدها بأنه لن يعود إلى بيروت،
ً
التي يعيش فيها راهنا بناء على نصيحة
األطباء ،قبل أن يزورها في باريس.
غـ ـ ـ ـ ــادرت فـ ــاتـ ــن لـ ـ ـن ـ ــدن ،وأجـ ـ ـ ـ ــرى ف ــري ــد
فحوصه ،وكــانــت المفاجأة التي أسعدته
ً
جدا ،أن أخبره األطباء بتحسن حالة قلبه
بشكل كـبـيــر ،فـقــرر أن يـفــي بــوعــده لفاتن،
واتجه إلى باريس ليقابلها:
* أنا مش مصدقة يا فريد أنك هنا في
بيتي في باريس.
= ال صدقي .أنا وعدتك ووفيت بوعدي.
* ط ــول ع ـمــرك ش ـهــم واص ـي ــل ي ــا فــريــد.
وفعال أخالقك أخالق فرسان زي ما بيقولوا.
= سيبك من الكالم ده .أنا اللي جابني
هنا النهاردة حاجتين .الحاجة األوالنية
أني وعدتك أني هازورك.
* والحاجة التانية؟
= الحاجة التانية مش هاقولها إال لما
توعديني توافقي.
* على إيه؟
= اوعديني أنك توافقي األول.
* أوعدك يا سيدي ...بس قول بقى أوافق
على إيه؟
أك ــد فــريــد لـفــاتــن أن سـعــادتــه بـمــا قاله
األط ـب ــاء ح ــول تـحـســن حــالـتــه بـمــا يسمح
ً
بالوقوف مجددا إزاء الكاميرا للتمثيل ،ال
توصف ،غير أنها ستتضاعف إذا ما وافقت
على أن تشاركه البطولة في الفيلم الجديد
الذي عرضه عليه هنري بركات ،من إنتاجه
ً
وإخ ــراج ــه ،لـيـعـيــدهــا م ـج ــددا إل ــى وطنها
وجمهورها وفنها.
ش ـع ــرت ف ــات ــن ب ـس ـع ــادة ك ـب ـيــرة بسبب
الموقف النبيل الــذي يقوم به فريد معها،
ورغم أنها كانت تفكر في األمر نفسه بعد
اللقاء الــذي تم بينها وبين كوكب الشرق
السيدة أم كلثوم ،فإنها شعرت بأنها غير
مؤهلة نفسيا للعودة إلــى جمهورها في
هذه الفترة ،إذ سيطر عليها الخوف والقلق
والتوتر ،حتى قال فريد األطرش بحزم:
= أن ـ ــا ج ـي ــت ه ـن ــا ع ـل ـش ــان أرج ـ ــع بـيــك
لوطنك وأهلك ،وجمهورك وفنك ،وماليين
ً
ً
المعجبين بك .وأحب أقول لك شيئا واحدا
ً
محددا ...فريد األطرش مش هايرجع يقف
قدام الكاميرا تاني إال إذا كانت فاتن حمامة
هي اللي واقفة قدامه في دور البطولة.
ً
أثرت كلمات فريد األطرش جدا في فاتن

أم كلثوم مع فاتن حمامة فى باريس أثناء غنائها للمجهود الحربي
ب ـق ـي ــت ف ــات ــن فـ ــي بـ ــاريـ ــس ال
تـعــرف م ــاذا تـفـعــل ،وه ــل تستمر
وت ـك ـم ــل ح ـي ــات ـه ــا هـ ـن ــا ،فـ ــي ح ـيــاة
ً
«الــزواج وال ــازواج» ،خصوصا بعدما
ً
صار االتفاق رسميا بينها وبين الشريف
ً
ع ـلــى الـ ـط ــاق ،ف ـضــا ع ــن عــاقـتـهــا بــالـفــن،
الـتــي أصـبـحــت تشبه إل ــى حــد كبير حياتها
الخاصة أي «فــن وال فــن» ،فال هي تحرص على
ال ـح ـض ــور ال ـف ـن ــي ب ـش ـكــل دائ ـ ـ ــم ،وال ه ــي اع ـتــزلــت
ً
رسميا .ربما كــان األمــر الوحيد الــواضــح والمستقر
في حياتها عالقتها بولديها ،طارق الذي يكمل دراسته
في المدرسة اإلنكليزية ،أما نادية فبعد أن درست
إدارة األعـ ـم ــال وال ـس ـك ــرت ــاري ــة ،طـلـبــت م ــن عمر
الـشــريــف أن تعمل سـكــرتـيــرة ل ــه ،فعهد بها
إل ــى س ـكــرت ـيــرتــه «ك ــارولـ ـي ــن» لتعليمها،
ثــم أصـبـحــت تتنقل مـعــه مــن بـلــد إلــى
آخــر ،بين أوروب ــا وأمـيــركــا .ورحــل
وال ـ ـ ــد ال ـن ـج ـم ــة ،وأص ـ ـبـ ــح لـكــل
م ــن أش ـقــائ ـهــا وشـقـيـقــاتـهــا
حياتهم الخاصة ،لتبقى
فاتن بمفردها تتنقل
ً
أي ـض ــا بـيــن لـنــدن
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

فاتن حمامة
ً
حمامة ،ووافقت فورا ،وحددت معه موعدا
للقاء منتج ومخرج الفيلم هنري بركات في
بيروت ،لتوقيع العقد ،وقراءة السيناريو،
واالتفاق على تفاصيل العمل.

فريد األطرش
يؤكد لفاتن أنه لن
يعود إلى التمثيل
إال إذا شاركته
البطولة

يوسف إدريس
يقول لها :من
تركت البلد
بسببهم أصبحوا
في السجن اآلن!

عودة سينمائية
غ ــادر فــريــد بــاريــس ،وبـعــد أي ــام لحقت
سي َّ
به فاتن إلى بيروت ،حيث ُ
صور العمل
ّ
بالكامل هناك ،ووقعت على التعاقد من دون
ق ــراء ة العمل ،الــذي اقتبسه هنري بركات
عن «أريان فتاة روسية» وكتب السيناريو
والحوار بالمشاركة مع كامل التلمساني.
«حنان» ابنة أحد مصوري الفوتوغرافيا،
ال ــذي ي ـص ـ ِّـور ح ـفــات الـمـشــاهـيــر ،تعجب
بالمطرب المشهور «فريد عزت» وتقودها
المصادفة إلى إنقاذه من زوج غافل تقيم
زوجته عالقة مع فريد ،وعندما يدبر الزوج
لضبط زوجته مع فريد ،تنقذه حنان من
ال ـمــوقــف ،وت ـحــل مـحــل ال ــزوج ــة الـخــائـنــة.
حـيـنـئــذ ،يـشـعــر فــريــد بـفـضـلـهــا ويـتـعــرف
إليها ويقع في حبها .غير أن األب المصور
الحكيم ،الذي شهد على كل غراميات فريد،
يرفض هذا الحب .لكن عندما يتأكد أن ما
بينهما حــب حـقـيـقــي ،يـسـمــح ب ــأن تلحق
بحبيبها قبل سفره.
ش ـ ــارك ف ــري ــد وفـ ــاتـ ــن ،ك ــل م ــن يــوســف
وهبي ،وعبد السالم النابلسي ،ومن لبنان،
لـيــز ســركـسـيــان ،ولـيـلــى حـكـيــم ،وجــوزيــف
ناصيف ،وريمون غانم ،والراقصة قطقوطة.
ّ
ً
ً
حقق الفيلم نجاحا كبيرا ،غير أن نجاح
فاتن هذه المرة إلى جانب فريد األطرش،
كــان لــه طعم مختلف ،فهو يأتي بعد أول
عـ ـ ــودة ب ـع ــد غـ ـي ــاب أكـ ـث ــر م ــن ع ــام ـي ــن عــن
ً
الجمهورين المصري واللبناني ،فضال عن
أن مشاركتها في الفيلم بدور مهم ،وليس
ً
اعتمادا على اسم فاتن حمامة أو جمالها
ً
كأنثى ،فضال عــن استقبال الجمهور لها
بشكل رائع ،لتقرر بعده العودة
إل ــى ل ـن ــدن ،حـيــث ك ــان الـشــريــف
خــال هــذه األي ــام .غير أنـهــا قبل
أن تغادر بيروت ،التقت الكاتب
يوسف إدري ــس ،الــذي قدمت
له فيلم «الحرام» وفوجئت به
ً
يفاتحها أيضا في أمر عودتها
إلى القاهرة:
= انــت خايفة ليه من
الرجوع لمصر؟
* مـ ـي ــن قـ ـ ــال أن ــي
خـ ــاي ـ ـفـ ــة .مـ ـص ــر ب ـل ــدي
والناس اللي فيها أهلي .كل
الحكاية أني مش عايزة مشاكل.
انت عارف أني باكره المشاكل

ومابحبش الدخول في تفاصيل السياسة.
= قبل ما آجي بيروت شوفت أم كلثوم
وحكت لي عن مقابلتكم في باريس ...وأكدت
لي أنها هاتقف جنبك وهاتساندك ومش
ممكن حد هايقرب منك.
* أنـ ــا ع ــارف ــة وهـ ــي قــال ـت ـلــي الـ ـك ــام ده
بنفسها .لكن...
= ل ـك ــن إي ـ ــه؟ م ـص ــر ك ـل ـه ــا فـ ــي ان ـت ـظ ــار
رجوعك .من أصغر واحد لحد الرئيس جمال
ً
عبد الناصر اللي مهتم شخصيا برجوعك.
على عكس ما انت فاهمة.
* انتو اللي فاهمين غلط كلكم .أنــا ما
سـبـتــش مـصــر بـسـبــب ع ـبــد ال ـنــاصــر .أنــت
مــا تتخيلش أن ــا بــاحـبــه قــد إي ــه .وفــرحــت
بوجوده قد إيه وايدته .لكن زي ما بقولك
أنا مابفهمش في أي حاجة غير الفن .ومش
عايزة حد يفهم أني ضد البلد أو مش عايزة
أساعدها.
ً
سيبت
= أنا فاهمك .وعموما اللي انت
ِ
البلد بسببهم كلهم دلوقت في السجن.
كان ال بد من أن تسوي فاتن الخالفات
بينها وبين الشريف قبل أن تقرر العودة
إلى مصر ،فهي تخشى سماع تلك اإلشاعات
ً
م ـج ــددا ح ــول عــاقـتـهـمــا ال ـم ـتــوتــرة ط ــوال
الوقت ،ولن تحتمل ذلك .سافرت إلى لندن
فــي محاولة إلنـهــاء مــا بينهما مــن خــاف،
ً
لكن مــا إن التقيا ،وب ــدال مــن مـحــاولــة رأب
ً
الصدع بينهما ،كــان اللقاء عاصفا أيضا
هذه المرة ،وربما أكثر من المرات السابقة،
ً
ليضعا معا نهاية لحالة «الزواج والالزواج»
ا لـتــي يعيشانها ،ويقتنع كــل منهما بأنه
ً
ال بديل عن االنفصال ،ويتفقان معا على
تـفــاصـيــل ال ـع ـيــش إل ــى أن ي ـتــم االن ـف ـصــال
ً
رسميا على الورق.
ً
ً
بعدما كانت فاتن اتخذت قــرارا نهائيا
بعودتها إلــى مصر ،في مطلع عــام ،1970
ج ــاء االت ـفــاق مــع الـشــريــف عـلــى االنـفـصــال
ليؤجل ذلــك ،فلن تعود منكسرة مهزومة،
وت ـ ـعـ ــاود ال ـص ـح ــف ط ـ ــرح األسـ ـئـ ـل ــة ح ــول
عالقتهما وما طرأ عليها ،وتخلي زوجها
ً
ً
عنها بعدما أصـبــح «نجما هــولـيــووديــا»،
ً
ً
وهو ما يثار راهنا فعال في صحف عربية
ع ـ ــدة .ق ـ ــررت أال ت ـس ـمــح ألح ـ ــد ،ح ـتــى ولــو
ً
ً
كــان من اختارته ليكون نجما سينمائيا،
ً
ً
ً
ث ــم حـبـيـبــا وزوج ـ ــا ،ب ــأن ي ـكــون سـبـبــا في
انـكـســارهــا إزاء جـمـهــورهــا .ارتـ ــأت الـبـقــاء
فــي بــاريــس إلــى أن تهدأ العاصفة ،وتكف
اإلشــاعــات عنها ،ولكن لم تمر أشهر عدة،
حتى فجعت كما فجع المصريون واألمــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ف ــي رح ـي ــل ال ــزع ـي ــم ج ـم ــال عـبــد
الناصر.

مواجهة مع الذات
وبيروت ،لكن ...ماذا بعد؟
واجهت فاتن نفسها بهذا السؤال الذي فتح الباب إزاء
عشرات األسئلة األخرى ،حول حياتها الخاصة وحياتها
الفنية ،في الوقت الذي كان بدأ عدد من المنتجين يقدمون
ً
العروض إليها مجددا ،كلما التقوها في بيروت أو لندن أو
باريس ،وهو ما فعله معها أكثر من مرة المنتج رمسيس
نجيب ،ال ــذي لــم تكمل معه فيلم «دعـنــي لــولــدي» ،كذلك
تحدث إليها هنري بركات وكمال الشيخ في أكثر من فيلم،
ً
لكن لما كانت غير مستقرة نفسيا ،وغير قادرة على اتخاذ
القرار ،كان ال بد أن تواجه نفسها بأسئلة مهمة:
* ل ـ ـمـ ــاذا أفـ ـع ــل كـ ــل ذل ـ ـ ــك؟ ولـ ـم ــن أضـ ـح ــي بـ ـك ــل ه ــذه
التضحيات؟ وهل هناك من قدر كل هذه التضحيات؟
ي ـب ــدو أن ـه ــا م ــن خـ ــال م ــواج ـه ــة حـقـيـقـيــة وجـ ـ ــادة مع
نفسها ،استطاعت ألول مرة اإلجابة عما لديها من أسئلة،
واكتشفت أن الوحيد الذي قدر ما قامت به من تضحيات،
هو جمهورها العربي الكبير ،الذي ال يزال يلح في عودتها،
ولم يمل انتظارها ،فكلما تعرف إليها مواطن عربي ،من
أية جنسية عربية ،في أية دولة ،سألها عن موعد عودتها،
ّ
وألح في أن تكون قريبة .لذا وإزاء ذلك كله اتخذت قرارها
بالعودة إلى مصر.
عــادت فاتن حمامة إلــى مصر ،فــي مــارس  ،1971بعد
غياب أكثر من خمس سنوات ،لتجد ما لم تتوقعه منذ أن
ً
وطأت قدماها مطار القاهرة .كان الترحيب بها ضخما،

ً
وت ـســابــق الـجـمـيــع لـخــدمـتـهــا ومـصــافـحـتـهــا ،ف ـضــا عن
الترحيب الكبير من األهل واألصدقاء ،الذين لم يصدقوا
ً
أن فاتن أخيرا بينهم في القاهرة.
ً
عادت فاتن وفي رأسها أمور كثيرة جدا لتفعلها ،غير
أن أول ما فعلته ،أن ذهبت إلى أسرة المخرج الراحل أحمد
بدرخان كي تقدم لها العزاء في رحيله ،كذلك ّ
قدمت العزاء
لحلمي رفلة ولزوجته في وفاة ابنهما الوحيد الذي فقداه
قبل أشهر ،وزارت كل استوديوهات السينما التي عملت
فيها ،والتقت بالعمال والموظفين الذين تعاونت معهم
معظم سنوات عمرها.
ً
لم يصدق المنتجون والمخرجون أن فاتن حمامة فعال
ً
بينهم ،وتهافت عليها الجميع يعرضون عليها عقودا
لتوقعها معهم ،ورغــم االتفاقيات كافة التي أجرتها ،لم
ً
ً
توقع عقدا واحدا ،إنما أجلت ذلك كله وفوجئ بها الجميع
تعود إلــى لندن بعد ثمانية أيــام فقط من وصولها إلى
القاهرة.

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا
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علي المفيدي اشتهر بشخصية «شبروح» في «الشاطر حسن»

١٩
()4 -3

ّ
قدم «قحطة» في «درب الزلق» وشارك في «دنيا المهابيل» و«اإلخوة الثالثة»
فادي عبدالله

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

كل من كان يعاني
ً
خلال في اللغة
العربية يلجأ إليه
على الفور

كل عمل فني
بالنسبة له يمثل
ً
اختبارا يراهن به
على قدراته

حصل على جائزة
اإلبداع في «القاهرة
لإلذاعة والتلفزيون»
عام 2000

مدير التمثيليات
سالم الفهد طلب منه
تغيير اسم «قحطة»
إلى «افحطة»

ف ــي الـحـلـقــة ال ـثــال ـثــة ،نــواصــل
اإلضـ ـ ــاءة ع ـلــى مـ ـش ــواره الـفـنــي،
حـيــث كــانــت مـســرحـيــة «،3 ،2 ،1
 4ب ــم» ،آخ ــر أع ـمــال الـمـفـيــدي مع
ف ــرق ــة م ـس ــرح ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي،
لكنه عمل فيها كمساعد مخرج،
والمسرحية تعد أول تجربة في
التأليف المشترك بين عبدالعزيز
ال ـس ــري ــع وص ـق ــر الـ ــرشـ ــود ،ومــن
إخ ـ ــراج األخ ـي ــر ،وتـمـثـيــل :حـيــاة
ال ـف ـهــد ،صـقــر ال ــرش ــود ،إبــراهـيــم
الـ ـ ـص ـ ــال ،م ـن ـص ــور ال ـم ـن ـص ــور،
محمد المنصور ،هــدى حمادة،
عبدالرحمن العقل ،خالد العبيد،
مريم الغضبان ،حسين المنصور.
وع ـ ــرض ـ ــت ال ـم ـس ــرح ـي ــة عـلــى
م ـس ــرح ك ـي ـفــان ف ــي ال ـك ــوي ــت في
الفترة من  27يناير إلى  11فبراير
 ،1972ثــم شــاركــت فــي مهرجان
دم ـشــق لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة في
مايو  ،1972ومن ثم عرضت مرة
ثانية في فبراير  1979في بداية
إنتاج موسم فرقة مسرح الخليج
العربي ،بمناسبة مــرور أربعين
ً
يوما على وفاة صقر الرشود.
وت ـ ـ ـ ــدور أحـ ــداث ـ ـهـ ــا فـ ــي ق ــال ــب
ف ــان ـت ــازي ألرب ـع ــة أش ـخ ــاص من
عائلة كويتية يموتون عام ،1940
فــي ح ــادث سـقــوط مـنــزل ،وبقية
الـعــائـلــة تـعـيــش خ ــال الـثــاثـيــن
سنة الالحقة ،أي عام  ،1970وهي
الفترة التي تطورت فيها الكويت
ً
ً
تطورا كبيرا من التقدم الحضاري
والرفاهية المالية نتيجة ظهور
الـنـفــط وفـيـهــا تـغـيــرت المفاهيم
الـســائــدة فــي المجتمع الكويتي
وم ــن ع ــادات ــه وت ـقــال ـيــده ،وفـجــأة
ي ـ ـعـ ــود أفـ ـ ـ ـ ــراد األسـ ـ ـ ـ ــرة األرب ـ ـعـ ــة
األم ـ ــوات إل ــى ال ـح ـيــاة م ــن جــديــد
(ال ـجــد ،االب ــن ،ال ــزوج ــة ،الحفيد)
بعقلية ومفاهيم األربعينيات،
ل ـ ـي ـ ــدور الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع بـ ـي ــن ال ـج ـي ــل
الـقــديــم الـمـحــافــظ عـلــى ال ـعــادات
والتقاليد والموروث االجتماعي
والـ ـح ــدي ــث ال ـ ـ ــذي ي ــري ــد تـغـيـيــر
الكثير من المفاهيم االجتماعية
السائدة نتيجة للتطور والتقدم
الحضاري.

عطاء متوهج
كما انطلق علي المفيدي في
ً
عــالــم الـفــن مـصـحــوبــا بأسلوبه
ال ـت ـم ـث ـي ـل ــي الـ ـمـ ـمـ ـي ــز ،وتـ ــوالـ ــت
األع ـم ــال الـفـنـيــة ف ــي الـتـلـفــزيــون
والـمـســرح لـيـبــرع فــي تـقــديــم كل
األدوار ال ــدرام ـي ــة بـصـفــة عــامــة
وأدوار ا لـ ـش ــر وا لـ ـبـ ـخ ــل بـصـفــة

واستعان به المعهد العالي للفنون المسرحية ّ
ليدرس مواد اإللقاء واللغة العربية
واإلذاعة.
قدم شخصيات خالدة ،الساحر «شبروح» و«قحطة» و«حنظل» في مسلسالت
إذاعية ذات بصمة،
الشاطر حسن ،ودرب الزلق ،وخالتي قماشة على التوالي ،وبرامج ً
كـ«نجوم القمة» ونافذة على التاريخ ،والكويت كلمة السالم ،وأدوارا سجلت في تاريخ
الحركة المسرحية عبر أعمال كثيرة بينها «حامي الديار» و«هالو دوللي» و«بخور أم
جاسم».
على مدى أربع حلقات ،نسلط الضوء على سيرة حياته وبعض المحطات من مشواره
الفني الثري.

المفيدي مع رفاقه في «درب الزلق»
خ ــاص ــة ،ويـ ـب ــرز اسـ ــم الـمـفـيــدي
طـ ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات
والـثـمــانـيـنـيــات والـتـسـعـيـنـيــات
ً
بوصفه نجما له بــاع طويل في
عالم النجومية والفن ويكون له
جـمـهــور عــريــض داخ ــل الـكــويــت
ً
وخ ــارج ـه ــا ،خ ـصــوصــا أن ــه كــان
ً
حريصا على القيام بأعمال فنية
مـســرحـيــة وتـلـفــزيــونـيــة يـشــارك
ف ـي ـهــا ف ـن ــان ــون ع ـ ــرب م ــن مـصــر
وسـ ــوريـ ــة وال ـب ـح ــري ــن ول ـب ـن ــان،
ً
وكان علي المفيدي واعيا أن مثل
تلك األعـمــال تــزيــد مــن جمهوره
في العالم العربي وتسعد أكبر
ق ـطــاع م ــن ال ـن ــاس ،وال ــاف ــت في
تجربة الفنان المفيدي اإلبداعي
أن ن ـج ـمــه ل ــم ي ـخ ـفــت أو تبتعد
األض ـ ـ ــواء ع ـنــه ط ـ ــوال ال ـس ـنــوات
ألن موهبته المتوهجة وذكــاء ه
ومرونته وقــدرتــه على التعامل
والـ ـتـ ـع ــاون م ــع ج ـم ـيــع األج ـي ــال
ً
كانت دروعا واقية لعطائه الفني
ّ ً
الذي ظل متقدا حتى آخر سنوات
عمره.
تـ ـ ـ ــرك ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ع ـلــي
ً
ال ـم ـف ـي ــدي أع ـ ـمـ ــاال ف ـن ـيــة كـثـيــرة
يصعب حـصــرهــا بحكم اتـســاع
مساهماته الفنية التي تشعبت
بين اإلذاعة والتلفزيون والمسرح
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ،وقـ ـ ـ ــد أتـ ـ ــاحـ ـ ــت لــه
التجربة الفنية العريضة تقديم
أغ ـل ــب ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ــدرامـ ـي ــة،
وكـ ـ ــان ك ــل ع ـم ــل ف ـن ــي بــالـنـسـبــة
ً
إل ـي ــه يـمـثــل اخ ـت ـب ــارا ي ــراه ــن به
على قدراته ومواهبه التمثيلية
وخبرته وثقافته ،بحيث تخرج
الشخصية من لحم ودم وتكون
مناسبة له.

ً
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي فـ ـن ــان ــا
ً
متنوعا ألنه قدم كل أنواع الدراما
وشـ ـ ـ ــارك ب ــال ـت ــأل ـي ــف وال ـت ـم ـث ـيــل
واإلخراج واإلنتاج وأخلص طوال
مـشــواره الفني ،الــذي امتد أكثر
ً
من أربعين عاما لتجربته الفنية
وقدم من خاللها إسهامات مهمة
في كل مجاالت اإلبداع الفني.

أعماله اإلذاعية
ق ـ ــدم الـ ـفـ ـن ــان ع ـل ــي ال ـم ـف ـيــدي
ً
ً
عــددا كبيرا من البرامج اإلذاعية
ً
ً
مـ ـع ــدا ومـ ـخ ــرج ــا ولـ ـق ــب ب ــ»م ـلــك
ال ـم ـي ـكــروف ــون» لـتـمـيــزه ف ــي تلك
ال ـبــرامــج وأش ـهــرهــا :نــافــذة على
ال ـت ــاري ــخ ،ن ـج ــوم ال ـق ـمــة ،ش ـهــداء
الكويت ،حبيبنا الغالي ،الكويت
كلمة ســام ،ينابيع الخير ،رفع
الستار.
كـمــا ق ــدم الـمـفـيــدي مجموعة
م ـت ـم ـيــزة م ــن األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة
اإلذاع ـي ــة ال ـمــأخــوذة مــن ال ـتــراث،
الـ ـ ـت ـ ــي ش ـ ـ ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا بـ ـ ــاإلعـ ـ ــداد
والتمثيل واإلخـ ــراج وأشـهــرهــا:
األمـ ـ ـي ـ ــرة والـ ـثـ ـعـ ـب ــان ،مـ ــن شـمــم
البادية ،الثعلب طعمار واألميرة
ق ـب ـل ــة األن ـ ـ ـظـ ـ ــار ،ع ـن ـت ــر وع ـب ـل ــة،
وث ــاثـ ـي ــة «ابـ ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـطـ ــاب ،اب ــن
النجار ،ابن العطار» ،الفتوحات
اإلسالمية ،بيت من رمال ،حبابة.

مسرحياته
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع
ال ـف ـن ــان ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــي ال ـم ـف ـيــدي
أن ي ـقــدم مـجـمــوعــة مـتـمـيــزة من
ً
المسرحيات ،التي حققت نجاحا

سويد والياسين مع المفيدي في مقر «الخليج»

ً
ً
ً
جماهيريا ونقديا واسعا ،سواء
في فرقة مسرح الخليج العربي
أو في فرق مسرح القطاع الخاص
ال ـت ــي تـعـمــل ب ـهــا وت ـن ــوع ــت تلك
ال ـم ـس ــرح ـي ــات ب ـي ــن ال ـكــوم ـيــديــة
والهزلية والجادة والمأخوذة عن
التراث وأشهرها :بخور أم جاسم،
غ ـ ــاب ال ـق ـم ــر ،الـ ــدرجـ ــة ال ــراب ـع ــة،
الحجلة ،هالو دولـلــي ،مصاص
ال ــدم ــاء ،ج ـنــوب الـبـشــر ،حــب في
ال ـف ـلــوجــة ،حــامــي ال ــدي ــار ،الــزيــر
س ــال ــم ،ف ــوض ــى ،بــالـمـشـمــش ،يا
غافلين ،4 ،3 ،2 ،1 ،بم ،سنطرون
بنطرون ،القرقور ،مجنون ليلى.

علي المفيدي

ً
عمل مساعدا
للمخرج في
مسرحية
« 4 ،3 ،2 ،1بم»

أسماء الشهرة
استطاع الفنان علي المفيدي
ان يقدم من خالل أعماله الدرامية
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ف ـن ـيــة
ع ــدي ــدة بـعـضـهــا اشـتـهــر وحـقــق
ن ـجــاحــات ك ـب ـيــرة إل ــى درجـ ــة أن
الجمهور يناديه بأسماء بعض
الشخصيات ،التي قدمها في تلك
األعمال وأبرزها «شبروح» الذي
كان اسمه في مسلسل «الشاطر
ح ـ ـسـ ــن» ،و«قـ ـحـ ـط ــة» ال ـ ـ ــذي ك ــان
اسمه فــي مسلسل «درب الزلق»
و«أبو عزوز» الذي كان اسمه في
مسلسل «الطابق الثالث» ،وكان
يحب أن يناديه أصدقاؤه باسم
«أبوحسين» على اسم ابنه األكبر
الفنان حسين المفيدي.

حب الجمهور
وقد حصل الفنان المفيدي في
حـيــاتــه عـلــى كثير مــن شـهــادات

كرمته ثالثة
مهرجانات مسرحية
«الخرافي» و«الشباب»
و«الكويت» في عام
واحد

الـ ـتـ ـق ــدي ــر والـ ـتـ ـك ــريـ ـم ــات داخـ ــل
الكويت وخارجها ،أبرزها جائزة
وشهادة تقدير من األمير الوالد
الــراحــل الشيخ سعد العبدالله،
ط ـ ـيـ ــب الـ ـ ـل ـ ــه ثـ ـ ـ ـ ـ ــراه ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة
األس ـبــوع الـثـقــافــي فــي الـمـغــرب،
وحـ ـص ــل ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة اإلب ـ ـ ــداع
اإلذاع ـي ــة فــي مـهــرجــان الـقــاهــرة
ال ـس ــادس ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزيــون
عام .2000
وتدفقت إنجازاته لرفع اسم
ً
ال ـك ــوي ــت ع ــالـ ـي ــا ،وخ ـي ــر شــاهــد
مـ ـه ــرج ــان ــا ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وت ــون ــس،
وجـ ــرى تـكــريـمــه ف ــي حـيــاتــه في
ثـ ــاثـ ــة مـ ـه ــرج ــان ــات م ـســرح ـيــة
م ـح ـل ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2007ع ـلــى
التوالي ،مهرجان أيــام المسرح
لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ،ومـ ـه ــرج ــان
ال ـ ـخـ ــرافـ ــي الـ ـمـ ـس ــرح ــي الـ ــرابـ ــع،
وم ـه ــرج ــان ال ـكــويــت الـمـســرحــي
التاسع.
كما شــارك الفنان الكبير في
رئاسة وعضوية لجان التحكيم
فـ ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات
المعنية بــا لــدرا مــا التلفزيونية
والمسرحية داخل الكويت وفي
مصر وتونس والبحرين.
ويبقى التكريم األكبر للفنان
الراحل في حب الجمهور له من
الخليج الى المحيط بعد رحلة
مع الفن دامــت أكثر من أربعين

 ...وأثناء تكريمه من البغلي

ً
ً
ً
عــامــا كــان خاللها ملكا متوجا
ً
ً
ونجما ساطعا في سماء الفن.

شخصية «قحطة»
في إحدى مقابالته التلفزيونية،
ت ـ ـحـ ــدث الـ ـ ــراحـ ـ ــل ع ـ ــن ش ـخ ـص ـيــة
«قـحـطــة» واس ـت ـخــدامــه لــاســم في
عملين آخرين إضافة إلى المسلسل
الــرئ ـيــس واألشـ ـه ــر «درب ال ــزل ــق»
( )1977تأليف عبداألمير التركي
وإخراج حمدي فريد ،وهما «دنيا
المهابيل» ( )1977تأليف عبداألمير
الـ ـت ــرك ــي وإخـ ـ ـ ـ ــراج حـ ـم ــدي فــريــد
ومـعــه فــي التمثيل غــانــم الصالح
وسعاد عبدالله وخالد النفيسي،
و»األخــوة الثالثة» (ُ )1978
عرضمنذ أسابيع قليلة على قناة دبي
زمان  -تأليف وإخراج حمدي فريد
ومعه في التمثيل خالد النفيسي
وإب ــراه ـي ــم ال ـص ــال وعـبــدالـعــزيــز
النمش.
وتذكر المفيدي في ذلك اللقاء،
حينما قال له مراقب التمثيليات
الراحل سالم الفهد ،لماذا أطلقت
على الشخصية «قـحـطــة»؟ أقترح
أن تسميه «افـحـطــة» ،ألنــه «يفحط
على الفلوس».
وأكد الراحل المفيدي أن المؤلف
ه ــو األس ـ ـ ــاس والـ ـمـ ـخ ــرج ح ـمــدي
فريد هــو قائد ثالثة أعـمــال ،وأنــه
 أب ــوح ـس ـي ــن -ف ــي ك ــل مـ ــرة يـقــدم«ق ـح ـطــة» ب ـص ــورة مـخـتـلـفــة ،ففي
ً
«درب الــزلــق» ك ــان خـ ــرازا ويمتاز
بصلعته ،و ف ــي «د ن ـيــا المهابيل»
هو تاجر وصاحب أمــوال يحتكر
الـ ـس ــوق ،وفـ ــي «األخـ ـ ــوة ال ـثــاثــة»
الـ ـص ــراف ال ـب ـخ ـيــل وع ـن ــدم ــا يـبــدأ
بالتبذير يكون غير منطقي.
ً
وأش ـ ــار ال ـم ـف ـيــدي س ــاب ـق ــا إلــى
ً
أن نـشــاطــه الـمـســرحــي قليل جــدا،
مـ ـق ــارن ــة ب ــأع ـم ــال ــه ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
واإلذاع ـ ـيـ ــة ،ع ـنــدمــا ي ـعــرض عليه
الـمـخــرج أحــد األدوار الـتــي يراها
مناسبة لــه ويقنعه فيها يقبلها
ح ـتــى وإن ك ــان ال ـ ــدور ع ـب ــارة عن
ك ـل ـم ـت ـي ــن أو ص ـف ـح ــة أو ض ـيــف
شرف أو بطولة مطلقة فهو يخدم
ال ـم ـخــرج ف ــي إخ ــاص ــه ف ــي تــأديــة
الدور.

«سلطان الزمان حب الرمان» أول عمل تلفزيوني خالد النفيسي كان من أصدقاء طفولته
قـ ــدم ال ـف ـن ــان ع ـلــي ال ـم ـف ـيــدي عـ ـش ــرات الـمـسـلـســات
التلفزيونية الناجحة ،التي قربته من وجدان الجمهور
الكويتي والخليجي وأشهر تلك المسلسالت« :سلطان
الزمان حب الرمان» (أول عمل تلفزيوني) ،درب الزلق،
علي الدنيا السالم ،رقية وسبيكة ،دلــق سهيل ،فريج
صويلح ،عتيج الصوف ،الطماعون ،للحياة بقية ،زواج
بالكمبيوتر ،أبوصالح يريد حــا ،األس ــوار ،الـمــوذي،
فريج العتاوية ،الشريب بزه ،ديوان السبيل ،سليمان
الطيب ،الشاطر حسن (ثالثة أجزاء بأعوام  1972و1973
و ،)1974األخوة الثالثة ،السيف المفقود ،أيوب ،الوريث،
خرج ولم يعد ،دنيا المهابيل ،الطابق الثالث ،أصوات
للحب ،سوق المقاصيص ،عودة السندباد ،طش ورش،
مسمار جحا ،قاصد خير ،الــدردور ،إلى أبي وأمي مع
التحية ،شرباكة ،طير الخير ،ابن الصياد ،أجلح وأملح،
أسباب النزول ،من وحي القرآن ،كشف حساب ،الدعوة
عامة.

وعلى صعيد السينما ،لم يقدم المفيدي سوى فيلمين
فقط ،وذلــك لقلة النشاط السينمائي األول هو الفيلم
الكويتي األول «بس يا بحر» ،والثاني هو «ذئاب ال تأكل
اللحم» واألخير لم يعرض بالكويت ولم يأخذه المفيدي
بعين االعتبار في تاريخه الفني.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـع ــداد أع ـم ــال ع ـلــي ال ـم ـف ـيــدي في
جميع المجاالت الفنية واإلبداعية ،فإنه كان يعتز بكل
أعماله التي قدمها ،فأعماله اإلذاعـيــة جعلت الشهرة
تقترب مـنــه ،والـمـســرح والتلفزيون جـعــاه يــدخــل كل
البيوت الكويتية والخليجية ويعرفه الناس ويحبونه
ويرتبطون بأعماله لهذا فهو فخور بكل ما قدم ،كما
قال« :أنا فخور بكل ما قدمت إذ إن كل عمل بذلت فيه
ً
ً
جهدا وعرقا».

ال ـف ـنــان الـكـبـيــر ال ــراح ــل خــالــد الـنـفـيـســي كــان
من أعز أصدقاء الطفولة ،منذ أن ترعرع وعاش
الـمـفـيــدي فــي منطقة جـبـلــة ،واسـتـمــرت العالقة
بينهما حتى الكبر.
كما ارتبط بصداقات أخرى ،منها مع الفنانين
الكبار عبدالرحمن الضويحي ،وأحمد الصالح،
وإبــراه ـيــم ال ـصــال ال ــذي ق ــال عـنــه« :إن الساحة
الفنية الكويتية فقدت أحــد أهراماتها في الفن
والثقافة والفكر ،إذ كان الفقيد أستاذا في المعهد
الـعــالــي للفنون الـمـســرحـيــة ،وتـعـلــم تـحــت يديه
العديد من الطالب والطالبات الذين اصبحوا بعد
ً
ذلك فنانين كبارا».
ً
وأضاف الصالل ،أن الفقيد كان علما في أكثر
ً
ً
من مجال فكان مخرجا إذاعيا من الطراز النادر،
ً
ً
ً
ً
ً
ومؤلفا إذاعـيــا بــارعــا ،كما كــان ممثال مسرحيا
ً
ً
ً
ع ــاش ـق ــا ل ـل ـم ـســرح ،وم ـم ـث ــا ك ـب ـي ــرا ف ــي ال ــدرام ــا
ً
التلفزيونية ،مشيرا إلــى أن الكثير مــن األعمال
جمعته مع الراحل كان آخرها مسلسل (دار الزمن).

النفيسي والمفيدي
وأك ــد ال ـص ــال ،ال ــذي راف ــق الـفـقـيــد ألك ـثــر من
ً
 50عــامــا ،أنــه كــان يتمتع بقلب كبير وأخــذ بيد
الكثير من الفنانين الجدد وأعطاهم من خبرته

ً
الواسعة الكثير األمر الذي ساهم بصقلهم مهنيا
ونجاحهم فيما بعد.

٢٠
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ثقافات

«األعلى للثقافة» يستعرض «رمضان في أفريقيا»
َّ
ِّ
• الصالون المصري أكد أن ثقافات القارة السمراء المتشابهة تعزز التقارب

تحت عنوان {رمضان في أفريقيا} أقام {المجلس األعلى للثقافة} في مصر،
برئاسة أمينه العام الدكتور سعيد المصري ،اللقاء الثالث لصالون الثقافات
األفريقية ،وذلك قبل أيام ،في مقر المجلس بساحة دار األوبرا المصرية بوسط
القاهرة.
القاهرة -أحمد الجمال

في الصومال
تقام الموائد
الرمضانية
داخل البيوت
ال الشوارع

أطفال نيجيريا
ً
يقدمون عرضا
ً
مسرحيا بعد
صالة العشاء

شهدت إحدى قاعات {المجلس األعلى
ل ـل ـث ـقــافــة ف ــي م ـص ــر} ف ـعــال ـيــات صــالــون
الثقافات األفريقية ،بحضور رئيس لجنة
تفاعل الثقافات األفريقية في المجلس
المفكر الكبير حلمي شـعــرواي ،وعضو
اللجنة والمشرف على اللقاءات الشهرية
للصالون السفير سمير حسني ،وعدد
مــن الباحثين واإلعالميين والمهتمين
وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن ال ـث ـقــافــي
األفريقي.
أدار الصالون أستاذ األدب الشعبي في
جامعة القاهرة الدكتور خالد أبو الليل،
ف ــدار حــديــث الـمـشــاركـيــن ف ــي الـصــالــون
ح ــول مـظــاهــر رم ـضــان فــي ب ـلــدان الـقــارة
الـسـمــراء وع ــادات وتقاليد الشعوب في
الشهر الفضيل.
وق ــال ال ـبــاحــث عـلــي إبــراه ـيــم آن ــو من
الصومال ،إن الشعب الصومالي يستقبل
رم ـضــان بـتــزيـيــن ال ـم ـنــازل واإلكـ ـث ــار من
ال ـصــدقــات ،وال ـمــوائــد الــرمـضــانـيــة تقام
داخـ ــل ال ـب ـيــوت ول ـي ــس ف ــي الـ ـش ــوارع أو
المساجد ،وثمة مجموعة متطوعة إليقاظ
الناس للسحور باستخدام آلة صوتية،
وب ـع ــد صـ ــاة الـ ـت ــراوي ــح ت ـف ـتــح األن ــدي ــة
أبوابها لأللعاب الرياضية.
وفي بداية حديثه ،ألقى الباحث علي
ً
لون من نيجيريا ،مقطعا من قصيدة عن
رم ـضــان ،وق ــال إن مظاهر االحـتـفــال في
شهر الخيرات تتجلى في العشر األواخر
منه ،وينتظر األطفال قدوم العيد بشغف
ويقدمون المسرحيات بعد صالة العشاء
كي يدخلوا البهجة والسرور إلى نفوس
الناس.
ومن جنوب السودان ّ
تحدث الصحافي
{فــاولـيـنــو آك ــوت} عــن مـظــاهــر االحـتـفــال
برمضان ،وقــال إن المساجد الموجودة
داخ ــل األح ـيــاء هــي الـتــي تنظم اإلفـطــار،
ً
والتجار أيضا يشاركون في إقامة موائد
اإلفـطــار ،وتعد الصحافة التقارير حول
العادات والتقاليد خالل الشهر الفضيل.
واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى وزارة
الـثـقــافــة الـمـصــريــة عـلــى إقــامــة مـثــل هــذا
الصالون الثري ،الذي يسهم في المزيد
من الترابط بين الشعوب األفريقية.
وأشـ ـ ــارت اإلع ــام ـي ــة شــاك ـيــرا آدم من
ً
إثيوبيا ،إلى أن أعدادا كبيرة من الشعب
اإلثيوبي تتوجه خــال الشهر الفضيل

جانب من الصالون
إلى العاصمة أديس أبابا ،حيث يجدون
ً
ً
حراكا كبيرا في البيع والشراء ،وينشط
ال ــدع ــاة ف ــي ال ــري ــف وال ـح ـض ــر ،وتـتــزيــن
ال ـم ـســاجــد وتـ ـ ــزداد م ـجــالــس الـ ـق ــرآن في
الـمــدارس ،وتنتشر الموائد الرمضانية
م ـح ـم ـل ــة ب ــأشـ ـه ــى األطـ ـعـ ـم ــة ال ـم ـح ـل ـيــة،
ويحرص الجميع على صالة التراويح،
ً
خصوصا في العشر األواخر من رمضان.
وأكدت الباحثة ست البنات حسن من
ً
الـســودان ،أن الـعــادات تتشابه كثيرا في
معظم دول أفريقيا .في السودان تحرص
األس ـ ــر ع ـلــى إعـ ـ ــداد م ــوائ ــد اإلفـ ـط ــار في
الشوارع وأمام المنازل ،وتتزين الميادين
العامة والـمـنــازل ،ويحرص المغتربون
على العودة إلى ديارهم في هذا الشهر
لقضاء رمضان بين ذويهم.
وعن أفريقيا الوسطى ،تحدث الباحث
إسماعيل إســف دانـكــومــا ،وق ــال{ :تهتم
األســر بــاإلكـثــار مــن الـصــدقــات وتحفيظ
ال ـقــرآن ،ويتنافس كـثـيــرون على ختمه،
وي ـ ـحـ ــرصـ ــون عـ ـل ــى ص ـ ـ ــاة ال ـ ـتـ ــراويـ ــح،
واالع ـت ـكــاف فــي الـمـســاجــد خ ــال العشر
األواخر من رمضان ،ويتجمع الناس مع
ً
بعضهم لإلفطار سويا ،ويحرص كثير
من المسؤولين والقيادات في الدولة على
اإلفطار معهم.
ً
واختلفت مظاهر الشهر الفضيل قليال
ف ــي إري ـت ــري ــا .ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أوض ــح
الباحث حسني محمد إدريس ،أن معظم
موائد الرحمن يقام في المساجد ،وبعد
صالة التراويح تبدأ طقوس القهوة التي

عدد من المشاركين في الصالون
ً
تستمر ساعتين أو ثالثا ،لكن التلفزيون
ً
جعل تلك الطقوس تتقلص قليال.
وكــان لحديث الباحثة الدكتورة رشا
صبحي أبو شقرة ،الحاصلة على جائزة
حلمي شعراوي كأحسن رسالة دكتوراه
في الدراسات األفريقية ،مذاق خاص ،فهي
تجولت مــع الـحـضــور بين رب ــوع وعبق
األحياء المصرية التاريخية ،مثل السيدة
زينب وحي الحسين وشارع المعزلدين
الله الفاطمي ،وغيرها واستعرضت عبر
صور فوتوغرافية مظاهر االحتفال بهم
التي تتجلى في فوانيس رمضان وتزين
الـ ـش ــوارع وال ـم ـن ــازل ،وم ــوائ ــد الــرح ـمــن.
وأش ــارت إلــى أن السمات الرئيسة لهذا
ال ـش ـه ــر م ــدف ــع اإلف ـ ـطـ ــار وال ـم ـس ـح ــرات ــي،
وصالة التراويح ،ويحرص الناس على

ً
ال ـم ــزي ــد م ــن أعـ ـم ــال ال ـخ ـي ــر ،خ ـصــوصــا
توزيع الشنط الرمضانية ،كذلك يــزداد
اإلقبال على شراء الياميش والحلوى من
الكنافة والقطايف ،وتذاع األغاني الدينية
الرمضانية بكثرة خالل هذا الشهر.
وفي ختام الصالون ،قال الدكتور خالد
أبو الليل ،إن تلك األحاديث تؤكد أن ثمة
ً
ً
ف ـعــا ت ـنــوعــا وخـصــوصـيــة ثـقــافـيــة لكل
مجتمع أفريقي ،ومشاركة مع الشعوب
األفريقية األخرى في كثير من الثقافات،
فتشابه ثقافات القارة السمراء يجعلنا
ً
ً
ً
ن ـس ـي ـجــا واح ـ ـ ـ ــدا ،وهـ ــو م ــا أكـ ـ ــده أي ـض ــا
المشاركون كلهم.

الصحافي فاولينو آكوت

وليد السيف :الكويت لديها كنوز أثرية اكتشفتها بعثات التنقيب
خالل االجتماع السنوي للمجلس العالمي للمتاحف

قال الدكتور وليد السيف
إن الكويت تشارك أول
مرة في اجتماعات المجلس
العالمي للمتاحف منذ
تأسيسه عام ١٩٤٦م،
وجاءت هذه المشاركة بناء
على حرص المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
على االنفتاح على أكبر
منظمة عالمية للمتاحف.

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

د .خالد أبو الليل ود .رشا صبحي

اختتمت أمس األول اجتماعات
ال ـم ـج ـل ــس ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ـتــاحــف
(االي ـ ـك ـ ــوم) الـ ـت ــي ان ـع ـق ــدت بـمـقــر
اليونسكو في باريس خالل يونيو
الجاري.
ومـثــل الـكــويــت فــي اجتماعات
"االي ـكــوم" مستشار األمـيــن العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب د .وليد السيف.
وذكر السيف ان هذه هي المرة
االولـ ــى ال ـتــي ت ـش ــارك فـيـهــا دول ــة
الكويت في اجتماعات المجلس
العالمي للمتاحف منذ تأسيسه
عام ١٩٤٦م .وجاءت هذه المشاركة
بناء على حرص المجلس الوطني
لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب على
االنفتاح على اكبر منظمة عالمية
للمتاحف.
وأضاف ان من أهم القرارات هو
انـتـخــاب االسـكـنــدريــة باالغلبية
السـتـضــافــة الـمــؤتـمــر ال ـعــام لعام
 ٢٠٢٢بعد منافسة انتخابية مع
بولندا والتشيك .و قــد ساندتها
الـ ــدول الـعــربـيــة وبـيـنـهــا الـكــويــت
والـ ـ ـ ــدول االف ــري ـق ـي ــة واآلس ـي ــوي ــة
وأم ـيــركــا الـشـمــالـيــة والـجـنــوبـيــة
وبعض الدول األوروبية .وعقدت
عــدة اجتماعات للجان االيـكــروم
الـ ــدول ـ ـيـ ــة وق ـ ــدم ـ ــت ت ــوص ـي ــات ـه ــا
للجمعية العامة التي انعقدت في
آخر يوم.
وال ـت ـقــى ال ـس ـيــف ع ـلــى هــامــش

عيد مبارك
للمعطائين
الطيبين

االج ـت ـم ــاع ــات رئ ـي ـس ــة الـمـجـلــس
العالمي للمتاحف سواي اكسوي
مــن تركيا التي رحبت بمشاركة
دولة الكويت االولى ،وأهدى إليها
"مرواس" كآلة متحفية لها تاريخ
بفن الصوت المعروف بالكويت
والجزيرة العربية.
وأوضح ان الكويت لديها كنوز
اثرية اكتشفتها بعثات التنقيب
منذ خمسينيات القرن الماضي
وي ـعــود تــاريـخـهــا لـحــوالــي 6000
سنة ،وهي تحت إشراف المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الــذي حــرص على الحفاظ عليها
وإصدار كتب علمية قيمة بلغات
اج ـن ـب ـيــة حــول ـهــا لـلـمـهـتـمـيــن من
الباحثين ،وتخصيص متاحف
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـعـ ــرض ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
الجمهور.
وأضـ ــاف الـسـيــف أن المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ي ـشــرف عـلــى ع ــدد م ــن الـمـتــاحــف
ومـنـهــا متحف الـكــويــت الوطني
الذي يتضمن قاعة التراث الشعبي
وق ــاع ــة اآلثـ ـ ـ ــار ال ـق ــدي ـم ــة وال ـق ـبــة
السماوية وبــوم المهلب ،ومركز
ب ـيــت دي ـك ـســن ال ـث ـقــافــي والـقـصــر
االح ـم ــر وم ـت ـحــف ال ـف ــن الـحــديــث
وك ـش ــك ال ـش ـيــخ مـ ـب ــارك ومـتـحــف
التعليم النظامي ،ومتحف شرطة
ال ـكــويــت ،ودار اآلثـ ــار االســامـيــة
الـ ـت ــي ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى "م ـج ـمــوعــة

عيد مبارك وسعيد لبلدنا الكويت الكريمة المعطاء ة ،على
الــرغــم مــن كثرة السارقين والنهابين والفاسدين والمرتشين،
الذين يمتصون خيرها طوال الوقت من غير ذمة وال خوف ،وال
ضمير يحاسب أو يلوم أو يخجل من الله أو نفسه أو مجتمعه،
أرض الكويت تبقى رحيمة وكريمة مع أهلها ،حتى وإن كانت
هناك طائفة ال تستحق شرف االنتماء إليها.
عـيــد سعيد وم ـبــارك ألي ــدي األم ـهــات وال ـج ــدات ،الـتــي عملت
واشتغلت بجهد وتعب مغمور ومغمس بطيب المحبة طوال
الشهر الفضيل فقط إلسعاد األزواج واألوالد واألحفاد واألقرباء
شهرا للصوم والعبادة والعمرة
والعائلة ،فرمضان ليس فقط
ً
أيضا شهر لإلجهاد والهرولة
لكنه
وصلوات التراويح والقيام،
ً
خصوصا بالنسبة لألمهات والجدات ،تعبهن مضاعف
والتعب،
ً
عن تعب اآلخرين ،بيوتهن المفتوحة طوال العام لألبناء واألحفاد
استعدادا لشهر
مثل فنادق "فايف ستارز" تتضاعف فيها األعمال
ً
رمضان ،من والئم اإلفطار والغبقات والسحور ،صحيح هناك خدم
مساعدون ،لكن العمل األكبر والمسؤولية كلها تقع على رؤوسهن.
شهر رمضان ال يكتفى فيه بإعداد الموائد واالحتفاء المبالغ
ب ــاألن ــواع الـمـخـتـلـفــة م ــن ال ــوج ـب ــات واألصـ ـن ــاف الـمـتـنــوعــة من
الحلويات والمأكوالت اللذيذة التي تطفح بها المآدب فقط إلبهاج
وإسعاد األسرة.
فعال ُيكتفى بذلك في شهر رمضان؟
لكن هل
ً
بالطبع ال ...هذا الجزء األهم من التعب األكبر ،إذ باتت هناك
متاعب أخرى استجدت ،أو باألحرى تضخمت واستوحشت مع
تطور المظاهر االجتماعية ،التي ُتفتتح بالبحث عن آخر موديالت
وصرعات جالبيات رمضان للنساء ولألطفال ،وبعد ما ينتهي
دورهــا يأتي دور "هيلة" القرقيعان ،التي حولت مباهج كانت
حلوة وبسيطة إلسعاد األطفال في منتصف شهر رمضان ،وهي
عادة القرقيعان ،التي يدور فيها األطفال على البيوت للحصول
على المكسرات والحلويات ،من خالل غنائهم بأهازيج وأناشيد
تــراثـيــة تتغنى بــأطـفــال الـبـيــوت الـتــي يـقــرقـعــون عـلـيـهــا ...تغير
مفهوم القرقيعان ،وتحول من بهجة حلوة بسيطة إلى ظاهرة
استعراضية استهالكية ،تركض األمهات من أول الشهر خلف
آخر المستجدات من "الفناتق "واألفكار الغريبة الخاصة لتقديم
احتفالية قرقيعانية لم تحصل ولم يرها أحد من قبل ،ومالبس
تراثية مطورة ذات أشكال ال تشبه أزياء رمضان العام الماضي
للبنات واألوالد ،وه ــذا يجعلهن يفتشن وي ــدرن فــي األس ــواق
غالبا ما يكون أكثر كلفة
و"الـمــوالت" عن الجديد المبهر الــذي
ً
عــن الـعــام الــذي سبقه ،وهــذا التجول يجعل ال ـشــوارع مزدحمة
ويــزيــد اختناقها ،مما يــزيــد مــن تعب الـتـســوق وضـيــاع الوقت
وأيضا يضاعف من أيام
قبل الحصول على األغراض المطلوبة،
ً
وأخيرا عندما تنتهي األمهات من إعداد وتجميل هدايا
التسوق،
ً
القرقيعان وإرسالها إلى العائالت الصديقة ،وهذا ال يعني نهاية
التعب ،ألنه يجب التجول وبدء عمليات بحث وتفتيش جديدة
عن مالبس العيد لألطفال مع كل توابعها التزينية من أحذية
وحقائب وإكسسوارات ،مع تحمل كمية من الدلع والتمرد والرفض
لنوعية أو موديل الفستان أو البدلة أو شكل الحذاء والحقيبة
وغيرها من متطلبات.
وآخ لصبر األم ـهــات و"ط ــول ــة" بــالـهــن وتحملهن لـكــل أن ــواع
إزعاجات األبناء ،هذا بحد ذاته يستحق التحية والتكريم.
بعد هذا الموال "الماسخ" تأتي استعدادات العيد ،التي تتطلب
مضاعفة تنظيف الـمـنــزل وتغير الـشــراشــف وم ـفــارش السفرة
ووض ــع الــزي ـنــات واإلكـ ـسـ ـس ــوارات ال ـخــاصــة بــالـمــائــدة وصــالــة
االستقبال ،بتزيينها بــالــورد وتحضير العطور ودهــن العود
الطيب والبخور ،إلــى جانب صواني الحلويات والشوكوالتة
من النوع الممتاز والعصائر الطازجة والمشروبات الساخنة
وعلى رأسها القهوة الكويتية المميزة برائحة الهيل والزعفران
مع التمر.
كــل هــذه الترتيبات تقوم بها األمـهــات والـجــدات بكل محبة
وسعة صدر قادرة على أن تحتوي الدنيا بأكملها.
تتشابه أيدي األمهات والجدات على وجه الخصوص ،فبنظرة
واحــدة إليها تكشف كل ما كتبه عنها في مقالي ،هــذه األيــدي
الكريمة المتعبة التي نقشت عليها المحبة آثار ومتاعب سنوات
العطاء الذي ال يكل وال يمل وال تجف منابعه ،عطاء يعرف بداية
الطريق وال يعرف نهايته ،أيـ ٍـد تخلت عن ليونتها ونعومتها
وجمال صبغ أظافرها وراحة وترف ودالل ماضيها عندما كانت
هناك أم ترعاها وتقوم بكل أعبائها ،واآلن دورة األمومة تطالها
وتعيد دور أمها فيها من جديد.
فسالم وعيد سعيد ومبارك مليء بأيام سعيدة لهن ،المنجزات
المعطاءات العامالت طوال شهر رمضان بحب وتضحية بالجهد
والتعب ،بإنكار ذواتهن وبال منة .وعيد سعيد ومبارك للعالم
العربي واإلسالمي وللكويت وأهلها.

شعور
م .هديل ياسر السعدي

سواي اكسوي متوسطة وليد السيف وبيتر كلير
الـ ـصـ ـب ــاح" وهـ ــي ك ـن ــوز ال ت ـقــدر
بثمن.
واسـتـطــرد قــائــا" :ان مــن اهــم
الـمـعــالــم الـمـتـحـفـيــة ف ــي الـقـطــاع
الـخــاص الكويتي متحف طــارق
رجب ودار جيهان الذي يتضمن
متحف الخط االسالمي .وهناك
متاحف خــاصــة أخ ــرى تتضمن
مقتنيات متنوعة".
وأفــاد السيف ان الكويت اآلن
ت ـس ـت ـط ـيــع ان تـ ـط ــور مـتــاحـفـهــا
الحالية وخبرات العاملين عليها
بــاالسـتـعــانــة بـخـبــراء "االي ـك ــوم"،
وسيستفيد الشباب الكويتيون

من البرامج وال ــورش التدريبية
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـق ــدم ـه ــا
"االيكوم" في مجال المتاحف.
ي ــذك ــر ان ال ـم ـج ـلــس الـعــالـمــي
للمتاحف من اكبر المنظمات غير
الحكومية في العالم ،وأسسه عام
 ١٩٤٦خبراء المتاحف لخدمتها،
ولـ ــديـ ــه مـ ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  ٤٠أل ــف
عـضــو ،و ٣٠لجنة دول ـيــة ،و١٤١
دولة ممثلة به.
وتتلخص رسالة (االيكوم) في
محاربة االتـجــار غير المشروع
بــالـمـمـتـلـكــات ال ـث ـقــاف ـيــة ،وإدارة
المخاطر للمتاحف ،وا لـتــرو يــج

للثقافة والمعرفة ،وحماية التراث
الثقافي المادي وغير المادي.
واخ ـت ـتــم ال ـس ـيــف ان الـكــويــت
ل ــديـ ـه ــا اإلم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ال ـم ــال ـي ــة
والبشرية للنهوض بمتاحفها
التي تعتبر رافدا هاما من روافد
الثقافة والسياحة العالمية.
يذكر أن المتاحف فــي العالم
ت ـش ـهــد تـ ـط ــورا م ـل ـحــوظــا ن ـظــرا
ل ـل ـث ــورة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة وبـ ــروز
مفاهيم عالمية جديدة كالتراث
الـثـقــافــي غ ـيــر ال ـم ــادي وعــاقـتــه
بالمتاحف وبناء الهوية الوطنية.

ً
ً
ً
أحقا تسألني أنا من أي دو لــة؟ حسنا  ،األ مــر معقد قليال
فأنصت أو اقرأ بتركيز.
ً
إن قلبي مقسم قليال إلى عدة أجزاء ،جزء مني من سورية،
ً
ً
سوريتي الجميلة القديمة جــدا والحزينة جــدا  ،أ خــذت من
سوريتي ما استطعت من الحب ...واألحزان ،وروحي قديمة
ً
لك حزني
لك دموعي يا سوريتيِ ،
وحزينة كروحها تماما ِ ،
يا حبيبتي.
ً
ً
ً
حسنا أل قــل لـ َـك شيئا جميال  ،فلسطين ،يكفي هــذا االسم
ليمأل األسطر هذه بالجمال ،جزء آخر من قلبي يقبع في هذا
ً
البلد العظيم ،وتحديدا في القدس ،التي هي منبع قوتي،
ً
لنكن صريحين قليال  ،ال يوجد أقوى منها في هذه الحياة.
أمض فيها نصف عمري فقط ،بل الكويت هي
والكويت ،لم
ِ
عمري ،فبحرها الجميل هو الملجأ اآلمن لي.
ً
ال أدري ،ربما أنتمي إلى فراعنة مصر أيضا فقد قيل لي
إن وجهي األسمر له أثر دافئ كدفء أم الدنيا .العراق؟ آه على
ً
العراق فقلبي ممزق مثل أر ضــه ،أحقا تسألني عن تونس؟
ففيها مدينة الحمامات ،وفيها َ
الح َمام الجميل ،وأنا هديل،
ً
صوت هذا الحمام ،فأنا بطريقة ما أنتمي إلى هناك أيضا...
وإلى طيبة السودان ...وعراقة اليمن.
وب ـم ـل ـمــح أو آخـ ــر أن ـت ـم ــي ك ــذل ــك إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
ال ـم ـت ـحــدة ،وال ـب ـح ــري ــن ،والـ ـج ــزائ ــر ،وال ـس ـع ــودي ــة ،واألردن،
والصومال ،والمغرب ،وجزر القمر ،وجيبوتي ،وعمان ،وقطر،
ولبنان ،وليبيا ،وموريتانيا...
ً
ً
إذا يــا ســا ئـلــي إن قـلـبــي م ـمــزق إ ل ــى  ٢٢جـ ــزء ا  ،فصدقني
عـنــد مــا أ ق ــول لــك " ب ــاد ا ل ـعــرب أو ط ــا ن ــي" ،وال تلمني عندما
أبكي أوطاني.
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اللص التائب واللص الجديد
تنتقل شهرزاد في هذ الجزء من حكايات الليالي
العربية إلى قصص التجار والشطار واللصوص
عن أحد كبار اللصوص الذي تاب
األذكياء .تحكي ً
وأناب ،وافتتح محال لألقمشة ،وكيف كان مصيره.
كذلك ّ
نتعرف إلى قصة األديب الذكي والشيخ
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الحارس
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انخدع بحيلة
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سرق األقمشة
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الذي هام بامرأة لم يعرفها إال ًمن حمارها،
وقصة المعلم الذي لم يجد عمال يرتزق ًمنه فخطر
بباله أن يحتال لكسب العيش وفتح مكتبا لتعليم
الصبيان.

لما كانت الليلة التاسعة والثمانون
بعد األربعمئة ،قالت شهرزاد للملك
شهريار :يحكى أيها الملك السعيد أن
ً
رجال من كبار اللصوص أدركته رحمة
ً
الله فتاب وأناب ،وفتح لنفسه متجرا
يبيع فيه األقمشة ،فأقبل الناس على
متجره ،ولم يمض إال قليل حتى صار
من كبار التجار.
وا تـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــق أن أ حـ ـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــوص
ال ـم ـح ـتــال ـيــن ،مـ ـ ّـر ع ـلــى ذلـ ــك الـمـتـجــر
ً
ً
يوما ،ولم يكن يعرف أمرا عن ماضي
صاحبة ،فحدثته نفسه باالستيالء
ع ـل ــى ب ـع ــض مـ ــا فـ ـي ــه ،وانـ ـتـ ـظ ــر إل ــى
أن أغ ـلــق الــرجــل مـتـجــره فــي الـمـســاء
ً
منصرفا إلى بيته ،ثم توجه هو إلى
المتجر بـعــدمــا تــزيــن ب ــزي صاحبه،
ففتح أبــوابــه ،ونــادي حــارس السوق
وقــال لــه :خذ هــذه الشمعة وأشعلها
ً
لي ألن عندي حسابا أريد أن أنجزه.
لـمــا أشـعــل ال ـح ــارس الـشـمـعــة ورجــع
ً
بها إلـيــه ،وج ــده جالسا فــي المتجر
ودفـ ـت ــر ال ـح ـس ــاب ف ــي ي ـ ــده ،فــأع ـطــاه
الشمعة وهم باالنصراف .ولكن اللص
استوقفه وأعطاه درهمين ،وقــال له:
ً
أت ـمــم جـمـيـلــك مـعــي وادع ل ــي جـمــاال
لينقل على جمله اآلن بعض األقمشة
إلى تاجر اشتراها ويريد السفر الليلة
في سفينته .أخذ الحارس الدرهمين
ً
ً
شاكرا ،وغاب عنه قليال ،ثم رجع إليه
وم ـعــه الـجـمــال الـمـطـلــوب وال ـج ـمــل...
ً
وب ـق ــي ه ـن ــاك م ـت ـطــوعــا بــالـمـســاعــدة
ا لــاز مــة حتى مضي الجمل بحمله،
وأغلق اللص المتجر كما كان ،فودعه
الحارس بكل احترام ،وهو معتقد أنه
صاحب المتجر!
وف ــي ص ـبــاح ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،رجــع
ال ـل ــص ال ـقــديــم ال ـتــائــب إل ــى مـتـجــره،
وتـفـقــد صـنــاديــق األقـمـشــة فــوجــدهــا
أرب ـعــة ،ووج ــد آث ــار الشمعة بالقرب
من دفتر الحساب ،فتعجب من ذلك،
ثم دعــا الحارس وسأله :كيف غفلت
عن حراسة المتجر بالليل؟ فقال له
الحارس :إنني لم أغفل عن حراسته،
وقد بقيت بجانبه حتى الصبح منذ
انصرفت أنت عقب ذهاب الجمل بما
حمل!
واشتد عجب صاحب المتجر ،مما
سمعه من الـحــارس ،ولــم يــزل يسأله
وي ـت ـل ـط ــف م ـع ــه فـ ــي الـ ـح ــدي ــث حـتــى
وقــف منه على كل ما وقــع في الليلة
الماضية ،وأدرك أن الحارس المسكين
جــازت عليه حيلة اللص الــذي سرق
األقمشة ،فتركه يأخذها بــل ساعده
على ذلــك وهــو ال يــدري حقيقة أمــره.
ث ــم س ــأل ــه :ه ــل ت ـع ــرف ال ـج ـمــال ال ــذي

جئتني به أمس؟ فقال الحارس :نعم
أع ــرف ــه .فـطـلــب إل ـيــه أن ي ــدع ــوه إلـيــه.
ولما جاء الجمال ،طلب إليه أن يدله
على السفينة التي نقل األقمشة إليها
على جملة ،فدله عليها .ولكنه لم يجد
األق ـم ـشــة فـيـهــا ،وع ـلــم م ــن صاحبها
أن التاجر الــذي جــاء باألقمشة لبث
ً
قليال حتى عدل عن رغبته في السفر،
وأرجعها إلى مخازنه على جمل آخر!
ل ـم ــا س ـم ــع ال ـت ــاج ــر كـ ــام صــاحــب
ال ـس ـف ـي ـنــة ،ط ـلــب إل ـي ــه أن ي ــدل ــه على
ال ـ ـج ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـق ــل األق ـ ـم ـ ـشـ ــة مــن
س ـف ـي ـن ـتــه ،ف ــدل ــه ع ـل ـيــه ،ث ــم اس ـت ـطــاع
بــواسـطــة ه ــذا الـجـمــال أن يـصــل إلــى
الـ ـمـ ـخ ــازن ال ـت ــي وضـ ــع ال ـل ــص فـيـهــا
ً
األق ـم ـشــة .ول ــم ي ـكــن ال ـلــص م ــوج ــودا
هناك في ذلك الوقت ،وعلم من جيرانه
أنــه ذهــب إلح ـضــار جمل ينقل عليه
بعض األقـمـشــة ،فــادعــى أنــه الجمال
ال ــذي ات ـفــق مـعــه عـلــى نـقــل األقـمـشــة.
وطـ ـل ــب مـ ــن الـ ـجـ ـم ــال ال ـ ـ ــذي م ـع ــه أن
يحضر جمله في أســرع وقت ممكن،
وأع ـطــاه درهـمـيــن زيـ ــادة عـلــى األجــر
المماثل لما أخذه على نقل األقمشة
من السفينة إلى المخازن .ولم تمض
ساعة حتى كانت األقمشة المسروقة
أعـيــدت إلــى مكانها األول فــي متجر
صاحبها اللص التائب ،ومعها ثوب
كان اللص الــذي سرقها تركه فوقها
ف ــي م ـخــازنــه إل ــى أن ي ـعــود بالجمل
لنقلها من جديد!
وف ـي ـم ــا ه ــو ج ــال ــس ف ــي ال ـم ـت ـجــر،
وعـنــده علماء يـشـتــرون منه أقمشة،
دخ ــل عليه ش ــاب ال يـعــرفــه ،وبعدما
سلم عليه بأدب واحترام ،قال له :هل
عندك ثــوب تبيعه لــي ،فعرض عليه
الـ ـث ــوب الـ ـ ــذي وجـ ـ ــده ف ـ ــوق األق ـم ـشــة
المسروقة التي استردها .أخذ الشاب
يتفرج على الثوب ،ثم ارتداه ليجربه
على جسمه .وقــال لصاحب المتجر:
إن ــي يــا س ـيــدي ش ــاب فـقـيــر مسكين،
وفي حاجة إلى هذا الثوب المناسب
الجسمي ،وال أريد منك إال أن تبيعه
ل ــي م ــن غـيــر ربـ ــح ،وأنـ ــا أعـ ــرف ثمنه
عليك ،ولهذا أرجو أن تسمح لي بأن
آخذه وأنصرف اآلن بسالم.
ض ـحــك ال ـتــاجــر ال ـلــص ال ـقــديــم ،إذ
أدرك أن الشاب هو اللص الذي سرق
األقمشة ،وتركه يأخذ ثوبه وينصرف
كما أراد!

المعلم وزوجة الغائب
لما كانت الليلة الواحدة والتسعون
بعد األربعمئة قالت شـهــرزاد للملك

شهريار :يحكى أيها الملك السعيد،
ً
أن رجال ال يعرف القراءة والكتابة ،لم
ً
يجد عمال يرتزق منه  ،فخطر بباله
ً
أن يحتال لكسب العيش وفتح مكتبا
لتعليم الصبيان ،علق على جدرانه
ً
كثيرا من األلواح واألوراق المكتوبة،
ً
وصـ ــار يـجـلــس أم ــام ــه واضـ ـع ــا على
رأس ـ ــه ع ـمــامــة ك ـب ـيــرة ،لـيـعـلـمـهــم في
مكتبه .فـكــان يعهد إلــى كـبــارهــم في
تعليم صغارهم ،ويكتفي بمراقبتهم
واإلشراف عليهم .وينفق على نفسه
م ـم ــا ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه م ــن أه ـ ــل ه ــؤالء
وهؤالء.
وفي يوم من األيام ،جاء إلى والدة
أحـ ــد ال ـص ـب ـيــان ال ــذي ــن ف ــي الـمـكـتــب،
خـطــاب مــن زوجـهــا الـغــائــب فــي سفر
ب ـع ـي ــد ،ف ــأخ ــذت ــه وت ــوجـ ـه ــت بـ ــه إل ــى
الـمـكـتــب ،وأعـطـتــه للمعلم كــي يـقــرأه
لها .لما تسلم الخطاب منها ،تملكته
الحيرة ،ووقع في حرج شديد ،ثم قال
لنفسه :لو أنني كلفت أحد الصبيان
أن يقرأ هذا الخطاب ،ما عذرتني هذه
المرأة ،وربما ال أسلم من الفضيحة،
فأفقد مكتبي وأعــود للتعطل .وخير
لي أن أتظاهر بقراءته ،وأخبرها بأي
أمر من عندي والسالم .وعلى هذا فض
ً
ً
الخطاب ،ثم أمسكه مقلوبا ،متظاهرا
بأنه يقرأ مــا فيه .ومضت مــدة وهو
س ــاك ــت يـكـتـفــي ب ـهــز رأسـ ــه وتـحــريــك
ً
شفتيه وحاجبيه أسفا ودهشة .لما
رأت المرأة ذلك ظنت أن زوجها مات
في غربته أو أصيب بمرض أو نكبة.
فقالت للمعلم وهي تبكي :بالله عليك
ً
يا سيدي ال تكتم عني أمرا ،وإذا كان
زوج ــي مــات فأخبرني بــذلــك كي
أقوم بالواجب .لما سمع كالمها،
قــال لنفسه :ال بــد مــن أن زوجها
ً
كان مريضا ،وأنها كانت تتوقع موته.
ثم التفت إليها وقــال لها :يا سيدتي
أنا ال أريد أن أسمعك مثل هذا الخبر
المؤلم .لما سمعت كالمه ،أيقنت أن

خطاب الزوج
ينجي زوجته
الحسناء من
براثن المعلم
األمي

ّ
الشيخ المعلم
عشق حبيبته
من دون أن يراها

زوجها مات ،وخرجت من عنده وهي
ً
تلطم خديها وتـنــوح وتــولــول حزنا
على زوجـهــا .ومــا وصلت إلــى بيتها
حتى اجتمع عندها الجيران لتعزيتها
في هــذا المصاب ،الــذي علمت به من
ذلك الخطاب!
وكـ ـ ــان زوجـ ـه ــا أرسـ ـ ــل م ــع خـطــابــه
ً
إليها خطابا آخــر إلــى أحــد أقربائه،
وف ـيــه أن ــه ف ــي خـيــر صـحــة وس ـع ــادة،
وأن ـ ـ ــه فـ ــي ط ــري ــق عـ ــودتـ ــه إل ـ ــى ب ـلــده
وأه ـلــه ،وسيصل بعد أي ــام مـعــدودة.
ل ـمــا س ـمــع قــري ـبــه ه ــذا ب ـمــا ج ــرى مع
زوجته ،تعجب غاية العجب ،وتوجه
إليها وسألها :من الذي أخبرك بموت
زوجك؟ فأخبرته بما كان من أمرها مع
معلم المكتب ،وأطلعته على الخطاب
الذي قرأه لها .لما وقف على ما فيه،
ضحك وقال لها :إن هذا الخطاب ليس
فيه أي أمر عن موت زوجك أو مرضه،
ب ــل ه ــو ال ـ ــذي أرسـ ـل ــه ب ـن ـف ـســه ،كــذلــك
ً
أرسل لي خطابا مثله ،وفيه أنه بخير
وعافية وسيكون عندنا هنا بعد أيام،
ً
وقد حمل لك معه كثيرا من المالبس
واألقمشة!
وعجبت الــزوجــة من هــذا األمــر كل
العجب ،ثم كفت عن البكاء والعويل،
وفضت المأتم الــذي أقامته لزوجها،
وتوجهت مع قريبه إلى معلم المكتب
وقالت له :كيف أخبرتني بموت زوجي
مع أنــه حي سليم وليس في خطابه
ً
إال أنه قادم إلينا قريبا ومعه مالبس
وأقـمـشــة وغـيــرهــا؟ لما سمع المعلم
كالمها ،تملكه الخجل وانعقد لسانه،
وت ـص ـبــب الـ ـع ــرق م ــن وجـ ـه ــه ،ولـكـنــه
ت ـمــالــك نـفـســه ب ـعــد ق ـل ـيــل .وقـ ــال لـهــا:
اعذريني يا سيدتي ،فإني لما رأيت
ال ـخ ـط ــاب ف ـي ــه أق ـم ـشــة،
ورأيتك تبكين ،اعتقدت
أن زوجــك مــات وكفنوه
بتلك األقمشة.

لم يجد المعلم
ً
عمال يرتزق منه
غير االحتيال
على الصبيان

أم عمرو والمعلم العاشق
لما كانت الليلة الثانية والتسعون بعد األربعمئة،
قالت شهرزاد للملك شهريارُ :يحكى أيها الملك السعيد
ً
أن أح ــد األدبـ ــاء األذك ـي ــاء ق ــرأ يــومــا فــي بـعــض الـكـتــب أن
طول معاشرة المعلمين للصبيان تضعف العقل وتورث
الحماقة .أراد أن يحقق ذلــك بنفسه ،وتــوجــه إلــى مكتب
لتعليم الصبيان ،حيث قابل المعلم هناك ،فإذا هو شيخ
حسن الهيئة ،ضاحك الثغر ،قــوي البنية ،وعليه ثياب
مليحة نظيفة .وقــد أحسن الشيخ استقباله ،وبالغ في
إكرامه ،وأخذ يحدثه في مختلف الشؤون ،فإذا هو عالم ال
ُيجارى وال ُيبارى في تفسير القرآن والحديث ،وفي علوم
اللغة وفنون الشعر وغيرها .فقال الرجل
لنفسه :هــذا شيخ أمضى عشرات
مــن السنين وهــو يعلم الصبيان،
ً
ومع ذلك لم أجد من هو أكثر علما
ً
وع ـقــا وأدبـ ــا م ـنــه .ثــم اس ـتــأذن
فــي االن ـص ــراف ،فــودعــه الشيخ
المعلم أحسن توديع ،وأوصــاه
بأال يقطع زيارته ،فشكره على
فضله وكرمه ،ووعد بأن يعود
لزيارته بعد أيام.
وت ــردد الــرجــل على المكتب
بـعــد ذلــك م ــرات ع ــدة ،فـكــان في
ً
كــل م ــرة ي ــزداد يـقـيـنــا برجاحة
عقل الشيخ المعلم ،وحسن رأيه،
ً
إلى أن توجه إلى المكتب يوما
ً
لزيارته ،فوجد المكتب مغلقا،
وع ـل ــم م ــن ال ـج ـي ــران أن الـشـيــخ

ً
معتكف في بيته حزنا على قريبة له علم بوفاتها!
لما سمع الرجل ذلك قال لنفسه :ينبغي أن أزوره في
بيته ألقوم بواجب العزاء .ثم أخذ طريقه إلى بيت الشيخ
المعلم ،وطرق الباب ،ففتحته له جارية وقالت له :إن سيدي
ً
معتكف ال يقابل أحدا .فقال لها :إني فالن وقد
جئت ألعزيه في وفاة قريبته ،فاستأذنيه لي
ً
في الدخول .فقالت :سمعا وطاعة .ثم غابت
ً
قليال ورجعت إليه فاصطحبته إلى الغرفة
التي اعتكف فيها سيدها وهـنــاك وجــده
ً
جالسا يبكي والدموع تبلل لحيته .جلس
يعزيه ويواسيه ،ولكن الشيخ لم يكن يزداد
ً
ً
ً
إال حزنا وجزعا وانتحابا ،حتى كاد قلب
ً
زائره يتقطع ويذوب رثاء له واشفاقا عليه.
ثم سأله الرجل بعد قليل :هل المتوفاة
كــانــت زوج ـت ــك ي ــا س ـي ــدي؟ ف ـقــال الـشـيــخ
المعلم وهو يواصل البكاء :ليتها كانت
زوجتي إذن لتعزيت بزواج غيرها! فقال
له :لعلها أختك؟ فقال :لو كانت أختي ما
حزنت لفقدها كل هذا الحزن! فقال له :إذن
هــي ابـنـتــك؟ فــاشـتــد بـكــاء الـشـيــخ المعلم
وقال له :ليتها كانت ابنتي ،ولم يكن لي
أوالد غـيــرهــا! لـمــا سـمــع الــرجــل ذل ــك من
الشيخ المعلم ،تعجب غاية العجب ،وقال
له :إذن ما القرابة التي بينك وبينها؟ فقال
الشيخ وهو يبكي :إنها كانت حبيبتي!
لـ ـم ــا سـ ـم ــع ال ـ ــرج ـ ــل م ـ ــن ال ـش ـي ــخ
الـمـعـلــم أن ال ـم ـتــوفــاة حـبـيـبـتــه ،كــاد
يغمى عليه من شــدة الدهشة .وقال
لنفسه :يظهر أن ما قرأته في الكتب
عن حماقة معلمي الصبيان ،لم يكن
ً
إال صحيحا .ثم تمالك نفسه والتفت

إلى الشيخ وقال له :عظم الله أجرك في حبيبتك وعوضك
ً
خـيــرا منها فــي جمالها وكمالها .فقال لــه الشيخ :والله
يــا أخــي أنــا مــا رأيتها وال عرفتها ،فــا أعــرف هــل يوجد
أحسن منها أم ال!
لما سمع الرجل ذلــك منه ،اشتد عجبه ،وقــال لنفسه:
هذه حماقة ما بعدها حماقة ،كيف يحبها ويحزن عليها
كل هذا الحزن وهو ال يعرفها؟ ثم سأله :هل تسمح بأن
توضح لي كيف كانت حبيبتك مع أنك ال تعرفها؟ .فقال
له الشيخ :نعم يا ولدي العزيز ،لقد عشقتها على السماع،
ً
إذ كنت جالسا أمام المكتب فسمعت عابر سبيل يتغنى
ً
باسمها منشدا:
يا أم عمرو جزاك الله صالحة
ردي على فؤاد أينما كان
لما سمعت شعره وإنشاده ،تملكت الغيرة قلبي ،فقلت
لنفسي :ال بد من أنني عشقت أم عمرو هذه ،إال ما غرت
عليها .وفيما أنا أفكر في هذا األمر .وقد كدت أفقد عقلي
من شدة العشق والوجد ،مر بي عابر سبيل آخر ،فإذا به
ً
يتغنى منشدا:
إذا ذهب الحمار بأم عمرو
فال رجعت وال رجع الحمار
فأدركت من فوري أن أم عمرو حبيبتي قد ماتت وذهبت
إلى غير رجعة ،ولم استطع مغالبة حزني وجزعي ،فقمت
وأغلقت المكتب بعد أن صرفت من كانوا فيه من الصبيان،
ثم جئت إلى البيت فاعتكفت فيه ألبكي عليها كما ترى.
ولوال أنك عزيز عندي ما أطلعتك على مكنون قلبي!
وأدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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جريمة

في بيتنا ...حرب أهلية!
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.
المتهمين ،أو على
قاض تحتوي على تفاصيل كثيرة أثرت في إصداره الحكم ًالنهائي على
من هنا ،فإن أجندة أي ٍ
ً
ُ
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
أوراق
في المقابل ِّعلى العكس قد تكون غير كافية إلدانته .وربما تحتوي هذه الملفات على ً
متهم جريمة ماً ،
أخرى تحمل خيوطا عدة تحدد الدوافع التي أحاطت بالمتهم الرتكاب جريمته .ولكن يقف القاضي عاجزا إزاء
هذه التفاصيل بسبب نصوص القانون الجامدة ،فال يستخدمها في إصدار الحكم النهائي تحت بند «عدم كفاية
األدلة».
هذه الحكايات والتفاصيل المدونة في أجندة القضاة والتي تسهم فيما قد يستقر به من قناعات ،نستعرضها في
قضايا غريبة ننشرها على صفحات «الجريدة» خالل شهر رمضان الفضيل ،وهي قضايا كانت وقت نظرها مثار
اهتمام الرأي العام في مصر وغيرها من بالد العالم العربي.
القاهرة -وائل أبو السعود

قبل أن يصل
المزارع إلى بيته
تسمرت قدماه إزاء
مشهد غريب

ك ـ ــان ـ ــت عـ ـ ـق ـ ــارب ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ت ـش ـيــر
ً
إل ــى ال ــواح ــدة ظ ـه ــرا عـنــدمــا تعالت
الـ ـص ــرخ ــات الـ ـم ــدوي ــة داخـ ـ ــل م ـنــزل
ال ـم ــزارع الـبـسـيــط عـبــد الـحـمـيــد في
إحـ ـ ــدى ال ـ ـقـ ــرى ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـتــاب ـعــة
لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية
ً
( 85ك ـي ـلــوم ـتــرا ش ــرق الـ ـق ــاه ــرة) .لم
يبد أحــد مــن الجيران دهشته لتلك
ال ـ ـصـ ــرخـ ــات ،ف ــالـ ـك ــل اع ـ ـتـ ــادهـ ــا فــي
ً
السنوات األخيرة ،تحديدا منذ تزوج
ّ
المزارع امرأة جديدة وأصر على أن
تقيم معه في بيت زوجته األولى!
داخـ ـ ــل مـ ـن ــزل ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد ك ــان
ً
ص ــراخ الــزوجـتـيــن ش ــرس ــا .سعدية
الــزوجــة األول ــى تـنـهــال عـلــى أمينة،
ضرتها ،بالضرب وصرخات الزوجة
الثانية ال تتوقف ،تستغيث وتطلب
النجدة من أي جار .ولكن كل الجيران
آث ــروا الـســامــة وقـ ــرروا الـبـقــاء على
الـ ـحـ ـي ــاد كـ ــي ال ي ـغ ـض ـب ــوا ج ــاره ــم
الـمــزارع عبد الحميد الــذي كــان في
حقله وقــت وق ــوع ال ـصــدام المعتاد
بين الضرتين.
الطفلة نادية ،ابنة الزوجة الثانية،
لم تحتمل مشاهدة والدتها تتلقى
ت ـل ــك الـ ـض ــرب ــات مـ ــن زوجـ ـ ــة أب ـي ـهــا.
انـطـلـقــت إل ــى ال ـح ـقــل ح ـيــث يجلس
والدها وبأنفاس متالحقة أخبرته
بما يجرى ألمها في تلك اللحظات.
ً
ـورا ّ
هب المزارع عبد الحميد من
وفـ
جلسته وعاد مع طفلته إلى المنزل
لينقذ زوجته الثانية قبل أن تفتك
بها زوجته األولى.
ف ــي ال ـطــريــق إل ــى ال ـم ـن ــزل ،راح ــت
الـطـفـلــة نــاديــة اب ـنــة الـتـســع سـنــوات
ببراء ة ّ
تقص على والدها تفاصيل
الـمـشــاجــرة الـتــي انــدلـعــت بين أمها
أمينة وسعدية زوجة أبيها ،وأخبرت
الـطـفـلــة وال ــده ــا أن شقيقها األكـبــر
ً
أحمد الذي يبلغ من العمر  14عاما
اح ـت ـج ــز فـ ــي إح ـ ـ ــدى غ ـ ــرف ال ـم ـن ــزل
بــواسـطــة ســامــح وكــريــم وهـمــا ابنا
ال ــزوج ــة األول ـ ــى ،ورف ـضــا أن يـغــادر
الـ ـغ ــرف ــة ك ـ ــي ال ي ـت ـم ـك ــن م ـ ــن إنـ ـق ــاذ
والدتها من العذاب الذي تتلقاه على
يد الزوجة األولى.

رحى المعركة

بعصا غليظة
انهالت الزوجة
األولى على
الزوجة الثانية
بالضربات

كــانــت ن ـيــران الـغـضــب تـتــأجــج في
صدر الــزوج كلما استمع من طفلته
إلــى مــا تـمـ ّـر بــه والــدتـهــا .ولــم تمض
دقائق حتى وصال إلى البيت حيث
تدور رحى المعركة.
ان ــدف ــع الـ ـم ــزارع عـبــد الـحـمـيــد من
بـ ــاب ال ـم ـن ــزل لـيـجــد زوجـ ـت ــه األولـ ــى
س ـع ــدي ــة ت ـم ـس ــك ع ـص ــا غ ـل ـي ـظــة فــي
يدها وتنهال بها على جسد الزوجة
الثانية أمينة التي استسلمت لألمر
الواقع والضربات المتتالية ،وانزوت
بـجـســدهــا الـنـحـيــل فــي أح ــد األرك ــان
تتلقى الضربات العنيفة في استكانة.
ول ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزارع

ً
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد طـ ــويـ ــا .انـ ــدفـ ــع نـحــو
زوجـ ـت ــه األولـ ـ ــى وانـ ـت ــزع «ال ـش ــوم ــة»
مــن يــدهــا بـقــوة وان ـهــال بها بضربة
واحدة على رأسها لتأديبها لتسقط
ً
الزوجة األولى سعدية مغشيا عليها،
بينما ارتـمــت زوجـتــه الثانية أمينة
بـيــن ذراع ـيــه تبكي بـحــرقــة وتشكره
ألنه جاء في الوقت المناسب وأنقذ
ّ
تصورت أنها ستلقى
حياتها بعدما
حتفها على يد ضرتها!
ول ــم يكتف ال ـم ــزارع عـبــد الحميد
بإنهاء المعركة بين الضرتين وإنما
ان ـط ـل ــق إلـ ــى ال ـغ ــرف ــة األخ ـ ـ ــرى حـيــث
احتجز ابنه األصـغــر أحمد على يد
ول ــدي ــه اآلخ ــري ــن س ــام ــح وك ــري ــم من
زوج ـت ــه س ـعــديــة ،وح ـ ـ ّـرر م ــن األس ــر.
وراح المزارع عبد الحميد يطلق على
ً
كل من في المنزل وابال من الشتائم
ً
والسباب مهددا الجميع بأنه إذا تكرر
ً
ً
األمر فسيعاقب الكل عقابا شديدا.

دموع وجرح
لم تنم سعدية الزوجة األولــى في
تلك الليلة من الغيظ .جلست تبكي
في فراشها وإلى جانبها سامح (17
ً
ً
ع ــام ــا) وكــريــم ( 16ع ــام ــا) ،يـضـمــدان
جراحها التي ظهرت عليها في أثر
الضربة القوية التي تلقتها من األب
ع ـلــى رأسـ ـه ــا .ك ــان ــت دم ـ ــوع ال ــزوج ــة
األولى تنساب بغزارة ولم يكن السبب
أل ــم ال ـضــربــة وج ـ ــراح رأس ـه ــا وإن ـمــا
الجرح العميق الذي انفتح في قلبها
لمناصرة زوجها ضرتها.
مع دموع الزوجة األولى ،انهمرت
األفكار الـســوداء إلــى عقلها .حاولت
سعدية أن تتمالك نفسها إزاء ولديها.
صمتت لحظات ثم قالت لهما بصوت
مخنوق بالدموع:
 شايفين أبوكم بيعمل فينا إيه؟لم يرد الولدان سامح وكريم .هزا
رأسيهما فــي أســى وراح كــل منهما
يستمع إلى كلمات األم الجريحة وهي
تواصل قائلة باكية:
 أب ــوك ــم بـيـكــرهـنــي .وبـيـكــرهـكــواأن ـت ــوا ك ـم ــان .بـيـحــب م ــرأت ــه الـثــانـيــة
وبنتها وابنها أكثر مننا!
ومسحت سعدية دموعها وأضافت
قائلة في حقد وغل:
 الزم نعمل حــاجــة وإال هانعيشمعاهم في عذاب على طول!
ف ـ ــي هـ ـ ــذه األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،كـ ـ ــان الـ ـ ـم ـ ــزارع
عبدالحميد يجلس مع زوجته الثانية
أمينة داخل غرفتها يربت على كتفيها
ويـطـيــب خــاطــرهــا بـعــد مــا ح ــدث لها
عـلــى يــد ضــرتـهــا .كــانــت دم ــوع أمينة
تنساب على وجنتيها بحرقة والزوج
يحاول االعتذار إليها بشتى الطرائق،
ولم تتمالك أمينة نفسها قالت وهي
منهارة:
أنا خايفة أوي يا سي عبد الحميد!
وق ــاطـ ـعـ ـه ــا زوجـ ـه ــا
ً
قائال:
** خ ــا يـ ـف ــة إزاي
معاك .مافيش
وأنــا
ِ
ح ــد ب ـعــد ال ـن ـهــارده
هـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدر يـ ـلـ ـم ــس
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــره م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــك.
وسعدية وأوالدها
ل ــو ق ــرب ــوا م ـن ــك أو
حـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـه ـ ــم م ــس
شعرة منك أو من
والدك هـيـبـقــى
آخـ ــر يـ ــوم ليهم
في البيت ده.
زرعت كلمات الزوج
ال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة فـ ــي قـلــب
الزوجة الثانية أمينة
ف ـن ــام ــت ب ـي ــن ذراعـ ـي ــه
وهــو بقي إلــى جوارها
طـ ــوال ال ـل ـيــل ،ول ــم ي ـغــادر
غــرف ـت ـهــا إال ف ــي ال ـص ـبــاح
ً
مـ ـت ــوجـ ـه ــا إلـ ـ ــى ع ـم ـل ــه فــي
الحقل الذي يزرعه.

هول الصدمة
أمضى الـمــزارع عبد
ال ـح ـم ـي ــد الـ ـي ــوم

الـ ـث ــان ــي ب ــأك ـم ـل ــه داخـ ـ ــل ح ـق ـل ــه .وف ــي
الـســاعــة الـســابـعــة ،مـسـ ً
ـاء قــرر الـعــودة
ً
إلى بيته لينال قسطا من الراحة بعد
عناء اليوم الطويل .ولكن قبل أن يصل
المزارع عبد الحميد إلى بيته تسمرت
قدماه إزاء مشهد غريب!
مجموعة كبيرة من األهالي يقفون
أمام بيته وعالمات الوجوم على وجوه
ً
الجميع .انطلق عبد الحميد مرعوبا
وضــربــات قلبه تـتـســارع مــن الـخــوف
وراح يسأل الناس عما يجرى .أخبره
أحد الجيران أن ابنته الصغيرة نادية
ك ــادت تلقى مـصــرعـهــا بـعــدمــا أمسك
بها التيار الكهربائي أثناء وجودها
بالحمام ونقلت إلى المستشفى.
كاد المزارع عبد الحميد أن يسقط
ً
مغشيا عليه من هول الصدمة .انطلق
وال ـف ــزع يـسـبـقــه إل ــى زوج ـت ــه الـثــانـيــة
أمينة ليجدها تجلس منهارة والدموع
تغرق وجهها وهي تلطم خديها بقوة.
سألها عما جــرى قـفــزت أمينة من
مكانها وراحت تصرخ قائلة:
• ن ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــوت ي ــا
عبدالحميد .اتكهربت في الحمام!
ورد المزارع في رعب:
كنت فين؟
وانت
** إزاي ده حصل.
ِ
ِ
والـتـفــت ال ــزوج الـثــائــر إل ــى زوجـتــه
ً
األولى سعدية وصرخ فيها قائال:
ـت فـيــن
ـت يـ ــا سـ ـع ــدي ــة كـ ـن ـ ِ
** وانـ ـ ـ ـ ِ
واألوالد كلهم كانوا فين؟
تــوقـفــت الـكـلـمــات عـلــى ل ـســان األب
بـعــدمــا لـمــح ابـنـيــه ســامــح وكــريــم من
زوجته األولى يقفان ونظرات التشفي
تطل من العيون ،ولم يجد ابنه الثالث
أحمد فراح يسأل في لهفة:
** هو أحمد فين؟
وص ــرخ ــت ال ــزوج ــة الـثــانـيــة أمينة
والدموع تسابق كلماتها قائلة:
 وأح ـم ــد ك ـم ــان ك ــان ه ـي ـمــوت لماح ــاول ينقذ أخـتــه مــن الـكـهــربــا .وهــو
ـت بـيــن الحياة
فــي المستشفى د ل ــو ق ـ ِ
والموت!

تحقيقات
في مستشفى الزقازيق العام ،نجح
األطباء في إنقاذ حياة الطفلة نادية
وشقيقها األكبر أحمد بأعجوبة من
الموت المحقق.
ً
وت ـل ـقــت ن ـيــابــة ال ــزق ــازي ــق إخـ ـط ــارا
بوصول الطفلين وبــدأت التحقيقات
مع كل من كــان في البيت وقــت وقوع
الـ ـح ــادث .وت ــم االس ـت ـم ــاع إل ــى أق ــوال
الـضـحـيـتـيــن ،وجـ ــاء ت أقـ ــوال الصبي
المصاب أحمد لتفجر المفاجأة تلو
األخرى!
قال الصغير لوكيل النيابة إنه قبل
الحادث بيوم سمع مصادفة زوجة
أبيه سعدية وهي تجلس في غرفتها
مع ابنيها سامح وكريم وتخبرهما
ب ـت ـفــاص ـيــل ال ـخ ـطــة ال ـت ــي رسـمـتـهــا

حاولت مع ولديها
قتل ابنة وابن
ّ
ضرتها

ً
للتخلص من شقيقته نادية عقابا
لها على إسراعها بأخبار والدها بما
يجرى لوالدتها يوم المعركة األخيرة
بين الضرتين.
وأض ــاف الصبي الـمـصــاب أحمد
ً
مؤكدا أن زوجة أبيه أخبرت ولديها
ً
ً
بــأن ـهــا س ـتــوصــل س ـل ـكــا ك ـهــربــائـيــا
إلــى الـحـمــام بعد أن تـمــأه بالمياه
حتى إذا ما دخلت الصغيرة نادية
لتستحم تمسك بها الكهرباء وتلقى
مصرعها في الحال!
وأش ــار الصغير إلــى أنــه لــم يبلغ
وال ــدت ــه أو والـ ــده بـمــا سمعه كــي ال
تشتعل مـعــركــة جــديــدة فــي البيت.
وأنه قرر أن يفسد خطة زوجة أبيه
األولى بأن يحاول نزع سلك الكهرباء
من المياه قبل دخول أخته الصغرى،
ولـكــن الـكـهــربــاء أمـسـكــت بــه فصرخ
لتلحق بــه شقيقته الصغرى داخــل
ً
الحمام وتمسك بهما الكهرباء سويا!
وكيل النائب العام واجه الزوجة
األول ـ ـ ـ ــى سـ ـع ــدي ــة ب ـ ــأق ـ ــوال ال ـص ـبــي
أح ـم ــد .ح ــاول ــت إن ـك ــار األمـ ــر برمته
ولـ ـك ــن م ــع ت ـض ـيــق ال ـخ ـن ــاق عـلـيـهــا
وع ـلــى ابـنـيـهــا ،لــم تستطع الــزوجــة
األولــى سعدية االستمرار في انكار
جــريـمـتـهــا .انـ ـه ــارت واع ـتــرفــت
بـكــل ش ــيء ولكنها
أض ــاف ــت بـنـظــرات
زائغة وحاقدة أن
زوجـ ـه ــا الـ ـم ــزارع
ع ـ ـ ـبـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــد
ش ـ ــاركـ ـ ـه ـ ــا

ً
أي ـضــا فــي التخطيط الرت ـكــاب هــذه
الجريمة!
ك ــان ــت الـمـتـهـمــة ال ــزوج ــة األولـ ــى
سعدية تحاول بهذه األقوال االنتقام
مـ ــن زوج ـ ـهـ ــا عـ ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد وجـ ــره
معها بشتى الطرائق لينال العقاب،
ً
خصوصا بعدما تزوج عليها امرأة
ً
أخــرى وطعنها في كرامتها ،فضال
عـ ــن مـ ـن ــاص ــرت ــه الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ل ــزوج ـت ــه
الجديدة عليها وحبه لطفلته وولده
الذي يزيد عن حبه لولديها.

محكمة
ألقى رجال مباحث الزقازيق القبض على الزوجة األولى سعدية وعلى زوجها المزارع عبد الحميد الذي
ّ
راح ينكر االتهامات الموجهة إليه ،وظل يؤكد أن زوجته األولى تكذب وتحاول االنتقام منه ألنه تزوج عليها
رغم مرور كثير من السنوات على هذا األمر!
وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق التي عقدت جلساتها برئاسة المستشار حسن أبو الوفا
وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى ورأفــت زكــي ...ولم تنكر الزوجة األولــى سعدية ارتكابها
محاولة قتل ابنة ضرتها وأصرت على مشاركة زوجها عبد الحميد لها في الجريمة ولكنها فشلت في
تقديم دليل واحد يبين صحة كالمها ،في حين استمعت هيئة المحكمة إلى أقــوال الصغير أحمد الذي
أكد سماعه تفاصيل الخطة الشيطانية التي رسمتها زوجة أبيه مع ولديها سامح وكريم ...وأنكر الصبي
وجود والده في غرفة زوجته األولى أثناء سماعها وهي تدلي بتفاصيل الخطة لولديها سامح وكريم.
وفي نهاية الجلسة وبعد سماع مرافعة النيابة ومرافعة محامي الزوج المزارع المتهم عبد الحميد،
قضت هيئة المحكمة ببراء ة األب عبد الحميد من التهمة الموجهة إليه وبمعاقبة الزوجة األولى سعدية
بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل الطفلة نادية وشقيقها األكبر أحمد ...لتسقط سعدية داخل القفص
ّ
في حالة انهيار ويطلق األب البريء زوجته األولى بالثالثة وهو في قفص االتهام .وتنطلق زغرودة مدوية
تشف:
من ضرتها أمينة التي اقتربت من غريمتها وقالت في
ٍ
 -غمة وانزاحت من البيت عقبال والدك كمان!

توابل ةديرجلا

•
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دين ودنيا

٢٣

أستاذة فلسفة الدين في جامعة عين شمس د .صابرين زغلول لـ ةديرجلا:.

المؤسسات الدينية مقصرة في أداء دورها ومنغلقة على ذاتها

«الشباب يفتقرون إلى المعرفة الدينية لذلك يقعون فريسة للتطرف»
ارجعت أستاذة فلسفة الدين في جامعة عين شمس الدكتورة صابرين زغلول السبب وراء انحراف بعض الشباب
دينيا وأخالقيا إلى تقصير المؤسسات الدينية في أداء دورها وانغالقها على ذاتها ،واعتبرت خالل مقابلة مع
"الجريدة" أن الحل لتصحيح مفاهيم الدين هو تعميم تدريس مادة الفلسفة لجميع المراحل التعليمية ليدرك
النشء بالعقل الفكر المفيد من الضار ...وإلى نص المقابلة:
القاهرة  -أحمد فوزي

• هل لدينا ثقافة دينية؟
 اطـ ــاقـ ــا ،ف ـه ــي غ ـي ــر مـنـتـشــرةبالمرة ،حتى بين طلبة الجامعة،
وقلما تجد ثقافة دينية حقيقة في
الـمـجـتـمــع ،حـتــى فــي الـمــؤسـســات
التعليمية المختلفة.
• ماذا عن المؤسسات الدينية؟
 هذه المؤسسات منغلقة علىذات ـهــا ،فـهــي فــي واد والـشـعــب في
واد آخر ،وهناك تقصير كبير في
أداء دوره ــا الديني والمجتمعي،
وليس لها دور في الجامعات ،حيث
الطلبة عطشى للمعرفة الدينية.

البرامج
الدينية
«مسيسة»
ال تغني
وال تسمن
من جوع

• لماذا ينجذب بعض الشباب
للجماعات المتطرفة دينيا؟
 نـظــرا لتقصير المؤسساتالدينية الرسمية عن أداء دورها
ف ـ ــي نـ ـش ــر الـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم ال ــدي ـن ـي ــة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة ،وتـ ـقـ ـصـ ـي ــره ــا فــي
إشـ ـ ـب ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـ ــوازع الـ ــدي ـ ـنـ ــي ل ــدى
هـ ــؤالء ال ـش ـبــاب ،وه ـن ــاك عــوامــل
كثيرة تربوية وتعليمية ،يجب
معالجتها لحماية ا لـشـبــاب من
اعتناق األفكار المتطرفة.
• مــا رأيــك فــي البرامج الدينية
وهل تكفي لصد األفكار الهدامة؟
 الـبــرامــج الــديـنـيــة مسيسة ،الت ـغ ـنــي وال ت ـس ـمــن م ــن ج ـ ــوع ،وال

أشـ ــاهـ ــدهـ ــا ،ح ـي ــث أرج ـ ـ ــع لـلـكـتــب
وأحللها عن طريق العقل.
• َ
بم تنصحين الكتساب ثقافة
دينية صحيحة؟
 يـجــب قـ ــراءة الـكـتــب الــديـنـيــة،ف ـهــي أف ـض ــل م ــن ال ـل ـج ــوء إلـ ــى أي
شـ ـخ ــص ،أو خ ـط ـي ــب م ـس ـج ــد قــد
يكون صاحب فكر متطرف ،فبعض
خطباء المساجد يتبع جماعات
م ـت ـطــرفــة ،وي ـج ــب تــوح ـيــد خطبة
الـجـمـعــة ،حـتــى ن ـعــرف مـصــدرهــا،

فالخطباء هم من ينشرون الثقافة
الــديـنـيــة بـيــن ال ـش ـعــب ،وتــأثـيــرهــم
خطير ،أيـضــا نـقــرأ كتب التفسير
المعتدلة ،وكتب الفكر الوسطي،
ونتجنب كتب االصولية المتشددة.
• إ ل ــى أي م ــدى تفيد المناهج
الفكرية في تجديد الفكر الديني؟
 سؤالك يذكرني ببحث كتبتهالعام الماضي ،بعنوان "دور العقل
فــي الـخـطــاب الــديـنــي عـنــد المفكر
الـ ـت ــونـ ـس ــي الـ ـط ــاه ــر بـ ــن ع ــاش ــور

فتاوى
عصرية

القدس ...المدينة والتهويد
●

ً
صدر حديثا في القاهرة كتاب "القدس المدينة
والتهويد" للدكتور خالد عزب عن دار "هال" للنشر،
وال ــذي ي ــدور حــول الـطــرق المختلفة الـتــي يتبعها
الصهاينة للقضاء على عروبة وإسالمية فلسطين.
ويرى المؤلف أن التهويد هو عملية نزع الطابع
اإلســامــي والمسيحي عــن الـقــدس وف ــرض الطابع
ً
ً
الــذي يسمى يهوديا عليها ،مشيرا إلــى أن تهويد
القدس جزء من عملية تهويد فلسطين ككل ،ابتداءً
ً
م ــن تـغـيـيــر اسـمـهــا إل ــى "إرتـ ــس ي ـســرائ ـيــل" ،م ــرورا
بتزييف تــاريـخـهــا ،وانـتـهــاء بـهــدم ال ـقــرى العربية
وإقــامــة المستوطنات ودع ــوة اليهود لالستيطان
في فلسطين.
وي ــذك ــر خ ــال ــد عـ ــزب أن إس ــرائ ـي ــل ب ـ ــدأت عملية
الـتـهــويــد مـنــذ ع ــام  ،1948وزادت حــدتـهــا واتـســع
نطاقها منذ يونيو  ،1967وقــد ارتـكــزت السياسة
اإلســرائـيـلـيــة عـلــى مـحــاولــة تغيير طــابــع المدينة
ال ـس ـكــانــي وال ـم ـع ـم ــاري بـشـكــل ب ـن ـيــوي فــاسـتــولــت
السلطات اإلسرائيلية على معظم األبنية الكبيرة في
المدينة ،واتبعت أسلوب نسف المنشآت وإزالتها
لتحل محلها أخرى يهودية ،كما قامت باالستيالء
على األراضي التي يمتلكها عرب وطردهم وتوطين
ً
صهاينة بدال منهم.

ويقول الكتاب" :يعد التهويد الثقافي واإلعالمي
أحد المحاور المهمة في مخططات تهويد القدس،
ويمس هــذا التهويد تــراث المدينة بــدرجــة كبيرة،
ذلك ألنه التعبير الحي عن هويتها ،لذا بات التراث
هاجسا يمس بـصــورة يومية المقوالت اليهودية
ً
الــدارجــة حــول المدينة ،بــل تحول مــؤخــرا إلــى قلق
دائم لدى اليهود ،وهم يحاولون من آن آلخر اإلجابة
ع ــن ال ـت ـس ــاؤالت ال ـم ـطــروحــة أمــام ـهــم ح ــول تــاريــخ
القدس وتراثها ومدى يهوديتها .وللتهويد الثقافي
واإلعــامــي صــور شـتــى ،منها الـتــربــوي ،ومنها ما
يمس مفاهيم ماهية القدس وحــدودهــا ،ومنها ما
يتعلق بتزييف الحقائق التاريخية حول مدى قدسية
القدس لدى اليهود ومنها ما يمس حقيقة الهيكل
وهل له مكان ثابت مقدس يجب أن يبنى فيه".
ً
ً
ويــؤكــد الـمــؤلــف أن الـتــربـيــة تـعــد عــامــا حيويا
في بث األفكار والمعتقدات لدى الشعوب ،لذا كان
اليهود حريصين على بث ما يؤيد ادعاء اتهم في
ال ـق ــدس وفـلـسـطـيــن م ــن خ ــال الـمـنــاهــج الــدراس ـيــة
وقصص األطفال.
وهناك ُبعد آخــر ،وهــو إكساب الرؤية اليهودية
ً
ً
لمدينة القدس طابعا علميا ،وهذا يبدو من خالل
نشاط الجامعات والمؤسسات اإلسرائيلية ،فبالرغم
من تسليم األثريين اليهود بفشلهم في العثور على
حجر واحد من أية بناية تنسبها التوراة إلى النبي
سليمان على الرغم من مرور عشرات السنوات من
التنقبيات األثرية اإلسرائيلية المكثفة في العديد من
المواقع بالقدس ،فإنه لم يعثر على شيء ذي
بال يؤكد يهودية المدينة.

يا رب

الـ ـس ــؤال :ه ــل فــريـضــة ال ـج ـهــاد مـعـطـلــة؟ وم ــا حكم
التفجيرات واألعمال االنتحارية
المفتي :مفتي الديار المصرية ،الدكتور شوقي عالم.
الفتوى :الجهاد في سبيل الله مصطلح إسالمي
نـبـيــل لــه مـفـهــومــه ال ــواس ــع فــي اإلسـ ــام ال يـمـلــك أحـ ٌـد
َ
َ
تـعـطـيــلــه وال م ـنـ َـعــه؛ فـ ُـي ـطــلــق ع ـلــى م ـجــاهــدة الـنـفــس
ُ
وال ـهــوى والـشـيـطــان ،ويـطـلــق عـلــى الـقـتــال ال ــذي يــراد
ُ
وردع الطغيان ،فهو وسيلة ال غاية،
به دفـ ُـع العدوان
ولــه شــروطــه التي ال يصح إال بها؛ مــن وجــود اإلمــام
المسلم الــذي يستنفر المسلمين ِمــن رعيته للجهاد،
ووجود راية إسالمية واضحة ،وتوفر الشوكة والمنعة
لـلـمـسـلـمـيــن ،ك ـمــا أنـ ــه ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـحــو م ــن ف ــروض
ال ـك ـفــايــات ،وم ــا ت ـقــوم ب ــه ال ـج ـيــوش الـنـظــامـيــة الـيــوم
في بــاد اإلســام من حماية الـحــدود وتأمين الثغور
وإعداد قوى الردع هو في الحقيقة ٌ
قيام بجانب فرض
الكفاية فيه.
وتأشيرة دخول البالد في هذا العصر تضمن بذاتها
َ
للحاصل عليها األمن على نفسه وماله ،فإذا دخل بها
غير المسلم بـ َ
ُ
ـاد المسلمين ألي غرض من األغــراض
ً
ُ ْ َ َ ٌ
سياحة أو َغيرها -فهو مستأمن ال يجوز التعرض له
ً
باألذى ،فضل عن إزهاق روحه
وت ـ ــردد ف ــي ه ــذه اآلون ـ ــة ال ـك ــام ع ــن ال ـج ـهــاد ،وأن ــه
َّ
وي َّ
معطلةُ ،
روج لتبرير األعمال الشنيعة تحت
فريضة
دعوى إحياء فرض الجهاد اإلسالمي؛ كقتل السائحين

• م ـ ــا الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ل ـت ـص ـح ـيــح
المفاهيم الدينية لدى الشباب؟
 أطالب بأن تدرس مادة العقل،وفلسفة العقل ،وفلسفة الدين ،من
بداية المرحلة االبتدائية ،ففلسفة
العقل وفلسفة الدين ،تمنح الطفل
ف ـهــم م ــا يـسـتـقـبـلــه م ــن خ ـطــابــات،
فـ ـي ــدرك ال ـس ـي ــئ م ـن ـهــا وال ـح ـس ــن،
المفيد والـضــار ،من خــال تحليل
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ،ونـ ـطـ ـب ــق عـ ـل ــى ذل ــك
ف ــي ج ـم ـيــع الـ ـم ــراح ــل الـتـعـلـيـمـيــة
ح ـتــى ال ـجــام ـعــة ،بـحـيــث ﻻ يسلم
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات ك ـم ــا هـ ــي ع ـل ـي ـهــا،
السيما أن مجتمعاتنا تعاني تعدد
التيارات الدينية ،والخطابات التي
في اغلبها هادم لوحدة المجتمع.
• ع ـ ـلـ ــى أي ش ـ ـ ـ ــيء ا سـ ـتـ ـن ــدت
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـم ـت ـش ــددة ف ــي نـشــر
مـفــاهـيـمـهــا الـعـنـيـفــة وخـطــابــاتـهــا
للناس؟
 تستند كل الجماعات المتطرفةوعلى رأسها "داعــش" راهنا ،على
م ـف ـه ــوم ال ـح ــاك ـم ـي ــة ،وي ـع ـت ـب ــرون
أنفسهم أوصـيــاء الله تعالى على
األرض ،ويـحـكـمــون كــأنـهــم ن ــواب
ال ـلــه ع ـلــى األرض ،وم ــن يـعـتــرض
على ذلك او يعترض على فكرهم،
يـهــدروا دمــه ،وهــم بذلك يخالفون
شــري ـعــة ال ـل ــه وك ــام ــه ف ــي ال ـق ــرآن
الكريم ،ويخالفون السنة النبوية،
وسنة الخلفاء الراشدين ،والرسول
(ص ـل ــى ال ـل ــه ع ـل ـيــه وسـ ـل ــم) ي ـقــول:
"أنتم أعلم بشؤون دنياكم" ،فترك
اإلن ـســان يـصــرف أم ــور دن ـيــاه بما

يتناسب والواقع المعيش ،وليس
كـمــا يــريــدنــا اص ـحــاب الـجـمــاعــات
المتطرفة ،كاإلخوان وداعــش ،كذا
نجد فــي مواقفه (صلى الله عليه
وسـلــم) مــع أهــل الـكـتــاب ،مما يدل
على التسامح والتعامل الحسن،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي تـمـنــع ف ـيــه هــذه
ا لـجـمــا عــات معايدتهم ،والتعامل
م ـع ـه ــم ،م ـم ــا ي ـث ـي ــر ف ـت ـن ــة وي ـه ــدم
المجتمع ووحدته.
• م ــن الـسـبــب ف ــي ان ـت ـشــار هــذا
الـ ـفـ ـك ــر حـ ـت ــى ص ـ ـ ــار خ ـ ـطـ ــرا ع ـلــى
الشباب والمجتمع؟
 الـتــربـيــة المغلقة ،لــذا ينبغيأن ن ــرب ــي األبـ ـن ــاء ع ـلــى اﻻن ـف ـتــاح،
إلكسابهم ا ل ـجــرأة على المناقشة
والحوار ،والمدرسة يجب ان تراعي
د عــم روح المحبة ،بين التالميذ،
واﻻه ـت ـمــام مــن الـبـيــت والـمــدرســة
واإلعالم ،فهذه اﻻمور إذا تكاتفت،

العمليات االنتحارية ضد
اآلمنين غدر وخيانة
الــداخ ـل ـيــن إل ــى ب ــاد الـمـسـلـمـيــن ب ـتــأش ـيــرات دخ ــول،
المسلمين،
والتفجيرات واألعمال االنتحارية ببالد غير
َ
ومن ثم
وذلك بحجة أن تأشيرة الدخول ليست بأمانِ ،
ُي ِّ
جوزون قتل السياح الذين دخلوا بالد اإلسالم ،كما
ُي َج ِّوزون لمن دخل بالد غير المسلمين أن يقوم بأعمال
انتحارية كلها أمور محض افتراء ال يقبلها الشرع.
ومــن المفاسد العظيمة أن هــذه األفــاعـيــل الدنيئة
ال ـخ ــارج ــة ع ــن اح ـك ــام اإلس ـ ــام ون ـب ـلــه ت ــزي ــدتــرسـيــخ
الشائعات واالتـهــامــات الباطلة التي يلصقها أعــداء
المسلمين بدين اإلسالم ويريدون بهاتشويه صورته
ِمن أنه دين همجي دموي ،غايته قهر الشعوب والفساد
في األرض ،وهذا كلهمن الصد عن الله وعن دين الله.
أما التفجيرات واألعمال االنتحارية التي ُي َ
قصد بها
بالدهم
اآلمنون من المسلمين أو غير
المسلمين في ٌ
فحرام ً
ٌ
ٌ
وغدر وخيانة ،وال
شرعا
أو في بالد المسلمين
عالقة لها باإلسالم وال بالجهاد في سبيل الله ،بل ْهي
َ ْ َ
َ
من
اإلرجاف َّالوارد في ُ ُقول الله ٌتعالى﴿ ْ :ل ِئن ُل ْم َينتهِ
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ونين أ ْي َن َما ث ِقف َوا أ ِخذوا َوقتلوا َّتق ِتيل • ُسنة
• َمل ُع
ِ
َّ َ َ
ْ ُ َ ْ َ
َ ً
اللهِ ِفي ال ِذين خل ْوا ِمن ق ْبل َولن ت ِج َد ِل ُ ٌسنةِ اللهِ ت ْب ِديل﴾
[األح ـ ــزاب ،]60-62 :و"اإلرج ـ ــاف" كـلـمــة لـهــا مفهومها
السيئ الذي يعني إثارة الفتن واالضطرابات والقالقل
باستحالل الدماء واألموال.

أعالم في تاريخ اإلسالم

الظاهر بيبرس ...مؤسس دولة المماليك
●

اللهم اجعلنا من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين
المستغفرين باألسحار ،برحمتك يا عزيز يا غفار ،اللهم ال تدع
ً
ً
لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنبا إال غفرته ،وال عيبا إال
ً
ً
سترته ،وال مريضا إال شفيته ،وال ميتا إال رحمته ،وال دعاء
ً
ً
ً
ّ
إال استجبته ،وال تائبا إال قبلته ،وال مؤمنا إال ثبته ،وال طالبا
ً
إال وفقته ،وال عدوا إال خذلته وقصمته.

• إذن هناك مــن يـحــاول إفساد
الدين علينا؟

صابرين زغلول متحدثة إلى محرر «الجريدة»

المكتبة الدينية

القاهرة  -طارق لطفي

نموذجا" ،ووجــدت أن هذا المفكر
وال ـف ـي ـل ـســوف كـ ــان ي ـس ـت ـشــرف مــا
ســوف يقع فــي الــوقــت الــراهــن ،من
ع ـن ــف وم ـ ــن م ـف ــاه ـي ــم ل ـل ـحــاكـمـيــة
والــداعـشـيــة ،فنبه فــي كتبه ســواء
"الـتـحــريــر والـتـنــويــر" أو "مقاصد
الشريعة" ،إلــى أنــه ﻻبــد من اعمال
ال ـع ـقــل ،فــابــد أن نـتـعـقــل ونــدخــل
الـ ـعـ ـق ــل والـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــر الـ ـعـ ـقـ ـل ــي فــي
ال ـن ـص ــوص ،قـكـثـيــر جـ ــدا لــاســف
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــال ــي م ــن الـخـطــب
الـمــوجـهــة س ــواء لـغــرض سياسي
أو أي غ ـ ــرض م ـ ــا ،ي ــوج ــه ال ـن ــاس
ويضللهم ،مــع أن فــي الـقــرآن أكثر
م ــن  222آيـ ــة ت ـت ـحــدث ع ــن الـعـقــل
والمطالبة بتعقل األمــور والبحث
ف ــي ب ــاط ــن ال ـن ــص ن ـف ـســه ﻻن الـلــه
تـعــالــى جـعــل الـنـصــوص الـقــرآنـيــة
كـلـهــا ف ــي صــالــح اﻻن ـس ــان ولـيــس
العكس.

 طبعا ،لألسف الشديد كثيرونيتخذون الدين ستارا لمطامعهم
س ــواء الـشـخـصـيــة ،أو الــديـنـيــة أو
السياسية ،لتوجيه طائفة معينة
من الناس.

القاهرة  -محمد أبو الجاسم

ُو ِلد السلطان المملوكي ركن الدين بيبرس البندقداري
ع ـلــى أرج ـ ــح األق ـ ـ ــوال س ـنــة 625هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 1221م ف ــي منطقة
"قيرغيزستان"بوسط آسيا ،وبيبرس كلمة تركية تعني
ً
"أمير فهد" ،وبدأ مملوكا ُيباع في أسواق بغداد والشام،
وانـتـهــى بــه األم ــر كــأحــد أع ـظــم الـســاطـيــن فــي العصر
اإلسالمي الوسيط.
ح ـكــم م ـصــر ب ـعــد رج ــوع ــه م ــن م ـعــركــة ع ـيــن جـ ُـالــوت
واغ ـت ـي ــال ال ـس ـل ـطــان س ـيــف ال ــدي ــن ق ـط ــز؛ ح ـيــث خـطــب
ل ــه بــالـمـســاجــد ي ــوم الـجـمـعــة  6ذي ال ـح ـجــة 658هـ ـ ـ ــ11
نوفمبر1260م ،وأحيا خــال ُحكمه الخالفة العباسية
فــي ال ـقــاهــرة ،بـعــد ًمــا قـضــى عليها الـمـغــول فــي بـغــداد،
ُ
وأنشأ ً
نظما إداريــة جديدة في الدولة ،واشتهر بذكائه
العسكري وأسلوبه الدبلوماسي ،وكان له دور كبير في
تغيير الخريطة السياسية والعسكرية في منطقة البحر
المتوسط؛ حكم17سنة وشهرين.
لــم يكد يستقر فــي الحكم حتى اتخذ عــدة إج ــراء ات

تهدف إلى تثبيت حكمه فتقرب من الخاصة والعامة؛
وقام بتخفيف الضرائب عن السكان ،كما عفا عن السجناء
السياسيين ،وأف ــرج عنهم ،وعـمــل على االنـفـتــاح على
العالم اإلسالمي لكسب ود زعمائه ،وقام كذلك بالقضاء
على الحركات المناهضة لحكمه ،وأعاد األمن والسكينة
إلى البالد.
عمل بيبرس على تصفية الوجود الصليبي في الشام،
وك ــان لــه الـفـضــل فــي تطهير م ــدن قـيـســاريــة وأرس ــوف
وطـبــريــة ويــافــا وأنـطــاكـيــة مــن الصليبيين ،وك ــان من
تنقض سنة من
حـمــاس بيبرس فــي جـهــادهــم ،أنــه لــم
ِ
السنوات العشر الواقعة بين عامي (659-669هـ ــ1261-/
1271م) دون أن يوجه إليهم حملة صغيرة أو كبيرة،
وكان ينتصر عليهم في كل مرة ،ويسترد أرضا من أرض
إحدى اإلمارات الباقية بأيديهم ،بعد ذلك اتجه السلطان
الظاهر بيبرس نحو العدو اآلخر والحليف الدائم لكل من
الصليبيين والمغول ،في مملكة أرمينيا الصغرى (جنوب
األناضول) فقد وجه إليها في عام (665هـ 1266م) القائد
ق ــاوون؛ بقصد تأديب ملكها على تحالفه مع التتار،

وتشجيعه لهما على مهاجمة الـشــام ومصر،
والمساهمة في دعمهما بفرض حصار اقتصادي
على دولة المماليك ،وكانت الخطوة األخيرة واألهم في
مواجهة "أنطاكية" أقــوى اإلمــارات الصليبية المتبقية
والمتحالفة مع التتار ،وكــان سقوطها أكبر الخطوات
على طريق نهاية الصليبين بالشام.
شهد عهد بيبرس نهضة معمارية وتعليمية كبيرة؛
َّ
اهتم بتجديد الجامع األزهــر ،وعمل على إنشاء
حيث
َّ
َ
العديد من المؤسسات التعليمية فأنشأ المدارس بمصر
ودمشق ،وفي خارج مصر قام بعدد من اإلصالحات في
الحرم النبوي بالمدينة المنورة ،وقام بتجديد مسجد
إبراهيم عليه السالم في الخليل ،كما قام بتجديد قبة
الصخرة وبيت المقدس ،وعمل على إقامة دار للعدل
مهمتها الفصل في القضايا والنظر في المظالم.
وبعد حياة مليئة باألحداث وبعد حكم دام سبعة عشر
ً
عاما توفي الظاهر بيبرس يوم الخميس (27من المحرم
ُ َ
ً
676ه ـ 2من مايو1277م) عن54عاما ؛ود ِفــن في المكتبة
الظاهرية في دمشق.

بـحـيــث ت ـكــون لـهــا ال ـق ــدرة على
توعية الطفل مــن الـصـغــر ،فلن
يحدث هذا العنف الذي نراه اآلن.
• هل غياب الثقافة اإلسالمية
الـصـحـيـحــة هــو ال ــذي أدى إلــى
ذلك؟
نحن بالفعل نفتقد الثقافة
اﻻسالمية ،وهــذا راجــع لضعف
ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاه ـ ــج ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
مـ ــوضـ ــوعـ ــات تـ ـ ـ ــزرع ال ـم ـح ـب ــة،
وت ــرب ــي عـلــى الـتـســامــح وتـقـبــل
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ًـا عـ ـ ـ ــن ض ـع ــف
المستوى الثقافي لــدى مدرس
ح ـ ـصـ ــة ال ـ ـ ــديـ ـ ــن ،أو انـ ـتـ ـم ــائ ــه
ل ـل ـج ـم ــاع ــات الـ ـمـ ـتـ ـش ــددة ،مـمــا
يهدد استقرار المجتمع ،فالبد
مــن توضيح الحقائق الدينية
اعالميا ،فــاﻻعــام بعض اجــزاء
تضليلة تساعد على العنف.

٢٤
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صحتنا

ّ
الكتان واليقطين ودوار الشمس والسمسم
بذور تصنع المعجزات!

ّ
مشاكل اكتساب الوزن
لنتخيل أننا نستطيع تخفيف أعراض متالزمة ما قبل الحيض وحتى
ً ً
عبر خطوة بسيطة مثل تناول ملعقة من البذور! قد يكون هذا الحل ممكنا فعال!

بذور الكتان
كفيلة بتنظيم
الدورة الشهرية

تـحـتــوي كــل ملعقة كـبـيــرة من
ب ــذور اليقطين على  1.6ملغ من
الزنك ،أي ما يساوي ربع الكمية
الـيــومـيــة ال ـمــوصــى بـهــا للحفاظ
عـ ـل ــى ت ـ ـ ـ ـ ــوازن مـ ـث ــال ــي ف ـ ــي ع ـمــل
هرمونات الجسم.
ً
سمعت يوما بتقنية «دورة
هل
ِ
البذور»؟ يرتكز هذا المفهوم على
ق ــدرة الـ ـب ــذور ،أي تـلــك الـعـنــاصــر
التي تشتق منها جميع النباتات،
على تنظيم جهاز الغدد الصماء
البشري .مــا مــن أدلــة علمية على
فــاعـلـيــة ه ــذه الـتـقـنـيــة ،لـكــن أثبت
بـعــض ال ـب ــذور مـنــافـعــه الصحية
وق ـ ـ ـ ــدرت ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم ع ـم ــل
الـ ـه ــرم ــون ــات .ك ـي ــف ظ ـه ــرت ه ــذه
النزعة في األصل؟
تعتبر ناتالي سيلدون ،كاتبة
Goodness of Nuts&Seeds
(مـنــافــع الـمـكـســرات وال ـب ــذور) ،أن
ّ
الـ ـب ــذور ت ـشــكــل مـ ـخ ــازن صـغـيــرة
لـ ــأغـ ــذيـ ــة وال ـ ـطـ ــاقـ ــة واألل ـ ـ ـيـ ـ ــاف:
«ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ال ـ ـ ـبـ ـ ــذور عـ ـل ــى ك ـم ـيــة
ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــي ت ـعــزز
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادن ،ك ــال ـح ــدي ــد
والمغنيسيوم والــزنــك .كما أنها
ً
غ ـن ـيــة ب ــال ـب ــروت ـي ـن ــات ع ـل ـم ــا ب ــأن
جميع الـنــاس يحتاجون إلــى 45
ً
ً
غراما منها يوميا» .تتعلق واحدة
م ــن أه ــم م ــزاي ــا الـ ـب ــذور بـسـهــولــة
استعمالها .هل يمكن أن تضعي
علبة من السمك الزيتي في جيبك
ل ـت ـن ــاول ـه ــا ك ــوج ـب ــة س ــري ـع ــة فــي
الـحــافـلــة فــي طــريـقــك إل ــى العمل؟
لن تفعلي ذلــك على األرج ــح! لكن
البذور صغيرة الحجم ومتحركة
وسهلة االستعمال .تقول سيلدون:
«أضـيــف الـبــذور إلــى المشروبات
المخفوقة والـعـصـيــدة ،وأوزعـهــا
فــوق أطـبــاق الـحـســاء والسلطات
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـكـ ــرونـ ــة ،وأخ ـ ـل ـ ـط ـ ـهـ ــا مــع
الـ ـمـ ـخـ ـب ــوزات الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة .يـمـكــن
جـعــل
اس ـت ـع ـم ــال ب ـ ـ ــذور ال ـق ـن ــب لـ ّ
عـجـيـنــة ف ـط ـيــرة ال ـج ـبــن م ـغــذيــة،
ّ
وتشكل بذور الشيا والتمر بدائل
م ـم ـت ــازة لـعـجـيـنــة ال ـب ـس ـكــويــت».
ً
تـ ـتـ ـح ــدث س ـ ـي ـ ـلـ ــدون أي ـ ـض ـ ــا عــن
إم ـ ـ ـكـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ن ـق ــع

البذور كي تنبت أو تحضير زبدة
وحليب بالبذور ،أو يمكن تناول
قبضة منها بكل بساطة.

آثار البذور
ت ـك ـث ــر األدلـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـث ـب ــت أن
المغذيات النباتية الموجودة في
ً
ً
البذور تعطي أثرا قابال للقياس في
الهرمونات النسائية .يقول خبير
ال ـعــاج الـبــديــل م ــارك هــايـمــان في
مقالته «دورات حياة المرأة :تجديد
ال ـ ـت ـ ــوازن» ،إن األلـ ـي ــاف ال ـغــذائ ـيــة
وعـ ـن ــاص ــر ال ـل ـي ـغ ـن ــان (مـ ـغ ــذي ــات
ن ـبــات ـيــة م ــوج ــودة ف ــي عـ ــدد كبير
من البذور والحبوب والفاصوليا
ت ـس ـمــح ب ـت ـق ــوي ــة جـ ـه ــاز ال ـم ـنــاعــة
وتجديد توازن الهرمونات) تتصل
بهرمونات األستروجين وتساعد
الجسم على التخلص منها عبر
البول أو البراز .بكل بساطة ،بذور
الكتان كفيلة بمساعدة الجسم على
التخلص من فائض األستروجين
عـنــد إن ـتــاج كمية مـفــرطــة مـنــه ،ما
يؤدي إلى تنظيم الدورة الشهرية
بدرجة إضافية وتخفيف ألم الثدي
في هذه الفترة.
فــي مــا يـخــص ب ــذور ُاليقطين،
كشفت دراسة تجريبية نشرت في
مجلة «كليماكتيريك» أن استهالك
زي ـ ــت بـ ـ ــذور ال ـي ـق ـط ـيــن أسـ ـه ــم فــي
تخفيف حدة نوبات الحر والصداع
وألـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـفـ ــاصـ ــل لـ ـ ـ ــدى الـ ـنـ ـس ــاء
ً
المشاركات في الدراسة علما بأنهن
ّ ِ
كن في مرحلة انقطاع الطمث.
ل ـ ـكـ ــن ه ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن أن ن ـح ـصــد
م ـنــافــع إضــاف ـيــة م ــن الـ ـب ــذور عبر
تـنــاول خلطات خــاصــة فــي أوقــات
ُ
مـ ـ ـح ـ ــددة؟ ت ـع ـت ـب ــر دورة الـ ـب ــذور
ً
م ـم ــارس ــة ج ــدي ــدة ن ـس ـب ـيــا وحـتــى
أقوى داعميها ليسوا متأكدين من
أصلها .تقضي هذه التقنية بأكل
ملعقة كبيرة على األقــل من بذور
ً
اليقطين والكتان يوميا ،خالل أول
أسـبــوعـيــن م ــن ك ــل دورة شـهــريــة،
ثم يجب تناول الكمية نفسها من
بــذور دوار الشمس والسمسم كل
َ
المتبقيين.
يوم خالل األسبوعين
لكن ال تمتد الــدورة الشهرية
فـ ــي ج ـس ــم كـ ــل امـ ـ ـ ــرأة عـلــى
ً
ً
 28يــومــا طبعا بــل تواجه
نساء دورات غير منتظمة
أو تغيب ال ــدورة الشهرية
ل ــدي ـه ــن فـ ــي ب ـع ــض األش ـه ــر

ً
مــن دون أن تتعلق حالتهن دومــا
بدورة القمر .لكن تشير أدلة مبنية
على تجارب شخصية إلــى أن أكل
بــذور مثل اليقطين والكتان حين
ي ـب ــدأ الـ ـن ــزف ث ــم ال ـس ـم ـســم ودوار
الشمس فــي فترة اإلبــاضــة يسمح
بتخفيف جزء من آثار األستروجين
الـ ـم ــزعـ ـج ــة ،ح ـت ــى أن ـ ــه ي ـس ـه ــم فــي
ت ـن ـظ ـيــم ال ـ ـ ـ ــدورة ك ـل ـه ــا وال ـح ـف ــاظ
المعالجة
على سالمتها .توضح
ِ
ال ـغــذائ ـيــة هــانــا أل ــدرس ــون« :ت ـبــرز
ً
ال ـحــاجــة دوم ـ ــا إل ــى الـتـخـلــص من
سموم األستروجين حين ينتجها
ال ـج ـســم ألن ـه ــا ق ــد تـسـبــب مـشــاكــل
متنوعة ،مــن بينها مــتvالزمــة ما
قبل الحيض ،وليونة الثدي ،وغياب
اإلباضة ،واكتساب الــوزن ،وزيادة
خطر اإلصابة بالسرطان المرتبط
بعمل الهرمونات .يسهم أكل البذور
النيئة والعضوية المطحونة في
تعزيز عملية إزالة السموم .بفضل
تـق ـنـيــة دورة ال ـ ـبـ ــذور ،يـمـكـنــك أن
تدعمي كــل مرحلة بعناصر نيئة
تكون ضرورية للحفاظ على وظيفة

رادار
مخاطر السيجارة الواحدة

متى تأخذ الستاتين؟

ً
اإلصابة بمرض القلب والسكتة
يرفع تدخين سيجارة واحدة يوميا خطر ُ
دراسة نشرت في مجلة .BMJ
الدماغية بنسبة  %48إلى  ،%74وفق
ُ
جمع الباحثون بيانات من  141دراسة أنجزت في  21دولة ومنطقة
ً
وشملت معا ماليين الناس .حللوا المخاطر المرتبطة بتدخين سيجارة،
ً
أو خمس سـجــائــر ،أو  20سـيـجــارة يــومـيــا ،آخــذيــن فــي االعـتـبــار السن،
والجنس ،وغيرهما من عوامل مــؤثــرة .تبين لهم أن تدخين سيجارة
ً
ً
ّ
يوميا مسؤول عن نصف الخطر الذي شكله تدخين  20سيجارة يوميا
بين الرجال وثلث هذا الخطر ُبين النساء.
في المقال االفتتاحي الذي نشر مع الدراسة ،أشار الباحثون« :يحمل
التدخين الخفيف ،والتدخين العابر ،وتدخين عدد أقل من السجائر مخاطر
ً
كبيرة تزيد احتمال التعرض ألمراض قلبية وعائية» .إذا ،إن كنت ترغب
في حماية قلبك ،فال يكفي أن تقلل من عدد السجائر التي تدخنها .عليك
أن تقلع عن التدخين بالكامل.

يشير بحث جديد إلــى أن أدويــة الستاتين المخفضة للكولسترول ال
ُ
ً
تستعمل بالشكل الكافي على األرجح بين األشخاص األصغر سنا الذين
ُ
للنوبة القلبية.
يعتبرون أكثر عرضة ُ
شملت الدراسة ،التي نشرت في مجلة الكلية األميركية لمرض القلب،
أكثر من  1600شخص يبلغون من العمر خمسين سنة أو أقل وسبق أن
عانوا نوبة قلبية .كان واحد فقط من كل ثمانية منهم يأخذ أدوية ستاتين
قبل اإلصابة بالنوبة القلبية.
يخفض تناول الستاتين خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية بنحو %20
يستوف
كمعدل .لكن معظم َمن لم ُيعالجوا بهذه األدويــة في الدراسة لم
ِ
المعايير الـضــروريــة ألخــذ الستاتين بــاالسـتـنــاد إلــى توجيهات الكلية
األميركية لطب القلب وجمعية القلب األميركية.
تنصح هذه التوجيهات بالستاتينات وفق معدل خطر يأخذ في االعتبار
عوامل مثل نسبة الكولسترول في الدم وضغط الدم.

الدورة الشهرية .أناقش الموضوع
ً
غ ــال ـب ــا م ــع ال ـن ـس ــاء وأع ـت ـب ــر ه ــذه
الطريقة مقاربة طبيعية لمتالزمة
ما قبل الحيض أو لمحاولة تنظيم
الدورة الشهرية».

منافع في أوقات محددة

بذور دوار
الشمس تحتوي
على األوميغا 6
والفيتامين E

تـ ــوضـ ــح أل ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون أن ب ـ ــذور
ال ـ ـك ـ ـتـ ــان تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ع ـن ــاص ــر
األومـيـغــا  3والـلـيـغـنــانُ ،
وي ـقــال إن
الزنك الموجود في بذور اليقطين
يـمـنــع األس ـت ــروج ـي ــن م ــن الـتـحــول
إلى تستوستيرون ،ويحث الجسم
إنتاج هرمون البروجستيرون
على
ّ
الــذي ُيحضر الــرحــم للحمل خالل
الجزء الثاني من الــدورة الشهرية.
ُي َ
عرف هــذا الجزء بمرحلة الجسم
األصفر ويبدو أن تناول بذور دوار
الشمس التي تحتوي على األوميغا
 6والفيتامين  ،Eإلــى جانب بذور
السمسم الغنية بعناصر الليغنان،
في هذه الفترة يساعد الجسم على
ً
إنتاج البروجستيرون طبيعيا.

ربـمــا تـتـســاء لـيــن عـمــا يمكن أن
يحصل عـنــد أك ــل ب ــذور أخ ــرى في
الفترة التي تتطلب استهالك بذور
ال ـك ـتــان أو دوار ال ـش ـمــس .تجيب
سـيـلــدون« :ال أظــن أنــك ستحرمين
نفسك من أية منافع عبر أكل ملعقة
ص ـغ ـي ــرة م ــن بـ ـ ــذور ال ـس ـم ـســم فــي
الــوقــت ال ــذي يـفــرض عـلـيــك تـنــاول
بذور الكتان واليقطين» .ال شك في
أن أك ــل ب ــذور مختلفة لــن يـضـ ّـرك،
ل ـكــن يـعـتـبــر م ــؤي ــدو تـقـنـيــة دورة
البذور أن هذه الطريقة هي األفضل
لتنظيم عمل الهرمونات .يجب أال
تصبح تقنية دورة الـبــذور بديلة
عن العالج الذي يستهدف مشاكل
ال ـغ ــدد ال ـص ـمــاء الـ ـح ــادة ،لـكـنــك قد
تستفيدين من فهم منافع المعادن
وال ـم ـغــذيــات الـنـبــاتـيــة ال ـمــوجــودة
فــي مختلف الـبــذور على مستوى
العمليات الهرمونية لتجديد توازن
أوقفت
دورتك الشهرية ،ال سيما إذا
ِ
للتو أخذ حبوب منع الحمل أو إذا
كانت دورتك غير منتظمة أو كنت
تريدين تحسين خصوبتك .تقول

أل ــدرس ــون« :مــا لــم تكوني مصابة
ً
بمشاكل هرمونية حادة جدا ،مثل
متالزمة المبيض متعدد الكيسات،
أو كـنــت تستعملين تـقـنـيــة دورة
ال ـبــذور كـعــاج وحـيــد ،لــن تسببي
لنفسك أي مضار».
ـت بــأه ـم ـيــة الـ ـب ــذور،
إذا اق ـت ـن ـعـ ِ
توصي ألــدرســون بتناول األنــواع
ال ـع ـضــويــة وال ـن ـي ـئــة والـمـطـحــونــة
لضمان االستفادة القصوى من هذه
العناصر الـغــذائـيــة الـمــدهـشــة .من
األفضل أن تكون البذور مطحونة
ألن أنــزي ـمــات الـمـعــدة ال تستطيع
تفكيك الـبــذور الكاملة حين تصل
إلـ ــى األم ـ ـعـ ــاء وال ت ـك ــون أضـ ــراس
الشخص ا ل ـعــادي كافية لطحنها
لألسف .لكن يجب أن تتوخي الحذر
حـيــن تـقــرريــن ش ــراء ب ــذور الـكـتــان
ً
المطحونة مسبقا ألنها تتأكسد
خــال بضعة أيــام وتصبح زنخة.
لذا من األفضل أن تطحنيها بنفسك
في الخالط أو في مطحنة القهوة أو
بالهاون والمدقة.

ّ
الجلوس يسيء إلى صحة دماغك
ّ
رغم التمرن
المطول ّ
ّ
يضر الدماغ ،وفق دراسة أولية شملت
الجلوس
بالغين في منتصف عمرهم أو تخطوه.
جاسمين كولير
اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس أن َمن
ً
أمضوا أطول وقت في الجلوس خالل النهار ،بين  35بالغا غير
مصابين بالخرف تتراوح أعمارهم بين  45و 75سنة ،عانوا
أكبر تراجع في كثافة في الفص الصدغي األوسط.
هــذه المنطقة مــن الــدمــاغ بالغة األهمية فــي صنع ذكريات
جديدة .حتى المعدالت العالية من النشاط الجسدي لم يكن لها
أي تأثير ،حسبما استخلص معدو الدراسة في تقرير نشروه
ً
أخيرا عن اكتشافاتهم في مجلة .PLOS ONE
ِّ
تعزز الدراسة مجموعة األدلة المتنامية التي تشير إلى أن
الجلوس بإفراط يزيد خطر اإلصابة بمرض القلب ،والسكري،
ً
وغيرهما من أمراض ،حتى بين َمن ُيعتبرون ناشطين جسديا.
يؤكد ديفيد ميلر ،باحث بارز شارك في إعداد تقرير الدراسة
وبروفسور سريري مساعد متخصص في علم النفس والعلوم
الحيوية السلوكية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس،
وزمــاؤه أن من الضروري اآلن إجــراء مزيد من األبحاث بغية
التأكد مما إذا كــان الحد من السلوك الخامل يعكس التأثير
الذي توصلوا إليه.

خطر الخرف
عـنــد ع ــرض خلفية دراس ـت ـهــم ،يشير الـبــاحـثــون إل ــى تــزايــد
ُ
عدد المنشورات التي تظهر أن التمرن الجسدي يؤخر ظهور
ألزهايمر وغيره من أنــواع الخرف وأنــه يعود بالفائدة على
بنية الدماغ.
يعتبر أحد تفسيرات هذا التأثير أن النشاط الجسدي يزيد
تدفق الدم إلى الدماغ ،ما يسهم بدوره في نمو خاليا عصبية
ّ
ويحد من التراجع في بنية الدماغ ووظائفه.
جديدة
ولكن مقارنة بهذا الكم الكبير من المنشورات التي تتناول
ّ
تأثير التمرن« ،نالحظ ندرة في البحوث التي تركز على العالقة
ً
ً
ً
بين السلوك الخامل وخطر الخرف» ،فضال عن أن عددا قليال
مــن ال ــدراس ــات يتفحص التأثير «اآلل ــي» فــي الــدمــاغ ،حسبما
يشير الباحثون.
ّ
إال أن هذا األمر يجب أن يشكل مصدر قلق ،وفق الباحثين،
ً
خصوصا أن التقارير تشير إلــى أن نحو  %13مــن عــبء داء
ألزهايمر العالمي يعود على األرجح إلى تمضية وقت طويل
في الجلوس.
ً
اسـتـنــادا إلــى هــذا التقدير ،احتسب الباحثون أن الحد من
الـسـلــوك الـخــامــل بنحو « %25قــد يسهم فــي تـفــادي أكـثــر من
مليون» حالة من داء ألزهايمر حول العالم.
قـ ّـرر الفريق التركيز على الفص الصدغي األوس ــط ألن من
المعروف أن هذه المنطقة من الدماغ تتراجع مع السن ،ما يؤدي

إلى إعاقة في الذاكرة.
كذلك ذكــروا أن التمتع «بلياقة أيروبيك» أعلى ُربــط بحجم
الحصين األك ـبــر ،وه ــو منطقة مــن الـفــص الـصــدغــي األوس ــط
ً
ً
ُ«درست بشكل مكثف» وتؤدي دورا مهما في الذاكرة.

التمرن
تفحص الباحثون في دراستهم الروابط بين كثافة الفص
الصدغي األوسط ،والتمرن ،ووقت الجلوس في حالة  25امرأة
و 10رجــال غير مصابين بأعراض الخرف وتتراوح أعمارهم
بين  45و 75سنة.
حصل الفريق على بياناته عن معدل الساعات التي أمضاها
ً
المشاركون جلوسا كل يوم ومعدالت نشاطهم الجسدي من
استبانات مفصلة مألها هؤالء الرجال والنساء .كذلك قيست
كثافة الفص الصدغي األوس ــط بإخضاع أدمـغــة المشاركين
لعمليات مسح بالرنين المغناطيسي.
ّ
عندما حــلــل الـبــاحـثــون الـبـيــانــات ،لــم يكتشفوا «أي روابــط
مهمة» بين معدالت النشاط الجسدي وكثافة الفص الصدغي
ً
األوسط .لكنهم الحظوا أن األكثر خموال امتلكوا كثافة الفص
الصدغي األوسط األدنى.
صحيح أنهم لم يدرسوا اآلليات التي يؤثر عبرها الجلوس
ً
المطول سلبا في الدماغ ،إال أن معدي الدراسة يشيرون إلى
االقـتــراح أن «السلوك الخامل قد يكون له تأثيرات مضرة في
عملية ضبط معدل السكر في الدم».
متنام في معدل
تبدل
إلى
يؤدي
يعتقد الباحثون أن هذا قد
ٍ
السكر في الدم ويسبب تراجع تدفق الدم إلى الدماغ ،ما ينعكس
ً
سلبا على صحة الدماغ.
ً
ّ
يؤكد الباحثون أيضا أن اكتشافاتهم هذه «أولية» وال تبرهن
ً
ّ
المطول يسبب فعال تراجع كثافة الفص الصدغي
أن الجلوس
األوسط .لذلك يشددون في الختام« :يجب أن تشمل الدراسات
ً
اإلضافية تحليالت طولية وتتفحص اآلليات ،فضال عن التحقق
من فاعلية الحد من السلوك الخامل في عكس هذا الرابط».

توابل ةديرجلا
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من  9أحرف وهي اسم ممثلة أميركية.
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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.

2 1 4 7
2 6

9

9
7

كلمات متقاطعة

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ن ـ ـقـ ــاشـ ــات وص ـ ـخـ ــب وأوض ـ ـ ـ ــاع
استثنائية تثير قلقك.
ً
عاطفيا :ال تقحم العائلة في مشاكلك مع
الشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اتـكــل على حــدســك وبصيرتك
لتبيان مصلحتك.
رقم الحظ.4 :
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3

5
3
9
1
6
4
8
2
7

2

7
6
8
2
3
5
9
4
1

1

4
2
1
9
7
8
5
6
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 23يوليو  22 -أغسطس
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كلمات متقاطعة

10

كلمة السر

 - 5وا لـ ـ ـ ـ ــدة – ذو ا ل ــر ف ـع ــة
والقدر (م).
 - 6اسـتـمــر (م) – جــوهــر –
أداة توكيد.

 ( - 7أوبرا )...مذيعة أميركية
من أصل إفريقي.
 ( - 8سهير )...أديبة مصرية
راحلة.

 ( - 9أبــو بـكــر )..أول طبيب
استعمل خيوط الجراحة.
 - 10أحــام (مبعثرة) – 24
ساعة.

سارة غيالر

 ( - 1شـ ـ ـ ـج ـ ـ ــون )...م ـقــد مــة
برامج كويتية.
 ( - 2أنــور ) مخرج ســوري
عالمي (م).
 - 3يـجـمــع – تـجــدهــا ف ــي (
ازدياد).
 - 4ض ــد « ل ـي ـلــى» – صـفــار
بيض (م).

 21مايو  21 -يونيو

1

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

ً
عموديا:

ً
مـهـنـيــا :يـثــار ج ــدال بينك وبـيــن الــزمــاء
يؤدي إلى نتائج طيبة.
ً
ً
عاطفيا :تكتشف أسرارا تتعلق بالحبيب
ال ترضى عنها.
ً
اجتماعيا :شخصيتك الجذابة والمحببة
تلفت االنتباه.
رقم الحظ2. :

الجوزاء

1 9 3 6

9
8
7
5
2
3
6
1
4

 - 1م ـس ـل ـســل ب ـط ــول ــة حــا
والنجمة سعاد عبد الله.
 - 2مك «العظم».
 - 3خالف « أيسر» – قابلوا
(م).
 - 4ت ـج ــده ــا ف ــي (لـ ـ ـ ــورد) –
المرونة (م).
 - 5وقف ضده (م) – نلهو.
 - 6مـتـشــابـهــان – األريـ ــاف
(مبعثرة).
 ....( - 7تيتو) رئيس وزعيم
يوغوسالفي.
 - 8صـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد – ح ـ ـ ـ ـ ــر و ف
متشابهة.
 - 9الــوقــت ال ــذي نـحــن فيه
(م).
 - 10اعتياد دون إقالع – أبو
البشر.

 21مارس  19 -أبريل

5

6
1
2
7
5
9
4
3
8

ً
أفقيا:

7

8 4 9 2
3

الحمل

3

8
7
5
3
4
1
2
9
6

سياسة
قضية
لوم
معلومات
وفاة
كيف
تيار
صياغة
طرف
مقابلة
موقع
ربيع
حياة
تعليق
واقع
صورة
عرب

فلك

3
9
4
6
8
2
1
7
5

كلمة السر:

تسالي

25

ً
مهنيا :تباشر بعمل جــد يــد أو تقف أ مــام
ّ
خيار ال بد منه.
ً
عاطفيا  :تثار نقاشات بينكما تصل إلى
ّ
حد النزاع فحاذر.
ً
ّ
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ت ـش ــاط ــر أفـ ـ ـك ـ ــارك إال مــع
أشخاص تثق بهم.
رقم الحظ.7 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تطرأ فكرة جديدة يحملها الوحي
إليك وتكون مثمرة.
ً
عاطفيا :يحترمك الشريك ألنــك تحافظ
على
أستقامتكَ .
ً
اجتماعيا :ابق في الظل وال تطلع الغير
على أفكارك.
رقم الحظ.8 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تجري نقاشات ّ
مهمة ومفاوضات
لتسيير أعمالك.
ً
عاطفيا :أمامك آفاق واسعة من الرومنسية
واللقاءات.
ً
اجتماعيا :تتناغم مع المحيطين بك ألنك
ّ
الروية.
تعتمد
رقم الحظ.5 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تنفتح أمامك أبواب النجاح نتيجة
مثابرتك وصبرك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـخــذ قـ ـ ــرارا م ــع ال ـشــريــك حــول
مستقبل العائلة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـ ــوم عــائ ـلــي م ـمـ ّـيــز بـظــروفــه
ومفاجآته الحلوة.
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ظــروف مالئمة لخوض منافسات
وكسب رهانات.
ً
عاطفيا :يخشى الحبيب من محاسبة أو
لوم إذا باح لك ّ
بسر.
ً
اجتماعيا :أحد أفراد العائلة يبوح لك بما
يشغله فتسانده.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
ً
مهنيا :تتخذ قرارا مصيريا وتسقط عبئا
ً
ضخما عن كاهلك.
ً
ً
عاطفيا :تجذب إليك شخصا من الطرف
اآلخر وتفرح بذلك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يصغي ال ـنــاس إل ــى ذرائـعــك
ً
فتبدو لهم مقنعا.
رقم الحظ.14 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تشعر بحيرة إزاء مجازفة مالية
ولكن عليك اتخاذ قرار.
ً
عاطفيا :الحبيب بحاجة إلى التفاتة منك
فال تبخل بها عليه.
ً
اجتماعيا :ال تعلق أهمية على النميمة
التي تدور من حولك.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :طور عملك مع الزمالء للوصول
إلى نتائج طيبة.
ً
عاطفيا :تعيشان في هذه الفترة لحظات
رومنسية ال تنسى.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تحقق حلما عائليا وتحمل
السماء إليك بشرى.
رقم الحظ.11 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ظروف مالئمة لتنفيذ أفكار جديدة
بعد دراستها.
ً
عاطفيا :مفاجأة سارة من الحبيب تدخل
الفرح إلى قلبك.
ً
اجتماعيا :لقاء ممتع مع األصدقاء تعيش
خالله لحظات مسلية.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :اعمل ضمن فريق وتناغم مع
األداء المفروض.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :أمـ ــامـ ــك ف ــرص ــة روم ـن ـس ـي ــة
فاستغلها ألنها لمصلحتك.
ً
اجتماعيا  :تـحــاط باالهتمام مــن أحد
ّ
األقرباء ويطمئن بالك.
رقم الحظ.3 :

٢٦

توابل ةديرجلا
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مجتمع

ً
الجامعة األميركية في الكويت تحتفل بتخريج  424طالبا برعاية وزير التربية
احتفلت الجامعة األميركية في الكويت بتخريج  424طالبا
وطالبة لدفعة  ،2018حيث تخرج  269طالبا من كلية اآلداب
والـعـلــوم ،و 155طــالـبــا مــن كلية اإلدارة واالق ـت ـصــاد ،بينهم 7
خريجين حائزين على مرتبة الشرف العليا ،و 19خريجا حائزا
على مرتبة الشرف المتميزة ،و 20خريجا حائزا على مرتبة
الشرف ،وقد أقيم الحفل تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي.
حضر الحفل رئيسة مجلس أ مـنــاء الجامعة األميركية في
الكويت الشيخة دانــا ناصر الصباح ،واألمـيــن الـعــام لمجلس
الجامعات الخاصة د .حبيب أبل ،وأعضاء مجلس األمناء والسلك
الدبلوماسي وكبار الشخصيات وأهالي الخريجين وعائالتهم،
وبـحـضــور نائبة رئـيــس الجامعة لـشــؤون الـقـبــول والـعــاقــات
الـعــامــة أم ــل الـبـنـعـلــي ،ورئ ـيــس الـجــامـعــة األمـيــركـيــة بالكويت

أمل البنعلي نائبة رئيس الجامعة لشؤون القبول والعالقات العامة

د .حنان مظفر عميدة شؤون الطلبة

د .روضة عواد وكيلة الشؤون األكاديمية

د .إيرل (تيم) سوليفان ،وعضو مؤسس مجلس أمناء الجامعة
األميركية في الكويت رئيس لجنة الشؤون األكاديمية بالمجلس
د .توماس بارتليت ،ووكيلة الشؤون األكاديمية د .روضة عواد،
وعمداء الكليات ،وعميدة شؤون الطلبة د .حنان مظفر ،والتي
قامت بتقديم «الطالب المتميزين» ،وهم طالب المراتب األولى
الحاصلين على أعلى معدالت تراكمية للدفعة من كل كلية.
وحاز على اللقب هذا العام من كلية اإلدارة واالقتصاد الطالب
جابر الشمري (خريج المحاسبة واإلدارة) ،والحاصل على معدل
درجات تراكمي بلغ  ،3.93ومن كلية اآلداب والعلوم الطالبة لينا
ال ـهــواري (خــريـجــة تصميم غــرافـيـكــي) ،والـحــاصـلــة على معدل
درجات تراكمي بلغ  ،3.93وعبدالعزيز المحميد (خريج العالقات
الدولية واألدب اإلنجليزي) ،والحاصل على معدل درجات تراكمي
بلغ  ،3.95والذي ألقى كلمة نيابة عن الخريجين.

د .علي شرارة عميد كلية العلوم واآلداب

الشيخة دانا ناصر الصباح رئيسة مجلس أمناء الجامعة األميركية وإلى يسارها د .حامد العازمي وإلى يمينها
نائب رئيس مجلس األمناء الشريك المؤسس للجامعة األميركية

دفعة كلية اإلدارة واالقتصاد

د .ايرل تيم سوليفان رئيس الجامعة األميركية

النشيد الوطني

عامر األسعد مدير العالقات العامة والتسويق

وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي

الخريج عيسى الهرشاني قارئ القرآن

كلمة الطالب عبدالعزيز المحميد

صورة جماعية لدفعة كلية اآلداب والعلوم

أسما سلطانا محمد عبدالعزيز

صورة عامة من الحفل

هنا العلي

مريم العيسى

دالل الشطي

دانة عبداللطيف جمشيد نزاد

محمد مالك غالب توبي

منار إدريس

أريج أرشد محمود محمد

العنود العسكر

محمد عبدالعزيز

ليال بولس

لولوة الشراح

علي سليم

روناك سينج بال فيندر سينج

شازال إقبال محمد إقبال

خالد حمد

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
لـ
النمر
عبدالمحسن
ةديرجلا  :أبدأ تصوير «اختراق» قريبا
ً
•

ّثمن تكريمه بمهرجان نجوم الفن واإلعالم معتبرا الكويت «هوليوود» الفن الخليجي
محمد جمعة

يستعد الفنان السعودي
عبدالمحسن النمر لمشروع
درامي جديد بعنوان «اختراق»
من المقرر أن يشهد مشاركة
نخبة من النجوم العرب.

استطاع الفنان عبدالمحسن
الـنـمــر أن يظهر بــأكـثــر مــن وجــه
في دراما رمضان هذا العام ،وذلك
م ــن خـ ــال م ـش ــارك ـت ــه ف ــي «ع ـطــر
ال ــروح» مع الفنانة هــدى حسين
و«ال ـخ ـط ــاي ــا ال ـع ـش ــر» و«هـ ـ ــارون
الرشيد».
يشار إلى أن النمر الذي ظهر
فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـم ــل ل ــدي ــه قـ ــدرة
كبيرة على تلوين األداء ،ويعرف
كيف ينتقل من حالة إلى أخرى،
وراهن هذا العام بالثالثة وكسب
الــرهــان واسـتـحــق ان يـكــون احد
فرسان رمضان ،وقد حضر إلى
الكويت منذ أيام ساعات للتكريم
ضـمــن فـعــالـيــات ال ـ ــدورة الثالثة
من مهرجان نجوم الفن واإلعالم
كـ ــأف ـ ـضـ ــل شـ ـخـ ـصـ ـي ــة خ ـل ـي ـج ـيــة
عـ ــن م ـس ـل ـس ـل ـيــه «عـ ـط ــر ال ـ ـ ــروح»
و«الخطايا العشر».
«الـجــريــدة» التقت النمر على
ه ــام ــش االح ـت ـف ــال لـلـحــديــث عن
ت ـجــاربــه ال ــدرام ـي ــة وج ــدي ــده في
الفترة المقبلة.
ب ــدأن ــا حــديـثـنــا م ــع الـنـمــر من
ت ـك ــري ـم ــه فـ ــي مـ ـه ــرج ــان «ن ـج ــوم
الفن واإلع ــام» ،وقــال« :سعادتي
ال ت ــوص ــف بـ ــأن ي ــأت ــي تـكــريـمــي
في الكويت بلد الفن وهوليوود
الخليج بين هذه الكوكبة الكبيرة
من النجوم ،ويعني لي الكثير أن
أعتلي المسرح امام هذا الحشد
من الفنانين».

تفاعل الجمهور
وت ـطــرق ـنــا خ ــال حــديـثـنــا مع

الـنـمــر إل ــى تـفــاعــل الـجـمـهــور مع
أعـمــالــه الــدرام ـيــة ،فـقــال« :سلكت
درب الشر هذا العام في األعمال
الثالثة ،وال شك ان كره الجمهور
لشخصية ا لـشــر يــر د ل ـيــل نجاح
الـمـمـثــل ف ــي اداء ال ـ ــدور وإق ـنــاع
المتلقي بــه ،ولله الحمد تفاعل
الجمهور مع الشخصيات الثالث،
ووص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ـ ّـي اش ـ ـ ـ ــادات ك ـث ـيــرة
عبر مختلف منصات التواصل
االجتماعي ،وذلك أثلج صدري».
وقال النجم السعودي إن خط
ال ـش ــر يـجـمــع ب ـيــن الـشـخـصـيــات
الثالث غير ان لكل منها تكوينا
مـخـتـلـفــا ،فـقــد جـســد فــي ه ــارون
ال ــرش ـي ــد دور جـعـفــر ب ــن يحيى
ال ـ ـبـ ــرم ـ ـكـ ــي ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـحـ ـض ــور
الـ ـ ـج ـ ــدل ـ ــي فـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـع ـب ــاس ـي ــة ،ب ـي ـن ـم ــا «ال ـخ ـط ــاي ــا
الـ ـعـ ـش ــر» ي ـح ـم ــل ه ــوي ــة ال ـب ـي ـئــة
البحرينية.
وتـ ــوق ـ ـف ـ ـنـ ــا م ـ ــع ال ـ ـن ـ ـمـ ــر ع ـنــد
م ـس ـل ـس ــل «عـ ـط ــر الـ ـ ـ ـ ــروح» الـ ــذي
ي ـشــارك فــي بطولته مــع الفنانة
ه ــدى حـسـيــن ،وقـ ــال« :شخصية
م ـع ـقــدة ل ـمــريــض ن ـف ـســي يجنح
للشر صاغها بمهارة الكاتب عالء
ح ـمــزة ،وس ـعــدت بــالــوقــوف امــام
كاميرا المخرج محمد القفاص،
ومــع الفنانة هــدى حسين كانت
تجربة مميزة ومنحتني مساحة
لــاش ـت ـغــال ع ـلــى ال ـك ــاراك ـت ــر من
ناحية الشكل ليتسق مــع ابعاد
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـن ـف ـس ـيــة ،وأن ـت ـهــز
الفرصة ألشكر تلفزيون دبي على
تبنيه لألعمال الخليجية السيما
عطر الروح».

عبد المحسن النمر
أ م ــا ع ــن خـطـطــه المستقبلية
فــأوضــح الـنـمــر «ب ـصــدد اإلع ــداد
لمشروع قريب بعنوان (اختراق)،
ومن المقرر ان يبدأ تنفيذه قريبا
عـلــى أن ي ـصــور م ــا بـيــن بـلـغــراد
وفرنسا ،وهذا العمل سعودي في
إنتاجه ونصه وتنفيذه ،وأزعــم
أن ــه سـيـكــون م ـنــارة فنية عربية
تحظى باالهتمام من الجمهور
العربي كله في ظل مشاركة نخبة
مــن الـنـجــوم ،منهم طــال السدر
ومـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن الفنانين
العرب من مصر ولبنان

أمل العوضي :فوجئت بقرار استبعادي
من «لمسة فوز» على الهواء
طالبت وزارة اإلعالم ببيان يوضح أسباب هذه الخطوة
●

محمد جمعة

فــوجــئ جـمـهــور بــرنــامــج الـمـســابـقــات
«ل ـم ـس ــة فـ ـ ـ ــوز» ،ال ـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــه اإلع ــام ــي
محمد الــويــس والمذيعة أمــل العوضي،
عـبــر شــاشــة تـلـفــزيــون ال ـكــويــت ،بـخــروج
ال ـعــوضــي م ــن حـلـقــة م ـســاء أم ــس األول،
وعدم عودتها الستكمال الحلقة ،ما وضع
عالمات استفهام عدة حول سبب الخروج
المفاجئ للعوضي.
وخ ــرج ــت ال ـع ــوض ــي ع ــن صـمـتـهــا في
ساعة مبكرة من صباح أمس في فيديو
مـسـجــل لـتــوضــح األس ـب ــاب قــائ ـلــة« :كنت
مـتــرددة فــي الحديث عــن هــذا األم ــر ،لكن
ات ـخــذت قـ ــرارا بــاإلف ـصــاح عـمــا يــؤرقـنــي،
الجميع يعلم أنني تصديت خــال شهر
رمـضــان لتقديم برنامج لمسة ف ــوز ،مع
اإلعــامــي محمد الــويــس ،وسـعــدت بهذه
الخطوة في ظل تعاون فريق العمل الذين
ك ــان ــوا ع ـلــى درج ـ ــة ك ـب ـيــرة م ــن الـحــرفـيــة
والمهنية».
وأضافت« :لقد عاهدت نفسي ان التزم
بعادات وتقاليد المجتمع ،خصوصا أن
إطاللتي جــاء ت عبر التلفزيون الرسمي
للدولة ،وكنت حريصة جدا على مالبسي
وطــري ـقــة حــدي ـثــي والـمـصـطـلـحــات الـتــي
استخدمها».
واستدركت« :كنت أيضا حريصة على
ال ـلــوائــح ال ـتــي تـطـبــق ف ــي وزارة اإلع ــام
م ــزاج ـي ــا أو اخ ـت ـي ــاري ــا ،واحـ ـم ــد ال ـل ــه ان

البرنامج حقق نسبة مشاهدة كبيرة
جدا وفق إحصائيات وزارة اإلعالم،
إل ـ ــى ان ف ــوج ـئ ــت ف ــي ح ـل ـقــة م ـســاء
أمس األول ،وخالل الدقائق الثالث
األخـ ـي ــرة م ــن ال ـب ــرن ــام ــج ،بشخص
يتحدث في الكنترول قائال :لتخرج
امل العوضي من الهواء قبل أن أقطع
عنكم البث».
وأشـ ـ ــارت ال ـعــوضــي ال ــى ان هــذا
األم ــر «اث ــار اسـتـغــراب فــريــق العمل
كله ،وخرجت من الهواء الكتشف أن
النية مبيتة الستبعادي ،وال اعلم
مــن صــاحــب ال ـق ــرار أو ال ـهــدف من
إخــراجــي مــن الـبــث الـمـبــاشــر على
الهواء من تلفزيون وطني ،ثم قيل
لي إنه قرار وكيل التلفزيون مجيد
الـ ـج ــزاف ،وال أع ـلــم مـ ــاذا ب ــدر مني
ليتخذ بحقي هذا القرار».
وطــال ـبــت ب ـب ـيــان رس ـم ــي يــوضــح
أسباب استبعادها« ،أريــد أن اعرف
ما السبب وراء إيقافي ،لو هناك شيء
ص ــدر مـنــي أن ــا عـلــى أت ــم االسـتـعــداد
لــاعـتــذار ،االع ـتــذار مــن شيم الـكـبــار»،
م ـض ـي ـفــة« :ح ـت ــى وإن كـ ــان ال ـ ـقـ ــرار مــن
وزير اإلعــام كما قال لي الوكيل مجيد
ال ـجــزاف أح ـتــرم ال ـق ــرار ،ولـكــن أتـمـنــى أن
اعرف السبب».

أمل العوضي

وسورية ،ولكن إلى اآلن لم تحسم
األسماء بشكل نهائي».

زخم سينمائي
وم ـ ــن ال ـ ــدرام ـ ــا إل ـ ــى الـسـيـنـمــا
حيث تـطــرق النمر إلــى تجربته
فــي السينما ،مشيرا إلــى أن في
رصـيــده عــدة أف ــام ،منها فيلمه
األول «ظ ــال الـصـمــت» للمخرج
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـح ـي ـس ــن ،وال ـف ـي ـلــم
اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي «عـ ـ ـق ـ ــاب» ،وال ـف ـي ـل ــم
الخليجي المشترك «الدائرة».

وعـ ـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة تـ ـق ــدي ــم عـمــل
سـيـنـمــائــي ج ــدي ــد خ ــال الـفـتــرة
الـمـقـبـلــة ف ــي ظ ــل االن ـف ـتــاح ال ــذي
يشهده سوق اإلنتاج السينمائي
ال ـس ـعــودي ،ق ــال« :أمــامــي الكثير
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض لـ ـ ــم أبـ ـ ـ ــت ف ـي ـهــا
بـعــد ،خـصــوصــا ان هـنــاك زخما
ـال
سينمائيا حــالـيــا وال ـم ــوج عـ ٍ
مـمــا يتطلب مـنــي الـتــأنــي ألقــدم
مــا يستحقه الجمهور وألغتنم
فرصة فتح باب العمل السينمائي
لتقديم عمل ذي قيمة بــدال من
االستعجال ألجل الوجود فقط».

وتـ ـح ــدث ع ــن وج ـ ــود صـنــاعــة
س ـي ـن ـمــا ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،وقـ ــال:
ً
ً
«يشهد بلدنا اهتماما رسميا منذ
فترة بدور السينما التي ستفتح
ً
أبوابها قريبا لعرض أهم األفالم».
وه ـن ــاك ف ــي رأي ــه حــركــة نشيطة
م ــن قـبــل ال ــدول ــة ،ولــدي ـهــا تــوجــه
ً
عام لترسيخ السينما حاليا في
السعودية وسيتمخض عن ذلك
فتح دور العرض.

ّكرم مهرجان «المميزون في
رمضان» بدورته الـ  ١١نخبة من
النجوم.

هيفاء عادل تستذكر
الراحل عبدالحسين
عبدالرضا يوم
تكريمها

تايلور سويفت ترثي
ضحايا حادث مانشستر

رثت النجمة العالمية تايلور
سويفت ،ضحايا حادث
مانشستر اإلرهابي ،خالل
جولتها الغنائية لترويج
ألبومها «،»Reputation
باستاد اتحاد مانشستر،
بمدينة مانشستر ،في
إنكلترا .وقالت سويفت
في كلمتها على المسرح:
ً
«لن ندع أحدا ينسى هؤالء
الضحايا ،ولقد أثبتوا
أنكم تمتلكون من العزيمة
ً
ما يكفي للوقوف مجددا،
وإلبقاء الرقص والغناء،
وإنه من الشرف لي أن أغني
أمامكم الليلة» ،وسط هتاف
آالف الحضور في حفلها.
يذكر أن سويفت قد أعلنت
ترويجها أللبومها الغنائي
« »Reputationبعدد من
البلدان األوروبية ،وأحيت
ً
ً
أخيرا حفال ضخما لمهرجان
الـ» »BBCالموسيقي ،وسط
حضور نخبة من ألمع
النجمات ،منهم النجمة
ديمي لوفاتو ،وريتا أورا.

باسكال مشعالني سجلت
أغنية «بخاف أعشقك»
س ـج ـلــت ال ـف ـنــانــة بــاس ـكــال
م ـش ـع ــان ــي أح ـ ـ ــدث أع ـمــال ـهــا
مـ ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة اليـ ـ ـ ــف س ـت ــاي ـل ــز
س ـ ـ ـتـ ـ ــوديـ ـ ــوز ،وه ـ ـ ــي أغ ـن ـي ــة
«ب ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف أعـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــك» ،ال ـ ـتـ ــي
َّ
ستصور على طريقة الفيديو
كليب مع المخرج فادي حداد
ً
مستعينا بأحدث التقنيات،
وسـ ـيـ ـحـ ـم ــل الـ ـعـ ـم ــل الـ ـع ــدي ــد
مــن الـمـفــاجــآت خ ــال يومين
كاملين من التصوير.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ثـمـنــت
بــاسـكــال تعاونها مــع الشيخ
فهد زاهد رئيس مجلس إدارة
شــركــة الي ــف سـتــايـلــز ،مــؤكــدة
أن «ب ـخ ــاف أع ـش ـقــك» ستكون
من أهم إنتاجات صيف .2018
ي ــذك ــر ان «الي ـ ـ ــف س ـتــاي ـلــز
س ـ ـتـ ــديـ ــوز» ت ـس ـج ــل ال ـن ـج ــاح
ً
تـلــو اآلخـ ــر ب ـ ــدءا م ــن األع ـمــال
ال ـ ـفـ ــريـ ــدة الـ ـت ــي ت ـض ـع ـه ــا فــي
مـ ـتـ ـن ــاول ال ـج ـم ـه ــور ال ـع ــر ّب ــي
وت ـث ــري ب ـهــا ال ـســاحــة الـفــنـ ّـيــة
بـمـحـتــوى إب ــداع ــي جــديــد من
نوعه ،واستثنائي بمواصفات
ّ ً
متميزا ،
عالمية يلقى صــدى
ً
وص ــوال إلــى نسب المشاهدة
العالية التي تحصدها أعمال
الـشــركــة والـثـنــاء الكبير التي
تتلقاه عنها ،وك ــان آخــر هذه

باسكال مشعالني
االع ـ ـمـ ــال ال ـف ـي ــدي ــو ك ـل ـيــب االول
ل ـل ـم ـطــربــة يــاس ـم ـيــن ع ـل ــي «ح ــب
زمــان» ،الذي القى نجاحا كبيرا
عـقــب طــرحــه عـلــى ق ـنــاة الـشــركــة

هيفاء عادل خالل تكريمها
غنائية عبدالعزيز الــويــس عــن مسلسل
«روت ـي ــن» ،وأف ـضــل ممثلة دور أول هند
البلوشي عن مسلسل «روتـيــن» ،وأفضل
شـخـصـيــة م ــؤث ــرة بــال ـســوش ـيــال مـيــديــا
فهد العرادي ،ومنحت جائزة تشجيعية
للفنانة غــرور صفر مسلسل «كبروها»،
واخرى للفنان أحمد بن حسين مسلسل
«كبروها» ،وأفضل مخرج برامج منوعة
ع ـبــدال ـلــه ال ــوي ــس ب ــرن ــام ــج «ون شـ ــوت»،

خبريات

شبكة  HBOتعلن موعد
عرض «»Westworld

ف ــي «ي ــوتـ ـي ــوب» ،وم ـث ــل حــالــة
فنية كبيرة متكاملة ،وتستعد
ال ـشــركــة ل ـط ــرح ع ــدد آخ ــر من
األعمال في الفترة المقبلة.

«المميزون في رمضان» بدورته الـ  11احتفى بنجوم الشاشة الصغيرة
اح ـت ـف ــت ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـ ــ ١١مـ ــن م ـه ــرج ــان
«المميزون في رمضان» بتكريم نخبة من
النجوم الكبار والشباب ،برعاية وحضور
الشيخ دعيج الخليفة ،مساء أمس األول،
على مسرح عبدالحسين عبدالرضا ،بينما
قدم الحفل الثنائي صالح الراشد وأماني
البلوشي.
بــدأت األمسية بكلمة مدير المهرجان
ال ــزمـ ـي ــل ن ــاي ــف الـ ـشـ ـم ــري ،الـ ـ ــذي أك ـ ــد أن
الـمـهــرجــان يكلل جـهــود الـفـنــانـيــن طــوال
شهر رمضان ،معبرا عن االعتزاز والتقدير
ب ــوج ــود ن ـج ــوم ت ــرك ــوا بـصـمـتـهــم خــال
الموسم الدرامي الحالي.
بعد ذلك تم تكريم شخصية المهرجان
ال ـف ـنــانــة ال ـق ــدي ــرة ه ـي ـفــاء ع ـ ــادل ،وع ــرض
فيلم تلفزيوني تناول نبذة عن مسيرتها
الفنية ،وألقت هيفاء كلمة مرتجلة عبرت
مـ ــن خ ــالـ ـه ــا عـ ــن ال ـ ـعـ ــرفـ ــان ل ـل ـم ـهــرجــان
والسعادة بتكريمها ،وسط هذا التجمع
الـ ـفـ ـن ــي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،واسـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــرت الـ ــراحـ ــل
عـبــدالـحـسـيــن ع ـبــدالــرضــا بــاك ـيــة كــونـهــا
تتحدث من مسرحه للمرة األول.
وفي الختام قام الشيخ دعيج الخليفة،
ومدير المهرجان الزميل نايف الشمري،
ب ــإع ــان ال ـفــائــزيــن ب ـج ــوائــز ال ـم ـهــرجــان،
الـتــي ج ــاءت عـلــى الـنـحــو الـتــالــي :أفضل
ممثلة دور أول مرام عن دورها بمسلسل
«ال ـخ ــاف ــي اعـ ـظ ــم» ،وأفـ ـض ــل ط ـف ـلــة رت ــاج
الـعـلــي عــن دوره ــا بمسلسل «م ــع حصة
قلم» ،وأفضل مخرج درامي مناف عبدال
ع ــن مـسـلـســل «م ــع ح ـصــة ق ـل ــم» ،وأف ـضــل
ممثلة واعدة إيمان الحسيني عن دورها
بمسلسل «محطة انتظار» ،وأفضل مقدمة
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وأ ف ـضــل ممثلة دور أول نجمة الشباب
األولــى شجون عن مسلسل «المواجهة»،
وأفضل مؤلف درامي علي الدوحان «مع
حصة قلم» ،وأفضل ممثل دور أول خالد
بوصخر عن مسلسل «الجسر» ،وأفضل
مـمـثـلــة دور أول هـ ـن ــادي ال ـك ـن ــدري عــن
مسلسل «التاسع من فبراير».
وأفضل فنانة خليجية ريم ارحمة عن
مسلسل «الخطايا العشر» ،وأفضل مذيعة

شـيــاء سـبــت ،وأف ـضــل مــذيــع لـعــام ٢٠١٨
صــالــح الــراشــد ،وأفـضــل ممثلة دور ثــان
مها محمد عن دورها بمسلسل «روتين»،
وجائزة التميز الرمضاني لهذا العام عن
«دكان بو نواف» محمد دشتي لعام .٢٠١٨
وم ـنــح ال ـم ـهــرجــان ج ــائ ــزة تشجيعية
لـلـفـنــانــة ال ـشــابــة هــديــة ب ــدر ع ــن تميزها
ب ـم ـس ـل ـس ــل «ال ـ ـخـ ــافـ ــي أع ـ ـ ـظـ ـ ــم» ،وأخ ـ ــرى
للفنانة الشابة رانيا شهاب عن تميزها

بمسلسل «عـطــر ال ـ ــروح» ،وجــائــزة ثالثة
للفنانة الشابة بيهانا عن تميزها بدورها
بمسلسل «المواجهة» ،وتشجيعية أخرى
للفنانة مـلــك ابــوزيــد عــن «ع ـبــرة ش ــارع»،
أم ــا أف ـضــل مـنـتــج فــذهـبــت لـلـفـنــان بــاســم
عـبــداالمـيــر ،واف ـضــل ممثلة دور اول عن
«الخافي اعظم» هيا عبدالسالم ،وأفضل
مدير إدارة إنتاج سعد العدواني مسلسل
«المواجهة».
وأفضل مسلسل متكامل «المواجهة»،
وأف ـضــل ممثل دور ث ــان سـعــود بوعبيد
«ع ـب ــرة شـ ـ ــارع» ،واف ـض ــل مـمـثــل دور اول
«التاسع من فبراير» محمد الحداد ،وافضل
ب ــرن ــام ــج ان ـس ــان ــي ع ـلــي ال ـخ ــال ــدي «ك ــام
الـنــاس» قناة الشرقية العراقية ،وكرمت
شخصية المهرجان الفنانة القديرة هيفاء
ع ــادل وذه ـبــت جــائــزة تـقــديــرّيــة للمنتج
سلمان الحبيل عن مسلسل «كنا وصرنا».
وك ــرم ــت ال ـمــذي ـعــة اس ـ ــرار ال ـح ـجــي عن
ب ــرن ــام ــج «ج ـ ــد ولـ ـع ــب» ع ـل ــى قـ ـن ــاة ،atv
وح ـص ـلــت آالء ال ـ ـ ــوزان ع ـلــى ج ــائ ــزة عن
برنامج «حياكم معانا» ،وأفضل شخصية
ن ـس ــائ ـي ــة مـ ــؤثـ ــرة ب ــالـ ـس ــوشـ ـي ــال م ـيــديــا
نـهــى نـبـيــل ،وجــائــزة الـتـمـيــز الــرمـضــانــي
لهذا الـعــام ل ـ «بــرنــامــج» غالب العصيمي
«بالعربي مع غالب».
وحصد الفنان فهد باسم جائزة التميز
الــرمـضــانــي عــن مـشــاركـتــه فــي المسلسل
المصري «فــوق السحاب» ،ونالت جائزة
أف ـضــل قـنــاة فـضــائـيــة تـلـفــزيــون «الـ ــراي»،
وأف ـض ــل م ـخ ــرج إع ــان ــات ع ـلــي ال ـن ـجــار،
ع ــن ف ــواص ــل تـلـفــزيــون ال ـكــويــت «ي ــا حلو
جمعتنا».

حددت شبكة قنوات ،HBO
موعد طرح الموسم الثالث
من مسلسل الدراما والخيال
العلمي  Westworldالشهير،
بعد نجاح الموسمين األول
والثاني اللذين حصدا
عشرات الماليين من
المشاهدات.
وكشفت الشبكة عن موعد بث
الموسم الجديد في منتصف
العام المقبل ،على أن يطرح
الموسم في  9حلقات ،ومن
المقرر أن تنافس الشبكة
بالمسلسل السنوات القادمة
لحصد جوائز األيمي بعد
اقتراب انتهاء المسلسل
األسطوري GAME OF
.THRONES
مسلسل  Westworldيشارك
في بطولته كل من «بن بارنز،
وانغريد بولسو ،وبيردل،
وكليفتون كولينز ،وايد
هاريس ،وأنتوني هوبكنز،
وجيمس مارسدن ،وثاندي
نيوتن ،وسيمون كوارترمان،
ورودريغو سانتورو،
وآنجيال صرافيان وجيمي
سيمبسون ،وإيفان راشيل
وود ،وشانون وودوارد،
وجيفري رايت ،وإيزابيال
ألفاريز ،وميك باش،
وكريستيفر سيدينو.

« »The Holloweenفي
دور العرض أكتوبر المقبل

بات الجمهور ينتظر بفارغ
الصبر الجزء الجديد من
فيلم الرعبThe Holloween
حيث تعود النجمة جيمي
لي كورتيس إلى الشخصية
األسطورية التي اشتهرت
بتقديمها منذ سنوات ،وهي
لوري ستورد لتكون في
مواجهتها األخيرة مع مايكل
مايرز الشخصية الملثمة،
التي تالحقها منذ أن هربت
منه في ليلة الهالوين منذ
أربعة عقود.
وطرحت شركتا يونيفرسال
بيكتشرز وبلومهاوس
بروداكشنز التريلر الدعائي
الخاص بالفيلم ،والذي
تضمن العديد من مشاهد
الرعب المفزعة ،وحقق
التريلر خالل  24ساعة نحو
 4ماليين مشاهدة.
والفيلم من المقرر طرحه
بدور العرض السينمائي
في التاسع عشر من أكتوبر
المقبل بدور العرض
السينمائي.

ةديرجلا
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دوليات

األسد :قراري مستقل ...وخالفات روسيا وإيران طبيعية
مناورات إسرائيلية مفاجئة بالجوالن واستدعاء االحتياط ...وأوروبا تدعم الحفاظ على «تهدئة الجنوب»
في مقابلة صحافية مطولة أمل
فيها أن يذكره التاريخ كمحارب
أنقذ بالده من اإلرهاب ،دافع
الرئيس السوري بشار األسد
عن الوجود الروسي واإليراني
في سورية ،وأقر بوجود
خالفات وصفها بالطبيعية بين
داعميه ،وشدد على أن قراره
مستقل وغير خاضع لموسكو أو
طهران.

تحقيق نتائج مهمة
في الحرب ضد
اإلرهاب وبفضل
إجراءات روسيا
وسورية وإيران
وتركيا وشركاء
وكازاخستان تمكنا
من قمع النشاط
اإلرهابي في سورية

ن ـفــى ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري بـشــار
األ س ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن تـ ـ ـك ـ ــون رو س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا أو
إيـ ـ ـ ــران ت ـت ـح ـك ـم ــان فـ ــي ت ـحــركــاتــه
الدبلوماسية والعسكرية وتتخذان
ً
القرارات نيابة عنه ،مؤكدا وجود
اختالفات في وجهات النظر بين
موسكو وطهران.
وقال األسد ،لصحيفة «ميل أون
صـنــداي» البريطانية ،إن «روسيا
تـحــارب مــن أجــل الـقــانــون الــدولــي،
وسياستها وسلوكها وقيمها ال
تقضي بالتدخل أو اإلم ــاء ،وفي
كل عالقاتنا لم يحدث أن تدخلت
أو حاولت إمالء شيء علينا .ومن
الطبيعي أن تكون هناك اختالفات
بين مختلف األطراف ،سواء داخل
حكومتنا أو بيننا و بـيــن روسيا
أو إي ــران ،أو إي ــران وروسـيــا  .لكن
في المحصلة ،فــإن القرار الوحيد
حــول مــا يحدث ومــا سيحدث هو
قرار سوري».
كما شدد األسد على أن «الوجود
األميركي والبريطاني في سورية
غ ـي ــر ش ــرع ــي وغـ ـي ــر ق ــان ــون ــي بــل
هــو غ ــزو ألنـهــم ينتهكون سـيــادة
بـ ـل ــد .فـ ــالـ ــروس أت ـ ـ ــوا بـ ــدعـ ــوة مــن
ال ـح ـكــومــة الـ ـس ــوري ــة ،ووج ــوده ــم
شرعي ،واألمــر نفسه ينطبق على
ً
اإليــران ـي ـيــن» ،الف ـتــا إل ــى أن ــه تلقى
العديد من االتصاالت من مختلف
أجهزة المخابرات األوروبية لكنه
ً
أوقف ذلك أخيرا بسبب عدم جدية
األوروبيين.

ً
يــذكــره الـتــاريــخ «بوصفه شخصا
حارب اإلرهابيين إلنقاذ بالده».

«إس »300

التزام كامل

وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح األس ـ ـ ـ ـ ــد أن تـ ــوريـ ــد
مـنـظــومــة «إس  »300إل ــى دمـشــق
ً
شأن يخص الــروس ،مضيفا «هذا
إعالن سياسي ،ولديهم تكتيكاتهم،
أما ما إذا كانوا سيرسلونها أم ال،
ف ـهــذه مـســألــة عـسـكــريــة ،ون ـحــن ال
نتحدث عنها».
وكـ ــانـ ــت روس ـ ـيـ ــا أع ـل ـن ــت أن ـهــا
ق ــد تــرســل الـمـنـظــومــة ال ــى دمـشــق
ب ـعــد ال ـض ــرب ــات ال ـثــاث ـيــة بـقـيــادة
واشنطن على دمشق إال أنها عادت
وتراجعت بعد معارضة إسرائيلية.
وات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــوري
بــريـطــانـيــا بشكل خ ــاص «بفبركة
الهجمات الكيماوية ومتابعتها
وفرنسا سياسة الواليات المتحدة
ً
ودع ـم ـهــا عـلـنـيــا لـمـنـظـمــة ال ـخــوذ
ً
البيضاء التي تشكل فرعا للقاعدة
والنصرة وإنفاق عليها الكثير من
الـمــال الستخدامها فــي العالقات
ً
ال ـعــامــة ،مـعـتـبــرا أن ال ـحــرب شــيء
س ـي ــئ وت ـخ ـل ــف ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـح ــال
ً
أعــدادا من القتلى والغرب يتحمل
مسؤولية ذلك.
وإذ أرجع بقاءه في السلطة إلى
الــدعــم الشعبي ،ال الــدعــم الروسي
واإلي ــران ــي ،أوق ــف األس ــد ترشحه
ً
للرئاسة مجددا بعد انتهاء واليته
على أمرين هما إرادته الشخصية
ً
وإرادة الـشـعــب ال ـس ــوري ،آم ــا أن

ب ــدوره ،أعـلــن الرئيس الــروســي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن أن ال ـس ـل ـطــات
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة أوف ـ ـ ـ ــت ب ــالـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا
ب ــال ـك ــام ــل ،وأظـ ـه ــرت اس ـت ـعــدادهــا
للحوار ،وأرسلت مقترحات حول
تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية
إلعــداد القانون األساسي الجديد
واآلن األمر متروك للمعارضة.
وقال بوتين ،في اجتماع موسع
لقمة منظمة شانغهاي للتعاون،
«تم تحقيق نتائج مهمة في الحرب
ضــد اإلره ــاب .وبفضل اإلج ــراءات
ال ـم ـن ـس ـق ــة ل ــروسـ ـي ــا وال ـح ـك ــوم ــة
السورية وإي ــران وتركيا وشركاء

العاهل األردني يشكر
المشاركين في قمة مكة

صورة لألسد على مدخل حلب أمس األول (رويترز)
ً
م ـض ـي ـفــا« :ت ــدع ــم ال ـ ــدول األع ـض ــاء
مفاوضات السالم في جنيف تحت
إش ـ ــراف األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،وتـشـيــر
ً
أ يـضــا إ لــى فعالية عملية أستانة
وتحث جميع األطراف المتصارعة
على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ
المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق
التصعيد من أجل تهيئة الظروف
ال ـم ــائ ـم ــة ل ـل ـت ـســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة
للوضع في سورية».

مناورات مفاجئة
ووسـ ـ ـ ــط أنـ ـ ـب ـ ــاء ع ـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار
الخالفات اإليرانية الروسية على
ال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي ج ـنــوب
سـ ــوريـ ــة وت ـ ـحـ ــدي األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر
الله ،لموسكو برفضه أي انسحاب

مــن ســوريــة إال بطلب مــن دمـشــق،
أجــرت إسرائيل مـنــاورات مفاجئة
في الجوالن المحتل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل االعـ ـ ـ ـ ـ ــام
اإلسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي
اسـتــدعــى صـبــاح أم ــس ،ق ــوات من
االحتياط إلشراكها في المناورات،
ً
موضحة أنها ستستمر أياما عدة.
وف ـ ــي أول مـ ــوقـ ــف م ـ ــن ن ــوع ــه،
أعلنت المفوضة العليا للشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة واألم ـ ـ ــن ف ــي االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي
أمس من عمان ،في مؤتمر صحافي
مشترك مع وزير الخارجية األردني
أيمن الصفدي ،أن «مــن الضروري
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى م ـن ــاط ــق خـفــض
ال ـت ــوت ــر ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري».
وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامين نتنياهو

الفوعة وكفريا تحت النار
ب ـعــد ف ـت ــرة م ــن الـ ـه ــدوء الـنـسـبــي ع ـلــى خط
التماس ،اندلعت اشتباكات دامية ليل السبت -
األحد إثر هجوم شنه مقاتلون من هيئة تحرير
ً
الشام (جبهة النصرة سابقا) على بلدتي الفوعة
وكفريا ذات األغلبية الشيعية الموالية للرئيس
بشار األسد في ريف إدلب الشمالي.
ووفق مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان
رامــي عبدالرحمن ،فــإن مقاتلي الهيئة «بــدأوا
في وقت متأخر السبت قصف البلدتين بكثافة
قـبــل أن ي ـب ــادروا إل ــى اقـتـحــامـهـمــا واالشـتـبــاك

ً
مع المسلحين المحليين» ،مؤكدا مقتل  6من
اللجان الشعبية الموالية لقوات النظام مقابل
 3مــن «الـنـصــرة» .واعتبر عبدالرحمن ،أن هذا
الهجوم «هــو األعنف على البلدتين منذ نحو
ً
ثالث سنوات» ،مشيرا إلى أن قوات النظام ردت
بشن غارات على المنطقة المحيطة.
وتعد الفوعة وكفريا البلدتين الوحيدتين
ً
المحاصرتين حاليا في سورية بحسب األمم
المتحدة .وكــان من المقرر إجــاء خمسة آالف
مــن سكانهما الـشـهــر الـمــاضــي مـقــابــل إخ ــراج

مقاتلين من الهيئة من جنوب دمشق ،لكن عملية
اإلج ــاء اقـتـصــرت على ح ــاالت طبية فقط من
البلدتين .وشهد األسبوع الماضي اشتباكات
بين مقاتلين من الهيئة و»خاليا نائمة» تابعة
لـ»داعش» في شمال غرب إدلب قضى خاللها أكثر
ً
من عشرين مقاتال ،معظمهم من الجهاديين،
بحسب المرصد ،الذي أفاد عن إعــدام التنظيم
خمسة من مقاتلي الهيئة كان قد خطفهم ،في
حين أعدمت األخيرة ستة من مقاتليه تم أسرهم
خالل المعارك.

ً
رفـ ــض أخـ ـي ــرا ل ـق ــاء مــوغــري ـنــي
بـ ـسـ ـب ــب «م ـ ــواقـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـعـ ــاديـ ــة
إلسرائيل».

كر وفر
وعلى األرض ،تــواصــل القتال
في دير الزور بعد محاوالت تقدم
«داعش» إلى قلب مدينة البوكمال
الحدودية مع العراق ،لكن القوات
الحكومية تمكنت مــن استعادة
الـمـنـطـقــة ب ـعــد ك ــر وف ــر وم ـعــارك
دامـيــة ،لكن االشتباكات ال تــزال
مستمرة في وادي الفرات.
وعـ ـ ــادت مـنـطـقــة ال ـب ــادي ــة إلــى
واجهة األحداث ،بمعركة أطلقتها
ق ـ ـ ـ ــوات األس ـ ـ ـ ــد وال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة لـ ـه ــا ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
الـســويــداء الـتــي تسكنها غالبية
درزية لطرد التنظيم من المناطق
الـجـبـلـيــة ال ــوع ــرة ،ال ـت ــي حــولـهــا
إ لــى منطلق لهجماته على ريف
المحافظة.
وبـصــورة مفاجئة ،استقدمت
ق ــوات األس ــد ت ـعــزيــزات عسكرية
إلى المنطقة بالتزامن مع وصول
ح ـ ـشـ ــود إلـ ـ ــى م ـح ـي ــط م ـحــاف ـظــة
درعـ ــا والـقـنـيـطــرة عـلــى ال ـحــدود
الجنوبية.
وف ـ ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ــب ،أعـ ـ ـ ــدم م ـس ـل ـحــو
«داعـ ـ ـ ــش»  3ع ـنــاصــر م ــن «هـيـئــة
تـحــريــر ال ـش ــام» بـقـطــع رؤوس ـهــم
ً
ردا على مقتل  22من عناصرهم
العراقيين وإعدام آخرين.
(عواصم -وكاالت)

الراعي :مرسوم التجنيس مخالف للدستور
ف ـ ّـج ــر ال ـب ـط ــري ــرك ال ـم ــارون ــي
الـكــارديـنــال مــار بـشــارة بطرس
الــراعــي ،أم ــس ،فــي عظته خــال
قـ ــداس األحـ ــد م ـفــاجــأة بــوصـفــه
مرسوم التجنيس المثير للجدل
بأنه «مخالف للدستور».
وق ـ ـ ــال الـ ـ ــراعـ ـ ــي« :فـ ـيـ ـم ــا ك ــان
ا لـشـعــب ا لـلـبـنــا نــي ينتظر بأمل
والدة حكومة جديدة تكون على
مستوى التحديات واالنتظارات
وا لــو عــود ،إذ بالسلطة تصدمه
بـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ف ـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر مـ ـحـ ـلـ ـه ــا،
بـ ـ ـ ــإصـ ـ ـ ــدار م ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ت ـج ـن ـي ــس
مجموعة مــن األ جــا نــب مــن غير
الـمـتـحــدريــن مــن أص ــل لـبـنــانــي،
وهـ ـ ــو مـ ـخ ــال ــف لـ ـل ــدسـ ـت ــور فــي
مقدمته التي تنص بشكل قاطع
ووا ض ــح :ال تقسيم وال توطين
(الفقرة ط) .فالتوطين هو منح
ا ل ـج ـن ـس ـيــة ألي ش ـخ ــص غــر يــب
ال ي ـت ـح ــدر مـ ــن أص ـ ــل ل ـب ـن ــان ــي،
ف ـك ـيــف ي ـم ـكــن قـ ـب ــول ذلـ ــك وف ــي
وزارتـ ــي الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة
ألـ ـ ـ ـ ـ ــوف مـ ـ ـك ـ ــدس ـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـلـ ـف ــات
خـ ــاصـ ــة بـ ـط ــالـ ـب ــي ال ـج ـن ـس ـي ــة،
وهـ ـ ــم ل ـب ـن ــان ـي ــو األص ـ ـ ـ ــل؟ وه ــل
يعقل أن يظل القانون الصادر
س ـنــة  1925ف ــي ز م ــن اال ن ـت ــداب
ال ـفــرن ـســي ،وق ـبــل عـشــريــن سنة
من الميثاق الوطني واالستقالل
ا لـتــام ،األ ســاس لمنح الجنسية
اللبنانية؟».
وع ـ ــن مـ ــوضـ ــوع ال ـن ــازح ـي ــن

الـ ـس ــوريـ ـي ــن بـ ـع ــد ق ـ ـ ــرار وزيـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاس ـي ــل
وقف كل اإلقامات التي تقدمت
بـهــا مـفــوضـيــة الــاجـئـيــن ،قــال
الراعي« :جوهر الموضوع هو
أن األ سـ ــرة ا لــدو ل ـيــة ال تشجع
ه ـ ــؤالء ال ـن ــازح ـي ــن ال ـســوري ـيــن
ع ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــودة ،بـ ــل ت ـخ ــوف ـه ــم.
وهذا قلناه شخصيا للرئيس
الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون،
و قـ ــد طــا ل ـب ـنــا ب ــأ م ــر ي ــن :األول،
ف ـص ــل ال ـ ـشـ ــأن ال ـس ـي ــاس ــي فــي
س ــوري ــة ع ــن عـ ــودة ال ـنــازح ـيــن
إلى وطنهم وديارهم ،والثاني،
تشجيع النازحين على العودة
بالتركيز عـلــى حــق المواطنة
وما ينتج عنها لهم من حقوق
مدنية ،وعلى واجب المحافظة
ع ـل ــى ث ـق ــاف ـت ـه ــم وح ـض ــارت ـه ــم
وتاريخهم ،بدال من تخويفهم.
ون ـ ـحـ ــن ك ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن أع ــربـ ـن ــا
عــن الـشـجــاعــة فــي ال ـعــودة إلــى
األمـ ـ ــاكـ ـ ــن غـ ـي ــر اآلمـ ـ ـن ـ ــة أثـ ـن ــاء
ال ـح ــرب ال ـت ــي ع ـش ـنــاهــا .حـتــى
قـيــل فـيـنــا :الـلـبـنــانـيــون شعب
ال يــر يــد أن ي ـمــوت .ذ ل ــك أن ما
يخلص شعبا هو ثقافته».

أزمة القناصل
وفي بوادر أزمة جديدة بين
الــرئــاسـتـيــن األول ــى والـثــانـيــة،
عـ ـ ـل ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـ ـ ــا حـ ـ ـص ـ ــل م ــع

« مــر ســوم األ قــد م ـيــة» للضباط.
ق ــام وزي ــر الـمــالـيــة عـلــي حسن
خ ـل ـي ــل ب ـت ـع ـم ـيــم مـ ــذكـ ــرة عـلــى
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات تـ ــرفـ ــض م ــرس ــوم
تـ ـعـ ـيـ ـي ــن  32قـ ـنـ ـص ــا ف ـخ ــر ي ــا
ا لــذي صــدر في مايو الماضي
م ــن دون ت ــو ق ـي ـع ــه .وورد فــي
التعميم أن المرسوم «موضع
إشـ ـ ـك ـ ــال دس ـ ـ ـتـ ـ ــوري وت ـش ــوب ــه
عـ ـي ــوب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة» ،والـ ـعـ ـم ــل بــه
يـعـنــي «تــرتـيــب أم ــور ال تـخــدم
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة» ،ب ـيــن
لبنان وكل من الدول المعنية،
مـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة
بـ «عدم قبول اعتماد القناصل
ُ
المعينين».
وبعتبر خليل أن المرسوم
مطعون بشرعيته الدستورية،
ألنه صدر خالل فترة تصريف
األ ع ـمــال ،كما أ نــه لــم يمر على
وزارة ا لـ ـم ــا ل ّ
وذي ـ ـ ــل ب ـتــو ق ـيــع
رئيسي الجمهورية والحكومة
ووزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،ول ــم ُي ــراع
ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن ا لـ ـط ــا ئـ ـف ــي ( 6ف ـقــط
ينتمون إلى الطائفة الشيعية).
ال ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ه ـ ـ ـنـ ـ ــأ رئـ ـ ـي ـ ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال
ع ـ ـ ــون ق ـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي
ل ـ ـم ـ ـنـ ــا س ـ ـبـ ــة ا لـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ا ل ـ ـ ـ ـ ـ 157
لـتــأسـيـسـهــا ،مــؤكــدا أن «األم ــن
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ل ـي ـس ــا ك ــاف ـي ـي ــن،
وعلينا إرا ح ــة ا لـنــاس نفسيا،
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ــن ذل ــك

يعقوبيان
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ــال ــت

عون والحريري في أحد مطاعم «الزيتونة باي» مساء أمس األول (صفحة الرئاسة اللبنانية)
الـنــائـبــةب ــوال يـعـقــوبـيــان إنـهــا
ل ـ ــن ت ـع ـط ــي الـ ـثـ ـق ــة ل ـل ـح ـكــومــة
«ال ـت ــي تــؤكــد الـمـعـطـيــات أنـهــا
س ـ ـت ـ ـكـ ــون فـ ـضـ ـف ــاض ــة ب ـح ـجــة

أعرب العاهل األردني امللك
عبدالله الثاني ،مساء أمس
األول ،عن تقديره للدعم
الذي تحظى به بالده من
اململكة العربية السعودية،
واإلمارات العربية املتحدة،
والكويت.
وثمن امللك عبدالله الثاني
دعوة العاهل السعودي
لعقد االجتماع في مكة.
وكانت السعودية أعلنت
عقد اجتماع دعا إليه
العاهل السعودي امللك
سلمان بن عبد العزيز،
ويضم دولة الكويت
واألردن واإلمارات ،ملناقشة
سبل دعم األردن ،للخروج
من األزمة االقتصادية التي
يمر بها.

مقتل  3سعوديين بجازان
إثر سقوط قذيفة حوثية

أعلن التحالف العسكري،
الذي تقوده الرياض في
اليمن أمس ،مقتل ثالثة
مدنيني في منطقة جازان
جنوب السعودية ،إثر
سقوط قذيفة أطلقها
الحوثيون من اليمن.
وقال املتحدث باسم
التحالف العقيد الركن
تركي املالكي في بيان ،إن
ُ
"املقذوف أطلق بطريقة
متعمدة الستهداف
املدنيني" ،مشيرا إلى أن
"هذه األعمال العبثية تندرج
تحت األعمال العدائية تجاه
املدنيني".

بوادر أزمة جديدة بين بعبدا وعين التينة بسبب «القناصل»
ف ــي ا ل ـط ـل ـي ـعــة ،أل نـ ــه إذا بــدأ نــا
بالتشاؤم لدى كل خطوة نقوم
بها ،فهذا دليل اننا أصبحنا
شعبا فقد الثقة بنفسه ،وهو
غ ـي ــر ق ـ ــادر ع ـل ــى ال ـ ـخـ ــروج مــن
أزماته».
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـ ـ ـ ــون ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء خ ـ ـ ــال
ا فـتـتــا حــه ا لـمـعــرض التاريخي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــامـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــري ـ ــة
الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي،
ب ــرع ــايـ ـت ــه ،ل ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـع ـي ــد
الـ 157لتأسيسها في الزيتونة
ب ـ ـ ـ ــاي ،ع ـ ـلـ ــى واج ـ ـه ـ ــة ب ـ ـيـ ــروت
الـبـحــريــة .وك ــان الــرئـيــس عــون
ق ــد وصـ ــل الـ ــى م ـقــر ال ـم ـعــرض
عند التاسعة والنصف مساء،
ح ـيــث كـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــالــه فــي
ال ـ ـبـ ــاحـ ــة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة رئـ ـي ــس
حكومة تصريف األعمال ،سعد
الـ ـح ــري ــري ،ووزيـ ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
والبلديات في نهاد المشنوق،
والـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األم ــن
الداخلي ،اللواء عماد عثمان.
وانتقل عــون يرافقه الحريري
والمشنوق وعثمان ،الى قاعة
المعرض ،حيث بــدأ االحتفال
بالنشيد الوطني ،تــاه نشيد
ق ــوى األ م ــن ا لــدا خــي عزفتهما
موسيقى قوى األمن.

رئيس اإلمارات
يطل من فرنسا

قالت وسائل إعالم إماراتية،
أمس ،إن رئيس دولة
اإلمارات الرئيس الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان
استقبل في فرنسا أعضاء
من أسرته ،في أول ظهور
له منذ إصابته بجلطة عام
.2014
ونشرت وكالة أنباء اإلمارات
صورا للشيخ خليفة (70
عاما) في مقر إقامته في
مدينة إيفيان الفرنسية،
وهو يستقبل أعضاء
من العائلة الحاكمة في
أبوظبي.
وتولى الشيخ خليفة
السلطة ،إثر وفاة والده
مؤسس الدولة الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان في
نوفمبر .2004

يخت صدام للسياحة

آخــريــن بـمــا فــي ذلــك كــازاخـسـتــان،
تمكنا مــن قمع النشاط اإلرهــابــي
ً
بشكل كبير في سورية» ،الفتا إلى
أن الحكومة السورية تسيطر األن
عـلــى أراض ــي يعيش فيها  90في
المئة من السكان.
وأع ـل ـن ــت ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء فــي
م ـن ـظ ـمــة ش ـن ـغ ـهــاي ل ـل ـت ـع ــاون فــي
ال ـب ـي ــان ال ـخ ـتــامــي ال ـم ـش ـت ــرك ،أنــه
ال بــديــل ع ــن الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة
للخروج من األزمة السورية  ،داعية
جـمـيــع األطـ ــراف الـمـتـصــارعــة إلــى
اتـخــاذ خـطــوات لتنفيذ االتفاقات
المتعلقة بـمـنــا طــق تخفيف حــدة
التوتر .وأش ــار البيان إلــى أن حل
ً
األزم ــة يجب أن يتم وفـقــا ألحكام
قرار مجلس األمن الدولي و»ينطلق
مــن ض ــرورة الـسـيــادة واالسـتـقــال
والـ ـس ــام ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة ل ـس ــوري ــة»،

سلة أخبار

ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـط ــائ ـف ــي» ،م ـش ـيــرة
الى «أننا نعطي الثقة لحكومة
فـعــالــة ومـصـغــرة ،حـيــث الــدور
األس ــاس ــي ألص ـح ــاب ال ـك ـفــاء ة

وا ل ـخ ـب ــرة و 25ف ــي ا ل ـم ـئــة مــن
أعضائها من السيدات ،وتبعا
لمضمون البيان الوزاري».

جبور للفرزلي :ال تحلم أن تذهب «القوات» للمعارضة
توجه مسؤول هيئة االعــام والتواصل في
القوات اللبنانية شارل جبور ،في تغريدة أمس
إلى النائب الحالي الوزير السابق إيلي الفرزلي،
ً
معتبرا أنه «يمر بمرحلة من اإلفالس السياسي،
حـيــث لــم يـعــد فــي جعبته س ــوى ف ـكــرة واح ــدة
ّ
تحول
يــرددهــا عــا الطالع وال ـنــازل وهــي لعدم ّ
الحكومة العتيدة إلى مجلس نواب مصغر».
وأض ـ ـ ــاف جـ ـب ــور »:إال إذا ك ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف مــن
تنظيراته المكررة التمهيد لبقاء تكتل لبنان
القوي في المعارضة ،ألنه خالف ذلك ما يحلم».

البشير يؤدي العمرة

ً
وي ــدع ــو ال ـف ــرزل ــي «ال ـ ـقـ ــوات» خ ـصــوصــا إلــى
عدم التمسك بالمشاركة في الحكومة الجديدة
ووض ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ـ ــروط ،وب ـ ـ ـ ــدل ذل ـ ـ ــك الـ ـ ــذهـ ـ ــاب إل ــى
المعارضة.
وأط ــل ال ـفــرزلــي أم ــس فــي حــديــث تلفزيوني
ً
لـ ـيـ ـك ــرر ال ـ ــدع ـ ــوة شـ ــامـ ــا هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة الـ ـح ــزب
االشتراكي ،الذي يرفض منح وزارة للنائب طالل
أرسالن العضو في تكتل «لبنان القوي» بزعامة
وزير الخارجية ،رئيس «التيار الوطني الحر»
جبران باسيل والفرزلي عضو فيه.

توجه الرئيس السوداني عمر
حسن أحمد البشير ،أمس ،إلى
السعودية في زيارة خاصة
تستمر عدة أيام ألداء مناسك
العمرة.
وذكرت وكالة األنباء السودانية
الرسمية ،أنه يرافق البشير مدير
جهاز األمن واملخابرات السوداني
صالح عبدالله ،ووزير الدولة
حاتم حسن بخيت.
وزار البشير السعودية ،آخر مرة
منتصف أبريل املاضي ،للمشاركة
في القمة العربية التي جرت
بالعاصمة الرياض.

ةديرجلا
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«ليونة» إثيوبية مفاجئة تجاه مصر في مفاوضات «النهضة»
قانون مصري جديد يتيح غلق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل إذا تجاوز المتابعون  5آالف
القاهرة – رامي إبراهيم

إثيوبيا
أبدى رئيس وزراء ً
أبي أحمد قبوله أخيرا للمبدأ
المصري بضرورة عدم المساس
بحقوق كل طرف ،وانتهت
مباحثات الجانبين بالقاهرة إلى
توافق ،بعد شهور من تجمد
المفاوضات بشأن سد النهضة
بسبب تصلب أديس أبابا.

الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
عبدالفتاح السيسي ،مـســاء أمس
األول ،رئـيــس وزراء إثـيــوبـيــا ،ابي
أحـمــد ،ال ــذي يـقــوم بــزيــارة رسمية
لـمـصــر ،تمتد يــومـيــن ،حـيــث عقدا
جلسة مباحثات ثنائية.
وق ــال بـيــان للمتحدث الرسمي
لرئاسة الجمهورية إن المباحثات
حول تطورات موقف سد النهضة
شـ ـه ــدت تـ ــوافـ ــق ال ــزع ـي ـم ـي ــن عـلــى
"تبني رؤية مشتركة بين الدولتين،
قائمة على احـتــرام حق كل منهما
فى تحقيق التنمية دون المساس
ب ـح ـقــوق ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،ك ـمــا أك ــدا
توفر اإلرادتين السياسية والشعبية
ل ـل ـت ــوس ــع بـ ــآفـ ــاق ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـيــن
ال ـب ـل ــدي ــن ل ـت ـش ـمــل ك ــل ال ـم ـج ــاالت،
السيما على الصعيدين السياسي
واالقتصادي".
وتعد هذه المرة األولى التي تقبل
إثيوبيا فيها مبدأ "عــدم المساس
بالحقوق" كأساس للتفاوض حول
السد ،حيث كانت تصر على اعتماد
مبدأ بديل هو "الحق في التنمية"،
وهو ما أثار ارتياحا لدى المراقبين
في القاهرة ،باعتبار أن تلك المرونة
قد تكون جزءا من الصفحة الجديدة
التي ترغب أديس أبابا في فتحها
م ـنــذ تــولــى أب ــي رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
مطلع أبريل الماضي.
وشملت طــرح م ـبــادرة لتسوية
الـ ـ ـن ـ ــزاع ال ـ ـح ـ ــدودي مـ ــع إريـ ـت ــري ــا،
ث ــم اإلط ــاح ــة بــرئ ـيــس ال ـم ـخــابــرات
اإلثيوبية جيتاتشو أسافا ،وتعيين
ب ـ ــدال م ـن ــه ق ــائ ــد س ـ ــاح الـ ـج ــو آدم
محمد ،وكــان أسافا أحــد الالعبين
اإلثيوبيين الفاعلين في قضية سد
النهضة ،خاصة مع اشتراك رؤساء
ال ـم ـخــابــرات فــي الـ ــدول ال ـثــاث في
الـمـفــاوضــات التساعية المباشرة
منذ نهاية العام الماضي ،واتسمت
مواقفه بالصالبة ضد المقترحات
المصرية والتمسك بحق إثيوبيا
ال ـم ـط ـلــق ف ــي ال ـت ـح ـكــم ب ـف ـتــرة مــلء
الخزان.

وق ــال أسـتــاذ العلوم السياسية
بـجــامـعــة ال ـقــاهــرة مـحـمــود زكــريــا،
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن الـمـبــاحـثــات التي
ج ــرت ب ـيــن الـسـيـســي وأح ـم ــد أهــم
م ـ ـحـ ــاورهـ ــا ن ـ ـقـ ــاط الـ ـ ـخ ـ ــاف بـيــن
ال ــدولـ ـتـ ـي ــن ،م ـض ـي ـفــا أن الـ ــزيـ ــارة
تأتي في سياق مخرجات الوثيقة
التي وقعت بين الجانبين الشهر
الماضي ،والتي تنص على التعاون
المتبادل في مجاالت الزراعة والري.
وأشار زكريا إلى أن مصر تنتظر
خـطــوات جــادة فيما يتعلق بأزمة
س ــد ال ـن ـه ـض ــة ،م ــرج ـح ــا ال ـت ـع ــاون
بين مصر وإثيوبيا في فترة ملء
وتخزين المياه بالسد.
بـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر اس ـت ـش ــاري االم ــن
الدولي االستاذ الزائر بالناتو سيد
غنيم" :أعتقد أن أبــي احمد اقترح
تسوية االمــور مع السيسي بشأن
الـ ـخ ــاف ــات ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وع ـلــى
رأس ـ ـهـ ــا سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ،ع ـل ــى أم ــل
ضغط القاهرة على رئيس اريتريا
اسـيــاســي افــورقــي لقبول مبادرته
لتطبيع العالقات بين البلدين".
وكان وزير المياه والري اإلثيوبي
س ـل ـشــي بـيـكـيـلــي وصـ ــل ف ــي وقــت
ســابــق ل ـل ـقــاهــرة ،لـبـحــث مـلــف سد
النهضة ،في ظل قلق مصري بالغ
من فترة ملء خزانه وما تنقصه من
حصة مصر من نهر النيل.

الحكومة الجديدة
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،ي ــواص ــل
رئـيــس الـ ــوزراء المكلف ،مصطفى
مـ ــدبـ ــولـ ــي ،مـ ـ ـش ـ ــاورات ـ ــه لـتـشـكـيــل
ال ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،ح ـيــث تلقى
تقارير من اجهزة أمنية وسيادية
عن المرشحين ،وأشارت معلومات
مـتــداولــة إل ــى أن التغيير ال ــوزاري
سـ ـيـ ـشـ ـه ــد خ ـ ـ ـ ـ ــروج  7وزراء مــن
التشكيلة الحالية.
وم ـ ــع مـ ـح ــدودي ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر فــي
التشكيلة الـحـكــومـيــة ،وتــركـيــزهــا
على وزارات خدمية مــع استمرار

ً
السيسي مستقبال أحمد بعد وصوله إلى القاهرة أمس األول
حـقــائــب ال ـ ـ ــوزارات ال ـس ـيــاديــة دون
تغيير ،فإن إسناد وزارة المالية الى
محمد معيط نائب الوزير الحالي
استحوذ على اهتمام المتابعين
االق ـت ـصــادي ـيــن ،خــاصــة أن الملف
األهم خالل الفترة المقبلة سيكون
محاولة احتواء آثــار ارتفاع الدين
العام.

قانون الصحافة
وع ـل ــى وقـ ــع م ـنــاق ـشــة مـجـلــس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب أمـ ـ ـ ــس قـ ـ ــانـ ـ ــون ت ـن ـظ ـيــم

الصحافة واالعــام ،وصف عضو
مـ ـجـ ـل ــس ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن
عـمــرو بــدر الـقــانــون بــأنــه "كــارثــي
ومـ ـع ــاد ل ـل ـح ــري ــات" ،م ـش ـيــرا إلــى
وج ـ ــود ن ـص ــوص م ـط ــاط ــة ،لـيــس
ل ـه ــا م ـع ـنــى واض ـ ـ ــح ،وت ـس ـت ـخــدم
كلمات مثل :التعصب ،والكراهية،
وال ـ ـت ـ ـعـ ــرض لـ ـ ــأديـ ـ ــان ،وال ـ ـمـ ــواد
ُ
عاد
اإلباحية ،وممارسة نشاط م ٍ
للديمقراطية ،والتعرض للحياة
الخاصة للمواطنين والمسؤولين،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا كـ ـلـ ـم ــات غـيــر
منضبطة وبال تعريفات واضحة.

وأض ـ ـ ــاف ب ـ ــدر أن ال ـ ـمـ ــادة ١٩
مـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ت ـم ـن ــح ال ـم ـج ـلــس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـت ـن ـظ ـي ــم اإلعـ ـ ـ ـ ــام حــق
وقف الصفحات الشخصية على
ف ـي ـس ـبــوك وت ــوي ـت ــر وال ـم ــدون ــات
و غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ه ـ ـ ــا ،إذا تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدى عـ ـ ــدد
المتابعين  ،5000في حالة الوقوع
فــي خطأ أو جريمة مــن الجرائم
السابقة.
وتـ ـك ــرارا ل ـلــواق ـعــة ،نـجــح أحــد
طــاب الثانوية العامة امــس في
تصوير امتحان مادة الرياضيات
الـ ـبـ ـحـ ـت ــة (ال ـ ـج ـ ـبـ ــر والـ ـهـ ـن ــدس ــة

الفراغية) ،وإرساله إلى صفحات
ال ـغــش اإلل ـك ـتــرونــي ،ال ـتــي قامت
ب ـن ـش ــره ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.
وقال مسؤول في وزارة التربية
والتعليم" :تم ضبط الطالب ،وهو
من محافظة الشرقية ،وبحوزته
هــاتــف مـحـمــول بـعــد ال ـتــأكــد من
مطابقة الصفحات المنشورة من
االمتحان مع كراسة امتحانه عن
طريق الكود السري".

حزب الطالباني أكبر الخاسرين والقوى الشيعية لن تتأثر
أعلن مجلس القضاء األعلى العراقي أمس ،تسمية
القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين
لالنتخابات ،حيث سيقومون بعملية إع ــادة العد
والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات ،والتي يتوقع أن
تبدأ نهاية األسبوع الجاري ،تنفيذا لقرار البرلمان
المثير للجدل حول نتائج االنتخابات األخيرة التي
جرت في  12مايو الماضي.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار بيرقدار
ف ــي ب ـيــان ان "الـمـجـلــس عـقــد الـجـلـســة المخصصة
لـمـنــاقـشــة صـ ــدور ق ــان ــون الـتـعــديــل ال ـثــالــث لـقــانــون
ً
االنـتـخــابــات مجلس ال ـن ــواب" ،مضيفا أن "الجلسة
شهدت تسمية القضاة المرشحين لالنتداب للقيام
بصالحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات ،والقضاة المرشحين لشغل
مهمة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات".
وأضاف بيرقدار أن "المجلس استضاف كذلك بعض
مسؤولي المفوضية ،للوقوف على طبيعة عملهم
وموجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص االقتراع ".
ورجـ ـ ــح ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة
الـنــائــب زان ــا سعيد أن تستغرق عملية إع ــادة العد
ً
والفرز اليدوي نحو  20يوما ،الفتا إلى أن مفوضية
االن ـت ـخــابــات تتحمل مـســؤولـيــة أي نـتــائــج مغايرة
تتمخض عنها.
فــي ال ـس ـيــاق ،أش ــار الـنــائــب حـســن الـشـمــري أمــس

إيران :البرلمان يؤجل النقاش
بشأن «مكافحة تمويل اإلرهاب»

نواب :االتفاقية تهدد دعم «حزب الله» و«حماس»
ص ــوت مجلس ال ـشــورى االي ــران ــي أم ــس على
تعليق النقاش حول االنضمام الى اتفاقية االمم
المتحدة لمكافحة تمويل االرهاب ،مدة شهرين
في انتظار ما سيحل باالتفاق النووي المبرم مع
القوى العظمى.
وجرت نقاشات صاخبة في البرلمان االيراني
حــول االنضمام الــى فريق المهام الدولي لوقف
تمويل االره ــاب ،الــذي يطلب مــن اعضائه اقــرار
العديد مــن القوانين لمكافحة تمويل االر ه ــاب
وغسل االموال.
وإيران وكوريا الشمالية هما حاليا الدولتان
الوحيدتان على القائمة السوداء لفريق المهام
الدولي لوقف تمويل االرهاب ،مما يزيد صعوبات
دخولهما الى النظام المصرفي العالمي ،إال ان
الـعــديــد مــن المشرعين المحافظين يـقــولــون ان
القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام
الماضي ،ستؤدي الى وقف الدعم االيراني لحزب
الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية اللذين
تصنفهما الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي
وغيرهما منظمتين إرهابيتين.
ً
وقــالــوا ان الـقــانــون سيدين ع ــددا مــن اعضاء
الحرس الثوري االيراني الذين تعتبرهم الواليات
المتحدة ارهابيين ،ومن بينهم رئيس العمليات
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري االي ـ ــران ـ ــي قــاســم
سليماني.
ودافع نائب وزير الخارجية عباس عراقجي
عن جهود االنضمام الى قوة المهام ،وقال انها
تخدم المصالح االيرانية .وصرح "هذا البرلمان

كــان ضحية الرهــاب داعــش في مثل هــذا الوقت
م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي ( )...وب ـ ــدون ت ـع ــاون دول ــي
واالنضمام الى المواثيق الدولية ،من المستحيل
مواجهته".
وأضاف" :داخل هذا البلد توجد ثغرات ونقاط
ضعف في الشبكات المصرفية ،وهو ما يسهل
عمل الجماعات االرهابية وتهريب المخدرات".
ّ
في سياق متصل ،حث رئيس مجلس الشورى
االيــرانــي علي الريجاني أمــس االوروبـيـيــن على
اعـ ــان ق ــراره ــم بـســرعــة ب ـشــأن االت ـف ــاق ال ـنــووي
ً
لضمان بقائه ،مـحــذرا من أن وقــت المفاوضات
على وشك أن ينفد.
وقال الريجاني في رسالة وجهها الى البرلمان:
"يجب أن يكون واضحا أن القادة االيرانيين لن
يكتفوا بوعود اوروبا الى ما ال نهاية".
وأضاف "وقت المفاوضات على وشك أن ينفد
وأوروب ــا يجب أن تقول ما اذا كانت قــادرة على
الحفاظ على االتفاق حول النووي علنا وبسرعة،
وإال فستنتقل ايــران الــى المراحل التالية بشأن
النووي ومسائل أخرى".
الى ذلك ،قال رئيس ايــران حسن روحاني في
تشينغداو حيث ش ــارك فــي قمة إن كــل "أط ــراف
االتفاق النووي مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها
بموجب االتفاق".
ورأى روحــانــي أن "جهود الــواليــات المتحدة
لـفــرض سياساتها على اآلخــريــن تمثل تهديدا
ل ـل ـج ـم ـيــع" ،م ـن ـت ـقــدا "األح ـ ــادي ـ ــة" األم ـي ــرك ـي ــة في
االنسحاب من االتفاق النووي.

سلة أخبار
لندن :توقيف  5في تظاهرة
لليمين شارك فيها فيلدرز

أوقفت الشرطة البريطانية
 5أشخاص ،بعد حصول
مواجهات خالل تظاهرة
شارك فيها مئات األشخاص،
احتجاجا على حبس الزعيم
السابق لرابطة الدفاع
اإلنكليزية (يمني متطرف)
تومي روبنسون ،إثر إدانته
بازدراء املحكمة.
وشارك السياسي الهولندي
غيرت فيلدرز املناهض
لإلسالم في التظاهرة ،حيث
ألقى كلمة دعا فيها الى اطالق
الزعيم السابق لرابطة الدفاع
روبنسون.
اإلنكليزية تومي
ً
وقطع املتظاهرون طريقا
رئيسيا قرب ساحة ترافلغار
وسط لندن وهتفوا «الحرية
لتومي روبنسون» ،وألقوا
قنابل دخانية باتجاه قوات
الشرطة .كذلك ،استولوا على
حافلة سياحية مكشوفة،
ورفعوا الفتات وأعالم
بريطانيا وويلز.

العراق :القضاء يخطو باتجاه إعادة فرز نتائج االنتخابات

مجلس القضاء األعلى العراقي خالل اجتماعه أمس

دوليات

ال ــى أن "ن ـتــائــج ال ـعــد وال ـف ــرز ال ـي ــدوي سـتـعـلــن بعد
انـتـهــاء دورة الـبــرلـمــان الـتـشــريـعـيــة ،وأن المحكمة
االتحادية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صالحية
إلغاء االنتخابات" ،الفتا إلى أن "القضاة المنتدبين
سيواجهون مشاكل فنية اثـنــاء عملية العد والفرز
اليدوي".

اجتماع الكتل
وجاء قرار مجلس القضاء األعلى ،غداة اجتماع دعا
اليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع زعماء الكتل
السياسية الكبيرة في البرلمان الذي يعيش آخر ايامه
الدستورية ،وذلك بهدف "تطويق تداعيات االنتخابات
والحيلولة دون حدوث فراغ دستوري".
وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أمس ،أن االجتماع
عـقــد بــرئــاســة مـعـصــوم وض ــم ع ــددا مــن ق ــادة الكتل
واألحزاب السياسية بحضور رئيس مجلس النواب
سليم الجبوري ،وشهد نقاشات صريحة بشأن ظروف
ونتائج االنتخابات والتعديالت التي أجراها البرلمان
وما تبعها من إجراءات.
وكشفت مصادر سياسية عراقية أن "هناك قوائم
انتخابية بارزة ستخسر جزءا من مقاعدها" ،مضيفة
أن "االتحاد الوطني الكردستاني (حزب الطالباني)،
سيكون أكبر الخاسرين من هذه العملية ،وذلك التهامه

بــالـتــزويــر والـتــاعــب فــي نـتــائــج محافظتي كــركــوك
والسليمانية وبعض مناطق ديالى ،إضافة إلى إلغاء
أصوات التصويت الخاص لقوات البيشمركة".
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن "ال ـق ــوائ ــم الـمـسـتـفـيــدة،
هــي تحالف الـقــرار العراقي (سـنــة) ،والوطنية (ايــاد
عالوي) والتركمان وعرب كركوك ،واالتحاد اإلسالمي
الكردستاني والجماعة اإلسالمية وحركة التغيير،
والتحالف للديمقراطية والعدالة" ومعظم هذه القوى
سنية .ورغم أن احجام القوى الشيعية لن تتأثر بهذه
ً
ً
ً
العملية ،فإن التغييرات قد تفرز واقعا سياسيا جديدا
فيما يخص تشكيل تحالف الكتلة االكـبــر المخول
تسمية رئيس جديد للحكومة.
على صعيد آخ ــر ،أعـلــن الجناح المسلح للحزب
الديمقراطي الكردستاني اإليراني في بيان أمس ،أن
"مواجهات وقعت بين الحرس الثوري اإليراني وقوات
بيشمركة كردستان إيران في منطقة أشنوية الواقعة
قرب الحدود العراقية -اإليرانية".
وأضــاف الحزب أن "المواجهات أسفرت عن مقتل
تسعة أفراد وإصابة  18آخرين بجروح" ،الفتا الى أنه
"ال توجد أي خسائر بين صفوف مقاتلينا".
من جانبه ،أعلن الحرس الثوري اإليراني ،أنه قتل
تسعة متسللين في عملية أمنية في أشنوية ،مؤكدا
أنه لم يتكبد خسائر.
(بغداد ـ ـ ـ وكاالت)

إردوغان يحذر من حرب بين الصليب والهالل
انتقد حملة النمسا ضد المساجد واألئمة وتعهد بـ «إجراءات»
انـتـقــد الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
ط ـ ـيـ ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـش ـ ــدة ق ـ ـ ــرار
المستشار النمساوي المحافظ
سيباستيان كورتز إغالق مساجد
فـ ــي إط ـ ـ ــار ح ـم ـل ــة ضـ ــد "اإلس ـ ـ ــام
ً
السياسي" ،محذرا من "حرب بين
الصليب والهالل".
وفي كلمة القاها خالل برنامج
لــاف ـطــار ف ــي "م ــرك ــز اسـطـنـبــول -
أوراسيا للعروض والفنون" ،قال
إردوغ ـ ــان" :ه ــذه اإلج ـ ــراءات التي
اتخذها رئيس الوزراء النمساوي،
أخ ـش ــى أن ـه ــا ت ـق ــود ال ـعــالــم نحو
حرب بين الصليب والهالل ،ولهذا
ً
يـجــب عـلــى ال ـغــرب ان يـضــع حــدا
لسلوك رجاله وفي حال لم يحدث
هذا فإن هذه الحسابات ستذهب
الى اتجاه آخر".
وت ــأت ــي ت ـصــري ـحــات إردوغ ـ ــان
غـ ـ ـ ــداة إعـ ـ ـ ــان ك ـ ــورت ـ ــز إج ـ ـ ـ ــراءات
ل ـم ـكــاف ـحــة "اإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـيــاســي"
تشمل إغالق  7مساجد ،وإمكانية
طـ ــرد عـ ـش ــرات م ــن األئـ ـم ــة الــذيــن
تمولهم تركيا.
وتـ ــابـ ــع إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان" :يـ ـق ــول ــون
إن ـه ــم س ـي ـط ــردون أئـمـتـنــا خ ــارج
النمسا .هل تعتقدون أننا سنقف
مكتوفين حيال ذلــك؟ هــذا يعني
أن ـنــا سـنـتـخــذ ب ـعــض اإلجـ ـ ــراءات
ً
أيضا" ،من دون أن ُيعطي المزيد
من التفاصيل.
وكـ ــان الـمـسـتـشــار الـنـمـســاوي

شرطية ألمانية تدقق بأرواق تركية تتجه لإلدالء بصوتها في
االنتخابات المبكرة في برلين قبل أيام (أي بي أيه)

اليابان :قتيل وجريحتان
بحادث طعن في «الرصاصة»

قتل شخص وأصيبت امرأتان
بعد ان قام رجل بطعنهم
عشوائيا على منت قطار
«الرصاصة» فائق السرعة،
بعد وقت قصير من مغادرته
طوكيو.
وألقت الشرطة القبض على
شاب يدعى ايشيرو كوجيما
عاطل ،ويبلغ من العمر 22
عاما ،وقال للمحققني إنه طعن
الضحايا عشوائيا ،ألنه كان
«يشعر باإلحباط».
وأكدت الشرطة أن رجال
في الثالثينيات من عمره
ُ
توفي متأثرًا بجروحه،
بينما تعرضت امرأتان
في العشرينيات من العمر
إلصابات خطيرة ،لكنها غير
مهددة الحياة.

خلل فني يوقف عمل
مفاعل نووي في بلجيكا

توقف العمل في املفاعل رقم 4
بمحطة «دويل» للطاقة النووية
في بلجيكا في وقت متأخر من
ليل السبت ،بسبب خلل فني،
حسب ما أفادت آن-صوفي
هوغي ،الناطقة باسم شركة
«إنجي إلكترابل» املشغلة
للمفاعل امس.
وأثارت املشكالت الفنية في
املحطات النووية القديمة في
بلجيكا توترات مع جارتها
أملانيا ،التي تتجه نحو مصادر
الطاقة النظيفة واملستدامة،
ومررت قانونا يقضي بغلق
جميع املفاعالت النووية
التجارية بحلول عام .2022
وقالت هوغي إن توقف املفاعل
عن العمل نتج عن خلل فني في
نظام تشغيل التوربينات في
الجزء غير النووي من املفاعل.

مقتل  3جنود ماليين
و 13إرهابيا في هجوم

اعـ ـل ــن ال ـج ـم ـعــة ب ـ ــدء ح ـم ـلــة عـلــى
اإلسالم السياسي تضمنت إغالق
 7مـســاجــد يشتبه فــي أنـهــا على
صلة بالقوميين األتراك ،وترحيل
عدد كبير من األئمة بدعوى "تبني
أف ـكــار مـتـطـ ّـرفــة ،ونـشــر توجهات
قومية".
وت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت خ ـ ـطـ ــة كـ ــورتـ ــس
ً
ً
أي ـض ــا ت ـح ــذي ــرا م ــن أن م ــا يـقــرب
مــن رب ــع رج ــال الــديــن المسلمين

ف ــي الـنـمـســا ال ـبــالــغ ع ــدده ــم 260
قد يواجهون إج ــراء ات الترحيل،
ألنهم يخضعون للتدقيق األمني
ً
في احتمالية تلقيهم تمويال غير
قانوني من تركيا.
كما الغت فيينا تصاريح إقامة
ألئـمــة تابعين لــ"االتـحــاد التركي
ال ـن ـم ـس ــاوي لـلـثـقــافــة اإلســام ـيــة
والتضامن االجتماعي" المرتبط
برئاسة الشؤون الدينية التركية،

بـ ـ ــدعـ ـ ــوى ت ـل ـق ـي ـه ــم تـ ـم ــوي ــا مــن
الخارج.
ويعيش نحو  360ألف شخص
م ــن أصـ ـ ــول ت ــرك ـي ــة ف ــي ال ـن ـم ـســا،
بينهم  117ألفا يحملون الجنسية
التركية .وتــوتــرت الـعــاقــات بين
فيينا وأن ـق ــرة بـعــد حـمـلــة القمع
التي تلت محاولة االنـقــاب ضد
اردوغان في يوليو .2016
(أنقرة  -وكاالت)

قتل ثالثة جنود ماليني على
األقل و 13إرهابيا السبت في
وسط مالي في هجوم ّ
صده
الجيش ،حسب ما اعلنت
وزارة الدفاع املالية.
وأوضحت الوزارة في بيان ان
ّ
«صد هجوما ارهابيا
الجيش
فجر  9يونيو  2018في بوني،
في دائرة دوينتزا ،في منطقة
موبتي .وقتلت قوات الجيش
املالي  13إرهابيا وضبطت
اسلحة وذخيرة.
ووقع شمال مالي مطلع 2012
تحت سيطرة مجموعات
ارهابية فرق قسم كبير منها
تدخل عسكري شن مطلع
يناير  2013بمبادرة من
فرنسا.
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ترامب ينسحب من بيان « »G7ويهدد برسوم على السيارات
• ترودو :نحن مؤدبون لكننا لن نسمح بإيذائنا • باريس :التعاون الدولي ال يخضع لنوبات الغضب
انقلب الرئيس األميركي دونالد
ترامب في نهاية األسبوع
على حلفائه األوروبيين وكندا
الذين هددهم بفرض رسوم
جمركية كبيرة عليهم ،بعد
قمة لمجموعة السبع انتهت
بالفشل.

س ـ ـحـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس دون ـ ــال ـ ــد
تـ ــرامـ ــب فـ ـج ــأة م ــواف ـق ـت ــه عـلــى
ال ـب ـيــان الـخـتــامــي لـقـمــة ال ــدول
الصناعية السبع الكبرى التي
استمرت يومين في بلدة مالبي
ف ــي مـقــاطـعــة كـيـبـيــك الـكـنــديــة،
رغم تسوية تم التوصل إليها
بعد جهود شاقة حول القضايا
التجارية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
والــرئ ـيــس نـفـســه واف ـق ــوا على
ه ـ ــذه ال ــوث ـي ـق ــة الـ ـت ــي تـتـضـمــن
 28نـقـطــة خ ــاض ــت «مـجـمــوعــة
ال ـس ـبــع» ال ـتــي ت ـضــم ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة وكـ ـن ــدا وبــري ـطــان ـيــا
وفــرن ـســا وأل ـمــان ـيــا وإي ـطــال ـيــا
واليابان ،مفاوضات شاقة من
أجل اقرارها.
وب ـ ــرر ت ــرام ــب ضــرب ـتــه هــذه
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وج ـ ـه ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـ ــى حـ ـلـ ـف ــاء
الواليات المتحدة ،بتصريحات
ادلى بها رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو الذي يستضيف
القمة فــي المؤتمر الصحافي
الختامي.

ترودو
وأكد رئيس الــوزراء الكندي
الذي فرضت واشنطن رسوما
جـ ـ ـم ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى وارداتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ــن بـ ـ ـل ـ ــده وم ـ ـ ــن اوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا مــن
االلـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــوم وال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوالذ ،ف ــي
ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي أن هــذه
ال ــرس ــوم «م ـه ـي ـنــة» .وك ـمــا فعل
االتحاد االوروب ــي ،أكــد تــرودو
ان اج ــراء ات انتقامية ستتخذ
في يوليو.
وق ــال تـ ــرودو ان «الـكـنــديـيــن
م ــؤدب ــون وم ـن ـط ـق ـيــون ،لـكـنـنــا
لــن نسمح بإيذائنا» .و كــان قد
أشــاد بالتوافق الــذي توصلت
إليه الدول السبع حول عدد من

القضايا .والنص ال يحل النزاع
الجاري ،لكن الجميع رحبوا به
معتبرين انه خطوة على طريق
خفض التصعيد والحوار.
وبعد ســا عــات ،أعلن ترامب
الـ ـ ـ ــذي اغـ ـضـ ـبـ ـت ــه ت ـص ــري ـح ــات
ترودو في تغريدة من الطائرة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،ان ـ ــه ام ـ ــر مـمـثـلـيــه
بسحب الموافقة االميركية على
البيان الختامي للقمة.
ووصـ ــف ت ـ ــرودو ب ــأن ــه رجــل
«غـيــر نــزيــه وضـعـيــف» ،مــع انه
صرح قبل يوم واحد ان العالقة
الـثـنــائـيــة لــم تـكــن يــومــا افضل
مما هي عليه اليوم في تاريخ
البلدين.
ولــم يــدل مكتب ت ــرودو بأي
تعليق ،واكتفى بالتذكير بأن
«رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـكـ ـن ــدي لــم
ي ـق ــم ف ــي م ــؤت ـم ــره ال ـص ـحــافــي
إال بتكرار تصريحات كــان قد
ادلى بها من قبل بشكل علني
وفــي الـمـحــادثــات الخاصة مع
الرئيس» ترامب.
وجـ ـ ـ ــدد ت ـ ــرام ـ ــب خ ـص ــوص ــا
تهديده بفرض رسوم جمركية
عـ ـل ــى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات االوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
واالج ـن ـب ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردة ال ــى
الواليات المتحدة ،وهو قطاع
أهـ ــم م ــن االل ـم ـن ـي ــوم والـ ـف ــوالذ
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـم ـ ـل ـ ـتـ ــه االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
االميركية.
وكان ترامب عمل على تهدئة
التوترات الناتجة عن سياسته
الحمائية في التجارة ،وقال في
مؤتمر صحافي قبل مغادرته
ك ـنــدا «ل ـقــد أجــري ـنــا مـنــاقـشــات
بـ ـن ــاء ة جـ ــدا حـ ــول ضـ ـ ــرورة ان
تـقــوم بيننا م ـبــادالت تجارية
م ـتــوازنــة» ،داع ـيــا شــركــاء ه في
م ـج ـمــوعــة ال ـس ـبــع الـ ــى دراسـ ــة
فكرة اقامة منطقة تبادل حر،
مــع الـعـلــم ان ــه هــو ال ــذي فــرض

سلة أخبار
بوتين لـ  :G7كفى ثرثرة

ميركل وبعض قادة مجموعة السبع على هامش قمتهم في كندا أمس األول (روسيا اليوم)
وصف الرئيس الروسي
فالديمير بوتين أمس،
انتقادات مجموعة السبع
«بالثرثرة» ودعاها الى بدء
«تعاون حقيقي».
وأعلن أثناء زيارته للصين
ان بالده لم تقرر الخروج
من مجموعة السبع ،وان
من دواعي سروره االجتماع
بالدول األعضاء في المجموعة
في موسكو .كما أكد استعداده
للقاء نظيره االميركي دونالد
ترامب «ما إن» تصبح واشنطن
مستعدة لقمة من هذا النوع.

«المرسيدس» في نيويورك
تغضب ترامب

صورة بألف كلمة!
خطفت صــورة ّ
مميزة ،من بين صــور قمة السبع الكبار في كندا،
انتباه وسائل اإلعالم الغربية ومتابعي شبكات التواصل االجتماعي،
ورأى الكثيرون أنها تعبر بشكل رائع ال لبس فيه ،عن العالقات السائدة
حاليا بين المشاركين في المجموعة .وفي الصورة ،ظهرت المستشارة
األلمانية ،أنجيال ميركل ،وهي تحدق بصرامة واضحة في الرئيس
ر ســو مــا جمركية على واردات
الصلب ّ وااللمنيوم الى بالده.
وح ــض ت ــرام ــب عـلــى «إل ـغــاء
الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـم ــرك ـي ــة ،وإلـ ـغ ــاء
الحواجز غير الجمركية ،وإلغاء
الدعم» ،معتبرا ان هذا االمر قد

القمة المقبلة في بياريتز

 2.5مليار يورو لدعم تعليم الفتيات

ُ
بعد القمة التي انعقدت في مالبي في كيبيك ،ستعقد القمة المقبلة
لمجموعة السبع في بياريتز جنوب غربي فرنسا «نهاية صيف العام
 ،»2019على ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ً
وسـتــرأس فرنسا مجموعة السبع اعـتـبــارا مــن األول مــن يناير،
وسـيـكــون عليها تنظيم اجـتـمــاعــات شـهــريــة لــدبـلــومــاسـيــي ال ــدول
األعضاء في المجموعة (الواليات المتحدة ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا،
المملكة المتحدة ،إيطاليا والـيــابــان) ،ومــن ثــم تنظيم قمة رؤســاء
الدول والحكومات .وألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى
أنه ّ
يود دعوة نظيره الروسي فالديمير بوتين إلى قمة عام ،2019
ال بل إعادة روسيا إلى مجموعة السبع أيضا ،لكن «إذا ،وفقط إذا»
احترمت موسكو اتفاقات مينسك للسالم في أوكرانيا.

أعلنت كندا ومؤسسات خيرية في بيان ،أن مجموعة الدول
الصناعية السبع الكبرى ستقدم دعما ماليا بقيمة  2.5مليار
يــورو (نحو  2.9مليار دوالر أميركي) للمساعدة فــي تعليم
الفتيات في البلدان الفقيرة.
وأضاف البيان أن أموال هذه التبرعات ،التي فاقت المبلغ
المستهدف جمعه وهو  1.1مليار يــورو ،ستذهب لمصلحة
منظمات المعونة والمؤسسات الخيرية التي توفر خدمة
تعليم الفتيات في مناطق العالم الفقيرة.
ووفقا للتقديرات ،فإنه من المتوقع أن يساعد هذا المبلغ
نحو  8ماليين طفلة للذهاب إلى المدرسة.

يكون القرار «الوحيد» الناجع،
قبل ان يضيف «ال اعرف ان كان
االمر سينجح لكنني عرضته».

باريس
وأعلنت الرئاسة الفرنسية
في بيان أمس« ،أمضينا يومين
للتوصل إلى نص والتزامات.
إننا متمسكون بها ،وأي طرف
ي ـت ـخ ـلــى ع ـن ـه ــا ويـ ــديـ ــر ظ ـهــره
يـبــرهــن ع ــن قـلــة تـمــاســك وقـلــة
انسجام مع نفسه» ،معتبرة أن
«ال ـت ـعــاون ال ــدول ــي ال يـمـكــن أن
يكون رهنا لنوبات غضب أو
انتقادات».

البيان الختامي
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
الـسـبــع غ ـ ــادروا مــالـبــي عندما
قـ ــرر ت ــرام ــب «ت ـم ــزي ــق» ال ـب ـيــان
الختامي للقمة.

دونالد ترامب ،الجالس بال مباالة على مقعد مقابلها متكتفا وعلى
وجهه ابتسامة ذات دالالت ومعان .وقــرب ميركل ظهر بعض القادة
األوروبيين فيما وقف إلى جانب ترامب مستشاره جون بولتون ،وبين
الطرفين وقف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وهو مكتوف اليدين.
ورأت صحيفة ،USA Todayأن الصورة تعادل ألف كلمة.
وبـ ـي ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـخــاف ـيــة
االخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،رف ـ ـضـ ــت م ـج ـم ــوع ــة
ال ـس ـبــع اقـ ـت ــراح ت ــرام ــب اعـ ــادة
روس ـ ـيـ ــا الـ ـ ــى ص ـف ــوف ـه ــا ال ـت ــي
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــدت م ـن ـه ــا ف ـ ــي 2014
ب ـس ـب ــب ض ـم ـه ــا شـ ـب ــه ج ــزي ــرة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرم ،داعـ ـ ـي ـ ــة م ــوسـ ـك ــو ال ــى
ال ـك ــف ع ــن «ت ـق ــوي ــض االن ـظ ـمــة
الديموقراطية».
وأصـ ـ ـ ــدر زع ـ ـمـ ــاء م ـج ـمــوعــة
السبع تعهدا مشتركا لمحاربة
الحمائية وتخفيف الحواجز
التجارية ،إثر اختتامهم قمتهم.
وقــال قــادة الــدول السبع في
بيان مشترك« :نحن نلتزم بأن
ن ـض ـم ــن ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوام سـلـمـيــة
البرنامج النووي اإليراني ،بما
يتماشى مع التزاماتها الدولية
بعدم السعي مطلقا إلى تطوير
أو امتالك سالح نووي».
وتابع البيان« :ندين تمويل
اإلرهـ ــاب بـكــل أشـكــالــه بـمــا في
ذل ـ ـ ــك ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة

التي تمولها إيــران .كما ندعو
إي ــران إلــى لعب دور بـنــاء عبر
المساهمة في جهود مكافحة
اإلره ــاب والتوصل إلــى حلول
سـيــاسـيــة ،ومـصــالـحــة ،وســام
في المنطقة».
وكان الرئيس األميركي ،قال
في تصريحات خالل القمة إن
«دول مجموعة السبع الكبرى
ملتزمة بوضع حد لطموحات
طـ ـه ــران الـ ـن ــووي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
ت ـ ـ ـحـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرا ق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة» ،إال أن
المستشارة األلمانية ،أنجيال
ميركل ،قالت إنه «اليزال هناك
خالف حول طريقة التعامل مع
إ ي ــران ،لكننا نـتـشــارك جميعا
ف ـ ــي الـ ـقـ ـل ــق ب ـ ـشـ ــأن ال ـب ــرن ــام ــج
الصاروخي اإليراني».
(كندا  -وكاالت)

اشتكى الرئيس االميركي
دونالد ترامب في جلسات
خاصة مرات عدة من وجود عدد
كبير من سيارات «مرسيدس»
في نيويورك وعدم انتشار عدد
كاف من السيارات االميركية في
الشوارع االوروبية.
ولتقييم مدى عدالة المبادالت
التجارية مع شركائه ،يركز
ترامب على سؤال واحد :هل
تعاني الواليات المتحدة عجزا
او فائضا تجاريا مع هذا البلد
او ذاك؟
والميزان التجاري مع المانيا
يسجل فائضا لمصلحة برلين.
وكتب بيتر نافارو ،مستشار
الرئيس االميركي للشؤون
التجارية ،في مقال في
صحيفة «نيويورك تايمز»
أخيرا انه «ليس مستغربا ان
ألمانيا تبيعنا كميات من
السيارات أكبر بثالث مرات
مما نصدره اليها» .وتشعر
ألمانيا خصوصا بالقلق ألن
السيارات تمثل من حيث القيمة،
ربع صادراتها الى الواليات
المتحدة .وأعلن االتحاد
االلماني للسيارات ان حصة
السيارات االلمانية الفاخرة من
هذه السوق تتجاوز االربعين
في المئة.

عد عكسي لقمة سنغافورة التاريخية
• زعيم كوريا الشمالية وترامب يصالن إلى جزيرة سنتوسا
• الرئيس األميركي :إنها فرصة لمرة واحدة ال تتكرر
ان ـط ـلــق ال ـع ــد ال ـع ـك ـســي لقمة
سـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــاف ـ ــورة ،الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـج ـمــع
الرئيس األميركي دونالد ترامب
والــزعـيــم ال ـكــوري الشمالي كيم
ً
جونغ أون غدا ،في أول لقاء من
نوعه بعد عقود من الحرب ،ثم
انـ ـع ــدام ال ـث ـقــة والـ ـت ــوت ــرات بين
البلدين.
وب ـ ـغـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن ن ـتــائــج
القمة ،التي يشكك بها خصوم
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،س ـيــدخــل
ترامب وكيم التاريخ بمجرد أن
ً
يلتقيا على جزيرة سنتوسا غدا.
فــال ـعــداء قــائــم بـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة وكوريا الشمالية منذ
الحرب الكورية بين عامي 1950
و 1953ولـ ــم يـسـبــق أن اجـتـمــع
رئ ـي ــس أم ـي ــرك ــي بــزع ـيــم ك ــوري
شمالي قط أو تحدثا حتى عبر
الهاتف.
ووصل زعيم كوريا الشمالية
مرتديا بذلته الداكنة المميزة،
إلى مطار شانغي في سنغافورة
أمـ ــس ،عـلــى مـتــن ط ــائ ــرة تابعة
ل ـ ـشـ ــركـ ــة «ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
الصينية» و ت ــم نقله إ ل ــى فندق
«س ــان ــت ري ـغ ـي ــس» ،ح ـيــث يقيم
وفده.
وك ـ ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال ــه وزيـ ــر

تـفــاؤلــه فــي شــأن
خ ـ ـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــه م ــع
سـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــاف ـ ــورة
الـ ــزع ـ ـيـ ــم ال ـ ـكـ ــوري
ف ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان
ً
الشمالي ،معتبرا
بــاالكــري ـش ـنــان
أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا «فـ ـ ــرصـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـشـ ــر
فريدة» لتسوية
ص ــورة لــه على
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» وه ــو
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاف ـ ـ ــح كـ ـي ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وكـ ـ ـت ـ ــب« :رح ـب ـن ــا
ال ـش ـمــال ـيــة ،الـتــي
بالزعيم كيم جونغ
اخفق كل الرؤساء
أون الذي وصل للتو
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ف ـ ــي
إلى سنغافورة».
تسويتها.
وع ـق ــد رئ ـي ــس وزراء
وق ــال الــرئـيــس األميركي
سنغافورة ،لي هسين
ً
ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي فــي
لـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــغ ،اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــا
ً
مـ ــال ـ ـبـ ــي فـ ـ ــي كـ ـ ـن ـ ــدا ح ـيــث
م ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــا م ـ ـ ــع كـ ـي ــم،
(رويترز)
اون
جونغ
وكيم
لترامب
صورة
عقدت قمة مجموعة الــدول
أ مــس ،بينما سيجتمع
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـس ـبــع ال ـك ـبــرى:
ال ـيــوم مــع ت ــرام ــب ،الــذي
ب ـ ـهـ ــدنـ ــة ال ب ـ ـم ـ ـعـ ــاهـ ــدة سـ ـ ــام.
«لدي انطباع بأن كيم جونغ
وصـ ـ ــل سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة فــي
ً
ً
ً
ً
وقت الحق آتيا من قمة عاصفة وس ـي ـل ـت ـقــي ت ــرامـ ــب وكـ ـي ــم غ ــدا أون يريد أن يفعل شيئا مهما
ً
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة صـ ـب ــاح ــا لشعبه ( )...إ ن ـهــا فــر صــة لمرة
في كندا.
ً
وعـ ــرض ت ــرام ــب عـلــى بيونغ ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــت الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ( 0100واحدة لن تتكرر أبدا».
يانغ الخميس إمكانية تطبيع بـتــوقـيــت غــريـنـتــش) فــي «فـنــدق
وأوض ـ ـ ــح« :إنـ ـن ــي ف ــي مهمة
العالقات مع الواليات المتحدة ك ــاب ـي ــا» ال ـف ــاخ ــر ع ـل ــى ج ــزي ــرة س ـ ــام ( )...وع ـل ـي ـن ــا ال ـتــوصــل
بل وزيارة كيم للبيت األبيض إذا سنتوسا في سنغافورة.
الى نزع أسلحة .يجب أن نبدأ
ً
ً
شيئا ما ونعتقد فعال أن كوريا
ما تخلى عن ترسانته النووية.
ً
ً
فريدة»
«فرصة
الشمالية ستصبح مكانا رائعا
وقـ ــال إن ــه ق ــد ي ـصــل إل ــى حد
ً
في وقت قريب جدا».
تــوقـيــع اتـفــاقـيــة مــع كـيــم إلنـهــاء
وفي وقت سابق ،أعلن ترامب
أضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :كـ ـ ـ ــم ن ـ ـح ـ ـتـ ــاج مــن
الـ ـح ــرب الـ ـك ــوري ــة ال ـت ــي انـتـهــت

إجراءات أمنية «لم يسبق لها مثيل»
تنحصر األولوية القصوى للمسؤولين
ال ـكــوري ـيــن الـشـمــالـيـيــن الـمـســافــريــن إلــى
سنغافورة في حماية زعيمهم.
وي ـ ـقـ ــول خ ـ ـبـ ــراء ومـ ـحـ ـلـ ـل ــون ،إن مــن
ً
الـمـتــوقــع ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات م ـش ــددة ج ــدا
لتأمين كيم فــي أول اجـتـمــاع يعقده مع
تــرامــب ،مرجحين أن تـفــوق الـتــدابـيــر ما
اتخذ من إجراءات في القمة التي عقدتها
الكوريتان في  27أبريل الماضي.
وقال كيم دو-هيون ،أستاذ سياسات
الـحـمــايــة فــي «جــامـعــة كــوريــا الرياضية

الــوط ـن ـيــة»« :ب ـمــا أن م ـكــان انـعـقــاد القمة
وتــوقـيـتـهــا مـعـلـنــان فـسـيـكــون أم ــن كيم
ً
جونغ أون مشددا أكثر منه ألي شخصية
مهمة أخرى».
وذك ـ ـ ــر تـ ـش ــاي ك ـي ــو ت ـش ـي ــر ،ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لشركة «تــوب غــارد» ،وهي من
شركات األمن والحماية البارزة في كوريا
الجنوبية« ،سنشهد على األرجح مستوى
غير مسبوق من الحماية في البر والبحر
والجو ألن هذه القمة هي أكبر حدث في
العالم اآلن».

ً
رئيس وزراء سنغافورة مستقبال كيم جونغ اون أمس
الــوقــت لـنــرى ان كــانــوا جــاديــن
أو ال؟ أعـتـقــد أن ه ــذا سيحدث
م ــن ال ــدق ـي ـق ــة األول ـ ـ ـ ــى» .وت ــاب ــع
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــارديـ ــر ،إنـ ـ ــه «أسـ ـل ــوب ــي
ال ـش ـخ ـصــي ،شـ ـع ــوري ،ه ــذا ما
أفعله».
ل ـك ــن تـ ــرامـ ــب ح ـ ـ ــاول خـفــض
س ـقــف ال ـت ــوق ـع ــات .وقـ ـ ــال« :مــن
يعلم؟ قد ال تسير األمــور على
م ــا ي ـ ــرام .ه ـنــاك اح ـت ـمــال كبير
أال تسير األمـ ــور عـلــى مــا يــرام
واحتمال أكبر أن يستغرق األمر
ً
وقتا .ستكون عملية».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :لـ ـ ـك ـ ــن عـ ـل ــى األقـ ـ ــل
س ـن ـك ــون قـ ــد ال ـت ـق ـي ـن ــا ورأيـ ـن ــا
ب ـع ـض ـنــا وق ـ ـ ــدر أحـ ــدنـ ــا اآلخـ ــر

وأنـنــا سنبدأ عملية» .وأث ــارت
استراتيجية التفاوض للرئيس
الخامس واألربـعـيــن للواليات
الـمـتـحــدة ت ـســاؤالت كـبـيــرة في
واشنطن ،بعدما أوضح بنفسه
أنــه ال يحتاج إلــى اسـتـعــدادات
كبيرة.
واسـ ـتـ ـق ــل تـ ــرامـ ــب ب ـع ــد ذل ــك
طائرته الرئاسية ،التي أقلعت
ف ـ ــي رح ـ ـلـ ــة ت ـس ـت ـم ــر أك ـ ـثـ ــر مــن
ع ـشــريــن س ــاع ــة م ـتــوج ـهــة إلــى
س ـن ـغ ــاف ــورة ح ـيــث ح ــط مـســاء
أمس.
ّ
ويـفـتــرض أن تـحــط الطائرة
الرئاسية االميركية «اير فورس
وان» في سنغافورة عند الساعة

(رويترز)
 12.30 ( 20.30ت غ) ،و ع ـلــى
م ـت ـن ـه ــا أول رئ ـ ـيـ ــس أم ـي ــرك ــي
يمارس مهامه يفاوض مباشرة
وريث أسرة كيم الحاكمة.
وأب ـ ـعـ ــد مـ ــن الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـت ــي
سيلتقطها ت ــرا م ــب ا ل ـبــا لــغ 71
ً
عاما وكيم الذي يصغره بأكثر
ً
من  30عاما ،والتي لم يكن من
الـمـمـكــن ت ـصـ ّـورهــا مـنــذ أشـهــر
ّ
خضم
عندما كانا ال يزاالن في
ُ
تـصـعـيــدهـمــا ال ـك ــام ــي ،ت ـطــرح
أسئلة كبيرة حول نتيجة هذه
ا لـقـمــة ،ا لـتــي سيراقبها العالم
بأسره عن كثب.
وت ـ ـطـ ــالـ ــب واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـن ــزع
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة الـ ـك ــوري ــة

الشمالية «بشكل كامل ويمكن
ال ـت ـح ـقــق م ـنــه وال ع ـ ــودة عـنــه»
فـ ــي ح ـي ــن تـ ـب ــرر ب ـي ــون ــغ يــانــغ
بــرنــامـجـهــا الـ ـن ــووي ب ـضــرورة
مواجهة التهديد األميركي.
وت ـع ـهــدت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
مرات عدة بجعل شبه الجزيرة
ال ـك ــوري ــة خــال ـيــة م ــن األسـلـحــة
النووية ،لكن هذه العبارة تحمل
ع ـ ــدة تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات ،ول ـ ــم يـكـشــف
ً
يــومــا مــا يمكن أن تـكــون عليه
التنازالت.
(سنغافورة  -وكاالت)

قمة بـ  15مليون دوالر ...ومدافع زهور

طائرة «الزعيم» تناور

طعام كيم وسيارته يسبقانه

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ ،إن القمة بين الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب والــزعـيــم ال ـكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون
ستكلف سنغافورة نحو  20مليون دوالر سنغافوري ( 15مليون دوالر
أميركي) ،ووصفها بأنها «تكلفة نحن على استعداد لدفعها» .وأضاف
ان «تكاليف األمن تمثل نحو نصف التكلفة التي تم تقديرها ،والتي
ستتحملها حكومة سنغافورة بالكامل».
ومع تكثيف االستعدادات األمنية قبيل القمة ،يرحب البعض بزعيمي
البلدين بطريقة رائعة عبر وضع باقات من الزهور في مدافع من الحقبة
االستعمارية في جزيرة سنتوسا التي تعقد بها القمة التاريخية.
وتم وضع باقات الزهور ،التي تضم الزنابق البيضاء وزهور الغربيرا
والزيتون ،أمس ،في مواسير نحو  60مدفعا على حواف الجزيرة.

ذك ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «يـ ــون ـ ـهـ ــاب» ال ـك ــوري ــة
الجنوبية أن طائرة تابعة لشركة طيران
«آر تشاينا» ،يتوقع أن يكون على متنها
الــزع ـيــم الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي ك ـيــم جــونــغ
أون ،غيرت مسارها ورقم رحلتها أثناء
تحليقها.
وذكرت الوكالة أن طائرة «بوينغ ،»747
ً
انطلقت من بيونغ يانغ فجر أمس ،وفقا
لـمـســار الــرحـلــة رقــم  CA122إلــى بكين،
لكنها خالل التحليقّ ،
غيرت رقم الرحلة
إلى  CA61متوجهة إلى سنغافورة.

غادرت طائرة شحن كانت رافقت الزعيم الكوري الشمالي كيم
يونغ أون خالل الزيارة ،التي قام بها للصين في اآلونة األخيرة،
بيونغ يانغ ،في طريقها إلى سنغافورة.
وكتبت صحيفة «ستريتس تايمز» ان شاحنات تبريد ستكون
في االنتظار في مطار تشانغي في سنغافورة ،الستقبال طائرة
الشحن ،موضحة أنه من المعتقد أن الطائرة تحمل مواد غذائية،
إضافة إلى عدة سيارات فاخرة لمرافقة الزعيم الكوري الشمالي.
كما ذكــرت الصحيفة التي تصدر في سنغافورة أن «الطعام
سيتم نقله مــن مـطــار شــانـغــي إل ــى مـقــر إقــامــة الــزعـيــم الـكــوري
الشمالي في سـيــارات مبردة مخصصة لنقل البضائع القابلة
للتلف».

ةديرجلا
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رياضة
العربي يعتمد الهياكل اإلدارية والفنية للكرة
ً
ً
عبدالنبي نائبا للكاظمي والسوري حسام السيد مدربا لألخضر
ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــد مـ ـجـ ـل ــس ادارة
ال ـ ـنـ ــادي ال ـع ــرب ــي ال ـه ـيــاكــل
االداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـك ــرة
االخضر ولقطاع الناشئين
خالل اجتماعه الــذي عقده
م ـ ـسـ ــاء ا مـ ـ ــس االول بـمـقــر
النادي.
ووافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس عـلــى
الهيكل االداري المقدم من
رئـيــس جـهــاز ال ـكــرة جمال
الـكــاظـمــي ب ـنــاء عـلــى طلبه
ً
مكونا من خالد عبدالنبي
ن ــائـ ـب ــا ل ـ ـ ــه ،وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الـ ـمـ ـط ــوع مـ ــديـ ــرا ل ـل ـفــريــق،
وع ـ ـ ـلـ ـ ــي ح ـ ـس ـ ـيـ ــن اداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
والزميل عبدالرحمن فوزان
منسقا اعالميا للفريق.
ونـ ـ ـج ـ ــح ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي فــي
اعتماد الهيكل الفني بعد
تعاقده مؤخرا مع المدرب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري حـ ـ ـس ـ ــام ال ـس ـي ــد
ليكون مدربا لالخضر الى
ج ــان ــب مــواط ـنــه وم ـعــاونــه

حسام السيد

م ـ ـح ـ ـمـ ــد عـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــل ،ل ـي ـن ـض ــم
الثنائي الى اعضاء الجهاز
الفني السابق ،وهم فاضل
مـ ـ ـط ـ ــر مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
الثاني ،والبرازيلي دينيس
الـ ـمـ ـع ــد الـ ـ ـب ـ ــدن ـ ــي ،إض ــاف ــة
إلــى م ــدرب ح ــراس المرمى
الوطني شاكر الشطي.
و ي ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــك ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد (48
عــامــا) سـيــرة ذات ـيــة جـيــدة،
وهـ ـ ــو العـ ـ ــب سـ ــابـ ــق سـبــق
ل ــه االح ـ ـتـ ــراف ف ــي ال ـ ــدوري
الكويتي مع نادي اليرموك
مــوســم ( ،)1995-1994ولــه
خـ ـ ـب ـ ــرة م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة
ك ـم ــدرب ب ـعــد ق ـيــادتــه عــدة
انـ ــديـ ــة سـ ــوريـ ــة وع ــراقـ ـي ــة،
كما قاد المنتخب السوري
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب واالولـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي
والــوطـنــي ،وقــاد المنتخب
العراقي العسكري.
وم ـ ـ ـ ــن اب ـ ـ ـ ـ ــرز انـ ـ ـج ـ ــازات ـ ــه
تحقيق لقب كــأس سورية

مـ ــع ف ــري ــق ن ـ ـ ــادي ال ــوح ــدة
في موسمين ()2011-2010
و(  ،)2017 -1016وا لـ ـف ــوز
بـ ـلـ ـق ــب ك ـ ـ ــأس غ ـ ـ ــرب آس ـي ــا
ع ـ ــام  2012مـ ــع الـمـنـتـخــب
السوري ،والفوز بلقب كأس
العالم العسكرية  2013مع
المنتخب ا ل ـعــرا قــي ،ولقب
كأس االتحاد اآلسيوي مع
فريق القوة الجوية العراقي
( ،)2017ك ـمــا ف ــاز بـجــائــزة
اف ـض ــل مـ ــدرب ف ــي الـ ــدوري
الـعــراقــي مــع فــريــق الميناء
(.)2016-2015
واع ـت ـمــد مـجـلــس االدارة
أيـ ـض ــا ال ـه ـي ـك ـل ـيــن االداري
والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــن مــن
ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي ل ـ ـفـ ــريـ ــق ت ـحــت
 20س ـن ــة ،ح ـيــث سـيـتــولــى
مدرب خيطان السابق انور
ي ـع ـق ــوب ت ــدري ــب االخ ـض ــر
ويعاونه ياسر زكــريــا ،في
حـيــن سـيـكــون عـلــي زكــريــا

جمال الكاظمي

خالد عبدالنبي

مـ ــديـ ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وم ـح ـســن
زكريا اداريا.

قطاع الناشئين
وع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ذات ـ ـ ــه،
اعتمد مجلس االدارة خالل
نـ ـف ــس االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـه ـي ـكــل
ال ـف ـن ــي ل ـق ـط ــاع ال ـنــاش ـئ ـيــن

عبدالرحمن فوزان

وال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـس ـن ـي ــة الـ ــذي
يرأسه نائب رئيس النادي
عبدالعزيز عاشور ويعاونه
خالد القبندي.
وسيكون فــريــق  11سنة
تـ ـ ـح ـ ــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
ال ـصــربــي دراغ ـ ـ ــان ،وفــريــق
 13ت ـحــت اشـ ـ ــراف ال ـم ــدرب
الـ ـب ــوسـ ـن ــي ك ــول ــوفـ ـيـ ـت ــش،

وفـ ــريـ ــق  15ت ـح ــت اش ـ ــراف
ال ـ ـمـ ــدرب ال ـبــوس ـنــي ايـمـيــر
ت ــوف ـي ــك ،وف ــري ــق  17تـحــت
اشـ ــراف ال ـم ــدرب البوسني
داركو.

وفد «الكرة» غادر لروسيا لحضور «كونغرس فيفا» الشمري :تشكيل لجنة الحكام عقب عيد الفطر
●

حازم ماهر

غ ـ ـ ــادر وف ـ ــد ات ـ ـحـ ــاد ك ـ ــرة ال ـق ــدم
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة،
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـي ــوس ــف ،ونــائ ـبــه
أحمد عقلة ،واألمين العام لالتحاد
د .مـحـمــد خـلـيــل ،وع ـض ــوة مجلس
اإلدارة فــاط ـمــة ح ـي ــات إلـ ــى روس ـيــا
صباح أمس ،وذلك لحضور كونغرس
االت ـحــاد الــدولــي (فـيـفــا) ،ال ــذي سيعقد
فــي الـعــاصـمــة مــوسـكــو ،وال ــذي سيشهد
إجراء التصويت على استضافة كأس العالم
 ،2026والذي تتنافس عليه المغرب ،وأميركا
والمكسيك وك ـنــدا ،حـيــث تـقــدمــت ال ــدول الـثــاث

بملف مشترك الستضافة المونديال.
كـمــا يحضر وف ــد االت ـحــاد ال ـم ـبــاراة االفتتاحية
لبطولة كأس العالم  2018بروسيا ،والتي ستجمع
منتخبي روسيا والسعودية الجمعة المقبل.
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن يـ ـج ــري ال ــوف ــد م ـب ــاح ـث ــات مــع
مـســؤولــي االت ـحــاد الــدولــي ،إلــى جــانــب االت ـحــادات
القارية واألهلية التي ستوجد في الكونغرس ،وذلك
من أجل التعاون مع هؤالء وتحقيق أقصى استفادة
ممكنة لالتحاد والكرة والمنتخبات الكويتية.

ثالثة محترفين جدد في الجهراء
●

عبدالرحمن فوزان

أنـ ـه ــى ن ـ ـ ــادي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء مـلــف
محترفي الفريق االول لكرة القدم،
بــالـتـعــاقــد مــع  3محترفين جــدد
ل ـي ـن ـض ـمــوا الـ ــى ج ــان ــب ال ـمــدافــع
الكاميروني ارون امبيبي ا لــذي
ج ـ ــدد ت ـع ــاق ــده م ــع ال ـف ــري ــق مـنــذ
الموسم الماضي.
وأعلنت ادارة الكرة بالجهراء
مـ ـس ــاء ام ـ ــس االول أنـ ـه ــا ع ـقــدت
ثالث صفقات دفعة واحدة ،حيث
وقعت مع المهاجم الكاميروني
دانجر نكومبي مبينكي رودولف
( 25ع ـ ــام ـ ــا) ومـ ــواط ـ ـنـ ــه ص ــان ــع
االلـ ـ ـع ـ ــاب ص ــام ــوي ــل ب ـي ـت ــي (23
عاما) والعب االرتكاز البوركيني

موسى داو ( 25عاما) ،والثالثي
يملكون خبرة دو لـيــة بتمثيلهم
لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــاتـ ـه ــم الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة فــي
مناسبات عدة.
يذكر ان نــادي الجهراء تعاقد
مؤخرا مع المدرب الفرنسي ذي
االص ــول الجزائرية محمد كمال
دجـ ــابـ ــور ،ل ـي ـق ــود ابـ ـن ــاء الـقـصــر
اال ح ـمــر خلفا للصربي بــور يــس
بونياك الذي ارتأت إدارة الكرة أنه
لــم يقدم مــا يشفع لــه لالستمرار
مع الفريق الذي عانى قبل ضمان
البقاء في مصاف أندية الــدوري
الممتاز بعد اض ـطــراره لخوض
الملحق أ مــام نظيره الفحيحيل
سابع دوري الدرجة األولى.

موسى داو

●

حازم ماهر

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ،رئيس لجنة
الحكام خالد الشمري ،أنــه سينتهي مــن تشكيل
اللجنة عقب إجــازة عيد الفطر المبارك ،مضيفا
ّ
أنه فضل التأني في اختيار المناصب التنفيذية
ومنصب العضوية ،كي يجلب األفضل واألنسب
واألقدر للعمل بقوة على االرتقاء بمستوى الحكام.
وأشار الشمري إلى أن هناك رغبة مشتركة بينه
وبـيــن مجلس إدارة االتـحــاد فــي إج ــراء تغييرات
كبيرة على تشكيل اللجنة ،موجها الشكر ألعضاء
اللجنة السابقين ،الذين قدموا كل ما في وسعهم،
كي يصل الموسم الماضي إلى بر األمان ،وهو ما
تحقق بالفعل.

النصر يرجئ التعاقد
مع محترفين جدد
اس ـت ـق ــر األمـ ـ ــر داخـ ـ ــل ج ـهــاز
ال ـكــرة ب ـنــادي الـنـصــر بــرئــاســة
ع ـض ــو م ـج ـلــس اإلدارة خــا لــد
الـشــريــدة ،على إرج ــاء التعاقد
مــع محترفين جــدد فــي الفترة
الحالية ،إلى حين حسم لجنة
ال ـم ـس ــاب ـق ــات م ـق ـت ــرح األن ــدي ــة
القاضي بزيادة عدد المحترفين
من  4إلى  5ابتداء من الموسم
المقبل.
يذكر أن الجهاز الفني بقيادة
ظــاهــر ال ـعــدوانــي رف ــع توصية
إلى جهاز الكرة برفض تجديد

عـ ـق ــد الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
توريس لوجود العبين أفضل
منه في مركز خط الهجوم ،في
حـيــن يستمر البحريني سيد
ضياء والغانيان بوكو وروبن.
وك ــان ج ـهــاز ال ـكــرة قــد قطع
شــوطــا كبيرا مــن المفاوضات
م ـ ــع م ـ ــداف ـ ــع بـ ـح ــريـ ـن ــي دول ـ ــي
وم ـ ـهـ ــاجـ ــم م ـ ــن إحـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــدول
اإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة ،ل ـك ـن ــه خـ ـش ــي مــن
التعاقد معهما تحسبا إللغاء
مقترح زيادة المحترفين.

ومــن جهة أخ ــرى ،لفت الشمري إلــى أنــه يتابع
ً
عن كثب أمر زيادة مخصصات الحكام ،مبينا أن
هناك أمورا تبشر بالخير في هذا الشأن الذي يلقى
رعاية واهتمام الجميع ،السيما أن حكام كرة القدم
في الكويت ال يقلون في المستوى عن الحكام في
الدول الخليجية ،الذين يحصلون على مقابل مادي
كبير لقاء إدارة المنافسات.
وأعــرب الشمري عن أمنيته بالتوفيق لجميع
الحكام في الموسم المقبل ،بالظهور بالمستوى
الــا ئــق بهم ،وللجنة فــي أداء مهمتها على أكمل
وجه.
خالد الشمري

السالمية يجدد الثقة بعبدالله الذياب
●

محمد عبدالعزيز

جدد مجلس ادارة نادي السالمية الثقة بالعبه
الدولي السابق عبدالله الذياب لالستمرار على
رأس إدارة جهاز كــرة اليد للموسم الثالث على
التوالي بعد النتائج المميزة ،التي حققها قطاع
اللعبة في الموسم الماضي تحت قيادته.
وكانت لعبة كرة اليد بنادي السالمية حققت
ت ـحــت ق ـي ــادة ع ـبــدال ـلــه ال ــذي ــاب ن ـتــائــج الف ـت ــة في
الـمــوســم الـمــاضــي ابــرزهــا حـصــول الـفــريــق االول
على وصافة الدوري الممتاز والمركز الثالث في
كأس االتحاد ،إضافة إلى تحقيق مراكز متقدمة
في اغلب المراحل السنية من الشباب حتى البراعم.
و يــأ تــي التجديد للذياب تماشيا مــع سياسة
االسـتـقــرار الـتــي يعمل بها مجلس ادارة الـنــادي

في جميع األلعاب خاصة كرة اليد ،حيث كان قد
جدد الثقة بمدرب الفريق االول خالد المال وجهازه
المعاون في وقت سابق.

قدر المسؤولية
من جانبه ،شكر الــذيــاب مجلس ادارة النادي
على الثقة التي وضعها فيه لالستمرار في تولي
ً
المسؤولية خالل الفترة المقبلة ،متمنيا أن يكون
عند حسن الظن.
وكتب الذياب على صفحته الرسمية في موقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي" تــوت ـيــر"" :أش ـك ــر مجلس
إدارة النادي على هذه الثقة الغالية ،وإن شاء الله
نكون على قدر المسؤولية أنا وإخواني الالعبين
واالجهزة الفنية واإلدارية المسؤولة عن اللعبة".

هوليداي إن وكويت ستيل إلى مراحل الحسم في «الروضان»
ت ــأه ــل هـ ــول ـ ـيـ ــداي إن وك ــوي ــت
ستيل لمحطات الحسم في دورة
المرحوم عبدالله مشاري الروضان
الرمضانية لكرة قدم الصاالت.
ويدين هوليداي إن بفوزه على
فــريــق ال ـم ــرح ــوم حـسـيــن الــرومــي
ب ـخ ـم ـســة أه ـ ـ ـ ــداف ل ـ ـهـ ــدف ،ضـمــن
منافسات اليوم الرابع والعشرين،
لـلـثـنــائــي الـمـمـيــز ال ـبــاراغــوايــانــي
ساالس وعبدالله الشمالي ،حيث
قلب االثنان الطاولة على الرومي،
الـ ــذي افـتـتــح الـتـسـجـيــل اوال عبر
عـبــدالـلــه ال ـح ـســون ،وح ــاف ــظ على
تقدمه حتى نهاية الشوط االول.
وف ـ ــي ال ـح ـص ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ظـهــر
هوليداي ان بصورة مغايرة بقيادة
ساالس ،احد افضل العبي النسخة
الحالية ،والذي صنع ثالثة أهداف
للشمالي في ظل التجانس الكبير
بينهما ،ثم توج ساالس مجهوده
الرائع بتسجيل هدفين.
فــي الـمــواجـهــة االخـ ــرى ،انـتــزع
كويت ستيل بطاقة نصف النهائي

لقطات
• أدى فريق "فري ستيل البرازيلي" بعض االستعراضات خالل
منافسات اليوم الرابع والعشرين نالت إعجاب الجماهير.
• نال عبدالله الشمالي العب فريق هوليداي إن جائزة أفضل
العب في مباراة فريقه.

بعد تغلبه على سويتش بثالثية
الـبــرازيـلــي مارسيلو والبحريني
محمد حسن ،في لقاء شهد سيطرة
متبادلة مــن الطرفين فــي الشوط
االول ،قبل أن يفرض كويت ستيل
إيـقــاعــه عـلــى مـجــريــات األم ــور في
الـحـصــة الـثــانـيــة مـتــرجـمــا تفوقه
لثالثة أهداف.

ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـك ــاب ــات ع ـل ــى مــوعــد
م ــع ت ـحــد ج ــدي ــد إلث ـب ــات ج ــدارت ــه
بــال ـم ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـل ـق ــب ،مـعــوال
فــي ذل ــك عـلــى الـبــرازيـلــي فامبيتا
وم ــواطـ ـن ــه بـ ــوال ال ـ ــذي ي ـل ـعــب مــع
منتخب روسيا ،الى جانب الثنائي
المحلي المميز مـشــاري النكاس
وصالح حيدر.

مراحل الحسم

الصالح :تكريم «الروضان»
لذوي االحتياجات يثلج الصدر

وتدخل الدورة مراحلها االخيرة
اعـتـبــارا مــن الـيــوم ،الــذي سيشهد
مواجهتين حاميتين ،تجمع االولى
بنك بوبيان مع هوليداي ان ،وفي
الثانية يلتقي الخليج للكابالت
مع ماي فاتورة او االتحاد الليبي.
ويطمح بنك بوبيان ،القادم من
فوز مستحق على فريق المرحوم
عبدالله المدلج ،إلى اجتياز عقبة
ه ــول ـي ــداي إن ،وم ــواص ـل ــة رحـلـتــه
نحو المباراة النهائية ،معوال على
الثنائي ماكسي وتيتي ،الى جانب
العراقي رافد حميد.
ويخوض هوليداي ان المباراة
م ـن ـت ـش ـيــا ب ـ ـفـ ــوزه الـ ـس ــاح ــق عـلــى
ف ــري ــق الـ ـ ــرومـ ـ ــي ،وب ـس ـل ـس ـل ــة مــن
العروض المميزة بقيادة الثنائي
ال ـبــاراغــويــانــي سـ ــاالس وجيجي
الى جانب النجم المحلي عبدالله
الشمالي.
في المواجهة االخــرى ،سيكون

أكـ ـ ـ ــد م ـ ــاج ـ ــد الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ن ــائ ــب
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـق ـط ــاع الـ ـش ــؤون
ال ـم ــال ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ــة ب ـه ـي ـئــة ذوي
اإلعاقة أن دعــوة ابنائنا من ذوي
االحـتـيــاجــات الخاصة لتكريمهم
بدورة الروضان امر يثلج الصدر،
الس ـي ـم ــا ف ــي ظ ــل م ــا ح ـق ـق ــوه مــن
إنـ ـج ــازات وم ـيــدال ـيــات ف ــي جميع
المجاالت الرياضية سواء محليا
أو في المشاركات الخارجية.
وق ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ـشـ ـك ــر إل ــى
ال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدورة ب ـق ـيــادة
عبد الله الروضان رئيس اللجنة
ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا عـ ـل ــى دع ــوت ــه
الكريمة لدعم ومساندة أبطالنا من
ذوي االحتياجات الخاصة ،مردفا
ب ــأن هـيـئــة االع ــاق ــة ال تــألــو جـهــدا
فــي دعمهم ومساندتهم مــن اجل
مواصلة رحلة اإلنجازات ورفع علم
الكويت في كل المحافل الدولية.

جانب من منافسات اليوم الرابع والعشرين
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تراجع أداء «المانشافت» ال يؤثر على ترشيحاته
يسعى مدرب المنتخب األلماني
يواكيم لوف إلى استعادة
«المانشافت» بريقه ،ليعود إلى
تقديم مستويات كبيرة ًليرفع
سقف الطموحات مجددا ،قبل
انطالق كأس العالم  2014في
روسيا.

رغـ ـ ــم أنـ ـ ــه لـ ــم ي ـظ ـه ــر بــأف ـضــل
مـسـتــويــاتــه خ ــال االس ـت ـعــدادات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ل ـ ـ ـخـ ـ ــوض نـ ـه ــائـ ـي ــات
ك ــأس ال ـع ــالــم  2018ل ـك ــرة ال ـقــدم
ف ــي روسـ ـي ــا ،ال ي ـ ــزال الـمـنـتـخــب
األلماني حامل اللقب يحافظ على
الــوضــع ال ــذي اكتسبه منذ فترة
طويلة كأحد أخطر الفرق وأبرز
المرشحين لمنصة التتويج في
أي بطولة يخوضها بغض النظر
عن مستواه.
ويــأمــل الـمــديــر الـفـنــي يواكيم
لــوف والعـبــو المنتخب المتوج
بلقب كــأس العالم الماضية قبل
أربعة أعوام في البرازيل ،استعادة
المستويات المعهودة للفريق مع
بداية مشوار الدفاع عن لقبه في
المونديال الروسي المقرر بين 14
الجاري و 15يوليو.
وقال لوف عقب المباراة التي
ف ـ ــاز ف ـي ـهــا ال ـم ـن ـت ـخــب األل ـم ــان ــي
عـلــى نـظـيــره ال ـس ـعــودي  1-2في
لـيـفــركــوزن الـجـمـعــة« :سـنــواصــل
الـتـطــور وعـنــدمــا تـبــدأ الـبـطــولــة،
سنكون مستعدين».
وكــان لــوف أجبر خــال الفترة
الماضية على التعامل مع غياب
العبين بارزين بسبب اإلصابات
أو عدم استعادة اللياقة بعد ،لكن
الجماهير لم تعد تمأل االستادات
بالشكل المعهود لمتابعة الفريق.
ووجـهــت الجماهير صــافــرات
استهجان ضد إيلكاي غوندوغان
خــال المباراة في أعقاب الجدل
واالنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات الـ ـت ــي وجـ ـه ــت لــه
وزم ـي ـلــه م ـس ـعــود أوزي ـ ــل بسبب

التقاط صورة مع الرئيس التركي
رج ــب ط ـيــب اردوغ ـ ـ ــان ف ــي مــايــو
ال ـم ــاض ــي ،وه ــو م ــا رآه الـبـعــض
اجـتـمــاعــا يـحـمــل ب ـعــدا سياسيا
قبل االنتخابات الرئاسية التركية.
وقـ ـ ـ ــال لـ ـ ــوف ب ـ ـشـ ــأن ال ـه ـج ــوم
الذي تعرض له غوندوغان« :هذا
جعلني أشعر باأللم ،ألن الفريق
ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى ق ــاع ــدة ت ـت ـم ـثــل فــي
أن كــل الع ــب بــه يحظى بــالــدعــم،
وعند توجيه عبارات استهجان
إل ــى العـ ــب ...ف ـهــذا ش ــيء ال أحبه
بالتأكيد».
أمـ ـ ــا أوزي ـ ـ ـ ـ ــل ،الـ ـ ـ ــذي غـ ـ ــاب عــن
المباراة بسبب إصابة في الركبة،
فلم يــدل حتى اآلن بتصريحات
علنية لكن غوندوغان أكد أن أي
غـ ــرض س ـي ــاس ــي ل ــم ي ـق ــف خـلــف
اللقاء بالرئيس التركي.
وك ـ ـ ــان غـ ــونـ ــدوغـ ــان ش ـ ــدد فــي
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــال ــي ل ـن ـش ــر الـ ـص ــورة
ع ـ ـبـ ــر اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت ،ع ـ ـلـ ــى والئ ـ ـ ــه
للمنتخب األلماني ،معلقا ،عبر
«تــويـتــر»»:إنـهــا الـمـبــاراة األخـيــرة
ق ـبــل ك ــأس ال ـع ــال ــم ...أن ــا م ــا زلــت
ممتنا باللعب لهذا البلد».
وأبــدى سامي خضيرة ،العب
يوفنتوس اإليطالي ،استياءه من
حقيقة أن القضية ال تــزال قائمة
ً
ومـحــل ج ــدل ،مضيفا« :لـقــد قلنا
باستمرار إن األمر انتهى».
وأشار خضيرة إلى عدم رضاه
عن أداء المنتخب األلماني خالل
الـشــوط الـثــانــي أم ــام السعودية،
ً
مـبـيـنــا أن ــه «ف ــي ال ـش ــوط الـثــانــي
فقدنا مالمحنا ،كــان علينا رفع

جانب من تدريبات المنتخب األلماني
ال ـم ـس ـتــوى اس ـت ـع ــدادا لـلـبـطــولــة،
ل ــدي ـن ــا إم ـك ــان ـي ــات ك ـب ـي ــرة ون ــود
استعراض ذلك في روسيا».
ويستهل المنتخب األ لـمــا نــي
مـ ـ ـش ـ ــوار الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن ل ـق ـب ــه فــي

الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــدي ـ ـ ــال ب ـ ـل ـ ـق ـ ــاء نـ ـظـ ـي ــره
الـمـكـسـيـكــي ف ــي  17يــون ـيــو قبل
أن يـ ـلـ ـتـ ـق ــي الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــد وك ـ ــوري ـ ــا
الجنوبية في مباراتيه األخريين
بالمجموعة السادسة.

وعــاد جيروم بواتينغ ،مدافع
بايرن ميونخ إلــى المالعب عبر
م ـ ـبـ ــاراة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ك ـم ــا دخ ــل
الـحــارس األلماني مانويل نوير
في أجواء المباريات بشكل أكبر،

بعثة البرتغال وصلت إلى روسيا

نبيلمعلول متفائل

وص ـ ـ ـلـ ـ ــت ب ـ ـع ـ ـثـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي إلـ ــى روس ـ ـيـ ــا ،أم ــس
األول ،اس ـت ـعــدادا لـلـمـشــاركــة في
كأس العالم.
وكـ ـت ــب الـ ـم ــداف ــع ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
بـيـبــي ع ـبــر ح ـســابــه ع ـلــى شبكة
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي "تــوي ـتــر"
أمـ ــس "ال ـم ـغ ــام ــرة تـ ـب ــدأ ،حقيبة
مليئة بالطموح واألحالم".
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدر الـ ـنـ ـج ــم والـ ـق ــائ ــد
كريستيانو رونالدو المشهد في
قائمة المدرب فرناندو سانتوس
في ظل االستعداد لضربة البداية
في المونديال بمواجهة إسبانيا
يوم الجمعة المقبل في سوتشي.
وت ـق ـي ــم ب ـع ـث ــة الـ ـب ــرتـ ـغ ــال فــي
رام ـ ـن ـ ـس ـ ـكـ ــوغـ ــي ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــد 80
كيلومترا من العاصمة موسكو.
وتـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال ف ــي
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة للمونديال
ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم إسـ ـب ــانـ ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران
والمغرب.
(د ب أ)

منح العرض القوي الذي قدمته تونس رغم خسارتها  - 1صفر
وديا أمام إسبانيا السبت جرعة من التفاؤل لمدربها نبيل معلول
قبل انطالق كأس العالم لكرة القدم هذا األسبوع.
وقال معلول للصحافيين« :واجهنا أحد أفضل المنتخبات في
العالم ،المنتخب التونسي أظهر أنه مستعد وأكد جاهزيته لكأس
العالم ،إذا قدمنا المستوى نفسه الذي لعبنا به أمام منتخب إسبانيا
في كأس العالم ،يمكن للشعب التونسي أن يشعر بالفخر».
وأضــاف« :قارعنا فريقا يضم في صفوفه أفضل الالعبين في
العالم بينما افتقدنا وهبي الخزري ويوسف المساكني وطه ياسين
الخنيسي ،الهزيمة مريرة لكن مشرفة بعد المستوى البدني الكبير
لالعبين والتعامل الجيد مع األسلوب الفني للمنتخب اإلسباني».
وتابع« :صنعنا عدة فرص رغم سيطرة إسبانيا على الكرة،
وأتيحت لنا ثالث فرص للتسجيل ،وال يمكن إال أن نكون سعداء
بمستوى المنتخب».
وتسعى تونس إلى تجاوز دور المجموعات في كأس العالم
ألول م ــرة فــي تــاريـخـهــا بـعــد فشلها خ ــال مـشــاركــاتـهــا األرب ــع
السابقة في  1978و 1998و 2002و.2006
وتابع معلول« :رسالتي لالعبين أن هدفي كمدرب هو المرور
لــدور الثمانية أو أبعد من دور الثمانية ألن المنتخب بحماسه
وروحه القتالية وانضباطه الخططي قادر على مقارعة المنتخبات
الكبيرة ومواجهتها بندية».
وتـبــدأ تونس مـشــوارهــا فــي كــأس العالم ضــد إنكلترا يــوم 18
يونيو.

لحظة وصول المنتخب البرتغالي

إثــر عــودتــه إلــى المالعب مؤخرا
بـعــد ف ـتــرة غ ـيــاب طــويـلــة بسبب
إصابته بكسر في القدم.
وجرى استبدال نوير بعد 45
دقيقة من بداية المباراة ،كما كان

متفقا عليه ،وقد بات بحال جيد،
حسب ما قاله لوف.
(د ب أ)

نبيل معلول

نصف األلمان يعتبرون إقامة المونديال في روسيا خطأ
رأى عدد كبير من األلمان أن
إقامة بطولة المونديال في
روسيا يعتبر خطأ ،وذلك
في استطالع أجراه معهد
«يوجوف» لقياس مؤشرات
الرأي.

جانب من األعمال بالقرب من ملعب كازان

ك ـشــف اس ـت ـطــاع حــديــث أن
ن ـح ــو ن ـص ــف األل ـ ـمـ ــان تـقــريـبــا
يعتبرون أنه من الخطأ إقامة
بطولة كأس العالم لكرة القدم
في روسيا في ظل وضع حقوق
اإلنسان واإلجراء ات السياسية
المتبعة هناك.
وتـ ـبـ ـن ــى  43فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
األلمان هذا الرأي ،في استطالع
أجراه معهد «يوجوف» لقياس
مــؤشــرات الــرأي لصالح وكالة
األنباء األلمانية (د.ب.أ) ،بينما
رأى  31في المئة فقط أن منح
بطولة كأس العالم لكرة القدم
لروسيا أمر صائب ،وأحجم 27
في المئة عن اإلدالء بآرائهم.
وانقسم األلمان في السؤال
ع ـ ـ ّـم ـ ــا إذا ك ـ ـ ــان يـ ـتـ ـعـ ـي ــن ع ـلــى
المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل السفر لحضور فعاليات
البطولة فــي ظــل االضطرابات

مع روسيا أم ال ،حيث قــال 42
فــي الـمـئــة إنـهــم ي ــؤي ــدون ذلــك،
ب ـي ـن ـمــا عـ ـ ــارض  42ف ــي الـمـئــة
أيضا ،وأحجم الـ  16في المئة
المتبقون عن قول رأيهم.
وبــالـنـسـبــة لــزيــارة محتملة
م ــن ج ــان ــب الــرئ ـيــس األل ـمــانــي
ف ـ ــران ـ ــك-ف ـ ــالـ ـ ـت ـ ــر ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر
لــروس ـيــا خ ــال ال ـب ـطــولــة ،فقد
أيدها  43في المئة ممن شملهم
االستطالع ،وعارضها  39في
المئة.
وف ــي الـمـقــابــل أع ــرب  39في
المئة من األلمان عن أمنيتهم
أن ي ـح ـض ــر وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وش ـ ـ ــؤون ال ــري ــاض ــة ه ــورس ــت
زيهوفر بطولة كأس العالم في
رو س ـيــا ،بينما أو ض ــح  43في
المئة أنها ليست فكرة جيدة.
وكان مسؤولون حكوميون
من بريطانيا وأيسلندا أعلنوا

ب ـع ــد هـ ـج ــوم ال ـت ـس ـمــم بــال ـغــاز
على العميل الروسي المزدوج
الـ ـس ــاب ــق س ـي ــرج ــي س ـكــري ـبــال
عــزمـهــم مـقــاطـعــة بـطــولــة كــأس
العالم لكرة القدم التي ستقام
من  14الجاري حتى  15يوليو
القادم.
ولـ ـ ــم ت ـ ـصـ ــرح ال ـم ـس ـت ـش ــارة
األلمانية أنجيال ميركل حتى
اآلن بشكل صريح عن خططها
للسفر في فصل الصيف ،وتعد
المستشارة مشجعة ومعجبة
بمنتخب ألمانيا لـكــرة ا لـقــدم،
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ق ـ ـ ــد س ـ ـ ــاف ـ ـ ــرت خ ـ ــال
ال ـب ـطــول ـت ـيــن ال ـســاب ـق ـت ـيــن إل ــى
جنوب إفريقيا في  2010وإلى
البرازيل عام .2014
وكذلك زيهوفر ليس لديه أية
خـطــط سـفــر حـتــى اآلن ،ولكنه
يفضل أن يحضر البطولة في
روس ـي ــا ،وك ــان مـتـحــدث بــاســم

الوزارة صرح الجمعة الماضي:
«إذا سـ ـم ــح ج ـ ـ ـ ــدول م ــوا عـ ـي ــد
الوزير ،فإنه سيرغب بالتأكيد
ف ــي ال ـس ـف ــر ل ـح ـض ــور مـ ـب ــاراة،
ولكن ذلك ليس متوافرا بشكل
ملموس حتى اآلن».
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ــه تم
إجـ ــراء االس ـت ـطــاع ف ــي الـفـتــرة
بين  4و 6الجاري وشمل 2055
شخصا.
(د ب أ)
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وصول المنتخب المصري ونجمه صالح إلى غروزني

طائرة المنتخب المصري

هبطت طائرة المنتخب
المصري لكرة القدم في
العاصمة الشيشانية غروزني
أمس ،واتجهت بعثه الفريق
بقيادة المدرب هيكتور كوبر
والنجم محمد صالح إلى مقر
إقامتهم في فندق "ذا لوكال".

محمد صالح لحظة نزوله من الطائرة

«الفيفا» يتخذ قراره بشأن مونديال 2026
سيتم اختيار الملف الفائز
بحق استضافة مونديال
 2026األربعاء المقبل،
خالل الجمعية العمومية
لالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا).

يـ ـلـ ـتـ ـق ــي مـ ـجـ ـل ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد
الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) في
موسكو ،التخاذ القرار النهائي
عما إذا كان الملفان المرشحان
الس ـت ـض ــاف ــة م ــون ــدي ــال 2026
سيستمران فــي المنافسة من
عدمه.
ويتنافس المغرب مع الملف
ال ـث ــاث ــي ألم ـي ــرك ــا والـمـكـسـيــك
وكـ ـن ــدا ع ـلــى اس ـت ـضــافــة كــأس
الـعــالــم  ،2026وسـيـتــم اختيار
الـمـلــف الـفــائــز خ ــال الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـف ـي ـفــا األرب ـ ـعـ ــاء
المقبل.
وتعهد رئيس الفيفا جياني
إنـفــانـتـيـنــو ب ــأن ت ـكــون عملية
التصويت محايدة ،لكن تردد
أن ال ـم ـل ــف الـ ـث ــاث ــي ألم ـي ــرك ــا
والـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك وك ـ ـ ـنـ ـ ــدا ي ـح ـظــى
بأفضلية ،خــا صــة أ ن ــه يضمن
عائدات بقيمة  14مليار دوالر،
وفـقــا لـمــا ذك ــره فــريــق التقييم
التابع للفيفا ،وهي تعد ضعف
العائدات المتوقعة من الملف
ال ـم ـغ ــرب ــي ،الـ ـ ــذي ح ـص ــل عـلــى
درج ـ ـ ــات ف ـن ـيــة أق ـ ــل ك ـث ـي ــرا مــن

ال ــدرج ــات ال ـتــي حـصــل عليها
منافسه.
وس ـج ــل ال ـم ـغ ــرب  2.7درج ــة
مــن أصــل  5درج ــات ،مــع وجــود
ثالثة جوانب شديدة الخطورة،
وتتمثل في االنتقاالت ،اإلقامة
والمالعب ،بينما سجل الملف
الـ ـث ــاث ــي  4درجـ ـ ـ ـ ــات ،مـ ــع ع ــدم
وجود جوانب عالية المخاطر،
مع تصنيف  17من أصل  20من
الـمـعــايـيــر الــرئـيـسـيــة عـلــى أنها
منخفضة المخاطر.
الـ ـج ــان ــب الـ ـم ــال ــي ل ــه أه ـم ـيــة
خ ــاص ــة بــال ـن ـس ـبــة إن ـفــان ـت ـي ـنــو
وللفيفا ،الذي مازال يعاني على
المستوى ا لـمــا لــي بعد سلسلة
الفضائح التي ضربت االتحاد
الدولي لكرة القدم.
وقد يقصي فريق عمل الفيفا
ال ـم ـلــف ال ـم ـغــربــي ،وه ــو الـمـلــف
ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان مـ ـح ــل ج ـ ـ ــدل ح ـتــى
الـلـحـظــات األخـ ـي ــرة ،وق ــد يـقــوم
مجلس الفيفا باألمر ذاتــه ،لكن
من المستبعد حدوث ذلك ،مما
يـفـتــح ال ـبــاب أم ــام تـصــويــت كل
أعضاء الفيفا على ملف الدولة

ال ـم ــرش ـح ــة ف ــي ظ ــاه ــرة ت ـحــدث
للمرة األولى.
وأك ــد إنـفــانـتـيـنــو أن مجلس
ال ـف ـي ـفــا س ـي ـت ـخــذ "ال ـ ـقـ ــرار ال ــذي
يـ ـ ـ ـص ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ك ـ ـ ــرة
ال ـق ــدم" ،لـكـنــه ال ـق ــرار ال ــذي على
األرجــح سيكسب التأييد خلف
الـكــوالـيــس ،حيث يـبــدو أن فوز
الـمـلــف ال ـثــاثــي شـبــه مضمون
عندما يشارك األعضاء الـ2017
ب ـم ـج ـل ــس الـ ـفـ ـيـ ـف ــا ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
التصويت  13يونيو.
وقد يحصل الملف المغربي
ع ـ ـلـ ــى الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن األصـ ـ ـ ـ ــوات
االفريقية ،من أجل إعادة بطولة
كأس العالم إلى القارة السمراء،
بـعــد ظ ـهــورهــا األول ف ــي 2010
بجنوب إفريقيا ،كما أن العالم
العربي أيضا قد يساند المغرب،
اعـتــراضــا على ق ــرارات الرئيس
األميركي ،كما أن دول أوروبا قد
تقوم باألمر ذاته.
كـ ـ ـم ـ ــا أن م ـ ـج ـ ـلـ ــس ا لـ ـفـ ـيـ ـف ــا
س ـي ـنــاقــش م ـس ــأل ــة م ــن ل ــه حــق
التصويت على ملف استضافة
كأس العالم.
وال يـ ـح ــق لـ ـ ـل ـ ــدول األرب ـ ـ ـ ــع،
ال ـم ـغــرب وأم ـي ــرك ــا والـمـكـسـيــك
وكندا ،المشاركة في التصويت،
لـكــن الـمـغــرب يــرغــب أيـضــا في
استبعاد ساموا وجوام وبورتو
ري ـ ـكـ ــو وج ـ ـ ـ ــزر فـ ـي ــرجـ ـي ــن ،ألن
السكان في المناطق األربع هم
مواطنون أميركيون.
كما سيناقش مجلس الفيفا
آ خــر المستجدات فيما يتعلق
ب ــزي ــادة ع ــدد ال ـفــرق الـمـشــاركــة
في بطولة كأس العالم لألندية
من  7إلى  24فريقا ،إلى جانب
إط ــاق بـطــولــة عالمية جــديــدة
تـ ـح ــت مـ ـسـ ـم ــى دوري األ م ـ ـ ــم،
باستثمارات متوقعة بقيمة 25
مليار دوالر.
(د ب أ)

وصل منتخب مصر لكرة القدم ظهر أمس
إلى العاصمة الشيشانية غروزني ،للمشاركة
في كأس العالم روسيا  2018للمرة األولى،
بعد غياب  28عاما ،بحضور نجمه الكبير
محمد صالح ،الذي يتعافى من إصابة بكتفه.
وهبطت طائرة المنتخب الساعة الواحدة
وعـشــر دقــائــق بتوقيت غــروزنــي وموسكو،
ونزل منها المدرب األرجنتيني كوبر ،وبعده
العبو منتخب الفراعنة.
وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لوكالة
فرانس برس "لقد كانت رحلة جيدة .الفريق
جاهز لخوض المنافسة ومعنوياته مرتفعة".
ويستهل منتخب مصر ،بطل افريقيا سبع
مرات ،مشاركته الثالثة في كأس العالم بعد
 1934و 1990ضد األوروغ ــواي بطلة 1930
و 1950الجمعة المقبل في ايكاتيرينبورغ ،ثم
يواجه روسيا المضيفة في  19يونيو الحالي
في سان بطرسبورغ ،قبل إنهائه منافسات
المجموعة األولى بلقاء عربي ضد المملكة
العربية السعودية في  25منه في فولغوغراد.
وخــرج الالعبون من بــاب جانبي في ظل
إجـ ـ ــراء ات أمـنـيــة م ـش ــددة ،ووجـ ــود عناصر

الـجـيــش وال ـشــرطــة ،واسـتـقـلــوا حــافـلــة كتب
عليها الشعار المعتمد "لما نقول الفراعنة
الــدنـيــا تـقــوم تـسـمـعـنــا" ،متجهين إل ــى مقر
اقامتهم فــي فندق "ذا لــوكــال" ،الــذي انتهى
ال ـع ـمــل ب ــه ق ـبــل اس ــاب ـي ــع قـلـيـلــة بــاسـتـثـمــار
إم ــارات ــي ،ويـبـعــد نـحــو  10كـيـلــومـتــرات عن
المطار.
ويجري المنتخب المصري تمارينه على
ملعب "أحمد أرينا" الذي يبعد نحو  500متر
عن الفندق ،وسيفتح أبوابه امام الجماهير
في تدريبه االول ،الــذي شهد هطول امطار
غ ــزي ــرة ب ـعــد ه ـبــوط ال ـط ــائ ــرة رغ ــم ال ـح ــرارة
المرتفعة ( 28درجة مئوية).
وع ـ ــدل ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ــراع ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
الرسومات الخاصة بالالعبين على الطائرة
الــرسـمـيــة ،بـعــد انـتـهــاء األزم ــة بـيــن االتـحــاد
المحلي وصالح ،بسبب وضع صورته بجوار
شعار شركة اتصاالت منافسة للشركة التي
تمتلك تقوم برعاية الالعب.
وكـ ــان مـنـتـخــب ال ـفــراع ـنــة خ ــاض الـسـبــت
تـمــريـنــه األخ ـي ــر عـلــى اس ـت ــاد ال ـقــاهــرة أم ــام
ح ـض ــور ت ــم ت ـح ــدي ــده م ــن ق ـب ــل قـ ــوى األم ــن

بـخـمـســة آالف م ـت ـفــرج ،ب ـعــد ان استقبلهم
ال ــرئ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،وطــالـبـهــم
بـ"القتال لتحقيق حلمهم واسعاد الشعب".
وتــواجــد فــي الـتـمــاريــن صــاح ( 25عاما)
ه ــداف لـيـفــربــول واف ـضــل الع ــب فــي ال ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ـ ــذي خ ـضــع ل ـف ـتــرة عـ ــاج في
اس ـبــان ـيــا ،ب ـعــد خ ــروج ــه م ــن ن ـهــائــي دوري
أبطال أوروبا مصابا بكتفه اثر تدخل عنيف
من مدافع ريــال مدريد اإلسباني سيرخيو
راموس في نهاية مايو الماضي ،قال بعدها
االتحاد المحلي ان فترة غيابه لن تزيد على
ثالثة اسابيع.
و ق ــال طبيب المنتخب محمد أ بــوا لـعــا،
أم ــس ،فــي تـصــريــح تـلـفــزيــونــي ،إن "مصير
مشاركة صالح في المباراة االولى سيتحدد
في اليومين المقبلين .لن ندفع به إال في حال
شفائه تماما".
وعــن خــوض المباراة األولــى بعد انتهاء
ف ـتــرة ال ـص ـيــام ،اض ــاف "فـسـيــولــوجـيــا ق ــد ال
يكون األمــر سهال ،لكنه وضــع قائم ويجب
أن نتأقلم معه".

34

رياضة

ةديرجلا

•
العدد  / 3803االثنين  ١١يونيو 2018م  ٢٦ /رمضان 1439هـ

sports@aljarida●com

فوز صعب للمنتخب اإلسباني
على نظيره التونسي
في إطار استعداداتهما
للمشاركة في نهائيات كأس
العالم ،انتزع المنتخب اإلسباني
فوزا صعبا من نظيره التونسي
 / 1صفر خالل المباراة الودية
التي جمعتهما امس األول.

انـ ـ ـت ـ ــزع ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلسـ ـب ــان ــي
ف ــوزا صعبا مــن نظيره التونسي
 -1ص ـفــر خـ ــال الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــودي ــة
ال ـتــي جمعتهما ،أم ــس األول ،في
إطار استعداداتهما للمشاركة في
نهائيات كــأس الـعــالــم لـكــرة القدم
التي تنطلق يوم الخميس بروسيا،
وتستمر حتى  15يوليو المقبل.
ويـ ــديـ ــن ال ـم ـن ـت ـخــب اإلس ـب ــان ــي
بالفضل في هذا الفوز لالعبه إياغو
أسباس الذي سجل هدف المباراة
الوحيد في الدقيقة .84
وفـ ـ ــرض ال ـم ـن ـت ـخــب اإلس ـب ــان ــي
س ـي ـطــرتــه ع ـلــى م ـج ــري ــات ال ـل ـعــب،
وبـ ـ ـ ــادر ب ـش ــن ه ـج ـم ــات م ـت ـتــال ـيــة،
ً
بـحـثــا ع ــن تسجيل ه ــدف الـتـقــدم،
واعتمد في هجماته على التمريرات
القصيرة واالخ ـتــراقــات مــن وسط
الملعب.
وم ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـش ـل ــت م ـ ـحـ ــاوالت
الفريقين فــي تشكيل أي خـطــورة
على المرميين لينحصر اللعب في
وسط الملعب.
ً
وظل اللعب منحصرا في وسط
الـمـلـعــب حـتــى ج ــاءت الــدقـيـقــة 12
وال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــدت أول ـ ـ ــى ال ـه ـج ـمــات
الخطيرة ،حيث كانت مــن نصيب
المنتخب التونسي ،عندما أخطأ
أحد العبي المنتخب اإلسباني في
تمرير الكرة ،ليقطعها أنيس البدري
قبل أن يــدخــل بها منطقة الـجــزاء

حيث مرر الكرة إلى فرجاني ساسي
الذي سدد كرة أرضية قوية تصدى
لها ديفيد دي خيا.
وأع ـ ـطـ ــت هـ ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــة جـ ــرأة
هجومية للمنتخب التونسي ،الذي
فرض سيطرته واستمرت محاوالته
ً
الهجومية بحثا عن تسجيل هدف
التقدم.
وفــي الدقيقة  19كــاد المنتخب
التونسي يفتتح التسجيل عندما
م ــرر أن ـي ــس الـ ـب ــدري ك ــرة عــرضـيــة
قابلها نعيم السيليتي بتسديدة
من داخــل منطقة الجزاء لكن كرته
علت العارضة.

إهدار فرص
وأهدر المنتخب اإلسباني فرصة
تسجيل الـهــدف األول فــي الدقيقة
 ،22عندما لعبت كــرة عرضية من
الـجــانــب األي ـمــن قابلها رودري ـغــو
ماكادو بضبرة رأس ،لكنه فشل في
توجيه الكرة باتجاه المرمى.
بعد تلك الهجمة ،انحصر اللعب
ف ــي وس ـ ــط ال ـم ـل ـعــب ح ـت ــى ج ــاءت
الدقيقة  34والـتــي شهدت إضاعة
المنتخب التونسي لفرصة هدف
مؤكد ،عندما مرر علي معلول كرة
عرضية متقنة من الناحية اليسرى
قابلها نعيم السيليتي بتسديدة من
داخل منطقة الست يــاردات ،لكنها

فرحة العبي المنتخب اإلسباني بعد إحراز هدف في مرمى تونس
مرت بجوار القائم األيسر للحارس
ديفيد دي خيا.
وم ــر ال ــوق ــت الـمـتـبـقــي م ــن هــذا
الشوط بدون جديد ،ليطلق الحكم
صافرة نهاية الشوط األول فارضا
التعادل السلبي بين المنتخبين.
ومع بداية الشوط الثاني ،كثف
ال ـم ـن ـت ـخــب اإلسـ ـب ــان ــي م ـح ــاوالت ــه
ً
الهجومية بحثا عن تسجيل هدف
ال ـت ـق ــدم ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه تــراجــع

ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ــون ـس ــي إل ـ ــى وس ــط
ملعبه المتصاص حـمــاس العبي
المنتخب اإلس ـبــانــي ،واعـتـمــد في
ذات ال ــوق ــت ع ـلــى ش ــن الـهـجـمــات
المرتدة.
وكاد المنتخب اإلسباني يفتتح
التسجيل فــي الدقيقة  ،64عندما
ح ــدث ــت ح ــال ــة مـ ــن االرت ـ ـب ـ ــاك بـيــن
مدافعي المنتخب التونسي لتصل
ال ـك ــرة إل ــى دي ـي ـغــو كــوس ـتــا داخ ــل

وصول المنتخب السعودي إلى سان بطرسبورغ
وص ــل الـمـنـتـخــب ال ـس ـع ــودي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
أمس األول ،إلى مدينة سان بطرسبورغ ،مقر
اقامته خالل مشاركته في مونديال  ،2018الذي
تستضيفه روسيا من  14يونيو الى  15يوليو.
وغادرت بعثة "األخضر" السعودي المحطة
األخيرة من فترة اإلعداد في إلمانيا عبر مطار
مدينة كولن ،إلى روسيا للمشاركة في العرس
العالمي.
وأشـ ــارت صفحة المنتخب عـلــى "تــويـتــر"
الـ ـ ـ ــى ح ـ ــال ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل س ـ ـ ـ ــادت اوسـ ـ ـ ــاط
البعثة قبل المشاركة فــي المونديال ،ضمن
المجموعة االولى الى جانب روسيا المضيفة،
واألوروغواي ،ومصر.
ومني المنتخب السعودي خالل تحضيراته
للمونديال بأربع هزائم ،آخرها أمام ألمانيا
 ،1-2بعد ان سقط امام بلجيكا برباعية نظيفة،
وامام ايطاليا  ،1-2وأمام البيرو 3-صفر.
وحقق "األخضر" فوزا يتيما على اليونان
2صفر ،لكن مدرب األرجنتيني خوان أنطونيوبيتزي اكد انه "جاهز تماما" لمواجهة روسيا
في المباراة االفتتاحية الخميس المقبل "بعد
األداء الـجـيــد ال ــذي قــدمــه أم ــام ألـمــانـيــا بطلة
العالم".

بعثة المنتخب السعودي

اإلصابة تحرم الكولومبي فابرا من المونديال
أعلن االتحاد الكولومبي لكرة القدم أمس األول
ان المدافع االيسر فرانك فابرا سيغيب عن مونديال
 2018في روسيا بسبب اصابته في الركبة اليسرى
خالل التدريب.
وأوض ـ ـ ــح االت ـ ـحـ ــاد ان م ــداف ــع ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز
االرجنتيني الذي كان يستعد لخوض اول مونديال
فــي مسيرته "تـعــرض لقطع فــي الــربــاط الصليبي
االمامي لركبته اليسرى".
ومــن المنتظر ان يستبدل الـمــدرب االرجنتيني
لمنتخب كولومبيا خوسيه بيكرمان "في الساعات
القليلة المقبلة" الــاعــب البالغ  27عاما حيث من

المرجح ان يكون فريد دياز البديل المحتمل ،ألنه
ال ـمــدافــع االي ـســر الــوحـيــد ال ــذي تــم اس ـتــدعــاؤه الــى
التشكيلة الموسعة قبل تقليص العدد الى  23العبا.
وتلعب كولومبيا في الدور االول من المونديال
ال ــذي تستضيفه روس ـيــا الول م ــرة مــن  14يونيو
الى  15يوليو ،ضمن المجموعة الثامنة التي تضم
بولندا والسنغال والـيــابــان ،وتبدأ مشوارها ضد
منتخب "الساموراي" في  19الحالي.

منطقة ال ـج ــزاء ،لـيـســدد ك ــرة قوية
تصدى لها أيمن المثلوثي حارس
المنتخب التونسي.
واستمرت مـحــاوالت المنتخب
ً
اإلس ـب ــان ــي ال ـه ـجــوم ـيــة ب ـح ـثــا عن
تسجيل هدف التقدم ،لكنه فشل في
ذات الوقت في فك التكتل الدفاعي
ال ـم ـن ـظ ــم ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ــون ـس ــي،
لينحصر اللعب في وسط الملعب.
ً
وظل اللعب منحصرا في وسط

عادل عزت يشيد بالتزام الالعبين
أشـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ــادل عـ ـ ـ ــزت رئـ ـي ــس
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ل ـ ـكـ ــرة
الـ ـق ــدم ،بــاالن ـض ـبــاط الـ ــذي ســاد
اس ـت ـعــدادات المنتخب الوطني
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،قـبــل
انطالق كأس العالم .2018
وأوض ـ ـ ـ ــح عـ ـ ــزت أن االل ـ ـتـ ــزام
س ـي ـطــر ع ـلــى الع ـب ــي الـمـنـتـخــب
الـ ـسـ ـع ــودي واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـف ـن ـيــة
واإلداريــة من أداء احترافي على
أعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى خـ ـ ــال مــرح ـلــة
اإلعداد.
وتـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
التوفيق لـ "األخضر" في مباريات
كــأس الـعــالــم ،وتقديم أفضل ما
بــوس ـعــه م ــن إم ـك ــان ــات إلس ـعــاد
الـجـمــاهـيــر والـمـحـبـيــن بالعالم
العربي على وجه الخصوص.
وأشــاد عــزت بــالــدور الريادي
لـلـسـعــوديــة فــي كــافــة الـمـجــاالت
ومن ضمنها المجال الرياضي.
وث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ــزت ال ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
المستمرة مــن تــر كــي آل الشيخ
رئيس هيئة الرياضة السعودية،
السـتـعــدادات "األخ ـضــر" ،مؤكدا

سيكون الـجـنــاح الــويـلــزي الـطــائــر غاريث
بيل ،أفضل العب في صفوف ريال مدريد لدى
تتويجه بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي،
والظهير البرازيلي دانــي الفيش ،والحارس
االسطوري االيطالي جانلويجي بوفون ،أبرز
الغائبين عــن مونديال روسـيــا  ،2018وسط
خيبة امل انصار اللعبة.
ويشكل الثالثي ،إلى جانب العبين آخرين،
التشكيلة اال ســا سـيــة لنجوم سيغيبون عن
العرس الكروي.
وك ــان يحلم بــاعـتــزال الـلـعــب دول ـيــا بعمر
الـتــاسـعــة وال ـثــاث ـيــن بـعــد م ـشــاركــة ســادســة
قياسية في نهائيات كأس العالم ،لكن فريقه
فشل في تخطي الملحق ضد السويد ليغيب
عــن الـنـهــائـيــات لـلـمــرة االول ــى مـنــذ  60عــامــا.
يعتبر بوفون اسطورة في بالده بعد ان خاض
 175مباراة دولية مع اآلزوري ،وقاده الى اللقب
العالمي عام  2006في المانيا ،وقال بوفون إثر
فشل فريقه في التأهل وهو يبكي" :انا آسف،
انا آسف ،انا آسف ،ليس ألجلي بل الجل كرة

القدم الننا فشلنا" .لم يكن ينقص داني الفيش
سوى اللقب العالمي لكي يضيفه الى سجله
المدهش من االلقاب ،بيد أن الظهير البرازيلي
( 35عــامــا) تـعــرض الصــابــة بالغة فــي ركبته
استدعت خضوعه لعملية جراحية ستبعده
عن النهائيات التي كانت فرصته االخيرة على
االرجح لخوض كأس العالم.
أمــا ظهير نــابــولــي الـجــزائــري ف ــوزي غالم
فيجسد غـيــا بــه فـشــل المنتخبات اإلفريقية
المرشحة للتأهل ،السيما بعد بلوغ منتخب
بالده الدور ثمن النهائي في النسخة األخيرة
بــالـبــرازيــل ،ووس ــط وج ــود كبير لمنتخبات
إف ــري ـق ـي ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،وه ـ ــي م ـص ــر وت ــون ــس
والمغرب في نسخة روسيا .2018
أمــا قلبا دفــاع منتخب ايطاليا ليوناردو
بونوتشي ( 31عاما) وجورجي تشيليني (33
عاما) ،اللذان يجسدان االنضباط التكتيكي
للكرة اإليطالية ،فلن تسنح لهما الفرصة في
مواجهة اخطر مهاجمي العالم.
وكــان يمكن أن يكون أحد نجوم مونديال

أن ـه ــا ك ــان ــت ذات اثـ ــر ك ـب ـيــر في
ت ـس ـخ ـيــر ك ــاف ــة اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات فــي
الـ ـ ـم ـ ــراح ـ ــل الـ ـخـ ـم ــس الـ ـخ ــاص ــة
باإلعداد للمونديال.
ويلعب المنتخب السعودي
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى مــع
مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ومـ ـص ــر
واوروغواي.

ويلعب المنتخب السعودي
المباراة االفتتاحية للمونديال
أمـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ــروسـ ــي ي ــوم
الخميس المقبل( .د ب أ)

صربيا تسحق بوليفيا
اكتسح منتخب صربيا لكرة
ال ـقــدم نـظـيــره البوليفي  1-5في
مــدي ـنــة غ ــرات ــس ال ـن ـم ـســويــة في
المباراة الدولية الودية األخيرة،
ض ـمــن اسـ ـتـ ـع ــدادات ــه ل ـمــونــديــال
 2018في روسيا من  14الحالي
الى  15المقبل.
وسجل الكسندر ميتروفيتش
ثــاثـيــة "ه ــات ــري ــك" ( 4و 23و)68
من اهــداف صربيا ،وأضــاف آدم
ل ـيــاي ـي ـتــش ( )19وب ــران ـي ـس ــاف

ا يـ ـف ــا ن ــو فـ ـيـ ـت ــش ( )42ا ل ـه ــد ف ـي ــن
اآلخرين ،فيما سجل خاسماني
ك ــامـ ـب ــوس ( )48هـ ـ ــدف ال ـش ــرف
لبوليفيا.
وخـ ـس ــرت ص ــرب ـي ــا م ـبــارات ـهــا
االستعدادية األولى امام تشيلي
صفر 1-في  4يونيو.
وتخوض صربيا الدور األول
في المونديال ضمن المجموعة
ال ـخــام ـســة إل ــى ج ــانــب ال ـبــرازيــل
وسويسرا وكوستاريكا.

التشكيلة األساسية ألبرز الغائبين عن المونديال
 2018لكنه تعرض الصابة اليمة في ركبته،
ل ـي ـن ــدث ــر ب ــال ـت ــال ــي ح ـل ــم ال ـت ــون ـس ــي يــوســف
المساكني ،أبرز مهاجمي منتخب بالده ،ولم
يتردد مدربه نبيل معلول بالقول عن غيابه:
"بالنسبة ال ــى ال ـكــرة الـتــونـسـيــة ،هــو بمنزلة
ميسي لألرجنتين ورونالدو للبرتغال .عندما
ال يكون هنا يصبح االمر مأساويا".
أم ـ ــا ال ـت ـش ـي ـلــي ارتـ ـ ــور فـ ـي ــدال ( 31ع ــام ــا)
والبوسني ميراليم بيانيتش ( 28عاما) فلم
يتمكنا من المساهمة في تأهل منتخبيهما
للنهائيات ،كانت البوسنة نجحت في بلوغ
نهائيات مونديال  2014في البرازيل للمرة
االولــى في تاريخها ،في حين كانت تشيلي
قاب قوسين أو أدنى من اخراج البرازيل الدولة
المضيفة قبل  4سـنــوات ،ولــم تخسر امامها
س ــوى بــركــات الـتــرجـيــح فــي ثـمــن الـنـهــائــي،
علما ان المنتخب االميركي الجنوبي كان قد
تغلب على إسبانيا حاملة اللقب 2-صفر في
دور المجموعات.
وك ــان المنتخب الــويـلــزي أحــد اكتشافات

الـمـلـعــب حـتــى ج ــاءت الــدقـيـقــة 76
والتي كادت تشهد هدفا للمنتخب
التونسي عندما تباطأ سيرخيو
بوسكيتس في إبعاد الكرة لتقطع
منه الكرة قبل ان تصل إلى محمد
أمين بن عمر خارج منطقة الجزاء،
ليسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار
ال ـق ــائ ــم األيـ ـس ــر ل ـل ـح ــارس ديـفـيــد
دي خيا.
وفي الدقيقة  84افتتح المنتخب

اإلسباني التسجيل عندما لعبت
كرة طولية خلف مدافعي المنتخب
التونسي إلى دييغو كوستا ،الذي
دخ ــل بـهــا مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،وراوغ
مدافعي المنتخب وحارس المرمى
قبل أن يمررها إلى إياغو أسباس
داخ ــل منطقة ال ـجــزاء مــن الناحية
اليسرى ،ليسدد كرة أرضية قوية
سكنت المرمى.
(د ب أ)

كأس اوروبا  ،2016عندما بلغ نصف النهائي
وخسر امام البرتغال التي توجت بطلة الحقا،
بـيــد ان الـمـنـتـخــب الــوي ـلــزي فـشــل فــي الـبـنــاء
على ذلك االنجاز ،واكتفى بالمركز الثالث في
التصفيات المؤهلة لنسخة روسيا .2018
وبالنسبة الى الفرنسي كريم بنزيمة فإن
تتويجه بــدوري ابطال اوروبــا للمرة الرابعة
فــي مـسـيــرتــه لــم يغير اي ش ــيء فــي خـيــارات
م ــدرب فــرنـســا ديــديـيــه دي ـشــان ،ال ــذي وصــف
عدم استدعاء مهاجم ريال مدريد بأنه ضرورة
"لتوازن" الفريق.
أما الجناح الهولندي المخضرم اريين روبن
( 33عاما) ففوت فرصة امكانية الصعود الى
منصة التتويج للمرة الثالثة تواليا ،بعد أن
حل منتخب بــاده وصيفا عام  2010وثالثا
ع ــام  ،2014وسـيـغـيــب الـمـنـتـخــب الـهــولـنــدي
للمرة الثانية عن بطولة كبيرة بعد عدم تأهله
ايضا لكأس اوروب ــا قبل سنتين في فرنسا،
وقد اعتزل روبن المباريات الدولية بعد فشل
فريقه في التأهل.

لحظة تسجيل إيفانوفيتش الهدف في مرمى بوليفيا

ةديرجلا
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رياضة

الرومانية هاليب تحرز
أول ألقابها الكبيرة
أحـ ـ ـ ــرزت ال ــروم ــانـ ـي ــة سـيـمــونــا
هاليب أخيرا أول القابها الكبيرة
بعد تتويجها بلقب فردي السيدات
في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة
الـمـضــرب ،ثــانــي الـبـطــوالت االربــع
ال ـك ـبــرى ،ب ـفــوزهــا ام ــس األول في
الـمـبــاراة النهائية على األميركية
سلون ستيفنز المصنفة عاشرة
بثالث مجموعات  6-3و 4-6و.1-6
والـلـقــب هــو ال ـســادس عـشــر في
مسيرة الرومانية البالغة  26عاما

لقب زوجي الرجال لماهو وهيربر
أحرز الفرنسيان نيكوال ماهو وبيار-هوغ هيربر المصنفان
في المركز األول لقب الزوجي في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة
المضرب ،ثاني بـطــوالت الغراند ســام الكبرى ،بفوزهما على
الـكــرواتــي مــاتــي بافيتش والـنـمـســوي اولـيـفــر مــاراتــش (المركز
الثاني) السبت في النهائي  6-2و.)7-4( 7-6
وال ـل ـقــب ه ــو ال ـثــالــث ل ـمــاهــو ( 36ع ــام ــا) وه ـيــربــر ( 27عــامــا)
فــي الـبـطــوالت الكبرى بعد فالشينغ مـيــدوز األميركية ()2015
وويمبلدون االنكليزية (.)2016
وماهو وهيربر هما الثنائي الفرنسي الثالث الذي يتوج في
"روالن غاروس" بعد يانيك نواه وهنري لوكونت ( ،)1984وجوليان
بينيتو وادوار روجيه-فاسيالن (.)2014

والمصنفة اولــى فــي الـعــالــم ،لكنه
االول فــي ب ـطــوالت ال ـغــرانــد ســام
الكبرى بعد اخفاقها ثــاث مــرات
في البطولة الفرنسية على مالعب
روالن غ ـ ــاروس ال ـت ــراب ـي ــة (2014
و )2017وفــي ملبورن االسترالية
(.)2018
وف ــرج ــت أخ ـي ــرا م ــع الــرومــانـيــة
التي قالت بعد الفوز "في األشواط
االخيرة ،لم اكن استطيع أن أتنفس.
لـقــد حــاولــت اال اك ــرر مــا ح ــدث لي
ال ـع ــام ال ـمــاضــي .األمـ ــر ال يـصــدق.
ال اص ــدق نـفـســي .ان ــي احـلــم بهذه
اللحظة منذ ان بدأت كرة المضرب،
خسرت المجموعة االولى وارسالي
األول في الثانية ،قلت لنفسي يجب
ان اك ــون ه ــادئ ــة وان اسـتـفـيــد من
المباراة".
من جانبها ،منيت ستيفنز (25
عــا مــا) المتوجة قبل تسعة اشهر
ف ــي ب ـطــولــة الـ ــواليـ ــات األم ـيــرك ـيــة
المفتوحة على مــا عــب فالشينغ
مـيــدوز ،بــأول هزيمة فــي النهائي
في البطوالت الكبرى وفي الدورات
األخرى ،حيث فازت في المباريات
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــت الـ ـس ــابـ ـق ــة فــي
مسيرتها واحرزت ستة القاب.
وعوضت هاليب المولودة في

تتويج هاليب بلقب روالن غاروس
مــدي ـنــة كــون ـس ـتــان ـتــا ع ـلــى الـبـحــر
االس ـ ـ ــود ،اخـ ـف ــاق الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ف ـي ـل ـي ــب ش ــات ــري ـي ــه،
بعدما فــازت بالمجموعة االولــى،
وت ـ ـقـ ــدمـ ــت ف ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة -3صـ ـف ــر
وسنحت لها الفرصة اربــع مــرات،
لتصبح النتيجة -4صـفــر قـبــل ان
تنهار وتخسر امام الالتفية الشابة
يلينا اوستابنكو ( 20عاما) التي
خرجت من الــدور االول هــذا العام
وفقدت اللقب.
وق ــال ــت هــال ـيــب لـم ـجـلــة "ت ـنــس

أع ـلــن ل ـيــون أم ــس األول أن الع ــب وسطه
والمنتخب الفرنسي لكرة القدم نبيل فقير
ب ــاق اآلن مــع نــاديــه ،الن الـمـفــاوضــات حــول
انـتـقــالــه ل ــم تـفــض ال ــى نـتـيـجــة ،مـشـيــرا الــى
انه قرر "وضع حد للمفاوضات" مع النادي
االنكليزي (ليفربول) دون استبعاد التوصل
الى اتفاق مع أندية أخرى.
وأوضـ ــح ال ـن ــادي ،فــي ب ـيــان" ،نـبـيــل فقير
باق مع ليون ( )...إال في حال وجود عروض
اخرى".
ويأتي إعالن وقف المفاوضات بعد قليل
من تأكيد رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم

الحل الناجح
وان ـ ـع ـ ـكـ ــس ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو هـ ــذا
الـعــام فخسرت المجموعة االولــى
وتخلفت في الثانية صفر 2-بعد
ان فقدت ارسالها في الشوط االول،

فيتل أول المنطلقين في كندا

فشل مفاوضات فقير وليفربول
نويل لوغريت أن مهاجم ليون والمنتخب
ن ـب ـيــل ف ـق ـيــر "اجـ ـ ــرى زيـ ـ ــارة ط ـب ـيــة وهـ ــو في
الطريق لالنتقال" الى ليفربول االنكليزي.
وقال لوغريت ،في تصريح لوكالة فرانس
برس ،وإذاعة فرنسا قبل ساعات من المباراة
االستعدادية األخيرة لفرنسا ضد الواليات
المتحدة فــي لـيــون" ،هـنــاك مـفــاوضــات ،وقد
يطول الوقت .كانت هناك زيارة طبية وهي
قيد التحليل اآلن".
واض ــاف" :ه ــذا االم ــر ينطبق على جميع
الــاعـبـيــن ال ـك ـبــار .ف ــي ك ــل م ــرة ي ـكــون العــب
في الـســوق ،هناك سعر .الـشــاري يحاول أن

م ــاغ ــازي ــن" ق ـبــل ان ـط ــاق الـبـطــولــة
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة "ل ـ ـقـ ــد ج ـع ـل ـت ـن ــي ت ـلــك
ال ـخ ـســارة حــزيـنــة الش ـه ــر .أصـبــت
ب ــاإلحـ ـب ــاط .ل ـق ــد ك ـن ــت ق ــري ـب ــة مــن
اللقب".

لكن المدرب األسترالي دارن كايهل
ال ــذي ك ــان ي ـشــرف عـلــى االمـيــركــي
اندريه اغاسي ،وجد الحل الناجح.
وفـ ـق ــدت ه ــال ـي ــب ارس ــالـ ـه ــا فــي
ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن ال ـم ـج ـمــوعــة
االول ــى ،واستمر تـفــوق االميركية
الى ان انهتها في  41دقيقة.
وخ ـ ـ ـسـ ـ ــرت هـ ــال ـ ـيـ ــب ارسـ ــال ـ ـهـ ــا
م ـ ـج ـ ــددا ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوط االول مــن
الـثــانـيــة وتـخـلـفــت ص ـف ــر ،2-وك ــان
عليها تجاوز الضغط الذي حاصر
وايضا ثبات منافستها التي لعبت

بـ ـه ــدور تـ ــام ح ـتــى هـ ــذه الـلـحـظــة.
ونـ ـ ـجـ ـ ـح ـ ــت ه ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ب ــالـ ـفـ ـع ــل
ب ــال ـت ـغ ـل ــب عـ ـل ــى ع ـ ـ ـ ــادة الزم ـت ـه ــا
ف ــي االس ـت ـح ـقــاقــات ال ـك ـب ـيــرة بعد
سـقــوطـهــا فــي نـهــائــي دورة رومــا
ال ـع ــام ال ـم ــاضــي امـ ــام االوك ــران ـي ــة
ايلينا سفيتولينا ،حيث خسرت
بـعــد ذل ــك فــي ســت مــن اص ــل سبع
مباريات نهائية ،وكان فوزها في
دورة شينزين الصينية الصغيرة
في يناير الماضي.
ونجح كايهل في إيقاف األخطاء

ال ـك ـث ـيــرة لـهــالـيــب فـكـسـبــت ارب ـعــة
اش ـ ــواط مـتـتــالـيــة ف ــي الـمـجـمــوعــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وك ـ ـ ــان ال ـ ـشـ ــوط ال ــراب ــع
تـ ـح ــدي ــدا ش ـ ــوط اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـث ـقــة
بالنسبة للرومانية ا لـتــي كسرت
ارس ـ ــال مـنــافـسـتـهــا ف ـي ــه ،وكـ ــررت
المشهد في السادس قبل ان تخسر
ارسالها في السابع ،ويقع التعادل
 ،4-4لـ ـك ــن ه ــالـ ـي ــب ن ـج ـح ــت م ــرة
ثالثة فــي الـشــوط الـعــاشــر وأنهت
المجموعة في صالحها بزمن 46
دقيقة مدركة التعادل .1-1

يخفض هذا السعر ،والبائع يحاول أن
يرفعه .وهذا يستغرق وقتا".
وأردف" :فــي كل حــال ،اجتمعت معه
طويال صباح اليوم .إنه كليا لمنتخب
فرنسا اآلن .بالتأكيد يهتم بحياته
ال ـخ ــاص ــة ،ل ـك ـنــه ب ـت ـصــرف منتخب
فرنسا" ،مؤكدا "حتى لو لم يذهب،
ليست كارثة بالنسبة له .انه يحب
كرة القدم ومسرور هنا في ليون،
لكن في هذه اللحظة ،اقول بصدق
إنه ال يفكر اال في منتخب فرنسا".

انطلق األلماني سيباستيان فيتل سائق فيراري
أمس من المركز األول في جائزة كندا الكبرى ،المرحلة
السابعة من بطولة العالم للفورموال واحد ،بعد أن
حقق أسرع توقيت في التجارب الرسمية،
أمس األول ،على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال.
و عـلــى حلبة مفضلة تقليديا لـفــر يــق مرسيدس
وبطله البريطاني لويس هاميلتون ،الذي انطلق من
المركز االول في المواسم الثالثة الماضية ،وحقق
ثالثة انتصارات متتالية ،فــرض فيتل ،بطل العالم
اربــع مــرات متتالية مع ريــد بــول ( 2010الــى ،)2013
نفسه واسـلــوبــه ،وقـطــع اس ــرع لفة بــزمــن 1:10.764
دقيقة بمعدل سرعة وسطي  269.781كلم/ساعة.
في المقابل ،اكتفى منافسه الرئيسي هاميلتون
بـطــل الـعــالــم ارب ــع م ــرات آخــرهــا ال ـعــام الـمــاضــي مع

فريق مرسيدس والساعي الى الفوز بالسباق للمرة
السابعة ،ليعادل الرقم القياسي للسائق األسطوري
األلماني ميكايل شوماخر ،بالمركز الرابع (1:10,996
د).
وت ـ ـقـ ــدم ف ـي ـت ــل ع ـل ــى س ــائ ــق م ــرسـ ـي ــدس ال ـث ــان ــي
الـفـنـلـنــدي بــوتــاس ( 1:10,857د) ،وح ــل زمـيـلــه في
فيراري الفنلندي كيمي رايكونن في المركز الخامس،
فيما كان المركز الثالث من نصيب سائق ريد بول
الهولندي ماكس فيرشتابن.
ويتصدر هاميلتون ترتيب بطولة العالم برصيد
 110ن ـق ــاط بـ ـف ــارق م ــري ــح ع ـلــى ف ـي ـتــل ( 96ن ـق ـطــة)،
واالسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بول الثاني
( 72نقطة) ،الذي حل سادسا في التجارب الرسمية،
وسينطلق من الخط الثالث مع رايكونن.

ةديرجلا

•
العدد  / 3803االثنني  11يونيو 2018م  26 /رمضان 1439هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

زمن عبدالله السالم ()٦

التفاوض حول
االستثمار

أ .د .غانم النجار

"كل وقت ما يستحي من وقته" مثل كويتي قديم.
أي إننا قد نستمرئ ونتجرأ على التعامل مع أحداث
في الماضي ،كانت لها ظروفها وقيمها وثقافتها ،ونطبق
ً
قسرا عليها القواعد الحاكمة للوقت الحاضر .أسلوب خلط
ً
ً
الماضي بالحاضر ،يجعل من الفهم ضعيفا ،وبعيدا عن
الــواقــع ،وفــي الغالب تكون االستنتاجات ال عالقة لها ال
بتاريخ الحادثة وال بحاضر اللحظة ،وبطبيعة الحال ال
يمكن االستفادة منها لتوقع المستقبل.
ع ـلــى أي حـ ــال ،مــوضــوع ـنــا ه ــو كـيـفـيــة إن ـش ــاء مكتب
االستثمار الكويتي بلندن ،وهي فكرة لم تكن جاء ت من
ً
الكويت بل من بريطانيا ،خالفا لفكرة تأميم األراضــي،
أو إنشاء البنك الوطني ،أو حتى فكرة إصــدار الدستور،
ف ـهــذه األف ـك ــار كــانــت مـحـلـيــة ،األول ـ ــى ل ــم ت ـبــد بــريـطــانـيــا
حولها أي اهتمام ،والثانية عارضتها ،والثالثة أيدتها،
ولم تكن صانعة لها كما يحاول البعض أن يمررها على
أنها حقيقة.
عبدالله السالم من جانبه كان له أسلوبه التفاوضي،
ً
وهــو أمــر قــد نـعــود لــه الح ـقــا ،إال أن الـمــاحــظ أنــه كــان ال
يستعجل في اتخاذ القرار ،وكان يبحث عن الفرص البديلة،
ويستخدم مكامن القوة لديه ،ويضغط على الطرف المقابل
من خــال االمتناع عن اتخاذ الـقــرار .كما حــدث في حالة
التفاوض حول أسعار النفط سنة  ١٩٥١و.١٩٥٢
بخصوص مكتب االسـتـثـمــار ،بــدا أن عبدالله السالم
غير مهتم وغير موافق على العرض البريطاني باستثمار
الـفــوائــض النفطية فــي بــورصــة لـنــدن ،إال أنــه فــي الوقت
ً
ذاته كان يجمع المعلومات عن الفكرة ،مستخدما رفضه
الظاهر لها لتحسين موقفه التفاوضي ،والحصول على
فرصة بديلة.
نحن هنا نتحدث عن قضايا غير معلنة ،بمعنى أنها
ليست بــالـضــرورة قضايا شعبية ،كانت تتم فــي الغرف
المغلقة .االستثناء ات لغير ذلــك قليلة ،كموضوع جلب
الماء من شط العرب ،والذي حوله عبدالله السالم لقضية
ً
شعبية ،عندما طلب اجتماعا للتصويت على االختيار
بـيــن تـمــديــد أنــابـيــب مــن شــط ال ـعــرب أو إن ـشــاء محطات
ً
تقطير المياه من البحر .وبعد أن جاءت النتيجة شعبيا
ً
ً
مؤيدة لألنابيب ،اتخذ موقفا معارضا لذلك .في مفاوضات
مكتب االستثمار كانت المسألة دا خــل غرفة مغلقة ،بل
ً
مغلقة جــدا .ومع أن موازين القوى ،أو هكذا يفترض ،لم
تكن لصالحه ،استطاع بأسلوبه التفاوضي ،أن يجعل
ً
ً
لالستثمار بعدا مؤسسيا ،ويحصل على أعلى درجــات
ً
المكاسب ،التي ستأتي نتائجها الحقا ،وبالتالي تتحول
الفكرة من مجرد مــال يبحث عن أربــاح في مكان محدد،
إلى مؤسسة استثمار لها صالحيات قانونية وشخصية
اعتبارية ليس لها منافس في لندن ،بوضعيتها الضريبية
وصفتها القانونية.

د .ناجي سعود الزيد

الطائفية ...حمرة وال خظرة؟
ما هو تعريف األمية؟
التعريف الدارج المستخدم في إحصائيات األمم
المتحدة حــول مختلف الشعوب هــو عــدد الذين
ليس لديهم القدرة على القراءة والكتابة...
ولكن هذا التعريف ال يشمل الكويت ألن الوضع
منكوس.
ول ـم ــاذا أق ــول ه ــذا ال ـك ــام؟ أقــولــه ألن ـنــي وبكل
ً
ً
أمانة أخجل من أن أكون مواطنا كويتيا لديه أي
ً
إحساس بالوطنية ،وأخجل من أن أكون أستاذا في
جامعتنا الوطنية ...وذلك بعد أن قرأت اإلعالنات
التالية:
 )1تبارك قبيلة مطير ألبناء القبيلة خريجي

ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة وت ـت ـش ــرف ب ـخــدمــة الــراغ ـب ـيــن
ف ــي االلـ ـتـ ـح ــاق بــال ـك ـل ـيــة (ح ــاط ـي ــن  5أسـ ـم ــاء مــع
التليفونات).
 )2إعالن آخر بنفس المعنى باسم قبيلة العوازم.
 )3إعالن آخر باسم قبيلة العجمان ويام.
 )4إعالن آخر باسم قبيلة حرب.
 )5إع ــان آخ ــر بــاســم قبيلة شـمــر وآخ ــر باسم
قبيلة عتيبة.
التشجيع والتبريكات مهمة لحماس الطلبة
للبحث عن مستقبل ومؤهل أفضل.
هؤالء هم أطباء وقضاة ومهندسون ومدرسون
ً
وق ـ ـيـ ــادات إداريـ ـ ـ ــة م ـس ـت ـق ـبــا .أل ـي ـس ــت م ـث ــل ه ــذه

اإلع ــان ــات ،ال ـتــي تـحـمــل ش ـعــار جــامـعــة الـكــويــت،
عبارة عن أمية يعجز أي معجم عن تعريفها؟! بل
هــي األمـيــة الحقيقية الـتــي تـســود هــذا المجتمع
برغم التعليم والشهادات العليا أو حتى القدرة
ً
على القراءة والكتابة .وحسنا فعلت إدارة جامعة
الكويت بالتحقيق في األمر.
جميع اإلحصائيات التي تصدر تبين أن الكويت
ً
في طريقها للقضاء على األمية .شكرا لهؤالء ومن
يديرهم خلف الستار...
ً
أتاح لهم الفرصة لفرض الطائفية
وشكرا لمن
ْ َ ْ ْ َ
ْ
والقبلية "أشكره أشكره" ولتحيا األمية وليسقط
العلم والتعليم.

َّْ
 ...ورد ...غطاها

صناديق االنتخابات
ّ
ّ
افرزوها
وا
رد
وضاح
nashmi22@hotmail.com
يدوي!
عندي أوهام وظنون
والوهم مثل الجنون
ّ
ودامكم فاضين كلش
(عندكم عطلة طويله)
ليت لو تصدر أوامر للصناديق القديمه
وتقعدون وتفرزون؟!
اإليدين تعد أحسن
اإليدين تعد أشطر
مثل عد النوط وآصابع بخيل
يعدها ويرتاح قلبه
ْ
كسر احسابه ْ
ّ
وربحه وشاف ما عنده ديون.
ّ
متحدي الظنون...
آنا
ّ
وآلة التصويت آله تدخلون ال  Dataفيها
واهيا تستخرج فنون!
على كيف اللي تبونه ...وما تبون وتشتهون!

«األوقاف»

استثناء الكويتيين والخليجيين من
شرط المؤهل الجامعي الشرعي
لشغل الوظائف ًالدينية بشرط
حفظهم  15جزءا من القرآن الكريم.

قالها "السعدون" ّ
مره
وطالب ...وطالب ...ولكن
عارفين ...وما تبون!

ً
ماذا لو نسوا بعد تعيينهم جزءا
أو أكثر هل ُ
سيخصم من رواتبهم؟
وهل هناك ضمان بأال تتدخل
المحسوبية في االختبار ،بحيث
ّ
يسمع سورة
من ال يملك واسطة
البقرة ،ومن واسطته "نائب عادي"
يقرأ قصار السور ،أما من يتوسط
له نائب حكومي فيكتفي بقراءة
الفاتحة؟! الفاتحة على روح تكافؤ
الفرص.

الزمن من أردى ل أردى
وناسنا من أردى ل أردى
ّ
ومن يمثلني بمجلس
ّ
من يمثل؟!
وانا عندي الشك فيه
وفي النتيجه وحسبة أرقام المكاين
ّ
ّ
ً
ّ
"أصوت"
وما يمثلني ألني أنا أصال ما
(ممتنع) ...
ّ
لكني هاوي ومقتنع :
إن اليقين أردى المعاني
ّ
و قيمة االنسان ...شكه
وحيرته وكثر الظنون!

وفيات
صالح القالب

ِكذبة «صفقة القرن»!

كاتب وسياسي أردني

بقي الذين حاولوا وما زالوا يحاولون تعكير
ص ـفــو ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ب ـعــض ال ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة،
ً
ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات ت ـح ــدي ــدا ،وب ـي ــن األردن،
على تسويق كذبة تم إعدادها في غرفة عمليات
"إل ـك ـتــرون ـيــة" ف ــي دم ـش ــق ،ي ـشــرف عـلـيـهــا خ ـبــراء
إيرانيون ،ومعهم آخرون من سورية نفسها ،ومن
ً
لبنان من حزب الله تحديدا ،تتحدث عن ضغط
س ـعــودي – إم ــارات ــي ضــد األردن ،لـقـبــول "صفقة
القرن" ،التي كان أعلنها الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ب ــدون أي تـفـصـيــات ،وال حـتــى عـنــاويــن
عامة ...ولو بمجرد التلميح!
دأب "محاريك الشر" والكذبة هــؤالء ،من خالل
إعــامـهــم "اإلل ـك ـتــرونــي" ،وفـضــائـيــاتـهــم ،ومــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي "ال ـم ـه ــاج ــرة" والـمـقـيـمــة،
الممولة بسخاء من قبلهم ،على ترويج هذه الكذبة،

حتى «النحل»
معارضة ...يا ألفارو
ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام
ك ـ ــو ل ـ ــو مـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة إن مـ ـسـ ـي ــرة
انـتـخــابـيــة نـظـمـهــا الــرئـيــس
الكولومبي الـســابــق ألـفــارو
أوريبي انتهت في حالة من
ال ـف ــوض ــى أمـ ــس األول بـعــد
تعرضها لهجوم مــن سرب
من النحل.
وبـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـن ـ ـحـ ــل هـ ـج ــوم ــه
عـلــى الـمـسـيــرة ف ــي ال لــومــا،
عـ ـل ــى بـ ـع ــد  600ك ـي ـلــو م ـتــر
ش ـم ــال ــي ب ــوج ــوت ــا ،ق ـب ــل أن
يلقي أور ي ـبــي خطابا لدعم
المرشح الرئاسي المحافظ
إيفان دوكي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "إل
ت ـ ـي ـ ـم ـ ـبـ ــو" أن ح ـ ـ ــوا ل ـ ـ ــي 70
شخصا تـعــر ضــوا للسعات
مــن الـنـحــل ،ون ـقــل  15منهم
إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ل ـت ـل ـقــي
العالج.
(د ب أ)

وإلــى حــد أن بعض طيبي القلوب قــد صدقوها،
وأخذوا يرددونها "على الطالع والنازل" ،وبدون أن
يسألوا أنفسهم عما إذا كان الرئيس األميركي قد
زود الوسائل اإلعالمية هذه بسر هذه "الصفقة"،
التي ال تزال غير معروفة ال بخطوطها العامة وال
بتفصيالتها ال للمعنيين في اإلدارة األميركية وال
ألصحاب هذا الشأن في الشرق األوسط.
ً
والسؤال هنا :لماذا يا ترى يكلف ترامب دوال
و ج ـهــات عــر بـيــة ليست هــي المعنية بـ"صفقته"
هــذه لتضغط على األردن ليقبل بـهــا ،وه ــذا مع
أن المعني مباشرة بها هو الشعب الفلسطيني
وم ـم ـث ـلــه ال ـش ــرع ــي وال ــوحـ ـي ــد مـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
وال ـس ـل ـطــة الــوط ـن ـيــة وال ــرئ ـي ــس م ـح ـمــود عـبــاس
ً
ً
(أبومازن) الذي يتلقى دعما عربيا غير محدود،
وخاصة من األردن؟!

هناك مثل يقول" :ما الذي َّ
عرفك أنها كذبة قال
مــن كبرها" ،وحقيقة انــه حتى أصـحــاب أنصاف
الـعـقــول ال يمكن أن يـصــدقــوا كــذبــة أن الدولتين
الشقيقتين السعودية واإلمــارات تضغطان على
األردن من أجل قبول "صفقة القرن" هذه التي لم
يطرحها صاحبها ترامب بشكل رسمي ،ال بل إنه
لم يكشف النقاب حتى عن عناوينها الرئيسية،
والواضح أنه إذا كانت هناك صفقة بالفعل فإن
األول ــى بمعرفتها هــم اإلســرائـيـلـيــون ،الــذيــن من
عادتهم ،ســواء من قبيل التبجح أو "المباهات"،
أنـهــم ال يسكتون عــن أي شــيء يتعلق بالقضية
الفلسطينية ،وال ينامون على أي جديد من قبل
األميركيين بالنسبة لهذه القضية.
إن ال ـم ـع ــروف أن ع ــاق ــات األردن ب ــال ــوالي ــات
المتحدة تاريخية وقديمة ،وبقيت تمر بخالفات

حياة «بينكا» تحت رحمة القواعد األوروبية
قــد تـفـلــت ب ـقــرة بـلـغــاريــة من
خ ـط ــر الـ ــذبـ ــح ب ـع ــدم ــا ان ـت ـق ـلــت
خ ـط ــأ ال ـ ــى ص ــرب ـي ــا أي خـ ــارج
ح ــدود االت ـحــاد األوروب ـ ــي قبل
عـ ــودت ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ــى بـ ـ ــادهـ ـ ــا ،ب ـعــد
إجراء فحوصات بيطرية كانت
نتائجها ايجابية.
وق ــال ــت ال ــوك ــال ــة ال ـب ـل ـغــاريــة
لسالمة االغذية في بيان أمس:
"حتى اآلن التحاليل المخبرية
اي ـجــاب ـيــة .وس ـت ـعــرف الـنـتــائــج
الكاملة الـيــوم ،في حين التــزال
البقرة في الحجر".
والبقرة "بينكا" هي حامل في
الشهر السادس ،وابتعدت قليال
عن قطيعها الذي كان ّ
يمر قرب
قــر يــة كوبيلوفتسي البلغارية
بجوار الحدود مع صربيا ،لكن
خطواتها قادتها إلــى الجانب
اآلخ ــر مــن ال ـحــدود مــن دون أن
ينتبه لها حراس الحدود.
وه ـ ـنـ ــاك ،اس ـت ـق ـب ـل ـهــا م ـ ــزارع
صربي ثــم أعــادهــا إلــى مالكها
بعد  15يوما.

وهـنــا ب ــدأت مـتــاعــب الـبـقــرة،
ف ــالـ ـق ــواع ــد األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـشــأن
اسـ ـتـ ـي ــراد الـ ـحـ ـي ــوان ــات الـحـيــة
ت ـ ـ ـفـ ـ ــرض أن ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ش ـ ـهـ ــادة
ب ـي ـطــريــة ت ــؤك ــد أن ال ـب ـق ــرة في
صحة ممتازة قبل عودتها إلى
االتـحــاد األوروب ــي .وفــي غياب
و ثـيـقــة ك ـهــذه طلبت السلطات
الـبـلـغــاريــة ذب ــح ال ـب ـقــرة ،فوجه
صاحبها نــداء عاما إلنقاذها،
ووقع أكثر من  25ألف شخص
عريضة عبر اإلنترنت موجهة
الى المؤسسات األوروبية.
ودافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــول مـ ــاكـ ــارت ـ ـنـ ــي
عضو فرقة "بيتلز" سابقا عن
ال ـب ـقــرة عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي مــع وســم "#أنـقــذوا
بـ ـيـ ـنـ ـك ــا" .ونـ ــوق ـ ـشـ ــت ال ـق ـض ـيــة
مطوال خالل اجتماع للمفوضية
األوروبية.
(أ ف ب)
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يومية سياسية مستقلة

ً
وم ـن ـغ ـص ــات كـ ـثـ ـي ــرة ،وف ـ ـقـ ــا ل ـم ــزاج ـي ــة اإلدارات
األميركية المتالحقة وسياساتها الشرق أوسطية،
وعليه فــإنــه إذا كــان البــد مــن ضغط على الــدولــة
األردنـ ـي ــة لـتـقـبــل "ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن" هـ ــذه ،ال ـت ــي من
المفترض أن األشقاء الفلسطينيين هم المعنيون
بها ،فــإن األول ــى أن يكون هــذا الضغط مــن قبيل
أميركا نفسها ،ومن ترامب نفسه ،وليس من قبيل
أي دولة عربية ال قريبة وال بعيدة.
وهكذا فإنه البد من القول لمروجي هذه الكذبة:
موتوا بغيظكم ،فكل محاوالتكم باء ت بالفشل...
والدليل هو اجتماع مكة المكرمة الرباعي ،الذي
عـقــد أم ــس تـحــت ع ـنــوان تـقــديــم الــدعــم كــل الــدعــم
للشعب األردني وللدولة األردنية.

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

راشد فرحان سالم أبو ضريس
العازمي
نسيمة طه إبراهيم الخطيب

أرم ـ ـلـ ــة م ـح ـم ــد زن ـي ـف ــر هـ ــادي
العجمي

منى عبدالعزيز عبدالله دخيل
الدخيل

ً
 48عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،رج ـ ـ ــال:
الـ ـس ــرة ،ق ،5م ـقــابــل ال ــدائ ــري
ال ــراب ــع ،م ،23ن ـس ــاء :قــرطـبــة،
ق ،2ش ،6م ،25ت،99668585 :
97605566

أرملة يعقوب علي النبوان

أرملة محمد جاسم أبل

ً
 75عاما ،شيعت ،رجال :غرب
مشرف ،مسجد الوزان ،نساء:
بنيد القار ،حسينية سيد علي
الموسوي ،ت97797777 :

دالل جاسم علي الشمالن

رباب عبدالله حسن علي

محمد عبدالوهاب أحمد
بوعركي

مهين محمد مهدي

مواعيد الصالة

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

ً
 69عــا مــا  ،شيعت ،السالمية،
ق  ،4ش  ،2ج  ،2م  ،2 3ت :
99611698 ،51192121

ً
 75عاما ،شيعت ،رجال :ديوان
الرومي ،الدعية ،شــارع أحمد
بــن الــرومــي ،نـســاء :الشامية،
ق ،7ش ،71م ،15ت99887710 :

أرملة حسين حسن علي الوزان

اإلعالنات:

ً
 73عاما ،شيع ،القصور ،ق،1
ش ،41م ،39ت99857524 :

ً
 91عاما ،شيع ،رجــال :ديــوان
بوعركي ،الزهراء ،ق ،8ش،819
مقابل ثــانــويــة صــاح الــديــن،
نساء :الروضة ،ق ،5ش ،55م11
أ ،ت99600097 :
ً
 78عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،رج ـ ـ ــال:
م ـس ـجــد الـ ـبـ ـح ــارن ــة ،ال ــدع ـي ــة،
نساء :العدان ،ق ،8ش ،4م ،3ت:
99586828 ،99676774

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى

44

الشروق

04:48

الصغرى

28

الظهر

11:47

أعلى مد

ً
 09:23صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 10:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:47

ً
أدنى جزر  03:16صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:19

 04:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

