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داخل العدد

األمهات يمتدحن بطلة Game of Thrones
إلرضاع طفلتها في موقع التصوير ص ١٧

 10نواب يعلنون عدم األمير :المستجدات
الحكومة
مع
«التعاون»
اإلقليمية خطيرة
● إحالة استجواب المبارك إلى «التشريعية»
سموه دعا القوى العسكرية للجاهزية والتصدي للمتربصين بالكويت
وتصويت الوزراء يرجح القرار
● عبدالكريم الكندري :تكتيك الجلسة جاء ● «ثقتنا بقواتنا كبيرة وعليها الحذر ...وحماية المؤسسات العامة»
للتغطية على نواب الحكومة
فهد التركي
ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

أس ـف ــرت مــواف ـقــة مـجـلــس األمـ ــة ف ــي جـلـسـتــه أم ــس ع ـلــى إحــالــة
االستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك من النائب د .عبدالكريم الكندري إلى اللجنة التشريعية
البرلمانية ،عن رد فعل  10نواب أعلنوا ووقعوا كتاب عدم تعاونهم
السياسي مع الحكومة.
وك ــان تصويت الـ ــوزراء هــو ال ــذي رجــح الـمــوافـقــة على تحويل
ً
مناقشة بند استجواب المبارك إلى جلسة سرية ،فضال عن الموافقة
ً
على إحالته إلى «التشريعية» ،بموافقة  39عضوا واعتراض ،24
ومن دون تحديد مهلة لالنتهاء من دراسته.
وأكد النواب موقعو «عدم التعاون» ،في بيان أول ،أن «المجلس
ً
أصـبــح عــاجــزا عــن تلبية احـتـيــاجــات الـمــواطـنـيــن» ،معتبرين ما
ً
ً
حــدث «نهجا سيئا يـقــوده رئيس مجلس الـ ــوزراء ،أنهى كــل أمل
برجوع الحكومة إلى صوابها ،وقضى على كل احتمال لتعاونها
وانصياعها للنصوص الدستورية ،كما أدى إلى تدمير المؤسسات
وتمكين الفساد وتعطيل التنمية» .وعاد الموقعون ،في بيان آخر،
لـيـشــددوا على أن «تحويل االسـتـجــواب إلــى التشريعية 02

«الوطني
لالستثمار»
مستشار «VIVA»
لالستحواذ على
«كواليتي نت»
14

اإلمساك 3:17
اإلفطار 6:32

محليات

03
العازمي لـ ةديرجلا:.
إقرار كادر الوظائف
التربوية المساندة

أكاديميا
األمير وولي العهد وسالم العلي ومشعل األحمد وجابر المبارك والنائب األول في صورة جامعة مع كبار ضباط الحرس
أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أن
التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها
محيطنا اإلقليمي تستوجب من القوى العسكرية
الوطنية أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء
المهام المنوطة بها ،السيما المتعلقة بحماية
ً
المؤسسات العامة ،معقبا سموه بأن العسكرية
الكويتية «على قدر المسؤولية».
وأعرب سموه ،خالل زيارته مساء أمس األول
لنادي ضباط الجيش والرئاسة العامة للحرس
الــوط ـنــي ،ع ــن ثـقـتــه الـكـبـيــرة بـقـيــام تـلــك الـقــوى
العسكرية بمتطلبات الموقف ،ومراعاة اليقظة
والحذر والجاهزية التامة للحفاظ على البالد

 19.2مليون
دينار أرباح بنك
برقان في الربع
األول من ٢٠١٩
12

وتجنيبها كل خطر ،مع التصدي بكل حزم لكل
ً
م ــن يـتــربــص بـهــا شـ ــرا ،السـيـمــا أن ال ـعــديــد من
مناطق ال ـصــراع فــي محيطنا اإلقليمي ال تــزال
تعاني جراء حالة عدم االستقرار وانعدام األمن.
ً
وأض ــاف أن المجال العسكري يشهد تـطــورا
ً
م ـت ـســارعــا ،س ــواء عـلــى صـعـيــد ت ـطــور األسـلـحــة
وفاعليتها أو حداثة النظريات ومناهج التدريب
الميداني العسكري ،مما يستلزم االستمرار في
مواكبة هذه التطورات والعمل على رفع كفاء ة
ً
العنصر البشري ،مؤكدا أن الدولة لن تتوانى عن
تقديم كل الدعم لتحقيق هذه الغاية.

٠٩-٠٨

١٠
 18ألف مقعد للمقبولين
في «التطبيقي»

اقتصاد

هجوم على منشآت نفطية سعودية ...وحلفاء إيران اليمنيون يتبنون

أميركية و«البنتاغون» تبحث نشر  120ألف جندي
استطالعية
جوية
طلعات
●
ً
● روحاني :سنكون األكثر تضررا من الحرب ...وأميركا ودول الخليج لن تهتم بردنا

١٣
تراجع السوق األول
وارتفاع الرئيسي
والسيولة  32مليون دينار

كتاب

٢٥
إيران والقنبلة ...محادثات
سرية (الجزء الثالث)

مسك وعنبر

حاملة الطائرات األميركية «أبراهام لينكولن» أثناء تزويدها بمواد تموينية بواسطة مروحيتين في عرض البحر (أ ف ب)
بلغ منسوب التوتر في المنطقة مستوى
شــديــد ال ـخ ـطــورة ،ف ـغــداة اع ـت ــداء الفجيرة
ال ـت ـخ ــري ـب ــي ،الـ ـ ــذي اس ـت ـه ــدف أربـ ـ ــع سـفــن
س ـعــوديــة وإم ــاراتـ ـي ــة ون ــروي ـج ـي ــة ،مـقــابــل
ّ
اإلماراتّ ،
تعرضت محطتا ضخ لخط أنابيب
شــرق ـ ـ غــرب الرئيسي فــي السعودية إلى
هجوم بطائرات مسيرة ،تبناه المتمردون
الحوثيون في اليمن ،المتحالفون مع إيران.
تبني الحوثيين لهذا الهجوم بعد إعالن

مسؤول أميركي أن التحقيقات األولية تظهر
ت ــورط إيـ ــران أو أح ــد حـلـفــائـهــا فــي حــادث
ال ـف ـج ـيــرة ،ي ـفــاقــم االح ـت ـق ــان ف ــي الـمـنـطـقــة،
ويضع الرئيس األميركي دونالد ترامب أمام
ض ــرورة اتـخــاذ ق ــرار ،بعدما هــددت إدارتــه
بالرد على أي اعتداء على مصالح أميركا
أو مصالح حلفائها.
وبينما أكدت شركة «أرامكو» السعودية
أن إمدادات عمالئها من النفط الخام والغاز

أع ــرب ــت ال ـكــويــت أم ــس ع ــن اسـتـنـكــارهــا وإدان ـت ـه ــا ،بــأشــد
العبارات ،للهجوم اإلرهابي الذي استهدف محطتي ضخ في
محافظتي الدوادمي وعفيف في السعودية بواسطة الطائرات
ّ
المسيرة بدون طيار.
02

ّ
«العسكري» يتهم «خاليا نائمة» وإغالق شوارع في الخرطوم وأم درمان

آالف من الطرود بال توزيع
يوسف العبدالله

رغــم إعــان وزارة المواصالت
السبت الماضي انتهاء اإلضراب
ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـظـ ـم ــه م ـ ــوزع ـ ــو الـ ـب ــري ــد
ً
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــا ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدم صـ ــرف
رواتبهم ،استمر إضراب عدد كبير
م ــن الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع حتى
أمس ،لليوم العاشر على التوالي،
ولنفس األسباب.
02

الكويت تستنكر االعتداء اإلرهابي

السودان :قتلى بهجوم على «اعتصام القيادة»

استمرار تكدس «البريد»
وشبه غياب للعاملين

●

لــم تتأثر نتيجة ا لـهـجــوم ،غير أن العقود
اآلجلة للنفط ارتفعت  ،%1.2توالت إدانات
ال ــدول الـعــربـيــة لـلـحــادث ،وتــأكـيــد وقوفها
الكامل مع السعودية.
وف ــي الـكــويــت ،استنكر مـصــدر مـســؤول
في وزارة الخارجية الهجوم ،وأكــد وقوف
الكويت إلى جانب المملكة ،في وقت أعلنت
ال ـق ــاه ــرة أن ـه ــا ت ـب ـحــث م ــع ال ــري ــاض سبل
مواجهة التهديدات.
02

جانب من الطرود المكدسة

غ ـ ـ ـ ــداة مـ ـقـ ـت ــل  6أش ـ ـخـ ــاص،
ب ـي ـن ـهــم ض ــاب ــط ش ــرط ــة بــرتـبــة
رائ ــد ،وإصــابــة الـعـشــرات ،جــراء
إط ـ ـ ـ ـ ــاق ن ـ ـ ـ ــار ش ـ ـ ـهـ ـ ــده م ـح ـي ــط
االعتصام المتواصل أمــام مقر
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش فــي
ال ـخ ــرط ــوم ،م ـســاء أم ــس األول،
أغ ـ ـلـ ــق مـ ـحـ ـت ـ ّـج ــون غ ــاضـ ـب ــون
ب ــاإلط ــارات الـمـشـتـعـلــة ش ــوارع
رئيسية في العاصمة ،ومدينة
أم درمان ،للضغط على المجلس
ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـقــالــي ال ـحــاكــم،

لتسليم السلطة إلى المدنيين.
ّ
ووجـ ـ ـ ــه «ت ـج ـم ــع الـمـهـنـيـيــن
ً
ً
الـســودانـيـيــن» ن ــداء عــاجــا إلى
الشعب دعــاه فيه إلــى مواصلة
ً
االحـتـشــاد ،والـتـ ّ
ـوجــه ف ــورا إلى
س ــاح ــة االع ـ ـت ـ ـصـ ــام «ل ـح ــراس ــة
م ـك ـت ـس ـبــات ـنــا وانـ ـتـ ـص ــاراتـ ـن ــا،
السيما مع ازديــاد عدد شهداء
مجزرة االثنين».
ول ـل ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى م ـنــذ شـهــر،
تـجـ ّـمــع الـمـتـظــاهــرون فــي حيي
ال ـع ـ ّـب ــاس ـي ــة والـ ـع ــرض ــة فـ ــي أم

درم ـ ـ ـ ـ ــان ،وأغ ـ ـل ـ ـقـ ــوا ال ـ ـش ـ ــوارع،
وأحـ ــرقـ ــوا اإلطـ ـ ـ ـ ــارات ،وه ـت ـفــوا
بشعارات مناهضة لـ «المجلس
العسكري».
وبينما أعلنت «لجنة األطباء»
الـمــرتـبـطــة بـحــركــة االح ـت ـجــاج،
ّ
أن « 6سـ ـقـ ـط ــوا ب ـط ـل ـق ــات فــي
الـ ــرأس والـ ـص ــدر» ،أك ــد الـنــاطــق
باسم «العسكري» الفريق الركن
شمس الدين ّ
كباشي في مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي ع ـ ـقـ ــده فـ ـج ــر أم ـ ــس،
بـمـقــر ال ـق ـيــادة الـعــامــة 02

٢٤
السقاف :اليوحة
أعاد للكويت دورها
الريادي بالمنطقة

رياضة

31
أتاالنتا لتتويج موسمه
التاريخي بإحراز لقبه
األول منذ 1963

ةديرجلا
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ولي العهد يستقبل المحمد
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وزير الدفاع :القيادة تفخر بتضحيات حماة الوطن
تفقد قاعدة محمد األحمد البحرية وقوة واجب صباح وغادر إلى السعودية

ً
مستقبال ناصر المحمد
ولي العهد
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحـمــد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

 10نواب يعلنون عدم «التعاون»...
ممارسة غير دستورية وإجــراء باطل يتحمل مسؤوليته رئيس
الوزراء ،وهو ما يؤكد صحة قرار عدم التعاون مع الحكومة».
وبعد إحالة االستجواب إلى اللجنة ،جاءت ،تصريحات النواب
ً
لتنتقد بـشــدة ه ــذا ال ـق ــرار ال ــذي رأوه «تـفــريـغــا لـلـجــانــب الــرقــابــي
للبرلمان» ،إذ قال النائب د .عبدالكريم الكندري إن «البلد يمر بأسوأ
ً
حقبة سياسية ،والمجلس في أسوأ حاالته» ،مشيرا إلى أن «رئيس
ً
الحكومة الذي ال يستطيع مواجهة نائب ال يمكنه أن يدير بلدا».
وأض ــاف الـكـنــدري أن «اإلحــالــة إلــى التشريعية تمت مــن دون
ً
توضيح وتفسير األسباب الدستورية لإلحالة» ،معقبا بأن «تكتيك
تلك الجلسة كان للتغطية على النواب ،سواء من كان مع الشعب
أو مع الحكومة».
بدوره ،قال النائب عبدالوهاب البابطين« :بعد إحالة االستجواب
ً
تمهيدا لشطبه وحــرمــان النائب أداء دوره الــرقــابــي ...أعـلــن عدم
التعاون السياسي مع هذه الحكومة ،وسأرفض جميع الميزانيات
والحسابات الختامية ،وســأكــون مــع طــرح الثقة بجميع ال ــوزراء
ً
في هذه الحكومة» ،الفتا إلى أن «الكويت بحاجة إلى رئيس وزراء
جديد بنهج جديد».
أما النائب عبدالله الكندري فأكد أن «طلب الجلسة السرية وإحالة
االستجواب يؤديان إلى تفريغ الجانب الرقابي للمجلس وتجاوز
حقيقي على الدستور»
٠٧-٠٦

هجوم على منشآت نفطية سعودية...
من ناحيته ،قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،
أمس خالل وجوده في الهند ،إن «البعض يحاول إثارة التوتر في
المنطقة عبر عمليات تخريبية مشكوك فيها».
وبينما استقبل المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي رؤساء

قام النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع
الشيخ ناصر الصباح ،يرافقه رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن محمد الخضر ،ونائب رئيس األركان الفريق
الركن عبدالله النواف ،أمس األول ،بزيارة إلى قاعدة محمد
األحمد البحرية وقوة واجب صباح (القوة البرية).
واستمع النائب األول ،وفق بيان صحافي لوزارة الدفاع،
إلى إيجاز مفصل عن المهام والواجبات المنوطة بالقوة
البحرية وقــوة واجــب صباح ،ثم اطلع على طريقة سير
العمل وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهما ،ومدى
الجاهزية القتالية والفنية واإلدارية للقوتين.
وهنأ الشيخ ناصر فــي كلمة خــال الــزيــارة منتسبي
الجيش الكويتي العاملين في تلك المواقع بمناسبة حلول
شهر رمضان ،ونقل إليهم تحيات وتهاني سمو أمير البالد
القائد األعـلــى للقوات المسلحة الشيخ صـبــاح األحـمــد،
وسـمــو ولــي العهد الشيخ نــواف األحـمــد ،وسـمــو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ،بهذا الشهر الكريم.
كما أعرب لهم عن تقدير القيادة السياسية وفخرها
بهم على ما يقومون به من جهود وتضحيات ،من

السلطات الـثــاث وكـبــار المسؤولين والـمــديــريــن ون ــواب مجلس
الـ ـش ــورى (ال ـب ــرل ـم ــان) أمـ ــس ،ق ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ع ــادل
عبدالمهدي إن «هناك مؤشرات من طهران وواشنطن على أن األمور
ستنتهي على خير».
من جهة أخرى ،أعلنت القيادة المركزية للقوات األميركية (سنتكوم)
إجراء مقاتالت أميركية ،بينها مقاتلة  F35الفائقة التطور وقاذفة B52
االستراتيجية ،طلعات استطالعية «تهدف إلى ردع العدوان وإثبات
الوجود األميركي ،والدفاع عنه في المنطقة».
وبينما اقتربت حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» من الخليج ،على
أن تنضم إليها البارجة «أرلنغتون» ،ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن
وزير الدفاع األميركي باإلنابة باتريك شاناهان ّقدم األسبوع الماضي،
خالل اجتماع مع عدد من مستشاري ترامب لشؤون األمن القومي ،خطة
معدلة تقضي بإرسال ما يصل إلى  120ألف جندي أميركي إلى الشرق
األوسط في حال قامت إيران باعتداء ضد القوات األميركية أو باشرت
تسريع العمل في تطوير برنامج تسليحها النووي.
وبينما قال السفير األميركي الجديد لدى السعودية الجنرال السابق
جــون أبــي زيــد ،إن على واشنطن «إب ــداء رد معقول ال يصل إلــى حد
الحرب» ،بعد تحديد الجهة التي تقف وراء اعتداء الفجيرة ،رأى مسؤول
الشؤون اإليرانية بمجموعة األزمات الدولية ،ومقرها واشنطن ،علي
واعظ ،أن احتمال حصول مواجهة ،ولو بدون عمل استفزازي «مرتفع»،
على ضوء تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران.
واعتبر واعــظ أن «اعتقاد كل طــرف أن اآلخــر ال يريد الحرب يزيد
خطر المواجهة ،إذ يوجد هامش ألخطاء التأويل ،وال سيما في غياب
قنوات االتصال بين الطرفين».
ً
ً
ّ
ّ
ورجح سيناريو يقوم على «شن الواليات المتحدة هجوما عسكريا
ً
ّ
م ـحــدودا ضــد إي ــران ،الـتــي قــد ت ــرد بـصــورة م ـحــدودة ،فــي حين يأمل
الطرفان أن يحافظ الجميع على هدوئه».
إلى ذلك ،علمت «الجريدة» ،أن الرئيس اإليراني حسن روحاني قال،
ً
يوم الجمعة الماضي خالل إفطار دعا إليه عددا من النخب السياسية

النائب األول خالل زيارته القاعدة البحرية
أجل حماية هذا الوطن المعطاء والذود عن ترابه.
وت ــوج ــه الـ ـن ــائ ــب األول ،وب ـم ـع ـي ـتــه وف ـ ــد رف ـيــع
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ،إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ل ــاط ـم ـئ ـن ــان عـلــى
الـ ـق ــوات الـكــويـتـيــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي "إعـ ـ ــادة األمـ ــل"،

من مختلف المشارب والتيارات السياسية ،إنه إذا وقعت الحرب فإن
الجميع سيتضرر ،لكن إيران ستكون المتضرر األكبر.
ً
المتحدة وإسرائيل ال تهتمان كثيرا
وأوضح روحاني أن الواليات ُ َ
سيشن عليها ،ألنهما تستعدان لهذه
بالرد اإليراني على أي هجوم
ً
ً
المعركة منذ سنوات عــدة ،وتعرفان تماما كلفة الـحــرب ،مضيفا أن
ً
الــدول الخليجية العربية كذلك ال تهتم كثيرا إذا قصف اإليرانيون
بناها التحتية ،وهي تستطيع إعادة بنائها بيسر ،بل وتوفر فرص
عمل كبيرة.
٢٧-٢٦

الكويت تستنكر االعتداء اإلرهابي
وأكدت وزارة الخارجية وقوف الكويت إلى جانب أشقائها في
المملكة ،ودعمها التام لجميع اإلجراءات التي تتخذها للحفاظ على
أمنها واستقرارها ،في مواجهة األعمال اإلرهابية التي تستهدف
أمــن واستقرار المملكة ،والمنطقة بأسرها ،داعية أن يحفظ الله
تعالى أمن المملكة واستقرارها وسالمة مواطنيها( .كونا)

استمرار تكدس «البريد» وشبه...

ً
وعلمت «الـجــريــدة» ،مــن مـصــادرهــا ،أن آالف ــا مــن الـطــرود البريدية
مازالت متكدسة ،ولم تسلم إلى أصحابها ألكثر من  10أيام ،مضيفة
أن الشركة المتعاقد معها التزمت بتوفير العمالة الــازمــة لتغطية
َ
فرعي الصديق ومشرف فقط ،غير أن فوضى تكدس الطرود مازالت
موجودة في باقي الفروع.
َ
ولفتت المصادر إلى أن الشركة لم تصرف للعاملين لدى الوزارة،
المقدر عددهم بـ  300عامل ،سوى راتب يناير الماضي فقط ،وتجاهلت
ً
صرف رواتب فبراير ومارس وأبريل ،موضحة أن الشركة كلفت أعدادا
محدودة من العمالة من خارج االختصاص القيام بدور ُ
المضربين،
حتى يتسنى لها إعالن انتهاء اإلضراب.

وتفقدها وتهنئتها بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأعلنت وزارة الدفاع ،في بيان أمس ،أنه كان في وداعه
على أرض المطار نائب رئيس األرك ــان العامة للجيش
الفريق الركن عبدالله النواف.

وقامت «الجريدة» بعمل جوالت في عدد من األفرع البريدية في البالد
لرصد اإلضراب ،وتبين لها أنها كانت شبه خالية من عمال الشركة،
مما دفع موظفي «المواصالت» التابعين لقطاع البريد للتطوع ،وتقديم
المساعدة الممكنة للمراجعين.

السودان :قتلى بهجوم على...
للجيش ،أن ضابط شرطة برتبة رائد يدعى كرومة ،لقي حتفه ،وأن
جهات مجهولة هاجمت المعتصمين في محاولة إلجهاض االتفاق
مع «قوى الحرية والتغيير» إلشاعة االنفالت.
ّ
وأض ـ ــاف ك ـ ّـب ــاش ــي« :الح ـظ ـنــا وجـ ــود م ـنـ ّ
ـدس ـيــن مـســلـحـيــن وســط
ً
المعتصمين أمــام مقر القيادة العامة» ،نافيا أن يكون «عناصر من
ّ ً
الجيش وراء إطالق رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني» ،متهما
«الخاليا النائمة التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير بالوقوف
خلف تلك األحداث إلى جانب دوائر» لم يسمها أشار إلى أنها «تتربص
بالثورة السودانية».
في أول تصريح له بعد األحداث ،أكد رئيس «المجلس العسكري»،
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ،أن «جهات مندسة ،تحاول إجهاض
االت ـفــاق ال ــذي تــم الـتــوصــل إلـيــه االثـنـيــن مــع قــوى الـتـغـيـيــر» ،وتعهد
ّ ً
مشددا على أن «الثورة بدأت
«بالقبض على الجناة ومحاسبتهم»،
سلمية وستستمر سلمية» .واندلعت االشتباكات مساء أمس األول
بعدما أعلن «االنتقالي» وقادة االحتجاجات ،أنهم اتفقوا على تشكيل
ً
«مجلس سيادة» جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حاليا.
وك ــان الـنــاطــق بــاســم «الـحــريــة والـتـغـيـيــر» طــه عـثـمــان ص ــرح بأنه
«تــم االتفاق حــول هياكل السلطة وصالحيتها ،وتتمثل في مجلس
سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صالحياته ،ومجلس تشريعي،
ُ
والثالثاء ،تستكمل الجلسات حول نسب الهياكل ،وتمثيل العسكريين
والمدنيين ،والمدة الزمنية للفترة لالنتقالية».
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)
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محليات
العازمي لـ ةديرجلا  :إقرار كادر الوظائف التربوية المساندة
•

أعرب عن شكره لمجلس الوزراء وأعضاء «التعليمية البرلمانية» على دعمهم
فهد الرمضان

ندعو لتحديد
موعد
اختبارات
«اإلشرافية»
بأسرع وقت
والنظر في
دوام رمضان

«المعلمين»

أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،د .ح ــام ــد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،اع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد م ـج ـلــس
الخدمة المدنية كادر العاملين
بالوظائف التربوية المساندة،
مـشـيــرا ال ــى أن ــه تـمــت الموافقة
على المقترح ا ل ــذي تقدمت به
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة لـ ـص ــرف ك ــادر
للعاملين بالوظائف التربوية
المساندة.
وق ــال الـعــازمــي ل ـ «الـجــريــدة»
إنه تمت مناقشة عدة مقترحات
مقدمة بهذا الـشــأن مــن اللجنة
التعليمية بمجلس األ مــة ومن
ديــوان الخدمة المدنية ووزارة
الـمــالـيــة ،حـيــث تــم فــي النهاية
إقرار كادر للعاملين بالوظائف
ال ـت ــرب ــوي ــة الـ ـمـ ـس ــان ــدة ،مـعــربــا
ع ــن ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره لمجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ــوق ــرة
ّ
لتفهم أهمية دور هذه العناصر
الــوط ـن ـيــة وطـبـيـعــة عـمـلـهــا في
الـمـنـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة ،والـتــي
تـ ـشـ ـك ــل داع ـ ـ ـمـ ـ ــا ك ـ ـب ـ ـبـ ــرا ل ـع ـمــل
المعلمين في الميدان التربوي

وال ـم ــدارس .وأع ــرب الــوزيــر عن
شكره وتقديره لرئيس واعضاء
اللجنـ ـ ــة التعليـ ـمـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة الن ـ ـ ــواب
د .عـ ــودة الــروي ـعــي ود .محمد
هــادي الحويلة ،ود .خليل أبل،
وأسـ ــامـ ــة ال ـش ــاه ـي ــن ،وي ــوس ــف
الفضالة على جهودهم وعملهم
الــدؤوب من أجل الخروج بهذه
المزايا المالية التي ستنعكس
دون ادن ــى شــك بشكل إيجابي
ع ـلــى ال ـم ـس ـيــرة الـتـعـلـيـمـيــة في
البالد.

انتهاء العام
مــن جــانــب آخ ــر ،دع ــا رئيس
جـمـعـيــة الـمـعـلـمـيــن الـكــويـتـيــة،
مطيع العجمي ،وزارة التربية
ال ـ ـ ـ ــى سـ ـ ــرعـ ـ ــة ت ـ ـحـ ــديـ ــد م ــوع ــد
اختبارات الوظائف اإلشرافية،
موضحا أن التأخر فيها أكثر
من ذلك أمر غير مقبول ،خاصة
مع قرب انتهاء العام الدراسي.
وق ــال العجمي ،فــي تصريح
عـ ـل ــى ه ــام ــش حـ ـف ــل اس ـت ـق ـب ــال

ً
رشيد الحمد مقدما التهاني ويبدو مطيع العجمي وبدر بجاد وفهد الحيان
ال ـم ـه ـن ـئ ـي ــن بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ش ـهــر
رمـضــان الـمـبــارك ال ــذي تنظمه
ال ـج ـم ـع ـيــة ب ـش ـك ــل س ـ ـنـ ــوي ،إن
تأخر نشرة الوظائف اإلشرافية
كـ ـ ــان س ـب ـب ــا فـ ــي تـ ــأخـ ــر م ــوع ــد
االخـتـبــارات ،لكن هــذا التأخير
يجب أال يدفع ثمنه المعلمون.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـعـ ـجـ ـم ــي مـ ـس ــؤول ــي
«ال ـت ــرب ـي ــة» إل ــى ال ـن ـظــر ف ــي دوام
ال ـه ـي ـئــة الـتـعـلـيـمـيــة والـعــامـلـيــن
في الـمــدارس ،وخاصة المراحل
التي ال يوجد لديها مهام حاليا

أو اخـتـبــارات ،لما لـلـمــدارس من
خصوصية ومراعاة ذلك بالنسبة
للدوام خالل شهر رمضان.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــوكـ ـي ــل
ال ـم ـســاعــد لـلـتـنـمـيــة ال ـتــربــويــة
واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـط ــاب ـي ــة ،فـيـصــل
ال ـم ـق ـص ـيــد ،إن الـ ـ ـ ــوزارة تثمن
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ج ـم ـع ـي ــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
ودعوتها الكريمة بشكل سنوي
لتبادل التهاني بمناسبة الشهر
ال ـف ـض ـيــل ،وه ــي عـ ــادة سـنــويــة
جبلت عليها األسرة التربوية.

جلسة حوارية عن «السكري» من النوع
األول والصيام في «دسمان»
●

عادل سامي

أقــام قسم األطفال في معهد دسمان للسكري
جـلـســة ح ــواري ــة تــوعــويــة لــأط ـفــال وعــائــاتـهــم،
بعنوان السكري من النوع األول وصيام رمضان.
وقال بيان صادر أمس ،عن المعهد الذي أنشأته
مــؤسـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،إن الجلسة
الحوارية أدارها استشاري سكري األطفال د .فهد
ً
ً
الجاسر ،الذي قدم شرحا مبسطا عن فسيولوجية

الصيام والمضاعفات المتوقع حدوثها للمصاب
بالنوع األول من السكري.
وأوض ـ ـ ــح ال ـم ـع ـهــد أن اخ ـت ـصــاص ـيــة تـثـقـيــف
الـسـكــري مــن المعهد ،زه ــراء رحـمــة تحدثت عن
النظام المفترض اتباعه أثناء الصيام لتفادي
المضاعفات خالل شهر رمضان المبارك.
كما شاركت اختصاصية التغذية في المعهد
فاطمة إسماعيل بعرض حي لمأكوالت وحلويات
رمضان مع حساب الكربوهيدرات لكل منها.

جانب من المشاركين في الجلسة الحوارية

الراشد :مخاطبة «الداخلية» و«البلدية» التخاذ اإلجراءات القانونية
●

جورج عاطف

كشفت مديرة إدارة الجمعيات
ال ـخ ـيــريــة والـ ـمـ ـب ــرات ،ف ــي وزارة
الشؤون االجتماعية ،هدى الراشد،
أن «فــرق التفتيش الميدانية الــ6
المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة
م ـخ ــال ـف ــات ج ـم ــع ال ـت ـب ــرع ــات فــي
شهر رمضان ،رصدت  48مخالفة
م ـت ـنــوعــة خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع األول
من الشهر الفضيل» ،موضحة أن
«أبرز المخالفات تمثلت في جمع
مخالف لمصلحة ّ
(الدية) وأكشاك
ً
جمع المالبس ،فضال عن بعض
المخالفات األخرى».
وق ــال ــت الـ ــراشـ ــد ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمــس ،إنــه «فيما يخص
مـخــالـفــة ج ـمــع أم ـ ــوال الـتـبــرعــات
لـمـصـلـحــة ح ــل ق ـضــايــا خــافــات
الـ ـث ــأر (ال ـ ــدي ـ ــة) ،ال ـت ــي ت ـم ــت دون
ال ـح ـصــول ع ـلــى ت ـصــريــح مسبق

جمعيات مخالفة
وذكــرت الراشد أنه «من ضمن
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــررة خـ ــال
األسـ ـب ــوع األول م ــن رمـ ـض ــان6 ،
مخالفات من قبل جمعيات خيرية
تمثلت فــي ع ــدم الـتـقـيــد بـجــدول

هدى الراشد

الجمع في المساجد المعد سلفا
من قبل وزارة األوقاف ،واستخدام
استقطاعات بنكية غير ممهورة
بـخـتــم ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـضــا ع ــن عــدم
االلتزام بضوابط المنظمة لعملية
الجمع» ،الفتة إلى أنه «تم مخاطبة

الـجـمـعـيــات لـتــافــي الـمـخــالـفــات
ف ـ ــورا ،والـتـعـهــد ب ـعــدم ت ـكــراراهــا
مجددا».
وأضافت أنه «منذ بداية الشهر
الفضيل ،رصدنا  40كشكا لجمع
ال ـم ــاب ــس بـ ـط ــرق م ـخــال ـفــة دون
الحصول على موافقة مسبقة من
ال ــوزارة ،وتمت مخاطبة البلدية
وإزالتها كاملة» ،مشددة على أنه
«سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية
حيال أي شخص أو مؤسسة أو
جـمـعـيــة أو م ـبــرة خـيــريــة تجمع
التبرعات بطرق مخالفة ،دون علم
الوزارة ،بغية ضمان وصول تلك
األم ــوال المجموعة إلــى الجهات
المصرح لها بالجمع ،ثم التأكد
من إنفاقها في مصارفها الحقة،
وعـ ـ ـ ــدم وق ــوعـ ـه ــا فـ ــي أيـ ـ ـ ــاد غـيــر
أمينة وال آمـنــة ،تنفقها فــي غير
مصارفها ،أو تستغلها بصورة
خاطئة».

شعيب :تطبيق آلية دعم المنتجات
الوطنية الزراعية في «التعاونيات»
الهضيبان :للمنتج الوطني أولوية في الجمعيات
●

جورج عاطف

ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ال ــرسـ ـم ــي
لـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
الــوك ـيــل الـمـســاعــد ل ـش ــؤون قـطــاع
الـتـعــاون عـبــدالـعــزيــز شـعـيــب ،عن
«عقد اجتماع رباعي بين وزارتــي
ال ـ ـشـ ــؤون وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ،واالت ـ ـحـ ــاد
الكويتي للمزارعين ،والهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
بـحــث أس ـبــاب اسـتـيــاء الـمــزارعـيــن
ً
والمشاكل التي تواجههم ،فضال
عن أسباب عدم التعاون مع المنتج
الــوط ـنــي بــالـشـكــل ال ــائ ــق ،وع ــدم
دعمه ومنحه الفرصة للوجود في
األسواق التعاونية».
وأوضـ ــح شـعـيــب ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،أن «االج ـت ـم ــاع
جاء استجابة لمطالب المزارعين
وأص ـحــاب ال ـمــزارع الـتــي انتشرت
ً
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا عـ ـب ــر م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وع ـ ـ ـبـ ـ ــروا خــال ـهــا
عــن استيائهم لـعــدم الـتـعــاون مع

منتجاتهم الزراعية في الجمعيات
التعاونية رغم جودتها وأسعارها
المناسبة».
ولفت إلــى أن «االجـتـمــاع خرج
بتوصيات عدة أهمها تطبيق آلية
دعم المنتج الوطني ،وفتح الباب
أمام االتحاد الكويتي للمزارعين،
لتنفيذ آلية التعامل مع المنتجات
الـتــي يدعمها االت ـحــاد وإدخــالـهــا
إلى التعاونيات ،إضافة إلى زيادة
أعداد المنتجات الزراعية الوطنية
في الجمعيات ،لتشهد طفرة غير
مسبوقة خالل الفترة المقبلة».

األمن الغذائي
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـع ـ ـيـ ــب أن وزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي
الشؤون والتجارة وهيئة الزراعة
وات ـح ــاد ال ـمــزارع ـيــن سـتـبــذل ُجــل
جـهــودهــا لــدعــم المنتج الــوطـنــي،
ً
ً
ال ــذي يمثل م ـص ــدرا مـهـمــا لألمن
الغذائي االستراتيجي في الكويت،
ً
«خصوصا أننا خالل هذه الفترة

ف ـ ــي ذروة ح ـ ـصـ ــاد ال ـم ـن ـت ـج ــات
الزراعية ،وهناك شبه اكتفاء ذاتي
ً
منها» ،كاشفا عــن «تشكيل لجنة
تنسيقية تـضــم ممثلي ا لـجـهــات
األرب ـ ــع ل ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع ــات بصفة
دورية ،للتباحث وحل أي مشكالت
تواجه المنتجات الوطنية الزراعية،
ً
وتضع حلوال مناسبة لها ترضي
ال ـمــزارع ،وتسيطر على األسـعــار،
وتحد من ارتفاعها».
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس ات ـح ــاد
ال ـج ـم ـع ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،خ ــال ــد
ال ـه ـض ـي ـب ــان «ج ــاه ــزي ــة االتـ ـح ــاد
لمتابعة وحــل قضايا المزارعين،
م ــن خ ــال الـتـنـسـيــق م ــع الـجـهــات
المختصة» ،الفتا إلــى أنــه «سيتم
طلب عقد اجتماع مع الجمعيات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة والـ ـجـ ـه ــات الـمـمـثـلــة
ل ـل ـمــزارع ـيــن ،وال ـم ــزارع ـي ــن لبحث
مطالبهم».
وبين الهضيبان ،فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ـ ــه «ضـ ـم ــن
االق ـتــراحــات الـتــوســع فــي األمــاكــن
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كشف وكـيــل وزارة الصحة
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ــة
م ــرزوق الــرشـيــدي ،أن إجمالي
الـعــامـلـيــن ف ــي وزارة الـصـحــة
يبلغ  63752موظفا في مختلف
قطاعات الوزارة الطبية والفنية
ً
والتمريضية واإلداريـ ــة ،وفقا
ً
ألح ــدث إح ـص ــاء ،مــوضـحــا أن
ً
من بينهم  61814موظفا على
ب ـن ــد وظـ ــائـ ــف عـ ــامـ ــة ،و»ع ـق ــد
ثاني» ،و 1938موظفا على بند
المكافآت.
وقال الرشيدي في تصريح
لــ«الـجــريــدة» ،إن «ع ــدد األطباء
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة يبلغ
 11009أطـ ـب ــاء م ـن ـهــم 10818
وظــائــف عــامــة ،و«ع ـقــد ثــانــي»،
و 191على بند المكافآت.
وأض ــاف أن عــدد الصيادلة
الـعــامـلـيــن ف ــي «ال ـص ـح ــة» بلغ
 1704م ـن ـه ــم  1590و ظ ــا ئ ــف
ع ــام ــة ،و«عـ ـق ــد ثـ ــانـ ــي» ،و114
على بند المكافآت ،الفتا إلى
أن أع ــداد التمريض العاملين
فــي ال ـ ــوزارة يبلغ  ،23172من
بينهم  22377وظــائــف عــامــة،

مرزوق الرشيدي

و«عـقــد ثــانــي» ،و 795على بند
المكافآت .وأكــد وكيل ال ــوزارة
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ــة
أن عــدد الفنيين العاملين في
الوزارة يبلغ  10515من بينهم
 10150وظــائــف عــامــة ،و«عقد
ثاني» ،و 365على بند المكافآت.
وأشار إلى أن عدد الموظفين
اإلداريين العاملين في الوزارة
ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ  17352م ـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم
 16879وظــائــف عــامــة ،و«عقد
ثاني» ،و 473موظفا على بند
المكافآت.

«الخارجية» :ال صحة
لتنقالت بين اإلداريين

«الشؤون» 48 :مخالفة تبرعات
ّ
منها جمع لـ «الدية» دون تصريح
ً
من الوزارة ،وبعيدا عن الضوابط
واالشتراطات المنظمة للمسألة،
ت ـمــت مـخــاطـبــة وزارة الــداخـلـيــة
وبـلــديــة الـكــويــت بشأنها التخاذ
اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة حـيــالـهــا»،
م ـب ـي ـنــة أن «ال ـ ـفـ ــرق رص ـ ــد أي ـضــا
مؤسسة للنشر والـتــوزيــع تدعو
إلـ ـ ــى ج ـم ــع الـ ـتـ ـب ــرع ــات ال ـن ـقــديــة
ف ــي مـخــالـفــة جـسـيـمــة لـلـضــوابــط
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع تـ ـب ــرع ــات
رم ـض ــان ،وت ـمــت مـخــاطـبــة وزارة
التجارة التخاذ اإلجراءات الالزمة
بحقها».

وأشـ ـ ـ ــار ال ـم ـق ـص ـي ــد إل ـ ــى أن
إقــرار كــادر الوظائف التربوية
المساندة ،الذي يشمل التقنيات
التربوية والمكتبات واألنشطة
والخدمة االجتماعية
التربوية
ّ
والنفسية ومحضري العلوم،
وهذا كان مقترح وزارة التربية،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن ال ـف ـض ــل ي ـعــود
إلقرار الكادر إلى جهود الوزير
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي واإلخ ـ ـ ـ ـ ــوة أعـ ـض ــاء
ال ـل ـج ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة بمجلس
األمة.

ةديرجلا :
الرشيدي لـ ً
 63752موظفا في «الصحة»

عبدالعزيز شعيب

المخصصة للمزارعين بالجمعيات
لعرض منتجاتهم وبيعها بشكل
ً
مستمر ،خصوصا أنه من واجبنا
فــي االت ـحــاد والـتـعــاونـيــات تذليل
العقبات أمــام المزارعين» ،مشددا
عـلــى ض ــرورة أن «ت ـكــون األولــويــة
للمنتج الــوطـنــي فــي الجمعيات،
لقيمته الحقيقية وجودته العالية».

نفت وزارة الخارجية نفيا قاطعا صحة مــا يتم تــداو لــه
في بعض وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي حول قائمة
مزعومة لحركة تنقالت بين الموظفين اإلداريين في الوزارة.
وأكد مصدر مسؤول بـ«الخارجية» ،في بيان صحافي نقلته
«كونا» ،أمس األول ،تعليقا على ما يتداول في بعض وسائل
اإلعــام والتواصل االجتماعي حول تلك القائمة المزعومة،
أن الوزارة لم تفرغ بعد من إعدادها ،داعيا إلى عدم االلتفات
إلى مثل هذه المزاعم ،التي تسبب إرباكا لخطط وترتيبات
الوزارة والمعنيين بهذه التنقالت.

محليات
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«األشغال» :جوالت لضبط التعديات على شبكة األمطار

حررت محاضر عدة بمخالفات بعض المطاعم والمباني قيد اإلنشاء في العاصمة
سيد القصاص

تنفذ وزارة األشغال
العامة جوالت تفتيش على
المحافظات لضبط التعديات
على شبكة تصريف األمطار،
وتحرير محاضر بالمخالفات
إليقاف تلك التعديات التي
تؤثر سلبا على البيئة البحرية
في البالد.

قـ ـ ــام ف ــري ــق قـ ـط ــاع ه ـنــدســة
الـصـيــانــة ف ــي وزارة األش ـغــال
ال ـعــامــة بــال ـت ـعــاون م ــع الهيئة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـيـ ـئ ــة بـ ـ ـج ـ ــوالت
تفتيش مفاجئة على المطاعم
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ق ـ ـيـ ــد اإلنـ ـ ـش ـ ــاء
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ل ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـب ـي ـئ ــة
بــإيـصــالـهــا وصـ ــات تصريف
"صرف صحي" وإلقاء مخلفات
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى شـ ـبـ ـك ــة ت ـص ــري ــف
األمطار في محافظة العاصمة.
وتـبـ ّـيــن للفريق قـيــام بعض
المطاعم وأصحاب تلك المباني
بمخالفة المادة  28من قانون
ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة ،وت ـ ــم تـحــريــر
محاضر عدة بتلك المخالفات
وإحـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
المختصة.
وأشارت مصادر مطلعة في
"األشـغــال" لـ "الـجــريــدة" إلــى أن
شبكة تصريف األمطار تعاني
ت ـلــك ال ـم ـخــال ـفــات ال ـم ـس ـت ـمــرة،
والـ ـت ــي ت ـص ــرف بـ ــدورهـ ــا تـلــك
الـ ـمـ ـخـ ـلـ ـف ــات ع ـ ـلـ ــى الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،
بالمخالفة لقانون البيئة ،األمر

الذي ينعكس سلبا على البيئة
البحرية في جون الكويت.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن "األشـ ـغ ــال"
ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام بـتـلــك
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت وض ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــط ت ـ ـلـ ــك
ال ـم ـخــال ـفــات ،وتــوع ـيــة ال ـنــاس
بأهمية عدم مخالفة القوانين
ال ـب ـي ـئ ـيــة ،الف ـت ــة إلـ ــى أن أغـلــب
ال ـم ـخ ـل ـفــات ال ـت ــي ت ـص ــرف في
شبكة صرف األمطار مخلفات
ثقيلة من زيوت مطاعم ،ومواد
ب ـن ــاء ق ــد ت ـت ـلــف ف ــي ك ـث ـيــر من
األح ـي ــان الـشـبـكــة ،األمـ ــر ال ــذي
يــؤدي إلــى عــدم تصريف مياه
األمطار في تلك المجاري إن لم
يتم التدخل يــدويــا إلزال ــة تلك
المخلفات.
وب ـي ـنــت أن الـ ـ ـ ــوزارة تـجــري
سنويا صيانة دور ي ــة لشبكة
األم ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــار قـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم
ب ـع ــدة أش ـه ــر م ــن أجـ ــل ال ـتــأكــد
مـ ــن ن ـظ ــاف ـت ـه ــا ،إال أن وجـ ــود
مخلفات البناء قد يعيق عملية
التنظيف ،إضافة إلــى التكلفة
الـمــرتـفـعــة إلزالـ ــة "الـخــرســانــة"

●

تصريف مياه صرف صحي ألحد المطاعم على شبكة األمطار
العالقة في الشبكة ،والتي يتم
إلـ ـق ــاؤه ــا ف ــي ب ـع ــض ال ـم ــواق ــع
بالمخالفة للقانون.
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أصـ ـح ــاب
المطاعم والمشاريع اإلنشائية
الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى ع ـ ــدم م ـخــال ـفــة
القوانين البيئية بإيصال تلك

الوصالت ،التي ّ
تعرض الحياة
البحرية في الكويت إلى التلف.
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،دع ـ ـ ــا
م ــواطـ ـن ــون ف ــي ات ـ ـصـ ــاالت مــع
"األش ـغ ــال" ال ــى إج ــراء حمالت
على المنطقة العاشرة ،ومنطقة
المنقف التي تعاني على حد

 14شركة تتنافس على تركيب
 300ألف عداد ذكي

قولهم تهالك بعض "المناهيل"،
وإجـ ــراء حـمــات تفتيش على
م ـح ــاف ـظ ــة األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي لـضـبــط
المخالفات والـتـعــديــات فيها،
إضــافــة إلــى بقية المحافظات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــانـ ــي ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
التعديات على الشبكة.

سيد القصاص

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة في
الـجـهــاز ال ـمــركــزي للمناقصات
الـ ـع ــام ــة عـ ــن ت ـق ــدي ــم  14شــركــة
عطاء اتها للتنافس على توريد
وتــركـيــب ال ـع ــدادات الــذكـيــة 300
أل ــف عـ ــداد ك ـهــربــاء ومـ ــاء ذك ــي،
مـبـيـنــة أنـ ــه "س ـي ـتــم ال ـي ــوم فض
العطاءات وإعالن اسم المناقص
صاحب أرخص العطاءات".
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن ه ــذا
ال ـم ـش ــروع ال ـ ــذي طـ ــال ان ـت ـظــاره
مــن شأنه أن ينقل ال ــوزارة نقلة
نوعية ،ويمثل خطوة كبيرة نحو
التحول االستراتيجي الذي تعمل
الوزارة على تحقيقه ،إلى جانب
الخدمات المقدمة للمستهلكين،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــذل ــت
ج ـهــودا حثيثة خ ــال الـسـنــوات
الـمــاضـيــة ،عـبــر تنفيذ دراس ــات
ومشاريع تجريبية للوصول إلى
التصور األفضل لتطبيق مشروع
العدادات الذكية في الكويت.
وت ــوق ــع أن ي ـتــم تــوق ـيــع عقد
مناقصة توريد العدادات الذكية
م ــع ال ـشــركــة ال ـف ــائ ــزة ف ــي الــربــع

الثالث من العام الحالي ،على ان
يتم التركيب في نهايته.
يــذ كــر ان المناقصة تتضمن
ت ــوري ــد  200أل ــف عـ ــداد كـهــربــاء
و 100ألــف عــداد مياه ،وستقوم
ال ــوزارة في فترات الحقة بطرح
مناقصات توريد أخرى لتغطية
جميع قطاعات مناطق الكويت.

الصيانات الدورية
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ع ـق ــدت
الوزارة ،أمس ،اجتماعا لرؤساء
مـحـطــات تــولـيــد الـكـهــربــاء حــول
ال ـص ـيــانــات ال ــدوري ــة ال ـت ــي تتم
لبعض ال ــوح ــدات ،وتــم التأكيد
على سرعة إدخال المقطرات التي
يجرى لها الصيانة إلى الخدمة،
وع ــدم إخـ ــراج أي مـقـطــرة بــدون
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى أن
االج ـت ـمــاع تـطــرق إل ــى األوض ــاع
اإلقـلـيـمـيــة ال ـحــال ـيــة ،وقـ ــرر عــدم
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ أي إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات بـ ـش ــأن
المياه أو الكهرباء إال بعد تلقي
تــوجـيـهــات رسـمـيــة مــن مجلس
الوزراء بهذا الشأن.

ً
«المحاسبة» :دراسة  322موضوعا في أبريل الماضي
أعـلــن ديـ ــوان المحاسبة أن ــه درس وبحث
فــي شهر أبــريــل الماضي  322موضوعا بين
مناقصة عــامــة وم ـح ــدودة وم ـمــارســة بقيمة
إجـمــالـيــة بلغت  1.37مـلـيــار دي ـن ــار .وأوض ــح
المدقق المساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون

«زكاة كيفان»
ساعدت 100
طالب آسيوي
ق ــدم ــت ل ـج ـن ــة زك ـ ـ ــاة ك ـي ـفــان
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـنـ ـج ــاة
ً
ً
ال ـخ ـيــريــة دعـ ـم ــا م ــال ـي ــا ل ـ ـ 100
ط ــال ــب ع ـل ــم ج ــام ـع ــي آس ـي ــوي
يدرسون بجامعات األردن ،في
تخصصات مميزة؛ منها الطب
والهندسة والشريعة والتجارة،
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـع ـل ــوم الــديـنـيــة
والدنيوية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
الشيخ عــود الخميس أن زكــاة
ك ـي ـفــان ت ـط ـمــح ،م ــن خ ــال هــذه
المساعدات ،إلى تخفيف األعباء
المالية الشديدة التي يالقيها
ه ــؤالء ال ـطــاب ،ألنـهــم مــن دول
ف ـق ـيــرة ،وت ـســاعــدهــم ف ــي س ــداد
الرسوم الجامعية ،وشراء الكتب
والـ ـم ــراج ــع واإلقـ ــامـ ــة وال ـس ـفــر
وال ـم ــأك ــل وال ـم ـش ــرب ،وغـيــرهــا
مــن األم ــور الـهــامــة واألســاسـيــة
لطالب العلم.

سقوط ديكور
مسجد بالجهراء
يصيب  3مصلين
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
األوقاف تعرض ثالثة مصلين
ف ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد م ـ ـسـ ــاجـ ــد م ـن ـط ـق ــة
الـ ـعـ ـي ــون ،ال ـت ــاب ـع ــة لـمـحــافـظــة
الـ ـجـ ـه ــراء ،إلصـ ــابـ ــات طـفـيـفــة،
نتيجة سقوط قطع من ديكور
الحرم في المسجد.
وق ـ ـ ـ ـ ــال وك ـ ـ ـيـ ـ ــل "األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف"
ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون الـمـســاجــد
إبــراهـيــم ال ـخــزي ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ،إن ــه تــم ات ـخــاذ قــرار
إغ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرم ف ـ ـ ــي م ـس ـج ــد
الخزاعي لمدة أسبوع ،للتأكد
م ــن ســامــة الــدي ـكــور وضـمــان
سالمة المصلين.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه حـ ــرصـ ــا مــن
الـ ـ ــوزارة عـلــى اس ـت ـمــرار إقــامــة
الصالة في المسجد ،وتسهيال
على المصلين ،ستقام الصالة
في حوش المسجد.

االقتصادية في الديوان عبدالله المطيري ،في
تصريح صحافي ،أن الديوان أبدى رأيه بشأن
 231موضوعا بقيمة  471مليون دينار .كما أن
أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات
ال ـت ــي ت ـمــت دراس ـت ـه ــا وب ـح ـث ـهــا أسـ ـف ــرت عن

تـحـقـيــق وف ـ ـ ــورات م ـبــاشــرة ل ـل ـخــزانــة الـعــامــة
بقيمة  1.8مليون دينار .وقــد نتج عن دراســة
الموضوعات المعروضة على "المحاسبة" رد 84
موضوعا بنسبة  36في المئة من إجمالي عدد
الموضوعات التي تمت دراستها خالل أبريل.
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عطل نقل البيانات مع «الداخلية» وراء أخطاء االسم الالتيني
«المعلومات المدنية» :ازدحام المراجعين في رمضان طبيعي
محمد جاسم

ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
للمعلومات الـمــدنـيــة ان الفترة
االخـيــرة شهدت بعض التأخير
واالعطال في عملية نقل البيانات
اآللية بين الداخلية والهيئة العامة
للمعلومات المدنية االمــر الــذي
جعل الموظفين في "المعلومات
ال ـم ــدن ـي ــة" ي ـع ـت ـمــدون ال ـب ـيــانــات
القديمة التي تضمنت الكثير من
االخطاء في االسم الالتيني.
وعن تحديث االسم الالتيني،
لـفـتــت ال ـم ـصــادر ال ــى ان الهيئة
تعتمد على البيانات المسجلة في
الملصق والتي تصدر من وزارة
الــداخ ـل ـيــة بـحـيــث ت ـقــوم ال ـ ــوزارة
بــإع ـطــاء ورقـ ــة رسـمـيــة تحتوي
على البيانات الشخصية لصاحب
االق ــام ــة مـنـهــا االسـ ــم الــاتـيـنــي،
ً
م ـت ــاب ـع ــا ان اغ ـل ــب ال ـمــراج ـع ـيــن
ً
ال ي ـت ــأك ــدون اح ـي ــان ــا م ــن صحة
ال ـب ـي ــان ــات االم ـ ــر خ ــاص ــة االس ــم
الــات ـي ـنــي ال ـ ــذي يـجـعــل الـهـيـئــة
تـعـتـمــد ال ـب ـيــانــات الـمــرسـلــة من
الداخلية.

وقــالــت م ـصــادر "المعلومات
المدنية" ل ـ "الـجــريــدة" ان الهيئة
تـمـلــك ال ـح ــق ف ــي ت ـعــديــل االس ــم
العربي فقط وال يمكنها تعديل
االسم الالتيني ،وهو االمر الذي
ت ـس ـب ــب ب ـب ـع ــض االرتـ ـ ـب ـ ــاك فــي
االعمال.
ولفتت المصادر الى ان ازدحام
المراجعين ال ــذي يشهده مبنى
الهيئة العامة للمعلومات المدنية

فــي ف ـتــرة رم ـضــان ام ــر طبيعي،
حيث ان االزدح ــام هــذا الـعــام قد
ً
يـ ـك ــون اكـ ـث ــر ب ـق ـل ـيــل خ ـصــوصــا
مع تطبيق اآللية الجديدة التي
ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــة ب ـخ ـصــوص
الغاء ملصق االقامة من الجواز
واعتماد االقــامــة بشكل اساسي
على البطاقة المدنية الذكية االمر
الــذي جعل العديد من الوافدين
على وج ــه الـخـصــوص يقومون

ً ً
«الزراعة» تستدعي خبيرا عربيا لمكافحة الجراد بالوفرة
ً
كثفت عمليات رش األدوية المطهرة مرتين يوميا
●

محمد جاسم

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال ـث ــروة السمكية تكثيف جــوالتـهــا في
مزارع الوفرة للوقوف على آخر التطورات
في عملية مكافحة الجراد الصحراوي.
ول ـف ـت ــت ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي بـ ـي ــان ص ـحــافــي
أمس ،إلى تشكيل فرق عمل لمسح ورش
ال ـم ـب ـيــدات ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـصــابــة بــآفــة
الجراد يشاركها بالعمل والتنسيق جهات
حـكــومـيــة ه ــي وزارت ـ ــا ال ــدف ــاع والـصـحــة،
والحرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء
ل ــاط ــاع ع ـلــى الـ ـم ــزارع واإلش ـ ـ ــراف على
علميات رش األدوية المطهرة.
ً
وكشفت أنها استدعت خبيرا من الهيئة
ال ـعــرب ـيــة لـمـكــافـحــة ال ـج ــراد ال ـص ـحــراوي
خالل الجولة المخصصة التي قامت بها
الهيئة ،فجر أمس ،في الوفرة لوضع آلية
للتخلص من الجراد المنتشر في المزارع

دون الضرر باإلنتاج النباتي والحيواني.
وبينت الهيئة أن قطاع الثروة النباتية
في الهيئة يشارك بكامل طاقمه وكوادره
الـبـشــريــة لـلـمــرور وفـحــص ال ـم ــزارع التي
هــاجـمـتـهــا أس ـ ــراب الـ ـج ــراد وال ـت ــأك ــد من
خلوها بعد عمليات رش األدوية ،مضيفة
أن عـمـلـيــات ال ــرش تـتــم عـلــى فـتــرتـيــن في
اليوم صباحية ومسائية وال تؤثر على
اإلنـتــاج بسبب الوعي الــزراعــي والتوجه
لدى المزارعين خالل السنوات الماضية
إلــى ال ــزراع ــات المحمية والـتــي لــم تتأثر
ب ـك ـثــافــة ال ـ ـجـ ــراد ،م ــؤك ــدة أن الـعـمـلـيــات
مستمرة حتى التأكد من خلو المزارع من
الجراد الصحراوي.
وأوضحت أن الجراد الصحراوي زحف
بـكـثــافــة إل ــى م ــزارع الــوفــرة بـعــدمــا قامت
المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة بمكافحته
والقيام بعمليات الرش قرب الحدود.

جانب من عمليات الرش صباح أمس

تمرين لـ «الطوارئ الطبية» على جسر جابر
الرفاعي :االرتقاء بطرق التعامل مع الكوارث والحوادث الكبرى
أجرت إدارة الطوارئ الطبية
ً
ً
في وزارة الصحة تمرينا عمليا
عـلــى جـســر جــابــر ،بالتنسيق
والمشاركة مــع الهيئة العامة
للطرق والنقل البري ،واإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرور ف ـ ــي وزارة
الداخلية.
وقـ ــال وك ـيــل وزارة الصحة
ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون ال ـخــدمــات
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـمـ ـس ــان ــدة د .فـ ــواز
ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي ،ف ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ،إن
ال ـت ـمــريــن ي ـه ــدف إلـ ــى تـعــريــف
وتدريب فرق وفنيي الطوارئ
ال ـط ـب ـي ــة عـ ـل ــى أقـ ـص ــر الـ ـط ــرق
لـ ـم ــداخ ــل وم ـ ـخ ـ ــارج ال ـج ـس ــر،
وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز إس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاف
ومستشفى أثناء عملية اإلنقاذ،
إضافة إلى كيفية التعامل مع
األح ـ ــداث ال ـط ــارئ ــة ،وال ـتــدريــب
على عملية فرز المصابين.
وأكــد الرفاعي أهمية إجــراء
ه ــذا الـتـمــريــن لــارت ـقــاء بطرق
التعامل مع الكوارث والحوادث

جانب من فعاليات اإلخالء الجوي خالل التمرين

الكبرى ،والتنسيق والتعاون
مع الجهات األخــرى في البالد
مـثــل ال ــدف ــاع ال ـمــدنــي واإلدارة
العامة لإلطفاء.
وذكر أن التمرين شارك فيه
 8س ـيــارات إس ـعــاف وع ــدد من

مركز «القراءات العشر»:
فوز  6مصلين بعمرة

ً
الجدعان متوسطا بعض األئمة والمصلين
ذكـ ـ ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز
الرمضاني للقراء ات العشر
بمسجد غــزيــل الـهـمــان في
م ـن ـط ـق ــة ال ـم ـن ـق ــف د .سـعــد
الجدعان ،أن المركز للسنة
الثانية على التوالي يختص
بــإمــامــة ال ـن ــاس ب ــال ــرواي ــات
ال ـق ــرآن ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وذل ــك
لتعريفهم بأهمية القراء ات
ال ـقــرآن ـيــة ،وأن الـنـبــي صلى
الله عليه وسلم قرأ بها كلها.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــدعـ ـ ــان ،فــي
تصريح أمس ،فوز ستة من

الـمـصـلـيــن ب ـع ـمــرة مـجــانـيــة
مع زيــارة للمدينة المنورة،
ً
داعـ ـي ــا ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى زيـ ــارة
ال ـمــركــز وأداء ال ـص ــاة فـيــه،
ً
وخـصــوصــا أنــه يستضيف
ك ـ ـب ـ ــار ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراء م ـ ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن
والمغرب ومصر والكويت،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى ت ـك ــري ــم األئ ـم ــة
ً
ً
ال ـم ـص ـل ـيــن ي ــومـ ـي ــا ت ـق ــدي ــرا
لجهودهم في إمامة الصالة.

اآلل ـيــات الـمـســانــدة واإلسـعــاف
ً
ال ـ ـجـ ــوي ،الت ـ ـفـ ــا إل ـ ــى تـسـجـيــل
إصابة  10حاالت تم فرزها في
ال ـمــوقــع ،ونـقـلــت بحسب حــدة
اإلصابة إلى أقرب مستشفى.
وأفاد بأن إجراء هذا التمرين

يهدف إلــى معرفة مــدى سرعة
اس ـت ـج ــاب ــة ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
ف ــي الـ ـط ــوارئ وال ــوق ــوف على
الـصـعــوبــات والـمـعــوقــات التي
قد تواجه عملية اإلنقاذ.

«بيت الزكاة» 3 :طرق لتزكية
الشركات من عدم إخراج الزكاة
أوضح مدير الشؤون الشرعية
بـبـيــت ال ــزك ــاة جــابــر الـصــويـلــح،
أن ــه إذا لــم تـقــم الـشــركــة بــإخــراج
الزكاة ،فيجب على مالك األسهم
تــزكـيـتـهــا ب ـثــاث ط ــرق ه ــي :إذا
ً
اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا
ً
وشراء ،فالزكاة الواجبة فيها هي
"رب ــع العشر"  ،%2.5مــن القيمة
ال ـســوق ـيــة يـ ــوم وج ـ ــوب ال ــزك ــاة،
مـضـيـفــا :أم ــا إذا ات ـخــذ أسـهـمــه
لــاسـتـفــادة مــن ريعها السنوي
فزكاتها تكون بطريقتين :األولى:
إذا أمكنه أن يعرف –عــن طريق
ال ـش ــرك ــة أو غ ـي ــره ــا– مـ ـق ــدار ما
يخص كل سهم من الموجودات
ال ــزك ــوي ــة ل ـل ـشــركــة ،ف ــإن ــه يـخــرج
زكـ ــاة ذل ــك ال ـم ـقــدار بـنـسـبــة ربــع
العشر ( ،)%2.5ويقوم بيت الزكاة
مشكورا بحساب زكاة الشركات
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فـ ــي سـ ـ ــوق ال ـك ــوي ــت
لــأوراق المالية ،نهاية كل سنة
مالية ،ويصدر بذلك كتيب خاص
ً
يوزع مجانا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـص ـ ــويـ ـ ـل ـ ــح ،ف ــي
تصريح صحافي ،أمس ،أنه إذا
كانت الشركة لديها أموال تجب
ف ـي ـهــا ال ــزك ــاة ك ـن ـقــود وعـ ــروض
ت ـج ــارة ودي ـ ــون مـسـتـحـقــة على
المدينين ذوي المالءة ،ولم تزك

جابر الصويلح

أمــوالـهــا ،ولــم يستطع المساهم
أن يعرف من حساب الشركة ما
يخص أسهمه مــن الـمــوجــودات
ال ــزك ــوي ــة ،ف ــإن ــه ي ـج ــب ع ـل ـيــه أن
يـتـحــرى -م ــا أم ـك ـنــه -ويــزكــي ما
يـقــابــل أسـهـمــه مــن ال ـمــوجــودات
الزكوية ،وهذا ما لم تكن الشركة
فـ ــي ح ــال ــة ع ـج ــز ك ـب ـي ــر ،بـحـيــث
تستغرق ديــونـهــا موجوداتها،
وأمـ ـ ــا إذا ك ــان ــت ال ـش ــرك ــة لـيــس
لديها أمــوال تجب فيها الزكاة،
فإنه يزكي (الريع) فقط ،وال يزكي
أصل السهم.

مواطن طعن والده وشقيقه
وحاول االنتحار
●

ازدحام في المعلومات المدنية
بتحديث وتجديد البطاقة المدنية
ً
قبل اجازة العيد تجهيزا للسفر.
وأوض ـ ـحـ ــت ان ـ ــه ب ــال ــرغ ــم من
تمديد الــوقــت الرسمي الستالم
البطاقة المدنية فــي الهيئة من
ً
الثامنة صباحا حتى الساعة 5
ً
عصرا فإن العديد من المراجعين
يـحـبــذ ال ـف ـت ــرة ال ـص ـبــاح ـيــة مما
ً
يـجـعــل ال ــوض ــع ي ـ ــزداد ازدح ــام ــا
وتكدسا بالرغم مــن ان فترة ما

5

بعد العصر شبه خالية ،اضافة
الــى كثرة اج ــازات الموظفين في
شهر الصيام مما يجعل العملية
ابـطــأ بقليل مــن االيـ ــام الـعــاديــة،
كاشفة ان الهيئة ضاعفت عدد
ال ـب ـطــاقــة ال ـمــدن ـيــة الــذك ـيــة الـتــي
ً
تـصــدر يــومـيــا بحيث كــانــت في
الـ ـس ــاب ــق  9االف ب ـط ــاق ــة واآلن
وصلت الهيئة الى اصدار  20الف
بطاقة في اليوم.

محليات

محمد الشرهان

شهدت محافظة حولي ،مساء
أم ـ ــس ،ح ــال ــة ش ـ ــروع ف ــي الـقـتــل،
أق ــدم خاللها مــواطــن على طعن
والده وشقيقه ،قبل أن يقدم على
االنتحار عن طريق طعن نفسه.
وتمكن رجال األمن من السيطرة
عليه ،وعلى السالح األبيض الذي
استخدمه في الجريمة.
وفــي التفاصيل ،الـتــي رواهــا
مصدر أمني لـ "الجريدة" ،أن غرفة
عـمـلـيــات وزارة الــداخـلـيــة تلقت
بالغا مساء أمس يفيد بقيام أحد
االشخاص بطعن والده وشقيقه
بسكين ،وأنــه يهدد بقتل نفسه
وباقي أفراد أسرته ،وأن الحادث
أسفر عن اصابة الوالد والشقيق.
وأض ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن رج ــال
أمن محافظة حولي ،فور تلقيهم
البالغ ،توجهوا إلى موقع البالغ
بمنطقة جنوب السرة ،واستدعوا
فني الـطــوارئ الطبية لنقل األب
والشقيق المصابين ،وكذلك نقل
الـمـهــاجــم ال ــذي تبين أن ــه حــاول
االنتحار وقطع يده.

وذك ــر أن رج ــال األم ــن أبلغوا
وك ـيــل ال ـنــائــب ال ـع ــام بــالـقـضـيــة،
فــأمــر بحجز الـجــانــي وتسجيل
قضية شروع بالقتل ضده ،الفتا
إلــى أن األب وشقيق الجاني ما
زاال يتلقيان العالج بالمستشفى،
بعدما تبينت إصابتهما بعدة
طعنات.
اس ـت ـن ـفــرت األجـ ـه ــزة االم ـن ـيــة
ف ــي م ـحــاف ـظــة االح ـ ـمـ ــدي ،مـســاء
امـ ــس االول ،ج ـ ــراء ت ـل ـقــي غــرفــة
عـمـلـيــات وزارة الــداخـلـيــة بالغا
يفيد بوجود جثة لوافد نيبالي
فــي شقة بالمهبولة ،وأن هناك
شبهة جنائية تحوم حول اسباب
الوفاة.
وقـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي إن ــه فــور
تلقي الـبــاغ تــوجــه رج ــال األمــن
والمباحث واالدلة الجنائية إلى
مــوقــع ال ـب ــاغ وش ــاه ــدوا الجثة
وعـلـيـهــا آث ــار دمـ ــاء ،مـشـيــرا الــى
أنهم استدعوا الطبيب الشرعي،
ال ـ ــذي ع ــاي ــن ال ـج ـث ــة ،وت ـب ـي ــن ان
الوفاة ناتجة عن االنتحار ،فتم
رفــع الجثة وإحــالـتـهــا الــى ادارة
الطب الشرعي.

«بلدية مبارك الكبير» :تحرير  134مخالفة
ً
الحوالي :حصلنا  6493دينارا إيرادات من المخالفات والرسوم
أ عـ ـلـ ـن ــت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
ال ـع ــام ــة ف ــي ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت،
أن إدارة النظافة وإشـغــاالت
الـطــرق بـفــرع بلدية محافظة
مبارك الكبير رفعت 92943م
 3م ــن الـمـخـلـفــات واألن ـق ــاض
الـسـكـنـيــة واإلن ـشــائ ـي ــة خــال
أبريل الماضي.
وأوضح مدير إدارة النظافة
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية
المحافظة ملفي الحوالي ،في
تـصــريــح صـحــافــي ،أم ــس ،أن
"ال ـجــوالت الميدانية أسفرت
عــن و ض ــع  424ملصقا على
س ـي ــارات مـهـمـلــة ومـعــروضــة
للبيع ،ورفع  21سيارة مهملة
و"سـ ـك ــراب" ،واإلف ـ ــراج عــن 16
سيارة".

وأشار إلى أن إدارة النظافة
حــررت  67مخالفة ،ومراقبة
ال ـن ـظــافــة ال ـع ــام ــة ح ـ ــررت 62
م ـخ ــال ـف ــة ،ف ــي ح ـي ــن مــراق ـبــة
إش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ق ــام ــت
بتحرير  5مخالفات للباعة
ً
الـجــائـلـيــن ،الف ـتــا إل ــى أن ــه تم
الصلح فــي  33مخالفة ،ولم
يبت في  17إلى جانب إرسال
 17مخالفة لإلدارة القانونية.
وبين أن عــدد التراخيص
التي تم إصدارها وتجديدها
 ،18و ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ا ل ـ ـتـ ــرا خ ـ ـيـ ــص
الجديدة التي تم إصدارها ،6
في حين بلغ عدد التراخيص
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـ ــم تـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــده ـ ــا 12
ترخيصا.
وكشف عن تحصيل 6493

دينارا إيرادات من المخالفات
والرسوم التي تم تحصيلها
ً
من اإلدارة ،مبينا أن إجمالي
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ ال ـ ـم ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة م ــن
المخالفات  1970دينارا ،ومن
الرسوم  4523دينارا.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن إلـ ـ ـ ــى إرسـ ـ ـ ــال
م ــاح ـظ ــات ـه ــم الـ ـت ــي تـتـعـلــق
ب ــإدارة النظافة بالمحافظة،
عبر حساب البلدية بمواقع
التواصل االجتماعي ،مشددا
ع ـل ــى ع ـ ــدم الـ ـتـ ـه ــاون ف ــي أي
مالحظة أو شكوى.

برلمانيات 6
إحالة استجواب المبارك إلى «التشريعية» للنظر في دستوريته
ةديرجلا

•
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• تمديد عمل لجنتي التحقيق في «حادثة األمطار» و«تعيينات الفتوى» أسبوعين
ً
ً
حدد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يوم  3يوليو المقبل موعدا مبدئيا لفض دور االنعقاد
الثالث للمجلس ،حسبما أعلن في جلسة أمس التي شهدت في بدايتها الموافقة على التمديد
للجنتي التحقيق في حادثة األمطار وتعيينات «الفتوى والتشريع» إلنجاز تقريرهما خالل
أسبوعين.
وبشكل مفاجئ وعند الوصول إلى بند استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب
عبدالكريم الكندري طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة فهد العفاسي بحث
االستجواب في جلسة سرية .وناقش المجلس بند األسئلة مدة ساعة وسط هجوم عبدالكريم
الكندري على الحكومة لعدم ردها على أسئلة النواب.
فهد التركي ومحيي عامر

نشد على
يد الحكومة
ونقول لها
في السياسة
الخارجية
نقف معكم
من أجل
وحدة الكويت
وأمنها

الرومي

اف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ــة
م ـ ــرزوق ال ـغــانــم الـجـلـســة الـســاعــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف مــن
ظهر أم ــس ،وال ـمــدرج على جــدول
أعمالها االسـتـجــواب الـمـقــدم من
النائب عبدالكريم الكندري لرئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك ،اضافة الى تقارير اللجان
ع ــن ع ــدد م ــن ال ـقــوان ـيــن وطـلـبــات
المناقشة ،وتال األمين العام أسماء
الحضور والمعتذرين والغائبين
عن اجتماعات اللجان البرلمانية
خالل الفترة الماضية.
وصادق المجلس على مضبطة
جلسة طــرح الثقة بــوزيــر االعــام
محمد الجبري ،والتي اعلن االمين
العام غياب النائب محمد المطير
عنها بدون عذر ،وانتقل المجلس
الــى بند الرسائل ال ــواردة ومــدرج
عليه  5رســائــل واردة مــن بينها
رسالتان لسمو أمير البالد وسمو
ولي العهد يشكران فيهما رئيس
وأعضاء مجلس األمة على التهنئة
بحلول شهر رمضان المبارك.

المادة ١٤٨

مسؤول في
«التربية»
حرم الدولة
مليوني دينار
عندما فوت
مناقصة
خاصة
بالصيانة

المرداس

وفي نقطة نظام ،قال النائب بدر
المال :يجب ادراج طلبات المناقشة
وف ــق ال ـم ــادة  ،١٤٨وقــدم ـنــا طلبا
للتحقيق فــي مــوضــوع الجنسية
فـلـمــاذا لــم يـتــم ادراج ـ ــه؟ وال ـنــواب
ال يـعــرفــون ان الطلب م ــدرج على
جدول االعمال.
وقال الرئيس الغانم ان طلبات
المناقشة هي التي تدرج اوال لكن
طلبات التحقيق تظل حتى يأتيها
الدور ،وهذه طريقتنا ولن نغيرها.
وكــان اول المتحدثين فــي بند
الــرســائــل ال ـ ــواردة الـنــائــب صالح
ع ــاش ــور ق ــائ ــا ان ق ـض ـيــة فــوائــد

قروض المواطنين يجب اسقاطها
او الـمــوافـقــة عـلــى االق ـت ــراح الــذي
ت ـق ــدم ــت بـ ــه ب ــاس ـت ـق ـط ــاع غـ ــاوة
المعيشة لها.
واضـ ـ ــاف ع ــاش ــور :ات ـم ـنــى من
الــوزيــر انــس الـصــالــح ان ينظروا
هــذه القضية بكل اهتمام خاصة
خريجي الحقوق من تقدير جيد
جدا وامتياز ،فمن غير المقبول عدم
قبولهم في الفتوى والتشريع ،في
حين يتم قبول خريجي جامعات
م ـت ـخ ـل ـفــة ع ـ ــن ج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ونحتاج اهتماما اكبر من الوزير.
وتحدث النائب علي الدقباسي
مـشــددا على أن اوض ــاع المنطقة
م ـح ـت ـق ـنــة ،والبـ ـ ــد ان تـ ـك ــون ل ــدى
الحكومة الجاهزية واالسـتـعــداد
لما يحتمل حدوثه في ظل وصول
القطع الحربية االميركية ،وعلينا
االلـتـفــاف خلف قـيــادة سمو امير
ال ـبــاد ،وعـلــى الحكومة اال تترك
المجال للقيل والـقــال ليؤثر على
االمــن ،ومطلوب جيش إلكتروني
يتعامل مع االحداث الحالية ومنح
الثقة لألجهزة االمنية.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب احمد
الفضل :اشكر سمو االمير لعفوه
عـ ــن الـ ـم ــواط ــن س ــال ــم الـ ــدوسـ ــري
والـشـكــر مــوصــول للنائب ناصر
الـ ــدوسـ ــري الـ ـ ــذي ل ــم ي ـبــع الــوهــم
وطلب من صاحب االمــر وبرجاء
منه لينال ما يريده بشأن العفو،
وهذه عادات وتقاليد اهل الكويت،
وس ــال ــم الـ ــدوسـ ــري رغـ ــم اق ـتــرافــه
الخطأ اعتذر بينما تضيق مطاعم
تركيا بالمتهمين.
وأض ــاف الـفـضــل :مــا حــدث في
جلسة العفو تأجيج لالوضاع رغم
ان رئيس مجلس االمــة اعلن قبل
اربعة ايام ان الحكومة لن تحضر،
وأتذكر النائب السابق النفيسي في

ً
المبارك مبتسما في جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
الثمانينيات عندما قــال :اخطأنا
عندما كنا نالحق الــوزراء في ظل
االوض ــاع الملتهبة آن ــذاك ،واقــول
االخ ــوة :البــد ان يعود ربعكم من
الـ ـخ ــارج وي ـط ـب ـقــوا مــاعـلـيـهــم ثم
يكتبوا رسالة اعتذار لسمو االمير،
واقـ ــول :ربـعـكــم لـيـســوا افـضــل من
ابورفعة.
وهنا حدث سجال بين الفضل
والنائب اسامة الشاهين الذي أكد
ان مــا قــالــه الفضل خلط رخيص
لألوراق عندما يقحم الشرفاء في
كــام غير مقبول ،وهــو اســاء لهم
بينما ك ــان يتسكع ف ــي م ـطــارات
بـ ـ ـي ـ ــروت ،ونـ ـح ــن س ـل ـك ـنــا طــريــق
ال ــدس ـت ــور وال ـس ـل ـط ــات ،والـفـضــل
يرد بقوله :انا أتسكع حيثما اريد
لكن لست عبدا لمرشد مسجون
في مصر.
وطالب الغانم النائبين بضبط
النفس ،ويخاطبهما بالقول :نحن
فــي رم ـضــان وص ـلــوا على النبي،

معلنا انه سيتم شطب كل ما ورد
به من اساءة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب مـحـمــد
الــدالل :تقدمنا بقوانين العفو من
خ ــال أدواتـ ـن ــا ال ـتــي اتــاح ـهــا لنا
الــدسـتــور ،وه ــذا واجبنا ،وعلينا
االلـتـفــاف خلف الــوحــدة الوطنية
وتوجيهات سمو االمـيــر فــي ظل
االحداث الحالية.
وأضــاف الــدالل :يجب ان تضع
الحكومة ضــوابــط دائـمــة لعملية
التوظيف فــي الفتوى والتشريع
بـعـيــدا عــن الــواس ـطــات ،مــؤكــدا ان
غـيــاب بـعــض ال ـنــواب عــن اللجان
الـبــرلـمــانـيــة يـعـيــق عـمـلـهــا والب ــد
من اعالن اسماء الحضور والذين
يتخلفون عن حضور اجتماعات
اللجان.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
ال ـص ــال ــح :ن ـتــذكــر ف ــي ه ــذه االي ــام
وقـ ـف ــة س ـم ــو االم ـ ـيـ ــر فـ ــي تـفـجـيــر
مسجد الصادق وحضوره مباشرة

قرارات الجلسة
• وافـ ــق الـمـجـلــس ع ـلــى رس ــال ــة لـجـنــة التحقيق
حــول ضــوابــط وقــواعــد القبول فــي إدارة الفتوى
وال ـت ـش ــري ــع ،ت ـط ـلــب ف ـي ـهــا ت ـم ــدي ــد ع ـم ــل الـلـجـنــة
أسبوعين حتى تتمكن من إعداد تقريرها.
• وافـ ــق الـمـجـلــس ع ـلــى رس ــال ــة لـجـنــة التحقيق
ح ــول حــادثــة األم ـط ــار ،تطلب فيها مـنــح اللجنة
مهلة إضافية أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد
تقريرها.
وال ــدم ــوع تـنـهـمــر م ــن عـيـنـيــه في
موقف االب البنائه ،وسموه سحب
فتيل الفتنة واالزمة آنذاك بوقفته
الكبيرة.
أما النائب عبدالله الرومي ،فقال:
اقول لسمو االمير وولي العهد كل
عــام وأنـتـمــا واه ــل الـكــويــت بخير
وف ــي ظــل ال ـظــروف الـحــالـيــة نشد
ِ
على يــد الحكومة ونـقــول لها في

• وافــق المجلس على مجموعة مــن التوصيات
بـشــأن الـمــاحـظــات الـ ــواردة فــي اسـتـجــواب وزيــر
اإلع ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب مـحـمــد
الجبري.
• وافق المجلس على احالة االستجواب المقدم
م ــن ال ـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري ال ــى رئـيــس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك الى
اللجنة التشريعية لبحثه وذلك خالل جلسة سرية.

السياسة الخارجية نقف معكم من
اجل وحدة الكويت وأمنها ،واؤكد
ان بلدنا اليزال بخير ،والذي يريد
ان يحكم على الكويت ووحدتها
يـنـظــر ال ــى الـتـجـمــع ف ــي دواويـ ــن
رمضان في موقف يجسد اللحمة
الوطنية.
وأضاف الرومي :ما يحدث في
المنطقة أمــر ليس سهال ،ونسأل

ال ـلــه ان يجنب ال ـبــاد خـطــر هــذه
االحداث ،وننتقد الموقف الحكومي
لعدم تعويض متضرري االمطار،
ف ــال ـح ـك ــوم ــة ل ـي ـســت ض ـع ـي ـفــة او
مــاعـنــدهــا ف ـلــوس ك ــي تـتــأخــر في
صرف التوصيات حتى هذا الوقت.
ووافــق المجلس على التمديد
للجنة الفتوى والتشريع اسبوعين
الن ـجــاز تـقــريــرهــا كـمــا وافــق

نواب :الحكومة خالفت الدستور والمصلحة تقتضي عدم التعاون معها
أ عـلــن ا ل ـنــواب ر ي ــاض ا لـعــد ســا نــي ،وعبدالكريم
ا ل ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،و عـ ـب ــدا ل ــو ه ــاب ا ل ـب ــا ب ـط ـي ــن ،ود .ب ــدر
ال ـم ــا ،وش ـع ـيــب ال ـم ــوي ــزري ،وح ـم ــدان ال ـعــازمــي،
و عـمــر ا لـطـبـطـبــا ئــي ،عــدم تـعــاو نـهــم مــع الحكومة
لمخالفتها الدستور.
وقــالــوا إن الـمـمــارســات غـيــر الــدسـتــوريــة التي
ق ــام بـهــا غــا لـبـيــة أ ع ـضــاء مـجـلــس األ م ــة بتحويل
اس ـت ـج ــواب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ــى الـلـجـنــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــا هـ ــو إال إجـ ـ ـ ــراء ب ــاط ــل،
والـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـطـ ـل ــب يـ ـع ــد م ـش ــارك ــة
فـ ــي ه ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء الـ ـب ــاط ــل ،ل ـ ــذا تـ ـتـ ـع ــارض ه ــذه
ال ـم ـم ــارس ــات م ــع ن ـص ــوص ال ــدس ـت ــور والــائ ـحــة
الــداخـلـيــة ،وه ــي تـعـ ّـد ص ــارخ ،والـمـســؤولـيــة تقع
على رئيس مجلس األمة لقبول الطلب وعرضه،
وك ــذل ــك ي ـت ـح ـمــل رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء تـقــديــم

ه ــذا ال ـط ـلــب غ ـيــر ال ــدسـ ـت ــوري ،وي ـع ـت ـبــر ت ـج ــاوزا
وا ضـحــا و صــار خــا ووأدا لـلـمـســاءالت السياسية
وإخ ــاال بــال ـتــوازن بـيــن الـسـلـطـتـيــن (الـتـشــريـعـيــة
وال ـت ـن ـف ـيــذيــة) ،وإن ـم ــا م ـحــاولــة إض ـع ــاف الــرقــابــة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،مـمــا يــؤكــد ص ـحــة م ــا ذكــرتــه
سابقا بعدم التعاون مع حكومة ال تلتزم
بالدستور ،والذي كان لهذه اإلجراء ات غير
الالئحية األثر السلبي ،بعدم تمكين مقدم
االس ـت ـجــواب مــن م ـمــارســة حـقــه األص ـيــل،
هذا غير الممارسات الحكومية المخالفة
والتجاوزات المستمرة ،وكلها مقيدة في
الحسابات الختامية والجهات الرقابية.
وأ ضــا فــوا أ نــه ال تـعــاون إال للمصلحة
العامة ،والمصلحة العامة تقتضي عدم
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة ال ـتــي

تجاوزت وخالفت النصوص الدستورية والالئحة
الداخلية.

أصدر  7نواب بيانا أعلنوا فيه عدم تعاونهم مع
الحكومة ،والمطالبة برئيس وزراء جديد.
وقال النواب :عادل الدمخي ،وعبدالكريم الكندري،
وشعيب المويزري ،وحمدان العازمي ،وعبدالوهاب
البابطين ،ومحمد هايف ،ومحمد المطير في بيانهم،
إن "رفض الحكومة حضور الجلسة الخاصة ،التي
دعي لها  22نائبا في  12مايو الجاري وتعطيلها
الستجوابين :استجواب النائب شعيب المويزري،
واسـتـجــواب النائب د .عبدالكريم الـكـنــدري لسمو
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،يــؤكــد أن اع ـت ــداء السلطة
التنفيذية على الدستور وعلى المؤسسة التشريعية
أصبح نهجا دائما يجب مواجهته وليس عارضا
يرجأ عــاجــه" .وأضــافــوا "هــذا النهج السيئ ،الــذي
يـقــوده رئـيــس ال ـ ــوزراء ،أنـهــى كــل أم ــل بــرجــوع هذه
الـحـكــومــة إل ــى صــواب ـهــا ،وقـضــى عـلــى كــل احتمال
بتعاونها وانصياعها للنصوص الدستورية ،وأدى
إلــى تدمير المؤسسات ،وتمكين الفساد وتعطيل
ً
الـتـنـمـيــة ،فــأصـبــح مجلس األم ــة ع ــاج ــزا عــن تلبية
احتياجات المواطنين ،ومعالجة آالمهم واالرتقاء
ببلدهم ومحاسبة الفاسدين".
وأشاروا إلى أن "واقعا كهذا يناقض تماما ما أراده

ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ال ـ ــذي ان ـت ـخ ـب ـنــا ،فــال ـش ـعــب أراد
ممثلين حقيقيين له بسلطات دستور  1962تشريعا
ورق ــاب ــة ،لــذلــك نـجــد كممثلين لــامــة ،بـعــد انـســداد
سبل التعاون مع حكومة ال تحترم نصوصا ،وال
سلطات ،وال شعبا ،إعــان عدم التعاون السياسي
معها ،والمطالبة برحيلها ،وإعــادة تكليف رئيس
وزراء جديد يحترم إرادة األمة ،ويحمل همها ويحقق
تطلعاتها".
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ً
متحدثا
عبدالكريم الكندري

الغانم وحوله الصالح والرويعي والخراز والمطيري
على التمديد للجنة حادثة
االم ـط ــار اسـبــوعـيــن ،وت ــا االمـيــن
العام العرائض والشكاوى المدرجة
على الجلسة ،وانتقل المجلس لبند
االسئلة.

هجوم الذع
وعقبت النائبة صفاء الهاشم
على سؤالها بشأن الهيئة العامة
للبيئة ،وشنت هجوما الذعا على
الهيئة ومديرها لغياب دورها في
وقــت يتلوث البحر والمخالفات
الصناعية في ازدياد وعدم وجود
وحدات معالجة للمخلفات السائلة
ورميها في شبكة االمطار اضافة
لمخلفات المسالخ.
وأك ــدت الهاشم ان مدير هيئة
البيئة عين ببراشوت وهو ال يفقه
في االمــور البيئية ،وقــام بتعيين
رب ـ ــع ال ــدي ــوانـ ـي ــة فـ ــي ال ـم ـنــاصــب
القيادية والمدير شاطر يطير الى
جزيرة كبر.
بدوره ،اكد النائب عبدالله فهاد
ان ــه طلب ان ـشــاء اكــاديـمـيــة لعلوم
االطفاء والوزير انس الصالح اجاب
علي ان هناك خطة لخمس سنوات
النشاء االكاديمية لكن حتى االن لم
ينجز شيئا.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب نايف
المرداس ان مسؤوال في التربية
حــرم الــدولــة ام ــواال طائلة بلغت
مـ ـلـ ـي ــون ــي ديـ ـ ـن ـ ــار عـ ـن ــدم ــا ف ــوت
مناقصة خاصة بالصيانة وتمت
مكافأته من خالل تعيينه مديرا
لمنطقة تعليمية و ه ــو اليحمل
اي مؤهل تربوي ،وهــو يتنصت
ع ـل ــى م ــدي ــري ال ـم ـن ــاط ــق ووزيـ ــر
التربية عينه رئيسا للتعاقدات
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ون ـط ــال ــب وق ـف ــه عن
العمل ،كما انه اصبح مسؤوال عن
الكنترول ويجب ان يوقف ايضا
عن العمل وشهادته عليها عالمة
استفهام.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـب ــاب ـط ـي ــن :س ــأل ــت عـ ــن ت ـحــويــل
تعويضات بأكثر من مليار دوالر
نتيجة ال ـغــزو للخطوط الجوية
الكويتية ،وتبين ان مبلغ نصف
مليار دوالر صــرف كتعويضات
ولكن هذا المبلغ سلم دون تنسيق
مع وزارة المالية رغم ان هذا المبلغ
كان من المفترض ان يحول للخزانة
العامة بينما تحتفظ «الكويتية»
بالمبلغ وهذا غير مقبول.
وع ـقــب الـنــائــب ع ــادل الدمخي
على سؤاله ،مؤكدا اننا نمر بوضع
ام ـنــي وس ـيــاســي م ـتــوتــر ،وأع ـلــن
اننا متضامنون مع سمو االمير
وولــي العهد ونظامنا السياسي
والحكومة في كل الخطوات االمنية
واالح ـتــرازيــة ،ونـقــف صفا واحــدا
لوحدة البلد ،ونؤكد ان اي خطوة
لمحاسبة اي مخطئ ال تعيقها
االوضاع الحالية المحيطة بالبلد،
ولعل الغزو العراقي كان اكبر دليل
على وحدتنا الوطنية ،واقول لوزير
الداخلية :عليك حمل ثقيل بالحفاظ
على االم ــن الــداخـلــي للبلد وعلى
الحكومة المحافظة على جبهتنا
الداخلية.

وقـ ــال ال ـنــائــب صــالــح عــاشــور:
ُصرفت ماليين على هيئة الرياضة
وفصلها عــن الـشـبــاب لــم يـكــن له
اســاس والسبب يعود الى تعيين
اش ـخــاص تــريــدهــم الـحـكــومــة في
مناصب قيادية ،والبــد من عودة
دمجهما من جديد.
وقــال النائب أسامة الشاهين:
مجلس الوزراء اصدر قرارا بوقف
كل المناقصات الخاصة بالجزر،
وه ـ ــذا اثـ ــر ع ـلــى مـ ـش ــروع تـطــويـ ًـر
ميناء فيلكا ،وأطلب من الحكومة
اس ـت ـث ـنــاء فـيـلـكــا م ــن ه ــذا الحظر
ال ـخ ــاص بــالـمـنــاقـصــات ،ووزيـ ــرا
المالية والتجارة وعــدانــي بطرح
ال ـم ــوض ــوع ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء
النجاز االستثناء الخاص بتعميق
ميناء المواصالت في فيلكا.
في وقت قال النائب عبدالكريم
الكندري :وصلنا للسؤال الثامن،
وال وزير يرد بينما الوزراء يكتفون
بتوقيع المعامالت ،واذا انتم يا
حكومة لستم قادرين على االجابة
يجب ان تحذف من جدول االعمال،
فــال ـع ـنــوان واض ـ ــح ،وال ـب ـنــد ال ــذي
يليه واضــح ايضا ،وفيما يتعلق
بـســؤالــي الـبــرلـمــانــي مــوجــود في
استجوابي لرئيس الوزراء.
ورد نائب رئيس الــوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد
مشيرا الى ورود كلمات مسيئة في
كــام الكندري كاستهزاء ويطلب
شطبها.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـنــائــب خالد
الـشـطــي ان ش ــرك ــات مـقـصــرة في
رصف وسفلتة الشوارع يجب ان
تحاسب من خالل القانون ،وهذه
النوعية من الشركات التي تسببت
في كارثة بطرق الكويت يجب اال
تمنح اي مناقصات جديدة في ظل
تطاير الحصى ،والوزيرة بوشهري
تعهدت بان اعمال الصيانة للطرق
تنجز قبل نهاية العام.
وردت الوزيرة جنان بوشهري
قــائ ـلــة ان ال ـح ـكــومــة اتـ ـخ ــذت كل
االج ـ ـ ــراءات بـحــق ال ـشــركــات التي
اثبتت مسؤوليتها عما حصل من
أضرار بالشوارع ،وطلبنا من جهاز
المناقصات وقــف اي مناقصات
لهذه الشركات التي وصلت الى 11
شركة تـتــراوح مــدة وقــف الدخول
في المناقصات بين عامين وأربعة
أعوام .وأضافت بوشهري :تنسيق
ك ـب ـيــر ب ـيــن االشـ ـغ ــال والــداخ ـل ـيــة
النـ ـج ــاز ص ـي ــان ــة الـ ـط ــرق وف ــرش
الشوارع باألسفلت ،ونعمل باقصى
طاقة ممكنة لفرش الشوارع كاملة
وصيانتها على اكمل وجه.
مــن جهته ،قــال النائب حمدان
الـ ـع ــازم ــي ان م ـش ــاري ــع م ـتــأخــرة
ُ
واخ ــرى معلقة في كافة ال ــوزارات
وه ـ ـ ــذا ي ـع ـط ــي ع ــام ــة اس ـت ـف ـهــام
للتالعب بالمناقصات الحكومية،
واقـ ـ ـ ــول لـ ـل ــوزي ــر الـ ـف ــاض ــل :لــديــك
مشاريع مهمة واقفة في الكهرباء،
ونريد ان نعرف هل تمت محاسبة
مـســؤولـيــن بسبب ه ــذا التعطيل
خ ــاص ــة ان سـ ـن ــوات م ـضــت على
بعض المشاريع المتوقفة؟
ورد وزير النفط خالد الفاضل
قائال :هناك مشاريع متأخرة في

الكهرباء تـعــود ل ـ  2017وشكلت
ل ـج ـنــة ل ـب ـحــث اسـ ـب ــاب ال ـتــأخ ـيــر
وس ـت ـت ــم م ـحــاس ـبــة ك ــل م ـس ــؤول
تسبب في هــذا التأخير وأوعــزت
للوكالء حول تفسير التأخير في
المشاريع ،وأنتظر النتائج على
هذا الصعيد ،وسأوافي المجلس
بــذلــك ،واؤكـ ــد ان شخصا واح ــدا
متخصص بمتابعة المناقصات،
وهذا سبب التأخير.
ونـ ـ ــوه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـغ ــان ــم بـمــد
ال ـج ـل ـس ــات ح ـت ــى غ ــد ال ـخ ـم ـيــس،
وس ـ ـن ـ ـخ ـ ـصـ ــص جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات ب ـع ــد
ال ـع ـيــد الن ـج ــاز ال ـقــوان ـيــن اضــافــة
ومبدئيا  2او  3يوليو
للميزانياتُ ،
المقبل سيكون فض دور االنعقاد.
وجــدد المجلس موافقته على
تـفــويــض مكتب المجلس لبحث
آلية الجلسات لباقي دور االنعقاد.
وانتقل المجلس الى توصيات

اسـ ـتـ ـج ــواب وزيـ ـ ــر االعـ ـ ــام وزي ــر
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب محمد
ال ـج ـبــري .وق ــال اســامــة الشاهين
ان االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب شـ ـه ــد مـ ـب ــارزة
سياسية راقـيــة تمت بين الــوزيــر
والمستجوبين واشـكــر الجميع.
ثم وافق المجلس على التوصيات
التي تقدم بها النواب.
بعدها انتقل المجلس الى بند
اس ـت ـجــواب رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك المقدم من
النائب عبدالكريم الكندري.
وقــال وزيــر العدل وزيــر الدولة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون م ـ ـج ـ ـلـ ــس االم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـه ــد
العفاسي :طبقا لنص الـمــادة ٦٩
تطلب الحكومة بحث االستجواب
ف ــي ج ـل ـســة س ــري ــة .وام ـ ــر ال ـغــانــم
بــإخــاء ال ـقــاعــة .وعـ ــادت الجلسة
إلــى االنـعـقــاد ،ليستأنفها الغانم
بعد التصويت ،بإحالة استجواب

المطير والمويزري
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ـ ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة
التشريعية.
وق ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم فـ ــي ك ـل ـمــة بـعــد
انتهاء الجلسة السرية إن «سمو
رئيس مجلس الوزراء طلب إحالة
االسـ ـتـ ـج ــواب إلـ ــى (ال ـت ـشــري ـع ـيــة)
للنظر في مدى دستوريته ووافق
المجلس على ذلك».
وأضاف أن «مجلس األمة ناقش
ط ـل ــب ال ـح ـك ــوم ــة ب ـع ـقــد الـجـلـســة
السرية ووافق على الطلب ثم انتقل
للنظر في االستجواب» ،معقبا بأن
«كل ما ينشر غير ذلك عن الجلسة
السرية فهو مخالف».
وان ـت ـق ــل ال ـم ـج ـلــس إلـ ــى الـبـنــد
التالي ،ووافق على بند اإلحاالت،
ثم انتقل إلى بند قانون اإلشراف
عـلــى الـتــأمـيــن .وق ــرر ال ـغــانــم رفــع
الجلسة إلى اليوم.

التصويت على سرية استجواب رئيس الوزراء
م

االسم

موافق

1

أحمد الفضل

*

2

أسامة الشاهين

3

أنس الصالح

4

الحميدي السبيعي

5

باسل الصباح

غير
موافق
*

*
*
*

موافق

غير
موافق

م

االسم

1

أحمد الفضل

*

34

عادل الدمخي

*

غير
موافق

35

عبدالكريم الكندري

*

2

أسامة الشاهين

36

عبدالله الكندري

*

3

أنس الصالح

37

عبدالله فهاد

*

4

الحميدي السبيعي

38

عبدالله الرومي

*

5

باسل الصباح

*

6

بدر المال

*

7

ثامر السويط

*

8

جابر المبارك

6

بدر المال

*

39

7

ثامر السويط

*

40

8

جابر المبارك

*

41

عسكر العنزي

9

جنان بوشهري

*

42

علي الدقباسي

10

حامد العازمي

*

43

عمر الطبطبائي

11

حمد الهرشاني

12

حمدان العازمي

13

حمود الخضير

*

14

خالد الجراح

*

15

خالد الشطي

*

48

16

خالد الفضل

*

49

17

خالد العتيبي

18

خالد الروضان

*

 تـكـلـيــف دي ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة إع ـ ــداد تـقــريــري ـت ـض ـمــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخ ــذة فـ ــي ت ـســويــة
الـمــاحـظــات والـمـخــالـفــات الـ ـ ــواردة فــي تقرير
الديوان للسنة المالية  ،2018/2017وإرفاق تقييم
الديوان حول مدى توافق االج ــراء ات المتخذة
مــع االشـتــراطــات الرقابية الــازمــة لتسويتها،
باالضافة الى كل ما يتعلق بشؤون التوظيف من
ندب ونقل وتعيين ومنح وعــاوات وتسويات
وبدالت ومرتبات ومكافآت ومراجعة القرارات
الصادرة بهذا الشأن.
وي ـش ـمــل ذل ــك أي ـض ــا ال ـف ـحــص وال ـمــراج ـعــة
لـجـمـيــع ح ـس ــاب ــات ال ـت ـســويــة ألم ــان ــات وعـهــد
وحسابات جارية ،والتثبت من صحة العمليات
في كل من الجهات التالية (وزارة اإلعالم ،الهيئة
العامة للرياضة ،الهيئة العامة للزراعة والثروة

موافق

م

عدنان عبدالصمد

*

توصيات استجواب الجبري
السمكية ،الهيئة العامة للشباب ،وكالة األنباء
الكويتية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب).
وكـ ــذلـ ــك فـ ـح ــص كـ ــل الـ ـسـ ـج ــات وم ــراجـ ـع ــة
البيانات والقرارات الصادرة في توزيع وتوسعة
ك ــل م ــا يـتـعـلــق ب ــال ـح ـي ــازات ال ــزراعـ ـي ــة ،وم ــدى
مطابقتها للوائح والنظم والقرارات والقوانين
المعمول بها ،باالضافة الى التفرغات الرياضية
وم ــدى مطابقتها للنظم وال ـق ــرارات والـلــوائــح
والـقــوانـيــن الـمـعـمــول بـهــا ،وفـحــص ومــراجـعــة
جميع عقود ومشروعات الجهات المذكورة وهي
(وزارة االعالم ،كونا ،والمجلس الوطني ،وهيئة
الزراعة ،وهيئة الشباب ،وهيئة الرياضة) ،على
أن يتم رفع تقرير في مدة أقصاها  30سبتمبر
 2019إلى مجلس األمة.

التصويت على تحويل استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية

االسم

عبدالوهاب البابطين

*

برلمانيات

لم يحضر
*

*
*
*
*

*

موافق

غير
موافق

م

االسم

34

عادل الدمخي

*

35

عبدالكريم الكندري

*

36

عبدالله الكندري

*

37

عبدالله فهاد

38

عبدالله الرومي

*

39

عبدالوهاب البابطين

*

40

عدنان عبدالصمد

41

عسكر العنزي

*

*

9

جنان بوشهري

*

42

علي الدقباسي

*

*

10

حامد العازمي

*

43

عمر الطبطبائي

*

44

عودة الرويعي

*

11

حمد الهرشاني

45

فراج العربيد

*

12

حمدان العازمي

46

فهد الشعلة

*

13

حمود الخضير

*

47

فهد العفاسي

*

14

خالد الجراح

*

فيصل الكندري

*

15

خالد الشطي

*

ماجد المطيري

*

16

خالد الفاضل

*

*

*
*

44

عودة الرويعي

*

45

فراج العربيد

*

46

فهد الشعلة

*

47

فهد العفاسي

*

48

فيصل الكندري

*

49

ماجد المطيري

*
*

50

مبارك الحريص

17

خالد العتيبي

50

مبارك الحريص

*

51

مبارك الحجرف

*

18

خالد الروضان

*

51

مبارك الحجرف

*

19

خلف دميثير

*

52

محمد المطير

*

19

خلف دميثير

*

52

محمد المطير

*

20

خليل الصالح

*

53

محمد الدالل

21

خليل عبدالله

*

54

محمد الهدية

*

20

خليل الصالح

*

53

محمد الدالل

*

*

21

خليل عبدالله

*

54

محمد الهدية

*

22

راكان النصف

*

55

محمد الجبري

*

22

راكان النصف

23

رياض العدساني

*

56

محمد الحويلة

*

23

رياض العدساني

24

سعد الخراز

*

57

محمد هايف

25

سعد الخنفور

*

58

مريم العقيل

*

26

سعدون حماد

*

59

ناصر الدوسري

*

26

27

سعود الشويعر

*

60

ناصر الصباح

لم يحضر

27

28

شعيب المويزري

61

نايف المرداس

*

*

*

29

صالح عاشور

*

62

نايف الحجرف

30

صباح الخالد

*

63

يوسف الفضالة

31

صفاء الهاشم

*

64

عيسى الكندري

*

32

صالح خورشيد

*

65

مرزوق الغانم

*

33

طالل الجالل

*

الحضور  63موافقة  39عدم موافقة  24عدم حضور 2
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*

*
*

*

55

محمد الجبري

*

56

محمد الحويلة

*

24

سعد الخراز

*

57

محمد هايف

25

سعد الخنفور

*

58

مريم العقيل

*

سعدون حماد

*

59

ناصر الدوسري

*

سعود الشويعر

*

60

ناصر الصباح

28

شعيب المويزري

61

نايف المرداس

*

*

*

29

صالح عاشور

*

62

نايف الحجرف

30

صباح الخالد

*

63

يوسف الفضالة

31

صفاء الهاشم

64

عيسى الكندري

*

32

صالح خورشيد

*

65

مرزوق الغانم

*

33

طالل الجالل

*

*
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8
محليات
ً
األمير :اليقظة والحذر والتصدي بحزم لمن يتربص بوطننا شرا
ةديرجلا

•
العدد  / 4118األربعاء  15مايو 2019م  10 /رمضان 1440هـ

سموه زار وولي العهد ورئيس الوزراء الحرس الوطني والجيش للتهنئة برمضان

األمير وولي العهد والوفد المرافق خالل زيارة الحرس وفي استقبالهم سالم العلي

دعا صاحب السمو المؤسسات
العسكرية إلى اتخاذ اليقظة
والحذر والجاهزية التامة
للحفاظ على وطننا العزيز
وتجنيبه أي خطر ،والتصدي ً
بحزم لكل من يتربص به شرا،
ال سيما أن العديد من مناطق
الصراع في محيطنا اإلقليمي
ال تزال تعاني حالة عدم
االستقرار وانعدام األمن.

على درب
اإلخالص
والتفاني
سائرون
ً
يدا بيد مع
«الدفاع»
و«الداخلية»
و«اإلطفاء»

الرفاعي

«الحرس»
ضرب أروع
مثل في
التكاتف مع
جهات الدولة
خالل أزمة
األمطار

الرفاعي

أكـ ـ ــد صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـي ــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
ثقته الكبيرة بالقوى العسكرية
للقيام بمتطلبات الموقف واتخاذ
ال ـي ـق ـظ ــة وال ـ ـح ـ ــذر والـ ـج ــاه ــزي ــة
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وط ـن ـن ــا ال ـع ــزي ــز
وتـجـنـيـبــه ك ــل خ ـطــر ،والـتـصــدي
بكل حزم لكل من يتربص به شرا,
ال سـيـمــا ان ال ـعــديــد مــن مناطق
ا ل ـص ــراع فــي محيطنا اإلقليمي
ال ت ــزال تـعــانــي ج ــراء حــالــة عــدم
االستقرار وانعدام األمن.
وثـمــن س ـمــوه ,فــي كلمتين له
خ ــال زيــارت ـيــن ق ــام بـهـمــا مساء
ام ـ ــس االول إل ـ ــى نـ ـ ــادي ض ـبــاط
الجيش والرئاسة العامة للحرس
ال ــوط ـن ــي ,الـ ـ ــدور ال ــوط ـن ــي ال ــذي
تـقــوم بــه الـمــؤسـســات العسكرية
فــي الـحـفــاظ عـلــى ســامــة الــوطــن
وحـمــايـتــه وال ـ ــذود ع ـنــه ,مـشـيــدا
بـ ـتـ ـع ــاون ت ـل ــك الـ ـم ــؤسـ ـس ــات مــع
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
وال ـت ـط ــوع ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
اآلث ـ ــار ال ـم ـتــرت ـبــة جـ ــراء األم ـط ــار
الغزيرة التي شهدتها البالد العام
الماضي ،والتي جسدت ما يتمتع
ب ــه مـنـتـسـبــو ال ـج ـيــش وال ـح ــرس
الــوطـنــي مــن روح وطـنـيــة عالية
وإ ح ـس ــاس كـبـيــر بمسؤوليتهم
االجتماعية.
ودعـ ــا س ـمــوه ال ــى االس ـت ـمــرار
ف ــي ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة ل ـمــواك ـبــة
التطورات في المجال العسكري
والعمل على رفع كفاء ة العنصر
ال ـب ـش ــري ،م ــؤك ــدا أن ال ــدول ــة لن
تـ ـت ــوان ــى فـ ــي ت ـق ــدي ــم كـ ــل ال ــدع ــم
لتحقيق ذلك.
وقـ ـ ــام ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ،وف ــي
معيته سمو و لــي العهد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد ورئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك والوفد المرافق ،بزيارة
ال ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـحــرس
الوطني حيث كان في االستقبال
س ـم ــو رئ ـي ــس الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس
ال ـح ــرس ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـمــد
ووكيل الحرس الفريق ركن هاشم
الرفاعي وكبار القادة.
وألـ ـ ـق ـ ــى س ـ ـمـ ــوه ك ـل ـم ــة ب ـه ــذه
الـمـنــاسـبــة ق ــال فـيـهــا :يطيب لنا
وأخ ــي سـمــو ول ــي الـعـهــد وسمو
رئـيــس مجلس ال ــوزراء واإلخ ــوة
الـمــرافـقـيــن أن نلتقي بـكــم جريا
على عادتنا السنوية فــي ليالي
شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك لنتبادل

ً
سموه مصافحا سالم العلي
م ـع ـكــم ال ـت ـه ــان ــي مـبـتـهـلـيــن إل ــى
ال ـبــاري جــل وع ــا أن يتقبل منا
صــالــح األع ـمــال وأن يعيده على
وطـنـنــا الـعــزيــز وشـعـبـنــا الـكــريــم
وعلى أمتينا العربية واالسالمية
بوافر الخير واليمن والبركات.
وق ــال س ـمــوه ان "م ــا تـقــومــون
ب ــه م ــن واجـ ــب م ـشــرف ف ــي حفظ
وصـ ـ ـ ـ ــون أمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــوطـ ـ ــن الـ ـع ــزي ــز
واستقراره بالتعاون مع إخوانكم
في الجيش والشرطة لهو موضع
ت ـقــديــر واع ـ ـتـ ــزاز ال ـج ـم ـيــع ول ـقــد
أثبتم مــرارا تفانيكم وإخالصكم
ف ــي أداء مـهــامـكــم بـ ــروح وطـنـيــة
عالية وأنكم ،كما عهدناكم ،أهل
لـلـمـســؤولـيــة الـجـسـيـمــة الـمـلـقــاة
على عاتقكم".
وأض ــاف" :ال يفوتني االشــادة
بما قــام بــه الـحــرس الــوطـنــي من
ج ـهــود طـيـبــة ودور ح ـيــوي ومــا
أبــداه من تعاون تام مع مختلف
الجهات في التعامل مع تداعيات
األم ـطــار الـغــزيــرة الـتــي اجتاحت
البالد مما أسهم في التخفيف من
اآلثــار المترتبة عليها وبصورة
أبــرزت جليا أبهى معاني الحب
والوفاء للوطن العزيز".

تاريخ مشرف
وقـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـم ـ ــوه إن "الـ ـ ـح ـ ــرس
ال ــوطـ ـن ــي يـ ـع ــد إح ـ ـ ــدى ال ــرك ــائ ــز
الرئيسية التي يعول عليها في
منظومة األمن والدفاع عن الوطن
ويـشـهــد بــذلــك تــاريـخــه المشرف
ال ـ ــذي سـ ـط ــره ش ـ ـهـ ــداؤه األب ـ ــرار
مـنــوهـيــن ب ـهــذا ال ـص ــدد بـحــرص

صاحب السمو يلقي كلمته

 ...ويدون كلمة في سجل الشرف
ومـحـطــة لـلــدبـلــومــاسـيــة ورائـ ــدة
للتنمية".

تعاون وحماية

جابر المبارك مهنئا سالم العلي
أخـيـنــا سـمــو األخ الـشـيــخ ســالــم
الـعـلــي ال ـص ـبــاح رئ ـيــس الـحــرس
ال ــوطـ ـن ــي ون ــائـ ـب ــه م ـع ــال ــي األخ
ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ال ـجــابــر
ال ـص ـب ــاح وب ـج ـه ــوده ــم الـ ـب ــارزة
لالرتقاء بكفاء ة هــذه المؤسسة
العسكرية الشامخة في مختلف
النواحي السيما فــي رفــع كفاء ة
مـنـتـسـبـيـهــا ع ـب ــر اش ــراكـ ـه ــم فــي
ال ــدورات والتمارين والمناورات
ال ـع ـس ـكــريــة وبـ ـص ــورة مـنـهـجـيــة
وتوفير كل ما يستلزم من أحدث
المعدات وأنظمة األسلحة".
وختم سموه بقوله" :ال يخفى
عليكم الـتـطــورات والمستجدات
الخطيرة التي يشهدها محيطنا
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـت ــوج ــب

م ـن ـكــم أق ـص ــى درج ـ ـ ــات الـحـيـطــة
وا لـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــذر لـ ـ ـ ـ ــدى أداء ا ل ـ ـم ـ ـهـ ــام
المنوطة بكم ،السيما المتعلقة
ب ـح ـم ــاي ــة ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة،
وكما هــو معهود أنكم على قدر
ً
المسؤولية" ،داعيا في هذه األيام
المباركة المولى تعالى "أن يحفظ
وطننا الغالي ويديم عليه نعمة
األمن واألمان ،وأن يتغمد بواسع
مغفرته ورضوانه شهداء الوطن
األبرار ويسكنهم فسيح جناته".
وألقى وكيل الحرس الوطني
الفريق ركن هاشم الرفاعي كلمة
بالمناسبة ق ــال فـيـهــا" :يشرفنا
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ع ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــرس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ س ــال ــم
العلي وجميع منتسبي الحرس

ال ــوطـ ـن ــي أن نـ ــرحـ ــب ب ـس ـمــوكــم
وص ـح ـب ـكــم ال ـ ـكـ ــرام ف ــي ال ـح ــرس
وي ـس ـع ــدن ــا أن ن ــرف ــع إل ـ ــى م ـقــام
س ـم ــوك ــم أس ـم ــى آي ـ ــات ال ـت ـهــانــي
وال ـت ـب ــري ـك ــات ب ـم ـنــاس ـبــة تـكــريــم
سـمــوكــم مــن قـبــل الـبـنــك الــدولــي.
كما نعرب عن سعادتنا الغامرة
بـ ـح ــب سـ ـم ــوك ــم ب ـ ـهـ ــذه الـ ــزيـ ــارة
الـســامـيــة الـتــي نستمد مـنـهــا ما
ي ـع ـي ـن ـنــا ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــذل وال ـع ـط ــاء
شأننا شأن منتسبي المؤسسات
العسكرية والمدنية سائرين على
طــريــق رسـمـتــم سـمــوكــم معالمه
وحـ ــددتـ ــم أهـ ــدافـ ــه ن ـح ــو (ك ــوي ــت
ج ــدي ــدة) جـعـلـتـمــوهــا بحكمتكم
وتوجيهاتكم السامية نموذجا
لـ ـلـ ـعـ ـط ــاء وم ـ ـ ـنـ ـ ــارة ل ــان ـس ــان ـي ــة

وق ـ ـ ــال الـ ــرفـ ــاعـ ــي إن الـ ـح ــرس
الوطني بقيادته الواعية وعقول
وسواعد منتسبيه يواصل نهضة
وت ـ ـط ـ ــورا فـ ــي شـ ـت ــى الـ ـمـ ـج ــاالت
السيما العسكرية واألمنية منفذا
توجيهات قيادته مترجما رؤاها
م ــن خـ ــال م ــا رس ـم ــه م ــن خـطــط
استراتيجية.
ث ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض بـ ـعـ ـض ــا م ــن
جوانب جاهزية الحرس الوطني
وإن ـ ـجـ ــازاتـ ــه ،ف ـق ــال إن "ال ـح ــرس
مـ ـمـ ـث ــا ب ـ ــوح ـ ــدات ـ ــه ال ـع ـس ـك ــري ــة
واألمنية وبخاصة لــواء التعزيز
ول ـ ـ ـ ــواء الـ ـحـ ـم ــاي ــة ول ـ ـ ـ ــواء األمـ ــن
الداخلي ووحــدة اإلطـفــاء يساند
الجيش ووزارة الداخلية واإلدارة
العامة لالطفاء في القيام بالمهام
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة الس ـي ـمــا
حماية المنشآت الحيوية والبنى
ال ـت ـح ـت ـي ــة وقـ ـ ــد ت ـس ـل ــم الـ ـح ــرس
رس ـم ـي ــا مـ ـه ــام ت ــأم ـي ــن وح ـمــايــة
ا لـمـنـشــآت النفطية فــي المنطقة
ال ـ ــوس ـ ـط ـ ــى ب ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة ع ــالـ ـي ــة
المستوى.
ً
وت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى دور ال ـح ــرس
الوطني في إسناد أجهزة الدولة
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـي ــة والـمــدنـيــة
وقـ ــت األزم ـ ـ ــات والـ ـ ـط ـ ــوارئ ،ذكــر
أنه كان خالل فترة هطول أمطار
الخير من أوائل الجهات المشاركة
ب ـم ـع ــدات ــه وآلـ ـي ــات ــه ومـنـتـسـبـيــه
وض ــرب أروع مـثــل فــي التكاتف

والتالحم والتعاضد مــع جهات
الدولة المعنية" ،ونبشر سموكم
كـمــا وعــدنــاكــم ف ــي ب ــداي ــة العمل
بالخطة االستراتيجية الخمسية
 20-20بأن مشروع إنشاء جناح
الطيران العمودي ينفد وفــق ما
هــو مـخـطــط لــه مــن حـيــث البنية
التحتية والـقــوى البشرية وذلــك
لـلـمـشــاركــة ف ــي الـعـمـلـيــات ونـقــل
القوات واإلخــاء الطبي والبحث
واإلنقاذ".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ــركـ ــز الـ ــدفـ ــاع
الكيماوي والرصد االشعاعي في
الـحــرس الــوطـنــي أصـبــح "صمام
األمان في الكويت".
وجدد الرفاعي العهد لصاحب
السمو "بأننا على درب االخالص
والتفاني من أجل وطننا العزيز
ً
س ــائ ــرون يـ ــدا ب ـيــد م ــع إخــوان ـنــا
ف ــي وزارتـ ـ ــي ال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة
واإلدارة العامة لالطفاء ،مؤكدين
ال ـتــزام ـنــا بـتـحـقـيــق ش ـعــار االم ــن
اوال ،مستلهمين بذلك توجيهاتكم
السامية بمؤازرة عضدكم المتين
سمو ولي العهد".
ك ـمــا ت ــم ع ــرض فـيـلــم وثــائـقــي
بعنوان "فــي قلب الـحــدث" ثــم تم
تقديم هدية تذكارية إلى صاحب
ال ـس ـمــو وس ـم ــو ول ــي ال ـع ـه ــد ,ثم
ت ـف ـضــا ب ــال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى سـجــل
الشرف.
هذا وقد رافــق سموه في هذه
الـ ــزيـ ــارة ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح ووزي ــر
ش ــؤون الــديــوان األم ـيــري الشيخ
علي الجراح وكبار المسؤولين.

صاحب السمو :الجزائر تدعم
الكويت في رأب الصدع العربي

ولي العهد يدون كلمته

أشاد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،بالعالقات األخوية
الوطيدة التي تجمع الكويت بالجزائر ،مؤكدا حرص البلدين الدائم
والمشترك لالرتقاء بأطر التعاون في مختلف المجاالت ،بما يخدم
المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن ذلك جاء في رسالة وجهها
سمو األمير إلى الرئيس المؤقت للجزائر عبدالقادر بن صالح.
وذكـ ــرت أن سـمــو األم ـي ــر أع ــرب لـ ـ «ب ــن ص ــال ــح» ع ــن مـشــاطــرتــه
الرؤى حول أهمية استمرار نهج التشاور والتنسيق بين البلدين
الشقيقين حول مجمل القضايا على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
مثمنا دعم الجزائر لجهود الكويت الرامية إلى تعزيز الروابط بين
الدول العربية ،ومساعيها لحل الخالفات ورأب الصدع بين األشقاء.

ً
سموه مصافحا كبار ضباط الحرس

األمير وولي العهد وسالم العلي ومشعل األحمد وجابر المبارك والنائب األول في صورة جامعة مع كبار ضباط الحرس
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«ثقتنا كبيرة بالقوى العسكرية وجاهزيتها لمتطلبات الموقف»
فيلم وثائقي لـ«الحرس» بعنوان «في قلب الحدث» وهدايا تذكارية إلى األمير وولي العهد

األمير وولي العهد ومشعل األحمد والنائب األول والخضر

الحرص
السامي على
التالحم تجسد
ً
جليا في
تجاوز أزمات
كثيرة ألمت
بالمنطقة

الخضر

جاهزون
ً
دوما لردع
كل التهديدات
والمخاطر
التي تمس أمن
الوطن وسالمة
أراضيه

الخضر

رئيس األركان وقبلة على جبين صاحب السمو

زيارة الجيش
و ق ـ ـ ـ ــد زار ص ـ ــا ح ـ ــب ا لـ ـسـ ـم ــو
وفـ ــي مـعـيـتــه س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ونــائــب رئـيــس ال ـحــرس الوطني
وس ـم ــو رئ ـي ــس م ـجـلــس الـ ـ ــوزراء
نــادي ضـبــاط الجيش ،وكــان في
اس ـت ـق ـبــال س ـم ــوه ال ـن ــائ ــب األول
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــدف ــاع الـشـيــخ نــاصــر الـصـبــاح،
ورئـيــس األرك ــان العامة للجيش
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن م ـح ـمــد ال ـخ ـضــر،
ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد
المنصور وكبار القادة.
وق ـ ـ ـ ــد أل ـ ـ ـقـ ـ ــى س ـ ـ ـمـ ـ ــوه بـ ـه ــذه
المناسبة الكلمة التالية:
"يـسـعــدنــي وأخ ــي سـمــو ولــي
الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد
وأخـ ـ ـ ــي نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــرس
الــوطـنــي الـشـيــخ مـشـعــل األحـمــد
وس ـم ــو رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك واألخ ــوة
المرافقين أن نلتقي بكم في هذه
الليلة المباركة جريا على عادتنا
السنوية وأن نبادلكم التهاني
بشهر رمضان المبارك مبتهلين
إلــى ال ـبــاري جــل وعــا أن يتقبل
م ـنــا جـمـيـعــا صـيــامـنــا وقـيــامـنــا
وصالح أعمالنا وأن يعيده على
وطـنـنــا الـعــزيــز وشعبنا الكريم
وعـ ـل ــى ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ع ـل ــى أرضـ ــه
الطيبة بالخير واليمن والبركات
وعلى أمتينا العربية واإلسالمية
بالرفعة والعزة والسؤدد.
إخواني وأبنائي
إن ـكــم تـحـظــون بـمـنــزلــة عالية
في نفوسنا وبتقدير كبير ،وما
زيارتنا هذه والتي نحرص على
الـقـيــام بـهــا كــل ع ــام إال للتأكيد
عـ ـل ــى م ـك ــان ـت ـك ــم ال ــرفـ ـيـ ـع ــة ل ــدى
الجميع والتقدير المطلق على
إ يـفــا ئـكــم بالمسؤولية المشرفة
الملقاة على عاتقكم في الحفاظ
ع ـلــى س ــام ــة ال ــوط ــن وحـمــايـتــه
والذود عنه والتفاني في خدمته،
مـ ـشـ ـي ــدي ــن بـ ـم ــا قـ ــامـ ــت ب ـ ــه ق ــوة
الواجب (غيث) من جهود كبيرة
بــالـتـعــاون مــع مختلف الجهات
الرسمية والتطوعية في التعامل
مع اآلثار المترتبة جراء األمطار
ال ـغ ــزي ــرة ال ـت ــي شـهــدتـهــا ال ـبــاد
ال ـع ــام ال ـمــاضــي وال ـت ــي جـســدت

األمير :نتمنى لإلمارات
والمنطقة األمن واالستقرار
سموه اتصل بولي عهد أبوظبي وعزى في صفير
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
في قصر بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سموه وزير الشؤون االجتماعية سعد الخراز،
ورئ ـيــس مجلس إدارة جمعية الـمـيــاه د .صــالــح المزيني،
وأعـضــاء الجمعية ،ورئيس لجنة اإلش ــراف العليا لمؤتمر
«قوتنا بوحدتنا» يوسف الياسين وأعضاء اللجنة.
حضر المقابلتين وزيــر شــؤون الــديــوان األمـيــري الشيخ
علي الجراح.
من جهة أخرى ،أجرى صاحب السمو اتصاال هاتفيا بأخيه
ولــي عهد أبــوظـبــي ،نــائــب الـقــائــد األعـلــى لـلـقــوات المسلحة
باإلمارات العربية المتحدة ،صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،في ضوء ما تعرضت له أربع ناقالت نفطية من
عمل تخريبي بالقرب من المياه اإلقليمية لإلمارات.
وأعرب سموه عن استنكاره لهذا العمل ،متمنيا أن تسفر
التحقيقات التي تجريها السلطات اإلماراتيةعن كشف من
يقف وراء تلك األعمال التخريبية التي تهدد سالمة المالحة
البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية،
وأن ينعم األشقاء في اإلمارات والمنطقة باألمن واالستقرار.
َ
وبعث صاحب السمو ببرقيتي تعزية إلى الرئيس اللبناني
العماد ميشال عون ،وإلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعيّ ،
عبر فيهما
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الكاردينال
مــار نصرالله بـطــرس صفير بـطــر يــرك الكنيسة المارونية
ً
السابق ،معربا سموه لهما ،وللكنيسة المارونية عن خالص
ً
تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب األليم ،راجيا للفقيد
الرحمة ،وللجميع جميل الصبر وحسن العزاء.
واسـتــذكــر سموه بكل االع ـتــزاز مناقب الفقيد وسجاياه
السمحة ودوره المحوري في خدمة وطنه لبنان الشقيق،
وإسهاماته الوطنية الجليلة المشهود لها في ترسيخ أواصر
اللحمة اللبنانية ،ومساعيه الحميدة في تعزيز وحدة الشعب
اللبناني الكريم طوال حياته الحافلة بالعطاء الكبير.
وبـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ورئـيــس
مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

األمير وفي استقباله النائب األول والخضر
مــا يتمتع بــه منتسبو الجيش
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ـبـ ــواسـ ــل م ـ ــن روح
وط ـن ـيــة عــال ـيــة وإح ـس ــاس كبير
بمسؤوليتهم االجتماعية.
إخواني وأبنائي
ال ي ـخ ـفــى عـلـيـكــم م ــا يـشـهــده
الـ ـمـ ـج ــال ال ـع ـس ـك ــري مـ ــن ت ـطــور
م ـ ـت ـ ـسـ ــارع سـ ـ ـ ــواء عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
ت ـطــور األس ـل ـحــة وفــاعـلـيـتـهــا أو
بـ ـح ــداث ــة الـ ـنـ ـظ ــري ــات وم ـن ــاه ــج
التدريب الميداني العسكري مما
يستوجب االسـتـمــرار بالجهود
الرامية لمواكبة هــذه التطورات
والعمل على رفع كفاءة العنصر
الـبـشــري ،مــؤكــديــن أن الــدولــة لن
تـ ـت ــوان ــى فـ ــي ت ـق ــدي ــم كـ ــل ال ــدع ــم
لتحقيق ذلك.

اليقظة والجاهزية
ال ت ـ ــزال ال ـع ــدي ــد م ــن مـنــاطــق
ا ل ـصــراع فــي محيطنا اإلقليمي
تعاني مــن حالة عــدم االستقرار
وانـ ـع ــدام األمـ ــن وإن ثـقـتـنــا بكم
ك ـب ـيــرة ع ـلــى ال ـق ـيــام بمتطلبات
الموقف واتخاذ اليقظة والحذر
والجاهزية للحفاظ على وطننا
ال ـ ـعـ ــزيـ ــز وتـ ـجـ ـنـ ـيـ ـب ــه كـ ـ ــل خ ـطــر
والـ ـتـ ـص ــدي ب ـك ــل ح ـ ــزم ل ـك ــل مــن
يتربص به شرا.
اللهم أدم على وطننا الغالي
نعمة األمــن واألمــان واالستقرار
واالزدهار وتغمد بواسع رحمتك

عدد من الشيوخ والمسؤولين خالل الزيارة
لــزعــزعــة األمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار في
البالد".

ومغفرتك شهداءنا األبرار الذين
ضـحــوا بأنفسهم الــزكـيــة دفــاعــا
عن الوطن الغالي وحفاظا على
عزته ورفعته.
وال ـس ــام عليكم ورح ـمــة الله
وبركاته".

تعزيز الوحدة

اضطرابات وتحديات
كما ألقى رئيس األركان العامة
لـلـجـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن محمد
الـخـضــر كـلـمــة ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة،
ن ـي ــاب ــة عـ ــن م ـن ـت ـس ـبــي ال ـج ـيــش،
بارك فيها لصاحب السمو بهذا
الشهر الفضيل "ونتقدم لسموكم
بالشكر والتقدير على تشريفكم
ل ـن ــا بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـكــري ـمــة
ف ــي هـ ــذا ال ـل ـق ــاء األب ـ ــوي والـ ــذي
نفخر بــه كــل ع ــام لـمــا نـلـقــاه من
مشاعر أبوية واهتمام بالغ من
سموكم يجسد لنا مدى محبتكم
البنائكم".
وأض ــاف" :ال يخفى على أحد
ما يمر به العالم من اضطرابات
وتهديدات تــزداد وتيرتها يوما
بعد يوم لتشكل تحديات أمنية
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ــي
وال ــدول ــي ،ورغـ ــم ذل ــك فـلـقــد كــان
لحكمتكم المعهودة يا صاحب
السمو ال ــدور الكبير فــي تجاوز
العديد مــن تلك الـتـحــديــات ،كما
أن ح ــرص س ـمــوكــم ال ــدائ ــم على
الـتــاحــم والـتــآخــي تجسد جليا

مشعل االحمد خالل زيارة نادي ضباط الجيش وفي استقباله
النائب االول
فــي تـجــاوز الـعــديــد مــن الـظــروف
واألزم ــات التي ألمت بالمنطقة،
وب ــاألخ ــص دور سـمــوكــم الـبــارز
في محاولة لم الشمل الخليجي
وال ــذي اتـفــق عليه الـعــالــم أجمع
ف ـضــا ع ـمــا ألي ــادي ـك ــم الـبـيـضــاء
م ــن رع ــاي ــة ش ـم ـلــت ال ـع ــدي ــد مــن
دول العالم دون تمييز بين عرق
أو ل ــون أو دي ــن وكــذلــك الـجــانــب
اإلن ـســانــي عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم
أجمع".
وت ــاب ــع ب ـ ــأن "الـ ـع ــال ــم ب ــأس ــره
يـمــر بـتـحــديــات كـبـيــرة وأح ــداث

م ـت ـس ــارع ــة ت ـع ـص ــف بـ ــه وت ــؤث ــر
ع ـل ــى أمـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار الـمـنـطـقــة
بشكل مباشر ولقد شهد العالم
تنوعا فــي مـصــادر التهديد في
اآلونة األخيرة وتطور صوره من
خالل االنتقال من نظام الحروب
التقليدية بين ال ــدول إلــى صور
من الحروب غير التقليدية ومنها
م ــا ي ـس ـمــى ب ـح ــرب ال ـم ـع ـلــومــات
وال ـتــي مــن خــالـهــا تــم استغالل
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ب ـش ـك ــل أدى إلـ ـ ــى ضـ ـ ــرب األمـ ــن
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي والـ ـ ــوحـ ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة

وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر أن "الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم أجـ ـم ــع
ش ـهــد بـتـمـيــز س ـمــوكــم ف ــي كــافــة
الـصـعــد وال ـم ـج ــاالت الـسـيــاسـيــة
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية والتنموية ومجال
العمل اإلنساني ولقد كان تكريم
سموكم إقليميا ودولـيــا مصدر
فـخــرنــا واعـ ـت ــزازن ــا ...ووفـ ــاء منا
يــا صــاحــب السمو وانـطــاقــا من
ثــواب ـت ـنــا الــوط ـن ـيــة ف ــإن ــه يتعين
عـ ـلـ ـيـ ـن ــا جـ ـمـ ـيـ ـع ــا تـ ــرج ـ ـمـ ــة هـ ــذا
االحتفاء الدولي من خالل تكريم
ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ل ـس ـمــوكــم عن
ط ــري ــق االل ـت ـف ــاف ح ــول قـيــادتـنــا
الـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز وح ــدتـ ـن ــا
ال ــوط ـن ـي ــة ب ـتــاح ـم ـنــا وتــآخ ـي ـنــا
حيث حثنا ديننا الحنيف على
الوقوف متآخين صفا واحدا مع
والة أمرنا".
وقــال" :لقد ترجمت حكومتنا
رؤيتكم المستقبلية الثاقبة في
خطوات عملية سخرت بها كافة
اإلمـكــانــات لتحقيق رؤي ــة كويت
جديدة  2035ولقد سعدنا بتولي
ال ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع مسؤولية
تنسيق الجهود الحكومية نحو
ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف الـ ـس ــام ــي ب ـن ـظــرتــه

ورؤي ـت ــه الـثــاقـبــة وح ـســن إدارت ــه
لــأمــور نحو كــويــت افـضــل ولقد
س ـ ـخـ ــرت وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع ك ــا ف ــة
إمكاناتها ووضعتها بين يديه
في سبيل المشاركة الفعالة في
تلك الجهود الحكومية وسيظل
ال ـج ـيــش ذراعـ ـ ــا لـلـخـيــر وم ـعــوال
لـلـبـنــاء ودرعـ ــا ف ــي وج ــه األع ــداء
وسـنـكــون دائـمــا حريصين على
نـيــل ثقتكم الـغــالـيــة وحـســن ظن
الوطن بنا".
وخ ـتــم ال ـخ ـضــر" :ن ـعــاهــد الـلــه
عــز وج ــل ثــم سـمــوكــم ب ــأن يكون
ال ـج ـيــش ه ــو ال ـح ـصــن الحصين
وال ـ ـ ـ ـ ــدرع ال ـ ــواق ـ ــي ل ـ ـهـ ــذا ال ــوط ــن
والسعي قدما نحو تعزيز قدرات
قــواتـنــا المسلحة لـلــوصــول إلــى
أعلى درجــات الجاهزية القتالية
ألداء مهامها في المحافظة على
سيادة البالد وصيانة مكتسباته
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة م ـ ـجـ ــدديـ ــن ل ـس ـمــوكــم
ولـ ـل ــوط ــن الـ ـغ ــال ــي عـ ـه ــد الـ ـ ــوالء
والوفاء والطاعة للذود عن حمى
ال ــوط ــن وب ــذل ال ـغــالــي والـنـفـيــس
دفاعا عن أمنه واستقراره داخل
ً
وخ ــارج الـبــاد ،وجــاهــزون دومــا
ل ــردع كــل الـتـهــديــدات والمخاطر
التي تمس أمن وسالمة أراضيه".
بعدها ألقى الوكيل أول حزام
الـ ـشـ ـم ــري ق ـص ـي ــدة شـ ـع ــري ــة .ثــم
تفضل صاحب السمو وسمو ولي
العهد بالتوقيع في سجل الشرف.

أكاديميا
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«كنترول الحقوق» :انتهت االمتحانات وأجهزة
التشويش على الغشاشين لم تصل بعد
فيصل متعب

ً
قدمنا طلبا
إلى اإلدارة
لشرائها
والتقشف
والبيروقراطية
يعطالنه
العنزي

ك ـشــف رئ ـي ــس لـجـنــة ال ـك ـن ـتــرول ف ــي كلية
الحقوق بجامعة الكويت د .مساعد العنزي،
عن رصد حاالت غش في االختبارات النهائية
ً
بالكلية ،مبينا أنه تم تحرير نحو  6محاضر
ُ
غــش ،وأغلبها اســتـخـ ِـدمــت فيها السماعات
الحديثة مــع موصلها ،و تــم تفعيل اللوائح
ا لـخــا صــة بالغش للحفاظ على حــق الطلبة
المجتهدين.
وقال العنزي لـ «الجريدة» ،إنه «قبل تشكيل
لجنة الكنترول بشهر ونصف الشهر قدمنا
طلبا لـشــراء أجـهــزة تشويش ،ولكن لألسف
الـشــديــد بـسـبــب الـبـيــروقــراطـيــة اإلداري ـ ــة في
الكلية وتقشف الميزانية لم تصل إلينا هذه
ً
األجهزة إلى اآلن ،علما بأن غدا الخميس هو
موعد آخر اختبارات الكلية» ،مستدركا «لكن
اشترينا أجهزة على نفقتنا الخاصة لكشف
السماعات والمعادن ومساعدتنا في كشف
الطلبة الراغبين في الغش».
وأوضح أن العقوبات في «الحقوق» ُت ّ
فعل
على جميع الطلبة ،فكل من يثبت عليه الغش
ً
خ ــال االخ ـت ـبــارات يعتبر راس ـبــا فــي جميع

الـ ـمـ ـق ــررات ال ــدراسـ ـي ــة ال ـت ــي خــاض ـهــا خــال
الفترة ،كما انه سيعيد السنة الدراسية كلها،
مضيفا« ،وف ــي ح ــال عــودتــه م ــرة أخ ــرى إلــى
الغش واعترافه أثناء التحقيق معه يتم فصله
نهائيا من الجامعة».
وعن عمل لجنة الكنترول أثناء االختبارات
ال ـن ـهــائ ـيــة ،ق ــال ال ـع ـن ــزي ،إن الـلـجـنــة تتلقى
درج ـ ــات أع ـم ــال ال ـس ـنــة ال ــدراس ـي ــة الـخــاصــة
بالطلبة عن طريق أساتذة المقررات ،ثم تقوم،
من خالل فريقها الذي يصل الى  30شخصا
م ــن أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس وال ـمــوظ ـف ـيــن،
بالمراقبة على  9قــاعــات ،وأحيانا  12قاعة
فــي ال ـيــوم ال ــواح ــد ،كـمــا ت ـقــوم بـجـلــب أوراق
اخـتـبــارات الطلبة ،وتغطي االســم كــامــا ،ثم
تطلب من أستاذ المقرر تصحيح هذه األوراق
خالل فترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين،
ومن ثم يقدمها لنا ،ونعلن النتيجة النهائية
للطالب».
وذك ـ ـ ــر الـ ـعـ ـن ــزي أن ـ ــه «أثـ ـ ـن ـ ــاء ع ـم ــل لـجـنــة
الكنترول في رصد درجات طلبة السنة الرابعة
في النظام اإللكتروني فوجئنا بعطل فني في

النظام اإللكتروني ،وعليه تــم تأجيل رصد
الدرجات لثالثة مقررات لهؤالء الطلبة بسبب
هــذا الـعـطــل» ،الفـتــا الــى أن عمل اللجنة كان
على قدم وساق لتعجيل رصد هذه الدرجات
في النظام ،ولكن بسبب هذه األعطال الفنية
الخاصة بنظم المعلومات تم تأجيل الرصد
إلى حين إصالحها.
وعن التظلمات في الكلية ،أوضح العنزي،
أن هناك بعض الطلبة يطلبون رفع درجات
أعـمــال السنة الـتــي تـقــدم بالتظلمات ،حيث
يكون الطالب حاصال على درجة أعمال  25من
 40درجــة ،ويطلب في التظلم رفعها إلى 30
درجة ،وذلك للحصول على درجة أعلى خالل
عملية إعادة التصحيح ،ولكن من خالل دقة
عملنا في اللجنة نراجع مراجعات دقيقة حول
األعمال الكاملة للطالب ليتم إعطاؤه النتيجة
النهائية ،واعتمادها في النظام االلكتروني،
مشيرا إلى أن هناك فترة يومين بعد إعالن
النتيجة النهائية الستقبال التظلمات لبحثها
عن طريق فريق الرصد في لجنة الكنترول.

 18ألف مقعد للمقبولين في «التطبيقي»
النجادة لـ ةديرجلا :.التقديم للعام المقبل ينطلق  12يونيو
●

أحمد الشمري

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدة الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول
وال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب د.
رباح النجادة عن اعتماد اللجنة
العليا للقبول ،في اجتماعها الذي
عقد مؤخرا ،سياسة القبول للعام
الدراسي  ،2020-2019بالموافقة
على تحديد قبول  18ألف مقعد
للعام الدراسي المقبل في مختلف
التخصصات بالكليات والمعاهد
والدورات التدريبية.
وقــالــت الـنـجــادة ،لــ»الـجــريــدة»،
إن اللجنة العليا للقبول وافقت
على إعالن موعد استقبال طلبات
المتقدمين لاللتحاق بالدراسة
فــي «الـتـطـبـيـقــي» ،وال ــذي ينطلق
األربـعــاء  12يونيو المقبل ،عبر
الموقع االلكتروني للهيئة.
وأضافت أن التقديم لاللتحاق
م ــرة واح ــدة فــي ال ـعــام الــدراســي،
ك ـمــا حـ ــدث ف ــي الـ ـع ــام ال ـمــاضــي،

ويتم إعالن المقبولين للفصلين
الدراسيين دفعة واح ــدة ،مبينة
أن عـ ـم ــادة ال ـق ـب ــول والـتـسـجـيــل
تعمل على التنسيق في مختلف
اإلدارات ،ومنها إدارة الحاسب
اآللــي ،للتأكد من سالمة الموقع
ف ـن ـي ــا قـ ـب ــل فـ ـت ــح بـ ـ ــاب ال ـت ـق ــدي ــم
االلكتروني.

«الدراسات التجارية»
وأع ـل ـن ــت الـ ـنـ ـج ــادة تـخـفـيــض
نسبة التقديم لاللتحاق بالنسبة
ل ـخــري ـجــي ال ـشـ ـه ــادات ال ـثــانــويــة
القديمة ،الراغبين في تخصصات
كلية الدراسات التجارية إلى 75
في المئة ،بــدال من  80في المئة،
كما هــو معمول بــه فــي السابق،
إلع ـطــاء فــرصــة كـبـيــرة لخريجي
الشهادات الثانوية القديمة الذين
ل ــم يـحــالـفـهــم ال ـح ــظ ف ــي الـقـبــول
للسنوات الماضية ،والسماح لهم
أيضا بالتقديم في التخصصات

رباح النجادة

الـ ـت ــي ت ـق ـب ــل شـ ـ ـه ـ ــادات ح ــدي ـث ــة،
وأب ــرزه ــا الـهـنــدســة الكيميائية،
فني أسنان ،وصحة بيئة وغيرها
من التخصصات.
وأف ــادت بــأن الـعـمــادة ستفتح
بـ ـ ـ ــاب االل ـ ـت ـ ـح ـ ــاق مـ ـ ـ ــدة ي ــوم ـي ــن
لـ ـخ ــريـ ـج ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة الـ ـث ــان ــوي ــة
اإلنكليزية عقب ظهور نتائجهم.

هيئة تدريس الجامعة :مخالفة الئحة
«رصد الدرجات» لتفادي «الوساطة»
● العويهان لـ ةديرجلا :.ال نشجع التفاوض بين األستاذ والطالب بعد إعالن النتيجة
● الشمري لـ ةديرجلا :.بعض األساتذة يضع النتيجة مباشرة في سجل الطالب
●

فيصل متعب

قال عضو هيئة تدريس اللغة
العربية في كلية اآلداب بجامعة
الكويت ،د .يوسف العويهان ،إن
الئ ـح ــة رصـ ــد الـ ــدرجـ ــات وضـعــت
لـلـحـفــاظ ع ـلــى مـصـلـحــة الـطــالــب
وأستاذ المقرر ،حيث تنص على
أن يتم وضع الدرجات في سجل
الطالب اإللكتروني بعد  48ساعة
م ــن إع ــان ـه ــا ع ــن ط ــري ــق ال ـبــريــد
اإللكتروني أو تعليقها على باب
مكتب أستاذ المقرر.
وكشف العويهان ،في تصريح
لـ «الجريدة» ،أن هناك سلبيات في
وض ــع آلـيــة الــرصــد فتحت الـبــاب
أم ــام أعـضــاء هيئة الـتــدريــس في
الجامعة بقبول «الوساطة» ،حيث
إن بعض الطلبة ّإذا علم أن درجاته
غير موفقة في الشعبة يبحث عن
«الوساطة» لتغييرها مما يسبب
لألساتذة حرجا في هذا األمر.
وتـ ــابـ ــع أن بـ ـع ــض األسـ ــاتـ ــذة
يضرب بالالئحة عرض الحائط،
ويرصد الدرجات في سجل الطالب
م ـب ــاش ــرة ل ـت ـف ــادي «ال ــوس ــاط ــة»،
مـ ـسـ ـتـ ـط ــردا :ول ـ ـكـ ــن م ـ ــن األج ـ ــدر
تطبيقها حـتــى إذا كــانــت هـنــاك
أخطاء في رصــد درجــات الشعبة

الدراسية ،فإنه يتم تعديلها بشكل
ال ـص ـح ـي ــح ،عـ ــن ط ــري ــق ت ــواص ــل
الطالب مع األستاذ ،حيث وضعت
ال ــائ ـح ــة ل ـت ـف ــادي األخـ ـط ــاء غير
المقصودة والتعديل عليها.

مصلحة الطالب
وبـ ـ ّـيـ ــن أن م ـص ـل ـحــة ال ـط ــال ــب
مــن األول ــوي ــات الـتــي ننظر إليها
فــي جامعة الـكــويــت ويـجــب على
األســاتــذة االنتظار وفــق الالئحة،
حـ ـت ــى ال ي ـظ ـل ــم أي طـ ــالـ ــب ق ــدم
م ـج ـهــودا مـتـفــوقــا ف ــي االخ ـت ـبــار،
ويفاجأ بنتيجة عكسية تماما عن

المجهود المقدم ،مردفا :كما أننا
نؤيد التمهل في وضعها بالسجل
اإللـكـتــرونــي للطلبة ،السيما إذا
كــان هناك متسع من الوقت أمام
األستاذ قد يصل إلى أسبوع كامل
حتى ال ُيظلم طالب.
وذكر أن هناك العديد من الطلبة
يــأتــي بـعــد اإلعـ ــان ع ــن النتيجة
بحجة التفاوض مع أستاذ المقرر،
وذلـ ــك ألس ـب ــاب تـتـمـثــل ف ــي إن ــذار
المعدل أو التخرج ،مضيفا :نحن
فــي الحقيقة ال نشجعها تماما،
حتى ال يعتمد الطالب على تلك
األس ـبــاب ،الفـتــا إلــى أنــه فــي حال
انخفاض درجــات جميع الشعبة

الــدراسـيــة تـكــون هـنــاك احتمالية
تقديرية من أستاذ المقرر بإعطاء
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة درج ـ ـ ـ ـ ــات لـ ــرفـ ــع ج ـم ـيــع
الدارسين في المقرر الدراسي.
من جانبه ،قال العميد المساعد
لشؤون الطالبية في كلية العلوم
اإلدارية بجامعة الكويت ،د .نايف
ال ـش ـم ــري ،إن ــه م ــن الـ ـض ــروري أن
يعي الطالب أن الفترة التي يرصد
بها األستاذ درجــات االختبار ثم
ينشرها بطريقته عن طريق البريد
اإللكتروني أو الحساب الشخصي
له أو تعليقها على باب المكتب،
ليست فـتــرة تـفــاوض بينه وبين
الـطــالــب فــي مـجــال رفــع الــدرجــات

وتغييرها ،بل هي آلية يعتمدها
األستاذ حتى يتم تعديلها إذا كان
هـنــاك أخ ـطــاء فــي رص ــد النتيجة
ال ـن ـهــائ ـيــة وب ـع ــد ال ـم ــراج ـع ــة يتم
تعديلها.
وأوضــح الشمري لـ «الجريدة»
أن بـعــض األس ــات ــذة ال يلتزمون
بــالــائـحــة وي ــرص ــدون ال ــدرج ــات
في سجل الطالب مباشرة ،بينما
الفكرة األساسية من الالئحة هي
تدارك األخطاء التي قد تحصل في
عملية الرصد ،مردفا :كما أن هناك
البعض يظنون من خالل تعليق
ال ــدرج ــات عـلــى مـكــاتــب األســاتــذة
أنها فرصة لتغييرها وأخذ درجة
أفـ ـض ــل ،وهـ ــي بــالـحـقـيـقــة ليست
هذه الفكرة.
وت ــاب ــع :كـمــا أن ــه فــي ح ــال عــدم
اس ـت ـجــابــة أسـ ـت ــاذ ال ـم ـق ــرر يلجأ
الطلبة إلــى تقديم تظلمات حتى
يـتــم إنـصــافـهــم عــن طــريــق إع ــادة
التصحيح وإ عـطــا ئـهــم النتيجة
ال ـص ـح ـي ـح ــة ،م ـب ـي ـن ــا أنـ ـ ــه خ ــال
السنوات الثالث الماضية من خالل
تقديم الطلبة التظلمات نلتمس
أن تكون الدرجة التي رصدها لهم
أستاذ المقرر هي الصحيحة.

ةديرجلا
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اختالف األحزاب الدينية األوروبية
عن «اإلسالم السياسي »
د .عبد المحسن حمادة
يرى "اإلخوان" أن أوروبا وهي دول ديمقراطية تسمح
ألحزاب ذات أسماء مسيحية دينية بمزاولة النشاط
السياسي ،وخير دليل على ذلك أنجيال ميركل المرأة
القوية التي حكمت ألمانيا ،فهي تنتمي إلى حزب بمرجعية
مسيحية ،في حين نجد كثيرا من الدول العربية ال تسمح
بقيام أحزاب على أسس إسالمية.
تحتج جماعة اإلخــوان المسلمين على القمع الــذي يواجه
أتـبــاع اإلس ــام السياسي فــي كثير مــن ال ــدول العربية ،وعلى
محاولة وصف حركاتهم بأنها جماعة إرهابية في كثير من
ال ــدول الـعــربـيــة ،ومــا يترتب على ذلــك مــن منعها مــن مــزاولــة
نشاطها السياسي.
وي ــرى اإلخـ ــوان أن ه ــذا الــوضــع يختلف عـمــا نـشــاهــده في
أوروبا وهي دول ديمقراطية ،فهي تسمح ألحزاب ذات أسماء
مسيحية دينية بمزاولة النشاط السياسي ،وخير دليل على
ذلــك أنجيال ميركل الـمــرأة القوية التي حكمت ألمانيا ،فهي
تنتمي إلى حزب بمرجعية مسيحية ،في حين نجد كثيرا من
ال ــدول العربية ال تسمح بقيام أح ــزاب على أســس إسالمية،
وتعتبرها مناهضة لألقليات غير المسلمة في المجتمع ،وأنها
ذات نزعة طائفية.
ويرمي اإلخوان وجماعات اإلسالم السياسي من وراء هذه
االدعــاء ات إلى إثبات أنهم جماعة مظلومة ،ويطالبون برفع
الظلم عنهم بأن يسمح لتنظيماتهم بمزاولة النشاط السياسي،
ويؤكدون أن ما تقوم به بعض الدول العربية من منع األحزاب
ذات التوجهات الدينية من ممارسة النشاط السياسي اعتداء
على حقوق اإلنـســان السياسية التي تكفلها جميع دساتير
العالم.
هناك آراء كثيرة عن نشأة الديمقراطية المسيحية في أوروبا،
ومــن هــذه اآلراء مــن يعتقد أنها نشأت بعد الـحــرب العالمية
الثانية ،وبعد سقوط النازية ،وتنامي المد الشيوعي والحركات
االشتراكية ،وتمكن روسيا الشيوعية من السيطرة على أجزاء
من أوروبا الشرقية.
وحاولت فرض فكرها العقائدي على شعوب تلك المنطقة
من أوروبا ،وحاربت الدين بصفة عامة ومنعت الكنائس ورجال
الدين من مزاولة طقوسهم الدينية ،وظهرت أحزاب شيوعية
واشتراكية في أوروبا الغربية ،وتحمست لنشر الفكر الشيوعي
واالشتراكي في الدول األوروبية.
عـنــدئــذ ن ـشــأت األح ـ ــزاب الـمـسـيـحـيــة األوربـ ـي ــة كـ ــردة فعل
لمناهضة تـلــك األف ـكــار ولـمـحــاصــرة الشيوعية ومنعها من
االنتشار في أوروبا الغربية ،فآمنت تلك األحزاب بأن المسيحية
جــزء مهم من الثقافة األوروبـيــة ،وأن المحافظة عليها شرط
أساسي في الحفاظ على الثقافة األوروبية.
لكن تلك األحــزاب ال تؤيد بعث كنيسة العصور الوسطى،
وال تمكين رجال الكنيسة على الثقافة والفكر األوروبي ،فهي
تؤمن بمدنية الدولة والديمقراطية والعلمانية وتداول السلطة
بطرق سلمية.
أما بالنسبة إلى جماعة اإلسالم السياسي ومدى إيمانها
بــالــديـمـقــراطـيــة فـتــوجــد صـعــوبــة فــي إث ـبــات م ــدى إي ـمــان تلك
األحزاب بالديمقراطية ،حيث ال توجد دراسات علمية تؤيد أو
تعارض ذلك ،ولكن يبدو من تاريخ اإلخوان أنهم يؤمنون بأن
الغاية تبرر الوسيلة ،وقد مارسوا العنف واإلرهــاب في عهد
الملكية ،فأدينوا باغتيال أحمد ماهر والنقراشي ودخلوا في
صراع مع عبدالناصر ثم السادات.
ثم لجؤوا إلى السعودية ،وقدمت لهم الكثير من المساعدات،
ثم تبين للسلطات السعودية أنهم كانوا ينشرون أفكارهم في
المناهج الدراسية ،ويمكن أن يكون ظهور جهيمان وبن الدن
من فكرهم ،فهذه الجماعة ما زالت بحاجة إلى دراسة عميقة
لتوضيح آثارها الشريرة على الدولة.

مناورة القوى العظمى في فنزويال
ً
 2016متخذا
فــاز دونالد ترامب في االنتخابات األميركية ًعــام ً
من عبارة "جعل الواليات المتحدة عظيمة مجددا" شعارا لحملته،
وسواء كانت ًتهم التآمر صحيحة أم ال ،فقد اتضح آنذاك أن موسكو
وروسيين كثرا يفضلونه على هيالري كلينتون.
يشير أحد التفسيرات التي تعلل دعم الكرملين ترامب إلى أنه
مستفز
نسخة أميركية حقيقية من فالديمير جيرينوفسكي ،سياسي
ِ
يهوى االستعراض يترشح في كل انتخابات رئاسية روسية ُ
ويظهر
ّ
يصوت
مــدى ســوء الـخـيــارات المتوافرة وإثــارتـهــا للشقاق ،إذا لــم
الروس لفالديمير بوتين.
ً
إذا ،دعــم الكرملين تــرامــب ألنــه اعـتـقــد أنــه سيضعف الــواليــات
المتحدة وال يجعلها عظيمة ،وتوضح األحداث األخيرة في فنزويال،
آخر بلد يعلق وسط المنافسة الجيو-سياسية بين الواليات المتحدة
وروسياَ ،
لم قام الكرملين برهان مماثل.
ينازع النظام البوليفاري بقيادة الرئيس نيكوالس مادورو منذ
أكـثــر مــن سـنــة ،حيث هــرب الماليين مــن الـبـلــد ،وتـحــولــت عمليات
االع ـت ـقــال الـجـمــاعــي إل ــى ح ــدث شـبــه مـنـتـظــم ،كــذلــك تــراجــع إنـتــاج
النفط بحدة ،واجتاحت المجاعة ونقص األغذية البلد ،وفي الثالث
والعشرين من يناير ،تحركت المعارضة الفنزويلية المتحالفة مع
الواليات المتحدة ،فأعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو
نفسه الرئيس الفعلي الشرعي.
ُ
نفذت هذه الخطوة بدعم من الواليات المتحدة وتنسيق معها،
وفي يوم واحد لم تعترف واشنطن وحدها بشرعية غوايدو ،بل حذا
حذوها معظم حلفائها ،وســارع مستشار األمن القومي األميركي
جون بولتون إلى أعالن أن الواليات المتحدة مستعدة للتدخل في
األزمة إذا دعت الحاجة ،حتى إنه أشار إلى مبدأ مونرو ،الذي يعتبر
أن لواشنطن وحدها الحق في التدخل في أميركا الالتينية.
فازت المعارضة الفنزويلية في االنتخابات البرلمانية عام ،2015
ً
االنتصار أكثرية دستورية تبلغ
محققة أكثرية كبيرة ،فمنحها هذا ً
ّ
تشكل هذه ضربة حظ،
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بل بلغ اإلقبال على صناديق االقتراع  ،%74علما أن هذا رقم قياسي
بالنسبة إلى انتخابات تشريعية في هذا البلد .جاءت هذه النتائج
ً
بعد سنتين من المعاناة في أسواق النفطً .
ولكن بعدما سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في عام ،2017
تحطيم برلمانه ،فنظم انتخابات غير نزيهة وأراد أن
أراد مادورو ً
يستبدل فعليا الجمعية الوطنية بجمعية تأسيسية ،و فــي هذه

أ .د .عبد المالك خلف التميمي
المرحلة كان باستطاعة إدارة ترامب أن تدعي بشكل مبرر أنها تعمل
من
باسم الشعب الفنزويلي ،ففرضت إدارته عقوبات على
أعضاء ً
ً
الجمعية التأسيسية ،ورغم ذلك لم تضع إدارة ترامب جدوال زمنيا
ألي عملية انتقالية في فنزويال.
وأقـ ــرت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ب ــأن مــوسـكــو ط ــرف لــه مـصــالــح في
فنزويال ،فأرسلت في مارس المبعوث الخاص األميركي إلى فنزويال
إلـيــوت أبــرامــز لعقد محادثات مــع نائب وزيــر الخارجية الروسي
سيرغي ريابكوف ،إال أن المفاوضات أخفقت ،مع أن ريابكوف قال:
"نفترض أن واشنطن تتعاطى مع أولوياتنا بجد" ،وأعلن أبرامز:
"خــرج كال الطرفين بفهم أفضل لوجهة نظر اآلخ ــر" ،وهكذا تبدد
مبدأ مونرو.
فــي غـضــون أسـبــوع أش ــارت روسـيــا إلــى أنـهــا مستعدة التخاذ
خطوات إضافية بغية دعــم م ــادورو ،فأرسلت نحو مئة مستشار
عسكري على متن طائرتين تابعتين لسالح الجو الروسي ،وصلت
هــاتــان ال ـطــائــرتــان فــي وض ــح الـنـهــار والـتـقــط لـهـمــا الـصـحــافـيــون
المحليون الصور ،وعمد ترامب منذ ذلك الحين إلى تصعيد لهجة
األبيض،
خطابه بشأن فنزويال ،شأنه في ذلك شأن مسؤولي البيت
ً
إما أنه ال يفهم مبدأ مونرو أو ال يؤيده ،مع أن بولتون نادى به أخيرا
وأبرامز لطالما أيده.
ومــن الممكن أن يأمر ترامب في خطوة أحادية الطرف بتنفيذ
الخطوة قد ًتحمل ًكلفة
عمل عسكري في فنزويال ،صحيح أن هذه
ً
سياسية كـبـيــرة ،إال أنـهــا قــد تمنح تــرامــب أيـضــا دعـمــا مهما من
المتحدرين من أصول التينية في فلوريدا قبيل االنتخابات الرئاسية
عام  ،2020ولكن بما أن العوامل الواردة أعاله تضع واشنطن أمام
احتمال أن تتكبد روسيا كلفة إضافية
حالة من الجمود،
يصبح ً
ً
لدعمها مادورو ضئيال نسبيا.
ال شــك أن إرس ــال بـضــع مـئــات مــن الـجـنــود مــع سفينة مـضــادة
لـلـغــواصــات على األرج ــح ،ومـســاعــدات إنـســانـيــة ،وخ ـبــرات نفطية
ً
يستحق العناء ألنه يثير الخالف في واشنطن وحدها ،فضال عن
نفط فنزويال واحتياطاتها
أن احتمال الـفــوز
أكبر على ُ
بسيطرة ً
ً
ّ
ظهر األحداث األخيرة في
ت
وهكذا
،
إضافيا
مكسبا
من الغاز يشكل
ً
فنزويال أنه عندما تزداد واشنطن انقساما ،وهذا إنجاز يستطيع
ترامب نسبه إلى نفسه ،تتراجع بحدة كلفة محاولة روسيا إثبات
ذاتها وتحدي النظام الجيو-سياسي القائم.
*«ريدل»

إن المعيار الحقيقي للتطبيق الديمقراطي الحقيقي هو
الحرية في إطار دولة الدستور والقانون المدني ،وكم كانت
وال تزال ممارسات بعض أدعياء الديمقراطية بعيدة عن
مفهومها ،وعن تحقيق إنجازات تقدمية ،فهل نحن في
الوطن العربي اجتزنا مرحلة المخاض الديمقراطي؟
ال نعتقد ذلك والطريق أمامنا شاق وطويل.
الديمقراطية هي حكم الشعب من خالل انتخابات
ً
مـمـثـلـيــه اس ـت ـن ــادا إل ــى دس ـت ــور دائ ـ ــم ،ع ـلــى أن تـكــون
االن ـت ـخ ــاب ــات ح ــرة ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـع ـن ـصــريــة وال ـف ـئــويــة
والـ ـمـ ـص ــال ــح ،وم ـع ـظ ــم ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ت ــرف ــع ش ـعــار
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وه ــي ب ـع ـيــدة ع ــن مـفـهــومـهــا الـحـقـيـقــي
وال ـه ــام ــش ال ـم ـت ــواف ــر ال ـ ــذي ي ـم ـثــل ال ـح ــد األدن ـ ــى لــدى
ً
ً
ب ـع ـض ـهــا ي ـعــد إن ـ ـجـ ــازا حـ ـض ــاري ــا ،ف ـب ـع ـض ـهــا ُيـخـضــع
الدستور للتعديل حسب األهواء السياسية ،والبعض
اآل خ ــر يـسـتـخــدم اال نـتـخــا بــات و سـيـلــة بـعــد تضبيطها
بقوانين سلطوية وفئوية.
إن أي انتخابات تقدم فيها الرشوة لشراء األصوات
ً
س ــرا أو عــا نـيــة بـطــريــق مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر تـعـ ّـد
ً
تــزو يــرا إلرادة ا لـنــاس ،ونتائجها ليست ديمقراطية،
ف ــال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة مـ ـم ــارس ــة ح ـي ــات ـي ــة ،ول ـي ـس ــت كــام ـلــة
األوصاف أو صفة جاهزة للتطبيق ،بل يتعلم الناس
من خاللها األخطاء وتصويب المعوج.
وأي اد عــاء ديمقراطي ال تكون حصيلته الحريات
ال ـعــامــة ل ـيــس بــديـم ـقــراط ـيــة ،وم ــا ي ـحــدث ب ـهــذا ال ـشــأن
فــي ا لـعــا لــم ا لـثــا لــث ليس بديمقراطية ،فمعظم الناس
ال يحق لهم التصويت بحكم قوانين السلطات مثل:
العسكريين ،وا لـمـســا فــر يــن ،وا لــذ يــن سنهم ال تقل عن
ً
عـشــريــن ع ــام ــا ،أو الــذيــن لــم تـسـجــل أس ـمــاؤهــم ،أو لم
يقترعوا ،وبعض الدول ال تسمح قوانينها بتصويت
المرأة!
ً
والحصيلة أن ما نمارسه ليس إال مخاضا يسبق
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ب ـم ـع ـنــى أن ـن ــا ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي لــم
نـبــدأ الديمقراطية الحقيقية بـعــد ،وا لـتــي مضى على
ممارستها في العالم المتقدم مئات السنين .وإذا كانت
االنتخابات هي الدليل على الديمقراطية فماذا ستكون
الحصيلة في حال وجود نسبة عالية من األمية والفقر
عند ممارسة االنتخابات؟ وماذا يفعل المال السياسي
في هذه االنتخابات بهذه الشعوب؟
أم ـ ــا م ـس ــأل ــة ال ــوع ــي ال ـس ـي ــاس ــي الخـ ـتـ ـي ــار األف ـض ــل
واألص ـل ــح ف ـهــذه نـ ــادرة وم ـح ــدودة ف ــي ظ ــل أوضــاعـنــا
ومـ ــراكـ ــز ال ـ ـقـ ــوى الـ ـت ــي ت ـس ـت ـح ــوذ ع ـل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات
ونتائجها باسم الديمقراطية.
وم ــرح ـل ــة ال ـم ـخ ــاض ال ــدي ـم ـق ــراط ــي إمـ ــا أن تــرســي
أس ــس الــديـمـقــراطـيــة الـحـقـيـقـيــة ،أو ت ـشـ ّـوه مـفـهــومـهــا،
ويكون أبطالها ضحيتها من جهة ،وتخسر الشعوب
إرادتـ ـه ــا ف ــي الـتـغـيـيــر لــأف ـضــل ،وق ــد خ ــدع الـكـثـيــرون
بالحريات الزائفة والديمقراطية الشكلية ليكتشفوا
حقيقة البنيوية والبنية التحتية المتخلفة لتظهر
الفئوية و صــرا عـهــا فــي دول كــا نــت تــد عــي أ نـهــا مدنية
وديمقراطية!
إن ا لـ ـمـ ـعـ ـي ــار ا ل ـح ـق ـي ـق ــي ل ـل ـت ـط ـب ـي ــق ا ل ــد يـ ـمـ ـق ــرا ط ــي
الحقيقي هو الحرية في إطار دولة الدستور والقانون
المدني ،و كــم كانت وال تــزال ممارسات بعض أدعياء
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ب ـع ـي ــدة ع ــن م ـف ـهــوم ـهــا ،وعـ ــن تـحـقـيــق
إنجازات تقدمية ،فهل نحن في الوطن العربي اجتزنا
مرحلة المخاض الديمقراطي؟ ال نعتقد ذلك والطريق
أمامنا شاق وطويل.

كوني هيديغارد*

«بريطانيا العالمية» تحدد سياستها الخارجية بدون تفكير

لم يعد يفصلنا عن االنتخابات األوروبية،
ال ـتــي ل ــم ت ـنـ ِـو ت ـيــريــزا م ــاي ال ـم ـشــاركــة فيها
ً
ً
مـطـلـقــا ،س ــوى أسـبــوعـيــن ت ـقـ ًـري ـبــا ،وال شك
أن األحـ ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة ك ــاف ــة ستخوضها
كمنافسة بالوكالة بشأن خروج بريطانيا من
ُ
فت َّ
فسر النتيجة على أنها
االتحاد األوروبي،
ً
أيضا ُحكم بشأن خروج بريطانيا من االتحاد
ً
األوروب ـ ـ ــي ،ت ـم ــام ــا ك ـمــا ك ــان ــت االن ـت ـخــابــات
ُ
المحلية اإلنكليزية قبل أيام ،وستخاض على
األرجح بالطريقة المتهورة ذاتها.
لكننا نـبــالــغ إذا ادعـيـنــا أن االنـتـخــابــات
ّ
األوروب ـيــة فــي المملكة المتحدة تــركــز لمرة
في تاريخنا المعاصر على مكانة بريطانيا
وأوروبــا في عالم القرن الحادي والعشرين.
ً ُ
الحقيقة أقل بريقا ،إذ تعتبر هذه االنتخابات
ً
حلقة أخرى من الصدمة الوطنية ،وخصوصا
المحافظة ،بسبب تراجع القوة البريطانية
ّ
التاريخي ،الــذي شكل فيه االستفتاء ذروة
مؤقتة ،لذلك من غير المرجح أن تكون هذه
االنتخابات شافية أو مطهرة .على العكس،
ستغرقنا أكـثــر فــي درام ــا نفسية متواصلة
عززها التصويت عام .2016
ال ي ـم ـك ـن ـنــا الـ ـتـ ـه ــرب مـ ــن جـ ـ ـ ــدال خـ ــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي ،على العكس،
ينبغي لألحزاب والقادة خوضه ،ولكن كلما
ً
طــال هــذا الـجــدال ازداد البلد ابتعادا عن أي
ّ
واع يــركــز على
مـحــاولــة للتوصل إلــى حكم ٍ
المستقبل بشأن الوقائع التي تصوغ وجوده
المعاصر.
ً
إذا ،يبدو الجدال بشأن خروج بريطانيا
ً
من االتحاد األوروبي شرسا ،حتى إننا نواجه
خطر اإلخفاق في رؤيــة الضرر الــذي تلحقه
ـاف ،بغض
بــريـطــانـيــا بـنـفـسـهــا ب ــوض ــوح ك ـ ـ ٍ
النظر عن النتيجة القصيرة األمــد للمعارك
التي تستحوذ اليوم على األحزاب وناشطيها.
ال يـسـتـطـيــع أي أحـ ــد كـ ــان ع ـل ــى ات ـص ــال
خالل السنوات الثالث الماضية بدبلوماسي
بريطاني أو أجنبي أن يخالف هذه الحقيقة،
بـغــض الـنـظــر عـمــا إذا ك ــان ق ــرار ع ــام 2016

مرحلة المخاض الديمقراطي

ماكسيميليان هيس*

مارتن كيتل*

ّ
ال يشكل النظام الدولي القائم على
قواعد وسيلة توجيه للعمل لدولة
المستقبل،
في
ً
بريطانية "عالمية" ً
بل يتطلب هذا تقييما أكثر وعيا
ً
وتعقال لمصالح بريطانيا ،وقيمها،
ومواردها.
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ً
ً
صائبا أو خاطئا ،تبقى هــذه مسألة تجعل
سائر دول العالم تتعامل مع بريطانيا بأقل
جــديــة ،لـكــن أس ـبــاب ه ــذه الـنـظــرة ال تقتصر
ً
على قرار عام  ،2016بل تشمل أيضا طريقة
تفاعل بريطانيا معه ،وهــذه العملية تسير
ً
ن ـح ــو األس ـ ـ ــوأ ال األف ـ ـضـ ــل ،ف ـض ــا ع ــن أن ـهــا
ً
ستزداد سوءا مرة أخرى بسبب كل الخطوات
المحتملة التالية في أزمة المملكة المتحدة
ً
ّ
(صفقة مركبة أقل تشددا لخروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي يتفق عليها المحافظون
وحــزب العمال أو محاولة جــديــدة لإلطاحة
بماي).
ل ــن تـخـتـفــي ه ــذه الـمـشــاكــل عـنــدمــا نصل
ً
أخيرا إلى مرحلة "ما بعد الخروج من االتحاد
األوروب ـ ــي" ،ه ــذا إن بلغنا ه ــذه الـمــرحـلــة .ال
عـجــب أنـنــا لــم نشهد خ ــال األش ـهــر القليلة
الماضية الكثير من التحليل الناقد للمعنى
ً
ال ـع ـم ـلــي (ه ـ ــذا إن كـ ــان م ـ ــوج ـ ــودا) لـمـفـهــوم
"بريطانيا العالمية" الذي يعشقه المحافظون.
ً
ً
لكننا نالحظ فراغا مماثال في مسألة خوض
حوار منطقي بشأن أي من البدائل ،بما فيها
سياسة جيرمي كوربين الخارجية في مرحلة
ما بعد الخروج من االتحاد األوروبي.
نـتـيـجــة ل ــذل ــك ،عـنــدمــا تـنـشــأ مـســألــة مثل
تعليق إيــران أجــزاء من صفقتها النووية أو
عندما تبلغ قضية مثل دور شركة "هواوي"
المستقبلي في البنية الوطنية البريطانية
نقطة الغليان ،يتضح أن ردود فعل بريطانيا
ً
تأتي تلقائيا من دون دراسة أو تفكير ،ففي
بريطانيا عالقة في
الشأن اإليراني ،ما زالت ً
حلقة من الضياع متأرجحة بين ردود فعل
حلفائها األوروبيين واألميركيين المتضاربة،
أم ــا ف ــي مـســألــة "ه ـ ـ ــواوي" ،فـهــي عــالـقــة بين
تعاملها المتزايد مع الصين ورغبتها القديمة
ً
في خوض الحرب الباردة مجددا.
ال تعرب بريطانيا في كلتا الحالتين عن
رد فعل يستند إلــى تقييم مــدروس لقوتها،
وم ـصــال ـح ـهــا ،وقـيـمـهــا ال ـخــاصــة ف ــي ال ـقــرن
ً
ً
الحادي والعشرين ،وبدال من ذلك تلجأ غالبا
إلى خليط من عادات ما بعد الحرب والفراغ
الـفـكــري ،ونتيجة لــذلــك يتبين أن هــذا البلد
يفتقر إلى التجهيزات الضرورية ليدرك أين
تقع مصالحه الفضلى.
الشهر الماضي ،نشر نائب مدير المعهد
الملكي للخدمات المتحدة مالكوم تشالمرز
ً
ً
ً
من قلب مؤسسة الحكومة نقدا قاسيا ومثيرا
لــاه ـت ـمــام ألح ــد أوجـ ــه ه ــذا ال ــوض ــع :ادع ــاء
الحكومة الحالية أن بريطانيا ملتزمة بما
تــدعــوه "النظام الــدولــي القائم على قــواعــد".
ً
تظهر هــذه العبارة م ــرارا في خطابات ماي

الريادة األوروبية في العمل من أجل المناخ
ووزرائ ـ ـهـ ــا 27 :م ــرة ف ــي ال ـمــراج ـعــة األمـنـيــة
والدفاعية االستراتيجية وحدها ،وعلى نحو
مماثل ،وردت في خطاب ألقاه جيرمي هانت
ً
ً
أخيرا في ستة أطر مختلفة تماما.
رغــم ذلــك ،يشير تشالمرز إلــى أنــه مــا من
نظام دولي واحد قائم على قواعد ،بل هنالك
ما ال يقل عن ثالثة أنظمة مختلفة متداخلة
وغير مكتملة تشمل الــروابــط االقتصادية،
والعالقات الدولية ،والمبادئ الديمقراطية
الليبرالية في صيغ عالمية مختلفة.
تستند ه ــذه األنـظـمــة كلها إل ــى صفقات
ن ـف ــوذ ب ـق ــدر اس ـت ـن ــاده ــا إلـ ــى ق ــواع ــد ،حـتــى
ً
إن ـن ــا ن ـش ـهــد أح ـي ــان ــا م ـنــاف ـســة ب ـي ـن ـهــا ،كما
َ
ه ــي ال ـح ــال م ــع م ـســألــتــي إي ـ ــران و"هـ ـ ــواوي"
كلتيهما ،وتتبنى الصين ،ا لـقــوة المهيمنة
على الـقــرن ا ًلـجــديــد ،بعض هــذه األنـظـمــة ال
ً
كلها ،مضيفة إليها بعضا من أنظمتها ،أما
الواليات المتحدة في عهد ترامب ،فتعارض
هذه األنظمة.
ً
ّ
إذا ،ال يشكل النظام الــدولــي القائم على
قواعد وسيلة توجيه للعمل لدولة بريطانية
"عــال ـم ـيــة" ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،ب ــل يـتـطـلــب هــذا
ً
ً
ً
تقييما أكثر وعيا وتعقال لمصالح بريطانيا،
وقيمها ،ومواردها.
لـكــن ه ــذا ح ــوار عـمـلــي تــرفــض بريطانيا
مـنــذ زم ــن خــوضــه وتـخـفــق فــي ذل ــك ،ويـعــود
هــذا الــواقــع فــي جــزء منه إلــى الصدمة التي
سـيـسـبـبـهــا ألن هـ ــذا ال ـ ـحـ ــوار ،إن خ ـض ـنــاه،
ً
سيقود دوم ــا إلــى بريطانيا داخ ــل االتـحــاد
األوروب ـ ــي ،وه ــذا مـكــان قــررنــا بشكل واه ــم،
ومأساوي ،ومدمر أال نقصده.
* «الغارديان»

بريطانيا ما زالت
من
عالقة في حلقة ً
الضياع متأرجحة
بين ردود فعل
حلفائها األوروبيين
واألميركيين
المتضاربة

االتحاد األوروبي يتمتع بتأثير ودعم
كبيرين في شأن المناخ ،كونه أكبر سوق
في أوروبا ،وإذا زاد االتحاد األوروبي من
التمويل األخضر ،والطاقة المتجددة،
ووسائل النقل الصديقة للبيئة خالل
السنوات العشر القادمة ،فسرعان ما
سيدرك العالم أن االنتقال المنخفض
الكربون ال يمكن تفاديه ،كما أن وتيرته
تتسارع.
بدأ العالم بترجمة الكالم والنيات إلى
أفعال حقيقية بشأن تغير المناخ ،منذ بدء
جهود التعبئة المكثفة ،التي سبقت مؤتمر
 2009ألح ــزاب (ك ــوب  )15فــي كوبنهاغن،
واضطلعت الريادة األوروبية -بما في ذلك
الحكومة ،والمجتمع المدني ،والشركات-
دورا محوريا في الدفع قدما بهذه الجهود،
ونظرا ألنه مازال يتعين عمل الكثير لذلك
ينبغي أن تستمر هذه الريادة وأن تتقوى.
وال ينبغي االستهانة بالنجاحات التي
عرفتها السنوات العشر األخيرة ،فعندما
ُ
بدأت بمنصب المفوضة األوروبية لشؤون
المناخ ،كــان أنـصــار المناخ الراديكاليين
هم فقط من تقاسم هدف تحقيق انبعاثات
صافية صفرية ،ووصف العديد هدف الحد
من االنبعاثات بنسبة تتراوح ما بين 80
و ،%95الـ ــذي طـمـحــت إل ـيــه اسـتــراتـيـجـيــة
االتحاد األوروبي.
آن ــذاك ،كــان القليل جــدا مــن األشـخــاص
ي ـع ـت ـقــدون أن ــه ف ــي غ ـضــون ع ـشــر س ـنــوات
ستصبح الصين عمالق الطاقات المتجددة،
أو أن ش ــرك ــة ف ــول ــزف ــاغ ــن ،وش ــرك ــة الـنـقــل
البحري مايرسك الدنماركية ستسعيان
إلى تحقيق الحياد الكربوني مع حلول عام
 ،2050وكــان يبدو إعــان فولزفاغن نيتها
صـنــع  22مـلـيــون س ـيــارة كهربائية خــال
السنوات العشر المقبلة بعيد المنال أيضا.
ومع ذلك ،أصبحت مثل تلك التحوالت،
ف ــي عــال ـم ـنــا ال ـح ــال ــي ،ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي
الجديد ،إذ يزداد التمويل األخضر شعبية؛
وبـ ــدأ ال ـن ــاس بـتـغـيـيــر عــادات ـهــم الـغــذائـيــة
واالستهالكية؛ ويتخذ العمدات إجــراء ات
لـلـحــد مــن تـلــوث ال ـه ــواء؛ كـمــا أن محطات
الطاقة التي تعمل بالفحم تقفل أبوابها؛
فـضــا ع ــن أن الـتـكـنــولــوجـيــا المنخفضة

الكربون تتطور أســرع من المتوقع ،وهذا
بالطبع تغيير مرحب به ،لكنه ليس كافيا.
وي ــواص ــل ال ـع ـل ـمــاء– بـمــا ف ــي ذل ــك اللجنة
الدولية للتغيرات المناخية -تحذيراتهم من
أنه لم يعد لدينا الكثير من الوقت للتصدي
ألسوأ تأثيرات تغير المناخ.
واليوم ،يطالب الناس عبر مختلف أنحاء
العالم ،أكثر من أي وقت مضى ،بالتدخل
من أجل المناخ ،وتحرك العديد من هؤالء
بـتـشـجـيــع م ــن غــري ـتــا ث ــان ـب ــورغ ،الـنــاشــط
السويدي البالغ  16عاما ،وانتقل غريتا من
تنظيم مظاهرات مناخية خارج البرلمان
السويدي إلى التحدث في األمم المتحدة،
والمنتدى االقتصادي العالمي في دافوس.
وفي أوروبا كشفت بيانات االستطالع عن
دعــم واســع النطاق للسياسات المناخية
ال ـط ـم ــوح ــة ،وت ـ ـ ــدرك أغ ـل ـب ـيــة س ــاح ـق ــة مــن
األوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،مـ ــن م ـخ ـت ـلــف االنـ ـتـ ـم ــاءات
السياسية ،أن التعاون بكل أنواعه بشأن
المناخ شيء منطقي.
وفي الشهر الماضي ،كشف األمين العام
لــأ مــم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،في
محاولة منه التخاذ اإلجــراءات المطلوبة،
ع ــن ال ـخ ـطــط ال ـتــي وض ـع ـهــا م ــن أج ــل قمة
ال ـم ـنــاخ ال ـت ــي سـتـنـعـقــد ف ــي سـبـتـمـبــر في
نيويورك ،وبذلك دعا المشاركين إلى وضع
اختالفاتهم جانبا ،وتقديم "خطط واقعية
ملموسة" إلبـقــاء درج ــة ح ــرارة الـعــالــم في
حدود  1.5درجة ،وهو معدل ما قبل الحقبة
الـصـنــاعـيــة ،وفـقــا للتقرير األخ ـيــر للجنة
الدولية للتغييرات المناخية.
وفــي وقــت يعيش فيه العالم إضرابات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ت ـت ـم ـث ــل بـ ـصـ ـع ــود األح ـ ـ ـ ــزاب
الشعبوية في العديد من الدول ،فإن اقتراح
غــوت ـيــريــس ج ـ ــريء ،وي ـجــب أن يــرحــب به
ال ـعــالــم ،فــي حـيــن ينبغي عـلــى أوروبـ ــا أن
تضطلع بدور القيادة.
وع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق األمـ ــر بــال ـح ـلــول ،فــإن
أوروبا في طليعة الدول ،فالدنمارك بالدي
ُ
التي طلب منها أن تقود المحادثات بشأن
ال ـطــاقــة ف ــي قـمــة األم ــم ال ـم ـت ـحــدة ،أدمـجــت
ك ـم ـيــات هــائ ـلــة م ــن ال ـط ــاق ــة ال ـهــوائ ـيــة في
الشبكات الكهربائية ،والسويد ،التي َ ستدير
مـســار عـمــل صـنــاعــي مــع الـهـنــدَ ،بــنــت أول
محطة للفوالذ خالية من الوقود األحفوري،
وبالكاد ينحصر التقدم في شمال أوروبا
حـيــث تـتـبــاهــى رومــان ـيــا بــامـتــاكـهــا أكبر
مزرعة لتوليد الطاقة الرياحية الساحلية؛
وتصنع بولندا الحافالت الكهربائية؛ في
حين تحتل النمسا الـمــراكــز األول ــى فيما

يتعلق بالبنايات الصديقة للبيئة.
ولكن كما يدرك القادة األوروبيون ،فقد
حان وقت االنطالق ،وهذا يعني وضع هدف
االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون -مع
انـبـعــاثــات صافية صفرية مــع حـلــول عام
 -2050في محور االهتمامات األوروبية.
وه ــذا سـيــرســل إشـ ــارة قــويــة لمواطني
أوروبـ ـ ــا ت ــدل ع ـلــى أن قــادت ـهــم كـلـهــم آذان
صاغية ،وفي الوقت نفسه سيشجع الدول
األخرى على الوفاء بالتزاماتها ،التي تعد
جزءا من اتفاق باريس بشأن المناخ لعام
 ،2016ويتمتع االتـحــاد األوروب ــي بتأثير
ودعم كبيرين ،كونه أكبر سوق في أوروبا،
وإذا زاد االت ـح ــاد األوروب ـ ــي مــن التمويل
األخ ـض ــر ،وال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ،ووســائــل
ال ـن ـقــل ال ـصــدي ـقــة لـلـبـيـئــة خ ــال ال ـس ـنــوات
العشر القادمة ،فسرعان ما سيدرك العالم
أن االنـتـقــال المنخفض الـكــربــون ال يمكن
تفاديه ،كما أن وتيرته تتسارع.
وبعد االنتخابات األوروبية لهذا الشهر
ستكون هناك فرصة ذهبية لبدء مرحلة
انـتـقــالـيــة يـسـتـفـيــد مـنـهــا الـجـمـيــع لـكــونــه
هدفا أوروبيا مشتركا ،وسيحدث هذا في
سبتمبر ،عند انعقاد مؤتمر األمم المتحدة.
وباعتماد استراتيجية ذكية ومتماسكة
وموحدة ،يمكن لالتحاد األوروبي أن يقدم
نموذجا لنمو اقتصادي مسؤول في القرن
الحادي والعشرين ،لكن الوقت يمر بسرعة.
*المفوضة األوروبية للشؤون
المناخية في الفترة بين  2010و.2014
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

باعتماد استراتيجية
ذكية ومتماسكة
وموحدة يمكن
لالتحاد األوروبي أن
ً
يقدم نموذجا لنمو
اقتصادي مسؤول
في القرن الحادي
والعشرين
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.585

5.998

4.792

2.541 2.932 3.287

 19.2مليون دينار أرباح «برقان» في الربع األول من ٢٠١٩
العجيل :نموذج أعمال البنك أثبت مرونته مع الحفاظ على تقدم جيد في مبادرات تخفيف المخاطر
قال العجيل ،إن نموذج
األعمال الفريد للبنك أثبت
مرونته في العمل ،مع الحفاظ
على تقدم جيد في المبادرات
التي تسعى إلى تخفيف
المخاطر ،وتحسين الكفاءات
التشغيلية ومستويات
الرسملة.

أعلنت مجموعة بنك برقان
نتائجها المالية للربع األول
م ــن ع ــام  ،2019الف ـتــة ال ــى أن
صـ ــافـ ــي األرب ـ ـ ـ ـ ــاح بـ ـل ــغ 19.2
مليون دينار.
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ــأن ـ ــه اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مــن
هـ ــذا الـ ـع ــام ،ق ــام ــت مـجـمــوعــة
"بـ ـ ــرقـ ـ ــان" بـ ـم ــراجـ ـع ــة عـمـلـيــة
إغ ــاق الـبـيــانــات الـمــالـيــة من
خ ــال تـغـيـيــر ت ــاري ــخ اإلب ــاغ
عن البيانات المالية للبنوك
التابعة إلــى شهر واح ــد قبل
تــاريــخ اإلبـ ــاغ عــن الـبـيــانــات
المالية للمجموعة.
ً
وبناء على ذلك ،فإن النتائج
الـمــالـيــة لـلــربــع األول مــن عــام
 2019تضمنت نتائج شهرين
فقط (يناير وفبراير من عام
 ) 2019فيما يخص البيانات

ً
المالية للبنوك التابعة بــدال
مـ ــن ث ــاث ــة أشـ ـه ــر (كـ ـم ــا ك ــان
ال ــوض ــع ف ــي ال ـس ــاب ــق) .وه ــذا
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر س ـي ـت ـي ــح ت ـس ــري ــع
عملية اإلغالق المالي ،واتمام
اإلج ــراء ات المطلوبة إلصدار
البيانات المالية للمجموعة
في أقرب وقت ممكن.
وف ـي ـمــا ي ـلــى أهـ ــم الـنـتــائــج
الـمــالـيــة لـلــربــع األول مــن عــام
 2019للمجموعة:
• بـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــت اإل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية  50.3مليون دينار
م ــع ص ــاف ــي ه ــام ــش ال ـف ــوائ ــد
بنسبة  2.7في المئة.
• بلغت األرباح التشغيلية
 29.2مليون دينار مع استقرار
ن ـس ـب ــة ال ـت ـك ـل ـفــة إل ـ ــى ال ــدخ ــل
بنسبة  41.8في المئة.

موافقة على إصدار سندات
بـ  500مليون دوالر
أعلن بنك برقان حصوله على موافقة هيئة
أسـ ــواق ال ـم ــال إلصـ ــدار س ـن ــدات دائ ـم ــة ضمن
الشريحة األولى لرأس المال بقيمة ال تتجاوز
 500مليون دوالر.
وقال البنك ،في إفصاح منشور على الموقع
اإللكتروني لبورصة الكويت أمس ،إن "االكتتاب
في هذه السندات سيكون مقتصرا على العمالء
المحترفين و فـقــا للتعليمات ا لــر قــا بـيــة بهذا
الشأن".
وأضاف أنه في حال الرغبة في تسويق وبيع

هــذه األوراق المالية في الكويت ،فإنه سيعد
نشر اكتتاب خاص ،وفقا لقانون هيئة أسواق
المال رقم ( )7لسنة  2010والئحته التنفيذية
وتعديالتها.
وفيما يتعلق بأثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للبنك ،أفــاد بأنه عند اإلصــدار
ستتيح مـحـصــات اإلصـ ــدار تـمــويــل إضــافــي
للبنك ،مما يؤدي إلى تحسين أكبر في "نسب
رقابية معينة".

• بلغ صافي األربــاح 19.2
م ـل ـيــون دي ـن ــار م ــع انـخـفــاض
تكلفة االئتمان لتصل إلى 0.7
في المئة.
• ب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة حـ ـق ــوق
المساهمين CET1) 11.8( 1
في المئة ونسبة كفاية رأس
الـمــال ( CAR) 17.3فــي المئة،
مـمــا ي ــدل عـلــى ان مستويات
رأس المال مالئمة.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ان ـ ــه،
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك" ،تستمر
عملياتنا في الكويت ،والتي
تـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــرك األسـ ـ ــاسـ ـ ــي
لـمـجـمــوعــة ب ــرق ــان ،فــي األداء
القوي كما يتضح من مقاييس
ال ـع ـمــل الــرئ ـيـس ـيــة ال ـمــذكــورة
أدناه:
• بـ ـلـ ـغ ــت صـ ــافـ ــي ه ــام ــش
الفوائد  2.3في المئة في الربع
األول من عام  2019بالمقارنة
م ــع  2.3ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي نفس
الفترة من العام الماضي.
• بلغت نسبة التكلفة إلى
الدخل  28.4في المئة في الربع
األول من عام  2019بالمقارنة
مــع  36.8فــي الـمـئــة فــي نفس
الفترة من العام الماضي.
• بلغت تكلفة االئتمان 0.4
في المئة للربع األول من عام
 2019بــالـمـقــارنــة مــع  0.5في
المئة في نفس الفترة من العام
الماضي.
• ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة الـ ـق ــروض
الـمـتـعـثــرة  1.8ف ــي الـمـئــة في
ال ــرب ــع األول م ــن ع ـ ــام 2019
بــالـمـقــارنــة مــع  1.7فــي المئة
فـ ــي ن ـف ــس الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن ال ـع ــام
الماضي".

ماجد العجيل
وت ـ ـع ـ ـكـ ــس هـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار نـ ـ ـم ـ ــوذج األع ـ ـمـ ــال
التشغيلية لمجموعة "برقان"
على الرغم من بيئة التشغيل
ال ـص ـع ـبــة ف ــي ب ـع ــض أسـ ــواق
المنطقة.
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج،
ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
المجموعة ،ماجد العجيل في
ت ـصــريــح" :ل ـقــد أث ـبــت نـمــوذج
األعمال الفريد للبنك مرونته
فــي الـعـمــل ،مــع الـحـفــاظ على
تقدم جيد في المبادرات التي
تسعى الى تخفيف المخاطر،
وتحسين الكفاءات التشغيلية
ومستويات الرسملة".

وأضـ ـ ــاف ال ـع ـج ـيــل" :نـيــابــة
عـ ــن م ـج ـلــس اإلدارة ،أ غ ـت ـنــم
هذه الفرصة ألشكر عمالء نا
ومساهمينا على ثقتهم في
قدراتنا ،وكذلك أتوجه بالشكر
واالمـتـنــان للجهات الرقابية
لدعمهم المستمر ،وخصوصا
ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي .كما
أود أن أ ش ـك ــر ف ــر ي ــق اإلدارة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة عـ ـل ــى ق ـي ــادت ـه ــم
الحكيمة وتفانيهم وتنفيذهم
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ل ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة،
وأخـ ـ ــص بــال ـش ـكــر مــوظـفـيـنــا
لدعمهم المستمر والتزامهم".
وتـشـمــل الـبـيــانــات المالية
ال ـم ـج ـم ـع ــة نـ ـت ــائ ــج ع ـم ـل ـيــات

ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
وحـ ـصـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــن مـ ـص ــارفـ ـه ــا
وشركاتها اإلقليمية التابعة،
وهـ ـ ــي بـ ـن ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان -ت ــرك ـي ــا،
وبنك الخليج الجزائر ،وبنك
بغداد ،وبنك تونس العالمي.
وت ـم ـت ـلــك م ـج ـمــوعــة "ب ــرق ــان"

واحدة من أكبر شبكات الفروع
ً
اإلقليمية بأكثر من  165فرعا
في الكويت ،وتركيا ،والجزائر،
والـ ـع ــراق ،وت ــون ــس ،ول ـب ـنــان،
إضافة إلى مكتب تمثيلي في
اإلمارات العربية المتحدة.

«داو جونز» يهبط  617نقطة و«ناسداك» « »MSCIيضم  30شركة سعودية
ينخفض  %3.4على خلفية الحرب التجارية لمؤشر األسواق الناشئة
هـبـطــت م ــؤش ــرات األس ـهــم األمـيــركـيــة خ ــال ت ـ ــداوالت م ـســاء أمــس
األول متأثرة بتصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ،وسجل
"ناسداك" أكبر خسائر يومية بالنسبة المئوية منذ الرابع من ديسمبر،
في حين سجل "داو جونز" و" "S&Pأكبر خسائر منذ الثالث من يناير
الماضي.
وانخفض "داو جونز" بنسبة  2.4في المئة أو  617نقطة إلى 25325
نقطة ،كما هبط "ناسداك" بنسبة  3.4في المئة أو  270نقطة إلى 7647
ً
نقطة ،بينما تراجع " "S&P 500األوسع نطاقا بنسبة  2.4في المئة أو
 69نقطة إلى  2812نقطة.

وعلى صعيد التداوالت ،هبط سهم "آبل" ( )AAPL.Oبنسبة  5.8في
المئة إلى  185.7دوالرا ،وذلك في ظل مخاوف الحرب التجارية وقرار
المحكمة العليا في أميركا بإتاحة رفع دعاوى قضائية من مستخدمي
"آيفون" ضد الشركة بسبب متجر التطبيقات.
وتأثر القطاع التكنولوجي بتصاعد النزاع التجاري بين أميركا
والصين ،وهو ما دفعه إلى تسجيل خسائر بالنسبة المئوية تتجاوز
ما حققه "داو جونز" ،حيث إن هذه التوترات دفعت المستثمرين إلعادة
تقييم شــركــات التكنولوجيا على وجــه الـخـصــوص ،وم ــدى تأثرها
بالحرب التجارية.

قالت مؤسسة "إم إس سي آي" " "MSCIلمؤشرات األسواق ،إنها
س ـتــدرج مــؤشــري "إم إس ســي آي" ال ـس ـعــودي و"إم إس ســي آي"
ً
األرجنتيني على مؤشرها األوسع نطاقا لألسواق الناشئة الذي
يحظى بمتابعة وثيقة.
وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أمس ،أن من المقرر إضافة
 30ورقة مالية سعودية ،يبلغ وزنها اإلجمالي  1.42في المئة على
مؤشر إم.إس.سي.آي لألسواق الناشئة ،وإضافة ثماني أوراق مالية
أرجنتينية بوزن إجمالي قدره  0.26في المئة على مؤشر األسواق

الناشئة .وبــدأت مراحل ترقية السوق المالية السعودية (تــداول)
للمؤشرين العالميين "فوتسي راس ــل" و"إس آنــد بــي داو جونز"
ألسواق األسهم الناشئة.
وبحسب تقرير سابق لوكالة رويترز ،ستكون السعودية أكبر
إضافة حديثة للمؤشرات العالمية ،وأكبرها مؤشر "إم إس سي
آي" لألسواق الناشئة.
ً
وسيمنح "إم إس سي آي" المملكة وزنا يبلغ  2.7في المئة أي في
منزلة بين روسيا والمكسيك.

أخبار الشركات
 3.6ماليين دينار أرباح «وطنية»

 1.01مليون دينار أرباح «مزايا»
ً
حققت شركة المزايا القابضة أرباحا بلغت  1.01مليون دينار
خالل فترة الربع األول من عام  ،2019مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها
 1.34مليون خالل الفترة ذاتها من عام  ،2018إذ بلغت ربحية السهم
 1.62فلس للسهم الواحد.

كسبت الـشــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة  3.62مــايـيــن ديـنــار
ً
أرب ــاح ــا خ ــال ف ـتــرة الــربــع األول المنتهية فــي  31مــارس
 ،2019مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها  4.51ماليين دينار،
خالل الفترة المذكورة من العام الماضي ،إذ بلغت ربحية
السهم  2.9فلس.

«التمدين أ» تربح  9.05ماليين دينار

 90.6ألف دينار أرباح «فجيرة»

بلغت أرباح شركة التمدين االستثمارية  9.05ماليين دينار ،عن
فترة الربع األول من عام  ،2019مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها 7.51
ماليين دينار ،خالل الفترة نفسها من عام  ،2018إذ بلغت ربحية
ً
السهم  26.3فلسا.

بلغ ربح شركة صناعات أسمنت الفجيرة  90.6ألف دينار،
وذلك عن الربع األول المنتهي في  31مارس  ،2019مقارنة مع
أرباح بلغت قيمتها  614ألف دينار ،خالل الفترة ذاتها من عام
 ،2018إذ بلغت ربحية السهم  0.2فلس.

«المتكاملة» تكسب  3ماليين دينار
ربحت الشركة المتكاملة القابضة  3ماليين دينار ،خالل فترة
الربع األول المنتهية في  31مارس من العام الحالي ،مقارنة بأرباح
بلغت قيمتها  4.94ماليين خالل الفترة المذكورة من العام الماضي،
ً
إذ بلغت ربحية السهم  13.6فلسا.

«الدولي» :حجز دعوى بيع العقارات
إلى جلسة  10يونيو
قال بنك الكويت الدولي ،إن المحكمة نظرت في جلسة أمس األول
بقضية بيع العقارات المحجوز عليها بالمزاد العلني لسداد ،وقررت
حجز الدعوى للحكم بجلسة  10يونيو المقبل.

«أهلية ت» تربح  3.1ماليين دينار
ً
حققت الشركة األهلية للتأمين  3.10ماليين دينار أرباحا خالل
فترة الربع األول المنتهي في  31مارس الماضي مقارنة مع أرباح
بلغت قيمتها  2.83مليون خالل الفترة ذاتها من عام  ،2018إذ بلغت
ً
ربحية السهم  15.7فلسا.

«مراكز» تتكبد  37.2ألف دينار
تكبدت شركة المراكز التجارة العقارية خسائر بلغت  37.2ألف
دينار ،خالل فترة الربع األول من عام  ،2019مقارنة بخسارة بلغت
قيمتها  29.9ألــف دينار ،خــال الفترة ذاتها من عــام  .2018إذ بلغت
خسارة السهم  0.3فلس.

 2.07مليون دينار أرباح «المشتركة»

حكم لمصلحة بنك وربة ضد «مشرف» و«األشغال»
أعـلــن بـنــك ورب ــة ص ــدور حـكــم االسـتـئـنــاف لمصلحة الـبـنــك ضد
أطراف الدعوى وهم شركة مشرف للتجارة والمقاوالت ووكيل وزارة
األشغال العامة بصفته في القضية رقــم ( ،)2017/3058والخاصة
باسترداد منقوالت.
وأورد البنك في بيان للبورصة ،منطوق الحكم الــذي أصدرته
ً
الـمـحـكـمــة ب ـق ـبــول االس ـتـئ ـنــاف ـيــن ش ـك ــا وف ــي مــوضــوعـهـمــا رفــض
االستئناف األصلي وفي المضمون بإلغاء الحكم المستأنف فيما
ً
قضى به من رد وتسليم المنقوالت والقضاء مجددا بإلزام المستأنف

 31.3ألف دينار
صافي أرباح «عمار»
حـقـقــت شــركــة عـمــار للتمويل
ً
واإلج ـ ـ ـ ــارة أربـ ــاحـ ــا ب ـل ـغــت 31.3
ألــف دينار للربع األول من العام
الحالي مقابل تسجيلها خسائر
بلغت  26.3ألــف دينار عن العام
الماضي .وبينت الشركة أن سبب
ارتفاع األربــاح يعود إلى ارتفاع
إيرادات االستثمار.

ضدها األولى أن تؤدي للمستأنف مبلغ  1.36مليون دينار وتأييد
الحكم فيما عدا ذلك وألزمتها المصروفات مبلغ  200دينار مقابل
أتعاب المحاماة الفعلية.
وبحسب الـبـيــان ،نــص حكم أول درج ــة على «إل ــزام مـشــرف برد
ً
وتسليم البنك المنقوالت المملوكة والمبينة وصفا وقيمة بصحيفة
الدعوى وبتقرير الخبير المودع في الدعوى بالبند الثالث من رأي
الخبراء بالحالة التي كانت عليها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات».
ً
وأوضح البنك أن الحكم السابق ال أثر ماليا له على الشركة.

 6.4ماليين دينار أرباح  gfhللربع األول
ً
كسبت مجموعة « »gfhجي إف إتش المالية  6.4ماليين دينار أرباحا
صافية خالل الربع األول من العام الحالي ،مقابل  10.9ماليين دينار
أرباحا لنفس الفترة من العام السابق.
وب ـي ـنــت ال ـش ــرك ــة أن ص ــاف ــي ال ــرب ــح ي ـع ــود إلـ ــى إيـ ـ ــراد األن ـش ـطــة
االستثمارية المصرفية بمبلغ  2.24مليون دينار ،وإيراد إيداعات لدى
مؤسسات مالية بمبلغ  4.2ماليين دينار ،كما أن حصة المجموعة
من أربــاح أو خسائر استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 8.9ماليين دينار في حين بلغ اإليراد من العقارات نحو  2.4مليون
دينار كويتي وبلغت أرباح صرف العمالت االجنبية وإيرادات أخرى
نحو  3.4ماليين دينار.

«دلقان العقارية»
تربح  59.8ألف
دينار للربع األول
ربحت شركة دلقان العقارية
نحو  59.8ألف دينار عن الربع
األول مــن الـعــام الـحــالــي مقابل
ً
 59.6أل ـف ــا ع ــن ذات ال ـف ـتــرة من
عام .2018

رب ـحــت شــركــة الـمـجـمــوعــة الـمـشـتــركــة ل ـل ـم ـقــاوالت 2.07
مليون دينار ،عن فترة الربع األول المنتهي في  31مارس
 ،2019بالمقارنة مع  1.82مليون دينار ،وذلك خالل الفترة
ً
المذكورة من عام  ،2018إذ بلغت ربحية السهم  12.7فلسا.

 37.2ألف دينار خسائر «مراكز»
سجلت شركة مراكز التجارة العقارية خسائر خــال الربع
األول من العام الحالي بلغت خــال األشهر الثالثة األولــى من
ً
 2019نحو  37.2ألف دينار ،مقابل  29.9ألفا خسائر في الفترة
المماثلة من العام الماضي.
وعزا بيان الشركة لبورصة الكويت ،أمس ،ارتفاع الخسائر
إلى عدم وجود إيرادات ووجود مصروفات.

 9.2آالف دينار أرباح «آسيا» بالربع األول
ً
حققت شركة آسيا كابيتال االستثمارية أرباحا بلغت 9.2
آالف دينار كويتي عن الربع األول للفترة المنتهية في 31
ً
مارس  2019مقابل تحقيقها أرباحا بلغت مليوني دينار
خالل الفترة نفسها من العام الماضي.
وأش ـ ـ ــارت ال ـش ــرك ــة ف ــي ب ـيــان ـهــا ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إل ــى
أن ان ـخ ـفــاض صــافــي الــربــح ي ـعــود إل ــى ان ـخ ـفــاض األسـهــم
واألسواق المالية.
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استمرار الضغط على األسهم القيادية ...وتباين مؤشرات الخليج
علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ً
الكويت الرئيسية الثالثة تباينا
ف ــي ت ـع ــام ــات أمـ ـ ــس ،وت ــراج ــع
مؤشر السوق العام بنسبة 0.83
في المئة تعادل  47نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5585.48نقطة،
وســط سيولة بلغت  32مليون
دي ـنــار وبكمية اسـهــم مـتــداولــة
بلغت  117مليون سهم نفذت
مــن خــال  5160صفقة ،وكذلك
تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول
بنسبة  1.32في المئة تساوي
 80.2نقطة ليقفل على مستوى
 5998.6نـقـطــة بـسـيــو لــة بلغت
 28.7م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وبـكـمـيــة
اسهم متداولة بلغت  67مليون
س ـه ــم نـ ـف ــذت مـ ــن خ ـ ــال 3527
ص ـف ـق ــة ،ب ـي ـن ـمــا ارت ـ ـفـ ــع مــؤشــر
الـســوق الرئيسي بنسبة 0.46
ف ــي ال ـم ـئــة تـ ـع ــادل  21.9نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4792.41
نقطة بسيولة بلغت  3.3ماليين
دي ـنــار وبكمية اسـهــم مـتــداولــة
بلغت  49.9مليون سهم نفذت
من خالل  1633صفقة.

استمرار التراجع

طغت السلبية على
أداء القطاعات حيث
انخفضت مؤشرات
تسعة قطاعات

لم يتغير شيء على مستوى
اداء ب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ،خ ــال
الجلسة الثالثة لهذا االسبوع،
فـقــد اسـتـمــر الـنــزيــف فــي اسهم
الـســوق الرئيسي ،وبـعــد بداية
اتـسـمــت بــالـتـمــاســك خ ــال ربــع
الـســاعــة األولـ ــى ب ــدأت عمليات
البيع واستمرت كذلك وتفاقمت

على اسعار النفط ،وتم تداول
برنت على مستوى  70دوالرا
و نــا ي ـم ـكــس  60دوالرا ،خــال
تعامالت االسواق الخليجية.

أداء القطاعات

الى ان بلغت ذروتها قبيل نهاية
الجلسة ،وتركزت بطبيعة الحال
عـلــى اس ـهــم وم ـكــونــات الـســوق
االول ،وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا أس ـهــم
قطاع البنوك وكذلك أجيليتي
وص ـنــاعــات وت ــراج ــع متكاملة
ب ـن ـس ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ب ـل ـغ ــت  6فــي
المئة ،بينما على الطرف اآلخر
استطاع الصمود سهم عقارات
الـكــويــت وزادت الـسـيــولــة على
السهم خالل تعامالت أمس ،مما
دع ــم سـيــولــة ال ـســوق الرئيسي
بـشـكــل عـ ــام ،ح ـيــث تـ ـج ــاوزت 1

م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ل ـي ــدع ــم مــؤشــر
ال ـســوق ،وكــذلــك بعض االسهم
مـ ـ ـح ـ ــدودة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران ،لـيـنـتـهــي
السوق الرئيسي على االرتفاع،
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت الـ ـخـ ـس ــارة عـلــى
مؤشر السوق األول.
وعلى مستوى أداء مؤشرات
أس ــواق دول مجلس الـتـعــاون
الخليجي كــان التباين كبيرا
وواض ـ ـ ـحـ ـ ــا بـ ـي ــن ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
ال ــرابـ ـح ــة والـ ـت ــي ارت ـ ـ ــدت بـعــد
خـ ـس ــائ ــر ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،خ ـص ــوص ــا
مؤشر دبــي الــذي ارتــد بنسبة

 3.5في المئة تقريبا واستعاد
م ـع ـظــم خ ـس ــائ ــر ج ـل ـســة أم ــس
االول ،وك ــذل ــك مــؤشــر الـســوق
الـ ـسـ ـع ــودي اسـ ـتـ ـع ــاد  1.5فــي
المئة من  10في المئة فقدها
خ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــات ال ـث ـم ــان ـي ــة
ال ـم ــاض ـي ــة ،واسـ ـتـ ـع ــاد ق ـط ــر 1
ف ــي ال ـم ـئــة ،وك ــذل ــك ك ــان هـنــاك
دعـ ـ ــم بـ ـع ــد أن اصـ ـ ـ ــدر م ــؤش ــر
مــور غــان ستانلي للمؤشرات
الناشئة تقرير جديد أكد على
انضمام  30شركة من السوق
السعودي لمؤشره ،وتغيرات

بعض االسـهــم فــي ســوق قطر
وسوق دبي ،وفي المقابل كانت
ال ـت ـغ ـي ــرات ك ـب ـيــرة وم ـت ـفــاوتــة
ف ــي س ــوق اب ــو ظ ـبــي وبنسبة
تجاوزت  2.5في المئة ،وكانت
االك ـث ــر واالعـ ـم ــق ،واس ـت ـم ــرارا
لـلـجـلـســات ال ـمــاض ـيــة ،وكــذلــك
ال ـس ــوق الـكــويـتــي ت ــراج ــع كما
أسـلـفـنــا بـنـسـبــة  1ف ــي الـمـئــة،
وانخفض مؤشرا سلطنة عمان
وال ـب ـح ــري ــن بـنـسـبــة م ـح ــدودة
بأقل من  1في المئة ،وكان في
ال ـطــرف الـمـقــابــل حــالــة تهدئة

«مركز سلطان» :استراتيجيتنا ناجحة والنتائج واعدة
عمومية الشركة أقرت عدم توزيع أرباح عن  ...2018وانتخاب مجلس جديد
●

عيسى عبدالسالم

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة
مركز سلطان للمواد الغذائية عصام
الرفاعي إن الشركة واصلت خالل عام
 2018تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــة االسـتــراتـيـجـيــة
التي أطلقت خــال عــام  2017بعنوان
ً
«األســواق الكويتية أولويتنا» ،مؤكدا
ً
ّ
أن ذل ــك ال ـع ــام شــكــل ت ـحــديــا ،السيما
فيما يخص التغيرات التحويلية التي
تم تطبيقها ســواء على صعيد قطاع
التجزئة بشكل خــاص ،أو المجموعة
بشكل عام.
وأض ــاف الــرفــاعــي ،فــي كلمته أمــام

الجمعية العامة العادية للشركة التي
ع ـق ــدت أمـ ــس ب ـن ـص ــاب ب ـل ــغ  57.3فــي
المئة ،أن االستراتيجية التي اعتمدتها
ال ـشــركــة أثـبـتــت نـجــاحـهــا وفعاليتها
ً
والنتائج اآلن واعــدة ،مشيرا إلى أنها
تـبـيــن أن أداء ق ـطــاع الـبـيــع بالتجزئة
أق ـ ـ ــوى ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ذي قـ ـب ــل« ،ون ـح ــن
ً
واثـ ـق ــون بــأن ـنــا وض ـع ـنــا أس ـس ــا قــويــة
خالل العامين السابقين ،ونسير على
الطريق الصحيح لتحقيق مستويات
الربح الصحيحة والمستدامة رغم كل
التحديات والصعوبات التي واجهت
اقتصادياتنا المحلية واإلقليمية».
وذ ك ــر أن عمليات البيع بالتجزئة

«يوباك» تربح  2.05مليون
دينار بالربع األول
أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)
بياناتها المالية للربع األول من عام  ،2019حيث بلغ صافي
األرباح  2.05مليون دينار ،بتراجع نسبته  9في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق ،كما تراجعت إيــرادات الشركة
بنسبة  9في المئة خالل الربع األول من العام ،لتصل إلى 3.29
ماليين دينار.
وفي هذا الصدد ،أوضحت نادية عقيل ،الرئيسة التنفيذية
لـ«يوباك»« :رغم أن مشاريع الشركة تواصل العمل بكفاءة وتولد
ً
ً
ً
دخال ثابتا ،فإننا شهدنا خالل هذا الربع من العام انخفاضا في
الطلب على مواقف السيارات بمبنى الركاب  T1بمطار الكويت
ً
الدولي ،نظرا النتقال عمليات الخطوط الجوية الكويتية وطيران
الجزيرة إلى مباني الركاب المخصصة لهما .ومع ذلك ،فإننا
نتوقع حــدوث انتعاش مصاحب لزيادة الرحالت خــال فترة
ُ
العطالت الصيفية القادمة ،كما تعد الزيادة التدريجية في حركة
ً
المسافرين بمبنى الركاب  T4عوضا عن ذلك االنخفاض على
مدار الفترات المقبلة ،إضافة إلى معدالت الزيادة المتواصلة
ً
سنويا في حركة المسافرين بمبنى الركاب .»T1
ً
وتقوم «يوباك» حاليا بإدارة أربعة مشاريع رئيسة بالكويت،
بما في ذلــك إدارة وتشغيل مجمع التسوق في مطار الكويت
الــدولــي  ،T1ومــواقــف الـسـيــارات والـمــرافــق التابعة لــه ،إضافة
إلى إدارة العقارات ومواقف السيارات في مبنى مطار الشيخ
ً
سعد .كما تقوم «يوباك» أيضا بإدارة موقف السيارات والمرافق
ذات الصلة في مبنى الركاب  ،T4وكذلك إدارة وتشغيل مجمع
ديسكفري في مدينة الكويت .وذكرت عقيل أن مشروع تطوير
مجمع ريم مول في أبوظبي ،الذي تبلغ قيمته  1.2مليار دوالر،
ً
يمضي قــدمــا ،وفــق الـجــدول الزمني الــذي يستهدف افتتاحه
بنهاية عام .2020

استقرار الدوالر واليورو
وتراجع اإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر مـقــابــل الــدي ـنــار ،أم ــس ،عند
مستوى  0.303دينار ،في حين حافظ اليورو على مستواه
البالغ  0.341دينار ،مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني انخفض إلى
 0.393دينار ،في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى 0.302
دينار ،وظل الين الياباني
ع ـنــد  0.002دي ـنــار
دون تغيير.

حققت في الكويت نتائج استثنائية،
ً
إذ سجلت اإلي ـ ــرادات ن ـمــوا بـلــغ  6في
ال ـم ـئــة م ـقــارنــة ب ـع ــام  ،2017ك ـمــا بلغ
إجمالي األرباح التشغيلية في الكويت
 6ماليين دينار لعام  ،2018أي بزيادة
قدرها  55في المئة عن العام السابق،
مـ ـم ــا ي ـع ـك ــس فـ ـع ــالـ ـي ــة الـ ـمـ ـم ــارس ــات
التجارية والمبادرات المنفذة.
وعلى صعيد إجمالي عمليات البيع
بالتجزئة (مجموع عمليات التجزئة
في الكويت وعمان واألردن والبحرين)
أف ـ ــاد ال ــرف ــاع ــي ب ــاس ـت ـم ــرار ال ـن ـمــو في
اإليرادات ،إذ بلغت  210ماليين دينار،
كما بلغ إجمالي األرباح التشغيلية 8.2

ماليين لعام  ،2018بزيادة قدرها 78
ً
في المئة عن العام السابق ،الفتا إلى أن
هذه النتائج جاءت حصيلة المبادرات
االستراتيجية ،وخــاصــة فــي تحسين
عالقات الشراكة مع الموردين والعمالء،
إضافة الى التدابير التي تم اتخاذها
ل ـل ـحــد م ــن الـ ـه ــدر وخ ـف ــض الـتـكــالـيــف
التشغيلية وإ ع ـ ــادة هيكلة ا لـنـمــوذج
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي وخ ـ ـفـ ــض الـ ـمـ ـص ــروف ــات
التشغيلية وكلفة العمالة والمبيعات.
ولفت إلــى أنــه «مــن الـمـبــادرات التي
ً
قمنا بها ،تماشيا مع نهجنا المحافظ
ف ــي إدارة ال ـش ــرك ــة وت ـع ــزي ــز وت ـقــويــة
م ــرك ــزه ــا الـ ـم ــال ــي ،ت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـيــاســة

المحاسبية المتبعة والخاصة بتقييم
األراضي المملوكة والمباني المشيدة
عليها (الـمــدرجــة تحت بند ممتلكات
وعقارات ومعدات في بياناتنا المالية)
من خالل تطبيق أساس القيمة العادلة
ً
ً
ب ــدال مــن قيمة التكلفة ،و ف ـقــا لمعيار
المحاسبة الــدولــي رقــم  ،16مـمــا أدى
إلى زيادة في قيمة الموجودات وقيمة
ح ـقــوق الـمـلـكـيــة بـمـبـلــغ  49.3مـلـيــون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وخـ ـ ـس ـ ــارة مـ ـ ـح ـ ــدودة نــات ـجــة
ً
ع ــن ه ــذه الـمـعــالـجــة بـقـيـمــة  699أل ـفــا
فــي الـبـيــانــات الـمــالـيــة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .»2018

ط ـغ ــت ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى أداء
ال ـق ـط ــاع ــات ،ح ـيــث انـخـفـضــت
مــؤشــرات تسعة قـطــاعــات هي
بنوك بـ  13.1نقطة واتصاالت بـ
 8.2نقاط وصناعة بـ  7.4نقاط
وعقار بـ  7نقاط والنفط والغاز
بـ  5.6نقاط وخدمات مالية بـ
 5.2نقطة وخدمات استهالكية
بـ  3.9نقاط ومــواد أساسية بـ
 2.8نقطة وتأمين بـ  0.86نقطة،
بينما ارتـفــع مــؤشــرا قطاعين
فقط هما تكنولوجيا ب ـ 58.9
نقطة وسلع استهالكية بـ 27.4
نقطة ،واستقر مؤشرا قطاعين
ف ـ ـقـ ــط ه ـ ـمـ ــا م ـ ـنـ ــافـ ــع ورع ـ ــاي ـ ــة
صحية ،وبقيا دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم بيتك قائمة
االس ـ ـهـ ــم االك ـ ـثـ ــر ق ـي ـم ــة ،حـيــث
ب ـل ـغــت تـ ــداوالتـ ــه  7.2مــايـيــن
ديـنــار ،بانخفاض نسبته 1.5
فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـ ــاه س ـه ــم خـلـيــج
ب ب ـت ــداول  4.7مــايـيــن ديـنــار
وبتراجع بنسبة  1في المئة ،ثم
سهم وطني بتداول  3.9ماليين
دينار ومنخفضا بنسبة 0.86
ف ــي ال ـم ـئــة ،وراب ـع ــا سـهــم زيــن
بـ ـ ـت ـ ــداول  3.4م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
وبتراجع بنسبة  1.2في المئة،
وأخ ـيــرا سهم الــدولــي بـتــداول

 1.9مليون د يـنــار ومنخفضا
بنسبة  2.9في المئة.
ومـ ــن ح ـيــث قــائ ـمــة األس ـهــم
االكـ ـث ــر ك ـم ـيــة جـ ــاء اوال سـهــم
خليج ب ،حيث انخفض بنسبة
 15.9م ـل ـيــون س ـهــم وب ـتــراجــع
ب ـن ـس ـبــة  1فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وجـ ــاء
ثانيا سهم عـقــارات ك بتداول
 14.4ماليين سهم ،وبارتفاع
بـنـسـبــة  1.2ف ــي ال ـم ـئــة ،وج ــاء
ثــالـثــا سـهــم بيتك ب ـتــداول 1.1
مليون سهم ومنخفضا بنسبة
 1.5في المئة ،وجاء رابعا سهم
ال ــدول ــي بـ ـت ــداول  7.4مــايـيــن
س ـهــم وب ـخ ـس ــارة بـنـسـبــة 2.9
في المئة ،وجــاء خامسا سهم
زي ــن بـ ـت ــداول  7مــاي ـيــن سهم
وبتراجع بنسبة  1.2في المئة.
وتصدر قائمة األسهم االكثر
ارتفاعا سهم حيات كوم ،حيث
ارتـفــع بنسبة  40.5فــي المئة،
تاله سهم الهالل بنسبة 16.8
ف ــي ال ـم ـئــة ،ث ــم س ـهــم التعمير
بنسبة  11.7في المئة ،ورابعا
سـهــم االنـظـمــة بنسبة  10في
الـ ـمـ ـئ ــة ،وأخ ـ ـيـ ــرا س ـه ــم ام ـ ــوال
بنسبة  9.8في المئة.
وكان أكثر االسهم انخفاضا
سـهــم تـمـكـيــن ،حـيــث انخفض
بـنـسـبــة  20.3ف ــي ال ـم ـئــة ،تــاه
س ـه ــم ال ـ ـمـ ــدن ب ـن ـس ـبــة  10فــي
المئة ،ثم سهم العقارية بنسبة
 9.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ورابـ ـع ــا سهم
ت ـح ـص ـي ــات ب ـن ـس ـبــة  9.6فــي
الـمـئــة ،وأخ ـيــرا سهم فيوتشر
كيد بنسبة  7.9في المئة.

«المالية» :تحصيل  3.5ماليين
دينار عن بيع قسائم ملك الدولة
أعلنت وزارة المالية تحصيل  3.5ماليين دينار عن بيع قسائم
ملك الدولة ،في ثاني مزاد لها بالسنة المالية  ،2020/2019والذي
أقيم في  1مايو .2019
وذكرت أنه تم خالل المزاد بيع قسيمة استثمارية بالسالمية
بمساحة  768مـتــرا مربعا بقيمة  1.89مليون ديـنــار ،وقسيمة
استثمارية بالسالمية بمساحة  929مترا مربعا بقيمة  1.61مليون
دينار .وأوضحت أن إجمالي المبالغ المحصلة من الوزارة عبر بيع
قسائم ملك الدولة في المزادات العلنية للسنة المالية الحالية بلغ
 10.2ماليين دينار.
وأشارت إلى أنها ستنظم مزادا في  12يونيو  2019من العاشرة
ً
صباحا في «المالية» ،بلوك  ،12لبيع قسيمة سكنية بمنطقة القصر.
ً
وتعقد «المالية» هذه المزادات وفقا للمادة رقم  6من المرسوم
بالقانون رقم  105لسنة  1980بشأن نظام أمــاك الدولة ،والتي
تنص على أن «يكون بيع أمالك الدولة الخاصة العقارية عن طريق
المزاد العلني ،بعد اإلعالن عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي
جريدة محلية يومية مرة واحدة على األقل».
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«الوطني لالستثمار» مستشار «VIVA»
لالستحواذ على «كواليتي نت»
في صفقة قيمتها نحو  93مليون دوالر
ّثمن فيصل الحمد التعاون
البناء والثقة التي أولتها شركة
« »VIVAمن أجل إدارة عملية
االستحواذ ،وبالدور الفعال
واألداء المتميز لفريق عمل
إدارة الخدمات المصرفية
االستثمارية في سبيل إنجاح
الصفقة.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي
لــاس ـت ـث ـمــار إت ـمــام ـهــا بـنـجــاح
صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــة اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواذ شـ ــركـ ــة
االتـ ـص ــاالت الـكــويـتـيــة «»VIVA
على  100في المئة من رأسمال
شركة «كواليتي نــت» للتجارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت ،م ـ ــزود
خــدمــات اإلنـتــرنــت فــي الكويت،
باعتبارها المستشار المالي
لـ ـش ــر ك ــة « »VIVAف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
االستحواذ.
وقالت «الوطني لالستثمار»
ً
في بيان صحافي أمس ،إن كال
مــن مجموعة «بتلكو» المالكة
ل ـح ـص ــة  90فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة وب ـن ــك
الكويت الوطني المالك لحصة
 10فــي المئة بــا عــا حصتيهما
بمبلغ قدره  28.3مليون دينار
«مـ ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل ن ـح ــو  93م ـل ـيــون
دوالر».
وبهذه المناسبة ،قال الرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة ال ــوط ـن ــي
لــاسـتـثـمــار فـيـصــل الـحـمــد ،إن
نـجــاح ه ــذه الـصـفـقــة وم ــا أثمر
ع ـن ـه ــا م ـ ــن نـ ـت ــائ ــج إيـ ـج ــابـ ـي ــة،
يـ ــؤكـ ــدان ال ـح ــرف ـي ــة الـ ـت ــي تـمــت
بها إدارة الصفقة من «الوطني
لــاس ـت ـث ـمــار» ،وم ـتــانــة ن ـمــوذج
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــوم ع ـل ـيــه

راني سلوانس

فيصل الحمد
ا لـشــر كــة ،ال سيما فيما يتعلق
ب ـت ـط ـب ـيــق م ـع ــاي ـي ــر ال ـش ـفــاف ـيــة
والــرقــابــة الـتــي تقرها الجهات
الــرقــابـيــة الـمـحـلـيــة ،وتتماشى
مــع الـمـعــايـيــر الــدول ـيــة فــي هــذا
المجال».
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ث ـمــن
الـحـمــد الـتـعــاون الـبـنــاء والثقة
التي أولتها شركة « »VIVAمن
أجــل إدارة عملية االسـتـحــواذ،
وبالدور الفعال واألداء المتميز
ل ـف ــري ــق ع ـم ــل إدارة ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة االس ـت ـث ـم ــاري ــة في
س ـب ـيــل إنـ ـج ــاح ال ـص ـف ـق ــة ،مـمــا
ي ـع ـكــس ال ـم ـه ـن ـيــة ال ـع ــال ـي ــة فــي

التعامل مع مختلف الصفقات،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن فـ ــريـ ــق ع ـمــل
شــركــة الــوطـنــي لالستثمار لن
ً
ي ــأل ــو جـ ـه ــدا ف ــي س ـب ـيــل تلبية
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ق ـ ــاع ـ ــدة ال ـع ـم ــاء
الممتدة والمتنوعة.
ومن ناحية أخرى ،قال المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
االسـتـثـمــاريــة ران ــي سلوانس،
إن ا خـ ـتـ ـي ــار «  »VIVAل ـشــر كــة
ً
الوطني لالستثمار مستشارا
ً
للصفقة يشكل دليال على ثقتها
فــي كـفــاء ة الوطني لالستثمار
والمكانة الريادية التي تحتلها
ً
ً
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا وإق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــا ،ونـ ـح ــن

فخورون بالنجاح الذي شهدته
ه ـ ــذه ال ـص ـف ـقــة الـ ـت ــي تـضـمـنــت
العمل على مختلف المستويات
ومع العديد من األطراف.
وأك ـ ـ ــد سـ ـل ــوان ــس أن شــركــة
الوطني لالستثمار ستواصل
ج ـه ــوده ــا ف ــي س ـب ـيــل تـحـقـيــق
أف ـضــل ال ـخــدمــات االسـتـشــاريــة
والمالية بما يسهم في تحقيق
أهـ ــداف ال ـع ـمــاء وي ـعــزز مكانة
الــوط ـنــي لــاسـتـثـمــار ال ــري ــادي
في قطاع الخدمات المصرفية
االس ـت ـث ـمــاريــة ع ـلــى الـمـسـتــوى
المحلي واإلقليمي.

economy@aljarida●com

 3.6ماليين دينار أرباح
«الوطنية العقارية» في الربع األول
العيسى :الشركة مستمرة في استراتيجيتها لخفض ديونها
أعـلـنــت الـشــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة ،أمــس،
نتائجها المالية للربع األول من عام  ،2019إذ
بلغت إيراداتها التشغيلية  4.2ماليين دينار،
واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء  6.1ماليين دينار.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس ،إن
صــافــي أربــاحـهــا عــن الـفـتــرة بلغ  3.6ماليين
دي ـن ــار ،فــي حـيــن بـلـغــت ربـحـيــة الـسـهــم 2.93
فلس للسهم الواحد ،وبنهاية الربع األول ،بلغ
إجمالي أصول الشركة  468.8مليون دينار.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـشــركــة
والرئيس التنفيذي ،فيصل العيسى« ،إن أرباح
الشركة الوطنية العقارية مدعومة باألصول
الـتــي تمتلكها وتـقــوم بتشغيلها فــي كــل من
الكويت واألردن وليبيا والعراق ،إضافة إلى
عملية بيع الــوحــدات السكنية المستمرة من
مشروعنا الضخم الذي ال يزال قيد التطوير
فــي مصر ،واألرب ــاح اإليجابية التي حققتها
شركتنا الزميلة.
ً
وأضــاف العيسى أن الشركة تقدمت أيضا
فــي تطوير مـشــروع «ري ــم م ــول» فــي أبوظبي،
ّ
ال ـ ــذي س ـي ـمــكــن ال ـش ــرك ــة م ــع مـ ـش ــروع غ ــران ــد
هايتس في مصر ،من تعزيز مركزها المالي
عـبــر تـنــويــع م ـصــادر دخـلـهــا التشغيلية في
السنوات القادمة.
وأوض ـ ــح أن ال ـشــركــة مـسـتـمــرة ف ــي تنفيذ
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ل ـخ ـفــض م ـس ـتــوى ديــون ـهــا
واستكملت في هــذا السياق عملية بيع أحد
أصــول ـهــا« ،وهـ ــذه االسـتــراتـيـجـيــة تـهــدف إلــى

فيصل العيسى
تعزيز وضعنا النقدي وتمكيننا من التركيز
على مشاريعنا الـبــارزة والــواعــدة والتي هي
ّ
المدرة
قيد التطوير وعلى محفظتنا أصولنا
للدخل».
ويقع مجمع «ريــم مــول» على جزيرة «ريم»
في أبو ظبي وسيستقطب كبريات العالمات
التجارية العالمية واإلقليمية التي سبق أن
ّ
أكدت تأجيرها في المجمع ،وسيشمل المجمع
مجموعة واسعة من عروض التجزئة والترفيه
ً
العائلية من خالل  450متجرا.
أما مشروع غراند هايتس في مصر ،فهو
م ـشــروع سكني متكامل يمتد عـلــى مساحة
إجمالية تبلغ أربعة ماليين متر مربع يلبي
االحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي
في القاهرة وضواحيها.

«الوطني» يحصد جائزة االبتكار المصرفي لـ  ... 2019ويبدأ إعادة تدوير النفايات بالتعاون مع «أمنية»
في استبيان «غلوبل فاينانس» ألفضل البنوك الرقمية واالبتكارات
ح ـصــد ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي جــائــزة
التميز في االبتكار المصرفي على مستوى
ال ـعــالــم ف ــي خ ــدم ــات ال ـمــدفــوعــات الـمــالـيــة
للعام  2019من مجلة «غلوبل فاينانس»
العالمية ،خالل االستبيان السنوي الذي
شارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار
المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى
الشركات حول العالم.
وقال «الوطني» في بيان صحافي أمس،
إن االختيار وقــع عليه كأفضل بنك لعام
 2019في خدمات المدفوعات والتحويالت
الفورية التي تتيح تتبع حالة التحويالت
من قبل العمالء.
وكشفت «غلوبل فاينانس» عــن قائمة
الفائزين بجائزة أفضل البنوك الرقمية
واالبـتـكــارات فــي مجال الخدمات المالية
ً
عالميا للعام  2019وذلك للعام السابع على
التوالي في قطاعات من بينها :إدارة النقد،
الـمــدفــوعــات والـتـمــويــل الـتـجــاري ،تمويل
الشركات ،التمويل اإلسالمي.
ً
وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـلــى الـ ـف ــوز ب ـه ــذه ال ـجــائــزة
ال ـمــرمــوقــة ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لمجموعة
العمليات فــي «الــوطـنــي» محمد الخرافي
إن «فوز البنك بهذه الجائزة يعكس قدرته
على التفوق في الخدمات الرقمية المبتكرة،
ً
كما يمثل اعترافا بنجاح المبادرات التي
يطلقها البنك فــي مسار التحول الرقمي
ال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـه ـجــه مـ ــن أج ـ ــل ت ـق ــدي ــم أف ـضــل
الخدمات لعمالئه».

وأضاف الخرافي أن االبتكار الرقمي من
أهم الركائز األساسية الستراتيجية البنك
فــي سبيل الحفاظ على مكانته الريادية
على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية
ً
ً
إقليميا وعالميا من خــال نقل وتطبيق
أح ـ ـ ــدث مـ ــا ت ــوصـ ـل ــت إلـ ـي ــه ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الخدمات المصرفية إ لــى جميع عمليات
البنك التشغيلية.
ً
وأكد أن البنك الوطني ّ
سباق دائما نحو
تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات
ً
ال ـع ـم ــاء ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه أول م ــن أدخ ــل
أحـ ــدث الـتـقـنـيــات ف ــي م ـجــال الـمــدفــوعــات
والتحويالت الفورية في الكويت.
ويعد بنك الكويت الوطني أول بنك في
الكويت يقدم ميزة تتبع التحويالت من
خالل قنواته الرقمية التي تشمل الوطني
عـبــر ال ـمــوبــايــل والــوط ـنــي عـبــر اإلنـتــرنــت
والوطني عبر اإلنترنت للشركات ،إذ يمكن
لعمالء البنك التحقق من حالة التحويل
عبر اإلنترنت بشكل آمن وسريع.
وت ـجــري «غـلــوبــل فــايـنــانــس العالمية»
ً
س ـنــويــا ال ـعــديــد م ــن االس ـت ـب ـيــانــات حــول
االبتكار والربحية للبنوك والمؤسسات
المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار
األفضل على المستوى اإلقليمي والعالمي.
وي ـ ــواص ـ ــل «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ت ـم ـي ــزه بــأع ـلــى
م ـس ـتــويــات الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ضمن
كافة بنوك منطقة الشرق األوسط ،بإجماع
مــؤسـســات التصنيف االئـتـمــانــي الـثــاث:

محمد الخرافي
مــوديــز ،فيتش وستاندر آنــد بــورز ،بدعم
مــن رسملته القوية وسـيــاســات اإلق ــراض
ً
الحكيمة ا لـتــي يتبعها ،وا تـبــا عــه منهجا
ً
منظما إلدارة األصول ،إلى جانب الخبرة
واالستقرار الذي يتمتع به جهازه اإلداري.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،يحتفظ بنك الكويت
ً
ً
الوطني بموقعه بين أكثر  50بنكا أمانا
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة عـ ـش ــرة عـلــى
التوالي ،كما حاز جائزة أفضل بنك على
مستوى الكويت مــن مؤسسة «ذا بانكر»
و«يورومني» و«غلوبل فاينانس» في عام
.2018

«بيتك» يزور مركز الطيران العمودي
ويشارك رجاله اإلفطار بالدوام

أطلق بنك الكويت الوطني
بــالـتـعــاون مــع شــركــة «أمـنـيــة»
إلدارة المشاريع حملة لتجميع
مـ ـخـ ـلـ ـف ــات وجـ ـ ـب ـ ــات اإلف ـ ـطـ ــار
ف ــي خـيـمــة «ال ــوط ـن ــي» إلف ـطــار
الصائمين بهدف تدوير نحو
 9آالف عـبــوة بالستيكية و9
آالف عـلـبــة م ــن ال ـك ــرت ــون ،إلــى
ج ــان ــب حـمـلــة تــوع ـيــة ب ــإع ــادة
التدوير سيتم بثها على مواقع
التواصل االجتماعي لتوفير
النصائح واإلرشادات من خالل
فريق متخصص من أمنية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك فـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
ص ـ ـ ـحـ ـ ــا فـ ـ ــي أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن هـ ـ ــذا
ال ـت ـع ــاون ي ـه ــدف إلـ ــى حـمــايــة
البيئة والتقليل من النفايات،
ف ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
«الوطني» للتنمية المستدامة
والمنسجمة مع أهــداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
ورؤية الكويت لعام .2035
وبموجب هــذا التعاون ،تم
وضع حاويات خاصة إلعادة
ال ـت ــدوي ــر ف ــي خ ـي ـمــة الــوط ـنــي
إلفطار الصائمين قرب المركز
ال ـع ـل ـمــي لـتـشـجـيــع الـمـجـتـمــع
على المشاركة في جهود إعادة
التدوير.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ف ــري ــق إدارة
ال ـتــواصــل وال ـع ــاق ــات الـعــامــة
فــي الـبـنــك يـعـقــوب ال ـبــاقــر ،إن

انطالق مسابقة «رتل مع بوبيان»
للعام الخامس على التوالي

أحد المشاركين أثناء التسميع

وفد «بيتك» يتوسط العاملين والمسؤولين بمركز الطيران العمودي
زار وف ــد مــن مــوظـفــي بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
«بـيـتــك» رج ــال مــركــز ال ـط ـيــران ال ـع ـمــودي الـتــابــع
ل ــوزارة الداخلية فــي مقر عملهم وتـنــاول معهم
اإلفطار بحضور مدير إدارة جناح طيران الشرطة
العقيد سالم الشهاب ،وعدد كبير من المسؤولين
ً
والعاملين في المركز ،تقديرا من «بيتك» لهؤالء
ً
وانطالقا من الدور االجتماعي لـ«بيتك» الذي يولي
أهمية كبيرة للتواصل مع أفراد المجتمع وتقدير
دور كل من يخدم الوطن والمواطنين.
وقال «بيتك» في بيان صحافي أمس ،إن زيارة
ال ــوف ــد ت ـن ــدرج ض ـمــن بــرنــامــج رم ـضــانــي حــافــل
باألنشطة ،فــي مقدمتها مشاركة ذوي األعـمــال
ال ـشــاقــة وال ـخ ــاص ــة ال ـتــي تـتـطـلــب ب ـقــاء هــم على
رأس العمل على مــدار الساعة وفــي كــل األوقــات
والظروف ،بما في ذلك األوقات التي يفضل فيها
ً
الجميع أن يكونوا بين أهلهم وأسرهم خصوصا
فــي شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،وم ــن أهـمـهــا ساعة
اإلفـطــار التي يقضيها هــؤالء الــرجــال وهــم على
أهبة االستعداد وفي منتهى اليقظة ،ألداء دورهم
الــداعــم والـمـســانــد ألع ـمــال األج ـهــزة األخ ــرى في
حاالت الطوارئ واإلنقاذ وغيرها.
وف ــى أج ـ ــواء أخ ــوي ــة ت ـن ــاول وف ــد «ب ـي ـت ــك» مع
العاملين والمسؤولين في مركز الطيران العمودي

ط ـعــام اإلفـ ـط ــار ف ــي رس ــال ــة ع ـبــرت ع ــن االم ـت ـنــان
واالهـ ـتـ ـم ــام وال ـت ـقــديــر ل ــدوره ــم وال ـتــأك ـيــد على
الشكر لما يقومون به وما يتحملونه من أعباء
ومشاق لضمان سالمة وأمان وراحة الجميع ،إذ
أشــاد الفريق كذلك بالروح العالية التي لمسها
ل ــدى الـعــامـلـيــن بــالـمــركــز واس ـت ـعــدادهــم الكبير
وجاهزيتهم العالية للتعامل مــع أي طــارئ في
كــل األوق ـ ــات والـ ـظ ــروف ،كـمــا ن ــوه بالتجهيزات
واالسـ ـتـ ـع ــدادات الـفـنـيــة والـتـقـنـيــة ال ـتــي تساعد
العاملين فــي الـمــركــز عـلــى الـقـيــام بعملهم على
أكمل وجه.
ً
ً
وأط ـل ــق «ب ـي ـتــك» بــرنــام ـجــا ح ــاف ــا بــاألنـشـطــة
ً
والـفـعــالـيــات فــي شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك تــأكـيــدا
على دوره االجتماعي ،ورسالته تجاه المجتمع
ً
بمختلف شرائحه ،متضمنا أنشطة ومساهمات
توعوية وإنسانية واجتماعية متعددة من ضمنها
زيارات إلى مواقع العمل الحيوية في الدولة التي
ً
تعمل على مدار الساعة تقديرا لجهود العاملين
فـيـهــا ودوره ـ ــم الـمـهــم فــي الـمـجـتـمــع ،إذ يـشــارك
«بيتك» العاملين في هــذه الجهات تناول وجبة
اإلفطار في مقر عملهم ،لتأكيد التقدير والشكر
لـ ــدور ال ـج ـهــات ال ـتــي تـعـمــل اث ـن ــاء وق ــت اإلف ـطــار
والعاملين فيها.

تشهد مسابقة القرآن الكريم «رتل مع بوبيان» التي انطلقت
مـطـلــع األس ـب ــوع ال ـج ــاري مـنــافـســات قــويــة بـيــن الـمـشــاركـيــن
مــع ارتـفــاع أعــدادهــم التي تـجــاوزت  1000مـشــارك إذ تعتبر
المسابقة األكبر من نوعها على مستوى الكويت خالل شهر
رمضان المبارك.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ،إنه خالل األيام الثالثة
األول ــى للمسابقة انتهت لـجــان التحكيم الـســت مــن اختبار
الشرائح الثالث لفئة الــذكــور إذ أبــدى المحكمون إعجابهم
بالتنظيم الرائع للمسابقة إلى جانب القدرات الكبيرة التي
تمتع بها المشاركون.
وذكــر مدير إدارة الرقابة الشرعية في البنك الشيخ فواز
الكليب أن لجان التحكيم انتهت من اختبار جميع المشاركين
من الذكور وسط منافسة كبيرة بين الجميع يصعب معها
اختيار الخمسة األوائل في كل شريحة».
وأضاف الكليب أن مسابقة العام الحالي تعتبر األفضل في
تاريخ المسابقة سواء من حيث مستوى المشاركين أو عددهم
إلى جانب التنظيم الرائع الذي قام به فريق العالقات العامة
في البنك والمتطوعون إلى جانب ما وفرته جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا (مقر المسابقة) من خدمات ساهمت
في رفع مستوى المسابقة» .
وأوضح أن إدارة البنك العليا «ونحن ننظم الدورة الخامسة
ً
للمسابقة ارتــأت أن تأخذ المسابقة أبـعــادا أكبر عبر زيــادة
عدد المشاركين ورفع قيمة جوائزها وزيادة عدد الفائزين».
ولفت إلى أن المسابقة كانت مفتوحة للجميع ســواء من
ً
أبناء عمالء البنك أو غيرهم إيمانا من البنك بأن مثل هذه
المسابقات يجب أن تفتح للجميع مما يجعل هذه المسابقة
األكبر خالل الشهر الفضيل.

فريق «الوطني» و«أمنية»
«ال ــوطـ ـن ــي» أول ب ـن ــك صــديــق
لـلـبـيـئــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ويـمـثــل
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع «أمـ ـنـ ـي ــة»
ش ــراك ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تسعى
إلـ ـ ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــة اإلي ـج ــاب ـي ــة
فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
ً
والحد من النفايات ،الفتا إلى
حـ ــرص «ال ــوطـ ـن ــي» م ــن خ ــال
هــذه الشراكة على نشر ثقافة
إعادة التدوير وتغيير سلوك
األفراد نحو ممارسة سلوكيات
صديقة للبيئة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــر ،أن
«الـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي» فـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـعـ ــي

دائـ ـ ـ ـ ــم ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاره
ً
ومسؤولياته تـعــز يــزا لثقافة
ً
بـيـئـيــة صـحـيــة تــؤثــر إيـجــابــا
ً
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،ودائ ـ ـمـ ــا ك ــان
«ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي» مـ ــن رواد تـبـنــي
المبادرات البيئية داخل البنك
ولمصلحة المجتمع ،ونحن
نـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ش ـهــر
رمضان أن نقوم بإعادة تدوير
م ـ ــا يـ ـص ــل إل ـ ـ ــى  18أل ـ ـ ــف مــن
مخلفات البالستيك والكرتون.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
«أ مـنـيــة» ال يقتصر فقط على
شهر رمضان المبارك بل هو

مشروع متواصل ستتخلله
حـمـلــة تــوعـيــة مـكـثـفــة على
مواقع التواصل االجتماعي
حــول أهمية المشاركة في
إعــادة التدوير .وقــال «إننا
فــي البنك نعتز بمثل هذه
الطاقات الشبابية الكويتية
الـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي أف ـ ـ ـكـ ـ ــارهـ ـ ــا
وتـ ـطـ ـلـ ـع ــاتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ــرار
مشروع أمنية الهادف إلى
تحقيق كويت جديدة تقوم
ع ـل ــى م ـف ـه ــوم االسـ ـت ــدام ــة،
وه ـ ــو أم ـن ـي ــة ي ـح ـم ـل ـهــا كــل
كويتي».

«الخليج» يطلق حملة رمضانية على
بطاقاته بالتعاون مع «لولو هايبر» ماركت
أطـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــق ب ـ ـنـ ــك
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــج،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
«لـ ــولـ ــو ه ــاي ـب ــر»
مــاركــت ،الحملة
ال ـ ــرمـ ـ ـض ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
ب ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام
بـ ـط ــاق ــات ــه ،وت ـس ــري
ً
اعتبارا من شهر مايو الجاري
حتى  30يونيو المقبل ،وتتيح
للعمالء حاملي بطاقات البنك
فرصة الفوز والحصول على
نقاط تصل إلى  500000نقطة
من برنامج نقاط الخليج ،عند
استخدام بطاقاتهم االئتمانية
في عملية الشراء من محالت
«لولو هايبر» ماركت المنتشرة
في الكويت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمس ،إنه خالل فترة
ال ـح ـم ـل ــة ،س ـي ـت ـم ـكــن ال ـع ـمــاء
ع ـن ــد اس ـت ـخ ــدام ـه ــم ب ـطــاقــات
بـنــك الـخـلـيــج االئـتـمــانـيــة من
الحصول على فرصة واحــدة
مـ ـق ــاب ــل كـ ــل  10دن ــانـ ـي ــر يـتــم
ً
إن ـف ــاق ـه ــا ،ل ـل ــدخ ــول ت ـل ـقــائ ـيــا
ف ــي ال ـس ـحــب ال ـم ـقــرر إجـ ــراؤه
 2 1ي ـ ــو لـ ـ ـي ـ ــو  ،2 0 1 9ت ـح ــت
إش ــراف ممثل وزارة التجارة
والصناعة.
وسـيـتـمـكــن ع ـشــرة فــائــزيــن
محظوظين مــن الـفــوز بنقاط
الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج ض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـحـ ـمـ ـل ــة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ل ـب ـط ــاق ــات بـنــك
الخليج ،إذ سيحصل الفائز
األول ع ـلــى ج ــا ئ ــزة 500000
نـ ـقـ ـط ــة مـ ـ ــن نـ ـ ـق ـ ــاط ال ـخ ـل ـي ــج،
بينما سيحصل الفائز الثاني
عـلــى ج ــا ئ ــزة  250000نقطة،

أم ــا ال ـجــائــزة ال ـثــال ـثــة ،والـتــي
س ـت ـم ـن ــح ل ـث ـم ــان ـي ــة ف ــائ ــزي ــن
فستكون  100000نقطة لكل
منهم.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج ن ـ ـقـ ــاط
الخليج أفضل وأسرع برنامج
مكافآت في الكويت ،إذ ُيمنح
حاملو بطاقات بنك الخليج
ً
نقاطا ّ
قيمة يمكن
االئتمانية
استبدالها فــي تــذاكــر طيران،
إقامة فندقية وعروض السفر
الحصرية من سفريات الغانم.
ً
وتعليقا على الحملة ،قال
أحـمــد األمـيــر مساعد المدير
الـعــام لــاتـصــاالت الخارجية
فـ ـ ــي «الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج» ،إن ال ـب ـن ــك
ملتزم بإضافة القيمة إل ثــراء
ح ـيــاة عـمــائــه الـيــومـيــة ،فمن
خــال رؤيـتـنــا ألوج ــه اإلنـفــاق
ل ــدى عمالئنا ال ـك ــرام ،يسرنا
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع لـ ــولـ ــو ه ــاي ـب ــر
ماركت ومنح حاملي بطاقات
بنك الخليج أحــدث العروض
وال ـح ـمــات الـتــرويـجـيــة على
اإلطـ ـ ـ ـ ــاق ،الـ ـت ــي تـ ـتـ ـي ــح لـهــم
فرصة الفوز بنقاط تصل إلى
 500000ن ـق ـطــة ف ــي بــرنــامــج
ن ـق ــاط ال ـخ ـل ـيــج .ن ـت ـم ـنــى لهم
ً
ً
حظا سعيدا ،ونهنئهم بحلول
شهر رمضان المبارك».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال م ـح ـمــد

أحمد األمير

هــاريــس المدير اإلقليمي في
«لــولــو هــايـبــر» مــاركــت« ،نحن
سعداء بهذه العالقة مع بنك
الـخـلـيــج ،ال ــذي تـعــد بطاقاته
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة م ـ ــن بـ ـي ــن أك ـث ــر
ً
ال ـب ـطــاقــات ش ـيــوعــا وأك ـثــرهــا
ً
اس ـت ـخ ــدام ــا ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،إذ
تقدم أفضل المميزات لحاملي
البطاقات في البالد مع بعض
مــن أفضل الفوائد لعمالئها،
ويسعدنا في «لولو» أن تتاح
الفرصة لزبائننا لالستفادة
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة .وب ـ ـهـ ــذه
المناسبة ،تتمنى إدارة لولو
ً
ً
ً
رمـ ـض ــان ــا سـ ـعـ ـي ــدا ومـ ـب ــارك ــا
لجميع عمالئنا».

ةديرجلا
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الغانم :ارتياح كبير لتجاوب السلطتين مع مساعي
منح المنتج الكويتي األولوية واألفضلية

«في المناقصات العامة والمشتريات الحكومية وفق المقاييس المعتمدة»
ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة الكويت علي
الغانم ،أن تشجيع المنتج
الوطني وترويجه وحمايته من
المنافسة غير العادلة أمر بالغ
األهمية ،كي يستطيع أداء
ً
دوره كامال في توسيع القاعدة
اإلنتاجية لالقتصاد الكويتي.

أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة الكويت علي الغانم عن تقدير
الغرفة لجهود السلطتين التشريعية
والتنفيذية الرامية إلى إصــدار تشريع
ينظم إعطاء المنتجات الكويتية أفضلية
فــي الـمـنــاقـصــات الـعــامــة والـمـشـتــريــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة طـ ــال ـ ـمـ ــا ك ـ ــان ـ ــت م ـط ــاب ـق ــة
للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وعبر الغانم ،في بيان للغرفة أمس،
ع ــن ث ـن ــاء «تـ ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت»
وت ـ ـقـ ــديـ ــرهـ ــا ألعـ ـ ـض ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــة
أحمد الفضل ،وخالد الشطي ،وصالح
خورشيد ،وفيصل الكندري ،ويوسف
ال ـف ـضــالــة ،ال ــذي ــن ت ـقــدمــوا إل ــى مجلس
األم ــة بــاقـتــراح بـقــانــون لتعديل قانون
المناقصات العامة والئحته التنفيذية؛
ب ـمــا يــوجــب ع ـلــى ال ـج ـهــات المختصة
في مناقصات التوريد وما في حكمها
ال ـتــرس ـيــة ع ـلــى الـمـنـتــج الــوط ـنــي متى
ً
ك ــان مـطــابـقــا لـلـمــواصـفــات وال ـش ــروط،
وكانت األسعار المقدم بها ال تزيد على
أقــل األسـعــار التي قدمت عــن منتجات
مماثلة – أجنبية أو ذات منشأ وطني
– بنسبة  15فــي المئة ،وفــي حــال عدم
توفر المنتج الكويتي ،تعطى المنتجات
ذات المنشأ الوطني أفضلية بنسبة 5

في المئة على مثيالتها من المنتجات
األجنبية.
كما قدمت الغرفة الشكر والتقدير لرئيس
وأعضاء اللجنة المالية واالقتصادية في
مجلس األمــة الذين أقــروا المقترح المشار
إليه ،وهــو ما قابله المجتمع االقتصادي
ً
ع ـمــومــا والـمـجـتـمــع الـصـنــاعــي عـلــى وجــه
الخصوص ببالغ التقدير.
وم ــن قـبـيــل إقـ ــرار الـفـضــل أله ـلــه أش ــادت
الغرفة بمساعي وزيــر التجارة والصناعة
خ ــال ــد ال ـ ــروض ـ ــان ل ـح ـف ــظ حـ ـق ــوق ال ـم ـن ـتــج
الــوطـنــي بالتشجيع والـمـنــافـســة الـعــادلــة،
م ــن خ ــال ق ـ ــراره ال ـ ـ ــوزاري رق ــم 2018/633
باعطاء أفضلية في األسعار بنسبة  15في
المئة للمنتجات الكويتية على مثيالتها
األجنبية أو ذات المنشأ الوطني متى كانت
مطابقة للمواصفات والـشــروط وكذلك من
خالل قراره قبل أيام الذي يشترط المعاملة
بالمثل ليستطيع المنتج ذو المنشأ الوطني
الحصول على معاملة المنتج الكويتي.
وذك ــر الـغــانــم ،وف ــق الـبـيــان ،أن تشجيع
الـمـنـتــج الــوطـنــي وتــروي ـجــه وحـمــايـتــه من
المنافسة غير الـعــادلــة أمــر بــالــغ األهمية،
ً
كــي يستطيع أداء دوره كــامــا فــي توسيع
القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الكويتي ،وفي
تحقيق رؤي ــة الـكــويــت الـجــديــدة« ،بالتالي

علي الغانم

ت ـش ـع ــر غ ــرف ــة ت ـ ـجـ ــارة وصـ ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت
بــارت ـيــاح كـبـيــر ألن مـســاعـيـهــا الـمـسـتـمــرة
– دراســات ومذكرات ونــدوات واتصاالت –
منذ أكثر من ربع قرن إلقرار أفضلية عادلة
للمنتجات الــوطـنـيــة ب ــدأت تــؤتــي ثمارها
ً
ً
ً
وتجد تجاوبا مشكورا وجادا من السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،يبشر بإقرار قريب
للتشريع المنظم لذلك».
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اقتصاد

الهذال« :سنرجي» تركز على السوق
المحلي والحفاظ على وجودها بالعراق
عموميتها أوصت بعدم توزيع أرباح
●

أشرف عجمي

قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ادارة
شـ ـ ــركـ ـ ــة سـ ـ ـن ـ ــرج ـ ــي الـ ـق ــابـ ـض ــة
طــال الـهــذال إن الشركة تصب
تركيزها على ا لـســوق النفطي
المحلي خــال الفترة المقبلة،
تـمـهـيــدا واس ـت ـع ــدادا لــانـتـقــال
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ عـ ـ ـق ـ ــود فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
الخدمات النفطية بقيم وأحجام
أع ـ ـلـ ــى م ـ ــن الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة،
خــا صــة بعد أن أثبتت الشركة
قدرة تنافسية عالية ،من خالل
تنفيذ اعمالها على افضل وجه
على مدى الـ 6سنوات الماضية،
وبـ ـكـ ـف ــاءة ع ــال ـي ــة ت ـض ــاه ــي مــا
تـ ـق ــدم ــه ال ـ ـشـ ــركـ ــات االج ـن ـب ـي ــة
العاملة في ذات المجال.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــذال ،خ ـ ــال
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـعــاديــة
للشركة أم ــس ،أنــه انـطــاقــا من
هذه الرؤية ،ومع وجــود فرص
واع ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـم ـح ـلــي
لتنفيذ أع ـمــال ،وال ـفــوز بعقود
بقيم مضاعفة ،وبما ينسجم مع
الخطة االستراتيجية للشركة،
فـ ـق ــد قـ ــامـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة بـ ــزيـ ــادة
ملكيتها من  91%إلى  94%في

شركة سنرجي سرفيسز ،كما
قــامــت ب ــزي ــادة نـسـبــة ملكيتها
فــي الـشــركــة الـشــرقـيــة الوطنية
للخدمات النفطية مــن %67.7
الى  ،%86خالل الربع االول من
العام الماضي.
واوضـ ــح أن الـشــركــة ترتبط
بـ ـعـ ـق ــود فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـب ـص ــرة
جنوب العراق ،إذ إن لها قاعدة
اعـمــال فــي تلك المنطقة ،ورغــم
أن قيمة العقد ليست بالكبيرة
والـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــة فـ ــإن ـ ـهـ ــا ت ـح ــاف ــظ
ع ـ ـلـ ــى مـ ــركـ ــزهـ ــا هـ ـ ـن ـ ــاك ض ـمــن
استراتيجية عمل ا لـشــر كــة في
االسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـح ـل ـي ــة وم ـن ـط ـقــة
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،الفـتــا إل ــى أن
الـشــركــة تـعـمــل ب ـصــورة دوري ــة
على تقييم نشاطها الستثمار
الفرص ذات الجدوى.
وذكـ ــر أن ال ـشــركــة تـتـفــاوض
حاليا مــع إح ــدى الـشــركــات في
ال ـس ــودان ،لــاتـفــاق على تنفيذ
ع ـقــد خ ــدم ــات ،ب ـه ــدف االت ـف ــاق
على شروط وضمانات السداد،
تـمـهـيــدا لـتــوقـيــع عـقــد خــدمــات
قصير الـمــدة ال يـتـجــاوز سنة،
يـتــم بـعــدهــا تقييم الــوضــع من
نــاحـيــة الـتــوســع فــي الـعـمــل في

طالل الهذال

تلك الدولة من عدمه ،مبينا أن
الشركة الدولية لخدمات فحص
اآل ب ــار التابعة لسنرجي تملك
شركة تابعة في باكستان لديها
عدة عقود في باكستان وتملك
قاعدة عمالء مميزة.
و كــا نــت الجمعية العمومية
لـلـشــركــة واف ـقــت عـلــى كــل بنود
جـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال ،وم ـن ـه ــا ع ــدم
تـ ـ ــوزيـ ـ ــع أربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ن ـ ـقـ ــديـ ــة ع ـلــى
مساهمي الشركة.

كيف كانت نهاية أقوى الموجات الصاعدة لألسهم األميركية؟
ت ــراج ـع ــت األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة
ً
أخ ـ ـيـ ــرا مـ ــع ت ـص ــاع ــد الـ ـت ــوت ــرات
التجارية بين واشنطن وبكين،
بعدما حققت مستويات قياسية
الشهر الـمــاضــي ،وسلطت «سي
إن إن» في تقرير الضوء على أبرز
ه ــذه األس ـ ــواق ال ـصــاعــدة وكـيــف
انتهت.
في الحقيقة ،ال تنتهي األسواق
الصاعدة والتوسعات االقتصادية
لمجرد طول مدتها ،فهي ببساطة
ال تموت بفعل التقدم في العمر
م ـثــل ال ـك ــائ ـن ــات ال ـح ـي ــة ،وتـشـيــر
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة إلـ ـ ــى أن
النهاية عادة ما تكون بفعل عدم
اليقين السياسي أو الحروب أو
تغير السياسات أو المضاربات
الشديدة.
وبشكل عام ،ارتفع مؤشر «إس
آند بي  »500بنسبة  334في المئة
ً
على مدار  121شهرا منذ هبوطه
ً
في مارس  2009تزامنا مع الركود
الكبير ،وتعرف األسواق الصاعدة
بأنها ارتـفــاع األسهم بنسبة 20
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى األق ـ ــل م ــن أدن ــى
مستوياتها األخيرة.
ومـ ـن ــذ الـ ـكـ ـس ــاد ال ـع ـظ ـي ــم فــي
ثالثينيات القرن الماضي ،شهد
ً
مؤشر «إس آند بي  »500أسواقا
ص ـ ــاع ـ ــدة  12م ـ ـ ــرة (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء

ً
الـ ـح ــال ــي) ،وفـ ـق ــا لـكـبـيــر محللي
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ل ـ ــدى «إس آن ـ ــد بــي
داو ج ــون ــز إنـ ــدس ـ ـيـ ــز»« ،هـ ـ ــورد
سيلفربالت».

ما بعد الكساد العظيم
 استغرق األم ــر عــدة سنواتحـ ـت ــى ت ـ ـبـ ــدأ األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
التعافي من الكساد الــذي اعتبر
األعمق في تاريخ أميركا الحديث،
بعدما انخفض مــؤشــر األسـعــار
المركب (الذي أصبح إس آند بي
ً
 500الحقا) بنسبة  86في المئة
بين سبتمبر  1929ويونيو .1932
 حصل السوق الصاعد علىدعـ ـ ــم ج ــزئ ــي مـ ـم ــا ُع ـ ـ ــرف آنـ ـ ــذاك
ب ــال ـص ـف ـق ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـلــرئ ـيــس
فرانكلين روزف ـلــت ،الـتــي أطلقت
العنان لبرامج اإلنفاق الحكومي
ال ـض ـخ ـمــة ل ـت ـح ـق ـيــق االس ـت ـق ــرار
االقتصادي.
 لـ ـك ــن بـ ـع ــد أرب ـ ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات،تراجع روزفلت عن هذه البرامج،
وخفض اإلنفاق لتحقيق التوازن
في الميزانية ،وفي الوقت نفسه
ً
تقريبا ،شدد «الفدرالي» سياسته
ورفع معدالت االحتياطي للبنوك،
ً
علما أن االقـتـصــاد لــم يكن حقق
التعافي الكامل من الكساد بعد.

عندما انهار مؤشر «داو جونز»،
ً
ً
مسجال تراجعا بنسبة  22.6في
الـمـئــة خ ــال ي ــوم ،والـ ــذي يعرف
بـ»االثنين األسود» ،ويرجع السبب
ً
ف ــي ذل ــك جــزئ ـيــا إل ــى الـ ـت ــداوالت
اإللكترونية ،لكن السوق الهابط
لم يستمر أكثر من  3أشهر.
 رغ ــم أن «إس آن ــد ب ــي »500انخفض بنسبة  34في المئة بين
أواخر أغسطس وأوائل ديسمبر،
فإنه استطاع إنهاء العام ضمن
ً
النطاق اإليجابي ،محققا مكاسب
سنوية.

 مــن م ــارس  1937إلــى أبريل ،1942انخفضت األسهم بنسبة
 60في المئة.

الحرب العالمية الثانية
 كـثـفــت الـمـصــانــع األمـيــركـيــةإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـ ــدبـ ـ ــابـ ـ ــات وال ـ ـمـ ــدافـ ــع
الرشاشة والطائرات بعد دخول
الــواليــات المتحدة الـحــرب عقب
ه ـجــوم ال ـط ـي ــران ال ـيــابــانــي على
بـ ـي ــرل هـ ــاربـ ــر ،وب ـف ـض ــل ال ـج ـهــد
الحربي ،ارتفع مؤشر «إس آند بي
ً
 »500بدءا من أبريل .1942
 لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا اال نـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاشاالقـ ـتـ ـص ــادي ال ـم ـف ــاج ــئ ل ــم يـكــن
ً
مـسـتــدامــا ،واض ـطــر األمـيــركـيــون
في النهاية إلــى تقليص اإلنفاق
وزيادة االدخار ،مما أدى إلى فترة
مــن تـبــاطــؤ ال ـن ـمــوُ ،عــرفــت آن ــذاك
بـ»ركود المخزونات».
 مــن مــايــو  1946إل ــى يونيو ،1949انخفض مــؤشــر «إس آند
بي  »500بنسبة  30في المئة.

ما بعد الحرب
 ركزت الواليات المتحدة فيهذه الفترة على إصالح الموازنة،
ً
وازده ـ ـ ـ ــر االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ،م ــدف ــوع ــا

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

التسعينيات الصاخبة

بفكرة «الحلم األميركي» ،والسعي
المتالك كل أسرة جهاز تلفزيون
وسيارة ،ونما معدل المواليد.
 انتعش سوق األسهم لدرجةأنـ ــه ب ـح ـل ــول عـ ــام  ،1955خـشــي
ال ـم ـشــرعــون ان ـت ـهــاء ه ــذا الـســوق
الصاعد بشكل يشبه انهيار عام
 ،1929وأطلقت اللجنة المصرفية
ً
بمجلس الشيوخ تحقيقا للنظر
في حاجة السوق للوائح جديدة.
 -رف ـ ـ ــع االحـ ـتـ ـي ــاط ــي أسـ ـع ــار

«طيران الجزيرة»:
رحلة لمشاهدة
نهائي «يويفا»
أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت «ط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزي ـ ـ ــرة» ،الـ ـش ــرك ــة
الـكــويـتـيــة ال ــرائ ــدة في
قطاع الطيران منخفض
التكلفة عـلــى مستوى
المنطقة والعالم ،إطالق
رحـ ـ ـل ـ ــة ح ـ ـصـ ــريـ ــة إلـ ــى
بــا كــو ،لتمكين محبي
كرة القدم من مشاهدة
نـهــائــي دوري االتـحــاد
األوروبي (يويفا) ،الذي
يتنافس فـيــه تشلسي
وأرسنال ،على الملعب
األول ـم ـب ــي بــالـعــاصـمــة
األذربيجانية.
وتقلع رحلة الذهاب
مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ــوم
ـو)
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ( 29م ــاي ـ ً
الساعة  11:30صباحا،
وت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ــاك ـ ــو
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــا عـ ـ ــة  2:50ب ـع ــد
ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــر .أم ـ ـ ـ ـ ــا رح ـ ـلـ ــة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودة ،فـ ـتـ ـقـ ـل ــع مــن
باكو صباح الخميس
مايو) الساعة 5:00
(30
ً
صـ ـب ــاح ــا وتـ ـص ــل إل ــى
ال ـكــويـ ًـت ال ـســاعــة 7:20
صباحاً .
مـ ـتـ ـح ــدث ــا ع ـ ــن ه ــذه
الرحلة الحصرية ،قال
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ل ـ ــ»ط ـ ـيـ ــران ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة»،
ـدران:
روهـيــت رامــاشــانـ
ً
«نـحــن مـتـشــوقــون جــدا
لـ ـنـ ـق ــل مـ ـشـ ـجـ ـع ــي كـ ــرة
ال ـقــدم إل ــى بــاكــو ،التي
تقع على ُبعد ساعتين
من الكويت ،لمشاهدة
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ل ـ ـهـ ــذا
الموسم بدوري االتحاد
األوروبي».

ال ـف ــائ ــدة ،وت ـبــاطــأ ال ـن ـمــو ،وأدت
أزمة قناة السويس وغزو االتحاد
السوفياتي للمجر إلى زيادة عدة
اليقين ،ومن أغسطس  1956إلى
أكتوبر  ،1957انخفض «إس آند
بي» بنسبة  22في المئة.

سياسات «ريغان» االقتصادية
 ب ـع ــد س ـي ـط ــرة «ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي»على التضخم الجامح في أوائل

ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،خ ـفــض الــرئ ـيــس
األميركي رونالد ريغان الضرائب،
وانـ ـتـ ـع ــش ع ـل ــى أث ـ ــر ذل ـ ــك س ــوق
األس ـهــم ،وحـقــق مــؤشــر «إس آند
بي  »500متوسط عائدات سنوية
بنسبة  27في المئة ،وهو أفضل
م ـس ـتــوى م ـنــذ ال ـك ـســاد الـعـظـيــم،
وان ـخ ـف ـضــت ال ـب ـطــالــة إل ــى  6في
المئة من  11في المئة.
 لكن الـســوق الصاعد انتهىفي التاسع عشر من أكتوبر ،1987

 م ــع ن ـهــايــة الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردةوب ــزوغ عصر اإلنـتــرنــت ،شهدت
األسهم مكاسب قوية على مدار
الـعـقــد ،مــدفــوعــة بــارت ـفــاع النمو
االقتصادي واستقرار التضخم،
وال يزال هذا السوق الصاعد هو
األقـ ــوى (ل ـكــن لـيــس األط ـ ــول) في
تاريخ الواليات المتحدة.
 ش ـهــدت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدةحينها أطول فترة نمو متواصل
فــي تاريخها الـحــديــث ،وتسابق
المستثمرون نحو أسهم شركات
اإلنـ ـت ــرن ــت ،ل ـك ــن ال ـن ـه ــاي ــة كــانــت
مــؤلـمــة ،فــأسـعــار األسـهــم لــم تعد

مـ ـب ــررة ب ــاألس ــاسـ ـي ــات وان ـت ـهــى
االتجاه الصعودي بانفجار فقاعة
«دوت كوم».
 انخفض مؤشر «إس آند بي »500بنسبة  49في المئة خالل
ال ـف ـت ــرة ب ـي ــن مـ ـ ــارس عـ ــام 2000
وأكتوبر .2002

السوق الصاعد الحالي
 بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن م ــوع ــدنهايته ،فــإن التعافي من الركود
ال ـك ـب ـيــر ف ــي  ،2008ت ــزام ــن مـعــه
أط ـ ــول سـ ــوق ص ــاع ــد ف ــي تــاريــخ
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وعـلــى مــدار
أكـثــر مــن عقد زمـنــي ،كــان الــدافــع
وراء ط ـف ــرة األسـ ـه ــم؛ م ــزي ــج من
النمو االقتصادي البطيء وأرباح
الـ ـش ــرك ــات ال ـق ـي ــاس ـي ــة وأسـ ـع ــار
الفائدة المنخفضة.
 نـجــح ه ــذا ال ـس ــوق الـصــاعــدف ــي تـ ـف ــادي ن ـهــايــة م ـفــاج ـئــة في
مناسبات عدة ،واستطاع االرتفاع
إلى أكثر من أربعة أمثال ما كان
عليه عند أدنى مستوياته خالل
األزمة ،واستفاد من األداء القوي
ألسـهــم التكنولوجيا مثل «آبــل»
و»م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» و»أم ـ ـ ـ ــازون»
و»غوغل».
(أرقام)
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تباين أسعار النفط مع ترقب محادثات التجارة

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  83سنتا إلى  71.76دوالرا
ارتـ ـ ـف ـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
ً
الـكــويـتــي  83سـنـتــا فــي ت ــداوالت
ً
أمس ،ليبلغ  71.76دوالرا مقارنة بـ
ً
 70.93دوالرا للبرميل في تداوالت
ً
يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر
ال ـم ـع ـل ــن مـ ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تباينت
أس ـ ـع ــار ال ـن ـف ــط أم ـ ــس ،ف ــي حـيــن
ب ــدا أن ال ـتــوتــرات فــي الـخـلـيــج لم
تـتـحــول إل ــى مــواج ـهــة عـسـكــريــة،
وأن الــواليــات المتحدة والصين
أب ــدت ــا مــاح ـظــات تـصــالـحـيــة في
المحادثات التجارية مما يشير
إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـجـ ــري ت ـج ـنــب
انهيارها.
وبـلـغــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
ال ـق ـي ــاس ال ـعــال ـمــي ب ــرن ــت 70.40
ً
ً
دوالرا للبرميل مرتفعة  38سنتا
أو  0.24فــي الـمـئــة ،وأغ ـلــق برنت

ً
فــي الـجـلـســة الـســابـقــة منخفضا
 0.6في المئة.
وبـلـغــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
غرب تكساس الوسيط األميركي
ً
 60.92دوالرا للبرميل منخفضة
ً
 12سنتا أو  0.2في المئة ،وأغلق
خ ـ ـ ــام غ ـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
ً
األمـيــركــي منخفضا  1فــي المئة
أمس األول.
وبـ ـ ـ ــدا أن ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـيــن
الواليات المتحدة والصين تتجه
صوب النجاح األسبوع الماضي،
لكنها تضررت إلى حد كبير بفعل
اتهامات أميركية بأن بكين سعت
إلج ــراء تغييرات كبيرة
في الدقيقة األخيرة.
وت ـجــاه ـلــت الـصـيــن
ً
أم ـ ــس األول ت ـح ــذي ــرا
مــن الرئيس األميركي
دونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب

وتحركت لفرض رسوم أعلى على
مجموعة من السلع األميركية بما
ف ــي ذل ــك ال ـخ ـض ــراوات الـمـجـمــدة
والغاز الطبيعي المسال.
ل ـكــن وان ـ ــغ ي ــي أك ـب ــر م ـســؤول
دبلوماسي صيني وعضو مجلس
الــدولــة أش ــار إل ــى أن بكين تأمل
ً
ال ـتــوصــل إل ــى ح ــل وسـ ــط ،قــائــا
«فريق التفاوض لدى كل دولة لديه
القدرة والحكمة على حل المطالب
المعقولة للطرف اآلخر».
وقـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب ،إنـ ـ ــه ي ـتــوقــع
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــدث إل ـ ــى

الرئيس الصيني شي جين بينغ
فــي مـجـمــوعــة قـمــة الـعـشــريــن في
ً
أواخر يونيو ،وأن يعقد «اجتماعا
ً
مثمرا على األرجح».
وزاد ال ـن ـف ــط أك ـث ــر م ــن دوالر
للبرميل ،أمس األول ،لكنه انخفض
فــي حـيــن ث ــار قـلــق المستثمرين
بسبب التحول السلبي للمحادثات
األمريكية الصينية.

تتوقع أضعف أرباح
نيسان ً
في  11عاما بسبب غصن
تتوقع «نيسان مــوتــور» انخفاض أرباحها
الـتـشـغـيـلـيــة الـسـنــويــة  28ف ــي ال ـم ـئــة ،لتصبح
بصدد أضعف أربــاح في  11عاما ،األمــر الذي
يبرز الصعوبات التي تواجهها لفتح صفحة
جــديــدة بعد اإلطــاحــة برئيس مجلس إدارتـهــا
السابق كارلوس غصن.
ُ
ويضاف األداء الضعيف لثاني أكبر شركة
صناعة س ـيــارات فــي الـيــابــان ،والـتــي تضررت
بشدة جــراء اعتقال غصن فــي الـعــام الماضي،
إلى الضغوط على الرئيس التنفيذي هيروتو
ســايـكــاوا ،ال ــذي يسعى إلــى تنحية الفضيحة
جانبا ،والتركيز على إصالح حوكمة الشركة،
ومـ ـن ــح «نـ ـيـ ـس ــان» وضـ ـع ــا أكـ ـث ــر مـ ـ ـس ـ ــاواة مــع
شريكتها في التحالف رينو.
وتتوقع «نيسان» أرباحا تشغيلية بقيمة 230
مليار ين ( 2.10مليار دوالر) للسنة المنتهية في
مارس  ،2020مقارنة بـ 318مليار ين في السنة
التي انتهت للتو ،مقارنة بـ 457.7مليار ين في
متوسط تقديرات  23محلال جمعتها رفينيتيف.

«أسواق المال» تشارك في اجتماعات منظمة «»IOSCO
شـ ـ ـ ــارك وفـ ـ ــد ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ــواق
ً
المال ممثال الكويت في أعمال
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي الـ ـ ـ ـ ـ 44
لـمـنـظـمــة األي ـس ـك ــو «،»IOSCO
وف ــي االجـتـمــاع الـ ـ « »43للجنة
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ل ـم ـن ـظ ـمــة إفــري ـق ـيــا
وال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط «»AMERC
اللذين عقدا في مدينة سيدني
 أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،وه ـ ـ ــذه األخـ ـي ــرةإحــدى اللجان اإلقليمية األربع
ال ــدائ ـم ــة ف ــي الـمـنـظـمــة وتـعـنــى
ب ـمــوضــوعــات تـنـظـيــم األوراق
ال ـمــال ـيــة ف ــي إفــري ـق ـيــا وال ـش ــرق
األوسط.
وقـ ــالـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
صحافي أمــس ،إن وفــد الهيئة
ترأسه
د .أح ـ ـمـ ــد الـ ـمـ ـلـ ـح ــم رئ ـي ــس
م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوض ـ ـ ــي هـ ـيـ ـئ ــة
األس ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي،
وم ـشــاركــة عـبــدالــرحـمــن محمد
مدير مكتب العالقات الدولية،
ون ـ ــواف ال ـصــالــح م ــدي ــر مكتب
االستراتيجيات ،وفواز بورسلي
مــديــر إدارة الــدراســات وتنمية

أسواق المال ،ومؤيد الشخص
م ــدي ــر م ـك ـت ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
المفوضين.
وافـ ـتـ ـت ــح االجـ ـتـ ـم ــاع رئ ـيــس
ً
اللجنة مرحبا بالحضور ،وأتبع
ذلــك بملخص عــن أبــرز مــا جاء
ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ـســابــق للجنة
« »42الذي عقد في الكويت يناير
الـمــاضــي ،كـمــا نــاقـشــت اللجنة
موضوع المخاطر الناشئة في
إقليم إفريقيا والشرق األوسط
وتقرير اللجنة للمخاطر لعام
 ،2020كما اطلعت اللجنة على
أه ــم الـمــوضــوعــات الـتــي سيتم
ط ــرح ـه ــا ف ــي اج ـت ـم ــاع مـجـلــس
إدارة منظمة «األيسكو».
إضافة إلى ذلك ،قدم الرئيس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق
ً
الـمــال فــي أوغـنــدا عــرضــا ألبــرز
تــوص ـيــات فــريــق ع ـمــل اإلدراج
في اجتماعه األخير في الكويت،
وخ ـتــم ج ــدول اجـتـمــاع اللجنة
بتحديد موعد االجتماع القادم
لـلـجـنــة ال ـم ـقــرر ع ـق ــده ف ــي قطر
.2020

لقطة جماعية
ك ـ ـمـ ــا شـ ـ ـ ـ ــارك وفـ ـ ـ ــد ال ـه ـي ـئ ــة
كــذلــك فــي اجتماع لجنة النمو
واألسـ ــواق الناشئة «،»GEMC
المنبثقة عن منظمة األيسكو،
إذ اف ـت ـتــح رئ ـيــس لـجـنــة الـنـمــو
واألسـ ــواق الـنــاشـئــة ،االجتماع
بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ج ـ ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال
االجتماع السابق المنعقد في

جزر الكايمان سبتمبر .2018
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذلـ ـ ـ ــك ن ــاق ـش ــت
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة في األسواق الناشئة،
م ــع اس ـت ـعــراض تـقــريــر اللجنة
النهائي حــول الـمــوضــوع ،كما
ً
ق ــدم ــت ال ـل ـج ـن ــة عـ ــرضـ ــا ح ــول
تـكـنــولــوجـيــا ف ـن ـتــك،Fintech -

ً
وعــرضــا مــن مجلس الخدمات
الـمــالـيــة اإلســام ـيــة ح ــول عمل
المجلس.
كما ناقشت اللجنة موضوع
بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات،
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض مـ ـمـ ـث ــل م ـن ـظ ـمــة
األيـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــو ابـ ـ ـ ـ ــرز مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
المعايير العامة للبرنامج من

ال ـم ـن ـظ ـمــة ،واخ ـت ـت ـمــت الـلـجـنــة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا بـ ـتـ ـح ــدي ــد م ــوع ــد
ا ج ـت ـم ــا ع ـه ــا ل ـس ـن ــه  2020فــي
سلطنة عمان.
ك ـ ـمـ ــا شـ ـ ـ ـ ــارك وفـ ـ ـ ــد ال ـه ـي ـئ ــة
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ورش ا لـ ـعـ ـم ــل
الـ ـمـ ـتـ ـخ ـ ـصـ ـصـ ــة وال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة
ل ـل ـج ـهــات ال ــرق ــاب ـي ــة ف ــي الـ ــدول
أعضاء المنظمة بغرض تبادل
ال ـخ ـبــرات وال ـت ـجــارب وتـحــديــد
دور هــذه الجهات فــي التعامل
مع األخطار التي تحيط بأحدث
ال ـت ـط ــورات الـمـتـعـلـقــة بــأســواق
الـمــال .وع ــادة مــا تدعو منظمة
األي ـ ـس ـ ـكـ ــو ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء
م ــن ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة ذات
االختصاص وعــدد مــن ممثلي
البنوك االستثمارية العالمية
لتغطية المواضيع المطروحة
الجانب العملي والتشغيلي،
من ً
إضافة إلى الجانب الرقابي.
وعـ ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ع ـق ــدت
ً
الـهـيـئــة عـ ــددا مــن االجـتـمــاعــات
الجانبية مع الجهات الرقابية
المثيلة من الدول األعضاء.

كانت وكالة كيودو اليابانية لألنباء أفادت
فــي وق ــت ســابــق ام ــس أن ممثلي االدعـ ــاء في
طوكيو تقدموا بطلب لتعديل الئحة اتهامهم
ل ـك ــارل ــوس غ ـص ــن ،ح ـيــث ق ــدم ــوا ال ـم ــزي ــد من
التفاصيل بـشــأن تـحــويــات نـقــديــة قــالــوا إن
غصن أجراها مع صديق سعودي.
ُ
ووجـهــت إلــى غصن ،مطلق الـســراح حاليا
في انتظار المحاكمة ،عدة تهم بسوء السلوك
المالي ،وادعاءات بالتربح على حساب نيسان.
وينفي غصن جميع التهم الموجهة إليه
ويقول إنه ضحية انقالب من مجلس اإلدارة.
وخفضت شركة صناعة السيارات هدفها
لـ ــإيـ ــرادات ف ــي ال ـم ــدى ال ـم ـتــوســط إلـ ــى 14.5
تريليون ين بحلول  2022من  16.5تريليون
ين .وأصبحت تتوقع أن يبلغ هامش التشغيل
الـسـنــوي سـتــة فــي الـمـئــة بـحـلــول ذل ــك الحين
مـقــارنــة ب ـهــدف ســابــق ك ــان يـبـلــغ ثـمــانـيــة في
المئة.
(رويترز)

 374مليون جنيه أرباح
«هيرميس» في الربع األول
أعلنت المجموعة المالية هيرميس ،أ م ــس ،نتائج أعمال
الفترة المنتهية في  31مارس  ،2019إذ بلغ إجمالي إيــرادات
المجموعة  1.3مليار جنيه.
وبـلــغ صــافــي الــربــح بـعــد خـصــم الـضــرائــب وح ـقــوق األقلية
بنسبة سنوية  ،%51ليسجل  374مليون جنيه خــال الربع
األول من العام الحالي.
ً
وحققت قطاعات بنك االستثمار ً
أداء قويا خالل الربع األول
من العام ،إذ ارتفعت اإلي ــرادات التشغيلية بمعدل سنوي 35
فــي الـمـئــة ،بينما ارت ـفــع صــافــي الــربــح بـعــد خـصــم الـضــرائــب
وحقوق األقلية بنسبة سنوية قدرها  48في المئة خالل الفترة
نفسها ،بفضل األداء القوي لقطاع االستثمار المباشر خالل
نفس الفترة.
وسجلت إيرادات قطاعي إدارة األصول واالستثمار المباشر
ً
ً
( )Buy-Sideنموا سنويا بمعدل  199في المئة لتبلغ  348مليون
جنيه خالل الربع األول من عام  ،2019بفضل ارتفاع إيــرادات
قطاع االستثمار المباشر بمعدل سنوي  996في المئة إلى 265
مليون جنيه خالل نفس الفترة على خلفية تسجيل أتعاب األداء
المحققة نتيجة عملية التخارج من محفظتي مشروعات طاقة
الرياح « »Vortex Iو«.»Vortex II
في السياق ،قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة
ال ـمــال ـيــة هـيــرمـيــس ال ـقــاب ـضــة ،إن ن ـجــاح الـمـجـمــوعــة الـمــالـيــة
هيرميس في إتمام التخارج من محفظة مشروعات طاقة الرياح
التابعة لشركة  Vortex Energyيعكس قدرة المجموعة على
تنفيذ كبرى صفقات االستثمار المباشر على الساحة العالمية.

« »KIBينظم البطولة الرمضانية التاسعة لكرة القدم لموظفيه

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في البنك يكرم الموظفين
فــي إ طــار حملته المجتمعية لشهر رمضان
أطلق بنك الكويت الدولي ( )KIBفعاليات دورته
الرمضانية التاسعة لكرة القدم للموظفين ،والتي
أقيمت مدة يوم واحد ،على ملعب مدرسة دسمان
ثنائية اللغة ،بمشاركة  9فرق من موظفي البنك،
وحـضــور عــدد كبير مــن زمالئهم ،وســط أجــواء
مليئة بالتشجيع والروح الرياضية.
كما عـقــدت البطولة بــرعــايــة وحـضــور نائب

لقطة جماعية للموظفين المشاركين مع نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية

رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي في البنك
رائد بوخمسين ،الذي كرم الفريقين الحاصلين
على المركز األول والثاني بمنحهم الميداليات
وال ـجــوائــز الـنـقــديــة ،كـمــا أن كــل شـخــص حضر
المباراة حصل على فرصة دخول السحب لربح
جوائز قيمة ،إضافة إلى استمتاع الجميع بركن
المأكوالت الخفيفة والمشروبات المنعشة.
وصرح مدير أول وحدة االتصال المؤسسي

 Ooredooتعلن رعايتها للبطولة
النسائية لكرة القدم 2019

مجبل األيوب

ورشة تدريب المحترفة أدريانا مارتن من نادي Malaga

أعلنت  Ooredooالكويت مؤخرا رعايتها
لـلـبـطــولــة الـنـســائـيــة ل ـكــرة ال ـق ــدم ل ـعــام ،2019
ال ـتــي س ـت ـقــام ف ــي اس ـت ــاد جــابــر األح ـم ــد على
مدار أسبوعين ،وتمنح هذه البطولة العبات
كــرة القدم في الكويت ودول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـف ــرص ــة ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي تـجــربــة
ري ــاضـ ـي ــة فـ ــريـ ــدة مـ ــن ن ــوع ـه ــا ت ــرف ــع ال ـح ــال ــة
اإلن ـســان ـيــة ،وتـمـكــن جـيــا جــديــدا مــن الـنـســاء
الرياضيات.
وتدير شركة ثمانون في المئة بطولة كرة
القدم النسائية ،وتهتم بإنشاء عالمة تجارية
م ـح ـت ــرف ــة ت ـت ـن ــاف ــس ف ـي ـه ــا أفـ ـض ــل ال ـم ــواه ــب
الـنـســائـيــة ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم وتــأل ـق ـهــا ،وتحظى

الـبـطــولــة أي ـضــا بــدعــم مــن الـ ــدوري اإلسـبــانــي
( )LaLigaالذي تمثله الالعبة اإلسبانية أدريانا
مــارتــن مــن ن ــادي  ،Malaga CFحيث ستعقد
أدريانا بالتعاون مع ثمانون في المئة ورش
عمل حصرية لجميع الالعبين ا لــذ يــن قاموا
بالتسجيل في البطولة.
وصرح مدير أول إدارة االتصال المؤسسي
لدى شركة  Ooredooالكويت مجبل األيــوب:
"هدفنا الرئيسي من رعاية البطولة النسائية
لـكــرة ال ـقــدم هــو تـقــديــم الــدعــم لـلـنـســاء الــاتــي
يملكن مهارات وروحا رياضية ،وتشجيعهن
على المشاركة في الفعاليات ،والمساهمة في
خلق نمط حياة صحي.

فــي الـبـنــك ن ــواف نــاجـيــا ب ــأن «ح ــرص  KIBعلى
ً
ت ـن ـظ ـيــم ه ـ ــذا الـ ـح ــدث س ـن ــوي ــا ي ــأت ــي ف ــي إط ــار
ب ــرن ــام ـج ــه ال ــرمـ ـض ــان ــي الـ ـح ــاف ــل بــال ـن ـشــاطــات
المتنوعة والموجهة لجميع شرائح المجتمع
مــن عمالء أو موظفين وعائالتهم ،مــن منطلق
برنامجه الــرائــد للمسؤولية االجتماعية الذي
يـسـعــى إل ــى الـتــأثـيــر اإلي ـجــابــي عـلــى المجتمع
وأفراده ،حيث يقدم هذا الحدث الكثير من المزايا

جانب من الفعاليات أثناء البطولة

اإليجابية لموظفي البنك ،من خالل حثهم على
ممارسة الرياضة ،وتقوية عالقاتهم خارج إطار
العمل ،وبالتالي رفع روحهم المعنوية وأدائهم
العملي».
وأشــار ناجيا إلــى أن هــذه البطولة أصبحت
ال ـي ــوم حــدثــا ريــاض ـيــا يـنـتـظــره مــوظ ـفــو الـبـنــك
ب ـفــارغ الـصـبــر فــي كــل ع ــام ،حـيــث تشهد إقـبــاال
متزايدا للمشاركة فيها سنويا ،من أجل التنافس

الشريف على اللقب ،مشيدا بالروح الرياضية
العالية التي أظهرها المشاركون في البطولة من
العبين أو مشجعين.
ي ــذك ــر أن « »KIBيـ ـح ــرص دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى دع ــم
األنشطة الشبابية والــريــاضـيــة ،السيما خالل
شهر رمضان ،انطالقا من التزامه برفع مستوى
االهتمام بممارسة الرياضة في الكويت وتعزيز
اللياقة البدنية والفكرية لمختلف فئات المجتمع.

ّ
«زين» الشريك االستراتيجي لبرنامج «رجيمي» الصحي
أعلنت شركة «زين» شراكتها
االستراتيجية للنسخة السابعة
مـ ــن ب ــرن ــام ــج «رجـ ـيـ ـم ــي» أك ـبــر
فعالية رياضية صحية في شهر
رمضان المبارك للسنة الثالثة،
ُ ّ
وينظمها مــركــز «رجـيـمــي» في
ً
أول  20يوما من الشهر الفضيل
مـ ــن األحـ ـ ــد إل ـ ــى ال ـخ ـم ـي ــس فــي
ً
الفترة من الساعة  4:45عصرا
ح ـت ــى  6م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي م ـ ــول 360
ب ـهــدف نـشــر الـتــوعـيــة بأهمية
اتخاذ نمط حياة صحي ونشط
خالل الصيام.
وأوضـحــت الشركة في بيان
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس ،أن شــراك ـت ـهــا
االسـتــراتـيـجـيــة لـهــذا البرنامج
ال ـص ـح ــي هـ ــي ت ــرج ـم ــة فـعـلـيــة
السـتــراتـيـجـيـتـهــا ف ــي م ـجــاالت
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واالسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ــة ات ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاه دع ـ ــم
الـفـعــالـيــات الـصـحـيــة وخــاصــة
خـ ـ ــال رم ـ ـضـ ــان ال ـ ـ ُـمـ ـ ـب ـ ــارك ،إذ
ً
ت ـقــوم الـشــركــة دوري ـ ــا بتكثيف
جهودها لنشر الثقافة الصحية
في المجتمع بأحدث الوسائل
وال ـطــرق للوقاية مــن األم ــراض
وتـفــاديـهــا ،بــاإلضــافــة إلــى عقد
ال ـش ــراك ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مع
المؤسسات الرياضية والطبية
الـعــامــة وال ـخــاصــة فــي الكويت
بهدف المساهمة في رفع الوعي
الصحي في المجتمع.

د .عبدالله المطوع والكابتن بدر المطوع مع فريق «زين»
وب ـي ـنــت «زي ـ ــن» أن ـه ــا جـهــزت
العديد من المفاجآت لعمالئها
من خالل األنشطة اليومية التي
تصاحب البرنامج ،من أبرزها
«واك ـ ـ ــاث ـ ـ ــون» الـ ـمـ ـش ــي ال ـي ــوم ــي
فــي أروقـ ــة م ــول  ،360وفعالية
«تـ ـ ـح ـ ــدى زيـ ـ ـ ــن» ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت
وجــود كابتن منتخب الكويت
الوطني لكرة القدم بدر المطوع،
ح ـي ــث س ـي ـت ـم ـكــن ال ـم ـش ــارك ــون
ف ــي ال ـبــرنــامــج م ــن االسـتـمـتــاع
بـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــي وسـ ـ ـم ـ ــاع
النصائح الصحية مباشرة من
فريق «رجيمي» وفي مقدمتهم
خبير التغذية العالجية وعضو
جمعية التغذية األميركية
د .عبدالله الـمـطــوع ،إضافة

إلــى مشاركة واسعة من نجوم
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ووسـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي م ـ ـ ـمـ ـ ــن سـ ـتـ ـت ــم
ًُ
استضافتهم أسبوعيا لمشاركة
ال ـج ـم ـهــور ف ــي إب ـ ــراز الـفـعــالـيــة
ون ـ ـشـ ــر ال ـ ــوع ـ ــي ح ـ ـ ــول أه ـم ـي ــة
الـحــركــة لـجـســم اإلن ـس ــان خــال
الـ ـصـ ـي ــام ،وت ـح ـف ـي ــز ال ـح ـضــور
للتمسك بعادة الرياضة حتى
بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
المبارك.
وذكـ ــرت الـشــركــة أن بــرنــامــج
«رجـيـمــي» الصحي لـهــذا العام
ي ـش ـه ــد مـ ـش ــارك ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
خ ـ ـبـ ــراء ال ـت ـغ ــذي ــة ال ـم ـع ـت ـمــديــن
من فريق مركز «رجيمي» ممن
ي ـم ـت ـل ـك ــون ال ــرخـ ـص ــة ال ـط ـب ـيــة

ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــورة وال ـن ـص ــح
ف ــي م ـج ــال ال ـت ـغ ــذي ــة الـصـحـيــة
واللياقة البدنية للمشاركين،
كما يتضمن البرنامج تنظيم
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
واألنشطة المخصصة لكل من
الرجال والنساء واألطفال ،والتي
ت ـت ـض ـمــن ال ـت ـم ــاري ــن الـصـحـيــة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ك ـج ـل ـســات ال ـيــوغــا
واالسترخاء وغيرها.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت زيـ ـ ـ ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا م ــن
مـنـطـلــق حــرص ـهــا ع ـلــى إش ــراك
موظفيها وعـلــى وجــودهــم في
كــل مـبــادراتـهــا الـتــوعــويــة ،فقد
وجهت دعوة خاصة لموظفيها
للمشاركة والتطوع في فعاليات
ال ـب ــرن ــام ــج ،إذ تـعـتـبــر الـشــركــة

م ــوظ ـف ـي ـه ــا أسـ ـ ـ ــاس ن ـجــاح ـهــا
ب ــدرج ــة أولـ ــى ،ل ــذا ت ـحــرص كل
ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ت ــواج ــده ــم فــي
جميع الفعاليات والـمـبــادرات
التي تقوم بتنظيمها ورعايتها،
ً
وخصوصا خالل الشهر الكريم.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن دعـمـهــا
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة يـ ـ ــأتـ ـ ــي ف ــي
إطـ ـ ــار بــرنــام ـج ـهــا الــرم ـضــانــي
ال ـم ـك ـثــف ت ـحــت إط ـ ــار حملتها
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة الـ ـسـ ـن ــوي ــة «زيـ ــن
ُ
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــور» ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم مــن
خاللها مجموعة متكاملة من
ا لـبــرا مــج الصحية والتطوعية
والثقافية واإلنسانية والدينية
والترفيهية والرياضية كعادتها
ً
احتفاء بالشهر الكريم.
السنوية

أوتار
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بريتني سبيرز

جايدن سميث مع والده

١٩

سيرة

٢٠
سيرة

اشتهر الفنان طالل مداح
بأداء أغنيات متنوعة
بمعظم اللهجات العربية،
إضافة إلى أنه غنى باللغة
اإلنكليزية.

َّ
قررت الفنانة شويكار
خوض اإلخراج في
مسرحية «يا ما كان في
نفسي» لكن هذا المشروع
لم يكتمل.

فيليستي هافمان

الوجبات السريعة
تزيد وزن سبيرز

جايدن سميث أقنع والده
بـ «عالء الدين»

فيليسيتي هافمان تقر بذنبها
في فضيحة الجامعات

وق ـعــت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة بــريـتـنــي سـبـيــرز ضحية
إحدى الشائعات ،التي ذكرت أنها حامل ،وهو ما نفاه
موقع جوسيب كوب الشهير ،بعدما تواصل مع أحد
المقربين لها ،حيث أكــد أن التقارير التي تم تداولها
ليست صحيحة.
وأكد "جوسيب كوب" أن السبب الحقيقي وراء زيادة
وزن بريتني ،هو تناولها الوجبات السريعة.
بــدأت الشائعة بنشر موقع ""National Enquirer
تقريرا يؤكد أنه قد يكون لدى سبيرز عقبة جديدة في
طريقها للعودة إلى حياتها الفنية وانتعاشها من جديد
من خالل حجمها السمين.

قــال النجم األميركي ويــل سميث إن ابنه العشريني
جايدن هو من أقنعه باختيار فيلم الحركة والمغامرات
"عــاء الدين" من بين نصوص عدة أفــام كان يدرسها،
بمناسبة العرض األول للفيلم في عمان.
وأضاف سميث ،خالل مؤتمر صحافي نظمته الهيئة
الملكية لألفالم في عمان" ،كان لدي ثالثة أو أربعة أفالم
انظر في أمرها ،وكنت أمر بوقت صعب محاوال االختيار،
فسألني ابني جايدن :ماذا تفعل؟ فقلت له إن علي أن أختار
بين عدة أفالم ،فقال لي :أخبرني قصصها".
ويعتبر هذا الفيلم أبرز تحديات النجم األميركي في
خوض مثل هذا النوع من افالم الكارتون.

أق ــرت الممثلة األميركية فيليسيتي هــافـمــان ،أمــام
القضاء ،بذنبها بدفع رشاوى لضمان دخول ابنتها إلى
واحدة من الجامعات المرموقة في الواليات المتحدة.
وكانت بطلة مسلسل "ديسبريت هاوسوايفز" آخر
الـمـشــاهـيــر ال ــذي ــن طــالـتـهــم فـضـيـحــة رش ــا الـجــامـعــات
األميركية الواسعة النطاق ،التي تورط فيها عدد كبير
من أولياء األمور األميركيين األثرياء.
واعترفت هافمان أمام القاضية الفدرالية في بوسطن
إنــديــرا تـلــوانــي بــأنـهــا دفـعــت  15ألــف دوالر لمساعدة
ابنتها في الحصول على نتائج أفضل في امتحان "إس
إيه تي" المؤهل لدخول الجامعات.

٢١

مسك
وعنبر

٢٤

يخطط المخرج يوسف كرمت «لوياك» األمين العام
للمجلس الوطني للثقافة
شاهين لثورة فنية
ً
ً
شكال ومضمونا إلحداث والفنون واآلداب
نقلة نوعية في السينما م .علي اليوحة على ما
العربية.
قدمه للثقافة والفنون.

دوريس داي

وفاة الممثلة والمغنية دوريس داي

ً
توفيت الممثلة والمغنية األميركية دوريس داي عن عمر يناهز  97عاما.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن منظمة دوريس داي لرعاية
الحيوان هي التي أعلنت نبأ الوفاة.
وكــانــت داي قــد اشتهرت فــي الخمسينيات والستينيات ،حيث قامت
ببطولة عدد من األفالم الناجحة ،منها
"بيلو توك" و"الف مي أور ليف مي".
وتزوجت داي أربع مرات ،ولديها ابن واحد توفي عام .2004
(د ب أ)

األمهات يمتدحن بطلة Game of Thrones
إلرضاع طفلتها في موقع التصوير
ويالن حصدت  150ألف إعجاب لصورتها على «إنستغرام»

دانيال كريغ

إصابة كريغ توقف تصوير
«جيمس بوند»

التصوير ليس الشيء الوحيد الذي يتم في موقع تصوير مسلسل «غيم أوف ثرونز» على األقل عندما يكون هناك استراحة
للنجوم.
وأشادت األمهات بالممثلة جيما ويالن بعدما نشرت صورة وهي ترضع طفلتها وهي ترتدي زي الشخصية يارا
غريغوي خالل استراحة في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الناجح الذي يعرض حاليا في موسمه الثامن واألخير.

ذكر تقرير إخباري أن النجم االنكليزي دانيال كريغ أصيب أثناء تصوير
مشهد سينمائي في أحدث أفالمه من سلسلة أفالم العميل السري ""007
الشهيرة" ،جيمس بوند" ،في جامايكا.
ُ
وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية الشعبية بأن كريغ نقل جوا إلى
الواليات المتحدة ،للخضوع لفحص باالشعة السينية ،بعدما سقط عندما
كان يركض أثناء التصوير ،مما أدى إلى توقف تصوير الفيلم.
وقــالــت الصحيفة إن الطبيب ال ــذي عــالــج نـجــم ك ــرة ال ـقــدم االنجليزي
ومهاجم توتنهام ،هاري كين ،في وقت سابق من العام الجاري ،هو الذي
فحص كريغ.
ونقلت الصحيفة عن أحــد المصادر القول إن كريغ كــان يركض أثناء
التصوير ،عندما انزلق وسقط بشكل غريب ،مضيفا أنه "كان يعاني ألما
شديدا وكان يشكو من كاحله".
ويأمل القائمون على إنتاج الفيلم أال يتوقف تصوير العمل فترة طويلة.
يذكر أن كريغ كان قد أصيب عدة مرات أثناء قيامه بأدوار "جيمس بوند"،
التي يرفض فيها االستعانة ببديل للقيام بمشاهد الحركة واالثارة الصعبة.
(د ب أ)

 The Goldbergsعلى
« »ABCللموسم السابع

ويالن وطفلتها
حصلت الصورة التي نشرتها ويــان في "إنستغرام"،
وهي ترضع طفلتها على  150ألف إعجاب وتعليق مئات
األشخاص خالل أربعة أيام.
وكـتـبــت إح ــدى الـمـتــابـعــات" :ش ـكــرا عـلــى م ـشــاركــة هــذا
للمساعدة على جعل الرضاعة الطبيعية أمرا طبيعيا".
وقالت أخرى" :هذا يعني الكثير للنساء".
ويأتي الثناء ،في حين تدفع النساء في كثير من أنحاء
العالم فــي ا تـجــاه تقبل أ كـبــر للرضاعة الطبيعية وحمل
األطفال الصغار في األماكن العامة أو مكان العمل.
ولفت القليل من السياسيين االنتباه لهذه القضية بأن
ضربوا بأنفسهم مثال ،وغير بعض النواب البرلمانيين
ال ـقــواعــد بــالـسـمــاح لــأطـفــال بــدخــول غ ــرف الـبــرلـمــان في
السنوات األخيرة.

نساء السياسة
وشاركت السيناتورة األميركية تامي داكوورث عام 2018
في تصويت عندما كانت رضيعتها بين ذراعيها ،في حين
أن النائبات في أيسلندا وأستراليا تصدرن عناوين األخبار
عندما أرضعن أطفالهن في البرلمان في  2016و.2017
ويذكر أنه كان هناك أحيانا رفض لهذا األمر ،ففي ألمانيا
ُمنعت النائبة عن حزب الخضر ،مادالينه هينفلينج ،من
إحضار وليدها إلى برلمان الوالية قبل عام .واستشهدت
لجنة استشارية برلمانية بـ"أسباب حماية األطفال" في
مكان العمل.

وتعتبر جيما ويالن صاحبة شخصية "يارا غريغوي
في المسلسل" الفتاة التي اعتادت حمل السيف وارتداء
الدرع ،والتي تقود الرجال في المعارك ،هي في الحقيقة
تهوى رقص الجاز ،بل وتمتلك ابتسامة جميلة بعيدا
عن وجهها العابس طوال حلقات المسلسل.
وال تعتبر جيما من أولــى الممثالت الالئي يعتنين
بــأط ـفــال ـهــن ف ــي م ــواق ــع ال ـت ـص ــوي ــر ،إذ اح ـت ـلــت كـ ــارول
ترينتيني ،عارضة األزياء البرازيلية المعروفة مع طفلها
غالف مجلة  ،Vogue Brazilولو انتهى األمــر عند هذا
ً
الحد ،لكان األمر طبيعيا ،لكن النجمة ظهرت وهي ترضع
مولودها ،في لقطة نادرة بالنسبة لقراء المجلة العالمية
التي تصدر بعشرات اللغات.
ً
والالفت أن المجلة كانت قد أفردت لترينتيني ،غالفا
ً
سابقا أثناء حملها.
واعـتـبــرت النجمة أن الـمـصــور الـمــوهــوب والـمــزيــن
بيدرو ساليس "خلقا المناخ المثالي" أثناء التصوير،
االمر الذي انعكس على اللقطات الجديدة
ً
وفي إحدى الصور ،يرى القراء ابنها الثاني ،مديرا
ظهره للكاميرا ،وهو يرتاح بين ذراعي أمه ،ولئن كانت
النسخة البرازيلية من المجلة لم تغامر في الماضي
بصورة من هذا النوع ،فإن شقيقتها الهولندية قد
نشرت صورة للعارضة دوتسن كروس وهي ترضع
طفلتها ،والــذي حمل صــورة عادية للعارضة مع
ابنيها.
(د ب أ)

بوستر فيلم The Goldberg
أعلنت شبكة  ABCعن تجديدها المسلسل الكوميدي The Goldbergs
لموسم سابع ،ليعرض في الموسم التلفزيوني لعام .20-2019
مسلسل  The Goldbergsمن بطولة هايلي أورانتيا ،وتروي جنتيلي،
وشون جيامبرون ،وويندي ماكليندون-كوفي ،وسام ليرنر ،وباتون
أوسوالت ،وإيه جي ميشالكا ،مع جورج سيجال وجيف جارلين.
وتتركز الكوميديا في فترة الثمانينيات على عائلة غولدبيرغ من
مدينة جينك تــاون بــواليــة بنسلفانيا ،االبــن األصـغــر آدم (جيامبرون)
يصور جنون عائلته بالفيديو ،ويقدم التعليق كشخص بالغ (أوسوالت)،
وفي الموسم السادس ،عادت العشيرة بأكملها تحت سقف واحد ،لتدق
أجراس الزفاف.
ويبلغ متوسط مشاهدة الموسم الـســادس مــن غولدبيرغ  1.19في
التصنيف الديموغرافي للفئة العمرية بين  18و 49بنحو  4.92ماليين
مشاهد ،بالمقارنة مع الموسم الخامس ،وانخفض ذلك بنسبة  18٪و
 12٪على التوالي.
من سلسلة  ABCالنصية التي بثت خالل موسم  ،2018-19يحتل The
 Goldbergsالمركز الرابع في العرض ،والخامس في مجموع المشاهدين،
وهي تعد السلسلة الكوميديا الثانية من حيث التصنيف في الشبكة خلف
 ،The Connorsوفي المرتبة الثالثة ،The Conners and Modern Family
ً
وفقا للتقرير الذي نشر على موقع .tvseriesfinale
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سوزان نجم الدين :ال أعمل من أجل المال

ُ
أعجبت بقضية «ابن أصول» وال أنشغل بالمنافسة ...والسبكي منتج متميز
القاهرة – هيثم عسران

تعيش الفنانة السورية سوزان
نجم الدين حالة من السعادة،
بسبب ردود الفعل اإليجابية
التي تلقتها عن مشاركتها
في مسلسل «ابن أصول» ،مع
الفنان حمادة هالل.
وفي دردشتها مع «الجريدة»،
تحدثت سوزان عن المسلسل
وكواليسه ،باإلضافة إلى
فيلمها الجديد «حملة
فرعون» المقرر عرضه خالل
موسم عيد الفطر المقبل
بالصاالت السينمائية.

* في البداية نود أن نطمئن
عـ ـل ــى ح ــالـ ـت ــك الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ب ـعــد
الـ ــوع ـ ـكـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــرض ــت ل ـهــا
ً
مؤخرا؟
 الحمد لله تعافيت بشكلكامل ،وما حدث أنني تعرضت
لــإ غـمــاء بسبب تكثيف العمل
بـشـكــل كـبـيــر ق ـبــل ب ــداي ــة شهر
رمـضــان ،لالنتهاء مــن تصوير
"ابــن أص ــول" ،وأنهيت تصوير
دوري في المسلسل بشكل كامل.
* ما سبب حماسك لالشتراك
في تجربة "ابن أصول"؟
 تحمست للعمل إلعجابيال ـش ــدي ــد ب ـف ـكــرتــه وال ـم ـعــال ـجــة
الدرامية التي يطرحها لقضية
م ـه ـم ــة فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ل ــدي ـن ــا،
ف ــال ـع ـم ــل ي ـن ــاق ــش ك ـي ــف يـمـكــن
ل ـ ـحـ ــب األم ان يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـض ــرا
البنها ،بسبب حب التملك الذي
يسيطر عليها ،وثمة مشكالت
مرتبطة بـهــذا األم ــر نشاهدها
في المجتمعات العربية لدينا،
لذا لم أتردد في الموافقة ،خاصة
أن هذا االمر يظهر بوضوح في
ع ــاق ــة أص ـ ــول بــاب ـن ـهــا ،وكـيــف
افـ ـ ـس ـ ــدت حـ ـي ــات ــه ب ـ ـهـ ــذا ال ـح ــب
وال ـم ـشــاكــل ال ـتــي دخ ـل ــوا فيها
بسببه.
* هـ ــل كـ ـ ــان إس ـ ـنـ ــاد ب ـطــولــة
الـ ـعـ ـم ــل ل ـ ـ ــك ،خـ ــاصـ ــة أن اس ــم
المسلسل على اسم الشخصية
ا لـتــي تقومين بتقديمها ،أ حــد
أسباب حماسك للتجربة؟
 -لـ ـس ــت م ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات

التي يفرق معها مساحة الدور
وطريقة ظهورها ،فما يهمني
القضية التي نناقشها ودوري
فـيـهــا ،والـحـقـيـقــة ان ـنــي وجــدت
فــي "اب ــن اص ــول" تـجــربــة مهمة
بــالـنـسـبــة إل ــي ع ـلــى الـمـسـتــوى
الفني ،وتضيف إلــى رصيدي،
لذا لم أتردد في الموافقة عليها.

«ليس من طبعي»
* هل ترين ان خطوة البطولة
فــي ال ــدرام ــا الـمـصــريــة تــأخــرت
مقارنة بزمالئك السوريين؟
 ي ـه ـم ـن ــي دائـ ـ ـم ـ ــا ان أك ـ ــونبعمل جيد ،فال أرغب بأن اكون
موجودة دون تأثير ،أو للظهور
في أكثر من عمل ،سواء من أجل
االنتشار أو من أجــل الحصول
على المال ،فهذا االمر ليس من
طبعي ،لذا كنت انتظر مشروعا
اقــدم مــن خالله نفسي بطريقة
تناسبني ،و ه ــو مــا تحقق في
"اب ــن اص ــول" ،فــأنــا تعاملت مع
فــريــق عمل محترم ج ــدا ،بداية
ً
م ـ ــن ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى
المخرج المتميز محمد بكير.
وح ـمــادة هــال مــن الفنانين
ً
ً
الـمـتـمـيــزيــن ف ـنــا وخ ـل ـق ــا ،وهــو
شـخــص ي ـبــذل اق ـصــى مجهود
لـ ــديـ ــه ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،ول ــدي ــه
اح ـ ـسـ ــاس عـ ـ ــال ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة
ت ـ ـجـ ــاه الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم ــه،
وسـ ـع ــدت ب ــال ـت ـع ــاون م ـع ــه فــي
المسلسل ،خــاصــة أن ــه يـحــاول
تــوصـيــل رســالــة المسلسل في
كل مشهد يقوم به ،وهــذا االمر
مهم للفنان ،ألن من يدرك رسالة
العمل ويؤمن بها يكون قــادرا
على اقناع الجمهور بما يقدمه

سوزان نجم الدين
بسبب مصداقيته في االداء.
* كيف وجدت المنافسة في
السباق الرمضاني؟
 ال أشـغــل بــالــي بالمنافسةبقدر ما أركز في عملي ودوري
حتى يصدقني الجمهور ،وكنت
حــري ـصــة ع ـلــى ان أق ـ ــدم الـ ــدور
بطريقتي وأ ض ــع فـيــه لمستي
الخاصة ،وهو ما تحقق بالفعل،
ولمست ردود أفعال ايجابية من
الحلقات االولى للعمل.

زعيمة القرية
* حــدثـيـنــا عــن تـجــربـتــك في
"حملة فرعون"؟

 أجسد في الفيلم شخصيةسـ ـي ــدة زع ـي ـم ــة ل ـل ـق ــري ــة ال ـتــي
تــوجــد ب ـهــا ،وتــرمــز ألي دولــة
ع ــربـ ـي ــة خ ـض ـع ــت ل ــاحـ ـت ــال،
وهناك العديد من التفاصيل
في األحداث ال أريد ان احرقها.
ـدت التعاون مع
* كيف وجـ ِ
السبكي للمرة األولى؟
 مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ا لـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــي م ــنالـمـنـتـجـيــن الـمـتـمـيــزيــن ،وفــي
رأيي حتى من قبل العمل معه
أنه يستطع تقديم اعمال جيدة
ويقوم باإلنفاق عليها بشكل
جيد لتخرج بصورة مشرفة،
وهــذا األمــر وجدته في "حملة
ف ــرع ــون" ،والـفـيـلــم تــم تنفيذه

تراجع اإلنتاج السوري مرتبط بالحرب
ً
قالت نجم الدين إن تراجع اإلنتاج الدرامي السوري مؤخرا
ً
ارتبط بظروف الحرب ،مشيرة إلى أن عددا من صناع الدراما
المتميزين ســافــروا خ ــارج ســوريــة وأصـبـحــوا يعملون في
بالد أخرى.
وذكــرت أن ثمة أعماال جيدة ال تــزال موجودة في االنتاج
السينمائي والتلفزيوني ويكافح صناعها من أجل خروجها
للنور بشكل جيد ،مؤكدة أن التراجع لم يرتبط بالفن فقط
ولكن بمختلف المجاالت الحياتية التي تأثرت بالحرب.

بوستر «ابن أصول «

بــأس ـلــوب وت ـق ـن ـيــات عــالـمـيــة،
وأتـمـنــى ان يحقق ردود فعل
ً
جـيــدة جـمــاهـيــريــا ،مــع طرحه
فــي موسم عيد الفطر المقبل
بالصاالت.
* مـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
المالكم تايسون في الفيلم؟
 جمعتني بالفعل مشاهدبــه فــي التمثيل بالفيلم ،و لــم
أجد صعوبة في التعاون معه،
خــاصــة أن ه ــذه الـمـشــاهــد تم
ً
تجهيزها ج ـيــدا والتحضير
لها بشكل دقيق ،ألنها اعتمدت
على تعبيرات الوجه واألكشن
بصورة أكبر من لغة الحوار.
* هل ستستقرين في مصر
خالل الفترة المقبلة؟
 خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـمــاض ـيــةأقمت في مصر بسبب ارتباطي
بالفيلم والمسلسل وانشغالي
بتصويرهما ،ولــدي مشاريع
اخرى اقوم بقراءتها في الوقت
ال ـحــالــي ،وه ــو مــا سيجعلني
مستمرة في إقامتي بالقاهرة.

رومانسية وروك وغناء شعبي في مهرجانات بيبلوس الدولية

شمشون
وتفاحة...
ً
المكان بطال!

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

أمر سهل .كتابة الرواية ٌ
كتابة الرواية ٌ
أمر شائك! ظلت هذه العبارة
تصاحبني وأنا أقرأ رواية "شمشون وتفاحة" للكاتب السوداني أمير
.تاج السر .الصادرة عن دار ذات السالسل بطبعتها األولى 2019
فقارئ الرواية يعيش بساطة الحكاية بصيغة ضمير المتكلم،
ً
وصوت الــراوي ،بطلة الرواية خديجة ،ويرى أيضا كيف يمكن أن
.يكون البطل اآلخر في الرواية هو المكان
خديجة"،
اسمها
سودانية
شمشون وتفاحة" ،تسرد قصة فتاة
ّ
وتعدد أربعة رجال ّ
مروا بعالمها بغية الزواج ،لكن قلبها يرف للرجل
ً
ً
األخير "شمشون" ،فتعيش مغامرة الحب واقعا وخياال معه .وإذا
كانت أحداث الرواية تأتي سلسة دون احتدام في حدث أو اعتراك
شخصيات بعينها ،فإن الحضور األهم الذي تقدمه الرواية يأتي
.عبر المكان ،والمكان والبيئة السودانية تحديدا
مفتتح الرواية يأتي عبر جملة اإلهداء" :إلى المرأة في كل مكان"
يظهر بشكل جلي ،قصدية المؤلف بأن تكون المرأة هي الموضوعة
األساسية للرواية ،وأن يكون موقفه ّ
مجيرا لمصلحة عالم وقضايا
كون حدث الرواية األهم ينبني على
المرأة .وهذا ليس ببعيد عن ً ِ
).جملة" :تشبهين التفاحة كثيرا يا أخت"( ...ص 11
وبما يشير إلى تأثير اللغة الكبير والساحر على البشر ،وقدرتها
على أن ترسم طريق عيش امرأة حتى لو كانت جملة عابرة ،خاصة
أن ه ــذه الجملة نطق بها رج ــل فــي مكتبة ،وبـمــا يشي بالعالقة
الوطيدة بين الكلمة /اللغة والكتاب وحياة الناس ،الذين قد تتسبب
ً
جملة في قلب عيشهم رأسا على عقب ،وخاصة أن أخ بطلة الرواية
ّ
وتفرغ لعشرين سنة
"المغيرة" شخص نذر حياته لكتابة روايــة،
ً
!لكتابة رواية ،لم يكتب منها شيئا
مشهد ال ــرواي ــة األول يــأتــي فــي المكتبة /الـمـكــان ،وســرعــان ما
ينتقل إلى الشارع ،حيث يالحظ القارئ أن الرواية ّ
تغص وتغوص
في وصــف عوالم الـشــوارع ،ومواقف الباصات ،وسـيــارات األجــرة،
وحفر الشوارع ،والركاب الذين ينتظرون حافالت النقل العام ،وتلك
.الحوادث التي يتعرض لها الركاب
ً
ّ
حي "درداق" ،سواء كان اسما لحي حقيقي على أرض الواقع ،أو
أن المؤلف خلق هذا الحي ليكون بيئة ألحداث روايته ،فإنه يبقى
.مصاحبا للقارئ ببيوته وشخصياته ومحالته وشوارعه
ً
بــدا الطريق طويال إلــى حي درداق والحافلة تشبع وتستفرغ"
في محطات متقاربة ،كلها نصبت بها مظالت خشبية على مقاعد
صلدة من الحجر ،محفورة فيها كتابات غرامية وقلوب مثقوبة
ً
بالسهام ،وركاكة جنسية أيضا ،ومكتوب باألبيض على الفتات
سوداء أعلى المظالت :أسماء أشخاص رحلوا وسميت المحطات
).بأسمائهم"( .ص22
ّ
إن عيشنا في أي مكان يشكل ذاكرتنا ،وبهدوء يتلون المكان
.بألوان أمزجتنا ليشاركنا االبتسامة والدمع والحزن
ً
وهــذا ما حملته خديجة لغرفتها حين عرفت أن رجــا سيأتي
لخطبتها" :كان وقتي في تلك األمسية ،مضطربا للغاية ،وفي داخل
غرفتي التي حرصت على ترتيبها بمزاج جيد ،بحيث ال أحس بغربة
).أو توهان فيها ،لم تكن األمور كما هي دائما"( .ص 37
.نعم أوجه المكان هي انعكاس لما يدور في خلدنا
روايــة "شمشون وتفاحة" تقدم حكاية فتاة سودانية ،خديجة،
سبق أن صـ ّـدت ثالثة رجــال تقدموا لخطبتها ،ولــم يكن ّ
أي منهم
ُ
لينال رضا قلبها .لكن خديجة تغرم برجل صادفها في المكتبة
ً
ً
وخاطبها بجملة آس ــرة" :تشبهين الـتـفــاح" ،والح ـقــا قضى يوما
برفقتها ،وتغديا معا ،ليهتز قلبها وتأخذها األماني إلــى أحالم
.ومشاعر لم تعرفها من قبل
المكتبة ،ال ـش ــارع ،غــرفــة مكتب الـعـمــل ،مــوقــف ال ـبــاص ،سيارة
التاكسي ،البيت ،صالون النساء ،الحديقة ،المطعم ،كلها أماكن
مبثوثة بعناصر بيئتها وحــاضــرة بخصوصيتها الـســودانـيــة
ً
ً
في الرواية انعكاسا جليا ألحداث الرواية .وكأن الكاتب أمير تاج
ً
السر أراد عامدا أن يجعل حكاية الرواية وأحداثها بسيطة ،ليتيح
بذلك الفرصة األكبر للمكان كي يظهر بوصفه العنصر الالمع من
عناصر الكتابة الروائية ،وكأن لسان حال الرواية يقول :المكان هو
.شمشون الجبار

أخبار النجوم

دانييال رحمة سفيرة الطاقة
االغترابية اللبنانية

يشارك فيها عدد من الفنانين وفرق عالمية ولبنانية
نجوم كبار وفرق عالمية مميزة ذات حضور
راق ستشارك في مهرجانات بيبلوس
فني ٍ
الدولية ،التي يستضيفها لبنان خالل شهر
يوليو المقبل ،وتجمع عمالقة العمل الفني
والجمالي ،ومن الفرق المشاركة :فرقة الروك
الموسيقية البريطانية سيمفونية الملكة،
وموسيقى «الدي جي» مع الموسيقي الهولندي
مارتين جاريكس ،والفنان اللبناني ملحم زين مع
عازف العود والمغني والملحن اللبناني شربل
روحانا ،والفرقة الهولندية «ويزين تمبتيشان»،
وهي فرقة روك أسسها عام  1996عازف
الغيتار روبيرت فيسترهولت والمغنية شارون
دين آدل وفرقة «مشروع ليلى» الغنائية للسنة
الثالثة على التوالي.
أطـ ـلـ ـق ــت مـ ـه ــرج ــان ــات بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس ال ــدولـ ـي ــة
برنامجها لصيف  ،2019ال ــذي ســوف تتنوع
لـيــالـيــه ب ـيــن الــرومــان ـس ـيــة ومــوس ـي ـقــى ال ــروك
والـ ـغـ ـن ــاء ال ـش ـع ـب ــي ،ب ـف ـنــان ـيــن وفـ ـ ــرق عــالـمـيــة
ولبنانية.
ُ
وت ـن ـظــم م ـهــرجــانــات بـيـبـلــوس الــدول ـيــة في
مدينة جبيل الساحلية اللبنانية قرب المدينة
ال ـق ــدي ـم ــة ،ذات ال ـم ـع ـبــد الـفـيـنـيـقــي وال ـم ـســرح
الروماني والقلعة الصليبية والسوق القديمة.
ويفتتح بيبلوس مهرجاناته في  12يوليو
المقبل بحفل للمغني الفرنسي مــارك الفــوان،
ال ــذي مــا زال يـحــافــظ مـنــذ الـثـمــانـيـنـيــات على
الطابع الرومانسي ألغنياته.
وستقام الحفلة الثانية في  20يوليو مع فرقة
الروك الموسيقية البريطانية سيمفونية الملكة.

ملحم زين يشارك
أم ــا الـلـيـلــة الـثــالـثــة ومــوعــدهــا  26يوليو
فيحييها ال ـف ـنــان الـلـبـنــانــي مـلـحــم زي ــن مع

دانييال رحمة
اللبنانية

عينت وزارة الخارجية والمغتربين الممثلة
دانييال رحمة سفيرة للمؤتمر السنوي المركزي للطاقة
االغترابية اللبنانية الــذي سينعقد في بيروت  7يونيو
المقبل ،ويستمر ثالثة أيام ،بحضور شخصيات سياسية
ودبلوماسية ورجال أعمال برعاية وزير الخارجية جبران
باسيل .وحصلت دانييال على هذا اللقب بصفتها لبنانية
ً
عادت من أستراليا بلد االغتراب وحققت نجاحا في بلدها.
وت ـش ــارك دان ـي ـيــا ف ــي ال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي م ــن خــال
مسلسل "الكاتب" وتؤدي فيه دور محامية من عائلة ثرية،
والدها قاض ووالدتها تعمل في األمم المتحدة وتختار
الدفاع عن الكاتب يونس جبران الذي يؤدي دوره الممثل
السوري باسل خياط ،والمسلسل من تأليف ريم حنا.

الوقت يحاصر بيتر ميمي
القيمون على المهرجان
ع ــازف ا لـعــود والمغني والملحن اللبناني
شربل روحانا في حفل مشترك.
ويــأتــي الموعد مــع موسيقى "ال ــدي جي"
ف ــي ال ـث ــال ــث م ــن أغ ـس ـطــس م ــع الـمــوسـيـقــي
الهولندي مارتين جــاريـكــس ،الــذي سيقدم
حفال مــن الموسيقى اإللـكـتــرونـيــة الرائجة
في السنوات االخـيــرة والمتضمنة تنسيقا
ألشهر األغنيات على طريق اإليقاع الصاخب
والموسيقى البلدية.
وأعلن المدير الفني للمهرجانات ناجي
باز أن حفل جاريكس سيشكل استثناء في
تاريخ المهرجانات ،حيث سيقام للجمهور
وقــوفــا وم ــن دون مـقــاعــد ،فــي حـيــن وسعت
إدارة المهرجانات من مسرحها لهذه الليلة
ليستوعب  10آالف شخص ،مع استقدام 50
ليزر على المسرح.
وتعود موسيقى الروك من جديد في ليلة
السابع مــن أغسطس مــع الفرقة الهولندية
"ويزين تمبتيشان" ،وهي فرقة روك تأسست
عــام  1996مــن قبل ع ــازف الغيتار روبـيــرت

فيسترهولت والمغنية شارون دين آدل.

فرقة «مشروع ليلى»
وفـ ـ ــي الـ ـت ــاس ــع م ـ ــن أغـ ـسـ ـط ــس يـسـتـضـيــف
المهرجان فرقة "مشروع ليلى" الغنائية للسنة
الثالثة على التوالي .وأعلن باز أن الحفل هذا
ال ـعــام سـيـكــون مختلطا بـيــن "م ـش ــروع ليلى"
وفنانين عالميين آخــريــن يـعــزفــون موسيقى
الروك يشاركونهم الغناء.
وسيكون الختام مع عازف التشيلو الياباني
يويوما ،الذي سيعزف منفردا على المسرح مدة
ساعتين وأربعين دقيقة.
وقال باز" :هناك الكثير من الناس الموهوبين
بالموسيقى العالمية ،لكن يويوما عبقري ،وهو
أكـبــر ع ــازف تشيلو عــرفــه الـتــاريــخ ،وربـمــا هو
أكبر موسيقي حي في العالم ،حائز  19جائزة
عــالـمـيــة ،ونـفـتـخــر ب ــوج ــوده عـلــى ش ــط جبيل
ونعتبره نهارا تاريخيا".
مــن جانبها ،قالت نــدى ال ـســردوك المديرة

ال ـع ــام ــة لـ ـ ـ ــوزارة ال ـس ـي ــاح ــة إن م ــدي ـن ــة جـبـيــل
أصبحت عاصمة السياحة العربية ،إذ إن كل
الدول العربية تنظر إليها كلؤلؤة الشرق "لذلك
علينا تشجيع الـلـبـنــانـيـيــن وال ـس ـيــاح الـعــرب
واألجــانــب لــزيــارة هــذه المدينة واإلقــامــة فيها
وزيــارة المعالم األثرية والسياحية فيها وفي
كل قضاء جبيل".
من جهته ،وقــال رئيس بلدية جبيل وسام
زعرور إن عدد السياح لمدينة جبيل وقلعتها
األثرية يزداد سنة بعد سنة ،وهذا يدل على أن
خطتنا السياحية تسير في الطريق الصحيح".
وأعلن زعرور أن بلدية جبيل ستنظم العديد
م ــن االحـ ـتـ ـف ــاالت هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،وم ـن ـهــا ف ــي 15
الجاري ،وستستقبل المدينة نحو  25سفيرا
من دول العالم ،في حين تستضيف مهرجانا
مع السفارة األوكرانية  18الجاري.

أمير كرارة وبيتر ميمي
اضطر المخرج بيتر ميمي لتكليف مساعده بتصوير
عــدد من مشاهد الحلقات األخـيــرة في مسلسل "كلبش
 "3التي ال يظهر فيها الفنان أمير كرارة بسبب انشغاله
بتصوير آخر مشاهد فيلم "كازابالنكا" المقرر عرضه في
موسم عيد الفطر المقبل.
ويباشر بيتر مونتاج الفيلم بالتزامن مع استئناف
ً
تصوير حلقات المسلسل ومونتاجه علما أن فريق العمل
سيظل في البالتوه حتى يوم  25رمضان على األقل.
واضطر ميمي للقيام بذلك خشية الــوقــوع في ما ال
يحمد عقباه السيما أنه يشعر أن الوقت بدأ يحاصره.

توابل ةديرجلا

أوتار

•
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طالل مداح يغني بمعظم اللهجات
العربية ...وباللغة اإلنكليزية
()10 - ٩
«غوغل» يستذكر صاحب الحنجرة الذهبية في ذكرى ميالده
شدا الفنان الراحل طالل مداح بأغنيات بلهجات عربية متنوعة ،إضافة إلى
الغناء باللغة اإلنكليزية ،واعتبر الراحل أن أداء األغنيات باللهجات العربية
مصدر فخر له ،وأن شعوره ال يوصف ،كما أن تفاعل الجمهور معه كان محل
تقدير لديه.
في الحلقة السابقة ،رصدنا تفاصيل المسلسل التلفزيوني الذي يسلط الضوء
على تفاصيل مشوار الفنان مداح الذي كتبه بنفسه ،لكن لم يكتب له االستمرار
والظهور إلى العلن ،بل بقي حبيس األدراج ،وجاءت كتابة المسلسل عقب
تجارب تمثيلية للراحل ،السيما تجربة «شارع الضباب» التي لم يحالفها الحظ
بالنجاح ،ويعزي ذلك إلى قلة الخبرة واستعجال تنفيذ الفيلم.

طالل مداح

الفي الشمري

أغنيته المشهورة
«يا حبيب العمر»
ُ
لم تطرح
في األسواق
إال بعد وفاته

طالل مداح

ألبوم قصت ضفايرها
اش ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان طـ ـ ــال
مــداح ب ــأداء أغـنـيــات متنوعة
بــال ـل ـه ـجــات ال ـع ــرب ـي ــة ،فـغـنــي
ل ـل ـم ـغــرب وغـ ـن ــي بــال ـل ـه ـجــات
المصرية واللبنانية واليمنية
والـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الـ ـلـ ـهـ ـج ــات ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ــه
غنى باللغة اإلنكليزية ،وكان
ي ـ ـقـ ــول ع ـ ــن ه ـ ـ ــذه األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات:
«أحـسـســت فــي كــل بـلــد عربي
غـنـيــت فـيــه اإلح ـس ــاس نفسه
وال ـش ـع ــور ذات ـ ــه ،وأنـ ــا فـخــور
لهذا التجاوب ،وفيما يتعلق
ب ــاألغ ـن ـي ــات ال ـم ـص ــري ــة ال ـتــي
أداهـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان يـ ـ ـق ـ ــول« :غ ـن ـي ــت
بــالـلـهـجــة ال ـم ـصــريــة بــالـفـعــل
من ألحان عبدالوهاب ومحمد
الـمــوجــي وبليغ حـمــدي ،لكن
التجربة َلم يكن لها أي صدى،
ولـ ــم ت ـل ــق ت ـلــك األغ ـن ـي ــات أي
رواج».

صاحب الحنجرة الذهبية

الملك فهد بن
عبدالعزيز منحه
وسام االستحقاق
من الدرجة الثانية

ً
لكن هذا لم يثبط عزيمته في مواصلة مشواره ،بل كان دافعا لتحقيق النجاح
في مشاريع أخرى .وعقب فترة طويلة خاض تجربة في التلفزيون من خالل
مسلسل «األصيل» ،وبعد ذلك بمراحل أراد أن يعود إلى التمثيل ،لكن بشكل
مختلف ،فكان ينوي إنتاج مسلسل تلفزيوني كتبه هو بنفسه من خالل 6
حلقات ،وكان الراحل ينوي أنً يقوم هو بأداء بعض المشاهد التمثيلية ،إضافة
ً
إلى تقديم نحو  40عمال غنائيا خالل هذا العمل ،لكن لم يتمكن من تقديمه.
في الحلقة التاسعة ،نرصد تفاصيل مهمة من مشوار هذا الفنان الذي قدم
الكثير للغناء العربي ...وفيما يلي التفاصيل.

ً
ون ـ ـ ـظـ ـ ــرا لـ ـمـ ـك ــان ــة الـ ــراحـ ــل
مداح ،استذكر محرك البحث
ال ـع ــال ـم ــي «غـ ــوغـ ــل» ،صــاحــب
الحنجرة الذهبية ،بمناسبة
م ـ ـ ـ ــرور الـ ـ ــذكـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـ ــ 78ع ـلــى
مـ ـ ـي ـ ــاده ،ومـ ـ ــن أب ـ ـ ــرز األمـ ـ ــور
ال ـت ــي ي ـس ـتــذكــرهــا الـجـمـهــور
عــن الــراحــل وإن ـج ــازات ــه« :أنــه
م ــول ــود ف ــي  5أغ ـس ـطــس عــام
 1940ب ــا ل ـم ـم ـل ـك ــة ا ل ـع ــر ب ـي ــة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،وتـ ـ ــربـ ـ ــى ع ـلــى
ي ــد زوج خــال ـتــه ع ـلــي مـ ــداح،
ول ــذل ــك ت ـمــت تـسـمـيـتــه ًطــال
مــداح ،وكان طالل تلميذا في
أح ــد م ــدارس مــديـنــة الطائف
بـ ــال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ،وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ه ـ ــذه
ال ـم ــدرس ــة تـقـيــم ع ــدة حـفــات
فـ ــي مـ ـن ًــاسـ ـب ــات ع ـ ـ ــدة ،وكـ ــان
م ـ ـعـ ــروفـ ــا ع ـ ــن طـ ـ ــال ح ـ ــاوة
الصوت ونقاوته ،األمر الذي
شجع المدرسة على أن تسند
إليه القيام بمقرئ الحفل في
كــل حـفــات ال ـمــدرســة .وعقب
م ـ ـ ــرور أعـ ـ ـ ــوام عـ ـل ــى ت ـقــدي ـمــه
األلـ ـح ــان ال ـش ـج ـيــة قـ ــام طــال

خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات
ب ـتــأل ـيــف م ـق ــاط ــع مــوسـيـقـيــة
كان أشهرها مقطوعة «ليالي
البرازيل» ،والتي أثبتت قدرته
الكبيرة في التلحين .في بداية
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،اتـ ـج ــه مـ ــداح
لطرح األغاني القصيرة مثل
«أحبك كثر خطوات الثواني»،
ً
ولكن هــذا لــم يستمر طويل ،
فقد ابتعد عن الساحة الفنية،
وان ـت ـق ــل ل ـل ـع ـيــش ف ــي مــديـنــة
لندن ،لكنه عــاد إ لــى المملكة
ليشدو منتصف الثمانينيات
بـ «مدينة الطائف» في افتتاح
ال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وح ـصــل
ع ـلــى وسـ ــام االس ـت ـح ـقــاق من
الدرجة الثانية ،والذي منحه
في ذلك الوقت الملك فهد بن
عبدالعزيز.
و يـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــداح أول فـ ـن ــان
سـ ـ ـع ـ ــودي س ـج ـل ـت ــه ج ـم ـع ـيــة
الـ ـم ــؤلـ ـفـ ـي ــن وال ـم ــوس ـي ـق ـي ـي ــن
فــي فــرنـســا .كـمــا كــان أول من
ق ـ ــدم مـ ـس ــرح ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون
ا ل ـس ـع ــودي ،وأول م ــن حصل
ع ـل ــى األس ـ ـطـ ــوانـ ــة ال ــذه ـب ـي ــة،
وعمل على إضافة وتر للعود
ّ
و تـعــلــم التقنية الموسيقية.

مداح أول فنان
سعودي سجلته
جمعية المؤلفين
والموسيقيين
في فرنسا

ّ
ول ـ ــق ـ ــب مـ ـ ـ ــداح ب ــالـ ـع ــدي ــد مــن
األلـ ـق ــاب ،مـنـهــا صــاحــب لقب
الـحـنـجــرة الــذه ـب ـيــة ،وف ــارس
األغـنـيــة الـسـعــوديــة ،وأسـتــاذ
ال ـج ـم ـيــع ،وص ــاح ــب الـتــأثـيــر
الكبير علي الثقافة العربية
ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،ورائـ ــد
ال ـ ـ ـحـ ـ ــداثـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــاء ف ــي
الـسـعــوديــة ،وقـيـثــارة الـشــرق،
و ص ـ ـ ـ ـ ــوت األرض وزر ي ـ ـ ـ ـ ــاب
العصر وفيلسوف النغم.
وق ـ ّـدم أكـثــر مــن  80ألبوما،
ّ
ولحن أغاني لكبار المطربين،
م ـن ـهــم م ـح ـمــد عـ ـب ــده ،ووردة
الـ ـج ــزائ ــري ــة ،وفـ ــايـ ــزة أح ـم ــد،
وسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــرة س ـ ـع ـ ـيـ ــد ،ورجـ ـ ـ ــاء
بـلـمـلـيــح ،وعـ ـب ــادي ال ـجــوهــر،
وعـ ـت ــاب .أغـنـيـتــه الـمـشـهــورة
«يـ ـ ــا ح ـب ـي ــب الـ ـعـ ـم ــر» لـ ــم يـتــم
طرحها فــي األس ــواق إال بعد
وفــاتــه ،وهــي القصيدة كانت
من ألحان الموسيقار الكبير
جمال سالمة.

ّ
تصدق وال أحلفلك

م ــن أج ـمــل األغ ـن ـي ــات الـتــي
قــدم ـهــا ط ــال مـ ــداح «ت ـصــدق

قصت ضفايرها
تعد أغنية «قصت ضفايرها» عالمة بارزة
ً
في مشوار الفنان طالل مداح ،وحققت نجاحا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا ب ـع ــد ط ــرحـ ـه ــا ،ك ـم ــا أن عـ ـش ــاق م ــداح
يحرصون على سماعها حتى اآلن.
قصت ظفايرها ..ودريت
البارحة ..جاني خبر..
أدري البست خاتم عقيق..
وتقرأ لها كتاب عتيق..
كتاب واظنه شعر..
أحفظ أنا حجار الطريق..
اللي يودي لبيتها..
واعرفها زين..
وانا ال شفتها وال جيتها..
قابلتها صدفة ..على شفاه الصحاب..
واال أحلفلك» ،وهي من كلمات
إبراهيم خفاجي وألحان مداح
وتقول كلماتها:
تصدق وإال أحلفلك
عجزت بلساني أوصفلك
نعيم الحب في وصلك
وأنت كريم من أصلك

وشوف قلبي على يدي
وهو أغلى ما عندي
وتبغى زيادة في حبي
أجيب لك قلب تاني
منين يقولوا قلوبهم
ذابت من اآلهات
وإحنا وعودنا
طابت على األنات
في دنيا غير دنيتهم
جديدة وجنة عدتهم
في حب وحنان لقا وأمان
يا أحلى ما نظر إنسان
وتبغى زيادة في حبك
أجيبلك قلب تاني منين
أقلك أنت حب القلب
وكلمة حب قليلة عليك
قليلة يقولها من حب
وانت قلوبنا في ايديك
تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوره ـ ـ ــا ب ـ ـه ـ ـم ـ ـسـ ــاتـ ــك
وتسعدها بلفتاتك
وتـ ـبـ ـغ ــى زي ـ ـ ـ ــادة فـ ــي حـبــك
أجيب لك قلب تاني منين

موقف حاسم
كان للفنان الراحل مواقف
ال ت ـغ ـيــب ع ــن ال ـ ــذاك ـ ــرة ،فـهــو
المطرب الذي ال يترك األمور
ت ـس ـيــر ع ـل ــى ع ــواه ـن ـه ــا ،ألن ــه
ي ـحــب االب ـت ـك ــار وال ـب ـحــث عن

مداح مع مجموعة من الفنانين

ً
ٌّ
انطوائي وال يحب الخروج والظهور في األماكن العامة كثيرا
نستعرض أبرز أقوال الراحل طالل مداح
المعنية بالشأن الفني والموسيقي:

 ...في إحدى المناسبات

همسة أمل حسيتها
ودمعة عذاب..
وصارت هي الخبر الجديد..
وعلومها همي الوحيد
وش عاد ..لو كانت بعيد..
بين الحروف حبيتها..
حبيبتي ..يا حلم..
ياللي أعرفك اسم..
وجهٍ تصوره الحروف ..واتخيله..
نجم أحس إنه قريب ..ما أوصله..
انتي اللي اعرفه زين..
واللي أجهله انتي..
حبيبتي ..وياليتها..
اعرفها زين وانا ال شفتها وال جيتها.

• أن ــا مقتنع بالحكمة الـتــي ت ـقــول« :لـكــل زمــان
دولــة ورج ــال ،من هنا يكون مطربو األغنية
ً
ً
الشبابية في مصر اآلن تعبيرا مناسبا عن
إيـقــاع العصر الـحــالــي ،وأ ّن ــا أرى أن الحركة
الغنائية المصرية اآلن مبشرة».
• األغنية العربية ممتازة ...لكن كي تكون أكثر
ً
شيوعا أرجو من الزمالء أن ّ
يوجهوا أغنياتهم
حتى يوصلوها إلى العالمية.
• لــي رابـطــة فنية قوية بالفنان الملحن ســراج
عمر الذي ساهم في تطوير األغنية السعودية.
• أظن أن األغنية الخليجية قادرة على مواكبة
العصر ،شريطة أن تستخدم «األرتام» السريعة
بمذاقها المحلي الخاص.
ّ
متمسك بأسلوبي المحلي في الغناء ،ومن
• أنا
يحب ذلك فليستمع ّ
إلي.
• ان ـطــوائـ ٌّـي بطبيعتي ،وال أح ــب ال ـخ ــروج من
ً
منزلي والظهور في األماكن العامة كثيرا.
• جودة الكلمات واللحن واألداء معايير ثابتة
ّ
ومتفق عليها .لكن ليس بالضرورة ّأن تتوافر
ّ
كــلـهــا لـتـنـجــح أي أغ ـن ـيــة ،فـقــد تـحــقــق أغنية
ً
ً
نجاحا كبيرا بسبب جملة لحنية مميزة أو

كلمة غريبة مع افتقادها للعناصر األخــرى
ً
وقــد حــدث ذلــك كـثـيــرا .بالنسبة إل ـ ّـي ،نجاح
ً
األغنية مقياسه الوحيد انتشارها جماهيريا.
• أعتبر الحفالت الجماهيرية التي كانت تقام
فــي ال ـقــاهــرة الـعـصــر الــذهـبــي ال ــذي ازده ــرت
فيه األغنية العربية ،وعلى رغم أننا أصبحنا
نملك إمكانات أكبر مــن الماضي مــن قنوات
تلفزيونية فضائية في غالبية الدول العربية،
والقمر الصناعي «عرب سات» فإننا عاجزون
ّ
عن إعادة هذا النشاط الذي يشكل التواصل
ب ـي ــن ال ـم ـط ــرب وجـ ـمـ ـه ــوره .وعـ ــن ن ـف ـس ــي ،ال
ً
أستمتع أبدا بما يسمى بالحفالت السياحية،
وال ي ـم ـكــن ل ـه ــا أن ت ـغ ـن ـي ـنــي ع ــن ال ـج ـم ـهــور
العريض.
• ال نية لــي فــي الــوقــت الـحــاضــر لـتــرك الساحة
الغنائية واالعتزال النهائي ...ألنه بصراحة
ال يوجد مصدر آخر أعيش منه.
• الساحة مليئة بأصوات جديدة ،لكن الجيد هو
الذي يفرض نفسه ،وال أعتقد بأن صالحيتنا
قد انتهت.
ّ
ّ
أتسرع
• أنــا مقل في إنتاجي ،ألنني أخــاف أن
فيخرج العمل للناس وفيه ما كــان يجب أن
ّ
ُيستكمل .فالفن تأن وصبر ومعاناة ومراجعة
أولـ ــى وثــان ـيــة ح ـتــى ي ـضــع ال ـف ـنــان ال ــرت ــوش
األخيرة للعمل.

ال ـجــديــد ،ولــذلــك ت ـجــده يتبع
ً
نـ ـ ـ ــداء ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ،م ـت ـج ــاه ــا
حجم الخسائر التي قد ترهق
كاهله.
واش ـت ـهــر ال ــرح ــل بـمــواقـفــه
الحاسمة ،ومن هذه المواقف
الـ ـت ــي كـ ـ ــان ي ــرويـ ـه ــا أنـ ـ ــه فــي
إحدى الدول أراد أن يغني في
األماكن المخصصة للحفالت
ل ـكــن صــاحــب ال ـم ـكــان رف ــض،
وع ـ ـقـ ــب األخـ ـ ـ ــذ والـ ـ ـ ـ ــرد ط ـلــب
ً
ا لــر جــل مبلغا نظير مشاركة
طــال خــال إح ــدى الحفالت،
ف ـلــم ي ـص ــدق األخ ـي ــر م ــا قــالــه
الـ ــرجـ ــل ،وواف ـ ـ ــق ع ـل ــى ال ـف ــور
ود فــع المبلغ ،وغنى فــي تلك
الليلة وا سـتـحـســن الحضور
ما قدمه من أغنيات أو عزف
على آلة العود.
وأث ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت ذل ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف
صـ ــدق ب ـص ـي ــرة ط ـ ــال ،فــرغــم
ً
دف ـعــه مـبـلـغــا ك ــي يـتـسـنــى له
ال ـم ـش ــارك ــة ،ك ــان ــت ال ـم ـفــاجــأة
أن صــاحــب الـمـكــان جــاء إليه
عقب هذه الحفلة جاء ه يطلب
التعاقد معه إل حـيــاء حفالت
جديدة ،لكن طالل رفض ذلك،
واتفق مع شخص آخر بمبلغ
مضاعف.

• عندما اقتحمت مجال الفن ،لم أبحث عن مال
أو جاه أو شهرة ،أحببت الفن من أجل الفن،
وكــافـحــت وتحملت وغـنـيــت مــن أج ــل الـبــاد
وت ـعــرفــت ع ـلــى ال ـعــالــم ألن ــي أح ــب ف ـنــي ،فلم
أخطط ألجمع الماليين وأكنزها ،لم يكن هذا
ً
هدفا سعيت من أجله.
• نحن وطن عربي واحد ،وال مانع من التبادل
الفاعل في مجال األغنية.
• م ــن عـ ــاداتـ ــي أن ـن ــي ق ـب ــل أن أقـ ـ ــدم أي أغـنـيــة
جديدة أحرص على استشارة من حولي من
الموسيقيين ،وأضع مالحظاتهم في االعتبار،
ّ
ً
ومع هذا كله يظل اختالف األداء واردا.
• ال توجد حركة فنية منتظمة في السعودية ،ألن
ال أحد يهتم بالفن ،ولهذا ال تجد لدينا فرقة
ً
موسيقية مثال ،مما يضطر أي مطرب سعودي
الى الذهاب إلى مصر لتسجيل أغنياته ،وهذا
بال شك يضعف فرصة أي فنان صاعد.
ً
ً
ً
• األغنية ليست مطربا وال ملحنا وال شاعرا،
إنها أجيال من الحرفيين والمبدعين يكملون
بعضهم ،ويـحـقـقــون حــالــة مــن ال ـثــراء الفني
ً
لألغنية عموما.
ً
• المال ال يستطيع أن يفرض فنانا غير جيد،
نعم قــد يـكــون للمال تــأثـيــره فــي قـيــام حملة
دعائية ،وتقديم فنان للساحة ،لكن ال يستطيع
فرض فنان على قلوب الناس.
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -9
«يا ما كان في نفسي» مغامرة فنية لم تكتمل

تتابعت رحلة شويكار في قطار
الفن ،وتجاوز رصيدها حتى ًمنتصف
 60فيلما ً ،و14
التسعينيات أكثر من ً
مسرحية ،و 20مسلسال إذاعيا ،و10
مسلسالت تلفزيونية .في الحلقة
السابقة ،أوصدت النجمة الجميلة
فؤاد
أبواب قلبها بعد انفصالها عن ً
المهندس ،ورفضت الزواج ُمجددا،

َّ
وكرست حياتها لفنها
ً
وهواياتها ً
الخاصة ،وصارت األمومة محورا رئيسا
في عالقتها بابنتها منة الله وأحفادها،
وبمرور الوقت تضاءلت فرص العودة
للوقوف على خشبة المسرح ،واسترداد
رائحة الكواليس ،وأصداء النجاح الذي
حققته على مدى ثالثة عقود.

القاهرة -أحمد الجمال

أقرب
صديقاتها
في الوسط
الفني ميرفت
أمين

كــاد عــام  1998أن يشهد بداية
مـ ـس ــرحـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـش ــويـ ـك ــار،
عـنــدمــا اس ـت ـعــادت ذك ــري ــات أولــى
بـطــوالتـهــا فــي مـســرح التلفزيون
عــام  ،1963وقــدمــت على خشبته
ً
ك ـث ـي ــرا م ــن األعـ ـم ــال الـكــومـيــديــة
الناجحة ،واستمرت هذه التجربة
ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات.
وق ـب ــل م ـط ـلــع األل ـف ـي ــة ال ـج ــدي ــدة،
خرجت فكرة إحياء هــذا المسرح
ً
مجددا ،واستعادة نجومه الرواد
للمشاركة فــي خريطة الـعــروض،
وف ـتــح ن ــاف ــذة لـلـفـنــانـيــن الـشـبــاب
لـلـتـعـبـيــر ع ــن مــواه ـب ـهــم ،وج ــذب
ً
الجمهور مجددا إلى دور المسرح.
اع ـت ـب ــرت ش ــوي ـك ــار أن م ـســرح
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،ص ـن ــع نـجــومـيـتـهــا
ً
وكـثـيــرا مــن الفنانين ،مــن بينهم
ف ـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـن ــدس وع ـبــدال ـم ـن ـعــم
مــدبــولــي وعـ ــادل إم ــام وسميحة
أيـ ـ ــوب ومـ ـحـ ـم ــد عـ ـ ــوض ،وح ـق ــق
ً
ً
نجاجا كبيرا خــال الستينيات،
وتحمست النجمة الجميلة للعودة
ً
إل ـيــه م ـج ــددا ،وكــأنـهــا ممثلة في
مقتبل حياتها الفنية ،وطلبت إلى
القيمين عليه أن تـقــدم مسرحية
«يا ما كان في نفسي» التي سبق
أن قــدمـهــا نـجـيــب الــري ـحــانــي في
أربعينيات القرن الماضي.
وق ـ َّـررت شويكار أن تخرج «يا
ما كان في نفسي» كحدث فني غير
متوقع ،وأثارت الفكرة ردود فعل
متباينة ،ال سيما أنها لم تدرس
ً
اإلخ ــراج أكــاديـمـيــا ،لكن خبراتها
الـمـتــراكـمــة مــع ك ـبــار المخرجين
كـ ـحـ ـس ــن ع ـ ـبـ ــدال ـ ـسـ ــام وس ـم ـي ــر
ال ـع ـص ـف ــوري وفـ ـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس
وعبدالمنعم مدبولي ،أصقلتها في
كيفية تحريك الممثل واالندماج
والـتـصــاعــد االنـفـعــالــي ،واخـتـيــار
األكسسوارات والمالبس والديكور،
وخـ ــال س ـن ــوات ال ـت ــأل ــق ،ل ــم تكن

م ـجــرد مـمـثـلــة تـ ــؤدي دوره ـ ــا ،بل
كانت تناقش المخرج في جوهر
ال ـ ـنـ ــص وت ـج ـس ـي ــد ال ـش ـخ ـص ـي ــة،
وش ـه ــدت ال ـكــوال ـيــس جــرأت ـهــا في
عدم االستهانة باألدوار الثانوية،
ورفضت أن يتحول زمالؤها إلى
كومبارس للبطل أو البطلة.
أوش ـك ــت ال ـم ـغــامــرة الـفـنـيــة أن
ت ـخــرج إل ــى الـ ـن ــور ،وت ـس ـجــل أول
تجربة إخراجية لنجمة كوميدية،
ً
ورأت شــويـكــار أن ــه لـيــس مـقـبــوال
أن ت ـ ـقـ ــدم دور ف ـ ـتـ ــاة صـ ـغـ ـي ــرة،
لـمـجــرد أن ت ـكــون بـطـلــة لـلـعــرض،
و لــن يقتنع الجمهور بمصداقية
أدائ ـ ـهـ ــا ل ـل ـش ـخ ـص ـيــة ،وت ـنــاغ ـمــت
فكرة اإلخــراج مع نضجها الفني،
وإدراكها أن لديها تجربة مسرحية
ب ــالـ ـغ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــراء ،ومـ ـ ــن حـ ــق جـيــل
الشباب أن تقف إلى جانبه ،مثلما
دعـمـهــا ف ـنــانــون ك ـبــار فــي مقتبل
م ـش ــواره ــا ال ـف ـن ــي ،كـعـبــدالـمـنـعــم
مـ ـ ــدبـ ـ ــولـ ـ ــي وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس
وع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــوارث عـ ـ ـس ـ ــر ،وف ـط ـي ــن
عـبــدالــوهــاب وك ـمــال الـشـيــخ ،وقــد
منحها األخير فرصة الظهور على
الشاشة في «حبي الوحيد» .1960
وتالشت «يا ما كان في نفسي»
كــومـيــض خــاطــف ،ب ــرق فــي حياة
النجمة الجميلة ،ومنحها طاقة
م ــن األم ـ ــل والـ ـتـ ـف ــاؤل ،ل ـكــن تعثر
ظهور المسرحية ،ترك أثره الدامي
ف ــي ن ـفــس «ال ـل ـي ــدي» ول ــم تفصح
عن أسباب انسحابها من العمل،
َّ
وتبدد األمــل في إثبات موهبتها
ك ـم ـخــرجــة ،وج ـل ـســت ال ـب ـط ـلــة في
ص ـ ــال ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض بـ ـ ــا جـ ـمـ ـه ــور،
وتتابعت أصــداء سنوات التألق،
ودوي التصفيق ،لتغادر المكان
م ــودع ــة ج ـن ـبــات ال ـم ـس ــرح لـلـمــرة
األخيرة.

صديقة العمر
احـتـفـظــت شــوي ـكــار بـصــداقــات
قليلة في الوسط الفني ،واعتبرت
ال ـبــاتــوه الـسـيـنـمــائــي وكــوالـيــس
ً
ال ـم ـســرح ،مـكــانــا للعمل وإش ـبــاع
موهبتها كممثلة ،ومنذ دخولها
هذا المجال ،أثارت انتباه زمالئها
ب ــإط ــال ـت ـه ــا ال ـج ـم ـي ـل ــة ،وحـ ـ ــاول
ال ـب ـع ــض الـ ـتـ ـق ــرب إلـ ـيـ ـه ــا ،لـكـنـهــا
ً
ف ــرض ــت ع ـلــى نـفـسـهــا س ـي ــاج ــا ال
يستطيع أحد أن يتجاوزه ،وبمرور
الوقت حققت مكانتها في فضاء
خصب لإلشاعات ،ومن هنا سعت
إليها الشهرة واألضواء ،وحظيت
بتقدير واحـتــرام المحيطين بها،
ودخ ـلــت فــي مــوســوعــة النجمات
اللواتي سجلن أطــول فترة زواج
م ــن ال ـن ـج ــوم ،وص ـن ـعــت م ــع ف ــؤاد
ً
ً
المهندس ثنائيا فــريــدا فــي الفن
والحياة.
واق ـتــرنــت ف ـكــرة ال ـصــداقــة لــدى
شويكار بمعاني الحب والتقدير
والــوفــاء ،وخــال مشوارها الفني
جمعتها صــدا قــة قــو يــة بالنجمة
م ـيــرفــت أمـ ـي ــن ،رغـ ــم أن شــوي ـكــار
س ـب ـقـت ـهــا ف ــي اح ـ ـتـ ــراف الـتـمـثـيــل
بنحو سبعة أ ع ــوام ،وجمعتهما
مناسبات عائلية كثيرة ،ومواقف

ميرفت أمين وحسين فهمي

شويكار

ص ـع ـبــة .ولـ ــدى الـنـجـمـتــان أل ـبــوم
من صور الذكريات ،وفي حين أن
شويكار من مواليد بــرج العقرب
( 4نوفمبر) الــذي يتسم بالصدق
والتلقائية والـمــرح ،تنتمي أمين
لبرج القوس (مواليد  24نوفمبر)
الذي يمتاز بالطموح وعدم اليأس
ومرونة الشخصية.
وفـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ــوار مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا ،ق ــال ــت
شويكار إن مولود العقرب يتميز
ب ــال ـص ــراح ــة وع ـ ــدم الـ ـنـ ـف ــاق ،وال
يـحــب أن يـجــرح شـعــور اآلخــريــن،
ويكره الكذب والضعف ،وال يهاب
أي أم ــر ،ولــديــه ق ــدرة عـلــى اتـخــاذ
القرار .وبالنسبة إليها ،هي تحب
ال ـج ــو األس ـ ــري ،وت ـع ـشــق ابـنـتـهــا
وأحفادها ،فهم النور الذي يضيء
حياتها ،والنفس الذي يخرج من
ف ـم ـهــا ،وت ـن ـت ـظــر أن ي ـع ــود إلـيـهــا
كــي تتنفس .كذلك أوضـحــت أنها
بطبيعتها عاطفية للغاية ،وأقرب
صديقاتها إ لــى نفسها زميلتها
م ـيــرفــت أم ـي ــن ،وأن ـه ـمــا تـعـشـقــان
الـمــوسـيـقــى والـ ـق ــراءة ،وتـجـيــدان
التحدث باإلنكليزية والفرنسية،
وأصولهما غير مصرية ،فشويكار
من أصل تركي ،بينما أمين من أم
اسكتلندية وأب مصري.
ش ــارك ــت شــوي ـكــار م ــع مـيــرفــت
أمين فــي أعـمــال قليلة ،مــن بينها
ف ـي ـلــم «ال ـ ـك ـ ــداب»  1975لـلـمـخــرج
صــاح أبوسيف ،بطولة محمود
ياسين ،وفــي الـعــام نفسه ظهرت
في «النداهة» قصة يوسف إدريس
وإخـ ـ ــراج حـسـيــن ك ـم ــال ،وبـطــولــة
م ــاج ــدة وشـ ـك ــري س ــرح ــان ،وفــي
 1976اختارت فيلم «دائرة االنتقام»
للمخرج سمير سيف.
وب ـعــد ن ـجــاح «أخ ـطــر رج ــل في
الـ ـع ــال ــم»  1967ل ـل ـم ـخــرج ن ـي ــازي
م ـص ـط ـفــى ،وقـ ـف ــت م ـي ــرف ــت أم ـيــن
ً
بــدال من شويكار إلى جانب فؤاد
المهندس فــي «ع ــودة أخطر رجل
في العالم»  ،1972للمخرج محمود
ً
ً
فريد ،وحقق نجاحا مماثال للفيلم
األول ،وكـ ــانـ ــت تـ ـل ــك هـ ــي الـ ـم ــرة
األولــى التي تغيب فيها «الليدي»
عن «األسـتــاذ» منذ بداية أفالمها
الكوميدية ،عندما استثمر المخرج
فطين عبدالوهاب نجاح مسرحية
«أنا وهو وهي» وقدمها في نسخة
سينمائية عام .1964
و فـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،1987ت ـع ــر ض ــت
صــداقـتـهـمــا إل ــى اخ ـت ـبــار صـعــب،
ع ـن ــدم ــا ت ــدخ ـل ــت ش ــوي ـك ــار لـفــض
الخالف بين ميرفت أمين وزوجها،

صاحبة
مقهى
«الكرنك»
تمثل مع
نادية
الجندي في
فيلم «القرش»

ألقاب وإفيهات
اشتهرت شويكار ببعض
«اإلفيهات» خفيفة الظل التي
حفظها جمهورها على مدار
مشوارها الفني ،ال سيما في
ال ــدرام ــا اإلذاعـ ـي ــة ،مـثــل «انــت
الـلــي قتلت بــابــايــا» و{شنبو

عندما ُسئلت شويكار عن إمكان إعادة تقديم
مسرحياتها األولى ،أجابت بالنفي ،ألن قاموس
الكوميديا يتغير مع كل عصر ،وأن هذه األعمال
حققت نجاحها في سياقها الزمني .وتخيلت
ً
أن ـهــا ل ــو وق ـفــت ُمـ ـج ــددا عـلــى خـشـبــة الـمـســرح،
فلن يتجاوب الجمهور الحالي معها ،ال سيما
أن الـمـفــارقــات الـكــومـيــديــة ابـنــة زمــانـهــا ،وثمة
مفردات اندثرت بمرور الوقت ،وحلت مكانها
كـلـمــات ج ــدي ــدة ،فـلــم يـعــد أح ــد يـسـتـخــدم كلمة
ً
«أوتوموبيل» أو يقول ألحد «أهال يا إكسالنس».
ومثلما نشأ مسرح الريحاني وعلي الكسار،
ج ــاء فـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس وع ـبــدال ـم ـن ـعــم مــدبــولــي،
ً
والحقا عادل إمام وسمير غانم وسعيد صالح
ويونس شلبي ،ثم محمد هنيدي وأحمد حلمي
وغيرهم.
مشاعر متباينة تسيطر على النجمة الجميلة
كلما شاهدت أعمالها المسرحية والسينمائية،
ويتناغم الشجن و ي ــزداد الحنين إ لــى سنوات
التألق ،وكأنها تشاهد فنانة أخرى ال تمت إليها
بصلة ،وتضحك لما كانت تفعله في مسرحيات
«سيدتي الجميلة» و{حالة حب» و{حواء الساعة
 »12و{أن ــا فـيــن وأن ــت ف ـيــن» ،وأف ــام «غــرامـيــات
عازب» و{العتبة جزاز» و{شنبو في المصيدة».
ف ــي ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ت ـح ــول فـيـلـمـهــا «أرض
النفاق»  1968إخــراج فطين عبدالوهاب ،الذي
شاركت في بطولته مع فؤاد المهندس وسميحة
أيوب ،إلى مسلسل درامي للسيناريست أحمد
عبدالله ،إذ قدم معالجة درامية لقصة يوسف

القرش والكماشة

س ـج ـل ــت بـ ــدايـ ــة ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات
ً
ً
تراجعا الفتا في ظهور شويكار
على شاشة السينما .وبين 1978
و ،1994شاركت في أفالم عدة ،من
بينها «القرش»  ،1981قصة أحمد
ع ـب ــدال ـس ــام وس ـي ـن ــاري ــو صـبــري
ع ــزت وحـ ـ ــواره وإخـ ـ ــراج إبــراه ـيــم
عفيفيّ ،
وأدت دور صاحبة مقهى
تدعى «فكيهة» مع نادية الجندي
وعادل أدهم.
ال ـ ـطـ ــريـ ــف أن هـ ـ ـ ــذا الـ ـش ــري ــط
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،أعـ ــاد إل ــى األذهـ ــان
دورهـ ــا فــي فـيـلــم «ال ـكــرنــك» 1975
قصة نجيب محفوظ وإخراج علي
ب ــدرخ ــان ،وتـجـسـيــدهــا شخصية
«قــرنـفـلــة» صــاحـبــة الـمـقـهــي حيث

أدوار تاجرة
المخدرات
تالحق
النجمة
الجميلة
في «زمن
الممنوع»

«أرض النفاق» يضع الفنانة هنا شيحة في مقارنة مع «الليدي»
السباعي ،أخرجها سامح عبدالعزيز ،وتولى
بطولتها كل من هنا شيحة ومحمد هنيدي.
دخ ــل الـمـسـلـســل ف ــي سـلـسـلــة أزم ـ ــات ،وتــوقــف
عرضه في القنوات الفضائية .قالت هنا شيحة
إنها لم تشاهد النسخة السينمائية كي ال تتأثر
ب ــأداء الفنانة شــويـكــار ،وإن المعالجة الدرامية
للمسلسل تختلف عــن الفيلم ،فــاأل خـيــر تتكثف
م ـشــاهــده ف ــي أق ــل م ــن ســاع ـت ـيــن ،بـيـنـمــا الحلقة
الــواحــدة من المسلسل تقترب من الساعة ،فيما
يبقى التشابه أن األحــداث في العملين تــدور في
إطار كوميدي.
ول ــم تـمــانــع شــويـكــار بــدورهــا أن ُي ـعــاد تقديم
الفيلم ،أو أي عمل فني لها ،ال سيما أن هنيدي
يملك موهبة كوميدية متميزة ،وهو كوميديان
بالفطرة ،كذلك هنا شيحة ممثلة موهوبة ،وتجيد
أداء األدوار الكوميدية والتراجيدية ،وإطاللتها
جميلة ،ولكن شويكار لم تتابع المسلسل لظروف
خاصة ،كذلك فإنه ال ُيعرض في القنوات الدرامية،
لذا ال تستطيع الحكم عليه.
واح ـت ـف ـظ ــت ال ـم ـعــال ـجــة ال ــدرامـ ـي ــة لـلـمـسـلـســل
ب ــاإلط ــار ال ـعــام ال ــذي ج ــرت فـيــه أحـ ــداث النسخة
السينمائية .قام هنيدي بدور «مسعود» العامل
ً
الـبـسـيــط ال ــذي يـعــانــي ظ ــروف ــا معيشية صعبة،
وتتعقد حـيــاتــه بــالـخــافــات الــدائـمــة مــع زوجـتــه
جميلة (هنا شيحة) ويعثر مصادفة على متجر
ً
لبيع األخالق ،فيتناول أقراصا متنوعة للشجاعة
والصدق والنفاق ،ليكتشف حياة جديدة مليئة
بالمفارقات الكوميدية.

آن ـ ـ ــذاك ،ح ـس ـيــن ف ـه ـمــي ،ورف ـضــت
ال ـم ـم ـث ـل ــة وس ـ ــاط ـ ــة ص ــدي ـق ـت ـه ــا،
وأص ـ ـ ـ ــرت عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــاق وك ــان ــت
شــو يـكــار تخشى على صديقتها
مــن هــذا ال ـقــرار ،وتـكــرار تجربتها
القاسية عندما انفصلت عن فؤاد
المهندس عام .1983
اعـ ـتـ ـب ــرت ش ــويـ ـك ــار أن نـقـطــة
الضعف فــي حياتها ،هــي ابنتها
ً
مـنــة الـلــه وأح ـفــادهــا ،وهــي دائـمــا
تحب الخير لآلخرين ،وينتابها
ً
شعور باأللم عندما ترى شخصا
يعاني المرض ،وتحاول التخفيف
عـ ـن ــه ب ـش ـت ــى الـ ــوسـ ــائـ ــل ،وخـ ــال
ً
م ـشــوارهــا الـفـنــي لــم تـشـعــر يــومــا
بــالـغـيــرة مــن زمـيــاتـهــا ،بــل كانت
تـحــرص عـلــى مـشــاهــدة أفــامـهــن،
ك ـف ــات ــن ح ـم ــام ــة وسـ ـع ــاد حـسـنــي
وه ـ ـن ـ ــد رسـ ـ ـت ـ ــم .وم ـ ـ ــن األج ـ ـي ـ ــال
ال ــاح ـق ــة ص ـف ـيــة ال ـع ـم ــري وهــالــة
ف ــاخ ــر وع ـب ـلــة ك ــام ــل .وت ـم ـنــت أن
تمثل مع النجوم الكبار كحسين
رياض ونجيب الريحاني وبشارة
واكـ ـي ــم واس ـت ـي ـف ــان روسـ ـت ــي ،وال
تنسى لـقــاء هــا مــع الـفـنــان الكبير
عـ ـب ــدال ــوارث ع ـســر ف ــي مـســرحـيــة
«السكرتير الـفـنــي»  ،1968وكيف
علمها فــن األداء المسرحي .وفي
العام نفسه التقت الفنانة الكبيرة
زهرة العال في «حواء الساعة »12
والـفـنــانــة الكبيرة أمينة رزق في
ً
«إنها حقا عائلة محترمة» .1979

فـ ــي الـ ـمـ ـصـ ـي ــدة» وت ـع ــرض ــت
النـ ـتـ ـق ــادات عـ ــدة م ــن ال ـن ـقــاد،
ب ـي ـن ـم ــا داف ـ ـعـ ــت عـ ــن نـطـقـهــا
للكلمات بطريقة كوميدية،
ولكنها لم تكرر ذلك في أعمال
الح ـقــة ،وبـحـثــت عــن مـفــردات
جديدة ،وفق الشخصية التي
تــؤدي ـهــا ،وال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي
لـلـعـمــل ،ال سـيـمــا أن ـهــا خــال
سـ ـن ــوات تــأل ـق ـهــا بــال ـم ـســرح،
ت ـ ـ ــرس ـ ـ ــخ لـ ـ ــدي ـ ـ ـهـ ـ ــا االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام
ال ـحــرفــي بـمــا كـتـبــه الـمــؤلــف،
واستقر عليه المخرج أثناء
ال ـت ـمــري ـنــات ،وك ــان ــت تــرفــض
ً
تماما الخروج على النص.
هـ ـ ــذا االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام كـ ـ ــان س ـمــة
رئـيـســة ف ــي م ـســرح شــويـكــار
والـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،ول ـ ـهـ ــذا كــانــت
«ال ـ ـل ـ ـيـ ــدي» ت ـش ـعــر بــاس ـت ـيــاء
عندما يطلب أحد األشخاص
إلى المهندس أو عبدالمنعم
مدبولي أن يقوال آخر «نكتة»
واع ـت ـبــرت أن ه ــذا تقليل من
شــأن الـفـنــان ،والـتـعــامــل معه
كمهرج ،وهــذا أمــر مرفوض،
ال يـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــه سـ ـ ـ ــوى ب ـعــض
ال ـم ـس ـت ـخ ـف ـي ــن ب ـق ـي ـم ــة ال ـف ــن
ال ـكــوم ـيــدي ،وم ـكــانــة فنانيه
عبر التاريخ كشارلي شابلن،
ومن العرب نجيب الريحاني
وعـ ـ ـ ــادل إم ـ ـ ــام ودريـ ـ ـ ــد ل ـحــام
وع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن ع ـب ــدال ــرض ــا
وسعيد صالح وغيرهم.

هنا شيحة

شويكار مع صديقاتها من الوسط الفني

يجلس مثقفون وط ــاب ،ولكنها
ف ـ ــي «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرش» تـ ـفـ ـت ــح م ـق ـه ــاه ــا
لتعاطي الـمـخــدرات .واستطاعت
شويكار أن تبرز الفرق الجوهري
بين الشخصيتين ،رغم تشابهما
ً
فــي الـشـكــل ،وأضــافــت لهما بـعــدا
ً
إنسانيا ،وتركت الحكم لجمهورها
على براعة أدائها.
وفــي «الـكـمــاشــة» َّ ،1978قدمت
شويكار شخصية «ست الحسن»
التي تنخرط في تجارة المخدرات
م ــع شـقـيـقـهــا ،ويـ ـح ــاول مـحـمــود
(م ـ ـح ـ ـمـ ــود يـ ــاس ـ ـيـ ــن) كـ ـش ــف أم ــر
العصابة ،ويعد هذا الشريط من
أفالم اإلثارة والتشويق .شارك في
بطولته كل من بوسي وعبدالمنعم
إبــراه ـيــم وس ــام ــي ال ـع ــدل ونظيم
شعراوي ،فيما أخرجه عبداللطيف
زكي.
وف ــي «زمـ ــن ال ـم ـم ـنــوع» ،1988
تــاب ـعــت ش ــوي ـك ــار سـلـسـلــة أدوار
«ال ـم ـخــدرات» وجـســدت شخصية
ً
«ن ـ ـع ـ ـنـ ــاعـ ــة» الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــدي ـ ــر وكـ ـ ـ ــرا
للمدمنين .ويتناول الفيلم قصة
فـتــاة تــائـهــة فــي ال ـص ـحــراء (ليلى
ع ـلــوي) ،وبـطــريـقــة «ال ـفــاش بــاك»
نـتـعــرف إل ــى مــاضـيـهــا ،وأس ـبــاب
فقدها الذاكرة .وشارك في البطولة
كـ ــل مـ ــن الـ ـمـ ـط ــرب إي ـ ـمـ ــان ال ـب ـحــر
درويش وإيهاب نافع ومريم فخر
الدين وحسن مصطفى ،وأخرجته
إيناس الدغيدي.
وبـ ـع ــد ه ـ ــذه األفـ ـ ـ ــام ال ـث ــاث ــة،
خ ـش ـيــت ش ــوي ـك ــار أن يـحـصــرهــا
ال ـم ـخ ــرج ــون ف ــي أدوار نـمـطـيــة،
فـفـضـلــت االب ـت ـع ــاد ع ــن الـسـيـنـمــا
لفترة ،وحلت ضيفة على الدراما
التلفزيونية.

البقية في
الحلقة
المقبلة

توابل ةديرجلا

سيرة
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الثورة الشاهينية
لم يعد يوسف شاهين مجرد عاشق للسينما
مأخوذ ً بسحرها ،مفتون بعالمها ،ولكنه بات
واحدا من صانعيها الذين نجحوا في اقتناص
مكانتهم وتثبيت أقدامهم على ساحة ال
القاهرة – هبة الله يوسف

ً
كنت ثوريا
بالمصادفة
ً
واشتراكيا
بالفطرة ولم
أفهم السياسة
ٌّ
قط

فشلت أفالمه
ً
جماهيريا
واتهموه
بخراب بيوت
المنتجين

فــي  1952كانت ال ـثــورة ...ثــورة
ش ــاهـ ـي ــن ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة وث ـ ـ ــورة
عبدالناصر السياسية .في صيف
هذا العام تبدلت الخطط وتغيرت
البرامج ،فقد قام الضباط األحرار
بما سمي وقتها «حركة مباركة»
إلزاح ـ ــة ال ـن ـظ ــام ال ـم ـل ـكــي ك ـل ــه .لم
يـكــن لـفــظ ث ــورة ش ــاع ب ـعــد ،ولكن
يــوســف شاهين كــان أعـلــن ثورته
الخاصة ،إذ سعى إلى تغيير شكل
وموضوعات السينما ،وإلى زلزلة
ع ــاق ــات «اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـس ـي ـن ـمــائــي»
الـخــاضــع لـتـجــار الـقـطــن مــن جهة
و{الخواجات» من جهة ثانية ،فيما
األفالم معلقة من رقبتها في شباك
الـتــذاكــر ،ال فــرق بين منتج «ثــري
ح ــرب» أو «ع ـمــدة ري ـفــي» أو فنان
لديه حلم ويشارك في إنتاج األفالم
لتحقيق األحالم.

خراب بيوت
ً
كــان شاهين مشغوال بمتابعة
عروض «ابن النيل» الذي شارك في
أكثر من مهرجان دولي مثل «كان»
الفرنسي ،و{البندقية» اإليطالي،
وحــاز شهادة تقدير في مهرجان
ً
الهند الــدولــي .كذلك كــان مشغوال
بكتابة «صراع في الميناء» ليعالج
مــن خــالــه الـسـلـبـيــات ال ـتــي أثــرت
ف ــي ع ــاق ـت ــه بــال ـم ـن ـت ـج ـيــن ،إذ لــم
يحقق «سيدة القطار» من بطولة
السندريلال اآليلة إلى االعتزال ليلى
ً
مراد نجاحا ،كذلك الفيلم الذي تاله
فــي الـعــرض «الـمـهــرج الكبير» من
بـطــولــة يــوســف وه ـبــي والـنـجـمــة
المتألقة فاتن حمامة ،فقد عرض
في أغسطس (بعد الـثــورة بشهر)
ً
فلم يحقق نجاحا وال إيــرادات ،ما
جـعــل الـمـنـتـجـيــن يـنـصــرفــون عن
الشاب العائد من أميركا ،وتداول
الوسط السينمائي في تلك الفترة
عبارة «يوسف شاهين تخصص
في خراب بيوت المنتجين».
ورغ ـ ـ ــم ذلـ ـ ــك ف ـ ــإن ـ ــه ،عـ ـل ــى حــد
توصيفه ،خــرج من هــذه المرحلة
ً
فائزا بالمنتجة ماري كويني التي
أعجبها النجاح الدولي لفيلم «ابن
النيل» الذي شق طريقه في عدد من
مهرجانات الـعــالــم ،وهـكــذا أسس
شاهين لرافد آخر من روافد النجاح
السينمائي يقاس بحضور األفالم
في المهرجانات الدولية وال يقاس
ب ــإي ــرادات شـبــاك الـتــذاكــر فحسب،
ً
مــؤكــدا فــي كــل حديث أن السينما
مش تجارة قطن وال مضاربة في
البورصة.
وأثـ ـم ــرت ال ـعــاقــة الـفـنـيــة بين
ك ــوي ـن ــي وش ــاهـ ـي ــن عـ ــن م ـش ــروع
فيلم جديد هو «نساء بال رجــال»،
اقترح قصته الصحافي المعروف
آن ـ ــذاك إح ـس ــان عـبــد ال ـق ــدوس (لــم
ً
ً
ً
يكن روائيا وال أديبا مشهورا في
ذل ــك ال ــوق ــت ،ول ــم يـكــن تـعــامــل مع
ً
السينما من قبل ،ولكنه كان قريبا
من الوسط الفني بحكم عمل والديه
في المسرح والسينما ،ثم تأسيس
وال ــدت ــه الـفـنــانــة فــاطـمــة الـيــوســف
لمجلة «روز ال ـي ــوس ــف») ،وتــولــى
كتابة السيناريو والحوار نيروز
عبد الملك فــي ثــالــث مـشــاركــة مع
شاهين خالل عامين فقط.
كـ ــان شــاه ـيــن يـخـطــط لـثــورتــه
الـخــاصــة ،ليس فــي الشكل الفني
والـ ـتـ ـج ــدي ــد الـ ـبـ ـص ــري ل ـل ـشــاشــة
فحسب ،ولكن من خالل المضمون
ال ــذي يـقــدم نقلة فــي عــاقــة الـمــرأة
ب ــاألس ــرة وال ـم ـج ـت ـمــع ،ويـضـعـهــا
ف ــي م ــوض ــع ال ـن ــدي ــة م ــع ال ــرج ــال،
لذلك وضع شاهين على الملصق
الرئيس للفيلم عـبــارة «فيلم عام
ً
ً
ً
 1952موضوعا وإخراجا وانتاجا»
رغم أنه لم يعرض في عام  1952بل
في مطلع فبراير  ،1953ولألسف
ً
لم يحقق أيضا أي نجاح يحسب
لـلـمـخــرج الـمـتـمــرد .بــل إن بطلة
الفيلم ومنتجته مــاري كويني
قـ ــررت ب ـعــده اع ـت ــزال التمثيل
ً
نهائيا ،ولم تظهر على شاشة
السينما بعد ذلــك إال في لقطة

هامشية قامت فيها ب ــدور بائعة
فــي مـحــل ،ضـمــن أح ــداث فيلم من
إنتاجها بعد خمس سـنــوات من
ظهورها كبطلة للمرة األخيرة.
يتذكر شاهين أفالم هذه الفترة
ب ـم ـشــاعــر ف ــات ــرة ف ـي ـق ــول :ل ــم يكن
«سـيــدة الـقـطــار» ســوى ميلودراما
غ ـنــائ ـيــة ،ك ــذل ــك الـ ـح ــال بــالـنـسـبــة
إلــى «نساء بال رجــال» الــذي اقترح
إحسان عبد القدوس فكرته ،بينما
كـتـبـتــه أن ــا ونـ ـي ــروز ،وك ـن ــت أري ــد
من خــال الفيلم توضيح كيف أن
الـحــب يختنق ويـمــوت فــي أجــواء
الكبت والنفاق االجتماعي ،ورغم
أنني لم أشاهد هذين الفيلمين بعد
عرضهما في السينما ،لكن ذاكرتي
تحتفظ ببعض المشاهد الريفية
العذبة التي صورتها فيهما أثناء
فقدان ليلى مراد للذاكرة وحياتها
مع الريفيين ،وأعتقد أنني تعاملت
مــع هــذه المشاهد بحب وامتنان
ك ـن ــوع م ــن ال ـت ـح ـيــة ورد الـجـمـيــل
إلى الفالحة الطيبة التي أكرمتني
وس ـ ــدت ج ــوع ــي بــرغ ـيــف «الـجـبــن
الـ ـف ــاح ــي» .ك ــذل ــك أؤك ـ ــد أن ليلى
مراد وماري كويني كانتا فنانتين
عظيمتين وكان العمل معهما متعة
حقيقية».

محاوالت للفهم
ً
وه ـكــذا لــم يـكــن شــاهـيــن واعـيــا
ً
بدقة للتغيرات االجتماعية ،ساعيا
إلــى رصدها في أفــام هــذه الفترة
ً
يقول« :أنا كنت ثوريا بالمصادفة،
واشـتــراكــي بالفطرة ،ربما بسبب
غضبي من الواقع حولي ،وبسبب
غ ـض ـبــي م ــن س ـلــوك ـيــات عــائـلـتــي
و{ال ـم ـجــامــات ال ـفــارغــة» والـنـفــاق
االجتماعي الذي تعيش فيه طبقة
األغنياء من حولنا ،لهذا لما قامت
ث ــورة يــولـيــو لــم أك ــن ضــدهــا .لكن
ً
للحق أيـضــا ،ماكنتش فاهم مين
مــع مـيــن؟ ومـيــن ضــد مـيــن؟ ولكن
الـتـغـيـيــر شـ ــيء ج ـي ــد ،ل ــذل ــك كنت
أشعر بالراحة وحاولت التجاوب
مع المجتمع الجديد واالندماج فيه
ولكن من غير تنازالت .والمؤسف
أن الـنـفــاق اسـتـمــر ،واألفـ ــام بــدأت
«تهلل» من دون فهم ،إلثبات الوالء
وخالص .وأنا كنت من الفئة القليلة
التي حاولت تأمل ما يدور والسعي
إلى فهم اتجاه البلد« ...رايح فين»،
وعمري ما اعتبرت محاولة الفهم
دي سياسة ،كل الحكاية بصراحة،
كانت محاولة تعرف واستيعاب
قبل إعالن االنحياز أو الرفض ،ألني
لم أهتم بالسياسة في أي مرحلة،
ً
كان اهتمامي دائما بالوضع العام
وظروف الحياة».
اع ـتــرافــات شــاهـيــن عــن عالقته
بــال ـس ـيــاســة وال ـ ـثـ ــورة ش ـك ـلــت في
داخله انحيازات «فطرية» (حسب
وص ـ ـفـ ــه) ،تـ ـج ــاه ق ـض ــاي ــا م ـح ــددة
تخص الحريات ،والفقراء ،والحق،
وم ـجــاب ـهــة ال ـظ ـلــم أو غ ـيــرهــا من
قيم متعلقة بالرؤية االجتماعية
ً
أكـثــر مــن كونها قضايا وهموما
سياسية ،ما يفسر لماذا لم تحمل
أعماله األولى أية مالمح سياسية
مـ ـب ــاش ــرة ،أو ع ـل ــى حـ ــد تـعـبـيــره
ً
السياسة فيها تحديدا ال تزيد عن
كونها مصادفة كما في «صراع في
الوادي» حيث الموقف من اإلقطاع
لم يكن أكثر من موقف اجتماعي
أخالقي .بل إنه كشف عن ذلك بشكل
أكثر فقال :بــدأت كتابة هذا الفيلم
قبل الـثــورة ،لكن حتى المصادفة
في الفن لها معنى يشير الى صدق
الفن في التعبير عن الــواقــع حتى
ً
أنه يسبقه أحيانا ويعبر عنه قبل
وقوع التغيير السياسي».
ع ــن «ص ـ ــراع ف ــي ال ـ ـ ـ ــوادي» قــال
شاهينّ :
«رس ــخ هــذا الفيلم قدمي
في صناعة السينما،
ف ـ ـف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
الـ ـت ــي سـبـقــت
ت ـح ـق ـي ـقــي لــه
ك ـ ـ ـنـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ــدأت
أشـ ـ ـع ـ ــر ب ـق ـلــق

تعترف إال بالتميز .ولكن هل يتمكن من مواصلة الطريق وتحقيق ذاته
والوصول بحلمه إلى العالمية...
عن السيرة الشاهينية نواصل...
ال ــواق ــع ال ـجــديــد ،رغ ــم أن ــه اعـتــرف
بأن الموضوع سابق على الثورة،
وأن ظ ـ ـهـ ــوره فـ ــي ه ـ ــذا ال ـتــوق ـيــت
ً
مجرد مصادفة ،علما بــأن الفنان
ً
الحقيقي تـكــون لــديــه غــالـبــا قــدرة
على استشراف المستقبل والتنبؤ
بأحداثه .وتكرر ذلك خالل مشوار
شــاه ـيــن ال ـس ـي ـن ـمــائــي ح ـتــى آخــر
أفالمه «هي فوضى» الــذي اعتبره
ً
ً
البعض استشرافا سريعا لثورة
يناير ضد تجاوزات الشرطة ،من
خالل «دولــة حاتم» ،أمين الشرطة
الذي قام بدوره الفنان الراحل خالد
صالح صاحب العبارة الشهيرة:
«الـ ـل ــي م ــال ــوش خ ـي ــر ف ــي ح ــات ــم،
مالوش خير في مصر».

خنجر في التورتة

يوسف شاهين
وتوتر ،ألني ماكنتش فاهم سياسة
ولم أفهم في السياسة ولم أحبها
طوال عمري .بس قبل الثورة كان
ع ـن ــدي إح ـس ــاس غ ــام ــض أن ــه في
حاجة كبيرة هتحصل».
يـ ـ ــواصـ ـ ــل« :ك ـ ـ ــان ل ـ ـ ــدي ش ـع ــور
ً
بالتغيير وأن شيئا مــا ال بــد من
أن يـ ـح ــدث ،وأذك ـ ــر ع ـنــدمــا ب ــدأت
فــي كـتــابــة الـسـيـنــاريــو ك ــان الملك
فاروق في الحكم ،وكان يشاركني
في الكتابة علي الزرقاني وحلمي
ً
حـ ـلـ ـي ــم ،وك ـ ـنـ ــا نـ ـتـ ـن ــاق ــش ك ـث ـي ــرا
وي ـس ــأل ــون ـن ــي :أنـ ــت م ـص ـمــم على
المشهد (كذا) ليه؟ أقول لهما :مش
عارف ،مجرد إحساس مسيطر على
ً
تفكيري .كنت أركز جدا على فكرة
نضال المهندس الشاب ابن الفالح
الـبـسـيــط ض ــد ال ـبــاشــا اإلق ـطــاعــي
وعصابة المستغلين التي يتزعمها
ابــن أخـيــه (فــريــد شــوقــي) ،لــذا كنا
ً
نكتب وأيدينا على قلوبنا نظرا
ً
إل ــى أن الـفـيـلــم ك ــان مــوج ـهــا ضد
طبقة اإلقطاعيين (يضحك) اللي
معاهم الفلوس ومنتظرين ينتجوا
لنا األفالم ،لكن لحسن الحظ قامت
الثورة وصار في وسعنا أن نعبر
ع ــن ال ـف ـك ــرة وعـ ــن رؤي ـت ـن ــا بشكل
أوضح وأكثر جرأة».
ه ـ ـكـ ــذا س ـ ــاع ـ ــدت ل ـح ـظ ــة ق ـي ــام
الثورة على عدم اضطرار شاهين
إلـ ــى ت ـقــديــم أف ـ ــام ض ــد ق ـنــاعــاتــه،
ك ــذل ــك أس ـه ـم ــت ف ــي اسـتـقــالـيـتــه
(وعــدم فهمه السياسة وانخراطه
فيها) ،وعدم تقديم أي فيلم يغازل
م ــن خ ــال ــه «ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــدي ــدة»،
وأنبرى بعض األقــام بعد عرض
ال ـف ـي ـل ــم ي ـث ـن ــي وي ـش ـي ــد بــال ـحــس
الـ ـث ــوري ل ـشــاه ـيــن ،وي ـص ـفــه بــأنــه
ال ـم ـع ـب ــر ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي عــن

ماري كويني
أعجبها
النجاح
الدولي لـ «ابن
النيل»

م ـ ـ َّـرت أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ع ـلــى أول
ل ـق ــاء ج ـمــع ب ـيــن ي ــوس ــف شــاهـيــن
وفاتن حمامة .كانت لديه مشكلة
فــي ال ـت ـعــرف إل ــى فـتـيــات فــي مثل
عمره ،فقد نشأ في مدارس للبنين،
وكانت غالبية الفتيات في حياته
ي ـك ـب ــرن ــه فـ ــي الـ ـعـ ـم ــر ،ل ــذل ــك ك ــان
يـشـعــر بــأحــاسـيــس مــرك ـبــة ،يذكر
منها بال خجل أنه لم يكن الطرف
ً
الذي يقود العالقة ،خصوصا أنه
خ ـجــول وال يـجـيــد الـتـعـبـيــر بلغة
العواطف والمفردات الرومانسية.
وكــان الـفــارق العمري فــي العالقة
م ــع ال ـف ـت ـيــات يـجـعـلــه يستحضر
ً
دائـمــا صــورة أمــه وأخـتــه الكبرى،
ولكن عالقته بفاتن كانت مختلفة،
ألنها تصغره بــأعــوام ،وألنــه هذه
المرة يتحكم ويدير العالقة :اقفي..
تحركي ..تكلمي ..اصمتي ..ارقصي..
اشربي ،كل ما يقوله لها يجب أن
تنفذه ،وألنه لم يكن اعتاد ذلك في
الحياة وال في السينما ،فقد أدت
إدارة شــاهـيــن لـفــاتــن حـمــامــة في
الـفـيـلــم األول ال ــذي جـمــع بينهما
إل ــى مـشــاعــر مـكـبــوتــة ل ــم يفهمها
ولــم يبحث لها عن تعريف .كانت
فاتن متزوجة من المخرج الالمع
سليل العائلة العريقة عز الدين ذو
ً
ً
الفقار ،وكانت حققت قدرا ملموسا
من الشهرة والنجومية ،ومع ذلك
فــإن المشاعر ال تعترف بكل هذه
ً
الحقائق الواقعية ،خصوصا لو
كانت مشاعر كامنة لم تعلن حتى
للذات.
تكرر تعاون شاهين مع فاتن،
حتى صــارت بطلته المفضلة ،بل
أك ـثــر م ــن م ـجــرد مـمـثـلــة بالنسبة
إل ـي ــه ،وب ـح ـســب تـعــريـفــه للعالقة
بعد سـنــوات طويلة قــال« :تقدري
تـقــولــي فــاتــن أصـبـحــت م ــن أف ــراد
عــائـلـتــي الـسـيـنـمــائـيــة ،فـقــد بــدأت
أرت ــاح للعمل مــع بعض الفنانين

سيدة األحالم
«هي عنصر رئيس من جمال مصر وعين من عيونها ،قطرة غالية من نيلها»...
هكذا وصف شاهين الفنانة فاتن حمامة ،سيدة الشاشة العربية التي كانت
ً
البطلة األكثر حضورا في أفالمه األولى.
بين  1950و 1966أدت فــاتــن بطولة ستة أف ــام« :بــابــا أمـيــن ،واب ــن النيل،
ً
والمهرج الكبير ،وصراع في الميناء ،وصراع في الــوادي» ،وأخيرا «رمال من
ذهب» ،وهو إنتاج لبناني مغربي في عام  1966في فترة هجرة كل من المخرج
والنجمة خارج مصرّ ،
وأدت خالله حمامة دور فتاة مغربية تهرب إلى إسبانيا
ً
بعد تزويجها رغما عنها من ابن عمها ،فهي تحب طارق (عبدالوهاب الدوكالي)
ً
الذي هاجر ليصبح مصارع ثيران مشهورا .وشارك في بطولة الفيلم عدد من
الممثلين اإلسبان ،والفيلم ككل ال يمثل إضافة حقيقية إلى فاتن حمامة ،وال
يعتبر أحد األفالم المهمة في سينما يوسف شاهين.
وتنوع أداء فاتن في الشخصيات التي قدمتها في هذه األفــام ،فهي ابنة
الطبقة المتوسطة في «بابا أمين» ،والفالحة الصعيدية في «ابن النيل» وفتاة
الحي الشعبي في «المهرج الكبير» ،لتنطلق نحو أفاق أكثر رحابة في فيلمي
{صراع في الوادي وصراع في الميناء} وتؤكد قدراتها كممثلة ونجوميتها،
ً
ما أسهم الحقا في أن تكون سيدة الشاشة العربية عن جدارة.

فاتن حمامة
ً
وال ـف ـن ـي ـيــن ،ون ـف ـس ـيــا ك ـنــت أشـعــر
فــي وج ــوده ــم بــاالطـمـئـنــان وعــدم
الخجل أو االرت ـبــاك ،وكــانــت فاتن
هي فاتحة هذا الشعور ،لذلك كنت
ً
ً
أفكر فيها أوال ودائما مع تفكيري
في أي عمل».
ورغ ــم أن شــاهـيــن ق ـ َّـدم فيلمين
م ــن دون فــاتــن ألس ـب ــاب إنـتــاجـيــة
ت ـت ـع ـلــق ب ــوج ــود ل ـي ـلــى م ـ ــراد فــي
«سيدة القطار» وماري كويني في
«نساء بال رجال» ،فإنه لم يمر عام
إال وأطلق فيلمه الرابع معها .وكان
ب ــدأ بـكـتــابــة الـسـيـنــاريــو مـنــذ مــدة
طــوي ـلــة ع ــن م ـه ـنــدس ش ــاب يغير
المصائر الطبقية في قرية صغيرة،
يتحكم في أهلها الفقراء باشا من
اإلقطاعيين الظالمين.
ولكن واجهته مشكلة إنتاجية
ب ـس ـبــب عـ ــدم ح ـم ــاس ــة أيـ ــة شــركــة
لتقديم فيلم لمخرج خسر معظم
ً
أفالمه تجاريا .إال أن فاتن أدركت
مميزات شاهين الفنية ،وانتشت
بـمـشــاعــر ال ـم ـشــاركــة ال ــدول ـي ــة في
المهرجانات واحتفاء الصحافيين
بها خــارج مصر كما في داخلها.
ل ــذا س ــاع ــدت بـشـكــل غ ـيــر مـبــاشــر
في تسهيل إنتاج الفيلم من خالل
الـمـنـتــج ج ـبــرائ ـيــل تـلـحـمــي ال ــذي
عـمـلــت م ـعــه ف ــي «ك ـ ــأس الـ ـع ــذاب»،
وكانت تصور مشاهدها في فيلم
آخــر من إنتاجه هو «عبيد المال»
من إخراج فطين عبد الوهاب .وكان
األخـيــر نفسه تـعــرف إلــى شاهين
أثناء تصوير فيلم «سيدة القطار»،
وكانت تربطه عالقة صداقة وتقدير
مع تلحمي الذي أبدى موافقته على
إنتاج الفيلم ،وبدأت االستعدادات.
يـ ـق ــول ش ــاهـ ـي ــن« :كـ ـن ــت أك ـتــب
ال ـس ـي ـنــاريــو وأن ـ ــا ش ــاي ــف شـكــري
سـ ــرحـ ــان ط ـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت فـ ــي دور
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس «أح ـ ـمـ ــد ص ــاب ــر عـبــد
ال ـســام» ،كــذلــك المليجي فــي دور
الباشا .لكن فاتن لم تكن متحمسة،
وقــالــت :خايفة مــن ال ـت ـكــرار ...مش
معقول نــروح للجمهور باألسماء
ال ـمــوجــودة فــي فيلم «اب ــن الـنـيــل».
ً ً
ً
وط ـب ـعــا ك ــان كــام ـهــا واعـ ـي ــا ج ــدا
وعندها حــق ،وقعدنا نستعرض
األسماء ونختار من بينها ،ولكن لم
نستقر على اسم .كلما رشح أحدنا
ً
اسما أبدى طرف من الثالثة (فاتن
وتلحمي وشاهين) مالحظة ،فقال
تلحمي :خالص كمل السيناريو مع
الزرقاني (الكاتب علي الزرقاني)
ونبقى نتفق على البطل بعدين.
وأض ــاف ــت ف ــات ــن :ي ــوس ــف يـخـتــار
حاجة جــديــدة ك ــده ...بــاش تكرار
والنبي يا «جو».
لمست الجملة مشاعر شاهين.
ع ــادة ،كــانــت فــاتــن تـنــاديــه باسمه
الــرس ـمــي ،ول ــم يـكــن اس ــم الـتــدلـيــل
ً
الـمـخـتـصــر مـنـتـشــرا إال بـيــن عــدد
قليل من أصدقائه المقربين .كذلك
أدرك بـحــاسـتــه ال ـخــاصــة أن ثمة

دوافــع شخصية تقف وراء حديث
فاتن عن التجديدَّ ،
وخمن أسباب
قـلـقـهــا ال ـم ـبــالــغ ف ـي ــه ،وش ـعــورهــا
بــالـمـلــل ول ـكــن ل ــم يـخـطــر ف ــي بــالــه
أن «تــونــا» تفكر فــي االنفصال عن
زوجها الوجيه «األستاذ عز» ،رغم
أنها «فضفضت» لــه أكثر مــن مرة
ببعض الشكوى.
قـ ــال ش ــاه ـي ــن ف ــي ل ـح ـظــة م ــرح
يختلط فيها الجد بالمزاح« :عندما
ك ــان ــت ف ــات ــن تـضـحــك ك ـنــت أشـعــر
بطعم «الـتــورتــة» في فمي ،وأحس
أن ق ـل ـبــي «م ــزقـ ـط ــط» وب ـي ــرق ــص،
وكنت أفهمها من خدودها» .ولما
سألته :إزاي؟
أجاب بجدية« :مش عارف .كنت
أبــص فــي خــدودهــا أعــرف حالتها
ومزاجها وهتتكلم بأي طريقة».
خرج شاهين من مكتب تلحمي
ً
في وســط القاهرة ،وتسكع مشيا
ع ـل ــى ال ـق ــدم ـي ــن م ــن دون تـحــديــد
وجهة ،كعادته عندما يكون رأسه
ً
مشغوال بالتفكير ،وأخذ يستعرض
نجوم هذه الفترة من الشباب ،ولم
ً
أحدا فيهم ِّ
يعبر عن شخصية
يجد
المهندس أحمد كما انطبعت في
ذهـنــه وهــو يكتب السيناريو عن
قصة لحلمي حليم .وكان قد وصل
قبالة «قـصــر الـجــزيــرة» فــي مدخل
ح ــي ال ــزم ــال ــك ،وه ــو ال ـم ـكــان ال ــذي
تحول بعد سنوات إلى فندق عمر
الخيام ،ثم «مــاريــوت القديم» ،ولم
ً
تكن لديه رغبة في العودة وحيدا
إلى البيت ،فغير مساره إلى مطعم
صـغـيــر عـلــى شــاطــئ ال ـن ـيــل ،وفــي
ً
ال ــداخ ــل ال ـتـقــى صــدي ـقــا م ــن أصــل
فلسطيني تعرف إليه قبل ذلك عن
طــريــق «شـلــة فيكتوريا كــولـيــدج»
وهـ ــو ن ـب ـيــل ال ـم ـس ـت ـق ـيــم .ت ـج ــاذب
ال ـصــدي ـقــان أطـ ـ ــراف ال ـح ــدي ــث عن
الحياة والسفر والعمل ،وتــواعــدا
ع ـلــى ل ـق ــاء ب ـعــد أي ـ ــام ف ــي حــديـقــة
«غ ــروب ــي» بــوســط ال ـق ــاه ــرة ،وفــي
ال ـل ـق ــاء ال ـم ــوع ــود ال ـت ـقــى شــاهـيــن
بالخنجر الذي جرح قلبه ،ألنه كان
يختبئ داخل «تورتة» أحالمه.
وفي الحلقة المقبلة نتعرف إلى
القصة والمزيد من مفاجأت السيرة
الشاهينية.

البقية في
الحلقة
المقبلة

تسالي
من  4أحرف وهي اسم مغني راب أميركي شهير.
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األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تسلط األض ــواء على أحــد النشاطات
ً
التي تقوم بها فكن فطنا.
ً
عاطفيا :تحتاج أنت والحبيب إلى دعم عائلي
لالستمرار في عالقتكما.
ً
اجتماعيا :ربما تحصل مفاجأة على الصعيد
ً
العائلي وتكون مسرورا بها .
رقم الحظ.2:

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ـاس
مـهـنـيــا :يــدعــوك الــواجــب المهني لعمل قـ ٍ
والتضحية بوقتك الخاص.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـعـيــد الـفـلــك ال ـمــاضــي لـيـتــدخــل في
ً
ً
حياتك لكنك ترفضه رفضا قاطعا.
ً
اجتماعيا :كــن واعـيــا ومتحفظا جــدا ألنــك ال
تعلم متى يغدرون بك.
رقم الحظ.16:

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

(مبعثرة).
 -٧عاصمة زامبيا (معكوسة)
– كف.
 -٨يستصلحان (مبعثرة).
 -٩ماركة ساعات سويسرية

– مطر خفيف.
 -10م ـ ـ ـ ـ ــار ك ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارات
(معكوسة).

جي زي

ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ن ـع ـي ـش ـه ــا
(معكوسة) – غسق (مبعثرة).
 -٥خرج في خفية (معكوسة)
– ساعدت (معكوسة).
 -٦غـ ـ ـي ـ ــر ن ـ ـ ــا ض ـ ـ ــج – ف ـ ـنـ ــار

4
2
7
5
8
9
3
1
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
3
5
1
4
2
8
7
9

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

1
8
9
6
3
7
4
5
2

 -١أح ـ ــد م ـح ــاص ـي ــل ال ــزي ــوت
النباتية.
 -٢القصة الطويلة (معكوسة)
– للنفي.
 -٣غـ ـ ـ ــدك ( مـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرة) – مــد
(معكوسة) – للتعريف.

ً
ّ
مهنيا :يجب العمل بتأن وصمت وعدم البوح
ّ
بأسرارك المهنية ألحد.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـن ــاق ــش ق ـض ـ ّـي ــة شـ ــراكـ ــة عــاط ـفـ ّـيــة
وعالقتها بأوضاعك المعنوية.
ً
ّ
عائلية أو تضطر
اجتماعيا :قد تأسف لمشكلة
التخاذ قرار مشترك.
رقم الحظ.18:

الحلول
3
7
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ً
عموديا:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
أفقي وعمودي.
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 -1ملحن كويتي بداية حياته
الفنية عام 1998
 -2مـ ـ ــو قـ ـ ــع إ لـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرو ن ـ ــي ف ــي
اإلنترنت.
( -3ال )..عــا ص ـم ـت ـهــا دا ك ـ ــار
(معكوسة) – أولى.
 -4للتخيير – ثلثا (بدت) – (..
فواخرجي) ممثلة سورية.
 -5تجدها في (اللورد) – مهال.
 -6الجمع من «صالة» – تولت
(مبعثرة).
 -7ن ـ ـ ـهـ ـ ــر بـ ـ ـف ـ ــر نـ ـ ـس ـ ــا – دق
(معكوسة).
 - 8ظــرف مكان (معكوسة) –
مكانة إقامة المواطن.
( -9كـ ـ ـت ـ ــاب )..لــأص ـف ـهــانــي –
للنفي
 -10الهناء واالنشراح.

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تكثر األحــام في هذا الوقت والمهم
البدء في تحقيقها.
ً
ّ
عاطفيا :تنشأ صداقة أو ّ
عاطفية
ربما رابطة
ّ
قوية مع أحد من الطرف اآلخر.
ً
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـض ـطــرك ال ـظ ــروف إل ــى الـقـيــام
بتصليحات ّ
مهمة في المنزل.
رقم الحظ.2:

3 8
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ً
مهنيا :آفاق العمل إيجابية وسوف تجني ثمار
أتعابك قريبا.
ً
ً
عاطفيا :يكون الحبيب رقيقا معك وعطوفا لم
ال تبادله الشعور نفسه؟
ً
اجتماعيا :تنشأ بعض المطالب العائلية التي
لم تكن تتوقعها فتربكك.
رقم الحظ.15:

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :يـطـلــب الـفـلــك ال ـيـ ّـك الـتـصــرف الحكيم
والمثابرة على اإلنجاز بدقة.
ً
عاطفيا :قد تشعر بمرارة ما ألنــك تنتظر من
ً
الحبيب اهتماما اكبر.
ً
اجتماعيا :المصاعب المنزلية ما زالت حاضرة
وينبغي عليك ضبط النفس قليال.
رقم الحظ.1 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
ّ
المهنية
مهنيا  :ال تــولــد تـجــاذ بــات بين حياتك
ّ
والشخصية فتخسر االثنين.
ً
عاطفيا :قد يلعب الفلك دورا سلبيا على الصعيد
العاطفي فحاذر اليوم.
ً
ّ
ّ
اجتماعية
سياسية أو
اجتماعيا :تدعمك جماعات
تنتمي اليها في مشروع ما.
رقم الحظ.11:

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :
يؤدي أحد الزمالء دورا مفيدا إلى جانبك
ويدعمك بإخالص.
ً
عاطفيا :تدعى إلى حفلة تلتقي بها بطرف يصلح
أن يكون حبيبا لك.
ً
ّ
االجتماعية
اجتماعيا :تساهم بعض النشاطات
في تعزيز وضعك بشكل عام.
رقم الحظ.25:

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
المختصين إلنجاز
مهنيا :تتبادل اآلراء مع بعض
عمل بين يديك.
ً
عاطفيا :ال تنتظرا الفرج من أحــد وليكن الحب
هو الدافع االول لكما.
ً
اجتماعيا :تجابه في أوساط العائلة برفض على
أحد طروحاتك.
رقم الحظ.9:

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ابتعد عن المواجهات في محيط عملك
وكن صبورا ومرنا.
ً
عاطفيا :حافظ على مشاعر شريك حياتك وال تكن
ّ
قاسيا بدون سبب.
ً
اجتماعيا :قــد يخضع أحــد المحبين لعالج أو
لعملية جراحية تتكلل بالنجاح.
رقم الحظ.25:

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تسجل بعض النقاط اإليجابية لتطوير
عملك وتوسيع آفاقه.
ً
عــاطـفـيــا :المهم الـيــوم أن تتصرف مــع الحبيب
بحنان ألنه غاضب منك.
ً
اجتماعيا :تميل إلى اتخاذ قرارات عائلية فجة
ّ
وهذا ما يزيد الطين بلة.
رقم الحظ.11:

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ثمة ّ
جو عدائي في محيط العمل وعليك
تغييره بفطنتك وصبرك.
ً
عاطفيا :قاوما اليأس معا وانظرا إلى المستقبل
ّ
بتفاؤل فيتغير حظكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـتــد ط ـمــوحــاتــك ل ـكــن ال ـخــافــات
ّ
المنزلية تعكر صفو حياتك.
رقم الحظ. 3:
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المشرقة
ً
الشمس ً
حضانة ً
ّ
تنظم يوما تعليميا مميزا
ّ
ن ـ ــظ ـ ـم ـ ــت ح ـ ـض ـ ــان ـ ــة الـ ـشـ ـم ــس
المشرقة يــو مــا تعليميا رائعا
اجـ ـتـ ـم ــع فـ ـي ــه أول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ــور
واألطـفــال ليحتفلوا بإنجازات
ع ـ ـ ــام م ـ ـضـ ــى ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـنــح
األطفال فرصة حقيقية ليظهروا
"لـ ـحـ ـظ ــات نـ ـج ــاح بـ ــاهـ ــر" عـلــى
امتداد عام دراسي كامل.
طفل مع والدته

شركة النقل العام الكويتية احتفلت بيوم القريش
اح ـت ـف ـل ــت ش ــرك ــة ال ـن ـق ــل ال ـع ــام
الكويتية بـيــوم الـقــريــش ،الــذي
يعتبر مــن ا ل ـع ــادات والتقاليد
العريقة ،التي مازال الكويتيون
يحتفلون بها بمناسبة حلول
شهر رمضان المبارك.
وم ـ ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجتماعية التي تحرص عليها
الشركة ،تــم االحتفال بحضور
الرئيس التنفيذي جابر المنا
والمديرين التنفيذيين وجميع
موظفي الشركة في لقاء تسوده
البهجة والود.
صورة جماعية لعدد من المشاركين في القريش
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السقاف :اليوحة أعاد للكويت دورها الريادي بالمنطقة

ً
«لوياك» أقامت له حفال بعنوان «شكرا فارس الثقافة»

مشاهدات

فاطمة الطباخ تحقق نقلة جديدة
بـ «ال موسيقى في األحمدي»

فضة المعيلي

كرمت «لوياك» األمين العام
للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب السابق
م.علي اليوحة على ما قدمه
للثقافة والفنون بالكويت.

استطاعت الفنانة فاطمة
الطباخ ان تصنع الفارق هذا
العام بمشاركتها ضمن أحداث
م ـس ـل ـس ــل "ال م ــوس ـي ـق ــى فــي
االحمدي" ،واستطاعت فاطمة،
التي اطلت بشخصية عجوز
في الخمسين من عمرها ،أن

تقنعنا بــانـفـعــاالت وتعابير
الوجه وحركتها مع انحناءة
الظهر ،وهــي ممثلة مجتهدة
وجدت ضالتها في نص كتبته
منى الشمري ،ومع مخرج لديه
نظرة ورؤية هو محمد دحام
الشمري.

فاطمة الطباخ

معالجة الصوت تنقذ مشاهد «ولد الغالبة»
اليوحة يتوسط اعضاء مجلس إدارة «لوياك»

تخلل الحفل فقرات
من الموشحات
األندلسية واألناشيد
الروحية

ً
أقـ ــامـ ــت لـ ــويـ ــاك أمـ ـسـ ـي ــة "شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرا" ،ال ـت ــي
خصصتها لتكريم المهندس على اليوحة،
ً
ب ـع ـنــوان "شـ ـك ــرا فـ ــارس ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون"،
وح ـض ــر ال ـح ـفــل ح ـشــد م ــن م ـح ـبــي ال ـيــوحــة
وشــركــاء لــويــاك ،وتــم عــرض فيلم قصير عن
اليوحة ،وألقت رئيسة مجلس إدارة لوياك
فارعة السقاف كلمة قالت فيها" :هذه الليلة،
ً
أم ـس ـي ــة شـ ـك ــرا ب ـش ـكــل م ـخ ـت ـلــف ،ل ـت ــزي ــد مــن
خصوصيتها ووقعها في قلوبنا ،فهي بقدر
ً
ما تحمل الكثير من الفرح تحمل أيضا معها
ً
شيئا من القلق والترقب ،بسبب الفراغ الكبير
الــذي سيتركه المهندس علي اليوحة ،بعد
ان ترك موقعه كأمين عام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،ولكن البد لشخصية
كشخصية علي اليوحة تجمع بين المهنية
والحس الوطني العالي أال يقف دوره هنا،
ً
بل حتما سيكون له دور يتجاوز المناصب".
وأضافت السقاف" :لقد ارتأينا أن نحتفل
معكم بتكريمه ألنه هو واحد ممن نقول لهم
ً
شـكــرا كــل عــام ،هــو أحــد السواعد األساسية
ال ـتــي ام ـت ــدت ل ـنــا لـتـســاعــدنــا م ـنــذ أن تسلم
ً
اليوحة منصبه فــي عــام  ،2011إيـمــانــا منه
بأن عملية التنمية ال يمكن أن تكون أحادية
المصدر ،بل إن شروط التنمية المستدامة هي
الشراكة المجتمعية ،ومنذ عام  2011وحتى
 23أبريل الماضي ضاعف المهندس اليوحة
عطاءه وجهده ليعيد للكويت دورها الريادي
في المنطقة في الثقافة والفنون واآلداب".
ً
وتابعت" :ليست مصادفة أبدا أن تحصد
الكويت في السنوات السبع الماضية الكثير

ً
م ــن ال ـت ـق ــدي ــر واالهـ ـتـ ـم ــام اإلعـ ــامـ ــي عــرب ـيــا
ً
وعالميا ،إن كــان فــي الــروايـ ٌـة أو المسرح أو
تنتعش فــرق شعبية كادت
الموسيقى،
وأن ْ َ َ
ُ
أن تندثر ،وأن تــكــتــشــف آثــار ألقــدم حضارة
إنسانية على أرض الكويت ،وأن نعيد عالقتنا
ُاإلنسانية الحميمة مع األماكن والمباني التى
أعيد إحياء دورها بشكل معاصر حافظ على
أصالتها وجدد دورها".

صناعة المشهد الثقافي
وذكرت أن "المطلع على المشهد الثقافي
في الكويت يستطيع أن يجزم بأن كل محاور
ال ـخ ـطــة ق ــد تـحـقـقــت وك ــان ــت ع ـلــى مـسـتــوى
الطموح الوطني ،وأحــد أكبر أدلتها ظهور
الكثير من المؤسسات الخاصة أو المشتركة
ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـس ــاه ــم ف ــي ص ـن ــاع ــة الـمـشـهــد
الثقافي في الكويت".
واسـتـطــردت" :لــم يعمل اليوحة مــن وازع
ضميره كـقـيــادي حكومي فحسب ،بــل عمل
مــن مـنـطـلــق مـجـمــوعــة مــن الـقـيــم وال ـم ـبــادئ
ّ
اإلن ـســان ـيــة ،ال ـتــي قــلـمــا ت ـتــوافــر فــي شخص
واح ــد ،زد عليها شغفه الشخصي بالتراث
والفنون ،زد عليها عمقه الثقافي الذي عزز
لــديــه أهـمـيــة الـ ـت ــوازن بـيــن اإلي ـم ــان بالعمل
ال ـج ـمــاعــي ال ـمــؤس ـســي الـ ــذي ن ـشــأ عـلـيــه من
جهة ،وضرورات تشجيع اإلبداع الفردي من
جهة أخرى".
ّ
ولـفـتــت إل ــى أن "ك ــل ه ــذا أه ـل ــه ألن يـكــون
ً
ً
جديرا بموقعه ،وخصوصا أن اإلنجازات التي

تحققت كانت في ِخضم تحديات كبيرة أقلها
تقليص ميزانية الثقافة والفنون وخضوع
المجلس للمساومات السياسية كأي مؤسسة
حكومية أخرى بسبب عدم استقالليته".
وقالت السقاف" :لو أردت أن أسرد إنجازات
الـيــوحــة هـنــا الحـتـجــت ال ــى أيـ ــام ،ال دقــائــق،
ً
لكن سأكتفي بكلمة شكرا أوجهها للحكومة
ً
ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـت ــي ق ـل ــدت ــه وسـ ــامـ ــا اسـتـحـقــه
بجدارة".
واختتمت كلمتها مخاطبة اليوحة" :فارس
الـثـقــافــة وال ـف ـنــون الـمـهـنــدس عـلــى الـيــوحــة،
أص ــال ــة ع ــن نـفـســي ون ـيــابــة ع ــن ك ــل (ل ــوي ــاك)
من مجلس أمنائها الى شركائها وداعميها
ومجلس إدارتها ومتطوعيها وموظفيها وكل
ً
شبابها نقول لك شكرا من القلب".
ً
ثم قدمت السقاف درعا تذكارية بحضور
د .سعد البراك عضو مجلس أمناء "لوياك"،
والعضو المنتدب نائبة رئيس مجلس ادارة
المؤسسة فادية المرزوق ،وأعضاء المجلس
عبير العيسى وفتوح الداللي ومنى الكالوتي
ونادية المرزوق والرا دردريــان ،إضافة إلى
يــوســف الـبـعـيـجــان ،وسـلـمــان رش ــود ،ومنى
زعيتر من مجلس الشباب في "لوياك".
ت ـخ ـل ــل ال ـح ـف ــل ف ـ ـقـ ــرات مـ ــن ال ـم ــوش ـح ــات
األنــدل ـس ـيــة واألن ــاش ـي ــد ال ــروح ـي ــة ،واسـتـمــع
الـحـضــور ال ــى إن ـج ــازات "ل ــوي ــاك" فــي اليمن
وم ـش ــروع قــافـلــة ال ـفــن لــاجـئـيــن ف ــي لـبـنــان،
وعرضت أفالم قصيرة عن إنجازات "لوياك"
اإلنسانية.

ملصق مسلسل «ولد الغالبة»

اضطر المخرج محمد سامي لعمل دوبــاج
صوتي لبعض المشاهد في مسلسله المعروض
حاليا "ولد الغالبة" ،بطولة أحمد السقا ومحمد
ممدوح ،وجــاء القرار بعد شكاوى في الحلقات
األول ــى مــن عــدم ظهور صــوت بعض المشاهد،
وخاصة محمد ممدوح أثناء انفعاالته أو رفع
صــوتــه .وخ ــال الحلقة الثامنة ظهر الــدوبــاج
للمشاهد بشكل واضح أثناء دخول أحمد السقا
إلى مكتب "ضاحي" وتهديده بالقتل بالبندقية
التي يحملها ،ورد "ممدوح" عليه بانفعال ،فظهر
تركيب الصوت ،وأنه ليس الصوت األصلي الذي
تحدث به ممدوح.

ظهور غير مؤثر لـ  3إعالميين في «الدراما»

شريف عامر وهشام عاصي وياسمين سعيد
استغل بعض صناع الدراما شهرة  3إعالميين
ضمن السياق الدرامي لمجموعة أعمال ،ولعل الالفت
أن تلك المشاركة لم تكن مؤثرة في األح ــداث ،ولم
تضف شيئا إلــى رصيد هــؤالء اإلعالميين ،حيث
ظهر شريف عامر في الحلقة الثانية من مسلسل
"فكرة بمليون جنيه" للفنان علي ربيع.
كما أطــل اإلعالمي هشام عاصي ،مذيع ومقدم

برنامج "صباحك مصري" ،على قناة إم بي سي مصر
 ،2خالل أحــداث مسلسل "قابيل" ،بصفته إعالميا
يستضيف أحد الصحافيين الذي يكشف تفاصيل
عــن جــرائــم الـقــاتــل وال ـخــاطــف .وظ ـهــرت اإلعالمية
ياسمين سعيد ،مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"،
في أحداث مسلسل "قابيل" أيضا ،بصفتها إعالمية،
ولكن باسم برنامج مختلف عن ذلك الذي تقدمه.

 7فنانين وخطاطين شاركوا في معرض «الخط العربي إبداع متجدد»
انطلقت فعالياته في غاليري بوشهري بمشاركة حبيب والبناي والفارسي والقطان
تنوعت الخطوط تحت
سقف واحد في معرض
"الخط العربي إبداع
متجدد" ،مما يجعل الزائر
يتعرف على مجموعة
مختلفة من الخطوط
بألوانها الزاهية والجميلة،
التي تعطي للمتلقي راحة
في النفس.

●

فضة المعيلي

افتتح في غاليري بوشهري
مـعــرض "ال ـخــط الـعــربــي إب ــداع
م ـت ـجــدد" ،بـمـشــاركــة الفنانين
إب ــراهـ ـي ــم ح ـب ـي ــب ،ع ـبــداألم ـيــر
البناي ،محمد الشيخ الفارسي،
محمد القطان ،مصطفى خاجه،
مـ ـن ــى عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـب ـ ــاري ،وض ـي ــف
ال ـشــرف محمد غ ـنــوم .وحضر
االفـ ـتـ ـت ــاح ع ـ ــدد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن
يتقدمهم الفنان القدير سامي
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ج ـ ـمـ ــع م ــن
المهتمين.
ويـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ل ـم ـحــة
شاملة عــن وضعية فــن الخط
العربي باعتباره تعبيرا فنيا
وإب ــداع ـي ــا ،ويـعـتـبــر الـمـعــرض
تظاهرة ثقافية يقيمها غاليري
ب ــوش ـه ــري ف ــي ش ـه ــر رم ـض ــان
بمشاركة نخبة من الخطاطين
والفنانين التشكيلين.
"الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة" ج ـ ـ ــال ـ ـ ــت ف ــي
ال ـم ـع ــرض ،وال ـت ـقــت مـجـمــوعــة
م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن،
وك ــان ــت ال ـب ــداي ــة م ــع مصطفى
خ ــاج ــه ،الـ ــذي ق ــال إن ــه اش ـتــرك
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن

الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـي ــن والـ ـخـ ـط ــاطـ ـي ــن
فـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض بـ ـل ــوح ــات تـنــم
ع ـ ـ ــن األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ــرم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة
وال ــروح ــان ـي ــة ف ــي هـ ــذا الـشـهــر
المبارك بــآيــات وســور قرآنية.
وق ـ ـ ــال خـ ــاجـ ــه" :ب ــال ـن ـس ـب ــة لــي
فقد اشتركت بثماني لوحات،
مـنـهــا َمــا تـضـ َمــن آي ــات قـ ُـرآنـيــة
َ
َ َّ
(ش ْه ُر َر َمــضــان الـ ِـذي أنـ ِـزل
مثل
ْ ُ ُ
ِفـيــهِ ال ــق ـ ْـرآن) ،رسمتها بالخط
ال ــدي ــوان ــي ب ــأح ـب ــار إنـكـلـيــزيــة
وت ـق ـن ـيــات لــون ـيــة بــاس ـت ـخــدام
َّ َّ
ورق كانسون ،أما في (إن َّ الل َه
َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ
ون َع َلى النبي)ِّ
ومل ِئكته يصل
ِ
فاستخدمت التنقيبات المائية
بالخط الفارسي النستعليق".
وع ـ ــن رأيـ ـ ــه ب ـح ــرك ــة ال ـخــط
العربي يقول خاجه" :فــي هذه
الـفـتــرة هـنــاك تغيير لألفضل،
وال ـخــط الـعــربــي فــي تـطــور من
ناحية األفكار الفنية واستعمال
الخامات".
وبخصوص قلة الخطاطين
فــي هــذا المجال يعلق" :الخط
العربي يحتاج إلــى عمل دائــم
وكثرة تمرين ،والخطاط عندما
يـ ــريـ ــد أن يـ ـخ ــط حـ ــرفـ ــا يـجــب
ـأن في
أن ي ـك ــون ل ــدي ــه دق ــة وت ـ ـ ٍ

المشاركون في المعرض
العملية" ،مشيرا إلى أن الخط
يحتاج إلى الصبر والممارسة.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت د .م ـنــى
عـبــدالـبــاري إن الـمـعــرض يقام
بـمـشــار كــة نخبة مــن الفنانين
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـي ــن والـ ـخـ ـط ــاطـ ـي ــن
الـ ــذيـ ــن دم ـ ـجـ ــوا فـ ــي أع ـمــال ـهــم
بين الخط الكالسيكي والخط

التشكيلي ،الفتة إلى أن الخط
يمكن أن يتمحور وأن يتشكل
بفنون ،وأنه ال يتجرد عن الفن
التشكيلي.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـب ـ ــاري
أن ـه ــا ش ــارك ــت ب ـث ـمــان لــوحــات
واستخدمت الخط التشكيلي،
واع ـت ـم ــدت ع ـلــى ال ـظــل وال ـنــور

واألرض ـ ـيـ ــات ،الف ـت ــة إل ــى أنـهــا
تـ ـعـ ـم ــدت أن ت ـ ـكـ ــون أع ـم ــال ـه ــا
المشاركة بالمعرض بأسلوب
واحـ ـ ـ ـ ــد ،واسـ ـتـ ـخ ــدم ــت الـ ـل ــون
األزرق حتى يشكلون مجموعة
متكاملة.
من جانبه ،قال محمد القطان
إنــه استخدم في أعماله الخط

الـكــاسـيـكــي ،مــوضـحــا أن ــه في
لــوح ـتــي " ُم ـح ـمــد رس ـ ــول ال ـلــه"
َ ِّ ْ َ َ
ً
و(و َرت ِل الق ْرآن ت ْر ِتيال) استخدم
ً
خط الثلث ،مضيفا" :خط الثلث
هــو سـيــد ال ـخ ـطــوط الـعــربـيــة"،
أما في أحد أعماله فكتب حرف
"الواو" بطريقة مبتكرة ،ورأس
"الواو" بخط الثلث .وأشار إلى

البسام يشارك في أضخم تظاهرة مسرحية ألمانية

الوفد العالمي الذي دعته وزارة الخارجية األلمانية لحضور ملتقى برلين للمسرح

ش ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـكـ ــاتـ ــب والـ ـمـ ـخ ــرج
ال ـم ـســرحــي ال ـكــوي ـتــي الـعــالـمــي
سليمان البسام في ملتقى برلين
لـلـمـســرح ،فــي دورت ــه الـســادســة
وال ـ ـخ ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــنTheatertreffen
 ،Berlin 2019و هـ ـ ــو أ ض ـخ ــم
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة مـ ـس ــرحـ ـي ــة س ـن ــوي ــة
فــي الـ ــدول الـنــاطـقــة بــاأللـمــانـيــة
(ألمانيا ،سويسرا ،النمسا).
ول ـب ــى ال ـب ـس ــام دع ـ ــوة وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األل ـم ــان ـي ــة ومـعـهــد
غ ـ ـ ــوت ـ ـ ــه ل ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي فـ ـع ــالـ ـي ــات ــه،
وتضمن برنامج الدعوة االلتقاء
بكبار مسؤولي وزارة الخارجية
وم ـع ـه ــد غ ــوت ــه وال ـم ــؤس ـس ــات
الـحـكــومـيــة األل ـمــان ـيــة المعنية
بــاإلن ـتــاج الـمـســرحــي المشترك
ون ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـم ـســرح ـي ـي ــن مــن
أل ـم ــان ـي ــا وس ــويـ ـس ــرا وال ـن ـم ـســا
والمدعوين مــن مختلف أنحاء
العالم.

وت ــأت ــي دعـ ـ ــوة ال ـب ـس ــام ُبـعــد
ق ـي ــادت ــه ص ـنــاعــة عـ ــرض "أ ُو ْر"
 ،URف ــي أول ت ـج ــارب الـمـســرح
ال ــوط ـن ــي الـ ـب ــاف ــاري بـمـيــونـيــخ
 Rezidenztheaterفي اإلنتاج
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك؛ وب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة مــع
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـع ــرب ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون  AFACومسرح سليمان
البسام .SABAB Theatre
وت ـ ـ ـ ــم االف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح الـ ـع ــالـ ـم ــي
للعمل الذي قاده البسام مؤلفا
وم ـ ـخـ ــرجـ ــا ،وب ـص ـف ـت ــه مـنـتـجــا
مـ ـش ــارك ــا ع ـل ــى خ ـش ـب ــة م ـســرح
مــارس ـتــال Marstall Theatre
في سبتمبر الماضي ،واستمرت
عــروضــه حـتــى فـبــرايــر الـفــائــت،
ح ـي ــث ع ـ ــاد إل ـ ــى م ـي ــون ـي ــخ م ــرة
أخرى بعد تقديم عرضين ضمن
الــدورة العشرين لمهرجان أيام
قرطاج المسرحية بتونس خالل
ديسمبر الفائت.

الخط
استخدم َ َ
آخر َ
أنه في عمل َّ
في ِ(إن َما أ ْم ُر ُ َه ِإذا أ َر َاد
الفارسي
ُ ُ
َ ً َ ُ َ َ ُ
ش ْيئا أن َيقول لـ ُـه كن ف َيكون)،
ووض ــع فــي العمل لمسه فنية
يطلق عليها "التظليل" ،وهو
طــري ـقــة م ـت ـع ــارف عـلـيـهــا بين
الخطاطين.
وجـمــل الـقـطــان أحــد أعماله
بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــط ي ـ ـط ـ ـل ـ ــق ع ـ ـل ـ ـي ـ ــه خ ــط
النستعليق أو الخط الفارسي،
العربية.
وهو أحد الخطوط
َ ْ ُ
وني
وأوضح أنه كتب (فاذك ُر ِ
َْ ُ ُ
أذك ـ ـ ـ ـ ْـرك ـ ـ ـ ـ ْـم) ب ـط ــري ـق ــة م ـب ـت ـكــرة؛
استخدم فيها طريقة التكرار
ح ـت ــى ت ـع ـطــي ل ـم ـســة جـمــالـيــة
م ـ ـتـ ــوازنـ ــة بـ ـي ــن حـ ــرفـ ــي الـ ـف ــاء
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــواو ،ل ـل ـم ـت ـل ـق ــي ،أم ـ ـ ــا فــي
"الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط" ف ــاسـ ـتـ ـخ ــدم ح ـب ــرا
مـخـتـلـفــا ع ــن الـ ــذي اسـتـخــدمــه
في الكتابة.
وبين القطان أنــه استخدم
ْ َّ
ـاتـ ــي
فـ ـ ُـي لـ ــوحـ ــة ( قـ ـ ـ ــل ِإن َصـ ـ
ِ َّ
َون ُس ِكي َو َم ْح َي َ َ َ َ
اتي ِللهِ
اي ومم ِ
ْ َ َ
َر ِّب ال َعال ِمين) الخط الديواني
الـجـيـلــي ،وال ـم ـعــروف أن ــه أحــد
الخطوط العربية ،وقد تفرع عن
الخط الــديــوانــي الــذي اخترعه
األتراك.

انتقادات لمالحظات
لجنة الدراما
●

القاهرة  -محمد قدري

شن عدد كبير من أهل الفن والنقاد
الفنيين ومنهم الـنــاقــدة مــاجــدة خير
ال ـل ــه ،ه ـجــومــا ع ـلــى مــاح ـظــات لجنة
الدراما على األسبوع األول من الدراما
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة فـ ــي مـ ـص ــر ووصـ ـف ــوه ــا
بــالـتـعـنــت وم ـح ــاول ــة ت ـشــويــه ال ــدرام ــا
وقتل أي إبداع.
وكان من بين المالحظات العديدة
التي رأت اللجنة أنها مخالفة ،مشهد
ظهور شبح الفنانة ريهام عبد الغفور
بمسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا
ال ـش ــرب ـي ـن ــي ،الـ ـ ــذي اع ـت ـب ــرت ــه الـلـجـنــة
ترسيخا للخرافات و ع ــدم المنطقية،
والمالحظة األخــرى بالمسلسل نفسه
سماح أحد الضباط إلحدى المواطنات
باالطالع على مسرح للجريمة كعمل
إن ـســانــي ،فــاعـتـبــرتــه الـلـجـنــة اخـتــراقــا
لـ ـلـ ـق ــان ــون وال يـ ـج ــوز أن ي ـظ ـه ــر ذل ــك
للجمهور.

ةديرجلا

•
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إيران والقنبلة ...محادثات سرية (الجزء الثالث)
الدبلوماسية
على مدى أكثر من ثالثة عقود من
ً
أدى وليام جً .بيرنزً ،
األميركية ،دورا محوريا في المراحل الدبلوماسية األكثر تأثيرا في
زمنه :من نهاية الحرب الباردة السلمية إلى انهيار العالقات بعد
الحرب الباردة مع روسيا بقيادة بوتين ،ومن اضطرابات ما بعد الحادي
عشر من سبتمبر في الشرق األوسط إلى المحادثات النووية السرية مع
إيران.
يسرد بيرنز في كتابه ( The Back Channelالقناة الخلفية)،
بتفاصيل دقيقة ،وتحليل عميق ،بعض اللحظات المفصلية في

المؤلف :وليام ج .بيرنز

الرئيس ووزير
الخارجية كيري
طلبا منا أن
ً
ً
نبذل جهدا أخيرا
لتحسين مسودة
النص التي توصلنا
إليها والتي حملت
العنوان المحايد
المالئم «مسودة
وثيقة العمل
المشترك»

ف ــي ن ـهــايــة جـلـسـتـنــا األخ ـيــرة
في الثالث من مارس ،أخبرنا أنا
وجايك اإليرانيين صراحة ،أنه ال
جــدوى مــن مواصلة المحادثات
السرية إن لم يكونوا مستعدين
للتفكير بجدية أكبر في خطوات
مـلـمــوســة عليهم ات ـخــاذهــا .كــان
اإليــرانـيــون غير منطقيين البتة
في توقعاتهم ،وبدوا بعيدين كل
الـ ُـبـعــد عــن مجتمع دول ــي ي ــزداد
ً
تصميما ،ولم يشاركوا حتى في
اللعبة ذاتها.
ت ـقـ ّـدم الـسـيــد زبـيــب بالتماس
مـ ــؤثـ ــر نـ ـح ــو نـ ـه ــاي ــة االجـ ـتـ ـم ــاع
األخير ،فتحدث عن رحلة قام بها
إلى نيويورك قبل بضع سنوات،
وعــن الفتة كبيرة رآهــا في مطار
َّ
كـيـنـيــدي ل ــدى وص ــول ــه ،وت ــذك ــر،
ً
عاصرا ما يعرفه عن قواعد اللغة
اإلنكليزية ،أنــه قــرأ عليها عبارة
ّ
«فكر على نطاق كبير» .وأضاف:
«هــذا مــا عليكم أنتم األميركيين
أن تـقــومــوا ب ــه ،يـجــب أن تفكروا
على نطاق كبير ،وإذا فعلتم ذلك،
ُ
ابتسمت
فستتحسن األوض ــاع».
لجايك ،إذ لم يملك أي منا طريقة
مقتضبة ليوضح أن المشكلة هنا
لــم تـكــن مــرو نــة عملية تفكيرنا،
بل جدية االلتزام اإليــرانــي ،لذلك
اكتفينا بحض اإليــرانـيـيــن على
ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي كـ ــل مـ ــا ن ــاق ـش ـن ــاه
خــال األيــام الثالثة السابقة في
سلطنة عمان ،وتقييم الخيارات
المتاحة لهم.
فــي الـيــوم الـتــالــي ،كــان الوزير
ك ـيــري خـ ــارج ال ـب ـلــد ،لــذلــك طلب
الرئيس مقابلتي أنا وجايك في
الـمـكـتــب ال ــرئ ــاس ــي ،ك ــي ن ـق ـ ِّـدم له
ً
ً
تـقــريــرا مـبــاشــرا عــن مناقشاتنا
فــي سلطنة ع ـمــان .ك ــان الرئيس
ً
جالسا على كرسيه المعتاد أمام
الموقد ،بعدما أنهى لتوه التقرير
االستخباراتي الصباحي المعتاد.
راح يـ ـصـ ـغ ــي إلـ ـيـ ـن ــا ب ــانـ ـتـ ـب ــاه.
أطـ ـلـ ـعـ ـن ــاه عـ ـل ــى انـ ـطـ ـب ــاع ــاتـ ـن ــا،
ّ
وحرصنا على أال نعظم مــا كان
مجرد خطوة أولى في درب طويل،
وأكـ ـ ــد ل ـن ــا ال ــرئـ ـي ــس« :لـ ــم أت ــوق ــع
ً
ً
ً
مطلقا أن نحقق تقدما مباشرا.
قــد تنجح هــذه الـمـحــادثــات وقــد
تـ ـخـ ـف ــق ،ل ـك ـن ـه ــا تـ ـظ ــل ال ـط ــري ـق ــة
ال ـصــائ ـبــة ،ل ـنــأمــل أن نـنـجــح في
إبقائها سرية وفي مواصلتها».

لقاء كيري وظريف

عندما أخبرنا
الرئيس عن
انطباعاتنا في
لقاءات ُعمان
وحرصنا على أال
ّ
نعظم ما كان مجرد
خطوة أولى في
درب طويل قال لنا:
ً
«لم أتوقع مطلقا أن
ً
ً
نحقق تقدما مباشرا»

َّ
مهد التقدم الــذي حققناه في
المحادثات الثنائية الــدرب أمام
لقاء وزير الخارجية كيري األول
مــع ظــريــف على هــامــش اجتماع
وزراء م ـج ـم ــو ع ــة  1+5ب ــاأل م ــم
المتحدة في السادس والعشرين
من سبتمبر .في لقائهما المنفرد
هذا الذي دام ثالثين دقيقة ،راجع
ّ
المشجعة
كيري وظريف النتائج
ال ـت ــي حـقـقـتـهــا ال ـق ـن ــاة الـخـلـفـيــة
حـتــى اآلن ،واتـفـقــا عـلــى المضي
ً
ّ
قدما بها ،فشكلت هذه الثالثين
دق ـي ـق ــة األول ـ ـ ــى ف ـي ـمــا ت ــاه ــا مــن
لقاءات منفردة مطولة ،ورسائل،
وات ـ ـص ـ ــاالت ه ــات ـف ـي ــة م ـت ـب ــادل ــة.
وه ـ ـكـ ــذا ،تـ ـح ـ َّـول ــت ع ــاق ــة ك ـيــري
وظريف واندفاعهما إلــى محور
ً
كل ما أنجزناه الحقا.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،كـ ــان جــايــك
يـ ـ ـ ـ ــدرس إم ـ ـ ـكـ ـ ــان عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع
ب ـي ــن روحـ ــانـ ــي وأوب ـ ــام ـ ــا .تـلـقــى
ظريف والمفاوضون اإليرانيون
اإلشارات األولى بإيجابية ،إال أن
روحاني ومستشاريه السياسيين
ش ـعــروا بــالـقـلــق حـيــال رد الفعل
المحتمل في طهران كلما تمعنوا
أكثر في هذه الفكرة .كان روحاني

فيستند إلى مجموعة من البرقيات والمذكرات التي
مسيرته المهنية،
ً
ُرفعت عنها السرية أخيرا ،ليقدم للقارئ صورة داخلية نادرة عن
الدبلوماسية األميركية.
وال شك في أن رسائله من الشيشان التي مزقتها الحرب ،أو معسكر
القذافي الغريب في الصحراء الليبية وتحذيراته من "العاصفة
المثالية" ،التي ستطلقها حرب العراق ،ستعيد صياغة فهمنا للتاريخ،
وتنير المناظرات السياسية في المستقبل ،كذلك يرسم بيرنز أطر
القيادة األميركية الفاعلة في عالم ال يشبه منافسة الحرب الباردة التي

ً
ً
قد حقق حضورا مذهال في األمم
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،خـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ب ــدا
ً
ً
مختلفا تماما عن أحمدي نجاد،
فـقــد اع ـتــرف بــالـمـحــرقــة الـنــازيــة،
وع ـم ــل م ــع ظ ــري ــف ف ــي عـ ــدد مــن
اللقاءات والمقابالت ،بغية تقديم
صورة مغايرة عن الدبلوماسية
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،ول ـ ـكـ ــن عـ ـن ــدم ــا ب ــدأ
اإليـ ــران ـ ـيـ ــون ي ـض ـغ ـط ــون عـلـيـنــا
لتحديد شروط حتى لقاء جانبي
ً
ً
مسبقا ،طارحين مجددا االلتماس
ً
المعهود عــن االعـتــراف نــوعــا ما
بـ»حق» التخصيب ،اتضح لنا أن
السعي إلى تنظيم لقاء مماثل ال
يستحق العناء.
ل ـك ـن ـنــا فــوج ـئ ـنــا ع ـن ــدم ــا ع ــاد
ً
اإلي ــرانـ ـي ــون ل ـي ـق ـتــرحــوا ات ـص ــاال
ً
هــاتـفـيــا بـيــن الرئيسين فــي يــوم
روحاني األخير في نيويورك من
دون أي شروط مسبقة ،وحاولنا
االتصال بروحاني أثناء توجهه
بسيارته إلى المطار.
ب ـ ــدا ال ـص ـم ــت ال ــوجـ ـي ــز خ ــال
ً
طـلــب االت ـص ــال ده ـ ــرا ،وال عجب
فــي أن يشعر جــايــك بالقلق :هل
حصل على الرقم الصحيح؟ هل
كــانــت هــذه مـجــرد مكيدة يجيب
ف ـي ـهــا مـ ـق ـ ّـدم ب ــرام ــج إذاعـ ـي ــة فــي
ك ـن ــدا ع ـلــى االتـ ـص ــال ف ــي خــدعــة
ً
م ــدروس ــة؟ أخ ـي ــرا ،أج ــاب الـطــرف
اآلخر ،وخاض أوباما وروحاني
محادثة ودية طوال خمس عشرة
دقيقة .هنأ أوباما روحاني على
انتخابه ،وشدد على أن أمامهما
الـ ـ ـي ـ ــوم فـ ــرصـ ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ل ـحــل
المشكلة النووية.
وبما أن أوباما تنبه الحتمال
أن تـ ـك ــون أجـ ـه ــزة اس ـت ـخ ـب ــارات
أجـنـبـيــة ع ــدة تتنصت عـلــى هــذا
االتصال ،لم يشر إلى المحادثات
الثنائية السرية إال بشكل مبهم،
ّ
ورد روحــانــي باللجهة الـبـنــاء ة
ً
ذاتـ ـه ــا ،خ ــات ـم ــا الـ ـح ــوار بـعـبــارة
«ط ــاب يــومــك» بــاإلنـكـلـيــزيــة بــدت
أشبه بحلم ،وهكذا ازداد بصيص
ً
األمل بريقا.

لقاءان جديدان
خضنا لـقــاء يــن إضافيين في
شهر أكتوبر عائدين إلى النادي
ال ـب ـحــري ال ـع ـمــانــي الـ ــذي ألـفـنــاه
ً
جيدا ،لكن تخفيف العقوبات ظل
ً
م ـصــدر اسـتـيــاء كـبـيــرا بالنسبة
لإليرانيين ،لم نقبل التراجع عن
ً
موقفنا ،عارضين تخفيفا بقيمة
أربـعــة مـلـيــارات دوالر على مدى
ً
ستة أشهر ،علما أن عرضنا هذا
ً ً
جاء بعيدا جدا عن الثمانية عشر
ً
مليارا التي طالب بها اإليرانيون.
ً
ناقشنا مطوال مع اإليرانيين
الـطــريـقــة الـفـضـلــى للتعاطي مع
استئناف لقاء ات مجموعة 1+5
فــي جنيف نـحــو منتصف شهر
أكتوبر ،وســط محادثات قناتنا
ّ
المطولة في ذلك الشهر،
الخلفية
وأدركـ ـن ــا كـلـنــا أن ـنــا اقـتــربـنــا من
مرحلة تتيح لنا دمج العمليتين
ً
ً
معا ،لكننا كنا قد حققنا تقدما
ً
مفاجئا في المحادثات الثنائية
الـســريــة ،وظـنـنــا أنــه مــن األفـضــل
االنـتـظــار ريثما نــرى الحد الــذي
يـمـكـنـنــا ب ـل ــوغ ــه ب ـح ـل ــول نـهــايــة
شهر أكتوبر.
اقـتــرح نــائــب وزي ــر الخارجية
اإليــرانــي عباس أركشي أن ِّ
تقدم
ً
ً
إيـ ـ ــران ع ــرض ــا ع ــام ــا لـمـجـمــوعــة
ً
 ،1+5محددة األطر العامة لمقاربة
َ
المرحلتين ،بما فيها االتفاقات
ال ـمــؤق ـتــة وال ـشــام ـلــة .ل ــم يـتـطــرق
اإليــرانـيــون إلــى التفاصيل التي
ً
توافقنا عليها بتردد ،فضال عن
ن ـقــاط ال ـخ ــاف ال ـم ـس ـت ـمــرة ،لكن

لم يكن فيها رابح أو خاسر خالل سنواته األولى كدبلوماسي،
وال "لحظة القطب الواحد" مع السيادة األميركية التي تلت.
ِّ
باختصار ،يشكل كتاب  ،The Back Channelالذي
ستعرض "الجريدة" ملخصا عنه في  6حلقات ،قصة بليغة
غنية بالمعلومات جاءت في وقتها ،قصة عن حياة ُك ِّ
ست
ر
ِّ ً
لخدمة المصالح األميركية في الخارج ،كذلك يمثل مذكرا
ً
قويا بحقبة من االضطرابات العنيفة بأن الدبلوماسية مازالت
بالغة األهمية .وفيما يلي تفاصيل الحلقة الرابعة:

عباس أركشي

ً
عرض إطار العمل هذا كان مفيدا.
وعندما أنهينا يومين مكثفين
مــن جـلـســات الـقـنــاة الخلفية في
الـ ـس ــادس وال ـع ـش ــري ــن وال ـســابــع
وال ـع ـش ــري ــن م ــن ش ـه ــر أك ـت ــوب ــر،
ً
ً
ك ـنــا ق ــد وض ـع ـنــا ن ـصــا أول ـي ــا لم
يضم إال خمسة أو ستة مقاطع
ً
متنازعا عليها ،فبدا هــذا أشبه
بخطوة راسخة نحو األمــام بعد
سنوات طويلة من التوتر بشأن
المسألة النووية ،وخــال لقائنا
السلطان قابوس قبل عودتنا من
ً
عب ُ
مسقط إلى الوطنَّ ،
رت مجددا
ع ــن ت ـق ــدي ــري ل ـكــل ال ـج ـهــد ال ــذي
بذله إلنـجــاح قناتنا .وأك ــدت له:
«اقتربنا».

 ٨سنوات من المحادثات
السرية
ُس ـ ـ ّـر ال ــرئ ـي ــس بــال ـت ـقــدم ال ــذي
أحرزناه ،إال أنه أراد وفق طريقته
الدقيقة المعتادة أن «يحسم كل
الـتـفــاصـيــل ب ـع ـنــايــة» ،وفــوجـئـنــا
ً
ح ـق ــا ،ألن ـنــا قـطـعـنــا ه ــذا الـشــوط
الطويل خــال فترة وجـيــزة ،وما
ً
فاجأنا أيضا بقاء القناة الخلفية
سرية طوال ثماني جوالت ،لكننا
أدرك ـنــا أن هــذا الــوضــع لــن يــدوم
ً
َ
صحافيين على
طــويــا مــع بــدء
ً
األقل بربط المسائل معا.
كــان من المقرر انطالق جولة
ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة ،1+5
بـقـيــادة الممثلة العليا لالتحاد
األوروب ـ ـ ــي كــاتــريــن أشـ ـت ــون ،في
ال ـس ــاب ــع م ــن نــوف ـم ـبــر بـجـنـيــف،
وم ــع انـضـمــام وي ـنــدي شـيــرمــان،
خليفتي االستثنائية في منصب
نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة للشؤون
الـسـيــاسـيــة ورئ ـي ـســة وفــدنــا إلــى
مجموعة  ،1+5إلينا في محادثات
قناتنا الخلفية فــي أواخ ــر شهر
أكتوبر في سلطنة عمان ،أخبرنا
اإليرانيين بأننا سنطلع شركاءنا
متعددي األط ــراف على لقاء اتنا
الـثـنــائـيــة الـمـبــاشــرة قـبــل جلسة
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر .بـ ـ ـ ــدوا ق ـل ـق ـي ــن ب ـعــض
الشيء ،إال أنهم أدركوا أن الوقت
قد حان ،فخططنا لجولة جديدة
من محادثات القناة الخلفية في
الخامس إلى السابع من نوفمبر،
لنرى ما إذا كنا نستطيع التوافق
ع ـلــى ق ـســم أو اث ـن ـيــن إضــافـيـيــن
م ــن نـصـنــا األولـ ــي قـبــل تسليمه
إلــى شركائنا فــي مجموعة 1+5
ليدرسوه كأساس إلتمام االتفاق
المؤقت بسرعة.
ك ــان ــت أم ـ ــام ويـ ـن ــدي م ـه ـمــة ال
ُ
ت ـح ـس ــد ع ـل ـي ـه ــا :ت ـق ــدي ــم ت ـقــريــر
لزمالئها فــي مجموعة  1+5عن
جـ ـه ــود ق ـنــات ـنــا ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ودار
ن ـ ـقـ ــاش طـ ــويـ ــل حـ ـ ــول ال ـت ــوق ـي ــت
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاسـ ــب إلب ـ ـ ـ ـ ــاغ ح ـل ـف ــائ ـن ــا
المقربين بالمحادثات السرية،
ً
وكـنــت مـنـهـكــا ،فـقــد أمـضـيـ ُـت من
جهة سنوات في منصبي كنائب
ل ـلــوزيــر ف ــي ال ـع ـمــل م ــع نـظــرائــي
ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة  1+5وأ تـ ـفـ ـه ــم

لقاء وزير الخارجية كيري األول مع ظريف على هامش
اجتماع وزراء مجموعة  1+5باألمم المتحدة

األوروبيون أعربوا
عن تقديرهم للتقدم
الذي حققناه في
المحادثات مع أنهم
استاؤوا ألننا أبقينا
ً
هذه العملية سرا

تخفيف العقوبات
ظل مصدر استياء
ً
كبيرا بالنسبة
لإليرانيين لكننا
بدل التراجع عن
موقفنا عرضنا
ً
تخفيفا بقيمة 4
مليارات دوالر على
مدى ستة أشهر

تحسين مسودة نص االتفاق

التقدم الذي حققناه
في المحادثات
الثنائية َّ
مهد الدرب
أمام لقاء وزير
الخارجية كيري
األول مع ظريف
على هامش اجتماع
وزراء مجموعة 1+5
في األمم المتحدة

ً
َّ
انتخاب روحاني ولد أمال جديدا للتوصل إلى اتفاق
أدى انتخاب حسن روحاني في
يونيو  2013إلى والدة بصيص أمل
باحتمال النجاح ،كنا نملك أصول
تـ ـف ــاوض ك ـب ـي ــرة ،ف ـق ــد جـ ــاء تــأثـيــر
عقوبات مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة والتدابير التي اتخذتها
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ً
األوروبي كبيرا.
أمـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدي األك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي
اصطدمنا به ،فكان تخطي توقعات
إيران بشأن حجم تخفيف العقوبات
الــذي يمكن تقديمه خــال المرحلة
المؤقتة.
شـمـلــت ال ـم ـشــاكــل األخـ ـ ــرى؛ قلق
اإليرانيين حيال مدى قدرتهم على

الــوثــوق بــالـتــزام اإلدارة األميركية
بعدم تفعيل عقوبات جديدة خالل
ً
األشهر الستة المقبلة ،نظرا لدور
ال ـكــون ـغــرس ،ول ــم ي ـكــن قـلـقـهــم هــذا
من دون مبرر ،شرحنا لإليرانيين
ً
م ـط ــوال كـيـفـيــة ع ـمــل ن ـظــام ـنــا ،ولــم
ن ـع ـت ـقــد أن ا ل ـ ـتـ ــزام اإلدارة سـيـظــل
ً
راسـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــرط أن ت ـ ـحـ ــد إيـ ـ ـ ــران
ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح ب ـمــا
يتماشى مــع مــا كنا نناقشه ،لكن
اإليرانيين لم يطمئنوا بالكامل إلى
الصيغ التي قدمناها ،والحق ُيقال
ً
إن ـن ــا ن ـحــن أي ـض ــا ل ــم ن ـكــن واثـقـيــن
ً
م ـن ـه ــا ،نـ ـظ ــرا ل ــوض ــع ال ـس ـي ــاس ــات
ُ
األميركية المتقلب ،أخبرت أركشي:

«أفضل ما يمكننا فعله هو التوصل
إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق م ـت ـي ــن ،والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
تطبيقه ب ــدق ــة» ،لـكــن كـلـمــاتــي هــذه
بدت فارغة من أي معنى بعد بضع
سنوات.
اتفقنا مــع اإليــرانـيـيــن أن نلتقي
بـعــد ذل ــك بـنـيــويــورك فــي سبتمبر
حـ ـي ــن ت ـ ـق ـ ـ ّـدم الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـس ـن ــوي ــة
للجمعية ال ـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة
ً
غ ـ ـطـ ــاء جـ ـ ـي ـ ــدا لـ ـم ــرافـ ـق ــة راف ـن ـش ــي
ً
وأركشي ظريف ،فضال عن روحاني
ال ــذي ك ــان سـيـقــوم بــرحـلـتــه األول ــى
إلــى األمــم المتحدة بصفته رئيس
إي ـ ـ ـ ــران .خ ـض ـن ــا أرب ـ ـ ــع ج ـ ـ ــوالت مــن
ً
المفاوضات طوال أسبوعين تقريبا

المخاوف الحقيقية التي يشعر
بها اإلسرائيليون وشركاؤنا في
الخليج العربي ،لكنني أدرك من
جهة أخــرى مخاطر التسريبات
ون ـش ــر ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي مــرحـلــة
سابقة ألوانها.
َّ
في مطلق األحوال ،فضل البيت
األبـ ـي ــض ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـســريــة
ألط ـ ــوال وق ــت مـمـكــن ف ــي خــريــف
ع ــام  ،2013ولـكــن بـحـلــول نهاية
شهر أكـتــوبــر ،مــا عــدنــا نملك أي
مبرر لالنتظار.
ً
ب ــدءا مــن أش ـتــون الـتــي عرفت
ً
ج ـي ــدا أن ال ـم ـح ــادث ــات الـثـنــائـيــة
اإليرانية-األميركية بالغة األهمية،
عــرضــت وي ـن ــدي ع ـلــى شــركــائـنــا
ال ـج ـهــود ال ـســريــة ال ـتــي بــذلـنــاهــا
ومـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــوافـ ــق والـ ـخ ــاف
ّ
الرئيسة مع اإليرانيين .لم تشكل
هــذه الـمـحــادثــات مـفــاجــأة كبيرة
لـبـعـضـهــم .ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال،
ت ـت ـم ـتــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
بعالقات جيدة مع سلطنة عمان،
ً
وك ــان ــت ع ـلــى ع ـلــم ع ـمــومــا بـهــذه
العملية ،كذلك كان الرئيس أطلع
ً
رئيس الوزراء نتنياهو سرا على
هذه المحادثات نحو نهاية شهر
سبتمبر في دردشــة على انفراد
ّ
بالبيت األب ـيــض .لــم يـشــكــل هــذا
ً
الخبر مفاجأة أيضا لنتنياهو،
بما أن لإلسرائيليين مصادرهم
الخاصة في المنطقة ،إال أنه كان
ً
أقل تفهما بكثير من البريطانيين،
واعتبر القناة الخلفية خيانة.

فـ ــي الـ ـخ ــام ــس مـ ــن ن ــوف ـم ـب ــر،
ال ـت ـق ـي ـنــا اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن ف ــي ف ـنــدق
م ـن ــداري ــن بـجـنـيــف ف ــي ال ـجــانــب
ً
اآلخ ـ ــر م ــن ال ـم ــدي ـن ــة ،ب ـع ـي ــدا عن
مــوق ــع ف ـنــدق إنـتــركــونـتـيـنـنـتــال،
حيث كانت جلسة مجموعة 1+5
ُ
ستعقد بعد بضعة أيام.
طـ ـل ــب مـ ـن ــا ال ــرئـ ـي ــس ووزي ـ ــر
ً
الخارجية كيري أن نبذل جهدا
ً
أخ ـي ــرا لتحسين م ـســودة النص
التي توصلنا إليها ،والتي حملت
العنوان المحايد المالئم «مسودة
وثيقة العمل المشترك» .فحققنا
المزيد من التقدم بشأن «تعليق
العمل» في آراك ،مع أننا لم نحل
ً
نهائيا مسألة اللغة المعتمدة في
هــذه النقطة .كذلك شارفنا على
التوصل إلى تفاهم بشأن تخفيف
العقوبات في المقابل ،متمسكين
ب ـط ــرح األربـ ـع ــة م ـل ـي ــارات دوالر
ً
تقريبا على مدى ستة أشهر الذي
ح ــددن ــاه فــي مـسـتـهــل مـحــادثــات
القناة الخلفية .كذلك اتفقنا بشأن

لحظة فوز حسن روحاني في االنتخابات
ً
ً
في نيويورك ،وحققنا تقدما كبيرا.
وضـعـنــا أن ــا وجــايــك م ـســودة نص
أولـيــة على الـطــاولــة خــال نقاشنا

األول مــع رافـنـشــي وأرك ـشــي عشية
الثامن عشر من سبتمبر في غرفة
بفندق والدورف أستوريا.

مجموعة غير مسبوقة من تدابير
التحقق والمراقبة كــان ُيفترض
ً
ً
ّ
أن تشكل أساسا متينا التفاقات
ً
أكثر تفصيال بكثير في االتفاق
ال ـشــامــل ال ـن ـهــائــي .ل ـكــن م ـســودة
النص التي وضعناها مع أركشي
ونائب وزير الخارجية للشؤون
األوروبية مجيد رافنشي كانت ال
تزال تحتوي في صفحاتها األربع
والنصف المتراصة األسطر على
ثــاثــة أو أرب ـع ــة م ــواض ــع خــاف
ينبغي حلها.

تقدير
ً
ب ــدا مـحـتـمــا ع ـلــى األرج ـ ــح أن
تشمل عملية تسليم هذه المهمة
إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة  1+5لـحـظــاتـهــا
ال ـغــري ـبــة .أعـ ــرب ب ـعــض زمــائـنــا
ّ
للتقدم
األوروبيين عن تقديرهم
الذي حققناه ،مع أنهم استاؤوا،
ً
ألننا أبقينا هذه العملية سرا.
ن ـج ـح ــت أش ـ ـتـ ــون فـ ــي تــرك ـيــز
انتباه المجموعة على الفرصة
التي تقدمها مسودة النص .وبما
أن ظــريــف قـصــد جنيف لـتــرؤس
ال ـف ــري ــق اإلي ـ ــران ـ ــي ،س ــاف ــر ج ــون
ً
ك ـيــري أي ـض ــا إل ــى ه ــذه الـمــديـنــة
فــي الـثــامــن مــن نــوفـمـبــر ،وتبعه
وزيــر الخارجية الفرنسي لــوران
فابيوس ،الذي حمل معه كبرياء
غالية كبيرةُ ،جرحت بسبب القناة
الخلفية ،وبـعــض األف ـكــار جيدة
ع ــن كـيـفـيــة حـبــك لـغــة ال ـم ـســودة،
ً
خـ ـص ــوص ــا بـ ـش ــأن آراك ،وق ـ ـ ِـدم
ً
أي ـض ــا س ـيــرغــي الف ـ ــروف وغ ـيــره
من الوزراء.
شـهــدت األي ــام القليلة التالية
الـكـثـيــر م ــن الـ ــدرامـ ــا ،م ــع تعبير
عــدد مــن المشاركين عــن مشاعر
استياء وتأثر وتعب كان بعضها
ً
مـ ـصـ ـطـ ـنـ ـع ــا ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا اآلخ ـ ــر
ً
حقيقيا .كان الضغط في واشنطن
يتفاقم ،لفرض جولة جديدة من
العقوبات ،في حين واجه ظريف
حـصـتــه ال ـخ ــاص ــة م ــن الـتـشـكـيــك
والريبة المحليين .كذلك كان عدد
مــن شركائنا فــي مجموعة 1+5
ال يــزالــون غاضبين جــراء القناة
ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ل ـكــن أشـ ـت ــون وك ـيــري
نـجـحــا ف ــي تـبــديــد ال ـج ــزء األكـبــر
م ــن ال ـتــوتــر ب ـم ـه ــارة ،مـعـتـمــديــن
اللغة الجديدة المقترحة في عدد
من مواضع الخالف ،ومضيفين
بعض ُ
الجمل الجديدة.
لـ ــم ي ـس ــر ظ ــري ــف بـ ــرؤيـ ــة ه ــذا
الـنــص الـمـحـ ّـدث فــي الـتــاســع من
نوفمبر ،إذ عــرف اإليــرانـيــون أن
ال ـم ـســودة الـثـنــائـيــة ال ـتــي عملنا
ع ـل ـي ـه ــا ألش ـ ـهـ ــر كـ ــانـ ــت ال ت ـ ــزال

ت ـح ـتــوي ع ـلــى ع ــدد م ــن مــواضــع
الـ ـخ ــاف بـ ـش ــأن ال ـل ـغ ــة الـ ـت ــي لــم
ُ
تـحــل ،كــذلــك أدرك ــوا الـحــاجــة إلى
مراجعتها ،وض ــرورة حصولها
ع ـ ـلـ ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــة س ـ ــائ ـ ــر أع ـ ـضـ ــاء
مجموعة  1+5الــذيــن سيرغبون
ب ــال ـت ــأك ـي ــد فـ ــي ت ـ ــرك بـصـمــاتـهــم
ّ
عليها .لكن كما ذكر ظريف كيري،
ً
ً
ك ــان يــواجــه جـمـهــورا صـعـبــا في
ط ـه ــران ،لــذلــك ك ــان أي ت ـبــدل في
اللغة سيسبب له المشاكل ،مهما
بدت طفيفة .لكن على غرار سائر
الدبلوماسيين الماهرينُ ،يعتبر
ً
ً
ً
ظ ــري ــف م ـم ـثــا م ــوه ــوب ــا أي ـض ــا،
وأثارت تعابيره المبالغ فيها عن
الخداع والغموض ريبة عدد من
الوزراء اآلخرين.

استشارة العواصم
بـعــد ن ـهــار ول ـيــل طــويـلـيــن من
الـمـنــاقـشــات ،واف ــق ال ـ ــوزراء على
اس ـت ـشــارة عــواصـمـهــم ،وال ـعــودة
ل ـجــولــة أخـ ــرى م ــن ال ـم ـحــادثــات،
أملنا أن تكون األخيرة ،في جنيف
بالثاني والعشرين من نوفمبر.
ُلم تكن أخبار القناة الخلفية قد
ن ـشــرت بـعــد ،وخشينا أن يــؤدي
الـكـشــف عنها إل ــى تعقيد إتـمــام
االتفاق المؤقت .عدنا أنا وجايك
إل ـ ــى ج ـن ـي ــف فـ ــي ال ـع ـش ــري ــن مــن
نوفمبر ،لنساهم في سد الفجوات
األخيرة مع اإليرانيين ،وحرصنا
عـلــى تـنـسـيــق أعـمــالـنــا بــدقــة مع
أشتون ،وانضمت إلينا شيرمان
خالل لقائنا أركشي ورافنشي في
الحادي والعشرين ،ونجحنا في
تضييق خالفاتنا أكثر.
أما بشأن العقوبات ،فتوصلنا
إل ــى صـيـغــة وافـ ــق عـلـيـهــا كـيــري
وظـ ــريـ ــف فـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف،
ارتكزت هذه الصيغة في جوهرها
عـ ـل ــى  4.2م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر مــن
عائدات النفط اإليراني المجمدة،
ُ
مــوزعــة عـلــى دف ـعــات ،تــدفــع على
م ـ ــدى س ـت ــة أشـ ـه ــر ،ض ـم ــت ه ــذه
ً
ً
ال ـص ـي ـغــة أيـ ـض ــا ب ـ ـنـ ــودا أخـ ــرى،
ً
خصوصا تخفيف العقوبات عن
ُ
صـنـ ّـاعــة ال ـس ـيــارات ،ال ــذي اعتبر
مصنع السيارات الفرنسي رينو
الـمـسـتـفـيــد األول م ـن ــه .أخ ـبــرنــا
ظريف ،وفي عينيه بريق مشاغب،
أن فابيوس أمضى الجزء األكبر
من جلساته الثنائية في جنيف
في مناقشة هذه المسألة ال آراك
أو أي من المواضيع األخرى التي
تناولها بإسهاب عالنية.

ُ
اللقاءات السرية لم تخل
من بعض الدراما
ص ـح ـيــح أن ج ـ ـ ــوالت ن ـي ــوي ــورك
ُ
ً
بــدت مثمرة ج ــدا ،إال أنـهــا لــم تخل
مـ ــن ب ـع ــض الـ ـ ــدرامـ ـ ــا .ع ـل ــى سـبـيــل
ال ـم ـثــال ،ف ــي حـيــن ك ــان اإليــران ـيــون
متوجهين إلــى صالة االجتماعات
ف ــي ف ـن ــدق والـ ـ ـ ــدورف ،الح ـظ ـنــا أنــا
ّ
وجايك أن الصورة التي ُعلقت على
الجدار مقابل الصالة كانت لزيارة
الـشــاه وال ــدورف خــال سبعينيات
القرن الماضي .حاولنا إنزالها في
ال ـحــال ،إال أنـهــا كــانــت مثبتة بقوة
فــي ال ـجــدار .لــم يتنبه لها رافنشي
ون ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي
عباس أركشي ،على ما يبدو ،ألننا

سارعنا إلــى إدخالهما عبر الباب.
كان آخر ما وددناه إهانة نظرائنا،
أو دفعهم إلــى إسماعنا محاضرة
ألربعين دقيقة عن الدعم األميركي
للنظام القديم.
خضنا جوالت أخرى عدة خالل
األس ـب ــوع ف ــي الـجـهــة الـمـقــابـلــة من
ً
المدينة ،بعيدا عن صخب لقاء ات
األمــم المتحدة في فندق بالناحية
الـغــربـيــة مــن مــانـهــاتــن ،ول ــم يــواجــه
الــوفــد اإليــرانــي صعوبة فــي دخــول
الفندق والخروج منه من دون لفت
األنظار.

ةديرجلا

•
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هجوم بـ «الدرون» على منشآت نفطية سعودية			...
ّ
 7طائرات مسيرة تصيب محطتي ضخ ألنابيب «الشرقية ـ ينبع» والنفط يرتفع...
بعد اعتداء الفجيرة ،ارتفع منسوب التوتر في
المنطقة بعد هجوم بطائرات ّ
مسيرة استهدف
منشآت نفطية سعودية حيوية تبناه المتمردون
الحوثيون المتحالفون مع إيران .وجاء الهجوم
في ظل حشود أميركية عسكرية أرسلت الى
المنطقة للرد على هجمات إيرانية محتملة على
مصالح أميركا أو حلفائها .وبدأت أميركا بالفعل
طلعات استطالعية جوية في المنطقة ،بينما
بحثت وزارة الدفاع األميركية إرسال  120ألف
جندي الى المنطقة.
ف ـ ـ ــي تـ ـصـ ـعـ ـي ــد لـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات
ال ـم ـن ـط ـقــة وبـ ـع ــد ي ــوم ـي ــن مــن
ت ـ ـعـ ــرض أربـ ـ ـ ــع سـ ـف ــن ب ـي ـن ـهــا
ث ــاث نــاقــات نـفــط لعمليات
"ت ـخــري ـب ـيــة" ق ـبــالــة اإلمـ ـ ــارات،
تـعـ ّـر ضــت محطتا ضــخ لخط
أنابيب رئيسي في السعودية
ل ـه ـج ــوم بـ ـط ــائ ــرات مـ ــن دون
طيار (درون) أمــس ،مما أدى
إلى إيقاف ضخ النفط فيه.
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول
أم ـيــركــي لــوكــالــة "أســوشـيـتــد
بــرس" إن التحقيقات األولية
تظهر تورط ايران في االعتداء
على السفن االربع السعودية
واالماراتية والنرويجية ،أعلن
ال ـم ـت ـم ــردون ال ـح ــوث ـي ــون ّفــي
اليمن الـمــوالــون إلي ــران أنهم
اس ـت ـهــدفــوا "م ـن ـشــآت حـيــويــة
سعودية" بسبع طــائــرات من
دون طـ ـي ــار ،ف ــي ه ـج ــوم وقــع
في خضم توتر غير مسبوق
ي ــوح ــي ب ـ ــان ـ ــدالع حـ ـ ــرب بـيــن
الواليات المتحدة وحلفائها
في المنطقة من جهة ،وإيران
من جهة ثانية.

واشنطن تتحدث
عن تورط إيراني
في اعتداء الفجيرة الفالح

«البنتاغون»
تخطط إلرسال 120
ألف جندي إلى
المنطقة

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة
ال ـس ـعــودي خــالــد ال ـفــالــح ،في
ب ـي ــان ن ـشــرتــه وك ــال ــة األن ـب ــاء
الــرسـمـيــة" :تـعـ ّـرضــت محطتا
ضـ ــخ لـ ـخ ــط األنـ ــاب ـ ـيـ ــب ش ــرق
 غ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـق ــل ال ـن ـف ــطال ـس ـعــودي م ــن ح ـقــول الـنـفــط
بالمنطقة الشرقية إلى ميناء
ينبع عـلــى الـســاحــل الـغــربــي،
ل ـه ـج ــوم مـ ــن طـ ــائـ ــرات بـ ــدون
طيار ،مفخخة".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :قـ ــامـ ــت أرامـ ـك ــو
السعودية بإيقاف الضخ في
خ ــط األن ــاب ـي ــب ،ح ـيــث يـجــري
تـ ـقـ ـيـ ـي ــم األض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وإصـ ـ ـ ــاح
المحطة إلعادة الخط والضخ
إلى وضعه الطبيعي" ،مشددا
في الوقت ذاته على "استمرار
اإلنتاج والصادرات السعودية
من النفط الخام والمنتجات
بدون انقطاع".
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـطـ ـ ـت ـ ــان ف ــي
محافظتي الدوادمي وعفيف
بـمـنـطـقــة ال ــري ــاض ع ـلــى بعد
 220كـ ـل ــم و  380كـ ـل ــم غ ــرب
ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وق ــد
حصل الهجوم بين السادسة
والسادسة والنصف صباحا
بالتوقيت المحلي ،وفقا لما
نقلته وكالة االنباء السعودية.
وي ـب ـل ــغ ط ـ ــول خ ــط االن ــاب ـي ــب
نـحــو  1200كـلــم ،ويـمــر عبره
خـمـســة مــاي ـيــن بــرم ـيــل نفط

تشكيل قتالي بحري اميركي يتمركز في المتوسط (ا ف ب)
يوميا على األقل ،من المنطقة
الشرقية الغنية بالخام ،إلى
المنطقة الغربية على ساحل
البحر ّاالحمر.
وحـ ــذر الـفــالــح مــن ان "هــذا
العمل اإلرهابي والتخريبي،
وتـ ـل ــك األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي وق ـعــت
م ــؤخ ـ ًـرا ف ــي الـخـلـيــج الـعــربــي
ض ـ ـ ــد مـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــآت ح ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة ،ال
تستهدف المملكة فقط ،وإنما
تستهدف أمان إمدادات الطاقة
للعالم ،واالقتصاد العالمي".
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى "أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
الـ ـتـ ـص ــدي ل ـج ـم ـي ــع ال ـج ـه ــات
اإلرهابية التي تنفذ مثل هذه
األع ـم ــال الـتـخــريـبـيــة بـمــا في
ذل ــك مـلـيـشـيــات ال ـحــوثــي في
اليمن المدعومة من إيران".
ويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــح خ ـ ـ ــط األن ـ ــابـ ـ ـي ـ ــب
لـ ـلـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ن ـ ـقـ ــل ال ـ ـن ـ ـفـ ــط مــن
المنطقة الشرقية وتصديره
عبر موانئ على البحر االحمر
بـعـيــدا ع ــن الـخـلـيــج ومنطقة
مضيق هرمز حيث تتصاعد
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة وإيران.

«أرامكو»
أكـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ــركـ ـ ــة "أرامـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو"
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاق ـ ــة أن
إ مـ ــدادات عمالئها مــن النفط
الخام والغاز لم تتأثر نتيجة
الـ ـهـ ـج ــوم .وأكـ ـ ـ ــدت ،ف ــي ب ـيــان
على موقعها اإللكتروني ،عدم
وقوع أي إصابات وأوضحت
أنها استجابت لحريق نشب
في محطة الضخ رقم  8بخط

إسبانيا تسحب فرقاطة مرافقة
لـ «إبراهام لنكولن»
سحبت إ سـبــا نـيــا مــؤ قـتــا فــر قــا طــة كانت
مــو جــودة مــع حاملة طــا ئــرات أميركية في
الشرق األوسط بسبب تصاعد التوتر بين
واشنطن وطهران ،كما أفادت وزارة الدفاع
االسبانية.
و قــال ناطق باسم ا ل ــوزارة" :لقد غــادرت
الفرقاطة منديز نونيز المجموعة القتالية
الـتــابـعــة لـحــامـلــة ال ـطــائــرات األمـيــركـيــة يو
إس إس إ ب ــراه ــام لـيـنـكــو لــن" م ــؤ ك ــدا بــذ لــك
معلومات أوردتها صحيفة "ايل باييس".
وأض ـ ــاف "هـ ــذا إج ـ ــراء ان ـس ـح ــاب مــؤقــت
قررته وز يــرة الدفاع مارغاريتا روبليس،
ط ــال ـم ــا أن ح ــام ـل ــة الـ ـط ــائ ــرات األم ـي ــرك ـي ــة
األنـ ــاب ـ ـيـ ــب ش ـ ـ ــرق-غ ـ ـ ــرب ،إث ــر
ـوم ت ـخ ــري ـب ــي ب ــواس ـط ــة
ه ـ ـجـ ـ ٍ
ط ـ ــائ ـ ــرات ب ـ ـ ــدون ط ـ ـيـ ــار عـلــى
محطتي الضخ رقم  8و.9
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه "بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ،أوق ـ ـفـ ــت ال ـش ــرك ــة
ال ـ ـضـ ــخ ف ـ ــي خ ـ ــط األنـ ــاب ـ ـيـ ــب،
وتمت السيطرة على الحادث
ّ
ً
أضرارا محدودة
بعد أن خلف
في المحطة رقم ."8

النفط يرتفع
وارتـ ـفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
أم ــس بـعــد إعـ ــان الـسـعــوديــة

موجودة في تلك المنطقة".
وتابع أن "الفرقاطة اإلسبانية انضمت
الـ ـ ــى ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـق ـت ــال ـي ــة هـ ـ ــذه إلجـ ـ ــراء
تدريبات ،ولم يكن من الوارد (لدى مدريد)
خوض أي مواجهة محتملة أو عمل حربي،
ول ـه ــذا ال ـس ـبــب عـل ـقــت م ـشــاركــة ال ـفــرقــاطــة
حاليا".
ب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة "ايـ ـ ــل ب ــايـ ـي ــس" ،ف ــإن
حــا مـلــة ا لـطــا ئــرات األ مـيــر كـيــة تتجه حاليا
نحو مضيق هرمز لدخول مياه الخليج،
ل ـك ـن ـه ــا سـ ـتـ ـعـ ـب ــر ه ــا م ـ ــن دون ا لـ ـف ــر ق ــا ط ــة
االسبانية.

ع ــن ال ـه ـج ــوم .وذك ـ ــرت وكــالــة
"بلومبرغ" لألنباء أن العقود
اآلج ـ ـلـ ــة ارتـ ـفـ ـع ــت بـ ـ ـ  2.1فــي
ال ـم ـئ ــة ،ب ـعــد تــراج ـع ـهــا أمــس
األول.
وارتـفــع خــام غــرب تكساس
ال ــوس ـي ــط تـسـلـيــم يــون ـيــو 72
سـ ـنـ ـت ــا إ لـ ـ ـ ــى  61.76دوالرا
للبرميل في بورصة نيويورك
الـتـجــاريــة عند الـســاعــة 1213
بتوقيت لندن.
وارت ـفــع خــام بــرنــت تسوية
يــو لـيــو بنسبة  1.5فــي المئة
إلى  71.31دوالرا في بورصة
أوروبـ ـ ــا لـلـعـقــود اآلج ـل ــة ،ICE

وم ـقــرهــا ل ـنــدن .وذل ــك بعدما
تراجعت ب ـ  0.4فــي المئة في
وقت سابق.

الحوثيون يتبنون
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــا دان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـص ــر
واالمــارات واألردن والبحرين
ودول عـ ــر ب ـ ـيـ ــة وإ سـ ــا م ـ ـيـ ــة
ال ـه ـج ــوم ،م ــؤك ــدة وق ــوف ــه مع
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة" :ف ـ ـ ــي م ــواج ـه ــة
أي ت ـه ــدي ــد" ،أع ـل ـنــت جـمــاعــة
"أنصار الله" الحوثية اليمنية
ال ـم ـت ـمــردة الـمــرتـبـطــة بــإيــران
ت ـب ـن ـي ـهــا ل ـل ـه ـج ـم ــات .وق ــال ــت
قناة "المسيرة" ،التي تديرها
جماعة ا لـحــو ثــي اليمنية ،إن
"س ــاح الـجــو المسير التابع
لـلـجـيــش وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة
ن ـفــذ عـمـلـيــة ع ـس ـكــريــة كـبــرى
ضد أهداف سعودية" .ونقلت
ال ـق ـن ــاة ع ــن م ـص ــدر عـسـكــري
تأكيده أن " 7طائرات مسيرة
نفذت هجمات طالت منشآت
ح ـي ــوي ــة سـ ـع ــودي ــة" ،دون أن
تحدد األهداف أو متى وقعت
الهجمات.
وأشار المصدر إلى أن "هذه
العملية العسكرية الواسعة
ت ـ ــأ ت ـ ــي ردا ع ـ ـلـ ــى ا س ـ ـت ـ ـمـ ــرار
العدوان والحصار على أبناء
شعبنا" ،مضيفا أن "أ نـصــار
الله مستعدة لتنفيذ
الـ ـم ــزي ــد مــن

ُّ
روحاني :نحن المتضررون من الحرب وردنا ال يؤثر على أميركا ودول الخليج
•

طهران  -فرزاد قاسمي

دعا الرئيس اإليراني حسن روحاني يوم الجمعة الماضي
ً
عددا من النخب السياسية من مختلف المشارب والتيارات
السياسية ،على اإلفطار ،في جلسة خاصة تم خاللها بحث
التطورات التي تعيشها البالد.
وطلب الرئيس من الحضور عدم تسريب مضمون اللقاء،
واالل ـ ـتـ ــزام بــال ـم ـق ـت ـط ـفــات ال ـت ــي س ـت ـن ـشــرهــا وس ــائ ــل اإلعـ ــام
الــرس ـم ـيــة ،لـكــن "ال ـج ــري ــدة" اطـلـعــت مــن أح ــد الــذيــن حـضــروا
االجتماع على أجزاء مهمة لم تنشر الكلمة.
و كــان روحاني قــال ،حسب وسائل اإل عــام ،إن الوضع في
البالد أخطر مما كان عليه خالل الحرب مع العراق ،ودعا الى
عدم االستخفاف بالتحركات األميركية في المنطقة ،موضحا
أنه تكفي شرارة صغيرة كي يتم إشعال فتيل الحرب.
لكن "ا لـجــر يــدة" علمت أن الرئيس اإل يــرا نــي أ كــد للحضور
ً
أيضا أنه إذا وقعت الحرب فإن الجميع سيتضرر ،لكن إيران
ستكون المتضرر األكبر.
ً
وأوضح أن الواليات المتحدة وإسرائيل ال تهتمان كثيرا
للرد اإليراني على أي هجوم سيشن عليها ،ألنهما تحضران
لهذه المعركة منذ سنوات عدة ،وتعرفان تماما كلفة الحرب،

وأضاف أن الدول الخليجية العربية كذلك ال تهتم كثيرا إذا
قصف اإليرانيون بناها التحتية ،وهي تستطيع إعادة بنائها
بيسر ،بل وتوفر فرص عمل كبيرة.
وب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـص ــدر ،ف ـق ــد اش ـت ـك ــى روحـ ــانـ ــي م ــن أن ي ــدي
ا لـحـكــو مــة مكبلة فــي عــدد كبير مــن األ م ــور بينها السياسة
الخارجية ،وأوضح أن الرئيس األميركي السابق باراك أوباما
طلب عقد لقاء مباشر معه  19مرة ،لكن منع من ذلك بسبب
اال عـتــرا ضــات دا خــل النظام ،مضيفا أ نــه لــو جــرى هــذا اللقاء
لكانت ّ
تغيرت أمور كثيرة.
وع ــن إم ـكــان ل ـقــاء الــرئـيــس األم ـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،أكــد
روحاني أن اللقاء في هذه الظروف لن يكون لمصلحة إيران،
لكنه جــدد دعمه للتفاوض ،مشيرا فــي ا لــو قــت نفسه ا لــى أن
ا لـطــرف المقابل ال يتمتع بمصداقية ،وأن ا لـمـفــاو ضــات في
ظل الظروف الحالية قد يفسر على أنه انصياع للعقوبات.
ولم ينف روحاني و جــود وساطات خلف الكواليس لحل
الخالف مع األميركيين ،وأكد للمجتمعين أن السياسة تفرض
أال يـتــم إ ق ـفــال جـمـيــع األ بـ ــواب ،وأن ا ل ـظــروف يـجــب أن تكون
ً
مهيأة ألي مفاوضات مباشرة ،الفتا الى أن البعض في اإلدارة
األميركية يسعون إلقفال أبواب التفاوض وإشعال الحرب.
وأكد روحاني للمجتمعين أنه يعتقد أن السبيل الوحيد

ل ـم ــواج ـه ــة ال ـع ـق ــوب ــات والـ ـضـ ـغ ــوط األم ـيــرك ـيــة
ه ــو تــوح ـيــد ال ـصــف ودعـ ــوة ال ـش ـعــب لـمـنــاصــرة
الحكومة ،وإال فإن كل شيء ممكن أن ينهار على
رؤوس الجميع .وأضاف أنه يتوقع ظروف صعبة
ج ــدا ،وأن تـصــريـحــات الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة
والعسكرية يجب أن تكون دقيقة ومدروسة.
مــن جـهــة أخ ــرى ،حــذر روحــانــي مــن خـطــورة
األوض ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة ،مــوض ـحــا أن الـحـكــومــة
حسبت ميزانيتها للعام الحالي على أساس بيع
مليون وخمسمئة أ لــف برميل يوميا ،في حين أنها
بالكاد تستطيع أن تبيع البترول.
وأض ـ ــاف أنـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـح ـكــومــة كــانــت
تعول على بيع منتجات البتروكيماويات والصلب
وحتى المواد الغذائية ،فإن األميركيين أقفلوا جميع
المنافذ ألي د خــل .ولفت ا لــى أن الحكومة تحتاج إلى
أن تدفع حوالي  22مليار دوالر رواتب فقط للموظفين
الحكوميين ،وال يمكنها طبع العملة ،ألن هذا سيؤدي
الى زيادة التضخم.

الضربات النوعية والقاسية
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـم ــر الـ ـ ـع ـ ــدوان
والحصار الجائر".
واع ـت ـب ــر ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
الحوثيين محمد عبد السالم
ان استهداف منشآت سعودية
ج ـ ـ ــاء لـ ـ ـل ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى "ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
والحصار" ،مضيفا" :ال خيار
أمام شعبنا العزيز إال الدفاع
عن نفسه".
اما محمد البخيتي القيادي
البارز في "أنصار الله" فاعتبر
ان الهجوم الحوثي يأتي "في
سياق حق الدفاع عن النفس"،
ووج ـ ـ ـ ــه م ـ ــا أسـ ـ ـم ـ ــاه "رسـ ــالـ ــة
إلـ ــى ال ـق ـي ــادة ف ــي ال ـس ـعــوديــة
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات" ،م ـ ـ ـفـ ـ ــادهـ ـ ــا أن
"سياستهم بإشعال الحرائق
في المنطقة سواء في اليمن أو
في غيره هي سياسة خطيرة،
وال بــد أن يصل الـحــريــق إلى
عقر دارهم".

 120ألف جندي
وب ـي ـن ـم ــا اقـ ـت ــرب ــت حــام ـلــة
الـطــائــرات "ابــراهــام لينكولن"
م ــن ال ـخ ـل ـيــج ح ـي ــث سـتـنـضــم
الـيـهــا ال ـبــارجــة "ارلـيـنـغـتــون"
ال ـ ــى ج ــان ــب ق ـ ــاذف ـ ــات "ب ـ ــي52
" االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وعـ ـش ــرات
ال ـم ـقــاتــات األم ـيــرك ـيــة بينها
مـقــاتـلــة  F35الـفــائـقــة الـتـطــور
الـتــي ب ــدأت بالفعل
طلعات جوية

foreigndesk@aljarida●com

دوليات
والحوثيون يتبنون

سلة أخبار
بومبيو يناقش مع بوتين
إخراج إيران من سورية

و«أرامكو» تؤكد عدم تأثر اإلمدادات
طلعات أميركية
استطالعية فوق الخليج
بمشاركة مقاتلة  F35فائقة التطور
وقاذفة بي 52االستراتيجية

صورة
وزعتها
«سنتكوم»
لـ F35تتزود
بالوقود في
الجو خالل
استطالعها
المنطقة

أجرت مقاتالت أميركية ،األحد الماضي ،طلعات
ردع فوق الخليج ،موجهة ضد إيران ،وقال المتحدث
باسم القيادة المركزية للقوات األميركية (سنتكوم)،
العقيد بيل أوربان ،إن "طائرات سالح الجو األميركي نفذت
طلعات ردع ضد إيران ،لحماية المصالح األميركية".
وأضــاف أوربــان أن "الطلعات تهدف إلى ردع العدوان وإثبات
الوجود األميركي ،والدفاع عنه في المنطقة" ،الفتا إلى أن الطلعات
جرى تنفيذها بواسطة مقاتالت  F15و ،F35جرى نشرها للدفاع
عن القوات األميركية ومصالحها .وفي بيان مقتضب ،مرفقا بصور
للطلعات ،أعلنت القيادة المركزية للقوات الجوية أن "هذه هي المهمة
األولــى لمجموعة القاذفات التي تم نشرها في منطقة مسؤولية
القيادة المركزية األميركية ،من أجل الدفاع عن القوات والمصالح
األميركية في المنطقة" .وأظهرت الصور قاذفة بي 52االستراتيجية
حين تزويدها بالوقود من قبل طائرة  KC-135في الهواء ،فوق موقع
غير معلوم في المنطقة.
ونقل "ذي هيل" عن المتحدثة باسم الرحالت الجوية تشمل الخليج
العربي ،الميجور هولي براور ،قولها في رسالة بالبريد اإللكتروني ،انه
"تم نشر قاذفات  B52في القيادة المركزية األميركية للدفاع عن القوات
األميركية وردع أي عدوان" ،مضيفة" :لقد بدأوا مهمة الردع في الطيران
بالمنطقة ،بما في ذلك فوق الخليج العربي".
وتم نشر بي 52في قاعدة العديد الجوية في قطر األسبوع الماضي
كجزء من الــرد األميركي على ما وصفته إدارة ترامب بأنها "مؤشرات
وتحذيرات مقلقة وتصاعدية" من قبل إيران.
وكانت طائرات  F15و ،F35الموجودة في المنطقة للقيام بمهام في العراق
وسورية وأفغانستان ،أرسلت إلى الخليج لالنضمام للقوات األميركية.

واشنطن لقائد الجيش اللبناني :اضبطوا جنوب الليطاني
قاعدة «فيلق القدس» بلبنان تحت الضوء
•

بيروت  -ةديرجلا

•

غــادر قائد الجيش العماد جوزيف عون بيروت قبل
يومين على رأس وفد من الضباط إلى الواليات المتحدة
ً
األمـيــركـيــة فــي زيـ ــارة رسـمـيــة يلتقي خــالـهــا عـ ــددا من
المسؤولين األميركيين.
وقالت مصادر متابعة ،إن "نقاشات عون ستتطرق في
حيز واسع منها إلى التطورات المتسارعة في المنطقة،
السيما على خط الصراع األميركي – اإليراني اآلخذ في
ّ
تضيق الطوق على
االشتداد .فالواليات المتحدة التي
ُ
طهران ،ال تسقط من حساباتها ،إمكانية أن تقرر األخيرة،
تحريك أذرعها المنتشرة في أكثر من دولة عربية ،ومنها
ح ــزب ال ـلــه ف ــي ل ـب ـنــان ،لـمـحــاولــة تـخـفـيــف الـخـنـقــة الـتــي
ٌ
تعانيها" .وتابعت" :هنا كان بحث في الموقع الذي سيقف

ّ
فيه الجيش اللبناني فــي حــال صـ ّـعــد حــزب الـلــه ،وعكر
الهدوء على جبهة الجنوب" .وقالت" :أعرب األميركيون عن
أملهم في أن تمنع المؤسسة العسكرية أي خروقات للقرار
 1701في المرحلة المقبلة ،وأن تضبط منطقة جنوب نهر
الليطاني بيد من حديد ،بالتعاون مع قوات اليونيفيل،
بما يمنع ا سـتـخــدام لبنان ســا حــة لتصفية الحسابات
وصندوق بريد ،ويحول دون إلحاقه بركب الدول الممزقة
بالحروب والنزاعات في المنطقة".
إلــى ذل ــك ،نـشــرت وزارة الخارجية األميركية مقطعا
مصورا تحت عنوان "بمنتهى الــوضــوح -فيلق القدس
اإليراني" ،تتحدث فيه عن قواعد تدريب يقيمها الحرس
الثوري اإليراني في لبنان والعراق.
وق ــال ح ـســاب "ف ــري ــق ال ـتــواصــل اإلل ـك ـتــرونــي" الـتــابــع
للخارجية األمـيــركـيــة عـبــر "تــوي ـتــر" ،إن "فـيـلــق الـقــدس"

فــوق الخليج ،ذكــرت صحيفة
"نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز" أن وزي ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي ب ــاإلن ــاب ــة
باتريك شاناهان ّ
قدم األسبوع
الماضي خالل اجتماع مع عدد
من مستشاري ترامب لشؤون
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي خ ـطــة تقضي
بإرسال ما يصل إلى  120ألف
ج ـن ــدي أم ـي ــرك ــي إلـ ــى ال ـشــرق
األوس ــط فــي ح ــال قـيــام إي ــران
باعتداء ضد القوات األميركية
أو مباشرتها العمل في تطوير

برنامج تسليحها النووي.
ورجحت "نيويورك تايمز"
أن ه ــذه الـخـطــة ال تــدعــو إلــى
غ ــزو ب ــري ألن ذل ــك يستدعي
عـ ــددا أك ـبــر م ــن ال ـج ـن ــود ،ولــم
تـكـشــف ال ـم ـصــادر للصحيفة
إن كان ترامب قد تابع عرض
الخطة أو اطلع على تفاصيل
ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـج ــب
إرسالها إلى الشرق األوسط.
وأم ــس األول ،عـنــدمــا سئل
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،ع ـمــا إذا

الذراع الخارجية للحرس الثوري يدرب ويسلح ويجهز
مـلـيـشـيــات تــابـعــة لــه السـتـخــدامـهــا فــي ح ــروب الــوكــالــة
وإشاعة عدم االستقرار في الشرق األوسط في معسكرات
تدريب في لبنان ،وكذلك داخل إيران.
وعــرض الفيديو مجموعة من الخرائط تظهر مراكز
تــدريــب وتسليح تابعة ل ـ "فيلق ال ـقــدس" على الـحــدود
الشرقية فــي منطقة البقاع اللبنانية ،عند الـحــدود مع
سورية.
وقــال مدير مشروع التهديد العابر لألمم المستشار
الـســابــق فــي مــركــز ال ــدراس ــات االسـتــراتـيـجـيــة والــدولـيــة
سيث جونز "إن "هدف إيــران من هذه القاعدة في لبنان
هو تطوير قدرات حلفائها المحليين".
وجاء في الفيديو أن إيران لديها قواعد مماثلة لقاعدة
البقاع مثل "منشأة اإلمــام علي" للتدريب في ضواحي

ك ــان يــريــد تغيير الـنـظــام في
إي ـ ـ ــران ،ق ـ ــال" :س ـ ــوف نـ ــرى ما
يـحــدث مــع ط ـهــران .إذا فعلوا
أي شــيء ،فسيكون ذلــك خطأ
ً
سيئا للغاية".

رد معقول ...لكن ال حرب
وك ـ ـ ــان ال ـس ـف ـي ــر األم ـي ــرك ــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
الجنرال السابق جون أبوزيد
ق ــال إن ع ـلــى واش ـن ـطــن إب ــداء

"رد مـعـقــول ال يـصــل إل ــى حد
الـ ـح ــرب" ب ـعــد ت ـحــديــد الـجـهــة
التي تقف وراء الهجمات على
نـ ــاقـ ــات ن ـف ــط ق ـب ــال ــة ســاحــل
اإلمارات.
وقــال أبــوزيــد للصحافيين
فــي الـعــاصـمــة الـسـعــوديــة في
تصريحات نشرت أمس" :نحن
بـحــاجــة إلجـ ــراء تحقيق واف
لفهم مــا حــدث ول ـمــاذا حــدث؟
ثم نأتي بالرد المعقول بما ال
يصل إلى حد الحرب".

طـهــران ،والـتــي تستخدمها لتدريب األشـخــاص للقيام
بعمليات حرب العصابات والحروب ذات السيناريوهات
غير التقليدية ،ويمكن التدريب داخل مثل هذه المنشأة
على محاكاة القتال في المناطق السكنية.
ً
وبينما نشر الفيديو صورا من حرب العراق وإيران،
ذكـ ــر أنـ ــه ب ـيــن ع ــام ــي  2011و 2019ل ــوح ــظ ت ــزاي ــد فــي
المليشيات الشيعية ومقاتلين آخرين يعملون مع "فيلق
الـقــدس" الــذي يـقــوده الـلــواء قاسم سليماني فــي اليمن،
وســوريــة ،وال ـع ــراق ،ولـبـنــان ،والـبـحــريــن ،وأفغانستان،
وباكستان.

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس مـ ــن
مصلحتها (إيــران) وليس من
مصلحتنا ،وليس من مصلحة
السعودية أن يتفجر صراع".
وقال مسؤول أميركي مطلع
على معلومات االستخبارات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة إن إي ـ ـ ـ ــران مـتـهــم
ر ئـيـســي فــي عملية التخريب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وق ـ ـ ـعـ ـ ــت األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ــرب
الفجيرة ،رغــم أن واشنطن ال
تملك دلـيــا قــاطـعــا ،فــي حين
تنفي طهران تورطها في األمر.

وق ــال بــرايــان ه ــوك الممثل
األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـخـ ــاص ل ـش ــؤون
إيـ ـ ـ ـ ـ ــران إن وزيـ ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة م ــاي ــك
بومبيو نشر معلومات عما
وصفه بتهديدات متصاعدة
من إيران خالل اجتماعات مع
نـظــرا ئــه الخليجيين ورئيس
حـ ـل ــف ش ـ ـمـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي فــي
بروكسل أمس األول.
(عواصم ،وكاالت)

ً
 25جريحا في اشتباكات بجامعة طهران ...وإجبار طالب على توقيع «وثائق توبة»
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طهران  -فرزاد قاسمي

تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول تـ ـجـ ـم ــع ف ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة ط ـ ـهـ ــران
للمطالبة بحرية الحجاب ،أمس األول ،إلى
اشتباكات بين الطالب الذين نظموا التجمع
و"الـبــاسـيــج" الـطــابــي (التعبئة الشعبية)،
ً
وجرح خاللها  25طالبا.
وأف ـ ــاد ع ــدد م ــن ال ـط ــاب "ال ـج ــري ــدة" بــأن
وحـ ـ ـ ــدات م ـك ــاف ـح ــة ال ـش ـغ ــب أق ـف ـل ــت أب ـ ــواب
الجامعة وحاصرتها كي ال يستطيع الطالب
الخروج أو الدخول ،في حين سمح للباسيج
الطالبي فقط بالدخول.
وأض ـ ــاف ال ـش ـهــود أن أع ـض ــاء الـبــاسـيــج
حـ ــاصـ ــروا ص ــال ــة االج ـت ـم ــاع ــات ال ـمــركــزيــة
لـلـجــامـعــة ح ـيــث كـ ــان ال ـط ــاب الـمـطــالـبــون
ب ـح ــري ــة ال ـح ـج ــاب ي ـع ـق ــدون ج ـل ـس ـت ـهــم ،ثــم
هاجموا قادة الحركة والمتحدثين ،وقاموا

بضربهم حتى فقد بعضهم الوعي.
وق ــال ــوا إن ت ــدخ ــل ال ـبــاس ـيــج ت ـح ــول الــى
اشتباكات عنيفة مع باقي طــاب الجامعة
ال ــذي ــن ك ــان ــوا مـسـتـعــديــن لـلـمــواجـهــة وك ــان
ب ـ ـحـ ــوزت ـ ـهـ ــم ع ـ ـصـ ــي وسـ ـ ــاسـ ـ ــل ح ــدي ــدي ــة
واسـتـطــاعــوا الـتـصــدي للباسيج الــذيــن فر
بعضهم باتجاه بوابات الجامعة ،وطالبوا
شرطة مكافحة الشغب بالتدخل إلنقاذهم.
وحسب الشهود ،منع الطالب من الخروج
ال ــى حـيــن مــراج ـعــة ق ــوات مـكــافـحــة الشغب
للفيديوهات مــن دا خ ــل الجامعة واعتقال
ً
حوالي  50طالبا من المنظمين والمتحدثين
في التجمع.
وقال أحد الطالب إنه تم اطالق سراح 30
ً
طالبا بكفاالت مالية كبيرة وصلت الى رهن
أهاليهم سـنــدات منازلهم وتوقيع الطالب
عـلــى "وثــائــق تــوبــة" يـتـعـهــدون فيها بعدم

طالب إيرانيون في جامعة طهران (أرشيف)
اضطرهم الــى االحـتـمــاء بالحرم الجامعي
حيث رفعوا الشعارات المناوئة للحكومة
والـنـظــام االســامــي وول ــي الفقيه مــن خلف
قضبان الحرم الجامعي.
وكانت مجموعة طالبية تسمي نفسها
"ال ـط ــاب االحـ ـ ــرار" واخ ـ ــرى تـسـمــي نفسها
"حــركــة التجديد" قــد استفادتا مــن وسائل
التواصل االجتماعي خالل الشهر الماضي

إيران :لم نشترط النفط
مقابل «النووي»

نفت إيران أمس ،أن تكون
اشترطت السماح لها
بتصدير مليون ونصف
المليون برميل من النفط
ً
يوميا مقابل البقاء في
االتفاق النووي ،واصفة
ما تناقلته بعض وسائل
اإلعالم الغربية في هذا
الصدد بـ "األخبار المفتعلة".
وقال المتحدث باسم وزارة
الخارجية اإليرانية عباس
موسوي في بيان إن "مطالب
إيران جرى إعالنها بوضوح
في الرسالة التي بعث بها
الرئيس حسن روحاني في
الثامن من مايو الجاري
إلى قادة الدول المتبقية في
االتفاق النووي" .واعتبر
موسوي أن "التطرق إلى
مثل هذه األخبار المفتعلة
والتكهنات الناقصة وغير
الدقيقة في وسائل اإلعالم
ليس غير بناء فحسب بل
يمكن أن يؤدي إلى تقويض
األجواء الدبلوماسية
المطلوبة في الوضع
الحالي".

العراق يدين «هجوم
الفجيرة»

بوادر حراك جامعي واسع تحت عنوان «حرية الحجاب»
تكرار فعلتهم.
وذكر أحد الطالب الموقوفين ،أن وحدات
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب ق ــام ــوا ب ـضــرب ـهــم ضــربــا
مبرحا قبل ان يتم تسليمهم الى المخافر.
واشترطت الشرطة توقيع الطالب وعائالتهم
ع ـل ــى وث ــائ ــق ب ــأن ـه ــم خ ــرج ــوا م ــن الـمـخـفــر
سالمين.
وقــال الطالب إن عــددا من الطالب الذين
لــم يـتــم اط ــاق ســراحـهــم يــواجـهــون كـســورا
في ضلوعهم.
وتـ ـ ـح ـ ــول مـ ـحـ ـي ــط ج ــامـ ـع ــة طـ ـ ـه ـ ــران فــي
وســط المدينة الــى منطقة تسودها الحذر
ال ـشــديــد وشــاهــد ال ـم ــارون ان ـت ـشــارا مكثفا
لالجهزة االمنية وشــرطــة مكافحة الشغب
أمــس الثالثاء بعد أن حــاول بعض الطالب
تتنظيم حركات احتجاجية لدعم زمالئهم،
واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب ،مما

كشف المبعوث األميركي
الخاص للشأن اإليراني براين
هوك ،أن وزير الخارجية
مايك بومبيو سيناقش
مسألة إيران وإخراجها من
سورية لتحقيق االستقرار
هناك خالل زيارته لروسيا
اليوم .وقال هوك ،في بيان
قبيل وصول بومبيو للقاء
نظيره الروسي سيرغي
الفروف والرئيس فالديمير
بوتين ،إن "إيران ستكون على
جدول أعمال سوتشي ،ألنها
تقوم بدور مزعزع لالستقرار
في سورية ،وسياستنا
الخارجية هي إزالة جميع
القوات الخاضعة لقيادتها
ً
منها" ،مشيرا إلى أن الوضع
لن يستقر ،طالما تستخدم
إيران سورية منصة انطالق
لتعزيز أهداف سياستها
الخارجية".

لدعوة الطالب الجامعيين إلى التجمع يوم
 13مايو للمطالبة بحرية الحجاب في البالد.
واتـهــم األصــولـيــون هــذه الحركات بأنها
م ـس ـي ــرة مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ح ـت ــى وص ـ ــل األمـ ــر
إلــى اتـهــام السفارة البريطانية فــي طهران
بقيادة هذه الحركات ،وأن التنسيق مع قادة
الحركة تم خالل حفل إفطار أقامته السفارة
البريطانية في طهران األسبوع الماضي.

دانت وزارة الخارجية
العراقية "أمس" استهداف
أربع سفن قبالة الساحل
اإلماراتي ،وأكدت تضامنها
مع اإلمارات في مواجهة
التحديات ،معتبرة أن
االعتداء يهدد أمن الخليج
بأكمله .وقالت "الخارجية"
العراقية" :متضامنون
مع األشقاء في اإلمارات
في مواجهة التحديات،
والتصدي لكل المحاوالت
الرامية لزعزعة أمنها،
واستقرارها ،وسالمة
مواطنيها" .وأضافت في
بيان" :يرى العراق أن ما
تعرضت له هذه الناقالت من
تخريب يهدد أمن الخليج
كله ،ألن اختالل األمن
بالمنطقة يؤثر على جميع
دولها" .ودعت "الخارجية"
العراقية "دول المنطقة
والمجتمع الدولي إلى اتباع
سياسة التهدئة والتعاون
المشترك للمساهمة الفاعلة
في تأمين سالمة الناقالت
وحركة المالحة في منطقة
الخليج ،لتأثيرهما على
مصالح بلدان المنطقة
وحركة التجارة الدولية".
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إردوغان يشكو األسد لبوتين ...ومعارك عنيفة في حماة
الجيش التركي يواصل الحشد على الحدود ...ولندن وبرلين وباريس لوقف التصعيد
المعارضة
ً
مع بدء فصائل ً
السورية هجوما معاكسا
الستعادة ما خسرته في حماة،
ّ
حذر الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان نظيره الروسي
فالديمير بوتين من استهداف
دمشق لتعاونهما في إدلب.

وس ــط دعـ ــوات م ــن بــريـطــانـيــا وألـمــانـيــا
وفــرنـســا إل ــى «وق ــف التصعيد العسكري»
في إدلــب ،أبلغ الرئيس التركي رجب طيب
إردوغــان نظيره الروسي فالديمير بوتين،
أن ح ـكــومــة الــرئ ـيــس ب ـش ــار األسـ ــد تـخــرب
أهدافهما المشتركة ،وتستهدف تعاونهما،
بــانـتـهــاكـهــا ات ـف ــاق وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار في
المحافظة الخارجة عن سيطرتها بالكامل
منذ  4سنوات ،واإلضرار بمسار أستانة.
ورغ ـ ــم م ـش ــارك ــة ال ـط ـي ــران ال ــروس ــي في
الهجوم على مثلث خفض التصعيد ،الذي
يشمل محافظة إدلب ومناطق من محافظتي
حماة وحلب ،فإن إردوغــان أكد لبوتين في
اتصال هاتفي أن انتهاك نظام األسد لالتفاق
ال ـم ــوق ــع بـيـنـهـمــا ف ــي ســوت ـشــي سبتمبر
ً
الماضي وصلت إلى «مرحلة مقلقة» ،مشددا
على أن الهجمات على المدنيين والمدارس
والمستشفيات في إدلب ال يمكن اعتبارها
مكافحة لإلرهاب ،وفق ما أعلن رئيس دائرة
االت ـصــال فــي الــرئــاســة الـتــركـيــة فخرالدين
ألطون.
وبعد ساعات ،ناقش وزير الدفاع التركي
ونظيره الروسي أمس خالل اتصال مماثل
ال ـت ـطــورات فــي محافظة إدل ــب ،وإجـ ــراءات
خفض التوتر في نطاق اتفاق سوتشي ،الذي
نص على إنشاء منطقة منزوعة السالح على
طول خط التماس بين الحكومة والمعارضة.

هجوم وحشد

مقتل العشرات
بجبل األكراد في
ريف الالذقية
الشمالي

وتأتي االتصاالت الروسية -التركية على
وقع هجوم واســع بالمدفعية والصواريخ
شنته جميع فـصــائــل الـمـعــارضــة العاملة
فــي ري ــف حـمــاة الـشـمــالــي ،وأب ــرزه ــا جبهة
ً
ً
النصرة سابقا ،استهدف خصوصا محاور
الحماميات ،كفرنبودة ،الجبين ،وتضمن
مواجهات عنيفة على األرض.
وبـعــد تـعــرض نقطة مــراقـبـتــه فــي إدلــب
لهجوم من النظام خالل األيام الماضية ،قام
الجيش التركي بإرسال تعزيزات عسكرية
ج ــدي ــدة إل ــى ق ــوات ــه الـعــامـلــة ق ــرب ال ـحــدود
ال ـســوريــة تـشـمــل وحـ ــدات مـقــاتـلــة جــديــدة،
والعديد من اآلليات والمدرعات.
وأكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان
ً
مقتل  42عنصرا على األقل ،في غضون 24
ساعة ،في اشتباكات عنيفة ،وقصف روسي
على المنطقة أدى إلى تدمير مركز للدفاع
المدني في بلدة كفرنبل.
وأفاد المرصد عن اشتباكات عنيفة في
منطقة جبل األكراد بريف الالذقية الشمالي،
ال تزال مستمرة منذ األحد الماضي وتتزامن
مـ ــع «غـ ـ ـ ـ ــارات روس ـ ـيـ ــة وقـ ـص ــف م ـت ــواص ــل

بـعـشــرات ال ـقــذائــف وال ـصــواريــخ مــن قــوات
ً
ال ـن ـظــام» ،مــوضـحــا أن ال ـم ـعــارك والـقـصــف
ً
ّ
تسببت في مقتل  16عنصرا على األقل من
ً
قوات النظام ،مقابل  19قتيال من الفصائل
ً
الجهادية ،فضال عن ارتفاع القتلى المدنيين
إلى  119منذ نهاية أبريل الماضي.

ودف ــع تكثيف دمـشــق ومــوسـكــو وتـيــرة
قصفهما منذ نهاية الشهر الماضي ،عشرات
آالف المدنيين إل ــى ال ـنــزوح مــن المناطق
ّ
المتحدث بــاســم مكتب
المستهدفة .وق ــال
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
ديفيد سوانسون ،أمس األول ،إن  18منشأة
صحية أصبحت خارج الخدمة في أقل من
ثالثة أسابيع ،وقــد ّ
تعرضت اثنتان منها
للقصف ّ
مرتين.
وأعربت بريطانيا وألمانيا وفرنسا ،أمس
األول ،عــن قلقها البالغ للتصعيد الحالي
لألعمال الحربية ،داعية إلى «وقف التصعيد
العسكري» في إدلب.
وقالت الدول الثالث ،في بيان بثته وزارة
الخارجية البريطانية« :خضع المدنيون في
المنطقة خالل األيام الماضية لقصف كثيف
من النظام السوري وروسيا .ووقعت غارات
جوية وعمليات قصف يومية ،في حين أن
مجموعات إرهابية أخرى أشارت إليها األمم
المتحدة كثفت هجماتها».

الجزائر :اتهام حنون
بالتآمر ضد السلطة

أساليب ال ترحم

مقاتالن من «النصرة» يجهزان إلطالق الصواريخ على مواقع النظام في حماة أمس األول (أ ف ب)

لبنان :الحكومة تستكمل درس الموازنة طليب تثير بلبلة بتعليقاتها حول «الهولوكوست»
ساترفيلد في بيروت لبحث الحدود البحرية والتعزية بصفير
●
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اس ـتــأنــف مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي ،أم ــس،
اج ـت ـمــاعــاتــه ف ــي الـ ـس ــراي ال ـح ـكــومــي بــرئــاســة
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الستكمال
دراس ــة م ـشــروع قــانــون ال ـمــوازنــة ال ـعــامــة .ففي
جلسة تحمل الرقم  12أفيد أن البند االبــرز في
ال ـمــداوالت هــو فــرض ضريبة  2أو  3فــي المئة
على البضائع الـمـسـتــوردة ،وأن االقـتـطــاع من
رواتــب القطاع العام لم ُيحسم ولم ُيطرح بعد.
وقال وزير اإلعالم جمال الجراح ،قبل الجلسة،
إن «امكانية االنتهاء من دراسة الموازنة اليوم
(الثالثاء) صفر على  ،10وأنجزنا بنود الموازنة،
وسنتابع البحث في المواد االصالحية ،ووزير
الخارجية جبران باسيل سيقدم مع وزراء آخرين
طروحاتهم لتخفيض العجز»
في سياق منفصل ،وصل نائب ُمساعد وزير
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ل ـش ــؤون ال ـش ــرق األدن ــى
دايفيد ساترفيلد الــى لبنان في زيــارة تستمر

يومين،تتخللها زيــارة بكركي لتقديم التعزية
بالبطريرك نصرالله صفير.
وتلحظ أجندة الدبلوماسي االميركي لقاء مع
وزير الخارجية جبران باسيل اليوم .وتأتي زيارة
ساترفيلد الى لبنان بعد الموقف اللبناني الموحد
حول ترسيم الحدود البحرية الذي تبلغته سفيرة
الواليات المتحدة األميركية اليزابيت ريتشارد من
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،ما يعني ان
هدف الزيارة استكمال البحث في مسألة الترسيم
واآللية المفترض اتباعها بوساطة أميركية.
كما زار مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان على رأس وفد من دار الفتوى ،بكركي ،لتقديم
التعازي بصفير.
ك ـمــا زار ال ــوزي ــر ال ـســابــق أشـ ــرف ري ـفــي بـكــركــي
لتقديم واجب العزاء بوفاة صفير ،وجاء ت زيارته
ً
تزامنا مع زيارة السفير االيراني لدى لبنان محمد
جالل فيروزنيا ،وقد انتشرت عبر مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ص ــورة يـظـهــر فـيـهــا ري ـفــي إل ــى جانب
األخير.

ّ
انضم الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى الجدل المتصاعد بشأن
التعليقات التي أدلت بها عضو مجلس النواب األميركي رشيدة طليب
حول المحرقة اليهودية (الهولوكوست) والفلسطينيين ،واعتبرها
الجمهوريون معادية للسامية ،في حين احتشد زعماء ديمقراطيون
ً
دعما لطليب.
وأثير الجدل األسبوع الماضي عندما أعلنت طليب ،المولودة ألبوين
ً
ّ
المهدئ في حقيقة
فلسطينيين مهاجرين ،أنها تجد «نوعا من الشعور
أن الفلسطينيين كانوا مساهمين في إنشاء مالذ آمن لليهود».
وقــالــت فــي مـقــابـلــة مــع ال ـمـ ّ
ـدونــة اإلذاع ـي ــة «س ـكــالــداغــري» التابعة
لـ «ياهو»« :هناك نوع من الشعور الذي يبعث على الهدوء ،أقول هذا
ّ
لــأصــدقــاء عندما أفـكــر بالمحرقة ومــأســاتـهــا ،وحقيقة ان أج ــدادي
الفلسطينيين هم الذين خسروا أرضهم والبعض خسر حياته وفقد
البعض كرامته اإلنسانية ،ووجودهم بطرق كثيرة ،تم محوهم ،ومحو
جوازات سفر البعض».
ّ
وتابعت« :كل هذا كان باسم محاولة إنشاء مالذ آمن لليهود ،في
حقبة ما بعد المحرقة ،وما بعد المأساة والمالحقة واالضطهاد المريع
ّ
لليهود في العالم في ذلك الوقت» ،مضيفة« :أحب حقيقة أن أجدادي
هم من قاموا بتأمين ذلك ،لكنهم فعلوا هذا بطريقة سلبتهم كرامتهم
البشرية وتم فرضها عليهم».
وأدلى ترامب بدلوه في هذه القضية ،وقال إن طليب «من الواضح
ّ
ّ
تتخيلون ما
أن لديها كراهية كبيرة إلسرائيل والشعب اليهودي .هل
ّ
الذي قد يحدث لو تفوهت أنا بما قالته وتقوله؟».

تشيني كذلك الفرصة
وانتهزت عضو مجلس النواب الجمهورية ليز
ّ
ّ
لتشارك في الجدل القائم ،قائلة إن تعليقات طليب تمثل «معاداة دنيئة
ّ
للسامية» ّ ،ودعت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب إلى اتخاذ
إجراء بحق زميلتها.
ّ
أما طليب فكتبت على «تويتر» ،ان تعليقاتها أخرجت عن سياقها،
ّ
وان «جميع الذين يحاولون إسكاتي سيفشلون في ذلك بشكل بائس».
وبادرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى دعمها ،وقالت
ّ
إن «مـحــاوالت الجمهوريين اليائسة لتلطيخ سمعة طليب وتحوير
ّ
تعليقاتها أمر مثير للغضب» ،مشيرة إلى أن على ترامب والجمهوريين
االعتذار للنائبة طليب والشعب األميركي عن تحريفاتهم الجسيمة».
في المقابل ،استضاف ترامب حفل إفطار رمضاني ،مساء أمس
األول ،في البيت األبيض ،حضره قيادات إسالمية أميركية وعدد من
الدبلوماسيين والسفراء من الدول اإلسالمية.
وقال ترامب للحضور« :يسعدنا أن نتشارك هذا اإلفطار المميز مع
هــذا العدد الكبير من الشخصيات المرموقة والكثير من األصدقاء.
لدي أصدقاء كثر في هذه القاعة ،وشركاء من مختلف أنحاء العالم.
لقد تشرفنا بحضوركم وصداقتكم تجعلنا أقوى».
وأضاف أن «شهر رمضان هو شهر البر والصدقة والخدمة إلخواننا
المواطنين ،شهر مميز جدا تتقرب خالله األسر والجيران والمجتمعات،
وهو الشهر الذي يوحد فيه الناس قواهم سعيا وراء األمل والتسامح
والسالم».
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

ّ
مصر :أزمة في البرلمان تعزز اتجاه تدشين حزب جديد للسلطة

عبدالعال يتهم «مستقبل وطن» بصنع «مراكز قوى» في المجلس
●

القاهرة  -رامي ابراهيم

نشبت أزمة سياسية مفاجئة
في مصر بحدوث مشادة عنيفة
ب ـ ـيـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
عـلــي عـبــدالـعــال ورئ ـيــس الهيئة
البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»
النائب عاطف ناصر ،وعززت هذه
األزمة التوقعات التي كشفت عنها
«الـجــريــدة» قبل يومين بتدشين
ً
ً
ً
الـسـلـطــة حــزبــا سـيــاسـيــا جــديــدا
ً
يضم األكثرية النيابية بــدال من
«مـسـتـقـبــل وطـ ــن» الـ ــذي تسببت
طريقة إدارتــه لمشهد االستفتاء
على التعديالت الــدسـتــوريــة في
ّ
اإلساءة للنظام السياسي إذ وزع
ً
ال ـحــزب م ـســاعــدات غــذائـيــة علنا
على المقترعين لتشجيعهم على
ال ـت ـصــويــت بــال ـمــواف ـقــة .وب ــدأت
األزمة في جلسة البرلمان ،مساء
أم ــس األول ،إذ اع ـت ــرض رئـيــس
ال ـم ـج ـل ــس ع ـل ــى تـ ـح ــرك ال ـن ــائ ــب
لتحريض زمالئه على التصويت
بــالـمــوافـقــة عـلــى م ـشــروع قــانــون
لمكافحة الـمـخــدرات ،لتتصاعد
المشادة التي وصلت حد دعوة
عبدالعال ،إلى عقد «جلسة خاصة
ل ـل ـتــاريــخ» ل ـي ـشــرح لــأع ـضــاء ما
وصفه ببعض الحقائق.
وأل ـمــح عـبــدالـعــال إل ــى رفـضــه

ً
م ـمــارســات ل ــم ي ـحــددهــا ،مـشـيــرا
إلى جهات وراء النائب والحزب
فــي تلميح إلــى األجـهــزة األمنية
الـ ـت ــي ت ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ــدور األك ـ ـبـ ــر فــي
تحريك المشهد السياسي ،وقال:
«ل ــو وص ـل ـنــا إل ــى ه ــذه الـمــرحـلــة
من الفوضى في التشريعات فال
ض ـم ـيــري أو ال ـت ــزام ــي الــوظـيـفــي
يجعلني أسير في هــذا الطريق،
إذا ك ــان ــت م ـم ــارس ــة ال ـب ـعــض أن
يختطف األغلبية داخل المجلس
ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة ف ــأن ــا ل ــن أسـتـمــر
فــي هــذا الـطــريــق بـهــذه الـصــورة،
وبصراحة وأقولها على رؤوس
األشهاد هذه الطريقة لم تأت من
أم ـه ــات أف ـك ــاره (يـقـصــد الـنــائــب)
عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون لــي
وقـ ـف ــة ح ــاسـ ـم ــة» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ل ــن
أنكسر ولن أستسلم أمام الدفاع
ً
عــن المصلحة الـعــامــة أي ــا كانت
الضغوط واإلغراءات ولن أستسلم
لدعوات البعض الذين يروجون
ً
مــن هنا وه ـنــاك ،دخـلــت مستقال
ً
وبــدأت حياتي مستقال وسألقى
ً
ربي مستقال ولن أنضم ألي حزب
ً
ً
أيا ما كان إطالقا».
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
النائب بااللتزام بقواعد الجلسة،
لـكــن ال ـنــائــب اع ـت ــرض واسـتـنـكــر
تحذيرات عبد العال له ،مما دفع

ً
عـ ـ ــددا م ــن الـ ـن ــواب إلخ ــراج ــه من
ليتوجه
القاعة لتهدئة الموقف،
ً
إلـ ــى اسـ ـت ــراح ــة ال ـ ـنـ ــواب راف ــض ــا
االعتذار لرئيس المجلس .عقب
ذلـ ــك قـ ــال ع ـبــد الـ ـع ــال« :لـ ــن أقـبــل
بــأي مركز قــوى ينشأ داخــل هذا
المجلس ،ويبدو أن هناك اتجاه
مــن ه ــذا الـنــائــب زي مــا عـمــل في
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة
الخاص بالتعديالت الدستورية
يـقــولـهــم ص ــوت ــوا ب ـك ــذا أو ك ــذا».
ويـحــوز حــزب مستقبل وطــن 56
ً
مقعدا في البرلمان الحالي ،من
أصـ ــل  ،596وهـ ــو أحـ ــد اﻷح ـ ــزاب
ال ـم ـكــونــة الئ ـت ــاف «دعـ ــم مـصــر»
المهيمن على اﻷغلبية البرلمانية،
وال ـمــدعــوم مــن ال ــدول ــة .وشـهــدت
الدورة البرلمانية الماضية حملة
اس ـت ـق ـط ــاب ل ـل ـن ــواب لــان ـض ـمــام
ً
ل ــ»م ـس ـت ـق ـبــل وطـ ـ ــن» ،خ ـصــوصــا
مـ ــن ال ـم ـس ـت ـق ـل ـيــن ونـ ـ ـ ــواب ح ــزب
المصريين اﻷحرار.
وغ ـ ـ ـ ـ ــادر رئ ـ ـيـ ــس «ب ــرل ـم ــان ـي ــة
ً
مستقبل وطن» الجلسة منسحبا،
وحـ ـ ـ ــاول ع ـ ــدد ال ـ ـنـ ــواب ال ـت ــدخ ــل
للمصالحة بين عبدالعال وناصر،
إذ طالبوا ناصر بالعودة للجلسة
ً
واالعتذار لعبدالعال ،ليرد غاضبا
أنه لن يعتذر ،كما رفض العودة
للجلسة مرة أخرى.

السبسي :ليس لدى
تونس أجندة في ليبيا

قال وزير الخارجية التونسي
خميس الجهيناوي إن بالده تقف
على املسافة نفسها من جميع
األطراف في ليبيا ،وال تملك أجندة
في هذا البلد الجار ،مبينا أن
"الرئيس شدد على أن تونس ليس
لديها أي أجندة في ليبيا سوى
عودة الوئام واألمن واالستقرار".
وأضاف الجهيناوي ،عقب لقائه
الرئيس الباجي قايد السبسي،
"ال مصلحة لتونس إال في أن
تسترجع ليبيا عافيتها وتستعيد
مكانتها الطبيعية وتحافظ على
وحدتها" .وتجري تونس وساطات
مستمرة بني الفرقاء الليبيني ،مع
توافد ممثلني عن "حكومة الوفاق"
املعترف بها دوليا وحكومة الشرق
املوالية للمشير خليفة حفتر ،من
أجل وقف النزاع الذي نشب منذ
أسابيع على أطراف العاصمة
طرابلس.

نزوح ودمار

ورأت لندن وبرلين وباريس أن «هجوم»
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ال ي ـهــدف إل ــى «مـكــافـحــة
اإلرهاب» بل إلى استعادة هذه المنطقة التي
بها ثالثة ماليين نسمة بأساليب «ال ترحم».
وأك ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث أن «ال ـض ــرب ــات
ال ـج ــوي ــة ع ـلــى الـ ـم ــدن وع ـم ـل ـيــات الـقـصــف
العشوائية واستخدام البراميل المتفجرة
فضال عن استهداف البنى التحتية المدنية
واإلنسانية ،وال سيما الـمــدارس والمراكز
الصحية ،تشكل انتهاكات فاضحة للقانون
الدولي اإلنساني» ،مشيرة إلى أن «األسابيع
األخيرة من أعمال العنف» تسببت في مقتل
«أكثر من  120مدنيا».
وف ــي ب ـيــان رس ـمــي نـ ــادر ،اتـهـمــت وزارة
الخارجية السورية ،أمس األول ،قوات سورية
ً
الــديـمـقــراطـيــة (ق ـس ــد) ال ـمــدعــومــة أمـيــركـيــا
بــارت ـكــاب مــذابــح فــي دي ــر ال ـ ــزور ،وطــالـبــت
مجلس األمن بتحمل مسؤولياته في وقف
«اعتداءاتها المستمرة» في المنطقة.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار

إفطار في الجامع األزهر بالقاهرة يوم األحد (أ ف ب)
ووافــق مجلس الـنــواب على
إع ـ ـ ــادة مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون إل ــى
اللجنة التشريعية مــرة أخرى
لـضـبــط ال ـص ـيــاغــة ،ورفـ ــع عبد
ً
ً
العال الجلسة غاضبا متجها
إلى مقر مكتبه ،ليذهب وراء ه
ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب ف ــي مـحــاولــة
لتهدئة الوضع.
ً
وتعليقا على ما حدث ،أدان

«مـسـتـقـبــل وط ـ ــن» ،م ــا شـهــدتــه
ق ــاع ــة الـ ـب ــرلـ ـم ــان «مـ ـ ــن ج ــان ــب
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب بـشــأن
دور ال ـحــزب داخ ــل الـبــرلـمــان»،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى «طـبـيـعــة ال ـصــراع
ال ـ ـقـ ــائـ ــم الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم يـ ـنـ ـت ــه ،ول ــه
كــوال ـيــس ت ـعــود ل ـعــام ونـصــف
العام».
واسـتـنـكــر ال ـحــزب ،فــي بيان

أص ـ ـ ـ ـ ــدره ف ـ ـجـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـعــض
المصطلحات التي جاء ت على
ً
لسان رئيس المجلس ،مشددا
ع ـلــى أن ـه ــا ال ت ـمــت بـصـلــه لما
نـعـيـشــه ف ــى ال ــواق ــع الـسـيــاســي
المصري ،والخاصة بأن الحزب
يمثل مراكز قوى داخل المجلس
إذ إن ال ـحــزب لــم يـتـحــرك يوما
إال لتحقيق المصلحة الوطنية

لمصر .وأهــاب الحزب برئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب م ــراجـ ـع ــة مــا
يصدر عنه من تصريحات بما
يحمله من مسؤولية سياسية
وتجنب الـخــافــات الشخصية
ً
واالتجاهات الخاصة بعيدا عن
ساحات المجلس التي تحيده
عن الدور السياسي المنوط به
ً
رئيسا للبرلمان.

تنظر املحكمة العسكرية بالجزائر
 20مايو الجاري في طلب
اإلفراج عن األمينة العامة لـ"حزب
العمال" لويزة حنون ،املوجودة
رهن الحبس بتهمتي "املساس
بسلطة الجيش" و"املؤامرة ضد
سلطة الدولة" ،في قضية سعيد
بوتفليقة ،شقيق الرئيس السابق،
حسبما أعلن محاميها مقران آيت
العربي ،مشيرا إلى أنها "في حالة
نفسية جيدة".

سريالنكا :تشديد األمن
بعد مقتل مسلم بالسيوف

كثفت قوات األمن دورياتها
في إقليم نورث ويسترن في
سريالنكا ،أمس ،عقب مقتل
مواطن مسلم بعد تعرضه للطعن
بعنف بسيوف في ناتانديا ،شمال
العاصمة كولومبو ،ليصبح أول
ضحايا املواجهات الطائفية ،رغم
فرض حظر التجوال.
وكانت السلطات أعلنت حظر
التجوال في أقاليم البالد التسعة
أمس األول ،للحيلولة دون تفاقم
أعمال العنف بني األغلبية من
عرقية السينهال واألقلية املسلمة.
وتشهد سريالنكا اضطرابات منذ
وقوع تفجيرات انتحارية الشهر
املاضي أودت بحياة  258شخصًا،
بعدما استهدفت ثالث كنائس
وثالثة فنادق وموقعني آخرين،
وأعلن داعش مسؤوليته عنها.

غوتيريش يزور مسجدًا
تعرض لهجوم بنيوزيلندا

ذكر األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريش
أمس ،للمسلمني في مدينة
كرايستشيرش بنيوزيلندا ،التي
شهدت هجومني دمويني راح
ضحيتهما  51شخصا ،أنه أطلق
مبادرات لحماية األماكن املقدسة
والتصدي لخطاب الكراهية.
وأعلن خالل زيارة لـ«مسجد
النور» ،الذي كان تعرض لهجوم
دموي على يد شخص عنصري
أبيض منتصف مارس املاضي،
مما أسفر عن مقتل العشرات،
أن «خطاب الكراهية ينتشر
كانتشار النار في الهشيم في
وسائل التواصل االجتماعي.
وعلينا إخماده» .وقال إنه اختار
كرايستشيرش كوجهة لزيارته
التضامنية السنوية« ،بسبب
الهجوم اإلرهابي الفظيع الذي
تعرض له املسلمون».

ةديرجلا

•
العدد  / 4118األربعاء  15مايو 2019م  10 /رمضان 1440هـ

sports@aljarida●com

29

رياضة
القادسية يطوي موسمه بخسارة أمام السويق العماني
رحيل جماعي للجهاز

الفني والمحترفين ...وناصر «خلص» مع الكويت
أحمد حامد

واص ــل فــريــق القادسية لـكــرة الـقــدم عــروضــه المخيبة
فــي الـمــوســم الـحــالــي ،وسـقــط ،أمــس األول ،أم ــام مضيفه
السويق العماني  ،2-1في المباراة التي جمعت بينهما
فــي مسقط ،ضمن مـبــاريــات الجولة األخـيــرة لمنافسات
المجموعة الثانية.
وتجمد رصيد القادسية عند  7نقاط في المركز الثالث،
في حين حافظ العهد اللبناني على الصدارة برصيد 14
نقطة ،بفوزه على المالكية البحريني.
ولم يقدم األصفر في مسابقة كأس االتحاد ما
يشفع له باالستمرار كأحد المنافسين على لقب
البطولة في ظل غياب أبسط المقومات ،السيما
فيما يخص االنضباط ،والروح القتالية التي كان يتميز
بها الفريق األصفر.
ولعل الخسارة أمام فريق السويق ،والذي لم يحقق أي
فوز في البطولة حتى مواجهة القادسية ،مؤشر واضح
أن الروح اإلنهزامية تسللت إلى الفريق ،وأن الذهاب إلى
مسقط كان تأدية واجب ،بدليل غياب العبين مؤثرين عن
الوفد كيوسف ناصر ،وبدر المطوع ،وسلطان العنزي.
اح ـت ــرام جـمـهــور األص ـف ــر ف ــي ال ـظ ـهــور األخ ـي ــر بـكــأس
االتحاد اآلسيوي كان ضروريا ،لبث األمل في النفوس وأن
القادم سيكون أفضل ،إال أن المنظومة الصفراء أبت حتى
في الوداع أن ترسم البسمة على الوجوه ،ليكون الموسم
الحالي بالنسبة للقدساوية موسما للنسيان.

األرقام تخذل األصفر
لم يحقق القادسية خالل المواسم الثالثة األخيرة سوى
بطولة واحدة من البطولة المحلية الكبيرة "لقب كأس ولي
العهد" ،في حين حصد منافسه التقليدي  8بطوالت من
بينهم لقب الدروي الممتاز لثالث مرات متتالية.

جانب من مباراة القادسية والسويق

وجــاء ظهور األصفر في مسابقة الــدوري هذا الموسم
رغ ــم الــوجــود فــي وصــافــة المسابقة فــي نـهــايــة الـمــوســم،
بعيدا عن الطموح أيضا ،حيث تلقى القادسية  4هزائم
من النصر والكويت والسالمية ،وتعادل في  3مباريات،
وفاز في  11مباراة.
وعلى صعيد كــاس االتـحــاد اآلسـيــوي حقق القادسية
فوزين فقط على السويق العماني ،والمالكية البحريني،
وتعادل في مباراة واحدة أمام العهد اللبناني في بيروت،
ف ــي حـيــن ج ــاءت ال ـخ ـســارة ف ــي  3م ـب ــاري ــات ،م ــن بينهما
مواجهتي المالكية والعهد على استاد جابر الدولي.

رحيل جماعي
قـ ــرار رح ـيــل ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـيــادة ال ــروم ــان ــي إي ــوان
مارين محل اتفاق داخل إدارة القادسية ،كذلك انهاء عقود
المحترفين الكاميروني رونــالــد وانـغــا ،والغامبي إكسل
مــاي ،والـســوري إســراء الحموية ،بينما تبقى المفاضلة
قائمة بين النيجيري ابيابوي ،والعائد لصفوف األصفر
الغاني رشيد سوماليا.
أما فيما يخص مهاجم الفريق يوسف ناصر فإن الالعب،
حسب مصادر قريبة منه ،قد أنهى مفاوضاته مع الكويت
بنجاح ،ليرتدي القميص األبيض في الموسم المقبل.
ويبقى السؤال الذي يجب أن تجيب عنه إدارة القادسية،
هــل هـنــاك خطة لجلب محترفين مميزين أو جـهــاز فني
أفضل مــن مــاريــن؟ أم ان العلة فــي ادارة الـنــادي والجهاز
اإلداري وع ــدم قدرتهما على تسيير نـجــوم الـفــريــق ،بما
يخدم القلعة الصفراء؟!

الحساوي :األصفر في حاجة للمال وإدارة واعية «برقان» يجتمع مع الشمري لتوقيع العقد
اعترف رئيس القادسية السابق فواز الحساوي بأن القلعة
الصفراء في حاجة إلى األمــوال ،إلى جانب إدارة واعية ،من
أجل العودة إلى منصات التتويج فيما يخص لعبة كرة القدم.
وق ــال الـحـســاوي فــي بــرنــامــج بـيــن الـشــوطـيــن إن ــه يرشح
إداري القادسية السابق إبراهيم المسعود ،إلى جانب جمال
مبارك كمساعد ،على أن يتولى جهاز فني مميز بقيادة محمد
إبراهيم المسؤولية.
وأضاف أن األصفر يحتاج إلى عمل كثير من أجل العودة
في جميع األلعاب ،مشيرا إلى أن االنتقادات التي وجهت له
سابقا وقت ترؤسه للقلعة الصفراء من اهتمام فقط بكرة القدم
ليس صحيحا ،لكونه كان يدعم كل األلعاب.
وانتقد رئيس القادسية السابق صفقات القادسية في
الموسم الحالي فيما يخص المحترفين ،مــؤكــدا أنــه حال
وجود فإن السوري عمر السومة سيكون على رأس أولوياته.
وأوضح الحساوي األسباب التي دفعت نجله إلى الذهاب
إلــى الكويت ،مشيرا إلــى أن نجله عبدالعزيز تم شطبه من
سجالت القادسية ،إلى جانب بقية أسرته ،األمر الذي جعله
يلجأ لنادي الكويت ،السيما أن إدارة األبيض هي التي طلبت
وجوده ضمن إدارة النادي.

خالد الفهد وفواز الحساوي

ال تغيير في أعضاء الجهازين
الفني واإلداري للتضامن
قرر مجلس إدارة نادي التضامن استمرار
الجهازين الفني واإلداري للفريق األول لكرة
القدم دون تغيير ،باستثناء منصب المدرب،
بعد رحيل الصربي رادي ،النتهاء عقده بنهاية
الموسم الجاري ،والذي سيتولى المهمة بدال
عنه مدرب أجنبي.
وج ـ ــاء ق ـ ــرار م ـج ـلــس اإلدارة ب ـع ــدم إجـ ــراء
تغييرات ،نـظــرا للجهود ا لـتــي بذلها أعضاء
ال ـج ـه ــازي ــن ال ـف ـنــي واإلداري خـ ــال ال ـمــوســم
الـمــاضــي ،وال ـتــي تكللت بــالـبـقــاء فــي ال ــدوري
الممتاز ،إلى جانب عالقتهم القوية مع جميع
الالعبين دون استثناء.
ومــن المقرر أن يقيم مجلس إدارة النادي

غـبـقــة رم ـضــان ـيــة ألع ـض ــاء ال ـج ـهــازيــن الـفـنــي
واإلداري والالعبين ،احتفاال ببقاء الفريق في
الدوري الممتاز ،بعد فوزه في الجولة األخيرة
على الجهراء بهدفين دون رد.
إلى ذلك ،يسابق عضو مجلس إدارة النادي
رئيس جهاز الكرة فهد دابس ،الزمن لالنتهاء
مــن ملف الـمــدرب ،بعد أن تقلصت المفاضلة
فــي الــوقــت الحالي بين مدربين أجــانــب فقط،
على أن يرفع توصية خالل يومين على األكثر
إلى اإلدارة العتماد قراره ،ومن ثم توقيع العقد
معه ،على أن يتم عقد مؤتمر صحافي في وقت
الحق ،لتقديمه إلى وسائل اإلعالم بمقر النادي.

انتخاب مجلس جديد التحاد السلة اليوم
●

جابر الشريفي

ت ـع ـق ــد فـ ــي ال ـت ــاس ـع ــة م ـســاء
الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
الت ـح ــاد ك ــرة ال ـس ـلــة ،النـتـخــاب
مـجـلــس إدارة ج ــد ي ــد ،بحسب
الـ ـنـ ـظ ــام األس ـ ــاس ـ ــي ل ــات ـح ــاد،
المعتمد من الجمعية العمومية
واالتحاد الدولي.
يذكر أن باب الترشيح أغلق
فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي عـلــى
 12م ــرش ـح ــا ،ح ـيــث قـ ــام ن ــادي
الجهراء بترشيح رشيد العنزي
رئيسا ،كما رشحت ثالثة اندية
اخــرى ممثليها لمنصب نائب
الــرئ ـيــس ،وه ــم خـلـيــل إبــراهـيــم
(ال ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك) وث ـ ــام ـ ــر ال ـش ـن ـفــا
(الـ ـتـ ـض ــام ــن) وعـ ـل ــي ال ـش ـطــي
(القادسية).
ك ـمــا ت ـق ــدم ن ـ ــادي ال ـكــويــت
بترشيح عبدالرحمن حسين
ال ـخ ـب ــاز لـمـنـصــب أم ـي ــن ال ـســر،
ورش ـ ــح ن ـ ــادي ال ـس ــاح ــل غ ــازي

ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ل ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــب أم ـ ـيـ ــن
الصندوق ،ونادي الصليبيخات
عــويــد ال ـع ـنــزي لـمـنـصــب امـيــن
السر المساعد ،ونــادي النصر
مـ ـحـ ـس ــن عـ ـط ــالـ ـل ــه ال ـمـ ـطـ ـي ــري
لـ ـمـ ـنـ ـص ــب ام ـ ـي ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
المساعد.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــت أرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ان ـ ــدي ـ ــة
ب ـتــرش ـيــح مـمـثـلـيـهــا لـعـضــويــة
مجلس االدارة ،وهم عبدالرحمن
الـ ـن ــاش ــي (ك ــاظـ ـم ــة) ومـ ـش ــاري
ال ـح ـب ـي ـنــي (ال ـ ـقـ ــريـ ــن) وف ــاض ــل

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوود (ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي) وول ـ ـيـ ــد
الشمري (الشباب).
وكانت فترة االنسحابات قد
انتهت في وقت متأخر من مساء
أمس ،إذ امتدت الفترة إلى ثالثة
أيـ ــام ول ــم يـنـسـحــب أي مــرشــح
خالل أول يومين.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـنـظــام
األس ـ ــاس ـ ــي يـ ـن ــص عـ ـل ــى ش ــرط
ح ـص ــول ال ـمــرشــح ع ـلــى نصف
عدد أعضاء الجمعية العمومية
ل ــات ـح ــاد  +واح ـ ـ ــد ،ح ـت ــى وإن
لـ ــم ي ـن ــاف ـس ــه أي مـ ــرشـ ــح عـلــى
المنصب.
تجدر اإلش ــارة أيضا إلــى أن
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لــاتـحــاد
تتكون مــن  12نــاديــا ،والنظام
االساسي ينص على أن االتحاد
يتكون من  9أعضاء ،فضال عن
أحقية مجلس إدارة االتحاد في
تعيين عضوين من االندية التي
ليس لها ممثل في االتحاد.

●

حازم ماهر

يعقد مجلس إدارة نادي برقان اجتماعا مع المدرب ماهر الشمري الذي
وقع عليه قيادة الفريق األول لكرة القدم في الموسم المقبل ،وذلك خالل
األيام القليلة المقبلة ،من أجل توقيع العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم.
ومن المنتظر أن يتخلل االجتماع وضع النقاط فوق الحروف فيما
يخص الصفقات التي سيعقدها النادي سواء المحلية أو األجنبية،
وفقا لما يراه المدرب ،خصوصا انه سيطلع على تقرير المدرب
السابق لبرقان وليد نصار ،إلى جانب التطرق إلى فترة اإلعداد
التي قد يتخللها معسكر خارجي ،وعدد المباريات التجريبية
التي سيخوضها الفريق سواء في الكويت أو المعسكر.
وكان مجلس إدارة نادي برقان بقيادة همالن الهمالن قد
استقر على إسناد المهمة إلى الشمري ،بعد المفاضلة بين
أكثر من مــدرب وطني ،حيث رأى أن الشمري الــذي تولى
مــن قبل قـيــادة المنتخب األولمبي ونــاديــي الصليبيخات
وال ـت ـضــامــن ،إل ــى جــانــب عـمـلــه فــي الـعــديــد مــن األن ــدي ــة مــدربــا
مساعدا ،وكذلك خوضه تجربة في دوري الدرجة األولى يمتلك
من الخبرات ما يؤهله لقيادة برقان للتأهل للدوري الممتاز،
لتحقيق أحد أهم أهداف المجلس.

باختصار
وفد من االتحاد األميركي
يزور الكويت

استقبل األمني العام التحاد
كرة القدم الدكتور محمد
خليل بمكتبه امللحق الثقافي
للسفارة األميركية بالكويت
نيلسون وين ،بمناسبة زيارة
وفد من االتحاد األميركي
لكرة القدم البالد من  19إلى
 23من مايو الجاري.
وسيزور الوفد االتحاد
الكويتي لتبادل الخبرات،
ويزور أيضا سفارة بالده.

استمرار فيحان مديرًا
لفريق خيطان

قرر مجلس إدارة نادي خيطان
استمرار مدير الفريق األول
لكرة القدم مشاري فيحان
بمنصبه في املوسم املقبل ،بعد
إسناد مهمة تدريب الفريق إلى
املدرب اإلسباني خوسيه ،خلفا
للمدرب خالد أحمد الذي اعتذر
بدوره عن االستمرار ،مكتفيا
باملوسم السابق الذي قاد فيه
الفريق.
ّ
ووجه فيحان الشكر إلى
مجلس اإلدارة وجهاز الكرة
على قرار استمراره في منصبه،
مؤكدا أن ثقته بالالعبني
لتحقيق طموح املجلس بال
حدود ،ال سيما بعد نجاحهم
في املوسم املاضي في التأهل
للدور نصف النهائي لبطولة
كأس سمو األمير.
ويخطط مجلس إدارة نادي
خيطان إلى حجز إحدى
بطاقتي التأهل عن دوري
الدرجة إلى الدوري املمتاز،
علما بأنه سيجتمع مع املدرب
لالتفاق على الصفقات التي
يريدها لتدعيم صفوف الفريق.

كاظمة ينهي عالقته
بمدرب طائرة الشباب
ماهر الشمري

الجسار أول رئيس التحاد رفع األثقال باإلجماع
أس ـفــرت انـتـخــابــات ات ـحــاد رف ــع األث ـقــال
ع ــن ف ــوز مــرشــح الـتـضــامــن ط ــال الـجـســار
بمنصب الرئاسة باإلجماع ،بعد حصوله
عـلــى أص ــوات جميع األنــديــة ( 13صــوتــا)،
التي حضرت الجمعية العمومية المنعقدة
مساء أمس األول ،والتي شهدت غياب نادي
الشباب فقط ،ليصبح الجسار أول رئيس
التحاد رفع األثقال بعد فصله عن المالكمة.
فــي الـمـقــابــل ،حـصــد مــرشــح الفحيحيل
ث ـن ـيــان ال ـف ـض ـلــي م ـن ـصــب ن ــائ ــب الــرئ ـيــس،

إث ــر حـصــولــه عـلــى  13صــوتــا أي ـضــا ،نظرا
الن ـس ـح ــاب م ــرش ــح ن ـ ــادي ال ـش ـب ــاب نــاصــر
العازمي ،وبعدد األصوات ذاته فاز مرشح
نادي النصر مسيلم العدواني بمنصب امين
السر العام لالتحاد.
وتفوق مرشح السالمية راشد المطيري
على مرشح نادي القرين أحمد الحماد ،بعد
حـصــول الـمـطـيــري عـلــى  12صــوتــا مقابل
صوت واحد لمنافسه ،لينال الفائز منصب
أم ــان ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ،ب ـي ـن ـمــا ن ـج ــح مــرشـحــا

ال ـســاحــل فـ ــارس ال ـنــومــس وب ــرق ــان شــافــي
السبيعي في الفوز بمنصبي أميني السر
وأمين الصندوق المساعدين ،بعد أن حصد
كل منهما على  13صوتا.
وف ـ ـ ــاز م ــرش ــح الـ ـق ــري ــن أحـ ـم ــد ال ـح ـم ــاد
بـمـنـصــب عـضــويــة الـمـجـلــس بـ ــ 12صــوتــا،
م ـت ـف ــوق ــا ع ـل ــى م ــرش ـح ــي الـ ـك ــوي ــت جـ ــراح
ال ـش ــري ـف ــي والـ ـي ــرم ــوك ي ــاس ـي ــن اإلب ــراه ـي ــم
والقادسية صــاح بهمن والـشـبــاب ناصر
العازمي والعربي رائد الصفار.

اليرموك يجدد الثقة
بمدرب الطائرة المطيري
●

محمد عبدالعزيز

جـ ــدد م ـج ـلــس ادارة ن ـ ــادي ال ـيــرمــوك
الثقة بمدرب الفريق االول للكرة الطائرة
بالنادي الوطني خالد المطيري وجهازه
المساعد للموسم الثاني على التوالي.
ونجح المطيري في الموسم المنقضي
في الحصول على وصافة دوري الدرجة
األولى خلف فريق نادي الشباب ،وتأهال
م ـعــا لـ ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ل ـل ـكــرة ال ـطــائــرة
فــي الـمــوســم المقبل بــدال مــن التضامن
والجهراء اللذين هبطا للدرجة األولى.
وأع ــرب الـمـطـيــري عــن سـعــادتــه بثقة
ادارة ا ل ـي ــر م ــوك ،متمنيا أن ي ـكــون عند
حسن الظن وأن يتمكن من مواصلة العمل
مع الفريق بنفس الروح القتالية العالية
والمستوى الفني الجيد الذي ظهر به في
الموسم المنقضي.
وقال" :نعمل وفق خطة طويلة األجل
لبناء فريق قــوي ومتكامل يعتمد على
مجموعة من الشباب الواعدين ،ونجحنا
فــي تحقق الـجــزء االول مــن الخطة بعد
تأهل الفريق للدوري الممتاز في الموسم
الجديد".
وأضاف" :سنسعى جاهدين الستكمال

مــا بــدأنــاه على ان تـكــون مشاركتنا
في الممتاز بهدف المنافسة على
مركز متقدم".
وذكـ ــر ال ـم ـط ـيــري أن ب ــداي ــة فـتــرة
اع ــداد الـفــريــق االول ستكون مطلع
اغسطس المقبل ،وسيكون التركيز
فــي بدايتها على الـجــانــب البدني،
ث ـ ــم االن ـ ـت ـ ـقـ ــال لـ ـلـ ـج ــوان ــب ال ـف ـن ـي ــة
والـتـكـتـيـكـيــة ،الف ـتــا ال ــى ان ــه ربـمــا
يحدث بعض التغييرات في مواعيد
بداية فترة اإلعداد حسب مواعيد
بطوالت الموسم الجديد.
وتمنى المطيري في ختام كالمه
أن يـشـهــد ال ـمــوســم ال ـجــديــد عــودة
المحترف األجنبي للعبة مرة أخرى
بعدما لمس الجميع مــدى التأثير
السلبي لغيابه عن الدوري المحلي
في المواسم السابقة.
وعن الالعبين المعارين ،علمت
"الجريدة" أن اليرموك سيستعيد
خدمات نجمه عبدالوهاب الجيران
الـ ـمـ ـع ــار ل ـ ـنـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة مـنــذ
الموسم الماضي ،وذلك بعد انتهاء
فترة اإلعارة.

أنهى مجلس إدارة نادي
كاظمة عقد مدرب فريق شباب
تحت  18سنة للكرة الطائرة
الوطني إبراهيم املنصوري،
بعدم التجديد له في املوسم
املقبل.
وكان املنصوري يشغل
أيضا منصب املدير الفني
لقطاع الناشئني ،وقاد فريق
شباب البرتقالي للفوز بلقب
بطولة كأس تحت  18سنة
هذا املوسم ،2019-2018
ودخل في مفاوضات مع
إدارة النادي للتجديد في
املوسم املقبل ،لكنها تعثرت
بسبب عدم موافقة املنصوري
على الشروط الجديدة التي
وضعتها إدارة اللعبة ،مما دفع
إدارة النادي إلى إبالغه بكتاب
رسمي بعدم التجديد معه في
املوسم الجديد ،لعدم موافقتها
على الشروط الجديدة للتعاقد
في املوسم املقبل.

«عمومية» الكرة
الطائرة اليوم

خالد المطيري

يعقد مساء اليوم اجتماع
الجمعية العمومية "غير
العادية" التحاد الكرة الطائرة
في مقر االتحاد باللجنة
األوملبية ،وذلك لتحديد موعد
فتح باب الترشح النتخابات
مجلس اإلدارة الجديد.
يأتي ذلك بناء على الطلب
السابق لألندية األعضاء من
اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون
االتحاد عقد العمومية غير
العادية في هذا التوقيت
لتحديد موعد فتح باب
الترشح النتخابات مجلس
اإلدارة ،وذلك عقب تأجيل
االنتخابات التي كانت مقررة
 5مايو الجاري ،بسبب خطأ
إجرائي في فترة الترشح،
بعدما قلصتها اللجنة إلى
ً
أربعة أيام بدال من خمسة،
ً
وتفاديًا ألي طعون مستقبال
على االنتخابات.
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كويت ستيل يؤجل حسم تأهل
الحسين في دورة الروضان
تلقى نادي الحسين هزيمته
األولى على يد كويت ستيل
بثالثية ،ليتأجل حسم التأهل
للدور الثاني في دورة الروضان
إلى الجولة األخيرة.

ح ـقــق ال ـثــاثــي ب ــي إم دب ـل ـيــو وك ــوي ــت ستيل
ومـجـمــوعــة عـبــدالـعــزيــز ال ـخــالــدي  3ان ـت ـصــارات
مستحقة ضمن منافسات الـيــوم الثامن بــدورة
المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية
لكرة القدم.
في المباراة االولى ،ظهر كويت ستيل بصورة
م ـغــايــرة لـيـحـقــق ان ـت ـص ــارا مـنـطـقـيــا ع ـلــى ن ــادي
الحسين االردنــي بثالثية عبدالعزيز االنصاري
وص ــال ــح ال ـفــاضــل واإلي ـط ــال ــي م ــارك ــو ،لـيـعــوض
الـفــائــز بــذلــك هزيمته فــي ظـهــوره االول على يد
ماي فاتورة.
في المقابل ،تلقى نادي الحسين هزيمته االولى
بعد فوزه على شركة صناعات التبريد في الجولة
االولى ،ليتأجل حسم التأهل للجولة االخيرة.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة حـقــق فــريــق مجموعة
عبدالعزيز الخالدي انتصارا مستحقا على دار
المحمدية بأربعة أهداف لهدفين ،وسجل للفائز

عـبــدالـلــه الـعـتـيـبــي وم ـع ــاذ الـعـسـيــري وعـبــدالـلــه
العواد ،وللخاسر خوان وبيدرو.
و ضـمــن بــذ لــك مجموعة عبدالعزيز الخالدي
التأهل ألدوار خروج المغلوب بعدما رفع رصيده
إلى ست نقاط.
وف ــي ال ـم ـب ــاراة االخ ـي ــرة خ ــرج فــريــق الـجــالـيــة
ال ـس ــوري ــة م ــن الـمـنــافـســة م ـب ـكــرا بـهــزيـمــة ثقيلة
على يد بي ام دبليو بتسعة اهداف ،تناوب على
تسجيلها سامبايو وسترينجاري وعبدالرحمن
الطويل.
ويلتقي اليوم نادي االتحاد مع فريق المرحوم
عبداللطيف الفضالة ،وشاري كار مع فريق بوسعود،
وفريق الشهيد فهد االحمد مع الخليج للكابالت.
ويكفي الكابالت وشاري كار تحقيق االنتصار
الثاني لهما إلعالن التأهل رسميا للدور التالي،
بعد فــوز شــاري كــار العريض على فهد االحمد
وتغلب الكابالت على بوسعود.

من الدورة

منافسات اليوم الثامن لدورة الروضان

كعوش :محطة إعداد لنشامى الصاالت فامبيتا :أفضل االستمرار في الكويت
نــال اإلسباني جوسيكو،
محترف فريق كويت ستيل،
جائزة أفضل العب ،المقدمة
مـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـم ــن
منافسات اليوم الثامن.
 أعلنت اللجنة المنظمةت ــوزي ــع الـ ـت ــذاك ــر ال ـم ـجــان ـيــة
الل ـت ـقــاط ال ـص ــور الـتــذكــاريــة
مع أسـطــورة رومــا اإليطالي
فــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي ال ـي ــوم
(األربعاء).

جوسيكو محترف كويت ستيل يتسلم جائزة أفضل العب

أكد معاذ كعوش ،مدرب فريق حمادة األردني ،أن دورة الروضان تعد رقم
واحد في الوطن العربي ،قياسا على المستوى الفني والعمل االحترافي
المنظم الذي تشهده فعالياتها.
وأضاف أن زيادة عدد الفرق األردنية بالدورة هذا العام إلى  3فرق ُيعد
أمــرا منطقيا ،لالستفادة من منافساتها القوية ،إلى جانب التعبير عن
قدرة الالعب األردني الذي يتأثر سلبا بإيقاف منافسات الدوري المحلي
لكرة الصاالت.
َّ
وبين كعوش أنه رفقة المدرب الوطني عثمان الحسنات يشاركان في
الدورة عبر قيادة فريقي حمادة وحسين إربد ،الذي يظهر بالدورة ألول
مرة ،الفتا إلى أنهم يطمحون للذهاب بعيدا في سباق المنافسة على اللقب.
وأكد أن الــدورة تمثل محطة مهمة في رحلة إعــداد منتخب النشامى،
السيما أن الفرق األردنية الثالثة تشارك بتشكيلة من الالعبين الوطنيين،
كما يشارك  4العبين كمحترفين مع فرق أخرى ومعظمهم العبون دوليون.

ك ـشــف ال ـب ــرازي ـل ــي ج ــاي ــرو فــامـبـيـتــا
مـحـتــرف كــاظـمــة الـســابــق ال ــذي يــدافــع
ع ــن ألـ ـ ــوان ال ـخ ـل ـيــج ل ـل ـكــابــات أنـ ــه لــم
يـحـســم و جـهـتــه ا لـمـقـبـلــة ،وأ ن ــه يمتلك
عروضا ايطالية وبرازيلية ،موضحا
أنــه يـفـضــل االس ـت ـمــرار فــي الـكــويــت أو
الرحيل للدوري اإليطالي.
وأكد فامبيتا صعوبة المنافسة في
دورة الروضان في ظل التطور الالفت
والكبير في مستوى جميع الفرق ،وأن
ا لــرا غــب في الفوز باللقب عليه العمل
بشكل مدروس خطوة تلو االخرى من
اجل تحقيق ذلك.

ولفت الى أن الدورة ومع كل نسخة
ج ــدي ــدة تـكـشــف ع ــن الع ـب ـيــن ج ــدد من
المحليين وا لـمـحـتــر فـيــن ،وذ ل ــك يرفع
المستوى الفني ويشعل الصراع على
اللقب.
وأش ـ ــاد فــامـبـيـتــا ب ـج ـم ـهــور الـ ــدورة
الـ ـ ــذي ي ــرت ـب ــط م ـع ــه ب ـع ــاق ــة وطـ ـي ــدة،
مبينا أنه يعتبر ملح ا لــدورة والدافع
االبـ ـ ـ ــرز ل ــاع ـب ـي ــن ل ـت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل مــا
عندهم.

المنافسة تشتعل في بطولة  %80للقدم النسائية  ٥مباريات في «الكويتية لالستثمار» اليوم
سترايكر حقق أول فوز على حساب فتيات سلوثس
ح ـقــق ف ــري ــق س ـتــراي ـكــر فـ ــوزا مـسـتـحـقــا ع ـلــى ف ـت ـيــات سـلــوثــس
بهدفين مقابل ال شيء ،في المباراة التي جرت بينهما مساء
امس االول ،في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة
النسائية الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها مؤسسة
 ،%80من  12حتى  23الجاري.
وأقيمت المباراة على المالعب الفرعية الستاد جابر
ال ــدول ــي ،ضـمــن مــواج ـهــات ال ــدور األول مــن منافسات
المجموعة األولى ،حيث تقام لقاءات تلك المرحلة بين
المجموعات بطريقة الــدوري من دور واحــد ،ويتأهل
األول والثاني من كل مجموعة للدور ربع النهائي الذي
يقام بخروج المغلوب.
وتقام البطولة بشراكة استراتيجية وتعاون كامل
مع اتحاد الكويت لكرة القدم ،من خالل اللجنة النسائية
لــات ـحــاد ،بــرئــاســة فــاطـمــة ح ـي ــات ،وب ــدع ــم م ــن ال ــدوري
اإلسباني (الليغا) ،ممثال في العبة المنتخب اإلسباني
ونادي ملقا ادريانا مارتين ومايتي فنتورا.
ونـظـمــت مــارت ـيــن ورشـ ــة عـمــل قـبــل ان ـط ــاق الـبـطــولــة،
شملت حصصا تدريبية وتوجيهات فنية لالعبات الفرق
المتنافسة ،لتحفيزهن أثناء المباريات واالهتمام بالجدية
فــي األداء واكتساب الخبرات وصقل الـمـهــارات الفردية
ورفع مستوى اللياقة البدنية.
وفي نفس السياق ،وضمن منافسات الجولة الرابعة
للبطولة ،تقام اليوم مباراتان بين فريق بليدز وسلوثس
في المجموعة االولى بالتاسعة مساء ،على المالعب الفرعية
الستاد جابر الدولي ،وفي المجموعة الرابعة يلتقي فريق
ليونزووافز في العاشرة مساء على نفس الملعب.

فرصة ثالثة للشارقة لحسم لقب
الدوري أمام الوحدة
س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ـ ــة
أم ــام فــرصــة
ثالثة لحسم
الـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــب
عـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــا
يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
الخامس ،اليوم ،في
قـمــة الـمــرحـلــة الـخــامـســة
والعشرين قبل األخيرة من الدوري اإلماراتي
لكرة القدم.
ويتفوق الشارقة ،المتصدر برصيد 53
نقطة ،على شباب األهلي الثاني بثالث نقاط،
و ف ــارق المواجهتين المباشرتين بينهما،
لــذلــك يحتاج إلــى ثــاث نـقــاط مــن مباراتيه
المتبقيتين أمام الوحدة ثم اإلمارات ،ليتوج
باللقب الغائب عن خزائنه منذ .1996
وكان بإمكان الشارقة التتويج قبل أربع
مراحل من ختام البطولة ،لكنه تعادل أمام
دب ــا ال ـف ـج ـيــرة ( )2-2ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـثــالـثــة
والـعـشــريــن ،ثــم ُمـنــي بهزيمته األول ــى هــذا
الموسم على يد الوصل ( )3-2في المرحلة
الماضية ،مقابل فوز مطارده شباب األهلي
على الظفرة  2-3والنصر  ،1-3ما َّ
أجل حسم
اللقب.
وعـلــى الـشــارقــة أن يرتقي بمستواه ،من
أجل محاولة تجديد الموعد مع االنتصارات
الـتــي غــابــت عنه ألرب ــع مــراحــل متتالية ،ما
تسبب في تقليص الفارق بينه وبين شباب
األه ـلــي إل ــى ث ــاث ن ـقــاط ،بـعــدمــا وص ــل إلــى
 11نقطة.
ولــن يـكــون الــوحــدة الـخــامــس ب ــ 43نقطة

خ ـص ـم ــا س ـهــا
ل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــب
األرض ،فــي
ظـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ــألـ ـ ــق
مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه
األرج ـن ـت ـي ـن ــي
س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان
ت ـ ـي ـ ـغـ ــالـ ــي ،ال ـ ـ ــذي
س ـج ــل  8أه ـ ـ ـ ــداف مــن
أصــل  11لفريقه فــي المباريات
الثالث األخيرة ،ليتصدر ترتيب
الهدافين برصيد  25هدفا ،ويصبح ثاني
أفضل هــداف فــي تــاريــخ ال ــدوري اإلمــاراتــي
( 135هدفا).
ويـلـعــب ش ـبــاب األه ـل ــي ال ـي ــوم أي ـضــا مع
ضيفه بني ياس السادس ( 39نقطة) بطموح
مواصلة االنتصارات والضغط على الشارقة،
على أمل أن يتعثر األخير مجددا.
ويواجه العين الرابع ( 43نقطة) اختبارا
صعبا أمــام الوصل ضمن مسعاه للحفاظ
على مــركــزه الـحــالــي على األق ــل ،مــا يضمن
له اللعب في الدور التمهيدي لدوري أبطال
آسيا الموسم المقبل ،في حين يستضيف
الجزيرة الثالث ( 44نقطة) الظفرة.
وستكون المنافسة محتدمة بين اإلمارات
ال ـثــانــي عـشــر والـفـجـيــرة ال ـثــالــث عـشــر قبل
األخـ ـي ــر ( 18ن ـق ـطــة ل ـكــل م ـن ـه ـمــا) ،لـتـجـنــب
الهبوط إلى الدرجة الثانية ،فيما يبدو دبا
الـفـجـيــرة ،ال ــذي يـحــل ضـيـفــا عـلــى االت ـحــاد
ك ـل ـبــاء ،األقـ ــرب لـيـكــون أول ال ـمــودع ـيــن ،مع
تــوقــف رصـيــده فــي الـمــركــز األخـيــر عند 13
نقطة.
(أ ف ب)

فرحة فريق سترايكر بالفوز

تــدشــن النسخة الخامسة لبطولة الشركة
الكويتية لالستثمار لكرة قدم الصاالت للبراعم
مواليد  2006و 2007منافساتها فــي الرابعة
من بعد عصر اليوم ،على صالة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشويخ
مقابل جامعة الكويت.
ويقام اليوم  5مباريات تجمع فريق المسار
لإلجارة واالستثمار مع فريق المرحومة الفنانة
طيبة الـفــرج (المجموعة األول ــى) ،وفــريــق نقل
وت ـجــارة الـمــواشــي مــع فــريــق الـمــرحــوم الفنان
علي المفيدي (المجموعة الثانية) ،وفريق سراي
للعطور مــع فــريــق المرحومة الفنانة عائشة
إبراهيم (المجموعة الثالثة) ،وفريق معرض
الكويت الدولي مع فريق المرحوم الفنان ماجد
السلطان (المجموعة الرابعة) ،وفريق أكاديمية
بسبيطلة التونسي مع فريق المرحوم الفنان
غانم الصالح (المجموعة الخامسة).
ويشارك في البطولة التي تختتم منافساتها
يــوم  25من مايو الـجــاري 27 ،فريقا من داخل
وخ ــارج الكويت ،وتــم تــوزيــع الـفــرق على تسع
مجموعات ،بنظام الدوري من دور واحد ،على
أن يتأهل أول كل مجموعة لدور الثمانية ،علما
بأن الفرق التسعة المتأهلة ستجرى بينها قرعة
الختيار فريقين يلعبان مباراة فاصلة ،وينضم
الفائز منهما إلى الفرق السبعة ،وتقام األدوار
النهائية (الثمانية ،نصف النهائي ،النهائي)
بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
ويحصل البطل ووصيف النسخة الخامسة
عـلــى م ـكــافــآت مـجــزيــة م ــن ال ـشــركــة الكويتية
لــاسـتـثـمــار ،كـمــا يـنــال أفـضــل الع ــب وح ــارس

من منافسات النسخة السابقة
مرمى وهداف البطولة على جوائز قيمة ،إضافة
إلــى الجوائز التي سيتم تقديمها للجماهير
بشكل يومي.
وق ــال ط ــال ال ــرش ــدان مــديــر أول الـعــاقــات
العامة واإلعــام بشركة الكويتية لالستثمار:
"تحمل الشركة الكويتية لالستثمار على عاتقها
مسؤولية اكتشاف مواهب واعــدة في مرحلة
البراعم مع صقل خبراتها وتنمية مهاراتها،
في محاولة منها لعودة الكرة الكويتية إلى
سابق عصرها الذهبي الــذي صالت وجالت
فيه وحققت العديد من االنجازات ،منها الظفر

بكأس آسيا عام  ،1980والتأهل لمونديال 1982
بإسبانيا ،لذلك تحرص على إقامة البطولة
للعام الخامس على التوالي ،مع توفير جميع
اإلمكانيات الالزمة إلنجاحها فنيا وتنظيميا".
وأشار الرشدان إلى أن البطولة تجني ثمار
نجاحها فنيا وتنظيميا وجماهيريا من خالل
حرص فرق من القارات الثالث آسيا وإفريقيا
وأوروب ــا على المشاركة ،مـشــددا على أن هذه
المشاركة من شأنها أن ترتقي بالمستوى الفني
وتحقيق دعاية للكرة الكويتية بشكل رائع.

ملعب الوكرة المونديالي يستضيف
نهائي كأس أمير قطر

ملعب الوكرة
أعلن االتحاد القطري لكرة القدم واللجنة
العليا للمشاريع واإلرث أمس األول استضافة
ملعب الوكرة المونديالي المباراة النهائية
لبطولة كأس أمير قطر لهذا الموسم ،غدا.
ويـلـتـقــي ال ـســد م ــع الــدح ـيــل ف ــي ال ـم ـبــاراة
الـنـهــائـيــة لـلـبـطــولــة ،ال ـتــي م ــن الـمـنـتـظــر أن
يتابعها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
قـطــر مــن الـمـلـعــب ،ال ــذي سيستضيف عــددا
من مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم
المقررة في قطر عام .2022
وبينما يسعى السد للتتويج بالثنائية
المحلية ه ــذا الـمــوســم ،بــإضــافــة لـقــب كــأس
األم ـيــر إل ــى بـطــولــة ال ـ ــدوري ،الـتــي ت ــوج بها
ف ــي وق ــت ســابــق م ــن ال ـمــوســم ال ـحــالــي ،فــإن
الدحيل يرغب في تعويض جماهيره فقدانه
لـقــب ال ـ ــدوري ،ال ــذي أحـ ــرزه فــي الموسمين
الـمــاضـيـيــن ،مــن خ ــال ال ـح ـصــول عـلــى لقب
الكأس.

كما تشهد المباراة إعالن النجم اإلسباني
المخضرم تشافي هيرنانديز ،العــب فريق
السد وسفير اللجنة العليا ،إنهاء مسيرته
االحترافية كالعب.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـت ــم ت ـن ـظ ـيــم ع ـ ــدد مــن
ال ـف ـعــال ـيــات إلث ـ ــراء ت ـجــربــة ال ـج ـم ـهــور بـهــذه
المناسبة.
وفـ ــي كـلـمـتــه حـ ــول ح ـفــل تــدش ـيــن ملعب
الـ ــوكـ ــرة ،قـ ــال خ ــال ــد ال ـ ـكـ ــواري ،م ــدي ــر إدارة
التسويق واالتصال في اتحاد الكرة القطري،
"يسعدنا فــي االتـحــاد اقـتــراب موعد نهائي
أغلى الكؤوس .ونهنئ فريقي السد والدحيل
لتأهلهما لنهائي كأس األمير".
وأضــاف الكواري" :ستكون لحظة مميزة
وم ـش ــوق ــة ع ـن ــدمــا ي ـت ــواج ــه ال ـف ــري ـق ــان عـلــى
أرض استاد الوكرة الذي سيستقطب أنظار
الـعــالــم عند استضافته مـبــاريــات مونديال
قطر ."2022

بدوره ،قال جاسم الجاسم ،رئيس عمليات
موقع اسـتــاد الــوكــرة" ،أود أن أتـقــدم بجزيل
الشكر لكل األفــراد والشركاء الذين أسهموا
بال كلل في تجهيز ملعب الوكرة الستضافة
نـهــائــي ك ــأس األم ـي ــر .وأرجـ ــو أن تـثـمــر هــذه
الجهود في تقديم تجربة مميزة للجمهور
خالل المباراة النهائية".
وأض ــاف ال ـجــاســم" :ان ـنــي عـلــى يـقـيـ ٍـن تــام
بأن ملعب الوكرة سيكون أيقونة معمارية
رياضية خالل كأس العالم القادمة .ويشرفنا
أن ي ـكــون ثــانــي مــاعــب ال ـمــونــديــال جــاهــزا
قبل  3.5أعــوام من انطالق البطولة الكروية
المنتظرة".
و تــا بــع " :نـحــن فــي اللجنة العليا نتطلع
إلى التعاون مع كل شركائنا وزمالئنا خالل
األعــوام المقبلة ،لتنظيم بطولة استثنائية
للمرة األولى في العالم العربي".
(د ب أ)

أول طاقم تحكيم
نسائي لرجال آسيا
أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
أمس أن طاقم تحكيم نسائي سيقود
مباراة للرجال للمرة األولى في تاريخ
مـســابـقـتــه ،وذلـ ــك ف ــي مـ ـب ــاراة فــريـقــي
يانغون يونايتد من ميانمار وناغا
وورل ــد الـكـمـبــودي الـيــوم ضمن كأس
االتحاد.
وسـ ـتـ ـك ــون الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة يــوش ـي ـمــي
َ َ
الحك َمة الرئيسة للمباراة
ياماشيتا
بمعاونة مواطنتيها ماكوتو بوزونو
ونومي تيشيريغو.
وك ـ ــان ع ـل ــى الـ ـث ــاث ــي الـتـحـكـيـمــي
اجـ ـتـ ـي ــاز اخـ ـتـ ـب ــار ال ـل ـي ــاق ــة ال ـب ــدن ـي ــة،
ومطابقة متطلبات الحكام من الرجال
قبل اختيارهن وتعيينهن في الوقت
ً
الـمـنــاســب "ألن ـهــن أي ـضــا ج ــزء مــن 12
َ
َحك َمة سيمثلن آسيا في بطولة كأس
العالم لكرة القدم للسيدات  2019في
يونيو" بحسب ما أفاد االتحاد القاري.
وقالت ياماشيتا التي شاركت في
نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17
عاما  ،2018وكأس آسيا للسيدات 2018
في األردن" :هذا هو أحد أحالمي .لقد
عملنا بجهد كبير وهذه هي النتيجة.
ي ـج ــب أن أشـ ـك ــر االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـي ــوي
لمنحنا هذه الفرصة والدخول في كتب
تاريخ التحكيم اآلسيوي".
وأضافت" :إنه إنجاز مهم بالنسبة
لـنــا ،ألن ه ــذه هــي ال ـمــرة األول ــى التي
تـتــولــى فيها ث ــاث س ـيــدات التحكيم
ف ــي ب ـط ــوالت األن ــدي ــة ال ـت ــي ينظمها
االتحاد اآلسيوي ،وتأتي أهمية ذلك
ً
أيضا ألنها قبل نهائيات كأس العالم
للسيدات ،حتى نبذل قصارى جهدنا
في كل مباراة".
(أ ف ب)
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يواجه التسيو اليوم في نهائي كأس إيطاليا
يلتقي أتاالنتا مع التسيو في
المباراة النهائية لبطولة كأس
إيطاليا لكرة القدم اليوم ،حيث
يحوال تركيزهما عن السباق
الساخن نحو الوجود ضمن
المراكز األولى بترتيب الدوري
المحلي المؤهلة للمسابقات
األوروبية في الموسم القادم.

ي ــأم ــل أت ــاالنـ ـت ــا ت ـت ــوي ــج مــوس ـمــه
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي مـ ــن خـ ـ ــال إح ـ ـ ـ ــراز لـقــب
مسابقة كــأس إيطاليا للمرة األولــى
منذ  ،1963وذلك حين يتواجه اليوم
م ــع الت ـس ـيــو ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
ال ـتــي يحتضنها الـمـلـعــب األولـمـبــي
في العاصمة.
وب ـعــد أن احـتـكــر يــوفـنـتــوس لقب
الكأس في المواسم األربعة الماضية،
فتح أتاالنتا الباب أمام تتويج بطل
ج ــدي ــد لـلـمـســابـقــة م ــن خ ــال إق ـصــاء
رجال المدرب ماسيميليانو أليغري
مــن الــدور ربــع النهائي باكتساحهم
 -3ص ـفــر ،بفضل ثنائية للكولومبي
المتألق دوفان زاباتا.
وفي نصف النهائي ،تخلص فريق
الـ ـم ــدرب جـ ــان ب ـي ـيــرو غــاسـبـيــريـنــي
مــن فـيــورنـتـيـنــا ،ال ــذي أذل روم ــا في
رب ــع ال ـن ـهــائــي  ،1-7لـيـحـجــز مـقـعــده
في النهائي للمرة األولــى منذ 1996
والــرابـعــة فــي تــاريـخــه الـمـتــوج بلقب
يـتـيــم فــي كــل الـمـســابـقــات ،وك ــان في
الكأس بالذات عام  1963على حساب
تورينو.
وال يـ ـنـ ـحـ ـص ــر إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز أتـ ــاالن ـ ـتـ ــا
بالوصول الى نهائي مسابقة الكأس
وح ـســب ،بــل يـنــافــس أي ـضــا مــن أجــل
الـمـشــاركــة فــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
للمرة األول ــى فــي تــاريـخــه ،إذ يدخل
الى المرحلتين األخيرتين من الدوري،
وهو في المركز الرابع األخير المؤهل
ال ــى الـمـســابـقــة ال ـقــاريــة ب ـفــارق ثــاث
ن ـقــاط أم ــام كــل مــن الـعـمــاقـيــن رومــا
وم ـي ــان ،ونـقـطــة خـلــف ج ــار األخـيــر
إنتر الثالث.

جانب من مباراة سابقة بين التسيو واتاالنتا هذا الموسم

الفوز بلقب الكأس في العاصمة،
سيكون أفضل تتويج لهذا الموسم
االس ـت ـث ـنــائــي ألت ــاالن ـت ــا الـ ــذي "يــريــد
تحقيق حلم المشجعين الــذي كانوا
رائـعـيــن بـحـمــاسـهــم" بحسب مــا قــال
غاسبيريني السبت ،بعد الفوز على
جـ ـن ــوى  1-2فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ،وت ـعــزيــز
حظوظ الفريق بالمشاركة في دوري
األبطال.
أم ـ ـ ــا التـ ـسـ ـي ــو ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر مــن
المتمرسين في مسابقة الكأس ألنه
ي ـخــوض الـنـهــائــي ال ــراب ــع مـنــذ 2013
والعاشر في تاريخه المرصع بستة
ألـقــاب (آخــرهــا عــام  ،)2013فــإنــه فقد
األمل في الوجود بين األربعة األوائل
فــي الـ ـ ــدوري ،حـتــى أن مـشــاركـتــه في
مسابقة "يوروبا ليغ" مستبعدة من
خالل ترتيبه في "سيري آ" ،مما يجعل
تتويجه بلقب الـكــأس مصيريا ألنه
سيمنحه بطاقة المشاركة في الدوري
األوروبي.

التسيو الستغالل ملعبه
وي ــدخ ــل فــريــق ال ـعــاص ـمــة بـقـيــادة
مدربه سيموني إينزاغي الى مباراة
ا لـيــوم متمتعا بأفضلية اللعب على
الملعب األولمبي ،الذي يتشاركه مع
جاره اللدود روما ،لكن ذلك ال يعني
أنه قادر على استغالل هذه األفضلية
لمصلحته في مواجهة أتاالنتا ،وأبرز
دليل ما حصل قبل أقل من أسبوعين
حين خرج فريق غاسبيريني منتصرا
مــن ملعب منافسه  1-3فــي المرحلة
الخامسة والثالثين من الدوري.

وبعد خسارة الدوري أمام أتاالنتا،
تـطــرق إيـنــزاغــي الــى مواجهة نهائي
الكأس بالقول" :نعلم أن مباراة نهائي
الكأس ستكون مفتوحة ،ويجب علينا
أن نرتكب أقل عدد ممكن من األخطاء،
دون أن يتكرر مــا شـهــدنــاه الـيــوم (5
مـ ــايـ ــو) ...أت ــاالن ـت ــا يـسـتـحــق ال ـع ــودة
بالنقاط الثالث".
ورغ ـ ــم ب ــداي ـت ــه ال ـص ـع ـبــة وتـخـلـفــه

بعد أقل من دقيقتين ونصف بهدف
لماركو بارولو ،كان أتاالنتا الطرف
األف ـض ــل ف ــي ال ـل ـقــاء واس ـت ـحــق الـفــوز
ومحافظته على سجله ا لـخــا لــي من
الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليا
(قبل أن يضيف الثالثة عشرة السبت
بفوزه على جنوى  ،)1-2محققا فوزه
األول في معقل التسيو (-1صفر) منذ
 9مارس .2014

دي روسي يسدل الستار على مشواره مع
ق ـ ـ ــرر الع ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط ال ـق ــائ ــد
دان ـي ـي ـلــي دي روس ـ ــي أن يـســدل
الـسـتــار على م ـشــواره مــع رومــا،
ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي داف ـ ــع ع ــن أل ــوان ــه
منذ بداية مسيرته الكروية ،من
أجــل البحث عن مغامرة جديدة
بعمر الخامسة والثالثين ،وذلك
حـسـبـمــا أع ـل ــن نـ ــادي الـعــاصـمــة
اإليطالية أمس.
وي ـ ـ ـخـ ـ ــوض ب ـ ـطـ ــل مـ ــونـ ــديـ ــال
 2006مباراته األخـيــرة بقميص
"جـ ـ ــالـ ـ ــوروسـ ـ ــي" عـ ـل ــى ال ـم ـل ـعــب
األول ـم ـبــي فــي الـعــاصـمــة فــي 26
الـ ـج ــاري ،ح ـيــن يـلـعــب رومـ ــا مع
ضيفه بارما في المرحلة الثامنة
والـثــاثـيــن األخ ـيــرة مــن ال ــدوري
ً
المحلي ،منهيا بذلك مشوار 18
ً
عاما في هذا النادي.
ً
وخــافــا لرفيق ال ــدرب القائد
السابق فرانشيسكو توتي ،الذي
قـ ــرر ف ــي  2017إنـ ـه ــاء م ـش ــواره

الكروي مع الفريق الذي دافع عن
ألــوانــه طــوال مسيرته ،يريد دي
روس ــي مــواصـلــة الـلـعــب لـكــن مع
فريق آخر ،حسبما كشف النادي
فـ ــي بـ ـي ــان ق ـ ــال ف ـي ــه إن ال ــاع ــب
"يـعـتــزم خ ــوض مـغــامــرة جــديــدة
ً
بعيدا عــن روم ــا .ستكون نهاية
حقبة".
وستكون المباراة األخيرة على
الـمـلـعــب األول ـم ـب ــي ل ــدي روس ــي
بقميص روما الذي بدأ مشواره
معه في الفرق العمرية عام ،2000
مصيرية لنادي العاصمة الذي
يقاتل من أجل محاولة الحصول
على أحد المركزين الثالث والرابع
المؤهلين لــدوري أبطال أوروبــا
ال ـمــوســم ال ـم ـق ـبــل ،ألن ــه يتخلف
ً
حــال ـيــا ب ـفــارق  4ن ـقــاط عــن إنـتــر
ميالن الثالث ،وثالث عن أتاالنتا
الرابع قبل مرحلتين على نهاية
الموسم.

واع ـت ـب ــر ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
لروما جيمس بالوتا أنه "طوال
 18ع ــام ــا ،كـ ــان دان ـي ـي ـلــي الـقـلــب
النابض لروما ،سنبكي جميعنا
حين يضع قميص جالوروسي
للمرة األخيرة ضد بارما ،لكننا
نـ ـحـ ـت ــرم رغـ ـبـ ـت ــه ف ـ ــي م ــواصـ ـل ــة
مسيرته الكروية ،حتى إن كانت،
ً
وبعمر يناهز الـ  36عاما ،بعيدا
عن روما".
وخاض دي روسي  615مباراة
ً
مع روما ،وسجل له  63هدفا في
جـمـيــع الـمـســابـقــات وأحـ ــرز معه
ل ـقــب الـ ـك ــأس اإلي ـط ــال ـي ــة مــرتـيــن
عامي  2007و ،2008إضافة إلى
الكأس السوبر عام .2007
وناب دي روسي عن أسطورة
ال ـن ــادي فــرانـشـيـسـكــو تــوتــي في
ارت ــداء شــارة القائد بعد اعتزال
األخير عام  ،2017علما بأن توتي
هو الالعب الوحيد الذي يتفوق

كروس وبيل وإيسكو على رادار باريس
ذك ــرت تـقــاريــر إخ ـبــاريــة أن بــاريــس
سـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان م ـه ـت ــم بـ ـث ــاث ــة مــن
الع ـب ــي ري ـ ــال م ــدري ــد ،هـ ــم :تــونــي
كروس وغاريث بيل وفرانسيسكو
أالركــون "إيسكو" ،وأنه حدد لهم
قيمة سوقية تبلغ  80و 70و60
ً
مليون يورو ،على الترتيب ،علما
بأن هذه القيم قابلة للتفاوض.
ون ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
"باريس سان جرمان"
ً
تـقــريــرا ،أمــس ،تشير
ف ـيــه إل ــى أن الـمــديــر
الــريــاضــي لـبــاريــس
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ــان،
أنـ ـتـ ـي ــرو ه ـن ــري ـك ــي،
يـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام
وضع هؤالء الالعبين
ً
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا
األلماني والويلزي ،الذين
ال ي ــدخـ ـل ــون ض ـم ــن خـطــط
م ـ ـ ــدرب ال ـ ــري ـ ــال زيـ ـ ــن ال ــدي ــن
زيدان.
ً
وأكـ ـ ـث ـ ــر ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ج ــذب ــا

اله ـت ـمــام ن ــادي الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة هو
ً
كــروس ،نظرا ألن مــدرب الفريق توماس
تــوخ ـيــل ي ـسـعــى ل ـت ـعــزيــز مـنـطـقــة وســط
الملعب.
أمـ ــا إي ـس ـك ــو وبـ ـي ــل ف ـق ــد يـحـتــاجـهـمــا
الـبــي إس جــي لرغبته فــي بيع جوليان
دراكسلر ،كما أنه يــدرس كذلك مستقبل
كــافــانــي ،وح ــال ح ــدوث ذل ــك سيحل
العبا ريال مدريد محلهما.
ويرى مسؤولو باريس
ً
سـ ــان ج ــرم ــان أن الع ـبــا
ش ــارك مــع ري ــال مــدريــد
ً
س ـي ـت ـط ـل ــب وق ـ ـ ـتـ ـ ــا أق ــل
لــانـخــراط فــي صفوف
الـفــريــق الفرنسي الــذي
لــديــه مـتـطـلـبــات رفيعة
المستوى.
(إفي)

باو غاسول يغيب
عن مونديال السلة
لن يكون العب دوري كرة السلة األميركي للمحترفين المخضرم
بــاو غــاســول بصحبة المنتخب اإلسـبــانــي ،خــال مشاركته في
بطولة العالم التي تستضيفها الصين بين  31أغسطس و15
سبتمبر المقبلين ،وذلك بسبب عملية جراحية خضع لها العب
ارتكاز ميلووكي باكس االسبوع الماضي في قدمه اليسرى.
ونقلت صحيفة "أس" الرياضية عن المدرب اإليطالي لمنتخب
إسبانيا سيرجيو سكاريولو قوله في اتصال هاتفي "إن خسارته
(غ ــاس ــول) ضــربــة قــاسـيــة ،ألن ــه الع ــب ت ــاري ـخ ــي ...عـلــى الصعيد
القيادي ،أكثر من ذلك (من مكانته التاريخية) بكثير".
وسيحرم ابن الـ 38عاما من المشاركة في مونديال السلة للمرة
الرابعة في مسيرته ،علما بأنه كان أفضل العب عام  ،2006حين
توجت بالده باللقب العالمي للمرة األولى والوحيدة.
ولن يكون غاسول أيضا بصحبة زمالئه في ميلووكي ،الذي
بـلــغ نـهــائــي المنطقة الـشــرقـيــة فــي دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفين ،حـيــث يـتــواجــه مــع تــورونـتــو راب ـتــورز اعـتـبــارا من
األربعاء.

رياضة

كروس

روما

عليه مــن حـيــث ع ــدد الـمـبــاريــات
بقميص "جالوروسي".
وش ـكــر بــالــوتــا الع ــب الــوســط
ال ـ ـ ــذي خـ ـ ــاض  117مـ ـ ـب ـ ــاراة مــع
الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي بـيــن 2004
و ،2017وت ــوج معه بلقب كأس
ال ـع ــال ــم  ،2006ق ــائ ــا" :ب ــاس ــم
ال ـج ـم ـيــع ف ــي روم ـ ـ ــا ،أريـ ـ ــد أن
أت ــوج ــه بــال ـش ـكــر لــدان ـي ـي ـلــي
على تفانيه المذهل تجاه
هــذا الـنــادي ،ونؤكد له أن
أب ــوابـ ـن ــا س ـت ـب ـقــى دائ ـم ــا
مـ ـفـ ـت ــوح ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة ال ــى
الـنــادي بــدور جديد متى
شاء ذلك".

زيدان يطلب تصعيد نجله
كـشـفــت ت ـقــاريــر إخ ـبــاريــة أن
مدرب ريال مدريد ،الفرنسي زين
الدين زيدان ،طلب أن يكون نجله
لوكا ،حارسا بديال للبلجيكي
تـيـبــو ك ــورت ــوا ،خ ــال الـمــوســم
المقبل.
ون ـش ــرت صـحـيـفــة "م ــارك ــا"،
أمس ،في غالفها صورة ضخمة
لـلــوكــا ،وذكـ ــرت أن طـلــب زي ــدان
يـ ـتـ ـع ــارض م ـ ــع رغ ـ ـبـ ــة اإلدارة
الرياضية للنادي الملكي.
وأوضـحــت أن الـنــادي يرغب
فــي أن يـكــون األوك ــران ــي آن ــدري
لونين ( 20عاما) حارسا ثانيا
خلف ك ــورت ــوا ،والـمـعــار حاليا
لصفوف ليغانيس.
وأش ــارت إلــى أن "زي ــزو" غير
مقتنع بمستوى لــونـيــن ،الــذي
لــم يخض ســوى ســت مباريات
مع ليغانيس خالل فترة إعارته.
وكانت الصحيفة قد نشرت
االثنين أن النادي األبيض أبلغ

زيدان

الـحــارس الكوستاريكي كيلور
نافاس ( 32عــامــا) ،الــذي ساهم
في تتويج الفريق بثالثة ألقاب
للتشامبيونز ليغ ،وكان يحظى
بــدعــم "زي ـ ــزو" ،بــأنــه ل ــن يعتمد
عليه في الموسم المقبل ،وطالبه
بالبحث عن وجهة أخرى.

لـلـمــوســم الـ ـس ــادس ت ــوال ـي ــا ،رغــم
التعاقد مع ليبرون جيمس.
وقال المدير العام لليكرز روب
بيلينكا" :نحن متحمسون الضافة
ً
ً
فرانك فوغل مدربا مقبال لليكرز،
يتمتع المدرب فوغل بسجل حافل
من النجاح في بالي اوف الدوري
االميركي للمحترفين ،وهو يعكس
الـ ـصـ ـف ــات األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي كـنــا
نبحث عنها في المدرب ،بما في
ذلك اإلعداد المفصل للمباريات،
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب ،وم ـح ــاس ـب ــة
الــاعـبـيــن بــأعـلــى معايير كــرة
السلة".

فرانك فوغل

سولشاير يعلن استمرار
جهازه المعاون
أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر
يونايتد اإلنكليزي لكرة الـقــدم بقاء مايكل كــاريــك ،وكيران
ماكينا ،ومــارك ديمبسي ،ضمن جهازه الفني المعاون ،في
الموسم المقبل.
ً
ً
وتولى سولسكاير تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا خلفا
لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي ،وبعدها جرى تعيينه
ً
ً
ً
مديرا فنيا دائما للفريق في مارس الماضي.
وبعدما دخل مانشستر المربع الذهبي بالدوري اإلنكليزي
الـمـمـتــاز ،تــراجـعــت نتائجه فــي األســابـيــع األخ ـيــرة ،واختتم
الـمــوســم األح ــد بالهزيمة على ملعبه أم ــام كــارديــف سيتي
صفر -2في المرحلة الثامنة والثالثين األخيرة من الدوري،
لينهي مانشستر المسابقة في المركز السادس.
وعلى الرغم من البداية القوية التي حققها سولشاير في
تدريب مانشستر يونايتد ،فإن المدرب اعترف بأن الكثير من
العمل يجب إنجازه بالفريق.
وأشار سولشاير إلى أن الفريق خضع الختبار صعب في
ً
 ،2018-2019مضيفا أن "أكبر وأفضل ناد بالعالم" ،بحاجة
إلى إعادة البناء بشكل سريع.
(د ب أ)

دي روسي

ً
ً
فرانك فوغل مدربا جديدا
ك ـش ــف ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس ل ـي ـكــرز،
ثــانــي أكـثــر ال ـفــرق تتويجا بلقب
دوري كـ ـ ـ ــرة ا ل ـ ـس ـ ـلـ ــة األ م ـ ـيـ ــر كـ ــي
ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،عـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد مــع
الـمــدرب السابق إلنديانا بيسرز
وأورالنـ ـ ــدو مــاجـيــك فــرانــك فوغل
لإلشراف عليه بعقد عدة أعوام.
ول ــم يـكــن الـتـعــاقــد مــع ال ـمــدرب
ً
ً
البالغ من العمر  45عاما مفاجئا،
بل أكد ليكرز االثنين ما تم تداوله
ف ــي ع ـ ــدة وس ــائ ــل إعـ ـ ــام مـحـلـيــة
فــي عطلة نهاية األس ـبــوع بشأن
الـتـعــاقــد مــع فــوغــل ،ال ــذي أشــرف
سابقا على إ نــد يــا نــا بيسرز بين
 2011و ،2016وأورالنــدو ماجيك
بين  2016و ،2018من أجل خالفة
لــوك وال ـتــون ال ــذي تــم االستغناء
عن خدماته نتيجة غياب الفريق
عن األدوار اإلقصائية "بالي أوف"

وساهم بهذا الفوز "المذهل" الذي
تـحـقــق ف ــي الـعــاصـمــة بـفـضــل "شـبــان
رائعين" ،بحسب المدرب غاسبيريني،
زابــاتــا ال ــذي عــزز رصـيــده فــي المركز
الثاني على الئحة هدافي الدوري بـ22
هدفا ،خلف مخضرم سمبدوريا فابيو
كوالياريال (.)26
وسـيـكــون ه ــذا األس ـبــوع مصيريا
ب ــال ـن ـس ـب ــة ألتـ ــاالن ـ ـتـ ــا ،لـ ـي ــس بـسـبــب

إمكانية فوزه بلقبه األول على اإلطالق
منذ  1963وحـســب ،بــل ألنــه يخوض
مــواج ـهــة مـفـصـلـيــة أي ـضــا األحـ ــد في
المرحلة قبل األخيرة من الدوري ،حيث
يحل ضيفا على يوفنتوس المتوج
بطال للموسم الثامن تواليا في لقاء
ث ــأري لــأخـيــر ،كــونــه ت ـنــازل عــن لقب
الـكــأس نتيجة خسارته القاسية في
ربع النهائي ضد رجال غاسبيريني.

إنتر يعزز حظوظه بدوري األبطال
عـ ـ ــزز إنـ ـت ــر مـ ـي ــان ح ـظــوظــه
ب ـح ـجــز ب ـط ــاق ـت ــه إل ـ ــى مـســابـقــة
دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا الـمــوســم
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وب ــول ــونـ ـي ــا ب ــال ـب ـق ــاء
فــي ال ــدرج ــة األول ــى بـفــوز األول
الـ ـصـ ـع ــب عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه كـيـيـفــو
فـ ـ ـي ـ ــرون ـ ــا -2ص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي
الكبير عـلــى ضيفه بــار مــا ،1-4
أمــس االول ،فــي خـتــام المرحلة
السادسة والثالثين من الدوري
االيطالي لكرة القدم.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى عـلــى
ملعب "جوسيبي مياتسا" في
م ـي ــان ــو ،اس ـت ـع ــاد إن ـت ــر مـيــان
سكة االنتصارات ومعها المركز
الثالث ،عندما تغلب على كييفو
فيرونا أول الهابطين إلى الدرجة
الثانية بهدفين.
وهو الفوز التاسع عشر إلنتر
ميالن هــذا الموسم واألول بعد
 3تعادالت متتالية ،والثاني في
مبارياته الخمس األخيرة التي
حـقــق فـيـهــا ف ــوزي ــن ف ـقــط ،فــرفــع

لليكرز

رصيده إلى  66نقطة مستعيدا
الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ب ـ ـفـ ــارق نـقـطــة
واح ــدة مــن أتــاالنـتــا الفائز على
جـنــوى  1-2الـسـبــت فــي افتتاح
المرحلة ،وب ـفــارق  4نـقــاط أمــام
ج ــاري ــه مـ ـي ــان وروم ـ ـ ــا ال ـلــذيــن
يتقاسمان المركز الخامس.
وبات إنتر ميالن بحاجة إلى
ف ــوز فــي مـبــاراتـيــه المتبقيتين
ل ـض ـمــان وجـ ـ ــوده ب ـيــن األرب ـع ــة
األوائـ ـ ـ ـ ـ ــل ،وب ــالـ ـت ــال ــي الـ ــوجـ ــود
فــي الـمـســابـقــة الـقــاريــة الموسم
ال ـم ـق ـبــل ،ل ـكــن مـهـمـتــه ل ــن تـكــون
سـهـلــة ،خـصــوصــا أن ــه سيلعب
في ضيافة نابولي الوصيف في
المرحلة المقبلة ،ويستضيف
إمـبــولــي ال ــذي ي ـصــارع مــن أجــل
البقاء في المرحلة األخيرة.
وانتظر إنتر حتى الدقيقة 39
الفتتاح التسجيل من كرة مرتدة
من دفــاع الضيوف تهيأت أمام
ماتيو بوليتانو ا ل ــذي سددها
قــويــة زاح ـفــة بـيـســراه مــن حافة

بوليتانو

المنطقة ارتطمت بالقائم األيسر
وعانقت الشباك (.)39
وطمأن بيريسيتش جماهير
إنـتــر بتسجيله ال ـهــدف الـثــانــي،
مستغال ك ــرة مــرتــدة مــن الـقــائــم
األي ـ ـسـ ــر ل ـل ـب ــرت ـغ ــال ــي س ـي ــدري ــك
سواريز ،فتابعها بيسراه زاحفة
م ــن م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة ع ـل ــى يـمـيــن
الحارس (.)86

كليفالند يضع ثقته
بالمدرب بيلين
أعلن نادي كليفالند كافالييرز ،المشارك في دوري كرة السلة
األمـيــركــي للمحترفين ،أمــس األول ،تعيين جــون بيلين الــذي
أ مـضــى مسيرته التدريبية فــي بطولة الجامعات األميركية،
ً
مدربا للفريق.
وقال كوبي ألتمان ،المدير العام لكافالييرز ،إن "المدرب بيلين
ً
هو االختيار الصحيح لفريقنا ،ويتناسب تماما مع ما نريد
ً
بناءه ،إنه أحد أكثر المدربين خبرة وإبداعا ،وهو مرجع لكرة
ً
السلة" .وسيبدأ بيلين ( 66عاما) مغامرته الجديدة في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين العام المقبل ،بعدما أمضى
ً
ً
ً
 12عاما ،وتحديدا منذ عام  ،2007مدربا لجامعة ميشيغان.
ولم يتمكن بيلين من قيادة فريقه إلى لقب دوري الجامعات،
ولكن أبــرز إنجاز له قيادته إلــى المربع الذهبي "فاينال فور"
عامي  2013و.2018
ويتضمن سجل أحد أفضل  10مدربين في تاريخ الجامعات
ً
 829فوزا مقابل  468هزيمة (نسبة الفوز  63.9في المئة) ،وهو
ً
أنهى  35موسما منذ  1992بحصيلة إيجابية.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أزمة مجلس
الشورى ...١٩٢١
كيف ولماذا؟ ()٣

نبي فك الفك
أ .د .غانم النجار

على الرغم من محدودية دور مجلس الشورى ( )١٩٢١فإنه
ً
كــان إيــذانــا بـطــرح فـكــرة التحول ل ــإدارة المؤسسية ،كما أن
أهميته تكمن فــي أنــه جــاء كنتاج لمطالب شعبية مباشرة،
استجاب لها الحاكم .وهي حكاية تطرح أن الحراك الشعبي
في الكويت له جذوره ،وهو من ضمن "عاداتنا وتقاليدنا" إن
شئت .فما هي حكاية ذلك المجلس؟ لماذا جاء وكيف ذهب؟
بعد وفاة الشيخ سالم المبارك في فبراير  ،١٩٢١تحرك عدد
من الكويتيين ،وقدموا عريضتين منفصلتين ،بناء على اتفاق
بين المجموعتين .فالصياغة تكاد تكون متشابهة إال في نقطة
ً
جوهرية سنناقشها الحقا ألهميتها.
ق ـبــل وف ـ ــاة ال ـش ـيــخ س ــال ــم ،وب ـس ـبــب ت ـبــاي ـنــات بـيـنــه وبـيــن
عبدالعزيز بــن سـعــود (حينها لــم تتأسس المملكة العربية
السعودية بعد ،إال  ،)١٩٣٢أرسل الشيخ أحمد الجابر للتفاوض
وحل الخالفات ،يرافقه كاسب ابن الشيخ خزعل شيخ المحمرة.
وبعد أن تم التوافق ،وتوقيع ما يشبه االتفاقية ،نادى المنادي
بوفاة الشيخ سالم ،فتالحق بن سعود أحمد الجابر ،وأرجعه،
ً
وعزاه بوفاة عمه سالم ،مؤكدا له أن خالفه مع سالم" ،وبالتالي
ال خالف بيني وبينك" ،ويقال إنه مزق االتفاق.
ً
وفي طريق عودة أحمد الجابر بحرا ،وصله خبر بأن هناك
ً
ً
ً
ً
حراكا شعبيا كويتيا متمثال في عرائض ،تطالب باإلصالح،
وعــدم الرضى عن الوضع السابق خالل حكم سالم ،وتطالب
ً
تـحــديــدا بــإنـشــاء مجلس لـلـشــورى .كما رشـحــت العريضتان
ثالثة هم أحمد الجابر وعبدالله السالم وحمد المبارك ،لكي
تختار من بينهم أســرة الصباح األمير الـقــادم .كانت اإلمــارة
مـشــروطــة بالموافقة على مــا جــاء بالوثيقة ،وأهـمـهــا إنشاء
مجلس للشورى .فأبلغ أحمد الجابر الرسل بأنه موافق على
ً
ً
الشروط .وكان أن تم اختياره أميرا عاشرا على البالد .بالطبع
لم يكن ذلك هو السبب الوحيد الختياره لإلمارة ،فقد كان هناك
من توجس بأن يكون عبدالله السالم بنفس طريقة أبيه ،كما
يبدو أن وجود الشيخ خزعل وغيره من العناصر الضاغطة
كانت تفضل اختيار أحمد الجابر .ومنذ تلك اللحظة تشكلت
معالم الخالف بين عبدالله السالم وأحمد الجابر ،ولذلك قصة
طويلة ليس هنا مجال التفصيل فيها ،كنت قد تعرضت لبعض
تفاصيلها في كتابي أو مقاالتي.
الشاهد ،أن هجرة الطواويش  ،١٩١٠وتشكل مجتمع سياسي
كان لهما دور أساسي في تشكيل المجموعتين اللتين تقدمتا
بالعريضتين ،بل إن قصر المدة بين وفاة مبارك الصباح ١٩١٥
ووفاة ابنه سالم  ١٩٢١ساهم في استذكار الحالة والتصرف
بـشـكــل مـخـتـلــف ع ــن ال ـم ـعــارضــة االنـسـحــابـيــة الـتـقـلـيــديــة في
هجرة الطواويش ،فهذه المرة ،كانت بفعل إيجابي والمطالبة
بــالـتـغـيـيــر ،كـمــا س ـنــرى م ــا ح ــدث ف ــي  ١٩٣٨بــإن ـشــاء مجلس
ً
تشريعي منتخب ،انتقاال من حالة معارضة عامة حول قضايا
محددة إلى صيغ مؤسسية ،ومشاركة في الحكم .فما هي حكاية
الوثيقتين اللتين أدتا إلى تأسيس مجلس الشورى ١٩٢١؟
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أنطوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق.
 - 3إيد رويس عضو سابق في البرلمان األميركي.
 - 4ج ـي ــم ن ـي ـك ــول ـس ــون وزيـ ـ ــر س ــاب ــق ف ــي ال ـح ـكــومــة
األميركية ،وكــذلــك شخصيات كبرى مــن جميع أنحاء
العالم.
كــل ه ــؤالء مــا يجمعهم هــو لــوبــي يـصــرف الماليين
إلطــاق ســراح مارشا الزاريـفــا التي ُح ِكم عليها بعشر
ً
ً
س ـن ــوات س ـج ـن ــا ،وم ــا زالـ ــت ت ـح ــاول ق ـضــائ ـيــا إلط ــاق
سراحها ..كونها أحد األطراف في قضية الموانئ وشركة
...KGL

«ناسا» تعود للقمر بـ  1.6مليار دوالر
طلبت إدارة الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب مــن الكونغرس
زي ـ ـ ــادة إنـ ـف ــاق إدارة ال ـط ـي ــران
والـفـضــاء (نــاســا) ال ـعــام الـقــادم
بمقدار  1.6مليار دوالر ،من أجل
الــوفــاء بــالـهــدف الـمـعـ َّـجــل وهــو
عـ ــودة األم ـيــرك ـي ـيــن إل ــى سطح
القمر بحلول عام .2024
ي ــأت ــي ط ـلــب زي ـ ــادة اإلن ـف ــاق،
الذي أعلنه ترامب على "تويتر"

الليلة قبل الماضية ،بعد قرابة
شـهــريــن مــن إع ــان مــايــك بنس
نــائــب الرئيس األمـيــركــي هدف
«نــاســا» تقليص المدة الزمنية
إلعــادة رواد الفضاء إلى سطح
القمر ،ألول مرة منذ عام ،1972
بواقع أربع سنوات.
وسـتــرفــع الــزيــادة المقترحة
إجـ ـم ــال ــي إنـ ـ ـف ـ ــاق «ن ـ ــاس ـ ــا» فــي
السنة المالية  2020إلــى 22.6

تـبــون الـصــج أنــا مــا عـنــدي مــانــع نــرجــع لهم مارشا
ً
الزاريفا بشرط ...وهو شرط بسيط جدا ،وهو أن يعيدوا
لنا السيد فهد الرجعان ،الذي يشاع أنه أوشك أن يحصل
ً
على لجوء سياسي في بريطانيا ...وأيضا أن يعيدوا
لنا أمواله وأموال أسرته المقيمة في هوليوود بأميركا.
ال ـبــري ـطــان ـيــون واألمـ ـي ــرك ــان "إعـ ـي ــال عـ ــم" ويـ ـق ــدرون
ويمونون على بعض لتنفيذ هذا الطلب البسيط ،وهو
ً
أن يعيدوا لنا الرجعان المحكوم عليه بالسجن غيابيا،
الخزينة الكويتية.
وأن يصادروا أمواله
لمصلحة َ
َ
وبـ ــذلـ ــك ال ـف ـع ــل نـ ـك ــون "فـ ـ ـ ـ ْـك ال ـ ــف ـ ـ ْـك" مـ ــع األمـ ـي ــرك ــان،
ً
والبريطانيين ،والــروس اللي دخلوا على الخط أيضا،
وال حاجة لهم للوبي صرف ماليين الــدوالرات من أجل
ً
روسية ابنها أميركي ،وأيضا نحن لسنا بحاجة لعوار
الراس مع هذه الدول العظمى ...ويا دار ما دشك شر!

في الكويت اليوم ،ومنذ فترة ،نقاش دائر ومستحق ،حول أسباب
تراجع البلد وانتشار الفساد وتردي األوضاع على كل المستويات.
فالبلد صغير وغني وفيه دستور وبرلمان وأسرة حكم مستقرة،
ً
وقدرات شعبه وإمكاناته هائلة! إذا أين اإلشكالية ومكمن الخلل فيما
آلت إليه األوضاع؟
ُ
أتــراهــا في أســرة الحكم التي تخلت عن مسؤولياتها الصحيحة،
وانـشـغـلــت فــي ص ــراع األق ـطــاب والـسـلـطــة ،فــأحــاطــت نفسها ببطانة
وشخصيات انتهازية ،تحجبها عن الشعب ،وتحرف المعلومة ،وتسدي
ً
لها بالمشورة الخاطئة اندفاعا وراء مصالحها الخاطئة ،بل وظنت
األسرة ،خطأ ،أن خلق طبقة جديدة من المواطنين مصدر لقوتها؟!
ُ
أم تراها في النخب السياسية والثقافية التي تعاملت مع أجواء
ً
ً
ً
الحرية واالنفتاح كما لو كانت نمطا من الترف ،فعاشت صراعا وهميا
منطلقاته التخوين واحتكار الوطنية واغتيال الرأي اآلخر والتخلي عن
آداب االختالف وتجريد اآلخرين من وطنيتهم أو قوميتهم أو دينهم
لمجرد االختالف معهم ،وانشغل كل منهم في البحث عن المكاسب
ً
الضيقة ظنا منهم أن ثقافة إلغاء اآلخر قوة لهم؟!
ُ
أم تراها فيمن تقلد مسؤولية الحكومة والمناصب الوزارية ،فعاش
َ
ه ّم الحفاظ على المنصب وتحقيق المكاسب ،فسعى لهدر األنظمة
وق ــدم الـمـحـســوبـيــة وان ـش ـغــل بــالــواس ـطــة وت ــوزي ــع ال ـم ـنــافــع ،فـقــوض
الـمــؤسـســات وتــرهـلــت األج ـه ــزة ،وت ـبــددت سـيــاســة ال ـثــواب والـعـقــاب
فضاعت المسؤولية؟!
ُ
أم تراها في مجلس األمة ونوابه المتعاقبين ،إذ لم يكن يجمعهم
َ
مشروع وطني لإلصالح ولــم ينشطوا لمثله بصورة جــادة ،فسعى
معظمهم للبطوالت الوهمية ،والتكسب السياسي ْ
وأعـ ُـيـنـهــم وجل
ّ
تفكيرهم كرسي النيابة وصــوت الـنــاخــب ،فعقدوا صفقات وم ــرروا
تشريعات وقــربــوا األحـبــاب واألصـحــاب وأس ــاؤوا استخدام األدوات
والـصــاحـيــات ،وســاهـمــوا فــي العبث بالنظام االنتخابي ،فأصيبت
المؤسسة التشريعية بنكبات متالحقة حتى غــدت مسلوبة اإلرادة
فأضعفوا الرقابة وهزل التشريع؟!
ُ
أم تراها في ثقافة التنكر للقيم والتفريط بالمواطنة المسؤولة،
بوأد الحس الوطني والتفريط في المسؤوليات وغرس سلوك االتكالية
وتشجيع أنماط اإلثراء السريع ،وتحويل المواطنة لتأهب لالنقضاض
على الوطن واقتسامه وكأنه غنيمة مؤقتة! فتحول التعليم لشهادات
وأوراق ،والوظيفة لمرتبات وإجازات ومطالبات وبطالة مقنعة وترهل
إداري ،والبحث عن الرشوة أو التربح!
أظن أن كل من سبق هم الذين أسهموا وشاركوا وشجعوا على أن
يتراجع البلد وتـتــردى أوضــاعــه ،ومــن ثم استشرى الفساد فيه ،إنه
تفريط من جيل ولد بين األربعينيات والسبعينيات من القرن الماضي،
جيل هم فئة اآلباء واألمهات ،هم النخب السياسية والثقافية والفكرية،
هم ال ــوزراء والـنــواب ،هم اإلدارة والبطانة وهــم من تسلموا الكويت
من أجيال الرعيل األول ،ففرطوا في األمانة وأضــاعــوا المسؤوليات
فتبددت معظم قيمهم ،وأضاعوا عفويتهم ،وتخلوا عن شجاعة النقد
وصالبة الرأي والنصح المجرد من المصلحة والتكسب ،فتدحرجت
كرة الفساد ،وكل منهم ال يرى نفسه ممن يتصدى لها حتى صارت
ً
ً
غوال كاسرا انهار معه البلد وشلت مؤسساته ووصلنا إلى أسوأ بلد
في كل المؤشرات وذهبت أحالم التنمية أدراج الرياح!

قالت شركة واتساب ،أمس ،إن قراصنة إنترنت
استغلوا ثغرة أمنية في هذا التطبيق ،أحد أكثر
ً
تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ،سمحت
لـهــم بتثبيت برمجية للتجسس عـلــى ا لـهــوا تــف
الـمـحـمــولــة ،لـتـضــاف ه ــذه المشكلة إل ــى سلسلة
مشكالت تواجهها الشركة األم "فيسبوك".
وسمحت الثغرة األمنية ،التي كانت صحيفة
ف ــاي ـن ــان ـش ــال ت ــاي ـم ــز ،أول م ــن ل ـف ــت األمـ ـ ــر إلـيـهــا
وأصـلـحــت فــي آخ ــر تـحــديــث للتطبيق ،للهاكرز
المتسللين ،بتحميل برمجية خبيثة على الهواتف،

م ـل ـيــار دوالر .وأظ ـه ــر ملخص
قدمته «ناسا» أن معظم الزيادة
م ـخ ـص ــص ل ـع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـحــث
والتطوير الخاصة بنظام هبوط
البشر على القمر.
وق ــال ت ــرام ــب عـلــى "تــوي ـتــر":
"ف ــي عـهــد إدارتـ ـ ــي ،نـحــن نعيد
نــاســا إلــى العظمة ونـعــود إلى
القمر ،ثم المريخ".
(رويترز)

من خالل االتصال بمستخدم التطبيق المستهدف.
ويستخدم  1.5مليار شخص التطبيق حول
العالم.
ونـقـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن أح ــد ت ـجــار بــرمـجـيــات
التجسس قوله إن البرمجية طورتها شركة غير
معروفة ،مقرها في إسرائيل ،تحمل اسم "مجموعة
إن إس أو" ( )NSO Groupا لـمـتـهـمــة بـمـســا عــدة
حكومات مــن الـشــرق األوس ــط ،وحتى المكسيك،
بالتنصت على ناشطين وصحافيين.
(أ ف ب)

وفيات

أنا عندي نص

موضي قطعة من ذهب

أجندة

الديرفة

العاصوف

حدود الشر

الراي  17:00إعادة 20:00

الراي  15:45إعادة 21:25
أبوظبي 15:00

الراي  22:40إعادة 14:30

تلفزيون الكويت 17:00
سما دبي 00:00

19:30 Mbc

دبي 16:30

ّ
مني وفيني

دفعة القاهرة

قابيل

ال موسيقى في
األحمدي

عذراء

بالني زماني

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

عبدالله سمير فزع الهندال

 76عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،ال ــرج ــال
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــاء :الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــن ،ق،1
ش ،13م ،21ت،66419899 :
66184614

علي أكبر عابدين

 88ع ــام ــا ،شـ ـي ــع ،ال ــرج ــال:
م ـي ــدان ح ــول ــي ،الحسينية
األس ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء:
الرميثية ،ق ،4حسينية أم
صادق ،ت94446461 :

نزهه سيد حسين الصالح

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

محمد المقاطع

قراصنة يتجسسون على النقاالت عبر «الواتساب»

مواعيد المسلسالت

www.aljarida.com

إشكالية بلد...
إشكالية جيل

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

اإلعالنات:

أرملة عيسى صالح القالف

مواعيد الصالة

 80عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
ا ل ـ ـ ـ ـ ــرو ض ـ ـ ـ ـ ــة ،ق ،1ش ـ ـ ـ ــارع
عبدالرحمن الداخل ،م،A23
النساء :الجابرية ،ق ،2ش،3
م ،9ت94405566 :

الطقس والبحر

الفجر

03:27

العظمى 39

الشروق

04:56

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  09:27صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 09:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:32

ً
أدنى جزر  02:42صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:00

 03:14م 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 :

