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داخل العدد

ً
والدة بريتني سبيرز تتدخل قضائيا
لمتابعة عالج ابنتها ص 13

الحكومة تتحدى نواب «العفو
جلسته
وترفض
الشامل»...
ً

الغانم :أبلغتني عدم حضورها لمناقشة القانون ...ولن أكون موجودا

ٌّ
● دميثير :أطلب التركيز على «العفو الخاص» ...وغير ذلك ذر للرماد بالعيون
● الدالل :موقف سلبي يناقض مبدأ التعاون ● الدمخي :علينا رفع كتاب «عدم التعاون»
ً
ً
ف ــي خ ـط ــوة ت ـم ـثــل ت ـح ــدي ــا ح ـكــوم ـيــا ل ـل ـنــواب
الــداعـيــن إل ــى إق ــرار قــانــون الـعـفــو الـشــامــل ،أعلن
رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم أن الحكومة
اع ـتــذرت عــن ع ــدم حـضــور جلسة األح ــد المقبل
ً
المخصصة لمناقشة هذا القانون ،مبينا أنه لن
ً
يـكــون مــوجــودا فــي تلك الجلسة ،وسيحضرها
نائبه ،ويرفعها.
وأكـ ــد ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـ ــدالل أن ع ــدم حـضــور
الحكومة الجلسة سلوك «يناقض مبدأ التعاون

فهد التركي
ومحيي عامر

مع المجلس» الذي نص عليه الدستور في المادة
ً
ً
 ،50كما يمثل موقفا سلبيا ضد مطلب دستوري
بـتـفـعـيــل الـ ـم ــادة  ٧٥ال ـتــي تـعـطــي مـجـلــس األم ــة
صالحية إصدار هذا القانون.
أم ــا ال ـنــائــب د .ع ــادل الــدم ـخــي ،ف ــرأى أن عــدم
حضور الحكومة جلسة «العفو» ،وعدم مواجهتها
استجواب د .عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء ،إذا ق ــررت ذل ــك ،وتـحــويـلــه إل ــى اللجنة
التشريعية البرلمانية ،يعنيان أن «هذه الحكومة

ورئيسها ال يــريــدان تحمل المسؤولية ،وعلينا
عندئذ كأعضاء أن نرفع إلى صاحب السمو كتاب
عدم تعاون معها».
وكشف النائب خلف دميثير أنه من المؤيدين
للعفو ال ـخ ــاص« ،وغ ـيــر ذل ــك هــو م ـح ــاوالت لــذر
ً
الرماد في العيون» ،معلنا عدم حضوره الجلسة
المخصصة للعفو الشامل.
وطالب دميثير ،في تصريح ،الجميع بالتركيز
ً
على العفو الـخــاص ،مبينا أن «الشامل» إضــرار

بالمعنيين به ،ويجب مراعاة أوضاع البلد وما
يحيط به من أخطار« ،وأن نكون أكثر مصداقية
مع بلدنا والمواطنين».
على صعيد آخر ،صرح الرئيس الغانم ،أمس،
ً
ً
ب ــأن عـ ــددا مــن ال ـن ــواب قــدمــوا طـلـبــا لتخصيص
ساعتين في الجلسات المقبلة ،لمناقشة التطورات
ً
اإلقليمية في المنطقة ،مؤكدا أن الوضع اإلقليمي
ً
مهم ج ــدا ،وقــد تعقد لجنة ال ـشــؤون الخارجية
البرلمانية اجتماعات لمناقشته.

إضراب «البريد» يستمر والنواب يفتحون الملف

اقتصاديات

«الدرة» :الخسائر  654.8ألف ًدينار
10
ومكافأة مجلس اإلدارة  42ألفا

«تجارة» :دراسة عن جدوى االستمرار
بالبورصة وعرضها على المساهمين

مزر ● العدساني :إهمال غير طبيعي
● المال :وضع القطاع ٍ
● الشطي :مرفق حالته سيئة ويجب تحسينه وتقديم خدمة متميزة

طالل مداح يزداد
شهرة وعبدالوهاب
ّ
يلقبه بـ «زرياب العصر»
()10 - ٥

سيرة

١٦
شويكار« ...سيدة
العمشة» تثير الجدل
بفيلمها مع المخرجين
الخمسة! ()15 -5

مسك وعنبر

طرود بريدية مكدسة نتيجة إضراب عمال البريد

●

محيي عامر

مع تسجيل العاملين في شركة التوزيع
البريدية المتعاقدة مع وزارة المواصالت
ً
في جميع أفرع البريد بالبالد ،أسبوعا من
ً
اإلضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

«التحالف» :بيان «اإلعالم» يحمي
التطرف وينتهك الحريات

البحرين تلقت أول
دفعة مساعدات
خليجية

أصدرته لتبرير حذف مشهد تمثيلي من مسلسل كويتي

ق ــال ــت ح ـكــومــة ال ـب ـحــريــن إن
المملكة تلقت العام الماضي 2.3
مليار دوالر مساعدات خليجية
إلنقاذها من العجز المالي الذي
تعانيه ،متوقعة أن يصل إليها
هذا العام  2.28مليار ،بموجب
ات ـف ــاق م ــع شـقـيـقــاتـهــا م ــن دول
الخليج.
وكــانــت السعودية والكويت
واإلمارات اتفقت العام الماضي
على تقديم عشرة مليارات دوالر
إلى البحرين لدعم احتياجاتها
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة ،ف ــي وقــت 02

رفــض التحالف الــوطـنــي الديمقراطي مــا جــاء فــي بـيــان وزارة
اإلعالم لتبرير حذف مشهد من أحد المسلسالت الكويتية يظهر
ً
س ـيــدة ت ــزور ق ـبــري والــدي ـهــا فــي ال ـع ـيــد ،واص ـف ــا مــا تضمنه هــذا
البيان بأنه «إساءة إلى معتقدات اآلخرين واعتداء على حرياتهم
ومعتقداتهم الدينية».
وقال التحالف ،في بيان له أمس ،إن المادة  35من الدستور نصت
على أن حرية االعتقاد مطلقة وأن الدولة تحمي حرية أداء شعائر
ً
األديان ،معتبرا أن بيان «اإلعالم» «ليس إال حماية ألفكار التطرف
ً
ً
ودعـمــا لممارسات إقـصــاء اآلخــريــن ،واسـتـمــرارا لنهج التضييق
على الحريات».
02

ً
ّ
الشهرية ،شن عدد من النواب هجوما على
قطاع البريد ،واصفين وضعه بـ «المزري
والم َ
ُ
همل».
وأك ـ ــد ال ـن ــائ ــب ب ــدر ال ـم ــا ،ع ـبــر حـســابــه
مزر،
بـ «تويتر» ،أن وضع البريد في الكويت ٍ
وعـلــى وزي ــر الـخــدمــات متابعة األم ــر فيما

يخص تكدس الطرود البريدية ،وعدم صرف
رواتب العاملين في الشركة المتعاقدة مع
الوزارة.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خـ ــالـ ــد ال ـش ـط ــي،
ل ـ «الـجــريــدة»« :يـجــب التحقيق مــع الشركة
ب ـشــأن تــأخـيــر رواتـ ــب الـمــوظـفـيــن 02

المعارضة التركية ّ
تلوح بـ «ثورة»
وتدعو إلعادة «الرئاسية»
ص ـ ّـع ــدت ،أمـ ــس ،الـمـعــارضــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس
ّ
وتوعدته
رجب طيب إردوغــان،
ب ـ «ثورة من أجل الديمقراطية»،
بـعــد إلـغــائــه نـتــائــج انـتـخــابــات
بلدية إسطنبول التي خسرها،
وت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ــوعـ ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
جديدة الشهر المقبل.
وبـ ـع ــد س ــاع ــات م ــن مـطــالـبــة
حـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري
العلماني والمعارض الرئيسي،
ً
رسميا ،بإلغاء تفويض إردوغان،
وإع ــادة االنـتـخــابــات الرئاسية؛

«ألن نـ ـف ــس الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـت ــي
يــزعــم حــزبــه ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة
أنها حدثت في انتخابات بلدية
إسطنبول في  31مــارس شابت
أجريت
االنتخابات العامة التي ّ
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي» ،ق ـ ــال م ــرش ــح
ُال ـحــزب أك ــرم إم ــام أوغ ـلــو ،الــذي
أبطل فوزه في انتخابات البلدية
ّ ً
مجددا جولة اإلعادة،
وسيخوض
إن «ما سنقوم به اآلن هو معركة
مــن أجــل الــديـمـقــراطـيــة .ستكون
بالطبع ث ــورة عندما نـقــوم بها
حتى نهايتها».
02

اتصاالت كويتية ـ أميركية لتجنيب المنطقة التصعيد
«أبــراهــام لينكولن» التي عبرت قناة
ال ـســويــس أم ــس ،وق ــاذف ــات «ب ــي »52
االستراتيجية التي وصلت بالفعل
إلى المنطقة.
ورغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر رف ـي ــع
لــ»الـجــريــدة» أن الـكــويــت تتابع بقلق
بالغ ارتفاع حالة التوتر في منطقة
الخليج ،وأن هناك اتصاالت مستمرة

ومباشرة مع المسؤولين األميركيين
ً
لتالفي أي تصعيد ،معربا عــن أمله
أن «يـتــم تغليب صــوت الحكمة على
نبرة التهديد والوعيد التي يتبناها
الطرفان ،لمعالجة التهديدات األمنية
التي تواجهها المنطقة».
فــي ال ـس ـيــاق ،ب ــدا أم ــس أن خطوة
إيران بشأن تعليق التزامها 02

٢١

جابر :نصوص
األعمال التراثية متوفرة
وننتظر التكليف
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21

«المجلس الوطني»
نظم زيارة «دبلوماسية»
إلى فيلكا

Cooking

ً
احتماالت نشوب حرب منخفضة ...وأوروبا ترفض «الـ  60يوما» اإليرانية
قللت أوس ــاط كــويـتـيــة وخليجية
من احتمال نشوب حرب في المنطقة،
أو حتى توجيه ضربة أميركية ،ولو
مـحــدودة ،إلــى إيــران ،رغــم التحركات
العسكرية األخيرة للواليات المتحدة
بإرسالها إلى الخليج حاملة الطائرات

١٥

المشاكس يوسف
شاهين« ...أميركا...
أميركا» ()15 -5
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●

أوتار

17

شركات تبتعد عن «اختراق الحسابات»
بالتخلص من كلمة السر
11

ناصر الخمري

في ةديرجلا

سيرة

10

 4.1ماليين دينار أرباح
«الصالحية العقارية»
في الربع األول

اإلمساك 3:21
اإلفطار 6:30

18

«أبراهام لينكولن» تعبر قناة السويس أمس

استمتعي بإعداد كرات
«نوتشي» اإليطالية
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األمير يستقبل تركي آل سعود

ً
سموه تلقى اتصاال من نائب رئيس الوزراء العماني
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
ب ـق ـص ــر دسـ ـ ـم ـ ــان م ـ ـسـ ــاء أم ــس
األول ،و بـ ـحـ ـض ــو سـ ـم ــو و ل ــي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة عـ ـض ــو مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـق ــة األمـ ـي ــر
ت ــرك ــي بـ ــن م ـح ـم ــد بـ ــن ف ـه ــد آل
سعود والوفد المرافق بمناسبة
زي ــارت ــه األخ ــوي ــة لـلـبــاد ،حيث
قــدم لسموه التهاني بمناسبة
شهر رمضان المبارك أعاده الله
عـلــى الـجـمـيــع بــالـخـيــر والـيـمــن
والبركات.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء ن ــائ ــب رئـيــس
الحرس الوطني الشيخ مشعل

األحـمــد والـنــائــب األول لرئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الـشـيــخ نــاصــر ال ـص ـبــاح وع ــدد
من الشيوخ.
ً
وتلقى صاحب السمو اتصاال
ً
هاتفيا مــن أخـيــه نــائــب رئيس
مجلس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة
فـ ـه ــد ب ـ ــن مـ ـحـ ـم ــود آل س ـع ـيــد
عبر خالله عن خالص تهانيه
وأط ـ ـيـ ــب ت ـم ـن ـي ــات ــه ب ـم ـنــاس ـبــة
ح ـلــول شـهــر رم ـض ــان الـمـبــارك
ً
سـ ــائـ ــا الـ ـم ــول ــى عـ ــز وجـ ـ ــل أن
يعيد هذا الشهر الفضيل على
البلدين الشقيقين والشعبين
الكريمين وعلى األمتين العربية
واإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ــوافـ ـ ــر ال ـخ ـي ــر

والـيـمــن وال ـبــركــات وأن يتقبل
صـيــام الجميع وأن يــديــم على
سموه رعاه الله موفور الصحة
والعافية.
وقــد شكره سموه على هذه
الـ ـب ــادرة الـكــريـمــة ال ـتــي تجسد
ع ـمــق ال ـع ــاق ــات ب ـيــن الـبـلــديــن
ً
الشقيقين مبادال سموه التهاني
ً
بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا
استمرار هذا التواصل األخوي
ً
مـبـتـهــا إل ــى ال ـب ــاري تـعــالــى أن
ينعم على سموه بدوام الصحة
والعافية ويحقق لسلطنة عمان
الشقيقة كل ما تتطلع إليه من
رف ـع ــة ورقـ ــي وازده ـ ـ ــار ف ــي ظل
القيادة الحكيمة لسلطان عمان
الشقيقة قابوس بن سعيد.

ً
األمير مستقبال تركي بن محمد آل سعود بحضور ولي العهد

الجراح يستقبل ذوي شهيدين في «الداخلية» إيراني :األمير صاحب المواقف اإلنسانية الواضحة
التقى الساير وشكر جهود إغاثة المتضررين من السيول في إيران

ً
الجراح مستقبال أسرة الشهيد العنزي
اس ـت ـق ـب ــل نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء وزير الداخلية الفريق م .الشيخ
خالد الجراح ،في مكتبه بمقر الوزارة،
وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق
عـصــام الـنـهــام ،أســرة الشهيد محمد
الـعـنــزي مــن مــرتـبــات اإلدارة الـعــامــة
لقوات األمــن الخاصة التابعة لقطاع
األمن الخاص.
ف ــي ب ــداي ــة ال ـل ـق ــاء رح ـ ــب الـ ـج ــراح
بضيوفه ،ونقل إليهم تعازي جميع
منتسبي وزارة الداخلية ،راجـيــا من

الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،
وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبها ،أعربت أســرة الشهيد
عن شكرها للدور اإلنساني للوزير،
واهتمامه بجميع أبنائه من منتسبي
الوزارة.
كما استقبل الجراح في وقت الحق
أسـ ــرة شـهـيــد ال ــواج ــب وك ـي ــل عــريــف
خ ــال ــد ن ــاص ــر ال ـ ـ ـ ــواوان ،م ــن مــرت ـبــات
اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـم ـب ــاح ــث الـ ـس ــاح،
التابعة لقطاع األمــن الجنائي ،حيث

أعــرب عن خالص عزائه وعــزاء أسرة
الـمــؤسـســة األمـنـيــة لشهيد الــواجــب،
م ــؤك ــدا أن رجـ ــال األمـ ــن ه ــم الـجـنــود
األوفـ ـي ــاء ل ـلــوطــن ،وأن ـه ــم مـسـخــرون
لحمايته وحماية كل من يعيش على
أرض الكويت.
وف ــي خ ـتــام ال ـل ـقــاء تــوجـهــت أســرة
الشهيد ال ــواوان بالشكر لــه ،مقدرين
ال ــدع ــم الـ ــذي ي ـقــدمــه ل ـكــل أب ـنــائــه من
منتسبي الــوزارة ،مؤكدين أن الوطن
الغالي يفدى بأرواح أبنائه.

الكويت تدعو األطراف الليبية
إلى ضبط النفس والعودة للحوار
جــددت الكويت مناشدتها
لألطراف الليبية أهمية ضبط
الـ ـنـ ـف ــس واحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام الـ ـق ــان ــون
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي وعـ ـ ــدم
استهداف المدنيين والمنشآت
ً
المدنية والـعــودة مـجــددا إلى
الحوار السياسي الذي ترعاه
األمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت،
التي ألقاها مساء أمس األول
القائم باألعمال باإلنابة لوفد
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدائ ـ ــم لـ ـ ــدى األمـ ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ب ــدر
ال ـم ـن ـي ــخ فـ ــي ج ـل ـس ــة مـجـلــس
األمن بشأن اإلحاطة المقدمة
من المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية حول ليبيا.
وجـ ـ ــدد ال ـم ـن ـيــخ ال ـتــرح ـيــب
ب ـ ــالـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـب ــذلـ ـه ــا
الـمـحـكـمــة الـجـنــائـيــة الــدولـيــة
وال ـهــادفــة إل ــى تحقيق أســس
العدالة وضمان عــدم اإلفــات
ً
مـ ــن الـ ـعـ ـق ــاب وف ـ ـقـ ــا ل ـم ــا نــص
ً
عليه القانون الدولي ،مشيدا
بالدور الدؤوب لمكتب االدعاء
العام رغم التحديات الكبيرة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه مـ ـس ــاعـ ـي ــه فــي
تنفيذ المسؤوليات الموكلة
إلـيــه لــرصــد وتـقــديــم مرتكبي

الـ ـج ــرائ ــم واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات إل ــى
العدالة.
وقـ ـ ـ ــال إن «هـ ـ ـ ــذه ال ـج ـه ــود
تأتي في ظل األوضاع األمنية
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة وال ـ ــدقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة الـ ـت ــي
ت ـمــر ب ـهــا لـيـبـيــا م ــن تـصــاعــد
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ح ــول
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس م ـن ــذ
ب ــداي ــة ش ـهــر أب ــري ــل الـمــاضــي
ون ـشــاطــر الـمـحـكـمــة الــدول ـيــة
قلقها من تصاعد وتيرة تلك
االشتباكات المسلحة».
وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـنـ ـي ــخ بـ ــالـ ــدور
الـكـبـيــر الـ ــذي قــامــت ب ــه بعثة
األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـل ــدع ــم فــي
ليبيا ممثلة برئيسها الممثل
ال ـ ـخـ ــاص ل ــأم ـي ــن ال ـ ـعـ ــام إل ــى
ليبيا غسان سالمة في وضع
هــدنــة إنـســانـيــة مــؤقـتــة قابلة
للتجديد لوقف القتال وضمان
وصول المساعدات اإلنسانية
للمحتاجين.
وأع ــرب عــن الـقـلــق لـمــا ورد
في تقرير المدعية العامة من
مــاح ـظــات ع ـلــى م ــا يـتـعــرض
ل ـ ــه ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــرون ف ـ ــي م ــراك ــز
ً
االحتجاز ،والذي يعد انتهاكا
ً
ص ــارخ ــا ل ـل ـقــانــون اإلن ـســانــي
ال ــدول ــي ت ـصــاعــدت حــدتــه مع

إضراب «البريد» يستمر والنواب...
ومحاسبتها ،وإلغاء التعاقد معها ،وتفعيل الشرط الجزائي في
العقد ،وإقامة الدعاوى القضائية ضدها ،ألن البريد من المرافق ذات
األهمية العالية في الدولة ،وال يمكن التعامل معه بهذا االستهتار».
وأض ـ ــاف ال ـش ـطــي ،أن خــدمــة ال ـبــريــد بــالـكــويــت سـيـئــة ،ويـجــب
تحسينها وتطويرها ،ألن مرفق البريد في الدولة دليل على مدى
تقدمها وتحضرها أو تخلفها وتراجعها ،لذلك يجب االهتمام به
لمواكبة المجتمعات الحضارية ،وتقديم خدمة متميزة للمجتمع.
من جهته ،شدد النائب رياض العدساني ،في تصريح لـ «الجريدة»،
على ضرورة إعطاء «كل ذي حق حقه ،واألجر مقابل العمل ،وال يجوز
ً
ً
شرعا وال قانونا حرمان العاملين من رواتبهم الشهرية».
وأضاف العدساني أن «عدم صرف رواتب العمالة حدث بكثرة
في السنوات العشر األخيرة ،وفي عدة قطاعات كاألوقاف والبريد
ً
والنظافة ،وتخللها إضــرابــات كـثـيــرة» ،مــؤكــدا ض ــرورة محاسبة
الجهات المسؤولة للشركات المعنية.
وتابع« :أما فيما يخص البريد فإلى جانب التخبط هناك نقص
ً
في إيراداته ،ونعلم أن حالته لم تعد كما كانت سابقا ،وما زالت
ً
مهملة» ،الفتا إلى «نقص وضياع العديد من الطرود البريدية».
ودعــا الحكومة إلى االلتفات لهذه القضية لدفع المستحقات،
ً
وتنظيم القطاع ،ورفع إيراداته العامة« ،ألنه أصبح مهمال بطريقة
غير طبيعية ،رغم أهميته في كل دول العالم المتطور».

«التحالف» :بيان «اإلعالم»...

ً
ً
وأشار إلى أن الدول المجاورة قطعت شوطا كبيرا في محاربة
ً
ً
الغلو والتطرف« ،في وقت قطعت الكويت شوطا كبيرا في التخلف
ً
واالستسالم للتطرف» ،مبينا أن ذلــك «ينذر بتحويل الدولة إلى
محطة جديدة تستضيف قوى الظالم والمتشددين».

بدر المنيخ

بـ ـ ــدء الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة
األخيرة.
وأكد المنيخ أن المسؤولية
الكبيرة لتحقيق العدالة على
جميع األرا ضـ ــي الليبية تقع
على عاتق السلطات الليبية
عـ ـ ـب ـ ــر م ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة سـ ـي ــادتـ ـه ــا
وواليتها القضائية وبموجب
الـمــادة األولــى من نظام روما
األساسي.

أشاد السفير االيراني لدى الكويت
محمد إيراني بالعمل االنساني الكبير
ال ــذي قــامــت بــه الـكــويــت فــي مساعدة
الـنــازحـيــن االيــرانـيـيــن مــن متضرري
السيول التي اجتاحت قرى عديدة في
بالده اخيرا.
وأكــد ايراني في تصريح لـ «كونا»
عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية
الهالل االحمر الدكتور هــال الساير
أن سرعة االستجابة الكويتية لدعم
الـنــازحـيــن االيــران ـي ـيــن «دل ـيــل واضــح
ع ـلــى ع ـمــق ال ــرؤي ــة لـ ــدى س ـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد صاحب
المواقف االنسانية الواضحة».
و نــوه بما تركته تلك الجهود من
آثار طيبة انعكست في حجم اإلشادة
وال ـت ـقــديــر الــرس ـمــي والـشـعـبــي لتلك
ال ـج ـهــود اإلن ـســان ـيــة بـمــا حـقـقـتــه من
نـتــائــج اسـتـفــاد مـنـهــا ع ــدد كـبـيــر من
الشرائح اإلنسانية المستحقة للدعم
والمساندة من النازحين اإليرانيين.

الساير والسفير اإليراني
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـي ــدان ــي
واالنـ ـس ــان ــي ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه جمعية
ال ـه ــال األح ـم ــر ال ـكــوي ـتــي ي ـعــد عمال
ن ـمــوذج ـيــا ي ـح ـتــذى ب ــه ف ــي المنطقة
والعالم.

العراق :حريصون على
تطوير التجارة مع الكويت
جدد وزير التجارة العراقي محمد العاني حرص بالده على
تطوير التجارة مع الكويت ،عبر فتح منطقة التجارة الحرة،
والعمل على تأهيل المنفذ الحدودي «سفوان  -العبدلي».
جاء ذلك في اجتماع عقد بــوزارة التجارة العراقية أمس،
برئاسة العاني ،وحضور القائم باألعمال باإلنابة في السفارة
الكويتية محمد الوقيان ،وفقا لبيان حكومي.
ونقل البيان عن العاني قوله إن مشروع اتفاقية التجارة
ال ـحــرة بـيــن الـبـلــديــن ،الـمــزمــع إقــامـتــه ق ــرب منفذ «ص ـفــوان -
العبدلي» ،يهدف الى تسهيل وتنمية التبادالت التجارية بين
البلدين ،بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وت ـطــرق الـعــانــي ال ــى مــوضــوع تــأشـيــرات الــدخــول لــرجــال
األعمال ،وامكانية تذليل العقبات امامها ،السيما أن سمات
الدخول تعد عامال رئيسيا في تطوير حجم التبادل التجاري
البيني.
وكشف عن تشكيل فريق عمل مشترك من أجل إعداد الخطط
ودراسات الجدوى االقتصادية والمواصفات الفنية والدراسات
التفصيلية ومتطلبات الربط السككي بين البلدين ،فضال عن
االتفاق على تأهيل المنفذ البرى «سفوان  -العبدلي» لتسهيل
حركة النقل البري.
وأش ــار الـبـيــان إل ــى أن الـطــرفـيــن بحثا كــذلــك سـبــل تعزيز
التعاون التجاري المشترك ،واإلسراع في عقد الدورة االولى
للجنة الكويتية العراقية المشتركة.
مــن جــانـبــه ،ن ــوه الــوقـيــان بــالــدور الكبير لــوزيــر الـتـجــارة
العراقي في تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة حجم التبادل
التجاري بينهما ،مؤكدا رغبة الجانبين في تبادل المعلومات
والخبرات التجارية واالقتصادية .وكان العراق والكويت وقعا
فبراير الماضي في بغداد محضر اجتماع مشترك لتعزيز
التعاون المشترك بين البلدين.

البحرين تلقت أول دفعة مساعدات...
تعكف المنامة على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على
عجز ميزانيتها بحلول .2022
وأضافت الحكومة ،في بيان لها ،أن المملكة تلقت الدفعة األولى
كاملة ،كما بدأت بالفعل تتسلم الدفعة الثانية ،مبينة أنها ستتلقى
مدفوعات أخرى بقيمة  1.76مليار دوالر في  ،2020و 1.85مليار في
ً
 ،2021و 1.42مليار في  ،2022و 650مليونا في .2023
وذكــر البيان أن عجز الموازنة السنوي سينخفض من %6.2
من الناتج المحلي اإلجمالي في  2018إلى  %3.4في  ،2019ثم إلى
 %2.1في .2020
وي ـتــزامــن ب ـيــان المملكة مــع اسـتـعــداداتـهــا لـلـعــودة إل ــى ســوق
السندات العالمية ،بعدما التقت مستثمرين لمناقشة إصدار َدين
جديد محتمل هذا العام ،في خطوة ستكون األولى من نوعها منذ
اإلنقاذ المالي الخليجي.
(دبي ـ رويترز)

المعارضة التركية ّ
تلوح بـ «ثورة»...

وكانت الهيئة العليا لالنتخابات ألغت االثنين نتائج االنتخابات
البلدية ،التي أجريت في  31مارس ،بعد اتهامات من الحزب الحاكم
بزعامة إردوغان بحصول «فساد خطير» في فرز األصوات.
وأك ــد إم ــام أوغـلــو أن «األع ـضــاء السبعة فــي هيئة االنتخابات
سيعتبرهم التاريخ وصمة ،لكن تصحيحها من مسؤولياتنا...
نواصل المعركة».
وبينما اتهم ،أمس ،زعيم «الشعب الجمهوري» كمال كيلتشدار
ً
أوغلو ،الهيئة بأنها أصبحت «عنوانا للظلم» ،أعلن نائب رئيس
الحزب محرم إركيك ،أنه «إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو،
ً
فعليكم أيـضــا أن تلغوا تفويض الرئيس إردوغـ ــان؛ ألن نفس

وذك ـ ــر أن ال ـل ـق ــاء اس ـت ـع ــرض آف ــاق
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن الـجــانـبـيــن
والـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز
ال ـش ــراك ــة االن ـس ــان ـي ــة ل ـت ـقــديــم الــدعــم
للمتضررين والمحتاجين أينما كانوا.

وأشاد بالعالقات األخوية والودية
القائمة بين بالده والكويت في شتى
المجاالت وبالجهود الكويتية الخيرة
وال ـح ـك ـي ـم ــة فـ ــي دعـ ـ ــم ال ـم ـح ـتــاج ـيــن
والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية
أو من صنع االنسان.
ومن جانبه ،قال الساير في تصريح
مـمــاثــل لـ ـ «ك ــون ــا» إن الـجـمـعـيــة تقوم
بتنفيذ ع ــدد م ــن ال ـبــرامــج ف ــي اي ــران
ا نـطــا قــا مــن مسؤوليتها االنسانية
وتحقيقا أل ه ــداف الكويت المتعلقة
بخدمة الشعوب المتضررة في جميع
أنحاء العالم بصفتها مركزا انسانيا
عالميا.
وأكد استمرار الجمعية في تقديم
الدعم للمشروعات االغاثية والتنموية
للنازحين اإليــرانـيـيــن بــالـتـعــاون مع
سفارة الكويت في طهران إضافة إلى
التنسيق والتعاون مع الهالل االحمر
االيراني.

الفصام :احترام وحدة البوسنة
والهرسك ضمان استقرارها
اكــدت الـكــويــت ،أمــس األول،
أهمية احترام وحدة البوسنة
والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرس ـ ـ ــك واس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرارهـ ـ ــا
وسالمتها اإلقليمية واحترام
دس ـت ــوره ــا ال ــوط ـن ــي وجـمـيــع
األحكام الصادرة عن سلطاتها
القضائية من جميع األطــراف
لضمان إرساء دعائم االستقرار
فيها.
جــاء ذلــك فــي كلمة الكويت
التي ألقاها المندوب المناوب
لـ ــوفـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ــدى
األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ال ـم ـس ـت ـشــار
طالل الفصام حول الحالة في
البوسنة والهرسك.
ودع ــا الفصام كــل األطـيــاف
ف ــي ال ـبــوس ـنــة وال ـه ــرس ــك إلــى
تضافر الجهود لتنفيذ االتفاق
اإلطاري العام للسالم واحترام
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــوك ـ ـلـ ــة ل ـل ـم ـم ـثــل
الـســامــي بـمــوجــب الـمــرفــق 10
من االتفاقية وبموجب قرارات
مجلس األمن ذات الصلة.
وأث ـنــى عـلــى ال ـج ـهــود التي
مـ ـ ــن شـ ــأن ـ ـهـ ــا الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـلــى
استقرار األوضاع في البوسنة
وال ـ ـهـ ــرسـ ــك وع ـ ـلـ ــى وح ــدت ـه ــا
بـجـمـيــع م ـكــونــات ـهــا الـعــرقـيــة
والثقافية معربا عــن تقديره

القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز االقتراع
ونفس الظروف كانت حاضرة في كال االقتراعين».
وأشــارت أحــزاب صغيرة معارضة عدة إلى أنها قد تدعم إمام
أوغـلــو لمنصب رئـيــس بلدية إسطنبول فــي إع ــادة االنـتـخــابــات،
فــي وق ــت رأت م ـيــرال أكـشـيـنــار ،زعـيـمــة «ال ـح ــزب ال ـصــالــح» ،الــذي
ً
ّ
شكل تحالفا مع «الشعب الجمهوري» من أجل انتخابات مارس،
أن الـقــرار الــذي أصــدرتــه لجنة االنتخابات أعــاد البالد إلــى حقبة
االنقالبات العسكرية التركية ،وهو «بمنزلة انقالب مدني يفوق
عهد االنقالبات».
وفــي تأثير مباشر على وضــع العملة ،تراجعت ،أمــس ،الليرة
التركية متجاوزة مستوى  6.24مقابل ال ــدوالر ،لتسجل أضعف
سعر لها في ثمانية أشهر.
(اسطنبول ـ ـ وكاالت) ٢٣

اتصاالت كويتية ــ أميركية...
ببعض بنود االتـفــاق الـنــووي والتهديد باالنسحاب التدريجي
منه قــد ت ــؤدي إلــى نتائج عكسية؛ فقد رفـضــت ال ــدول األوروب ـيــة
المعنية بالملف النووي اإليراني ،وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا،
وكذلك االتحاد األوروبــي أمس ،المهلة التي حددتها طهران بـ60
ً
ً
يوما لحمايتها من العقوبات األميركية ،خصوصا في قطاعي
المصارف والنفط.
وقالت الدول الثالث ووزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا
موغيريني ،في بيان مشترك« :نرفض أي إنــذار ،وسنعيد تقييم
احترام إيــران اللتزاماتها في المجال النووي» ،داعية طهران إلى
«االمتناع عن أي تصعيد».
في المقابل ،قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
بهروز كمالوندي أمس إن هدف بالده «تعزيز خطة العمل المشتركة
الشاملة (االتفاق النووي) وإعادتها إلى مسارها».

الفصام يلقي كلمة الكويت
لـ ـل ــدور ال ـم ـهــم ال ـ ــذي تضطلع
بـ ــه قـ ـ ــوة ت ـح ـق ـيــق اإلسـ ـتـ ـق ــرار
المتعددة الجنسيات بقيادة
االتحاد األوروبــي في تحقيق
هذا الهدف.
تطورات إيجابية.
ورحب الفصام بالتطورات
اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت ـه ــا
البوسنة والهرسك من تحقيق
ت ـق ــدم ف ــي ب ـع ــض االلـ ـت ــزام ــات
الـمـتـعـلـقــة بـعـمـلـيــات الـتـكــامــل
األوروبية األطلسية وبتسليم
السلطات البوسنية األجوبة
لالستبيان األوروبي واعتماد
مجموعة من قوانين الضرائب

التي أدت الى استكمال مراجعة
صندوق النقد الدولي.
وبين أن كل هذه اإلنجازات
ستنعكس دون شك على األمن
واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـب ـلــد
والمنطقة و تــد فــع البلد نحو
ت ـن ـف ـيــذ اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ــازم ــة
ب ـه ــدف ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـك ــام ــل فــي
محيطه األوروبي.

ورغــم اعـتـبــاره أن «المهلة التي حددتها إي ــران هــي آخــر نافذة
ُ َ
دبـلــومــاسـيــة ،وســتـغــلــق فــي حــال عــدم اسـتـفــادة األط ــراف األخــرى
في االتفاق النووي منها ،لتنفيذ تعهداتها» ،شدد مساعد وزير
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي لـلـشــؤون الـسـيــاسـيــة ع ـبــاس عــراق ـجــي ،على
ً
أن انسحاب إيــران من االتفاق النووي سيتم تدريجيا ،غير أنها
مستعدة ،في الوقت ذاته ،للعودة إلى المرحلة السابقة إذا نفذت
األطراف األخرى تعهداتها.
وبينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «استكمال
االتفاق النووي الذي تشوبه ثغرات وحل مسألة برنامج الصواريخ
البالستية» ،زاد الرئيس األميركي دونــالــد ترامب حالة االرتباك
السائدة في طهران ،بفرضه عقوبات مؤلمة على كل من يشتري أو
ً
يتاجر بالحديد والصلب واأللومنيوم والنحاس اإليراني ،مهددا
ً
باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم «تغير طهران جذريا سلوكها» .ورغم
ً
ذلك أبدى ترامب رغبة في التفاوض مع اإليرانيين ،معربا عن تطلعه
ّ
ً
ّ
التوصل إلى اتفاق ،وإلى «اتخاذ
إلى لقاء قادة إيران يوما ما من أجل
خطوات تعطي طهران المستقبل الذي تستحقه».
توجيهات
وكانت «الجريدة» علمت ،من مصادر إيرانية رفيعة ،أن
ٍ
ُعممت على المسؤولين اإليرانيين تحظر عليهم التحدث عن أي
مفاوضات مع واشنطن بهدف تقويض استراتيجية ترامب الذي
يرغب في التوصل إلى اتفاق جديد ال يقتصر على البرنامج النووي،
بل يتعداه إلى البرنامج البالستي وأنشطة إيران في المنطقة.
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محليات
«الصحة» :دخول  79سيارة إسعاف الخدمة خالل أسبوع
الهيكل التنظيمي للوزارة مع «الخدمة المدنية»
إقرار
نتابع
الصباح:
باسل
•
ً
• إدخال برنامج زراعة القلب قريبا وافتتاح «الصباح الجديد» و«األمراض السارية» نهاية العام
عادل سامي

استقبل وزير الصحة ومسؤولو
الوزارة ،صباح أمس ،المهنئين
بشهر رمضان الفضيل ،وعلى
هامشه كشف الوزير د .باسل
الصباح عن دخول  79سيارة
إسعاف جديدة إلى الخدمة
خالل أسبوع.

كشف وزير الصحة د .باسل
الصباح عن دخول  79سيارة
إس ـعــاف جــديــدة إل ــى الـخــدمــة
خــال أسـبــوع ،عقب استكمال
ك ــل الـمـتـطـلـبــات م ــن الـجـهــات
الرقابية.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ د .ب ــاس ــل
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاح ،فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
للصحافيين ،صباح أمس على
هــا مــش ا سـتـقـبــا لــه المهنئين
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة شـ ـ ـه ـ ــر رمـ ـ ـض ـ ــان
الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ،إدخـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدد مــن
ً
ال ـبــرامــج الـصـحـيــة قــري ـبــا من
بينها بــرنــامــج زراع ــة القلب.،
وأوضح أن الوزارة بدأت العام
ال ـمــاضــي ف ــي بــرنــامــج الـقـلــب
الصناعي ،آمال دخول برنامج
ً
ً
زراعـ ـ ــة ال ـق ـلــب ق ــري ـب ــا ،مـشـيــرا
إلى أن الخطة اكتملت وسيتم
اإلعالن عنها في القريب.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـق ـب ـلــة
على افـتـتــاحــات جــديــدة منها
مـسـتـشـفــى ال ـص ـب ــاح ال ـجــديــد
ومستشفى األمراض السارية،
ً
آمـ ــا اف ـت ـتــاح ه ــذه الـمـشــاريــع
نهاية العام الحالي ،إضافة إلى
العديد مــن المراكز الصحية،
التي سيتم افتتاحها.
وذك ـ ـ ـ ــر وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة أن
ال ـه ـي ـكــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي لـ ـل ــوزارة

وزير الصحة ووكيل الوزارة والوكالء المساعدون
م ــا يـ ـ ــزال ف ــي دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
ً
المدنية ،مشددا على أن الوزارة
تتابع إقراره مع الديوان.
وشدد على أهمية استحداث
ب ــرن ــام ــج لـ ـل ــرص ــد ال ـم ـس ـت ـمــر
آلراء ال ـمــرضــى والـمــراجـعـيــن
وان ـط ـب ــاع ــات ـه ــم عـ ــن ال ــرع ــاي ــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ح ــرص
الوزارة على االستفادة من آراء
المرضى والمراجعين لتطوير
خــدمــاتـهــا وض ـم ــان تقديمها
ب ــالـ ـج ــودة ال ـم ـط ـلــوبــة ووف ـق ــا

ألحدث المعايير العالمية.
وأوض ــح د .بــاســل الصباح
أن هــذه اللجنة تعنى بوضع
األه ــداف والغايات ومنهجية
وأدوات ا ل ـ ــر ص ـ ــد ا ل ـم ـس ـت ـمــر
آلراء ال ـمــرضــى والـمــراجـعـيــن
وان ـط ـب ــاع ــات ـه ــم عـ ــن ال ــرع ــاي ــة
الصحية بما يتفق مع أحدث
البحوث والدراسات العالمية.
ورف ــع وزي ــر الصحة أسمى
آيات التهاني والتبريكات إلى
حـضــرة صــاحــب الـسـمــو أمير

الـبــاد الشيخ صـبــاح األحمد
وإلى سمو ولي العهد الشيخ
نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد وإلـ ـ ــى رئ ـيــس
مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك بمناسبة الشهر
الفضيل.

مركز الطب الصيني
مــن جانب آخــر ،أعلن مدير
م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـط ــب ال ـط ـب ـي ـعــي
والـتــأهـيــل الـصـحــي د .صــاح

الشايجي االنتهاء من تطوير
وإعـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل م ــرك ــز ال ـطــب
ا لـصـيـنــي بالمستشفى خــال
ً
 3أشـهــر ،الفـتــا إلــى أنــه سيتم
تحديثه وإدخال أجهزة جديدة
ومتطورة للعالج.
وقال الشايجي ،في تصريح
ص ـحــافــي عـلــى هــامــش زي ــارة
وف ــد صـيـنــي رف ـيــع المستوى
م ــؤل ــف مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـص ـل ـيــب
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر الـ ـصـ ـيـ ـن ــي وس ـف ـي ــر
الصين والملحق االقتصادي

لـلـصـيــن وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق له
ل ـ ــإط ـ ــاع عـ ـل ــى مـ ــركـ ــز ال ـط ــب
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود ف ــي
م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـط ــب ال ـط ـب ـي ـعــي
والتأهيل الصحي ،إنه تم على
هامش الزيارة االطمئنان على
الفريق الطبي الصيني ،وسير
عـمـلــه ،كــذلــك تــم االطـ ــاع على
المركز الصيني الجديد.
وأش ــار إل ــى أن مــركــز الطب
ال ـص ـي ـنــي ب ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـطــب
الطبيعي وا لـتــأ هـيــل الصحي
يتيح للمواطنين والمقيمين
إمكانية العالج عن طريق اإلبر
الصينية والوصفات الصينية
لجميع الحاالت العالجية.
وذك ــر الـشــايـجــي أن رئيس
الوفد الصيني أشاد بالتعاون
بـيــن بـ ــاده وال ـك ــوي ــت ،وال ــذي
ي ـع ــود إلـ ــى الـسـبـعـيـنـيــات من
ً
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
ا ل ـك ــو ي ــت أول دو ل ـ ــة خليجية
لديها مركز صيني متخصص
بالطب الصيني.

«من قرابة  1700موظف حصلوا على تقاييم امتياز»
●

ً
تــأكـيــدا لـمــا نـشــرتــه «ال ـجــريــدة» فــي عــددهــا
الـ ـص ــادر ،أم ــس الـخـمـيــس ب ـع ـنــوان «م ـكــافــآت
األعمال الممتازة في حسابات موظفي اإلعاقة
األسبوع المقبل» ،كشفت مصادر مطلعة في
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة ،أن «قطاع
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة وال ـم ــال ـي ــة ،أع ـت ـمــد صــرف
ً
مكافآت األعمال الممتازة لعدد  1471موظفا
وموظفة ،من أصل قرابة  1700موظف حصلوا
على تقاييم سنوية امتياز ،وذلك وفق ضوابط
واشتراطات ديوان الخدمة المدنية المنظمة
لعملية الصرف».

ً
ووفقا للمصادر فإن «حصول الموظف على
تقييم امتياز شرط أساسي لصرف المكافآة،
ً
غـيــر أنــه لـيــس ضــروريــا الـصــرف لـكــل موظف
ً
حصل على التقييم ذا ت ــه ،خـصــو صــا فــي ظل
الضوابط الجديدة التي أقرها الديوان الحقية
ً
ال ـصــرف ،وال ـتــي مـنـهــا الـ ــدوام  180يــومــا في
السنة ،إضافة إلى الضوابط األخرى».
و بـ ـيـ ـن ــت ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن «إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي م ـب ـلــغ
ال ـم ــرص ــود ل ـل ـم ـكــافــآة ب ـلــغ ق ــراب ــة  1.5مـلـيــون
دي ـنــار ،غـيــر أنــه مــن الـمـمـكــن أن يـقــل أو يزيد
ً
و فــق عــدد المستحقين ا ل ــذي أ عـتـمــد أ خ ـيــرا »،
مشيرة إ لــى أن «إجمالي موظفي الهيئة بلغ
قرابة  2200موظف وموظفة».

نظم معهد دسمان للسكري ،الذي أنشأته
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،أخيرا "أسبوع
الـصـحــة الـمـهـنـيــة لـلـمــوظـفـيــن" ،وذلـ ــك للمرة
األولى في المعهد.
وق ـ ــال ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن ال ـم ـع ـهــد أمـ ــس إن
ف ـع ــال ـي ــات األسـ ـ ـب ـ ــوع ت ـض ـم ـنــت الـ ـع ــدي ــد مــن
الـمـحــاضــرات والـجـلـســات التفاعلية لتعزيز
العافية في العمل.
وأوضح أن تطوير البرنامج والتنسيق له
ج ــاء مــن قـبــل أخـصــائــي فسيولوجيا تمرين
في المعهد ،المهندس أسامة العويش ،وذلك
للحرص على صحة الموظفين في العمل.
وأشار المعهد إلى أن من بين المتحدثين

في اليوم األول عميد كلية الصحة العامة في
جــامـعــة الـكــويــت الـبــروفـيـســور ه ــاري فانيو،
والقائم بأعمال رئيس قسم الصحة البيئية
وال ـم ـه ـن ـيــة د .جــان ـف ـيــر ج ــاس ــان ــا ،أمـ ــا ال ـيــوم
الثاني ،فقدمت عيادة اآلالم وإعــادة التأهيل
( )DISCمحاضرة شيقة عن أفضل وضعيات
للجلوس وممارسات رياضية مالئمة لبيئة
العمل ،وفــي اليوم األخير ،تحدثت األستاذة
المساعدة للعلوم االجتماعية والسلوكية في
كلية الصحة العامة بجامعة الكويت ،د .دانا
الطراح ،عن التغذية السليمة في العمل ،وقدمت
توصياتها بشأن األكــل الصحي خــال شهر
رمضان المبارك.

جورج عاطف

ّ
«دسمان» للسكري نظم «أسبوع
الصحة المهنية للموظفين»

جورج عاطف

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة س ـع ــد الـ ـخ ــراز
أن ال ـ ــوزارة ج ــادة فــي مراقبة
األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار فـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة خـ ـ ــال رمـ ـض ــان
المبارك ،لمنع استغالل هذا
الشهر في رفــع األسعار على
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن ،مع
زيـ ـ ـ ــادة الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى ال ـس ـلــع
االستهالكية خالل هذا الشهر،
وتوقيع عقوبات مشددة على
أي جمعية تـخــالــف ضــوابــط
البيع أو تــرفــع األس ـعــار دون
مبرر.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي أدلـ ـ ــى بـ ــه الـ ــوزيـ ــر،
عقب مشاركته نــزالء الرعاية
االجتماعية في حفل اإلفطار
الجماعي الـسـنــوي مــع نــزالء
الرعاية االجتماعية ،بحضور
وكيلة وزارة الشؤون باإلنابة
ه ـ ـنـ ــاء ال ـ ـهـ ــاجـ ــري وال ـ ــوك ـ ــاء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــديـ ـ ــن وال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدراء
والمراقبين في قطاع الرعاية
االجتماعية.
وأضــاف الخراز أن الــوزارة
تابعت قضية أ سـعــار السلع
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة خ ـ ـ ــال ش ـهــر
رمضان ،وشكلت فرقا خاصة
لـمـتــابـعـتـهــا ف ــي الـجـمـعـيــات
التعاونية ،بالتعاون مع وزارة
الـتـجــارة وات ـحــاد الجمعيات
والهيئة العامة للقوى العاملة،
مـ ــن خ ـ ــال ج ـ ـ ــوالت م ـيــدان ـيــة
تـفـتـيـشـيــة ع ـلــى ال ـج ـم ـع ـيــات،
وت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ع ـل ــى

ً
مشاركا نزالء الرعاية االجتماعية في حفل اإلفطار الجماعي
الخراز
الجمعيات غير الملتزمة ،دون
تهاون مع المخالفين.
وذكــر أن ال ــوزارة بمناسبة
شـهــر رم ـضــان تــابـعــت تنفيذ
ضـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــط تـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـلـ ــة
الــرم ـضــان ـيــة ف ــي الـجـمـعـيــات
عـلــى مساهمي الـتـعــاونـيــات،
وكـلـفــت الـقـطــاع لـمــراقـبــة ذلــك
وتشديد الرقابة ،بما يضمن
االلتزام بالضوابط.

األسر المنتجة
وتابع" :على صعيد األسر
ال ـم ـن ـت ـجــة ،ح ــرص ــت ال ـ ـ ــوزارة
على دعم هذه األسر من خالل
ت ـخ ـص ـي ــص أم ـ ــاك ـ ــن لـ ـه ــا فــي
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة لبيع

م ـن ـت ـج ــات ـه ــا ،بـ ـه ــدف دع ـم ـهــا
وتشجيعها ،ونتمنى مشاركة
كل الجمعيات في هــذا الدعم
ل ــرف ــع ال ـم ـس ـت ــوى الـمـعـيـشــي
لالسر المنتجة".

المساعدات االجتماعية
وفيما يتعلق بالمساعدات
االجـتـمــاعـيــة ،ال ـتــي تصرفها
وزارة ا ل ـشــؤون للمستحقين
وف ـق ــا ل ـل ـق ــان ــون ،أكـ ــد ال ـخ ــراز
ان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فــي
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــق ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــرف
المساعدات لضمان وصولها
لمستحقيها ،مشيرا ا لــى أنه
"مـ ــن خـ ــال تـطـبـيــق الـمـيـكـنــة
اس ـت ـط ـع ـنــا ان ن ـس ـي ـطــر عـلــى

ع ـم ـل ـيــة ص ـ ــرف ال ـم ـس ــاع ــدات
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــل األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ف ـ ــي ه ــذا
ال ـجــانــب وال ـح ــد م ــن الـصــرف
لغير المستحقين" ،و مــؤ كــدا
اسـتـمــرار الـ ــوزارة فــي مراقبة
ومتابعة هذه العملية.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ح ـ ـ ـفـ ـ ــل اإلفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار
الـ ـجـ ـم ــاع ــي ،قـ ـ ــال إنـ ـه ــا عـ ــادة
س ـنــويــة ،حـيــث ي ـش ــارك وزي ــر
الشؤون مع مسؤولي الوزارة
نزالء الرعاية االجتماعية في
حفل إفطار جماعي في شهر
رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك ،بـحـضــور
كبار السن واألبناء من إدارة
الحضانة العائلية واألحداث
وك ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــزالء ل ـت ـه ـن ـئ ـت ـهــم
بالشهر الفضيل.

«الكهرباء» تقيس مدى رضا موظفيها عن العمل الرشيدي لـ ةديرجلا  :حصول مستشفى
●
الفروانية على برنامج االعتراف نقلة نوعية
•

سيد القصاص

في سابقة هي األولى من نوعها ،أجرت وزارة الكهرباء والماء
ً
استبيانا لقياس مدى رضا موظفيها عن العمل وعن مواقعها،
وعن أوقات العمل ومدى مالءمتها لألعمال الموكلة إليهم.
وعرضت الوزارة االستبيان المكون من  10أسئلة مختلفة على
مواقع التواصل الخاصة بها ،حرصا منها على أن تصل األسئلة
إلى كل موظفيها في جميع القطاعات.
وشملت األسئلة "سنوات العمل في الــوزارة ،وهل تم تدريبك
كموظف خالل فترة تعيينك في الــوزارة؟ وهل تتناسب ساعات
ال ــدوام مــع كمية العمل المطلوبة منك؟ وهــل لديك المعلومات
والبيانات الالزمة للقيام بعملك على أكمل وجه في القطاع الذي
تتبعه؟ وهل تم شرح المهام الوظيفية المطلوبة منك عند تسلم
العمل؟ وماذا عن طموحك؟ وهل يحقق العمل في الوزارة طموحك
وهدفك الوظيفي؟
وتطرقت األسئلة كذلك إلى مدى رضا الموظفين عن المزايا التي
يتمتعون بها في الــوزارة؟ وهل يؤيدون تطبيق نظام الساعات
المرنة للدوام الرسمي في الوزارة؟ وماذا عن مكان العمل ومدى
نظافته؟ وانتهت بسؤال حول الخدمات التي يراها الموظف مهمة،
ويتمنى توفرها في الوزارة.
ووضــع االستبيان العديد من االختيارات لكل ســؤال ما بين
"أوافق وأوافق بشدة وال أوافق".
وأكدت مصادر ،لـ "الجريدة" ،أن االستبيان أحد الوسائل التي
يمكن من خاللها تطوير منظومة العمل في وزارة الكهرباء والماء،

وفي قطاعاتها
المختلفة.
وبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر
أن ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال
االسـ ـتـ ـبـ ـي ــان
عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى أن
ي ـ ـكـ ــون أح ــد
الـ ـ ــوسـ ـ ــائـ ـ ــل
الـتــي يمكن
من خاللها
تطوير أداء
الموظفين
است
مـ ــن خ ــال
بيان وزارة الكهرباء
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــة
احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم فـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل،
والمشاكل التي يمكن مواجهتها ليتم وضع حلول عاجلة لها،
ً
وتوفير سبل الراحة للموظفين ،حرصا على الوصول إلى مستوى
أعلى من األداء في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن بعض الردود على االستبيان ركزت على صرف
بعض البدالت وإعــادة مخاطبة ديــوان الخدمة المدنية بشأنها
ومنها "بدل العيار".

أكـ ــد ن ــائ ــب م ــدي ــر مستشفى
الـفــروانـيــة د .محمد الــرشـيــدي
أن الـمـسـتـشـفــى ي ـضــم ال ـعــديــد
مــن ال ـبــرامــج الـطـبـيــة المتميزة
في مجاالت عدة ،منها برنامج
ت ـ ــدري ـ ـب ـ ــي شـ ـ ــامـ ـ ــل لـ ـلـ ـس ــام ــة،
وبرنامج الوقاية من الجلطات
ال ــوري ــدي ــة وب ــرن ــام ــج مـتـكــامــل
لمنع العدوى وبرنامج للطوارئ
وم ـبــادرة المستشفى الصديق
للبيئة والمستشفى الصديق
ل ـل ـط ـف ــل ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب خ ــدم ــات
مجتمعية متميزة.
وقــال الرشيدي ،لـ"الجريدة"،
إن مستشفى الـفــروانـيــة حصل
ع ـلــى أع ـل ــى درجـ ـ ــات االعـ ـت ــراف
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـك ــوي ــت ودول
الـخـلـيــج ،مضيفا أن الـحـصــول
على البرنامج الوطني لالعتراف
يعد نقلة نوعية في األداء الفني
واإلداري ،ويأتي لتقديم خدمة

محمد الرشيدي

أفضل للمرضى والمراجعين.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــأن ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
اجـتــاز ال ــدورة األول ــى والثانية
م ــن بــرنــامــج االع ـت ـمــاد ب ـجــدارة
وامتياز ،الفتا إلى أن المستشفى
يطمح إلــى أن يصبح رائ ــدا في

«ورتل» َّكرمت  88حافظًا
ختموا القرآن

أقامت إدارة ورتل لشؤون
القرآن الكريم حفال لتكريم
َّ
الخاتمني والخاتمات الذين من
الله عليهم بحفظ القرآن الكريم
كامال ،وعددهم  88خاتما
وخاتمة.
أقيم الحفل بمسرح مدرسة
النجاة االبتدائية للبنني
في حولي ،بحضور كبار
املسؤولني في "النجاة"
وأعضاء مجلس اإلدارة
واملعلمني واملعلمات
ومسؤولي إدارة ورتل وأسر
املكرمني.
وفي كلمته ،أكد عضو مجلس
اإلدارة بجمعية النجاة فيصل
الزامل ،أهمية حفظ القرآن
الكريم في حياة املسلمني
وأبنائهم .وقال مدير إدارة
"ورتل" الشيخ وليد الكندري،
إن اإلدارة حريصة على تخريج
جيل متمسك بدينه ،راق
بأخالقه ،محب ملجتمعه.

حملة «أبشروا بالخير»
في «النجاة» اليوم

ً
«اإلعاقة» 1471 :موظفا يستحقون الخراز :جادون في مراقبة أسعار «التعاونيات»
ّ
«األعمال الممتازة»
«ميكنة المساعدات» قللت أخطاء الصرف لغير المستحقين
●

سلة أخبار

تـقــديــم ك ــل ال ـخــدمــات الصحية
على مستوى الكويت.
وش ـ ـ ــدد الـ ــرش ـ ـيـ ــدي عـ ـل ــى أن
المستشفى يخدم قرابة المليون
وم ــائ ـت ــي ألـ ــف ن ـس ـمــة ،وبـسـعــة
سريرية تصل إلى  850سريرا،
م ــوزع ــة عـلــى ك ــل التخصصات
الطبية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ـج ـه ـيــز
الـمـسـتـشـفــى ب ــأح ــدث ال ـم ـعــدات
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن أوائ ـ ـ ـ ـ ــل
المستشفيات المبادرة لتطبيق
بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة وم ـع ــاي ـي ــر
االع ـت ـمــاد ،بــالـتـعــاون مــع إدارة
الجودة واالعتماد ،حيث اجتاز
الـمـسـتـشـفــى ال ــدورت ـي ــن األول ــى
والثانية مــن برنامج االعتماد
الوطني بجدارة وامتياز.

أعلن رئيس قطاع املوارد
في جمعية النجاة الخيرية،
عمر الثويني ،أن الجمعية
تطلق اليوم الحملة اإلنسانية
الخيرية (أبشروا بالخير)،
للسنة الثالثة على التوالي،
بالتعاون مع جميع فئات
املجتمع؛ أفرادا ومؤسسات،
والتي من املقرر فتح باب
املساهمة والتبرع لها الساعة
الواحدة بعد صالة الجمعة،
وتستمر حتى الواحدة فجرا.
وقال إن الحملة ستفتح
باب التبرعات بمختلف
الوسائل ،حيث استعدت
بكامل منافذها ووسائلها
اإللكترونية واملعتمدة رسميا
من وزارة الشؤون ،الستقبال
تبرعات املحسنني ،الفتا إلى
أن الشرائح املستفيدة هي
األسر الفقيرة واملتعففة داخل
الكويت.

بلدية العاصمة تصدر
 158ترخيصًا في أبريل
أنجزت إدارة التراخيص
الهندسية في بلدية العاصمة
خالل أبريل املاضي 158
ترخيص بناء حديث وتعديل
وإضافة وهدم ،برسوم بلغت
 2480دينارا .وأوضح مدير
اإلدارة نزار العواد أن اإلدارة
أصدرت كل التراخيص
الخاصة بالبناء بالسكن
الخاص واالستثماري ،إلى
جانب إصدار كل التراخيص
الخاصة بالتعديالت واإلضافة
والترميم والهدم ،ودراسة
كل املخططات االنشائية
لإلعالنات ،إضافة إلى متابعة
أعمال تعهدات االشراف
الخاصة باملكاتب الهندسية
ووقت انتهائها.

«األرصاد» :تحسن
الطقس مساء غد
توقع مراقب التنبؤات
الجوية في إدارة األرصاد
الجوية عبدالعزيز القراوي ،أن
يكون الطقس نهار اليوم حارًا،
وتقل كميات السحب تدريجيًا،
والرياح جنوبية شرقية إلى
شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة .وأوضح القراوي في
ً
تصريح لـ "كونا" أن الطقس ليال
معتدل والرياح شمالية غربية
إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة.
وذكر أن طقس نهار يوم
غد حار والرياح شمالية
غربية إلى شمالية شرقية
خفيفة إلى معتدلة ودرجات
الحرارة العظمى املتوقعة
بني  40و 42درجة مئوية.
وتوقع اعتدال الطقس مساء
غد مع رياح شمالية شرقية
إلى شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة وتظهر بعض
السحب املتفرقة ودرجة الحرارة
الصغرى املتوقعة بني  24و26
درجة مئوية.

4
محليات
«الطيران المدني» :الكويت تنافس على الصدارة
في األمن والسالمة بمعايير عالمية
ةديرجلا

•
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الهاشمي لـ ةديرجلا :.تطبيق االلتزامات األمنية أتاح السفر المباشر إلى نيويورك
التنظيم األمني ،واألخرى مراقبة أمن السفن والشحن ،وتشمل
أن الكويت تنافس على المقدمة بإجراءاتها وخطواتها في هذا
أكد مدير إدارة التنظيم األمني باإلدارة العامة للطيران المدني
المراقبة األولى أقسام التصاريح ،وتنظيم مبنى الركاب والمخاطر
منصور الهاشمي ،أن تطبيق متطلبات إدارة األمن األميركي الخاصة الصدد.
بالسالمة واألمن والمتانة ّ
سهل مهمة السماح بالسفر المباشر من وقال الهاشمي ،في لقاء مع الجريدة» ،إن «منظمة الطيران العالمية األمنية ،الفتا إلى أن قسم التصاريح يستقبل طلبات جميع الجهات
العاملة في المطار ،سواء كانت حكومية أو غير حكومية ،إدارية أو
(اإليكاو) زارت البالد بين  25مارس الماضي و 4أبريل الماضي
مطار الكويت إلى نيويورك.
تشغيلية أو تنفيذية ،وهي طلبات خاصة بالحصول على تصاريح.
وأضاف «جاء ذلك نتيجة التعاون من شركات الطيران العاملة في وعاينت مطار الكويت لمتابعة مدى تطبيقه للمعايير الدولية
وقال «أنجزنا في هذا الصدد أعدادا كبيرة من التصاريح الخاصة
والمحلية الخاصة باألمن والسالمة ًوالمالحة والتسهيالت التي
مطار الكويت الدولي وجهودها التي أثمرت جملة من اإلجراءات
تغطي جميع الجهات العاملة داخل
المدروسة ،والتحسينات الجادة التي أدخلتها استجابة للمستجدات شهدت مؤشرات إيجابية» ،موضحا أن تلك الزيارة أتت بناء على
بتنظيم الدخول ،وهي ً
المطار ،وهو أمر مهم جدا يحكم عملية الدخول
األمنية ،ومنها استحداث إدارة تنظيم األمن ،وإدارة أمن الطيران ،التحديثات التي تمت في البرنامج األمني ،وبرنامج أمن الطيران،
مستوى وبرنامج التدريب وخطة الطوارئ.
وفق منظومة أمنية محددة» ...وفيما
ورفع نظام الجودة ،وزيادة أعداد موظفي األمن فيها على ً
األداء ،وضمان تطبيق جميع المعايير الدولية والمحلية» ،الفتا إلى وأوضح أن إدارة التنظيم األمني تتضمن مراقبتين ،األولى :مراقبة
يلي تفاصيل اللقاء:
يوسف العبدالله

زيارة
«اإليكاو»
للبالد شهدت
مؤشرات
إيجابية
لمتابعة
تطبيق المطار
المعايير
الدولية

إدارة التنظيم
األمني قادرة
على توفير
مستوى
قياسي
في األمن
واالستجابة
السريعة لدى
حدوث أي
تهديد

نعمل على
تفعيل
التفتيش
الجمركي
المسبق
بالتنسيق
مع الواليات
المتحدة
بعد اعتماد
إجراءاته
من األطراف
المعنية

• في البداية حدثنا عن إدارة التنظيم األمني،
ً
خصوصا أنها من اإلدارات المستحدثة في قطاع
الطيران المدني ،وما سبب نشأتها؟
إدارة ال ـت ـن ـظ ـيــم األمـ ـن ــي ي ـق ــع ع ـل ــى عــاتـقـهــا
مسؤولية ضمان تنفيذ تدابير األمن الوقائية،
وف ـقــا لـلـقــواعــد وال ـتــوص ـيــات الــدول ـيــة الـ ــواردة
فــي الملحق  17باتفاقية شيكاغو العالمية،
وتتضمن مسؤوليتها تطبيق وتنفيذ القواعد
األساسية والقياسية المذكورة في دليل األمن
لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير
المشروع ،والملحق رقم  17لمعاهدة الطيران
المدني الــدولــي ال ـصــادرة مــن منظمة الطيران
ً
ال ـمــدنــي ال ــدول ــي ،وف ـق ــا إلرش ـ ـ ــادات «اإليـ ـك ــاو»،
والبرنامج الوطني ألمن الطيران المدني.
وت ـع ــد اإلدارة تـنـظـيـمــا قـ ـ ــادرا ع ـلــى تــوفـيــر
مستوى قياسي من األمن تحت جميع الظروف،
وقادرة على االستجابة السريعة لدى حدوث أي
تهديدات موجهة ضد األمــن ،وتنفي وتحديث
برامج مكتوبة ألمن الطيران تتضمن تفاصيل
وتــداب ـيــر وإج ـ ـ ــراءات األم ـ ــن ،لـضـمــان االمـتـثــال
لـمـتـطـلـبــات ال ـبــرنــامــج الــوط ـنــي ألم ــن الـطـيــران
المدني.
ُ
• «ال ـت ـن ـظ ـيــم األمـ ـن ــي» إدارة أن ـش ـئ ــت ال ـعــام
الماضي ...فما الطارئ الذي دعا إلى إنشائها؟
وما اإلضافة التي ستقدمها من وجهة نظركم؟
هذه اإلدارة أنشئت لمواكبة الركب العالمي
ً
ً
في معيار األمن ،وحققنا تقدما كبيرا في معيار
األم ــن والـســامــة ،إذ وصـلــت نسبة ذلــك التقدم
إلى نحو  78.18في المئة ،ونطمح للوصول إلى
ً
القمة في هذا المعيار ،ألنه كلما حققت تقدما
فيه تــوافــر لــك األمــن الـخــاص بالبلد ،والسيما
في المطار.

واستطاعت اإلدارة تنفيذ القواعد القياسية
والتوصيات الخاصة بمعايير األمن والسالمة
ال ـصــادرة مــن منظمة الـطـيــران المدني الــدولــي
(اإليكاو).

منافسة على الصدارة
• بـمـنــاسـبــة ال ـحــديــث ع ــن ال ـجــانــب الـخــاص
بالسالمة واألمن ،أين تقع الكويت بالنسبة إلى
دول الخليج والشرق األوسط والدول العالمية
في هذا األمر؟
ما حققته اإلدارة العامة للطيران المدني من
نتيجة عالية يعتبر إنجازا جديدا يسجل لدولة
الكويت ،حيث المتوسط االقليمي فــي منطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط نـحــو  70فــي الـمـئــة ،فــي حين
يبلغ نحو  65في المئة عالميا ،كما أود أن أشير
الى ان الكويت هي رئيسة الجمعية العمومية
للمنظمة العربية للطيران المدني.
ونحن ننافس على المقدمة ،حالنا في ذلك
حال الدول الموجودة ،عبر إجــراء ات وخطوات
نتخذها وفــق األص ــول والمعايير ،السيما أن
ً
اإلدارة العامة للطيران المدني وضعت أهدافا
محددة لتحسين الخدمات والوصول إلى أعلى
الـمـعــايـيــر ،كـمــا أن مـنـظـمــة ال ـط ـيــران العالمية
ً
(إي ـ ـكـ ــاو) ق ــام ــت بـ ــزيـ ــارة الـ ـب ــاد مـ ــؤخـ ــرا خ ــال
الفترة ما بين  25مارس الماضي حتى  4أبريل
الـمــاضــي ،لقياس مــدى تطبيق مـطــار الكويت
للمعايير الــدولـيــة الـخــاصــة بــاألمــن والسالمة
والمالحة والتسهيالت ،والتي شهدت مؤشرات
إيجابية.

ح ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـهـ ــاش ـ ـمـ ــي
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوج ـ ـيـ ــه رسـ ــالـ ــة
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن م ـ ــن
المواطنين والمقيمين،
م ـفــادهــا ض ـ ــرورة ات ـبــاع
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
المتعلقة بـجــواز السفر
والمواد المحظورة داخل
المطار.

• مــا األم ــور الـتــي تعنى بها إدارة التنظيم
األمني؟
إدارة الـتـنـظـيــم األم ـنــي تتضمن مــراقـبـتـيــن،
األول ــى هــي مــراقـبــة التنظيم األم ـنــي ،واألخ ــرى
مــراقـبــة ال ـبــوابــات وال ـش ـحــن ،وتـشـمــل المراقبة
األولى أقسام التصاريح ،وتنظيم مبنى الركاب
والمخاطر األمنية ،ويستقبل قسم التصاريح
ط ـل ـبــات جـمـيــع ال ـج ـهــات ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـم ـطــار،
ســواء كانت حكومية أو غير حكومية ،إداريــة
أو تشغيلية أو تنفيذية ،وهــي طلبات خاصة
بالحصول على تصاريح ،وقد أنجزنا في هذا
الـصــدد أع ــدادا كبيرة مــن الـتـصــاريــح الخاصة
بتنظيم الــدخــول ،وهــي تغطي جميع الجهات
العاملة داخل المطار من شركات كويتية وغير
ً
كويتية ،وجمارك وجوازات ،وهو أمر مهم جدا
يحكم عملية الدخول وفق منظومة أمنية.
• انتشرت في الفترة األخيرة ظاهرة استقبال
العائدين في المطار باألهازيج بشكل كبير...
كيف تواجهون ذلك؟

• حدثنا عن االستعدادات والخطوات التي
اتخذها المطار لزيارة «اإليكاو»؟

ً
الهاشمي متحدثا إلى الزميل يوسف العبدالله (تصوير نوفل إبراهيم)

رسالة
للمسافرين

اجتماعات
متواصلة
بين «الطيران
المدني» و«األمن
األميركي»
لتحقيق
االشتراطات
المطلوبة
من السلطات
األميركية

مـنـظـمــة «اإلي ـ ـكـ ــاو» ت ـقــوم بـمـنـهـجـيــة الــرصــد
المستمر من خالل البرنامج العالمي للتدقيق
وتقييم مدى فعالية تنفيذ العناصر المطلوبة
لنظام الطيران الـعــام ،وتـجــري المنظمة خالل
الـتــدقـيــق مــراجـعــة شــامـلــة للمنهجية ،بغرض
ال ـتــأكــد م ــن ام ـت ـثــال ك ــل دولـ ــة ألح ـك ــام اتـفــاقـيــة
شيكاغو.

جميع إجراءاتنا محكومة بتدابير وإجراءات
مع الجهات ذات الصلة وخريطة طريق وعمل
دؤوب ،واستقبال المسافرين يتم في الصاالت
العامة ،وتتم خالله السيطرة بمناطق معينة،
أما موسم الحج فتشكل له لجان خاصة تتعامل
مع إجراءات وخطة عمل لتنظيم حركة استقبال
ودخول الحجاج والزائرين في أوقات الوصول
واإلقالع.
ً
وبعد إنشاء مبنى ( )T4خف الزحام كثيرا في
المطار ،وأصبحت هناك سهولة وتسهيالت في
استقبال الزائرين ووصولهم ،كما تسعى إدارة
الطيران المدني ،بتوجيهات من رئيس الطيران
المدني الشيخ سلمان الحمود ،والمدير العام
يــوســف ال ـ ـفـ ــوزان ،إل ــى تــوف ـيــر ك ــل الـتـسـهـيــات
لجميع المسافرين والقادمين.

ً
طبقنا سابقا
تجربة التفتيش
الجمركي
المسبق...
وإعادة العمل
به تحتاج
أمن البوابات
إلجراءات
تشغيلية
• م ــاذا عــن الـشــق الـثــانــي ال ـخــاص بــإدارتـكــم
المتعلق بأمن البوابات والشحن؟
معتمدة من
ً
جميع األطراف
قد يبدو موضوع الشحن بسيطا أمام الناس،

تنسيق مع «الداخلية»
في سؤال حول التنسيق المشترك مع «الداخلية» ،قال الهاشمي «نحن شريك لوزارة الداخلية
في هذا األمر ،وهي معنية بتطبيق اإلجراءات المطلوبة ،واالحتياطات الالزمة االحترازية ،ومنع
األفعال غير المشروعة ،وكل منا له دور في المطار ،فالوزارة لها حق الضبطية وحق التفتيش،
وكل ما يخص التدابير األمنية ،أما دور إدارتنا فيتمثل في متابعة موقع الحدث واإلجــراء ات
الموجودة ببرنامج أمــن المطار أو خطة الـطــوارئ واإلخ ــاء ،أو إدارة المخاطر التي تتعامل
مع االشتباهات واإلخالء ،وكل هذه اإلجراء ات موجودة ،وتتم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية
والصحة ،واإلسعاف والجمارك ،وكل الجهات العاملة في المطار ،حيث نقوم بالتنسيق معها،
وتفعيل خريطة اإلخالء أو البالغات ،ألن أي حدث طارئ توضع له خطة مناسبة ،للتعامل معه،
ً
وفق أدوار معلومة ومحددة مسبقا ،كما نقوم في اإلدارة ،كل سنة أو سنتين ،بتنظيم تمرين
طاولة وتمرين جزئي وآخر كلي ،لتحديد تلك األمور.

لكنه شيء كبير ومسؤولية كبيرة ،وذلــك وفق
اإلجــراء ات المتبعة ،واألنظمة التي تتعامل مع
الـشـحــن وف ــق اش ـتــراطــات مـعـيـنــة ،ولــديـنــا هنا
فــي الـمـطــار شــركـتــا «نـ ــاس» لـخــدمــات الـطـيــران
والخطوط الجوية الكويتية ،وهما المعنيتان
ب ــإج ــراءات شـحــن الـ ـص ــادرات ال ـتــي ت ـخــرج من
الكويت والواردات التي تأتي اليها ،وفق الشروط
الـمــوجــودة لديهما ،مــن وك ــاء الـشـحــن ،ف ــإدارة
الطيران المدني تطلب من كل الجهات العاملة
في الشحن تقديم برنامج باإلجراءات الخاصة
بها ،وما يتعلق بأمور الشحن ،في حين تشرف
إدارة األمن على هذه اإلجراءات وتتابعها.
• متى بدأت جهودكم التنظيمية على أرض
مطار الكويت؟
الجهود التي ترونها اليوم ثمرة عمل دؤوب

منصور الهاشمي
مـنــذ زم ــن ،ول ـكــن الـمــواطـنـيــن بـ ــدأوا لـمــس تلك
الـثـمــار ه ــذه األيـ ــام مــع تــوســع وســائــل اإلع ــام
وتسليطها الضوء على تلك اإلنجازات.
• مــا سـبــب وج ــود ال ـشــركــات األمـنـيــة داخــل
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــار؟ وه ـ ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك تـ ــوجـ ــه لـ ـلـ ـت ــوس ــع فــي
استخدامها؟
ال ـشــركــات األمـنـيــة لـهــا دور فــي كــل مـطــارات
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،والبـ ـ ـ ــد أن ن ـس ـن ــد األمـ ـ ـ ـ ــور إل ـ ـ ــى أه ــل
االختصاص فيها.
• حدثنا عن التجهيزات األمنية الموجودة
في المطار والمباني المساندة؟
مـطــار الـكــويــت الــدولــي يعمل وفــق منظومة
كــامـيــرات معتمدة مــن اإلدارة الهندسية وفــق
التدابير األمنية ،واإلجراءات المطلوبة ،ونمتلك
كاميرات للجمارك ولوزارة الداخلية إلى جانب
الـشــركــة الـكــويـتـيــة ،وكــام ـيــرات خــاصــة بشركة
نــاس ،في منظومة محكومة من اإلدارة العامة
للطيران المدني ،وإجراءات منظومة الكاميرات
تجري اآلن ،وستغطي مبنى المطار مع ملحقاته
بالكامل ،وفي هذا الصدد تم انجاز مبنى (تي )4
وفق أحدث أجهزه التفتيش والرقابة الحديثة،
ونحن بصدد إجراءات توحيد انظمة التفتيش
على جميع المطارات والقيام باألمور األمنية
كاملة.

السفر المباشر
ً
• ت ــم ال ـس ـمــاح أخ ـي ــرا بــالـسـفــر الـمـبــاشــر من
مطار الكويت إلى مطار نيويورك ،فما المعايير
التي التزمت بها إدارتكم حتى سمحت أميركا
للطيران الكويتي بالسفر المباشر إلى نيويورك؟
بال شك كان لرئيس الطيران المدني الشيخ
سلمان الحمود ،واإلدارة العامة للطيران المدني
ج ـهــود واض ـح ــة لـلـعـمــل عـلــى ه ــذا األمـ ــر ،وفـقــا
لـتـطــابــق ال ـش ــروط ال ـخــاصــة بــالـمـتــانــة واألم ــن
والسالمة العامة عالميا ومحليا ،وهو ما فتح
ً
لنا الباب للسفر مباشرة مجددا إلى نيويورك،
وأي خلل في تطبيق هــذه الشروط والمعايير
ً
ينعكس سلبا على المطار ،غير أن إدارة الطيران
المدني ووزارة الداخلية طبقتا اإلجراءات التي
طلبها االتحاد األميركي للطيران.
• يتداول الحديث اآلن عن تجربة التفتيش
الجمركي المسبق الذي طبق في أبوظبي ...هل
سيتم تفعيل ذ ل ــك فــي ا لـكــو يــت بالتنسيق مع
الواليات المتحدة؟
هــذا األمــر سابق ألوان ــه ،ونحن نعمل عليه،
ولكن البد من توفير إجراءات تشغيلية مكتوبة
ومعتمدة مــن جميع األط ــراف س ــواء الــواليــات
المتحدة أو الكويت أو الجوازات وبعد اعتمادها
يتم تطبيق التفتيش الجمركي المسبق وفق
جدول زمني معد مسبقا.
• هل لديكم نقص في الكوادر الكويتية في
إدارتكم؟ وماذا عن التنسيق مع ديوان الخدمة
المدنية في هذا الشأن؟
إدارت ـن ــا حــديـثــة ،ولـكــن بــدعــم اإلدارة العامة
ل ـل ـط ـيــران ال ـمــدنــي وم ـســانــدت ـهــا س ـت ـكــون على
قدر المسؤولية لتنظيم مرفق المطار ،وهو ما
ينعكس على ص ــورة الكويت األمنية فــي دول
العالم ،إذ نطمح دائما إلى تصدير صورة األمن
لدولتنا.

ةديرجلا
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«التربية» :لن نتساهل مع الغشاشين في لجان الدور الثاني
بعد لجوء بعض الطلبة إلى «الطبيات» وغياب دارسي لجنة مسائي بالكامل
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع ت ـش ــدي ــد وزارة
التربية الرقابة على االختبارات
وم ـن ــع دخ ـ ــول وس ــائ ــل ال ـغ ــش،
ووص ــف عــدد كبير مــن الطلبة
ب ـع ــض االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،ال سـيـمــا
مــادتــي الـفـيــزيــاء والــريــاضـيــات
لـلـمــرحـلــة ال ـثــانــويــة بالصعبة
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـج ـ ـيـ ــزيـ ــة ،غـ ـ ـ ــاب ج ـم ـيــع
طلبة إحــدى لجان االختبارات
ال ـم ـخ ـص ـصــة لـطـلـبــة ال ـم ـن ــازل،
تمهيدا للتقدم بالدور الثاني،
بيد أن وزارة التربية أكــدت أن
شــدة وح ــزم لـجــان االخـتـبــارات
لن يتغيرا في اختبارات الدور
الثاني ،بعد لجوء البعض إلى
الحصول على إجازات مرضية
ل ـل ـه ــروب م ــن ال ـت ـش ــدي ــد وم ـنــع
وس ــائ ــل ال ـغــش إل ــى اخ ـت ـبــارات
الدور الثاني.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ش ـكــا
عـ ــدد م ــن ال ـط ـل ـبــة ف ــي صـعــوبــة
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات مـ ــادتـ ــي ال ـف ـي ــزي ــاء
والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
ا ل ـثــا نــو يــة ،معتبرين أن بعض

فهد الرمضان

اختالف اآلراء
بشأن صعوبة
االمتحانات...
َ
ووصف امتحاني
الفيزياء
والرياضيات
بـ «الصعب»

األسـ ـئـ ـل ــة ت ـع ـج ــزي ــة ،فـ ــي حـيــن
خالفهم طلبة آخرون ،معتبرين
أن األس ـئ ـلــة جـ ــاء ت سـهـلــة هــذا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وك ـ ــان ـ ــت ف ـ ــي م ـس ـتــوى
الطالب.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــرت ب ـع ــض
معلمات المرحلة االبتدائية في
وسائل التواصل االجتماعي عن
استيائهن من صعوبة اختبار
مــادة العلوم للصف الخامس،
ح ـيــث أكـ ــدت إحـ ــدى الـمـعـلـمــات
أنه اختبار تعجيزي لطلبة في
هــذه المرحلة الـعـمــريــة ،مبينة
أنـهــا كــانــت تــرغــب فــي مساعدة
الطالبات ،إال أن وجود رقابة من
المدرسة منعها من هذا الفعل.

غياب طلبة المنازل
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
ايـ ـض ــا ،غـ ــاب ك ــل ط ـل ـبــة إح ــدى
ل ـ ـج ـ ــان االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ل ـط ـل ـب ــة
ال ـم ـن ــازل ع ــن ال ـح ـض ــور أم ــس،
حـيــث ظ ـهــرت مـقــاطــع «فـيــديــو»

«مساجد حولي» :لدينا كوادر وطنية
قادرة على إدارة المراكز الرمضانية
الحيص لـ ةديرجلا  :تعاون الجهات يساهم في نجاح المراكز
•

●

محمد راشد

قـ ــال م ــدي ــر م ـســاجــد مـحــافـظــة
ح ــول ــي د .خ ــال ــد ال ـح ـي ــص ،ان ـنــا
«نـنـظــر إل ــى ال ـمــراكــز الرمضانية
المنتشرة في مختلف المحافظات،
نظرة استراتيجية ،السيما انها
فكرة انطلقت من مساجد حولي»،
موضحا انها «بدأت بمركز واحد
فقط ،وحاليا بحمد الله هناك أكثر
من مركزين في كل محافظة».
وقــال الحيص لـ «الجريدة» ،ان
«ال ـمــراكــز الرمضانية عــامــل مهم
ومساعد لمسجد الــدولــة الكبير،
والق ــت نجاحا كـبـيــرا ،وبـعــد ذلك
دخلنا في المرحلة النوعية التي
تتطلب االهتمام بما تقدمه تلك
الـمــراكــز ،السيما اننا ننطلق من
رؤيــة ال ــوزارة فــي الــريــادة عالميا
في العمل اإلسالمي» ،مشيرا إلى
ان «هذا التنوع والتطور والتميز
في إدارة المراكز ،كان له دور في
تسليط اإلعـ ــام ال ـضــوء عـلــى ما
تقدمه المراكز الرمضانية ،فبدأت

خالد الحيص

وزارة اإلعالم بنقل صالة التراويح
من مركز جابر العلي ،وهذا بحد
ذاتــه يعطي حيازة رضــا من قبل
الوزارة بشكل عام».
وأضـ ـ ــاف ،ان «ن ـج ــاح الـمــراكــز
الرمضانية (مسجد بالل بن رباح،
ومسجد جــابــر الـعـلــي ،ومسجد
المزيني ،ومسجد موضي السور)،
في محافظة حولي خالل الشهر

الـ ـك ــري ــم ،ال ي ـن ـســب إل ـ ــى اإلدارة
فقط ،بل ان هناك جهودا كبيرة
ت ـبــذل ـهــا أكـ ـث ــر م ــن  11مــؤسـســة
ح ـكــوم ـيــة ل ــراح ــة ال ـم ـص ـل ـيــن ،إذ
تعقد اجتماعات متواصلة قبل
وخالل شهر رمضان لتسخير كل
اإلمكانات لخدمة الجميع».
وتــابــع« :لــديـنــا ك ــوادر وطنية
وقـ ـ ـ ـ ــدرات ع ـل ــى إدارة أكـ ـث ــر مــن
أرب ـع ــة م ــراك ــز رم ـضــان ـيــة ،لكننا
ن ـب ـحــث ع ــن ال ـك ـيــف ال الـ ـك ــم ،لــذا
حــرصـنــا عـلــى تــأهـيــل ال ـق ـيــادات
الشابة الطموحة إلدارة المراكز
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـح ــال ـي ــة ،ب ـعــد ان
كــان مــديــر اإلدارة هــو المسؤول
عــن الـمــركــز الــرم ـضــانــي» ،مبينا
اننا «تدرجنا في هذا الموضوع
فأسندت مهمة إدارة المراكز إلى
الـمــراقـبـيــن كـمــرحـلــة أولـ ــى ،وفــي
الوقت الحالي من يقود المراكز
هـ ــم رؤسـ ـ ـ ــاء األقـ ـ ـس ـ ــام ،وأص ـب ــح
التعاون مــع الجهات الحكومية
األخــرى ،تلقائيا مرسوما بشكل
مسبق».

قاعة االختبارات كما بدت خالية أمس
لقاعة االخـتـبــارات وقــد ظهرت
خالية تماما مــن الطلبة ،وأكــد
ال ـش ـخ ــص الـ ـ ــذي ص ـ ــور مـقـطــع
الفيديو أن سبب غياب جميع
الطلبة كــان ناجما عــن تشديد
ال ــرق ــاب ــة م ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
الـلـجـنــة ،وم ـنــع دخـ ــول وســائــل
ال ـغــش م ــن س ـمــاعــات وهــواتــف
و«براشيم» وغيرها ،األمر الذي
دفــع الطلبة إلــى الـغـيــاب ،الفتا

إل ـ ــى أن ب ـع ـض ـهــم ربـ ـم ــا يـلـجــأ
إل ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إج ـ ـ ــازات
مــرضـيــة ل ـهــذا ال ـي ــوم ،لـلــدخــول
إل ــى اخ ـت ـب ــارات ال ـ ــدور الـثــانــي،
وتحقيق مــا عجز عــن تحقيقه
في االختبارات الحالية.
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر
ت ــرب ــوي ــة مـطـلـعــة ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»
أن الجهات المعنية فــي وزارة
التربية تعمل جيدا المخططات

جولة لوكيل األوقاف
في مركز جابر العلي
أعــرب وكيل وزارة األوق ــاف وال ـشــؤون اإلســامـيــة فريد عمادي
عــن سـعــادتــه لــاس ـت ـعــدادات الـكـبـيــرة الـتــي أعــدتـهــا إدارة مساجد
محافظة حولي الستقبال شهر رمضان ،مشيدا بتعاون مؤسسات
الدولة إلنجاح المراكز الرمضانية ،ودعا إلى االستمرار في تحقيق
اإلنجازات التي تنفع الناس خاصة رواد بيوت الله في شهر رمضان.
ج ــاء ذل ــك خ ــال جــولــة تفقدية ق ــام بها مـســاء أم ــس مــع الوكيل
المساعد لقطاع المساجد إبراهيم الخزي ،وكــان في استقبالهما
رئيس المراكز الرمضانية األربعة إلدارة مساجد محافظة حولي مدير
اإلدارة د .خالد الحيص ،إذ جال الجميع على مركز جابر العلي بعد
أداء صالة التراويح خلف القارئ الشيخ إسالم فكري.
بعد ذل ــك ،عــرض رئـيــس المركز يــوســف النهام فيلما توثيقيا
يحاكي تجربة المراكز الرمضانية ،وكيف بــدأت في مسجد جابر
العلي كأول مركز رمضاني ،ومنه انطلقت الى سائر المحافظات،
وكانت تزيد عاما بعد عام.

5

السجن  4سنوات لمواطن متهم
بتمويل اإلرهاب واإلساءة لألمير
●

التي يقدم عليها بعض الطلبة
مـ ــن الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى ال ـم ــرض ـي ــات
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
نـتــائــج خ ــال اخ ـت ـبــارات ال ــدور
الـ ـث ــان ــي ،م ــوض ـح ــة أن األم ـ ــور
لــن تسير على مــا يريد الطلبة
«ا لـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـش ـ ـ ــا ش ـ ـ ــون» ،وأن لـ ـج ــان
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات س ـت ـك ــون بـنـفــس
الحزم وأكثر ،ولن يتم التساهل
في عمليات الغش إطالقا.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ل ـ ـ ـجـ ـ ــان
االختبارات يتم تدويرها بشكل
يمنع أي ح ــاالت لـلـغــش ،الفتة
إلى أن الهدف من التدوير ليس
التشكيك فــي نــزا هــة المديرين
والمعلمين ،وإنما لعدم وقوعهم
فــي الـحــرج مــن أشـخــاص تكون
بينهم معرفة أو ما شابه.

محليات

حسين العبدالله

رف ـض ــت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز،
أم ـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار
صالح المريشد ،الطعن المقام
من أحد المواطنين المتهمين
بـ ـتـ ـم ــوي ــل اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وجـ ـم ــع
ا لـتـبــر عــات المخالفة للقانون
واإلســاءة الى الــذات االميرية،
وأي ــدت الـحـكــم ال ـصــادر بحقه
من محكمة أول درجة بحبسه
 4سنوات مع الشغل والنفاذ،
وتأييد براء ة متهمين آخرين
مـ ـع ــه ب ــالـ ـقـ ـضـ ـي ــة مـ ـ ــن ال ـت ـه ــم
المنسوبة إليهم من النيابة.
وكــانــت محكمة أول درجــة
ق ـضــت بـحـبــس الـمـتـهــم األول
 10سنوات مع الشغل والنفاذ،
وحـ ـب ــس ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ال ـث ــان ــي
وال ـ ـثـ ــالـ ــث  4سـ ـ ـن ـ ــوات ،إال ان
م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف قـضــت
بـ ـب ــراءة ال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث من
الـ ـتـ ـه ــم ،وب ـت ـخ ـف ـي ــض ع ـقــوبــة
الـمـتـهــم االول ال ــى ال ـس ـجــن 4
س ـ ـنـ ــوات ،وه ـ ــو ال ـح ـك ــم ال ــذي
أيدته محكمة التمييز أمس.

أعلن رئيس جمعية منطقة سعد العبدالله التعاونية سالمة العنزي،
زيادة المبيعات خالل فترة المهرجان التسويقي الرمضاني أكثر من
 500ألف دينار ،نتيجة إقبال أهالي المنطقة ،الفتا إلى أن «هذه الزيادة
تعد ألول مرة في تاريخ الجمعية» ،موضحا أن مبيعات الجمعية بلغت
من  25أبريل إلى  7الجاري  2.321مليون دينار.
وأكد العنزي ،في تصريح صحافي ،أن «نجاح المهرجان الرمضاني
لم يأت صدفة ،بل من خالل خطة ُمحكمة تبلورت في اختيار األصناف
الرئيسة ذات الـجــودة التي يكون عليها إقـبــال خــال شهر رمضان،
وبأسعار مميزة وتنافسية».
وذ ك ــر أن الجمعية ،ممثلة بمجلس اإلدارة ،مستمرة فــي تنظيم
الـمـهــرجــانــات التسويقية وال ـعــروض على م ــدار ال ـعــام ،مساهمة في
تخفيف األعباء المالية عن أهالي المنطقة ،ومكافحة غالء األسعار.
وقــال إنــه تــم تنظيم مهرجان للخضار والفاكهة لمدة  5أيــام في
األسواق المركزية ،بمناسبة شهر رمضان.

والـ ـع ــديـ ـلـ ـي ــة والـ ـ ــروضـ ـ ــة وبـ ـي ــان
والفحيحيل ،أوضحت أنه سيتم
االستقبال من  9.30صباحا إلى
 2ظ ـه ــرا ،أم ــا ال ـم ــراك ــز اإلي ــرادي ــة
في المجمعات التجارية (مجمع
األفنيوز ،مجمع  ،360مجمع غيت
م ــول) فتستقبل الـمـتـبــرعـيــن من
 9:30صباحا إلى  5عصرا.

استقبال المتبرعين
وأضافت المسلم أنه في يوم
الجمعة يتم استقبال المتبرعين

سالمة العنزي

مواطن أصاب شقيقته بطلق ناري في «النعيم»
●

محمد الشرهان

تعرضت مواطنة إلطالق نار من شقيقها في منطقة
النعيم بــالـجـهــراء أم ــس األول ،مـمــا أدى إل ــى إصابتها
برصاصة في الكتف.

حدد مواعيد العمل في مراكزه اإليرادية خالل شهر رمضان

خالل الفترة المسائية من 12:30
ظهرا إلى  3.30عصرا ،وفي يوم
السبت يتم االستقبال في الفترة
المسائية مــن  12:30ظـهــرا إلى
 5:00عـصــرا فــي جميع المراكز
االيرادية وصاالت المتبرعين.
ولفتت إلى أن مواعيد العمل
ف ــي ف ـت ــرة م ــا ب ـعــد اإلفـ ـط ــار في
جـ ـمـ ـي ــع صـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن
والمراكز اإليرادية والمجمعات
موحدة ،وهي من  8:45مساء إلى
 12:00منتصف الليل.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن مـ ـ ــن ض ـمــن

ومـ ـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،قـضــت
المحكمة ذاتها برفض الطعن
الـ ـمـ ـق ــام مـ ــن ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
ضد الناشط طارق المطيري،
وأيدت حكم محكمة أول درجة
واالس ـ ـت ـ ـن ـ ـئـ ــاف ب ـ ـبـ ــراء تـ ــه مــن
تهمة القيام بعمل عدائي ضد
المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
عـلــى خلفية كتابته لتغريدة
بحسابه على «تويتر» ،ورأت
المحكمة عــدم سالمة االتهام
المنسوب إليه من النيابة.

زيادة مبيعات «تعاونية سعد العبدالله»
 500ألف دينار بالمهرجان الرمضاني

وقــال مصدر أمني إن غرفة عمليات وزارة الداخلية
ً
تلقت بالغا ،فهرع على الفور رجال األمن واإلسعاف إلى
الـمــوقــع ،وعـنــد وصولهم شــاهــدوا مواطنة مصابة في
الكتف من جراء إطالق النار ،وتم نقلها إلى المستشفى
لتلقي العالج الالزم .وأضاف المصدر أن شقيق المصابة

اعترف بإطالقه النار عليها من سالح شوزن عن طريق
ً
الخطأ ،مما أدى إلى إصابتها ،موضحا أنه كان نائما
وفزع من نومه بسبب إزعاج األطفال فقام بإطالق النار
من سالحه دون وعي ،وتمت إحالته إلى الجهة المختصة
التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه.

بيت الزكاة :تقديم أفضل الخدمات للمتبرعين «العون» تختتم حملة الـ  2000مشروع
أكـ ـ ــدت ن ــائـ ـب ــة الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
لـبـيــت ال ــزك ــاة ل ـل ـم ــوارد واإلعـ ــام
كــوثــر الـمـسـلــم تـكـثـيــف الـجـهــود،
وتقديم أفضل الخدمات المتاحة
للمتبرعين ،مشيرة إلــى تحديد
مـ ــواع ـ ـيـ ــد ع ـ ـمـ ــل ت ـ ـنـ ــاسـ ــب ش ـهــر
رم ـ ـضـ ــان ،ت ـس ـه ـيــا ع ـل ــى ع ـمــوم
ال ـم ـت ـبــرع ـيــن وت ــوفـ ـي ــرا لــوقـتـهــم
وج ـه ــده ــم ،م ــع تـشـغـيــل ال ـعــديــد
من «المراكز اإليرادية» المنتشرة
بالقرب من الجمعيات التعاونية
وصاالت المتبرعين والمجمعات
ال ـت ـجــاريــة ف ــي ش ـتــى مـحــافـظــات
ومناطق الكويت ،بكل طاقتها.
وأشــارت المسلم ،في تصريح
أمـ ـ ــس ،إلـ ــى أنـ ــه اب ـ ـتـ ــداء م ــن غ ــرة
رمـضــان واعـتـبــارا مــن األح ــد إلى
الخميس مــن كــل أسـبــوع وحتى
نهاية الشهر الفضيل ،ستستقبل
صـ ــاالت الـمـتـبــرعـيــن ف ــي الـمــركــز
الــرئـيـســي لـبـيــت ال ــزك ــاة بمنطقة
الـشـهــداء ،صالة إشبيلية ،صالة
سـ ـل ــوى ،ووحـ ـ ــدة الـ ـت ــواص ــل مــع
كبار المتبرعين بضاحية عبدالله
ال ـس ــال ــم ،الـمـتـبــرعـيــن الـ ـك ــرام من
الـســاعــة  9:30صـبــاحــا إل ــى 3:30
عصرا.
وحول صالة الجهراء والمراكز
االيــراديــة فــي الشامية والفيحاء

صالح المريشد

ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ــوف ـ ــره ـ ــا
المراكز اإليــراديــة تسلم زكــوات
المحسنين وصدقاتهم ،إضافة
إلى خدمة وزن الذهب واحتساب
زك ــات ــه ،وخ ــدم ــة االسـتـقـطــاعــات
الـشـهــريــة وأوام ـ ــر الــدفــع الــدائــم
لمشاريع البيت المختلفة ،وكذلك
خــدمــة ك ـفــالــة األيـ ـت ــام وتـســديــد
االشتراكات السنوية والشهرية،
إض ــاف ــة إل ــى ت ــوزي ــع مطبوعات
الـ ـبـ ـي ــت ونـ ـ ـش ـ ــرات ـ ــه ل ـل ـت ـع ــري ــف
بأنشطته وإنجازاته الستقطاب
التبرعات.

يستفيد منها أكثر من مليون إنسان في  27دولة
اخ ـت ـت ـم ــت ج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــون
المباشر حملتها الرمضانية
لهذا العام تحت اسم «الـ 2000
مشروع» ،والتي تهدف إلنجاز
أل ـ ـفـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع تـ ـشـ ـم ــل ح ـفــر
آب ــار ارت ــوازي ــة وق ــواف ــل طبية،
باإلضافة الى مشاريع تنموية
متنوعة ،يستفيد منها أكثر من
مليون إنسان في  27دولة.
وش ـ ــارك ف ــي ه ــذه الـحـمـلــة،
الـ ـ ـت ـ ــي انـ ـطـ ـلـ ـق ــت أم ـ ـ ــس األول
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـب ــاح ــا
واستمرت حتى العاشرة مساء،
أك ـث ــر م ــن  53.000م ـت ـبــرع من
داخل الكويت وخارجها.
واستهدفت الحملة مشاريع
تـحـقــق تـنـمـيــة شــام ـلــة لـلـقــرى
وس ـكــان الـمـنــاطــق الـنــائـيــة في
إفريقيا من خالل حفر  500بئر
مــن اآلب ــار االرت ــوازي ــة العميقة
التي تخدم أكثر من 800.000
ش ـخ ــص فـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـتــي
تعاني جفافا شديدا وانتشار
األم ـ ــراض ال ـتــي يتسبب فيها
ن ـقــص ال ـم ـي ــاه وش ـ ــرب الـمـيــاه
الـمـلــوثــة كــالـكــولـيــرا ،والـتـهــاب
الـكـبــد الــوبــائــي ،والتيفوئيد،
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــا وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا م ــن
األمـ ـ ـ ــراض ،ال ـت ــي تـتـسـبــب في
وف ــاة ع ــدد كـبـيــر م ــن األط ـف ــال،

شعار الحملة

وكبار السن الذين يشربون من
هذه المياه.
كـ ـم ــا أن انـ ـشـ ـغ ــال األط ـ ـفـ ــال
بجلب المياه في هذه المناطق
لمسافات تزيد على  6كم يوميا
يؤدي إلى تخلف عدد كبير منهم
عــن الـتـعـلـيــم ،مـمــا يـتــرتــب عليه
انتشار الجهل والفقر والمرض
في أرجاء القارة اإلفريقية.
وتـ ـه ــدف ال ـح ـم ـلــة أي ـض ــا الــى
توفير وتشغيل  500قافلة طبية
في  28دولة ،يستفيد منها نحو
 127.300ش ـخ ــص مـ ــن س ـكــان
المناطق والقرى النائية التي ال
تتوافر فيها الخدمات الصحية
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،وتـ ـق ــوم ه ــذه
القوافل الطبية بتوفير العالجات
الــازمــة لـلـحــاالت الـمــرضـيــة في
هذه المناطق ،كما لها دور كبير

فــي تنفيذ العمليات الجراحية
ومحاربة العمى.
وتسعى «العون المباشر» من
خالل حملتها الى تنفيذ 1000
م ـش ــروع ت ـن ـمــوي ف ــي  26دول ــة،
وال ـت ــي تـشـمــل مـ ــزارع لـلــدواجــن
واألب ـ ـقـ ــار والـ ـم ــاع ــز ،بــاإلضــافــة
ال ـ ــى ت ــوف ـي ــر قـ ـ ــروض مـتـنــاهـيــة
الصغر لألسر المنتجة ،ولهذه
الـمـشــاريــع دور أســاســي وفعال
فــي تنمية ال ـم ـهــارات وال ـقــدرات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـف ـ ـقـ ــراء ،وت ـح ـس ـي ــن
مستواهم المعيشي ،مما يخلق
تنمية مستدامة في المجتمعات
الفقيرة ،ويحقق االكتفاء الذاتي
واالعتماد على الموارد المتاحة،
ً
واالسـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــاء تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا عــن
المساعدات الخارجية.
من جانبه ،أثنى المدير العام
للجمعية د .عـبــدا لـلــه السميط
عـ ـل ــى مـ ـس ــاهـ ـم ــات أهـ ـ ــل ال ـخ ـيــر
فــي ه ــذا الـبـلــد الـمـعـطــاء ،مــؤكــدا
أن أه ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ج ـب ـل ــوا عـلــى
الخير وأياديهم البيضاء تمتد
للجميع.
وأش ــاد د .السميط بتعاون
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلن ـج ــاح
هــذه الحملة ،سائال المولى أن
يبارك في هذه الحملة ،وأن تأتي
ثمارها قبل رمضان المقبل.

إصابة  7أشخاص
في انقالب شاحنة
أصـ ـي ــب س ـب ـعــة أش ـخ ــاص
ب ـج ــروح خ ـط ـيــرة إثـ ــر ح ــادث
ان ـق ــاب شــاحـنــة تـحــت جسر
ال ـم ـن ـقــف ص ـب ــاح أم ـ ــس .وفــي
التفاصيل ،ورد بالغ إلى غرفة
عمليات وزارة الداخلية ،التي
حــركــت على الـفــور الــدوريــات
األمنية واإلسعاف إلى موقع
الحادث ،وعند وصولها تبين
لفنيي الطوارئ الطبية إصابة
سبعة أش ـخــاص ،فـتــم نقلهم
إلــى مستشفى ال ـعــدان لتلقي
العالج الالزم.

الكويت تشارك في
اليوم العالمي للطيور
ت ـ ـش ـ ــارك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـع ــال ــم
االحـ ـتـ ـف ــال ب ــالـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
للطيور الـمـهــاجــرة ال ــذي يقام
هذا العام تحت شعار «حماية
الطيور من التلوث البالستيكي»
والـ ـ ــذي يـ ـص ــادف ال ـت ــاس ــع من
مايو من كل عــام .ويهدف هذا
االحـتـفــال إلــى تعزيز الجهود
للمحافظة عـلــى ه ــذه الطيور
ال ـم ـهــاجــرة وح ـمــاي ـت ـهــا خــال
رحلتها الموسمية.

حملة وطنية للتصوير الفوتوغرافي عن أهداف التنمية المستدامة
أطـ ـلـ ـق ــت األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
للمجلس األ عـلــى للتخطيط
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة امـ ـ ـ ــس ال ـح ـم ـل ــة
الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر
ال ـفــوتــوغــرافــي ح ــول اه ــداف
التنمية المستدامة بالتعاون
مع الجمعية الكويتية لفنون
ال ـت ـص ــوي ــر وب ــرن ــام ــج األم ــم
المتحدة اإلنمائي.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
ل ـل ـم ـج ـلــس خ ــال ــد مـ ـه ــدي أن
إطالق هذه الحملة الوطنية
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
الفوتوغرافي وبرنامج األمم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة اإلن ـ ـمـ ــائـ ــي ي ــأت ــي

ف ــي اطـ ــار ال ـت ـع ــاون م ــع شــركــاء
التنمية باعتبارهما شريكين
ي ـ ـم ـ ـثـ ــان الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـم ــدن ــي
والمجتمع الدولي باإلضافة إلى
ً
القطاعين العام والخاص ،فضال
عـ ــن الـ ـش ــراك ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
م ــع ال ـبــرنــامــج اإلن ـمــائــي لــامــم
المتحدة.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـه ــدف مــن
هـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة هـ ـ ــو مـ ـش ــارك ــة
المجتمع المدني المهني الذي
ي ـم ـت ـلــك الـ ـط ــاق ــات الـ ـت ــي يـمـكــن
ت ــوظ ـي ـف ـه ــا ل ـت ــوض ـي ــح اهـ ـ ــداف
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة بمهنية
اكـثــر ،وحـتــى يمكن ادراج هذه
ال ـصــور الـتــي سيتم اعتمادها

ضمن التقرير الطوعي ألهداف
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،والـ ــذي
س ـت ـعــرضــه دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت فــي
مقر االم ــم المتحدة فــي يوليو
المقبل ،حتى يحتوي التقرير
على صور واقعية بأيد كويتية،
الفتا إلى ان الحملة ستسفر عن
اختيار افضل الصور المعبرة
عن اهــداف التنمية المستدامة
السبعة عشر و مــدى تحقيقها
في الكويت.

مسابقة كبرى
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئـيــس
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـف ـنــون

الـ ـتـ ـص ــوي ــر ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة س ـع ــاد
الحمر ان الجمعية رحبت بهذا
التعاون للمشاركة في الحملة
الوطنية للتصوير الفوتوغرافي
والتحكيم في هذه الحملة التي
ت ـع ــد ب ـم ـث ــاب ــة م ـس ــاب ـق ــة ك ـبــرى
ي ـت ـن ــاف ــس ف ـي ـه ــا ال ـ ـم ـ ـصـ ــورون
اللـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاط صـ ـ ـ ــور مـ ـ ــن ال ـب ـي ـئ ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ـع ـب ــر عـ ــن تـحـقـيــق
والتزام الكويت بتنفيذ اهداف
التنمية المستدامة كاشفة عن
توزيع جوائز قيمة للفائزين في
هذه الحملة الوطنية.
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ن ــائ ــب الـمـمـثــل
المقيم لبرنامج األمم المتحدة
االنمائي خالد شهواني ان هذا

التعاون يأتي في اطار برنامج
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـفـ ـن ــي بـ ـي ــن مـكـتــب
األمم المتحدة واألمانة العامة
ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
وال ـت ـن ـم ـيــة وت ـن ـف ـي ــذا ل ـم ـشــروع
تطوير قدرات المؤسسة لتنفيذ
خطة التنمية الوطنية ،فضال
ع ــن ت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـم ـتــواصــل
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
المستدامة والمرصد الوطني
للتنمية المستدامة في االمانة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط م ــن خ ــال
توفير ا لـمـســا عــدة الفنية فيما
يتعلق بالتنمية المستدامة.

ً
مهدي متحدثا خالل إطالق الحملة الوطنية

أكاديميا
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الهزاع لـ ةديرجلا  :تسجيل  200طالب
لخريجي «صيفي الهندسة»
•

ُّ
«استبدال الشعب غير المرغوبة وفق الحاجة الطالبية»
كـشــف العميد الـمـســاعــد لـلـشــؤون الطالبية
في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت،
د .خــالــد ال ـه ــزاع ،عــن تسجيل مــا ال يــزيــد على
 200طالب وطالبة مــن الخريجين خــال فترة
التسجيل المبكر للفصل ا ل ــدرا س ــي الصيفي،
خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي ح ــددت ـه ــا عـ ـم ــادة ال ـق ـبــول
والتسجيل لفئة الخريجين التي تستفيد منها،
لعدم وجود ازدحام عليها ،والتي تخصص لهم.
وتــابــع الـهــزاع ،فــي تصريح ل ـ «الـجــريــدة» ،أن
ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة ال ـتــي تـشـهــدهــا الـجــامـعــة هي
ف ـتــرة تسجيل للفصل ال ــدراس ــي الـصـيـفــي عن
طــريــق إرس ــال الـعــديــد مــن الـمــواعـيــد الــدراسـيــة
لـلـطـلـبــة ،وم ــن ث ــم تـ ــدرج ال ـم ــواد الـعـلـمـيــة على
الـنـظــام اإللـكـتــرونــي لصفحة الـطــالــب الخاصة
به ،مشيرا الى أن الحد المسموح للتسجيل به

خــال الفصل الصيفي هــو  12وح ــدة دراسـيــة
فقط ،كما أن المواد التي تــدرج وفق الميزانية
التي تحددها عمادة القبول والتسجيل للفصل
الدراسي الصيفي ،وأن الكلية تستبدل الشعب
غـيــر الـمــرغــوبــة بــأخــرى مــرغــوبــة وف ــق الحاجة
الطالبية.
ُّ
وأش ـ ـ ــار الـ ــى أن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن الــش ـعــب
الدراسية نجدها في بداية األمر تمتلئ بالعديد
م ــن ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ،ومـ ــن ث ــم ح ـيــن وقــت
السحب واإلضــافــة ،الفتا إلــى «أننا نجد كثيرا
من الطلبة يسحبون المواد ،األمر الذي يسبب
إزع ــاج ــا ل ــدى الـطـلـبــة اآلخ ــري ــن ،كـمــا أن ــه خــال
الفترة القادمة ستكون هناك فترة تسجيل ثالث
للفصل الدراسي الصيفي بعد فترة التصحيح
لالختبارات ،أي بعد تاريخ  23الجاري».

خالد الهزاع

مناقشة آلية القبول بين «التطبيقي»
والجامعة و«التعليم العالي» خالل أيام
●

أحمد الشمري

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة في
جامعة الكويت ،أنه سيتم عقد اجتماع مع
مختلف المؤسسات التعليمية المناظرة من
وزارة التعليم العالي واألمانة العامة لمجلس
الجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب خــال األي ــام المقبلة؛
لمناقشة آلية قبول خريجي الثانوية العامة
للعام الــدراســي المقبل  2020/ 2019خالل
المرحلة المقبلة ،أبرزها تحديد مواعيد فتح
باب االلتحاق بها.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن االجـ ـتـ ـم ــاع ُيـعـقــد
ً
سنويا لوضع الترتيبات لفتح باب االلتحاق
فــي خطتي البعثات الــداخـلـيــة والخارجية
ً
والمقبولين بـ «التطبيقي» والجامعة ،وفقا
للميزانية المخصصة والقدرة االستيعابية
واحتياجات سوق العمل.
وأشارت إلى أن أكثر الطاقات االستيعابية

لـلـقـبــول هــي «الـتـطـبـيـقــي» ،الـتــي تـكــون آخــر
محطة يتم إعالنها حتى يتسنى للجميع
الـتـقــديــم واالل ـت ـحــاق ،فــي ح ــال لــم يحالفهم
الحظ في القبول بالبعثات أو الجامعة.
وتـســاء لــت ال ـم ـصــادر :أي ــن مـقـتــرح إنـشــاء
ب ــواب ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـل ـق ـبــول ت ـش ـمــل جـمـيــع
المؤسسات التعليمية ،والذي قدم إلى وزير
الـتــربـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ال ـســابــق د.
محمد الفارس؟ الفتة إلى أن البوابة تسهل
ق ـب ــول الـكـثـيــر لـلـطـلـبــة وف ــق ن ـســب قـبــولـهــم
واحتياجات سوق العمل ،وال تسمح للطالب
بــال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي أكـ ـث ــر م ــن ج ـه ــة دراسـ ـي ــة،
وبالتالي ضياع فرصة على طالب آخر في
القبول عندما يقبل أحدهم في جهتين ،رغم
ً
أن هناك ربطا في المؤسسات التعليمية.

طلبة «العمارة» أعادوا تصميم زي شرطة المرور
بنهج مستوحى من أعمال المصممين العالميين

الشواف :الهوية البصرية المميزة من أهم عوامل نجاح ترويج أي شركة
●

فيصل متعب

اختتم مقرر استوديو  1لطلبة
السنة الثانية في كلية العمارة
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت م ـش ــاري ـع ــه
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،بـ ــإشـ ــراف د .إي ـم ــان
الشواف ،التي طرحت موضوع
إعادة تصميم زي شرطة المرور
بنهج مستوحى من أعمال أكثر
ً
المصممين العالميين تأثيرا في
مجال التصميم الـمــرئــي ،وذلــك
فــي قــاعــة  C4فــي كـلـيــة الـعـمــارة
في الحرم الجامعي في العديلية.
وذ ك ــرت أستـ ـ ــاذة المـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرر
د .إيمان الشواف أن «هذا المقرر
ي ـتــم م ــن خ ــال ــه ط ــرح مــوضــوع
الـ ـه ــوي ــة الـ ـبـ ـص ــري ــة وت ــأس ـي ــس
الـطـلـبــة عـلــى أف ـك ــار ج ــدي ــدة في
التصميم» ،مبينة أن «تصميم
الهوية البصرية يعتبر من أهم
العناصر للشركات والمنظمات
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ،ب ـط ــري ـق ــة ت ـع ـب ــر عــن
الـمــؤسـســة وأعـمــالـهــا ورؤيـتـهــا
المستقبلية ،إذ تعتبر الهوية
شـ ـ ـه ـ ــادة الـ ـمـ ـي ــاد ل ـل ـش ــرك ــة أو
ال ـم ـن ـتــج أو ال ـف ـك ــرة ف ــي الـبـيـئــة
المحيطة».

جانب من طلبة العمارة
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــواف إل ـ ـ ــى أن
الـ ـه ــوي ــة الـ ـبـ ـص ــري ــة ال ـم ـم ـي ــزة
تعتبر أحــد أهــم عوامل نجاح
تــرويــج أي شــركــة أو مؤسسة
فـ ــي س ـ ــوق مـ ــزدحـ ــم ب ـع ـنــاصــر
اإلعالنات المرئية ،إذ إن الهوية
ً
ً
ال ـب ـصــريــة ت ـل ـعــب دورا هــامــا
في الطريقة التي تعرض بها
ً
الشركة نفسها للعمالء محليا
ً
وعالميا.
وأضافت أنها اختارت هذا

الموضوع على وجه التحديد،
ألنه ال يقتصر فقط على مجال
الـهــويــة الـبـصــريــة والتصميم
الـمــرئــي ،بــل يــدخــل فـيــه مجال
األزيـ ـ ـ ــاء واالقـ ـتـ ـب ــاس وكـيـفـيــة
التعبير عــن الهوية والسلطة
بطريقة تـخــدم عــا مــة الشعب،
م ـب ـي ـنــة أن كـ ــل ط ــال ــب اخ ـت ــار
ل ــه م ـص ـم ـمــا مـ ـع ــروف ــا ل ـيــأخــذ
نهجه وتوجهه ويحاول إعادة
تصميم الزي بناء على منهجه.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك
شــرا كــة استراتيجية بين قسم
الـتـصـمـيــم ال ـمــرئــي والــداخ ـلــي،
متمثال برئيسة القسم لميس
بهبهاني ،واللجنة االجتماعية
للقسم ونادي  ،VIAمع مؤسسة
ن ـيــو  ،NIUف ــي ت ـحــويــل إح ــدى
قاعات كلية العمارة إلى مساحة
عمل مشتركة تـحـ ّـد ت التجربة
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة الس ـ ـتـ ــوديـ ــوهـ ــات
التصميم ،إذ إن المكان احتوى

عـلــى ع ــدة نـقــاط تـجـ ُّـمــع وعـمــل،
على عكس النهج المعتاد الذي
ي ــوف ــر ل ـكــل ط ــال ــب ط ــاول ــة رســم
وكرسي فقط ،موضحة أن هذه
الفكرة المبتكرة تم تطبيقها في
الفترة التي تسبق االمتحانات
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،وش ـج ـع ــت ال ـط ـل ـبــة
على العمل الجماعي ومساندة
ب ـع ـض ـهــم ل ـب ـع ــض فـ ــي ت ـطــويــر
مشاريعهم النهائية.
وبـ ـيـ ـن ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــواف أن ه ــذه
المساحة المعمارية صممتها
ا لـ ـمـ ـعـ ـم ــار ي ــة دالل ا لـ ـحـ ـش ــاش
خــريـجــة قـســم ال ـع ـمــارة سابقا،
ً
وهـ ـ ـ ــي ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة عــن
تصميم مقر مؤسسة نيو في
السيف ،بطريقة تشجع األعضاء
ع ـلــى ال ـع ـمــل ال ـح ــر وال ـت ـع ــاون،
رغ ـ ـ ــم مـ ـج ــاالتـ ـه ــم ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة،
وت ـ ــم ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ب ــإش ــراف
مــوظـفــي الـمــؤسـســة آي ــة صالح
وم ـ ـنـ ــاف طـ ــالـ ــب ،م ـض ـي ـف ــة أن ــه
ساهم في تحقيق هذا التعاون،
فضال عنها ،د .أحـمــد العومي
والمهندسة هيفاء العرادي ود.
سارة الفالح وممثل  VIAد .علي
القريني.
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شوشرة« :صايم»
مبارك العبدالهادي
الـصــوم عـبــادة وركــن أســاســي مــن أرك ــان اإلس ــام ،وهــذا الشهر
الفضيل فرصة لجلد الــذات وتطهير النفس من األمــور والعادات
السيئة التي قد تكون متالزمة عند البعض في األشهر األخــرى،
ولكن لو صمنا طوال العام فماذا سيحدث في أخالقيات العديد
منا؟! ولو اعتبرنا كل أيام السنة هي رمضان؟
المقصود هنا ليس الصوم عن األكل طوال األشهر بقدر الصوم
عن العديد من السلبيات التي تكون عادة سببا رئيسا في خلق
األزمات والمشاكل ووالدة األحقاد ،ألن هناك من يعد األيام في شهر
الخير ليبدأ ّ في أول يــوم بعد رمضان بتجديد عقده مع إبليس
الرتكاب ما لذ وطاب من المنكرات والذنوب ،وتعود حليمة لعادتها
ً
القديمة ،دون أن يضع اعتبارا لأليام المباركة التي قضاها في
التعبد خالل صيامه وعبادته .إن جلد الذات عادة يجعلنا نسلك
الطريق الصحيح ويجنبنا العديد من الهفوات والمعاصي ،وأهمها
األح ـقــاد الـتــي تـعــد سببا رئـيـســا لــدخــول الـشـعــوب فــي صــراعــات
مستمرة ،وتحول الحكومات إلى منابع من الفساد ،وانتشار األمور
التي تكون خارج حدود عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التي يفترض
أن تكون وثيقة االلتزام بها كصك غفران للجميع لتجنب المشاكل
واستمرارها.
ً
وإن الصيام أيضا يعطي اإلنسان خــال فترة الجوع في نهار
رمضان قبل انطالق الموائد المليئة بالخيرات والتبذير واإلسراف
ً
فرصة لسد جوع العين أوال ،وهي التفكير بالفقراء الذين يعيشون
ً
بيننا ،خصوصا أن هناك مــن يحلم أن تكون لديه مــائــدة فاخرة
تحتوي على مختلف األصناف ،فهناك من ينفي ذلك ولكنه لم يحرك
ساكنا من مكتبه الفاخر أو منزله ليطلق قدميه نحو العديد من األسر
التي تتمنى االلتفات لها ،ورغم أننا في بلد اإلنسانية والعمل الخيري
فإن هناك العديد من المعوقات التي تدخلت بها بعض االبتزازات
من بعض ّ
المدعين للفرز االجتماعي ،فمنعوا بعض الـبــدون من
االستفادة من هذه المساعدات بسبب عدم حصوله على بطاقة أو
هوية تسمح له صرف المساعدات المالية له عبر صرف الشيكات أو
غيرها من األعذار الواهية ،وهذه القضية التي طال أمدها وتحولت
الى هاجس يقلق أصحابها.
إن هذا الشهر الفضيل قد يكون فرصة إلعادة التفكير في هؤالء
البشر ،وإحياء اإلنسانية المعدومة لدى البعض لمساعدة المنكوبين
منهم ،ورفع المعاناة أيضا عن المواطنين الذين أكهلتهم الديون.
عساكم من عواده ،وقرقيعان وقرقيعان ،وكل عام وأنتم بخير.
وأدام عز هذا الوطن الكبير.

ومضة :طفرة الرياضة
النسائية
أسامة العبدالرحيم
أسدل الستار هذا األسبوع على دوري السيدات األول لكرة
قدم الصاالت ،وهو أول دوري نسائي تنافسي رسمي في تاريخ
ً
الكويت بعد  ٤٠عاما! واليوم قد أصبح هذا الحلم حقيقة لجميع
ا لــر يــا ضـيــات الكويتيات بممارسة رياضاتهن بشكل رسمي
ً
تدريجيا لتمثيل البالد في المحافل الدولية والقارية.
ه ــذه الـتـجــربــة الـفــريــدة ك ــان خلفها فــريــق رائ ــع مــن اللجنة
النسائية في االتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة فاطمة حيات
ً
التي بذلت جهودا واضحة مع رفيقاتها في إنجاح هذه التجربة
ووضع خطط استراتيجية جدية للنهوض بكرة القدم النسائية
فــي الـكــويــت وص ـقــل م ـه ــارات وم ــواه ــب الــاع ـبــات ،واالهـتـمــام
بالمراحل السنية ،وذلــك من خالل التعاون مع وزارة التربية
بإقامة مهرجانات رياضية متعددة بمشاركة  ٨٤٠فـتــاة من
مختلف الفئات العمرية لتطعيم منتخبات تحت  ١٥و ١٧سنة.
دعم الرياضة النسائية هو جزء من النهضة الحضارية ألي
مجتمع ،وال يمكن الحديث عن تقدم المجتمعات من غير تمكين
المرأة وكسر القيود المفروضة عليها في المجاالت كافة ،فعجلة
التاريخ تفرض هذا التقدم.
وفي النهاية نسجل افتخارنا واعتزازنا بالمرأة الكويتية
ً
التي لم تيأس أبدا ،وتغلبت على الكثير من التحديات ونجحت
رغــم وج ــود بعض أص ــوات الـنـشــاز مــن الـقــوى الظالمية التي
كانت ومازالت تمارس اإلرهاب الفكري تجاه المرأة وقراراتها
وتنتقص من إنسانيتها وحريتها بمحاولة فرض وصايتها
عليها برعاية حكومية ،وهو أمر نرفضه بشدة ،فعندمانتحدث
ً
عن حرية المرأة فإننا ال نعني أبدا حرية التفسخ واالنحالل بل
في حريتها في حياتها واختياراتها وتفكيرها.
يــا ت ــرى كــم فــاطـمــة مـسـعــود حـيــات تـحـتــاج بـعــض األجـهــزة
الحكومية؟

جــواز الســفـر
د .أسامة خالد المسباح
يـقــول أحــدهــم «التعليم ج ــواز سفر المستقبل ،ألن الـغــد ملك
ألولئك الذين ّ
يعدون له اليوم» ،عبر مقالي هذا أطرح دعوة لترتيب
أولوياتنا؟ إذ لم يعد هناك مبرر مقبول لتأخير صناعة هذا الجواز
أو القبول بأن هناك من هو أكثر منه أولوية أو حساسية.
فالكويت ومنذ افتتاح أولــى مدارسها النظامية «المباركية
«بدايات القرن الماضي على يد الشيخ «مبارك الصباح» 1911م
والحقا «األحمدية» 1921م على يد الشيخ أحمد الجابر الصباح،
ً
ً
وهي مستمرة في إعطاء التعليم أهمية مضاعفة ،واهتماما خاصا
باعتباره حجر األساس لتدعيم المستقبل وبناء ركائز النهضة،
بل ليس خافيا أن الكويت أول البلدان بمنطقة الخليج التي أنشأت
في عام 1936م ما يشبه الوزارة ،وعرفت وقتها بـ»مجلس المعارف»
لالعتناء بشؤون التعليم واستقطاب الكفاءات للتدريس بمدارسها.
ً
أقول ذلك متوقفا أمام كلمة سمو األمير ،حفظه الله ورعاه ،في
حفل تكريم المعلمين الذي جرى نهاية الشهر الماضي ،إذ طلب
سموه في كلمته االهتمام بنوعية التعليم ومخرجاته ،والحقيقة أن
ً
هذا الطلب تحديدا أثار انتباهي وبشدة ،فالمطلع على التصنيفات
العالمية بالنسبة إلى المجال التعليمي للدول المتقدمة يستطيع
وبسهولة أن يدرك أن «مخرجات النظام التعليمي» أصبحت اليوم
المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة والتطوير الحاصل ،وأنه
ً
تبعا لهذه المخرجات تأخذ الدول ترتيبها في سلم التصنيفات
العالمية.
وربما يفسر لنا ذلك معنى إصرار سموه الدائم على االهتمام
بهذا العنصر والتأكيد عليه ،بل لفت نظر القائمين لوضعه في
صلب عمليات التطوير والتحديث ،وأذكر قبل أعوام مضت وفي
ً
 2012تحديدا طلب سموه من الوفود المشاركة في المؤتمر الثامن
لوزراء التربية والتعليم العرب «حدثوا وواكبوا العصر».
واليوم وبعد مضي أكثر من سبع سنين نرى سموه بالتوهج
ً
ً
نفسه والعطاء واألمل واإلصرار والمتابعة ،مجددا الطلب ،الفتا
لضرورة بذل مزيد من الجهد لصناعة جواز المرور عبر المسار
التعليمي ،للعبور به لرحاب المستقبل ،وإلى ما هو أفضل بإذن
الله تعالى.
وأختم مقالي بعبارة من كتاب «أشخاص أكثر فاعلية» لستيفن
ً
كوفي يقول فيها «أن تدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقك إذا
ستصل لهدفك».

د .حسن عبدالله جوهر

hasanjohar@hotmail.com

صورة من الفساد الرقابي!
غــري ـبــة م ــداخ ـل ــة خ ــال ــد ال ـش ـطــي الـمـغـلـفــة
بـ ــان ـ ـف ـ ـعـ ــال م ـص ـط ـن ــع حـ ـ ـ ـ ــاول مـ ـ ــن خ ــال ـه ــا
التنصل مــن الـقـصــور الـفــاضــح فــي الجانب
الــرقــابــي واالخ ـت ـبــاء خـلــف ع ـبــاءة الطائفية
كتبرير سطحي للغاية لمواقفه الحكومية
مــن االس ـت ـجــوابــات الـمـتـكــررة ال ـتــي شهدها
مجلس  2016وآخــرهــا اسـتـجــوابــا الجلسة
قبل الماضية .في الحقيقة ،لم يكن األخ خالد
عـلــى وج ــه الـتـحــديــد يعنيني عـلــى اإلط ــاق
فــي م ـقــاربــات وتـحـلـيــات الـمـشـهــد النيابي
الحالي ،وخاصة في مقالة "نكتة الموسم فشل
االستجواب" ،فيما يتعلق بالفساد الرقابي
لـمـجـلــس األم ـ ــة ،فــالــرجــل ال يـمـثــل بـبـســاطــة
أي قـيـمــة أو أث ــر ف ــي ال ـم ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة،
وبتعبيرنا الكويتي "ال يهش وال ينش" ويقع
مع شريحة كبيرة من النواب في تصنيف ال
تقيم لها الحكومة أو الكتل النيابية شبه
الفاعلة أي اعتبار فــي الـمــواقــف البرلمانية
واألحــداث السياسية ،ألنها مجرد تحصيل
حاصل للبوصلة الحكومية.
لكن تعليقه على الـفـســاد الــرقــابــي كشف
المستوى الضحل من التفكير وتواضع القدرة
على التبرير ،مما جعله يغرق في شبر من
الماء ،وقد يكون سبب ذلك حجم األلم الذي
يعانيه والحرج الكبير الذي يواجهه وأمثاله

ً
مصداق هذا المثل على األخ خالد تماما ،فإذا
ً
كــان االسـتـجــواب حقا يــراد بــه باطل مــن قبل
المستجوب أو المستجوبين لمصالح ضيقة،
فاألولى أن يتصدى هو للمساءلة كما يملي
الواجب الشرعي والوطني واألخالقي وبصدق
الـنـيــة ،خــاصــة أن الــدسـتــور الـكــويـتــي يعطي
ً
هذا الحق ألي نائب منفردا ،لكن األمر يتعلق
بالجرأة والشجاعة والشعور بالمسؤولية،
وهذا السكوت إما يدل على القناعة بأن األمور
تسير بشكل يرضي الله والناس ،أو أن يكون
ً
الساكت عن الفساد شاهد زور وشريكا في
ً
هذه اإلخفاقات ،ويبقى تشخيص ذلك خاضعا
للضمائر التي ال يعلمها إال الله.
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،فـ ــإن ال ـح ـكــم ع ـلــى م ـج ـلــس 2016
وتـقـيـيـمــه ون ـق ــده ال يـخـتــزل بــاس ـت ـجــواب أو
مجرد تصويت عابر حتى ينفعل خالد لهذه
الدرجة ،وأوجه القصور ال تنحصر في ركوب
موجة الطائفية ،فهي مجرد وسيلة كغيرها من
األدوات القبلية والفئوية التي يحاول رموزها
تبرير مواقفهم السيئة للناس في حين هم في
الحقيقة مجرد أدوات للحكومة مع فارق واحد
أن البعض في جيب الحكومة اليمين ،في حين
البعض في جيبها اليسار ،وهذا ما أصبحت
ً
الناس تفهمه جيدا واالنتخابات التكميلية
كانت خير مؤشر على ذلك!

محمد العويصي

«بائع الجرائد»
وال تخلفنا وال جهلنا إال بعد إذاللنا لهم وإضاعة حقوقهم وعدم احترامهم
وتقديرهم ،بما يليق بمقامهم وبرسالتهم السامية ،إنه األستاذ خليل علي
أستاذ اللغة العربية في اإلعدادية المركزية ببغداد".
ً
قصة بائع الجرائد أثرت ّ
في كثيرا وعيناي اغرورقتا بالدموع ،وأنا أقرأ
قصته مع تلميذه الوفي الدكتور ضياء كمال الدين ،الذي لم ينس معلمه
خليل الذي درسه في اإلعدادية اللغة العربية ،وهو صغير.
ال أدري مــا السر فــي عالمنا العربي واإلســامــي فــي عــدم االهتمام
بالمعلمين لدرجة أن المعلم بعد تقاعده يبحث عن وظيفة تساعده في
تحسين دخله المادي؟! العجيب أن راتب المعلم في عالمنا العربي أقل
بكثير من راتب القضاة والمستشارين والمهندسين في البترول وضباط
ً
الجيش والشرطة والحرس الوطني واإلطفاء ،علما أن شهاداتهم كلهم
ً
جامعية ،فلماذا التفرقة في الــراتــب بحيث يكون المعلم أقلهم راتبا؟
المفروض العكس صحيح ،ألن المعلم هو الذي أخرج لنا كل المهن التي
ذكرتها آنفا.
يحضرني موقف من اليابان ،حيث ُسئل رئيس مجلس الوزراء الياباني
عن سر تقدم اليابان وتطورها العلمي والتكنولوجي فقال" :أعطينا المعلم
راتب وزير ،وحصانة دبلوماسي سفير ،ومكانة إمبراطور" .لألسف المعلم
في عالمنا العربي ال يحظى بمعاملة الئقة بعد تقاعده ال من جمعية
المعلمين الكويتية وال من المسؤولين في الدولة؛ لذا أرجو من أصحاب
القرار في الدولة النظر في موضوع المعلمين المتقاعدين واالستفادة
من خبراتهم وتجاربهم ومعاملتهم على األقل معاملة المعلم الياباني أو
األلماني المتقاعد ،فهل وصلت رسالتي لكم؟ آمل ذلك.

غادة عمر أحمد الحاج قاسم

جوهر األمومة ...شذا عبير الحياة
َ َ
والجوه ُر هو
جوهر الشيء حقيقته وذاته،
النفيس ومنه الفصوص ُ ونـحــوهــا ،والجمع
جواهر ،ومن مرادفاتها خ َ
الصة ،أو ِخ َ
يرة ،أو
َص َ
فوة ،أو َصميم ،أو ُن َ
خبة ،أما األمومة فهي
صـفــة األم وحــالـتـهــا ،وال ــراب ــط ال ـتــي يربطها
بأبنائها ،وهي الوالدة ،وأم الشيء أي أصله.
األمومة والجوهر بما سبق ذكره من معان
لكليهما ،يعني التحدث عــن جــوهــر األمــومــة
الحقيقية ،والفعلية ،والتطبيقية ،وهي العطاء،
واالهتمام ،والرعاية ألبنائها ،والتي وإن كانت
أحد جوانب األمومة الرئيسة ،إال إنها تشمل كل
جوانب حياتها ومحيطها واألفراد من حولها.
الوالدة لألبناء واألجيال ،أو األم بالمفهوم
العام( ،والتي ال اختالف على أهميتها وتقديرها
ديـنـيــا مــن وج ــوب تـقــديــرهــا واإلحـ ـس ــان لها،
وتـقــديــرهــا دول ـيــا مــن تخصيص ي ــوم ل ــأم)،
فيشمل هــذا المعنى والمفهوم أصــل األبـنــاء
وتربيتهم وحسن رعايتهم ،وبصفة العطاء
المالزمة لها والتي اشتهرت األم بها بصفة عامة
ألوالدها ،إلى العطاء العام الال محدود من أصل
الشيء لكل ما حوله.
اقتران رمز العطاء من حب ،ورعاية ،وعناية،

واهـتـمــام ،وتحمل المسؤولية باألنثى تجاه
صغارها يــزدهــا جـمــاال ومحبة مــن الجميع،
مثل الشجرة المثمرة التي يطول االنتفاع بها،
كــالـشــذا (ري ــح المسك وق ــوة الــرائـحــة الــزكـيــة)،
وكالعبير (الرائحة الطيبة الزكية) فهي شذا
عـبـيــر األجـ ـي ــال ب ــل ال ـح ـيــاة ب ـح ــق .لـمــا سبق
علينا دوما أن نعزز فكرة ومفهوم األمومة لكل
مواطنة (أنثى) منذ الطفولة؛ لكي تزخر البالد
ُ
كثر من عطائها ،وعلينا
باألمومة وجوهرها وت ِ
دوما أن نكثر تلقيب الفتيات والنساء بأمهات
المستقبل منذ نعومة أظافرهن؛ لنعزز عطاء
األن ـثــى لوطنها .ال ــذي يتطلب منها أن تعي
معنى األمــومــة بجوهرها ،كما يتطلب منها
دوما أن تكون على عطاء دائم في العلم والعمل
الذي يصب في عطاء أجيال المستقبل ،فيورث
المستقبلية.
لمجتمعاتها كافة ثم لألجيال
َّ
جوهر األمومة هي المواطنة الحقة لنصف
المجتمع (المرأة ،األنثى) والتي تعني انتماء
ال ـمــواط ـنــة بـعـطــائـهــا ألســرت ـهــا ولمجتمعها
ووطنها؛ لذا فجوهر األمومة صورة من صور
االنتماء الوطني ،والـثــروة األولــى المستدامة
لألوطان.

يقال األم (العودة ،بلهجة محلية ،أو الكبيرة
عـمــرا أو مـقــامــا) والـتــي قــد تـكــون هــي األخ ــت،
والوالدة ،واألم بالرضاعة ،والحاضنة ،واالبنة،
والتي غالبا ما تطلق على تقدمها في العمر
فقط -كما يشاع -بل يطلق على رمــز العطاء،
ينبثق
والمحبة ،وطيب األصل والمنبت الذي ُ َ
مـنــه .كما يطلق على ُ الــوطــن أو البلد "أمــنــا"
باللهجة المحلية ،أو "أم" باللغة العربية ،وهي
بذلك هوية عن األصل واالرتباط لشعب البلد
أو الدولة بالوطن؛ وهو مما يعزز ويجسد ما
سبق أن ذكرته أعاله من اتساع مفهوم األمومة.
من منا ال يتذكر أمه وهو يكتب ويقرأ عن
األم؟! فهي نـمــوذج العطاء فــي حـيــاة كــل منا،
خاصة إذا كان هذا النموذج قدوة عظيمة رائعة
في العطاء ،فيمتزج الحنين مع الحب والتقدير
ً
ً
(االنتماء)؛ فرحمك الله يا أمي رمزا للعطاء ونبعا
ُ
ال ينضب ،نور السعادة في وجهك؛ يستمد منه
نجاح وتفوق دراســي يستمر بنفع المجتمع،
ومرآة تعكس شعوري بالفرح الحقيقي.
رح ــم الـلــه أمهاتنا جميعا ،وجـعــل محبة
وعطاء األمومة جوهر المحبة والعطاء لألوطان
وللحياة كلها.

محمد الرويحل

بالعربي المشرمح :الوزير الشيخ له الله!!
الدستور منح النائب حق االستجواب ألي وزير في حدود مسؤوليته
السياسية ونطاق وزارتــه والهيئات التابعة له دون النظر إلى تبعيته
العائلية أو القبلية أو الطائفية أو حتى الفكرية ،وهنا أسس المشرع
ً
مبدأ المحاسبة السياسية واإلدارية الصرفة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى
إال أن تلك األداة أو الحق الدستوري للنائب تحول إلى حسبة انتخابية
يخشى النائب منها قواعده االنتخابية لتطغى على إرادته وقناعاته في
االستجوابات المطروحة ،األمر الذي جعل أداة االستجواب أضعف مما
رسم لها المشرع ،وجعل السلطة تختار وزراءها من هذا المنطلق لتحمي
نفسها ووزراءها من تلك األداة.
وهنا لست بصدد الحديث عن استجواب الجبري ،فلقد سبقه الكثير
من االستجوابات التي أسست االصطفاف الفئوي والعنصري والقبلي
والطائفي ،فثم حلقة ضعيفة هنا والتي ال حول لها وال قوة وهم أبناء

ً
األس ــرة الحاكمة الذين ع ــادة ما يكونون ضحايا لتلك االستجوابات،
ً
وهو األمر الذي أردت من خالل هذه المقالة طرحه ،ليس دفاعا عنهم أو
عن أدائهم ،لكنه واقع سياسي بدأ يتجلى ويتضح لكل مراقب للوضع
السياسي في الكويت ،ورغــم قناعتي أن سقوط أي وزيــر كان من أبناء
األسرة أو غيره هو بسبب الحكومة ،إال أن االصطفافات التي نراها في
نواب األمة جعلت أبناء األسرة من الوزراء هم الحلقة األضعف لعدم وجود
ً
ً
من يقف معهم من باب "انصر أخاك ظالما أو مظلوما".
يعني بالعربي المشرمح:
الوزير الشيخ له الله في مجلس لم يعد لالستجواب أي اعتبارات سوى
ً
الحسبة االنتخابية التي عادة ال يدخلها أبناء األسرة الحاكمة ،األمر الذي
جعلهم الحلقة األضعف في الوزارة ،وطعما سهال لمن يريد فرد عضالته
وتصفية حساباته.

ثامر محمد الزعبي

«اسأل طبيب وال تسأل مجرب»
في زمن اإلنترنت أصبحت المعلومة على ُبعد كبسة زر ،ولله الحمد
على هذه النعمة ،ولكن أحيانا قد تتحول هذه النعمة إلى نقمة عندما
يستغني الشخص عن أهل االختصاص والخبرة لمجرد قراءته سطرين
في «غوغل» .األمثلة عديدة ،ولكن أهمها تلك التي تكون متعلقة بصحة
البشر ،وبما أنني كنت في مجال الرقابة الدوائية سابقا والتعليم حاليا،
فقد أصبحت متيقنا بأهمية الخبرات العلمية والعملية.
وقد حدث أن اتصل بي أحد األصدقاء مستفسرا عن مشروع يختص
باستيراد األدويــة ،واتضح لي أن المصنع الذي يتعامل معه من الدول
اآلسيوية المحظورة ،وعلى األغلب فإن منتجاتهم الدوائية ال تكون ذات
جودة ،وعند تنبيهي له بأهمية الشركة المصنعة وبلد منشئها ،رد علي

رمضان وأغذيته الصحية
أيام النبوة () 2
د .روضة كريز*

في التبرير المستمر ومحاولة التهرب من
مواجهة الكم الهائل من اإلخفاقات الحكومية
ً
ومـعــانــاة الـنــاس ب ــدء ا بمشكلة الحصى في
ً
الـ ـش ــوارع ،وم ـ ــرورا بــالـتـعـيـيـنــات الـمــزاجـيــة
ً
وانتهاء بأشكال الفساد المالي من
بالواسطة،
كل صوب ،لذلك حاول اختزال المشهد العام
وسلسلة االستجوابات التي قدمت للعديد من
الوزراء من قبل الكثير من النواب وبتوجهات
مختلفة ،بمن فيهم بعض النواب المحسوبين
على الحكومة نفسها ،في شخص واحد من
النواب كأسهل طريقة للهروب من مواجهة
ا لـمـســؤو لـيــة ،فقائمة المستجوبين شملت
البابطين والمويزري والكندري والسبيعي
وعــاشــور والحجرف والعدساني والعتيبي
والدالل والدمخي وعمر الطبطبائي وغيرهم،
ولم تقتصر على هايف والمطير ،وفي جميعها
ً
كان موقف خالد حكوميا بامتياز.
ً
ً
كما أورد مثاال غبيا للتبرير وهو عندما
أطلق صدام حسين صاروخين على إسرائيل
كـحــق ي ــراد بــه بــاطــل ،وبــالـتــالــي ع ــدم تأييده
ودعمه ،وهذا المثال وإن كان من األجدر أن نراه
من منظور اللهم أشغل الظالمين بالظالمين،
إال أن من ّ
طبل له في حينه هم المتخاذلون
عن مواجهة الصهاينة ولو بإطالق قطعة من
الحجر على هــذا الكيان الـغــاصــب ،وينطبق

"دخل القاعة لحضور حفل تكريمه إثر زيارته للعراق ،بعد غياب دام
أكثر من  15عاما ،إنه كبير استشاريي أمراض القلب في المستشفى الملكي
بلندن الدكتور ضياء كمال الدين.
وعند مدخل القاعة استوقفه منظر بائع جرائد كبير السن مفترشا
جرائده على الرصيف أغلق الطبيب عينيه ثم سرعان ما فتحهما ،فتذكر
مالمح هذا الرجل العجوز المحفورة في ذهنه ،وجرجر نفسه ودخل القاعة
ثم جلس ،غير أن ذهنه بقي مع بائع الجرائد ،وعندما نودي على اسمه
لدى حلول فقرة تقليده وسام اإلبداع قام من مكانه ،بيد أنه لم يتوجه إلى
المنصة بل توجه إلى خارج القاعة ،فراح الكل ينظر في ذهول ،أما هو فقد
اقترب من بائع الجرائد وتناول يده فسحب البائع يده وقد فوجئ ،وقال:
"عوفني يا ابني ما راح أفرش هنا مرة أخرى" ،رد عليه بصوت مخنوق:
أنت أصال ما راح تفرش مرة أخرى.
أرجوك بس تعال معي شوي ...ظل البائع يقوم والدكتور يمسك بيده
وهو يقوده إلى داخل القاعة ،تخلى البائع عن المقاومة وهو يرى عيون
الدكتور تفيض بالدموع ،وقال :ما بك يابني؟ لم يتكلم الدكتور وواصل
طريقه إلى المنصة وهو يمسك بيد بائع الجرائد ،والكل ينظر إليه في
دهشة ثم انخرط في موجة بكاء حارة ،وأخذ يعانق بائع الجرائد ،ويقبل
رأسه ويده ،ويقول :أنت ما عرفتني يا أستاذ خليل؟ قال :ال والله يا ابني
العتب على النظر ،فرد الدكتور وهو يمسح دموعه :أنا تلميذك "ضياء
كمال الدين" في اإلعدادية المركزية ،لقد كنت األول دائما ،وكنت أنت من
يشجعني ويتابعني سنة 1966م.
نظر الرجل إلى الدكتور واحتضنه ،فتناول الدكتور الوسام وقلده
لألستاذ ،وقال للحضور :هؤالء هم من يستحقون التكريم ،والله ما ضعنا
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إضافات

بكل ثقة« :أنا قرأت عنهم باإلنترنت وزاير المصنع بنفسي وراح أدزلك
تحاليل األدوية عشان تشوفها» .وبعد اطالعي على تلك التقارير اتضح أن
نتائج التحاليل تثبت عدم مطابقتها لمعايير الصناعة الدوائية العالمية،
وأن األجهزة المستعملة محدودة وغير كافية إلجراء الفحوصات الالزمة.
لكن صديقي العزيز لم يكن يعرف هذه المعلومات ،فزيارته للمصنع
والقراءة في اإلنترنت ال تعادل الخبرات العلمية والعملية ،وينطبق هذا
على مختلف المجاالت من أطباء ومهندسين واقتصاديين ومحاسبين
ومحامين وغيرهم من أصحاب التخصصات ،وأود أن أختم المقال بمثل
شعبي جميل يحتوي على معنى عميق ومهم :وهو «عط الخباز خبزه
لو أكل نصه».

ورد عن النبي محمد ،صلى الله عليه وسلم ،أنه قال ِ"ن َ
عم اإلدام
ٌ
مبارك كلوا منه
الخل" ،وكان يأمر بأكل زيت الزيتون المبارك "زيت
وادهنوا به" ،لما له من فوائد جمة في إعطاء الجسم ليونة للمفاصل،
ِ
وتقوية لعضلة القلب ،والمحافظة على عمل الجهاز الهضمي ،ومنعا
لإلمساك والتهابات األمعاء وسرطان القولون ،وغير ذلك كثير.
لقد ّ
فصل ابن القيم ،يرحمه الله ،في الطب النبوي أن الصحة الجيدة
ً
ً
هي أن تكون هيئة الجسم داخــا وخــارجــا طبيعية ،وتكون عليها
األفعال واألقوال سليمة ،وحفظ الصحة يكون بأخذ الطعام الغذائي
وقت حاجة الجسم له وحسب الجهد المبذول ،كما أن عدم خلط األغذية
وعدم جمع األطعمة له مفعول إيجابي وصحي على الجسم ،والنوم
ليال ينشط الغدد المسؤولة عن السالمة ،ويعطي فرصة هادئة للكلى
والكبد للتصرف بجدارة مع األطعمة الصحية وغيرها.
ّ
والتريض
ومن الصحة النبوية إكثار الخطى والمشي إلى المساجد
ً
بأنواعه ،وشرب الماء الكافي والبارد (ليس المثلج) صيفا ،لما في ذلك
من تأثير إيجابي صحي.
في حين نجد الحالة المرضية هي المرحلة التي تصل بالجسم
إلــى الوهن ،وتكون درجــة الوسط الغذائي  PHأقــل من ( 7حمضية)
فترى اآلالم في أماكن مختلفة من الجسم ويصعب تحديدها ،فتؤدي
إلى عدم االستقرار النفسي والروحي وصعوبة التعامل مع اآلخرين.
أما الحالة الوسط بينهما فتظهر كآالم محتملة (مكابرة) ،كدفاع
الجسم عن نفسه ،واستغالل الطاقات الكامنة لديه في مكافحة المرض
ومسبباته ،واستغالل العافية في دفع المرض لتخفيف األلم.
لذلك كان شهر الصيام في كل األديــان وخصوصا شهر رمضان
المبارك في اإلسالم هو شهر الراحة واالستجمام ،ألنه يخلص الجسم
من كل سموم الحياة (السموم الروحية والبدنية) ،ولقد أثبتت الدراسات
أن الصيام يومين على األقل في األسبوع ،يعمل على تحسين الهضم،
وعالج القولون العصبي ،ويطرح السموم من الجسم ،فيضفي على
البشرة نضارة وجماال ،ويعطي الجسم خفة ورشاقة ويلين المفاصل،
ويحسن المزاج ،ويزيد الحكمة ،ويريح عضلة القلب والجهاز الهضمي،
كما ينشط الكلى والكبد .وكل رمضان وأنتم بخير
*باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

اختبارات موفقة
بشاير الحمادي
يشهد أبناؤنا هذه األيام في الكويت فترة االختبارات ،الذين أتمنى
لهم النجاح والتفوق والحصول على أعلى الــدرجــات ،وأتمنى من
الكادر التعليمي الرفق بهم والتركيز أثناء التصحيح حتى ال تتكدس
التظلمات على االختبارات كما يحدث كل عام.
فالجهد الذي يبذله المتعلم بذل المعلم المجد المخلص أضعافه
لتدريسهم وإيصال المعلومات لهم بكل ضمير ،إال أننا نرى تزاحم
أولياء األمور على المعلمين الخصوصيين لتدريس أبنائهم! ربما
ألن الوالدين لم يتلقيا التعليم الكافي أو أنــه نــوع من أنــواع إهمال
الوالدين ألبنائهما.
وهذه الفترة من أكثر الفترات أهمية وحساسية للطلبة ،حيث توفير
الجو الدراسي للتالميذ ،والحرص على وجود الوالدين في المنزل في
هذه الفترة لرفع معنويات هؤالء المتعلمين ،حتى إن كانوا ال يقومون
ً
بتدريسهم ،فوجودهما طمأنينة للطالب خاصة إن كــان صغيرا،
فالحاجة تكون أكثر وأكبر.
ال أعتقد أن اختباراتنا في السابق أسهل عن اآلن ،إال أن الملهيات
للصغار والكبار أصبحت تعوق الدراسة والتركيز! فالهواتف واألجهزة
الذكية والنقود الكثيرة في حوزة الطالب من أكثر المسببات لعدم
ً
الدراسة والتركيز ،وأيضا حرية هؤالء المراهقين وسهولة تجوالهم
في الخارج وتسكعهم في المجمعات ودور العرض والشوارع كل يوم
لها سلبيات خطيرة تعرضهم لألخطار وأهــوال الخارج .جيلنا لم
يحثه أحد على الدراسة ،بل كان األمر اختياريا ،بل ربما كان االهتمام
بالدراسة وراثيا ،حتى أنهينا المرحلة الجامعية ،ربما لم يكن لدينا
ما يلهينا عن الواجبات أو االختبارات إال حديقة المنزل والجمعية
وبصحبة الوالدين وكذلك التلفاز.
نحن في زمن يحتاج المتعلم أن ينهي الجامعة إن لم يكن أعلى من
الجامعة ألن الطموح أصبح أكبر من السابق وأعلى لتسهيل الحصول
على وظيفة مرموقة ومناسبة وذات أجر عال لتلبي متطلبات الحياة
وغالءها.
وأرجو أن ينظم طلبتنا أوقاتهم ويبذلوا الجهد في التعلم ومحاربة
الــوقــت للوصول للنجاح ،وأن يوفقهم فــي دراستهم واختباراتهم
للحصول على درجات عالية واالنتقال للمرحلة التالية وصنع مستقبل
أفضل لهم ولبالدهم.

د .وايسنبورن وعصر
الطباعة
عبدالرحمن الصقعبي
لقد أخذني العنوان أعاله إلى شيء من الذاكرة ،عندما كنت طالبا
بالجامعة األميركية في السنة الثالثة ،إذ قمت بتسجيل إحدى المواد
الــدراسـيــة اإلجـبــاريــة لطلبة تخصص اإلع ــام ،فكان أحــد األسـتــاذة
األميركيين في السبعين من عمره هو من يعطي تلك الـمــادة التي
تختص بصياغة األخبار والتقارير الصحافية باللغة اإلنكليزية ،فقد
خاطب الدكتور طلبته في أول محاضرة "أنتم الشباب تعيشون عصر
اإللكترونيات ،ونحن الجيل القديم عشنا عصر الطباعة" ،فسأله أحد
الطالب :ما الفرق؟ هل نحن الشباب أقل ذكاء منكم؟! نحن الجيل الجديد
واع ألمور الحياة ولدينا السرعة التي تفوقكم بالحصول على األخبار
ٍ
حتى قبل أن تبث على القنوات التلفزيونية!!
أجابه الدكتور بجرأة "لقد ترسخت المعلومات التي قرأتها بالكتب
عندما كنت طالبا أكثر منكم جميعا ،فلو قمت اآلن بسؤال بعضكم
عــن أي معلومة قــد حصل عليها مــن شبكة اإلنـتــرنــت أو التواصل
االجتماعي أو برامج األجهزة الذكية ،فال شك أنه قد نسي بعضها،
فقراءة أي معلومة مطبوعة بالورق قد ترسخ في ذهن قارئها لفترة
أطول بكثير ،وغالبا ال تنسى".
استمر الدكتور في حديثه قائال "لقد أصبح الوصول إلى جميع
مصادر المعلومات بالوقت الحاضر إلى االستخدام اإللكتروني ،فأيقن
غالبية البشر أن الصحف اليومية والنشرات ستتوقف عن العمل
بالطباعة والمراسلة ،حيث ستخسر تلك الشركات مبيعاتها للصحف،
وستصبح جميع وسائل اإلعــام (أون اليــن) ،ولكن في الواقع مازال
الناس يقرؤون الصحف المطبوعة بشكل يومي ،فهي لم تتأثر ولم
َّ
يتخل قراؤها عنها بالرغم من تغلب وبروز التكنولوجيا".
لقد بدأت صداقتي الفعلية مع الدكتور  Ray Wiesenbornبعدما
اجتزت تلك المادة الدراسية المقررة ،وقمت بزيارته عدة مرات بعد
التخرج ،فكان الدكتور أحد أعضاء هيئة التدريس الذي يكن له الجميع
االحترام والتقدير ،باإلضافة أن لدى الدكتور وايسنبورن عدة كتب
ومقاالت بالمجال اإلعالمي والعالقات العامة والتسويق ،ألفها خالل
مسيرته العلمية ،وهو من األساتذة المرموقين الذين تشرفت بهم
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
لقد قدم الدكتور استقالته من الجامعة ،حيث حصل على عرض
وظيفي رائع كأستاذ جامعي بإحدى الجامعات األلمانية ،وخسرت
الجامعة أحد أبرز أساتذتها ،فال أعتقد والكثير من الطالب الذين عرفوا
الدكتور وايسنبورن أنه سيعوض بآخر.

ةديرجلا
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كيف باإلمكان إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات؟
مهدي خلجي -واشنطن
إنستيتوت

على الرغم من الحملة األميركية
الصارمة لتشديد العقوبات على
طهران ،فإن المرشد األعلى
علي خامنئي ّ
شدد باستمرار
على ضرورة اتباع سياسة
"المقاومة" ،التي ترتكز على
التحايل بشكل مبتكر على
القيود االقتصادية المؤلمة،
وتطوير برنامج الصواريخ
اإليراني ،والحفاظ على سياسة
النظام اإلقليمية المتسمة
بالتحدي.

لدى خامنئي اعتقاد
راسخ بأن الواليات
المتحدة وحلفاءها
يسعون إلى تغيير
النظام نفسه ال
سلوكه فحسب

إذا تمكنت اإلدارة
األميركية من
إقناع اإليرانيين
بأن مكاسبهم
وخسائرهم ستكون
متناسبة إلى حد
ما فقد يصبحون
على استعداد إلعداد
قائمة بمجاالت
التنازل المحتملة

ّ
ف ـ ــي  10أب ـ ــري ـ ــل ،حـ ـ ـ ــذر وزي ـ ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو
ّ
من أن «الرئيس ترامب سيواصل
زي ـ ــادة ال ـض ـغــط ع ـلــى جـمـهــوريــة
ُ
إيـ ـ ـ ـ ــران اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة لـ ـك ــي ت ـغ ـ ّـي ــر
سلوكها» ،وعلى الرغم من الحملة
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـص ــارم ــة لـتـشــديــد
الـعـقــوبــات ،ف ــإن الـمــرشــد األعـلــى
علي خامنئي ّ
شدد باستمرار على
ضرورة اتباع سياسة «المقاومة»،
التي ترتكز على التحايل بشكل
مبتكر على القيود االقتصادية
ال ـ ـمـ ــؤل ـ ـمـ ــة ،وت ـ ـطـ ــويـ ــر ب ــرن ــام ــج
ال ـص ــواري ــخ اإلي ــران ــي ،والـحـفــاظ
عـلــى سـيــاســة ال ـن ـظــام اإلقليمية
المتسمة بالتحدي .وكان أحدث
دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوقـ ــف هــو
قــراره المتعلق بتعيين الجنرال
ً
حسين سالمي قائدا أعلى لقوات
«الحرس الثوري اإلسالمي» ،بعد
الرئيس
فـتــرة وجـيــزة مــن إع ــان
ّ
ّ
ت ــرام ــب أن واش ـن ـطــن ق ــد صنفت
«الحرس الثوري» منظمة إرهابية
أجـنـبـيــة .وبــال ـم ـقــارنــة م ــع سلفه
الـمـخـلــوعُ ،يـعـتـبــر ســامــي أقــرب
ً
أيديولوجيا من خامنئي وأكثر
ً
تشددا في آرائه.
وبـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،تـثـيــر هــذه
الخطوات تساؤالت حول المدى
الذي يمكن أن تذهب إليه سياسة
«الـمـقــاومــة» الخاصة بخامنئي،
ّ
وم ــا ال ــذي يمكن أن يــرغـمــه على
«تغيير سلوك إيران» .وعلى وجه
الـتـحــديــد ،هــل تــوجــد أي ظــروف
يكون فيها النظام على استعداد
للعودة إلــى طــاولــة المفاوضات
وم ـن ــاق ـش ــة ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـن ــووي ــة،
وبرنامج الصواريخ ،والسياسة
اإلقليمية؟

أولويات خامنئي
يريد خامنئي ،البالغ من العمر
ً
ً
 80عــامــا ،أن يـتــرك إرث ــا لضمان
ب ـقــاء ال ـن ـظــام لـفـتــرة طــويـلــة بعد
رحيله .ومــا يقف فــي طريق هذا
الـهــدف هــو اعتقاده الــراســخ بأن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وح ـل ـفــاء هــا
يـسـعــون لتغيير ا ل ـن ـظــام نفسه،
ال سـلــوكــه فـحـســب ،وه ــي قناعة
ّ
تـ ـش ــكـ ـل ــت ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى س ـ ـنـ ــوات
عديدة واستمرت ،على الرغم من
التغييرات في القيادة والسياسة
ّ ّ
األم ـيــرك ـيــة .فـفــي رأيـ ــه ،إن مثلث
ّ
إي ــران المتشكل مــن تكنولوجيا
ال ـقــذائــف الـمـتـقــدمــة ،والـبــرنــامــج
النووي ذو اإلمكانات العسكرية،
والقدرات الحربية غير المتناظرة،
ي ـع ـمــل كـ ـج ــدار ح ـم ــاي ــة ض ــد أي
عدوان محتمل ،مهما كان نوعه.
ّ
وبعبارة أخرى ،يبدو أن خامنئي
ّ
يعتقد أن أكـبــر تـهــديــد وج ــودي
ل ـل ـن ـظ ــام ه ـ ــو حـ ـ ـ ــدوث م ــواج ـه ــة
ـوات
عـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــع ق ـ ـ ـ ٍ
ي ـق ــوده ــا الـ ـغ ــرب ع ـلــى األراض ـ ــي
اإليرانية .وهذا ما ّ
يفسر السجل

برنامج الصواريخ اإليراني
الحافل لخطاباته المعادية التي
ي ـقــاط ـع ـهــا ب ـي ــن ال ـح ـي ــن واآلخ ـ ــر
ال ـحــذر ال ـم ــدروس فــي اللحظات
ّ
الحساسة.
ّ
الثانية بالنسبة
أمــا األولوية ّ
ل ـخــام ـن ـئــي ف ـت ـت ـمــثــل ف ــي تمهيد
ال ـ ـطـ ــريـ ــق أم ـ ـ ـ ــام ان ـ ـت ـ ـقـ ــال س ـلــس
للقيادة ،عندما يخرج من السلطة،
مع احتفاظ المتشددين بمكانتهم
الـمـهـيـمـنــة وتـجـنـيــب ال ـن ـظــام أي
ت ـح ــول أي ــدي ــول ــوج ــي .إن جـهــود
ط ـ ـهـ ــران ل ـت ـح ـق ـيــق هـ ـ ــذه ال ـغ ــاي ــة
ً
معقدة جدا ،بل مبهمة في بعض
األحـ ـي ــان ،ول ـكــن يـمـكــن لـلـمــرء أن
ّ
اتجاهات؛ مثل قيام
يميزها في
ٍ
خــام ـن ـئــي بـتـعـيـيــن الـمـتـشــدديــن
ً
ال ـش ـبــاب نـسـبـيــا والــواث ـق ـيــن من
أن ـف ـس ـهــم ف ــي م ـنــاصــب حـســاســة
فــي الهيئات القضائية وضريح
اإلمام رضا.
ً
وم ـ ــن األم ـ ـ ــور الـ ــدالـ ــة أيـ ـض ــا،
جـهــوده الحثيثة الــرامـيــة لجعل
«ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري» اإلي ـ ــران ـ ــي
مؤسسة ال غنى عنها ،من خالل
إش ــراك ـه ــا ف ــي مـجـمــوعــة واس ـعــة
مــن األنشطة الوطنية الحيوية،
ً
بدءا من الحفاظ على أمن البالد
ضد األعداء األجانب والمحليين،
ً
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورا بـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ال ـس ـل ـط ــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة عـ ـل ــى ال ـم ــؤس ـس ــات
االقتصادية والتعافي من الكوارث
ً
الطبيعية ،ووصـ ــوال إل ــى قـيــادة
«الـ ـح ــرب ال ـنــاع ـمــة» ل ـل ـن ـظــام ،من
خالل التحكم في وسائل اإلعالم
ّ
متقدم بالفضاء
والتالعب بشكل
اإللكتروني.
ويـمـكــن أن تصبح الـعـقــوبــات

ً
ً
م ـع ـي ــارا ح ـي ــوي ــا ف ــي أي عـمـلـيــة
انـتـقــالـيــة مــن ه ــذا الـقـبـيــل ،ســواء
من خالل إعاقة قدرة النخب على
تحقيق التوافق واتخاذ القرارات
بكفاءة بشأن المسائل الحاسمة،
أو عن طريق إرساء أرض خصبة
للفوضى االجتماعية ،إذا أصبح
انعدام الرضا عن االقتصاد العام
ّ
خ ــارج ح ــدود الـسـيـطــرة ،فــي ظــل
ّ
غـيــاب الـقــوة الـمــركــزة لخامنئي.
وبدورها ،يمكن أن تؤدي عملية
انتقالية محفوفة بالمشاكل إلى
تحفيز حــدوث ّ
تحول في النظام
على يد الخصوم المتشددين أو
القوى الديمقراطية ،على افتراض
ع ــدم ان ـه ـيــار ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
بالكامل.
وف ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،تـ ـت ــواف ــق ه ــذه
السيناريوهات بصورة أكثر مع
خــوف خامنئي األعـظــم المتمثل
بــوصــول الجمهورية اإلسالمية
إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـهـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا؛ ال م ـ ـ ــن خـ ــال
التغيير المفاجئ للنظام ،بل من
خ ــال الـتــأثـيــر الـثـقــافــي الـغــربــي
التدريجي .وقد دفعه هذا الخوف
إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات مـنـهـجـيــة
وعدوانية ضد «الغزو» الخارجي
للساحة الثقافية واالجتماعية.
وتنبع معاداة خامنئي للواليات
المتحدة من نظرته للعالم ،حيث
ّ
يرى أن اإلسالم هو الحل النهائي
ّ
لجميع مشاكل العالم ،وأن العلوم
اإلن ـســان ـيــة ال تـعـمــل س ــوى على
ّ
إضعاف هذه اإليديولوجية ،وأن
التقدم العلمي/التكنولوجي هو
أف ـض ــل وس ـي ـلــة لـتــوسـيــع سلطة
ً
ّ
النظام بشكل دائم .ووفقا له ،فإن

تـبـنــي أســال ـيــب ال ـح ـيــاة الـغــربـيــة
مــن شأنه أن يـ ّ
ـدمــر دواف ــع الجيل
ا لـشــاب للتضحية بحياتهم من
أجل اإلسالم الذي ّ
يروج له .فعلى
حد تعبيره ،وخالل خطاب ألقاه
فــي  24أبــريــل أم ــام مجموعة من
ّ
العمال ،قال« :نحن نسعى لرفاهية
المجتمع ،والتقدم العلمي ،والنمو
الـمــادي ،والتطور التكنولوجي،
ً
ولـ ـكـ ـنـ ـن ــا أي ـ ـ ـضـ ـ ــا نـ ـسـ ـع ــى وراء
روح ــانـ ـي ــة ال ـم ـج ـت ـمــع وك ــرام ـت ــه
ومصلحته وتقدمه األخالقي».

خامنئي ال يثق بـ «تغيير السلوك»
يبدو أن المرشد األعلى يعتقد
أنه ال يوجد فرق كبير بين «تغيير
النظام» و»تغيير السلوك» ،الذي
تطالب به إدارة ترامب باستمرار.
ّ
ففي نظره أن تغيير النظام هو
النوايا المفتوحة أو الخفية وراء
كــل خ ـطــوة ت ـقــوم بـهــا واشـنـطــن،
ل ـ ــذا ف ـ ــإن أي مـ ـف ــاوض ــات ب ـشــأن
ال ـق ـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة أو التحكم
ً
في الصواريخ ستعود حتما إلى
ممارسة الضغوط على الشؤون
والديمقراطية ،وحقوق
الداخلية،
ّ
ـان .كما يبدو أنــه مندهش
اإلنـسـ ّ
م ــن ت ــوقـ ـع ــات الـ ـغ ــرب ب ـ ــأن عـلــى
ّ
تتحول إلى ديمقراطية
إيــران أن
ليبرالية ،ليس ألن ذلــك سيكون
بـمـثــابــة تـغـيـيــر ال ـن ـظــام فحسب،
ً
بل ألنه يبدو أيضا وكأنه معيار
مزدوج بالنظر إلى رغبة واشنطن
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ع ـ ــن ق ـ ـ ــرب م ـ ــع دول
إقليمية أ خ ــرى غـيــر ديمقراطية
مثل المملكة العربية السعودية.

ّأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر
ال ـص ــواري ــخ وال ـتــدخــل اإلقـلـيـمــي
وق ـ ـضـ ــايـ ــا أمـ ـنـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـمــن
ّ
ّ
الـمـحـتـمــل أن خــامـنـئــي ي ــرى أن
ال ـم ـط ــال ــب األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى تـلــك
ال ـج ـب ـه ــات تـ ـه ــدف إل ـ ــى ح ــرم ــان
إ يـ ـ ـ ـ ــران م ـ ــن أي دور ُي ـ ــذ ك ـ ــر فــي
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .وبـ ـ ـ ــدوره ،فــإن
هذا السيناريو قد يجعل النظام
أكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ـت ـح ــرك ــات ال ـتــي
ق ــد ت ـت ـخــذهــا الـ ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة
كالسعودية وتركيا ومنافسون
آخرون.

مخاطر االنتظار
عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ال ـن ـظ ــام
ً
ً
اإليــرانــي ليس حكما دكتاتوريا
ً
كــاس ـي ـك ـيــا ت ـتــركــز ف ـيــه الـسـلـطــة
بــالـكــامــل ف ــي ي ــد شـخــص واح ــد،
ّ
غ ـيــر أن خــام ـن ـئــي ل ــدي ــه الـكـلـمــة
األخيرة إلى حد كبير فيما يخص
ال ـق ـض ــاي ــا الــرئ ـي ـس ـيــة الـمـتـعـلـقــة
بالسياسة الداخلية والخارجية،
ال ّ
سيما بالنظر إلى دوره كقائد
أعلى للقوات المسلحة .فمن أجل
تعزيز سلطته على مر السنين،
أن ـشــأ مــؤسـســات م ــوازي ــة ال تعد
وال تـحـصــى تـخـضــع لـلـمـســاء لــة
أم ــام ــه ف ـق ــط .ونـتـيـجــة ل ــذل ــك ،لن
ً
تنتقل قيادته «العليا» تلقائيا إلى
خليفته من دون قدر من األزمات
الداخلية والمنافسة .واألمر نفسه
ينطبق على قوة «الحرس الثوري»
اإليــرانــي التي ال تضاهى كهيئة
عسكرية ومجمع اقتصادي ثقافي
سياسي.

وبــال ـن ـظــر إلـ ــى هـ ــذه ال ـش ـكــوك
ال ـت ــي ال م ـفــر م ـن ـهــا ،فـ ــإن أفـضــل
وقـ ــت ل ـم ـعــال ـجــة ال ـم ـشــاكــل الـتــي
تواجهها الــواليــات المتحدة مع
إيران بفعالية هو أثناء استمرار
وج ــود ال ـق ـيــادة الـحــالـيــة .فليس
هـ ـن ــاك م ــا ي ـض ـمــن أن إيـ ـ ـ ــران مــا
ً
بعد خامنئي ستكون طرفا أكثر
معقولية ومــرونــة للتفاوض مع
الـ ـغ ــرب ،فــرح ـي ـلــه ل ــن يـ ــؤدي إلــى
تـعـيـيــن خـلـيـفــة ذي سـلـطــة آم ــرة
يتمتع على الفور بسيطرة مماثلة
عـلــى ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة للنظام،
وجـ ـه ــاز الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات ،ووس ــائ ــل
اإلعالم ،والقضاء واإلمبراطورية
ال ـمــال ـيــة ال ــواس ـع ــة؛ ف ـقــد تستمر
هـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة غـيــر
ال ـم ـس ـت ـقــرة ل ـف ـتــرة ط ــوي ـل ــة ،وقــد
ال ت ـت ـم ـكــن خ ــال ـه ــا ال ـن ـخ ــب مــن
التوصل إلى توافق في اآلراء فيما
يتعلق بالقضايا الخطيرة ،كما
يمكن أن يميل «الحرس الثوري»
إلــى اتخاذ المزيد من الخطوات
الـعــدوانـيــة فــي ال ـخ ــارج مــن أجــل
تعزيز السيطرة في الداخل.

الشروط المحتملة الستئناف
المفاوضات
ف ـ ـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات
االقتصادية والعزلة الدولية التي
تعانيها إيـ ــران ،يـبــدو أن بعض
ال ـن ـخ ــب ال ـم ـت ـش ــددة ع ـل ــى األق ــل
مستعدة الستئناف المفاوضات
ّ
السيما
مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
إذا ف ــاز الــرئ ـيــس ت ــرام ــب بــواليــة
ّ
ثــان ـيــة ،ف ـقــد تـعـتـقــد أن ــه سـيــتـبــع

النهج نفسه الذي اتبعه مع كوريا
الشمالية -أي زيادة الضغط على
النظام إلجـبــاره على التفاوض-
ً
ولكن بــدال من اإلص ــرار على حل
جميع الخالفات دفعة واحدة ،ما
عليه سوى البدء في المفاوضات
وتــركـهــا مفتوحة ،والتعامل مع
طهران خطوة تلو األخــرى ،على
أس ـ ــاس ال ـت ــراض ــي واالس ـت ـع ــداد
للتنازل.
ً
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادا إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـج ــرب ــة
ال ـمــاض ـيــة فـيـمــا يـتـعـلــق بـنـطــاق
المحادثات التي تقودها الواليات
الـم ـت ـحــدة وم ـح ـتــواهــا ،ي ـبــدو أن
خ ــا م ـن ـئ ــي ي ـع ـت ـقــد أن أي فــر يــق
تفاوض في المستقبل قد يعكس
تشديد إدارة ترامب على مناقشة
مجموعة واسعة من المطالب في
الوقت نفسه.
وإذا استمر هذا التصور -أي
أن م ـطــالــب الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ً
شاملة أو جذرية جدا ،أو تفضي
إلى تغيير النظام ،أو تهدد القوة
المهيمنة للمتشددين -فمن غير
ُ
ّ
المرجح أن تجرى أي مفاوضات.
ً
وعـ ــوضـ ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،إذا تـمـكـنــت
اإلدارة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة مـ ــن إ قـ ـن ــاع
القادة اإليرانيين بــأن مكاسبهم
وخ ـســائــرهــم سـتـكــون متناسبة
إلــى حــد مــا ،فقد يصبحون على
استعداد إلعداد قائمة بمجاالت
التنازل المحتملة والموافقة على
بدء مفاوضات أولية.

فنزويال ...تسلح فاق التوقعات والمخاطر
يحتاج نصف الكرة الغربي
إلى استراتيجية شاملة
لليوم الذي يعقب االنهيار
المحتمل ،من أجل ضمان أال
تفضي تدفقات األسلحة الى
تقويض مثل تلك التطورات
اإليجابية ،ويمكن أن يشمل
ذلك مشاطرة المعلومات
االستخبارية المتعلقة
بأسلحة تملكها فنزويال،
إضافة الى الجهود التقنية،
لضمان أمن الحدود ومنع
تهريب السالح.

●

رايان بيرغ – فورين بوليسي

خـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـقـ ــديـ ــن ال ـم ــاض ـي ـي ــن
تسلحت فنزويال بصورة فاقت أي
دولة في نصف الكرة الغربي ،ومع
استمرار تردي الوضع األمني في
ذل ــك ال ـب ـلــد ،ف ــإن إمـكــانـيــة حـصــول
األيـ ـ ـ ــدي الـ ـخـ ـط ــأ عـ ـل ــى ال ـت ــرس ــان ــة
ً
ً
العسكرية تشكل تـهــد يــدا خطيرا
لالستقرار اإلقليمي.
ويـ ـتـ ـعـ ـي ــن أن تـ ـ ـك ـ ــون ض ـم ــان ــة
أسلحة فنزويال مــن االنتهازيين،
الذي يتمتعون بخبرة واسعة في
الـتـهــريــب وال ـج ـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة
مــن أولــويــة األهـ ــداف الـتــي تسعى
إليها الواليات المتحدة وشركاؤها
اإلقليميون.
وكان الرئيس الفنزويلي الراحل
هيوغو تشافيز ،وبعده نيكوالس
مـ ــادورو اسـتـخــدمــا شـعــار «الـغــزو
األم ـ ـيـ ــركـ ــي» ع ـل ــى ش ـك ــل عـ ـ ــذر مــن
أجل شــراء وتخزين كميات كبيرة
م ــن األسـ ـلـ ـح ــة ك ـ ــان م ـع ـظ ـم ـهــا مــن
روسـيــا ،وبين سنة  1999و2019
ت ــدفـ ـق ــت أسـ ـلـ ـح ــة ت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـت ـهــا
مـلـيــارات الـ ــدوالرات على فنزويال
من األسلحة الروسية بتمويل من
قروض روسية.

غياب الشفافية
وعلى الرغم من غياب الشفافية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـجـ ـع ــل الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــة ش ـبــه
مستحيلة ،ف ــإن حـكــومــة فـنــزويــا
اشـ ـ ـت ـ ــرت ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة
الـمــاضـيــة مجموعة مــن صــواريــخ
إس 300 -ا لـ ـمـ ـض ــادة ل ـل ـط ــا ئ ــرات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة الـ ـصـ ـن ــع ،واسـ ـ ـت ـ ــوردت

مئات اآلالف من بنادق كالشنكوف
والـ ــذخ ـ ـيـ ــرة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ـظ ـمــة
دفاعية من روسيا ،وهذه األسلحة
هـ ـ ــي مـ ـ ــا تـ ـ ـع ـ ــرض فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــروض
الـعـسـكــريــة ف ــي ف ـنــزويــا ،وم ـمــا ال
شــك فيه أن هناك المزيد مــن هذه
األسلحة لدى القوات الفنزويلية.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر أم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه األس ـل ـح ــة
مــوضــع شــك مـتــزايــد ،وم ــع ضعف
س ـي ـط ــرة ال ــرئـ ـي ــس م ـ ـ ـ ــادورو عـلــى
الحكم يسهل رؤية مستقبل يقوم
فيه رجال الفساد ببيع كميات من
هذه األسلحة ،من أجل تحقيق ربح
سريع قبل االنشقاق عن الحكومة
المنهارة .وحتى إذا تمكن مادورو
م ــن الـسـيـطــرة عـلــى الـحـكــم يــوجــد
سبب للقلق حــول تـســرب أسلحة
ومعدات حربية من البالد ،ويعاني
ً
الجيش الفنزويلي درجة عالية جدا
من الفساد ،ولديه عالقات واسعة
م ــع رج ـ ــال ال ـع ـصــابــات اإلقـلـيـمـيــة
والجماعات اإلجرامية ،التي تلعب
ً
ً
دورا نشيطا في تهريب المخدرات
واألسلحة.
من جهة أخرى ،هناك اجرسيتو
دو ليبيراسيون ناسيونال ،وهي
حــركــة رج ــال عصابات كولومبية
لديها عالقات تعاون مع الجيش
في فنزويال ،وفي حقيقة األمر فإن
م ـثــل هـ ــذه ال ـج ـمــاعــات ف ــي عـهــدي
ً
تشافيز وم ــادورو وج ــدت شريكا
ً
ً
ع ـقــائــديــا ومـ ـص ــدرا ل ـلــدعــم يـعــول
عليه.

انهيار محتمل
وتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق ج ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات تـ ـه ــري ــب
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــة أيـ ـض ــا

هيوغو تشافيز

نيكوالس مادورو

ال ـم ـكــاســب ال ـك ـب ـيــرة م ــن االن ـه ـيــار
الـمـحـتـمــل ل ـلــوضــع ف ــي ف ـنــزويــا،
وأس ـس ــت ج ـمــاعــات مـثــل (الـعــائـلــة
ً
ً
الشمالية) حـضــورا قويا في عدد
من دول المنطقة ،كما أن العصابات
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة اع ـت ـق ـلــت وهـ ــي ت ـقــوم
بـتـهــريــب األسـلـحــة الـعـسـكــريــة من
فنزويال إلى البرازيل.
وإذا انهارت كراكاس فلن يكون
ه ـنــاك م ــا يـمـكــن أن يــوقــف نـشــاط
ت ـهــريــب الـ ـس ــاح ،م ــع م ــا يـنـطــوي
عليه ذلك من خطر على المنطقة.
وتـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم جـ ـم ــاع ــات ال ـت ـهــريــب
أسـ ـلـ ـح ــة س ـه ـل ــة الـ ـحـ ـم ــل يـصـعــب
كـ ـشـ ـفـ ـه ــا ،وتـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع األسـ ـلـ ـح ــة
الخفيفة ا لـتــي تستخدم مــن على
سطوح األبنية إسقاط طائرة ركاب
مدنية تحلق على ارتـفــاع أقــل من
 20ألــف قــدم وعلى بعد يصل إلى
 4أميال.
ولـ ـ ـ ــدى مـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـت ـه ــري ــب
مصلحة قــويــة فــي الحصول على
أسلحة ،وبعضها قــام بشراء مثل

هذه األسلحة بطريقة ناجحة وتم
استخدامها ضد حوالي  40طائرة
مدنية حول العالم منذ عام ،1975
وتمكنت من إسقاط  28طائرة في
تلك العمليات.

عرضها بسرعة ألعلى سعر .ولعل
ً
األكثر اقالقا التقارير التي تحدثت
ع ــن أن ال ـع ـم ــل ف ــي م ـع ـمــل ان ـت ــاج
بنادق كالشنكوف الروسية سيبدأ
فــي نـهــايــة ه ــذه الـسـنــة مــع إنـتــاج
يبلغ  25ألف بندقية في السنة.
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
المحاوالت الماضية للسيطرة على
تدفق األسلحة الصغيرة ال توحي
بــالـثـقــة .وعـلــى سبيل الـمـثــال فــإن
برنامج صواريخ ستنغر األميركية
ً
فـ ـ ــي أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان كـ ـ ـ ــان م ـ ــدم ـ ــرا
بالنسبة إلى الجيش الروسي في
ثمانينيات القرن الماضي ،وعلى
أي حال كانت وكالة االستخبارات
المركزية التزال تشتري صواريخ
ستنغر من السوق السوداء حتى
سنة  ،2005وتمكنت من استعادة
جزء بسيط من األسلحة الخطيرة
التي نشرتها هناك.

أسلحة مهربة

موقف حرج

ً
وإض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك أيـ ـض ــا ،فــإن
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
ال ـم ـهــربــة م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
سـيـسـمــح لـلـجـمــاعــات اإلجــرام ـيــة
بــإل ـحــاق ال ـض ــرر الـكـبـيــر وت ـحــدي
سلطة الحكومات في شتى أنحاء
ذل ـ ــك ال ـ ـجـ ــزء مـ ــن الـ ـع ــال ــم .وت ـم ـيــل
ج ـمــاعــات رجـ ــال ال ـع ـصــابــات الــى
تـفـضـيــل األس ـل ـحــة الـخـفـيـفــة مثل
ال ـك ــاش ـن ـك ــوف وب ـ ـنـ ــادق ال ـق ـنــص
ومـ ـتـ ـفـ ـج ــرات س ـ ــي  4عـ ـل ــى شـكــل
أدوات قياسية ،للعمل في عمليات
ارهابية والسرقات ومهاجمة قوى
األم ــن .ول ــدى الـجـيــش الفنزويلي
الكثير من هــذه األسلحة ،ويمكن

ً
وف ــي حــالــة ف ـنــزويــا وبـ ــدال من
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـت ـح ـقــق م ــن رق ــاب ــة
األسلحة الصغيرة المهربة ،فإن
الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة الـمـنـتـشــرة في
ك ــراك ــاس ك ــان ــت تـ ـم ــارس صـيــانــة
ً
أنظمة األسلحة األكثر تعقيدا مثل
ال ـص ــواري ــخ ال ـم ـض ــادة لـلـطــائــرات
ا لـتــي تنتشر اآلن على مقربة من
العاصمة.
وتـ ـ ـج ـ ــد الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء أن ـف ـس ـه ــم ف ـ ــي م ــوق ــف
حــرج بالنسبة إ لــى المعركة ضد
ال ـجــري ـمــة الـمـنـظـمــة ل ـل ـشــركــاء في
أميركا الالتينية ،ويطبق الشركاء
ف ــي تـلــك الـمـنـطـقــة ات ـفــاقــات ســام

تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة تـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـ ــى ت ـج ــري ــد
الجماعات اإلرهابية من السالح،
وتضاعف الجهود إلصالح األحكام
وال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،وت ـق ـل ـي ــص عـمـلـيــات
غسل األموال ،والقيام بأعمال غير
مسبوقة ضد الفساد.

استراتيجية شاملة
ويـحـتــاج نـصــف ال ـكــرة الغربي
إلى استراتيجية شاملة لليوم الذي
يعقب االنهيار المحتمل ،من أجل
ضمان أال تفضي تدفقات األسلحة
الــى تقويض مثل تلك الـتـطــورات
اإليجابية ،ويمكن أن يشمل ذلك
مشاطرة المعلومات االستخبارية
المتعلقة بامتالك أسلحة تملكها
فنزويال ،إضافة الى جهود التقنية،
لضمان أمن الحدود ومنع تهريب
ال ـس ــاح .ويـتـعـيــن عـلــى ال ــوالي ــات
المتحدة وشركائها في المنطقة
تـ ـع ــزي ــز الـ ـضـ ـغ ــوط عـ ـل ــى روسـ ـي ــا
إزاء بيع السالح لزعزعة األنظمة
الـ ــدك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــة ،وح ـ ـتـ ــى ت ـطـبـيــق
عقوبات على تصدير السالح ،وال
يكفي األم ــل فــي أن هــذه األسلحة
لن تقع في حــوزة األيــادي الخطأ.
وم ـثــل ه ــذا الـفـشــل ف ــي التخطيط
يمكن أن يفضي إلى موجة جديدة
م ـ ــن الـ ـعـ ـن ــف الـ ـم ــدم ــر ف ـ ــي ن ـهــايــة
المطاف.
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رؤى عالمية
عقبات تواجه قدرة أميركا على تحقيق سالم في كوريا
إس ناثان بارك – فورين
بوليسي

بدال من المطالبة باستمرار
مأزق الحرب بين الكوريتين
إلى ما ال نهاية ،ربما يتعين
على محللي السياسة الخارجية
األميركية تخصيص مزيد
من الوقت من أجل التفكير
في كيفية توجيه الحكومة
األميركية نحو إنجاز سالم في
شبه الجزيرة الكورية ،مع إبقاء
العالقة الوفية مع حليفتها
في سيول.

إعالن السالم مع
كوريا الشمالية
ً
لن ّ
يغير كثيرا
من وضعية
الواليات المتحدة
على الصعيد
االستراتيجي

الرأي العام
األميركي يؤيد
بصورة ثابتة
الدفاع عن كوريا
الجنوبية كحليف
رئيس للواليات
المتحدة في شرق
آسيا

أصرت مجموعة من أصوات
السياسة الخارجية في واشنطن
عـلــى ض ــرورة اسـتـمــرار الـحــرب
ال ـكــوريــة فــي عــامـهــا السبعين،
وتتركز مجادلة هذه المجموعة
بشكل رئيس في أن اعالن نهاية
الحرب قد يوفر لغة تقضي بدعم
انسحاب  28.500جندي أميركي
من كوريا الجنوبية.
ويبرز أحد األمثلة النموذجية
في هذا الصدد من خالل مقالة
ً
كتبها أخـيــرا بيتر بروكس من
مــؤسـســة هـيــريـتــغ ،وق ــال فيها:
«ب ـ ـم ـ ـجـ ــرد أن يـ ـفـ ـت ــرض إع ـ ــان
ال ـســام بـيــن واشـنـطــن وبيونغ
يــانــغ م ــا الـ ــذي يـمـكــن أن يمنع
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة م ــن مـطــالـبــة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة بـخـفــض
إضافي في المناورات العسكرية
األميركية – الكورية الجنوبية؟»
وب ــالـ ـمـ ـث ــل ،وصـ ـ ــف ال ـك ــات ــب
ف ــي صـحـيـفــة ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز
نيكوالس ايبرستات من معهد
انتربرايز األميركي إعالن السالم
«بــالــوه ـمــي» ألن ــه «م ــع حـصــول
حـكــومــة كـيــم عـلــى إع ــان موقع
فـ ــإن م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن تـطــالــب
كوريا الشمالية بمغادرة القوات
األم ـي ــرك ـي ــة م ــن ش ـب ــه ال ـجــزي ــرة
الكورية».
وتستند هــذه المجادلة إلى
أس ــس غــام ـضــة عـ ــدة ،وك ـبــدايــة
فـهــي ت ـســيء فـهــم سـبــب وج ــود
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي كــوريــا
الجنوبية ،وتلك القوات ليست
موجودة هناك لمقاومة كوريا
الـشـمــالـيــة ف ـقــط ،ب ــل عـلــى شكل
تمركز رئيس للقوات العسكرية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ش ـ ـ ــرق آسـ ـي ــا،
وخـ ـ ــاصـ ـ ــة فـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء صـ ـع ــود
الصين .ثم إن إعالن السالم مع
ً
كوريا الشمالية لن ّ
يغير كثيرا
من وضعية الــواليــات المتحدة
على الصعيد االستراتيجي في
هذا الصدد.
وقــد انتهت الحرب العالمية
الثانية منذ أكـثــر مــن  70سنة،
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال
تـ ــزال تـحـتـفــظ ب ـع ـشــرات اآلالف
م ــن ال ـج ـنــود ف ــي دول الـمـحــور
السابقة ،وهي ألمانيا وايطاليا
واليابان ،وال توجد حرب قائمة
رسـ ـمـ ـي ــة ل ـت ـب ــري ــر وجـ ـ ـ ــود ت ـلــك
الـقــوات ،وينسحب الـشــيء ذاتــه
على القوات المتمركزة في كوريا
الجنوبية.

من يهتم إذا تقدمت كوريا
الشمالية بمطالب؟
ال تخضع واشنطن وسيول
ألي ال ـت ــزام بــالـتـصــرف والعمل
لـمـجــرد أن بـيــونــغ يــانــغ طلبت
إجراء من نوع ما ،ثم إن استمرار
الوجود العسكري األميركي أمر
تقرره الواليات المتحدة وكوريا

القوات األميركية في كوريا الجنوبية
الجنوبية فقط .وعلى أي حال
كانت بيونغ يانغ حريصة على
ع ــدم اثـ ــارة مشكلة بـسـبــب ذلــك
الوجود في الجولة األخيرة من
المحادثات الثنائية.
وسـ ـ ـب ـ ــق أن أبـ ـ ـل ـ ــغ ال ــرئـ ـي ــس
الكوري الجنوبي مون جاي أن
سيول فــي أول لقاء قمة جمعه
م ــع ال ــزع ـي ــم الـ ـك ــوري الـشـمــالــي
كـيــم فــي  28أبــريــل الـمــاضــي أن
بيونغ يانغ ال تنوي المطالبة
بانسحاب القوات األميركية من
البالد ،وكــررت كوريا الشمالية
ذلك بصورة مباشرة في اآلونة
األخـ ـ ـي ـ ــرة خـ ـ ــال لـ ـق ــاء ق ـم ــة مــع
الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وعندما زار المبعوث الكوري
الشمالي كيم يونغ تشول البيت
األبـ ـي ــض ف ــي ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي
لتسليم رســالــة مــن كـيــم جونغ
أون ،تـعـ ّـهــد ذل ــك الـمـبـعــوث بــأال
ت ـ ـطـ ــرح ب ـ ـ ـ ــاده قـ ـضـ ـي ــة وج ـ ــود
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ح ـتــى بـعــد
دخول نظام السالم حيز التنفيذ
في شبه الجزيرة الكورية .وقد
ت ـكــون ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة تـكــذب
ً
طبعا في هذا الطرح ،كما فعلت
ً
مرارا من قبل.

دعم الرأي العام األميركي
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام األمـ ـي ــرك ــي يــؤيــد

بصورة ثابتة الدفاع عن كوريا
الجنوبية ،وهي حليف رئيسي
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي شــرق
آسيا.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن الـ ــزعـ ــم
الـشــائــع ،فقد سئم األميركيون
مــن ال ـتــورط ال ـخــارجــي ،ويميل
العامة فــي الــواليــات المتحدة–
مــن المحافظين والليبراليين
على حــد س ــواء– الــى استخدام
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـ ــن أج ــل
ال ــدف ــاع ع ــن ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
فــي ح ــال تـعـ ّـرضـهــا لـهـجــوم من
جانب كوريا الشمالية ،بحسب
استطالع لـلــرأي أج ــراه مجلس
شيكاغو حول الشؤون العالمية
في شهر يوليو الماضي.
ومـ ـ ــن بـ ـ ــاب الـ ـيـ ـقـ ـي ــن ،ي ــوج ــد
أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــارز واح ـ ـ ـ ـ ــد ل ــدي ــه
وجهة نظر غامضة عن القوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ك ـ ــوري ـ ــا ،وه ــو
الرئيس دونالد ترامب ،وبحسب
ن ـظ ــرت ــه ال ـس ــوق ـي ــة الـ ــى قـضــايــا
ال ـعــالــم ،ف ــإن الـحـلـفــاء استغلوا
الترتيبات األمنية التي وفرتها
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال تشكل
ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة اس ـت ـث ـن ــاء
منها ،كما أن المفاوضات التي
ً
اختتمت حــد يـثــا ح ــول اتفاقية
إجــراءات خاصة ،والتي تقضي
ب ـطــرح بـنـيــة م ـشــاطــرة التكلفة
المتعلقة بالقوات األميركية بين
واشنطن وسـيــول كانت إشــارة

إلى ازدراء يشعر به ترامب إزاء
ال ـت ـحــالــف األمـ ـي ــرك ــي -ال ـك ــوري
الجنوبي.
وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـت ــي
تحدث بشكل روتيني كل خمس
سـنــوات فــي ال ـعــادة قــد تعثرت،
بعد أن طالبت الواليات المتحدة
بـ ـص ــورة مـ ـش ــددة أن تـضــاعــف
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة مساهمتها
فـيـهــا م ــن ح ــوال ــي  864مـلـيــون
دوالر الى  1.6مليار في السنة،
وف ــاق ــم م ــن س ــوء ه ــذه الـخـطــوة
حــدوث ـهــا بـعــد وق ــت قـصـيــر من
تـعـ ّـهــد ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة بــدفــع
معظم المبالغ التي نجمت عن
تحديث القاعدة األميركية كامب
همفري في جنوب سيول ،والتي
بلغت  13مليار دوالر.
وإض ــاف ــة ال ــى ذلـ ــك ،ي ـق ــال إن
الدولتين وافقتا على اتفاق من
شأنه مساهمة كوريا الجنوبية
بحوالي مليار دوالر ،على أن تتم
مراجعة هــذا االتـفــاق بعد سنة
واحدة فقط.

عذر ترامب لالنسحاب
ودف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ك ـ ـ ـلـ ـ ــه بـ ـع ــض
المحللين ال ــى ال ـقــول إن إعــان
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ق ـ ـ ــد ي ـع ـط ــي
الــرئـيــس تــرامــب الـعــذر مــن أجل
س ـحــب الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة من
كــوريــا الجنوبية .وعلى سبيل

المثال ،كتب سو مي تيري من
مركز الــدراســات االستراتيجية
وال ــدولـ ـي ــة ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـي ــرة
يقول« :اذا كانت الحرب الكورية
ق ـ ــد انـ ـتـ ـه ــت بـ ـ ـص ـ ــورة رس ـم ـي ــة
وع ــاش ــت ال ـكــوري ـتــان ف ــي حــالــة
سـ ــام ،م ــا الـمـنـطــق الـ ــذي يـبــرر
وج ــود  28ألــف جـنــدي أميركي
ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة؟ ث ــم إن
خـ ـط ــر االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب األمـ ـي ــرك ــي
يــزداد بسبب وجــود ترامب في
البيت األبيض ،وهو لن يحتاج
الــى الكثير مــن الجهد مــن أجل
سحب القوات األميركية ،كما أن
ً
إعالن سالم يمكن أن يوفر تماما
الـعــذر ال ــذي يبحث تــرامــب عنه
لهذه الغاية».
لكن يوجد سبب وجيه يدفع
الى التشكيك في قــدرة الرئيس
ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـل ــى سـ ـح ــب ال ـ ـقـ ــوات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ك ـل ـه ــا م ـ ــن ك ــوري ــا
بموجب أمر رئاسي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب قـ ـ ـ ــد اح ـ ـتـ ــل
عـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــف ،ع ـن ــدم ــا
أعـ ـل ــن فـ ــي ش ـه ــر دي ـس ـم ـب ــر مــن
ع ــام  2018انـسـحــاب ب ــاده من
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــة،
وه ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ال ـ ـتـ ــي دف ـع ــت
وزيــر الدفاع األميركي حينذاك
جيمس ماتيس الــى االستقالة
احتجاجا ،كما أن الجمهوريين
فــي مجلس الـشـيــوخ األمـيــركــي
بقيادة السيناتور ميتش ماك

كونيل وجهوا ،في إجــراء نادر،
ً
تــوبـيـخــا ال ــى ت ــرام ــب .لـكــن بعد
ً
حــوالــي شهرين تقريبا لــم يكن
لــدى وزارة الدفاع (البنتاغون)
حتى مجرد جــدول زمني لذلك
االنسحاب ،ألن الدول المشاركة
لم تتمكن من وضع ترتيبات لما
بعد االنسحاب األميركي.

الحرب في سورية
وي ـ ـح ـ ــدث ه ـ ـ ــذا كـ ـل ــه ب ـس ـبــب
انسحاب الواليات المتحدة من
المشاركة في حرب غير شعبية
بعد  4سنوات يشارك فيها أكثر
ً
قليال من  4آالف جندي أميركي
فقط .ومن المؤكد أن التداعيات
ضد انسحاب القوات األميركية
م ــن ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة سـتـكــون
ً
أكبر كثيرا بشكل ال يقارن حتى
ق ـب ــل ال ـن ـظ ــر فـ ــي ال ـم ـضــاع ـفــات
اللوجيستية التي سوف تنجم
عـ ـ ــن س ـ ـحـ ــب  28.500جـ ـن ــدي
أمـيــركــي مــن كــوريــا الجنوبية،
حـ ـي ــث انـ ــدم ـ ـجـ ــوا م ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
الكورية الجنوبية طوال أكثر من
 60سنة .وحتى في الحالة غير
المحتملة حيث قد يعلن الرئيس
ت ــرام ــب االن ـس ـح ــاب ال ـكــامــل من
ك ــوري ــا ب ـعــد ال ـق ـمــة ال ـثــان ـيــة مع
الــزعـيــم ال ـك ــوري الـشـمــالــي ،فــإن
الـحـصـيـلــة األك ـثــر احـتـمــاال هي
أن ت ــرام ــب ل ــن ي ـكــون ف ــي مــوقــع

الــرئــاســة قبل أن تـغــادر الـقــوات
األميركية ذلك البلد.
ل ـكــن ال ــاف ــت ب ـق ــدر أك ـب ــر في
ه ــذه الـمـجــادلــة هــو أن المنطق
يقول إن على الواليات المتحدة
عــدم إنهاء الحرب الكورية ،ألن
ذلك قد يدفع الرئيس األميركي
ال ـ ــى س ـح ــب قـ ــواتـ ــه مـ ــن ك ــوري ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة .وك ـم ــا س ـبــق ذك ــره،
فإن ال شيء يمكنه منع الواليات
المتحدة بشكل رسمي من إنهاء
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـك ــوري ــة واالحـ ـتـ ـف ــاظ
بـ ـق ــوات ه ـن ــاك مـ ــادامـ ــت ك ــوري ــا
الجنوبية راغبة في استضافة
ق ـ ــوات أم ـيــرك ـيــة ف ــي أراض ـي ـه ــا،
ً
وهي كذلك حقا.
ولكن هذا المنطق غير السليم
يشير الى قضية جوهرية أكثر،
وهي أن إعالن إنهاء الحرب ليس
الجانب الــذي يقوض التحالف
األمـيــركــي -ال ـكــوري ،ألن الضرر
ي ــأت ــي م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ورئيسها.
وبدال من المطالبة باستمرار
مأزق الحرب بين الكوريتين الى
مــا ال نـهــايــة ،ربـمــا يتعين على
مـحـلـلــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
األميركية تخصيص مزيد من
الوقت من أجل التفكير في كيفية
توجيه الحكومة األميركية نحو
إنـجــاز ســام فــي شبه الجزيرة
الكورية ،مع إبقاء العالقة الوفية
مع حليفتها في سيول.

هل انجرفت روسيا دون وعي إلى الحظيرة الصينية؟
ثمة سمات تجمع بين موسكو
وبكين ،فهما تحكمان
بطريقة مطلقة من دون
احترام لحقوق اإلنسان،
وتستخدمان الحرية لغزو
الدول المجاورة ،كما
تتشاطران أيضا مصلحة
رئيسة في تحجيم نفوذ
الغرب بالعالم.

مستويات التجارة
بين موسكو
والصين زادت
في  2018أكثر من
 %30ومن المتوقع
أن ترتفع بصورة
أكبر في الفترة
المقبلة

●

تومي هيوثانن– مركز
ويلفرايد مارتنز

مع الغليان العالمي السياسي،
ال ـ ــذي ي ـس ــود اآلن ،حـ ــدث ال ـل ـقــاء
بين موسكو وبكين فــي األ فـكــار
والمصالح .وفــي الـعــام الماضي
اجتمع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ونظيره الصيني شي جين
بـيـنــغ خ ـمــس مـ ـ ــرات ،وفـ ــي ال ـعــام
ال ـم ــاض ــي أيـ ـض ــا أجـ ـ ــرت روس ـي ــا
وال ـ ـص ـ ـيـ ــن أضـ ـ ـخ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاورات
العسكرية لهما خــال عـقــود من
الزمن.
وزادت مستويات التجارة بين
ال ـب ـلــديــن ف ــي س ـنــة  2018بــأكـثــر
مــن  30فــي الـمـئــة ،وم ــن المتوقع
أن تــرتـفــع ب ـصــورة أك ـبــر وأس ــرع
في الفترة المقبلة ،ويبدو أنهما
ف ــي ت ـع ــاون عـنــدمــا يـتـعـلــق األم ــر
بالوضع في سورية وفنزويال.
وث ـ ـ ـمـ ـ ــة س ـ ـ ـمـ ـ ــات ت ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـي ــن
مــوسـكــو وبـكـيــن ،فهما تحكمان
بطريقة مطلقة مــن دون ا حـتــرام
لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،وتـسـتـخــدمــان
الحرية لغزو الدول المجاورة ،كما
تتشاطران أيضا مصلحة رئيسية
في تحجيم نفوذ الغرب بالعالم.
ورغ ـ ــم ذلـ ــك ك ـل ــه ،ومـ ــا يشتمل
عليه من تعاون متعدد ،فإن قائمة
نقاط النزاع المحتمل طويلة بين
البلدين ،ورغم الجهود الناجحة
ال ـتــي ام ـت ــدت ألك ـثــر م ــن ع ـقــد من
الزمن لتخفيف النزاعات األمنية
بين موسكو وبكين فإن طموحات
الصين العالمية المتزايدة تصدم
مع مصالح روسيا.
وكبداية تعتبر روسيا المنطقة

ً
وتـعـلــم روس ـيــا أي ـضــا أن الصين
تستطيع رفع قدراتها العسكرية
ب ـســرعــة اذا دعـ ــت ال ـ ـضـ ــرورة من
الناحيتين البشرية والتسليحية
ب ـس ـب ــب م ـ ــوارده ـ ــا االق ـت ـص ــادي ــة
الواسعة.

الـ ـقـ ـطـ ـبـ ـي ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ب ــاح ـت ـه ــا
األم ــامـ ـي ــة ،وفـ ــي الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
أعلنت الصين سياستها الرسمية
المتعلقة بتلك المنطقة ،والهادفة
إلى تحسين طموحات بكين في
تـلــك الـمـنـطـقــة ،ومـثـيــرة مـخــاوف
موسكو من احتمال قيام الصين
بالسيطرة على المنطقة القطبية
ع ــن ط ــري ــق خ ـل ــق «ط ــري ــق حــريــر
قطبي».

النفس الطويل

مصالح موسكو
وعلى الرغم من الجهود الرامية
إل ــى تـخـفـيــف ال ـن ــزاع ــات األمـنـيــة
المحتملة بين الصين ورو سـيــا
فــإن طـمــوحــات الصين العالمية
الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة تـ ـص ــدم م ــع مـصــالــح
موسكو.
وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز مـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـص ـي ــن،
المعروفة باسم الحزام والطريق،
دول مــا بـعــد الـعـهــد السوفياتي
في باحة روسيا الخلفية .وفيما
تـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـس ـط ــح
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
م ــع روسـ ـي ــا ف ــإن ـه ــا ل ــن تـسـتـثـمــر
ال ـم ـل ـي ــارات م ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات دون
الـتــأكــد مــن أن تلك االسـتـثـمــارات
محمية.
ونتيجة لذلك فإن نفوذ الصين
في آسيا الوسطى يــزداد بسرعة
واضـ ـ ـح ـ ــة .وف ـ ــي األج ـ ـ ــل ال ـط ــوي ــل
فإن من الواضح أن ميزان القوى
سيميل لمصلحة الصين في آسيا
الوسطى .ويشكل هذا تغيرا كبيرا
بالنسبة الى روسيا.
وكــانــت الـصـيــن حــريـصــة على
ع ـ ــدم ت ـ ـجـ ــاوز اهـ ـتـ ـم ــام ــات األمـ ــن

فالديمير بوتين

شي جين بينغ

ال ــروسـ ـي ــة فـ ــي آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى.
ول ـك ـن ـهــا ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه كــانــت
تقوي دورها في مبادرات مكافحة
االره ــاب في دول آسيا الوسطى
وت ـق ــوي وج ــوده ــا ف ــي دول مثل
طاجيكستان.
ومـ ــع زيـ ـ ــادة تــأس ـيــس م ـب ــادرة
ال ـح ــزام وال ـطــريــق سيصبح ذلــك
ً
م ـت ـعــارضــا م ــع م ـصــالــح روس ـيــا
في االتحاد االقتصادي الروسي
األوراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وخ ـ ـ ـ ــال الـ ـع ــامـ ـي ــن
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن أص ـ ـب ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة قـلـقــة نـتـيـجــة عــواقــب
االس ـت ـث ـم ــارات الـصـيـنـيــة ،وعـلــى
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال فـ ــإن رأس ال ـم ــال
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ال ـ ــراه ـ ــن
يشكل  45فــي المئة مــن اجمالي
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ف ـ ــي ثـ ــانـ ــي أك ـب ــر
مدينة اقليمية في الشرق األقصى
الــروســي وهــي خباروفسك .وفي
غضون ذلك عملت االستثمارات
الصينية على تغيير فالديفستوك
وهـ ــي عــاص ـمــة الـ ـش ــرق األق ـصــى

الروسية.
ً
ل ـمــاذا ال تـتـصــرف روس ـيــا ردا
على التوسع الصيني؟
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن األخ ـ ـ ـطـ ـ ــار
المتعددة فإن السؤال الذي يطرح
هو لماذا اختارت موسكو العمل
فـ ــي ت ـح ــال ــف وثـ ـي ــق مـ ــع ال ـص ـيــن
في الكثير من الميادين؟ كبداية
نستطيع القول إن موسكو تعتقد
أنها ال تملك خيارات كثيرة وهي
ً
ً
تشكل جزءا بسيطا فقط من حجم
الصين على الصعيد االقتصادي
وعدد سكانها ال يتجاوز  10في
الـمـئــة م ــن ع ــدد س ـكــان الـصـيــن –
وبالنسبة الى الوضع العسكري
ً
ال تتخلف روسيا كثيرا عن القوة
الصينية.
وعلى الرغم من ذلك تستطيع
روسيا تحمل مواجهة عسكرية
مــع الـصـيــن عـلــى ط ــول حــدودهــا
الـطــويـلــة ال ـبــريــة ،فــي ض ــوء كــون
ميزانيتها الحربية ا لـتــي تشكل
نسبة الـثـلــث مــن مـيــزانـيــة بكين.

واضــافــة الــى ذلــك وعلى الرغم
من ميزة روسيا النووية فهي ال
تستطيع تهديد الصين كما فعل
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
م ــع دول ـ ــة أوروب ـ ـيـ ــة ألن وســائــل
االعالم الصينية خاضعة لرقابة
الدولة.
ول ـكــن ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي وراء
أسلوب روسيا هو أنه فيما تركز
ادارة بــوت ـيــن ع ـلــى ال ـب ـقــاء خــال
السنوات المقبلة فإن بكين وعلى
ال ـع ـك ــس م ــن ذل ـ ــك تـ ـم ــارس لـعـبــة
النفس الـطــويــل .ويـهــدف بوتين
ال ـ ــى ضـ ـم ــان م ـس ـت ـق ـب ـلــه ال ـقــريــب
وفــي هــذا السياق فهو يعتبر أن
التعاون مع الصين مفيد بالنسبة
اليه.
واالح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال هـ ـ ــو أن ب ــوت ـي ــن
يـسـتـطـيــع ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى قبضة
السلطة في روسيا الى حد كبير
جــدا .ولكن رغــم ذلــك فــإن الوضع
االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي روسـ ـي ــا يـ ــزداد
س ــوء ا ،وب ــدأ الـتــذمــر مــن الــوضــع
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي يـ ـظـ ـه ــر ع ــانـ ـي ــة.
ون ـت ـي ـج ــة ل ــذل ــك فـ ـ ــإن ص ـع ــوب ــات
ب ـ ـ ــرزت فـ ــي وجـ ـ ــه ال ـك ــرم ـل ـي ــن مــن
أجل الحفاظ على الوضع الراهن
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدة أق ــال ـي ــم
م ـخ ـت ـل ـفــة كـ ـم ــا أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات

أصبحت أكثر صعوبة مع تراخي
قبضة بوتين على العامة.
وفــي غضون ذلــك أعلن بوتين
حربا ضد الغرب وقيمه .والثورة
ال ـم ـل ــون ــة فـ ــي ال ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـج ــاورة
ل ــروسـ ـي ــا قـ ــد فـ ـس ــرت مـ ــن جــانــب
بوتين على أنها تقدم لقيم الغرب
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى تـ ـه ــدي ــد ش ـخ ـصــي
مباشر .وقد تصبح الصين مصدر
ت ـهــديــد لــروس ـيــا ف ــي مــرح ـلــة مــا،
ولكن ليس على الفور وليس في
عهد بوتين نفسه.
ومما ال شك فيه أن بوتين يفهم
األخـطــار الطويلة األجــل الزديــاد
ن ـفــوذ بـكـيــن عـلــى روس ـي ــا ،ولـكــن
بالنسبة ا لــى بوتين خــال فترة
 20سنة أو  30سنة تبدو األمور
أقل أهمية .وعلى العكس من ذلك
فــإن الصين تعلم أن روسيا قوة
تـتــراجــع بـســرعــة ،وهــي مستعدة
لالنتظار حتى تنهار موسكو أو
أن تصعد بكين ،ومما ال شك فيه
أن موسكو ستستيقظ من سباتها
مع الصين عند مرحلة ما وعندئذ
سيكون الوقت قد تأخر كثيرا.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.303

5.803
2.529 2.936 3.285

 654.8ألف دينار ومكافأة
الخسائر
للعمالة:
«الدرة»
ً
أعضاء مجلس اإلدارة  42ألفا

«المصارف» :ال صحة
إلغالق  1200حساب
مصرفي

«العمومية» شهدت نقاشات حول «عدم جلب العمالة» ...والشركة تتعهد باستقدامها من دول جديدة
جراح الناصر

استقدمنا
ً
 960عامال
خالل 2018
ونستهدف
 1500في 2019

الهاجري

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية لشركة الــدرة للعمالة
مناقشات عن عدم جلب العمالة
ال ـم ـنــزل ـيــة م ــن دول ج ــدي ــدة الــى
السوق الكويتي ،قال نائب رئيس
م ـج ـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة عــاصــي
الهاجري إن "الدرة" وضعت خطة
عمل وفقا الستراتيجية الشركة
ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـن ـمــو
الـمـسـتــدام لـحـقــوق المساهمين،
والتركيز على تطوير أنشطتها
ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،خ ــال
انـ ـعـ ـق ــاد ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
العادية أمــس ،ان الشركة فتحت
قـ ـن ــوات اتـ ـص ــال م ــع ال ـع ــدي ــد من
ال ـب ـلــدان ،وب ــدأت فعليا اسـتـقــدام
ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة م ــن أك ـثــر من
دول ـ ـ ـ ـ ــة ،خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
المنتهية في  ،2018/12/31مبينا
ان الشركة ستواصل العمل خالل
عـ ــام  ،2019ل ـف ـتــح قـ ـن ــوات عـمــل
جــديــدة س ــواء مــن ب ــاد آسـيــويــة
او إفريقية.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق مــع
وك ــاالت عمل جــديــدة فــي دولتي

ال ـه ـنــد وال ـف ـل ـب ـيــن ،ومـ ــن خــالـهــا
سـتـتــم زيـ ــادة أعـ ــداد الـعـمــالــة في
العام الحالي ،موضحا ان اعداد
العمالة المنزلية المستقدمة الى
ال ـكــويــت ل ـعــام  2018نـحــو ،960
ومــن المتوقع أن تكون أعدادهم
في العام الحالي .1500
وعن النتائج المالية للشركة،
أف ـ ــاد بـ ــأن ص ــاف ــي ال ـخ ـس ــارة عن
سنتين للفترة من  30يناير 2017
ح ـتــى  31د ي ـس ـم ـبــر  2018نحو
 654.8ألــف دينار ،وهــي النتائج
المالية خالل  23شهر عمل ،مؤكدا
انــه رغــم الصعوبات والتحديات
ال ـتــي ات ـســم ب ـهــا ع ــام  2017فــإن
الشركة استطاعت بدء نشاطها،
الــذي كانت التوقعات تشير الى
بدئه عــام  ،2018لكن استطاعت
الشركة البدء خالل .2017
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــري ،خـ ـ ــال
اس ـت ـع ــراض ــه ال ـت ـق ــري ــر ال ـس ـنــوي
عــن نـشــاط شــركــة ال ــدرة للعمالة
ومركزها المالي للسنة المنتهية
في  ،2018انه تم توقيع بروتوكول
ت ـعــاون بـيــن الجمعية الكويتية
لـحـقــوق اإلن ـس ــان وش ــرك ــة ال ــدرة

ً
مترئسا العمومية
الهاجري
لـلـعـمــالــة ،لـلـحـفــاظ ع ـلــى اه ــداف
الشركة وهي حفظ حقوق االنسان
والعمالة المستقدمة للكويت.
ووا ف ـقــت الجمعية العمومية
على كل البنود الواردة في جدول
االعمال للسنة المالية المنتهية

ف ــي  31ديـسـمـبــر  ،2018ومـنـهــا
ال ـمــواف ـقــة عـلــى تــوصـيــة مجلس
اإلدارة ب ـعــدم ت ــوزي ــع أربـ ــاح عن
الفترة من  30يناير  ،2017تاريخ
قيد الـشــركــة بالسجل الـتـجــاري،
إلى  31ديسمبر  ،2018كما تمت

العثمان« :تجارة» تدرس جدوى االستمرار في البورصة
َّ
الشركة تبنت سياسة تنويع االستثمارات وتدوير المحافظ
•

سند الشمري

ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة ش ــرك ــة "الـ ـتـ ـج ــارة
واالستثمار العقاري" طارق العثمان ،إن العالم مر بإحدى
أسوأ األزمات المالية في التاريخ الحديث ،وسط ضبابية
في قراءة األحداث االقتصادية في السنوات المقبلة ،مما
تطلب حينها اتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من تداعيات
تـلــك األزم ـ ــة ،بــل وإج ـ ــراءات أخ ــرى لـلـتـصــدي ألي أزم ــات
اقتصادية الحقة.
وأض ــاف العثمان خــال اجـتـمــاع الجمعية العمومية
للشركة التي عقدت أمس ،أن "تجارة" تبنت سياسة قائمة
على تنويع استثماراتها و تــدو يــر محافظها ،والسعي
الحثيث إلى تأمين السيولة الالزمة بما يمكنها من تفادي
أي آثــار سلبية ألي أزمــة وبالتالي زي ــادة إيــراداتـهــا ،بل
والدخول في سباق التنافس على األفضلية بين الشركات
العقارية المحلية واإلقليمية.
وذكر أنه بفضل تلك السياسة ،تمتلك الشركة مجموعة
من االستثمارات المحلية وغير المحلية التي تساهم بشكل
فعال وأساسي في تأمين إيرادات جيدة جدا لها ،ووسط
معاناة العديد من الشركات المحلية واإلقليمية للحفاظ
على بقائها واستمراريتها.
وخالل العمومية تقدم أحد المساهمين يملك أكثر من
 5في المئة ،بطلب إضافة بند مناقشة جــدوى استمرار
الشركة في اإلدراج بسوق الكويت لــأوراق المالية ،وقد
أفاد العثمان بأن الجهاز التنفيذي في الشركة سيتولى
دراسة جدوى االستمرار في اإلدراج ووضع رؤية واضحة،
ثم سيتم عرضها على المساهمين.
وأشار إلى أن محفظة الشركة العقارية محليا تتنوع
بـيــن قـطــاعــات عــديــدة كــالـقـطــاع االسـتـثـمــاري والـتـجــاري
والـصـنــاعــي الـتــي ج ــرى ضمها فــي ع ــام  ،2017وتتمتع

جانب من العمومية
ً
جميعها بنسب إشغال عالية وأسعار تأجيرية جيدة جدا
ً
قياسا مع السوق المحلي.
وأفاد بأن الشركة تدرس باستمرار إمكانية تطوير هذه
االستثمارات لزيادة إيراداتها ،بجانب متابعتها المستمرة
ً
للفرص االستثمارية المطروحة محليا والتي يمكن ضمها
إلى محفظة الشركة الحالية.
أما بالنسبة الستثمارات الشركة العقارية في الخارج،
فأوضح العثمان أنها مستقرة على الرغم من األوضــاع
االقتصادية والسياسية المتقلبة خالل السنوات الماضية،
ويجري تقييمها ومتابعتها باستمرار.
ً
وبين العثمان أن الشركة باتت تمتلك أصــوال عقارية
مدرة محلية وغير محلية تصل نسبتها إلى  84في المئة
من إجمالي أصول الشركة العقارية ،مع ارتفاع في نسب
اإليرادات بلغ  15في المئة عن عام  ،2017مما يؤكد نجاح
إدارة الشركة في استراتيجيتها المرسومة ،التي أدت إلى
ارتفاع اإليرادات التأجيرية الملحوظة ،إذ يتوقع أن تستمر

بورصة الكويت تنضم للمؤشرات الخليجية
الخاسرة والسيولة  31مليون دينار
ضغط كبير على أسهم السوق األول وسيطرة عمليات جني األرباح
•

علي العنزي

سجلت ال ـمــؤشــرات الرئيسية الـثــاثــة لبورصة
الكويت خسائر في تعامالت الجلسة األخيرة من هذا
األسبوع أمس ،إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة
 0.85في المئة تعادل  49.91نقطة ليقفل على مستوى
 5803.2نقاط وسط سيولة بلغت  31مليون دينار
وبكمية أسـهــم مـتــداولــة بلغت  129.1مليون سهم
نفذت من خالل  5969صفقة.
كــذلــك خـســر مــؤشــر ال ـس ــوق األول بـنـسـبــة 0.98
ً
في المئة تساوي  62.28نقطة مقفال على مستوى
 6303.15نـقــاط بسيولة بلغت  26.8مليون دينار
وبكمية أسهم متداولة بلغت  67مليون سهم نفذت
عبر  3677صفقة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  0.51في
المئة هي  24.66نقطة ليقفل على مستوى 4831.2
نقطة بسيولة بلغت  4.1ماليين دينار وبكمية أسهم
مـتــداولــة بلغت  62.1مليون سهم نـفــذت مــن خالل
 2292صفقة.
واف ـ ــق أداء ال ـج ـل ـســة ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت أداء
بورصات مجلس التعاون الخليجي بالتراجع ،لكنها
ج ــاء ت بشكل مختلف ،إذ سـيـطــرت عمليات جني
أرب ــاح على مجموعة كبيرة مــن األسـهــم بــل معظم
األس ـهــم فــي ال ـســوق األول باستثناء سهمين فقط
أحدهما سهم صناعات وبعد إعــان أرباحه للربع
األول بنمو كبير بلغ  46في المئة بالتالي تلون في
نهاية الجلسة وانفرد باللون األخضر بين األسهم

ذات السيولة في السوق األول ،وعلى الطرف اآلخر
كذلك تراجعت معظم األسهم في السوق الرئيسي
ً
خصوصا أسهم النشاط إذ خسرت األسهم الخمسة
جميعها وكانت أربعة منها من أسهم كتلة المدينة
التي تراجع سهمها الرئيسي "المدينة" بنسبة فاقت
 10في المئة.
بينما تراجع سهم السالم بأكثر من  5في المئة،
وأصبح المستثمرون على حدود مستوى  10فلوس
فقط ،الــذي قد يصبح السهم الوحيد الــذي يتداول
بأقل من  10فلوس في بورصة الكويت ،كذلك على
الـجــانــب اآلخ ــر تــراجـعــت األس ـهــم ذات الـسـيــولــة في
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي كــاس ـت ـث ـمــارات ومـ ـي ــدان وم ــزاي ــا
واالمتياز ،وكان االستثناء الوحيد سهم السفن الذي
تداول كأفضل ثاني سهم في السيولة وارتفع أكثر من
ً
 1.25في المئة ،وإجماال انتهت الجلسة حمراء كحال
بقية مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الطرف اآلخر ،استمرت حالة عدم االستقرار
في مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
وخـ ـس ــرت جـمـيـعـهــا أم ـ ــس ،ب ـن ـســب م ـت ـف ــاوت ــة ،كــان
أكبرها على مؤشر سوق قطر بنسبة  1.2في المئة
كذلك تراجع السعودي بحوالي نصف نقطة مئوية
وتراجع دبي بأكثر من  1في المئة ،حيث كان هناك
هبوط ألسعار النفط في بداية الجلسة وعاد برنت
ً
واستعاد مستوى  70دوالرا في نهايتها لكن على
مستوى منخفض من الثقة في أداء األســواق خالل
الفترة القادمة وعلى األقل في جلستي مساء اليوم
وغد ،وهما األخيرتان في األسواق العالمية.

اإليرادات في ازدياد خالل الفترة القادمة.
وأوض ــح أن صافي ربــح الشركة خــال عــام  2018بلغ
 953.8ألف دينار ،مقارنة مع عام  2017الذي بلغ صافي
الربح فيه آنذاك  706.2آالف دينار ،في حين حقق السهم
ربحية قدرها  2.58فلس للسهم في مقارنة بربحية قدرها
 1.91فلس للسهم ،في حين بلغ إجمالي اإلي ــرادات 4.01
ماليين دينار خالل عام  2018وفيما بلغت المصروفات
 3.06ماليين دينار.
ووافقت العمومية على كل البنود ال ــواردة في جدول
األعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس اإلدارة
ومراقبي الحسابات ،واعتماد البيانات المالية والحسابات
الختامية للشركة ،عــن السنة المالية المنتهية فــي 31
ديسمبر  ،2018كما وافقت على توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  2في المئة واستقطاع نسبة
 10في المئة بمبلغ  103.1آالف دينار لكل من الحساب
االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري.

٤.831

ال ـمــواف ـقــة عـلــى تــوصـيــة مجلس
اإلدارة ب ـتــوزيــع م ـكــافــأة اعـضــاء
مـجـلــس االدارة بـقـيـمــة  42ألــف
دينار بنحو  6آالف لكل عضو.
وتساءل مساهمو الشركة عن
نـشــاطـهــا خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي،

وعدم جلب عمالة من دول جديدة،
فــي حـيــن اوض ــح مجلس االدارة
ان ــه ج ــار الـتـنـسـيــق م ــع الـجـهــات
الحكومية ذات العالقة كوزارتي
الخارجية والداخلية لالجتماع
مع سفارات وممثلي تلك الدول.

ن ـف ــى اتـ ـح ــاد ال ـم ـص ــارف
ال ـك ــوي ـت ـي ــة صـ ـح ــة مـ ــا يـتــم
تداوله على وسائل التواصل
االجتماعي عــن إغ ــاق بنك
الكويت المركزي نحو 1200
ح ـ ـسـ ــاب مـ ـص ــرف ــي ل ـع ـمــاء
كويتيين بالبنوك العاملة
بـ ــال ـ ـبـ ــاد بـ ـع ــد م ـ ــا ت ـب ـي ـيــن
وج ــود شـبـهــات مــالـيــة على
العمليات المصرفية التي
ً
تـتــم مــن خــالـهــا ،مــؤكــدا أن
ـار من
ذلــك غير
صحيح وع ـ ٍ
ً
الصحة تماما.
وق ــال االت ـح ــاد ،فــي بيان
صـحــافــي أم ــس ،إن الـبـنــوك
المحلية تتعامل وفق األطر
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة م ـ ــع أي ح ــال ــة
ت ـش ــوب ـه ــا ش ـب ـه ــة اخ ـ ـتـ ــراق
ل ـل ـقــانــون ،وتـتـبــع إجـ ــراءات
ع ـ ـم ـ ــل صـ ـ ـ ــارمـ ـ ـ ــة ت ـ ـتـ ــوافـ ــق
مـ ـ ــع أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات
العالمية ،في إطار التزامها
ب ــالـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ال ـ ـم ـ ـشـ ــددة
ال ـص ــادرة عــن بـنــك الـكــويــت
المركزي بهذا الشأن.
ودعا االتحاد المواطنين
إلـ ــى عـ ــدم ت ـ ـ ــداول م ـث ــل ه ــذه
األخ ـ ـب ـ ــار غـ ـي ــر ال ـص ـح ـي ـحــة
ً
وغير معلومة المصدر نظرا
إلى ما قد تسببه من إضرار
بــال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة س ــواء
بالنسبة للقطاع المصرفي
ً
أو االقتصاد الكويتي عموما.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  94سنتا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  94سنتا
في تداوالت أمس األول ،ليبلغ  70.14دوالرا ،مقابل
 71.08دوالرا للبرميل في تداوالت الثالثاء الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،هبطت أس ـعــار النفط
أمس ،في ظل مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية
بين الــواليــات المتحدة والـصـيــن ،ورغــم انخفاض
مخزونات النفط الخام األميركية بشكل مفاجئ.
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام الـقـيــاس العالمي
برنت  69.91دوالرا للبرميل ،منخفضة  46سنتا،
أو  0.7في المئة ،مقارنة مع سعر التسوية السابق.
وتراجعت عقود برنت في وقت سابق ما يزيد على
واحد في المئة.

وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األميركي  61.76دوالرا للبرميل ،متراجعة  36سنتا،
أو  0.6في المئة ،بعد أن انخفضت أيضا ما يزيد
على واحد في المئة بوقت سابق.
وتضغط الحرب التجارية بين الصين والواليات
الـمـتـحــدة عـلــى أس ـعــار الـنـفــط مـنــذ بــدايــة األسـبــوع
الجاري ،في الوقت الذي يتسبب تصاعد التوترات
بـيــن أك ـبــر اق ـت ـصــاديــن بــالـعــالــم ف ــي ضـبــابـيــة آف ــاق
االقتصاد العالمي.
ومــن المقرر أن تدخل زيــادة الــرســوم الجمركية
حيز النفاذ اليوم ،خالل زيارة نائب رئيس الوزراء
الصيني ليو خه إلى واشنطن ،التي تمتد يومين.

 %69تراجع أرباح «طيران اإلمارات»
سجلت "طـيــران اإلمـ ــارات" ،أم ــس ،انخفاضا في
أربــاحـهــا السنوية الصافية بنسبة  69فــي المئة،
ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط وق ـ ــوة ال ـ ـ ــدوالر في
السنة المالية  ،2019-2018التي وصفتها الشركة
بـ"الصعبة".
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،ال ـم ـم ـلــوكــة م ــن ح ـكــومــة دب ــي،
فــي بـيــان ،إنـهــا حققت أربــاحــا صافية قــدرهــا 871
مليون درهم ( 237مليون دوالر) في السنة المالية،
بانخفاض نسبته  69فــي المئة عــن أرب ــاح السنة
التي سبقتها.
ونقل البيان عن الشيخ أحمد بن سعيد ،الرئيس
األع ـل ــى وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي ل ــ"ط ـي ــران اإلمـ ـ ــارات"
والمجموعة" ،لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خالل
السنة المالية  2019 /2018التي كانت صعبة ،فقد
أدى ارتـفــاع أسـعــار النفط وق ــوة ال ــدوالر إلــى تآكل

ً
أرباحنا ،وترافق ذلك أيضا مع تزايد حدة المنافسة
في أسواقنا الرئيسة".
ووفق الشركة ،فإن قوة العملة األميركية مقابل
ع ـم ــات م ـع ـظــم الـ ـ ــدول ال ـت ــي ت ـع ـمــل ف ـي ـهــا "ط ـي ــران
اإلمارات"" :انعكست سلبا على األرباح ،بقيمة 572
مليون درهم ( 156مليون دوالر)".
ونقلت "طـيــران اإلم ــارات"  58.6مليون راكــب في
العام المالي .بينما ارتفعت قيمة فــاتــورة الوقود
بشكل كبير بنسبة  25فــي المئة ،مقارنة بالسنة
المالية السابقة.
وذك ــرت الـشــركــة أن فــاتــورة الــوقــود بلغت 30.8
مليار درهــم ( 8.4مليارات دوالر) ،مشيرة إلى أنها
"أكـبــر فــاتــورة وقــود سنوية لطيران اإلم ــارات على
اإلطالق".

أخبار الشركات
«دبي األولى» تربح  255.27ألف دينار
بلغت أرباح شركة دبي األولى للتطوير العقاري  255.27ألف دينار بربحية
قدرها  0.26فلس للسهم في الفترة المنتهية في  ،2019/3/31مقابل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  1.61مليون دينار بواقع  1.62فلس للسهم في الفترة نفسها من
عام .2018

«صناعات» تحقق  26.99مليون دينار

ً
حققت شــركــة الـصـنــاعــات الوطنية القابضة أربــاحــا قــدرهــا  26.99مليون
ً
دينار بواقع  19.4فلسا للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس  ،2019مقابل
ً
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  18.51مليون دينار بما يعادل  13.3فلسا للسهم في
الفترة نفسها من عام .2018

 1.47مليون دينار أرباح «أولى وقود»

ً
ذكرت شركة األولى للتسويق المحلي للوقود أنها حققت أرباحا بقيمة 1.47
مليون دينار بواقع  3.7فلوس للسهم في الفترة المنتهية  31مــارس ، 2019
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  1.47مليون دينار بما يعادل  3.69فلوس للسهم
في نفس الفترة من عام .2018

«بوبيان للبتروكيماويات» تربح  10.54ماليين دينار

ً
ربحت شركة بوييان للتروكيماويات  10.54ماليين دينار بواقع  20.31فلسا
ً
للسهم في الفترة المنتهية في  30أبريل  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 5.45ماليين بما يعادل  10.59فلوس للسهم في الفترة نفسها من عام .2018

«آسيا كابيتال» تزيد استثمارها في هوتليز الهندية
وافقت لجنة االستثمار لشركة آسيا كابيتال بزيادة استثمارها في دويت
إنــديــا هوتليز وهــي شــركــة تعمل فــي قـطــاع الضيافة فــي الهند ،بمبلغ 3.84
ماليين دينار.

«املركز» تكسب  3.64ماليين دينار
ل ـف ـت ــت شـ ــركـ ــة الـ ـم ــرك ــز الـ ـم ــال ــي إل ــى
ً
تحقيقها أر ب ــا ح ــا قــدر هــا  3.64ماليين
دينار بواقع  8فلوس للسهم في الفترة
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31مـ ــارس  2019مـقــابــل
ً
تحقيقها أر ب ــا ح ــا بـقـيـمــة  1.71مليون
دي ـنــار ،بما يـعــادل  4فـلــوس للسهم في

الفترة نفسها من عام .2018
وأوضحت الشركة أن مجلس اإلدارة
اعتمد في اجتماعه أمس األول ،البيانات
المالية للربع األول مــع تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي ( )IFRS16الواجب
التطبيق من  1يناير .2019

«أموال»« :نور» مدير محفظة استثمار
كشفت شركة أموال الدولية لالستثمار
أن شــركــة ن ــور كــابـيـتــال مــاركـتــس "ن ــور"
شركة تابعة ألموال حصلت على موافقة

م ـبــدئ ـيــة م ــن ق ـب ــل ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
لنشاط مدير محفظة استثمار.

«التجارية» :اتفاقيتان لتجديد وزيادة تسهيالت ائتمانية
وق ـعــت ال ـشــركــة ال ـت ـجــاريــة الـعـقــاريــة
اتفاقيتين مع بنكين إسالميين محليين
ل ـت ـجــديــد وزيـ ـ ـ ــادة ح ـ ــدود الـتـسـهـيــات
االئتمانية مــن  64.6مليون ديـنــار إلى
 100.8مليون.
وق ــال ــت "ال ـت ـج ــاري ــة" ،إن ال ـغ ــرض من
زيـ ـ ــادة س ـقــف ال ـت ـس ـه ـيــات االئـتـمــانـيــة
هــو تمويل مشاريع التطوير العقاري

والفرص االستثمارية العقارية ،وتمويل
رأس ال ـم ــال ال ـعــامــل وس ـ ــداد ال ـتــزامــات
أخرى.
وأوضـحــت الشركة أنــه ال يــوجــد أثر
مالي في الوقت الحالي جراء توقيع تلك
االتفاقيات ،بل سيظهر األثر المالي عند
استخدام تلك الحدود االئتمانية.

«اإلعادة» تكسب  1.63مليون دينار
اع ـت ـم ــد م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة إعـ ــادة
التأمين الكويتية البيانات المالية للفترة
المنتهية في  31مارس  ،2019وأظهرت
ً
تحقيق الشركة أرباحا قدرها  1.63مليون

دينار بربحية بلغت  9.25فلوس للسهم
ً
 ،مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة 1.08
مـلـيــون دي ـن ــار بـمــا ي ـع ــادل  5.75فـلــوس
للسهم في الفترة نفسها من عام .2018

ةديرجلا

•
العدد  / 4114الجمعة  10مايو 2019م  5 /رمضان 1440هـ

economy@aljarida●com

11

اقتصاد

الحاجة إلى كلمات السر توشك أن تتالشى

شركات كبرى تقترب من القضاء على مشكلة اختراق الحسابات عبر التخلص منها
غلين فليشمان -
فاست كومباني

إن حفظ كلمة سر واحدة
لحاسوب واحد عملية
سهلة بما فيه الكفاية .لكن
ً
أحدا لم يكن يتوقع أن يكون
هناك الكثير من المعلومات
والمليارات من الملفات
والحسابات التي تتطلب من
كل منا حفظ عدد كبير من
كلمات السر.

الحاجة إلى كلمات السر توشك
أن ت ـت ــاش ــى .وه ـ ــذا ه ــو الـسـبــب
ال ــذي دف ــع شــركــة «مــوبـيـلـيــرون»
إلى تحديث ما تدعوه منتجاتها
إلغاء كلمة السر.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ــراه ـ ــن تـعـمــل
ً
«مــوبـيـلـيــرون» بعيدا عــن كلمات
السر ولكن هذه الخطوة ال تماثل
مــا تقوم بــه شــركــات أخــرى توفر
ً
تطبيقات تتطلب جـهــدا أقــل من
جانبنا الستخدام تلك الكلمات.
أصبحت كلمات الـســر صمام
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـح ـ ـفـ ــظ الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
بالصدفة ،إذ يــرجــع أصلها إلى
الستينيات مــن ال ـقــرن الماضي
عندما تم استخدامها على شكل
نـظــام مـشــاطــرة ل ــدى «إم آي تــي»
لالحتفاظ بالملفات الخاصة بها
على جهاز وحيد عندما انتشر
استخدام الحاسوب في العالم.
إن حـ ـف ــظ ك ـل ـم ــة سـ ــر واحـ ـ ــدة
ل ـح ــاس ــوب واح ـ ــد عـمـلـيــة سهلة
ً
ب ـمــا ف ـيــه ال ـك ـفــايــة .ل ـكــن أح ـ ــدا لم
يكن يتوقع أن يكون هناك الكثير
مــن الـمـعـلــومــات والـمـلـيــارات من
الملفات والحسابات التي تتطلب
مــن كــل مـنــا حـفــظ ع ــدد كبير من
كلمات السر.

المشكلة حقيقية
تـسـمــع «مــوب ـي ـل ـيــرون» الكثير
م ــن ال ـش ـكــاوى م ــن ع ـمــاء تقنية

المعلومات حول صعوبات كلمات
الـســر وتمثل أحــد سبل تخفيف
تـ ـل ــك ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات ف ـ ــي ت ـم ـك ـيــن
الـ ـش ــرك ــات مـ ــن م ـع ــال ـج ــة دخـ ــول
خدمات طرف ثالث.
واستطلعت «موبيليرون» رأي
مجموعة من  200مدير وغيرهم
من الذين يتخذون قــرارات حول
األمـ ــن ال ـس ـبــرانــي .وي ـق ــول الــذيــن
ُ
استطلعت آراؤه ـ ــم ،إنـهــم ســوف
يـ ـخـ ـفـ ـض ــون خ ـ ـطـ ــر اخ ـ ـتـ ــراقـ ــات
الحسابات من خالل إزالة كلمات
السر ومن خالل دراسات مشكالت

المستخدمين بينت الــدراســة أن
حوالي نصف طلبات الدعم تتعلق
بفقدان أو مشكالت كلمات السر.
وقـ ــال  90ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ق ــادة
األمـ ــن ال ـس ــوب ــران ــي ،إن الــوثــائــق
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــروق ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات
الـ ـمـ ـخـ ـت ــرق ــة ت ـت ـص ــل ب ــال ـت ـع ــرف
عـلــى كـلـمــة ال ـس ــر .وكـ ــان تحالف
مجموعة فــايــدو قــد بــدأ فــي عام
 2013بـفـكــرة إزالـ ــة كـلـمــات السر
ً
ً
باعتبارها عنصرا مهما للتحقق
من المستخدم ،وتشمل عضوية
التحالف كل شركة رئيسية مالية

أو شركة دوتكوم وبرمجة بما في
ذلــك شركات كبرى مثل أميركان
إكسبرس وأمازون وغوغل وفيس
بوك ومايكروسوفت.
وت ـش ــدد ف ــاي ــدو ع ـلــى جــوانــب
عامة والحاجة إلى سحر رياضي
يـسـمــح لـلـنــاس بــالـحـصــول على
مفتاح خ ــاص س ــري فيما تــوزع
جوانب عامة إلثبات الخصوصية
الـســريــة إلرسـ ــال رســائــل مشفرة
ت ـس ـت ـط ـيــع ح ـل ـه ــا .ويـ ــدعـ ــم ذل ــك
م ـق ـيــاس ف ــاي ــدو ي ــو 2اف «»U2F
ً
الذي يدرج أوال الهوية باستخدام

واحدة من الطرق المعددة بما في
ذلك تسجيل األجهزة من شركات
مثل يوبيكي « »Yubikeyالتي بنت
مداخل عامة ذات خواص فريدة،
ويـكــون التحقق ثنائي التوجيه
بخالف معظم اإلدخال المستخدم.
وتوفر شفافية الموقع معلومات
أمنية للتحقق من الهوية تساعد
عـلــى ردع الـهـجـمــات وم ـحــاوالت
االختراق.
واآلن تخيل السيناريو أعاله
مــن دون كلمة ســر على اإلطــاق
وذل ـ ــك ه ــو هـ ــدف ال ـت ـحــالــف عبر

ح ــزم ــة م ــن ال ـم ـقــاي ـيــس األحـ ــدث
ال ـت ــي ت ــدع ــى ف ــاي ــدو )FIDO2( 2
التي نقلتها إلى مسافة أقرب من
الواقعية.
و م ـ ـ ـ ــع  FIDO2ت ـ ـ ــم ت ــو سـ ـي ــع
المواصفات للسماح ليس فقط
ب ــاألج ـه ــزة ال ـتــي كــانــت مطلوبة
من التحالف في األيام األولى بل
ً
أيضا برنامج سطح المكتب الذي
يشمل رقاقة أمنية مستقلة تعالج
الهوية البيوميترية.
وتستطيع  FIDO2اعطاء مواقع
الـشـبـكــة وق ــد جــربـتـهــا «أبـ ــل» في
الدفع عبر أكثر من مليار جهاز من
دون جهد من جانب المستخدم.
وف ــي ال ـس ـنــة ال ـمــاض ـيــة تبنت
م ـ ــايـ ـ ـك ـ ــروس ـ ــوف ـ ــت الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الخيارات المختلفة لحساباتها
واع ـ ـت ـ ـمـ ــد الـ ـبـ ـع ــض م ـن ـه ــا ع ـلــى
 ،FIDO2و فـ ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر فـ ـب ــرا ي ــر
الـمــاضــي ،أعلنت «غــوغــل» أن أي
ج ـهــاز يـشـغــل أن ــدروي ــد النسخة
ً
 7أو أحــدث سيكون متوافقا مع
مقاييس فــايــدو 2بالتالي ليس
داع الدخـ ــال كـلـمــة ال ـســر من
م ــن ٍ
المستخدمين.
وكما الحال مع تحالف فايدو،
يبدو أن «أبل» متمسكة بتطبيقات
ال ـ ـطـ ــرف الـ ـث ــال ــث لـ ـك ــن مـ ــن دون
م ــواق ــع عـلــى الـشـبـكــة السـتـخــدام
ه ــوي ــة ال ـل ـم ــس والـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
الوجه بعد إدخال التطبيق ،وإذا
جعلت الشركة تلك أولوية فسوف

تكون خطوة قصيرة في دعم
مقاييس فايدو.2
ولو أنني قلت لك قبل عقد
من الزمن إن بإمكانك التخلي
عن كلمات السر ،لظننت أنني
ً
أصبت مجنونا ألن كــل شيء
حـتــى تـلــك النقطة ك ــان يشير
إلى أننا بحاجة إلى كلمات سر
أفضل وأقوى لدحر االختراقات
ً
التي تتكاثر يوميا.
ل ـك ــن ب ـع ــد  10سـ ـن ــوات من
اخـ ـت ــراق ال ـح ـســابــات ظ ـهــر أن
الكثير مــن الـشــركــات ومــن كل
األح ـ ـج ـ ــام ال ت ـح ـس ــن تــأم ـيــن
ك ـل ـم ــات ال ـ ـسـ ــر ،ك ـم ــا ظ ـه ــر أن
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن
اخ ـت ــاروا كـلـمــات ســر ضعيفة
على الرغم من أننا ال يمكن أن
ً
نلومهم نـظــرا ألن كلمة السر
البسيطة هي الرد األفضل على
نظام مصمم بصورة سيئة.
وق ــد ح ــان ال ــوق ــت للقضاء
عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر م ــع
شـ ــركـ ــات م ـث ــل مــوب ـي ـل ـي ـلــرون
 MobileIronتعمل لمصلحة
مؤسسات كبرى ومثل غوغل
وم ــاي ـك ــروس ــوف ،وي ـب ــدو أننا
ً
نقترب من القول وداعا لكلمات
ال ـس ــر .والـمـسـتـقـبــل يـمـكــن أن
يـ ـك ــون دخـ ـ ـ ــول الـ ـحـ ـس ــاب مــن
خ ـ ــال نـ ـظ ــرة ال ـع ـي ــن ،وي ـق ــول
«بيديسكومب» :إني أحدق في
جهازي الذي يعرف أنني هو.

للمتقاعدين
توفر
أميركية
ساحلية
مدن
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تقرير المناخ العالمي  2021بانتظار النتائج الحاسمة لنموذج «كوبلد» الدولي حياة الئقة مقابل  ٤٠ألف دوالر سنويا
●

●

ليونارد هايمان ،ووليام تيلس -
أويل برايس
تتوقع النماذج القياسية الجديدة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـنـ ــاخ تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارع مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت زي ـ ـ ـ ــادة
االحتباس الحراري في المستقبل .وتم
تطوير هذه النماذج من إدارة الطقس
والبحار الوطنية في برنستون بوالية
نيوجيرسي ومركز الجمعية الوطنية
العلمية لـلـبـحــوث الـجــويــة و 6مــراكــز
دولية أخــرى .وإذا صدقت التوقعات،
ف ــإن ال ــدراس ــات ال ـجــديــدة تــوفــر لـقــادة
ً
ال ـع ــال ــم ف ــرص ــا أقـ ــل ل ـت ـف ــادي ال ـت ـفــاقــم
الـخـطـيــر ف ــي ت ــداع ـي ــات تـغـيــر الـمـنــاخ
العالمي.
وكانت نماذج تغير المناخ السابقة
ت ــوق ـع ــت أن ت ـف ـضــي م ـض ــاع ـف ــة ثــانــي
أكسيد الكربون إلى حــدوث زيــادة في
درجات الحرارة العالمية بين 5 – 2.5
درجات مئوية.
وت ـش ـيــر ال ـن ـم ــاذج ال ـج ــدي ــدة ال ــى أن
ً
التقديرات السابقة كانت محافظة جدا
وأن مـضــاعـفــة ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون
سوف تفضي إلى خمس درجات مئوية
أو أك ـثــر م ــن االح ـت ـبــاس الـ ـح ــراري في
المستقبل.
وال يعرف علماء المناخ على وجه
ال ـي ـق ـيــن لـ ـ َـم ت ـب ـيــن ال ـن ـم ــاذج ال ـجــديــدة
درجات حرارة أعلى وهو سؤال ينتظر
ً
جوابا بعد تشغيل الباحثين للمشروع
ال ـت ـعــاونــي ال ــدول ــي «نـ ـم ــوذج كــوبـلــد»
الذي سوف يفحص كل النماذج بدقة
متناهية ويشغل  5عمليات محاكاة
ً
ً
وقــد يطرح  23نموذجا إضــافـيــا .لكن
لألسف ،فــإن تشغيل نموذج «كوبلد»
يأتي بعد تأخير دام سنة كاملة.
وهذه النماذج سوف تكون حيوية
بالنسبة لتقرير هيئة األمــم المتحدة
الحكومي بشأن تغير المناخ العالمي

كيتي هيل  -ماركت ووتش

يعرف المتقاعدون أين يجدون ضالتهم،
خصوصا بعد أن انخفض متوسط دخل
العائلة في الواليات المتحدة ،وفق بيانات
مكتب االحصاءات ،الى نحو  49ألف دوالر
في السنة.
وجــالــت نـشــرة مــاركــت ووت ــش فــي عدة
م ــدن ســاحـلـيــة فــي شـتــى أن ـحــاء الــواليــات
المتحدة ،حيث كانت مستويات المعيشة
أقــل مــن متوسط الــدخــل ،وتبين وجــود 4
مدن شاطئية تصل تكلفة عيش المتقاعد
فيها بمستوى حياة الئق الى  40ألف دوالر
في السنة ،وهذه المدن هي:

بي سانت لويس بوالية المسيسيبي
الذي سوف يصدر عام  .2021وسيطرح
أع ـض ــاء الـهـيـئــة ال ــدول ـي ــة أس ـئ ـلــة على
صــانـعــي ال ـن ـم ــاذج .وإذا ب ــدت نـمــاذج
ً
تغير المناخ األكثر تقدما مقنعة فإن
ً
ذل ــك س ــوف ي ـطــرح ض ـغــوطــا إضــافـيــة
على المنظمات التابعة لهيئة األ مــم
المتحدة من أجل التقدم بحلول أكثر
ج ــدي ــة .وسـ ـ ــوف ي ـت ـط ـلــب ه ـ ــذا ب ـ ــدوره
ً
ظهورا أو ردود فعل مناسبة من جانب
السياسيين.
وال يمكننا توقع ما إذا كان نموذج
«كوبلد» سيؤكد نتائج نماذج المناخ
الثمانية أو سيكشف عن خلل حاسوبي
قد يتحدى قدرة أكبر باحثي المناخ.
و مــن غير المحتمل أن تتوافر تلك
النتائج قبل م ــرور سنة أو أ كـثــر كما
ال نـسـتـطـيــع ال ـت ـن ـبــؤ ب ـكــم «ال ـب ـح ــوث»
المناقضة التي سوف تظهر فجأة على
شبكة اإلنترنت.
وح ـ ـتـ ــى قـ ـب ــل ال ـت ـث ـب ـي ــت ،فـ ـ ــإن ه ــذه
التوقعات الجديدة المتعلقة بالمناخ
تـعـتـبــر م ـه ـمــة .وج ـع ــل أحـ ــد مــرشـحــي

الــرئــاســة األمـيــركـيــة وه ــو ديـمـقــراطــي
ي ــدع ــى جـ ـ ــاي انـ ـسـ ـل ــي ت ـغ ـي ــر ال ـم ـن ــاخ
محور حملته في انتخابات الرئاسة.
وم ــن الـمــؤكــد أن ه ــذه ال ـن ـمــاذج ســوف
تعزز قضيته وسوف تشير في نهاية
المطاف إلى الحاجة إلى القيام بعمل
أسرع.
وسوف يتوافر لدى نشطاء حماية
البيئة في شتى أنحاء العالم المزيد
من األدلة الحاكمة من أجل الضغط على
ر جــال السياسة للقيام بعمل عالجي
ً
إضافي أيضا.
ونحن نعتقد أن الجدال حول المناخ
– وسياساته وأخطاره – سوف يتفاقم
إذا بـ ــدا أن ال ـم ـن ــاخ ال ـعــال ـمــي ي ـتــردى
بوتيرة أسرع مما سبق .وليس من غير
المحتمل أال يبرز المزيد من الدعوات
للقيام بمعالجات جــد يــدة وأن يظهر
ذلك في الحمالت السياسية هنا وفي
الخارج.

كل أصدقائك قد يكونون توجهوا الى
فلوريدا بقصد التقاعد ،ولكنك تستطيع
الحصول على أفضل مردود مقابل أموالك
ع ـل ــى ش ــاط ــئ ج ـم ـيــل فـ ــي ال ـم ـس ـي ـس ـي ـبــي،
وتحديدا في مدينة تدعى سانت لويس،
ف ـب ـعــد ت ـم ـض ـيــة يـ ــوم واحـ ـ ــد ع ـل ــى شــاطــئ
ه ــذه الـمــديـنــة بــإمـكــانــك ت ـبــادل األحــاديــث
مــع السكان المحليين ال ــودودي ــن ،وربما
األكثر أهمية هو السعر المنخفض للشقق
السكنية التي يمكن الحصول عليها مقابل
مبلغ يقل عن ألف دوالر في الشهر.

بنساكوال بوالية فلوريدا
لن يفاجأ سكان بنساكوال في فلوريدا
بـقــدومــك ،ألن المدينة صنفت فــي المركز
ال ــ 37باعتبارها المكان األفـضــل للعيش
فــي أم ـيــركــا ،بـحـســب مـجـلــة يــو اس نيوز
آن ــد وورلـ ــد ريـ ـب ــورت ،وت ـع ــرض الـمــديـنــة،
التي يقطنها نحو  50ألف نسمة ،مزيجا
مــن العيش المتدني التكلفة وا لـشــوا طــئ
الجميلة ذات المياه الـهــادئــة ،الــى جانب
الكثير من األنشطة التي يمكن القيام بها.

منزل في بي سانت لويس بالمسيسيبي

فورت بيرس بوالية فلوريدا
تبعد ه ــذه الـمــديـنــة حــوالــي ســاعــة عن
شمال شاطئ وســت بالم بيتش الشهير،
وتضم مركزا حضريا ساحرا ،وتصنفها
إص ـ ــدارات ريـ ــدرز دايـجـســت وت ــراف ــل على
قــوائـمـهــا ال ـخــاصــة ب ــال ـش ــوارع الرئيسية
في أميركا التي تعج بالمطاعم واألماكن
الجاذبة لالهتمام.
ورغــم أن هــذه المدينة ليست مزدحمة
فهي تحفل بـعــروض ب ــرودواي أو مسرح
إشـ ـ ـ ــراق ال ـش ـم ــس وح ـ ـضـ ــور ال ـك ــوم ـي ــدي ــا
الـبـحــريــة والـتـســوق فــي ســوق الـمــزارعـيــن
ص ـب ــاح ال ـس ـبــت ،ل ـكــن رب ـم ــا ك ــان الـجــانــب
األكثر أهمية هو الشواطئ غير المزدحمة
والقدرة على التمتع بمذاق األسماك التي
يتم اصطيادها.

كوربس كريستي بوالية تكساس
إذا كانت فكرة مدينة صغيرة تخيفك
ق ـل ـيــا ،بـسـبــب ع ــدم ت ــواف ــر م ــراك ــز كـبـيــرة
للتسوق ،أو فيما إذا كنت تتهيب للتوجه

نتائج مخيبة لكبريات الشركات النفطية في الربع األول

●

نيك كننغهام  -أويل برايس

بعد عدد من األربــاع السنوية القوية
والمجزية لشركات النفط الكبرى  ،جاء
أداء أول ث ــاث ــة ش ـه ــور م ــن ه ــذه الـسـنــة
ً
مخيبا لآلمال .إذ نتيجة للتأثير السلبي
لهبوط أسعار النفط وهوامش التكرير
األضعف وتدهور أسعار الغاز الطبيعي
الـ ـمـ ـس ــال ،ان ـك ـم ـشــت األربـ ـ ـ ــاح بــالـنـسـبــة
لكبريات شــر كــات النفط المتكاملة في
الربع األول من هذا العام.
بليك فـيــرنــانــديــز ،وهــو كبير محللي
ب ـح ــوث لـ ــدى ش ــرك ــة بــاي ـبــر ج ــاف ــري آنــد
سيمونز انــرجــي ،أبـلــغ وكــالــة «روي ـتــرز»
قبل موعد تقرير األرباح «نحن ال نتطلع
إلى ربع أول مربح للمجموعة».
وهو ال يتوقع على أي حال أن يصبح
ً
األداء الضعيف للشركات الـكـبــرى أمــرا
ً
مستداما .وقال «إذا حصلت على بعض
من النتائج الضعيفة فقد تتراجع قيمة
األسهم في يوم إعالن النتائج ،لكنني أظن
أن المستثمرين سوف يتجاهلون حدوث
ذلك إلى حد كبير».
وك ـش ـفــت ش ــرك ــة اك ـس ــون مــوب ـيــل يــوم
الجمعة الماضي عن أربــاح الربع األول
ال ـت ــي بـلـغــت  2.4م ـل ـيــار دوالر وجـ ــاء ت
م ـن ـخ ـف ـضــة ب ـن ـس ـبــة ال ـن ـص ــف عـ ــن 4.65
مليارات دوالر حققتها في السنة السابقة،

ومنخفضة بأكثر مــن  60فــي المئة عن
الربع األخير.
وزاد اإلنـفــاق إلــى  6.9مـلـيــارات دوالر
ً
مرتفعا بنسبة  42فــي المئة عــن الربع
األول من عام  2018نتيجة عمليات الحفر
الـكـثـيـفــة ف ــي ح ــوض ب ـيــرم ـيــان ،وســاعــد
ذلك بدوره على تحسين إنتاج السوائل
بنسبة  5في المئة.
ونما إنتاج شركة اكسون من حوض
بيرميان بنسبة  140في المئة محسوبة
على أساس سنوي.
ووجـ ـه ــت ش ــرك ــة اكـ ـس ــون الـ ـل ــوم على
نتائجها المحبطة الى األسواق الضعيفة
للتكرير.
وقال المدير التنفيذي للشركة دارين
وودز في بيان له« :ساعد أداء التشغيل
الثابت في الربع األول من هذه السنة على
التخفيف من تأثير تحديات داونستريم
وبيئة الهامش الكيميائي».
وفي الواقع خسرت وحدة داونستريم
ً
في شركة اكسون أمــواال في الربع األول
مــن هــذه السنة نتيجة تأثير الهوامش
المتدنية وز ي ــادة نفقات الصيانة على
األرباح.
وفي جهد يهدف إلى تهدئة مخاوف
المستثمرين رفعت الشركة توزيعاتها
ً
الفصلية  5في المئة لتصل إلى  87سنتا
للسهم.

من جهة أخرى أعلنت شركة شيفرون
ً
أرباحا بقيمة  2.6مليار دوالر في الربع
األول وتقل هذه األرباح بأكثر من الربع
عن  3.6مليارات دوالر حققتها الشركة
قبل سنة لكنها تظل أ فـضــل مــن نتائج
شركة اكـســون .وكــرر توضيح شيفرون
ما قالته منافستها ،أي أن «أربــاح الربع
األول تراجعت عن سنة خلت ،ويرجع ذلك
بشكل كبير إلــى أسعار الخام المتدنية
والهوامش الضعيفة للصناعات النفطية
الــاح ـقــة وص ـنــاعــة ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات»،
بـحـســب م ــا ورد ف ــي ت ـصــريــح لـلــرئـيــس
التنفيذي لشركة شيفرون مايكل ويرث.
وبالنسبة إ لــى شيفرون شكل تقرير
ً
ً
األر ب ــاح بيانا متواضعا بالمقارنة مع
عــرضـهــا الـبــالــغ  33مـلـيــار دوالر لـشــراء
أناداركو بتروليوم.
وقـ ـ ـ ــال ويـ ـ ـ ــرث إن «ال ـ ـمـ ــزيـ ــج ال ـم ـك ــون
م ــن أص ـ ــول أنـ ــاداركـ ــو ال ـعــال ـيــة ال ـج ــودة
وأش ـ ـخـ ــاص لــدي ـهــم م ـحــافــظ ف ــي شــركــة
ش ـي ـف ــرون ي ـق ــوي م ــرك ــزن ــا الـ ــريـ ــادي في
حـ ــوض ب ـيــرم ـيــان وي ـب ـنــي قـ ـ ــدرات مـيــاه
عميقة أكثر في خليج المكسيك وسوف
يفضي إل ــى تحسين أعـمــالـنــا فــي الـغــاز
الطبيعي المسال .وتسهم أوكسيدنتال
بتروليوم في تعقيد عملية االستحواذ
ولكن شيفرون تعتبر الفائز المحتمل في
حرب العروض النادرة هذه.

وف ـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،أبـ ـلـ ـغ ــت ش ــرك ــة
توتال عن أربــاح بقيمة  2.8مليار دوالر
منخفضة بنسبة  4فــي ا لـمـئــة فـقــط عن
أرباح سنة خلت.
وساعد هذه الشركة النفطية الفرنسية
ال ـت ـح ـســن الـ ـ ــذي ش ـه ــدت ــه م ـج ـمــوعــة مــن
مشاريعها الرئيسية.
وك ـم ــا ذكـ ــر م ــن ق ـب ــل ،ك ــان ــت هــوامــش
التكرير الضعيفة العامل المشترك بين
هذه التقارير.
وخالل ركود أسواق النفط بين 2014
و  2016شكلت أر ب ــاح عمليات التكرير
ح ـمــايــة مـهـمــة بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـشــركــات
المتكاملة وقد وفرت عوائد قوية خففت
من الخسائر الناجمة عن أسعار النفط
المتدنية.
و ب ـ ـح ـ ـسـ ــب صـ ـحـ ـيـ ـف ــة وول س ـت ــر ي ــت
جــورنــال شكل التكرير ما يصل إلــى 34
فــي المئة مــن الــدخــل الصافي المشترك
لـ ـش ــركـ ـت ــي اك ـ ـ ـسـ ـ ــون وشـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرون خـ ــال
السنوات الخمس الماضية ،وأكثر من 50
في المئة في البعض من السنين.
ل ـكــن ت ـلــك األيـ ـ ــام ب ــات ــت م ــن ال ـمــاضــي
اآلن .وقد أبلغ ساندي فيلدن وهو مدير
ال ـب ـحــوث الـنـفـطـيــة ل ــدى مــورن ـنــغ سـتــار
صـحـيـفــة وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال أنـهــم
ال ي ــزال ــون يـحـقـقــون األم ـ ــوال ول ـكــن تلك
الهوامش المجزية اختفت.

كان أحد األسباب وراء هوامش التكرير
الـضـعـيـفــة ف ــي ه ــذه الـسـنــة ه ــو الخصم
المتراجع للنفط الثقيل ،وقــد أثــر نقص
اإلمدادات من فنزويال والمكسيك وإيران
والخفض اإللزامي لإلنتاج في كندا على
سوق النفط الثقيل.
وترددت أنباء عن وضع خصم للنفط
الكندي الثقيل وكذلك نفط غرب تكساس
الوسيط مقارنة مع خام برنت في العام
الـ ـم ــاض ــي ب ـس ـب ــب اخـ ـتـ ـن ــاق ــات خ ـط ــوط
األنابيب.
وعـلــى سبيل الـمـثــال تــم ت ــداول مزيج
المكسيك الثقيل مايا عند خصم بنحو
 8دوالرات للبرميل بالنسبة إ ل ــى خــام
لويزيانا الخفيف الحلو في الربع األول
من عام  2018لكنه تقلص إلى  4دوالرات
للبرميل في هذه السنة ،بحسب صحيفة
وول ستريت جورنال التي أوردت النبأ.
ولم يشعر محللون بقلق متزايد إزاء
مسار شركات النفط الكبرى وقد ارتفعت
أس ـع ــار ال ـخ ــام ب ـق ــوة م ـقــارنــة م ــع بــدايــة
السنة ،ولكن المستثمرين بالنسبة إلى
الوقت الراهن لم يتأثروا ،وشهدت اكسون
ً
هبوطا بأكثر من  2في المئة في أسعار
أسهمها يوم الجمعة الماضية.

الــى المطاعم ،فــان كــوربــس كريستي هي
الـمـكــان ال ــذي يتعين عليك الــذهــاب الـيــه،
حيث توفر مكانا مالئما للناس من  5الى
 50سنة.
وفي حقيقة األمر فإنك لن تشعر بالملل
في كوربس كريستي ،حيث تعرض المزرعة
ال ـم ــائ ـي ــة  360ن ــوع ــا مـ ــن األح ـ ـيـ ــاء تـحــت
الـمــاء ،كما يوجد بها عــدد من المتاحف،
بينها متحف الفنون في جنوب تكساس،
إضافة الى مطعم يقدم وجبات مكسيكية
وتايلندية وفرنسية وايطالية.
هـ ـن ــاك أيـ ـض ــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـخـ ـي ــارات
الشاطئية ،بما في ذلك جزيرة موستانغ
الـتــي تمتد  18مـيــا ،إضــافــة إل ــى شاطئ
جــزيــرة ب ــادري الــوطـنــي ،ال ــذي يعد أطــول
امـتــداد للنطاق غير المعمور فــي العالم،
حـيــث تـضــم  70مـيــا مــن ال ـســواحــل ،وهــو
أرض صـلـبــة مــائ ـمــة ل ـت ـكــاثــر الـســاحــف
البحرية ،وأكثر من  380نوعا من الطيور.
إضافة إلى ذلك ،يبلغ متوسط قيمة المنزل
نحو  150ألف دوالر ،وتكلفة المعيشة هي
أقــل مــن مــدن هــذه القائمة ،كما ال تفرض
تكساس أي ضريبة على الدخل.

ثقافة اقتصادية

االحتكار
بالمعنى الضيق للكلمة ،يعني
االحتكار وجود منتج واحد فقط
إلحدى السلع التي ليس لها بديل
اقتصادي مناسب آخــر ،أو ليس
ل ـهــا بــديــل ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .وع ــادة
ما تسمى هذه الحالة باالحتكار
المطلق.
وليس من الشائع وجود منتج
واحــد فقط إلحــدى السلع ،وربما
يكون عدم وجود بديل آخر على
اإلط ــاق لتلك السلعة مــن األمــور
األك ـثــر ن ــدرة ،عـلــى سبيل المثال
ت ـع ـت ـب ــر ج ـم ـي ــع أن ـ ـ ـ ــواع األغـ ــذيـ ــة
والـ ـمـ ـش ــروب ــات ب ــدائ ــل لـبـعـضـهــا
الـ ـبـ ـع ــض ب ـ ــدرج ـ ــة م ـ ــا ك ـ ـبـ ــرت أم
صـ ـغ ــرت ،م ــا دام ـ ــت ت ـش ـبــع نفس
الحاجة.
وت ـ ـت ـ ــراوح الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـف ـع ـل ـيــة
للسلع وال ـخــدمــات بـيــن حالتين
متطرفتين هما االحتكار المطلق
والمنافسة الكاملة ،ويطلق على
هذه الحاالت اسم المنافسة غير
الكاملة ،لكن مع ذلك فإن مصطلح
االحـ ـتـ ـك ــار ي ـط ـلــق ع ـل ــى ال ـح ــاالت
القريبة من االحتكار أو الحاالت
الحادة من المنافسة غير الكاملة.

اقتصاد

12

ةديرجلا

•
العدد  / 4114الجمعة  10مايو 2019م  5 /رمضان 1440هـ

economy@aljarida●com

 4.1ماليين دينار أرباح «الصالحية» بالربع األول
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة الـ ـص ــالـ ـحـ ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
تحقيقها صــا فــي ر ب ــح بمبلغ  4.1ماليين
دي ـنــار بربحية  8.3فـلــوس للسهم الــواحــد
خالل األشهر الثالثة المنتهية في  31مارس
 ،2019مـقــابــل  5.7مــايـيــن دي ـنــار بربحية
ً
 11.7فلسا للسهم للفترة المقارنة من العام
الماضي.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس ،إن
تراجع األرباح بسبب انخفاض أرباح حصة
فــي نـتــائــج شــركــة مـحــاصــة كــانــت قــد أتمت
أراض فــي المملكة المتحدة
عمليات بيع
ٍ
خالل الفترة المقارنة.
وذكر غازي النفيسي رئيس مجلس إدارة
«الصالحية العقارية» ،أن الشركة حافظت
خــال الــربــع األول مــن  2019على استقرار
إيــراداتـهــا التشغيلية ،كما ارتفعت حقوق
الملكية بنسبة  2في المئة إلى مبلغ 155.4

ً
مـلـيــون دي ـن ــار م ـقــارنــة م ــع  151.8مـلـيــونــا،
فيما بلغ إجمالي موجودات الشركة 338.7
ً
مليونا مقابل  308.6ماليين وبنمو قدره 10
في المئة عن الفترة المقارنة ،بسبب زيادة
األع ـمــال تـحــت التنفيذ الـخــاصــة بمشروع
العاصمة.
من جهة أخرى ،قال النفيسي إن مجلس
اإلدارة وافـ ــق ع ـلــى زي ـ ــادة رأسـ ـم ــال شــركــة
الـعــاصـمــة الـعـقــاريــة (شــركــة تــابـعــة لشركة
ال ـصــال ـح ـيــة ال ـع ـق ــاري ــة) بـمـبـلــغ  30مـلـيــون
دينار ،وقد أتمت شركة العاصمة العقارية
اإلجراءات الرسمية لزيادة رأسمالها ليصبح
 110ماليين دينار ،وتخصص تلك الزيادة
عــن مــد يــو نـيــة لمصلحة شــر كــة الصالحية
ً
ً
العقارية ،في حين تتوقع الشركة أثرا قويا
لتلك الزيادة في تحسين المؤشرات المالية
للشركة وشركتها التابعة.
غازي النفيسي

« »KIBيشارك بورشة «التنمر في العمل»
ش ــارك بـنــك الـكــويــت الــدولــي
( ،)KIBأخ ـيــرا ،فــي ورش ــة عمل
"التنمر في العمل" ،التي قدمتها
االخـتـصــاصـيــة الـنـفـسـيــة دينا
الوهيب ،وذلك في إطار الشراكة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــرب ــط
البنك مــع مـبــادرة "كميونتي"،
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم الـ ـط ــاق ــات
واألفكار واإلبــداعــات الشبابية
في الكويت.
ون ــاق ـش ــت مـ ـح ــاور ال ــورش ــة
مـفـهــوم الـتـنـمــر الــوظ ـي ـفــي ،مع
تسليط ا ل ـضــوء عـلــى تفسيره
العلمي ،وأ ث ــره على الشخص
وال ـم ـج ـت ـمــع ،إض ــاف ــة إلـ ــى رأي
المجتمع به.
وبهذه المناسبةَّ ،
صرح مدير
أول وحدة االتصال المؤسسي
في البنك ،نواف ناجيا" :رعاية
( )KIBلورشة العمل هذه جاءت
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره مـ ــؤس ـ ـسـ ــة م ــال ـي ــة
وطنية تسعى للقيام بمهمتها

الـمـجـتـمـعـيــة ،ال ـتــي تــركــز على
ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،والـ ـت ــأثـ ـي ــر
اإلي ـجــابــي عـلــى الـمـجـتـمــع ،من
خالل المشاركة في دعم ورعاية
العديد من الفعاليات التي تمس
م ـخ ـت ـل ــف شـ ــرائـ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع،
و ت ـعــزز ا لـقـيــم المجتمعية في
مختلف المجاالت".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن "الـ ـتـ ـنـ ـم ــر
الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي م ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع
والمفاهيم المهمة التي تحتاج
إل ــى وع ــي ،وم ــن ه ــذا المنطلق
ً
ن ـس ـعــى دائ ـ ـمـ ــا إل ـ ــى ن ـش ــر قـيــم
االح ـت ــرام وال ـم ــودة فــي تعامل
الموظفين مع بعضهم البعض،
مــع إعـطــاء كــل مــوظــف الفرصة
لمناقشة كل ما يدور في ذهنه
م ـ ــن أسـ ـئـ ـل ــة أو اسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات
بمنتهى الشفافية ،ما يؤدي إلى
وضع حد لمثل هذه األمور".
ُي ــذ ك ــر أن ش ــرا ك ــة " "KIBمع
مبادرة "كميونتي" تهدف إلى

ت ـم ـك ـيــن الـ ـشـ ـب ــاب والـ ـت ــواص ــل
مـ ـعـ ـه ــم بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـبــر
مختلف الفعاليات التي تنعكس
ً
إي ـج ــاب ـي ــا ع ـل ـي ـهــم ،ح ـي ــث تـعــد
هذه المبادرة حركة اجتماعية
تسمح للمبتكرين والمبدعين
ً
فــي الـكــويــت أن يجتمعوا معا
لتعزيز المشاركة الفعالة فيما
بينهم ،إلى جانب دعم أفكارهم
ومشاريعهم ،من خــال تنظيم
عدد من المحاضرات والدورات
وورش العمل التفاعلية.

الدوسري :تأثر مبيعات «الصلبوخ»
بوقف التعامل مع السوق القطري
●

أشرف عجمي

قـ ــال ع ـضــو مـجـلــس اإلدارة
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــوض ف ــي
ش ــرك ــة ال ـص ـل ـب ــوخ ال ـت ـج ــاري ــة،
فاضل الــدوســري ،إن األســواق
الـخـلـيـجـيــة ش ـه ــدت ف ــي ال ـعــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـت ــأث ــر
بـ ـ ـ ــاألحـ ـ ـ ــداث الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فــي
المنطقة ،حيث تأثرت قطاعات
اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة جـ ـ ـ ــراء
ال ـ ـخـ ــاف الـ ـقـ ـط ــري الـخـلـيـجــي
وقطع العالقات الدبلوماسية
والتجارية بين أطراف الخالف.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ــدوس ـ ــري خ ــال

ان ـع ـق ــاد ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
الـ ـع ــادي ــة ل ـل ـش ــرك ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن
"الصلبوخ" لم تكن بمنأى عن
ال ـتــأثــر ب ــال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية السلبية لألسواق
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ح ـ ـيـ ــث تـ ــأثـ ــرت
مـبـيـعــات الـشــركــة بشكل كبير
ب ــوق ــف ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـس ــوق
القطري وكذلك تاثر قطاع النقل
ال ـب ـحــري ك ـث ـيــرا ب ــال ـق ــرار ،مما
أدى الى هجرة سفن النقل الى
أســواق أخــرى ،وبــذلــك ارتفعت
أسعار النقل البحري.
وح ــول ال ـمــؤشــرات المالية
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة ،أشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــدوسـ ـ ــري

ال ــى أن "ال ـص ـل ـبــوخ" الـتـجــاريــة
حققت خسائر صافية قدرها
نحو  811.352ألــف ديـنــار عن
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـهـتـيــة في
 ،2018منوها الى أنه رغم ذلك
اس ـت ـط ــاع ــت الـ ـش ــرك ــة تـحـقـيــق
مؤشرات ايجابية ومنها زيادة
الـ ـه ــوام ــش ال ــرب ـح ـي ــة وكـ ـف ــاءة
التشغيل وتخفيض المصاريف
العمومية واإلدارية.
وكانت الجمعية العمومية
قــد وافـقــت على جميع البنود
ال ـمــدرجــة ،ومـنـهــا ع ــدم تــوزيــع
أرب ـ ــاح ن ـقــديــة ع ـلــى مـســاهـمــي
الشركة عن العام الماضي.

«بيتك» يقدم الضيافة للمصلين في «التراويح»
قـ َّـدم بيت التمويل الكويتي
(ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك) خـ ـ ــدمـ ـ ــة ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة
بـمـجـمــوعــة م ــن ال ـم ـســاجــد في
مناطق مختلفة بالكويت في
ص ــاة ال ـت ــراوي ــح ،ضـمــن إط ــار
ب ــرن ــام ـج ــه الـ ـح ــاف ــل فـ ــي شـهــر
رم ـضــان (تــواصــل بالخير في
شهر الخير .)5
وتأتي هذه الخدمة ،حرصا
م ـ ــن "بـ ـيـ ـت ــك" عـ ـل ــى الـ ـت ــواص ــل
م ـ ــع ال ـم ـج ـت ـم ــع ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المناسبات ،واستمرارا لريادته
في المسؤولية االجتماعية.
والق ــت ال ـم ـبــادرة ،الـتــي دأب
البنك على القيام بها سنويا،
استحسانا من رواد المسجد
ورج ــال األمــن والقائمين على
الـتـنـظـيــم فــي ص ــاة ال ـتــراويــح
بعدة مساجد.
ويواصل "بيتك" وجوده في
عدة مساجد بالكويت ،وتقديم

خــدمــة ال ـض ـيــافــة ،ان ـطــاقــا من
حـ ــرصـ ــه عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم ال ـج ـه ــود
ال ـت ـط ــوع ـي ــة فـ ــي ال ـم ـن ــاس ـب ــات
المهمة ،لتشمل جهات وأنشطة
مختلفة تـعـكــس حــر صــه على
تعزيز الروابط مع جميع فئات
المجتمع ومؤسسات الدولة.
وت ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ـب ـ ــادرة ت ـقــديــم
ال ـض ـي ــاف ــة فـ ــي ال ـم ـس ــاج ــد مــع
استمرار فريق "بيتك" التطوعي
يوميا بتوزيع وجـبــات إفطار
ال ـصــائــم ب ـمــواقــع مختلفة في
الكويت لتوزيع  30ألف وجبة
إف ـط ــار ،وك ــذل ــك ال ـم ـشــاركــة في
حملة "رمـضــان أم ــان" لتوزيع
 100ألـ ـ ــف وجـ ـ ـب ـ ــة ،م ـ ــن خ ــال
التواجد بأبرز وأهم التقاطعات
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع وجـ ـب ــات
اإلفطار قبل موعد أذان المغرب
ب ـع ـش ــر دق ـ ــائ ـ ــق ،مـ ــع تــوص ـيــل
رسائل بالتوعية المرورية.

فريق «بيتك» التطوعي يقدم الضيافة للمصلين
ويـ ـشـ ـم ــل ب ــرن ــام ــج "ب ـي ـت ــك"
الــرم ـضــانــي (ت ــواص ــل بالخير
ف ــي ش ـه ــر ال ـخ ـي ــر  ،)5أنـشـطــة
وم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات إن ـ ـس ـ ــان ـ ـي ـ ــة
واجتماعية متعددة ،ومبادرات
تــوعــويــة ،وتــواصــا يوميا مع

ال ـج ـم ـه ــور ،وزيـ ـ ـ ــارات لـجـهــات
مختلفة ،ومسابقات وغبقات
وع ــروض ــا وأن ـش ـط ــة ريــاضـيــة
وشبابية تــؤكــد ري ــادة "بيتك"
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف

جوانبها ،ومواصلة جهود دعم
المبادرات التي تخدم المجتمع،
والحرص الكبير على تحقيق
الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ،كــإحــدى
أهم ركائز استراتيجية البنك.

ً
فريق «وربة» يزور دار رعاية المسنين وأطفال مستشفى «األميري» انطالق مسابقة «رتل مع بوبيان» غدا
استهل فريق بنك وربة التطوعي
أولى نشاطاته خالل شهر رمضان
المبارك بزيارة النزالء في دار رعاية
المسنين بقسميها الرجال والنساء
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
وال ـع ـمــل واألطـ ـف ــال ال ـمــرضــى في
المستشفى األ م ـي ــري لتهنئتهم
بحلول الشهر الفضيل واالطمئنان
على أحوالهم.
وقــال البنك فــي بيان صحافي
أم ـ ـ ــس ،إن ذل ـ ــك ي ــأت ــي مـ ــع ب ــداي ــة
ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـي ــل ،ش ـه ــر ال ـخ ـيــر
ً
وال ـت ــواص ــل وال ــرح ـم ــة ،وال ـت ــزام ــا
ببنود مسؤوليته االجتماعية تجاه
جميع شرائح المجتمع الكويتي
السيما في شهر البركة والرحمة
والتواصل الداعي إلى تعزيز روح
اإلخـ ــاء وغ ــرس م ـبــادئ ومفاهيم
ديننا اإلسالمي في وصل األرحام
وبث البهجة والسرور في النفوس.

فريق وربة خالل زيارته لدور رعاية المسنين
وخالل الزيارتين ،عمل فريق بنك
وربة التطوعي على تهنئة المسنين
واألط ـ ـفـ ــال ب ـح ـلــول ش ـهــر رم ـض ــان،
وم ـشــارك ـت ـهــم ال ـ ـ ــروح الــرمـضــانـيــة
ال ـســام ـيــة ،مـقــدمـيــن الـيـهــم الـهــدايــا
الـ ـت ــذك ــاري ــة مـ ــن وح ـ ــي ال ـم ـنــاس ـبــة

المباركة ،كما حــرص الفريق على
التواصل معهم وبث األمل والسرور
في أنفسهم كي يعيشوا بركة الشهر
الفضيل ومعانيه السامية.
وف ــي مـعــرض تعليقه على هذه
المبادرة ،قال أيمن المطيري المدير

ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـت ـســويــق واالتـ ـص ــال
الـمــؤسـســي فــي بـنــك وربـ ــة ،إن بنك
ورب ـ ــة ان ـب ـثــق م ــن رب ـ ــوع المجتمع
كمؤسسة مصرفية إسالمية عريقة،
تبذل كل جهد ممكن كي تقدم الدعم
لكل شرائحه بكل ما أوتيت من عزم.

وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـم ـط ـي ــري أن ـ ــه خ ــال
شـهــر رم ـضــان الفضيل تتضاعف
مسؤولية البنك تجاه هذا المجتمع
الذي يحرص على أن يشاركه معانيه
ً
السامية مقدما كل مؤازرة ممكنة لكي
تعم الفرحة والسرور في أرجائه.
وأوضح أنه خالل الشهر المبارك،
ً
ً
خصص بنك ورب ــة فريقا تطوعيا
من موظفيه ،تكون مهمته الرئيسية
الـتــواصــل مــع أرك ــان هــذا المجتمع
ومـشــاركـتـهــم روح الـشـهــر وك ــل ما
يحمله م ــن دع ـ ــوات إل ــى الـتــواصــل
والرحمة واألخوة ،وقد استهل أولى
نشاطاته بزيارة فئات أساسية في
المجتمع ،تحتاج الى كل دعم ممكن
لكي تتخطى واقعها الحالي بكل عزم
وإيمان خالل شهر مبارك قد أنزل فيه
القرآن الكريم.

ُ ّ
«زين» توقع اتفاقية شراكة
مع تطبيق «»My Home
أعـلـنــت شــركــة "زيـ ــن" توقيع
اتفاقية شراكة مع تطبيق "My
 "Homeالكويتي الرائد لطلبات
أع ـم ــال الـتـصـلـيــح وال ـص ـيــانــة،
لتقديم خصم حصري لعمالئها
من مستخدمي التطبيق بقيمة
 15فــي الـمـئــة خ ــال الـفـتــرة من
 31 – 1مايو الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أن تــوقـيـعـهــا
ات ـفــاق ـيــة ال ـش ــراك ــة م ــع تطبيق
" "My Homeيأتي تحت مظلة
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ال ــرام ـي ــة إلــى
تـ ـع ــزي ــز ش ــراك ــاتـ ـه ــا ال ــرق ـم ـي ــة
بهدف توسيع حزمة الخدمات
المبتكرة التي ُت ّ
والحلول ُ
قدمها
وتشمل التطبيقات الذكية ،بغية
ّ
تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات وت ـطــل ـعــات
قاعدة عمالئها ومجتمع قطاع
ُ
األعمال التي تعتبر األكبر في
السوق الكويتي.
وبـ ّـي ـنــت "زي ـ ــن" أن التطبيق
ّ
يتميز بتقديم مجموعة واسعة
ُ
من الخدمات المتعلقة بأعمال
الـ ـتـ ـصـ ـلـ ـي ــح وال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة ب ـمــا
ُي ـسـ ّـهــل عـمـلـيــة ال ـط ـلــب ،بحيث
يمكن ُ
للمستخدم اختيار الفئة
التي يرغب بها ،وتحديد نوع
ال ـم ـش ـك ـلــة الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا أو
طلب معاينة للمشكلة ،هذا مع
إمكانية إرفاق صور ومالحظات
ح ــول المشكلة لـضـمــان تقديم
ال ـخــدمــة بـشـكــل أدق ،وبـعــدهــا
والمكان ،ثم
يتم اختيار الوقت
ُ ّ
المفضلة
اختيار وسيلة الدفع
ً
ّإما نقدا أو من خالل البطاقات
الـبـنـكـيــة عـبــر الـتـطـبـيــق بشكل
سهل وآمن.
وأضافت الشركة أن تطبيق
"ُ "My Homeيـ ـق ـ ّـد م مـجـمــو عــة
واسعة من الخدمات ُ
المتعلقة
بــأعـمــال التصليح والـصـيــانــة،
وتشمل التكييف ،وا لـكـهــر بــاء،
والصحي ،واألجهزة المنزلية،
والـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاالي ـ ـ ـ ــت ،وخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات
التنظيف بالساعة ،والتنظيف

المتخصص ،وخدمة الشبكات،
والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرات ،واألص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاغ،
ومـكــافـحــة ال ـح ـش ــرات ،وأع ـمــال
الـ ـح ــدائ ــق وأش ـ ـجـ ــار ال ـن ـخ ـيــل،
واألقفال والمفاتيح ،واأللمنيوم،
وال ـش ـت ــر ،وال ـن ـج ــارة ،وتــركـيــب
األثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ،وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـع ــام ــل
الـمـتـكــامــل ،وال ــدي ـك ــور وجـبــس
بـ ــورد ،واألرضـ ـي ــات ،وتصليح
الـ ـه ــوات ــف واألجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــذك ـي ــة،
وخدمات الكراج المتنقل.
وت ـس ـعــى ال ـشــركــة م ــن خــال
ع ـقــدهــا ل ـم ـثــل هـ ــذه ال ـش ــراك ــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم وت ـل ـب ـيــة
تطلعات واحتياجات عمالئها
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن خـ ــال طــرحـهــا
أح ـ ــدث الـ ـخ ــدم ــات وال ـت ـق ـن ـيــات
الـمـبـتـكــرة ،إذ تـحــرص الشركة
على توفير آخر وأحدث الحلول
والـ ـخ ــدم ــات لـتـحـسـيــن تـجــربــة
العمالء ،كما تعمل علىّ تحسين
ورف ـ ـ ــع اس ـت ـج ــاب ــة ت ــوق ـع ــات ـه ــم
ّ
وتطلعاتهم ليتمتعوا بتجربة
ات ـصــاالت مميزة وفــريــدة على
شبكتها.
وإذ أكدت "زيــن" أنها تتطلع
ً
دائ ـم ــا إل ــى مــراحــل جــديــدة من
االن ـفــراد والتميز مــع عمالئها
فــي كــل ال ـخــدمــات والمنتجات
التي تقدمها ،فإنها أوضحت في
ذات الوقت أنها ترسخ من خالل
عقد هذه الشراكة سعيها الدائم
نحو مواكبة تطلعات عمالئها
ـف ف ـئ ــات ـه ــم ال ـع ـم ــري ــة،
ب ـم ـخ ـت ـلـ ً
م ــوضـ ـح ــة أن ـ ـهـ ــا س ـت ـظ ــل تـفــي
ً
دائما بوعودها بتوفير أفضل
الخدمات وأحدث التقنيات.

أعلن بنك بوبيان انطالق منافسات مسابقة
القرآن الكريم (رتل مع بوبيان) الخامسة ،بدءا
من السبت ( 11الجاري) حتى الخميس المقبل،
في مقر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
بـمـشــرف ،حـيــث تـعــد األك ـبــر مــن نــوعـهــا على
مستوى الكويت خالل شهر رمضان ،بسبب
األع ــداد الـتــي تـشــارك فيها ،وجــوائــزهــا التي
تصل إلى نحو  10آالف دينار.
وت ـت ـض ـمــن ال ـم ـســاب ـقــة  3ش ــرائ ــح؛ األولـ ــى
م ــن س ــن  9-7س ـن ــة ،وال ـم ـط ـلــوب ح ـفــظ حــزب
كــامــل (اخـتـيــاري) ،وسيكون مــوعــد التسميع
ال ـس ـب ــت ل ـل ـب ـن ـيــن وال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ل ـل ـب ـن ــات .فـيـمــا
س ـت ـكــون ال ـشــري ـحــة ال ـثــان ـيــة م ــن س ــن 13-10
سنة والمطلوب حفظ جزء كامل (اختياري)،
وس ـي ـك ــون م ــوع ــد الـتـسـمـيــع األح ـ ــد لـلـشـبــاب
واألر ب ـعــاء للبنات .بينما ستكون الشريحة
ال ـثــال ـثــة م ــن س ــن  ،17 -14وال ـم ـط ـلــوب حفظ
جــزأيــن كاملين (اخ ـت ـيــاري) ،وسيكون موعد
الـتـسـمـيــع لـلـشـبــاب ي ــوم االث ـن ـيــن ،والـفـتـيــات
الخميس المقبل.

وقال مدير إدارة التدقيق الشرعي في البنك،
الـشـيــخ ف ــواز الـكـلـيــب" :ون ـح ــن نـنـظــم ال ــدورة
الخامسة للمسابقة ارتأت إدارة البنك العليا
أن تأخذ المسابقة أبعادا أكبر ،من خالل زيادة
عدد المشاركين ،ورفع قيمة جوائزها ،وزيادة
عدد الفائزين".
وأو ض ــح أن المسابقة مفتوحة للجميع،
سواء من أبناء عمالء البنك ،أو غيرهم ،إيمانا
من البنك بــأن مثل هــذه المسابقات يجب أن
تفتح للجميع ،وهو ما يجعل هذه المسابقة
األكبر خالل الشهر الفضيل".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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آنا هاثواي

16

أوتار

سيرة
شاركت الفنانة شويكار
في بطولة مسرحية
«هاللو دولي» مع نجوم
الكويت ،ثم اتجهت إلى
األفالم التراجيدية.

17

15
مسك
وعنبر

21

نجح المخرج يوسف
يتطلع الفنان محمد جابر
الفنان طالل
عقب
انتشار ّ
ً
شاهين في تجاوز
مداح عربيا ،وقع الموسيقار إلعادة إحياء األعمال التراثية
الصعوبات الخاصة بسفره محمد عبدالوهاب عقد
المستوحاة من األساطير
إلى أميركا لتحقيق حلمه احتكار معه ،كما منحه لقب الشعبية ،بدعم من وزارة
«زرياب العصر».
بدراسة التمثيل هناك.
اإلعالم.

ميل غيبسون

مادونا تغني في البرتغال
مطلع 2020

هاثواي وويلسون في افتتاح
فيلمهما «»The Hustle

غيبسون يعود إلى السينما
عبر «»Fat man

تغني مطربة البوب العالمية مادونا على خشبة
مسرح لشبونة بالبرتغال مطلع العام المقبل ،في
إطار جولتها الغنائية (مدام اكس).
وذكــرت تقارير إعالمية ،نقال عن منظم الجولة،
أنه لم يتم حتى اآلن تحديد تواريخ محطات الجولة،
التي ستشمل أيضا لندن وباريس.
وأش ـ ــارت الـتـقــاريــر إل ــى أن أول حـفـلــة موسيقية
مباشرة لمادونا في البرتغال تعود لعام .2004

أط ـ ـلـ ــت ال ـم ـم ـث ـل ــة آنـ ـ ــا ه ـ ــاث ـ ــواي وزم ـي ـل ـت ـه ــا
ر يـبــل و يـلـســون ،ا لـلـتــان يجمعهما فيلم "The
 ،"Hustleمـ ــن خ ـ ــال ح ـض ــور ه ـم ــا ل ـل ـتــرو يــج
الفتتاح الفيلم الذي سيعرض في السينمات
العالمية ،والبداية ستكون من لوس أنجلس
بكاليفورنيا.
وض ــم ال ـح ـفــل االف ـت ـت ــاح ــي عـ ــددا م ــن نـجــوم
الـفـيـلــم وال ـط ــاق ــم ال ـف ـنــي ،إض ــاف ــة إل ــى حـضــور
النقاد السينمائيين ورجال اإلعالم والصحافة.

ي ـ ـعـ ــود الـ ـنـ ـج ــم مـ ـي ــل غ ـي ـب ـس ــون إل ــى
الـسـيـنـمــا ،عـبــر مـشــاركـتــه فــي بطولة
الفيلم الكوميدي "."Fat man
ويظهر غيبسون في الفيلم بدور
"سانتا كلوز" ،يستهدفه قاتل مأجور
ً
من طفل عمره  12عاما بعد عثوره
على فحم في شرابه.
ومن المقرر إنتاج الفيلم في بداية
العام المقبل ،ويبدأ تصويره في كندا
أوائل عام .2020

ً
والدة بريتني سبيرز تتدخل قضائيا
لمتابعة عالج ابنتها

دنيا وإيمي سمير غانم

دنيا وإيمي سمير غانم تسجالن سطوة
نسائية بمسلسالت رمضان
سجلت دنـيــا وإيـمــي سمير غــانــم سـطــوة نسائية على األعـمــال
القنوات الفضائية.
الرمضانية التي تعرض حاليا على ُ
ورغــم قلة األعـمــال الكوميدية التي تقدم في شهر رمـضــان ،فإن
عائلة سمير غانم تسيطر على جــزء كبير منها ،حيث تطل دنيا
بمسلسلها "بدل الحدوتة  ،"3وهو العمل الذي تقدم من خالله حلقات
منفصلة متصلة ،في  3حكايات متنوعة ،على أن تقدم القصة الواحدة
في  10حلقات ،من خالل مساعدة البطلة وفريقها في إنقاذ عالقة
عاطفية يستحيل استمرارها.
وتعود دنيا لتقديم شخصية "لهفة" ،التي لعبتها من قبل في
مسلسل يحمل نفس اســم الشخصية ،بناء على طلب جمهورها،
كما يطل بصحبتها في العمل والداها سمير غانم ودالل عبدالعزيز.
وفي عمل جديد ،تلعب إيمي سمير غانم دور البطولة ،من خالل
مسلسل "سوبر مـيــرو" ،الــذي تــؤدي فيه شخصية "أمـيــرة" ،الفتاة
ال ـتــي تـعـمــل بــإحــدى الـمــؤسـســات الـصـحــافـيــة .ويـشــاركـهــا بطولة
العمل حمدي الميرغني ،كما يطل بصحبتها الفنان سمير غانم،
الذي يلعب دور والدها ،الذي يعاملها كطفلة صغيرة ،ويحرص
عليها بشكل كبير.

تغريم المغنية كيري كاتونا إلهمالها أحد أوالدها الخمسة
عانت المغنية بريتني سبيرز جراء حالة نفسية وعصبية بسبب
سقوطها في براثن السهر واالبتعاد عن المنزل وعدم
قدرتها على إدارة أمورها الفنية التي كبرت وأصبحت تدر لها
طغت على مادونا
الماليين في فترة زمنية قصيرة ،حتى أنها ً
وشاكيرا في سنوات محددة قبل أن تصبح حاليا تحت الوصاية
الدائمة لوالدها جيمي منذ أن وضعت في المصحة العقلية.

وكانت ثروة سبيرز كبيرة حتى أن مجلة «فوربس» التي تعنى
بأخبار األثرياء بالعالم في كل ًشرائح المجتمع اعتبرت أن
سبيرز كانت أعلى المغنيات ربحا للعام بـ  58مليون دوالر
في العام ،وكانت آخر مرة حصلت فيها على هذا المركز عام
 2002أثناء فترة ترويج ألبومها الثامن.
جورج كلوني

عودة كلوني إلى الشاشة الصغيرة
من بوابة رواية « كاتش »22-
يـعــود النجم ج ــورج كلوني إلــى الـشــاشــة الصغيرة بعمل
ً
مقتبس من روايــة (كاتش )22-لجوزيف هيلر ،بعد  20عاما
على مشاركته في مسلسل الدراما الطبية (.)ER
وقال كلوني في العرض األول للمسلسل ،في مدينة لوس
أنـجـلــس :اعـتـقــدت أنـهــا طريقة ممتعة لــروايــة هــذه القصة،
من الصعب سردها بكل تعقيداتها كما هي في فيلم مدته
ساعتان.
وتــدور أحــداث المسلسل خالل الحرب العالمية الثانية،
ً
حول أحد قادة أسراب القاذفات األميركية ،يخوض صراعا
ضد كبار المسؤولين في الجيش.

بينالي فينيسيا لألعمال الفنية
يجمع الفن المعاصر

كيري كاتونا مع أوالدها
يقض مضجع المشاهير العالميين أمر
واحد يستطيع أن يهز الثقة بهم ويسقطهم
م ــن ع ــروش ـه ــم وهـ ــو الـ ـش ــأن ال ـع ــائ ـل ــي ال ــذي
ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول حـ ـي ــاتـ ـه ــم الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،الس ـي ـم ــا
ال ـم ـم ـث ــات والـ ـمـ ـط ــرب ــات ،وم ـن ـه ــن الـمـغـنـيــة
العالمية بريتني سبيرز.
فمن تلك المصائب العائلية ،طلب وا لــدة
سبيرز مــن ا لـقــا ضــي عقد جلسة طــار ئــة كي
تـتـمـكــن م ــن ال ــوص ــول إل ــى ك ــل الـمـعـلــومــات
الطبية المتعلقة بابنتها و خـطــة عالجها،
ألن بــريـتـنــي ت ـحــت وص ــاي ــة دائ ـم ــة لــوالــدهــا
جيمي منذ أن وضعت في المصحة العقلية
عام .2008
وزع ـمــت والــدت ـهــا ل ـيــان أن حــالــة بــريـتـنــي
ّ
ا ل ـن ـف ـس ـي ــة ال ت ـم ــك ـن ـه ــا مـ ــن ا نـ ـتـ ـظ ــار ج ـل ـســة
ً
االستماع المقررة اليوم ألنها أكملت أخيرا
ً
 30يوما في أحد المرافق الصحية.
وص ـ ّـرح مـصــدر قــريــب لـمــوقــع "تــي إم زد "
بــأن بريتني تتخذ ّ ق ــرارت سيئة و هــذه هي
الـمـشـكـلــة ،كـمــا تــوقــف الـ ــدواء خــاصـتـهــا عن
إعطاء مفعوله ،ولم يتمكن األطباء من إيجاد
المناسب لها من األدوية .
ورصدت "فوربس" أن بريتني كانت أعلى
ً
المغنيات ربحا للعام بـ  58مليون دوالر في
العام ،وكانت آخر مرة حصلت فيها على هذا
المركز عام  2002أثناء فترة ترويج ألبومها
الثامن .
ً
وو قـعــت بريتني عـقــدا مــد تــه أر بــع سنوات

ألداء مجموعة حفالت في منتجع وكازينو
بالنيت هوليوود في الس فيغاس.
وتـ ـع ــد ب ــري ـت ـن ــي ث ــام ــن أنـ ـج ــح م ـغ ـن ـيــة مــن
ناحية األداء في القوائم حيث صنفتها مجلة
"بليبورد"ومواقع أخرى بأنجح مغنية أنثى
في ذلك العقد.
ً
و ه ــي وا حـ ــدة مــن أ ع ـلــى ا لـمـغـنـيــات مبيعا
لألسطوانات في التاريخ ،لبيعها مئة مليون
ألبوم حول العالم و 150مليون أغنية.
وت ـ ــوص ـ ــف ب ــريـ ـتـ ـن ــي ب ــأنـ ـه ــا رابـ ـ ـ ــع أعـ ـل ــى
المغنيات اإلناث لأللبومات في فترة نيلسين
ســاو نــد س ـكــان ( ،)1991وأ ع ـلــى مـغـنـيــة أ نـثــى
ً
مبيعا لأللبومات متجاوزة منافساتها في
ذلك الوقت.
و ف ـ ــي ع ـ ــام  2004أ ط ـل ـق ــت س ـب ـي ــرز م ــار ك ــة
العطور الخاصة بها بالتعاون مع إليزابيث
أردين ،والتي جنت مبيعاتها ما يقدر بـ 1.5
مليار دوالر في عام .2012

إهمال وقصة أخرى
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،واج ـ ـ ـهـ ـ ــت ال ـم ـغ ـن ـي ــة
البريطانية كيري كاتونا تهمة إهمال أحد
أطـفــالـهــا الـخـمـســة وع ــدم إرســالــه لـلـمــدرســة،
ً
حتى ّ
تغيب عنها  45يــو مــا  ،و هــو مــا بررته
هي بإنشغالها بجدول أعمالها المزدحم.
ه ــذه ال ـق ـض ـيــة وص ـل ــت إل ــى ال ـم ـح ـك ـمــة فــي
مدينة "برايتون" في بريطانيا ،حيث كشفت

الـتـقــاريــر أن كـيــري كــانــت تـعــانــي من
م ـشــاكــل مــال ـيــة وص ـعــوبــة ف ــي تــوفـيــر
الرعاية الالزمة ألطفالها ،مما أدى إلى
اصطحابهم إ لــى ا لـعـمــل ،مما كــان أ ثــر على
مستواهم الدراسي الذي انحدر.
وال ـت ـقــى مـجـلــس ش ــرق ســاسـكــس مع
ً
ك ـيــري ســاب ـقــا ،ونــاقــش مـعـهــا أهـمـيــة
ا نـتـظــام حـضــور طفلها بــا لـمــدر ســة،
ً
ّ
يتحسن وزاد تدهورا.
لكن األمر لم
و كـشــف غــار يــث جــو نــز ،المدعي
الـ ـع ــام ل ـم ـج ـلــس شـ ــرق ســاسـكــس
ً
ً
أيضا أنه كثيرا ما كانت تتجاهل
كيري ر ســا ئــل المجلس وال تــردّ
عليها.
وفـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة سـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة ،ل ــم
ت ـع ـتــرف ك ـي ــري بــإه ـمــال ـهــا أحــد
أطـ ـف ــالـ ـه ــا وع ـ ـ ــدم إرس ـ ــال ـ ــه إل ــى
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ،ل ـك ـن ـهــا اع ـت ــرف ــت
ً
ب ـ ـ ـخ ـ ـ ـط ـ ـ ـئ ـ ـ ـهـ ـ ــا أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرا،
ً
وأصدرت المحكمة قرارا
ب ـت ـغــر ي ـم ـهــا  500جـنـيــه
إس ـتــرل ـي ـنــي ،بــاإلضــافــة
ً
إلى  325جنيها كاليف
ال ـم ـح ـك ـم ــة ،وض ــري ـب ــة
إ ض ـ ــا فـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ 50
ً
جنيها .
بريتني سبيرز

تبدأ فعاليات بينالي فينيسيا ،أحد أهم معارض الفن المعاصر
في العالم ،هذا األسبوع ،وتحمل نسخته لهذا العام عنوان "ماي يو
ليف ان انتريستنج تايمز" (فلتعيشوا في أوقات ممتعة).
ويبدأ المعرض ،الذي يديره رالف راجوف ،مدير غاليري هايوارد
ً
في لندن ،فعالياته غدا ،ويستمر حتى  24نوفمبر المقبل.
و خ ــال البينالي ،ســوف تمتلئ فينيسيا بمنحوتات وأ شـكــال
متعددة في أجنحة وطنية وأماكن تم اختيارها حول المدينة.
ومن أبــرز ما سيتم عرضه خالل بينالي هذا العام ،حطام قارب
للمهاجرين غــرق قبالة إيطاليا فــي  18أبــريــل  ،2015مــا أسفر عن
مقتل ما ال يقل عن  700شخص ،حيث سيمثل رمزا ألزمة الهجرة
في أوروبا.
وفي مكان آخر بفينيسيا ،وبالتحديد داخل متجر ،سيقيم الفنان
األميركي كينيث غولدسميث عرضا لـ 60ألف صفحة من الرسائل
اإللكترونية لهيالري كلينتون.
ووص ــف غولدسميث ،فــي تـغــريــدة ،الــرســائــل اإللـكـتــرونـيــة ،التي
كانت محل جدل خالل ترشح كلينتون للرئاسة األميركية عام ،2016
"بأعظم قصيدة شعرية في القرن الـ."21
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طالب «األزهر» يحطمون صورتهم النمطية بالريشة واأللوان

ً ً
ً
ً
أقاموا معرضا تشكيليا تحت رعاية «اإلمام األكبر» ضم  60عمال فنيا
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

تنوعت إبداعات أنامل
طالب جامعة األزهر،
ً
وجسدت أطفاال
يعزفون على اآلالت
الموسيقية وبورتريهات
لمشاهير الفن.

ثـمــة ظــن ســا ئــد هــو أن من
ي ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات
الدينية بعيدون عن الفنون،
ل ـك ــن ط ـ ــاب ج ــام ـع ــة األزه ـ ــر
الشريف استطاعوا أن يثبتوا
عكس هذا التصور الخاطئ،
ً
ً
حـيــن أقــامــوا أخ ـيــرا مـعــرضــا
ً
تشكيليا فــي ا لـقــا هــرة ،جذب
ان ـ ـت ـ ـبـ ــاه الـ ـجـ ـمـ ـه ــور وأش ـ ـ ــاد
ب ــه ال ـن ـق ــاد ،وك ـس ــر ال ـص ــورة
ال ـن ـم ـط ـي ــة "الـ ـمـ ـغـ ـل ــوط ــة" عــن
األزهريين.
ً
على غير المعتاد ،وبعيدا
ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة
ل ـل ـطــاب ال ــدارسـ ـي ــن لـلـعـلــوم
الشرعية والفقهية في جامعة
األزهـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــف ،فـ ــاجـ ــأت
م ـج ـم ــوع ــة م ـن ـه ــم ال ـج ـم ـهــور
المهتم بمتابعة الفعاليات
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة مـ ـع ــرض
تشكيلي قـبــل أ ي ــام فــي "بيت
ا لـسـنــاري" بــا لـقــا هــرة ،التابع
لـمـكـتـبــة اإل س ـك ـن ــدر ي ــة ،تحت
رع ــاي ــة اإلم ـ ـ ــام األكـ ـب ــر شـيــخ
األز هــر أحمد الطيب ،ومدير
مكتبة اإلسكندرية مصطفى
الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــي ،ح ـ ـطـ ــم ف ـ ـيـ ــه هـ ـ ــؤالء
الـ ـط ــاب ال ـ ـصـ ــورة ال ـن ـم ـط ـيــة
عنهم بالريشة واأللوان.

«صوت األزهر»
ال ـم ـع ــرض ال ـم ـف ـت ــوح أق ـيــم
بالتعاون مع صحيفة "صوت
األزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر" ،وه ـ ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة

دي ـن ـي ــة تـ ـص ــدر ع ــن مـشـيـخــة
األزه ــر الـشــريــف ،وكـلـيــة طب
األ س ـنــان " ب ـنــات" فــي جامعة
األزهـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وح ـ ـم ـ ــل الـ ـمـ ـع ــرض
ً
ً
عنوانا كان الفتا للجمهور:
"إب ـ ــداع ـ ــات الـ ـف ــن الـتـشـكـيـلــي
لـ ـشـ ـب ــاب األزه ـ ـ ـ ـ ــر" ،ال ـ ـ ــذي لــم
يعتد حضور فعاليات فنية
يقيمها طالب أزهريون.

الخط العربي
وتضمن المعرض نحو 60
ً
عمال تنوعت فيها اللوحات
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــل وال ـ ـ ـخـ ـ ــط
ا لـعــر بــي ،جميعها مــن إ بــداع
ط ـ ــاب وط ــالـ ـب ــات وأسـ ــاتـ ــذة
م ــن ج ــام ـع ــة األزهـ ـ ــر وق ـط ــاع
المعاهد األز هــر يــة ،وخرجت
األع ـم ــال اإلب ــداع ـي ــة مـتـنــوعــة
بـ ـي ــن الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة والـ ــرمـ ــزيـ ــة
والتجريبية ،فيما كان الالفت
هو جرأة األعمال التي جاء ت
م ـن ـط ـل ـقــة و مـ ـعـ ـب ــرة ع ــن روح
الشباب.

«بيت السناري»
وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض إلـ ــى
ت ـص ـح ـيــح الـ ـفـ ـك ــرة ال ـن ـم ـط ـيــة
ال ـ ـسـ ــائـ ــدة لـ ـ ــدى الـ ـبـ ـع ــض أن
شـ ـب ــاب األزهـ ـ ــر ال يـمـتـلـكــون
ً
م ـيــوال فـنـيــة ،و ه ــو مــا لمسه
زوار المعرض الذي أقيم في
"ب ـيــت ال ـس ـن ــاري" ال ــواق ــع في

ضــاحـيــة ال ـس ـيــدة زي ـنــب ذات
الطابع الشعبي.

الهوية المصرية
وبوجه عامّ ،
جسدت لوحات
ّ
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،أم ـ ــاك ـ ــن تـ ـع ــب ــر عــن
الـهــويــة الـمـصــريــة ،وطـغــى عدد
من لوحات فن "البورتريه" التي
ً
ت ـن ــاول ــت وج ــوه ــا ب ـس ـي ـطــة مــن
المجتمع المصري ،يظهر على
مالمحها مشاعر مختلفة بين
ً
الفرح أحيانا والشقاء في أحيان
أخ ــرى ،إلــى جــانــب بورتريهات
لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات دي ـ ـن ـ ـيـ ــة وف ـن ـي ــة
معروفة ،وكأنها رسالة واضحة
مفادها أن رجــل الدين والفنان
ل ـي ـس ــا عـ ـل ــى خـ ـ ـ ــاف ،وأن لـكــل
منهما دورا مهما في المجتمع.

أطفال يعزفون
ك ـمــا ظ ـهــرت ل ــوح ــات جسد
ً
فيها الفنانون أطفاال يعزفون
على آالت موسيقية مختلفة
م ـثــل ال ـغ ـي ـتــار والـ ـكـ ـم ــان ،بما
يعكس إيمان هــؤالء الفنانين
ب ــأه ـم ـي ــة الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ،ال ـت ــي
ترتقي بالحس اإلنساني ،وهو
ما يتماشى مع فتاوى مصرية
"رسمية" صدرت قبل سنوات،
تـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى أن ال ـم ــوس ـي ـق ــى
الهادئة حالل.
وفــي هــذا اإلطـ ــار ،تـجــاورت
ب ــورت ــريـ ـه ــات ل ـش ـي ــخ األزهـ ـ ــر

جولة في أرجاء المعرض
أ حـمــد الطيب والشيخ محمد
الغزالي ،مع بورتريهات أخرى
لمشاهير مــن نـجــوم الـفــن في
الزمن الجميل مثل إسماعيل
يــاس ـيــن وريـ ـ ــاض الـقـصـبـجــي
وزينات صدقي وغيرهم.

التوعية والتنوير
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
قطاع المشروعات في مكتبة

المعرض يلفت إلى
أهمية إنشاء كلية
للفنون اإلسالمية
باألزهر
خالد عزب

اإلسـكـنــدريــة ،خــالــد ع ــزب ،إن
المكتبة لديها عــدة مشاريع
م ـ ـ ــع األزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ه ـ ــدفـ ـ ـه ـ ــا ن ـش ــر
الـتــوعـيــة والـتـنــويــر ،وأهـمـيــة
ه ــذا ال ـم ـع ــرض ت ـك ـمــن ف ــي أن
ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ألول م ـ ـ ــرة يـ ــرى
إ بــدا عــات فنانين تشكيليين
مـ ــن داخ ـ ـ ــل ج ــامـ ـع ــة األزه ـ ـ ــر،
ً
م ـض ـي ـفــا ف ــي ت ـصــري ـحــات لــه:
"فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ا ّلـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ن ـج ــد
ل ــوح ــات ت ـبــشــر بـجـيــل جــديــد
مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن مـ ــن خــري ـجــي
األز هــر ،سينافسون خريجي
كليات الفنون الجميلة ،وهذا
يلفت إلى أهمية إنشاء كلية
للفنون وا لـعـمــارة اإلسالمية
باألزهر".

والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون الـ ـ ـت ـ ــي ي ـت ـم ـخــض
ع ـن ـه ــا ق ـ ـيـ ــام ن ـه ـض ــة ف ـك ــري ــة
ّ
يوسع
واجتماعية ،و هــو مــا
دائ ــرة االع ـت ــراف بــإ ّمـكــانـيــات
اإلنسان وقدراته الذهنية في
تعزيز حقوقه وواجباته في
دوائر المجتمع واألفراد
.

للمرة األولى

تـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن
ه ــذه هــي ال ـمــرة األول ــى التي

يـقــام فيها مـعــرض تشكيلي
فــي مـصــر ،يـبــرز ق ــدرة طــاب
يــدر ســون فــي جــا مـعــة دينية
على ممارسة الفن التشكيلي،
فــي وق ــت تـتـنــامــى فـيــه أفـكــار
م ـغ ـلــو طــة م ـف ــاد ه ــا أن طــاب
األزهر يميلون إلى الجمود،
وي ـ ـب ـ ـت ـ ـعـ ــدون ع ـ ــن الـ ـتـ ـن ــوي ــر،
وي ـ ــرفـ ـ ـض ـ ــون الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ع ـل ــى
اختالف أنواعها.

أساليب التفكير

إحدى المشاركات أمام أعمالها

في السياق ،قال مدير بيت
ال ـ ـس ـ ـنـ ــاري ،أي ـ ـمـ ــن م ـن ـص ــور،
إن الـمـعــرض يــأتــي فــي ضــوء
اه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــت ومـ ـكـ ـتـ ـب ــة
اإلسكندرية بتطوير أساليب
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـحـ ـي ــاة

بورتريهات

أطفال ووجوه

الترميم يعيد البهاء لمسجد «فاطمة شقراء»

ُ
ّ
شيد بالقاهرة عام  873هجرية ويتميز بروعة تصميم محرابه ومقصورته الخشبية
قال مساعد وزير
اآلثار المصري للشؤون
الفنية مصطفى أمين،
إن عملية ترميم مسجد
فاطمة شقراء ومئذنته
لها أهمية كبيرة
إلحياء تاريخ القاهرة
المملوكية.

المسجد شاهد
على العصر
المملوكي وأحد
مواقع التراث
العالمي في مصر

ع ـ ـ ـ ــادت حـ ــالـ ــة ال ـ ـب ـ ـهـ ــاء إل ــى
مـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــد "ف ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة شـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراء"
الـتــاريـخــي ،الــواقــع فــي منطقة
"ب ــاب الـخـلــق" وســط العاصمة
المصرية القاهرةُ ،بعد انتهاء
أعمال الترميم التي أخضع لها
ع ـلــى مـ ــدار عــام ـيــن ،بــاع ـت ـبــاره
ً
ً
ً
أثـ ـ ـ ــرا ت ــاريـ ـخـ ـي ــا م ـه ـم ــا ضـمــن
مشروع ترميم وتطوير القاهرة
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ح ـي ــث اف ـت ـت ـح ـتــه
وزارة اآلثار المصرية الخميس
الماضي.
ويـ ـحـ ـظ ــى م ـس ـج ــد "ف ــاط ـم ــة
شـ ـ ـق ـ ــراء" ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ك ـب ـي ــر مــن
ج ــان ــب ال ـم ـص ــري ـي ــن ،وخ ــاص ــة
المعنيين بــالـتــراث والـتــاريــخ،
ل ـمــا يـشـتـهــر ب ــه م ــن روعـ ــة في
الـتـصـمـيــم ال ـم ـع ـمــاري ،وكــذلــك
ج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم مـ ـ ـح ـ ــراب ـ ــه
ومـ ـقـ ـص ــورت ــه ال ـخ ـش ـب ـي ــة بـيــن
الـ ـمـ ـس ــاج ــد ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــود إل ــى
الـعـصــر الـمـمـلــوكــي ،بــل يعتبر
ً
الـمـسـجــد ش ــاه ــدا ع ـلــى تــاريــخ
ال ـع ـصــر ال ـم ـم ـلــوكــي وال ـقــاهــرة
ً
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ويـ ـع ــد أي ـ ـضـ ــا أح ــد
أهـ ــم م ــواق ــع ال ـ ـتـ ــراث ال ـعــال ـمــي
الموجودة في مصر.

السلطان المملوكي قايتباي
ُ
وشـ ـي ــد ال ـم ـس ـجــد عـ ــام 873
هجرية ،في أثناء حكم السلطان
ال ـم ـم ـل ــوك ــي ق ــايـ ـتـ ـب ــاي ،ح ـيــث
أس ـس ــه ش ـخــص ُي ــدع ــى رش ـيــد
الــديــن الـبـهــائــي ،وت ــم تـجــديــده
ع ـل ــى ي ــد ف ــاط ـم ــة شـ ـق ــراء ال ـتــي
ُسمي المسجد باسمها ،وكانت
إحـ ــدى ال ـج ــاري ــات ال ــروس ـي ــات
ال ـ ُـم ـع ـت ـق ــات فـ ــي ع ـه ــد ال ـع ـصــر
ال ـع ـث ـم ــان ــي ،وبـ ـع ــد أن جـ ــاء ت
إ لــى مـصــر ،وبسبب اهتمامها

المحراب القديم
الكبير بالتراث ،أعادت تجديد
ال ـم ـس ـجــد وإصـ ـ ــاح ال ـم ـح ــراب
الــذي يعد من أروع المحاريب
ال ـح ـج ــري ــة ال ـت ــي ش ـي ــدت إب ــان
العصر المملوكي.

«مسجد المقشات»
وكـ ــان ال ـم ـس ـجــد ُي ـس ـمــى في
الـبــدايــة ب ـ "مـسـجــد الـمـقـشــات"،
وف ــي مـنـتـصــف ال ـق ــرن الـتــاســع
عـ ـ ـش ـ ــر ،أطـ ـ ـل ـ ــق عـ ـلـ ـي ــه "جـ ــامـ ــع

المرأة" ،من منطلق قيام سيدة
هي فاطمة شقراء برعاية أعمال
تطوير وترميم المسجد ،ومنذ
ُ
ذلـ ــك ال ـح ـي ــن اع ــت ـب ــر الـمـسـجــد
ُ
قطعة فنية فريدة ،وعرف حتى
يــوم ـنــا هـ ــذا بـمـسـجــد "فــاط ـمــة
شقراء".
وي ــاح ــظ الـ ــزائـ ــر لـلـمـسـجــد
ُ
مـ ــا ك ـ ـتـ ــب عـ ـل ــى ج ــانـ ـب ــي ب ــاب ــه
العمومي (في الوجهة الغربية)،
ون ـ ـصـ ــه" :بـ ـس ــم الـ ـل ــه ال ــرح ـم ــن
الرحيم ..الست المصونة فاطمة
ش ـق ــرا ..بـتــاريــخ شـهــر جـمــادى
اآلخــر من سنة ثالث وسبعين
وثمانمائة" .وللمسجد محراب
حـجــري ،تشتمل طاقيته على
م ـق ــرن ـص ــات م ـغ ـط ــاة ب ــال ــرخ ــام
األسـ ــود ،وتـحـيــط بـهــا أشــرطــة
م ـن ـق ــوش ــة ،وي ـع ـل ــو ال ـم ـح ــراب
مستطيالن كتب فيهما" :و مــا
النصر إال من عند الله" ...و"إن
ينصركم الله فال غالب لكم".

معالجة المئذنة
لوحة تأسيس المسجد

وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــور
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ،تـ ـ ــدهـ ـ ــورت ال ـح ــال ــة

ً
ال ـم ـع ـمــاريــة لـلـمـسـجــد ،ن ـظــرا
إل ــى ارتـ ـف ــاع م ـن ـســوب الـمـيــاه
ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـم ـشـ ّـيــد فـيـهــا،
م ـم ــا دف ـ ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن قـبــل
سنوات إلى محاولة معالجة
ال ـم ـئــذنــة وتـثـبـيـتـهــا ب ـقــوائــم
ً
من الحديد والخشب مؤقتا،
وعـ ـق ــب االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن إعـ ـ ــداد
الــدراســات الخاصة باألبعاد
ال ـه ـنــدس ـيــة ل ـل ـم ـئــذنــة وطـ ــراز
ال ـم ـس ـجــد ،ت ـض ــررت الـمـئــذنــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـعـ ــود إن ـ ـشـ ــاؤهـ ــا إل ــى
ع ــام  1036ه ـجــريــة ،وت ـضــرر
ال ـم ـس ـج ــد ب ــالـ ـك ــام ــل نـتـيـجــة
ال ــزل ــزال العنيف ال ــذي ضــرب
البالد في عــام  ،1992وقــررت
"اآلثار المصرية" وقتذاك وقف
الــزيــارات إلــى المبنى األثــري،
ً
قبل عودة الحياة إليه أخيرا.

إحياء تاريخ القاهرة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال م ـســاعــد
وزير اآلثار المصري للشؤون
ال ـف ـن ـيــة ،م ـص ـط ـفــى أمـ ـي ــن ،إن
"عـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ــرم ـ ـيـ ــم ال ـم ـس ـج ــد
وم ـئــذن ـتــه ل ـهــا أه ـم ـيــة كـبـيــرة

واجهة المسجد
إلحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
الـ ـمـ ـمـ ـل ــوكـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـمــل
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــاجـ ــد
والوكاالت والمنازل األثرية"،
مـ ــؤكـ ــدا فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات لــه
حـ ـ ــرص وزارة اآل ث ـ ـ ـ ــار عـلــى
إتمام مشروع تطوير وترميم
الـقــاهــرة التاريخية ،وإتـمــام
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـتـ ــرم ـ ـيـ ــم ت ـحــت
إش ـ ــراف فـنـيـيــن ومختصين
فـ ــي مـ ـج ــال اآلثـ ـ ـ ــار واإلدارة
الهندسية.
وأشار أمين إلى أن عملية
تــرم ـيــم ال ـم ـئــذنــة ب ـ ــدأت بفك
كرسي المصحف ثم المئذنة،
ثم بدأت أعمال الترميم ،قبل
إعـ ـ ــادة األحـ ـج ــار ك ـمــا كــانــت
مرة أخرى.
وبـ ـحـ ـس ــب رئ ـ ـيـ ــس ق ـط ــاع
اآلثـ ــار اإلســام ـيــة والقبطية
وال ـي ـه ــودي ــة ب ـ ـ ــوزارة اآلث ـ ــار،
جمال مصطفى ،فــإن عملية
ترميم المسجد كانت مهمة
لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة ،خـ ـ ــاصـ ـ ــة ع ـم ـل ـي ــة
إع ــادة المئذنة إلــى وضعها

األول ،حيث حدث ميل كبير
لـ ـلـ ـمـ ـئ ــذن ــة ،مـ ـم ــا اسـ ـت ــوج ــب
التدخل السريع إلعادتها إلى
وضعها اإلنشائي الصحيح،
وهو ما تم بالفعل.
وت ـمــت عملية فــك أحـجــار
الـمـئــذنــة وال ـكــرســي الـخــاص
بـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـق ـ ــب االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء م ــن

المبنى من الداخل

اإلجراءات الخاصة بالتوثيق
لألحجار وتصنيفها ،وتمت
إعادتها بعد أعمال الترميم
والتدعيم للوجهة الرئيسية
ل ـل ـم ـس ـج ــدُ ،
وي ـ ـعـ ــد ال ـص ـحــن
ا لــدا خ ـلــي للمسجد والمنبر
وكـ ـ ــرسـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـص ـ ـحـ ــف أهـ ــم
األجزاء التي أعيد ترميمها.

توابل ةديرجلا

أوتار

•
العدد  / 4114الجمعة  10مايو 2019م  5 /رمضان 1440هـ

طالل مداح يزداد شهرة
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ًّ
ّ
موسيقار األجيال يوقع معه عقد احتكار فنيا
اتسعت الرقعة الجغرافية التي بلغ فيها صدى صوت الفنان طالل مداح،
فتوجه إلى بيروت لتسجيل أغنياته هناك ،ثم ًإلى إحياء حفالت غنائية،
ً
حامال معه إرث فنون الجزيرة العربية ،ومتسلحا بإمكانات صوتية فريدة،
متأبطا عوده الذي يعزف عليه أجمل األلحان ،وعلى إثر هذه الخطوة
الفي الشمري

«صوت األرض»
كان يضع لكل
ً
مرحلة أهدافا
يسعى لتحقيقها
فلم يدع المصادفة
تتحكم في مشواره

اقتنى عود محمد
عبدالوهاب وعزف
عليه أغنياته

حسن دردير
يستعين بضابط
لبناني لمساعدة
طالل على مغادرة
بيروت

ً ً
حقق طالل شهرة كبيرة وحضورا رائعا لدى المهتمين بالفنون ومتذوقي
الغناء العربي ،مما دفع الفنان محمد عبدالوهاب إلى توقيع عقد احتكار
فني معه ،كما منحه لقب «زرياب العصر» .وفيما يلي نواصل مشوار الراحل
طالل مداح.

ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة،
رأي ـنــا كـيــف اس ـت ـطــاع الـفـنــان
طــال مــداح تدشين تجربته
األولى في التمثيل من خالل
فـيـلــم "شـ ــارع ال ـض ـبــاب" أمــام
الفنانة صباح ورشيد عالمة،
وم ـ ـ ــا واكـ ـ ـ ــب ه ـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ــراحـ ــل
اإلعـ ــداد ثــم اإلن ـت ــاج ،وأخ ـيــرا
عـ ـ ــرض ال ـف ـي ـل ــم ال ـ ـ ــذي وض ــع
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ـخــري ـطــة
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،ك ـم ــا رص ــدن ــا
أحالم مداح التي لم تحقق في
عالم الطيران ،حيث كان يحلم
أن يكون "كابتن طـيــار" ،لكن
هذا الحلم ذهب أدراج الرياح
ولم ير النور.
وفـ ــي هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة نـسـلــط
الضوء على اللقاء األول الذي
ج ـمــع ط ــال وال ـف ـن ــان محمد
عبدالوهاب في بيروت ،وماذا
قال موسيقار األجيال عن هذا
ال ـم ـط ــرب الـ ـش ــاب الـ ـق ــادم مــن
السعودية.
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان طـ ــال
مداح أن يحقق إنجازات غير
مـسـبــوقــة فــي ب ـلــده مــن خــال
ف ـنــه وم ــوس ـي ـق ــاه ،فــاسـتـحــق
لـقــب رائ ــد الـحــداثــة باألغنية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،فـ ـعـ ـن ــدم ــا ك ــان
المطربون يلحنون أعمالهم
ب ـش ـك ــل ت ـق ـل ـي ــدي وب ــأس ـل ــوب
الـ ـلـ ـح ــن الـ ـ ــواحـ ـ ــد أن ـ ـجـ ــز أول
ألحانه الرسمية أغنية "وردك
يــا زارع ا ل ـ ــورد" عـلــى طريقة
األ غ ـن ـيــة ا لـمـكـبـلـهــة وللسبب
ذاتـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــوج بـ ـلـ ـق ــب آخ ـ ـ ــر هــو
فيلسوف النغم األصيل ومن
إنـ ـ ـج ـ ــازات ـ ــه ال ـش ـخ ـص ـي ــة أن ــه
ت ـع ــاون م ــع ك ـب ــار الـمـلـحـنـيــن
ف ـ ــي ال ـ ــوط ـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي م ـن ـهــم
م ــوس ـي ـق ــار األجـ ـ ـي ـ ــال مـحـمــد
عبدالوهاب ومحمد الموجي
وب ـل ـيــغ ح ـمــدي وس ـ ــراج عمر
وجـ ـ ـم ـ ــال سـ ــامـ ــة وغـ ـي ــره ــم،
وام ـ ـتـ ــدت م ـس ـيــرتــه ن ـح ــو 45
ع ــام ــا ،ل ــذل ــك ه ــو يـعـتـبــر أول
مطرب سعودي يطبع أغنياته
ع ـلــى إ سـ ـط ــوا ن ــات ،وأول من
أح ـيــا ح ـفــات غـنــائـيــة خــارج
المملكة العربية السعودية،
إضافة إلى ذلك كان أول فنان
سـعــودي يقوم ببطولة فيلم
سينمائي بمشاركة مجموعة
من النجوم العرب.
ّ
عـقــب ذلــك تـمــكــن م ــداح من
لـ ـف ــت األن ـ ـ ـظـ ـ ــار إل ـ ـيـ ــه ب ـف ـضــل
شـهــرتــه الـكـبـيــرة ف ــي منطقة
الخليج ،إضافة إلى االنتشار
الكبير الذي حققه في بيروت
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــات الـ ـت ــي
ق ــدم ـه ــا هـ ـن ــاك أو م ـشــارك ـتــه
الـسـيـنـمــائـيــة ال ــوح ـي ــدة ،مما
دفع الفنان محمد عبدالوهاب
إلى توقيع عقد احتكار معه
حتى ال يغني إال من إلحانه،

طالل مداح

«أطيب الناس»
التقت الفنانة سميرة توفيق كثيرا بالفنان
طــال مــداح ضمن مناسبات فنية أو حفالت
غنائية ،وقدمته في أكثر من حفل في لبنان،
ومـ ــن شـ ــدة إع ـج ــاب ـه ــا بــأغ ـن ـيــاتــه قـ ـ ــررت أداء
واحدة من أشهرهها «مقادير» ،لكن ما يؤخذ
على أداء سميرة لألغنية أنها لــم تتمكن من
اتقانها ،إضــافــة إلــى أنها لــم تصل إلــى درجــة
إحساس طالل مــداح ،فكانت تؤديها بطريقة
مختلفة ،حيث كانت األغنية مفعمة بالشجن
ً
واأللم واللوعة ،وجاء اللحن متماشيا مع دفقة

محمد عبدالوهاب
وقال عنه عبدالوهاب "إنه من
أجمل األصوات التي استعمت
اليها فــي ا لــو طــن العربي هو
صوت طالل مداح".

المرحلة وأهدافها
ل ــم ي ـت ـعــامــل ال ــراح ــل طــال
مداح مع الموسيقى واأللحان
بـ ـط ــريـ ـق ــة ع ـ ـفـ ــويـ ــة ،بـ ـ ــل كـ ــان
يقترب من االحترافية ضمن
أجــواء الـهــواة في بلده ،لذلك
مــن يتتبع م ـشــواره يجد أنه
ّ
مر في مراحل متنوعة وحقق
قفزات متتالية ،وبالطبع هذا
لــم ي ــأت إال بـفـضــل مـثــابــرتــه،
فـهــو ك ــان يـبـحــث عــن التميز
وتـحـقـيــق الـنـجــاح واألح ــام،
فـ ـ ــإن أنـ ـج ــز مـ ــا ي ـص ـب ــو إل ـي ــه
بـحــث عــن مكتسبات جــد يــدة
ً
تـســاعــده عـلــى الـمـضــي قــدمــا
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه ،فـ ـ ـل ـ ــم يـ ـت ــرك
األم ــور عـلــى ،بــل كــان يرفض
أن ت ـت ـح ـك ــم ا لـ ـمـ ـص ــاد ف ــة فــي
ً
مشواره ،مفضال اتباع خطة
م ـم ـن ـه ـجــة يـ ـض ــع ف ـي ـه ــا لـكــل
م ــرح ـل ــة أهـ ــدافـ ــا ي ـس ـعــى إل ــى
تـحـقـيـقـهــا ،وي ـب ــذل األس ـب ــاب
ويجتهد لنيل المكانة التي
وصل إليها في قلوب محبيه
ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،ورب ـمــا
يـ ـع ــد عـ ـق ــد االح ـ ـت ـ ـكـ ــار ال ـ ــذي
وقعه مع الفنان عبدالوهاب
ا ع ـتــراف ر سـمــي بأهمية هذا
الفنان وقيمته ،كما قال عنه
ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ف ـ ــي م ـن ــاس ـب ــة
أخـ ــرى أن مـ ــداح ف ـنــان كـبـيــر،
ً
ويـ ـع ــد أسـ ـ ـت ـ ــاذا ف ــي الـخـلـيــج
ب ـف ـض ــل أل ـ ـحـ ــانـ ــه وأغـ ـنـ ـي ــات ــه
وتميزه الموسيقي وقدراته

عدم وجود النوتة
الموسيقية ألغنية
«ماذا أقول؟» منع
طالل من أدائها في
حفالته

في التعرف وله مكانة كبيرة
في الوسط الفني.

جودي بوصل
وتــوج طــال هــذا اإلعجاب
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ــع
عبدالوهاب ،إذ لحن له أغنية
"م ـ ـ ـ ــاذا أقـ ـ ـ ـ ــول؟" ال ـ ـتـ ــي أداهـ ـ ــا
طــال في الستينيات وتقول
كلماتها:
ماذا أقول وقد همت فيك
والسحر قد فاض من عينيك
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدر يـ ـشـ ـك ــو مـ ـ ــن بـ ـه ــاك
ويختفي
والورد يزهو من سنا خديك
والـ ـ ـغـ ـ ـص ـ ــن ي ـ ــرق ـ ــص شـ ــاديـ ــا
ويحتفي
ثم انحني شوقا على كفيك
تـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــن يـ ـ ــومـ ـ ــا ب ـ ــال ـ ــوص ـ ــال
وتخلفي
هال وفيت لكم أغار عليك
جـ ـ ــودي ب ــوص ــل وارح ـم ـي ـنــي
وانصفي
إلى جريح تاه في جفنيك
بالله رقي واذكريني واعطفي
قد هام قلبي والفؤاد لديك
إني ألذكر عهدك والصفا
ويعلم الله إني لست ناسيك

«الجندول والكرنك»

التعاون الثاني
مع عبدالوهاب
لم يتحقق بسبب
انتمائهما لشركتين
فنيتين مختلفتين

ونظرا لالحترام المتبادل
بـيـنـهـمــا ح ــرص ط ــال م ــداح
على اقتناء آلة عود من محمد
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،وحـ ـص ــل عـلــى
آل ــة قـيـمــة ،وك ــان ي ـقــول طــال
عن هــذه اآللــة" :حرصت على
اقـ ـتـ ـن ــاء ع ـ ــود مـ ــن م ـق ـت ـن ـيــات

محمد عبدالوهاب ،وعرفت أن
عبدالوهاب ّ
لحن "الجندول"
و"الـ ـك ــرن ــك" ع ـلــى هـ ــذه اآللـ ــة،
وا لـكــل يعرف أن عبدالوهاب
يعشق استخدام آالت جديدة
ألن ـ ــه ي ـ ــرى أن ال ـ ـعـ ــود يـمـنــح
خياال جديدا ،لذلك ال يحتفظ
بــالـعــود لفترة طــويـلــة ،وهــذا
ال ـعــود أع ــزف عـلـيــه أغنياتي
ويشاركني في حفالتي.

اللقاء األول
وفيما يتعلق باللقاء األول
الذي جمع عبدالوهاب ومداح
كــان يقول طــال" :ذهـبــت إلى
لقاء عبدالوهاب في بيروت،
وه ـنــاك رأي ـتــه وج ــرى توقيع
العقد ،وهو سافر إلى جنيف
عقد هذا اللقاء ،وكنت بمعية
الـ ـش ــاع ــر األم ـ ـيـ ــر سـ ـع ــود بــن
س ـع ــد ،وا ت ـف ـق ـنــا ع ـلــى تنفيذ
أغـنـيــة "مـ ــاذا أق ـ ــول؟" وتـسـلــم
عبدالوهاب القصيدة وعقب
فترة ليست بالقصيرة نفذنا
األغنية ،لكن لم تحقق األغنية
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،وي ـع ـل ــل
طالل أسباب هذا اإلخفاق ان
ع ـبــدالــوهــاب لــم ي ـشــرف على
تنفيذ اللحن بنفسه ،بل أوكل
ال ـم ـه ـمــة ل ـع ـب ــود ع ـب ــدال ـع ــال،
إضافة إلى أن طالل نفسه لم
يـكــن مــو فـقــا فــي أداء األغنية
كما يجب ،وهناك سبب آخر
أن الشركة لم توزع األشرطة
بشكل احترافي ،كما أنه يرى
أن ثـ ـم ــة سـ ـبـ ـب ــا آ خ ـ ـ ــر ق ــوض
انتشار األغنية ،حيث لم يقم
بــأدائـهــا فــي حـفــاتــه ،ألنــه لم
يكن يملك النوتة الموسيقية

الـمـشــاعــر فــي الـكـلـمــات ،بينما أدت ـهــا سميرة
بطريقة اللحن النقازي  -الراقص  -مع محاولة
في تسريع اللحن ،فكانت تغني أغنية حزينة
على موسيقى راقصة ،فظهرت األغنية بطريقة
مغايرة.
وعــن عالقتها بالفنان طــال مــداح ،أشــادت
سميرة توفيق بالراحل ،واعتبرت أن ثمة عالقة
وطيدة كانت تجمعهما أساسها الود واالحترام
والتقدير ،فهو كان من أطيب الناس ويتصف
باللباقة والكياسة.

ل ـهــا ،وك ــان يـتــوقــع ط ــال أنــه
حـيـنـمــا يـســافــر ال ــى الـقــاهــرة
سـيـعـيــد ع ـبــدا لــو هــاب تنفيذ
األغنية تحت إشرافه لتفادي
األخـ ـط ــاء ال ـت ــي وق ـع ــت أث ـنــاء
تـنـفـيــذهــا ف ــي ال ـم ــرة األولـ ــى،
لكن ذلك لم يحدث.
وس ـ ــارت األم ـ ــور ب ـعــد ذلــك
في اتجاه تعاون جديد بين
عبدالوهاب ومداح من خالل
قصيدة الشاعر أحمد شوقي
بعنوان "منك يا هاجر" ،لكن
ً
تــأخــرت ه ــذه األغـنـيــة كـثـيــرا،
ول ــم ت ــر ال ـن ــور ب ـصــوت طــال
بسبب ارتـبــاط مــداح بشركة
واشتراط عبدالوهاب إنتاج
هـ ـ ـ ـ ــذه األغ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـم ـص ـل ـح ــة
مــؤسـسـتــه ،وع ـقــب ف ـتــرة قـ ّـدم
عـ ـب ــدال ــوه ــاب هـ ـ ــذه األغ ـن ـي ــة
لـلـفـنــانــة سـمـيــة قـيـصــر الـتــي
قدمتها عقب تغييرات أجراها
ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب عـ ـل ــى ال ـج ـم ــل
الموسيقية.

عقد احتكار
ح ــول االت ـف ــاق بـيــن محمد
عـ ـب ــدال ــوه ــاب وطـ ـ ــال م ـ ــداح،
ي ـق ــول ح ـســن دردي ـ ــر الـمـلـقــب
بمشقاص (الصديق المقرب
م ـ ــن م ـ ـ ـ ــداح) عـ ـن ــدم ــا ش ــددن ــا
الــرحــال  -أنــا وم ــداح ولطفي
زيني  -إلى بيروت بغية لقاء
ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد ع ـبــدالــوهــاب
ل ـل ـت ـف ــاه ــم مـ ـع ــه حـ ـ ــول ب ـن ــود
ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ،لـ ـك ــن لـ ـسـ ـب ــب م ـ ــا لــم
أراف ـ ـق ـ ـهـ ــم ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،فــي
ح ـ ـيـ ــن ذهـ ـ ـ ــب طـ ـ ـ ــال ب ـم ـع ـي ــة
لـطـفــي ،وج ــرى الـلـقــاء واتـفــق
عبدالوهاب ومداح على على

أسمر حليوة

سميرة توفيق
أشادت بالراحل
وغنت له «مقادير»

سميرة توفيق مع طالل مداح في إحدى المناسبات

م ـ ــن أش ـ ـهـ ــر األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـت ــي
أداهـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ط ـ ـ ــال م ـ ــداح
أغنية "أسمر حليوة" وتقول
كلماتها:
أسمر حليوة مخاصمني
سماره هو الي ظالمني
قريب مني في أحالمي
بعيد عني وقدامي
وال يرضى يكلمني
وإن عاتبته يتبسم
***

أسمر رماني في الهوى بنظرة
واشعل في قلبي حسرة
ويضحك ورده فخدوده
وادعي ربنا يزيده
ولو من قطفه يحرمني
وان عاتبته يتبسم
***
أسمر وسحره في الهوى ألوان
وعوده والله بالحال ريان
وأحلم به واتمنى وصاله وهو
يتجنى

ومدري ليه يخاصمني
وان عاتبته يتبسم
***
أسمر يا محال يا محال جماله
وأح ـ ـلـ ــى مـ ــن ح ـس ـن ــه س ـح ــره
ودالله
ورسمه صورة فعيوني
ولو بالهجر يكويني
خياله ما يغيب عني
وإن عاتبته يتبسم

تنفيذ مجموعة من األغاني،
وبالفعل سجلوا أول أغنية
وتركوا األشرطة في استديو
"شـ ـل ـ ـهـ ــوب" ال ـش ـه ـي ــر آن ـ ـ ــذاك،
لـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــودوا بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ل ـع ـمــل
ال ـم ــون ـت ــاج ب ـح ـضــور ال ـف ـنــان
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب ،وعـ ـ ـق ـ ــب ذلـ ــك
أردت قراء ة العقد المبرم بين
ال ـط ــرف ـي ــن ،ف ــاح ـظ ــت ع ـب ــارة
مـ ـف ــاده ــا أن طـ ـ ــال س ـي ـكــون
ً
م ـ ـح ـ ـت ـ ـكـ ــرا ل ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،وال يـسـتـطـيــع
تسجيل أي أغنية ألي شركة
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،إال عـ ـق ــب االنـ ـتـ ـه ــاء
م ــن ت ـس ـج ـيــل ألـ ـح ــان مـحـمــد
عبدالوهاب ،كما أن العقد لم
يـحــدد فـتــرة تجهيز أغنيات
عبدالوهاب".
وي ـض ـي ــف" :أع ـت ـق ــد أن مــن
فــر حــة طــال ولطفي بتوقيع
ال ـ ـع ـ ـقـ ــد لـ ـ ــم ي ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــوا هـ ــذه
الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــرة ،وحـ ـيـ ـنـ ـه ــا س ــأل ـن ــي
ط ـ ــال :م ــا ال ـع ـمــل اآلن؟ قـلــت
لــه :أنــا أحتاج األشــرطــة اآلن،
ّ
بــالـفـعــل ذه ــب لـطـفــي وتـمــكــن
م ـ ــن إحـ ـ ـض ـ ــار األشـ ـ ــرطـ ـ ــة مــن
االس ـتــديــو ،وذه ـبــت بـهــا إلــى
ال ـ ـم ـ ـطـ ــار ف ـ ــوج ـ ــدت ش ـخ ـصــا
سـعــوديــا ال أعــرفــه وال أعــرف
اسـ ـم ــه اتـ ـج ــه نـ ـح ــوي وقـ ـ ــال:
(هال يا أبو المشاقيص ...إنت
مسافر معانا على السعودية
واال م ــودع؟) فقلت لــه :عندي
 4أشــرطــة أري ــدك أن تأخذها
مـ ـ ـع ـ ــاك وتـ ـسـ ـلـ ـمـ ـه ــا ل ـم ـح ـلــي
"دن ــان ـي ــر م ـش ـق ــاص" ،وت ـقــول
ل ـل ـم ــوظ ــف ي ـح ـت ـفــظ ب ـه ــا فــي
منزله أو يسلمها إلى شخص
يــدعــى عـلــوي الـعـطــاس ،وأنــا
ً
سأعود الحقا ،وحينما عرف
عبدالوهاب باختفاء األشرطة
ً
انزعج كثيرا  ،واتصل علينا
فــي مـقــر إقــامـتـنــا فــي بـيــروت
ً
بــاح ـثــا ع ــن طـ ــال ،فــأخ ـبــروه
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـم ـك ــان
أن ط ــال غـيــر م ــوج ــود ،ومــن
ال ـط ــري ــف أنـ ــي اس ـت ـع ـنــت فــي
ذلك الوقت بضابط نقيب في
بـيــروت ،ليتمكن طــال مــداح
من السفر في طائرة المساء،
وبالفعل قطع له تذكرة باسم
م ـس ـت ـعــار وم ـع ــه أخ ــي لطفي
وو ص ـل ــوا ب ـســام للسعودية
وتـسـلـمــوا األش ــرط ــة ولحقت
بهم في اليوم التالي.

«أغراب» ...أغنية مغايرة منسجمة مع واقع ثقافي يشهد تحوالت متنوعة

لطفي زيني وطالل مداح في شبابهما

يشير الكاتب أحمد الواصل إلى أن مرحلة
الستينيات تشكل لطالل مرحلة بداية تلمس
الشخصية الغنائية المختبرة للون الغنائي
الذي ّ
يعبر عن جيل يرى بعين بصيرة على
مستقبل الغناء من خالل تطور حساسيته
تجاه الزمن واألفكار والشعور .فقد التقى
ً
ط ــال بلطفي زيـنــي لـيـ ِّ
ـؤسـســا مـعــا شــركــة:
ري ــاض فــون عــام  1970 -1964مــع الشاعر
المنتظر (خالد بن تركي) ،وستظهر أغنيات
ت ـحــاكــي ال ــواق ــع االج ـت ـمــاعــي ب ـيــن راف ــدي ــن
مــن طــاهــر زمـخـشــري ،شــاعــرا وغ ــازي علي
ً
ملحنا فــي أغـنـيــات شـهـيــرة« :س ــام لله يا
هــاجــرنــا» و«أس ـم ــر ح ـل ـيــوة» ،كــذلــك ورش ــة
عمل أخرى بين الشاعرة ثريا قابل  -إحدى
أوائل الصحافيات والشاعرات السعوديات
 -وال ـش ــاع ــر ص ــال ــح جـ ــال وألـ ـح ــان ف ــوزي

محسون بمثل« :ك ــام ال ـبــارح تغير» و«يــا
حـيــاتــي» ،وف ــي جـهــة أخ ــرى مــع الشاعرين
أح ـمــد ص ــادق وخــالــد زارع وأل ـح ــان طــال
نفسه ،حيث استطاع كل من زيني ومــداح
تبني مواهب وإطالق أسمائها الفنية مثل:
المغنية عـتــاب (طــرفــة آل ط ــال) والـصــوت
الكبير ابتسام لطفي (خيرية قربان) وعازف
العود والمغني عبادي الجوهر.
وتنوعت أعمال طالل مداح بين األغنية
ال ـح ـجــازيــة الـشـعـبـيــة م ــن ع ـبــدال ـلــه محمد
وفوزي محسون واألغنية الرومانسية التي
وضــع مالمحها األول ــى بلونها المدموج
بـيــن ال ـح ـجــازي وال ـم ـصــري وال ـشــامــي ،في
ح ـي ــن تـ ــوافـ ــرت ل ــه ف ــرص ــة ال ـغ ـن ــاء م ــن فــن
الـســامــري بفضل يــوســف المهنا« :عــامــه»
و«يطلع ذراعــه»« ،ولكن بقي ذهن طالل من

حيث تأليفه مقطوعة« :لـيــالــي الـبــرازيــل»،
واألغ ـن ـي ــات ال ـتــي اخـتـبــر فـيـهــا الـكـثـيــر من
الحاالت العاطفية أن يفكر بأغنية مغايرة،
حيث استطاع مطالع السبعينيات أن يلتقي
بالشاعر محمد العبدالله الفيصل و بــدر
عبدالمحسن والملحن سراج عمر ،ليدخل
مرحلة ثانية عبر مجموعة مــن األغنيات
ك ــان ــت أواله ـ ـ ــا« :أغـ ـ ـ ــراب» ال ـت ــي قــدم ـهــا في
منتصف السبعينيات ،وهذا ما يوازي من
رغبة الجيل تلك الفترة إلى أغنية تعبر عن
واقع ثقافي جديد يشهد تحوالت سياسية
واقتصادية واجتماعية.
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -5
«سيدة العمشة» تثير الجدل بفيلمها مع المخرجين الخمسة!

غادرت شويكار قطار الكوميديا المسرحية في بداية السبعينيات .في الحلقة
«الليدي» رحلة البحث عن الذات ،وصارت خالفاتها مع زوجها
السابقة ،بدأت ً
فؤاد المهندس لغزا ،وانتظر الجمهور ًعودة «الثنائي» في عمل مسرحي
جديد .وخالل عام  1973قدمت «وأيضا هالو دوللي» مع نجوم المسرح
القاهرة  -أحمد الجمال

«ليه ليه»
أول صدمة
لنجمة
الكوميديا
في مسرحية
بال جمهور

مـنــذ مـنـتـصــف الـسـبـعـيـنـيــات،
دخلت شويكار في «بروفة» اعتزال
الـ ـمـ ـس ــرح ،وك ـ ـ َّـرس ـ ــت ح ـض ــوره ــا
المتميز في السينما ،واستعادت
ذاكرة أفالمها التراجيدية األولى،
ً
ً
َّ
وقدمت في عام  1975دورا جريئا
في فيلم «الجبان والـحــب» ،قصة
موسى صبري وبطولة وإخــراج
حسن يوسف ،وبمشاركة كوكبة
من النجوم ،من بينهم هند رستم
وشمس البارودي وعمر الحريري
وزوزو نبيل.
وف ــي ال ـع ــام نـفـســه ،أس ـنــد لها
ال ـم ـخ ــرج صـ ــاح أب ــوس ـي ــف دور
«ع ـ ــزي ـ ــزة ح ـ ـ ـ ــاوة» ابـ ـن ــة الـ ـح ــارة
الشعبية في فيلم «الكداب» ،قصة
صــالــح مــرســي وبـطــولــة محمود
يــاس ـيــن وم ـيــرفــت أم ـي ــن وسـمـيــر
غانم .دارت أحداثه حول الصحافي
«حـ ـم ــدي» ال ـ ــذي يـكـتـشــف واق ـعــة
تحايل في أحد مصانع األقمشة،
وتـحــاصــره قــوى الـشــرِّ ،
فيقرر أن
يسكن في حي شعبي ال يعرفه فيه
ً
أحد ،وهناك تتغير حياته تماما.
وب ـع ــد «ال ـ ـكـ ــداب» ح ــدث ــت نقلة
نوعية في أفالم شويكار ،واكتشف
م ـخــرجــو ال ـتــراج ـيــديــا أن ـهــم إزاء
ممثلة مـتـعــددة األقـنـعــة ،وق ــادرة
عـلــى إق ـن ــاع الـجـمـهــور ف ــي أدوار
متباينة ،وال يحمل أداؤها أصداء
من نجمات أخريات ،بل إن كثيرات
مـنـهــن ل ــم يـسـتـطـعــن منافستها
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـ ـيـ ـ ُـن الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا
وال ـت ــراج ـي ــدي ــا ،وخ ـل ـعــت عليهن
األلقاب ،بينما «الليدي» رفضت أن
يقترن باسمها أي لقب ،وبقي اسم
ً
«شويكار» كافيا ليعشق الجمهور
فنها ،ويمنحها التكريم الالئق
بموهبتها المتفردة.
بدت شويكار كالفراشة تنتقل
من زهرة إلى أخرى ،وكأنها تبحث
عــن عـطــرهــا الـمـفـضــل ،وتباينت
مشاعرها بين عشقها للفن ،وبين
مشاغلها كأم وزوجة ،واستعادت
تألقها على الشاشة ،بينما جعلها
الحنين إلى المسرح ضيفة دائمة
في أعمال زمالئها ،وقارئة جيدة
للمسرح العالمي ،وظل ابن عمتها
الدكتور تحسين الحديدي يحضر
لـ ـه ــا شـ ــرائـ ــط أحـ ـ ـ ــدث ال ـ ـعـ ــروض
األج ـن ـب ـي ــة

الكويتي ،وبعدها اتجهت إلى األفالم التراجيدية ،ونفض «الشحاذ» الغبار عن
جوهرة سينمائية ثمينة ...جانب جديد من حياتها نتعرف إليه في السطور
التالية.

عند عــودتــه مــن رحــاتــه العلمية
فــي ال ـخ ــارج ،ويــذكــرهــا بنبوءته
أنها ستصبح نجمة.
ورغ ــم إطــالـتـهــا ال ـجــديــدة في
ثوب التراجيديا ،فإن المخرجين
لـ ــم ي ـم ـن ـحــوهــا أدوار ال ـب ـطــولــة
المطلقة ،لكن حضورها الطاغي
أعطاها هالة من الضوء ،وباتت
نجمة شباك من نوع فريد ،يقطع
الـجـمـهــور ال ـتــذاكــر لمشاهدتها،
وهـ ــي ت ـج ـســد أدواره ـ ـ ـ ــا ب ـبــراعــة،
وتترك بصمتها الخاصة في األداء
المتميز ،ويتراكم رصيدها الفني
فــي مرحلة النضج ،وتثبت أنها
ممثلة شاملة ،وليست أسيرة لون
من الدراما.
ل ــم ت ـخ ــش ال ـن ـج ـمــة الـجـمـيـلــة
أدوار األم أو المرأة المتقدمة في
الـعـمــر ،فـهــي تحمل فــي أعماقها
هذا الشعور الجارف نحو ابنتها،
وكان دافعها الحقيقي إلى تجسيد
ه ــذا ال ـ ــدور ،وه ــي دون الثالثين
مــن عـمــرهــا ،عـنــدمــا واف ـقــت على
سيناريو «الــراجــل ده حيجنني»
 1967ل ـل ـم ـخــرج ع ـي ـســي ك ــرام ــة،
وصبغت شعرها باللون األبيض
ل ـت ـبــدو أك ـب ــر م ــن س ـن ـهــا ،وتـقـنــع
الـجـمـهــور مــن خ ــال أدائ ـهــا أنها
أم لـفـتــاة كـبـيــرة (مــديـحــة ســالــم)،
وجـ ـس ــدت هـ ــذه الـشـخـصـيــة إلــى
جانب ممثالت تقاربهن في العمر،
بينما بـعــض الـنـجـمــات الـلــواتــي
ظ ـه ــرن قـبـلـهــا ع ـلــى ال ـشــاشــة كن
يؤدين أدوار تلميذات المدارس،
وقد تخطين الخمسين!
يـفـســر ذل ــك ع ــدم لـجــوئـهــا إلــى
جراحات التجميل ،وحفاظها على
نضارتها وجمالها المقاوم للزمن،
فـقــد تشبعت روح ـه ــا بــالـصـفــاء،
وب ـل ـغــت ذروة نـضـجـهــا ال ـف ـنــي،
وت ــراك ـم ــت خ ـبــرات ـهــا الـحـيــاتـيــة،
وعـلـمـتـهــا ال ـت ـج ــارب أن الـجـمــال
الحقيقي ليس في الشكل ،ولكن
فــي هــذا الشعور الــدائــم بالرضا،
واحتواء اللحظات الصعبة التي
م ــرت ف ــي حـيــاتـهــا ،وأن تحتفظ
ً
دائما بتقدير واحترام الجمهور
لعطائها الفني.
ومنذ دخولها عالم التمثيل،
لفتت األنظار إلى جمالها الباهر،
وحــاول البعض أن يتقرب إليها،
ولكنها كشفت عــن شخصيتها
ال ـم ـتــزنــة وق ـط ـعــت ال ـطــريــق على
اإلش ـ ــاع ـ ــات ب ــزواجـ ـه ــا م ــن ف ــؤاد
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ،كـ ــذلـ ــك ل ـ ــم ت ــرت ـب ــط
بصداقات كثيرة في الوسط الفني،
واعـتـبــرت أن زم ــاء المهنة أفــراد
أس ــرة واحـ ــدة ،وبينهم الطيبون
واألش ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ،وه ـ ـ ــذا أمـ ـ ــر طـبـيـعــي
ويحدث في أوساط أية مهنة.
وفي أحد حواراتها الصحافية،
ق ــال ــت إن عــاقـتـهــا بــالـمـهـنــدس،
ترتكز على الثقة المتبادلة ،فهو
زوجها وأستاذها ،وبعد سنوات
م ــن ارت ـبــاط ـه ـمــا ،ش ـع ــرت بــأنـهــا
مثل زوجــة غير متعلمة ،بينما
زوج ـه ــا ع ـلــى درجـ ــة ك ـب ـيــرة من
العلم والثقافة ،وهي تحاول أن
تفهم طبيعة عمله ،وتبذل أقصى
جهدها لتساعده على النجاح،
وم ــن أج ــل ه ــذا تـحــب التمثيل،
رغم متاعبه وشقائه ،وأنها لن
تتوقف عن العمل حتى ُت ِّ
ؤمن
مستقبل ابنتها.

سنة أولى حب
يعد فيلم «سنة أولى حب»

مع محمود عبدالعزيز في فيلم «درب الهوى»
 1976أحد أعمالها االستثنائية،
وألول م ــرة ف ــي ت ــاري ــخ السينما
المصرية شارك خمسة مخرجين
في إخراج شريط سينمائي واحد،
وهـ ـ ــم صـ ـ ــاح أب ــوسـ ـي ــف وك ـم ــال
الشيخ ونيازي مصطفى وحلمي
ورفلة وعاطف سالم ،وكتب القصة
الصحافي مصطفى أمـيــن .دارت
األح ـ ــداث فــي الـعـهــد الـمـلـكــي قبل
ثــورة  ،1952وشــارك في البطولة
كــل مــن مـحـمــود يــاسـيــن ونـجــاء
فتحي وأمينة رزق وجميل راتب
وبوسي وآخرون.
قــامــت شــوي ـكــار بـ ــدور «سـيــدة
ً
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـشـ ــة» الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــدي ـ ــر م ـ ـنـ ــزال
ً
م ـش ـبــوهــا ،وق ــد أثـ ــار تجسيدها
ً
هـ ـ ـ ــذه الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة جـ ـ ـ ـ ــدال ح ــول
اتـجــاهـهــا إل ــى األدوار الـجــريـئــة،
واعـتـبــرت أن كــل مرحلة فــي عمر
الفنان تقتضي أن يختار األدوار
ً
ال ـم ـنــاس ـبــة ،ف ـلــم ي ـعــد م ـق ـن ـعــا أن
تجسد شخصية الفتاة الصغيرة،
وأوض ـح ــت أن الـقـيـمــة الحقيقية
تكمن في مضمون العمل ،وتناغم
عـ ـن ــاص ــره مـ ــن إخ ـ ـ ـ ــراج وت ـم ـث ـيــل
وتـصــويــر ودي ـك ــور ،مــن ثــم تبقى
هكذا من أعمال في ذاكرة المشاهد
ووجدانه.

صالح
أبوسيف
يعيد
اكتشاف
مواهبها
التراجيدية
في «الكداب»

فيفا زالطا
عندما بدأت شويكار في التمرد
على األفالم الكوميدية التجارية،
وشاركت في فيلم «الشحاذ» ،1971
الح ــت ف ــي األفـ ــق ب ـ ــوادر ال ـخــاف
بين «الثنائي» وتساءل الجمهور
حــول مــوقــف ف ــؤاد المهندس من
«نصفه الحلو» إلى هذه النوعية
ً
لغزا ِّ
يحير
من األدوار ،وظل األمر
الـمـقــربـيــن مـنـهـمــا .والـحـقـيـقــة أن
ً
تعاونهما تراجع كثيرا في بداية
السبعينيات ،وظهر المهندس مع
ميرفت أمين في «عودة أخطر رجل
في العالم»  ،1972إخــراج محمود
فــريــد ،وه ــو النسخة الـثــانـيــة من
«أخ ـط ــر رجـ ــل ف ــي ال ـع ــال ــم» 1967
للمخرج نيازي مصطفى ،ويدور
حــول مـغــامــرات رجــل العصابات
«مستر إكــس» وشبيهه المصري
الذي يتعاون مع الشرطة للقبض
على المجرم.
وفـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،دخ ـل ــت
شويكار مع المهندس إلى «مدرسة
المراهقين» واختفت لمدة ثالثة
أعوام ،قبل أن يتجدد لقاؤهما في
«فيفا زالط ــا»  1976إخ ــراج حسن
حافظ ،وبطولة كوكبة من النجوم
مــن بينهم سمير غــانــم وتوفيق
الدقن ونبيلة السيد وزوز شكيب،
وظهر النجم حسين فهمي كضيف

ميرفت أمين
تخطف
«أخطر
رجل في
العالم» من
نجمة أفالمه

شويكار تصطدم بالرقابة بسبب «درب الهوى»
ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ــة
الستينيات موجة من األفالم
ت ـن ـت ـق ــد الـ ـعـ ـه ــد الـ ـن ــاص ــري،
والـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة أن ش ــويـ ـك ــار
ش ــارك ــت ف ــي ب ـع ـض ـهــا ،رغــم
اعـ ـ ـت ـ ــرافـ ـ ـه ـ ــا أن ـ ـ ـهـ ـ ــا أمـ ـض ــت
ً
حياتها بعيدا عن السياسة،
ولــم تكن بحاجة إلــى إثبات
وجودها الفني من خاللها،
ون ـف ـي ـهــا الـ ـت ــام م ــا ورد فــي
بعض الكتابات عن تعرضها
لالضطهاد في تلك الفترة ،إذ
ً
اعتبرته نوعا من المبالغات
واالفـ ـت ــراء ات ،ال سيما أنها
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـمـ ـثـ ـل ــة ك ــومـ ـي ــدي ــة،
وأع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا ال تـ ـحـ ـم ــل أيـ ــة
إسقاطات سياسية.
ولـكــن مــوجــة أف ــام مراكز
الـقــوى فــي العهد الناصري
جرفتها إ لــى فيلم «الكرنك»
الـمــأخــوذ عــن رواي ــة للكاتب
ن ـج ـي ــب مـ ـحـ ـف ــوظ ،وإخ ـ ـ ــراج
ع ـل ــي ب ـ ــدرخ ـ ــان ،وأدت دور
صــاح ـبــة الـمـقـهــى «قــرنـفـلــة»
مع مجموعة من النجوم ،من
بينهم فريد شوقي وسعاد
حـ ـسـ ـن ــي ونـ ـ ـ ـ ــور الـ ـش ــري ــف
وكـمــال الـشـنــاوي وعماد

حـ ـم ــدي وتـ ـحـ ـي ــة ك ــاري ــوك ــا،
وصـ ــاح ذوال ـف ـق ــار ومـحـمــد
ص ـ ـب ـ ـحـ ــي ووح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد س ـي ــف
وغيرهم.
ويعد «الكرنك» أول صدام
رقابي مع أفالم شويكار ،إذ
تعطل ظـهــور الفيلم بعدما
ً
أصـ ـ ـب ـ ــح جـ ـ ــاهـ ـ ــزا لـ ـلـ ـع ــرض،
ً
وسجلت تلك الفترة اهتماما
ً
ً
بهذا العمل ،وأثار جدال كبيرا
حـ ـ ــول مـ ـضـ ـم ــون ــه ،وات ـه ـم ــه
ً
ً
البعض أنه يحوي قدرا كبيرا
مــن المغالطات التاريخية،
ب ـي ـن ـمــا ت ـح ـمــس ف ــري ــق آخ ــر
له ،واعتبره أحد أهم األفالم
ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــر يـ ــة ذات ا ل ـص ـب ـغ ــة
السياسية.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت شـ ــوي ـ ـكـ ــار ع ـلــى
م ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــدام رقـ ــابـ ــي
آخـ ـ ــر ،ع ـن ــدم ــا جـ ـس ــدت دور
«حسنية الـعــالـمــة» فــي فيلم
«درب الهوى»  ،1983للمخرج
حـ ـ ـس ـ ــام الـ ـ ــديـ ـ ــن م ـص ـط ـف ــى،
وبـطــولــة كــل مــن أحـمــد زكــي
ومحمود عبدالعزيز ويسرا
وفــاروق الفيشاوي ،وتوقف
عرضه في دور السينما بعد
أي ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ،إذ أث ـ ــار ضجة

حـ ـ ــول مـ ـش ــاه ــده ال ـج ــري ـئ ــة،
وأحداثه التي دارت في فترة
األربعينيات.
الـ ـط ــري ــف أنـ ـ ــه فـ ــي الـ ـع ــام
نفسه ،لحق فــؤاد المهندس
ب ـ ـشـ ــوي ـ ـكـ ــار ،واص ـ ـ ـطـ ـ ــدم مــع
الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ف ـي ـلــم
«خمسة بــاب» للمخرج نادر
جـ ــال وب ـط ــول ــة عـ ـ ــادل إم ــام
ونادية الجندي ،وتشابهت
أحـ ــداثـ ــه م ــع «درب ال ـه ــوى»
وأثـ ـ ـ ـ ــارت ال ـن ـس ـخ ـت ــان أزمـ ــة
كبيرة داخل البرلمانُ ،
ومنعا
من العرض في دور السينما.
ورغم جاذبية المنع التي
تثير الفضول ،فإن الفيلمين
ل ــم يـحـقـقــا إيـ ـ ـ ــرادات عــال ـيــة،
عندما حرك المخرج حسام
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن مـ ـصـ ـطـ ـف ــى دع ـ ـ ــوى
قـ ـض ــائـ ـي ــة ،وص ـ ـ ـ ــدر ال ـح ـك ــم
ب ـع ــرض «درب ال ـ ـهـ ــوى» فــي
 26يـنــايــر  ،1991وبــالـتــالــي
اإلفـ ـ ـ ــراج ع ــن «خ ـم ـس ــة ب ــاب»
وبـ ـ ـ ـ ـ ــات ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن شـ ــوي ـ ـكـ ــار
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس فـ ـ ـ ــي مـ ــرمـ ــى
االص ـطــدام بالرقابة ،وراحــا
يفكران في استئناف تألقهما
الفني في المسرح والسينما.

شويكار
شرف ،ولجذب الجمهور استبدل
بــاس ـمــه ف ــي مـلـصــق الـفـيـلــم اســم
ممثل عالمي وهمي «بيلي ذاكيد»،
كذلك ظهر النجم الكبير محمود
مــرســي ف ــي مـشـهــد ضـيــف شــرف
ً
أي ـضــا ،ودارت األح ــداث فــي إطــار
فانتازي حــول الصراع التقليدي
بين الخير والشر.
وتتابع ذكريات  ،1976بظهور
شويكار في فيلم «دائرة االنتقام»
للمخرج سمير سيف ،لتستعيد
أص ـ ـ ـ ــداء «أم ـ ـيـ ــر ال ـ ــده ـ ــاء» ،1964
فــالـفـيـلـمــان مـقـتـبـســان م ــن رواي ــة
«الـ ـك ــون ــت دي م ــون ــت كــريـسـتــو»
للكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس
«االب ـ ـ ــن» وي ـت ـضــح االخـ ـت ــاف في
الرؤية السينمائية للفيلمين .كذلك
عندما َّ
جسدت شويكار في الفيلم
األول دور «ياسمينا» حبيبة حسن
الهاللي (فريد شوقي) ،بينما قامت
في الثاني بدور «فايزة» فتاة الليل
التي تساعد جابر (نور الشريف)
ف ــي االن ـت ـق ــام م ـمــن زج ـ ــوا ب ــه في
السجن.
ول ــم ينته ذل ــك ال ـعــام مــن دون
أن ت ـعــود شــوي ـكــار إل ــى الـمـســرح
الكوميدي ،وتلتقي فؤاد المهندس
ف ــي مـســرحـيــة «ل ـي ــه ل ـي ــه» تــألـيــف
ب ـه ـج ــت ق ـ ـمـ ــر ،وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراج سـمـيــر
الـعـصـفــوري .وكــانــت أول صدمة
يتلقاها «الـثـنــائــي» بعد النجاح
الـســاحــق ال ــذي حققته أعمالهما
ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ـقــد غ ــام ــر الـمـهـنــدس
بتوليفة درام ـي ــة م ـغــايــرة ،وأراد
أن ي ـقــدم كــومـيــديــا اسـتـعــراضـيــة
ذات صـبـغــة انـتـقــاديــة لسلبيات
ال ـم ـج ـت ـمــع ،وت ـخ ـلــى ع ــن مـفـهــوم
«الـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــك لـ ـ ـلـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــك» ول ـ ـكـ ــن
ً
المسرحية لم تنجح جماهيريا،
ً
وس ـج ـل ــت ه ـب ــوط ــا ف ــي إيـ ـ ـ ــرادات
التذاكر ،وانطفأت أضواء المسرح،
وجلست البطلة وحيدة.
تناولت سهام النقد «ليه ليه»
وتباينت اآلراء حول المسؤول عن
هــذه الـتـجــربــة ،وهــل هــو المؤلف
أم المخرج أم الثنائي «شويكار
والمهندس» ،واعتبرت «سيدتي
ال ـج ـم ـي ـل ــة» أن الـ ـفـ ـن ــان تـصـقـلــه
التجارب حتى آخر يوم في حياته،
وع ـل ـيــه أن يـتـعـلــم م ـن ـهــا ،ومـهـمــا
كانت نجوميته يخطئ ويصيب،
وت ـ ـع ـ ـتـ ــرض الـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرات ط ــريـ ـق ــه،
وال ـم ــؤس ــف أن ب ـعــض ال ـن ـق ــاد ال
يجيد سوى الهدم ،وتشويه صورة
الفنان إزاء جمهوره ،وهذا ال يعد
ً
نـ ـق ــدا ،ب ــل ان ـط ـبــاعــات شخصية،
ولوال إدراكها هذا األمر العتزلت
بعد أيام من احترافها التمثيل.

السقا مات
خ ــرج ــت شــوي ـكــار م ــن تـجــربــة
«ل ـيــه ل ـيــه» لـتـعــود إل ــى السينما،
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــارس طـ ـ ـق ـ ــوس
حياتها اليومية ،وتلمح
ب ـي ــن ح ـي ــن وآخ ـ ـ ــر إل ــى
متاعب مهنتها ،وتغير
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ فـ ـ ــي ال ــوس ــط
الفني ،وتراجع مستوى

األف ــام والـمـســرحـيــات .وسجلت
بداية السبعينيات حل مؤسسة
السينما المصرية ،وظهور عدد
كبير من شركات اإلنتاج الخاصة،
ومعظمها كــان يبحث عن الربح
من دون االكتراث بقيمة العمل.
عاشت النجمة الجميلة على
أط ــال الــذكــريــات ،وه ــي تتصفح
ألبوم أعمالها في أفــام األبيض
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـمـ ـس ــرح
الكوميدي ،وسنوات التألق ودوي
ال ـت ـص ـف ـيــق ف ــي ص ــال ــة الـ ـع ــرض،
وتفيق على أمر ما تغير ،وتتأمل
رح ـلــة ع ـشــرة أع ـ ــوام م ــن الـنـجــاح
والشهرة واألضواء ،وتنظر بعين
الرضا إلى حياتها الخاصة ،وسر
س ـعــادت ـهــا م ــع فـ ــؤاد الـمـهـنــدس،
رغم الخالفات العابرة ،ويجرفها
الـشـعــور بــاألمــومــة إلــى االهتمام
المتزايد بمستقبل ابنتها منة الله،
وإصرارها على إبعادها عن طريق
الفن كي ال تكرر تجربتها مع مهنة
الشقاء والمتاعب.
وفي غمار هذه العاصفة بحثت
النجمة الجميلة عن ضفاف آمنة،
ً
ورفضت كثيرا من السيناريوهات
دون الـمـسـتــوى ،وأعـ ــاد المخرج
صالح أبوسيف اكتشاف مواهبها
ال ـت ــراج ـي ــدي ــة ،وأسـ ـن ــد ل ـه ــا دور
الـبـطــولــة فــي فـيـلــم «الـسـقــا مــات»
 1977ق ـصــة ي ــوس ــف ال ـس ـبــاعــي،
وإنتاج المخرج يوسف شاهين.
ج ـ َّـس ــدت ش ــوي ـك ــار شـخـصـيــة
«عــزيــزة نوفل» إلــى جانب كل من
ف ــري ــد ش ــوق ــي وعـ ـ ــزت ال ـعــاي ـلــي
وأم ـي ـن ــة رزق وت ـح ـيــة ك ــاري ــوك ــا،
ويعد هذا الشريط السينمائي أحد
أفضل األفالم في تاريخ السينما
المصرية.
ظ ـه ــرت «ال ـل ـي ــدي» ف ــي إطــالــة
س ـي ـن ـمــائ ـيــة مـ ـغ ــاي ــرة ،وت ــاب ـع ــت
س ـل ـس ـلــة أدوارهـ ـ ـ ـ ــا ال ـج ــري ـئ ــة في
فيلم «طائر الليل الحزين» ،1977
سـيـنــاريــو وحـيــد حــامــد وإخ ــراج
يحيى العلمي ،وأدت دور «درية»
إلى جانب كل من محمود مرسي

وع ـ ــادل أدهـ ــم ونـيـلـلــي ومـحـمــود
عبدالعزيز ومريم فخر الدين .دارت
أح ــداث ــه ح ــول ال ـشــاب ع ــادل عــزام
(محمود عبدالعزيز) الــذي ُيتهم
ً
ظلما بارتكاب جريمة قتل ،ويحكم
ع ـل ـيــه ال ـق ــاض ــي ح ـ ــازم الـمـغــربــي
(محمود مرسي) باإلعدام ،ولكنه
ي ـهــرب م ــن ال ـس ـجــن ،ويـبـحــث عن
الـسـيــدة الـتــي تملك دلـيــل بــراء تــه
(شــويـكــار) وعندما يعثر عليها،
يكتشف مفاجأة خطيرة!
وفــي العام التالي َّ
تكرر اللقاء
ب ـيــن شــوي ـكــار وال ـم ـخ ــرج يحيى
العلمي فــي فيلم «شـبــاب يرقص
ف ــوق الـ ـن ــار» تــأل ـيــف فـيـصــل ن ــدا،
وبطولة كل من محمود عبدالعزيز
وع ـ ـ ـ ـ ــادل إم ـ ـ ـ ــام ويـ ـ ـس ـ ــرا وصـ ـف ــاء
أبوالسعود وعبدالمنعم مدبولي.
قــامــت الـنـجـمــة بـ ــدور «ه ـي ــام»،
زوجـ ـ ـ ـ ــة أحـ ـ ـ ــد األثـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاء (ن ـظ ـي ــم
شـ ـع ــراوي) ال ـتــي تتغير حياتها
عندما تقابل الشاب عالء (محمود
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز) ،ويـ ــواجـ ــه األخ ـي ــر
ً
ً
اختبارا صعبا مع أشقائه الثالثة
ع ـن ــدم ــا ي ـص ـب ـح ــون فـ ــي م ـف ـتــرق
الطرق ،وتتوالى األحداث.

البقية
في
الحلقة
المقبلة

مع نور الشريف

توابل ةديرجلا

سيرة
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«أميركا ...أميركا»
نجح شاهين في تجاوز الصعوبات الخاصة بسفره
لتحقيق حلمه بدراسة التمثيل .استطاع إقناع أسرته
بتدبير نفقات السفر ومصاريف الدراسة ،وركب
السفينة إلى ميناء الدار البيضاء في المغرب ،ومن
القاهرة – هبة الله يوسف

عندما وصلت
إلى نيويورك
صدمتني
«أرض
األحالم» وكنت
ً
مهددا بالطرد
من باسادينا

ت ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــادى ال ـ ـس ـ ـف ـ ـي ـ ـنـ ــة ع ـل ــى
سطح المياه الهادئة في خليج
ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك .مـ ـ ــن بـ ـعـ ـي ــد يـ ـب ــدو
تـمـثــال الـحــريــة وس ــط الـضـبــاب،
ً
منتصبا فــوق قاعدته العمالقة
في جزيرة بيدلوز ،يداعب خيال
القادمين إلــى األرض الجديدة،
حــال ـم ـيــن ب ــال ـح ــري ــة واص ـط ـي ــاد
ً
األح ــام ...يبدو المشهد مألوفا
ً
وب ــاه ــرا ل ـكــل م ــن ع ـبــر الـمـحـيــط
عـلــى ظـهــر ب ــاخ ــرة .لـكــن يــوســف
ّ
شــاهـيــن حــطــم هــذه اللحظة في
خ ـتــام فـيـلـمــه «اس ـك ـنــدريــة لـيــه»،
فعندما نظر ناحية التمثال رأى
«السيدة ليبرتي» ماكرة شريرة،
تضحك بطريقة ساخرة وخبيثة
ومبتذلة ،فتبدو أسنانها مشوهة
ومـخـيـفــة كــأن ـهــا ت ـتــوعــد الـفـتــى
الحالم باأللم.
يـ ـ ـق ـ ــول شـ ــاه ـ ـيـ ــن« :ح ـ ــاول ـ ــت
تجسيد هذه اللحظة في مشاهد
مكثفة على وجه الممثل محسن
محيي الدين ،لم أهتم بالكلمات،
بــل بالصمت ومشاعر الحيرة
ً
والخوف التي انتابته بدال من
فــرحــة ال ــوص ــول»« ...عملت كده
علشان كنت خايف أخدع الناس
وأخدع نفسي وأقدم إيحاء عن
ان ـس ـح ــاق ال ــول ــد ت ـح ــت الـحـلــم
األميركي ،وانبهاره بالبلد اللي
شافها في السينما وبس».

الوجه الحقيقي

مشهد تمثال
الحرية
في فيلم
«اسكندرية
ليه» أكثر
المشاهد التي
أرهقتني

يوسف شاهين

فــي ح ــوار قــديــم مــع شاهين
سألته عــن مشهد الحاخامات
الـيـهــود والـتــرانـيــم الغريبة في
ال ـمــركــب ،واالن ـت ـق ــال مـنـهــا إلــى
خ ــدع ــة «مـ ـس ــز ل ـي ـب ــرت ــي» وه ــي
تغمز بعينها في شر وتضحك
ضحكتها المريبة ،فقال« :كان
ج ــواي ــا إحـ ـس ــاس م ـع ـيــن أري ــد
إيصاله ،وخفت أن ينتهي الفيلم
نهاية سعيدة على طريقة الولد
ال ـم ـكــافــح ال ـل ــي ج ـمــع ال ـف ـلــوس
ون ـجــح فــي أن يـســافــر إل ــى بلد
األحـ ـ ـ ــام ،وب ــال ـت ــال ــي ال ـم ـســألــة
أصـبـحــت سـهـلــة ،وم ــا عليه إال
أن ي ــرج ــع بــال ـم ـجــد وال ـش ـه ــرة.
ً
وفكرت كثيرا في مشهد النهاية
وتعبت معايا محسن (محسن
زايد السينارست وليس محسن
الممثل) ،وتذكرت فيلم «أمريكا
أمــري ـكــا» ال ــذي حـكــى فـيــه إيليا
ك ــازان قصة هـجــرة عائلته من
األن ــاض ــول إل ــى أم ـيــركــا ،وقـلــت
أش ـ ــوف مـشـهــد الـ ــوصـ ــول ،ولــم
ً
أج ـ ــد ش ـي ـئ ــا م ـم ــا أري ـ ـ ــد .وب ـعــد
ّ
تفكير طويل مع نفسي توصلت
إل ــى ه ــذه ال ـن ـهــايــة الـمـفـتــوحــة،
واع ـت ـب ــرت ـه ــا أق ـ ـ ــرب ش ـ ــيء إل ــى
مــا أري ــد التعبير عـنــه ،وهــو أن
القصة لم تنته نهاية سعيدة،
وأن ث ـم ــة م ـخ ــاط ــر وت ـح ــدي ــات
تنتظر الفتى الحالم».
ً
م ـجــددا ،بعد سـنــوات طويلة
وف ـ ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرات 11
سـبـتـمـبــر ،نــاق ـشــت م ــع شــاهـيــن
ً
م ـج ــددا تـفــاصـيــل مـشـهــد نهاية
فـيـلــم «اس ـك ـن ــدري ــة لـ ـي ــه؟» ،وك ــان
ً
حينها منهمكا في تصوير فيلمه
«اسكندرية نيويورك» ،وسألته:
هــل سـتـعــود إل ــى روايـ ــة الــرحـلــة
األميركية مــن حيث توقفت في
فيلم «اسكندرية ليه»؟
قال :يعني ..الحكاية متشابكة
واألحداث متواصلة.
سألته :هل وجدت اإلحساس
الذي كنت تبحث عنه في مشهد
وصولك إلى نيويورك؟
ق ــال« :ت ـج ــاوزت عـنــه ،أصبح
ً
قــدي ـمــا .ال ـن ــاس كـلـهــم يـعــرفــون
مـ ــوق ـ ـفـ ــي م ـ ــن أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ومـ ــش
خـ ــايـ ــف ح ـ ــد ي ـ ـقـ ــول عـ ـن ــي إن ــي
مـنـبـهــر ب ــاألم ـي ــرك ــان ،وبـعــديــن
لما شاهدت فيلم تورناتوري،
وج ـ ـ ـ ـ ــدت أن ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ـ َّـدم م ـش ـه ــد
ال ــوص ــول ف ــي ل ــوح ــة خــالــدة
ج ـع ـل ـت ـن ــي أص ـ ـ ـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر،

علشان ما حدش يقول واخدها
من المخرج الطلياني».
سألت شاهين عن اسم الفيلم
الذي يقصده ،فقال« :مش فاكر!».
بـعــد ال ـل ـقــاء بـحـثــت فــي أفــام
غــوزي ـبــي ت ــورن ــات ــوري ووج ــدت
المشهد .أكـثــر مــن ألــف شخص
ع ـل ــى الـ ـب ــاخ ــرة :إنـ ـ ــاس أغ ـن ـيــاء
يسافرون ،ومهاجرون ،وغرباء ال
تعرف هوياتهم ،وشخص واحد
فقط ،يكون أول مــن يــرى تمثال
الحرية في األفق ...وعندما يرفع
ب ـصــره مـصــادفــة وي ـجــده أمــامــه
ً
في األفق البعيد ،يقف مشدوها
ويتسمر في مكانه ،وتزداد دقات
قلبه ،ثم يلتفت ناحية الجميع
ً
ص ـ ــارخ ـ ــا فـ ــي رك ـ ـ ــاب الـ ـب ــاخ ــرة،
ببشارة ال تنمحي مــن الــذاكــرة:
أميييييريكاااا».
وي ـ ـقـ ــول ال ـ ـ ـ ــراوي فـ ــي ال ـف ـي ـلــم
ً
م ـع ـل ـق ــا« :هـ ـ ــذه ال ـل ـح ـظــة لـيـســت
ً
ً
م ـص ــادف ــة وال خ ــداع ــا ب ـصــريــا،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا م ـ ــن لـ ـحـ ـظ ــات ال ـ ـقـ ــدر،
ً
ألن ال ـم ـش ـه ــد يـ ـك ــون م ـط ـبــوعــا
فــي وجـ ــدان ذل ــك الـشـخــص منذ
سنوات طويلة».
بـ ـ ـع ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــرض «اسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ـ ــة
ن ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك» وف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوار آخ ــر
ً
جمعنا ،أكــد أنــه ال يــزال منحازا
إلى تعبيرات الذهول واالرتباك
التي وضعها على وجه «يحيى»،
وهو يشاهد تمثال الحرية ألول
مـ ـ ــرة ،ألن أم ـي ــرك ــا ال تـ ـ ــزال بـلــد
ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـتــي ال نستطيع
اتخاذ موقف نهائي منها ،لهذا
ً
ً
أخ ـفــى جــان ـبــا ك ـب ـيــرا م ــن فــرحــة
وصول الفتى إلى أرض األحالم،
وقدم تمثال الحرية بهذا الوجه
المريب والقبيح ألميركا حيث
الخوف والكراهية والعنصرية،
وك ــي ال يـقــع الـجـمـهــور بالخطأ
في فخ الصورة اإلعالمية الرائجة
عن أرض الحرية واألحــام ،وقد
ً
كان اختياره متوافقا مع ما قدمه
بعد ذلك من نقد عنيف ألميركا
في فيلمه «اسكندرية نيويورك».

أكون أو ال أكون
سافر شاهين إلى كاليفورنيا
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــق بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــد فـ ــي
«ب ــاس ــادي ـن ــا» ،وتـ ـج ــاوز عـقـبــات
ك ـث ـي ــرة ف ــي اإلقـ ــامـ ــة وإح ـس ــاس
الـغــربــة .كــانــت األســابـيــع األولــى
ق ــاسـ ـي ــة ،وش ـ ـعـ ــر خ ــالـ ـه ــا ب ــأن
أح ـ ـ ــام ـ ـ ــه ك ـ ـل ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار
حقيقي ،وتــذكــر قرينه الــدرامــي
«هــامـلــت» ،وق ــال لنفسه بصوت
مرتفع كما كان يفعل في غرفته
باالسكندرية:
«أكـ ــون أو ال أك ـ ــون ...ذل ــك هو
ال ـس ــؤال» ،هــل أنـجــح أم تأكلني
الغربة وأتحول إلى بهلوان جاء
إل ــى ه ــذه ال ـبــاد لـلـتــدريــب على
خداع الناس وتسليتهم؟
الـ ـم ــؤك ــد أن ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة لــم
ً
تكن وردي ــة ،مــا كسر مـبـكــرا أية
محاولة لخداعه بمخدر «الحلم
األم ـيــركــي» ،فقد شعر بــارتـبــاك،
وأدرك أن «أم ـيــركــا» لـيـســت هي
الصورة التي عشقها في األفالم
ونشأ وعيه عليها ،لكنها «أميركا
أخ ـ ـ ــرى» ،ط ــاح ــون ــة ع ـن ـصــريــة ال
تقبل اآلخــر بسهولة ،وهــذا هو
الـســر فــي مشهد الـنـهــايــة لفيلم
«اسكندرية ليه» ،ومشاهد كثيرة
أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ف ـي ـل ــم «إسـ ـكـ ـن ــدري ــة
نيويورك» حيث سجل معاناته
من العنصرية في مشهد حارسة
األستوديو التي رفضت دخوله
ل ـح ـضــور ت ـصــويــر أح ــد األف ــام
ف ـي ـم ــا س ـم ـح ــت ل ـ ـغ ـ ـيـ ــره ،ك ــذل ــك
م ـســاعــد ال ـم ـص ــور ال ـ ــذي رفــض
تـعـلـيـمــه وطـ ـ ــرده م ــن ال ـب ــات ــوه،
وغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا مـ ــن
م ــواق ــف شعر
فيها بالوجه
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــح
لـ ـه ــولـ ـي ــوود
وعنصريتها

ضد فقراء العالم الثالث.
لـ ــم ي ـك ــن ال ـت ـع ــاي ــش فـ ــي ه ــذا
ً
ال ـم ـج ـت ـم ــع مـ ـقـ ـب ــوال مـ ــن ال ـف ـتــى
«الكوزموبوليتاني» الــذي تربي
ً
ً
منفتحا ومتسامحا فــي مدينة
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،ح ـي ــث ال ـت ـعــايــش
الـلـطـيــف مــع مختلف األج ـنــاس
واألع ــراق والــديــانــات .وفــي قاعة
الـ ـ ـ ـ ــدرس ل ـ ــم يـ ـج ــد ش ــاهـ ـي ــن إال
هاملت «المنقذ» ليس كوسيلة
إلث ـبــات موهبته فـحـســب ،ولكن
ً
ليؤكد لهم أيـضــا أن هــذا القادم
ً
مــن الـعــالــم البعيد لـيــس جــاهــا
ً
أو متخلفا ،ولكنه يفهم هاملت
ويشعر بأحاسيسه ومشاعره،
يتفهم تردده وحيرته ربما أكثر
ً
منهم أو من غيره األكثر احترافا،
ً
وفي أول اختبار أداء قدم مشهدا
ً
من المسرحية واثقا من نفسه.
ً
يـقــول شاهين« :سـهــرت وقتا
ً
طــويــا أردد لنفسي إنــي أحسن
م ـم ـثــل ف ــي ال ــدن ـي ــا ي ـق ــدر يـلـعــب
«ه ــام ـل ــت» وإن مــاف ـيــش ح ــد في
العالم يقدر يحس بالشخصية
زيي ،ال قبلي وال بعدي .ماكنش
ً
ً
ً
غرورا ولكن كان تحديا وشحنا
ً
لـلـنـفــس بــالـثـقــة ،وت ـق ــدي ــرا لـقــوة
ال ـط ـم ــوح ال ـ ــذي دف ـع ـنــي إلـ ــى أن
أت ـخ ـل ــى عـ ــن ال ـم ـس ـت ـق ـبــل اآلمـ ــن
وجنة الوظيفة المضمونة التي
ك ــان يــريــدهــا أب ــي وأمـ ــي ،وقـلــت
لنفسي مــش مـعـقــول أســافــر في
ً
ظل الـظــروف الصعبة جــدا التي
ع ــرضــت أس ــرت ــي ل ـه ــا ،ث ــم أفـشــل
وأن ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى بـ ـع ــد خـ ـ ـط ـ ــوات مــن
«هوليوود» ...الزم أنجح.
يضيف شاهين« :هــذه الــروح
س ــاع ــدت ـن ــي ف ــي ال ـت ـم ــاس ــك ،ألن
الـتـحــدي (حـتــى لــو أونـطــة بينك
وب ـي ــن ن ـف ـســك) ي ـع ـطــي اإلن ـس ــان
ً
ً
ً
مظهرا قويا وواثقا إزاء اآلخرين،
وأنا كنت أمثل القوة كلما شعرت
بــالـضـعــف ،لـكــن ح ــدث ذات يــوم
ً
أن ك ــل ش ــيء أص ـبــح مـ ـه ــددا ،إذ
أنذرتني إدارة المعهد بالطرد،
ألن التحويالت المالية تعثرت
والمصاريف ال ُت ّ
سدد.
كــانــت ظـ ــروف أسـ ــرة شاهين
المالية تعثرت بـشــدة ،فتوقفوا
عن إرسال األموال ،وطلب شاهين
إلى أساتذته التدخل لدى إدارة
ال ـم ـع ـه ــد ل ــدع ـم ــه والـ ـصـ ـب ــر إل ــى
حـيــن وص ــول ال ـت ـحــويــات ،لكن
األميركيين ال يفكرون بعواطفهم،
وال يمكن لـهــذه الـحـلــول الــوديــة
أن تعفيه من دفع النفقات ،وقبل
أن يحزم حقائبه ويعود خائب
األمـ ـ ـ ــل ،ح ـ ــدث مـ ــا لـ ــم ي ـخ ـط ــر لــه
على بال.
روى ش ــاه ـي ــن هـ ــذا ال ـمــوقــف
ضمن أحــداث فيلمه «اسكندرية
نـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــورك» ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث فـ ــوجـ ــئ
بتحويالت مالية تصل إليه ،فعاد
إلى استكمال دراسته بانتظام،
ثـ ـ ــم اك ـ ـت ـ ـشـ ــف ب ـ ـعـ ــدهـ ــا أن هـ ــذه
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــوي ـ ــات
ليست
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ً
هناك واصل طريقه بحرا إلى نيويورك ،وأثناء الرحلة
استرجع ذكرياته ومخاوفه ،كذلك استدعى آماله
وطموحاته لجلب االطمئنان والتغلب على الوحدة
وبدايات الغربة ،حتى كانت لحظة الوصول ،وهي

اللحظة التي يخفق فيها القلب بشدة وتزداد نبضاته.
عن أيامه ولياليه في «أرض األحالم «والتشابكات بين
سينماه والواقع نواصل الرحلة...

يوسف شاهين

كنت أمثل
على أساتذتي
وزمالئي
في المعهد
وأتظاهر
بالقوة ألخفي
ضعفي

ممثل متعب

أسـ ــرتـ ــه ،ول ـك ـن ـهــا وصـ ـل ــت إل ـيــه
ع ــن طــريــق ال ـخ ـطــأ ،وم ــا أجـمـلــه
من خطأ ساعده على استكمال
دراسته.
وعندما سألته حــول حقيقة
ما حدث على وجه الدقه راوغني
كــال ـعــادة وكــأنــه ك ــان يــرغــب في
تجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها
رغم أهميتها في مشواره الفني،
إلى أخرى ربما أكثر أهمية...
الـ ـث ــاب ــت أن ش ــاه ـي ــن واصـ ــل
دراسته ولكن ليس في التمثيل
كـمــا كــان يـخـطــط ،بــل قــرر فجأة
تغيير مـســاره إلــى اإلخ ــراج في
تـ ـح ــول أث ـ ــر ف ــي م ـس ـت ـق ـب ـلــه كـلــه
بعد ذلك.
ي ـقــول شــاه ـيــن« :ف ــي ال ـبــدايــة
ً
كنت أريد أن أكون ممثال وليس
ً
مخرجا ،ولكني أدركــت أنني ال
أصلح لمقاييس التمثيل ،ويجب
ً
أن أدرس ش ـي ـئــا آخ ـ ــر ،فـتــركــت
الـتـمـثـيــل رغ ــم أن ـنــي كـنــت أحـبــه
ً
ك ـث ـيــرا ،ألن ـنــي عــرفــت أن شكلي
لـيــس شـكــل ن ـجــوم تـلــك الـفـتــرة،
ففضلت اإلخ ـ ــراج ،وم ــن يومها
صرت أبحث عن ممثلين أعوض
من خاللهم أحالمي الضائعة».
ً
كـ ـ ــان عـ ـل ــى ش ــاهـ ـي ــن مـ ـج ــددا

ً
عن تجربته في التمثيل قال :أحب التمثيل جدا ،لكنني «عصبي» لدرجة كبيرة،
ً
ً
وعندما أخوض تجربة التمثيل يتحتم علي بالطبع أن أركز جدا ،خصوصا بين
ً
التمثيل واإلخراج ،ما ينعكس سلبا على المساعدين الذين يعملون معي .أنا كائن
فظيع كممثل ،لذا خضت هذه التجربة مرات محدودة في حياتي« :باب الحديد»،
و{فجر يوم جديد» و{اسكندرية كمان وكمان» ،باإلضافة إلى حاجات كده ع الماشي.
نسي شاهين دوره في فيلم «اليوم السادس» ،وإطاللته الشخصية باسمه وصفته
في «القاهرة منورة بأهلها» ،وعدد آخر من األفالم مثل «حدوتة مصرية» ،و{إسماعيل
ياسين في الطيران» للمخرج فطين عبد الوهاب ،و{ويجا» لمساعده خالد يوسف.
ً
كذلك ظهر في لقطات خاطفة في أفالم أخرى ،اعتبرها بعض النقاد تقليدا للمخرج
ً
األيطالي فيلليني .لكن شاهين فعل ذلك مبكرا قبل شهرة األخير ،إذ ظهر في فيلمه
األول «بابا أمين» وفي الثاني «ابن النيل» ( )1951أثناء مشهد هروب خليل بيه تاجر
المخدرات (محمود المليجي) من الشرطة ،وبعدها بعامين في «نساء بال رجال» من
إخراجه ،وتكرر ذلك في عدد آخر من أفالمه ،وفي «كونشرتو درب سعادة» كعازف
لدعم تلميذته أسماء البكري مخرجة الفيلم.

القبول بالواقع أفضل من التعلق
باألحالم ،فرغم إيمانه واقتناعه
ب ـق ــدرات ــه ك ـم ـم ـثــل ،فـ ــإن «شـ ــروط
ال ـســوق» فــي مـصــر كــانــت لديها
مواصفات جمالية محددة تتعلق
ب ـ ـصـ ــورة وشـ ـك ــل ب ـط ــل ال ـف ـي ـلــم،
وكلها كما أدرك واقتنع ال تنطبق
عليه ،إذ راح يـتـســاء ل« :مــن هو
المنتج أو المخرج العبيط الذي
يوافق على تقديم بطل في فيلمه
بـ ـه ــذه الـ ـم ــواصـ ـف ــات ال ـش ـك ـل ـيــة؟
ً
ً
كـنــت نـحـيــا وك ــان أنـفــي طــويــا
وطريقتي فــي الـكــام غريبة عن
طــريـقــة نـجــوم تـلــك الـفـتــرة .كنت
أنـ ـط ــق ب ـل ـك ـنــة خ ــواج ــات ــي مــش
واقعية بالنسبة إلى موضوعات
السينما في ذلك الوقت».
الـحـقـيـقــة أن ت ـقــديــر شــاهـيــن
ً
لـلـمــوقــف ك ــان سـلـيـمــا ،رغ ــم أنــه
استمر في دراسة اإللقاء واألداء
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ذلـ ــك ف ــي إدارة
الممثلين( ،و ق ـلــت لنفسي على
سبيل االحتياط ووجود بدائل)
لــذلــك اهـتــم بالتعرف إلــى فنون
التصوير ودراسة الحركة وكتب
ً
أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة دراسـ ـت ــه ن ـصــوصــا
اق ـت ـب ـس ـه ــا وع ــربـ ـه ــا م ـ ــن أف ـ ــام
أمـيــركـيــة ،وح ــاول أن يفهم أكبر
قـ ــدر م ـم ـكــن م ــن فـ ـن ــون صـنــاعــة
األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ل ـي ـك ــون
ً
ً
مؤهال «نفسيا» و{تقنيا» لخوض
المغامرة السينمائية مــن وراء
ا ل ـ ـكـ ــا م ـ ـيـ ــرا ،م ـ ــا دام أن ظ ـ ــروف
«سحنته» ومواصفاته الشكلية
منعته من الظهور على الشاشة
كنجم سينمائي.

ً
ً
أم ـيــركــا ،أخ ــذت طــابـعــا مختلفا
عـ ـل ــى الـ ـش ــاش ــة عـ ـن ــدم ــا تـ ـن ــاول
هذه الفترة في فيلم «اسكندرية
نـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ــورك» ،إذ و ض ـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
السيناريو قصة كبيرة ومليئة
بالدراما والتفاصيل عن عالقته
ال ـعــاط ـف ـيــة م ــع «ج ـن ـجــر» (قــامــت
بدورها يسرا اللوزي في مرحلة
الشباب ثم جسدت يسرا المرحلة
األكبر في العمر) ورصدها ضمن
أحداث «اسكندرية نيويورك».
يـبــدأ الـفـيـلــم بـلـقــائــه «جنجر»
أثناء حضوره مهرجان سينمائي
في أميركا بعد شهرته ،ونتعرف
ً
س ــري ـع ــا إلـ ــى ال ـع ــاق ــة ال ـقــدي ـمــة
بـيـنـهـمــا كــزمـيـلـيــن ف ــي ال ــدراس ــة
جمعت بينهما قصة حب كبيرة،
ً
ح ـت ــى أنـ ــه ي ـك ـت ـشــف أن ل ــه اب ـن ــا
من عالقته معها ،وبالطبع فإن
ال ـق ـصــة ب ـه ــذا ال ـش ـكــل ت ـج ــاوزت
واقـ ـعـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة إل ــى
ال ـخ ـيــال ال ـف ـنــي ،ألن ــه ل ــم ينجب
ً
أطفاال طوال حياته ،رغم أنه ّ
قدم
ذل ــك ف ــي أك ـثــر م ــن فـيـلــم ،ومنها
أفـ ــام ال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة نـفـسـهــا.
ل ـك ــن هـ ـ ــذه األحـ ـ ـ ـ ــداث ك ــان ــت فــي
ح ـ ــدود الـتـعـبـيــر ال ـف ـن ــي ،ورب ـمــا
كـ ــان ت ـك ــراره ــا ي ـع ـبــر ع ــن أمـنـيــة
ً
داخ ـل ـيــة ،ألن ــه يـعـتــرف م ـثــا في
«اس ـك ـن ــدري ــة نـ ـي ــوي ــورك» أنـ ــه لم
ينجب فــي ال ــواق ــع ،ولـكـنــه يقدم
نفسه في فيلمه «اسكندرية كمان
وكمان» كأب البن وابنة شجاعة
مستقلة قادرة على تحدي أبيها
و ف ــرض شخصيتها ،مــا يجعل
هذا الهاجس بحاجة إلى دراسة
الـحــدود الفاصلة بين المتخيل
والـحـقـيـقــي ف ــي س ـيــرة شــاهـيــن.
لكنه حسم حديثه عن شخصية
ً
«جنجر» قــائــا :كانت إيرلندية،
حــارة وعصبية ،انتهت عالقتي
بها عندما أصبحت «كول جيرل»
ولو كنت أنجبت منها كان ابني
اآلن تخطى الـ 40سنة».
ه ـ ــذا مـ ــا ق ــال ــه ش ــاه ـي ــن عـلــى
الشاشة ،أما خارج الفيلم فألمح
إل ـ ــى وج ـ ــود ظ ـ ــال واقـ ـعـ ـي ــة مــن
القصة ،ثــم أوضــح أنها «عاطفة
ع ــاب ــرة ت ـنــاســب ف ـت ــرة ال ــدراس ــة،
ً
وســرعــان مــا انتهت تـمــامــا بعد
ال ـع ــودة إل ــى م ـص ــر» ،ث ــم واص ــل:
ً
«لكننا أحيانا نتوقف إزاء قصة
معينة ونراها جديرة بالحكي أو
التقديم السينمائي ،ألنها صادقة
وت ـع ـبــر ع ــن م ـشــاعــر ك ــل ال ـنــاس
ً
بشكل طبيعي ،وليست شعورا
ً
فــرديــا يخصني ل ــوح ــدي ...لكن
المهم أنني لم أجد في أميركا ما
يربطني بها إال الــدراســة وحلم
الـعـمــل .إال أن األحـ ــداث تـطــورت
في مصر وحدثت ظروف كثيرة
اضطرتني إلى اتخاذ قرار العودة
رغــم أن أحــوالــي كــانــت تحسنت
في أميركا وحصلت على فرصة
للعمل وتدريس اإللقاء .دق جرس
العائلة وكان ال بد من أن أعود».
ف ــي الـحـلـقــة الـمـقـبـلــة نـتـعــرف
إلى أسباب العودة وبداية رحلة
الشهرة في مصر.

فشل عاطفي
ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـل ـمــح بـسـهــولــة
م ــام ــح ق ـصــة عــاط ـف ـيــة عــاشـهــا
شاهين في أميركا أثناء دراسته،
ورغـ ــم ع ــدم وجـ ــود تـصــريـحــات
قاطعة منه حول ذلك ،فإنه تحدث
عنها باقتضاب وغموض ،وكان
يرد على أي أسئلة تتعلق بهذا
ً
الـمــوضــوع قــائــا« :حـيــاتــي مثل
كل الشباب ،لكن ال قصص كبيرة
فيها كــي نحكيها ،أوه ــام السن
وخ ـ ـيـ ــاالت ال ـم ــراه ـق ــة وم ـشــاعــر
ال ــوح ــدة تـجـعـلـنــا نـفـكــر ف ــي أيــة
بنت حلوة نراها ونتعامل معها،
ثم نكتشف مع الوقت أن الواقع
أقوى من خيالنا وأوهامنا».
كـلـمــة «عـ ــادي» ال ـتــي ك ــان يــرد
بها شاهين على حقيقة الجانب
الـ ـع ــاطـ ـف ــي أث ـ ـنـ ــاء دراس ـ ـت ـ ــه فــي
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استمتعي بإعداد كرات «نوتشي» اإليطالية

ُت ّ
عد «النوتشي» (الكرات المحشوة) بأشكال مختلفة ًفي شتى المناطق اإليطالية .أقدم
ّ
لك هذه الوصفة المفضلة لدي .تذوب ستة مكونات بسيطة معا لتشكل كرات خفيفة تتوق لتسبح
ِ
في الزبدة أو صلصة الطماطم البسيطة.
ّ
أعدي النوتشي في المنزل عندما يتسنى لك الوقت لتستمتعي بالعمل في المطبخ وبألحان األوبرا
اإليطالية .ابدئي بهرس البطاطا المخبوزة مع الكريما ،والبيض ،والملح ،والفلفل ،ثم أضيفي برفق
الطحين إلى العجينة الخفيفة .يمكنك أن ّ
تعدي كرات صغيرة من هذه العجينة لتزينيها بعد ذلك
بخطوط صغيرة بواسطة شوكة ،وهكذا تحصلين على نوتشي تقليدية .أو تستطيعين إن شئت
تحويلها إلى لفافات شبيهة بلفافات توتسي صغيرة.
جون ماري براونسون
يمكنك طهو النوتشي في اليوم ذاته أو حفظها في الثالجة لبضعة أسابيع .وتستطيعين
طهوها مباشرة فور إخراجها من الثالجة لتحصلي على نتيجة ممتازة.
ً
أما وصفة الطماطم وعصير البرتقال التي ترافقها ،فلذيذة جدا .في البداية ،تبدو لك إضافة
ً
الخوخ إلى هذه الصلصة غريبة ،إال أنه يذوب مع الطماطم ،مضيفا إليها حالوة غامضة تالئم
قطع السالمي الغنية والكراث المميز.
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ُ
تبقي أداة هرس البطاطا التقليدية الشبيهة بالمصفاة ( )ricerتركيبة البطاطا خفيفة،
ً
ً
مقارنة بأداة الهرس .ولكن إن كنت ال تملكين أداة مماثلة ،فاستعملي منخال معدنيا حجم
ثقوبه متوسط وادفعي البطاطا عبره بواسطة ملعقة خشبية أو بالستيكية
مسطحة.

المقادير
• حـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــا بـ ـ ـط ـ ــا ط ـ ــا
م ـ ـت ـ ــوس ـ ـط ـ ـت ـ ــا ال ـ ـح ـ ـجـ ــم
(وزنـهـمــا اإلجـمــالــي نحو
نصف كيلوغرام).
• مـلـعـقـتــان كـبـيــرتــان
ونصف ملعقة من الكريما
المخفوقة الكثيفة.

• ثــاثــة أربـ ــاع ملعقة
صغيرة من الملح.
• رش ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــوزة
الطيب الطازجة.
ً
•  170غـ ــرا مـ ــا ( ن ـحــو
ك ـ ـ ــوب وث ـ ـلـ ــث ك ـ ـ ــوب) مــن
الطحين.

ا
لتحضير :ساعة.
ال
طه
و:
20
دقيقة.

الطريقة:

• اثقبي البطاطا بواسطة شوكة في أماكن عدة ،وأدخليها إلى
الميكروويف على درجة حرارة عالية (قوة  )% 100إلى أن تتمكني
من إقحام الشوكة فيها بسهولة ،أي نحو  6إلى  8دقائق .اتركيها
ً
ً
جانبا لتبرد قليال وتتمكني من العمل بها وهي بعد ساخنة.
• قشري البطاطا الساخنة ومرريها عبر أداة الهرس (أو منخل
معدني ثقوبه متوسطة الحجم) .ضعيها في وعاء وأضيفي إليها
البيض ،والكريما ،والملح ،وجوزة الطيب.
• ضعي الطحين على السطح ا ل ــذي تعملين عليه واصنعي
حفرة في وسطه .ضعي خليط البطاطا في الحفرة .استخدمي
بعد ذ لــك مقشطة العجين البالستيكية أو يديك النظيفتين كي
تضيفي الـطـحـيــن إل ــى خـلـيــط الـبـطــاطــا .واص ـلــي الـعـجــن إل ــى أن
تحصلي على عجينة متماسكة ،ومتجانسة ،و طــر يــة ،وناعمة،
ومرنة بعض الشيء.

• حـ ّـولــي العجينة إلــى أسـطــوانــة كبيرة وقطعيها إلــى ثالثة
أجــزاء متساوية .غطي السطح الــذي تعملين عليه بطبقة رقيقة
ً
من الطحين ّ
ومدي جزءا من العجينة على شكل حبل طويل بقطر
ً
ً
سنتمترين تقريبا ،ثم استخدمي سكينا لتقطعي الحبل إلى كرات
ً
بطول سنتمتر وربــع سنتمتر تقريبا .غمسي أطــراف شوكة في
الطحين ،ثم دحرجي كل كرة عليها كي تزينيها وتحصلي على
كرات بيضاوية .استعيني بعد ذلك بإبهامك لتحدثي نقرة صغيرة
في هذا الشكل البيضاوي .في النهاية ،انقلي الكرات إلى صينية
داخلها مغطى بطبقة رقيقة من الطحين ،وكرري العملية مع كمية
العجين المتبقية .في هــذه المرحلة ،يمكنك وضــع النوتشي في
البراد لبضع ساعات .كذلك تستطيعين حفظها في الصينية في
الثالجة إلى أن تشتد وتقسو .انقليها بعد ذلك إلى كيس بالستيكي
مخصص للثالجة .ويمكنك حفظها في الثالجة لبضعة أسابيع.

ً
• عندما يحين موعد الطهو ،ضعي قدرا كبيرة من الماء المملح
ً
جـيــدا على نــار عالية لتغلي .أنــزلــي ك ــرات النوتشي الـمـبــردة أو
المجلدة في الماء وواصلي طهوها إلى أن تطفو ،أي نحو دقيقتين
إلى  4دقائق.
• قدميها في الحال وأضيفي إليها صلصة الطماطم أو الزبدة
المذوبة مع الجبن.
فــي الـحـصــة 298 :سـعــرة حــراريــة 5 ،غــرامــات مــن الــدهــون3 ،
ً
غرامات من الدهون المشبعة 45 ،مليغراما من الكولسترول55 ،
ً
غراما من النشويات ،غرام من السكر 8 ،غرامات من البروتين،
ً
 458مليغراما من الصوديوم ،و 3غرامات من األلياف.

النوتشي مع صلصة الطماطم
ابحثي عن نوتشي بسيطة جاهزة في قسم المأكوالت المبردة في المتاجر المتخصصة .ويمكنك استعمال النقانق الحارة أو المتوسطة الحدة،
بعد إزالتها من غالفها ،بدل السالمي في هذه الوصفة .في هذه الحالة ،زيدي مدة الطهو في الخطوة الثانية إلى  10دقائق.

الت
م حضير 25 :دقيقة.
دة
ال
طه
و 20 :دقيقة.

المقادير
صلصة الطماطم:
ً
• رب ــع ك ــوب مــن زي ــت الــزي ـتــون ،ف ـضــا عــن الـمــزيــد
للتقديم.
ً
•  113غراما من السالمي المقطعة إلى شرائح رقيقة.
• ساقا كــراث منزوعتا الـجــذور (القسمان األبيض
واألخضر الفاتح فقط).
• بصلة كبيرة (أو بصلتان صغيرتان) مقطعة إلى
نصفين ،ثم إلى شرائح رقيقة.
• حبة فليفلة حمراء أو برتقالية صغيرة (أو نصف
حبة كبيرة) منزوعة البذور ومقطعة إلى مكعبات.
• كوب من الطماطم المحمرة على النار والمقطعة
إلى مكعبات مع عصارتها.
• نصف كوب من مرق الدجاج.

• نصف كوب من الخوخ منزوع النواة والمقطع إلى
شرائح رقيقة.
• رب ــع ملعقة صـغـيــرة مــن رق ــاق ــات الـفـلـفــل األحـمــر
المسحوقة أو حسب الذوق.
• برش برتقالة وعصيرها.
• ملح وفلفل أسود مطحون طازج.
• وصفة من النوتشي منزلية الصنع أو علبة (450
ً
إلى  480غراما) من النوتشي المجلدة.
ً
• ربع كوب من جبنة بارميزان الطازجة ،فضال عن
المزيد للتقديم.
• ملعقتان كبيرتان من الشبث والبقدونس الطازجين
المفرومين.
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الطريقة:
• إلعــداد الصلصة ،حمي ربــع كــوب من الزيت في
مقالة كبيرة على نار متوسطة .أضيفي إليها السالمي
ً
وقليها إلى أن تصبح مقرمشة قليال من دون أن تفقد
طراوتها.
• في هذه األثناء ،قطعي الكراث بالطول إلى نصفين
ّ
ث ــم اغـسـلـيــه تـحــت ال ـم ــاء ال ـج ــاري ك ــي تـتـخــلـصــي من
األوساخ بين أوراقه .جففيه بعد ذلك بمحرمة ورقية
ً
وقطعيه عرضيا إلى شرائح رقيقة.
• أضيفي الكراث ،والبصل ،والفليفلة إلى المقالة،
وواص ـلــي طـهــوهــا إل ــى أن تـطــرى مــن دون أن تحمر،
أي نحو  5دقائق .أضيفي بعد ذلك الطماطم واتركي
الخليط على نار قوية ليغلي بشدة مدة دقيقة .أضيفي
إليه مرق الدجاج ،والخوخ ،ورقاقات الفلفل األحمر،
ً
و ب ــرش البرتقالة ،وعصيرها ،أخفضي ا لـنــار قليال،
وواصـلــي الطهو إلــى أن يتراجع السائل في الخليط
بـعــض ال ـش ــيء ،أي نـحــو  4دق ــائ ــق .طـيـبــي الصلصة
بالملح (نحو ربع ملعقة صغيرة) والفلفل .يمكنك إعداد
الصلصة قبل بضعة أيام وحفظها في البراد في وعاء
محكم اإلقفال .أعيدي تسخينها قبل تقديمها.
ً
ً
• ض ـعــي ق ـ ــدرا فـيـهــا م ــاء مـمـلــح ج ـي ــدا ع ـلــى ال ـنــار

واتركيها لتغلي .اطهي النوتشي إلى أن تطرى من دون
أن تفقد قرمشتها في الوسط ،أي نحو دقيقتين إلى 3
دقائق .ارفعيها من الماء واحتفظي بنحو نصف كوب
ً
من ماء السلق ،وصفي النوتشي جيدا.
• أعـيــدي تسخين الصلصة فــي الـمـقــاة إذا دعت
الحاجة .أضيفي إليها النوتشي ،وربــع كوب من ماء
السلق ،وربع كوب من جبنة بارميزان .قلبي الخليط
ً
ج ـيــدا إل ــى أن تغطيه الـصـلـصــة بــالـكــامــل .يمكنك أن
تضيفي إلى الصلصة المزيد من ماء السلق إذا دعت
الحاجة .أعيدي تطييبها بالملح والفلفل حسب الذوق.
عند التقديم ،رشي األعشاب فوق الخليط ،والمزيد من
ً
البارميزان ،وقليال من زيت الزيتون.

خضراوات بصلصة الخل األحمر
المقادير

مدة الت

حضير 5 :دقائق.

4

الطريقة:
• إلعداد الصلصة ،اخلطي الزيت مع الخل ،والخردل،
والملح ،والفلفل ،والسكر في مرطبان تقفلينه بإحكام.
ً
خضيه جيدا (يمكنك االحتفاظ بهذه الصلصة خارج
البراد طــوال بضع ساعات أو في البراد مــدة أسبوع.
أخرجيها من البراد قبل مدة كافية من استعمالها).
• إلعداد السلطة ،ضعي الخس والجرجير في
وعــاء تقديم كبير وغطيه بمحرمة ورقية رطبة،

•  6مالعق كبيرة من زيت الزيتون.
•  3مالعق كبيرة من خل العنب األحمر.
• ملعقتان صغيرتان من خردل ديجون.
• ملح وفلفل أسود مطحون طازج حسب الذوق.
• رشة من السكر.
ً
• كيس ( 140غراما) من أوراق الخس الصغيرة.
•  3أكواب من أوراق الجرجير الصغيرة.

ث ــم ضـعـيــه ف ــي الـ ـب ــراد لـبـضــع س ــاع ــات ك ــي تـبــرد
الخضراوات.
• ع ـنــد ال ـت ـقــديــم ،أزي ـل ــي ال ـم ـحــرمــة ورش ــي
ف ــوق الـ ـخـ ـض ــراوات مـلـعـقـتـيــن كـبـيــرتـيــن إلــى
 3مــاعــق كـبـيــرة مــن الـصـلـصــة ،واستخدمي
ً
ملقطا لتقلبي الخليط كي تغطي الصلصة
الخضراوات بالكامل .وقدميها في الحال.

دجاج مقلي بالكريما والخل البلسمي
المقادير:
ً
•  680غ ـ ـ ــرا م ـ ـ ــا مـ ـ ــن صـ ـ ــدور
الـ ــدجـ ــاج ال ـم ـس ـ ّـح ـب ــة وم ـن ــزوع ــة
الجلد.
• مـ ـلـ ـعـ ـق ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن زيـ ــت
الزيتون.
• ملعقة كبيرة من الزبدة.
• بـ ـصـ ـل ــة ص ـ ـ ـفـ ـ ــراء ص ـغ ـي ــرة
ومقطعة إلى شرائح.
• ف ـ ّـص ــان أو  3ف ـص ــوص من
الثوم المهروس (أو نحو نصف
ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
ّ
المعبأ).
ً
ّ
•  220غراما من الفطر المقطع
إلى مربعات (انزعي الجذوع).

ً
فــي الـحـصــة 606 :س ـعــرات ح ــراري ــة 24 ،غــرامــا
من الــدهــون 7 ،غرامات من الدهون المشبعة60 ،
ً
ً
مليغراما من الكولسترول 83 ،غراما من النشويات،
ً
ً
 15غراما من السكر 15 ،غراما من البروتين1018 ،
ً
مليغراما من الصوديوم ،و 8غرامات من األلياف.

الطريقة:
• ربع كوب من طحين جميع
االستعماالت.
• ¾ ملعقة صـغـيــرة مــن ملح
كوشير.
• نـصــف مـلـعـقــة صـغـيــرة من
ً
الفلفل المطحون حديثا.
• نصف كوب من مرق الدجاج.
• ملعقتان كبيرتان من الخل
البلسمي.
• ربع كوب من الكريما الثقيلة.
• م ـل ـع ـق ــة صـ ـغـ ـي ــرة ون ـص ــف
ملعقة من ورق الزعتر الطازج أو
نصف ملعقة صغيرة من الزعتر
الجاف.

ّ
• قــطـعــي كــل ص ــدر دج ــاج بــالـطــول إلــى
ّ
شريحتين أو ثــاث شــرائــح ثــم قــطـعــي كل
ّ
شريحة إلى قطعتين .غطي القطع بغالف
ً
بالستيكي واسحقيها قليال للحصول على
ً
شرائح صغيرة وضعيها جانبا.
• ف ــي مـ ـق ــاة ع ــري ـض ــة ،س ـخ ـنــي ال ــزي ــت
والزبدة على نار متوسطة أو قوية .اسكبي
البصل واطبخيه وحركيه من وقت إلى آخر،
مــدة  4دقــائــق ،ثــم أضيفي الـثــوم واطبخي
الخليط لدقيقة.
• اخ ـل ـطــي ال ـط ـح ـيــن م ــع ن ـصــف ملعقة
صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من
ّ
الفلفل في طبق .غطسي كل قطعة دجاج في

الخليط وضعيها في مقالة البصل والثوم.
اطبخي الخليط وحركيه من وقت إلى آخر،
ً
إلى أن يتحمر قليال لكن من دون أن ينضج
بــالـكــامــل .انـقـلــي قـطــع الــدجــاج إل ــى الطبق
ً
وضعيه جانبا.
• أضيفي مرق الدجاج والخل البلسمي
إلى المقالة ثم اسكبي الفطر وبقية الملح
والـ ّفـلـفــل .سخني الخليط وانــزعــي القطع
البنية وحركي الفطر .اطبخي الخليط مدة
دقيقتين أو  3دقائق.
• أضيفي الكريما ثم أعيدي قطع الدجاج
ّ
كــافــة إل ــى الـمـ ّقــاة وحــركـيـهــا كــي تغطيها
الصلصة .سخني الخليط لـثــاث د قــا ئــق،

إلـ ــى أن ي ـن ـضــج ال ــدج ــاج بــال ـكــا ّمــل وتــزيــد
ً
ً
سماكة الصلصة قليال .أخيرا ،رشي الزعتر
ّ
وقدمي الطبق.

في الحصة 94 :سعرة حرارية 9 ،غرامات من
الدهون ،غرام من الدهون المشبعة 0 ،مليغرام
من الكولسترول ،غرامان من النشويات ،غرام
ً
من السكر ،غرام من البروتين 71 ،مليغراما من
الصوديوم ،وغرام من األلياف.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
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إحسان عبد القدوس

كلمة السر

 - 7وطــأوا بالقدم (م)( -مبعثرة).
طـ ــويـ ــل إخ ـ ـ ـ ــراج سـعــد بعناية.
 - 10شـ ـه ــر مـ ـي ــادي
 - 5ثلثا (تين) – منير أب.
 - 1مسرحية لألطفال هنداوي.
 - 8أكثر من مرة – من (م) -هبة.
ب ـطــولــة ال ـف ـن ــان ن ــواف  - 3ناصروا (م) -يزيل (مبعثرة).
 - 6ر م ـ ــز جـ ـب ــري (م) -أنهار الجنة.
(م).
نجم.
 - 9ثلثا (بؤس) – ربما
 - 2مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ع ــر ب ــي  - 4مـ ــا هـ ــر – مـنـتـقــى ميناء – متشابهان.

كلمات متقاطعة

ً
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 ..( - 1ا لـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــواري)
ف ـنــانــة كــويـتـيــة عضو
ف ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــون
المسرحية.
 - 2مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ب
«الجريدة» الثابتة.
 - 3ت ــدري (مبعثرة) –
أصل البناء (م).
 - 4مطرب لبناني غنى
(غمرني نعيش) (م).
 - 5عبأ – يسارع (م).
 - 6نهر إيطالي – فري
بالمفرمة (م).
 - 7مـ ـلـ ـح ــن ل ـب ـن ــا ن ــي
لحن إلليسا «في شيء
انكسر» (م).
 - 8يكونا اتحادا (م) –
الجمع من «يوم».
 - 9الذي يؤم المصلين
(م).
 - 10جاري – أسفله.
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ً
من  14حرفا وهي اسم كاتب وروائي مصري راحل ،يعتبر من أوائل
الروائيين العرب.

1

كلمة السر:

١٩

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

مـهـنـيـ ًـا :تـفــاجــأ بــربــح مـ ـ ّ
ـادي يصلك
نتيجة عمل سابق أنجزته.
ً
عاطفيا :حاذر حتى ال تتركب الهفوات
ً
معنويا.
تجاه شريك عمرك وتؤذيه
ً
ً
اجتماعيا :تتبعد قليال عن األجــواء
االجـتـمــاعـيــة وت ـه ـتـ ّـم بـقـضـيــة عائلة
طارئة.
رقم الحظ.3 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مهنيا :أكثر أيام الشهر حظا فال تدعه
يفوت بدون االستفادة منه.
ً
عــاطـفـيــا :شــريـكــك هــو رفـيـقــك الــدائــم
ً
وهو أيضا حبيب قلبك.
ً
اجتماعيا :ال تهمل صحتك ً
أبدا واتبع
نـصــائــح الـطـبـيــب واج ــر التحليالت
الضرورية.
رقم الحظ.7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تـضـطـ ّـر إل ــى طـلــب م ـبــادرة من
أحدهم كي تحقق أحد اإلنجازات.
ً
ً
جدا من ّ
حب الشريك
عاطفيا :أنت واثق
لك لكنك ال تبادله الشعور نفسه.
ً
اجتماعيا :يشغل بالك وضع شخصي
ّ
ال تريد أن يطلع عليه اآلخرون.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :تتغلب على منافسيك بجودة
عملك والسرعة التي تنجزه بها.
ً
عــاطـفـيــا :تــرتــاح كـثـيـ ًـرا عـلــى الصعيد
ّ
الـعــاطـفــي وتـطـمـئــن لـمـشــاعــر الـشــريــك
المخلصة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـش ـجــع أحـ ـب ــاءك وتــدعــم
خطواتهم بنصائحك العملية.
رقم الحظ.14 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنياّ :
تؤدي في عملك إحدى المهمات
ً
ً
المستحيلة وتنال تقديرا كبيرا.
ً
عاطفيا :خذ مهلة للتفكير قبل اتخاذ
ّ
أي قرار يتعلق بشريك حياتك.
ً
اجتماعيا :تبدو شديد االنتقاد لكل من
ّ
يخالفك الرأي ولو كان على حق.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :بداية مرحلة جديدة تمد يدك
فيها للتعاون مع الزمالء.
ً
عاطفيا :ال تتماد في عالقتك العاطفية
إن لم تسع إلى االستقرار.
اجـ ـتـ ـم ــا عـ ـي ـ ًـا :ال تـ ـل ــغ ّ
أي مـ ــو عـ ــد مــع
األصحاب واستفد من الفرصة للترفيه
عن نفسك.
رقم الحظ.11 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :استعد ً
جديا ألحد المشاريع
وتنتظر دعم الزمالء لك.
ً
عاطفيا :ينتابك شـ ّـك تـجــاه الحبيب
بسبب بعض التصرفات التي يقوم
بها.
ً
ّ
ّ
اجتماعيا :يقدم لك بعض المقربين
ً
ً
دعما ثابتا لوضعك االجتماعي.
رقم الحظ19. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مـهـنـيــا :ت ـبــدأ ن ـقــاشــا م ــع ال ــرؤس ــاء
ينتهي بنجاح كبير.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـ ـفـ ــرح ب ــالـ ـش ــري ــك ألن ــه
ي ـســاعــدك عـلــى إب ـعــاد كــل الـعــوائــق
عن طريقك.
ً
ّ
ّ
اجتماعيا :توسع دائــرة تحركاتك
وتفكر في القيام بنشاط رياضي.
رقم الحظ9. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تحتفظ هذه الفترة لك بحظوظ
وبإمكانات كبيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـيــش ف ـتــرة م ــن ال ـنــزاعــات
ّ
تتصرف خاللها بعصبية.
العاطفية
ً
اجتماعيا :تسكنك أفكار سلبية تجاه
ً
معيبا.
أحد األصدقاء وقد تكون
رقم الحظ6. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال تـ ـت ــردد ف ــي ال ـت ـح ــرك وال
ترضخ للشروط التي ال تعجبك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر ب ـســام داخ ـل ـ ّـي ألن
الحبيب يربط سعادته براحتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تفتقد ب ــرودة األعـصــاب
في التعاطي مع جميع أفراد العائلة.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تتاح لك فرصة مهنية جديدة
من المفيد البحث فيها.
ً
عاطفيا :تبتسم األفالك لك وتتحالف
من أجل حماية حبكما من الحسد.
ً
اجتماعيا :ثمة عدم اطمئنان داخلي
ت ـش ـع ــر بـ ــه ب ـ ـ ــدون م ـع ــرف ــة األسـ ـب ــاب
الحقيقية.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :تجنب رفع الصوت واالعتراض
بشكل غير الئق أمام المسؤولين.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـح ـســن ق ــري ــب ف ــي عــاقـتــك
العاطفية يجعلك تتراجع عن قرارك.
ً
اجتماعيا :لماذا تهمل االتصال ببعض
األصدقاء القدامى والمخلصين إليك؟
رقم الحظ12. :
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«األم المثالية» تحضر «قريش
المسنين» في مركز فرح
حضرت الشيخة ريم الصباح رئيسة جمعية فريحة األحمد لألم
المثالية واألســرة المتميزة والوفد المرافق من أعضاء الجمعية
يوم القريش المقام إلدارة رعاية المسنين في مركز فرح إلدخال
الـســرور إلــى قلوب كبار السن ،وكــان ذلــك بحضور مديرة اإلدارة
د .أماني الطبطبائي.
ُ
ُ
وكرمت خالل االحتفال الشيخة ريم الصباح ،ثم أجريت المسابقات،
ووزعت الشيخة ريم الهدايا على المسنات والمسنين والمشرفين.
وتــم توجيه الشكر لكل الجهات المشاركة في رعاية هــذا الحفل،
ومنها مركز سلطان ،وشركة الفواكه الطازجة ،وجمعية فريحة
األحمد لألم المثالية واألسرة المتميزة.
صورة جماعية مع نزيالت مركز فرح

تقديم الهدايا ألحد المسنين

مدرسة الكويت اإلنكليزية
كرمت فائقيها
ّ
نظمت مدرسة الكويت اإلنكليزية حفلها السنوي لتكريم
طالبها الفائقين للعام الدراسي الحالي في مركز الراية،
بـحـضــور سـيــدة األع ـمــال مـهــا الـغـنـيــم ،ونــائـبــة رئيس
المدرسة نائلة السداح ،والمدير العام محمود محمود،
والناظرة العامة رودا إليزابيث.
وتخلل الحفل فقرات قدمها الفريق الموسيقي للمدرسة،
وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائقين.

تكريم مها الغنيم

الغنيم متوسطة نائلة السداح ومحمود محمود وقيادات «الكويت اإلنكليزية»

تكريم

تكريم طالبة فائقة

تكريم أحد المتفوقين

طالبة تتسلم درعها

«الخدمات المساندة» تحصد كأس وزارة الصحة الثانية لكرة القدم
برعاية وزير الصحة د .باسل الصباح
اختتمت بطولة كــأس وزارة الصحة
الثانية لكرة القدم ،على ملعب نادي
الصليبيخات ،وشارك فيها  16فريقا
يمثلون قـطــا عــات ا ل ــوزارة والمناطق
الصحية.
وتفوق قطاع الوكيل المساعد لشؤون
الخدمات الطبية المساندة على فريق
وكيل الوزارة بضربات الترجيح ،بعد
تـعــادل إ يـجــا بــي بـهــدف لكل فــريــق في

ً
الرفاعي متوسطا الفريق الفائز

الفائزون في صورة جماعية

الوقت األصلي للمباراة ،واحتل فريق
منطقة الصباح الطبية التخصصية
الـمــركــز ال ـثــالــث ،بـيـنـمــا اح ـتــل الـمــركــز
الرابع فريق الوكيل المساعد لشؤون
الخدمات.
و قــال وكيل ا لــوزارة المساعد لشؤون
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة الـمـســانــدة د .فــواز
الرفاعي إن نجاح هذه البطولة أعطى
فــرصــة ثـمـيـنــة لـتـعــزيــز ال ــرواب ــط بين
أبناء ا لــوزارة ،مقدما التهنئة لفريقه

الفائز ،والشكر إلى وزير الصحة ،على
رعــاي ـتــه ودع ـم ــه لـمـثــل ه ــذه األنـشـطــة
الرياضية.
بـ ــدوره ،ق ــدم مــديــر مـنـطـقــة الـفــروانـيــة
الـصـحـيــة د .ول ـيــد ال ـب ـص ـيــري الـشـكــر
للقائمين على هذه البطولة الرائعة،
مـ ــؤ كـ ــدا أن مـ ـم ــار س ــة ا لـ ــر يـ ــا ضـ ــة ل ـهــا
أهمية بالغة في الوقاية من األمراض
المزمنة غير المعدية ومضاعفاتها.
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جابر :نصوص األعمال التراثية متوفرة وننتظر التكليف
يقدم في «الديرفة» شخصية رجل هادئ الطباع تسيطر عليه زوجته
محمد جمعة

يتطلع الفنان محمد جابر
إلعادة إحياء األعمال التراثية
المستوحاة من األساطير
الشعبية ،بدعم من وزارة
اإلعالم.

زمن الفن
الجميل ذهب
مع أبطاله
وحكاياته
التي مازالت
آثارها باقية

اقترن اسم الفنان القدير محمد
جابر الشهير ب ـ "العيدروسي"
ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـتــي
استوحت أحداثها من قصص
األســاط ـيــر وألـ ــف لـيـلــة ولـيـلــة،
تـ ـل ــك األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـتـ ــي مـ ــازالـ ــت
تـلـقــي بـظــالـهــا ع ـلــى ذاكــرت ـنــا
وال تـبــارحـهــا كـلـمــا ح ــل شهر
رمضان المبارك.
وفي السنوات األخيرة غابت
ً
تلك األعمال تماما عن المشهد
الفني على الرغم من محاوالت
م ــن بـعــض ال ـن ـجــوم إلحـيــائـهــا
على فترات متباعدة ،ومن منا
ال يــذكــر "ب ــدر ال ــزم ــان" وغـيــره
م ــن مـسـلـســات .جــابــر تـحــدث
إلى "الجريدة" في دردشة فنية
عن تراجع االهتمام بمثل هذه
ً
األع ـمــال ،مسلطا الـضــوء على
ح ـض ــوره ال ــدرام ــي ه ــذا الـعــام
ف ــي م ـس ـل ـســل "الـ ــديـ ــرفـ ــة" ،إل ــى
جانب مسلسله اإلذاعي "روس
القرعان".
بــدايــة قــال الفنان جــابــر ،إن
الــزمــن الجميل ذهــب إلــى غير
رجعة مع من ذهبوا من نجومه
والمنتسبين إ لـيــه وحكاياته
التي مازالت آثارها باقية في
األنفس.
ً
وتـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى وص ـ ــف
الـمـسـلـســات الـمـسـتــوحــاة من
األســاطـيــر وقـصــص أل ــف ليلة
وليلة والتي كانت يلتف حولها
جميع أف ــراد األس ــرة تمنى أن
تجدد وزارة اإلعــام مثل هذه
األعـ ـم ــال ،ال ـتــي م ــازال ــت عالقة
في الذاكرة ،و"مع األسف كلما
تقدمنا لهم بفكرة يرفضونها،
ع ـن ــدم ــا ك ـن ــت أقـ ـ ــدم م ـث ــل ه ــذه
ال ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـم ـس ـل ـس ــات
م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـثـ ـ ــل خ ـ ــال ـ ــد
الـعـبـيــد وع ـبــدالــرح ـمــن الـعـقــل
كـ ــان ال ـج ـم ـه ــور ي ـل ــزم ال ـم ـنــزل
لمشاهدتها".
وشدد جابر على أنه ال أزمة
ً
ً
نص حاليا ،خصوصا في هذه
ً
النوعية من الدراما ،موضحا:
"كتبت العديد من المسلسالت
في االتجاه نفسه ،لـ ّ
ـدي أربعة
أو خـمـســة ن ـصــوص غـيــر تلك
ً
التي قمت بإعدادها أيضا ،لكن
مشكلتنا في التكليف ،أتطلع

أسبقية العرض تضع الفضائيات
المصرية في حرج

أمير كرارة في « كلبش »3
اضطرت بعض القنوات المصرية خالل األيام األولى من رمضان،
وخاصة شبكة قنوات أون ودي إم سي وسي بي سي ،لضبط الخريطة
البرامجية ،وعدم اإلطالة على الجمهور في الفواصل اإلعالنية ،نظرا
لعزوفه خــال الساعات األولــى من الشهر الكريم عن هــذه القنوات،
وتوجهه إلى بعض القنوات العربية ،ووقوعها في فخ كبير من خالل
مواعيد هذه القنوات.
وجــاءت المشكلة الكبرى بالنسبة للقنوات المصرية ،من خالل
عرض شبكة قنوات إم بي سي ،وتحديدا قناة إم بي سي  ،4لمسلسلي
"كلبش  "3و"بدل الحدوتة  ،"3ألمير كرارة ودنيا سمير غانم ،قبل موعد
عرضهما على القنوات المصرية بـ 4ساعات كاملة ،ما جعل المشاهد
يتجه إلى إم بي سي ،وخاصة أن توقيت العرض مناسب والفواصل
اإلعالنية مريحة .وعرضت شبكة قنوات أبوظبي المسلسل الكوميدي
"هوجان" ،بطولة الفنان محمد عادل إمام ،قبل القنوات المصرية بعدد
ساعات كافية أيضا ،ما جعل الجمهور يشاهده على القناة العربية.
وك ــان الـفــخ بــدأ بالنسبة لمسلسل كلبش ،حين ُح ــدد لــه موعد
منتصف الليل ،وفــي الـيــوم الثاني الثامنة مـســاء ،مــا جعل القناة
العربية تسبقه.

انتقادات عبدالعال وإصابة
جسار بـ «رامز في الشالل»
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مشاهدات

مكياج وأسنان «أوفر» في األعمال التراثية
والدها تاجر األقمشة المعروف
في السوق بضعف شخصيته
أمام زوجته "مريم" ابنة تاجر
المجوهرات ،وفي رحلة درامية
تمثل العودة إلى الزمن الجميل
وعـ ـ ـص ـ ــر الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ــذه ـ ـبـ ــي،
بــدايــة مــن فـتــرة الخمسينيات
ً
مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي ،م ـ ـ ــرورا
ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ،وان ـ ـت ـ ـه ـ ــاء
بالسبعينيات ،تتوالى األحداث
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـن ـس ــق دارمـ ـ ــي
يجمع بين التراجيديا الراقية
والرومانسية التي تعود بنا
إل ــى حقبة يـحــن إلـيـهــا كــل من
عــاصــرهــا وعـ ــاش تفاصليها
التي ال تنسى.

لـمــاذا يعتقد بعض الفنانين أن ظهورهم
فــي أي عمل درام ــي بغض النظر عــن الحقبة
الــزم ـن ـيــة وطـبـيـعــة الـمـشـهــد ي ـجــب أن يـكــون
بأجمل ص ــورة ...مكياج وتسريحات شعر ال
تناسب الـحــدث الــدرامــي أو الفترة التي تقع

فيها األحداث ،واخيرا "ابتسامة هوليوود" التي
أضــاءت شاشات رمضان لهذا الـعــام .أصبح
األمر مبالغا فيه ،بل وفج ،خصوصا في بعض
األعمال التراثية التي يفترض أنها تحمل لنا
عبق الماضي وأصالته بأدق تفاصيله.

مشهد جريء في «دفعة القاهرة»
مـ ـ ـ ـ ـ ــازال مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "دف ـ ـعـ ــة
الـقــاهــرة" يتصدر اهتمامات
عـ ـش ــاق وم ـت ــاب ـع ــي الـ ــدرامـ ــا،
ومــا إن انتهت أزمــة اتهامات
الـجـمـهــور الـمــوجـهــة للعمل،

ح ـت ــى أث ـ ـ ــار م ـ ــرت ـ ــادو م ــواق ــع
التواصل مشكلة أخرى حول
م ـش ـه ــد ال ـ ـغـ ــرق فـ ــي ال ـح ـل ـقــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،م ـع ـت ـب ــري ــن أن مــا
جـ ــرى ت ـص ــوي ــره م ــن أحـ ــداث

ال ي ـن ـس ـجــم مـ ــع روح ــانـ ـي ــات
رم ـض ــان ال ـكــريــم ،وكـ ــان على
فريق العمل تصوير المشهد
بطريقة أخرى تفاديا لهجوم
الجمهور على العمل.

قرية متكاملة

محمد جابر
ألن أجــد مــن يكلفنا مــن وزارة
اإلعـ ــام بــإح ـيــاء ه ــذه األع ـمــال
ال ـتــراث ـيــة ال ـتــي م ــازال ــت عالقة
ف ــي األذه ـ ــان إل ــى اآلن وم ــازال
ً
الجمهور متعطشا لها.

الكلمة العليا
وثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر
مشاركته فــي بطولة مسلسل
"الديرفة" إذ "للمرة األولى أقدم

شخصية رجــل ه ــادئ زوجته
 اسـمـهــان تــوفـيــق  -مسيطرةً
عليه تماما ،ولها الكلمة العليا
في المنزل ،وتؤدي دور ابنتي
فــي العمل – بثينة الرئيسي-
وتـ ـت ــوال ــى األح ـ ـ ــداث ف ــي إط ــار
تشويقي وسوف تشاهدون إلى
أيــن تذهب الخطوط الدرامية
لكل شخصية.
وأضاف جابر :في "الديرفة"
نتابع حكاية "فاطمة" وحيدة

جابر مع حياة الفهد في «مع حصة قلم»

واستطرد " العمل من النوع
التراثي ولهذا الغرض تم بناء
قرية تراثية متكاملة نشاهدها
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ع ـب ــر ال ـشــاشــة
الصغيرة فــي تجربة بصرية
مـمـيــزة ،إذ تــم االه ـت ـمــام بــأدق
ال ـت ـفــاص ـيــل وقـ ــد ص ـمــم ونـفــذ
ديـ ـ ـك ـ ــورات ال ـم ـش ــاه ــد ال ـف ـن ـيــة
الفنان المتميز صــاح زماني
ً
ً
وسيكون الديكور بطال حقيقيا
للعمل.
يذكر أن مسلسل "الديرفة"،
عـ ـ ــن رواي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة ع ـل ـي ــاء
الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،ويـ ـخ ــرج ــه م ـنــاف
عبدال ،ويشارك فيه حشد من
النجوم ،منهم محمد المنصور،
وهـيـفــاء عـ ــادل ،وعـبــدالــرحـمــن
العقل ،ومحمد جابر ،وأسمهان
ت ــوفـ ـي ــق ،وب ـث ـي ـن ــة ال ــرئ ـي ـس ــي،
وحسين المهدي ،ونور ،وغدير
الـ ـسـ ـبـ ـت ــي ،وعـ ـبـ ـي ــر الـ ـجـ ـن ــدي،
وعـبــدالـلــه بـهـمــن ،إضــافــة إلــى
عدد آخر من الفنانين.
ً
ويـبــث حــالـيــا للعيدروسي
عبر أثير إذاعة الكويت مسلسل
"روس الـ ـق ــرع ــان" م ــن تــألـيــف
أحمد درويــش وإخــراج محمد
الـفــرج وبـطــولــة الـفـنــان القدير
محمد جابر ومشاركة النجوم
أحمد السلمان وإلهام الفضالة
وه ـي ــا الـشـعـيـبــي و د .فهد
العبدالمحسن.

مسلسل «دفعة القاهرة»

هند البلوشي تبرأت من « 25دقيقة»
ت ـصــري ـحــات م ـث ـيــرة أطـلـقـتـهــا
الـفـنــانــة هـنــد الـبـلــوشــي ف ــي أحــد
الـ ـب ــرام ــج ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،عـنــدمــا
أعلنت تـبــرؤهــا مــن مسلسل "25
دقيقة" ،ال ــذي انتهت أحــداثــه قبل
بدء موسم رمضان بساعات ،حيث
أكدت أن القائمين على المسلسل
خدعوها ،مضيفة" :النص ضعيف
وركيك ،وهناك أغنية انتجتها على
نفقتي ال ـخــاصــة ،وكـ ــان يفترض
عرضها ضمن سياق العمل لكن
تجاهلوها".

هند البلوشي

«المجلس الوطني» نظم زيارة «دبلوماسية» إلى فيلكا
ً
ً
الدويش قدم شرحا تفصيليا ألهم المواقع األثرية مع لمحة تاريخية عنها

ن ـظ ــم ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
ً
والفنون واآلداب ،ممثال بإدارة اآلثار
والمتاحف ،ز يــارة للسفراء وأعضاء
السلك الدبلوماسي إلى جزيرة فيلكا،
ب ـه ــدف تـنـشـيــط ال ـس ـيــاحــة الـثـقــافـيــة
واالطالع على مواقع التنقيب األثري
بالجزيرة ،وأعمال البعثات األجنبية
والكويتية العاملة هناك.
راف ـ ـ ــق ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن م ــدي ــر
إدارة اآل ثــار والمتاحف بالمجلس
د .سلطان الدويش ومراقب اآل ثــار
د .حامد المطيري وعدد من قيادات
المجلس الوطني.
وشهدت رحلة السفراء الى جزيرة
فيلكا العديد من األنشطة المتنوعة،
التي امتدت على مدار ساعات طويلة،
وقـ ـ ــام ال ــوف ــد ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ب ــزي ــارة
مـ ــواقـ ــع أثـ ــريـ ــة فـ ــي ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ،مـنـهــا
منطقة اآل ث ــار ا لـتــي تــؤرخ للحضارة
ا لــد لـمــو نـيــة وا ل ـح ـضــارة الهلنستية،
إضــافــة الــى الـمــواقــع اإلســامـيــة بها،
وز ي ــارة إ ل ــى مـتـحــف ا لـشـيــخ عبدالله
واستراحة الشيخ
السالم بالجزيرةُ ،
أح ـم ــد ال ـج ــاب ــر ،ك ـمــا ن ـظ ـمــت أنـشـطــة
ترفيهية بالمدينة القديمة.
في بداية الجولة قدم مدير إدارة
الـ ـمـ ـت ــاح ــف واآلث ـ ـ ـ ــار فـ ــي ال ـم ـج ـلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
د .سلطان الدويش ،شرحا للضيوف

جانب من الزيارة لجزيرة فيلكا
الــدبـلــومــاسـيـيــن حــول أهــم الـمــواقــع
األث ـ ـ ــري ـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ،مـ ـ ــع ل ـم ـح ــة
ت ــاري ـخ ـي ــة ع ـن ـه ــا ،وق ـ ــال إن ج ــزي ــرة

ف ـي ـل ـك ــا مـ ــن أهـ ـ ــم ال ـ ـمـ ــواقـ ــع األث ــري ــة
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وتـ ـع ــود آثـ ــارهـ ــا إل ــى
ح ـض ــارات قــدي ـمــة ،م ـش ــددا ع ـلــى أن

تطويرها ركيزة للتنمية وتنشيط
السياحة.
وأ ش ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ــدو ي ـ ــش إ لـ ـ ــى أن ه ـن ــاك

س ـيــاســة عــامــة ل ــدى ال ــدول ــة لـتـطــويــر
ا ل ـ ـجـ ــز يـ ــرة ،مـ ــؤ كـ ــدا أن اآل ث ـ ـ ـ ــار ف ـي ـهــا
تـ ـسـ ـتـ ـح ــق الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــراث
ا لـعــا لـمــي ،كما أن منظمة اليونسكو
شددت على أن الجزيرة كلها تستحق
ا لـتـسـجـيــل لـمــا فـيـهــا مــن آ ث ــار قديمة
ومـ ــواقـ ــع لـ ـحـ ـض ــارات ع ـم ــره ــا حـقــب
طــوي ـلــة .وأك ــد أن الـمـجـلــس الــوطـنــي
يـقــوم ب ــدوره فــي الـحـفــاظ على اآلثــار
الموجودة بالبالد ،ومنها آثار فيلكا،
مبينا أن المجلس قــام بهذه الرحلة
باالتفاق مع وزارة الخارجية لتعريف
الـ ـسـ ـف ــراء فـ ــي الـ ـج ــزي ــرة وإط ــاعـ ـه ــم
على آ ثــار هــا ،كــا لـحـضــارة الدلمونية
والـكـتــابــات الـمـسـمــاريــة عـلــى األل ــواح
الطينية.
مـ ــن ج ــا نـ ـبـ ـه ــا ،أ ك ـ ـ ــدت د .جــو ل ـي ـنــا
ر ئ ـي ـســة ا لـبـعـثــة ا لـفــر نـسـيــة للتنقيب
األثري بجزيرة فيلكا ،أهمية الجزيرة
بــالـنـسـبــة إل ــى ت ــاري ــخ ال ـكــويــت وإل ــى
ـؤرخ
تــاريــخ االنـســان والـعــالــم ،فهي تـ َ
لمئات السنين قبل الميالد وتعاقب
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارات،
وص ـ ــوال الـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـق ـص ــور ال ـتــي
ت ـ ــؤرخ ل ـل ـح ـق ـبــة اإلس ــامـ ـي ــة ،مـشـيــرة
ال ــى تـعــاقــب بـعـثــات الـتـنـقـيــب األث ــري
فــي ا ل ـجــز يــرة مـثــل ا لـبـعـثــة الفرنسية
والجورجية والسلوفاكية والبولندية
والدنماركية واإليطالية.

ناصر البلوشي« :ينانوة جليعة» تجمع بين الرعب والكوميديا

ً
العمل يعيد فيفي عبده للمسرح الكويتي بعد غياب  14عاما

إعالن برنامج «رامز في الشالل»
يواجه برنامج المقالب "رامــز في الشالل" ،الــذي يقدمه الفنان
رامز جالل ،العديد من االنتقادات خالل الحلقات األولى ،أبرزها من
ضيف الحلقة الثانية العب كرة القدم السابق رضا عبدالعال ،الذي
طالب رامز باالعتذار عن التعليقات التي أطلقها مقدم البرنامج
على ضيفه ،والتي انطوت على تنمر بهيئته ،وقال إن ابنته بكت
عندما شــاهــدت الحلقة ،وطالبته بتحريك دعــوى قضائية ضد
القائمين على المقلب.
في السياق نفسه ،تعرض ضيف الحلقة الثالثة الفنان وائل
جسار إلصابة قوية خالل المقلب ،ويستضيف برنامج "رامز في
الشالل" عددا من نجوم الفن واﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻹﻋﻼم.
ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد النجوم ،حيث يتم
ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدي جزر شرق آسيا ،حيث يتعرض
ﺗوصيله إﻟﻰ
ٍ
لمغامرة غير متوقعة ،وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرعب للضيف.
وتظهر بعد ذلك "غوريال ُمفترسة" من بين األشجار واألدغال،
بصورة غير متوقعة أﻣﺎم الضيف ،بعدما يظن أنه قد نجا ،ما يزيد
من فزعه وخوفه.

●

عزة إبراهيم

كشف الفنان ناصر البلوشي ،في تصريح خاص
لـ"الجريدة" ،عن تفاصيل مسرحية الرعب (ينانوة
الجليعة) ،التي يخرجها ويتصدى لبطولتها إلى
جــانــب الـفـنــانــة الـمـصــريــة فيفي ع ـبــده ،الـتــي تعود
للمسرح الكويتي بعد غياب  14عاما ،منذ مسرحية
"شهر عسل بصل" في عام .2005
وقال البلوشي إن المسرحية تقدم نوعا جديدا من
األعمال ألول مرة في الكويت ،حيث إنها تجمع بين
الرعب والكوميديا ،في محاكاة لسلسلة أفالم الرعب
األميركية الشهيرة ( ،)Scary Movieالتي تعتمد على
مزج الرعب بالكوميديا.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـكــويــت س ـت ـكــون نـقـطــة ان ـطــاق
للمسرحية ،ثــم تبدأ جولة خليجية وعربية ،ومن
ال ـم ـقــرر عــرضـهــا فــي مـصــر اع ـت ـمــادا عـلــى نجومية
وجماهيرية البطلة فيفي عبده وباقي أبطال العمل.
وق ــال مـخــرج المسرحية إن اخـتـيــار فيفي عبده
للبطولة يرجع إلى كونها نجمة معروفة في مصر

والمنطقة ،فضال عن قدرتها على تقديم شخصية
الـعـمــل بـشـكــل ي ـثــري ال ـع ــرض ،مـشـيــرا إل ــى أن هــذه
النسخة من "ينانوة الجليعة" ستكون األخيرة ،بعد
أن حققت المسرحية هدفها.
ولفت البلوشي إلــى أن قصة العمل تــدور حول
جــريـمــة قـتــل وقـعــت فــي منطقة جليعة ،فــي أج ــواء
من اإلثــارة والرعب ،وما وراء الطبيعة ،ثم تتوالى
األحـ ـ ــداث ف ــي س ـيــاق كــوم ـيــدي م ـخ ـلــوط بــالــدهـشــة
واإليحاءات.
وأشار ناصر إلى أن "عمال بهذا الحجم يعتمد على
إنتاج ضخم للظهور بصورة مشرفة ،وخاصة أن
القصة تحتاج إلى ديكور ومالبس وماكياج بأسلوب
خاص يخدم الشخصيات ،لذلك سيتم االعتماد على
فــريــق مـحـتــرف ،لـلـخــروج ب ـصــورة الئـقــة بالمسرح
الكويتي وجمهوره الكبير".
وأكد أن هذه النوعية من األعمال المركبة تحتاج
إلــى ممثل فائق ومتعدد المواهب ،ليتمكن الفنان
مــن الـعـبــور بـيــن الــرعــب وال ــدرام ــا والـكــومـيــديــا في
انسيابية ،ثم العودة مجددا دون أن يشعر الجمهور

بعملية االنتقال الداخلية والتجسيد النفسي التي
تتطلب نجوما من طراز خاص .وكشف البلوشي
عــن اسـتـئـنــاف ال ـبــروفــات الـتـحـضـيــريــة للمسرحية
األسـبــوع المقبل ،اسـتـعــدادا لعرضها فــي أول أيــام
عـيــد ال ـف ـطــر ،بـعــد ال ـتــوقــف بــاألس ـبــوع األول
من شهر رمضان ،موضحا أن النجمة
فيفي عبده ستلتحق بالبروفات في
النصف الثاني من شهر رمضان،
ب ـم ـجــرد انـتـهــائـهــا م ــن تـصــويــر
ال ـم ـشــاهــد األخـ ـي ــرة بمسلسل
"مملكة الغجر".
ُيــذكــر أن "ينانوة جليعة"
م ــن ت ــأل ـي ــف ال ـك ــات ــب ه ـشــام
الـعــوضــي ،وبـطــولــة :محمد
العجيمي ،خالد الموفيدي،
وبدر البلوشي ،وستعرض
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح األوب ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
الجديد بالسالمية.

ناصر البلوشي
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أوروبا ترفض المهلة اإليرانية ...وطهران تخفض لهجتها

ً
• عراقجي :الـ  60يوما آخر نافذة دبلوماسية • ترامب يفرض عقوبات جديدة ويدعو إلى التفاوض

قاذفتا «بي  »52االستراتيجيتان لدى وصولهما إلى المنطقة أمس األول (سنتكوم)

يبدو أن الخطوة اإليرانية
من
المتمثلة بانسحاب جزئي ً
االتفاق النووي انعكست سلبا
على الموقف اإليراني ،الذي
قوبل بموقف أوروبي رافض
ألي مهلة ،ما اضطر إيران
إلى تقديم تفسيرات ملتبسة
لقرارها ،في وقت استمرت
إدارة الرئيس دونالد ترامب
بتنفيذ حملة الضغط فارضة
عقوبات جديدة.

رفـ ـض ــت الـ ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـي ـ ــة،
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـمـ ـل ــف الـ ـ ـن ـ ــووي
اإلي ــران ــي ،أي ألـمــانـيــا وفــرنـســا
وب ــري ـط ــان ـي ــا ،وك ــذل ــك االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي ،أم ــس ،الـمـهـلــة الـتــي
ً
حددتها إيران بستين يوما قبل
تعليق التزامها ببنود أخرى في
االتفاق النووي المبرم مع القوى
ال ـك ـبــرى ف ــي فـيـيـنــا ع ــام ،2015
وال ــذي انسحبت منه الــواليــات
المتحدة قبل سنة.
وقالت الــدول الثالث ووزيرة
خ ــارجـ ـي ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
فيديريكا موغيريني ،في بيان
مـ ـشـ ـت ــرك" ،نـ ــرفـ ــض أي إنـ ـ ـ ــذار،
وسـنـعـيــد تقييم اح ـت ــرام إي ــران
اللتزاماتها في المجال النووي،
وك ــذل ــك م ـع ــاه ــدة عـ ــدم ان ـت ـشــار
األسلحة النووية".
وكانت طهران أمهلت الــدول
الثالث شهرين إلخراج القطاعين
المصرفي والنفطي اإليراني من
عزلتهما الناجمة عن العقوبات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،واال فـ ـ ــإن ط ـه ــران
ستعلق تـعـهــدات أخ ــرى واردة
في االتفاق النووي.
وعبر األوروبـيــون أيضا عن
"قلقهم الشديد" بعد قرار طهران
تعليق اثنين من تعهداتها التي
قطعتها في إطار االتفاق .وقالوا
في البيان
"الن ــزال متمسكين بالحفاظ
على التطبيق ا لـكــا مــل لالتفاق

حــول الملف الـنــووي ،وهــو أمر
أس ــاس ــي ف ــي ال ـب ـن ـيــة الـعــالـمـيــة
ل ـل ـح ــد م ـ ــن انـ ـتـ ـش ــار األس ـل ـح ــة
ال ـن ــووي ــة وي ـصــب ف ــي مصلحة
أمن الجميع" ،ودعوا طهران الى
"االمتناع عن أي تصعيد".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـثـ ــاث
"ن ـن ـت ـظــر م ــن ايـ ـ ــران أن تــواصــل
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـص ـي ــغ واآللـ ـ ـي ـ ــات
الــواردة ضمن االتفاق" .وذكروا
"بتعهداتهم الـحــازمــة فــي اطــار
االت ـفــاق السـيـمــا فــي مــا يتعلق
برفع العقوبات عن كاهل الشعب
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي" .وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـص ــدد
"عبروا عن اسفهم ألن الواليات
المتحدة فرضت مجددا عقوبات
بعد انسحابها من االتفاق" عام
.2018
وأبــدت الــدول الثالث رغم كل
شيء "تصميمها على مواصلة
جهودها إلفـســاح المجال امــام
مــواص ـلــة ال ـت ـج ــارة الـمـشــروعــة
مع إيــران" خصوصا عبر نظام
"انـ ـتـ ـسـ ـتـ ـك ــس" ،ال ـ ـ ــذي وض ـع ـتــه
باريس وبرلين ولندن في نهاية
يناير لاللتفاف على العقوبات.

ماكرون
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ورغـ ـ ـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــده
التزام فرنسا باالتفاق النووي
ودعـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــه طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران إل ـ ـ ـ ــى عـ ــدم
التصعيد ،أكد الرئيس الفرنسي

إيـمــانــويــل مــاكــرون أن "االتـفــاق
ال ـنــووي تشوبه ثـغــرات ويجب
استكماله" ،مشيرا إلى أنه "يجب
حــل مسألة برنامج الصواريخ
البالستية اإليــرانـيــة" .أمــا داليا
جريباوسكايتي رئيسة ليتوانيا
فقد عبرت عن قلقها أمس بشأن
إعـ ـ ـ ــان إي ـ ـ ـ ــران أن ـ ـهـ ــا سـتـقـلــص
االلتزام بالقيود المفروضة على
برنامجها النووي.
وأضافت" :أعتقد أننا بحاجة
ل ـب ـح ــث مـ ــا ي ـم ـك ــن ألوروب ـ ـ ـ ــا أن
تفعله ،إذا كان هناك ما تفعله،
ألنــه إذا انسحبت إي ــران تماما
فسنعود لنقطة الصفر حيث كنا
قبل أعوام قليلة".

طهران تخفض
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،بـ ــدا أن إيـ ــران
تخفض اللهجة التي وردت في
ب ـي ــان ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لــأمــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــدث عــن
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن االت ـ ـف ــاق ال ـن ــووي
ً
تدريجيا.
وقال المتحدث باسم منظمة
الطاقة الــذريــة االيرانية بهروز
كمالوندي ،أمس ،إن هدف بالده
"تعزيز خطة العمل المشتركة
الـ ـش ــامـ ـل ــة (االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي)
وإعادتها إلى مسارها".
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال م ـس ــاع ــد وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة االيـ ــرانـ ــي لـلـشــؤون

ال ـس ـي ــاس ـي ــة عـ ـب ــاس ع ــراق ـج ــي،
إن انـسـحــاب إي ــران مــن االتـفــاق
ً
النووي سيتم تدريجيا في حال
عــدم الـتــزام الـطــرف اآلخ ــر ،وفي
الوقت ذاته هي مستعدة للعودة
إلى المرحلة السابقة اذا نفذت
األطراف األخرى تعهداتها.
ولفت عراقجي إلى أن "المهلة
ال ـت ــي حــددت ـهــا اي ـ ــران ه ــي آخــر
ن ــاف ــذة دب ـلــومــاس ـيــة ،وستغلق
في حال عدم استفادة األطــراف
األخرى في االتفاق النووي منها
لتنفيذ تعهداتها".

ترامب
وش ـ ـ ـ ــددت واشـ ـنـ ـط ــن بـشـكــل
اضافي ،أمــس االول ،عقوباتها
االقتصادية على ايران ،واضافت
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف كـ ـ ــل مــن
ي ـش ـت ــري أو ي ـت ــاج ــر بــال ـحــديــد
والصلب وااللمنيوم والنحاس
اإليراني.
ول ــدى اعــانــه عــن العقوبات
الجديدة ،هدد الرئيس األميركي
دونالد ترامب باتخاذ إجراءات
ج ــدي ــدة اذا ل ــم "ت ـغ ـي ــر ط ـه ــران
ً
جــذريــا سلوكها" .لكن الرئيس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي أب ـ ـ ـ ـ ــدى رغ ـ ـب ـ ــة ف ــي
الـتـفــاوض مــع اإليرانيين قائال
ّ
"أتطلع إلى لقاء قادة إيران يوما
ّ
ما من أجل التوصل إلى اتفاق"،
ّ
وإلـ ــى "اتـ ـخ ــاذ خ ـط ــوات تعطي

إيران المستقبل الذي تستحق".
وقال تيم موريسون ،المساعد
ال ـ ـخـ ــاص ل ـل ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
وك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــؤون
أسلحة الدمار الشامل والدفاع
البيولوجي ،إن واشنطن لم تفرغ
ب ـعــد م ــن فـ ــرض ع ـق ــوب ــات على
إيــران ،مضيفا" :توقعوا المزيد
من العقوبات قريبا .قريبا جدا".
ورأى مـ ـ ـ ـ ــور ي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــون ف ــي
مؤتمر صحافي أن ق ــرار إيــران
االنسحاب من جزء من االتفاق
النووي "ما هو اال ابتزاز نووي
ألوروبا" .وشدد على أن "كل من
يخالف العقوبات األميركية على
إيران ستتم معاقبته قانونيا".
وقـ ــالـ ــت ف ـي ـك ـت ــوري ــا ك ــوت ــس،
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ف ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
األمـ ـي ــرك ــي ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ،إن
دع ـ ـ ــوة تـ ــرامـ ــب ل ــاج ـت ـم ــاع مــع
مسؤولين فــي النظام اإليــرانــي
صــادقــة ،لكن الـمـفــاوضــات بين
الطرفين يجب أن تتم بالشروط
األميركية وعندما تـقــوم إيــران
بالتخلي عن اإلرهاب .وأضافت
أن تــرامــب يضع جميع األوراق
على الطاولة بما يخص إيران.

ماكنزي وهوك
وفــي الــوقــت نفسه ،قــال قائد
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـل ـج ـيــش
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ك ـي ـن ـيــث

م ـ ــاكـ ـ ـن ـ ــزي ،خ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر فــي
واشنطن ،إن التهديد الحقيقي
واألك ـث ــر أهـمـيــة والـمـسـتـمــر في
مجال مسؤوليته يأتي من ايران
وط ـم ــوح ــات ال ـن ـظ ــام اإلي ــران ــي،
وأضــاف ماكنزي ان اإليرانيين
ضاعفوا هجماتهم اإللكترونية
 12مـ ـ ـ ــرة ،ل ـك ـن ــه أشـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى ان
الواليات المتحدة ال تتطلع الى
قتال مع اإليرانيين.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،وصـ ــف بــرايــن
هـ ـ ـ ـ ــوك ،ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي
الـخــاص إلي ــران إج ــراءات إيــران
الـخــاصــة بــوقــف تطبيق بعض
بـ ـن ــود االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي بــأنــه
"مـحــاولــة الحـتـجــاز الـعــالــم كله
ره ـ ـي ـ ـنـ ــة" ،وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن أي
اعـتــداء من إيــران على الواليات
المتحدة أو حلفائها سيواجه
ب ــالـ ـق ــوة ،الفـ ـت ــا الـ ــى أن ارسـ ــال
قوة ضاربة الى المنطقة "ليس
ً
رسالة سياسية بل يعد دفاعا
عن النفس".
وع ـ ـ ـلـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
وزارة ا لـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإل ي ــرا نـ ـي ــة
عباس موسوي على العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى ال ـم ـع ــادن بــأن
«هذا اإلجراء يخالف االلتزامات
واألعـ ـ ــراف ال ــدول ـي ــة ...الــواليــات
المتحدة ستكون مسؤولة عن
الخسائر (التي تتكبدها إيران)».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

إيران كشفت ضعفها في سورية

أوروبا َّعرضت نفسها لالبتزاز

«أبراهام لينكولن» تعبر السويس

اعتبرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية أن "التدخل العسكري اﻹيراني في
سورية ،عبر الحرس الثوري ،كشف عن مشاكل خطيرة في القدرة القتالية لإليرانيين"،
وبالتالي فإن الوجود االيراني بسورية كان بدرجة ما لمصلحة األميركيين.
وقالت "سفوبودنايا بريسا" ،في مقال بعنوان "إيــران وقعت في الفخ األميركي في
سورية" ترجمته "روسيا اليوم"" :يمكن بالعين المجردة رؤية الثغرات التي تعانيها
القوات المسلحة اإليرانية ،فبالحكم على الخسائر الفادحة في سورية ،يتضح أن جيش
طهران ليس على مستوى التحديات الحالية".
ً
وتضيف أن "عمليات ســاح الجو اإلسرائيلي قـ ّـيــدت عمليا نشاط إي ــران بمحاذاة
مرتفعات الجوالن ،على الرغم مما يقال عن إنجازات المجمع الصناعي العسكري اإليراني،
بمعنى آخر ،فإن الحرس الثوري اإليراني بشكل خاص والجيش اإليراني ككل خصم
مثالي لآللة العسكرية األميركية".

رأت صحيفة تليغراف الهولندية ،في سياق تعليقها على قرار إيران
بتعليق بعض بنود االتـفــاق الـنــووي ،ومنح أوروب ــا مهلة  60يوما
لحمايتها من العقوبات األميركية ،أن "إيران تضع السكين على صدر
أوروبا ،لكن هذه األخيرة هي التي تسببت بنفسها في هذا االبتزاز".
وأش ــارت الصحيفة الــى أن إي ــران تـهــدد أوروب ــا "بسيل ع ــارم من
الالجئين والمخدرات" ،مضيفة أنه "ال يمكن الحد من الخطر النووي
الــذي تمثله إيــران من خــال االستجابة لالبتزاز ،بل فقط من خالل
عقوبات شديدة الصرامة".
وقالت إنه كان على الحكومات األوروبية أن تقف في صف أميركا،
عندما أعلنت خروجها من االتفاق النووي ،بدال من المحاولة من خالل
تكتيك المراوغة إنقاذ هذه الصفقة المتهالكة.

عبرت حاملة الطائرات األميركية «ابراهام لينكولن»
أمــس قناة الـســويــس ،وذلــك فــي نطاق خطط واشنطن
إلعادة االنتشار في المنطقة.
وذكرت رئاسة الوزراء المصرية ،في بيان ،أن رئيس
هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش شهد عبور
حاملة الطائرات األميركية ،وذلــك خــال تفقده لحركة
المالحة بالقناة.
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن ال ـم ـل ـحــق ال ـع ـس ـكــري األم ـيــركــي
بالقاهرة ،اللواء رالف غروفر ،جاء للوقوف على حركة
عبور الحاملة للقناة.

الجيش السوري ينتزع قلعة المضيق
ّ
وواشنطن تمدد العقوبات
واص ـل ــت ال ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة
والسورية أمس غاراتها في منطقة
خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد شـ ـم ــال غ ــرب
سورية ،وهي مثلث يضم محافظة
إدلب وأجزاء من محافظتي حماة
وحلب ،والتي تتعرض منذ نهاية
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ل ـق ـصــف جــوي
أج ـبــر ح ــوال ــي  150ال ــف شخص
على الفرار وأوقع عشرات القتلى
والجرحى.
ّ
وت ـمــك ـنــت الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن ان ـ ـتـ ــزاع
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة م ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
المسلحة على بلدة قلعة المضيق
الــواقـعــة فــي تـلــك المنطقة ،وهــي
أقـ ـ ـ ــرب م ـن ـط ـق ــة ت ـس ـي ـط ــر عـلـيـهــا
ال ـم ـعــارضــة م ــن ق ــاع ــدة حميميم
ال ـ ـج ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وكـ ــانـ ــت
ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا ل ـق ـص ــف الـ ـق ــاع ــدة
بالقذائف الصاروخية.
وفي بروكسل ،اعتبرت وزيرة
خـ ــارج ـ ـيـ ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
فيديريكا موغيريني ،أن الغارات
الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة وق ـ ـ ـصـ ـ ــف الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس
والمستشفيات فــي إدل ــب "خــرق
غير مقبول للقانون الدولي".
ومــن الـمـقـ ّـرر أن يعقد مجلس
االمن اليوم ،اجتماعا طارئا مغلقا
يبحث فيه الوضع االنساني في
إدلـ ـ ــب ،ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب الـكــويــت
وبلجيكا وألمانيا.
الـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أخـ ـ ـط ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس

أطفال سوريون يلهون بطائرة مسيرة خالل اقامتهم في بستان زيتون في بلدة عتمة
بعد فرارهم من مناطق القصف شمال غرب البالد (أ ف ب)
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب،
الكونغرس بتمديد حال الطوارئ
والعقوبات ضد سورية لمدة عام.
وفــي الرسالة التي بعثها إلى
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،اع ـت ـب ــر تـ ــرامـ ــب أن
"الـ ـح ــرب الــوح ـش ـيــة ال ـت ــي شنها
النظام ضد الشعب السوري الذي
يطالب بالحرية وتشكيل حكومة
تمثيلية ،ال تهدد الشعب السوري
نفسه فحسب ،لكنها تؤدي أيضا
إلــى عــدم االسـتـقــرار فــي المنطقة
بــأســرهــا" .وأض ــاف أن "تصرفات
وس ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري،

بـمــا فــي ذل ــك اسـتـخــدام األسلحة
ال ـك ـي ـم ــاوي ــة ،ودع ـ ــم ال ـم ـن ـظ ـمــات
اإلره ــابـ ـي ــة وخ ـل ــق ع ـق ـب ــات أم ــام
األداء ّ
الفعال للحكومة اللبنانية،
وم ــواص ـل ــة ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي نمو
التطرف والطائفية ،وتشكل أيضا
ت ـه ــدي ــدا ش ــدي ــدا ل ــأم ــن ال ـقــومــي
والسياسة الخارجية واالقتصاد
األميركي".
ي ــذك ــر أن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
س ـ ـبـ ــق وفـ ـ ــرضـ ـ ــت أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 20
ح ــزم ــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة
ف ــي ال ـم ـجــاالت الـمــالـيــة والـطــاقــة

والنفط منذ بدء األزمة في سورية
عام .2011
من ناحيته ،قال وزير الخارجية
األم ـي ــرك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو أث ـنــاء
زيــارة لبريطانيا ،أمس األول ،إن
الواليات المتحدة تتوقع أن تعمل
كل دولة على استعادة مواطنيها
الذين قاتلوا في صفوف تنظيم
في سورية.
"داعش" االرهابي ّ
وك ــان تــرامــب حــض بريطانيا
وفرنسا وألمانيا على استعادة
ما يزيد على  800مقاتل أجنبي
أسرى ومحاكمتهم.

مزاد على «محافظ نينوى» والعروض
بماليين الدوالرات!
«داعش» يذبح  8من عائلة واحدة في الموصل
مازال الصراع بين الكتل السياسية في العراق
ً
على منصب محافظ نينوى محتدما ،بل وصل
إلــى طــرق متقدمة فــي كسب ود أعـضــاء مجلس
ً
المحافظة ،بالترغيب تارة ،والترهيب طورا ،للظفر
بـ"المنصب الذهبي".
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،كـشــف أح ــد أع ـضــاء مجلس
محافظة نينوى ،رفض ذكر اسمه ،عن تفاصيل
"المزاد" لشراء منصب المحافظ من شخصيات
سياسية من خارج المحافظة.
وقــال عضو مجلس نينوى لـ"العربية.نت" إن
بعض أعضاء المجلس اتفقوا على بيع منصب
الـمـحــافــظ إل ــى رئ ـيــس "كـتـلــة ال ـم ـحــور" النيابية
أحمد الجبوري وحليفه زعيم "حــزب المشروع
العربي" خميس الخنجر ،مقابل إعطاء كل عضو
فــي الـمـجـلــس  250أل ــف دوالر ،وس ـي ــارة مــوديــل
 ،2019وقد حصل البعض من األعضاء على نصف
ً
المبلغ كعربون مقدم سلفا.
كما أكد أن مرشحي رئيس "كتلة المحور" هما
عضو مجلس المحافظة عويد الجحيشي ،وعضو
"كتلة عطاء" منصور المرعيد.
وبينما دخـلــت الـفـصــائــل الـتـًـابـعــة لـ ـ "الحشد
الشعبي" على خط األزمة ،محاولة فرض شخصية
مقربة منها ،كان لرئيس مجلس النواب محمد
ال ـح ـل ـبــوســي ل ـم ـس ـتــه ف ــي ال ـ ـصـ ــراع ،ح ـي ــث ه ـ ّـدد
أعـ ـض ــاء ال ـم ـحــاف ـظــة ب ـحــل مـجـلـسـهــم ع ـبــر طــرح
القضية في البرلمان إذا لم يتم إلغاء صفقة بيع
المنصب والموافقة على تمرير مرشحه ،النائب
عن نينوى محمد إقبال ،الذي استبدله بعد ذلك
بعضو مجلس نينوى حسام العبار من "الحزب
اإلسالمي" (إخوان العراق).

وفي وقت سابق ،قال عضو مجلس محافظة
نينوى داوود جندي ،إن اإلقالة التي حصلت من
مجلس الـنــواب لمحافظ نينوى ونــوابــه أربكت
العمل اإلداري ،وشوشت على صالحيات المجلس،
وكــان من المفترض أن يتم استجواب المحافظ
وإقالته بعد ثبوت األسباب التي تدعو لذلك.
يذكر أن محافظ نينوى السابق ،نوفل العاكوب،
مــازال يقاتل من أجل العودة إلى منصبه ،ولعل
ح ــدي ــث رج ـ ــل ال ــدي ــن ال ـس ـن ــي ال ـم ـت ـش ــدد م ـهــدي
الصميدعي قبل أيــام فــي الموصل ،وتأكيده أن
الـمــرجـعـيــات الــديـنـيــة الـسـنـيــة تـعـتـبــر الـعــاكــوب
األحق بالمنصب وال داعي الستبداله ،خير دليل
على هذا القتال.
على صعيد آخر ،أفاد مصدر أمني ،أمس ،بأن
ثمانية أشخاص من عائلة مختار منطقة الكوار
الواقعة في الساحل األيمن من الموصل ،قتلوا
ذبحا في هجوم لتنظيم "داعش" على منزلهم في
الساحل األيمن من الموصل.
في غضون ذلكّ ،
تم أمس األول ،إغالق عشرات
ال ـم ـقــرات الــوهـمـيــة ال ـتــي تنتحل صـفــة "الـحـشــد
الشعبي" واعتقال عناصرها من مرتكبي الجرائم
والمتاجرين بالمخدرات والمتجاوزين على أمالك
المواطنين.
وذكـ ـ ـ ــرت م ــدي ــري ــة األمـ ـ ــن فـ ــي "ه ـي ـئ ــة ال ـح ـشــد
الشعبي" ،في بيان ،أن "الحملة التي قامت بها
المديرية ،أسفرت عن إغــاق اكثر من  320مقرا
معظمها في بغداد".
(بغداد ـ ـ مواقع ووكاالت)

سلة أخبار
ّ
خليفة بن زايد يتلقى
التهاني بحلول رمضان

نشر اإلعالم اإلماراتي الرسمي
لقطات تظهر استقبال رئيس
الدولة الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان في قصر البطني
بأبوظبي لكبار املسؤولني في
البالد ملناسبة حلول شهر
رمضان املبارك.وتظهر صور
وفيديوهات نشرت مساء أمس
األول ،الشيخ خليفة بن زايد وهو
يتقبل التهاني من حكام اإلمارات
وأولياء العهود ونواب الحكام.
وبني املسؤولني الذين استقبلهم
الشيخ خليفة ،ولي عهد أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ونائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوب
وحكام اإلمارات.

السعودية تطلق 1400
سجين إثيوبي

أعلنت وزارة الخارجية
اإلثيوبية ،اإلفراج عن  1400من
مواطنيها ،كانوا سجناء في
السعودية .وكانت السلطات
السعودية أوقفت في السنوات
األخيرة وسجنت آالف
اإلثيوبيني لدخولهم اململكة
بشكل غير قانوني .وأكد بيان
الخارجية اإلثيوبية« :عاد 300
من الـ  1400سجني إثيوبي
املفرج عنهم ،من السعودية مساء
األربعاء» .وإثيوبيا ثاني أكبر
دول إفريقيا لجهة عدد السكان
وبني أفقر دول القارة.

البحرين :نحن شركاء في
الدفاع عن أمن المنطقة

أكد األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء البحريني ،عمق
العالقات القائمة بني بالده
والواليات املتحدة على الصعد
كافة وخصوصًا في املجال
العسكري والدفاعي.
وفي لقاء مع السفيرة األميركية
لدى البحرين جاستني سيبيريل،
وقائد القوات البحرية في
القيادة املركزية األمير كية
قائد األسطول الخامس
جيمس مالوي ،قال ولي العهد
البحريني ،مساء أمس األول،
إن «اململكة مستمرة بالتزامها
كشريك راسخ في الجاهزية
للدفاع عن أمن املنطقة ومكافحة
اإلرهاب والتطرف مع حلفائها
وفق شراكتها االستراتيجية
التاريخية املمتدة».

الفلسطينيون يدعون
لرفض «صفقة القرن»

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشتية إلى موقف دولي
حازم إزاء رفض خطة «صفقة
القرن» األميركية للسالم بني
الفلسطينيني وإسرائيل.
وأكد اشتية في بيان عقب لقائه
املبعوث السويسري لعملية
السالم رونالد شتينغر في رام
الله ،أمس األول ،ضرورة اتخاذ
املجتمع الدولي موقفًا جادًا
بعدم القبول بصفقة القرن،
ومواجهتها بإقامة مؤتمر
دولي للسالم ،إلنهاء االحتالل
وإنقاذ حل الدولتني .وقال إن
«سياسة االبتزاز التي تقوم بها
اإلدارة األميركية سواء بإغالق
مكتب منظمة التحرير ،أو نقل
السفارة األميركية الى القدس،
وتجفيف املصادر املالية للسلطة
الفلسطينية لن تجبرنا على
االستسالم والقبول بصفقة
القرن».

ةديرجلا

•
العدد  / 4114الجمعة  10مايو 2019م  5 /رمضان 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

٢٣

الديمقراطية
أجل
من
«ثورة»
بـ
تعد
التركية
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• «الجمهوريون» يدعون إلى إعادة االنتخابات الرئاسية • أكشينار :إردوغان نفذ انقالبا مدنيا

أكدت المعارضة التركية
أن مرشحها لرئاسة بلدية
إسطنبول سينافس على
المنصب ويفوز به مرة أخرى،
واتهمت الرئيس رجب طيب
إردوغان بالقيام بـ«انقالب
مدني» ،وطالبت في الوقت
نفسه بإلغاء تفويض إردوغان
الرئاسي.

ب ـ ـع ـ ــد س ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات ع ـ ـل ـ ــى ط ـل ــب
ً
المعارضة التركية رسميا إلغاء
تـ ـف ــوي ــض ال ــرئـ ـي ــس رجـ ـ ــب طـيــب
إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،تـ ـع ـ ّـه ــد ،أمـ ـ ـ ــس ،أكـ ــرم
إم ــام أوغـلــو ،ال ــذي أبطل ف ــوزه في
انـتـخــابــات بـلــديــة اسـطـنـبــول هــذا
األسبوع ،بأنه سيقود "ثــورة" من
أجل الديمقراطية بعد إلغاء نتائج
اقتراع أول مثير للجدل ،وتحديد
مــوعــد انـتـخــابــات جــديــدة الشهر
المقبل.
وكان إمام أوغلو ،مرشح "حزب
ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـه ــوري" الـعـلـمــانــي
ال ـم ـعــارض الــرئـيـســي ،ف ــاز بـفــارق
ط ـف ـي ــف ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ب ـل ــدي ــة
اسطنبول أم ــام بــن علي يلدريم،
مرشح "العدالة والتنمية" ،والذي
كان يتولى منصب رئيس الوزراء.
وقال" :ما سنقوم به اآلن معركة
م ــن أجـ ــل الــدي ـم ـقــراط ـيــة وتـعـبـئــة
م ــن أج ــل الــدي ـم ـقــراط ـيــة .ستكون
بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى
نهايتها".
وأض ــاف ان "األع ـضــاء السبعة
في هيئة االنتخابات سيعتبرهم
التاريخ وصمة ،لكن تصحيحها
من مسؤولياتنا .نواصل المعركة".

إركيك

ت ـعـ ّـهــد إم ـ ــام أوغـ ـل ــو ،ج ــاء بعد
ً
طلب "الشعب الجمهوري" رسميا
ً
إلغاء تفويض إردوغان ،معتبرا أن
ّ
نفس المخالفات التي يؤكد حزبه
"العدالة والتنمية" أنها حدثت في

انتخابات بلدية إسطنبول في 31
مــارس ،شابت االنتخابات العامة
التي أجريت العام الماضي.
وقال محرم إركيك ،نائب رئيس
"الشعب الجمهوري" للصحافيين:
"إذا ألـغـيـتــم ت ـفــويــض أك ـ ــرم إم ــام
أوغ ـلــو ،فحينئذ عليكم أيـضــا أن
تلغوا تفويض الرئيس إردوغــان،
ألن نفس القوانين ونفس اللوائح
ون ـف ــس ال ـط ـل ـب ــات ون ـف ــس م ــراك ــز
االقـ ـت ــراع ون ـف ــس الـ ـظ ــروف كــانــت
حـ ــاضـ ــرة فـ ــي كـ ــا االقـ ـت ــراعـ ـي ــن".
وأضــاف متسائال" :لماذا ال تلغوا
ال ـن ـتــائــج ال ـتــي خــرجــت م ــن نفس
المظاريف؟".

كيلتشدار أوغلو
من ناحيته ،اتهم زعيم "الشعب
الجمهوري" كمال كيلتشدار أوغلو،
الهيئة العليا لالنتخابات بأنها
ً
ً
أصبحت "عنوانا للظلم" ،مؤكدا أن
حزبه "سيدافع عن الحق والعدالة
والضمير" .واتهم كليتشدار أوغلو،
اللجنة العليا لالنتخابات "بخيانة
ثقة الناخبين ،والرضوخ لضغوط
حـ ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة" .وق ــال
لنواب الحزب في مجلس النواب،
أمس" ،ما دمتم ترغبون بشدة في
إع ــادة االنـتـخــابــات ،فافعلوا ذلك
كيفما تريدون .سنخرج منتصرين
كل مرة".

انقالب مدني

مصور نشر على حساب "العدالة
والتنمية" على "تويتر" ،أن اللجنة
ال ـع ـل ـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات لـ ــم تـقــض
بضرورة إعادة جميع االنتخابات
في اسطنبول ،ألن عــدد األصــوات
"المثيرة للريبة" ،الـتــي حددتها،
لــن تــؤثــر عـلــى نتيجة انتخابات
مجالس األحياء.
من جانبها ،أكدت الهيئة العليا
لــان ـت ـخــابــات ف ــي ب ـي ــان ،أنـ ــه "مــن
غـيــر الـمـقـبــول اسـتـهــداف القضاة
ومصداقيتهم بسبب قــراراتـهــم"،
وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض رده ـ ـ ـ ــا عـلــى
اتـ ـه ــام ــات م ـت ـتــال ـيــة ص ـ ـ ــدرت عــن
شخصيات معارضة بعد قرارها

إلغاء نتائج االنتخابات المحلية
فــي إسطنبول وإع ــادة انتخابات
رئاسة البلدية في  23يونيو القادم.

الخارجية التركية
وفي بيان أصــدره تعقيبا على
تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـل ـم ـت ـحــدثــة بــاســم
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة م ــورغ ــان
أورتاغوس ،وأعضاء في الكونغرس
األميركي حول قرار إعادة انتخابات
إسطنبول ،قال الناطق باسم وزارة
الخارجية التركية حامي أقصوي،
أمس ،إن "على الجميع احترام قرار
اللجنة العليا لالنتخابات بشأن
إعادة انتخابات رئاسة البلدية في

إسـطـنـبــول" .وأض ــاف "أن حــوادث
م ـش ــاب ـه ــة وق ـ ـعـ ــت فـ ــي الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة وغ ـيــرهــا م ــن ال ـب ـل ــدان"،
ً
مؤكدا "ضرورة اإلبقاء في الحسبان
أن مثل هذه المسائل يتم حلها في
إطار المبادئ الديمقراطية".
وســاهــم ق ــرار اع ــادة انتخابات
اسطنبول في هبوط سعر الليرة
التركية إلى أدنى مستوى لها منذ
 5أكـتــوبــر  ،2018عـنــدمــا خرجت
من أزمــة تراجعها العام الماضي
وفقدانها  30في المئة من قيمتها.
وبلغ سعر الليرة  6.1467مقابل
الدوالر أمس.
(إسطنبول ـ ـ وكاالت)

ً
• ترامب يحجب «تقرير مولر» والكونغرس يستدعي نجله • بار يواجه تصويتا على الثقة

طفل مؤيد لترامب في فلوريدا أمس األول (رويترز)

ً
هز مـجـ ّـددا ،التحقيق الروسي الــذي قال
الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه "ملف
طـ ـ ــوي" ،واش ـن ـط ــن م ــع اإلعـ ـ ــان ف ـج ــأة عن
اس ـتــدعــاء نجله األك ـبــر لـ ــإدالء ب ــإف ــادة في
ال ـكــون ـغــرس ،وم ــع تـصــويــت أول ضــد أحــد
وزرائه ورفض البيت األبيض غير المسبوق
تقديم بعض المعلومات الحساسة.
وصــوتــت لجنة فــي مجلس ال ـنــواب في
الكونغرس األميركي بالموافقة على إحالة
وزي ــر ال ـعــدل بـيــل ب ــار إل ــى الـتـصــويــت على
اتـهــامــه ب ـ ــازدراء الـكــونـغــرس لـعــدم إتاحته
نسخة غير منقحة من تقرير المحقق الخاص
روبـ ــرت مــولــر ب ـشــأن الـتــدخــل ال ــروس ــي في
االنتخابات الرئاسية عام .2016
وقال رئيس اللجنة القضائية التي تتمتع
بنفوذ كبير في مجلس النواب الديمقراطي
ج ـيــري ن ــادل ــر" :أص ـب ـح ـنــا ف ــي خ ـضــم أزم ــة
دستورية" .لكن وزارة العدل ردت بوصف هذه
الخطوة بـ"المسرح السياسي".
وبعد دقائق ،أفادت وسائل إعالم أميركية
ّ
بــأن مجلس الشيوخ استدعى االبــن البكر

ال «كيمياء» بين السراج وماكرون
وحفتر يهاجم «فرسان جنزور»
رغم اللقاء الذي جمعهما في باريس أمس
األول ،بـهــدف توضيح انـتـقــادات طرابلس
المتواصلة لفرنسا ،واتهامها بدعم الهجوم
على طرابلس ،لم يظهر أن الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،ورئيس حكومة الوفاق
الوطني الليبية فايز الـســراج ،توصال الى
تفاهمات تنهي األزمة بينهما.
وجدد ماكرون دعم بالده لحكومة الوفاق
الوطني ،مؤكدا أن باريس ستواصل التعاون
معها.
وفـ ـ ــي بـ ـي ــان لـ ـل ــرئ ــاس ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة إث ــر
االجتماع ،اعتبر ماكرون أنه "ال حل عسكريا
للنزاع الليبي" ،مشددا على ضرورة "انهاء
الهجوم العسكري على طرابلس" ،ولكن من
دون تسمية حفتر.
و"ش ـجــع" مــاكــرون على وقــف الـنــار "بال
شــروط" ،مقترحا أن يتم تحديد خط وقف
النار بإشراف دولي.
وفـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع قـ ـن ــاة "ف ـ ــران ـ ــس "24
االخبارية ،كرر رئيس الوزراء الليبي ،الذي
يعترف به المجتمع الدولي ،رفضه الكامل
التفاق ال يترجم بانسحاب قوات حفتر نحو
المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل الهجوم
في شرق وجنوب البالد.
ودعــا الـســراج فرنسا إلــى "وض ــوح أكبر
في موقفها وإدان ــة االعـتــداء على طرابلس
بكل وضوح وتسمية األشياء بمسمياتها"،

مضيفا أنــه "فــوجــئ" في أبريل بــأن فرنسا
"ال تــدعــم حكومتي الديمقراطية بــل تدعم
دكتاتورا".
ولمح السراج أيضا الى ان المشير حفتر
ل ــم يـعــد ق ـ ــادرا عـلــى ان ي ـكــون م ـح ــاورا في
مفاوضات السالم ،داعيا الى "ايجاد نخبة"
تستطيع تمثيل شرق ليبيا.
ميدانيا ،قصف سالح الجو الليبي ،التابع
لـ "الجيش الوطني" ،بقيادة خليفة حفتر،
في ساعة مبكرة من فجر أمس ،مقر كتيبة
"فرسان جنزور" غرب طرابلس.
وك ــان "الــوطـنــي" صــد مـســاء أمــس األول
هجوما لقوات حكومة الــوفــاق ،على مطار
طرابلس الدولي.
إل ــى ذل ــك ،أعــربــت بـعـثــة األم ــم المتحدة
للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تزايد
حـ ـ ــاالت االعـ ـتـ ـق ــال واالحـ ـتـ ـج ــاز الـتـعـسـفــي
والـ ـخـ ـط ــف واالخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف واالخ ـ ـت ـ ـفـ ــاء فــي
ليبيا ،والـتــي تـطــال مسؤولين وناشطين
وصحافيين.
وف ــي ن ـيــويــورك ،أك ــدت الـمــدعـيــة العامة
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده أن
اعتقال ونقل ثالثة رجال في ليبيا مطلوبين
بتهم ارتكاب جرائم حرب ،بمن فيهم نجل
الـحــاكــم الـســابــق معمر الـقــذافــي ،سيساهم
في إرساء سيادة القانون ،لضمان استمرار
السالم واالستقرار في ليبيا.

روسيا تطرد دبلوماسيين
سويديين

موظفو فرنسا يضربون
ويتظاهرون اليوم

ً
«التحقيق الروسي» يزعج الرئيس األميركي مجددا
وأشــارت أحزاب تركية صغيرة

سلة أخبار

أعلنت وزارة الخارجية
السويدية ،أن روسيا طردت
اثنين من الدبلوماسيين
السويديين بعدما رفضت
الدولة االسكندنافية منح
دبلوماسيين روسيين تأشيرة
دخول .ويأتي هذا القرار بعد
شهرين من توقيف شخص
يعمل في القطاع التكنولوجي
ومتهم بالتجسس لحساب
روسيا في  27فبراير في
استوكهولم.

ً
عاما) أول امرأة تقود مروحية تابعة للسلطات األمنية في تركيا (األناضول)
أليف غوكجه أرول (27
مـعــارضــة عــدة إلــى أنـهــا قــد تدعم
إمام أوغلو لمنصب رئيس بلدية
اسطنبول في إعــادة االنتخابات،
مسلطة الضوء على المخاطر التي
يواجهها إردوغــان وحزبه نتيجة
إعادة االنتخابات.
ورأت م ـي ــرال أكـشـيـنــار زعيمة
"ال ـ ـحـ ــزب ال ـ ـصـ ــالـ ــح" ،ال ـ ـ ــذي شـكــل
تحالفا مــع "الـشـعــب الجمهوري"
من أجل انتخابات مارس ،أن القرار
ال ــذي أصــدرتــه لجنة االنتخابات
أعــاد البالد إلــى حقبة االنقالبات
العسكرية التركية.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن" ق ـ ـ ـ ـ ــرار ل ـج ـنــة
االنتخابات بمنزلة انقالب مدني
يفوق عهد االنقالبات العسكرية".
وفي وقت سابق ،انتقد رئيس
سابق ورئيس وزراء سابق ،قرار
لجنة االنتخابات بإعادة انتخابات
رئ ــاس ــة ب ـلــديــة اس ـط ـن ـب ــول ،وهــو
احتجاج نادر من الدائرة الداخلية
إلردوغان.
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء الـســابــق
أحمد داوود أوغلو في تغريدة على
"تويتر" ،إن "االنتخابات النزيهة
م ــرس ــاة لــديـمـقــراطـيـتـنــا وحــاســة
االنتماء لدينا ،وقرار اللجنة العليا
لالنتخابات يتنافي مــع القانون
العام والممارسات الراسخة".
كـ ـم ــا كـ ـت ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
عبدالله غــول على "تويتر" قائال:
"ل ــأس ــف ...لــم نتمكن مــن تحقيق
أدنى تقدم".
فــي الـمـقــابــل ،ج ــاء فــي تسجيل

دوليات

للرئيس ترامب (دونالد جونيور) لالستماع
إلفادته بشأن التحقيق الروسي.
ونـقـلــت وســائــل اإلعـ ــام عــن م ـصــادر لم
ّ
ّ
تسمها أن لجنة االستخبارات في مجلس
الشيوخ تريد االستماع للمرة الثانية لدونالد
ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي
ّ
انتهى في مارس ولم يخلص إلى أدلة على
حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح
الجمهوري خالل حملة االنتخابات الرئاسية
في .2016
وهذه هي المرة األولى التي يستخدم فيها
الكونغرس صالحياته الستدعاء أحد أفراد
عائلة ترامب ،الذين أدلى بعضهم بمحض
إرادتهم بإفاداتهم في إطار هذا التحقيق.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن
ً
دونالد ترامب االبن ،رفض الحضور طوعا
إلــى مجلس الـشـيــوخ ل ــإدالء بــإفــادتــه أمــام
ً
لجنة االسـتـخـبــارات وع ــرض ب ــدال مــن ذلك
ً
الـ ّ
ـرد على أسئلة اللجنة خطيا ،األمــر الذي
رفضته اللجنة.
وفي تقريره الواقع في  450صفحة ،برأ

مــولــر تــرامــب مــن الـشـبـهــات بــالـتــواطــؤ مع
موسكو ،لكنه تحدث عن ضغوط مارسها
الرئيس على التحقيق.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ــريـ ــد ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون
الـمـقـتـنـعــون ب ــأن ــه "ع ــرق ــل ع ـمــل ال ـق ـض ــاء" ،
مواصلة التحقيق على أساس التقرير الكامل
من أجل تحديد ما إذا كانت الوقائع الواردة
فيه تبرر بدء إجراءات لعزل دونالد ترامب.
وردت وزارة العدل بالقول إن األمــر غير
وارد ،بينما رفــض الديمقراطيون عرضها
اإلطالع ،في إطار لجنة مصغرة ،على نسخة
أقل تنقيحا من تلك التي وزعت في  18ابريل.
وفي مواجهة "تهديد" الديمقراطيين لبيل
ب ــار ،طلبت الـ ــوزارة مــن الــرئـيــس تــرامــب أن
يستخدم صالحياته لرفض تسليم الوثائق
حتى بموجب أمر برلماني.
وهــذا ما فعله ترامب أمــس األول ،للمرة
األولى منذ وصوله إلى البيت األبيض.
ً
وقال نادلر تعليقا على ذلك" ،إنه هجوم
على جوهر ديمقراطيتنا".
وب ـم ـعــزل ع ــن قـضـيــة ال ـتــدخــل ال ــروس ــي،

يتواجه البيت األبيض والمعارضة في حرب
مفتوحة على جبهات أخرى في الكونغرس،
وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى معارك قضائية
شرسة.
ً
ويطالب الديمقراطيون أيضا معتمدين
عـلــى صــاحـيــات التحقيق الــواس ـعــة التي
يملكونها ،بالبيانات الضريبية للرئيس
ترامب ووثائق أخرى عدة.
لـكــن اإلدارة تــرفــض ذل ــك مـنــذ أســابـيــع،
معتبرة أنها طلبات غير مبررة.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية
نانسي بيلوسي ،إن ترامب يمكن أن يسعى
بــذلــك إل ــى "اس ـت ـف ــزاز" الــديـمـقــراطـيـيــن لبدء
إجراءات عزل ال تلقى شعبية ،ضده.
إلــى ذلــك ،أقـ ّـر مجلس الشيوخ فــي واليــة
نيويورك ،أمس األول ،مشروع قانون يسمح
ّ
المحلية بنشر جزء من
لمصلحة الضرائب
ً
اإلقرارات الضريبية للرئيس ترامب رغما عن
إرادة الملياردير الجمهوري.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

دعي الموظفون إلى اإلضراب
والتظاهر في جميع أنحاء
فرنسا ،اليوم ،ضد مشروع
يفترض أن يؤدي إلى "تحديث"
نظام عملهم وستناقشه
ً
الجمعية الوطنية اعتبارا من
 13مايو الجاري .وتظاهرات
اليوم ،هي التحرك الرابع
لموظفي الدولة منذ بداية
الوالية الرئاسية إليمانويل
ماكرون ،بعد التعبئة التي
جرت في العاشر من أكتوبر
 2017و 22مارس و 22مايو
 .2018لكن ميراي ستيفاال
العضوة في نقابة الكونفدرالية
العامة للعمل ،قالت إنها
"المرة األولى التي تواجه
فيها الحكومة كل المنظمات
النقابية التي ترفض مشروع
قانون" ،مؤكدة أنه "وضع غير
مسبوق".

بومبيو يرجئ زيارة لغرينالند

أرجأ وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو زيارة إلى
غرينالند ،بعد يومين من
تأجيله زيارة إلى ألمانيا،
ليتوجه إلى بغداد في أوج
توتر مع إيران .وكان يفترض
أن يزور بومبيو عاصمة
غرينالند ،نوك ،ثم يقوم
بمحطة ثانية للقاء قوات
الحرس الوطني الجوي
لنيويورك المنتشرة لمساعدة
األبحاث المتعلقة بالمناخ .لكن
الناطقة باسم وزارة الخارجية
األميركية مورغان أورتاغوس
قالت إن بومبيو أرجأ الرحلة
"بسبب الحاجة إلى وجود
وزير الخارجية في واشنطن".
وغرينالند جزيرة تتمتع بحكم
ذاتي في مملكة الدنمارك التي
كان يفترض أن يلتقي وزير
خارجيتها اندرس سامويلسن
بومبيو في نوك.

السودان« :حوار بالكراسي» في اجتماع األحزاب مع «العسكري»
اشـتـبــك ع ــدد مــن أع ـضــاء األح ــزاب
والقوى السياسية السودانية باأليدي
والكراسي ،أمس األول ،خالل اجتماعهم
م ــع ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـقــالــي
الحاكم.
وأف ـ ــاد ش ـهــود ع ـيــان ب ــأن ممثلين
عن أحزاب شاركوا في اجتماع دعا له
"المجلس العسكري" في "قاعة الصداقة"
بالعاصمة الخرطوم ،لبحث رؤيتهم
التي تقدموا بها للمجلس ،شهدت عقب
نهاية االجتماع مالسنات حادة وهرجا
ومــرجــا ،وصـلــت إلــى مرحلة الضرب
بالكراسي بين الحاضرين ،عندما أشاد
عضو المجلس العسكري ياسر العطا
بتحالف "قوى إعالن الحرية والتغيير"،
الذي يقود االحتجاجات ،والذي قاطع
االج ـت ـم ــاع ،األمـ ــر الـ ــذي أثـ ــار حفيظة
أعضاء القوى السياسية المشاركة في
النظام السابق.
وتداول ناشطون على نطاق واسع
فيديو لـلـعــراك بين أع ـضــاء األح ــزاب
وال ـك ـي ــان ــات ال ـم ـح ـســوبــة ع ـلــى نـظــام
الرئيس المعزول عمر البشير ،من "قوى
الحوار الوطني" ،التي كانت مشاركة في
الحكومة السابقة.
ودعـ ـ ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
"المجلس العسكري" ،الثالثاء ،جميع
ممثلي األحزاب والكيانات المختلفة،
والتحالفات والـحــركــات والمنظمات

ال ـم ـفــوض ـيــن واألف ـ ـ ـ ــراد ال ــذي ــن قــدمــوا
رؤاهـ ـ ــم ال ـس ـيــاس ـيــة ح ـ ــول تــرت ـيـبــات
الفترة االنتقالية الجتماع معهم ،إال أن
"الحرية والتغيير" أعلنت أنها ترفض
أي ح ــوار مــع "أذي ــال النظام السابق،
وغير معنية بحوار المجلس العسكري
بـ ـه ــؤالء" ،م ـش ــددة عـلــى أن الــدسـتــور
الجديد للبالد لن يصاغ إال من خالل
عملية دستورية يشارك فيها شعب
السودان بكامله.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ج ـ ـ ــدد رئ ـي ــس
المجلس العسكري االنتقالي الحاكم
في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح
البرهان "حرص المجلس على تحقيق
ان ـت ـقــال ســريــع للسلطة بـعــد الـفـتــرة
االنتقالية".
وشـ ــدد عـلــى ال ـتــواصــل م ــع الـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة لــان ـت ـقــال ال ـس ـلــس نحو
الديمقراطية ،كاشفا أنه ابلغ نائب وزير
الخارجية األميركي جــون سوليفان
حرص الجيش على أمن السودانيين
وثورتهم.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـن ــاطـ ـق ــة بـ ــاسـ ــم وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـ ــورغ ـ ــان
اورتاغوس ،قالت في بيان إن سوليفان
تحادث هاتفيا مع البرهان ،ودعاه الى
سرعة نقل السلطة للمدنيين ،واحترام
حقوق اإلنسان ،والسماح باالحتجاج
السلمي وحرية التعبير بما يتفق مع

الـتــزامــات ال ـســودان فــي مـجــال حقوق
اإلنـســان ،وأع ــرب عــن دعمه "تطلعات
الشعب السوداني من أجل مستقبل حر
وديمقراطي ومزدهر".
إلــى ذل ــك ،قــال تيبور نــاجــي ،كبير
الدبلوماسيين األميركيين في إفريقيا
إن واش ـن ـط ــن ع ـل ــى اتـ ـص ــال بجميع
األطــراف في الـســودان ،وأضــاف خالل
حوار استراتيجي هو األول من نوعه
مــع كينيا ،أن "سياستنا األساسية
هي أننا نريد دعــم ما يريده الشعب
السوداني".
ب ــدوره ــا ،أشـ ــادت مونيكا جمعة،
وزي ـ ــرة ال ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة الكينية
بالمتظاهرين السودانيين "لتحليهم
بالمسؤولية وحفاظهم على سلمية
تحركهم وعلى صبرهم".
مــن جهة أخ ــرى ،التقى البرهان
ف ــي ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري مـبـعــوث
االتـحــاد اإلفريقي للسودان محمد
الـحـســن ،ال ــذي ق ــال عـقــب الـلـقــاء إن
مـهـمـتــه "قــائ ـمــة عـلــى قـ ــرار مجلس
السلم واألم ــن بــاالتـحــاد اإلفــريـقــي،
الــداعــي ألن يـقــوم رئـيــس مفوضية
االتحاد اإلفريقي بتشجيع األطراف
السياسية بالسودان ،وعلى رأسها
المجلس العسكري االنتقالي وقوى
إعالن الحرية والتغيير ،للوصول إلى
اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية

ً
علما كتب عليه «مدنية» خالل اعتصامه
سوداني يرفع
أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم (أ ف ب)
يتولى فيها المدنيون السلطة".
ي ـش ــار إلـ ــى أن االتـ ـح ــاد اإلفــري ـقــي
أمهل في أول مايو الجاري المجلس
العسكري مهمة إضــافـيــة مدتها 60
يوما لتسليم السلطة للمدنيين ،بعدما
لم يف بمهمة سابقة مدتها  15يوما.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أكـ ــد م ـب ـعــوث األم ــم
المتحدة لدعم جهود االتحاد االفريقي
بالسودان ،نيكوالس هيثوم ،بعد لقائه
في الخرطوم الناطق الرسمي باسم
المجلس العسكري الفريق الركن شمس
الدين كباشي ،دعم المنظمة الدولية
لجهود االتحاد لمساعدة السودانيين
للتوصل إلى اتفاق سياسي.

على صعيد آخ ــر ،نفذ  3آالف من
العمال المؤقتين في ميناء بورتسودان
اعـتـصــامــا أم ــام مـبــانــي رئــاســة هيئة
المؤانئ البحرية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة"
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـعـ ـم ــال
المعتصمين طــالـبــوا بتنفيذ وعــود
اإلدارة بتثبيتهم على بند الوظائف،
وإصدار قرار رسمي من المدير الحالي
للميناء باإلنابة ،بدال من القرار الذي
تــم إعــانــه قبل أسـبــوع بــاســم اإلدارة
بتثبيت كل العمال المؤقتين بالهيئة.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

دوليات 24
مصر :براءة العادلي من تهمة االستيالء على أموال «الداخلية»
ةديرجلا
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القاهرة  -حسن حافظ

ق ـضــت مـحـكـمــة ج ـن ــاي ــات ال ـج ـي ــزة ،ال ـم ـن ـع ـقــدة بـطــرة
(جنوبي القاهرة) أمــس ،ببراء ة اللواء حبيب العادلي،
وزير الداخلية األشهر لنظام الرئيس المصري األسبق
حسني مبارك ،و 8موظفين سابقين بوزارة الداخلية ،من
تهمة االستيالء على المال العام.
وتــم الحكم على رئيس اإلدارة المركزية للحسابات
بـ ــالـ ــوزارة بــالـسـجــن  3سـ ـن ــوات ،ك ـمــا ان ـق ـضــت الــدعــوى
القضائية عن متهم آخر بسبب وفاته ،وتغيب العادلي
عن حضور جلسة النطق بالحكم ،التي أسدلت الستار
على قضية تم نظرها على مدار  4سنوات.
وت ـعــود الـقـضـيــة إل ــى أغـسـطــس  ،2015عـنــدمــا أحــال

قاضي التحقيق المنتدب في فساد وزارة الداخلية،
العادلي و 11موظفا بــالــوزارة ،إلــى المحاكمة بتهمة
االستيالء على الـمــال الـعــام ،وإلـحــاق الـضــرر العمدي
به ،باالستيالء على مليارين و 388مليون جنيه ،بين
عامي  2000و.2011
وتـعــد تهمة الـعــادلــي الرئيسة هــي االسـتـيــاء على
أموال الوزارة ،من خالل التوقيع على قرارات واستمارات
لصرف مكافآت للضباط وق ـيــادات ال ــوزارة دون ذكر
الجهة التي تم الصرف لها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين في
أبريل  ،2017بالسجن المشدد  7سنوات على العادلي،

foreigndesk@aljarida●com

وبالسجن بمدد متفاوتة على بقية المتهمين ،إال أنهم
قدموا طعنا على الحكم أمام محكمة النقض ،التي قبلت
الطعن في يناير الماضي وألغت أحكام السجن السابقة،
وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين مجددا.
إلى ذلك ،يستأنف البرلمان المصري جلساته العامة
األحــد المقبل ،على مــدار ثالثة أي ــام ،لنظر نحو 100
تقرير من اللجان النوعية بشأن عــدد من االتفاقيات
وم ـشــاريــع ال ـقــوان ـيــن ،وأبـ ــرز ه ــذه الـقــوانـيــن الـخــاصــة
بتغليظ العقوبة في قانون مكافحة المخدرات ،فضال
عن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع
واألم ــن الـقــومــي ومكتب لجنة الخطة وال ـمــوازنــة عن

مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات
العسكرية .في األثناء ،أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي
قرارا جمهوريا أمس بالموافقة على قرض صيني ميسر
لمصر بقيمة  4.604مليارات يوان لتمويل مشروع سكك
حديد مدينة العاشر من رمضان (شمالي شرق القاهرة)،
والذي يربط المدينة بالعاصمة.
في سياق آخر ،أكد المبعوث األميركي للشرق األوسط
جيسون غرينبالت ،للمرة الثانية أن خطة الرئيس دونالد
ترامب للسالم في الشرق األوس ــط ،المعروفة بـ»صفقة
الـ ـق ــرن» ،ال تـشـمــل مـنــح أرض م ــن شـبــه ج ــزي ــرة سيناء
للفلسطينيين.
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٢٥

رياضة

ً
إبراهيم :مارين وجد دعما لم يتوافر لمن سبقوه

باختصار
الكويت بطل كأس التفوق
العام للكرة الطائرة

جيل المطوع والشيخ لم ينته ...ودمج الشباب ضرورة لعمل توليفة النجاح
وضع جنرال التدريب ًفي الكويت محمد إبراهيم «وصفة» عودة القادسية إلى
منصات التتويج ،مؤكدا أن الجيل الحالي لألصفر بقيادة بدر المطوع ،وصالح
الشيخ لم ينته.
وقال إبراهيم في حوار لـ «الجريدة» ،إن إعادة االنضباط ،إلى جانب االستقرار
الفني واإلداري ،من أهم خطوات التصحيح في القادسية ،إلى جانب العمل على
دمج عناصر الخبرة في األصفر مع الالعبين الصاعدين.
أحمد حامد

الكويت لم
ُ
يقدم كرته
الجميلة
والفردية أبرز
عيوبه

االتحاد قتل
متعة الدوري...
وخوض
مباريات وديةّ
قبل نهاية
الموسم كارثة

الذي قدمه القادسية في الموسم الحالي ال يناسب ما يملكه
وأضاف أن المستوى ً
الروماني إيوان مارين يتحمل
من ًإمكانات فنية ،مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة ً
جزءا من اإلخفاق ،السيما أن ما توافر لهم لم يكن متاحا لمن سبقوهم.
وفتح إبراهيم ،الذي يغادر إلى لندن خالل أسبوعين لقضاء عطلته السنوية،
الباب نحو عودته إلى التدريب ،في حال كانت األمور مهيأة للعمل من جديد ،بعد
موسم راقب فيه األوضاع من خارج المستطيل األخضر.

● كيف ترى مردود القادسية في الموسم الحالي؟
 ال ـمــردود ضعيف ،وال يتناسب مــع مــا يملكهاألصفر من إمكانات كبيرة على جميع المستويات،
وأعتقد أن الموسم الحالي من أسوأ المواسم التي
ّ
عبر فيها القادسية عن نفسه.

● وماذا عن مسؤولية الالعبين؟
 أعتقد أن الالعبين لم يكونوا في حالة انضباطتام ألسباب قد تكون خارجة عن إرادتـهــم ،بسبب
الــوضــع القائم للكرة الكويتية ،وارتـبــاط البعض
منهم بوظائف تحرمهم من التفرغ التام.

● أين يكمن موضع الخلل في األصفر؟
 إجماال عانى القادسية في السنوات األخيرةع ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـف ـن ــي واإلداري ،إل ـ ــى جــانــب
االنـضـبــاط ،وهـمــا ضــروريــان لتحقيق البطوالت،
وهو ما عاد في النهاية بنتائج متواضعة ،سواء
في الموسم الحالي أو المواسم الماضية.

● هناك من يرى أن الجيل الحالي للقادسية لم
يعد قادرا على صعود منصات التتويج.
 الجيل الحالي بقيادة بــدر الـمـطــوع ،وصالحالشيخ ،وسعود المجمد ،لديهم القدرة على العطاء،
وصعود منصات التتويج ،إال أن ضخ دماء جديدة
في صفوف الفريق كان ضروريا.

ّ
● لكن األم ــور فــي بــدايــة الموسم الحالي كانت
جيدة.
 العمل كــان جيدا في بداية الموسم من حيثتوفير اإلمكانات لمارين والجهاز المعاون له في
الموسم ،وهــو ما يحسب للجهاز اإلداري بقيادة
نــواف المطيري ،ومن وجهة نظري ،فإن ما توافر
لمارين من إمكانات كان كبيرا ،مقارنة بالسنوات
األخيرة.
● هل يتحمل مارين بمفرده تراجع النتائج في
الموسم الحالي؟
 مــاريــن يتحمل جــزء ا مــن المسؤولية بصفتهمديرا فنيا لألصفر ،كما تتحمل بقية األطراف في
القادسية ،سواء إدارة النادي أو األجهزة اإلداريــة
بقية المسؤولية.

ً ً
سلمان عواد مديرا فنيا
للسالمية والصيفي مستمر
اتفقت إدارة السالمية مع المدرب سلمان عواد ليكون المدير
الفني للفريق األول لكرة القدم ،اعتبارا من الموسم الجديد ،خلفا
للمدرب الفرنسي ميلود حمدي.
وسبق لعواد ،الذي اختتم الموسم الحالي مع السماوي كمدرب
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــد للفرنسي ميلود ،أن قاد السالمية إلى لقب كأس
ولي العهد قبل موسمين ،عندما تسلم المهمة
خلفا للمدرب األلماني رولف.
و مــن المنتظر أن تعلن إدارة السالمية
ال ـت ـش ـك ـيــل ال ـج ــدي ــد ل ـل ـج ـهــاز ال ـف ـنــي خــال
الـفـتــرة المقبلة ،وبـعــد االنـتـهــاء مــن ملف
المحترفين.
ف ـ ــي نـ ـف ــس الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أع ـ ـلـ ــن ن ـ ــادي
السالمية ،على حسابه الرسمي ،تجديد
عقد المحترف األردني عدي الصيفي
مدة موسمين ،حتى عام .2022
وحـ ـض ــر ت ــوق ـي ــع ع ـق ــد ال ـص ـي ـفــي
رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف،
وال ـم ــدرب سـلـمــان عـ ــواد ،إل ــى جانب
مدير الفريق بدر الخالدي.
مــن جهة أخــرى ،علمت "الـجــريــدة" أن
النية فــي السالمية تتجه إلــى الدخول
في مفاوضات مع األردني طارق خطاب،
لالستمرار مع السماوي في الموسم
المقبل ،على أن يتم صرف النظر عن
األم ــر ذات ــه مــع الـمـحـتــرف المغربي
طالل سفيان.

● لماذا تبتعد عن القادسية؟
 ل ـســت ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـق ــادس ـي ــة ،وك ـن ــت م ــن أولالداعمين للفريق ،وكنت في بداية الموسم الحالي
في تدريبات األصفر دعما للمدرب مارين والالعبين.
● هناك ما يرى أنك ال تريد العودة إلى األصفر.
 ال ـقــادس ـيــة بـيـتــي ،وه ــو م ــن صـنــع اس ـمــي فيالمالعب وفي عالم التدريب ،وأمر العودة للتدريب
بشكل عــام يخضع إلــى عــدة اعـتـبــارات مــن بينها
وجود العرض المناسب الذي يلبي طموحي كمدرب
يبحث عن صعود منصات التتويج ،وإال فالبقاء
على مقاعد المتفرجين أفضل بكثير.
● هــل هـنــاك فــي الـقــادسـيــة مــن ي ـحــارب عــودتــك
إلى األصفر؟

 عــاق ـتــي ع ـلــى أف ـضــل ح ــال م ــع إدارة ال ـنــاديوالرئيس الشيخ خالد الفهد ،وأيضا الشيخ طالل
الفهد ،وال أشغل بالي بمن يـحــارب مــن أجــل عدم
عودتي في حال كان هناك من يقول ذلك ،وكما قلت
فإن العودة إلى مجال التدريب بشكل عام تخضع
لعدة اعتبارات.
● كيف راقـبــت الــوضــع الـكــروي فــي الكويت من
خارج المستطيل األخضر في الموسم الحالي؟
 االب ـت ـع ــاد ع ــن ال ـت ــدري ــب ك ــان ف ــرص ــة اللـتـقــاطاألنـفــاس ومراقبة الــوضــع ،وأعتقد انــه كــان مفيدا
على المستويين الصحي والنفسي.
● كيف ّ
تقيم مردود الكويت كبطل للثالثية؟
األب ـيــض اسـتـحــق الـتـتــويــج ،فـهــو األف ـضــل على
مستوى الفرق في الكويت ،إال أن المستوى العام
للفريق لم يكن مقنعا في ظل تراجع المردود على
المستوى الخارجي.
● هل تتوقع مزيدا من السيطرة للكويت على
األلقاب؟
 ال ـك ــوي ــت يـ ـب ــذل ال ـغ ــال ــي وال ـن ـف ـي ــس م ــن أج ــلالبقاء في القمة ،ولديه أجهزة فنية وإدارية تعمل
باحترافية كبيرة ،ومن خلفهم إدارة األبيض تدعم
بـكــل ق ــوة ،لــذلــك ف ــإن اس ـت ـمــرارهــم عـلــى الـقـمــة أمــر
منطقي.
● ما هي أبرز سلبيات الموسم الحالي؟

ً
عناد يوصي باستمرار يعقوب مدربا
●

حازم ماهر

أوصـ ــى رئ ـيــس ج ـهــاز ال ـكــرة
بـ ـن ــادي ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات مــاجــد
عـ ـ ـن ـ ــاد بـ ـتـ ـج ــدي ــد عـ ـق ــد مـ ـ ــدرب
الفريق األول لكرة القدم بالنادي
أنـ ــور ي ـع ـقــوب ،ل ـق ـيــادة الـفــريــق
فــي الموسم الرياضي المقبل،
ً
ً
خصوصا أن هناك تخطيطا من
مجلس اإلدارة للتأهل للدوري
الممتاز.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـنـ ـ ــاد أن ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
يعقوب حقق نتائج جيدة مع
الصليبيخات بعد توليه المهمة
في منتصف الموسم ،ونجح في
إعادة الفريق إلى طريق التألق
وباتت له شخصية متميزة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــارق ب ـي ــن
الصليبيخات والساحل صاحب
الـمــركــز الـثــانــي والـمـتــأهــل إلــى
دري ف ـي ـفــا ل ـل ــدرج ــة ال ـم ـم ـتــازة
نقطتان فقط ،وهو فارق بسيط
ويــؤكــد عـلــى ال ــدور ال ــذي لعبه
أنور يعقوب ،وبالتالي فكل هذه
العوامل ترشحه لالستمرار من
أجل استكمال مهمته.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك رغ ـبــة
جـ ــام ـ ـحـ ــة بـ ــال ـ ـتـ ــأهـ ــل لـ ـ ـل ـ ــدوري
الممتاز في الموسم المقبل من
خــال احتالل أي من المركزين

األول أو ا ل ـ ـثـ ــا نـ ــي ،مـ ــؤ كـ ــدا أن
مـجـلــس إدارة الـ ـن ــادي بـقـيــادة
س ـ ـعـ ــد ع ـ ـن ـ ــاد ي ـ ــدع ـ ــم الـ ـف ــري ــق
ب ـقــوة مــن أج ــل تحقيق الـهــدف
المنشود.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ع ـ ـنـ ــاد ت ـص ــري ـح ــه
ً
مـ ـش ــددا ع ـل ــى رف ـض ــه م ـشــاركــة
 5ف ــرق فـقــط فــي دوري الــدرجــة
األول ـ ـ ـ ــى ،خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه لـيــس
ه ـنــاك دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم تشهد
مـ ـش ــارك ــة ه ـ ــذه ال ـ ـعـ ــدد ال ـق ـل ـيــل
ف ــي بـطــولــة رس ـم ـيــة ،الف ـتــا إلــى
أن س ـل ـب ـي ــات ال ـب ـط ــول ــة ت ـفــوق
إيجابياتها بمراحل.
من ناحية أخرى ،نجح جهاز

الكرة في تمديد عقد المحترف
اإليفواري فؤاد ،الذي يلعب في
مــركــز ال ــدف ــاع ،فــي حـيــن حصل
عـلــى تــوقـيــع مـحـتــرف اي ـفــواري
آخــر ليدعم صفوف الفريق في
الموسم المقبل ،ومــن ثــم جلب
المزيد مــن الصفقات المحلية
واألجنبية.
إل ــى ذل ــك ،رف ــع ال ـمــدرب أنــور
يـعـقــوب تـقــريــره لـجـهــاز ال ـكــرة،
والذي يتضمن تحديد المراكز
الـ ـش ــاغ ــرة ف ــي الـ ـف ــري ــق ،وال ـت ــي
تحتاج إلــى تــدعـيــم ،باإلضافة
إلى وضع تصور لبرنامج إعداد
الفريق للموسم المقبل.

 التوقفات الكثيرة كــانــت كــارثــة حقيقية علىالـفــرق الكويتية ،فــا يمكن بــأي حــال مــن األح ــوال
خوض مباريات ودية قبل نهاية الموسم بأسابيع
قليلة ،بصراحة شديدة لجنة المسابقات لم تكن
موفقة هذا الموسم.
● وماذا عن قرار  5محترفين؟
 ُمبالغ فيه بصورة كبيرة.● من لفت نظرك من الالعبين هذا الموسم؟
 فيصل زايــد تـفـ ّـوق على نفسه وصنع الفارقمع األبيض ،كما أن حسين الموسوي كان عنوانا
مـمـيــزا لـلـعــربــي فــي ال ـمــوســم ال ـحــالــي ،إل ــى جــانــب
يــوســف نــاصــر مــع الـقــادسـيــة فــي الـفـتــرة األخـيــرة
وأحمد الرياحي.
● ومن المدربين ،من لفت نظرك؟
 هــانــي الـصـقــر م ـشــروع م ــدرب كـبـيــر ،وأعـتـقــدأنه األفضل في الموسم الحالي ،إلى جانب محمد
عبدالله ،وأحمد عبدالكريم.

الفائزات بالمراكز األولى يحتفلن عقب تتويجهن
نـظـمــت م ــدرس ــة جـمـنــازيــا ال ـكــويــت لـلــريــاضــة
ً
والفنون ،بنجاح ،النسخة الثالثة تواليا من بطولة
الجمباز اإليـقــاعــي السنوية للفتيات فــي صالة
نادي اليرموك ،وسط مشاركة كبيرة من الالعبات،
اللواتي قدمن عروضا تنافسية مثيرة ،إذ حددت
المدرسة أعمار المشاركات من  4حتى  12سنة،
وبلغ عدد المشاركات  84العبة.
وف ـ ــي خـ ـت ــام ال ـم ـن ــاف ـس ــات ،كـ ـ َّـرمـ ــت ال ـم ــدرس ــة
الالعبات الفائزات بالمراكز األولى في البطولة،
التي تتطلع "جمنازيا" من خاللها إلى مواصلة

رســال ـت ـهــا ف ــي ب ـنــاء ج ـيــل ري ــاض ــي مـمـيــز يسهم
ً
في تطوير اللعبة ،ويكون جديرا بتمثيل الفرق
الـكــويـتـيــة أف ـضــل تـمـثـيــل ف ــي مـخـتـلــف ب ـطــوالت
الجمباز العالمية.
وتحرص "جمنازيا" على استمرار هذه البطولة
ً
ً
سنويا ،خصوصا بعد نجاحها في تنظيم أول
نسختين ،إذ حظيت النسخة الثالثة بحضور
جـمــاهـيــري كـبـيــر م ــن أه ــال ــي الــاع ـبــات وعـشــاق
رياضة الجمباز ،الذين تفاعلوا بحماس مع أجواء
البطولة والعروض الرائعة التي قدمتها الالعبات.

معلول يحصل على
مستحقاته المتأخرة

● ماذا تقول لبدر المطوع؟
 ال ـم ـط ــوع رغـ ــم ظ ـ ــروف ع ـم ـلــه وان ـق ـط ــاع ــه عــنالتدريبات في القادسية لبعض األوقات كان األبزر
في صفوف الفريق ،ولديه القدرة على االستمرار
وال ـع ـط ــاء ل ـم ــواس ــم ج ــدي ــدة ب ـش ــرط االن ـت ـظ ــام في
التدريبات.

قرعة تصفيات آسيا أوقعت
َ
منتخبي  19و 16سنة في «األولى»
أج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــت أم ـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ـ ــي مـ ـق ــر
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي لـ ـك ــرة
القدم بالعاصمة الماليزية
(كوااللمبور) مراسم قرعة
تصفيات كأس آسيا تحت
 16س ـ ـنـ ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك ق ــرع ــة
تصفيات كــأس آسيا تحت
 19سنة.
وأس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ــراس ـ ـ ــم ق ــرع ــة
ت ـص ـف ـي ــات كـ ـ ــأس آسـ ـي ــا تـحــت
 16سـ ـن ــة ،الـ ـت ــي تـ ـق ــام مـ ــن 14
إلـ ـ ـ ــى  22س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل،
ع ــن وقـ ــوع مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ـ ــى ،الـتــي
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ـ ـهـ ــا
األردن ،ومـعــه منتخبات البلد
الـ ـمـ ـضـ ـي ــف وط ــاجـ ـيـ ـكـ ـسـ ـت ــان،
ونيبال ،وسريالنكا ،علما بأن
الـتـصـفـيــات ال ـت ــي ت ـش ــارك بها
 47دولة ستشهد تأهل الفريق
صاحب المركز األول مباشرة
إلى النهائيات ،إلى جانب تأهل
أفضل أربعة منتخبات حاصلة
على المركز الثاني.
فـيـمــا أس ـف ــرت م ــراس ــم قــرعــة
ب ـط ــول ــة كـ ــأس آس ـي ــا ت ـح ــت 19
س ـ ـنـ ــة عـ ـ ــن وقـ ـ ـ ـ ــوع م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
الوطني في المجموعة األولى،

ومعه المنتخب العراقي ،الذي
يستضيف المنافسات ،ابتداء
من  19نوفمبر المقبل ،إضافة
إل ــى مـنـتـخـبــات سـلـطـنــة عـمــان
وفلسطين وباكستان.
وتشهد تصفيات كأس آسيا
تحت  19سنة تأهل المنتخب
ص ـ ــا ح ـ ــب ا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز األول فــي
المجموعات الــ 11مباشرة إلى
الـنـهــائـيــات ،إضــافــة إلــى أفضل
أربـعــة منتخبات حاصلة على
المركز الثاني في التصفيات.

«جمنازيا» نظمت «الجمباز اإليقاعي» فوز االتحاد على الزامل في ثالث أيام «الروضان»
حقق االتحاد الليبي انتصارا عريضا
ف ــي ظ ـه ــوره األول ،بـتـغـلـبــه ع ـلــى شــركــة
ال ــزام ــل لـلـتــأهـيــل بــأرب ـعــة أهـ ــدف لـهــدف،
ضمن منافسات الـيــوم الثالث مــن دورة
الـ ـم ــرح ــوم ع ـب ــدال ـل ــه مـ ـش ــاري ال ــروض ــان
الــرمـضــانـيــة ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـيـنـمــا سيطر
التعادل على مواجهتي بنك االئتمان مع
البراق الليبي ،وفروج ريبابلك مع شركة
سدن اإلقليمية.
في المباراة األولــى ،تبادل فريقا بنك
االئتمان والبراق الليبي األدوار من البداية
للنهاية ،ليسيطر التعادل على مجريات
األمـ ــور ب ـهــدف لـكــل مـنـهـمــا ،حـيــث سجل
لالئتمان صــاح حسني ،وأدرك للبراق
حميد زعير.
وحل التعادل أيضا ضيفا على المباراة
الثانية بين فروج ريبابلك مع شركة سدن
اإلقليمية بهدفين بكل منهما ،حيث سجل
لفروج نجيب العلي والبرازيلي جيجي،
ولسدن التونسي كريم مراد وعبداللطيف
الحمد.
و ف ــرض عبدالله الشمالي نفسه على
المباراة بفضل تحركاته وخطورته أمام
المرمى ،ليؤكد أنه من المواهب المحلية
الـمـمـيــزة ف ــي الـ ـ ــدورة ،كـمــا تــوهــج أيـضــا
عبداللطيف الحمد وكان من أبرز العبي
سدن.
في آخر المباريات ،كسر فريق االتحاد

حصل نادي الكويت على لقب
كأس التفوق العام في لعبة
الكرة الطائرة للموسم الرياضي
 ،2019-2018بعد أن حصد 30
نقطة ،متفوقا بتحقيق مراكز
أفضل في جميع املسابقات عن
اقرب منافسيه نادي كاظمة الذي
جاء في املركز الثاني برصيد
 15النقاط ،بينما احتل النادي
العربي املركز الثالث برصيد
 11نقطة ،يليه نادي القادسية
في املركز الرابع برصيد 10
نقاط ،ونادي اليرموك في املركز
الخامس برصيد  9نقاط.
احتالل نادي الكويت للمركز
األول في كأس التفوق العام
للعبة الكرة الطائرة هذا املوسم
دليل واضح على مدى االهتمام
الذي يوليه مجلس إدارة النادي
بإشراف محمد النصف ،الذي
يوفر كل اإلمكانات املتاحة
لجميع الفرق داخل منظومة
عمل احترافية تسير وفق خطط
وبرامج مقننة.

حصل مدرب املنتخب الوطني
األول لكرة القدم السابق
التونسي نبيل معلول على
مستحقاته املتأخرة ،البالغة
 50ألف دينار ،من مجلس إدارة
االتحاد الحالي ،الذي يترأسه
الشيخ أحمد اليوسف ،بعد تلقي
كتاب من وكيل معلول.
وكان مجلس إدارة االتحاد
األسبق ،برئاسة الشيخ طالل
الفهد ،تعاقد مع معلول من أجل
قيادة املنتخب في التصفيات
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس
العالم ،التي استضافتها روسيا
عام  ،2018وكأس آسيا التي
استضافتها اإلمارات في يناير
املاضي ،بيد أن تعليق النشاط
الرياضي حال دون استمراره في
مهمته ،علما أن املدرب كان يقيم
بشكل مستمر في الدوحة نظرا
لعمله محلال في قنوات بي إن
سبورت الرياضية.

اليعقوب :نادي الطموح
يحتاج مقرًا مؤقتًا

ذكر املدير التنفيذي لنادي
الطموح الرياضي لذوي اإلعاقة
نائب مدير األوملبياد الخاص
الكويتي جاسم اليعقوب أن
الهدف الرئيسي للنادي حاليا
هو توفير مقر مؤقت ملساعدة
الالعبني والالعبات بممارسة كل
األنشطة ،وعلى رأسها النشاط
الرياضي لحني قيام الدولة
بتوفير مقر دائم للنادي الخاص
باإلعاقة الذهنية.
وبني اليعقوب أن النادي شارك
خالل مارس املاضي في دورة
األلعاب العاملية الـ 15لألوملبياد
الخاص التي أقيمت في أبوظبي،
وحصدت الكويت خاللها على
 22ميدالية متنوعة.
وأشار إلى أن الكويت تستعد
حاليا للمشاركة في دورة
األلعاب التي ستقام في
أغسطس املقبل باملكسيك ،حيث
ستتم املشاركة في ألعاب قوى
وسباحة وتنس طاولة وجار
إدخال كرة قدم الخماسي.

عبدالحسين اجتاز
اختبارات «النخبة»
جانب من منافسات اليوم الثالث
الليبي حاجز التعادل بفوز عريض على
شــركــة ال ــزام ــل لـلـتــأهـيــل بــأرب ـعــة أه ــداف
مقابل هدف ،وسجل للفائز محمد شحوت
والقاسم التومي وباسم عقيلة ورياض
عثمان ،وللخاسر يوسف الغريب.
يلتقي ضمن منافسات اليوم الخامس،
المضمار مع ريزالتس فيتامين ،والهدف
مع كي ايه آر ،والحد مع فريق المرحوم
حسين الرومي.
تتواصل منافسات النسخة التاسعة

لـلـبــراعــم عـبــر إقــامــة  3مــواج ـهــات ضمن
المجموعة الثانية ،فيلعب فريق المرحوم
عـبــدالـلــه الــرش ـيــد مــع ن ــادي ال ـكــويــت "أ"،
بينما يواجة نادي كاظمة "أ" فريق دريم،
وتصطدم أكاديمية يونايتد باالكاديمية
السورية.

قال مدير إدارة الحكام باتحاد
كرة القدم حسني شعبان ،إن
الحكم الدولي للصاالت عيسى
عبدالحسني ،اجتاز بنجاح
املباريات الثالث التي خضع
خاللها للتقييم من قبل وفد
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
أخيرا.
وأوضح شعبان أنه ستتم
دعوة عبدالحسني في وقت
الحق لندوة الحكام باالتحاد
اآلسيوي ،من أجل اعتماده ضمن
حكام النخبة للصاالت.
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لوكاس مورا نجم توتنهام يحتفل بعد إحراز الهدف الثالث في مرمى أياكس

تقمص النجم البرازيلي
لوكاس مورا دور البطولة،
بعد أن سجل «هاتريك» قاد
به فريقه توتنهام لتحقيق
«ريمونتادا» إنكليزية أخرى،
والضحية هذه المرة أياكس
أمستردام الهولندي ،في
اللقاء المثير الذي جمعهما
مساء أمس األول ،في إياب
نصف نهائي دوري األبطال.

حطم البرازيلي لوكاس مــورا آمال
أي ــاك ــس بــاس ـت ـعــادة أم ـج ــاد الـمــاضــي،
بـعــدمــا ح ــول تـخـلــف فــريـقــه تــوتـنـهــام
اإلنكليزي أمام مضيفه الهولندي الى
فوز قاتل  ،2-3وقاده الى نهائي دوري
أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه،
بتسجيله األهداف الثالثة أمس األول
في إياب نصف النهائي.
وسيكون النهائي المقرر أول يونيو
عـلــى مـلـعــب "وان ـ ــدا مـتــروبــولـيـتــانــو"،
الـخــاص بأتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي،
إن ـك ـل ـي ــزي ــا ب ــالـ ـك ــام ــل ،ألن ت ــوت ـن ـه ــام
سيتواجه مع ليفربول الفائز الثالثاء
على برشلونة اإلسباني -4صفر بعد
خسارته ذهابا صفر.3-
وه ـ ــي ال ـ ـمـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ـقــام
ا لـمـبــاراة النهائية للمسابقة القارية
بين فريقين إنكليزيين بعد عام ،2008
حين توج مانشستر يونايتد باللقب
على حساب تشلسي بركالت الترجيح.

ومــن المؤكد أن الخيبة الهولندية
كانت كبيرة أمس األول ،بعد أن كانت
بطاقة النهائي بين يدي العبي أياكس،
قـبــل أن يخطفها منهم لــوكــاس مــورا
ورجال بوكيتينو ،الذين حرموا أحفاد
يوهان كرويف من مواصلة المغامرة
ال ـت ــي قــادت ـهــم ه ــذا ال ـمــوســم لـتـجــريــد
ريــال مدريد من اللقب باكتساحه في
معقله  1-4في إياب ثمن النهائي بعد
الخسارة ذهــابــا  ،2-1ثــم التأهل لــدور
األربعة على حساب يوفنتوس ونجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفوز
عـلـيــه  1-2ف ــي تــوري ـنــو ب ـعــد ال ـت ـعــادل
ذهابا .1-1

ً
أياكس بدأ ضاغطا

وبدأ أياكس اللقاء ضاغطا بحثا عن
اراحة أعصاب جمهوره ،وكان الصربي
دوش ـ ــان تــادي ـتــش قــري ـبــا م ــن افـتـتــاح

التسجيل بعد أقــل مــن  4دقــائــق على
البداية ،لكن الحارس الفرنسي هوغو
ل ــوري ــس ت ــأل ــق وأن ـق ــذ ف ــري ـق ــه ،مـحــوال
الكرة الى ركنية جاء منها هدف التقدم
ألصـحــاب األرض بكرة رأسـيــة للقائد
ماتييس دي ليخت (.)5
وح ـ ــاول تــوت ـن ـهــام الـ ـع ــودة ســريـعــا
وكان قريبا من تحقيق مبتغاه لوال أن
الحظ لم يعاند الكوري الجنوبي سون،
بعدما ارتدت محاولته من القائم األيمن
لمرمى الكاميروني أندريه أونانا (.)6
وواصل توتنهام محاوالته إن كان
ع ـبــر سـ ــون ال ـ ــذي سـ ــدد كـ ــرة ضـعـيـفــة
بـيــن ي ــدي أونــانــا بـعــد تـمــريــرة متقنة
م ــن دي ـل ــي آلـ ــي ( ،)23أو ال ــدن ـم ــارك ــي
كريستيان إريكسن الذي سدد كرة قوية
من مشارف المنطقة صدها الحارس
الكاميروني ببراعة ( ،)24قبل أن يرد
تاديتش بمحاولة خطيرة لكن الكرة
مرت قريبة جدا من القائم األيسر (.)30

ً
بوكيتينو :شكرا كرة القدم
وجه األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،المدير
الفني لتوتنهام هوتسبر اإلنكليزي ،شكره لكرة
ال ـق ــدم ،عـقــب تــأهـلــه الـتــاريـخــي لـنـهــائــي دوري
األب ـ ـطـ ــال ،ع ـقــب ف ـ ــوزه ع ـلــى مـضـيـفــه أيــاكــس
أمستردام الهولندي أمس األول ( )2-3في إياب
نصف النهائي.
وب ـعــد خ ـســارة م ـب ــاراة ال ــذه ــاب األس ـبــوع
ال ـمــاضــي عـلــى مـلـعـبــه ب ـهــدف نـظـيــف ،وجــد
الفريق اإلنكليزي نفسه متأخرا فــي مباراة
اإلي ـ ــاب ب ـهــدف ـيــن ،ق ـبــل أن يـنـتـفــض ويـسـجــل
 3أهـ ــداف ج ــاء ت جميعها عــن طــريــق النجم
ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ـل ـ ــي

بوكيتينو

ألديرفيريلد :من حقنا االحتفال
أكـ ـ ــد ت ــوب ــي أل ــدي ــرف ـي ــري ـل ــد،
نجم فريق توتنهام اإلنكليزي
لكرة القدم ،أمــس األول ،أن من
ح ــق فــري ـقــه االح ـت ـف ــال بــالـفــوز
الثمين على أياكس الهولندي،
والتأهل لنهائي دوري األبطال
األوروبي ،قبل أن يبدأ التفكير
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـتــي
يلتقي فيها ليفربول اإلنكليزي.
وأوضــح ألديرفيريلد ،الذي
ل ـع ــب أليـ ــاكـ ــس ق ـب ــل سـ ـن ــوات،
"أفـتـخــر بـشــدة ألنـنــي ج ــزء من
تــاريــخ أي ــاك ــس ،لكنني أفتخر
أيضا بأنني العب في توتنهام".
وقال الالعب في تصريحات
إع ــام ـي ــة ب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء" :ك ــان ــت
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة م ـ ـع ـ ـقـ ــدة ع ـ ـلـ ــى كــل
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة ع ـل ــى
المستوى الذهني ،السيما أن

شباك الفريق استقبلت هدفين
ف ـ ــي ا لـ ـ ـش ـ ــوط األول ،وأ صـ ـب ــح
توتنهام مطالبا بتسجيل ثالثة
أهداف".
وأش ــار ألديرفيريلد إلــى أن
توتنهام أظهر أداء رائعا على
المستوى الذهني ليس في هذه
ال ـم ـبــاراة فـحـســب ،وإن ـمــا على
مدار موسم شاق وطويل.
وتــابــع" :أيــاكــس قــدم عرضا
راقـيــا فــي الـشــوط األول ،وكــان
يـجــب أن نظهر لـهــم كـثـيــرا من
االحـ ـ ـت ـ ــرام .ون ـج ـح ـنــا ف ــي قلب
المباراة لمصلحتنا في الشوط
الثاني".
(د ب أ)

ثــم تعقدت مهمة الضيف اللندني
ك ـث ـيــرا ع ـنــدمــا اه ـت ــزت ش ـبــاكــه لـلـمــرة
الـثــانـيــة بـهــدف رائ ــع للمغربي زيــاش
الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى
عبر تاديتش ،فأطلقها قوية في الزاوية
اليسرى لمرمى لوريس (.)36
وبقيت النتيجة على حالها حتى
نهاية الشوط األول ،ثم حاول المدرب
األرجـنـتـيـنــي مــاورتـيـسـيــو بوكيتينو
ت ــدارك الـمــوقــف بــادخــالــه لــورنـتــي في
ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ع ـل ــى ح ـســاب
ال ـك ـي ـنــي ف ـي ـك ـتــور وان ـي ــام ــا ب ـح ـثــا عن
العودة الى اللقاء.
وكـ ــان ال ـفــريــق ال ـل ـنــدنــي قــري ـبــا من
تحقيق ما يريده لوال تألق أونانا في
صــد م ـحــاولــة مــن مـســافــة قــريـبــة جــدا
لــدي ـلــي آلـ ــي ،ب ـعــد ت ـمــريــرة مـتـقـنــة من
إريـكـســن ( ،)53لـكــن رج ــال بوكيتينو
عوضوا هذه الفرصة ،وقلصوا الفارق
ع ـبــر ال ـب ــرازي ـل ــي ل ــوك ــاس م ـ ــورا ال ــذي

سون هيونغ :كانت
مباراة مجنونة
لوكاس مورا ،ليضرب موعدا إنكليزيا مع ليفربول
في النهائي .وقال بوكيتينو ،في تصريحات لشبكة
"ب ــي تــي س ـبــورت" الـبــريـطــانـيــة ،عـقــب الـلـقــاء الــذي
احتضنه ملعب يوهان كرويف أرينا" ،ما زلت غير
قــادر على التكلم ،التأثر رهـيــب ،شكرا كــرة القدم.
العبو فريقي أبطال ،الشوط الثاني كان رائعا ،وهذه
المشاعر بدون كرة القدم ليست ممكنة ،شكرا لكل
من آمن بنا ،من الصعب وصف ما حدث بالكلمات".
وأردف" :أظهرنا عشقنا للرياضة ولكرة القدم،
كــانــت س ـعــادة كـبـيــرة مـشــاهــدة م ـب ــاراة مـثــل هــذه،
مــن الصعب المنافسة فــي ه ــذا الـمـسـتــوى ،أشعر
باالمتنان والسعادة كوني مدربا" ،مضيفا" :الجميع
أبطال ،لكن لوكاس بطل خارق".
وتعد هذه المرة األولى التي يصطبغ فيها نهائي
البطولة بالنكهة اإلنكليزية منذ نسخة ()2007-08
في موسكو بين مانشستر يونايتد وتشلسي ،والتي
حسمها المان يونايتد بركالت الترجيح.
من جانب آخر ،بات ماوريسيو بوكيتينو ،ثالث
مدرب أرجنتيني يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا،
بعد كل من هيكتور كوبر ودييغو سيميوني.
(إفي)

أك ــد الـ ـك ــوري الـجـنــوبــي
سـ ــون ه ـيــونــغ م ـي ــن ،نجم
فريق توتنهام اإلنكليزي
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،أن ال ـف ــري ــق
يعجز عن إيجاد الكلمات
الـتــي يـعـ ِّـبــر بـهــا عــن الـفــوز
الـ ـ ـثـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى أي ـ ــاك ـ ــس
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ،أم ـ ــس األول،
والتأهل إلى نهائي دوري
أبطال أوروبا.
وقال سون بعد المباراة:
"الشوط الثاني من المباراة
ات ـ ـسـ ــم ب ــالـ ـجـ ـن ــون ال ـ ـتـ ــام.
األهداف الثالثة من لوكاس
مورا عكست هذا الجنون".
وأضاف" :نشعر بسعادة
بالغة .ال يمكن التعبير عن
هذا بأي كلمات .ما زلت ال
أص ــدق أنـنــا حققنا الـفــوز.
فريقنا كافح حتى النهاية".
(د ب أ)

تبادل الكرة مع آلي ثم شق طريقه الى
المنطقة قبل أن يسددها أرضية على
يسار الحارس الكاميروني (.)55

توتنهام يدرك التعادل
واشـتـعـلــت الـمــواجـهــة عـنــدمــا أدرك
توتنهام الـتـعــادل فــي الدقيقة  58إثر
محاولة من لورنتي صدها أونانا ،لكن
حصل سوء تفاهم بينه وبين دفاعه،
فأفلتت منه الكرة ووصلت الى لوكاس
مورا الذي تالعب بالمدافعين ثم سدد
في الزاوية اليمنى.
وعــاد أياكس ليهدد مرمى لوريس
فــي مـحــاولــة لـلـقـضــاء عـلــى معنويات
ضيفه ،وهدد دالي بليند وزياش مرمى
الحارس القائد لكن دون الوصول الى
الشباك بعدما مرت محاولة األول فوق
العارضة بقليل ( )62والثاني بجانب
ال ـقــائــم األي ـس ــر ( ،)63ق ـبــل أن يـتــدخــل

ً ً
تين هاج :اإلقصاء كان قاسيا جدا
ق ـ ــال إي ــري ــك ت ـي ــن هـ ـ ــاج ،ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ألي ــاك ــس
الهولندي ،عقب خسارة فريقه القاسية بنتيجة ()2-3
على يد توتنهام هوتسبر اإلنكليزي وتوديع دوري
األبطال من نصف النهائي ،إن الخروج من البطولة
بهذه الطريقة "كان قاسيا جدا".
وأوضح تين هاج في تصريحات عقب اللقاء" :قلت
لالعبين بين الشوطين إن المباراة لم تنته بعد ،وكان
واضحا في أداء العبي توتنهام أنهم مازالوا يؤمنون
بحظوظهم".
وأضاف" :توتنهام لعب بشكل أفضل في الشوط الثاني،
وصنع فرصا أكثر ،ونحن أيضا صنعنا فرصا للتسجيل،
ولكن ببساطة لم يكن ممكنا تسجيل الهدف الثالث".
وأبدى صاحب الـ 49عاما أسفه على كرة المغربي حكيم زياش التي
ردهــا القائم األيسر في الدقائق األخيرة ،ولكنه أبــدى نوعا من التفاؤل
وسط دموع العبيه الشباب .وقال في هذا الصدد" :قدمنا موسما مذهال
في دوري األبطال ،وتطورنا كثيرا كفريق".
وفشل "شباب" أياكس في مواصلة مسيرتهم الرائعة في البطولة هذا
الموسم ،والـتــي أطــاحــوا خاللها بكبار الـقــارة العجوز أمـثــال ريــال مدريد
اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي في ثمن النهائي ودور الثمانية على الترتيب.
وتبخر حلم الفريق الهولندي في بلوغ نهائي البطولة ألول مرة منذ 23
عاما وتحديدا موسم ( )1996-95عندما خسر اللقب بركالت الترجيح على
يد يوفنتوس اإليطالي.
(إفي)

ً
كين يتمنى أن يكون جاهزا للنهائي
قال هاري كين مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادي توتنهام
اإلنكليزي إنــه يأمل أن يكون جاهزا للمشاركة مع فريقه في
المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.
وابتعد كين عن المباريات منذ التاسع من أبريل ،ولكنه ركض
في الملعب لالحتفال بفوز فريقه على مضيفه أياكس  2-3في
إيــاب ال ــدور قبل النهائي أمــس األول ،وهــو الـفــوز الــذي صعد
بالفريق للمباراة النهائية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف
خارج األرض بهدفين ،حيث خسر توتنهام ذهابا بهدف نظيف.
وقــال كين لـ"بي تي سـبــورت"" :عملية إعــادة التأهيل تسير
ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،ب ـ ــدأت ال ــرك ــض هـ ــذا االس ـ ـبـ ــوع ،وي ـج ــب أن أب ــدأ
التدرب بشكل أقوى من أجل اثبات نفسي للمدرب ماوريسيو
بوكيتينو".
واستطاع توتنهام أن يقلب تأخره صفر 2-في الشوط األول
إلــى فــوز  2-3بفضل لــوكــاس م ــورا ،ال ــذي سجل ثــاثــة أهــداف
"هاتريك" ليتعادل الفريقان  3-3في مجموع المباراتين.
ويلتقي توتنهام مع ليفربول في مدريد في األول من يونيو
في أول نهائي للفريق في دوري أبطال أوروبا.
(د ب أ)

الـفــرنـســي لـلــوقــوف فــي وج ــه محاولة
مزدوجة لمزرواي ودي ليخت (.)69
وت ـ ــدخ ـ ــل ال ـ ـقـ ــائـ ــم األي ـ ـس ـ ــر النـ ـق ــاذ
تــوتـنـهــام مــن الـتـخـلــف م ـج ــددا ،وذلــك
ب ـصــده ل ـت ـســديــدة أرض ـي ــة ب ـع ـيــدة من
زيـ ـ ــاش ( ،)79ث ــم ان ــدف ــع س ـب ـي ــرز فــي
الدقائق األخيرة لخطف هدف التأهل،
وك ــان قريبا مــن ذل ــك ،إال أن العارضة
وقفت في وجــه رأسية فيرتونغن إثر
رك ـل ــة رك ـن ـي ــة ،ث ــم سـقـطــت ال ـك ــرة أم ــام
البلجيكي الذي حاول متابعتها ،لكن
البديل جويل فيلتمان تدخل في الوقت
المناسب (.)87
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ــانـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ت ـل ـفــظ
أنفاسها األخـيــرة ،وجــه مــورا الضربة
ال ـقــات ـلــة ل ـتــوت ـن ـهــام بـتـسـجـيـلــه هــدف
التأهل التاريخي ،عندما وصلته الكرة
بعد لعبة رائعة من لورنتي وتمريرة
متقنة من آلي ،تابعها البرازيلي على
يسار الحارس (.)6+90

تين هاج

دي يونغ يشعر باإلحباط

كين نجم توتنهام

أكـ ـ ــد العـ ـ ــب وسـ ـ ــط أي ــاك ــس
أمستردام الهولندي ،فرينكي
دي يونغ عقب تعرض فريقه
ل ــإق ـص ــاء م ــن دوري أب ـط ــال
أوروبـ ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى يـ ــد ت ــوت ـن ـه ــام
ه ــوتـ ـسـ ـبـ ـي ــر اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي أن
الهزيمة كانت مؤلمة جدا.
وعـ ـق ــب ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ق ـ ــال دي
يونغ" :قدمنا بداية جيدة ،لكن
في الشوط الثاني قام الخصم
بتغيير طريقة لعبه ،وفعلوا
ذلك بشكل جيد بينما لم نفعل
نحن ذلك".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد أنـ ـن ــا
ك ـنــا نـسـتـحــق الـ ــوصـ ــول إلــى
النهائي ،السيما مع األخذ في
االعتبار الموسم الذي قدمناه،
لكنهم كانوا أوفر حظا".
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب العـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط

فرينكي دي يونغ

ال ـ ـ ـهـ ـ ــول ـ ـ ـنـ ـ ــدي عـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـعـ ـ ــوره
بـ ـ ــ"اإلحـ ـ ـب ـ ــاط الـ ـش ــدي ــد ل ـع ــدم
وص ــول الـفــريــق إلــى النهائي
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اق ـ ـ ـتـ ـ ــرب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا مــن
(إفي)
تحقيق ذلك".

الصحافة البرازيلية تحتفي بمورا :قدم أفضل أداء في مسيرته

لوكاس مورا

أغ ــدق ــت الـصـحــافــة ال ـبــرازي ـل ـيــة ال ـمــديــح على
مهاجم السيليساو لوكاس مــورا ،بعد الثالثية
الـ ـت ــي أحـ ــرزهـ ــا ف ــي م ــرم ــى أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام
الهولندي في إيــاب نصف نهائي دوري أبطال
أوروبــا ،ليقود فريقه إلى بلوغ نهائي البطولة
ألول مرة.
وذكرت صحيفة "أو غلوبو" ،الصادرة في ريو
دي جانيرو ،في نسختها اإللكترونية "لوكاس
مورا بطل وتوتنهام تأهل للنهائي بفوز تاريخي
على أياكس".
و مــن ناحيتها ،كتبت صحيفة (أو إ سـتــادو
دي ساو باولو) أن "لوكاس قدم عرضا .توتنهام
اكتسح أياكس وسيلتقي بليفربول في النهائي".
وأضافت "اسم عظيم في مباراة أمس ،لوكاس
مورا حاز جائزة أفضل العب في المباراة ،وقدم

أهم أداء في مسيرته بتسجيله ثالثية بالساق
اليسرى وهو يلعب بالقدم اليمنى".
وأبـ ــرزت جــريــدة "فــولـيــا دي س ــاو بــاولــو" أن
"لــوكــاس م ــورا أح ــرز ثــاثـيــة وب ــات بـطــا ،وقــاد
توتنهام لنهائي التشامبيونز ،كان األمر يبدو
كأنه انتهى في أمستردام حتى قدم لوكاس أفضل
أداء فــي مـشــوراه وقــاد توتنهام لنهائي دوري
األبطال ألول مرة".
ومن جانبه ،ذكر موقع (غلوبسبورت) "حلق
يا لوكاس .البرازيلي سجل ثالثية وحسم اللقاء
وقاد توتنهام لخوض نهائي إنكليزي خالص"
أمام ليفربول الذي انتفض أمام برشلونة الثالثاء
على ملعبه "أنفيلد" وتغلب عليه برباعية بيضاء.
وأضاف الموقع "المهاجم قدم أفضل أداء في
م ـشــواره بـهــاتــريــك ،بعدما كــان أيــاكــس متقدما

 .0-2السبيرز سيواجهون ليفربول في مدريد
في األول من يونيو".
أمـ ــا ص ـح ـي ـفــة "الن ـ ـسـ ــي" ال ــري ــاض ـي ــة ف ــذك ــرت
تصريحات للوكاس عقب المباراة قال فيها "إنها
أفضل لحظة في حياتي".
وأضافت الصحيفة "المهاجم البرازيلي كان
مـفـتــاح تــأهــل تــوتـنـهــام لـنـهــائــي التشامبيونز
بثالثة أهداف في الشوط الثاني من لقاء أياكس".

كرة القدم مذهلة
من جهته ،أكد لوكاس مورا ،أنه عاش اللحظة
األفضل في مسيرته ،بل في حياته كلها.
وص ــرح م ــورا عـقــب نـهــايــة الـلـقــاء "ك ــرة الـقــدم
تـمـنـحــك ل ـح ـظــات م ـثــل هـ ــذه .ه ــذه ه ــي اللحظة

األفضل لي في حياتي ،وفي مسيرتي ،ال استطيع
سوى قول شكرا لزمالئي".
وأضاف "من المستحيل وصف مشاعري ،أنا
سعيد جدا وفخور جدا بزمالئي ،دائما كنا نؤمن
بهذه اللحظة ،بذلنا أقصى ما لدينا داخل الملعب
ونـسـتـحــق ال ـتــأهــل ،ه ــي هــديــة كـبـيــرة م ــن الـلــه،
وأريد مشاركتها مع جميع زمالئي وأصدقائي
وعائلتي".
وتابع "األمر ال يتعلق بي فقط ،ولكن بجميع
زمالئي وبالعمل الذي قدمه الفريق كله .الجميع
عمل حقا بكل جهد .من الصعب اللعب على هذا
الملعب ،ولكني كنت أؤمن بقدرات زمالئي .علينا
دائما أن نقاتل في مباريات مثل هذه".
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يسعى االتحاد األوروبي
لكرة القدم إلى إحداث بعض
التغييرات في نظام مسابقة
دوري األبطال ،من خالل
مسودة تم عرضها على روابط
الدوريات األوروبية المحلية،
أمس األول.

عــرض االتـحــاد األوروب ــي لكرة الـقــدم ،أمــس األول،
على روابــط الــدوريــات األوروبـيــة المحلية "مسودة"
مثيرة للجدل ،متعلقة باإلصالحات المقترحة على
مـســابـقــة دوري األبـ ـط ــال ،ت ـصــب لـمـصـلـحــة األن ــدي ــة
الكبرى ،وذلك في اجتماع بمقره السويسري في نيون،
بحسب ما صرحت مصادر لوكالة فرانس برس.
وفي حال تم اعتماد المسودة المقترحة التي من
المفترض أن يبدأ العمل بها اعتبارا من  ،2024فذلك
يعني تغييرا كبيرا في دور المجموعات يشمل توزيع
الفرق على أربع مجموعات من ثمانية فرق ،بدال من
الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق.
وه ــذا األم ــر يـعـنــي ال ـمــزيــد م ــن ال ـم ـبــاريــات للفرق
المشاركة فــي المسابقة ،مــع اعتماد نظام الصعود
والهبوط في خطة تصب لمصلحة األندية الكبرى.
لكن رئـيــس االتـحــاد األوروب ــي للعبة السلوفيني
ّ
ألـكـسـنــدر تشيفيرين قــلــل مــن أهـمـيــة مــا ي ـقــال بهذا
ً
الشأن ،موضحا" :من المهم أن نتذكر أنه رغم الكثير
من الحديث في وسائل اإلعالم ،لم يتم اتخاذ أي قرار،
في الوقت الحالي لدينا فقط أفكار وآراء".
وأضاف تشيفيرين" :حين تغير نظام دوري األبطال
للمرة األخيرة في  ،2016تعرض اليويفا النتقادات
بسبب عــدم إج ــراء مـحــادثــات مــع األط ــراف المهتمة.
حـيــن تــولـيــت الــرئــاســة بـعــدهــا بـقـلـيــل ،أص ــررت على
التشاور حول التغييرات المستقبلية ،وهذا االجتماع
دليل على ذلك".
والخطة اإلصالحية في المسابقة األهم على اإلطالق

على صعيد األندية لن تشهد إقامة مباريات في عطلة
نهاية األسبوع ،ما سيخفف من حدة االعتراضات من
رابطات الدوريات المحلية ،التي أعربت خالل اجتماع
لها الثالثاء في مدريد عن قلقها العميق مما يدور في
الكواليس ،مطالبة بضرورة استشارتها واألخذ برأيها
في أي تعديالت محتملة.
وتشمل الخطة تأهل الفرق الخمسة األولى من كل
مجموعة الى النسخة المقبلة من المسابقة ،بدال من أن
يكون ذلك مرتبطا -كما هي الحال راهنا -بتصنيفها
في نهاية الموسم الكروي في بالدها ،ما يعني تقليص
حظوظ الفرق الصغرى بالمشاركة في المسابقة.
وق ــال رئـيــس راب ـطــة ال ــدوري ــات ،الـســويــدي الرس-
كريستر أولـســون ،بامتعاض ،لوكالة فرانس برس:
"بــدأت العملية ،وسنرى كيف ستتطور المناقشات
والمفاوضات".
وإثر اجتماع للرابطات الوطنية و 244ناديا قاريا،
شــدد أولسون الثالثاء من مدريد على أنــه "يجب أن
نكون مشمولين في أي مسار للتقرير بشأن مستقبل
المسابقات األوروبية".
وأضــاف أولـســون ،في تصريحات أكــد أنها تنطق
باسم أغلبية األنــديــة المشاركة ،أن "على المسار أن
يتغير ،من االطالع الى المفاوضات الفعلية ،البطوالت
الوطنية (المحلية) يجب أن تكون األساس للمسابقات
الدولية .علينا التأهل إلى مسابقات االتحاد األوروبي
لكرة الـقــدم ،من خــال البطوالت الوطنية .دون ذلك،
يستحيل الحفاظ على اهتمام المشجعين".

بالتر يهدد بمقاضاة «الفيفا» وإنفانتينو
هدد الرئيس السابق لالتحاد
الدولي في كرة القدم ،السويسري
جوزيف بالتر ،بمقاضاة الهيئة
ال ـق ـيــاديــة ف ــي الـفـيـفــا ،وخليفته
برئاسة االتـحــاد مواطنه جاني
إن ـفــان ـت ـي ـنــو ،ل ـن ـشــر "م ـع ـلــومــات
خاطئة" واإلضرار بسمعته.
وقــال بالتر في تقرير نشرته
مـجـلــة فـيـلـفــوخــي الـســويـســريــة،
أمــس األول" :ســأقــوم بمالحقات
قضائية ضــد جــا نــي إنفانتينو
والفيفا .لــدي الكثير ،واألمــر زاد
عن حده".
وأوقف الرئيس السابق للفيفا
( 83عاما) في  2015عن أي نشاط،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ف ـض ـي ـحــة ال ـف ـســاد
الهائلة التي عصفت بكرة القدم
العالمية.
وفـ ــي ح ــدي ـث ــه ،أكـ ــد ب ــات ــر أن
ت ـص ــري ـح ــات ال ـف ـي ـف ــا الـمـتـعـلـقــة
بــدفــوعــات مــزعــومــة ك ــان حصل
عليها تـحـتــوي عـلــى معلومات
مغلوطة.
وأضاف" :المعلومات ومختلف
تصريحات الفيفا حول عائداتي

بالتر
خـ ــاط ـ ـئـ ــة ،وهـ ـ ـ ــم بـ ــذلـ ــك أضـ ـ ـ ــروا
بسمعتي" ،مؤكدا أن الفيفا نشر
"أخ ـبــارا كــاذبــة ،وأعـطــى تقديما
خادعا" لألحداث.
واحتج بالتر خصوصا ضد
مزاعم حصوله على مكافأة بقيمة
 12مليون فــرنــك ســويـســري (12
مليون دوالر) ،بعد إقامة مونديال
 2014في البرازيل.
وشـ ــدد عـلــى أن "الـمـعـلــومــات
ال ـت ــي تـفـيــد ب ــأن ــي حـصـلــت على

م ـك ــاف ــأة م ـغ ـلــوطــة" ،م ـش ـيــرا إلــى
م ـ ــزاع ـ ــم خ ــاطـ ـئ ــة ح ـ ـ ــول رات ـ ـبـ ــه،
وأس ـ ـ ــف لـ ـع ــدم إع ـ ـ ــادة ح ــاج ــات ــه
الشخصية ،التي تمت مصادرتها
بـعــد تــوقـيـفــه ،السـيـمــا مجموعة
الـ ـس ــاع ــات ال ـث ـم ـي ـنــة وال ــوث ــائ ــق
الشخصية.
واعـ ـتـ ـب ــر أن "الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـتــي
ع ــامـ ـلـ ـن ــي ب ـ ـهـ ــا خ ـل ـي ـف ـت ــي غ ـيــر
مفهومة ،السيما أنه تسلم منظمة
مربحة جدا".

رياضة

تشيفيرين رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم

وكيل بيل يؤكد رغبته
في االستمرار مع الملكي

ريال و«أديداس» يمددان
شراكتهما حتى 2028
ً
اعلن ريال مدريد اإلسباني ،نادي كرة القدم األكثر دخال في
العالم ،وشركة التجهيزات الرياضية األلمانية أديداس ،أمس
األول ،تمديد شراكتهما حتى عام  2028مقابل مبلغ قياسي
ً
قدرته الصحافة بـ  120مليون يورو سنويا.
ويرتبط النادي األسطوري وأديداس بعالقات شراكة خالل
العقود الثالثة األخيرة ،وتوصال ،أمس األول ،إلى اتفاق جديد
يمتد حتى عام  ،2028حسب بيان للشركة األلمانية.
وتنتج أدي ــداس منذ عــام  1998القميص األبـيــض للنادي
الملكي الفائز بدوري أبطال أوروبا  13مرة (رقم قياسي) ،وهو
ً
يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري المحلي.
من جانبه ،أشار ريال مدريد في بيان إلى اتفاق "غير مسبوق
في تاريخ صناعة الرياضة".
ولم يكشف أي من الجانبين التفاصيل المالية لالتفاق ،بيد
أن صحيفة "ماركا" اعتبرت أن هذه الشراكة ستعود بمبلغ 120
مليون يورو على النادي المدريدي كل موسم.
ً
وإذا ما تأكد هذا الرقم ،فسيكون قياسيا في عالم كرة القدم.
وكانت أديــداس وقعت في  2014مع نادي مانشستر يونايتد
اإلنكليزي عقد رعاية لقاء  750مليون جنيه إسترليني على
أقل تقدير لمدة  10سنوات ،أي ما يقدر بنحو  100مليون يورو
ً
سنويا حسب سعر الصرف الرائج في تلك السنة ،وكــان غير
مسبوق حينذاك.

أكــد جــونــاثــان بــارنـيــت ،وكـيــل الويلزي
غــاريــث بيل ،رغبة الــاعــب فــي االستمرار
مع ريال مدريد اإلسباني ،رغم اعترافه بأن
مدرب الفريق ،الفرنسي زين الدين زيدان،
يعارض المسألة.
وق ـ ــال ب ــارن ـي ــت ف ــي ت ـصــري ـحــات لـقـنــاة
سكاي سبورتس" :إنه يرغب في البقاء ،لكن
ُ
لست متأكدا من أن لزيدان رغبة مماثلة.
على أي حال ،بيل يرغب اآلن في البقاء".
وذكر الوكيل أن عقد الالعب مع الريال
ال يزال ساريا" ،عقده مستمر حتى ،2022
وقد كان وال يزال في رأيي أحد أفضل ثالثة
أو أربعة العبين في العالم".
وأعرب بارنيت عن احترامه لقرار زيدان،
"ه ــذه الـلـعـبــة تــرتـبــط ب ـ ــاآلراء .رأي زي ــدان
ال يـتــوافــق مـعــه ،لــديــه كــل ال ـحــق ،وأن ــا لن
أنتقده".
(إفي)

غاريث بيل

كوتينيو أصبح أزمة في برشلونة
لقيادة إنتر ودي
مرشح
كونتي
ً
فرانشيسكو خلفا لغاتوزو
أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو أزمــة كبيرة في فريق برشلونة
اإلسباني لكرة القدم.
ً
وذكرت صحيفة "ماركا" اإلسبانية أن ما كان معروفا قبل انهيار
الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يتم تأكيده وظهوره بشكل الفت إال
بخسارة البرشا برباعية نظيفة أمام ليفربول ،في مباراة قبل النهائي،
الثالثاء الماضي ،وذلك بعدما اختفى الالعب البرازيلي بشكل أكثر من
المعتاد.
وذكرت الصحيفة أن فريق برشلونة بحاجة إلى مهاجم قوي،
وهذا يمكن ان يحدث في حال رحيل الالعب.
وسيسعى برشلونة لبيع الالعب واستغالل قيمة الصفقة
في إعادة استثمارها في الفريق ،خاصة أن رحيله سيوفر 13.5
مليون يورو هي راتبه السنوى.
وكان كوتينيو قدم أداء مذهال خالل الفترة من يناير إلى
مايو  ،2018إذ سجل عشرة أهداف ،إال أن مستواه هبط بعدها.
وسجل الالعب هدفا وحيدا في الدوري اإلسباني في 22
مباراة ظهر بها ،ومع ذلك سجل أهدافا في مرمى مانشستر
يونايتد وليون وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.
ي ــذك ــر أن ك ــوت ـي ـن ـي ــو هـ ــو أغـ ـل ــى ص ـف ـق ــة فــي
تاريخ الفريق الكتالوني ،ولكنه فشل في
برشلونة ،وعلى األرجــح سيذهب
لـمـكــان آخ ــر .وي ـبــدو أن خطوته
ال ـت ــال ـي ــة س ـت ـك ــون فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي ،الذي قضى به خمس
سنوات مع ليفربول ،مسجال 54
ً
كوتينيو
هدفا في  201مباراة.

كشفت تقارير اخبارية أن اإليطالي أنطونيو
كــون ـتــي مــرشــح ل ـق ـيــادة فــريــق إن ـتــر م ـيــان خلفا
للوتشيانو سباليتي.
وذك ـ ـ ــرت ش ـب ـكــة "سـ ـك ــاي سـ ـب ــورت ــس" أمـ ــس أن
ال ـن ـيــراتــزوري قــريــب مــن الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مع
كونتي ،الــذي ارتبط أيضا اسمه مؤخرا بخالفة
ماسيميليانو أليغري في يوفنتوس ،المتوج بلقب
الدوري اإليطالي.
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى إنـ ـ ـت ـ ــر إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـ ـلـ ــى ل ـقــب
"السكوديتو" ودوري األبطال الموسم المقبل ،حيث
يحتل اآلن المركز الثالث قبل ثالث جوالت من ختام
بطولة الدوري .وكان كونتي ( 49عاما) تولى تدريب
البيانكونيري بين عامي  2011و ،2014ليحقق
معه لقب الدوري ثالث مرات ،قبل أن يشغل منصب
مدرب منتخب إيطاليا مدة عامين ،ليرحل بعدها
إلى الدوري اإلنكليزي عبر بوابة تشلسي الذي توج
معه بلقب البرمييرليغ مرة .وأقيل المدرب اإليطالي
من تدريب "البلوز" في الصيف الماضي ،ليقضي
الموسم الحالي دون وظيفة.
من جانب آخر ،أشارت تقارير صحافية إيطالية

إلى أن المدرب السابق لروما ،إوزيبيو دي
فرانشيسكو ،مرشح بقوة لتولي اإلدارة
الفنية لميالن الذي يدربه حاليا جينارو
غاتوزو.
وتوقعت صحيفة "غازيتا ديلو
سبورت" رحيل غاتوزو عن اإلدارة
ال ـف ـن ـي ــة ل ـم ـي ــان خ ـ ــال األس ــاب ـي ــع
ال ـم ـق ـب ـلــة .وي ـح ـت ــل م ـي ــان حــالـيــا
ال ـم ــرك ــز ال ـ ـسـ ــادس ف ــي الـ ـ ــدوري
اإليطالي لكرة القدم مع تبقي
ث ـ ـ ــاث جـ ـ ـ ــوالت عـ ـل ــى ان ـت ـه ــاء
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــوج ب ـهــا
يوفنتوس.
وعقب توليه اإلدارة الفنية لروما
فــي  ،2017أقـيــل دي فرانشيسكو من
مـنـصـبــه ف ــي م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي عقب
إقصاء فريق العاصمة اإليطالية من
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم على يد بورتو البرتغالي.

أوساكا وهاليب
إلى ربع نهائي «مدريد»

كونتي

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا والرومانية
سيمونا هاليب المصنفتان أو لــى وثالثة في
الـعــالــم ،األرب ـعــاء لـلــدور ربــع النهائي مــن دورة
م ــدري ــد ،إح ـ ــدى دورات ال ـبــري ـم ـي ـيــر اإلل ــزام ـي ــة
للسيدات فــي كــرة المضرب ( 1000نقطة) ،في
حين كانت بداية اإلسباني رافايل نادال المريض
مطمئنة.
وفازت أوساكا على البيالروسية ألياكساندرا
ساسنوفيتش  6-2و ،6-3وبلغت ربع النهائي
ألول مـ ــرة ،إذ سـتــاقــي الـســويـســريــة بليندا
بنسيتش الـتــي هــزمــت االوكــرانـيــة الصاعدة
من التصفيات كاترينا كوزلوفا -6صفر و.2-6
م ــن جــانـبـهــا ،تـغـلـبــت هــالـيــب ال ـتــي تستعد
للدفاع عن لقبها في روالن غاروس الفرنسية،
ثــانـيــة الـبـطــوالت األرب ــع الـكـبــرى (مــن  26مايو
إل ــى  9يــون ـيــو) ،بـمـجـمــوعـتـيــن نظيفتين على
السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-صفر و6-صفر
في  44دقيقة.
وفــي رابــع دورات الماسترز للرجال (1000
ن ـق ـطــة) ،كــانــت ب ــداي ــة م ـش ــوار ن ـ ــادال المصنف
ثانيا والمصاب بفيروس في المعدة منذ األحد
الماضي ،مطمئنة ،وتخطى الدور الثاني على
حساب الكندي الشاب فيليكس -أوجيه ألياسيم
بمجموعتين  3-6و.3-6

ووريرز يفوز وميلووكي أول المتأهلين لنصف النهائي
ت ـق ــدم غ ــول ــدن س ـتــايــت ووري ـ ـ ـ ــرز ،حــامــل
ال ـل ـقــب ،بـصـعــوبــة عـلــى هـيــوسـتــن روكـتــس
 ،2-3في نصف نهائي المنطقة الغربية ،رغم
إصابة "مقلقة" لنجمه كيفن دورانت ،وأصبح
م ـي ـلــووكــي بــاكــس أول فــريــق يـبـلــغ نهائي
منطقته ،بعد حسمه سلسلته في الشرقية 1-4
أمام بوسطن سلتيكس ،أمس األول ،في دوري
كرة السلة االميركي للمحترفين.
وقــد يفتقد ووري ــرز ،الفائز على روكتس
 ،104-99دوران ــت ( 22نقطة فــي  32دقيقة)،
ه ــداف ــه وأفـ ـض ــل العـ ــب م ــرت ـي ــن ف ــي نـهــائــي
البطولة ،بعد تعرضه إلصابة بربلة ساقه
اليمنى قبل دقيقتين على نهاية الربع الثالث
بحسب فريقه.
وتـخــوف عـشــاق غــولــدن ستايت للوهلة
األولــى من تعرض دورانــت الصابة في وتر
اخـيــل ،عندما هبط على قدمه وهــو يسجل
سلة من دون أي احتكاك ،قبل أن يغادر الملعب
فورا في الربع الثالث الذي شهد تراجع فريقه
بشكل كبير.
لكن فريق مدينة أوكــانــد ،المتوج بلقب
الدوري في آخر موسمين ،والطامح لخوض
نهائي منطقته للعام الخامس تواليا ،كان قد
حصن نفسه بتقدم جيد ( )57-37مع نهاية
الربع الثاني.

ونجح هيوستن في التقدم بالنتيجة 69-
 ،68بفضل تألق نجمه جيمس ه ــاردن (31
نقطة) ،واري ــك غ ــوردون ( ،)19ليبدد غولدن
ستايت تقدما بلغ  20نقطة.
لكن رغم غياب دورانــت ،استعاد الثنائي
ستيفن كوري ( 25نقطة) وكالي طومسون (27
نقطة بينها كرة حاسمة قبل  4.1ثوان على
نهاية الوقت) فعاليتهما في نهاية المباراة
النتزاع الفوز.
وكان غولدن ستايت حسم مواجهته مع
روكتس ثالث مرات في البالي أوف في آخر
 5سنوات :نهائي الغربية عام  ،2015الدور
األول في العام التالي ونهائي الغربية العام
الماضي عندما قلب تأخره .2-3
ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع الفائز
من مواجهة دنفر ناغتس وبورتالند ترايل
باليزيرز (.)2-3
وفي المنطقة الشرقية ،تخطى ميلووكي
بــاكــس ضيفه بوسطن سلتيكس ،91-116
معتمدا طريقة لعب متوازنة (سجل  7العبين
 10نقاط أو أكثر) ،ليحسم السلسلة  1-4في
وق ــت مبكر ،وي ـثــأر لـخــروجــه أم ــام بوسطن
 4-3في الدور األول من البالي أوف الموسم
الماضي.
وهــذه أول مرة منذ عام  2001يبلغ فيها

مـيـلــووكــي نـهــائــي منطقته (ن ـصــف نهائي
الـ ـ ـ ــدوري) ،بـيـنـمــا بـلـغــه سلتيكس ف ــي آخــر
موسمين وسقط أمام كليفالند كافالييرز الذي
كان يضم في صفوفه النجم ليبرون جيمس.
وهذه أول مرة أيضا منذ عام  1983ينجح
فيها باكس في حسم سلسلة ضمن األدوار
االقصائية أمام سلتيكس ،وفاز بوسطن في
المباراة االولى خارج ملعبه ،قبل أن يهيمن
باكس ويفوز بأربع مباريات متتالية.
وي ـخ ــوض م ـي ـلــووكــي ،مـتـصــدر الـ ــدوري
المنتظم ،نهائي منطقته مع أفضلية األرض
ضــد الفائز مــن مواجهة تــورونـتــو رابـتــورز
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز (.)2-3
وت ــأل ــق م ــع م ـي ـل ــووك ــي ك ــالـ ـع ــادة نجمه
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ،صاحب
 20نقطة و 8متابعات و 8تمريرات حاسمة،
وت ـفــوق مـيـلــووكــي م ــن خـ ــارج ال ـقــوس على
بوسطن ،مسجال  45نقطة مقابل  21لخصمه.
ونجح العبو ميلووكي في إسكات نجم
بوسطن كايري ايرفينغ ( 15نقطة) الذي سجل
محاولة يتيمة من أصل  7رميات من خارج
القوس و 6محاوالت من اصل  21بالمجمل
في المباراة ،التي قد تكون األخيرة اليرفينغ
مــع بــوسـطــن الن ــه سيصبح الع ـبــا ح ــرا مع
نهاية الموسم.

اغواداال نجم غولدن ستايت وتوكير نجم هيوستن

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

تاريخ «تبريز» ...يحترق

سابع الورثة ...أرتشي
أط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ــاري
وزوج ـت ــه ميغن مــاركــل اســم
أرتـ ـش ــي ع ـل ــى اب ـن ـه ـمــا ال ــذي
الـ ـتـ ـق ــى الـ ـمـ ـلـ ـك ــة إلـ ـي ــزابـ ـي ــث
الثانية.
وجــاء في بيان صــادر عن
قـصــر بــاكـنـغـهــام "يـســر دوق
ودوق ـ ــة ســاس ـكــس أن يعلنا
أنهما سميا ابنهما أرتشي
هاريسون" ،موضحا أن االسم
ال ـكــامــل لـلـطـفــل ه ــو "أرت ـشــي
هـ ـ ــاري ـ ـ ـسـ ـ ــون م ــاونـ ـتـ ـب ــات ــن-
ويندسور".
واخـ ـ ـت ـ ــار الـ ـ ــزوجـ ـ ــان ع ــدم
إطالق أي لقب على طفلهما.
وعـ ـ ـ ــرض الـ ـ ــزوجـ ـ ــان عـلــى
حسابهما على "إنستغرام"
صـ ــورة ب ــاألس ــود واألب ـيــض
تظهر الملكة إليزابيث الثانية
وزوجها دوق إدنبره ينظران
م ـب ـت ـس ـم ـي ــن إل ـ ـ ــى الـ ـم ــول ــود
الجديد الذي تحمله والدته.
وقــد وقــف إلــى جــانــب ميغن

مــاركــل زوجـهــا األمـيــر هــاري
ووالدتها دوريا راغالند.
وفاجأ اختيار اسم أرتشي،
وهــو اخـتـصــار الرتشيبالد،
الـ ـم ــراهـ ـنـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ك ــان ــوا
ي ـتــوق ـعــون آرث ـ ــر وأل ـك ـس ـنــدر
وجـيـمــس .واالسـ ــم مــن أصــل
جرماني ويعني "الجريء" أو
"الشجاع" .وقد زادت شعبية
ه ـ ـ ــذا االسـ ـ ـ ــم ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـي ــرة فــي إنـكـلـتــرا وويـلــز
وف ـ ـ ــق مـ ـكـ ـت ــب اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات
الوطني.
أما هاريوسن فيعني "ابن
هاري".
وولــد الطفل فجر االثنين
الـمــاضــي ،وبلغ وزنــه 3.260
كيلوغرامات ،وهو السابع في
ترتيب خالفة العرش.
(أ ف ب)

باسم اللوغاني

ً
خطأ هجائي في الـ  50دوالرا

الشيخ دعيج بن جابر األول كان يقضي
بين الناس في بعض النزاعات

وثيقة لها تاريخ

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ بمحافظة أذربيجان
الشرقية ،الواقعة شمال غربي إيران ،أمس ،أن إصابات وقعت
من جراء حريق اندلع في سوق تبريز التاريخية ،أمس األول.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية (إرنا)
عن المتحدث وحيد شادي نيا القول إن الحريق اندلع الليلة
قبل الماضية في سوق تبريز الكبير ،وأسفر عن إصابة 16
ً
شخصا ،تم نقل اثنين منهم للمستشفى ،لمتابعة العالج.
من جانبه ،أعلن المدير العام إلدارة األزمــة في محافظة
ً
أذربيجان الشرقية ،محمد باقر ،السيطرة تماما على الحريق
فجر أمس ،وأن الحادث قيد الدراسة ،لمعرفة أسبابه.
ً
ووفقا للوكالة اإليرانية ،فإن سوق تبريز ُيعد أكبر سوق
مسقوف فــي الـعــالــم ،ومسجل ضمن قائمة الـتــراث العالمي
(د ب أ)
			
لمنظمة يونسكو.

ت ـحــدث ـنــا ف ــي ال ـم ـق ــال ال ـم ــاض ــي عن
جانب من جوانب سيرة الشيخ دعيج
بن جابر (العيش) بن عبدالله بن صباح
األول ،واليوم في مقالنا الحالي نتحدث
عن جانب آخر من جوانب حياته .قبل
حــوالــي ع ــام ،التقيت الـشـيــخ الــدكـتــور
إب ــراه ـي ــم الــدع ـيــج ال ـص ـبــاح وتـحــدثـنــا
بــإسـهــاب عــن الـشـيــخ دع ـيــج بــن جابر
األول (الجد الثاني للدكتور إبراهيم)،
وإليكم بعض المعلومات التي أفادني
بها:
■ الشيخ دعـيــج بــن جــابــر هــو والــد
زوج ــة الـشـيــخ م ـبــارك ال ـص ـبــاح ،وهــي
الشيخة شيخة بنت دعيج والدة الشيخ
جابر والشيخ سالم والشيخة حبابة.
■ للشيخ دعيج بن جابر األول ابنة
اسمها الشيخة مــوزة تزوجها الشيخ
حمود بن صباح الثاني (أخــو الشيخ
مبارك الصباح) ،وأنجبت منه الشيخ
س ــال ــم ال ـح ـمــود ال ـص ـبــاح الـ ــذي تــوفــي
فــي مصح فــي حـ ّـمــانــا بلبنان بتاريخ
 3سـبـتـمـبــر 1945م .ولـ ــه أي ـض ــا ابـنــة
أخــرى هي والــدة الشيخ علي الخليفة
العبدالله الصباح (أحد فرسان الكويت
الشجعان) .أما الشيخ حمود الصباح
فقد استشهد فــي حــرب الصريف عام
1901م ،واس ـت ـش ـهــد م ـعــه ك ــذل ــك ابـنــه
الشيخ صباح.
■ ت ــزوج الـشـيــخ إبــراهـيــم بــن دعيج
ب ــن ج ــاب ــر األول م ــن الـشـيـخــة عــايـشــة

بنت مـبــارك الصباح التي توفيت في
نوفمبر عام  ،1950ودفنت بجانب قبر
الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمهم
الله جميعا.
■ كــانــت الـشـيـخــة عــاي ـشــة ال ـم ـبــارك
(جدة الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج
مـ ــن ج ـه ــة األب) ت ـق ـض ــي ال ــربـ ـي ــع فــي
منطقة الشعب البحري الحالية ،التي
كان يطلق عليها اسم الدعية إلى حين
فترة التنظيم في الستينيات من القرن
الماضي ،وهو نفس موقع قصر الشيخ
الدكتور إبراهيم وإخوانه الحالي ،أي
أن الـشـيـخــة عــايـشــة ال ـم ـبــارك ،رحمها
الله ،قد تكون أول من سكن في منطقة
الشعب .وأكد لي الشيخ إبراهيم الدعيج
ال ـص ـبــاح أن الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـســالــم،
رح ـمــه ال ـلــه ،خـصــص ه ــذا الـمــوقــع في
بــدايــة األربعينيات لتقيم بــه الشيخة
عايشة المبارك في الربيع ،ثم أصبح
سكنا ثابتا بعد حادثة الهدامة الثانية
عام 1954م ،واستقر به المرحوم الشيخ
دعيج اإلبراهيم وعائلته بعد انتقالهم
مــن بـيــت الـشـيــخ م ـبــارك الـكـبـيــر داخــل
المدينة إثر تعرض البيت الكبير للهدم.
ومـ ــن ال ـم ـس ــائ ــل ال ـمــرت ـب ـطــة بـحـيــاة
الشيخ دعـيــج بــن جــابــر األول أنــه كان
يقضي بين الناس وترفع إليه بعض
الخالفات ويقرر بشأنها ،وإليكم وثيقة
تاريخية توضح هذا الدور الذي لعبه
الشيخ دعيج .تقول الوثيقة المؤرخة

ف ـ ــي  12جـ ـ ـم ـ ــادى اآلخـ ـ ـ ـ ــرة ع ــام
1285هـ ما يلي:
"الباعث لتحرير هذه االحرف
الشرعية هو انه لما توفي محمد
ابــن يوسف والحال انــه مديون
ورفــع غــرمــاه االمــر فــي ذلــك الى
الشيخ ادعـيــج ابــن جــابــر وامــر
ب ـب ـيــع ال ـب ـيــت ل ـيــوفــي ب ــه ديـنــه
وباعه الشيخ ادعيج ابن جابر
على حامل هذا الكتاب اسليمان
ابــن بــدر وهــو ايـضــا قــد اشترا
م ـن ــه ال ـب ـي ــت الـ ـمـ ـح ــدود قـبـلـتــا
الطريق النافذ وشماال براحة
ال ـ ــدول ـ ــة وشـ ــرقـ ــا ب ـي ــت اع ـي ــال
عـبــدالـعــزيــز الـمـطــوع وجنوبا
الـسـبـخــة بـثـمــن قـ ــدره وع ــدده
الف وسبعين قران سلم الثمن
ب ـت ـم ــام ــه وكـ ـم ــال ــه ال ـم ـش ـتــري
المذكور بيد البايع المزبور
فبموجب ما ذكر صار البيت
ال ـمــذكــور لسليمان الـمــذكــور
يـ ـتـ ـص ــرف فـ ـي ــه ك ـي ـف ـم ــا يـشــا
وي ـخ ـتــار ح ـتــى ال يـخـفــى ج ــرا ف ــي 12
جماد الثاني سنة ."1285
ُ
وفي وثيقة أخرى كتبت بتاريخ 21
ج ـمــادى األولـ ــى سـنــة 1290ه ـ ـ ــ ،تدخل
الشيخ دعيج بن جابر األول ،وفصل في
قضية نــزاع على إرث سلمان الطيري
ال ـم ـك ــون م ــن ح ـظ ــور لـصـيــد األس ـم ــاك
وبيت وقف ،فأبقى الشيخ دعيج بيت

وق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
األسترالي في خطأ هجائي
محرج على ماليين العمالت
ً
ا ل ـ ــور قـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـئـ ــة  50دوالرا
ً
أستراليا ،ولم يلتفت إلى هذه
الهفوة قبل طبع وتداول هذه
النقود.
واك ـت ـش ــف ال ـخ ـط ــأ ل ـل ـمــرة
األولـ ـ ــى أمـ ــس ع ـنــدمــا أرس ــل
أحد مستمعي إذاعــة "تريبل
إم" صـ ـ ــورة م ـك ـب ــرة لـلـعـمـلــة
ً
ً
ف ـئ ــة  50دوالرا أ س ـت ــرا ل ـي ــا ،
ً
مـشـيــرا إل ــى خـطــأ فــي هجاء
كلمة "مسؤولية" في اقتباس
ب ــالـ ـلـ ـغ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ع ـلــى
ال ـع ـم ـل ــة ،وأن ال ـخ ـط ــأ ت ـكــرر
ثالث مرات.
وه ــذه الـفـئــة الـنـقــديــة هي

ً
األك ـثــر تـ ــداوال فــي أسـتــرالـيــا
وتـمـثــل قــرابــة نـصــف القيمة
اإلجمالية للعمالت الورقية
األخرى المستخدمة.
وبـ ــدأ تـ ــداول ه ــذه العملة
ال ـ ــورقـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي  18أكـ ـت ــوب ــر
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــزودة
بخصائص جديدة لحمايتها
م ـ ــن ال ـ ـتـ ــزويـ ــر وخ ـص ــائ ــص
ً
حـ ـسـ ـي ــة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا لـ ـمـ ـس ــاع ــدة
ضعاف البصر.
وورد الخطأ الهجائي في
اقتباس إلديث كوان أول امرأة
تنتخب في برلمان أستراليا
من عام  1921إلى عام .1924
(رويترز)

الريفيون يزدادون بدانة!
الوقف على حاله ،وأنهى الـنــزاع على
حـ ـظ ــور ال ـس ـم ــك ب ـي ــن الـمـتـخــاصـمـيــن
بشكل ودي ،وختم على هــذه الوثيقة
بختمه وتــوقـيـعــه ،وه ــي مـنـشــورة في
كتابي "موسوعة الوثائق العدسانية
الجزء األول".
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سما دبي 2:00

22:30 Mbc

 mbcمصر 21:00

 mbcدراما 14:45
البحرين 19:00

 mbcدراما 15:00
البحرين 1:00

تلفزيون الكويت 19:00

الطواش

كلبش

أبو جبل

سوبر ميرو

آلخر نفس

زلزال

سما دبي 20:00

 Mbcمصر 3:52
إعادة 10:00

دبي 23:00

دبي 19:00

دبي 21:00

21:30 Mbc

ق ــال بــاحـثــون ،إن م ـعــدالت الـبــدانــة بـيــن سـكــان المناطق
الريفية في العالم ترتفع بوتيرة أسرع منها بين سكان المدن
ً
ألسباب ترجع في جانب منها إلى توفر أغذية أفضل صحيا،
وأماكن أكثر لممارسة التمارين في المدن.
وفي دراسة التجاهات مؤشر كتلة الجسم على مدى 33
ً
عاما عبر  200دولــة ومنطقة ،وجد العلماء أن وزن الناس
على مستوى العالم يزداد من خمسة إلى ستة كيلوغرامات
في المتوسط خالل مدة إجراء الدراسة ،وأن هذا يرجع على
األغ ـلــب إل ــى زيـ ــادات فــي مــؤشــر كتلة الـجـســم فــي المناطق
الريفية.
وقال ماجد عزتي األستاذ بكلية إمبريال كوليدج بلندن
ال ــذي ش ــارك فــي قـيــادة الــدراســة ،الـتــي نـشــرت نتائجها في
دورية "نيتشر" ،إن "نتائج هذه الدراسة العالمية الواسعة
تقلب االنـطـبــاعــات الـشــائـعــة ب ــأن سـكــان ال ـمــدن هــم السبب
(رويترز)
الرئيسي للزيادة العالمية في البدانة".

وفيات
جعيدة عيد سعد العنتري

أرملة سعد نمر البذالي
 82عــامــا ،شيعت ،الصليبيخات ،ق ،3ش ،112ج ،5م ،18ت:
66518004 ،99897667

الفي الدويخ المطيري

 74عاما ،شيع ،إشبيلية ،ق ،1ش ،110م ،36مقابل الرحاب،
ت50586666 :

هيثم عبدالله علي الصراف

 46عاما ،شيع ،الــرجــال :مسجد الـقــدس ،مبارك الكبير ،ق،7
ش ،250ت66088844 :

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:31

العظمى 36

الشروق

04:59

الصغرى 23

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  04:27صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 02:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:30

ً
أدنى جزر  09:23صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:55

 10:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

