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الغانم :الوضع غير مطمئن
واحتماالت الحرب عالية
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محليات

ً
الصالح :الحكومة قدمت شرحا الستعداداتها وعرضت كل اإلمكانات والخطط المعدة
• السبيعي :جلسة «أي كالم» ومعلومات الصحافيين أكثر من الحكومة
محيي عامر وعلي الصنيدح
«وضع غير مطمئن ،وغير مريح ،واحتماالت اندالع
الحرب كبيرة وعــالـيــة» ...هــذا ما نقله رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم عقب الجلسة السرية التي عرضت
خاللها الحكومة أمــس اسـتـعــداداتـهــا ألي ط ــارئ في
المنطقة.
وصرح الغانم بأن أوضــاع المنطقة غير مطمئنة،
ً
مبينا أن توجيهات سمو أمير البالد خالل اليومين
الماضيين تستدعي من المسؤولين والشعب «اتخاذ
كل إجراءات الحيطة والحذر ،كما نحتاج في المجلس
أن نتحمل مـســؤولـيــاتـنــا ت ـجــاه ه ــذه األوضـ ـ ــاع ،وأن
نتصرف بحكمة ومسؤولية تناسب ما نواجهه من
أخطار وتحديات خارجية».
وأضـ ــاف« :نـحــن دول ــة صـغـيــرة تـتــأثــر وتــؤثــر ،لكن
ً
بالتأكيد هناك نزاعات كبيرة كما هو حاصل حاليا
ستكون نسبة تأثر الكويت بها أكبر من نسبة تأثيرها
ً
عليها» ،الفتا إلى أن «هذا لم يمنع استمرار محاوالت
الكويت الدبلوماسية ،إذ إن األمير ،بشهادة الجميع،
ال الكويتيين فقط ،هــو أكبر قائد فــي المنطقة يقوم
بـجـهــود ج ـبــارة ل ــرأب ال ـصــدع وف ـتــح ق ـنــوات لـلـحــوار
وإب ـعــاد المنطقة عــن شبح ال ـحــرب ،ومــازالــت جهود
سموه مستمرة».
وأع ــرب الـغــانــم عــن دع ــم ال ـنــواب لـصــاحــب السمو،
ً
معقبا« :لكننا ال نملك كل مفاتيح ما يحدث 02

٠٤
ناصر الصباح :وحدتنا صخرة
تتفتت عليها المطامع
واألحقاد

طهران ترفض التفاوض مع ترامب
●

اقتصاد

ناصر الخمري

بــدا أمــس أن مؤشر التوتر اإلقليمي توقف
ع ــن ال ـص ـع ــود ،ع ـلــى ع ـكــس اح ـت ـم ــال «ت ـبــريــد»
الموقف اآلخــذ في التزايد .ورغــم ذلــك ،ال تزال
األنظار شاخصة نحو العراق ،حيث تتخوف
واش ـن ـط ــن م ــن ت ـعــرضــه ل ـه ـج ـمــات م ــن حـلـفــاء
ّ
إيـ ـ ــران ،لـكــن ال ـض ــوء الـ ــذي ُس ــل ــط عـلــى ب ـغــداد،
أث ــار م ـخــاوف وت ـس ــاؤالت ح ــول م ـكــان وزم ــان
«االعتداء الثالث» ،الذي قد يلي «اعتداء الفجيرة»
و«الهجوم الحوثي» على خط أنابيب «شرق ـ ـ
غرب» السعودي ،وهو ما تعزز بعد تقارير عن
إعالن بريطانيا رفع مستوى التأهب لقواتها
ودبـلــومــاسـيـيـهــا وأســرهــم فــي الـكــويــت وقطر
والسعودية إلى جانب العراق.
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،أكـ ــد م ـص ــدر ح ـك ــوم ــي رف ـي ــع،
لـ«الجريدة» ،أن رفع بريطانيا مستوى التأهب
هو «إجراء احترازي» ،ويأتي بشكل طبيعي من
جراء ارتفاع حالة التوتر في المنطقة02 ،

ً
الخضراوات بالمجان احتجاجا على االحتكار
تدريبات أميركية على إخالء الجرحى على متن حاملة الطائرات «ستينيس»
الموجودة في منطقة عمليات األسطول الخامس (صفحة األسطول الخامس)

المزارعون وزعوها أمام الشبرة :غياب لـ «المنافسة» وانعدام لرقابة «الشؤون» و«التجارة»
• «الجهاز» يرد :فعلكم مخالف وتوجهوا للجمعيات الخيرية لتصريف منتجاتكم!
●

محمد جاسم

ً
احـ ـتـ ـج ــاج ــا ع ـل ــى ال ـس ـيــاســة
االح ـت ـكــاريــة لــاتـحــاد الكويتي
لـلـمــزارعـيــن وغ ـيــاب دور جهاز
حماية المنافسة ،وانعدام رقابة
وزارتـ ـ ــي الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والـعـمــل ،والـتـجــارة والصناعة،
وزع الـ ـم ــزارع ــون ال ـكــوي ـت ـيــون،
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،بــال ـم ـجــان،
ً
ً
أط ـ ـنـ ــانـ ــا ل ـن ـح ــو  15نـ ــوعـ ــا مــن
ال ـخ ـض ــراوات ،عـلــى حـشــد كبير
من المواطنين والمقيمين ،أمام
الشبرة التابعة لالتحاد بمنطقة
األن ـ ـ ــدل ـ ـ ــس ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ح ـض ــرت

SMS

ً
أخيرا صحا جهاز حماية المنافسة
مـ ـ ــن س ـ ـبـ ــاتـ ــه ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق ،ولـ ـ ـك ـ ــن ضــد
«المزارعين».

عناصر وزارة الداخلية لتنظيم
المرور واألمن.
وقـ ـ ــال عـ ــدد م ــن ال ـم ــزارع ـي ــن،
فــي تصريحات لــ"الـجــريــدة" ،إن
تـلــك الـخـطــوة تــأتــي لالحتجاج
ً
على التالعب باألسعار ،ورفضا
لتدخل الوسطاء ،مطالبين بأن
تـشـتــري الجمعيات التعاونية
مـبــاشــرة مــن ال ـم ــزاد ،مــع تقنين
ً
الـمـنـتــج ال ـم ـس ـتــورد ،خـصــوصــا
في فترة ذروة المنتج المحلي،
ً
فـ ـض ــا ع ــن زي ـ ـ ــادة م ـع ــروض ــات
األخ ـي ــر ف ــي "ال ـت ـعــاون ـي ــات" إلــى
ً
 %50بدال من .%20
ً
وردا على تــوزيــع المزارعين
للخضراوات بالمجان ودعواتهم
إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـجـ ـم ــع ،أص ـ ـ ـ ــدر ج ـه ــاز
ً
ح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة ب ـي ــان ــا دع ــا
ف ـيــه ال ـم ـت ـضــرريــن إل ــى الـتــوجــه
للجمعيات الخيرية لتصريف
منتجاتهم حسب األولوية.
وح ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للجهاز د .عبدالله العويصي من
ً
هذه الخطوة ،مبينا أن 02

أمالك الكويتيين في العراق
على طريق الحل

●

يوسف العبدالله

ف ــي ردهـ ـ ــا ع ـل ــى م ــا ن ـش ــرت ــه «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أمـ ــس األول،
بشأن استمرار تكدس الـطــرود البريدية ،تراجعت وزارة
المواصالت ،أمس ،عن إعالنها انتهاء إضراب عمال البريد
قبل أيام واستئناف الشركة ألعمالها ،موضحة أن العمالة
ً
ستعود إلــى ممارسة مهامها «تــدريـجـيــا» ،وأن مسؤولي

الوزارة يتابعون اإلجراءات التي تقوم بها الشركة لحثها
على االنتهاء من أعمالها دون تأخير.
وفي حين لم تكشف الوزارة عن اإلجراءات العقابية التي
اتخذتها ضد الشركة لتخلفها عن دفع رواتب العمال عدة
أشهر وما ترتب على ذلك من إرباك حركة البريد في البالد،
وتكدسه وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين ،تجاهلت
في ردها توضيح الوضع الحالي في مركز الفرز 02

نجوم

١٩
غانم الصالح ّعراب
التنوع ...تاريخ ممتد
من العطاء ()٤ - 1

23
ُعمان ...بين عبق األصالة
وجمال المعاصرة

دوليات

السلمي« :إيفا» تعتمد تنوع منتجاتها
االستثمارية بتوازن
14

«المواصالت» تتراجع :عودة عمال ترامب يمنع تزود شركات االتصاالت
األميركية بالمعدات األجنبية
البريد تدريجية إلى مهامهم
حثت الشركة على االنتهاء من األعمال دون تأخير

مكاسب متفاوتة لمؤشرات
السوق والسيولة 47.3
مليون دينار

safari

ً
جانب من توزيع الخضراوات مجانا في األندلس أمس األول

02

١٢

في إجراء يستهدف الصين التي تدور
بينها وب ـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حــرب
تجارية ،منع الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،أمس األول ،شركات االتصاالت
األميركية من التزود بمعدات تصنعها
شــر كــات أجنبية وتعتبر مـصــدر خطر
أمني.
وأعلن ترامب حالة «طوارئ وطنية»؛
ّ
كــي يتمكن مــن إص ــدار األم ــر التنفيذي
ً
ً
ا ل ــذي كــان منتظرا وينطبق خصوصا

ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة االت ـ ـصـ ــاالت الـصـيـنـيــة
ال ـع ـمــاقــة «ه ـ ـ ــواوي» ،ال ـتــي تستهدفها
السلطات األميركية منذ مدة طويلة.
ّ
وردت بكين ،أمس ،على هذه اإلجــراءات
بتحذير واشنطن من أي محاولة «لإلضرار»
بالعالقات التجارية بسبب حظر «هواوي»،
إذ دعــا الـمـتـحــدث بــاســم وزارة الخارجية
الصينية غــاو فينغ ،في مؤتمر صحافي،
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة إلـ ــى «وق ـ ــف سـلــوكـهــا
الـخــاطــئ ...وتجنب إلـحــاق مزيد 02

٢٨
العراق :ليلة دامية
في النجف ...و«حصار
الموالت» يتوسع

رياضة

29
«عمومية» اتحاد الطائرة
تستشعر مماطلة «المؤقتة»
وتعطيلها خريطة الطريق

ةديرجلا

•
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ً
الجارالله والسفيرة الفرنسية يبحثان التطورات «الهالل األحمر» تكرم «أمانة األوقاف» تقديرا لدورها
الجالهمة :شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات لخدمة المجتمع
●

ً
الجارالله مستقبال سفيرة فرنسا أمس
التقى نائب وزير الخارجية
خــا لــد ا لـجــارا لـلــه أ م ــس سفيرة
فـ ــرن ـ ـسـ ــا لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد مـ ـ ــاري
ماسدوبوي ،و تــم خــال اللقاء
بحث عــدد من أو جــه العالقات
الثنائية بين البلدين ،إضافة
إلـ ــى تـ ـط ــورات األوض ـ ـ ــاع عـلــى

الساحتين اإلقليمية والدولية.
حـضــر الـلـقــاء مـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

محمد راشد

كرمت جمعية الهالل األحمر
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،م ـم ـث ـلــة بــرئـيـسـ ـ ـهــا
د .ه ــال ال ـســايــر ،األم ـيــن الـعــام
ل ـ ــأم ـ ــان ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف
ً
محمد الجالهمة ،تقديرا لعمل
األم ـ ــان ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدؤوب وجـ ـه ــوده ــا
ال ـم ـتــواص ـلــة ف ــي دعـ ــم ورع ــاي ــة
مـشــاريــع الجمعية اإلنـســانـيــة،
إذ قــام الدكتور الساير بتقديم
درع تذكارية إلــى األمين العام
ل ـ ــأم ـ ــان ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد الـ ـج ــاهـ ـم ــة
ب ـح ـضــور ن ــائ ــب األمـ ـي ــن ال ـعــام
لـلـمـصــارف الــوقـفـيــة وع ــدد من
المسؤولين في األمانة العامة
لألوقاف وجمعية الهالل األحمر
الكويتي.
مــن جــانـبــه ،أش ــاد الجالهمة
بالجمعية ومبادرتها للتكريم،
ً
مـ ـشـ ـيـ ــرا إلـ ـ ــى «س ـ ـعـ ــي األمـ ــانـ ــة
ال ــدائ ــم إل ــى ت ـعــزيــز دوره ـ ــا في

«الصحة» تطرح الشهر المقبل مناقصة
«عافية  »2لخدمة  135ألف متقاعد
إضافة خدمات جديدة مثل زراعة األسنان الدائمة وإزالة المياه البيضاء
●

عادل سامي

ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن وزارة الـصـحــة
سـ ـتـ ـط ــرح مـ ـن ــاقـ ـص ــة الـ ـت ــأمـ ـي ــن ال ـص ـح ــي
للمواطنين المتقاعدين "عافية  "2الشهر
المقبل.
وقالت مصادر صحية مطلعة إن قيمة
العقد لسنتين يصل إلى  240مليون دينار،
مشيرة إلــى أن "عافية  "2تخدم نحو 135
ألف متقاعد.
وأضافت أن المناقصة ستقدم خدمات
طبية جديدة لم تكن موجودة في المناقصة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ـث ــل زراع ـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـن ـ ــان ال ــدائـ ـم ــة،

والنظارات الطبية ،وعمليات إزالــة المياه
البيضاء من العيون ،والمستلزمات الطبية
المساندة كالعكازات واألجـهــزة السمعية
الـمـســانــدة وال ـكــراســي الـمـتـحــركــة ،وقيمة
دعامات القلب والمفاصل الصناعية.
وكــانــت وزارة الصحة أعلنت فــي مايو
 2018إعادة طرح مناقصة تقديم خدمات
التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين
"عافية  "2على شركات التأمين المستوفية
لشروط المشاركة في المناقصة ،وذلك بعد
تخلف الشركة الفائزة عن توقيع العقد.
وقالت الــوزارة حينئذ إنه بعد االنتهاء
م ــن دراس ـ ــة ال ـج ــوان ــب اإلج ــرائ ـي ــة الت ـخــاذ

الخطوات السليمة المتوافقة مع القوانين
والحرص على عدم التفريط بالمال العام،
اتـ ـخ ــذت اإلج ـ ـ ـ ــراء األمـ ـث ــل ل ـم ـعــال ـجــة ذل ــك
االش ـكــال عبر إع ــادة طــرح المناقصة مرة
ثــانـيــة عـلــى شــركــات الـتــأمـيــن المستوفية
لشروط المشاركة في المناقصة.
يذكر أن وزارة الصحة مددت في يناير
ال ـم ــاض ــي مـ ــدة  6أش ـه ــر م ـنــاق ـصــة تـقــديــم
خ ــدم ــات ال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـح ــي لـلـمــواطـنـيــن
المتقاعدين .يشار كذلك إلى أن قيمة القسط
ً
التأميني لـكــل متقاعد يبلغ حــا لـيــا نحو
ً
 780دينارا.

خــدمــة الـمـجـتـمـعــات م ــن خــال
م ـبــادرت ـهــا بـتــأسـيــس شــراكــات
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع ال ـع ــدي ــد من
المؤسسات الحكومية واألهلية
وم ـن ـظ ـمــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
بـهــدف مساعدتها عـلــى إنـفــاق
الــريــع الــوقـفــي وتــوجـيـهــه نحو
الفئات الفقيرة والمستضعفة
وتنمية المجتمعات».
وأوض ــح ان «تـلــك الـشــراكــات
أثمرت توقيع عدد من اتفاقيات
الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال
األحمر الكويتي لتنفيذ مصرف
اإلطعام والعشيات والصدقات
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا إحـ ـ ــدى ال ـم ـن ــارات
ال ـكــوي ـت ـيــة الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـجــال
العمل اإلنساني ،وتضطلع بدور
كبير في هذا المجال» ،الفتا إلى
ان «األمــانــة وفــي إطــار الشراكة
مع الجمعية ،قامت بتمويل عدد
مــن مشاريعها التي تستهدف
األسـ ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـت ــاج ــة وت ـع ـل ـي ــم

ً
الساير مكرما الجالهمة
أب ـنــائ ـهــم وذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة والـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى داخـ ـ ــل
ً
ال ـك ــوي ــت ،ف ـض ــا ع ــن ال ـت ـعــاون
معها في مجال العمل اإلنساني
وإغــاثــة الضحايا والمنكوبين
في الــدول المتضررة لتخفيف
حدة أوضاعهم».
ب ــدوره ،قــال الساير ،ان «هذا

التكريم يأتي في إطار التعاون
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـ ـيـ ــن الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن
الـ ـ ـ ــذي أس ـ ـفـ ــر عـ ــن الـ ـع ــدي ــد مــن
اإلن ـ ـج ـ ــازات ف ــي مـ ـج ــال الـعـمــل
ً
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ،وت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــرا لـ ـ ــدور
األم ــان ــة ال ــري ــادي ال ـب ــارز تـجــاه
ت ـن ـم ـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع وال ـق ـض ــاي ــا
ً
اإلنـســانـيــة وال ـخ ـيــريــة» ،معربا

ع ــن «ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره لــأمــانــة
الـعــامــة ل ــأوق ــاف ومنسوبيها
على دعمهم السخي للجمعية
وحمالتها الهادفة إلى مساعدة
ال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن داخ ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
وت ـق ــدي ــم الـ ـع ــون لـلـمـتـضــرريــن
وال ـم ـن ـك ــوب ـي ــن جـ ـ ــراء الـ ـك ــوارث
الطبيعة والحروب والنزاعات».

أمالك الكويتيين في العراق على طريق الحل
«الخارجية» طالبت الحكيم بتفعيل اللجنة المختصة والعراقيون وافقوا
●

ناصر الخمري

كشفت مصادر دبلوماسية لـ "الجريدة"،
أن الـكــويــت طالبت ال ـعــراق بتفعيل دور
لجنة الثنائية المختصة باسترداد أمالك
الكويتيين في العراق.
وأضافت المصادر ،أن وزارة الخارجية
ك ــان ــت ح ــري ـص ــة خ ـ ــال ال ـم ـب ــاح ـث ــات مــع
الـ ـج ــان ــب ال ـ ـعـ ــراقـ ــي أث ـ ـنـ ــاء زيـ ـ ـ ــارة وزيـ ــر
الخارجية محمد الحكيم األخيرة لترؤس
وف ــد ب ــاده خ ــال أع ـم ــال الـلـجـنــة العليا
ال ـس ــاب ـع ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ع ـل ــى مـطــالـبــة
العراقيين باإلسراع في إنهاء اإلجراء ات
ال ـقــانــون ـيــة ال ــازم ــة ح ـيــال ت ـلــك القضية
المهمة.
وأك ـ ـ ــدت أن ال ـج ــان ــب الـ ـع ــراق ــي أب ــدى
اس ـت ـعــدادا وت ـجــاوبــا مــع تـلــك الـمـطــالــب،

ً
مـتـعـهــدا بـســر عــة تمكين الكويتيين من
االس ـت ـف ــادة م ــن مـمـتـلـكــاتـهــم ،ال ـتــي تـقــدر
قيمتها الـســوقـيــة بـمـئــات الـمــايـيــن من
الدنانير ،في البصرة والنجف وكربالء
وبعض المدن العراقية األخرى.

توثيق العقارات
وأوض ـ ـحـ ــت أن أصـ ـح ــاب األم ـ ـ ــاك مــن
الكويتيين بـ ــادروا فــي وق ــت ســابــق إلــى
تــوث ـيــق ال ـع ـق ــارات والـ ـم ــزارع واألراض ـ ــي
م ــن خـ ــال وزارة ال ـخــارج ـيــة الـكــويـتـيــة،
ً
تمهيدا للمطالبة السلطات العراقية بها،
لكن األحــداث التي مر بها العراق حالت
دون إتمام األمــر ،مستدركة ،لكن الوضع
ً
الحالي ،خصوصا في ظل حالة االستقرار
النسبي التي يعيشها العراق ،فتح باب

هــذه المطالبات مــن جــديــد ،على أمــل أن
يكون هناك قرار حكومي عراقي يعيد هذه
الممتلكات ألصحابها.
يذكر أن الكويتيين الذين لديهم وثائق
كاملة خالية مــن اإلشكاليات القانونية
ليس لديهم مشكلة في حرية التصرف،
لكن من ليس لديه وثائق أو لديه وثائق
ً
تعرضت للتلف فال شك أنه سيحتاج وقتا
الستخراج بدل فاقد من وزارة الخارجية
الكويتية من خالل اللجنة المعنية ،أما من
تعرض من أصحاب األمالك لعملية تزوير
من بعض العراقيين فاألمر يحتاج إلى
مطالبات قضائية ،وهــذا األمــر يستغرق
وقتا أطول.

ّ
«العون المباشر» تحتفل بذكرى إشهارها «اإلعاقة» لـ «التربية» :تخفيف «لبنانيو الكويت» يصلون لراحة نفس صفير

مؤسسها السميط عالمة ناصعة في العمل الخيري واإلنساني العمل يسري في رمضان
●

ً
الراحل السميط يتوسط عددا من الطالب المشمولين برعاية جمعية العون المباشر
بينما تحتفل جمعية العون
المباشر بالذكرى الـ  20إلشهار
اس ـم ـهــا ال ـج ــدي ــد ال ـت ــي ت ـصــادف
ال ـيــوم ،تستذكر مــآثــر مؤسسها
فـقـيــد ال ـكــويــت ال ــراح ــل الــدك ـتــور
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـس ـم ـي ــط إحـ ــدى
ال ـع ــام ــات ال ـنــاص ـعــة ف ــي الـعـمــل
الخيري واالنساني المتميز.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ان ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ــراحـ ـ ــل
الـسـمـيــط ف ــي الـعـمــل الـمــؤسـســي
الخيري واإلنـســانــي مــن الكويت

حيث أنشأ لجنة مسلمي مالوي
بــالـتـعــاون مــع ع ــدد مــن الـشـبــاب
بعد زيارته لذلك البلد اإلفريقي
عام  1981وتألمه لحال المسلمين
الفقراء هناك .ثم تطور ذلك العمل
المؤسسي فأنشأ الــراحــل لجنة
مسلمي إفريقيا فــي الـكــويــت ثم
غير اسمها بتاريخ  17مايو 1999
ليصبح جمعية العون المباشر.
وت ـفــرغ رحـمــه الـلــه للعمل في
هذه الجمعية تاركا مهنة الطب

الغانم :الوضع غير مطمئن...
فــي المنطقة ،فهناك دول عظمى وأط ــراف تــؤثــر بشكل أكـبــر ،وال
نملك قراراتها».
وبشأن االستعدادات الداخلية ،قال« :نعتقد ،وفق ما استمعنا
إليه أكثر من مرة من الحكومة وبحسب ما ُعرض ،أن االستعدادات
ً
أفضل كثيرا من المرات السابقة ،وهناك رضا نسبي من النواب،
ً
وإن شاء الله لن يحدث شيء» ،مضيفا أن «األوضاع الخارجية هي
ما يقلقنا ألنها خارج سيطرتنا».
من جهته ،أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة استجابت للطلب الذي
قدمه عدد من النواب؛ لعرض استعداداتها للتطورات التي تحصل
في المنطقة ،والتشنجات باإلقليم.
وصرح الصالح ،عقب انتهاء الجلسة ،بأن نائب رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ش ــرح المشهد
ً
السياسي في المنطقة ،مؤكدا أن اإلقليم ملتهب ،كما وصفه سمو
أمير البالد.
وأش ــار إلــى أن وزراء الكهرباء والصحة واإلع ــام استعرضوا
استعداداتهم الكاملة للتعامل مع أي حدث في المنطقة ،إلى جانب
ً
اإلمكانات والخطط المعدة سابقا ،وتلك التي يتم تطويرها ،سواء
ً
حدث طــارئ أم ال ،فضال عن استعدادات الحكومة لتأمين السلع
ً
األولية واالستهالكية ،موكدا أن هناك توصيات ستتعامل معها
الحكومة بإيجابية.
أما النائب الحميدي السبيعي ،فقال بعد خروجه من الجلسة
السرية ،إنها «جلسة أي كالم ،والمعلومات التي يعرفها الصحافيون
أكثر من تلك التي عرضتها الحكومة».
٠٧

ليركز على إحداث تغيير في حياة
الفقراء في  31دولة في إفريقيا.
وعلى الرغم من وفاة السميط
في منتصف أغسطس عام 2013
فإن عمل الجمعية مازال مستمرا
ب ـن ـش ــاط ك ـب ـي ــر ألنـ ـ ــه تـ ـ ــرك عـمــا
مــؤسـسـيــا يـسـيــر وف ــق منهجية
واضحة في مجال العمل الخيري
واإلنساني ليبقى عطاء الجمعية
م ـ ـتـ ــواصـ ــا لـ ــأج ـ ـيـ ــال ال ـح ــال ـي ــة
والمستقبلية.

فهد الرمضان

أكـ ـ ـ ــدت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ذوي اإل عـ ـ ــا قـ ـ ــة
ت ـط ـب ـيــق ت ـخ ـف ـيــف س ــاع ــات
ال ـع ـمــل ل ـ ــذوي اإلعـ ــاقـ ــة ،أو
م ـ ــن يـ ــرعـ ــى مـ ـع ــاق ــا خ ــال
شهر رمضان ،موضحة أن
ً
ال ـق ــان ــون ل ــم ي ـحــدد أش ـهــرا
مـ ـعـ ـيـ ـن ــة لـ ـلـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق دون
غيرها.
وقــالــت ال ـمــديــرة الـعــامــة
للهيئة د .شفيقة العوضي،
فـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب وج ـ ـه ـ ـتـ ــه إلـ ــى
و كـ ـي ــل وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة د.
سـعــود الـحــربــي ،وحصلت
«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» عـ ـل ــى ن ـس ـخــة
مـ ـن ــه ،إن ـ ــه «لـ ــوحـ ــظ ت ـقــديــم
عـ ـ ــدد مـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص مــن
ذوي اإلعاقة أو ممن يرعون
م ـع ــاق ــا ب ـش ـك ــوى تـتـضـمــن
منع مراكز عملهم بالوزارة
من االستفادة من تخفيف
ساعات العمل خالل الشهر
المبارك ،وهنا نود اإلفادة
ب ـ ــأن نـ ــص الـ ـ ـم ـ ــادة  40مــن
القانون رقم  8لسنة ،2010
والتي جاء ت عباراته عامة
ب ـ ـشـ ــأن ت ـخ ـف ـي ــف س ــاع ــات

طهران ترفض التفاوض...
ً
مطمئنا جميع البعثات الدبلوماسية بــأن الوضع األمني تحت
السيطرة.
وجاء اإلعالن البريطاني بعد تحذير واشنطن لرعاياها أمس
األول من زيارة لبنان ودعوتها الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة
والحذر.
ً
ورفضت إيران مجددا ،أمس ،على لسان وزير خارجيتها محمد
جواد ظريف ،الذي زار طوكيو ،التفاوض مع واشنطن ،في تعليق
له على إعراب الرئيس األميركي دونالد ترامب عن ثقته بأن إيران
ً
سترغب في بدء محادثات قريبا.
ً
ورد البيت األبيض على ظريف بتحذير اإليرانيين مجددا« :إذا
ارتكبوا أي فعل فلن يكونوا سعداء بنتائجه».
وأفادت تقارير بإمكانية قيام الرئيس السويسري أولي ماورير،
الــذي زار واشنطن أمس فجأة ،بالتوسط بين الواليات المتحدة
وإيران ،في وقت تحدثت وسائل إعالم عن تحركات ُعمانية لخفض
التوتر.
على صعيد متصل ،اتهم نائب وزيــر الدفاع السعودي األمير
خالد بن سلمان ،ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ،عادل
الجبير ،إيران بإعطاء أوامر لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن
لشن الهجوم بـ  7طائرات مسيرة على خط أنابيب «شرق ـ ـ غرب»
االستراتيحي السعودي.
وقال مصدر حكومي أميركي إن خبراء األمن األميركيين يعتقدون
أن الــدور اإليــرانــي في االعـتــداء على  4سفن قبالة ميناء الفجيرة
اإلماراتي تمثل في تشجيع مسلحين على القيام بمثل هذه األفعال،
ولم يقتصر على مجرد التلميح غير المباشر.
٢٧+٢٦

العمل ،لم تحدد المواعيد
أو الشهور التي يمنع فيها
م ـ ـنـ ــح ال ـ ـمـ ــوظـ ــف ت ـخ ـف ـيــف
ساعات العمل».
وأضافت العوضي« :لذا
فإن تخفيف ساعات العمل
ي ـط ـبــق ف ــي ش ـه ــر رم ـض ــان
ً
ب ـ ــواق ـ ــع س ــاعـ ـتـ ـي ــن ي ــوم ـي ــا
مــدفــوعــة األجـ ــر ،س ــواء في
ب ــداي ــة الـ ـي ــوم أو ن ـهــاي ـتــه،
ً
ويـ ـ ـك ـ ــون الـ ـتـ ـح ــدي ــد وفـ ـق ــا
ل ـلــوائــح وال ـن ـظــم الـمـعـمــول
بها لدى الجهة».
وك ـ ــان ال ــوك ـي ــل ال ـحــربــي
أص ــدر تـعـمـيـمــا ب ـتــاريــخ 6
مايو الجاري بشأن الدوام
الرسمي في شهر رمضان،
حيث ألغى بموجبه جميع
اإلعفاء ات من الدوام خالل
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ،وبـ ـن ــاء
ع ـلــى هـ ــذا ال ـت ـع ـم ـيــم قــامــت
بـعــض اإلدارات ا لـمــر كــز يــة
واإلدارات المدرسية بمنع
تخفيف العمل للحاصلين
ع ـل ــى شـ ـ ـه ـ ــادات مـ ــن هـيـئــة
اإلع ــاق ــة م ــن الـمـعــاقـيــن ،أو
من يرعون معاقا استنادا
إلى هذا التعميم.

ً
عيد مترئسا الصالة
بحضور حشد غفير من أبناء
الجالية اللبنانية والجاليات
ال ـع ــرب ـي ــة وم ـم ـث ـل ــي ال ـط ــوائ ــف
االسـ ــام ـ ـيـ ــة وال ـم ـس ـي ـح ـي ــة فــي
الكويت ،أقامت الرعية المارونية
ف ــي كـنـيـســة ال ـعــائ ـلــة الـمـقــدســة
الــرســول ـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،أم ــس،
ص ــاة ل ــراح ــة نـفــس الـبـطــريــرك
اللبناني السابق الكاردينال مار
نصرالله بـطــرس صفير ،الــذي
توفي قبل أيام.
وترأس الصالة خادم الرعية

الخضراوات بالمجان احتجاجًا...
افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات وتداولها بسعر غير حقيقي يؤثران
ً
على اقتصادات باقي المتنافسين ،معتبرا أن "تــوزيــع المزارعين
ً
ً
منتجاتهم مجانا يعتبر مخالفة للقانون وإضرارا منهم بمنافسيهم".
من جهته ،قال عضو جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي إن
"األماكن التي خصصتها الدولة لعرض منتجات المزارعين َّ
أجرها
االتـحــاد بالباطن ،مما جعلهم يستنفرون ويـقــدمــون على توزيع
ً
بضاعتهم بالمجان ،اعتراضا على األسعار الفاحشة (التي حددها
الوسطاء للمنتجات) ،وبخس حق ُ
المزارع الوطني".
وذكر السبيعي أن "المنتجات سليمة ولم يتعرض أي منها لرش
ُ
المبيدات واألدوي ــة التي استخدمت لمكافحة الـجــراد كما يتداول
ً
البعض" ،متابعا بأن جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة
لم يقم بدوره لحماية حقوق المزارعين ،بل إنه جاهز فقط لتسجيل
المخالفات ضدهم".

«المواصالت» تتراجع :عودة عمال...
بمطار الكويت ،وسنترال جليب الشيوخ ،اللذين نشرت «الجريدة»
ً
صورا لتكدس الطرود بهما.
وقالت الــوزارة ،إن حركة الطرود «الصادرة» من الكويت إلى دول
العالم تسير بشكل طبيعي وفق إحصائية قطاع البريد ،لكنها لم
تكشف عــن حركة الـطــرود ال ــواردة إلــى الـبــاد ،ونسب توزيعها من
مراكز الفرز إلى مراكز التوزيع منذ بداية اإلضراب.

المارونية الخوري ريمون عيد،
وخــادم كنيسة الــروم الملكيين
الكاثوليك االرشمندريت بطرس
غ ــري ــب ،وخـ ـ ــادم رع ـي ــة الــاتـيــن
العربية األب كارلوس.
وبـعــد انـتـهــاء ال ـصــاة ،ألقى
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس جـ ـ ـ ــوزف اس ـط ـف ــان
ك ـل ـمــة م ـج ـلــس ال ــرعـ ـي ــة ،ث ــم تــم
تقبل العزاء.
يذكر أن صفير توفي صباح
األحــد الفائت عن  99عاما بعد
نـ ـح ــو اسـ ـب ــوعـ ـي ــن مـ ــن دخ ــول ــه

المستشفى ،ووصفته الكنيسة
المارونية بأنه «أيقونة الكرسي
ال ـب ـطــريــركــي وع ـم ـيــد الكنيسة
ً
المارونية وعماد الوطن» ،تاركا
صفحة مشرقة في تاريخ لبنان.
وأعلن لبنان ،الحداد الوطني
خالل اليومين الماضيين ،وتم
تشييع جثمانه أمس.

ُ ّ
وأوضحت أن الطرود البريدية تسلم من خالل االتصال بصاحب
ال ـطــرد ،وفــي حــال عــدم رده يتم إرس ــال رســالــة نصية ودعــوتــه إلى
ً
الحضور شخصيا إلنهاء اإلج ــراء ات المتبعة من ال ــوزارة واإلدارة
الـعــامــة لـلـجـمــارك لتسلم ال ـطــرد ال ـخــاص ب ــه ،مـشـيــرة إل ــى أن كمية
ُ
ً
الطرود الواردة في مركز الصديق تعد طبيعية وفقا للمعدل المعتاد،
وبانتظار حضور أصحابها لتسلمها.

ترامب يمنع تزود شركات االتصاالت...
من الضرر بتلك العالقات» .من جهتهّ ،برر البيت األبيض هذا اإلجراء
بوجود «خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في
َ
الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي اإلعالم واالتصاالت
بالواليات المتحدة» ،في وقت اعتبرت بكين األمر مناورة خادعة تهدف
إلى تشويه المنافسة.
من ناحيتها ،نددت «هواوي» بـ «القيود غير المعقولة التي تنتهك»
حقوقها ،مؤكدة أن تلك اإلج ــراء ات ستؤدي إلى «استخدام الواليات
ّ
ً
الـمـتـحــدة لـبــدائــل أق ــل ج ــودة وأع ـلــى ثـمـنــا» فــي مـجــال شـبـكــة الجيل
الخامس للهواتف الذكية ،الذي تقدم فيه «هــواوي» نفسها على أنها
«الرائدة بال منازع».
ّ
التصدي «لألعمال الخبيثة التي
ويرمي األمر التنفيذي األميركي إلى
ّ
ّ
التجسس االقتصادي
تسهل شبكة اإلنترنت حصولها ،بما في ذلك
والصناعي على حساب الواليات المتحدة وشعبها».
ُ
ويعد ذلــك األمــر أقصى إجــراء حتى اآلن تتخذه إدارة ترامب ضد
ً
قطاع التكنولوجيا الصيني اآلخــذ في التوسع ،وخصوصا بالدول
(بكين .أ ف ب)
الناشئة في إفريقيا وأميركا الالتينية وآسيا.

ةديرجلا
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محليات

ولي العهد :ذوو اإلعاقة ثروة حقيقية وجزء من مسيرة نهضتنا

َ
سموه زار ناديي المعاقين والصم والبكم وجمعية المكفوفين وديوانية شعراء النبط
الدولة حريصة
على االهتمام
بهذه الفئة من
خالل توفير
منظومة راقية
من الخدمات
لهم

ضمان راحتهم
والعمل على
إدماجهم في
المجتمع
ألنهم جزء
من ثروتنا
البشرية

اإلنجازات
الرياضية
لـ «المعاقين»
رفعت اسم
ً
الكويت عاليا
في المحافل
الدولية

قام سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،مساء أمس األول،
ي ــراف ـق ــه ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـحــرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد
ب ــزي ــارة إل ــى الـ ـن ــادي الـكــويـتــي
الرياضي للمعاقين ،وكــان في
اسـتـقـبــال سـمــوه وزي ــر اإلع ــام
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الشباب
م ـح ـم ــد ال ـ ـج ـ ـبـ ــري ،وال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـف ـ ـخـ ــري ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي ال ـك ــوي ـت ــي
ا لــر يــا ضــي للمعاقين الشيخة
ش ـي ـخ ــة الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ورئـ ـي ــس
وأعضاء مجلس إدارة النادي.
ونـقــل سـمــوه إلـيـهــم تحيات
وتـ ـه ــان ــي سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد بمناسبة
ح ـلــول شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك
أعاده الله علينا باليمن والخير
والبركات.
وأع ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ـم ـ ــوه ،ع ـ ــن ب ــال ــغ
ش ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره إلـ ــى أع ـض ــاء
مجلس اإلدارة واألجهزة الفنية
الـمـشــرفــة لـمــا ي ـقــومــون ب ــه من
جـ ـه ــود م ـض ـن ـيــة وإسـ ـه ــام ــات
ك ـب ـيــرة ن ـتــج عـنـهــا ال ـعــديــد من
اإلنجازات الرياضية اإلقليمية
وال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـت ــي رفـ ـع ــت اس ــم
ً
ال ـك ــوي ــت ع ــال ـي ــا ف ــي ال ـم ـحــافــل
الدولية.
وأك ــد س ـمــوه ح ــرص الــدولــة
واهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــا بـ ـه ــم م ـ ــن خ ــال
ت ــوفـ ـي ــر مـ ـنـ ـظ ــوم ــة راقـ ـ ـي ـ ــة مــن
ً
الخدمات لهم إيمانا بأنهم ثروة
حـقـيـقـيــة وج ـ ــزء ال ي ـت ـجــزأ من
ً
مسيرة نهضة الكويت ،سائال
ال ـلــه الـعـلــي ال ـقــديــر أن يوفقنا
ً
جـمـيـعــا ل ـمــا ف ـيــه ال ـخ ـيــر ألجــل
خدمة وطننا العزيز وأن يديم
عليه نعمة األم ــن والــرخــاء في
ظل القيادة الرشيدة لصاحب
ً
السمو حفظه الله ورعاه ذخرا
ً
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
وق ــد تــم تـقــديــم هــديــة تــذكــاريــة
لسموه بهذه المناسبة.

زيارة نادي الصم
ك ـمــا زار س ـمــو ول ــي الـعـهــد،
ي ــراف ـق ــه ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـحــرس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ال ـك ــوي ـت ــي

ولي العهد ومشعل األحمد خالل زيارة النادي الرياضي للصم والبكم
الرياضي للصم والبكم ،وكان
ف ــي اس ـت ـق ـب ــال سـ ـم ــوه ال ــوزي ــر
الجبري وكبار قياديي الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــة ورئ ـ ـيـ ــس
وأعضاء مجلس إدارة النادي.
ونـ ـق ــل سـ ـم ــوه ل ـه ــم ت ـح ـيــات
وتـ ـب ــريـ ـك ــات صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
بمناسبة حلول شهر رمضان
ً
المبارك سائال المولى سبحانه
وتعالى أن يعيده على الجميع
باليمن والبركات.
وأع ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه ،ع ــن عـمـيــق
ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر إلـ ــى جـمـيــع
ً
أعضاء النادي ،مثمنا الجهود
الـطـيـبــة وال ـخ ـي ــرة ،ال ـتــي تـبــذل
مــن جميع القائمين عليه وما
ق ــدم ــوه م ــن إسـ ـه ــام ــات ب ـ ــارزة
ف ــي ك ــل األن ـش ـطــة وم ــا حـقـقــوه
مــن إن ـجــازات على الصعيدين
المحلي والخارجي.
وأكد سموه أن الدولة تولي
ً
ً
اهـتـمــامــا كـبـيــرا بـهــم مــن خــال
الـعـمــل عـلــى تــوفـيــر كــافــة سبل
ال ــرع ــاي ــة وك ــاف ــة االح ـت ـيــاجــات
لضمان راحـتـهــم والـعـمــل على
إدمــاجـهــم فــي المجتمع ألنهم
جـ ـ ــزء م ـ ــن ث ــروتـ ـن ــا ال ـب ـش ــري ــة،
ً
س ــائ ــا ال ـل ــه ال ـع ـلــي ال ـق ــدي ــر أن
يوفقنا جميعا لما فيه الخير

بعدها تم تقديم هدية تذكارية
لسموه بهذه المناسبة.

زيارة جمعية المكفوفين

ً
سموه مصافحا مستقبليه خالل زيارة النادي الرياضي للمعاقين
ألجل خدمة وطننا الغالي وأن
ي ــدي ــم ع ـل ـيــه أم ـن ــه واس ـت ـق ــراره
وازده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـقـ ـي ــادة
الحكيمة لصاحب السمو حفظه
ً
ً
الله ورعاه ذخرا للبالد وقائدا
للعمل اإلنساني.
وألقى الشاعر حمود المري
قصيدة شعرية بهذه المناسبة

إلى ذلك ،قام سمو ولي العهد،
ي ــراف ـق ــه ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األح ـمــد
بــزيــارة إلــى جمعية المكفوفين،
وك ــان فــي استقبال سـمــوه وزيــر
الشؤون االجتماعية والعمل سعد
الخراز والرئيس الفخري لجمعية
المكفوفين فهد بوشيبة ورئيس
وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
ون ـ ـقـ ــل س ـ ـمـ ــوه لـ ـه ــم ت ـح ـي ــات
وتهاني صاحب السمو بمناسبة
ح ـل ــول ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـم ـب ــارك
أعاده الله علينا باليمن والخير
ً
والبركات ،مشيدا سموه بالدور
اإليجابي الــذي تقوم به جمعية
المكفوفين الكويتية وما تقدمه
مــن إسـهــامــات ب ــارزة مــن أنشطة
اجتماعية وثقافية لمنتسبيها
ً
والذي هو محط تقديرنا جميعا
ً
متمنيا لهم المزيد من التوفيق
والسداد.
كما أكد سموه أن الدولة تولي
ً
هــؤالء رعــايــة واهـتـمــامــا بالغين
من خالل توفير الدعم الذي يلبي
احتياجاتهم ويحقق طموحاتهم

 ...ويحتضن إحدى بناته خالل زيارة جمعية المكفوفين
ألنهم جزء ال يتجزأ من مجتمعنا
ً
الفعال ،داعيا المولى عز وجل أن
يديم على وطننا الكويت نعمة
األمن واالستقرار والرخاء في ظل
راعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب
ً
السمو حفظه الـلــه ورع ــاه ذخــرا
ً
للبالد وقــائــدا للعمل اإلنساني.
وقـ ــد ت ــم ت ـقــديــم ه ــدي ــة تــذكــاريــة
لسموه بهذه المناسبة.

زيارة ديوانية الشعر

دور رائد
لديوانية
شعراء النبط
في المحافظة
على الموروث
الشعبي إحدى
ركائز هويتنا
الوطنية

ً
ولي العهد مصافحا مستقبليه في نادي الصم والبكم

هدية تذكارية لسمو ولي العهد أثناء زيارة شعراء النبط

ولي العهد خالل زيارة ديوانية شعراء النبط

 ...وخالل زيارة نادي المعاقين

سموه خالل زيارة جمعية المكفوفين

على صعيد متصل ،قام سمو
ولــي العهد يرافقه نــائــب رئيس
الـ ـح ــرس ال ــوطـ ـن ــي بـ ــزيـ ــارة إل ــى
ديوانية شعراء النبط ،وكان في
استقباله وزي ــر ش ــؤون الــديــوان
األم ـ ـيـ ــري ال ـش ـي ــخ ع ـل ــي ال ـج ــراح
والـمـسـتـشــار بــالــديــوان األمـيــري
محمد ضيف الله شرار ورئيس
وأعـضــاء مجلس إدارة ديوانية
ش ـع ــراء ال ـن ـبــط وذلـ ــك بـمـنــاسـبــة
إزاح ـ ـ ــة ال ـس ـت ــار الف ـت ـت ــاح مـبـنــى
ديوانية شعراء النبط الجديد.
ون ـ ـقـ ــل س ـ ـمـ ــوه لـ ـه ــم ت ـح ـي ــات
وتـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو

بـمـنــاسـبــة ح ـلــول شـهــر رمـضــان
ً
الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ،داع ـ ـ ـيـ ـ ــا ال ـ ـلـ ــه ال ـع ـلــي
الـقــديــر أن يعيد هــذه المناسبة
الفضيلة علينا بالخير واليمن
ً
والبركات ،مشيدا سموه بالدور
الرائد لديوانية شعراء النبط في
الـمـحــافـظــة ع ـلــى ه ــذا ال ـم ــوروث
ال ـش ـع ـبــي األص ـي ــل ال ـ ــذي يعتبر
إحدى ركائز هويتنا الوطنية.
وأكد سموه أهمية الشعر في
مــوروث ـنــا الـكــويـتــي والخليجي
الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر أسـ ـ ـ ــاس ال ـه ــوي ــة
ً
العربية متمنيا أن تكون ديوانية
شـ ـع ــراء ال ـن ـبــط مـلـتـقــى ل ــإب ــداع
الشعري والفكري وتبادل المعرفة
وال ـخ ـبــرات بـيــن ال ـش ـعــراء ونقله
ً
لألجيال الناشئة والقادمة ،داعيا
ال ـمــولــى عــز وج ــل أن يــديــم على
وطننا الكويت األمن واالستقرار
والتقدم في ظل راعــي مسيرتنا
ونهضتنا صاحب السمو.
وتخلل زيارة سموه لديوانية
شعراء النبط عــدد من القصائد
الشعرية والتي القت استحسان
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،وتـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم ه ــدي ــة
تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

٤
محليات
ناصر الصباح :وحدتنا صخرة تتفتت عليها المطامع واألحقاد
ةديرجلا
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رعى تأبين شهداء مسجد الصادق في الذكرى الرابعة بحضور حشد من األهالي والشخصيات

جانب من الحضور في مسجد الصادق

محمد راشد

«هذوال عيالي»
كلمة خرجت
من قلب كبير
واستقبلتها
القلوب
والعيون

البحراني

أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن حادثة التفجير
اإلرهابي لجامع اإلمام الصادق أثبتت أن "وحدتنا
الوطنية هي الصخرة التي تتفتت عليها مطامع
الطامعين وأحقاد الحاسدين".
جاء ذلك في الذكرى السنوية الرابعة لشهداء
مـسـجــد اإلم ـ ــام الـ ـص ــادق ،ال ـت ــي أقــام ـهــا مجلس
أمناء وقف اإلمــام األحقاقي أمس األول ،برعاية
وحضور النائب األول ،وحشد من أهالي الشهداء
والشخصيات.
وقال النائب األول ،في كلمة ألقاها نيابة عنه
الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة اإلعالم
يوسف مصطفى" ،نقف اليوم وقفتنا السنوية،
نجدد فيها استنكارنا للجريمة المروعة التي
روعـ ــت وط ـن ـنــا وش ـع ـب ـنــا" ،مـضـيـفــا ان ـهــا "زادت
مــن يقيننا أن وحــدتـنــا الــوطـنـيــة هــي الـصـخــرة
ا لـتــي تتفتت عليها مـطــا مــع الطامعين وأ حـقــاد
الحاسدين".
وذكــر أنــه "كلما صــدح األذان في هــذا الجامع
نستذكر شهداء الصالة والصيام ،رحمهم الله،
فطوبى للشهداء" ،متابعا" :اليوم يعود الجامع
صــادحــا بــذكــر ال ـلــه وإي ـم ــان قـيــادتـنــا الحكيمة،
وعـلــى رأس ـهــا سـمــو امـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
االحمد ،وعضده سمو ولي العهد الشيخ نواف

ناصر الصباح في جولة على المعرض المقام على هامش التأبين

الوحدة والتالحم

األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك ،إيمانا من هذه القيادة الحكيمة بإعالء
راية األمن واألمان والسالم للوطن العزيز وشعبه
األبي ،فرحم الله شهداءنا األبرار ،وأسكنهم فسيح
جناته ،وألهم ذويهم الصبر والسلوان ،وجعلنا
من عتقاء شهره الحرام".

معدن الشعب
من جانبه ،قال رئيس مجلس أمناء وقف االمام
االحقاقي د .صالح الصفار" :إننا نستذكر في هذه
الذكرى الموقف اإلنساني لحضرة صاحب السمو
أم ـيــر ال ـبــاد وجـمـيــع أط ـيــاف الـشـعــب الـكــويـتــي،
مـحــافـظــا ومـتـمـسـكــا بــوحــدتــه الــوطـنـيــة وأم ـنــه،
ونستذكر أيضا دماء الشهداء في هذا الجامع".
واضاف الصفار انه في هذه الذكرى "نستذكر
أيـضــا النتيجة الـتــي لــم يتوقعها هــذا الـعــدوان،
حيث المعدن الحقيقي لهذا الشعب الــذي احب
ارضه ووطنه وقيادته وانسانيته ،وخرجنا من
هذا العدوان أكثر قوة واتحادا".
وأردف" :لقد وقف العالم أجمع يتابع صاحب
السمو مشاركا ومواسيا ألبنائه في هذا العدوان
من الدقائق األولى ،مرددا كلمته هذوال عيالي".

الحادث
أظهر المعدن
الحقيقي
لشعبنا
فخرجنا من
العدوان أكثر
ً
قوة واتحادا

الصفار

بدوره ،توجه الممثل عن أهالي الشهداء عادل
البحراني بالشكر إلى صاحب السمو الذي دأب
على رعــايـتــه المباركة والـمـعـهــودة والمستمرة
ألبنائه شـهــداء الكويت ،وخــاصــة شـهــداء جامع
اإلمام الصادق.
وقــال البحراني إن "ذكــرى الشهادة تبقى في
قلوبنا راسخة ،ألن دماءهم الزكية استطاعت أن
تبين معنى الوحدة والتماسك ،وتجسد تالحم
الشعب الكويتي كالجسد الواحد أمــام اإلرهــاب
ومــن أراد بالكويت ســوء ،وقــد جعل كيد األعــداء
في نحورهم" ،الفتا إلى أن شعب الكويت استطاع
بقوة إرادتــه ووحدته أن يدحر مؤامرة اإلرهــاب
ويفوت عليهم فرصة المساس بوحدته.
وأوضح أن تكاتف الشعب الكويتي مع قيادته
الحكيمة وجه أعظم رسالة للعالم بوحدته ،مشيرا
إلى أن وحدته تجلت عند حضور سمو األمير إلى
موقع الحدث في حينها ،وقف سموه قائال" :هذوال
عيالي" ،كلمة خرجت من قلب كبير واستقبلتها
القلوب والعيون ،وصــارت ترددها في كل حين،
وقد شارك الشعب مع سموه في تشييع الشهداء
في مسجد الدولة الكبير.
وشــدد على "انـنــا تعلمنا مــن صاحب السمو

كلمات الحياة والء وعطاء ،فالوالء للوطن والعطاء
لـلــوطــن" ،داع ـيــا الـلــه عــز وج ــل الــرحـمــة للشهداء
األبرار ،وأن يسكنهم فسيح جناته.

معاني التأبين
مــن جانبه ،ذكــر جــواد بوخمسين أن "الهدف
من التأبين السنوي هو أن هذا الحدث كان المراد
منه تفتيت بنية وتالحم الشعب الكويتي بالفتنة
والطائفية ،إال أنه ولله الحمد في يوم الجمعة 9
رمضان أبى الله إال أن يحمي الكويت وشعبها".
وأض ـ ــاف بــوخـمـسـيــن أن "هـ ــذا ال ـح ــدث يبقى
تاريخا من تواريخ الكويت ،لذلك قررنا كل عام
ف ــي ت ــاري ــخ  9رم ـض ــان أن نـعـمــل تــأبـيـنــا ،لنذكر
الشعب الكويتي بتالحمه وبالموقف التاريخي
لصاحب السمو".
وكان النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع عــاد إلــى البالد مساء امــس االول والوفد
المرافق لــه ،قــادمــا مــن السعودية الشقيقة ،بعد
تفقده القوات الكويتية المشاركة في "إعادة األمل"،
وتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان ،وكان في
استقباله على أرض المطار نائب رئيس األركان
العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف.

بصمة «الكهرباء» تذكر بأحداث الكويت «المهندسين» :رفضنا  4آالف شهادة لوافدين
العتل :عدم حصولهم على البكالوريوس أو إدراج جامعاتهم بقوائم االعتماد
•

«هذوال عيالي» على أجهزة بصمة وزارة الكهرباء
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سيد القصاص

تـخـلـيــدا لـبـعــض األحـ ـ ــداث الـمـهـمــة
في الكويت قام فريق البصمة بوزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء بـنـشــر صـ ــور لتلك
األحــداث على أجهزة البصمة ،شملت
صورا لسمو أمير البالد عليها كلمات
لـسـمــوه خـلــدهــا الـتــاريــخ عـقــب حــادث
مسجد الـصــادق اإلرهــابــي والـتــي قال
فيها "هذوال عيالي".
وأشارت مصادر مطلعة في الوزارة
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إل ــى أن أج ـهــزة البصمة
يمكن أن يتم تحميل تلك الصور عليها
بسهولة ،لذلك جــاء ت الفكرة للفريق
الــذي استغلها بشكل وطني للتذكير
بأحداث مرت على الكويت ال تنسى.
وقالت :من تلك الصور صورة لسمو
األمـيــر الــوالــد الشيخ سعد العبدالله

رح ـمــه ال ـلــه فــي ذك ــرى وفــاتــه وعليها
بعض كلماته الخالدة التي تؤكد ان
ق ــوة الـكــويــت وشـعـبـهــا فــي وحــدتـهــم،
إضافة إلى صور الفتتاح جسر جابر
األحمد.
وثمنت الوزارة جهود فريق البصمة
وأعماله ،وفكرته التي القت استحسان
المسؤولين في الكهرباء.
ي ــذك ــر أن ف ــري ــق ال ـب ـص ـم ــة ب ـق ـيــادة
ع ـبــدال ـلــه ال ـ ـصـ ــراف ،وع ـض ــوي ــة س ــارة
الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ،وفـ ـ ـ ــرح زك ـ ــري ـ ــا ،وم ـن ـي ــرة
الجرمان ،وفاطمة القالف.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـ ـل ـ ــن ال ــوكـ ـي ــل
ال ـم ـســاعــد لـتـشـغـيــل وص ـيــانــة الـمـيــاه
ج ــاس ــم ال ـل ـن ـق ــاوي وج ـ ــود  9وظــائــف
شاغرة في القطاع تشمل مدير إدارة
التحلية المساعدة للمياه ،ومدير إدارة
تـشـغـيــل وص ـيــانــة ال ـش ـب ـكــات ،ومــديــر

 ...وتهنئة بافتتاح جسر جابر
إدارة انتاج المياه الجوفية ،ومراقب
المختبرات بإدارة األعمال الكيماوية،
ومراقب التشغيل بإدارة إنتاج المياه
ال ـ ـجـ ــوف ـ ـيـ ــة ،ورئ ـ ـي ـ ــس قـ ـس ــم ت ـش ـغ ـيــل
المنشآت المائية للمنطقة الجنوبية،
ورئيس قسم تشغيل محطات المنطقة
الجنوبية ،ورئيس شعبة حقل الشقايا
إدارة إنتاج المياه الجوفية ،ورئيس
شعبة الصيانة ب ــإدارة إنـتــاج المياه
الجوفية.
وبعث اللنقاوي إلى الوكيل المساعد
لقطاع الشؤون اإلدارية محمد الشرهان
كتابا شمل الشروط الواجب توفرها
ف ــي الـمـتـقــدم لـتـلــك الــوظــائــف التـخــاذ
الالزم بشأنها.

جورج عاطف

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية
المهندسين ،فيصل العتل ،أنه "منذ
بــدايــة تطبيق االخـتـبــارات المهنية
على المهندسين الــوافــديــن ،وربــط
إصدار أذونات عملهم باجتيازها ،تم
رفض اعتماد نحو  4آالف شهادة"،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن "ال ـ ـس ـ ــواد األع ـظ ــم
م ــن ال ـم ــرف ــوض ـي ــن م ــن الـجـنـسـيــات
اآلسيوية".
وأوضح العتل ،في تصريح أمس
األول ،على هامش الغبقة الرمضانية
السنوية التي نظمتها الجمعية في
قاعدة الكورت يارد بفندق الماريوت،
ً
أن "ثمة أسبابا عدة لرفض اعتماد
هــذه الـشـهــادات ،منها عــدم حصول
أص ـحــاب ـهــا ع ـلــى م ــا يـ ـع ــادل درج ــة
ال ـب ـك ــال ــوري ــوس ف ــي ال ـه ـن ــدس ــة ،أو
عــدم إدراج جامعاتهم ضمن قوائم
ً
االعـتـمــاد حتى لــدى دول ـهــم ،فضال
ع ــن وجـ ــود شـ ـه ــادات ع ــدة ال تــرقــى
لـلـحـصــول ع ـلــى ُم ـس ـمــى م ـه ـنــدس"،
ً
مــدلــا على ذلــك ،فــي "الفلبين ،على
سبيل المثال ،كل شخص غير مجتاز
االختبار الوطني ال يحق له مزاولة
المهنة حتى في بلده".

المهندسون خالل الغبقة
وفيما يخص المهندسين الهنود،
قال العتل ،إن "هناك تاريخا طويال
مــن ال ـت ـعــاون ،الـمـمـتــد ل ـع ـقــود ،بين
الجمعية والـهـنــد ،غير أنــه فــي عام
 ،2006قـ ــدم ال ـس ـف ـيــر ال ـه ـن ــدي لــدى
الكويت حينذاك للجمعية االعتماد
األكــادي ـمــي ( )NBAبـكــونــه ال ـســاري
والمعتمد لديهم ،الــذي يضم نحو
 2500جامعة معتمدة من أصــل 11
ً
ً
ألفا" ،مشيرا إلى أنه "منذ ذلك الحين،
وبـنــاء على طلب السفارة الهندية،
يـتــم اعـتـمــاد ش ـهــادات المهندسين
المعتمدة لدى ( ،)NBAغير أنه لما
ت ـض ــارب ــت ال ـم ـص ــال ــح ،بـ ـ ـ ــدأووا فــي

التسويق لفكرة رفض االعتماد ،وأنه
جهة غير حكومية وغير معتمدة،
علما بأنه الممثل الشرعي للهند في
االتفاق العالمي للمهندسين".

بطء النظام

ّ
وبين العتل ،أن "االجتماع ،الذي
عقدته الجمعية الثالثاء الماضي،
بحضور نائب مدير الهيئة العامة
لـلـقــوى الـعــامـلــة ل ـشــؤون التخطيط
والتطوير اإلداري د .مبارك العازمي،
وممثلي اتحادي المكاتب الهندسية
وال ــدور االسـتـشــاريــة والـصـنــاعــات،
جـ ـ ـ ــاء لـ ـبـ ـح ــث تـ ــذل ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـع ــوق ــات

اعتراض على الرسوم
قال العتل إنه "خالل اجتماع الجمعية بالقوى العاملة
وممثلي ات ـحــادي المكاتب الهندسية والـصـنــاعــات،
اعترض ممثل اتحاد الصناعات على الرسوم المقررة
ً
للتسجيل في الجمعية" ،مشيرا إلى أنه "تم إبالغه ،بأنه
رغم زيادة الرسوم ،فإنها تعد األقل بين جمعيات النفع

ً
العام في الكويت ،التي بلغت في بعضها  250دينارا".
وأضــاف العتل أنه "من خالل الرسوم سيتم اختبار
المهندسين في دولهم وقبل استقدامهم إلى البالد ،من
ثم الموافقة أو الرفض على العمل ،منعا ّ
لتعرضهم ألي
خسارة من أي نوع".

وال ـص ـعــاب ال ـتــي تــواجــه الـشــركــات،
وإط ــاعـ ـه ــم ع ـل ــى آخ ـ ــر ت ـحــدي ـثــات
ً
برنامج الجمعية ،فضال عن وضع
خط ساخن بين الجمعية والهيئة
لحل أي مشكلة تواجه المهندسين
في الكويت بأسرع وقت" ،الفتا إلى
أن "مشكلة الــربــط اإللـكـتــرونــي بين
الهيئة والجمعية تتمثل فــي بــطء
النظام اآللــي حال إدخــال عدد كبير
من المعامالت".

 42ألف معاملة
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـتـ ــل أن "إج ـ ـمـ ــالـ ــي
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ق ـ ــدم ـ ــت إلـ ــى
الجمعية خالل أول سنة لمجلس
اإلدارة ن ـح ــو  42أ ل ـ ــف م ـعــا م ـلــة،
ً
ت ــم إن ـج ــاز  34أل ـف ــا مـنـهــا م ــا بين
قبول ورفض واجتياز اختبارات،
وجـمـيـعـهــا ب ـج ـهــود ت ـطــوع ـيــة ،ال
ألهداف مادية كما يروج البعض،
ً
وهــذا يجعلنا راضين تماما عما
ً
ت ـق ــدم ــه ال ـج ـم ـع ـي ــة" ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
أن "ال ـج ـم ـع ـيــة اس ـت ـطــاعــت غــربـلــة
ســوق العمل وتنظيمه ،مــن خالل
االختبارات المهنية".

ةديرجلا

•
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ً ً
مزارعون يوزعون الخضراوات مجانا رفضا للتالعب باألسعار

ً
• روجوا أطنانا من منتجاتهم ونفوا أن تكون مضرة أو تعرضت لرش بالمبيدات
• اإلنتاج الوطني يصل إلى المستهلك بسعر مضاعف عن طريق الوسطاء

محليات
سلة أخبار
السفير السعودي استقبل
المهنئين برمضان

استقبل سفير خادم الحرمني
الشريفني لدى الكويت سمو
األمير سلطان بن سعد بن
خالد آل سعود املهنئني بشهر
رمضان املبارك ،الليلة قبل
املاضية ،في خيمة السفارة
التي ازدحمت بشيوخ ونواب
وسفراء وكبار املسؤولني،
باإلضافة إلى حشود من
مختلف فئات املجتمع من
مواطنني ومقيمني .وتبادل
األمير سلطان بن سعد
األحاديث الودية مع املهنئني،
داعيا الله عز وجل أن يتقبل
من الجميع صيامهم وقيامهم،
كما تلقى سموه الشكر من
املهنئني على حسن االستقبال
والحفاوة.

«األوقاف» تستقبل عميد
«الدراسات» الصربي
صفوف حاشدة أمام شاحنات الخصراوات باألندلس

محمد جاسم

شهدت ً منطقة االندلس
احتشادا من المستهلكين،
بعد أن أعلنت مجموعة من
المزارعين عرض منتجاتهم
ومحاصيلهم الزراعية
بالمجان.

ب ـ ــاألس ـ ـع ـ ــار ،ورف ـ ـض ـ ــا ل ـت ــدخ ــل
الــوسـطــاء فــي الـتــاعــب بأسعار
المنتجات الزراعية.
وطالبوا بضرورة االستجابة
ل ـم ـج ـم ــوع ــة بـ ـن ــود وضـ ـع ــوه ــا،
تـتـمـثــل ف ــي ت ـحــديــد س ـعــر أدن ــى
لـكــل مـنـتــج ،بـحـيــث يـبــدأ الـمــزاد
مــن سـعــر التكلفة ،وتـقــوم بذلك
لـ ـجـ ـن ــة مـ ـشـ ـت ــر ك ــة ب ـ ـيـ ــن وزارة
التجارة والهيئة العامة للزراعة
والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة ومـجـمــوعــة
مـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــزارعـ ـ ـي ـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ـي ــن
لتحديد الحد األدنــى لكل منتج
ع ـلــى حـ ــدة ،وبـ ــدء الـ ـم ــزادات في
األنـ ــدلـ ــس وال ـص ـل ـي ـب ـي ــة بـنـفــس
الـتــوقـيــت ،وبـحـضــور مندوبين
م ــن وزارة ال ـت ـجــارة لـمــراقـبـتـهــا
وإعالن األسعار رسميا من قبل
الوزارة ،فضال عن تقنين المنتج
الـمـسـتــورد ،السـيـمــا وق ــت ذروة
المنتج المحلي.

اع ـ ـتـ ــراضـ ــا عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــات
االت ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لـلـمــزارعـيــن،
وعـ ـ ــدم ت ـش ــدي ــد رق ــاب ــة وزارتـ ـ ــي
الشؤون االجتماعية والتجارة،
واألجهزة الحكومية المختصة
بحماية المنافسة ،بشأن أسعار
المنتجات الزراعية ودعم المنتج
الوطني ،وزع عدد من المزارعين
الكويتيين أطنانا من منتجاتهم
الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين مجانا أ مــس األول،
أم ـ ـ ــام شـ ـب ــرة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات فــي
منطقة األندلس.
وتواجد رجال األمن لإلشراف
والتنظيم على عملية التوزيع من
الشاحنات المحملة بأطنان من
الـخـضــراوات إلــى المستهلكين،
ك ـم ــا تـ ــواجـ ــد ف ــري ــق مـ ــن وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ل ـت ـس ـج ـيــل ال ـت ـق ــاري ــر
ورصـ ــد ال ـم ـخــال ـفــات ،ح ـيــث قــام
المزارعون بترويج منتجاتهم،
التي فاقت أكثر من  15نوعا من
الخضراوات ،أمام الشبرة التابعة
التحاد المزارعين.
وبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ع ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ــزارع ـ ـي ـ ــن
المعترضين أكثر من  20مزارعا
مــن أص ـحــاب ال ـم ــزارع المنتجة
فــي المناطق الــزراعـيــة العبدلي
والوفرة ،وقالوا إن هذه الخطوة
ت ـ ــأت ـ ــي دعـ ـ ـم ـ ــا ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن،
واحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـت ــاع ــب

شراء مباشر
وطالب المزارعون بــأن تقوم
الجمعيات التعاونية بالشراء
المباشر من المزاد ،إضافة إلى
تعيين مـنــدوب كويتي متقاعد
مــن نفس المنطقة لكل جمعية
لـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاد ،وأن ت ـق ــوم
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة بــزيــادة

وجـ ـ ــود م ــراق ـب ــة م ــن "الـ ـتـ ـج ــارة"
و"ال ـ ـشـ ــؤون" لـلـعـمــالــة الـســائـبــة
الـ ـت ــي ي ـس ـت ـغ ـل ـهــا ال ــوسـ ـي ــط فــي
شــراء المنتج الوطني نتج عنه
وضع ملصقات على المنتجات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ــأنـ ـه ــا م ـ ـس ـ ـتـ ــوردة،
ورف ــع سـعــرهــا بـطــريـقــة فاحشة
وعرضها للمستهلك.
ولفت الى أن االنتاج الوطني
ال ي ـص ــل لـلـمـسـتـهـلــك م ـبــاشــرة
ب ـس ـع ــره ال ـح ـق ـي ـق ــي ،بـ ــل بـسـعــر
مضاعف ،مما يسيء استخدامه
وج ــودت ــه ،متمنيا مــن الـجـهــات
الـحـكــومـيــة ات ـخ ــاذ وق ـفــة بـشــأن
ال ـح ـفــاظ عـلــى الـمـنـتــج الــوطـنــي
والمزارعين المنتجين.

تكاليف ثقيلة
جانب من توزيع الخضراوات
الـمـعــروض مــن المنتج المحلي
ً
إل ــى  %50بـ ــدال م ــن  %20وقــت
ذروة اإلنتاج المحلي.
ونـ ـ ـف ـ ــوا م ـ ــا ت ـ ــم ت ـ ــداول ـ ــه ب ــأن
م ـن ـت ـجــات ـهــم قـ ــد تـ ـك ــون م ـضــرة
وخطرة على صحة المستهلك،
بسبب تعرضها لرش المبيدات
واالدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـجـ ــراد
ال ـص ـح ــراوي ف ــي مـ ــزارع الــوفــرة
خالل االسابيع الماضية.

وقال المزارع عبدالله الثويمر
إن اول س ـبــب دفـ ــع ال ـمــزارع ـيــن
لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـتـ ــوزيـ ــع م ـن ـت ـجــات ـهــم
الــزراع ـيــة مـجــانــا للمستهلكين
ه ــو ال ــوس ـي ــط الـ ـ ــذي ظ ـه ــر بـيــن
ات ـحــاد الـمــزارعـيــن والـمــزارعـيــن
الـكــويـتـيـيــن ،حـيــث تــم استغالل
شبرات الخضراوات والتحكم في
سلعة المزارع.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـث ــويـ ـم ــر أن ع ــدم

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذكـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــزارع
مـشـعــل الـمـعـصـمــي أن ال ـمــزارع
الكويتي يسرق حقه مــن خالل
وجود الوسطاء الذين ال يهمهم
س ـ ــوى ال ـ ــرب ـ ــح ال ـ ـفـ ــاحـ ــش دون
م ــراع ــاة الـمـسـتـهـلـكـيــن ،مبينا
أن ال ـت ـكــال ـيــف الـ ـت ــي يـتـكـبــدهــا
المزارع ثقيلة جدا من أجل زراعة
الخضراوات وطرحه باألسواق
المحلية وتوفير أجود أنواعها
للمستهلك.
وتــابــع العصيمي :ان الربح

«حماية المنافسة» :التوزيع المجاني ...مخالف للقانون

ً
«هناك جمعيات خيرية يمكن التوجه إليها بدال من اإلضرار بالمنافسين»

طالبوا الجمعيات
التعاونية بالشراء
المباشر من المزاد
وزيادة المنتج
المحلي إلى %50

ّ
ح ــذر ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـجـهــاز حماية
المنافسة د .عبدالله العويصي ،من افتعال
وفــرة مفاجئة للمنتجات وتــداولـهــا بسعر
غـيــر حقيقي ،مـمــا يــؤثــر عـلــى اقـتـصــاديــات
باقي المتنافسين.
وق ــال الـعــوي ـصــي ،فــي ك ـتــاب وج ـهــه إلــى
رئـيــس االتـحــاد الكويتي للمزارعين ،ظهر
أم ــس ،إن مــا ي ـقــوم بــه ع ــدد مــن الـمــزارعـيــن
بعد توجيههم دعوة إلكترونية عبر مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ل ـت ــوزي ــع إنـتــاجـهــم
الزراعي مجانا ،يعتبر شبهة مخالفة ألحكام
قانون حماية المنافسة ،وتحديدا المادة 4
بندين  3و.6

وأوض ـ ـ ــح أن ال ـ ـمـ ــادة الـ ـم ــذك ــورة تـنــص
عـلــى أنــه "تـحـظــر االتـفــاقـيــات أو الـعـقــود أو
الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرة ،ك ـ ـمـ ــا يـ ـحـ ـظ ــر ع ـ ـلـ ــى األشـ ـ ـخ ـ ــاص
الطبيعيين أو االعتباريين ذوي السيطرة
إســاء ة استخدامها ســواء من خالل افتعال
وفرة مفاجئة للمنتجات أو بيعها بأقل من
تكلفتها الفعلية بقصد اإلضرار بالمنتجين
المنافسين".
وأشـ ــار إل ــى وجـ ــود وس ــائ ــل أق ــل تقييدا
للمنافسة مــن تـلــك ال ـتــي يــريــد ال ـمــزارعــون
اتباعها عن طريق طرح منتجاتهم مجانا،
وهذه الوسائل تتمثل في أنه إذا كان الطرح

الخالد :الوطن يفخر بالنماذج
المتفانية لخدمته
محافظ العاصمة كرم الرقيب الزعبي

ً
الخالد مكرما الرقيب الزعبي
أ كــد محافظ العاصمة الشيخ طــال الخالد،
أن "خدمة الوطن تــاج على رؤوس المخلصين،
ووس ــام على صــدورهــم ُيــزيــن مسيرة عطائهم،
ً
ُ
وينير دروب حياتهم" ،مؤكدا أن "الوطن سيظل
يفخر بمثل هذه النماذج المشرفة التي تحرص
على اإلخــاص والتفاني في عملها ،بل ستظل
جهودهم البناءة راسخة في ذاكرة الوطن تشهد
على تميزهم وعطائهم الدؤوب".
جاء ذلك على هامش تكريم المحافظ الخالد
للرقيب عـمــر الــزعـبــي مــن إدارة م ــرور محافظة
الـعــاصـمــة ،لـتـفــانـيــه وإخ ــاص ــه فــي أداء واجـبــه

ومهام عمله ،بحضور مدير إدارة مرور العاصمة
بالوكالة العقيد مشعل الحجرف ،ورئيس قسم
تنظيم السير بالوكالة المقدم رائد السليمان.
ُي ــذك ــر أن الــرق ـيــب الــزع ـبــي دأب عـلــى تنظيم
حركة المرور خالل فترة الظهيرة في نهار شهر
ً
رمضان المبارك ُمترجال على قدميه ،وذلــك في
موقع اإلشــارة المواجهة لتقاطع برج التحرير،
مما كان له أكبر األثر في تنظيم سير المركبات،
وتجنب االختناقات المرورية ،مما حدا بالمحافظ
الخالد إلى تكريمه ضمن مبادراته الدائمة لتكريم
النماذج المشرفة في شتى الميادين.

بغرض األعمال الخيرية فإن هناك جمعيات
خيرية يستطيع هــؤالء المزارعون التوجه
إليها ،لتقوم هي بتصريف المنتجات حسب
أوجه األولويات.
وأوصـ ــى ب ــأن يـتــم تعميم ه ــذا الـخـطــاب
عـلــى جـمـيــع ال ـمــزارع ـيــن أع ـض ــاء الجمعية
العمومية باالتحاد ،ووقف الطرح المجاني
للمحاصيل ،وتوجيهها الى المنافذ الخيرية
الـمـصــرح لها قــانــونــا ،مضيفا أن غير ذلك
يـحــول الـكـيــانــات االقـتـصــاديــة إل ــى كيانات
خ ـيــريــة ع ـلــى ع ـكــس ال ـغ ــرض ال ـتــي أنـشـئــت
من أجله.

خليفة بن أحمد
يشيد بالعالقات
مع الكويت
اش ـ ـ ــاد الـ ـق ــائ ــد الـ ـع ــام
ل ـ ـقـ ــوة دفـ ـ ـ ــاع ال ـب ـح ــري ــن
ال ـم ـش ـيــر ال ــرك ــن الـشـيــخ
خـلـيـفــة ب ــن أح ـم ــد أمــس
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات األخ ـ ــوي ـ ــة
الـ ــوط ـ ـيـ ــدة بـ ـي ــن م ـم ـل ـكــة
البحرين والكويت وما
تتمتع به هذه العالقات
من نمو مطرد.
وأعلنت وكالة األنباء
الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة (بـ ـ ـن ـ ــا) أن
ذ لــك جــاء لــدى استقبال
القائد العام لقوة دفاع
البحرين لعميد السلك
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي س ـف ـي ــر
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ـب ـحــريــن
الشيخ عزام الصباح.
وأ ض ــا ف ــت أن ا لـسـفـيــر
ع ـ ــزام أكـ ــد بـ ـ ــدوره عـمــق
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
واألخ ـ ــوي ـ ــة وال ـم ـت ـم ـيــزة
بين الكويت والبحرين
و ح ــرص ا لـطــر فـيــن على
تعزيزها وتطويرها.

عبدالله العويصي

في فترة الذروة التي يزيد فيها
االنتاج والمحصول للمنتجات
الزراعية قد ال يتعدى  100فلس
للكرتون الواحد ،بينما يستغلها
بـ ـع ــض الـ ــوس ـ ـطـ ــاء وي ـع ــرض ـه ــا
ب ـ ــاالس ـ ــواق ب ــأس ـع ــار مـضــاعـفــة
تتجاوز الدينار.
وأش ـ ـ ــار الـ ــى أن ال ــدع ــم ال ــذي
تـقــدمــه هـيـئــة ال ــزراع ــة ال يكفي،
ف ــي ظ ــل ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ال
يراعي اتحاد المزارعين ويقوم
بتأجيرها بالباطن بينما هي
حق من حقوق المزارعين لعرض
منتجاتهم.
وبين أن المنتجات الوطنية
م ـ ــن أف ـ ـخـ ــم انـ ـ ـ ـ ــواع ال ـم ـن ـت ـج ــات
الــزراع ـيــة الـتــي يـتــم طــرحـهــا في
االسواق واالقل سعرا ،ومع ذلك
ال يتم االهتمام بها ،خصوصا
في فترة ذروة اإلنـتــاج التي من
الـمـفـتــرض أن تــزيــد الجمعيات
التعاونية مساحاتها في سوق
الخضراوات واعطاء ها اولوية،
مطالبا بعقد جمعية عمومية
غير عادية في اتحاد المزارعين،
إلعــادة النظر في تغيير مجلس
اإلدارة إذا لم تكن له وقفة جادة
خالل االيام المقبلة.

مــن جهته ،قــال عضو جمعية
حماية المستهلك خالد السبيعي
إن االتـحــاد قــام بتأجير األمــاكــن
المخصصة للمزارعين الكويتيين
ل ـ ـع ـ ــرض مـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــم ،وال ـ ـتـ ــي
خصصتها الدولة لهم بالباطن،
مما جعل المزارعين يستنفرون
ويقدمون على عرض بضاعتهم
للمستهكلين بالمجان ،اعتراضا
على اسعار المنتجات الفاحشة
وبخس حق المنتج الوطني.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ــي أن
المنتجات سليمة ،ولم تتعرض
ل ــرش ال ـم ـب ـيــدات واألدوي ـ ـ ــة الـتــي
استخدمت لمكافحة الجراد كما
يتداول البعض ،موضحا أن جهاز
حماية المنافسة ،التابع لــوزارة
الـتـجــارة ،لــم يقم ب ــدوره بحماية
حقوق المزارعين ،بل إنــه جاهز
فقط لتسجيل المخالفات ضدهم،
رغ ــم أن ــه م ــن أه ــم األج ـه ــزة الـتــي
تحفظ جودة المنتج الوطني.

علي حسن

واصلت إدارة النظافة العامة وإشغاالت
ال ـ ـطـ ــرق بـ ـف ــرع بـ ـل ــدي ــة م ـح ــاف ـظ ــة ال ـع ــاص ـم ــة
حمالتها لرفع مستوى النظافة بالمحافظة،
وإظهار المنظر الجمالى والحضاري للبالد.
و ف ــي ا ل ـس ـيــاق ،أ ع ـلــن مــد يــر اإلدارة مشعل
ا ل ـع ــاز م ــي إدراج خ ـطــه ت ـس ـت ـهــدف ا ل ـح ــد مــن
ظــاهــرة األف ـع ــال ال ـم ـضــرة بــالـنـظــافــة الـعــامــة
ورفعها إلى المستوى المطلوب ،عن طريق
القيام بحمالت ميدانية مكثفة على الشواطئ
ومـنـطـقـتــي أس ــواق الـمـبــاركـيــة والـصــالـحـيــة،
ً
تطبيقا للقانون ،9/87الذي ينص على حظر
إل ـقــاء الـقـمــامــة واألوراق وال ـم ـحــارم والـعـلــب
وأعقاب السجائر على األرصفة والساحات
وال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع والـ ـمـ ـيـ ــاديـ ــن ،وال ـ ـتـ ــي قـ ــد تـصــل
غرامتها إلى  200دينار.
وأ ض ــاف أن مــر كــز نـظــا فــة القبلة وا لـســوق
شن حملة على منطقة الصالحية وشواطئ
ا لـعــا صـمــة؛ أ س ـفــرت عــن تـحــر يــر  45مخالفة،
ً
ً
إل ــى جــانــب ض ـبــط  15بــائ ـعــا م ـت ـجــوال ،وتــم
اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــرء ات ال ـقــانــون ـيــة ب ـح ـق ـهــم .كـمــا
قامت مراقبة النظافة بحمالت مكثفة لرفع
الـمـنـشــآت الـمـقــامــة عـلــى أم ــاك ال ــدول ــة دون
ترخيص بعموم المحافظة ،وقد أسفرت عن
رفع وإزالة  15منشأة.
وش ــدد ال ـعــازمــي عـلــى مــرتــادي الـشــواطــئ
بالحفاظ على النظافة العامة ،من خالل إلقاء

«الرحمة العالمية» تطلق
مشروع «حياة كريمة»

منتجات سليمة

ً
بلدية العاصمة ضبطت  15بائعا
وأزالت  15منشأة مخالفة
●

التقى مدير إدارة الدراسات
اإلسالمية وعلوم القرآن
بمحافظتي العاصمة وحولي
أحمد الطويل ،عميد كلية
الدراسات اإلسالمية في صربيا
الدكتور أنور غيسيتش.
وقالت اإلدارة في تصريح
صحافي ،ان "الزيارة تهدف
إلى إقامة شراكة بني اإلدارة
الدراسات اإلسالمية ممثلة
بحلقات أون الين ،وبني كلية
الدراسات اإلسالمية في نوفي
بازار" ،مشيرة إلى ان "الطرفني
تباحثا حول طريقة توثيق
الشراكة والتعاون بينهما فيما
يصب في خدمة القرآن الكريم
ونشر ثقافته وعلومه".
حضر اللقاء مراقب شؤون
القرآن عبداللطيف الكندري،
ورئيسة مركز أون الين مسائي
هيفاء املهنا ،ورئيسة مركز أون
الين صباحي حصة الفيلكاوي.
وفي ختام الزيارة تبادل
الطويل وأنور غيسيتش
الهدايا التذكارية ،كما قام
الضيف بتكريم مراقب شؤون
القرآن ورئيستي املركز.

تحرير إحدى المخالفات
المخلفات في األماكن المخصصة لها ،بهدف
االرتقاء بمستوى النظافة وإظهار الصورة
ً
الـ ـحـ ـض ــاري ــة لـ ـل ــدول ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـح ـم ــات
مستمرة لرصد المخالفين واتخاذ اإلجراء ات
القانونية بحقهم.

أطلقت جمعية الرحمة العاملية
مشروعات حياة كريمة
لدول آسيا ،ضمن حملتها
الرمضانية "تقدر ترسمها"،
والتي تستهدف من خاللها
عددا من املشروعات النوعية.
في هذا الصدد ،قال رئيس
مكتبي تايلند وكمبوديا في
الجمعية أيوب العوضي إن
مشروعات حياة كريمة تشمل
عددا من املشروعات النوعية،
منها مشروعات الكسب الحالل
التي تستهدف توفير سبل
للكسب للمستحقني ،عبر
توفير أدوات عمل يتكسب
منها رب األسرة ،وتستهدف
الرحمة توفير مشروعات
للكسب الحالل ألكثر من 500
أسرة .وأشار العوضي إلى أن
الجمعية تتبنى مشروع حياة
كريمة آخر هو "إطعام الطعام
لأليتام" ،والهدف منه تقديم
وجبات الطعام إلى أكثر من
 10آالف طالب في مجمعات
الرحمة التنموية.

«إحياء التراث» تنفذ
مشاريع خيرية بإندونيسيا
قام وفد من لجنة جنوب شرق
آسيا بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي برئاسة نائب رئيس
اللجنة د .أحمد الجسار بوضع
حجر األساس ملسجد من دورين،
ومبنى مطبخ ومطعم؛ لتوفير
املكان املالئم لأليتام والطلبة في
معهد اإلمام الشافعي بمدينة
آتشيه أقصى شمال جزيرة
(سومطرا) في إندونيسيا،
بحضور حاكم حاكم مديرية
آتشيه وبعض املسؤولني هناك.
كما ُوضع حجر األساس ملبنى
سكن املدرسني الثالث الذي
يضم ( )12وحدة سكنية موزعة
على ( )3أدوار ،كما تفقد الوفد
مختبر الحاسب اآللي الجديد
الذي ُجهز بتبرع كريم من إحدى
املحسنات ،باإلضافة إلى تفقد
مبنى سكن األيتام والطالب
الذي ُبني بتبرع كريم من وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية
بدولة الكويت.
كما قام د .الجسار بتوزيع
( )500سلة غذائية على األسرة
املحتاجةُ .
ووزعت بعض املواد
الغذائية على ( )300من أيتام
وطالب املعهد واألطفال ،حيث
بلغ عدد املستفيدين من هذه
املساعدات ( )2800نسمة.
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َّ
إصابة إطفائيين وآسيوي في  3حرائق

الجراح يوجه بتوزيع سالت
رمضانية على نزالء «اإلصالحية»

النيران التهمت  6محال تجارية و 3مركبات وكميات من األعالف
محمد الشرهان

اندلعت  3حرائق أمس األول
في الشويخ والفنطاس
والسالمي ،مسفرة عن خسائر
مادية جسيمة.

أص ـي ــب رج ــا إط ـف ــاء وواف ــد
آس ـي ــوي ف ــي  3ح ــرائ ــق هــائـلــة،
مـســاء أم ــس األول ،أس ـفــرت عن
خسائر مادية لحقت بالمواقع
التي اندلعت بها ،وهي  6محال
ت ـج ــاري ــة ف ــي مـنـط ـقــة ال ـشــويــخ
الصناعية ،و 3مركبات متوقفة
ف ـ ــي سـ ــاحـ ــة تـ ــراب ـ ـيـ ــة ب ـم ـن ـطـقــة
الفنطاس ،وحريق لألعالف في
منطقة السالمي.
فــي تفاصيل الـحــادث األول،
ق ـ ـ ــال م ـ ــد ي ـ ــر إدارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات
العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لإلطفاء ،العميد خليل األمير ،إن
غرفة عمليات اإلدارة تلقت بالغا
صباح أمس األول يفيد باندالع
ح ــري ــق فـ ــي  6مـ ـح ــال ت ـج ــاري ــة
بـمـنـطـقــة ال ـشــويــخ الـصـنــاعـيــة،
فتم تحريك مراكز إطفاء الشويخ
الصناعي والشهداء واإلسناد
الى موقع البالغ بقيادة العقيد
ثامر بورسلي والمقدم عبدالله
اكبر.
وأضـ ــاف الـعـمـيــد األم ـيــر أنــه
تبين لرجال اإلطفاء أن الحريق
ان ــدل ــع ف ــي ك ــراج ـي ــن لـتـصـلـيــح
الدراجات المائية ،إضافة الى 4
محال لبيع مواد البناء بمساحة
 200م ـتــر م ــرب ــع ،ف ـش ــرع ــوا في
مكافحة الحريق وإخماده ومنع
انتشاره ،ولم يسفر الحادث عن

توزيع السالت الرمضانية

آثار حريق محالت بالشويخ
وقوع أي إصابات بشرية ،وجار
التحقيق لمعرفة أسبابه.

حريق أعالف بالسالمي
وفي تفاصيل الحادث الثاني،
قال العميد األمير إن فرق إطفاء
الـ ـجـ ـه ــراء والـ ـجـ ـه ــراء ال ـحــرفــي
والعارضية الصناعي واإلسناد
تمكنت بـقـيــادة العقيد عباس
الجزاف ،والمقدم حمد الراشد
من السيطرة على حريق أكوام
كبيرة مــن األع ــاف فــي منطقة

افتتاح معرض المشروعات الصغيرة
في جمعية سلوى

جانب من افتتاح المعرض
أع ـل ــن رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة في جمعية سلوى التعاونية عبدالله
العازمي انطالق معرض المشروعات الصغيرة
في مجمع المحالت التجارية بالمول مدة اسبوع،
ح ـيــث ج ــرى تـخـصـيــص  14بــوثــا بـسـعــر رم ــزي
لدعم أصحاب اإلبداع واالسر المنتجة ،مبينا أن
المعرض فرصة مميزة في شهر الخير لتقديم كل
أسرة مشاركة إلنتاجها.
وقـ ـ ــال الـ ـع ــازم ــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح ع ـل ــى هــامــش
االف ـت ـتــاح ،إن الـمـعــرض مخصص للمشروعات
الـصـغـيــرة واألسـ ــر الـمـنـتـجــة ،وبــإم ـكــان الجميع
زيارته واالطالع على جديد أبناء المنطقة والشراء

بمبادرة شخصية وعلى نفقته الخاصة

بــأس ـعــار م ـم ـيــزة ،حـيــث يعتبر ال ـم ـعــرض بــوابــة
للدخول إلى سوق العمل ،والتعامل مع الزبائن
وجها لوجه ،وعــرض المنتجات والتعرف على
احتياجات المستهلكين.
وفي إطار آخر ،ذكر رئيس لجنة الخدمات فهد
الـهــديــة أنــه "ج ــرى تــوزيــع احـتـيــاجــات المساجد
خالل شهر رمضان ،ليشعر أبناء المنطقة بالمزيد
من الراحة خالل أداء العبادات ،ولتقوم الجمعية
بجزء من التزاماتها تجاه المنطقة وأبنائها ،حيث
هناك احتياجات نقوم بتوفيرها بسبب ازدياد
عدد المصلين بشكل يومي خالل الشهر الفضيل،
بخالف ما عليه الحال في األيام االعتيادية".

ّ
السالمي مخز نة على مساحة
تبلغ نحو  15ألف متر تقريبا.
وأض ـ ـ ــاف أن رج ـ ــال اإلط ـف ــاء
تعاملوا مع البالغ الــذي وصل
الى غرفة العمليات فجر أمس،
م ـش ـي ــرا ال ـ ــى أنـ ـه ــم اس ـت ـع ــان ــوا
ب ــال ـج ــراف ــات ال ـتــاب ـعــة لــإط ـفــاء
لتفريق األع ــاف ومـنــع امـتــداد
النيران ومكافحتها ،حتى تمت
السيطرة علي الحريق وإخماده،
وأسفر الحادث عن إصابة رجلي
إط ـفــاء وواف ــد آس ـيــوي بـحــاالت
اخ ـت ـنــاق وإج ـه ــاد حـ ــراري وتــم

ع ــاج ـه ــم ف ــي م ــوق ــع الـ ـح ــادث،
وحالتهم الصحية مطمئنة.

 3مركبات بالمنقف
وفي تفاصيل الحادث الثالث،
ق ـ ــال ال ـع ـم ـيــد األمـ ـي ــر إن غــرفــة
ال ـع ـم ـل ـي ــات ت ـل ـقــت ب ــاغ ــا وق ــت
اإلفطار مساء أمس األول يفيد
ب ــان ــدالع حــريــق فــي  3حــافــات
مخصصة لنقل ا لــر كــاب كانت
مـ ـت ــوقـ ـف ــة ف ـ ــي سـ ــاحـ ــة ت ــرابـ ـي ــة
بمنطقة الفنطاس.

الطقس حار
«األرصاد»:
ً
ً
نهارا ومعتدل ليال
قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة األرصاد الجوية
عـبــدالـعــزيــز الـ ـق ــراوي إن طـقــس ال ـب ــاد ف ــي عـطـلــة نهاية
األس ـب ــوع سـيـكــون ح ــارا ن ـه ــارا وم ـع ـتــدال ل ـيــا ،ف ــي حين
تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة نتيجة تأثر البالد
بمنخفض الهند الموسمي.
ّ
وتوقع القراوي في تصريح لـ "كونا" أن تكون درجات
الـحــرارة حــول معدالتها في مثل هــذا الوقت من كل عام،
مع استمرار هذا الوضع مع ظهور السحب المتفرقة على
بعض المناطق.
وذك ــر أن الطقس نـهــار الـيــوم سيشهد تكاثر السحب
تدريجيا ،والــريــاح ستكون متقلبة االتجاه إلــى شمالية
غــربـيــة خـفـيـفــة إل ــى مـعـتــدلــة ال ـســرعــة ودرج ـ ــات ال ـح ــرارة
العظمى بين  41و 43درجة مئوية.
وأفاد بأن الطقس ليال سيكون معتدال وغائما جزئيا
والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى
معتدلة ،ودرجة الحرارة الصغرى بين  23و 25درجة مئوية.
وأوضح أن الطقس نهار غد يكون حارا وغائما جزئيا
والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة ،ودرج ــات ال ـحــرارة العظمى بين  40و 42درجــة
مئوية.
وأضــاف :يكون الطقس ليال معتدال والــريــاح جنوبية
شرقية خفيفة إلى معتدلة ،وتظهر بعض السحب المتفرقة
ودرجــة الحرارة الصغرى المتوقعة من  24الى  26درجة
مئوية.

وق ـ ــال إن ــه ت ــم ت ـحــريــك مــركــز
إط ـفــاء المنقف بـقـيــادة المقدم
علي بوسكندر الى موقع البالغ،
وع ـن ــد وصـ ـ ــول رجـ ـ ــال اإلط ـف ــاء
ش ــرع ــوا ف ــي م ـكــاف ـحــة الـحــريــق
وإخ ـ ـمـ ــاده م ــن دون وقـ ـ ــوع أي
إصابات ،وانتقل ضباط وحدة
ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـحـ ــوادث إلـ ــى مــوقــع
الـ ـب ــاغ ل ـب ـي ــان أسـ ـب ــاب انـ ــدالع
الـحــريــق ،خصوصا أن توقيت
الحادث يشير الى وجود شبهة
جنائية فيه.

قـ ــامـ ــت ج ـم ـع ـي ــة ال ـش ــرط ــة
بـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع سـ ــات
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ــزالء
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى م ـب ــادرة إنـســانـيــة
ش ـخ ـص ـيــة م ــن ن ــائ ــب رئ ـيــس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ـ ــر
الــداخـلـيــة ال ـفــريــق م .الـشـيــخ
خــا لــد ا ل ـجــراح ،و عـلــى نفقته
الشخصية.
وشـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع نـ ـ ــزالء
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــون (الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم ـ ـ ــي
والمركزي والنساء) ،والبالغ
عــدد هــم  4585نــز يــا ونزيلة
بمناسبة الشهر الفضيل.
وذ ك ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ـل ـعــاقــات واإلعـ ـ ــام األم ـنــي

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ا ل ـ ـ ــدا خـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أن
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوة ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
استراتيجية الوزير الجراح
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى ت ـعــزيــز قــواعــد
حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان لـ ـلـ ـن ــزالء
بــال ـمــؤس ـســات اإلصــاحـيـ ـ ــة،
ً
وت ــوط ـي ــدا ل ـل ـعــاقــات وب ـنــاء
ا لـثـقــة مـعـهــم ،بـهــدف تحقيق
دمـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع،
وإعـ ـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن
ص ــالـ ـحـ ـي ــن يـ ـس ــاهـ ـم ــون فــي
البناء والتقدم.

الصليبيخات
تعاونية
إدارة
العنتري:
ً
والدوحة ستعمل للنهوض ماليا

العنتري ومجلس اإلدارة الجديد لجمعية الصليبيخات والدوحة
اعتمدت وزارة الشؤون االجتماعية تشكيل الهيئة
اإلداريـ ــة الـجــديــدة لجمعية الصليبيخات والــدوحــة
ال ـت ـعــاون ـيــة ل ـع ــام  ،2019ب ــرئ ــاس ــة ص ـقــر الـعـنـتــري،
وعبدالعزيز البذالي نائبا للرئيس ،وناصر الرشيدي
ً
ً
امينا للسر ،وفهد الهاجري امينا للصندوق ،وعلي
ً
الشمري رئيسا للمالية واإلدارية ،وسلمان السليماني
ً
ً
رئيسا للمشتريات ،وعقل السعدي رئيسا للخدمات
االجتماعية.
وبهذا الصدد ،أكد صقر العنتري أن مجلس االدارة
ً
سيعمل جاهدا للنهوض بالمركز المالي للجمعية،
وتنويع الخدمات الهالي المنطقة والمساهمين وفق
استراتيجية عصرية تحقق طموحات وآمال أعضاء

الجمعية العمومية ،وأن المجلس سيحرص على
ان تـكــون استراتيجيته فــي الـمـقــام االول لمصلحة
المساهمين والمستهلكين عبر توفير احتياجاتهم
االساسية.
وق ــال الـعـنـتــري إن الـفـتــرة الـقــادمــة ستشهد نقلة
نوعية على جميع ُّ
الص ُعد ،من خــال تطوير كفاءة
العمل االداري والتواصل مع المساهمين عبر خدمة
ً
الواتساب وحسابات التواصل االجتماعي انطالقا من
باب الشفافية في التعامل.
وأضــاف أن مالحظات المساهمين ستكون دعما
لمسيرة مجلس االدارة الذي يسعى لتطبيق مفهوم
ومبادئ العمل التعاوني.

ةديرجلا
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برلمانيات

ً
المجلس ناقش تطورات المنطقة في جلسة سرية ويصدر بيانا األحد
• وافق على سحب تقرير لجنة المرأة واألسرة عن القرض اإلسكاني لمزيد من الدراسة

الغانم في حديث مع الخالد أمس

محيي عامر وعلي الصنيدح

تعزيز
االنتماء
ووضع
استراتيجية
للتعامل مع
المتغيرات

المطير

بموجب نص
المادة  69من
الالئحة نطلب
عقد الجلسة
سرية

العفاسي

جانب من جلسة أمس

افتتح رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم جلسة المجلس
الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ال ـم ـخ ـص ـص ــة
إلطــاع النواب على تطورات
األوضاع اإلقليمية ،بناء على
ط ـل ــب ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ــي 12:30
ظهر أمس ،وتال األمين العام
أسماء الحضور والمعتذرين.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم" :بـ ـن ــاء على
ق ــرار مجلس األم ــة فــي ضــوء
طلب مـقــدم مــن مجموعة من
األعـ ـ ـض ـ ــاء ،وبــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ال ـ ـ ــذي شـ ــاطـ ــر آراء
زمـ ــائـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،تـخـصــص
جلسة اليوم (أمس) لمناقشة
تطورات األوضاع اإلقليمية".
وتـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــم ال ـ ـط ـ ـلـ ــب
الـنـيــابــي ال ـم ـقــدم م ــن ال ـنــواب
ع ـم ــر ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي وأس ــام ــة
الـشــاهـيــن ويــوســف الفضالة
وعبدالكريم الكندري وخليل
عـبــدالـلــه وبـ ــدر ال ـمــا وخــالــد
العتيبي وم ـبــارك الـحـجــرف،
ونص على انه" :في ظل تزايد
ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـيــن
الواليات المتحدة األميركية
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ومـ ــا ت ــرت ــب عليه
من إرسال تعزيزات عسكرية
أ مـيــر كـيــة لـلـمـنـطـقــة ،يقابلها
نـشــر ص ــوار ي ــخ بالستية من
قبل الجانب اإليراني".

عبدالله الكندري يدعو الجمعيات
الخيرية لدعم الغارمين
دع ــا الـنــائــب عـبــدالـلــه الـكـنــدري الـمــؤسـســات والجمعيات
الخيرية إلى السير على خطى األمانة العامة لألوقاف ،بتوجيه
نصف مليون دينار لمصلحة  400من الغارمين الكويتيين
في شهر رمضان.

وج ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـطـ ـل ــب" :كـ ــون
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي ق ـ ـلـ ــب م ـن ـط ـقــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــراع مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة
الجغرافية ،األمــر الــذي ينذر
بـ ـت ــأث ــره ــا بـ ـت ــداعـ ـي ــات ح ــرب
م ـح ـت ـم ـلــة ،ف ــإن ـن ــا ن ــدع ــو إل ــى
مناقشة استعدادات الحكومة
ع ـلــى ال ـص ـعــد ك ــاف ــة ،م ــن أمــن
غ ــذائ ــي ودوائ ـ ـ ــي وغ ـيــره ـمــا،
لمواجهة أي تصعيد عسكري
فــي منطقة الخليج ا لـعــر بــي،
وذ لـ ــك بـتـخـصـيــص ساعتين
خالل الجلسة المقبلة".
وبعد تالوة الغانم للطلب،
طلب وزير العدل وزير الدولة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس األمـ ـ ــة عـقــد
الجلسة سرية ،بموجب نص
الـمــادة  ٦٩من الالئحة ،وأمر
الرئيس الغانم بإخالء القاعة.
وقبل إخــاء القاعة ،طلبت
ال ـ ـنـ ــائ ـ ـبـ ــة صـ ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـهـ ــاشـ ــم،
بصفتها رئيسة للجنة المرأة
واألسرة ،سحب تقرير اللجنة
عن القرض اإلسكاني للمرأة،
ل ـمــزيــد م ــن الـ ــدراسـ ــة ،وتـمــت
الـمــوافـقــة ،ثــم أخـلـيــت القاعة
وعقدت الجلسة سرية.
وبعد خروجه من الجلسة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي
الـسـبـيـعــي« :جـلـســة أي كــام،
وال ـم ـع ـلــومــات ال ـت ــي يـعــرفـهــا
الصحافيون اكثر مما عرضته
الحكومة في الجلسة».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ال ـن ــائ ــب
مـحـمــد الـمـطـيــر «ض ـ ــرورة أن
ن ـكــون مـهـيـئـيــن ومـسـتـعــديــن
لـ ـك ــل الـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـم ـت ــوق ــع
حدوثها ،حفاظا على بلدنا
ال ـح ـب ـي ــب وصـ ــونـ ــا لـشـعـبـنــا
الوفي».
وقـ ـ ــال ال ـم ـط ـي ــر ،ف ــي ب ـيــان
صحافي ،إن أولى األولويات
في هذه المرحلة تعزيز روح
االنتماء لهذه االرض الطيبة،
وتأصيل الوالء لسمو األمير،
وتـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف خ ـلــف
ق ـيــادتــه ال ـح ـك ـي ـمــة ،وام ـت ـثــال

الغانم :فرص عالية وكبيرة الندالع الحرب

«علينا التصرف بحكمة ومسؤولية تناسب ما نواجهه من أخطار وتحديات خارجية»
وصف رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم الوضع
ً
في المنطقة بغير المطمئن وغير المريح ،مشيرا إلى
ً
زيــادة احتماالت انــدالع حرب بالمنطقة ،ومطالبا
النواب بأن يتحملوا مسؤولياتهم في مجلس األمة
تجاه هذه األوضاع ،والتصرف بحكمة ومسؤولية
تـتـنــاســب م ــع م ــا نــواج ـهــه م ــن أخ ـط ــار وت ـحــديــات
خارجية.
وقال الغانم ،في تصريح عقب جلسة أمس :بناء
على طلب مناقشة مقدم من مجموعة من النواب،
وبالتنسيق مع وزير الخارجية ،تمت مناقشة آخر
التطورات اإلقليمية ،واستعدادات الدولة في حال
ح ــدوث أي ط ــارئ الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،عـقــد المجلس
جلسته ،وب ـنــاء عـلــى طـلــب الـحـكــومــة تـحـ ّـولــت إلــى
سرية بموافقة األغلبية الساحقة.
ً
وأضاف :قدم وزير الخارجية عرضا لمدة ساعة
ونصف ساعة للمشهد السياسي ،وآخر التطورات
واألح ــداث ،وتبين من خالله مدى دقة وحساسية
وخ ـطــورة الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة ،ووج ــوب االسـتـعــداد
واتخاذ كل اإلجراءات لجميع االحتماالت الواردة.
وتابع :ثم عرض عدد من الــوزراء استعداداتهم
ٌّ
لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة ،وكل تحدث عن
ت ــوجـ ـيـ ـه ــات ــه الـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــدة فــي
التعامل مع المتغيرات.
وتابع« :علينا كذلك وضع
استراتيجية للتعامل مع كل
المتغيرات ،وأخطرها إغالق
م ـض ـي ــق هـ ــرمـ ــز ،الع ـت ـم ــادن ــا
ال ـك ـلــي ع ـل ـيــه ف ــي ص ــادرات ـن ــا
ووارداتنا».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل فــي
النقاط التالية:
 د ع ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع األ ل ـ ـ ـبـ ـ ــانال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــزارع ـ ـ ـيـ ـ ــن
الكويتيين و كــل مــن لــه صلة
ب ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي
وتوفير احتياجاتهم من مال

قطاعه ووزارتــه ،وتال ذلك مداخالت للنواب إلبداء
آرائهم ،وعلى إثر ذلك تم االتفاق على إصدار بيان،
وكلف مكتب المجلس النائب محمد الدالل بصياغة
البيان ،الــذي سيصدر االحــد او االثنين المقبلين،
سائال الله أن "يحمي الكويت ويديم علينا نعمة
االمن واالستقرار".
وأك ــد أن األوض ـ ــاع فــي المنطقة غـيــر مطمئنة،
وتوجيهات صاحب السمو التي صدرت تستدعي
م ــن جـمـيــع أب ـن ــاء ال ـش ـعــب أخ ــذ الـحـيـطــة وال ـح ــذر،
ً
واالستعداد لكل االحتماالت القادمة ،داعيا الله أن
تمر هذه المرحلة على خير.
ً
وردا على سؤال حول مدى احتمالية حدوث حرب
بالمنطقة ،قال الغانم" :كانت هناك اسئلة مباشرة
في هذا السياق حول فرص اندالع حرب ،أو فرص
حدوث طارئ ،وبناء على المعلومات التي ذكرت فإن
اجابة المعنيين في الحكومة كانت بوجود فرص
ً
لألسف ،وهذه حقيقة ،ونسبتها عالية جدا ،واألمور
ال تسير في االتجاه الذي نتمناه".
وتــابــع" :نـحــن دول ــة صغيرة تتأثر وتــؤثــر ،لكن
بالتأكيد في نزاعات بهذا الحجم تتأثر بشكل اكبر،
وتأثيرها قائم وموجود ،وبشهادة الجميع وليس

ومعدات وتوجيههم لزراعة
المحاصيل األساسية ورفع
انتاج الحليب ومشتقاته.
 شــراء أو تأجير طائراتبعدد كاف لنقل االحتياجات
إذا تم غلق المنافذ البحرية
(مضيق هرمز).
ومـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن دراسـ ـ ـ ـ ــة
جدوى إمكانية شراء الدولة
حصصا كبيرة و مــؤ ثــرة في
ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـشـ ـح ــن ال ـ ـجـ ــوي،
و م ـ ـن ـ ـهـ ــا FEDEX - DHL -
CARGOULUX
ل ـ ـمـ ــا تـ ـمـ ـلـ ـك ــه مـ ـ ــن مـ ــواقـ ــع
تـ ـ ـخ ـ ــزي ـ ــن واس ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ن ـق ــل
وشبكات د عــم لوجستي في

جلسة اي
كالم

السبيعي

المعتذرون
عمر الطبطبائي
عودة الرويعي

الشاهين الستئناف تعميق الممر
المالحي بين رأس األرض وفيلكا

الشاهين في حديث مع البابطين

تـ ـق ــدم ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن
ب ــاق ـت ــراح الس ـت ـم ــرار أع ـم ــال تعميق
ال ـم ـمــر ال ـم ــاح ــي ب ـيــن رأس األرض
وجزيرة فيلكا ،وأعمال تعميق ميناء
المواصالت في الجزيرة المطروحة
بالمناقصة (ب .ب .ه ـ ،)2018-2017/1
باالستثناء من قــرار مجلس الــوزراء
رقم ( ،)9/498القاضي بوقف التعاقدات
الخاصة بجزيرة فيلكا ،حفاظا على
سالمة المالحة والمرتادين".
وعـ ــزا االقـ ـت ــراح ال ــى أن "م ــرت ــادي
وأه ــال ــي ج ــزي ــرة فـيـلـكــا يـتـعــرضــون
لمشقة ومخاطر كبيرة في الوصول
إلى الجزيرة ،بسبب تراكم الرمال في
قاع ميناء المواصالت بها ،مما يؤدي
إل ــى تــوقــف خــدمــة ال ـع ـ ّـب ــارات لـمــرات
عديدة ،واضطرار األهالي والمرتادين
إللغاء زياراتهم أو إنزال مركباتهم في
نقاط أخرى غير مهيأة".

ناصر الصباح في ضحكة من القلب مع عدد من النواب

«الداخلية والدفاع» :تجنيس  4آالف من «البدون» في 2019
المرداس :الحكومة موافقة ...والقانون يقر بعد «الفطر»
عـقــدت لجنة الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع البرلمانية
اجتماعا ،أمــس ،بحضور نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـجــراح،
أقرت فيه مقترح تجنيس ما ال يزيد على  4آالف
شخص من "البدون" خالل .2019
وقال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس ،إن
"اللجنة أقــرت أمــس تجنيس ما ال يزيد على 4
آالف مــن فئة غير مـحــددي الجنسية (الـبــدون)
بموافقة الحكومة".
وأضاف أن تقرير اللجنة سيرفع إلى المجلس
ليقر في جلسات بعد عيد الفطر المبارك ،متمنيا
أن ي ـكــون ه ــذا ال ـقــانــون فــاتـحــة خـيــر لتجنيس
المستحقين من فئة غير محددي الجنسية.

هايف في ضحكة مشتركة مع المرداس والدالل

فقط نحن ككويتيين ،فان أكثر قائد بالمنطقة يقوم
بجهود جبارة في رأب الصدع وفتح قنوات الحوار
وإبعاد المنطقة عن شبح الحرب هو سمو االمير،
وما زالــت جهوده مستمرة ،ونحن إحــدى األدوات
لمساندة سموه فــي تطبيق سياسته الخارجية،
لكن نحن ال نملك مفاتيح كل ما يحدث بالمنطقة،
ففيها قوى عظمى ودول اكبر وهناك اطراف تؤثر
بشكل اكبر وال نملك قراراتها".
وأض ــاف :االجــابــة بــاخـتـصــار ،وهــو مــا سيكتب
في البيان ،أن األوضاع "ماهي زينة" وغير مطمئنة
خارجيا ،أما داخليا فما استمعنا اليه من الحكومة
ف ــي اك ـثــر م ــن م ــرة ،يــؤكــد أن اس ـت ـعــدادات ـهــا افـضــل
ً
كثيرا من المرات الماضية ،وال نستطيع ان نحكم
بشكل نهائي ،وإن شاء الله ال يحدث شيء ،ووفق
ُ
ً
مــا ق ــدم نستطيع أن نـقــول إن هـنــاك رض ــا نسبيا
م ــن ال ـن ــواب عـلــى اس ـت ـعــداد ال ـح ـكــومــة ،أم ــا م ــا هو
خــارج سيطرتنا من األوضــاع الخارجية ،فهو ما
ً
يقلقنا صراحة ،وليس مريحا ،وعلينا أن نتحمل
المسؤولية تجاه هذه األوضاع ،والتصرف بحكمة
ومـســؤولـيــة تـتـنــاســب مــع مــا نــواجـهــه مــن أخـطــار
وتحديات خارجية.

اهم دول العالم قد توفر على
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــوق ــت
والجهد.
 بـ ـن ــاء م ـ ـخـ ــازن ومـ ـخ ــازنمبردة وبشكل سريع في كل
مطار وقاعدة عسكرية جوية
داخل الكويت ،حتى نستطيع
االستفادة من النقل الجوي،
مـ ــع أهـ ـمـ ـي ــة تـ ــوزيـ ــع ت ـخــزيــن
الـ ـم ــواد األس ــاس ـي ــة واألدوي ـ ــة
ف ــي أك ـث ــر م ــن م ــوق ــع تحسبا
ألي طارئ.
 ت ــأكـ ـي ــد وحـ ـ ـ ــدة ال ـج ـب ـهــةالـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع درجـ ـ ـ ــة
الجاهزية االمنية والدفاعية
وتـ ـ ـك ـ ــري ـ ــس م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ال ـ ـ ـ ــوالء

للدولة في جميع الخطابات
االعالمية.
 ت ـع ـي ـي ــن ن ـ ــاط ـ ــق رس ـم ــيوحسابات رسمية في وسائل
التواصل ،يتلمس منها الناس
األخبار أوال بأول قطعا لدابر
االشاعات.
 الشفافية في نقل األخباردون تضخيم أو تقليل.
 التنسيق التام مع األشقاءفي مجلس التعاون الخليجي،
وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى
ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ك ــل الـصـعــد
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
والدفاعية واالمنية.
 وضـ ـ ــع خ ـط ــط ال ـ ـطـ ــوارئل ـكــل ج ـهــة مـعـنـيــة بــالـتـعــامــل
مــع تقلبات األحـ ــداث :الــدفــاع
والداخلية والصحة والدفاع
المدني.
 ال ـت ـع ــام ــل بـ ـح ــزم مـ ــع أيمظهر من مظاهر زعزعة األمن
ا ل ــدا خ ـل ــي وا ل ـس ـع ــي لخلخلة
الوحدة الوطنية ،من خالل بث
ال ـشــائ ـعــات ،وت ــروي ــج خطاب
النعرات الطائفية أو الفئوية
أو القبلية ،وتطبيق القانون
على الجميع دون مجاملة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
عـ ـل ــي الـ ــدق ـ ـبـ ــاسـ ــي «اط ـل ـع ـن ــا
ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ـسـ ــريـ ــة ع ـلــى
اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
لمواجهة االحتقان السياسي
بالمنطقة».
وأع ــرب عــن ثقته بأجهزة
ال ـ ــدول ـ ــة األمـ ـنـ ـي ــة وال ـم ــدن ـي ــة
واإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا «مـ ــا
استمعنا إليه مصدر فخر».
وقـ ـ ــال «ف ـ ــي ه ـ ــذه الـ ـظ ــروف
اال سـتـثـنــا ئـيــة ال تستمع ألي
ج ـه ــة إخـ ـب ــاري ــة غ ـي ــر ص ــوت
الكويت الرسمي».

عاشور ينفي اجتماعه بديوانه مع
السفير األميركي ورجال دين
نـ ـ ـف ـ ــى ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب صـ ــالـ ــح
ع ــاش ــور ع ـقــد اج ـت ـم ــاع في
ديوانه مع السفير األميركي
ل ــدى ال ـب ــاد وب ـعــض رج ــال
الدين.
وقال عاشور« :بث التهم
الكاذبة وترويج اإلشاعات
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم فـ ـ ـ ــي وس ـ ــائ ـ ــل
التواصل عن وجود اجتماع
فـ ــي دي ــوانـ ـن ــا مـ ــع ال ـس ـف ـيــر
األمـ ـي ــرك ــي وبـ ـع ــض رجـ ــال
الـ ــديـ ــن ي ـن ــم عـ ــن س ـ ــوء نـيــة
وخ ـبــث وسـخــافــة وبـهـتــان،
وال أدري كم خسر من ثواب
صيامه ،و كــم سيئة حصل
عـلـيـهــا م ــن ق ــام بـنـشــر هــذه
الكذبة في الشهر الفضيل».
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رابطة اإلدارية :قدمنا مقترحا للوزير العازمي بضرورة تطبيقه
فيصل متعب

صعوبة
اعتماده
لتعارضه مع
أوقات العطل
والحج
جمعية
الشريعة

فكرة بناءة
تختصر
ً
مشوارا
ً
طويال على
الطالب في
الجامعة
رابطة اآلداب

ت ـ ـبـ ــاي ـ ـنـ ــت وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ن ـظ ــر
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوائـ ـ ــم الـ ـ ـط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ــول
تطبيق الفصلين الدراسيين
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة
ال ـك ــوي ــت ،غ ـيــر أن ـه ــا أجـمـعــت
على أن نظام الفصلين يساهم
في سرعة تخرج الطلبة منها.
"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" رصـ ـ ـ ــدت آراء
رؤســاء الــروابــط والجمعيات
الطالبية حــول تطبيقها في
جــامـعــة الـكــويــت ،وفـيـمــا يلي
التفاصيل:
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،ق ـ ـ ــال ن ــائ ــب
رئ ـي ــس رابـ ـط ــة ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـم ــر ال ـ ـم ـ ـنـ ــدي إن
الــراب ـطــة قــدمــت مـقـتــرحــا إلــى
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم د.
حــامــد ال ـع ــازم ــي ب ــازدواج ـي ــة
ال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي الـصـيـفــي،
بـحـيــث ي ـك ــون ه ـن ــاك فـصــان
درا سـيــان لطلبة كلية العلوم
اإلداري ـ ـ ــة وغ ـي ــره ــم م ــن طلبة
الـكـلـيــات األخ ــرى فــي جامعة
ال ـكــويــت ،مبينا أن ــه فــي حــال
الموافقة على المقترح سوف
يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي سـ ــرعـ ــة ت ـخ ــرج
الطلبة مــن الجامعة كما انه
سيالقي إقباال كبيرا في فترة
الدراسة ،وذلك لحرص الطلبة
على سرعة التخرج.
وتــابــع الـمـنــدي أن الفصل
ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي ف ــي
ال ـج ــام ـع ــة ي ـع ـت ـبــر م ــن أق ـصــر
ال ـف ـص ــول ال ــدراسـ ـي ــة ال ـت ــي ال
ً
ت ـت ـعــدى  ٤٥ي ــوم ــا ،ون ـجــد أن
أك ـثــر األم ـ ــور ال ـتــي ق ــد تــرهــق
الـطـلـبــة خ ــال ف ـت ــرة دراس ـت ــه
هي طــول المناهج الدراسية
ب ـح ـيــث ن ـجــدهــا غــال ـبــا تــزيــد

عمر المندي

فالح العازمي

أحمد العازمي

وأح ـي ــان ــا ت ـن ـخ ـفــض ،بحسب
عضو هيئة التدريس.

الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـل ـف ـصــل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي ال ـتــوســع به
بدل مقترح الفصلين الدراسيين
ل ـل ـص ـيــف ،ب ـح ـيــث تـ ـك ــون ه ـنــاك
زيـ ـ ـ ــادة فـ ــي ال ـش ـع ــب ال ــدراسـ ـي ــة
وال ـم ـق ــررات ،كـمــا أن ه ـنــاك أمــرا
آخ ـ ـ ـ ــر أص ـ ـب ـ ــح ي ـ ـعـ ــرقـ ــل ع ـم ـل ـيــة
ال ـت ــوس ــع ف ــي ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي
و هــي الميزانية ،بحيث وجدنا
ال ـع ــدي ــد م ــن األسـ ــاتـ ــذة يشتكي
من محدوديتها في هذا الفصل،
األم ــر ال ــذي يجبر الكليات على
ط ـ ــرح ال ـش ـع ــب الـ ــدراس ـ ـيـ ــة وف ــق
الميزانية المحددة لهم.
وب ـيــن أن م ــن أك ـثــر الـمـشــاكــل
ال ـت ــي ن ــراه ــا ت ــره ــق ال ـط ـل ـبــة في
الفصل الدراسي الصيفي هو أن
الـمـقــررات ت ــدرس يــومـيــا ،ونجد
بـعــض األس ــات ــذة ال يتساهلون
فــي مـســألــة الـحـضــور والـغـيــاب،
بحيث إذا غــاب الطالب  3مــرات
على فـتــرات متفاوتة يـحــرم من
ال ـم ـق ــرر ،ع ـلــى ع ـكــس الـفـصـلـيــن
الموسعين األول والثاني ،الذي

يمنح للطالب حدا بالغياب يصل
إلى  7مرات فقط.
وذك ـ ـ ــر أن ال ـف ـص ــل الـ ــدراسـ ــي
الـصـيـفــي مــن الـفـصــول القاسية
في جامعة الكويت ،وذلك لقصر
ف ـت ــرت ــه وط ـ ـ ــول ال ـم ـن ــاه ــج ال ـتــي
تدرس ،كما أن الفصل الصيفي قد
يحصر الطالب الدارس على مقرر
أو مقررين خــال فترة تقارب الـ
ً
 50يوما ،مضيفا" :نؤيد اختصار
المناهج وتلخيص المواضيع
المهمة واألساسية التي يحتاج
إليها الطالب في اجتياز المقرر
الـ ــدراسـ ــي ،إذ م ــن ال ـص ـعــب جــدا
مقارنة ثالثة أشهر بشهر واحد.

استحالة التطبيق
ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،رأى رئ ـي ــس
ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة فـ ـ ــي ك ـل ـيــة
الشريعة والــدراســات اإلسالمية
أحمد العازمي أن من المستحيل
تطبيق ه ــذه اآلل ـيــة فــي جامعة
ال ـكــويــت ،ن ـظــرا ألن ـهــا تـتـعــارض
مع بداية الفصل الدراسي األول
مــن الـعــام الجامعي الـقــادم ،كما
أنها ال تستوفي جميع المناهج
ً
ن ـظ ــرا لــدراس ـت ـهــا ع ـلــى عـجــالــة،
ً
مبينا أنه في حال تطبيقها على
أرض الواقع سيكون هناك عدم
جــديــة مــن الـطـلـبــة فــي ال ــدراس ــة،
وأخ ــذ ل ـل ـم ـقــررات ال ــدراس ـي ــة من
باب التجربة فقط وليس التعلم،
والفتا إلى أن عطلة الحج وعيد
األض ـحــى أم ــر آخ ــر فــي تـعــارض
هذا المقترح.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي أن مــن

فكرة بناءة
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس رابـ ـط ــة
كلية اآلداب فــي جامعة الكويت
فالح العازمي إن من الصعوبات
الـتــي تــواجــه الطلبة فــي الفصل
الصيفي عدم اختصار المناهج
بالنسبة لـلــدارسـيــن فــي جامعة

ال ـكــويــت ،كـمــا أن ه ـنــاك البعض
من أعضاء هيئة التدريس يقوم
ً
باختصارات ال بــأس بها ،نظرا
ألن فترة الدراسة تقدر بشهرين
ك ــام ـل ـي ــن ،وه ـ ـنـ ــاك ال ـب ـع ــض مــن
األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ي ـل ـغ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
األب ـ ـ ـ ــواب م ــن ال ـك ـت ــب ال ــدراس ـي ــة
بـحـيــث يـخـفــف ال ـعــبء الــدراســي
على الطالب .وأضــاف العازمي
أن ف ـكــرة الـفـصـلـيــن الــدراس ـي ـيــن
للصيف فـكــرة ب ـنــاء ة وتختصر
ً
مـشــوارا طــويــا على الطالب في
جامعة الـكــويــت ،بحيث نجدها
تساعد على تخرج الطلبة بأسرع

وق ــت مـمـكــن ،نـظــرا ألخ ــذ الطلبة
المقررات الدراسية المتاحة لهم،
الفتا إلى أن هناك مواد دراسية
يسهل تغطيتها فــي فـتــرة شهر
كامل ،وعلى هــذا األســاس نؤيد
تـطـبـيــق ال ـف ـص ـل ـيــن الــدراس ـي ـيــن
ل ـل ـص ـيــف فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
حتى يتمكن الطلبة من التخرج
بفضله.
وذكــر أن هناك مقرر "مشروع
بـ ـ ـح ـ ــث تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج" ال يـ ـ ـ ـ ـ ــدرج ف ــي
ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي الـصـيـفــي في
جامعة الكويت ،وهو من المواد
الـضــروريــة التي ال يتم تنزيلها

بالفصل الصيفي ،بل هي متاحة
بالفصلين األول والثاني لطلبة
الجامعة ،مبينا أنها من المقررات
السهلة الـتــي مــن خاللها يرشد
األس ـت ــاذ ال ـم ـشــرف عـلــى الطلبة
إلـ ـ ــى ط ــري ــق ال ـب ـح ــث وي ـنــاق ـشــه
مـعـهــم ،ومــن ثــم يحصل الطالب
عـلــى الــدرجــة المكافئة لــه ،وهــو
من المقررات التي يحتاج إليها
العديد من الطلبة للتخرج .ولكن
األمر المستغرب أنها ال تدرج في
الفصل الصيفي ،لذا يرغم الطالب
على أخذها بفصل آخر ومن ثم
يتخرج.

«معهد االتصاالت» في «التطبيقي» ينال االعتماد األكاديمي الخامس
أعـ ـلـ ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب نـ ـي ــل م ـع ـهــد
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـمـ ـ ــاحـ ـ ــة االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ال ـ ـخـ ــام ــس م ـ ــن "بـ ــاريـ ــس
أكــاديـمــي" ،ليصبح الجهاز التعليمي
األكـثــر حصوال على االعـتـمــادات على
مستوى الكويت.
وقال مدير المعهد منذر الكندري في
تصريح صحافي إن جهود منتسبي
المعهد توجت بالحصول على االعتماد
الـ ـخ ــام ــس م ـ ــن "بـ ـ ــاريـ ـ ــس أكـ ــادي ـ ـمـ ــي"،
وسبق أن حصل المعهد في السنوات

األرب ــع السابقة على أربـعــة اعتمادات
بـ ــواقـ ــع اعـ ـتـ ـم ــاد كـ ــل سـ ـن ــة ،إذ حـصــل
عـلــى االع ـت ـمــاد الـبــرامـجــي مــن ال ـبــورد
األم ـي ــرك ــي لـلـهـنــدســة والـتـكـنــولــوجـيــا
 ABETلثمانية بــرامــج أوال ،ثــم حصل
على شهادة الجودة اإلدارية ISO9001
وهو يعتبر اعتمادا إداريا قبل سنتين،
وكان حينئذ المعهد أول جهاز حكومي
يـحـصــل عـلــى ش ـه ــادة ال ـج ــودة اآلي ــزو
 .2015 / 9001وذكــر أن المعهد حصل
ال ـعــام الـمــاضــي عـلــى االعـتـمــاد كمركز
تدريب لتخصصات المراقبة الجوية

من ممثل المنظمة العالمية للطيران
المدني بالكويت ،وهو اإلدارة العامة
ل ـل ـط ـيــران ال ـم ــدن ــي ،ك ـمــا ح ـصــل على
اعتماد من الكلية البحرية األسترالية
التي اعتمدت البرامج البحرية التابعة
لقسم المالحة .ولفت إلى أنه تم اختيار
ملف المعهد مــن (بــاريــس أكــاديـمــي)،
ليكون نموذجا لباقي الجهات الراغبة
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
االع ـت ـمــاد ،مضيفا أنـهــا ليست الـمــرة
األولـ ــى ال ـتــي يـتــم فـيـهــا اخ ـت ـيــار ملف
الـمـعـهــد نـمــوذجــا إذ اخ ـت ــاره "ال ـبــورد

األ مـيــر كــي للهندسة والتكنولوجيا"،
ليكون نموذجا لباقي الجهات الراغبة
في الحصول على االعتماد.
و ك ـ ـ ـشـ ـ ــف أن لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـه ــد م ـ ـشـ ــار يـ ــع
م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ت ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى رف ـ ـ ــع اس ــم
ال ـكــويــت ف ــي ال ـقــائ ـمــة ال ـب ـي ـضــاء فيما
ي ـخــص إص ـ ــدار ال ـش ـه ــادات الـبـحــريــة،
وسـيـتــم ه ــذا الـعـمــل مــن خ ــال تـعــاون
ث ــاث ــي ب ـيــن الـمـعـهــد وإدارة ال ـج ــودة
واالعتماد األكاديمي بالهيئة وإدارة
النقل البحري في وزارة الدولة لشؤون
الخدمات (المواصالت).
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شوشرة :صراع وثرثرة
مبارك العبدالهادي
نعود مجددا إلى المربع األول أمام دوامة انتخابات بعض
الجمعيات التعاونية ،ومــا تشهد من ثرثرة بعض الغربان
التي تخرج عادة في هذه األوقات إلدخال أبناء المناطق في
صــراع ال ينتهي ،رغم أن هــؤالء الذين ينهقون خــارج السرب
هم من ساهموا في دعم بعض الفاسدين ،بل هم من صوتوا
لهم وساهموا في تكبد بعض الجمعيات التعاونية سرقات
ال تنتهي مقابل االستفادة من المال الحرام ،وهؤالء الغربان
ال يجتمعون إال عندما يتحالفون لتشكيل طــا بــور خامس
هدفه بث الشائعات أو محاولة زعزعة األمور وتفريق الناس
ال جمعهم ،ألنهم اعتادوا على النميمة.
ورغــم أن العمل التعاوني يفترض أن يكون أداة مساعدة
لدعم المناطق فإنه تحول إلى أداة هدم في بعضها ،فالمصالح
الشخصية طغت على كل شيء ،خصوصا أن الهرج والمرج
واللغط أصبحت وسائل يستخدمها البعض لضرب اآلخرين
لتحقيق الغايات التي هم يعلمونها جيدا ،ولألسف الشديد
عندما تغيب الحكمة والعقل فإن نتائج تداخل األمور تكون
سلبية وصعبة.
وهناك من ال يفقه في العمل التعاوني صــار عرافا يحلل
ويحدد ماهية كل شيء ،لكن تدخل بعض العقالء في تهدئة
األمور يساهم في بناء مجالس إدارات إصالحية تعمل لمناطق
نموذجية وتسعى إلى جمع أبناء المنطقة ال تفريقهم.
فالعمل التعاوني أصبح اليوم على الهاوية في الكثير من
الجمعيات التعاونية ،في ظل الضعف الكبير من وزارة الشؤون
وقطاعها المختص الذي ينظر لألمور من عين واحدة ،ويفطر
عادة قبل موعد مدفع اإلفطار.
فعلى الجميع الوقوف بمسافة واحدة أمام هذه االنتخابات
في ظل منافسة شريفة بعيدا عن المهاترات ،مادمنا نؤمن
بالديمقراطية التي ال يعرف بعض الشراذم عنها شيئا ،فارتقوا
بأخالقكم وحــولــوا االنتخابات إلــى منافسة شريفة ،فكلكم
في نهاية األمر جيران وأبناء منطقة واحدة ،ويوم االنتخاب
سينتهي ،وستعود الجرذان إلى مخابئها التي اعتادت عليها
في مجارير الصرف الصحي.
حان موعد اإلمساك بانتظار مدفع اإلفطار ،فصوما مباركا
ً
وإفطارا شهيا بعيدا عن تلوث األسماع بما يردده المندسون
بيننا ،وكل التوفيق للمصلحين الذين سيخوضون االنتخابات
بروح ديمقراطية ومنافسة شريفة.

«عااايش سعييد»
فواز يعقوب الكندري
هل ّ
لحنت العنوان؟! ّ
طيب نبدأ.
ّ
ّ
ّ
لك كامل الحرية في أن تعيش على الكرة األرضية بالطريقة
ً
ـداّ ،
رب ـمــا تــريــد لحياتك أن تـكــون قصيرة
الـتــي تجعلك سـعـيـ
ً
ّ
ّ
وسطحية مكتفيا بوجبة إفطار شهية تتبعها قطايف لذيذة
ّ
صنعتها أختي "أم عبدالله" حفظها ربي ّلنا ،وتكمل يومك دون
ّ
ً ّ
أن ّ تزعج عقلك بالتفكير ،مقتنعا بأن ترنم أعصاب رأسك على
الش ّاطئ أروع من ركوبها األمواج عابرة المحيطات.
الشعور بقيمة الحياة في عيوني هو حين تبحر بجسدك
ً
وعقلك إلى أعمق نقطة ،وإن كانت على الواقع حلما ،يستهزئ
ّ
ّ
به من هم حولك ،يتهمونك بالجنون ّ حين تفكر في أن تعيش
لغيرك قبل نفسك ،يهاجمونك ّرغم أنه "حلم" ،في الوقت الذي
ّ
وشوية "بتكوين"
أنت واقعهم الذي يتلخص بمنصب
احترمت ّ
وكــرشــة ...إنهم يفتقدون المتعة في أن تعيش من أجل فكرة،
ً
تـ ّبـلــورت فــي دهــالـيــز "دم ــاغ ــك" وتـسـيــر مــن أجـلـهــا مستشعرا
الحياة.
لذتها طول
ّ ً
ّ ً
أن تعيش مرفها ،تملك ما يكفيك أنــت وأبـنــاؤك ،متسلحا
ّ
ً
ّ
ّ
متقدمة ،متجوال في مطارات أوروبا كل صيف،
علمية
بشهادة
همومك ال تتعدى جــدران بيتك ،لن يجعلك هذا تشعر بقيمة
ّ
تتنفسه ،جـ ّـرب أن تعيش من أ ّجــل اآلخرين،
األكسجين الــذي
ّ
"طيب" من أجل فكرة أو حلم ،فستشعر حينها أنك لست دودة
زائدة في جسد مجتمعك.
ً
ً
مــع كــل م ـقــال أج ــد ان ـت ـقــادا ل ــذي ـ ّـذا مــن صــديـقــي "ب ــوغ ــازي"،
يالطف (شنبه) بــأنــي أكتب لنفسي ّ وأخاطب
يخبرني وهــو
ّ
إدراك مني لتفاوت درجات الفهم عند الناس ،وأنا
عقلي دون
ٍ
ً
ّ
أجدد ذلك اليوم ،فلست منتظرا تصفيق الجمهور ،ولن أكتب
ّ
إل ما أعيشه ،وحسب فهمي ،أنا يا صديقي "عااايش سعييد".

بالعربي المشرمح:
«االستجواب صار كباب»
محمد الرويحل
نـصــت ال ـم ــادة  ١٠٠م ــن الــدس ـتــور عـلــى أن لـكــل عـضــو من
أع ـضــاء مجلس األم ــة أن يــوجــه إل ــى رئـيــس مجلس الـ ــوزراء
والوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصاتهم،
وال ت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــري ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي اال س ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــواب إال
بـ ـ ـع ـ ــد  8أي ـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـل ـ ــى األق ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ــوم تـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــه ،وذلـ ـ ـ ــك
ف ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـيـ ـ ــر حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال ومـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر،
وبمراعاة حكم المادتين  101و 102من الدستور يجوز أن يؤدي
االستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
ول ـقــد سـبــق ف ــي م ـق ــاالت ع ــدة ط ــرح م ــوض ــوع ع ــدم العبث
بمواد الدستور وأدواته ،دون أن يلتفت إلى تحذيراتنا أحد،
فالمشاركة في االنتخابات األخيرة كانت بمثابة القشة التي
ً
قصمت ظهر الدستور ،وجعلته خاويا من محتواه ،وشرعت
للعبث بــه وب ـم ــواده ،ورس ـخــت م ـبــادئ جــديــدة ال عــاقــة لها
بالمحاسبة والمراقبة ،وأضعفت دور النائب الحقيقي ،األمر
الذي سبق أن حذرنا منه ،فالحفاظ على الدستور أفضل بكثير
من المشاركة في تدميره ،وهو ما نراه اليوم بعد المشاركة في
شرعنة كل ما هو مخالف للدستور ومواده.
الـيــوم نشاهد قــوة الحكومة التي بلغت ذروتـهــا وضعف
المجلس الــذي وصــل إلــى أســوأ حــاالتــه ،حيث التمثيل على
ً
الـشـعــب ب ــدال مــن تمثيله ،وإخـ ــراج مـســرحـيــات عبثية كانت
نتائجها عكسية عـلــى الــدسـتــور ومـ ــواده ،األم ــر ال ــذي جعل
ً
معظم النواب يخافون العودة إلى صناديق االقتراع خوفا من
ناخبيهم لسوء أدائهم الذي أوقعتهم فيه الحكومة ،ليتبعوا
أهواءها ضاربين عرض الحائط بقسمهم ووعودهم لناخبيهم.
ما حصل في جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء
ً
ّ
ٌ
نواب
يصوت
لم يكن مفاجئا وال هو بغريب ،ولكن الغريب أن
طالبوا بجلسة العفو الشامل ،وترفض الحكومة حضورها،
فيوافقون على إحالة االستجواب للتشريعية وبجلسة سرية
ليثبتوا بالدليل القاطع أن كل ما كنا نشاهده مجرد أدوار
مرسومة ومعدة لهم ليمثلوا على األمة.
يعني بالعربي المشرمح:
يا ممثلي األمة مثلوا مثل ما تبون ،واعقدوا صفقات كما
تـشــاؤون ،ولكن اتــركــوا الدستور وم ــواده لنا ،فال تعبثوا به
باستجوابات كرتونية تجعلون أهم مــواده معرضة للعبث،
وال تجعلوا منه أداة لمبتغاكم ومبتغى الفاسدين.

د .حسن عبدالله جوهر

hasanjohar@hotmail.com

حيرة ميناء الفجيرة!
استهداف ميناء الفجيرة وضرب عدد
مختار من السفن الخليجية فيه قد يكون
عملية نوعية دقيقة ومدبرة بعناية فائقة،
ولكنها في الوقت نفسه مسرحية فاشلة من
حيث التوقيت واإلخراج ،األمر الذي يرجح
أن تكون الجهة المنفذة لها هي المستفيد
األول واألخير من إشعال نار الحرب بين
ضفتي الخليج.
فـ ـم ــن جـ ـه ــة جـ ـ ـ ــاءت ال ـع ـم ـل ـي ــة مـحـكـمــة
وغامضة ولم تترك بصمات فاعلها ،وفي
بـعــدهــا الـتـقـنــي تــم تـخــريــب مـجـمــوعــة من
الـنــاقــات ،ومنها اإلمــاراتـيــة والسعودية،
دون أي إصــابــات بشرية أو أضــرار مادية
كبيرة ،كما لم يتم تسريب نقطة من النفط،
ولم ُيصب خط تمديد الطاقة بأي خلل ،كما
ً
ً
لم يرتفع سعر البترول الخام دوالرا واحدا.
وم ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ك ــان ــت ردود الـفـعــل
ً
ً
سياسيا وأمنيا خافتة ولم تساهم في أي
تصعيد أو توجيه أصابع االتهام المباشرة
ألي طــرف ،بل كانت بمثابة مــوس صغير
ابتلعه الجميع بإرادة مسبقة.
بـطـبـيـعــة ال ـ ـحـ ــال ،ال ي ـع ـنــي أن مـنـطـقــة
ال ـخ ـل ـي ــج ق ـ ــد ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت م ــرحـ ـل ــة ال ـخ ـطــر
والتهديد ،فما زالت غيوم التوتر تتكشف

محمد السداني

الست لمرحلة نصف قرن إلى األمام.
األمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي تـنـهـبـهــا إدارة ت ــرام ــب،
ال ـش ـعــوب الـخـلـيـجـيــة وأج ـيــال ـهــا ال ـقــادمــة
أولى بها ،وهي ثمرة عقود من االستثمار
فــي النفط الــذي بــدأ يفقد بريقه وأهميته
ً
للواليات المتحدة تحديدا ،والتي أصبحت
في طليعة المنتجين والمصدرين للنفط
الخام حتى عام  ،2050ولن تكون الشريك
الشريف في أي صفقات ال في الحرب وال
السالم في هذه المنطقة.
ق ــد ت ـكــون ال ــورق ــة الــروسـيــة-الـصـيـنـيــة-
األوروبـ ـي ــة ه ــي األرج ـ ــح ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة،
فهم الشركاء االستراتيجيون الحقيقيون
ل ـم ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـي ــج ب ـض ـف ـت ـيــه ال ـف ــارس ـي ــة
والعربية ،وهــذه األطــراف الثالثة تربطها
ً
بدول الخليج وإيــران عالقات أكثر توازنا
وقائمة على منافع مشتركة وواعدة ،ولذلك
ف ــإن م ـشــروع بـنــاء الـثـقــة وج ـســور الـحــوار
وط ــرح مفاهيم األم ــن اإلقـلـيـمــي والــدولــي
للخليج قد يكون أكثر عقالنية ومصداقية
ً
من التفرد األميركي الذي لم يعد مهتما إال
بإنجاح حملة ترامب االنتخابية الجديدة
وتمرير صفقة القرن المرفوضة من الجميع
باستثناء واشنطن وتل أبيب!

AlSaddani@hotmail.com

سدانيات :عبد الناصر!
جمال بأن أحمله ما نحن فيه من شتات وضياع ،لكن األصح أن
الجميع ممن كانوا حوله هم من يحملون مسؤولية بقاء ناصر
َّ
في سدة الحكم وتسلطه ومواصلته القمع سنوات طويلة .إن في
كل نظام من أنظمتنا نجد ناصرا ونجد عبيدا لناصر يزينون له
ما كان قبيحا ويشرعنون له ما كان حراما ويحاولون بكل السبل
أن يخرجوا أفعاله وسلوكياته خ ــارج سياقها المفترض ا لــذي
يجب أن نحكم عليه من خالله .بعد سنوات الدراسة والجامعة
أنا وصديقي التقينا وكان الربيع العربي قد ألقى أوزاره وبدأت
األنظمة العربية تتعافى من رغبات الصحوة والحرية ،تقابلنا أنا
وعثمان صديقي وسألته عن رأيه في جمال عبدالناصر مرة أخرى،
ولكن بعد شالل من دماء سال باسم العروبة واإلسالم والحرية،
َّ
فقال :لو كان جمال موجودا لما رأيت هذا كله ،والحقيقة أن جمال
فعليا لم يمت فشعاراته وكلماته ومنطلقاته وأيديولوجياته كانت
حاضرة في خطابات القذافي وحسني وبن علي والبشير وصالح
وغيرهم ممن جثوا على صدر السلطة سنوات طويلة بمساعدة
أفكار ناصر وعبيده الذين لم يموتوا مع موته.
خارج النص:
 ال تستطيع أي سلطة أو نظام أو حتى فرد أي يفرض آراءه علىمجتمع بأسره إال إذا اخترقت هذه السلطة أو هذا الفرد المجتمع
بتجيير فئات وأناس من داخله لتحقيق ما تصبو إليه من رغبات
ومقاصد ستسهل قبول ما كان غير مقبول في السابق لقربهم من
السلطة ودائرة اتخاذ القرار.
ً
ً
 ال يهم أن تكون ناصرا أو تكون عبدا لناصر المهم أن تعيً
ً َّ
جيدا أن الطريق للتغير لن يكون ناصريا مهما حاولت ،ومهما
اجتهدت ومهما أقنعت نفسك بأعذار واهية لم تولد إال على فراش
السلطة الوثير.

دانة الراشد

ِّ
مؤثرون زائفون
نـ ـح ــن م ـ ـهـ ــووسـ ــون ب ـم ـت ــاب ـع ــة م ـشــاه ـيــر
الـ«سوشيال ميديا» ،والكثير منا أدمن متابعا
أدق تفاصيل حياتهم– التي يعرضونها دون
تـ ــردد -عـلــى الــرغــم مــن إدراك ـن ــا م ــدى تفاهة
هؤالء .فما السبب؟
هـنــالــك الـعــديــد مــن األس ـبــاب الــدفـيـنــة في
عقلنا الباطن والمتعلقة بطبيعتنا البشرية
تجعلنا غـيــر ق ــادري ــن عـلــى ال ـتــوقــف ،ففكرة
الحصول على الشهرة والثروة ومحبة الناس
دون أي مــوهـبــة أو مـجـهــود يــذكــر ف ـكــرة قد
تروق للعديد منا ،ولألسف ،ففي المجتمعات
الرأسمالية واالستهالكية أصبحت الثروة
ً
مقياسا لنجاح الفرد ،كذلك فإن قيام هؤالء
المشاهير بالكثير من «التابوهات»Taboos -
أي الـ ـمـ ـحـ ـظ ــورات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة يـجـعـلـهــم
يحصلون على الكثير مــن الـمـشــاهــدات عن
طريق اتباع أسلوب الصدمة «،»shock value
ً
وه ــي ال ـطــري ـقــة األسـ ـه ــل– واألكـ ـث ــر ابـ ـت ــذاال-
للحصول على االنتباه.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن هؤالء «المشاهير»
ي ـعــرضــون صـ ــورة لـحـيــاة مـثــالـيــة زائ ـف ــة قد
تجعل الكثير يضع نفسه في إطار المقارنة
مــع مــا يشاهده مــن محتوى ،فتغدو حياته
غـيــر كــافـيــة فــي نـظــره عـلــى الــرغــم مــن تــوافــر
ً
جميع أساسيات الحياة الكريمة– وصوال إلى
الرفاهية -لديه ،حتى مع إدراك العقل الواعي

بعد عناء طال عاما ونصف العام وإيمان بأننا قادرون على العطاء
لهذا الوطن المعطاء ،ورغم كل الصعاب تم إشهار الجمعية الكويتية
ألمن المعلومات ،لتكون نقطة انطالقة للدولة ومؤسساتها لالهتمام
بتبعات التكنولوجيا والجانب المظلم لها ،وهي األمن السيبراني
والجرائم اإللكترونية التي غزت عقولنا وبيوتنا وأوطاننا لتكون
الهاجس الكبير الذي يهددنا بالضياع.
فمع بزوغ انتشار اإلنترنت في مطلع التسعينيات ،وهو ما يسمى
الـثــورة الصناعية الثالثة انتشرت الجرائم اإللكترونية بأدواتها
المتواضعة ،وفي غفلة وتجاهل المختصين لتصبح مثل كرة الثلج
ً
ً
ً
ً
تزداد حجما وخطرا وأثرا يوما بعد يوم ،فعملت على تجييش العقول
ً
وغزو القادة وتحريك الساسة لتعيد خريطة الدول بناء على أهداف
واستراتيجيات وضعت من ذئاب البشر (الحركة الماسونية) ،وهذا ما
أطلق عليه الحرب الناعمة ،فنحن نعيش في استعمار واضح المعالم
مسيرين دون إدراك ألبعاد ما يحدث ،لذا وجب علينا أن نتحرك ولو
بخطوات بطيئة نتحاشى فيها بعض رصاصات العدو لنصل إلى
بر السالم ونحقق الغايات .فالجمعية الكويتية ألمن المعلومات هي
أولى اللبنات لتحريك المجتمع وتشغيل إنذارات الخطر لتدرك الدولة
(أفرادا ومؤسسات) أن الوقت حان لالهتمام بهذا المجال في وسط هذا
الصخب الهائل للطفرات المتسارعة للتكنولوجيا .حيث إن النجاح
العملياتي سواء كان داخل مؤسسات الدولة أو خارجها يقوم على
استراتيجية محكمة تشمل أهدافا واضحة ،وإن األمــن السيبراني
يحتل موقع الطليعة في مواجهة التحديات ،ففي  2013اتفق نحو 15
ً
بلدا على الحاجة لسن قانون دولي يعنى بصياغة تدابير أو معايير
أو قواعد أو مبادئ بشأن المجال السيبراني ،وإن أكثر من أربعين
دولة اآلن تمتلك إمكانات عسكرية في هذا المجال ،وإن  12دولة منها
تتمتع بقدرات سيبرانية هجومية صريحة ،أهمها روسيا والصين
وإسرائيل والمملكة المتحدة .من ناحية أخرى ّ
يقيم المؤشر العالمي
لألمن السيبراني ،الــذي أجــراه االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية
والالسلكية ،المشهد العام لألمن السيبراني في الدول األعضاء في
االتحاد البالغ عددها  193دولة ،وجاءت سنغافورة في المرتبة األولى
في قائمة أفضل عشر دول فيما يتعلق بمستويات االلتزام باألمن
السيبراني ،واحتلت الواليات المتحدة المركز الثاني في حين جاءت
ماليزيا في المركز الثالث ،ولألسف خلت القائمة من الدول العربية!
إن استراتيجيات األمن السيبراني الوطنية يجب أن تركز بشكل عام
على ثالثة عوامل رئيسة تتمثل باإلمكانات المتعلقة باستراتيجيات
االستخبارات واالستخبارات المضادة لمكافحة التجسس ،وأمن
المعلومات الشخصية على قواعد البيانات وأمن الشركات ،وهذا من
أهم األسباب إلشهار الجمعية الكويتية ألمن المعلومات ،التي تهدف
إلــى خلق الثقافة الصحيحة الستخدام وسائل التقنية المختلفة،
وتوسيع نطاق المعرفة والمهارات ،سعيا إلى تطوير الفكر وتحسين
االستخدام لدى الفرد والمؤسسات من خالل تقديم المساعدة لألفراد،
وكذلك توفير خدمات استشارية وتدريبية متخصصة لمؤسسات
الدولة في جميع القطاعات المحلية؛ إلى جانب حرصها على بناء
قاعدة أمنية للكويت في الخريطة العالمية من خالل المؤشر األمني
وعمل شراكات واتفاقيات دولية مع الهيئات ذات الصلة.
وتختص مجاالتها لتشمل جميع مجاالت أمن المعلومات مثل
أمــن الشبكات واالت ـصــاالت ،وأمــن نظم التشغيل واألجـهــزة الذكية،
وأمن البرامج والتطبيقات ،والجرائم المعلوماتية والتحقيق الرقمي
الـجـنــائــي ،وإدارة أم ــن الـمـعـلــومــات والـخـصــوصـيــة ،وتـقـنـيــات أمــن
المعلومات ،واللوائح والقوانين الخاصة بأمن المعلومات ،وغيرها
الكثير من أمور ترفع من قدر الوعي المجتمعي ،وتساهم في إثراء
الحركة الفكرية ألبـعــاد الـثــورة الصناعية الــرابـعــة الحالية ،والتي
تعتمد جذريا على الطفرات التكنولوجية منها الذكاء االصطناعي
وإنترنت األشياء ،والبيانات الضخمة وغيرها من تقنيات قد تكون
فريسة لمخالب االختراقات وجرائم المعلوماتية ،إذا لم تكن على قدر
كاف من الحماية.
فالجمعية الكويتية ألمــن المعلومات هي الخطوة األول ــى التي
نتمنى أن تتلوها خطوات من الدولة ومؤسساتها وأفرادها لبناء
مجتمع متكامل آمن قادر على مواجهة تحديات المستقبل وعقباته.
* عضوة هيئة تدريس في جامعة الكويت

«موضة» دفع الدية

ً
أن ما يراه قد يكون وهما ،إال أن العقل الباطن
ُ
حفظ دون مساءلة،
ال يميز ذلك ،فكل ما يراه ي
وهنا تكمن الخطورة في ما ُن ّ
عرض حواسنا
له كل يوم من صور ومقاطع فيديو.
ي ـتــابــع ال ـب ـعــض هـ ــؤالء الـمـشــاهـيــر بـنـهـ ْـم
وا ل ـع ـي ــش م ــن خــا ل ـهــم « »vicariouslyتلك
ً
ال ـح ـيــاة الـمـثــالـيــة خ ـصــوصــا ف ــي ح ــال عــدم
رض ــا الـمـتــابــع عــن حـيــاتــه الـحــالـيــة ووج ــود
الـكـثـيــر مــن ال ـعــوائــق ال ـمــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
التي تحول دون تلك الحياة غير الواقعية
ً
بطبيعة الحال ،وتقع في هذا الفخ خصوصا
ً
النساء في البيئات األكثر تحفظا ،حيث تكون
خياراتها الحياتية محدودة جدا ،كأين تذهب
وماذا ترتدي وكيف تعبر عن ذاتها ،فتصبح
ً
ً
متابعة «الفاشنستات» تنفيسا وهروبا من
قيود الواقع.
في السابق كانت الشهرة مستحقة ،فكان
يجب على ا لـمــرء أن يمتلك موهبة حقيقية
أو يقوم بإنجاز ما كي يحصل على التميز
والتقدير ،وكان دور اإلعالم أكثر فعالية في
انتقاء المحتوى وذلك قبل وسائل التواصل
االجتماعي ،والـتــي على الــرغــم مــن فائدتها
فإنها أصبحت منصة للحمقى والمرضى
النفسيين!
وألحق هــؤالء «المؤثرون» الضرر الكبير
بمعايير الخير والشر في المجتمع ،السيما

ل ــدى األج ـي ــال ال ـجــديــدة ،فـهــم أب ـنــاء الثقافة
االستهالكية دون منازع ،ففي حين كان يحلم
األطفال بأن يكونوا أطباء وعلماء وفنانين،
أصبح جل طموحهم أن يكونوا «فاشنستات»
أو م ـهــرجــي «إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام»! وهـ ــو األم ـ ــر غير
ال ـم ـس ـت ـغــرب ،ح ـيــث أص ـبــح ال ـك ـبــار أنـفـسـهــم
يلهثون وراء الشهرة واألموال السريعة.
وعلى الرغم من أن الحرية حق أصيل لكل
فرد ،فإن تعمد أسلوب الصدمة بشكل متكرر
يزيد مــن مناعة المتلقي ،فيصبح المبتذل
ً
مقبوال ويهبط الذوق العام .لهم الحق في أن
يستمروا ،ولنا الحق في إلغاء المتابعة ،وهنا
تقع المسؤولية على عاتقنا ،فالبد من التحكم
باندفاعاتنا ومتابعة مــا هــو مفيد وممتع
وتقليل الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات.
يجني هؤالء األموال الطائلة من متابعتنا،
لذا يجب أن نقاوم تلك الدوافع كي ال نعطي
ً
السخفاء أكبر مما يستحقون وحرصا على
سالمتنا الذهنية!
أتــوقــع ن ــدم ه ــؤالء الـمـشــاهـيــر بـعــد مــرور
بضع سنوات ،فالكثير منهم في مقتبل العمر
وقد يندمون على الكثير مما قالوه أو فعلوه
على المأل فيما بعد .الكثير منهم لم يدركوا
هشاشة وضعهم بعد ،وأن الخصوصية شيء
ثمين ال يمكن استرجاعه أو مقايضته بالمال.
«التجعلوا من الحمقى مشاهير!» (مجهول)

د .روضة كريز *

صيام رمضان بعيون خبراء التغذية
انتشرت في اآلونة األخيرة األنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص
الــوزن بالصيام ،وزاد الترويج لها ،مثل الصيام المتقطع ،أو
صـيــام طــرح الـسـمــوم أو صـيــام يــوم وي ــوم وغـيــرهــا ،وكــل تلك
ً
األنظمة تعتمد على صيام  16-10ساعة يوميا ،محسوب خاللها
 8-6ساعات النوم الطبيعية!
والصيام في كل األديان وخاصة شهر رمضان المبارك في
اإلسالم يعتبر شهر الراحة واالستجمام عند األجهزة الداخلية
للجسم بما فيها الغدد الصغيرة والليمفاوية المناعية ،وبالرغم
من العمل الشاق الذي يقوم به في عملية تنظيف الدم واألنسجة
من كل سموم الحياة (السموم الروحية والبدنية) ،فإن الدراسات
أثبتت أن الصيام بنظام شهر رمضان يعمل على:
تحسين الهضم ،وعالج األمراض بطرح السموم ،ويزيد من
امتصاص المواد الغذائية من الطعام ويزيد النضارة ،ويعالج
آالم الـمـفــاصــل ويــذيــب األم ــاح ال ــزائ ــدة ،فيعطي الـجـســم خفة
وليونة ورشــاقــة ،ويحسن الـمــزاج ويزيد من الحكمة ،ويريح
عضلة القلب والجهاز الهضمي ويحفز الغدد ،وينشط الكلى
والكبد ويحفز خالياها للعمل بصحة جيدة.
وإن في استنشاق أثير الفجر وصالته زيادة لألكسجين في
الدم ،مما يزيد حرق الغذاء وتحرر سعراته ،والسحور المبارك
ّ
سر في تهيئة الجهاز المناعي وتحفيزه للقيام بعملية طرح
السموم خالل هذه الحمية  DETOXالرمضانية ،وكل ذلك يعمل

الجمعية الكويتية ألمن
المعلومات ...أشرقت
د .صفاء زمان*

حول اإلقليم ،وال تزال احتماالت العمليات
العسكرية قائمة ولــو ألسباب عرضية أو
حوادث جانبية متعمدة أو غير مقصودة،
وما زالت إدارة الرئيس األميركي تستمرئ
سحب أم ــوال الخليج تحت مـبــرر الخطر
اإليراني وبشكل تصاعدي ومنظم.
التحليالت التي واكبت ضربة الفجيرة
المحدودة تناولت جوانب كثيرة من الحالة
السياسية واألمنية في المنطقة وبمختلف
الـسـيـنــاريــوهــات ،لـكــن الـجـمـيــع أخ ـفــق في
تـشـخـيــص ال ـم ـع ـت ــدي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يــدعــو
لـلـحـيــرة خــاصــة أم ــام صـمــت أم ـيــركــا بكل
إمكاناتها االستخبارية والمعلوماتية ،بل
في وجودها المباشر في الميدان.
ما قد يكون األهم بعد هذه الحادثة ،وفي
الــرســائــل الـتــي قــد يستفاد منها مــن هذه
الضربة المحدودة ،هو البحث عن مخارج
حقيقية إلبعاد شبح الحرب عن الخليج،
ً
فالمنطقة ال تتحمل إ طــا قــا أي تصعيد،
ً
وأي ــا كانت نتائج أي مواجهات عسكرية
ً
سواء على إيران أو دول مجلس التعاون،
فــإن المنطقة ستعود لـلــوراء نحو نصف
قرن من الزمن ،كتكلفة اقتصادية وبشرية
ولوجستية ،في وقت تخطط دول الخليج

بعد أحد االختبارات في أيام الدارسة في جامعة الكويت كنت أنا
وأحد زمالئي نتحاور عن القضايا العربية ،وسبب تراجع الدول
العربية في شتى المجاالت ،وكنت أرى في ذلك الوقت وهذا الوقت
َّ
أيضا أن السبب الرئيس في هذا التراجع هو غياب مشروع حقيقي
للدول بشكل فردي وللمنطقة بشكل جماعي ،وكنت أعزو ذلك إلى
بعض المشاريع الخادعة والسخيفة التي خرجت من رحم األمة
لتئد األمة في مرحلة والدتها ،ومنها القومية العربية التي صدع
رؤوسنا بها عبدالناصر وغيره من المعجبين باآللة الصوتية
التي كــان يملكها آنــذاك ،ولــم يـ ُـرق هــذا الكالم لصديقي الــذي كان
َّ
ُي ِّ
مجد عبدالناصر حتى التأليه! فكان يرى أن جمال عبدالناصر
الذي خرج من جماعة الضباط األحــرار هو الناصر صالح الدين
الذي سيستعيد بيت المقدس من رجس الصليبيين المحتلين،
َّ
لكن الحقيقة أن جمال كان صاحب أثرة في الملك ،وكان يبحث عن
أي طريق ليبقى أكثر وأكثر في سدة السلطة التي قمع من قمع من
أجلها حتى أقرب المقربين منه.
َّ
وي ـبــدو أن عـبــدالـنــاصــر لــم يـكــن يـتــوقــع أن يــاقــي ه ــذا التأييد
َّ
الشعبي الكبير لــوال أن األرض ـيــة مهيأة لمثل هــذه الممارسات
َّ
التي كان يمارسها ضد كل أعدائه بل تعدى األمر إلى أن معارضة
عـبــدالـنــاصــر هــي مـعــارضــة لـلـعــروبــة ول ــأم ــة .ذهـبــت أي ــام جمال
المكذوبة التي سقطت في أول اختبار لها
وذهبت معه عروبته َ
سنة  67والـتــي لــم تـتـعــاف منها الـعــروبــة حتى يومنا ه ــذا ،وإن
كان البعض يعتبر السادس من أكتوبر نصرا ضد اليهود ،ولكن
ال ــذي تبقى مــن جـمــال ونــاصــريـتــه هــو أن ـمــوذجــه ال ــذي لــم يمت،
فعبدالناصر لم يكن ليكون في هذا المكان لوال وجود من يماثلونه
في فكره الذي يتبناه سلبا كان أم إيجابا ،وهذا ينطبق على كل
ناصر في هذا العصر ،فأجد نفسي قاسيا جدا على الحكم على

٩

إضافات

على ضبط النفس والغذاء والنوم ،لذلك ننصح ممن يعتمد على
الصيام في غالبية عامه أن يراقب عالجاته ألنه حتما سيضطر
لخفض الجرعات الدوائية أو إلغائها ،خصوصا الضغط العالي
والسكر والكوليسترول ،وقد يكون نظام الصيام حال جذريا
لذلك ،ويمكن اعتماده كنظام صحي بقية العمر مع تحسين
نوعية النوم الليلي وعدد ساعاته ،كما أشرنا في مقال سابق.
ويتميز شهر الصيام بصالة التراويح طول أيامه والقيام
واالعتكاف في العشر اآلخر من لياليه ،وهذا يحتاج إلى الطهارة
الداخلية وتهيئة النفس الطيبة لذلك ،والطهارة الخارجية وذلك
بتدليك األقدام واألصابع أثناء الغسل والوضوء ،لما فيها من
تحفيز للنهايات العصبية وتنشط الدورة الدموية ،وقد اعتمد
عليها الطب القديم كمساج أسفل القدمين للتشخيص وعالج
الكثير من األمراض.
كما يعتبرها خبراء التغذية من األمــور المهمة لتحسين
الدورة الدموية وسيرها بالخط الصحيح في الجسم ،وتمنع
ح ــدوث الـجـلـطــات ،بــاإلضــافــة إلــى تحسس أمــاكــن االلتهابات
التي قد تصيب األقدام ،خاصة عند مرضى السكر ،مما ينبغي
معالجتها بأسرع وقت للحفاظ على سالمة األقــدام والصحة
العامة.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

جري سالم الجري
"دفع الدية" موضوع حساس ،ولكن ال يحكمه إال الشرع اإلسالمي
والنظام الحكومي لتصويب هدفه وتصحيح مساره؛ ولكن لألسف،
عذر للتحشيد
انقلبت عبادة "تفريج كربة األخ المسلم بدفع الدية" إلى ٍ
القبلي ،ومبرر للتفاخر العنصري ،فهل هذا كله ضد معنى الوطنية؟
وهــل المواطن الــذي يستصرخ "يستفزع" أبـنــاء قبيلته هــو معاند
للوطنية؟ وما االقتراحات التشريعية لتحسين أداء جمع الدية؟ وما
مخاطرها؟
أوال ،في زمن ما قبل النفط ،كانت القبيلة هي الدولة بحد ذاتها ،تكفل
أبناءها وتحارب غيرها لبقائها ،فلكل قبيلة رئيسها وهو شيخها؛
وأهازيجها المعادلة للنشيد الوطني ،ولها قوانينها وهي ُ
"سلو َمها"،
كما تضبطها عادات وتقاليد داخلية وخارجية خاصة فيها ،بل لديها
منبرها اإلعالمي المتمثل بشعرائها ،وال تسمح بالزيجات إال بشروط
معينة لحرصها على أن تؤدي زواجات أبنائها دورها السياسي.
وال ينسى المستقرئ لتاريخ شبه الجزيرة العربية أن في طردك
من أي قبيلة موتك المحتوم أو سلبك المشؤوم ،إمــا تأتيك المنية
من الظمأ أو من خنجر الصعاليك ،فإن الكل بذلك الزمان من العربان،
يعلمون االمتيازات الهائلة التي ُيرغب فيها الشيخ أتباعه مقابل والئهم
لسيادته وانصياعهم ألوامره وانتهائهم بنواهيه.
وال تبقى عضويتهم كأفراد في القبيلة إال حينما يحاكون بعضهم
بأساليب تعبير مـتـقــاربــة ،وبحصر ألسنتهم بـمـفــردات مـحــدودة
متشابهة ،ونبرات صوت متطابقة ،وحتى طريقة ارتداء متماثلة للعقال
وغيره ،وهذا ال يعني تعطيال لعقولهم ،لكنها فطرة بشرية ،سنها الله
ً
عز وجل بقوله تعالى" :وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" ،فحتى بعد
َ ُ
نشوء األوطان ،استمرت األنفس موطنة على دأب" ،سلوم" ،أجدادها.
لكن البطاقات المدنية اآلن موجودة ،والتجنيد إلزامي للمعسكر
الحكومي ،واالقتصاد الداخلي موحد لسائر أبناء البلد (معدل دخل
الفرد السنوي) ،ناهيك عن أن البرلمان أبوابه مفتوحة للكل ،لذلك فمن
ً
ً
المؤكد تماما ،أنه سيتم تدريجيا ومن غير قصد ،تهاون العضوية
القبلية في امتيازاتها ،وتخفيف عقوبة معاندة أبنائها لها ،وهذا ما
يفسر تفكك االنتماء القبلي الذي نراه من طوع بعض أبنائها .ولكن
ً
نرجع للسؤال األول ،هل هي ضد الدولة؟ قطعا ال ،بل هي باالستخدام
الصحيح ،تكون قوة عظيمة للوطن ،فالرسول ،صلى الله عليه وسلم،
كان في الجهاد يحيي االعتزاز القبلي بين األوس والخزرج في خلق
تسابق بينهم لشرف نصرة الدين بالغزوات ،وكذلك ينبغي توظيف
القبلية ،فهي في هذا الزمان لم تعد دولة متنقلة متجسدة بقافلة نجاة
ً
في الصحراء ،ولكنها أصبحت جزءا من هوية مجموعة من الناس،
ً
تشفرت بقلوبهم .واآلن ابنهم قتل مواطنا ،ويريد من باقي المواطنين
والقبائل دفع الدية ،فما العمل؟ هل تحاسب سائر القبلية؟ قطعا ال.
وهل من الجيد أن تخصص رابطة باسم قبيلة معينة ترخص من
الشؤون وتكون بمراقبة حكومية؟ نعم في حال أردنــا شرخ الوطن،
فتكتل تنظيمي ورسمي كهذا يرفع االنتماء القبلي فوق الحس الوطني
ألفراد القبيلة ،مما سيحث السلوك نفسه على الظهور في أبناء القبائل
األخــرى التي تحس بالغبن ،لذلك ينبغي حصر جمع الديات داخل
جهاز بيت الزكاة فقط ،لئال يضطر أبناء القبيلة شكر باقي القبائل،
بل يكتفون بشكر المواطنين إخوانهم المتبرعين فحسب ،ولكن هل
سينقذ المواطنون ابن قبيلة كان أعيانها يحتكرون "الوسائط" لهم؟
تـســاؤالت خبيثة ومانعة للخير كهذه ال يكون سببها إال ارتخاء
الحكومة بشأن خطورة العنصرية القبلية في الترشيحات البرلمانية
والوظيفية وحتى مناصب جمعيات المحافظات ،وليبقى الشرف
القبلي إرثا مشروعا ،والمجد الوطني واجبا مفروضا.

ةديرجلا
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 6أرقام تحدد فرص فوز ترامب أو خسارته في حملة 2020
فرانك دوناتيلي – فوكس
نيوز

مع بداية تحرك حملة 2020
إلى زخم في هذا الصيف هناك
 6أرقام تستحق المتابعة؛
 3منها يحتمل أن تؤكد
استراتيجية حملة الرئيس
ترامب الحالية و 3أخرى يجب
أن تثير قلق فريق الحملة
المؤكد.

ّ
إذا قلص الرئيس من
عادته في التغريد
وركز على األداء
االقتصادي يمكنه
تحسين أرقامه بشكل
جوهري

من المؤكد أن 22
ً
ً
مرشحا رئاسيا
ً
ديمقراطيا
سيترشحون بشكل
علني مما يمثل
مشكلة للحزب
الديمقراطي

ترامب خالل حملته االنتخابية
كما هي الحال مع أي رياضة
م ـه ـمــة تـنـطـلــق ال ـس ـيــاســة عبر
إح ـص ــاءات ومـقــايـيــس مـحــددة
دق ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــة ،وتـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـن ـ ــاخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن والـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات
االقتصادية والتنبؤ بالنماذج
وال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــل ال ــديـ ـمـ ـغ ــرافـ ـي ــة،
ويتطلب األمــر مستوى معينا
مــن الــوضــوح والخبرة للفصل
بين المعلومات المهمة ووفرة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي ه ــي م ـجــرد
ضجة بيضاء.
ومع بداية تحرك حملة 2020
إلى زخم في هذا الصيف هذه 6
أرقام تستحق المتابعة؛  3منها
يحتمل أن تــؤ كــد استراتيجية
حملة الرئيس تــرامــب الحالية
و 3أخـ ــرى ي ـجــب أن تـثـيــر قلق
فريق الحملة المؤكد ،حيث إن
ً
نسبة  302في المئة تمثل نموا
للناتج المحلي اإل جـمــا لــي في
الربع األول من العام الماضي،
وعلى الرغم من التشاؤم الواسع
الـنـطــاق يبقى الـنــاتــج المحلي
ً
اإلجمالي األميركي قويا ،وهذا
يمثل المرة الرابعة التي ينمو
فيها االقتصاد الفصلي بنسبة
 3في المئة خالل أول عامين من
رئاسة ترامب.
وعلى العكس من ذلك ،شهد
ال ـع ــام ــان األولـ ـي ــان م ــن رئــاســة

ً
أوبــامــا حــاجــزا مــن  %3تجاوز
الـمــرتـيــن ولـيــس بـعــد منتصف
 ،2015ويـحـ ّـرك الناتج المحلي
اإلج ـم ــال ــي ال ـعــديــد م ــن األرقـ ــام
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـثــل
الــوظــائــف العالية والـمــزيــد من
الـ ـع ــوائ ــد الـ ـف ــدرالـ ـي ــة وأسـ ـ ــواق
األسهم القوية.
وم ـ ـتـ ــوسـ ــط االسـ ـتـ ـط ــاع ــات
ف ــي ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي م ــن قـبــل
سـيــاســات الــوضــوح الحقيقية
تكشف أن  %52من األميركيين
يوافقون على األداء االقتصادي
للرئيس أو نحو  10نقاط أكثر
من تصنيفه المتعلق بالموافقة.
ّ
وإذا قلص الرئيس من عادته
ف ــي الـتـغــريــد ورك ــز عـلــى األداء
االقـ ـتـ ـص ــادي ي ـم ـك ـنــه تـحـسـيــن
أرقامه بشكل جوهري ،والهدف
األول ــي لحملته يجب أن يكون
دفـ ــع رس ــال ــة إلع ـ ـ ــادة ان ـت ـخــابــه
تــركــز عـلــى الـنـمــو االق ـت ـصــادي
واالزدهار ،وإن الفوز في الحملة
سـ ـيـ ـح ــدد األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ال ـع ــام ــة
المتماشية مع قوة المرشحين
ً
وأهــدافـهــم ،ومــن المحتمل جدا
أن تـعـلــم كـيـفـيــة ق ـ ــراء ة األرقـ ــام
الصحيحة.
وإن عـ ــوامـ ــل الـ ـقـ ـل ــق حـســب
م ــا أح ـص ــاه ــا م ـع ـهــد ه ــارف ــارد
للدراسات السياسية تمثل 54

في المئة من الناخبين بين 18
و 29سـنــة ،والــذيــن قــالــوا إنهم
ال يـصــدقــون أن الــرئـيــس يهتم
ب ــأش ـخ ــاص م ـث ـلــي أن ـ ــا ،ولـيــس
ً
سرا أن الجمهوريين يواجهون
ً
ً
ً
ج ـ ـيـ ــا ش ـ ــاب ـ ــا م ـش ـك ـك ــا ي ــدخ ــل
ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة ألول م ــرة،
حيث يواجه الحزب الجمهوري
ً
ً
مستقبال قاتما ما لم يتمكن من
التصرف ودفع أوساط الشباب
الناخبين
وال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ــى
ع ــام  ،2020ه ــي حـجــم ال ــدائ ــرة
االنتخابية ،والناخبون الشبان
قد يدفعون الى زيــادة مشاركة
الـنــاخـبـيــن ،وه ــذا مــا ح ــدث في
انـتـخــابـ ّـي أوبــامــا عندما كانت
أرقـ ـ ـ ــام ال ـت ـص ــوي ــت اإلج ـم ــال ـي ــة
األعلى على اإلطالق.
وتـ ـشـ ـي ــر دراس ـ ـ ـ ــة هـ ــارفـ ــارد
ً
أيضا إلى ميل الشبان الناخبين
المؤيدين للحزب الديمقراطي
إل ــى زي ــادة الـمـســاهـمــة الفاعلة
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات الـ ـع ــام الـمـقـبــل
بـ ـ ـق ـ ــدر يـ ـ ـف ـ ــوق الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن
ً
الشبان ،وطبعا يمكن لهذا كله
أن يـتـغـيــر ،لـكــن ال ــدراس ــة تعزز
الفكرة بأن حصيلة االنتخابات
ال ــواسـ ـع ــة م ــن ق ـب ــل الـنــاخ ـب ـيــن
ً
ً
الشبان لن تكون تطورا إيجابيا
بالنسبة الى الحزب الجمهوري،

السياسات الهند تستغل النزعة اإلسالمية
●

نازنيم محسنة – ذي ديبلومات

يعتبر الكثير من المراقبين السياسيين
االنتخابات الحالية في الهند على شكل
استفتاء حول علمانية البالد والمستقبل
ال ـج ـمــاعــي ف ـي ـهــا ،ويـتـطـلــع ح ــزب رئـيــس
الــوزراء نارندرا مودي اليميني بهاراتيا
ج ــان ــات ــا ب ــارت ــي الـ ــى ض ـم ــان ف ـت ــرة حكم
أخرى واعتمدت استرتيجيته في تجنيد
الناخبين ا لــى حـ ٍـد كبير على الهندوس
وعلى أخطار األقليات الصغيرة في البالد
وخاصة المسلمين
وف ــي أع ـق ــاب نـشــر ال ـب ـيــان االنـتـخــابــي
ل ـل ـح ــزب لـ ـه ــذه ال ـس ـن ــة والـ ـت ــي اشـتـمـلــت
على خطط لتقديم « سـ ّـجــل للمواطنين»
غ ـ ـ ـ ّـرد رئـ ـي ــس أمـ ـي ــن شـ ـ ــاه ع ـل ــى ح ـســابــه
على «تويتر»« :سنضمن تنفيذ الدعوى
للتسجيل لـلـمــواطـنـيــن فــي شـتــى انـحــاء
الـ ـ ـب ـ ــاد وس ـ ـنـ ــزيـ ــل الـ ـتـ ـسـ ـل ــل م ـ ــن الـ ـب ــاد
باستثناء البوذيين والهندوس والسيخ»،
وق ــد اس ـت ـعــاد ح ــزب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء في
األساس الحضارة الهندية التي تستبعد
مجموعتين من األقليات هما الطائفتان
اإلسالمية والمسيحية ،وفي حين يعتبر
ال ـح ــزب الـمـسـيـحــي دي ــان ــة مـقـبــولــة فهو
يعتبر اإلســام ديانة الغزاة وأكلة لحوم
البقر واإلرهابيين.
وبحسب تقرير ميداني فإن استخدام
لـ ـغ ــة ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم م ـ ــن ك ـب ــار
السياسيين في الهند قد ازدادت بحوالي
 %500منذ وصول حزب بهارتيا جاناتا
ً
إل ــى الـسـلـطــة ،ون ـظــرا ألن المسلمين هم
أك ـبــر أق ـل ـيــة ف ــي ال ـب ــاد وي ـش ـك ـلــون %15
مــن ع ــدد الـسـكــان فــإنـهــم يــواج ـهــون أشــد
مظاهر العنف وعدم التسامح .واألعضاء
والمرشحين من الحزب الحاكم غالبا ما
يـسـتـخــدمــون مـنـطــق ال ــره ــاب اإلســامــي
ل ـتــأس ـيــس ق ــواع ــد م ـح ــاف ـظ ــة ،واجـ ـت ــذاب
الناخبين وهم يصفون اإلسالم باإلرهاب
ويصورون المسلمين كطائفة خطرة ،وفي
أحد األمثلة سنة  2016قال وزير الحزب
للبراعة والتنمية وريــادة األعمال أنانت
كــومــار هـيـجــد «إن ــه مــا دام ه ـنــاك إســام

فــي الـعــالــم فسيكون هـنــاك إره ــاب وإلــى
أن نقتلع جــذور اإلســام ال يمكننا إزالــة
اإلرهاب».
وتـنـســب كــل أع ـمــال الـعـنــف واإلرهـ ــاب
إلى اإلســام في الهند ،وتستغل حوادث
العنف من أجل إضافة وقود إلى الوضع
الـسـيــاســي واألم ــن الــوطـنــي .وف ــي اآلون ــة
األخيرة ومــع سعي سريالنكا للتعايش
مــع مـجــزرة سببتها هجمات يــوم األحــد
اسـ ـتـ ـخ ــدم ال ــوطـ ـنـ ـي ــون ال ـ ـه ـ ـنـ ــدوس تـلــك
ال ـه ـج ـم ــات مـ ــن أج ـ ــل تـ ـغ ــذي ــة ال ـم ـشــاعــر
المعادية للمسلمين.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى بـ ـع ــث الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
أعضاء الحزب الحاكم ومرشحي الحزب
والنشطاء برسائل على تويتر تؤكد أنه
«ليس كل المسلمين من اإلرهابيين ولكن
ك ــل اإلره ــاب ـي ـي ــن م ــن ال ـم ـس ـل ـم ـيــن» .ودع ــا
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـه ـنــدي ال ــى الـتـصــويــت
لحزبه ،وقــال إن الوضع في الهند يشبه
ً
الوضع الذي كان سائدا في سريالنكا قبل
الهجمات الدموية األخيرة وقبل عام 2014
عندما وصل الحزب الحاكم الى السلطة،
وتعاملت األحــزاب السياسية المعارضة
بليونة مــع اإلره ـ ــاب ،كـمــا اتهمها بعدم
تحميل تلك األحزاب اإلرهابية المسؤولية
ً
عن دورها في العمليات اإلرهابية ،حرصا
على عدم خسارة األصوات االنتخابية.
وبالمثل ســأل رئيس ال ــوزراء الهندي
متى كانت آخر مرة أقدم فيها مودي على
قتل إرهابي باكستاني؟
ورشـ ــح ال ـح ــزب ال ـحــاكــم لـمـنـصــب في
البرلمان سيدة هندوسية متطرفة تدعى
بــراغـيــا ثــاكــور الـتــي خــرجــت مــن السجن
بكفالة ألس ـبــاب صـحـيــة ،وه ــي المتهمة
الرئيسة في قضية تفجير ماليغون لعام
 2008الــذي أسفر عــن مقتل  6أشخاص،
وجرح أكثر من مئة ،وقد اتهمت باإلرهاب
والقتل والتآمر االجرامي وتعزيز العداء
بين المجتمات.
ويظهر استخدام السياسات المحلية
صرف االنتباه عن الفشل المتكرر لسياسة
ال ـح ــزب ال ـحــاكــم الـ ــذي وص ــل ال ــى الحكم
فــي سنة  2014مــع وعــود بتحقيق تقدم

اقتصادي وخلق وظائف والقضاء على
الـفـســاد وخـلــق «هـنــد جــديــدة» ،وعـلــى أي
ح ــال ف ــإن ه ــذه ال ــوع ــود ل ــم تـتـحـقــق وقــد
ازدادت تكلفة األعـبــاء الــزراعـيــة الناجمة
ع ــن ال ــدي ــون وارتـ ـف ــاع الـتـكـلـفــة م ـنــذ عــام
 2017حيث سار المزارعون في مسيرات
في أنحاء مختلفة من الهند للتعبير عن
االستياء من الوضع.
وفـ ــي ش ـه ــر ي ـن ــاي ــر ال ـم ــاض ــي احـتـشــد
ماليين العمال ضد سياسة الحزب الحاكم
االقتصادية وطالب المتظاهرون ضمن
أش ـي ــاء أخـ ــرى ب ــأن ت ــوق ــف ال ـح ـكــومــة كل
اإلصالحات المؤيدة للشركات والمعارضة
لمصالح العمال ومعالجة التضخم ودفع
الحكومة باتجاه مزيد من الخصخصة،
ً
وكـ ــان ه ـنــاك أي ـض ــا ارتـ ـف ــاع ف ــي م ـعــدالت
البطالة وبحسب تقرير صدر عن مكتب
الدراسات الوطنية ونشر في شهر فبراير
فإن معدالت البطالة في الهند ارتفعت إلى
 %6.1في العام الماضي ،وهي أعلى نسبة
ً
مـنــذ  45س ـنــة ،كـمــا فـشــل أي ـض ــا أسـلــوب
الحكومة فــي التعامل النقدي الــذي كان
ي ـه ــدف إل ــى م ـنــع م ــن اس ـت ـخ ــدام األمـ ــوال
لتمويل اإلرهابيين واإلعالن عن سياسة
مالية أكثر شفافية وكان ذلك الفشل سيئا
الى حد كبير.
وال بــد مــن االش ــارة الــى أن مضاعفات
منطق الحزب الحاكم ضد اإلسالم تنطوي
عـلــى خ ـطــورة كـبـيــرة .وإذا لــم يـتــم وضــع
حــد لها فإنها ستغذي التمييز الديني
في الهند وتنفير المجتمعات اإلسالمية.
واضافة الى ذلك ستطرح للسؤال موقف
الـهـنــد مــن الـتـعــدديــة التقليدية النشطة
وتـغــذي عــدم الثقة والـشـكــوك المتبادلة،
ومـ ــن شـ ــأن ذلـ ــك أن ي ـف ـضــي ب ـ ـ ــدوره ال ــى
خلق مشاكل للهند على الصعيد األمني
ال ــوط ـن ــي ألنـ ـه ــا س ـت ــول ــد ع ـ ــدم أم ـ ــن بـيــن
األق ـل ـي ــات ف ـي ـمــا ت ـع ــزز الـ ــروايـ ــة الـحــالـيــة
عــن وجــود مجموعات ارهابية اسالمية
تستغل ببراعة الخطوط الطائفية.

وسيسعى الحزب الديمقراطي
إلى توسيع الدائرة االنتخابية
مــن خ ــال دفـعــة رئـيـســة تهدف
الــى زيــادة التسجيل ومشاركة
الناخبين الشبان.
ومن المؤكد انه سوف يكون
ً
ً
ه ـ ـنـ ــاك  22م ــرشـ ـح ــا رئ ــاسـ ـي ــا
ً
دي ـم ـق ــراط ـي ــا ب ـش ـكــل ع ـل ـنــي مع
اإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـم ـت ــوق ـع ــة لــرئ ـيــس
بلدية نيويورك بيل ديبالسيو،
ومثل هذا الميدان الكبير يمثل
مـشـكـلــة ل ـل ـحــزب الــدي ـم ـقــراطــي
لعدة أسباب:
ً
 أوال :أنها تكشف عن تمزقال ـحــزب مــن دون قــائــد حقيقي
يوحده.
ً
 ثانيا :الـقــدرة على نقل أيرس ــال ــة م ــع مــراس ـل ـيــن سـتـكــون
م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـي ـ ـلـ ــة م ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــم تـ ـظـ ـه ــر
ق ـي ــادة قـيــاسـيــة ،فــالـمــرشـحــون
س ـ ـي ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــون ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــرات مــع
ً
بعضهم تماما مثل الرئيس.
ً
 ثالثا :تم جمع مبالغ كبيرةخالل االنتخابات األولية لكنها
لن تكون متوافرة لالنتخابات
ً
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،وأخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا يـ ـخ ــوض
ً
ً
الـحــزب خـطــرا حقيقيا للتمزق
الــدائــم بسبب سعي الكثير من
السياسيين الطموحين للظهور
ع ـل ــى الـ ـمـ ـس ــرح ،وعـ ـل ــى سـبـيــل
الـمـثــال فــإن جــو بــايــدن تعرض

لـ ـهـ ـج ــوم م ـ ــن قـ ـب ــل م ــرش ـح ـي ــن
آخرين ألنه لم يكترث بالمواقف
التقدمية.
هــذه الـجــروح قــد تكون أكثر
ص ـعــوبــة ف ــي ال ـع ــاج م ــع تـقــدم
السباق والمرشح الديمقراطي
ً
ً
سيواجه تحديا رئيسا لتوحيد
الحزب المقسم ودفع رسالة الى
االنتخابات العامة.
عــوامــل القلق :فــي دراس ــة آي
بي سي نيوز قال  58في المئة
من الناخبين إنهم ال يصدقون
أن ال ــرئ ـي ــس قـ ــال الـحـقـيـقــة في
ً
ت ـح ـق ـي ـقــات مـ ــولـ ــر ،وطـ ـبـ ـع ــا لــم
ي ـش ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس وال أج ــوب ـت ــه
ال ـخ ـط ـي ــة ع ـل ــى األسـ ـئـ ـل ــة ،لـكــن
األكـ ـث ــري ــة ال ـع ـظ ـمــى ت ـع ـت ـقــد أن
تــرامــب لــم يعلن الحقيقة حول
األمــور التي بحثها المستشار
الخاص
موضوع الثقة ،وهــي قضية
أســاس ـيــة بــالـنـسـبــة ال ــى رئيس
يـ ـع ـ ّـول ع ـلــى ال ـصــدق ـيــة عـنــدمــا
يـطـلــب م ــن ال ـعــامــة ال ــدع ــم على
طائفة من القضايا واألولويات،
ً
وه ـ ــذه أيـ ـض ــا م ـه ـمــة بــالـنـسـبــة
ال ــى ك ـســب ال ـث ـقــة ل ــدى الـشـعــب
األميركي الذي يسعى الرئيس
الـ ـ ـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــه
والتصرف خالل أوقات األزمة.
وس ـت ــدع ــم الـ ـب ــاد الــرئ ـيــس

حتى مع الشعور بالشك حول
سياسات معينة إذا كان عامل
ً
ال ـث ـقــة ق ــوي ــا وي ــوج ــد بــوضــوح
مساحة لتحسين وضع الرئيس
في العام المقبل،
ومن المؤكد أن  56في المئة
م ـ ــن ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ــدراس ـ ــة
ن ـف ـس ـهــا يـ ـع ــارض ــون إج ـ ـ ــراءات
اإلدانة ويخاطر الديمقراطيون
بخلق تعاطف مع الرئيس من
خالل التركيز على هذه المسألة
الـتــي هــي أق ــل أهـمـيــة بالنسبة
ال ــى األمـيــرك ـي ـيــن ،ورب ـم ــا يــركــز
هؤالء الناخبون بقدر أكبر على
قـضــايــا تـهــم حـيــاتـهــم اليومية
مثل الرعاية الصحية ،واألجور،
وا ل ـفــرص المحسنة ألطفالهم،
وربـمــا يـشـعــرون أن انتخابات
 2020تـ ــو فـ ــر مـ ـنـ ـت ــدى أ ف ـض ــل
للتعبير عن الحكم النهائي.
ن ـ ـحـ ــن نـ ـعـ ـل ــم أن  %15مــن
الدائرة االنتخابية ال توافق على
الرئيس ،لكنها تعارض إدانته،
ً
وهؤالء الناخبين يمثلون هدفا
لحملة ا لــر ئـيــس ب ــأن خصومه
الـسـيــاسـيـيــن إن ـمــا يضايقونه
وال يــركــزون على االحتياجات
الحقيقية للبالد.
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــق :ب ـح ـس ــب
مـتــوســط آر ســي بــي لــدراســات
الشهر الماضي فإن  37في المئة

من األميركيين يظنون أن البالد
تمضي فــي االتـجــاه الصحيح،
ويـظــن  57فــي الـمـئــة أنـنــا على
المسار الخطأ.
وم ـع ــدل ال ـمــواف ـقــة عـلــى أداء
ً
الرئيس ليس رائعا ولكنه يظل
أعلى من  43في المئة ،ويحكم
على الرؤساء من خالل قدرتهم
عـلــى حــل مـشــاكــل األمـيــركـيـيــن،
وتتعلق أرقام االتجاه الصحيح
فــي ال ـعــادة مــع مـعــدل الموافقة
على أداء الرئيس ودعمه ،ومع
اقتراب موعد االنتخابات يجب
أن تـتـحــد تـلــك األرقـ ـ ــام ،كـمــا أن
أولئك الذين يعتقدون أن البالد
تـ ـمـ ـض ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـس ـ ــار ص ـح ـيــح
سيصوتون لمصلحة الرئيس،
أما البقية فلن يصوتوا له.
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدون ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون
الـلـعــب عـلــى ت ـشــاؤم الناخبين
ألنـ ـه ــم وعـ ـ ـ ــدوا ب ـج ـع ــل األم ـ ــور
ت ـم ـض ــي ف ـ ــي م ـ ـسـ ــار ص ـح ـي ــح،
لكن هدف الرئيس يختلف عن
ذل ــك ألن ــه م ـس ــؤول وي ـتــوقــع أن
ي ـح ـســن ص ـ ــورة وضـ ــع ال ـب ــاد،
وال تعتبر «معارك الغذاء» التي
شـ ـه ــدت ف ــوض ــى وع ـ ـ ــدم يـقـيــن
أس ـل ـح ــة ج ـي ــدة لـ ـل ــرؤس ــاء كـمــا
أن األم ـيــرك ـي ـيــن ي ـتــوق ـعــون من
رئيسهم العمل مع الكونغرس
وتعزيز البيروقراطية.

الصراع المعتمل بين الواليات المتحدة وإيران
●

اإليكونوميست

ُ
عــادت طبول الحرب لتقرع مرة أخرى،
إذ ت ــوج ـه ــت م ـج ـمــوعــة ح ــام ـل ــة ط ــائ ــرات
أم ـيــرك ـيــة ن ـحــو الـخـلـيــج ال ـعــربــي لتنضم
إليها راميات قنابل من طــراز بــي -52بعد
مواجهة تهديدات غير محددة من إيــران.
أعلن مستشار األمن القومي جون بولتون
أن أي اع ـتــداء على الــواليــات المتحدة أو
حـلـفــائـهــا «سـ ُـي ـجــابــه ب ـق ــوة ح ــازم ــة» .في
المقابل ،ذكر روحاني في طهران أن إيران
ستوقف ّ
تقيدها بشروط الصفقة النووية
التي وقعتها مع الواليات المتحدة وقوى
عالمية أخ ــرى وال ـتــي الـتــزمــت بموجبها
بـقـيــود صــارمــة عـلــى بــرنــامـجـهــا ال ـنــووي
مقابل التخفيف من العقوبات االقتصادية،
ف ـت ـبــدو إيـ ـ ــران ال ـي ــوم م ـتــأه ـبــة لـتـسـتــأنــف
مـسـيــرتـهــا الـبـطـيـئــة إن ـمــا الــراس ـخــة نحو
القنبلة ،مما يمنح ا لـصـقــور األميركيين
مثل بولتون المزيد من أسباب التشكي.
قبل أربــع سنوات فقط ،كانت الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وإيـ ـ ـ ـ ــران تـ ـسـ ـي ــران عـ ـل ــى درب
مختلف ،وبعدما عرض أوباما مد يده إذا
«فتح القادة اإليرانيون قبضتهم» ،خاض
الـطــرفــان مـفــاوضــات أفـضــت إلــى الصفقة
ال ـنــوويــة .ك ــان ُيـفـتــرض بـهــذه الصفقة أن
تؤخر برنامج إيران النووي ألكثر من عقد
ً
مــن الــزمــن ،وهــذا بحد ذاتــه إنـجــاز ،فضال
عــن خــرق دوام ــة الـتـهــديــدات والـتـهــديــدات
المضادة التي ّ
كبلت العالقات األميركية-
اإليرانية منذ الثورة اإليرانية قبل أربعين
سنة.
فات األوان على األرجح إلنقاذ الصفقة
ُ
النووية التي تعرف بخطة العمل المشتركة
الـ ـش ــامـ ـل ــة ،وفـ ـ ــي حـ ـي ــن ي ـس ـي ــر روحـ ــانـ ــي
ّ
ب ـب ـل ــده ن ـح ــو ش ـف ـيــر الـ ـه ــاوي ــة ،ي ـف ــك ــر فــي
ثــاث مجموعات مــن المتفرجين :األولــى
ال ـم ـت ـش ــددون ف ــي وط ـن ــه ال ــذي ــن يـمـقـتــون
الصفقة النووية ولطالما ضغطوا عليه
لخرقها .يبدو أنه استرضاهم في الوقت
ال ــراه ــن .فـفــي الـســابــع مــن مــايــو ،ج ــاء في
ـافـظــة
الـصـفـحــة األول ـ ــى م ــن صـحـ ًيـفــة مـحـ ِ
متشددة« :إيران تشعل ثقابا لتحرق خطة

العمل المشتركة الشاملة» .كذلك يحاول
روح ــان ــي دف ــع ال ـش ــرك ــات األوروب ـ ـيـ ــة إلــى
االنفصال عــن الــواليــات المتحدة ،مــع أنه
لــن ينجح .صحيح أن االتـحــاد األوروب ــي
حـ ــاول تـصـمـيــم آل ـي ــات تـسـمــح لـلـشــركــات
األوروبية تفادي العقوبات األميركية ،إال
أنها قررت بمعظمها أن السوق األميركية
أكثر قيمة بكثير.
لكن مجموعة المتفرجين األكثر أهمية
بالنسبة إلى إيران تبقى الواليات المتحدة،
التي تلعب معها على ما يبدو لعبة قديمة،
لطالما اعتبر القادة اإليرانيون البرنامج
الـ ـن ــووي ب ـطــاقــة مـقــايـضـتــه الـفـضـلــى مع
ال ـغ ــرب .صـحـيــح أن ـهــم ادعـ ــوا أن ــه سلمي،
بيد أن المفتشين توصلوا إلــى مــا يكفي
م ــن األدل ـ ـ ــة ل ـتــأك ـيــد ال ـع ـك ــس .ال تـخـتـلــف
التكنولوجيا سواء كانت الطاقة أو القنبلة
ه ــي الـ ـغ ــاي ــة ،وت ـس ـت ـط ـيــع أجـ ـه ــزة ال ـط ــرد
المركزي فــي إي ــران إنـتــاج قنبلة فــي وقت
أقصر مما تحتاج إليه العقوبات لإلطاحة
ب ــال ـن ـظ ــام ،حـسـبـمــا ي ـح ـلــل ال ـم ـت ـش ــددون،
ً
لكنهم يحملون سيفا ذا حدين ،فال فائدة
بالتلويح بتهديد تطوير سالح نووي إذا
ً
لم ُ
يبد هذا التهديد حقيقيا ،وإذا بدا كذلك،
يزيد احتمال استفزاز الواليات المتحدة أو
إسرائيل ودفعهما إلى تنفيذ عمل عسكري.
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ارت ـ ـ ـكـ ـ ــاب خـ ـط ــأ فــي
ً
ً
ال ـح ـســابــات ال ـي ــوم ك ـب ـيــرا وم ـت ـفــاق ـمــا ،إذ
يـتـمــركــز ال ـج ـنــود األم ـيــرك ـيــون ع ـلــى بعد
كيلومترات قليلة من القوات المدعومة من
إيران في العراق وسورية ،كذلك تقف سفن
ً
الــواليــات المتحدة الحربية وجـهــا لوجه
الدوريات اإليرانية في الخليج العربي.
أمام
ّ
ً
كــذلــك صــنـفــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أخ ـيــرا
حرس الثورة اإليراني مجموعة إرهابية
لتقوم بعد ذلــك إي ــران بالمثل مــع القوات
األميركية في الشرق األوسط.
ويؤكد المسؤولون من كال الطرفين أن
نيتهم سلمية ،ولكن َمن يصدقهم؟ تبدو
االت ـهــامــات األمـيــركـيــة ب ــأن إيـ ــران تخطط
لـمـهــاجـمــة ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة وحلفائها
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط غ ـي ــر مـ ـح ــددة عـلــى
نحو مريب ،وقد تكون أعمال العنف التي

ترتكبها مجموعات تابعة إليران االستفزاز
ال ــذي يــدفــع بــالــواليــات المتحدة إلــى شن
ضربة عسكرية.
قال بومبيو ذات مرة إنه يفضل الطلعات
الجوية األميركية على المحادثات النووية
ً
مع إيران ،كذلك كتب بولتون مقاال في عام
 2015في صحيفة نيويورك تايمز عنونه:
«كي نوقف قنبلة إيران ،لنرمها بالقنابل»،
ً
وحتى روحاني نفسه ال يبدو مقتنعا بأن
االس ـت ـفــزاز والـتـصـعـيــد يـشـكــان الـطــريــق
ً
األفضل للمضي قدما.
ستؤدي دولة إيرانية نووية إلى انتشار
األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـن ــووي ــة فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط ،أمـ ــا ال ـض ــرب ــة ال ـع ـس ـكــريــة ،فـلــن
ّ
تدمر المعرفة النووية اإليرانية ،بل على
العكس ستدفع اإليــرانـيـيــن إلــى مواصلة
بــرنــامـجـهــم ف ــي ال ـس ــر ،مـمــا يـجـعــل مهمة
مراقبته مستحيلة ويزيد الوضع خطورة.
ً
إذا ،الحل الدائم الوحيد تجدد المفاوضات،
وفي هذه الحالة ،يكون على ترامب ،الذي
ينتقد بشدة حروب الواليات المتحدة في
الخارج ،أن يبقي أمثال بولتون منضبطين،
ً
علما أنه سيواجه الضغوط من السياسيين
المتشددين في الداخل والمعارضة من دول
ً
المنطقة ،وخصوصا إسرائيل.
لكن عقد الصفقات ميزة ترامب األبرز،
فقد أع ــرب الــرئـيــس عــن ق ــدرة كبيرة على
ً
تبديل اتجاهه فجأة ،تماما كما حدث مع
كــوريــا الشمالية ،فــا يــود تــرامــب خوض
ّ
حرب جديدة ،حتى لو شكل التعاطي مع
ً
إيــران بصرامة جــزء ا من صورته العامة،
ويستطيع األوروب ـيــون مساعدته بحض
إي ـ ــران ع ـلــى مــواص ـلــة االلـ ـت ــزام بــالـصـفـقــة
وإدانتها إذا تخلت عنها.
أعلن روحــانــي ،الــذي رفــض تــرامــب في
الـســابــق ،أنــه مستعد الـيــوم للتحاور مع
ّ
االتفاق
موقعي الصفقة اآلخرين إذا شكل
َ
الحالي األساس ،إال أن هذا الطرح لم يلق
حتى اآلن القبول من إدارة ترامب ،لكن هذا
الوضع يجب أن يتبدل ،فمع تفاقم خطر
نشوب صراع ،ينبغي لكل األطراف أن تعود
إلى طاولة المفاوضات.
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رؤى عالمية
اضطهاد بكين األويغور ...نسخة عصرية من محور قديم
آرتش بودينغتون -ذي
ديبلومات

تعاطى صانعو السياسات
الصينيون عالنية مع معتقدات
األويغور الدينية والثقافية
كانعكاس لخرافات ،وجهل،
وتخلف ،باإلضافة إلى ذلك
اعتبر المسؤولون المحليون
ً
غالبا ًااللتزام ًبتقاليد المسلمين
تطرفا وخطرا يصفونه
باستخدام استعارات طبية
مثل «ورم خبيث» أو «وباء
معد».
ٍ

التقارير تؤكد أن
أكثر من مليون
ُ
مسلم أرسلوا إلى
معسكرات اعتقال
خالل حملة «الضرب
بشدة»

ظ ـهــرت سـلـسـلــة م ــن الـتـقــاريــر
ال ـص ــادم ــة ال ـس ـنــة ال ـمــاض ـيــة في
وغيرها
صحيفة نيويورك تايمز ً
مــن وســائــل اإلعـ ــام ،كــاشـفــة عن
شـبـكــة م ــن م ـع ـس ـكــرات االع ـت ـقــال
التي أقامتها الحكومة الصينية
فــي منطقة سنجان غــرب البالد
بهدف معاقبة األويغور وغيرهم
مــن األق ـل ـيــات الـمـسـلـمــة و»إعـ ــادة
تثقيفهم».
تــذكــر ه ــذه الـ ُتـقــاريــر أن أكثر
من مليون مسلم أرسلوا إلى هذه
المعسكرات خالل حملة «الضرب
بشدة» ،وهو مشروع غايته تعزيز
«االستقرار» في المنطقة ،وشمل
الضحايا أوالد نزالء المعسكرات،
ُ
الذين أرسلوا بأعداد كبيرة إلى
دور األيتام ،والمدارس الداخلية،
ودور الـ ــرعـ ــايـ ــة فـ ــي حـ ـي ــن ك ــان
ذووهم يقضون فترات اعتقالهم
غير المحددة.
ردت قـيــادة الـحــزب الشيوعي
ب ــادئ األم ــر عـلــى ه ــذه الـتـقــاريــر
ً
بإنكار هــذه المعسكرات تماما ،
ولـ ـك ــن ع ـن ــدم ــا ج ــوب ـه ــت ب ـصــور
األق ـمــار االصـطـنــاعـيــة وع ــدد من
الـشـهــادات الشخصية المفصلة
مــن ن ــزالء ســابـقـيــن ،ب ـ ّـدل الـنـظــام
بسرعة موقفه.
يكتف مسؤولو الحكومة
ولم
ِ
باالعتراف بوجود المعسكرات،
ً
بـ ــل ق ــدم ــوه ــا أي ـ ـضـ ــا كـ ـج ــزء مــن
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ل ـ ـل ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـم ـه ـن ــي
ومحاربة األصولية هدفه مكافحة
ال ـت ـطــرف وت ـعــزيــز ال ـت ـنــاغــم بين
اإلثـ ـنـ ـي ــات ،وهـ ـ ــذه ه ــي ال ــرس ــال ــة
الـ ـت ــي ي ـط ــرح ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ال ـح ــزب
فــي المنتديات العالمية عندما
ُ
تثار مسألة اضطهاد األويـغــور،
ُ
َّ
ك ــذل ــك تـ ـق ــدم هـ ــذه ال ــرس ــال ــة إلــى
ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن األج ـ ــان ـ ــب أثـ ـن ــاء
قيامهم بجوالت في المعسكرات.

ً
ُ
رواية مأساوية تسرد مجددا

الضربة األكثر
حدة التي تعرض
لها األويغور هي
توقيف الخبير
االقتصادي المتميز
منهم إلهام توهتي
عام 2014

ي ـت ـبــع ال ـن ـظ ــام ال ـص ـي ـن ــي ،فــي
الـجـهــود الـتــي يبذلها فــي مجال
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ب ـغ ـيــة إعـ ــادة
تـ ـع ــري ــف مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات االعـ ـتـ ـق ــال
الـجـمــاعـيــة ه ــذه ك ـمــراكــز تــدريــب
ً
ع ـلــى ال ـت ـعــاطــي ال ـم ــدن ــي ،نـمـطــا
ً
م ـ ـحـ ــددا ب ــدق ــة ف ــي ك ـت ــب ق ــواع ــد
ً
األنظمة المستبدة األكثر خبثا في
التاريخ .على سبيل المثال ،بعدما
نــدد الكرملين فــي عهد ستالين
بالتقارير عــن معسكرات العمل
ً
اإلل ــزام ــي ،مـعـتـبــرا إيــاهــا إهــانــة،
أوضح أن نظام المعسكرات هذا
يـسـعــى إل ــى تـغـيـيــر َم ــن يملكون
و جـهــات نظر سياسية منحرفة
ليصبحوا مواطنين سوفياتيين
ً
ملتزمين عقائديا.
ّ
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازي ـ ـ ــون

معتقالت األويغور في الصين
م ـع ـس ـك ــرات اع ـت ـق ــال ـه ــم ك ـم ــراك ــز
تأهيل للمسيئين األحداث ،حتى
ً
ً
ً
إنه ّ
أعد فيلما دعائيا شهيرا عن
مـعـسـكــر تــريــزن ـش ـتــات ظ ـهــر فيه
نــزالء سعداء يلعبون كــرة القدم،
ويـتـعـلـمــون ال ـن ـجــارة ،ويعتنون
بــال ـحــدائــق ،وع ـلــى ن ـحــو مـمــاثــل
ُ
تظهر الدعاية المتلفزة الصينية
«شبان» األويغور وهم يشاركون
فــي «ت ــدري ــب مـهـنــي» ويتعلمون
اللغة المندرينية ،وتؤكد الرواية
الرسمية أن المعسكرات ليست
ً
س ـ ـجـ ــونـ ــا ب ـ ــل م ـ ــراك ـ ــز ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
المهنية والتعليم حيث يتحول
األويغور إلى مواطنين صينيين
منتجين.
تـشـمــل أوجـ ــه ال ـش ـبــه األخ ــرى
بـيــن الـصـيــن فــي عـهــد شــي جين
بينغ واالتحاد السوفياتي بقيادة
س ـت ــال ـي ــن ح ـم ـل ــة إل ـ ـغـ ــاء ال ـط ـب ـقــة
المثقفة بين األويـغــور .استخدم
المؤرخ روبرت كونكويست عبارة
«م ـف ـك ــك األم ـ ـ ــم» ل ـي ـصــف ال ـحــاكــم
المستبد السوفياتي الذي سعى
بدأب إلى تصفية القيادة الفكرية
والـسـيــاسـيــة لـشـعــوب البلطيق،
األقليات
وتتار القرم ،وغيرهم من
ُ
السوفياتية غير المالئمة .فقتل
ُكثيرون من هذه النخب ،في حين
أرسل آخرون إلى غوالغ سيبريا
الــذي لم يعد منه ســوى القالئل،
كذلك انتزع ستالين مجموعات

كاملة من مواطن أجدادها ونقلها
ً
إل ـ ــى م ـن ــاط ــق ت ـج ـه ـل ـهــا ت ـم ــام ــا.
وتعرض آخرون لعملية «ترويس»
ّ
مركزة بغية قمع لغتهم وثقافتهم.
يــواجــه األوي ـغــور الـيــوم حملة
مشابهة تماثلها من حيث النطاق
وإن جاءت أقل وحشية ،تستهدف
هــذه الحملة شخصيات ثقافية
وأكاديمية ،ولعل الضربة األكثر
حــدة التي تعرض لها األويـغــور
توقيف عام  2014إلهام توهتي،
خـبـيــر اق ـت ـص ــادي مـتـمـيــز منهم
وأح ــد ال ـمــروج ـيــن لـلـتـفــاهــم بين
اإلث ـن ـيــاتُ ،وبـعــد مـحــاكـمــة دامــت
سـ ـنـ ـيـ ـت ــن ،أديـ ـ ـ ـ ــن ت ــوهـ ـت ــي ب ــأن ــه
«انفصالي» ُ
وحكم عليه بالسجن
ً
مدى الحياة ،علما أن هذه العقوبة
قاسية وغـيــر اعـتـيــاديــة لسجين
ضمير.
تكثفت الحملة إلسكات مثقفي
األويـ ـغ ــور وفـنــانـيـهــم م ــع إط ــاق
م ـع ـس ـكــرات إع ـ ــادة ال ـت ـث ـق ـيــف ،إذ
ي ـش ـيــر أحـ ــد ال ـت ـق ــاري ــر الـ ـص ــادرة
ع ــن مـ ـش ــروع األوي ـ ـغـ ــور لـحـقــوق
اإلنسان إلى أن ما ال يقل عن 386
شـخـصـيــة فـكــريــة أو ثـقــافـيــة من
األويـغــور احـتـجــزوا ،أو ُسجنوا،
أو اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــوا .وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ه ـ ــؤالء
أساتذة ومحاضرين جامعيين،
وصحافيين ،وشـعــراء ،وفنانين
مــن السينما والـمـســرح ،وأطـبــاء،
وب ــاحـ ـثـ ـي ــن ط ـب ـي ـي ــن .فـ ـم ــن بـيــن

شي جين بينغ

ً
المحتجزين  21باحثا من جامعة
سنجان.

االختالف مرض
ي ـعــود ه ــوس بـكـيــن بالتحكم
في ثقافة األويغور إلى عقود عدة
مضت ،وتمحور بادئ األمر حول
ال ـحــد م ــن ال ـم ـمــارســات الــديـنـيــة،
وتشجيع الهجرة الداخلية للهان
الـصـيـنـيـيــن ،وم ـكــافــأة األوي ـغــور
الـ ــذي ـ ــن يـ ـب ــرهـ ـن ــون ع ـ ــن والئـ ـه ــم
للنظام.
ولكن كما هو متوقع ،أدت هذه
الـسـيــاســات إل ــى نـتــائــج عكسية،
فعانت الصين موجات من العنف
بين األويغور والهان الصينيين،

ً
فـضــا عــن أع ـمــال إرهــاب ـيــة عــدة،
مع أنها ظلت على مستوى أدنى
بكثير من إراقة الدماء والفوضى
الـ ـ ـت ـ ــي ش ـ ـهـ ــدنـ ــاهـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق
األوسط أو حتى في بعض الدول
األوروبية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ش ـ ـ ــي ج ـ ـيـ ــن ب ـي ـن ــغ
عـلــى عملية تـشــد يــد للسياسات
ً
الـمـتـبـعــة ،م ــرك ــزا عـلــى االنـتـشــار
األمـ ـ ـن ـ ــي الـ ـمـ ـكـ ـث ــف ،والـ ـم ــراقـ ـب ــة
اإللـكـتــرونـيــة والفعلية الشاملة،
وما قد ُيدعى العقاب االستباقي.
حـ ـت ــى إن أحـ ـ ــد ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
ال ـك ـبــار ت ـحــدث ع ــن ال ـحــاجــة إلــى
تحقيق «تغطية شعبية كاملة»
و»دخـ ـ ـ ـ ـ ــول [مـ ـجـ ـتـ ـم ــع س ـن ـج ــان]
ُ
وتطويقه بالكامل كي ال تترك فيه
أي مساحة فارغة» ،كذلك تبدلت
استراتيجية التلقين من مسعى
الس ـت ـم ــال ــة األوي ـ ـغـ ــور م ــن خ ــال
ً
جلسات وجها لوجه إلى مقاربة
ّ
ّ
شاملة ُدعيت «التحول المركز» ،أو
بكلمات أخــرى ،معسكرات إعادة
التثقيف.
مــن ال ـبــدايــة ،تـعــاطــى صانعو
ال ـس ـيــاســات الـصـيـنـيــون عالنية
مــع معتقدات األوي ـغــور الدينية
والـثـقــافـيــة كــانـعـكــاس لـخــرافــات،
وج ـ ـه ـ ــل ،وت ـ ـخ ـ ـلـ ــف ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك اعـ ـتـ ـب ــر الـ ـمـ ـس ــؤول ــون
ً
المحليون غالبا االلتزام بتقاليد
ً
ً
المسلمين تطرفا وخطرا يصفونه

باستخدام استعارات طبية مثل
«ورم خ ـب ـي ــث» أو «وب ـ ـ ــاء م ـع ـ ٍـد».
وت ـس ـت ـم ــر مـ ـق ــارن ــة ال ـم ـع ـت ـق ــدات
الدينية بالمرض عند طرح العالج
ً
المقترح .يحتاج َمن يعاني مرضا
ً
خـطـيــرا إلــى دخ ــول المستشفى،
وبما أن من الصعب توقع خطورة
ُ
الـمــرض ،فــا تـحـ َّـدد فترة اإلقامة
في المستشفى أو االعتقال ،ومرة
أخرى يلوح إرث القرن العشرين
التوتاليتاري ،بما فيه احتجاز
المنشقين السوفيات في مصحات
نفسية ،بوضوح في األفق.
إلن ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــاز هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة
ِّ
ال ـض ـخ ـم ــةُ ،وظـ ـ ـ ــف ك ــام ــل ج ـهــاز
الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي،إذ
ُي ـك ــاف ــأ ال ـم ـس ــؤول ــون الـمـحـلـيــون
أو ُيـ ـع ــاقـ ـب ــون ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ــى
استيفائهم حصصهم مــن نــزالء
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات ،ولـ ـ ـك ـ ــن ال دخـ ــل
لـلـمـعــايـيــر الـمـعـتـمــدة بــالـتـطــرف
ال ــدي ـن ــي ال ـف ـع ـلــي ،ح ـيــث ُي ـخ ـتــار
الـ ـم ــرشـ ـح ــون إلعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـث ـق ـيــف
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى سـلــوكـهــم ال ــذي
ُيـعـتـبــر ف ــي مـعـظــم الـمـجـتـمـعــات
ً
ط ـب ـي ـع ـيــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى مـسـلــم
مـ ـلـ ـت ــزم :الـ ـص ــاة ف ــي ال ـم ـس ـجــد،
واالمـ ـتـ ـن ــاع ع ــن شـ ــرب ال ـك ـحــول،
والـ ـص ــوم ط ـ ــوال ش ـهــر رم ـض ــان،
وإط ــال ــة الـلـحــى .فـمــن ال ـضــروري
دفـ ــع َمـ ــن ي ـخ ـت ـل ـفــون بـمـظـهــرهــم
أو أعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـ ــن الـ ـغ ــالـ ـبـ ـي ــة

اإلثـنـيــة ويـعــربــون عــن معتقدات
خــاصــة مـمـيــزة إلــى الـتـطــابــق مع
المجموعة.

مسيرة ّ
تقدم؟

يصف قــادة الحزب الشيوعي
مشروع تحويل األويغور بـ«إعادة
هندسة إثنية وعملية بـنــاء أمة
حازمة» .لكن الوصف األكثر دقة
يبقى اإلبادة الفكرية .يذكر بعض
األويـ ـغ ــور أن حـمـلــة االض ـط ـهــاد
ً
الـحــالـيــة أش ــد سـ ــوءا مــن ال ـثــورة
الثقافية بين َ
عامي  1966و1976
بسبب دور ا لـمــرا قـبــة الجماعية
العصرية في ضبط حركة الفرد،
وسـ ـل ــوك ــه ،وم ـ ـحـ ــادثـ ــاتـ ــه .حـتــى
خـ ــال ت ـج ــرب ــة مـ ــاو ت ـس ــي تــونــغ
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـب ـغ ـي ـض ــة ت ـل ــك،
سمح مقدار صغير من المساحة
ال ـخــاصــة بــاس ـت ـمــرار خـصــائــص
يتفرد بها مجتمع األويغور .لكن
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـت ـطــورة تتيح
ا لـيــوم للقيادة الصينية بإنشاء
معتقل إثني من األنظمة الصارمة
والـخــوف يفوق أحــام مــاو تسي
ً
تونغ األكثر جموحا.

خطة غاريد كوشنر للسالم قد تكون كارثية
●

روبرت ساتلوف -أميركان
إنترست

ُ
أجريت
في الثاني من مايو الحالي،
مقابلة مــع مستشار البيت األبيض
غــاريــد كــوشـنــر ح ــول عملية الـســام
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط خ ــال المؤتمر
السنوي لمعهد واشنطن ،وهو حدث
ت ــم ب ـثــه م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ش ـب ـكــة «ســي
ً
ً
س ـبــان» ،وكــونــي كتبت أخ ـيــرا مـقــاال
و ص ـفـ ُـت فـيــه خطته المقبلة للسالم
بأنها «اقتراح سيخسر فيه الجميع
ّ
فــي كــل األحـ ــوال» ،وأن على الرئيس
ترامب التخلي عنه لتجنب مواجهة
ً
الفشل المحرج ،فكان الئقا من كوشنر
أن يوافق على إجراء المقابلة ،وهكذا
«تبارزنا» لمدة  45دقيقة -أنا أهجم
وهــو يــدافــع -وط ــوال المناقشة ،كان
ً
ً
رصينا ومنضبطا ،وهنا ما علمته:
• س ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
مقترحات ّ
مفصلة لإلجابة عن جميع
الـقـضــايــا األســاس ـيــة ال ـمــدرجــة على
األ ج ـنــدة اإلسرائيلية-الفلسطينية،
مـنـهــا اق ـتــراحــات ل ـل ـحــدود النهائية
إلســرائـيــل ،والـبـ ّـت فــي مدينة القدس
المتنازع عليها ،ومستقبل الالجئين
الفلسطينيين ،والترتيبات األمنية
التي ستحمي اتفاق السالم ،والعالقة
السياسية النهائية بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين.
• تـ ـسـ ـل ــط ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
ال ـض ــوء ع ـلــى م ـع ــادل ــة تــوف ـيــر األم ــن
ل ــإس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن وت ـح ـس ـي ــن نــوع ـيــة
ا لـحـيــاة للفلسطينيين ،مــع التركيز
بشكل أقل على «التطلعات السياسية»
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن .ق ـ ــال ك ــوش ـن ــر إن ــه
ً
يـتـجـنــب مـصـطـلــح «ال ــدول ــة» تـمــامــا،
ً
قائال« :إذا َ
قلت «دولتين» فهذا
وأوضح
ً
ً
يعني شيئا لإلسرائيليين ،وشيئا
آخر للفلسطينيين ،دعونا ال نستخدم
ه ـ ــذا ال ـم ـص ـط ـل ــح» ،وبـ ـق ــي مـ ــن غـيــر

الواضح السبب وراء اقتراحه إجابات
عن جميع قضايا عملية السالم ،ولكن
امتناعه عــن تقديم تعريف أميركي
لـ»إقامة دول ــة» .وفــي الــواقــع ،كــان من
ً
ال ـص ـعــب ج ـ ــدا اس ـت ـخ ــاص تـعــاطــف
كــوش ـنــر م ــع ال ـت ـط ـل ـعــات الـسـيــاسـيــة
ً
الفلسطينية ،أيا كان تعريفها.
• تصب الخطة األميركية تركيزها
ع ـل ــى ج ـع ــل ال ـم ـن ـط ـقــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
م ـص ــدر ج ــذب لــاسـتـثـمــار كــوسـيـلــة
لتحسين حياة الفلسطينيين .أشار
ّ
كــوشـنــر إل ــى أن تحقيق ه ــذا الـهــدف
ً
ً
يـتـطـلــب تــرسـيـمــا ل ـل ـحــدود مـتـبــوعــا
ب ـ ــإص ـ ــاح ـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ج ــوه ــري ــة
داخــل السلطة الفلسطينية ،وجهود
شــام ـلــة لـمـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد ،وإرسـ ــاء
سـيــادة الـقــانــون بشكل فـعــال ،والتي
ت ـش ـمــل حـ ـق ــوق ال ـ ِـم ـل ـك ـي ــة .وب ـع ـب ــارة
أخ ــرى ،باإلضافة إلــى الـمــال« -أمــوال
ال ـغ ـي ــر» ،م ـمــا ي ـع ـنــي ف ـقــط مـســاهـمــة
أم ـي ــرك ـي ــة م ـت ــواض ـع ــة -سـيـسـتـغــرق
األمر الكثير من الوقت قبل أن يلمس
ّ ً
تحسنا فــي األ ح ــوال
الفلسطينيون
المعيشية.
ّ
إذا كانت هذه النقاط الثالث تشكل
م ـض ـمــون «خ ـطــة ك ــوش ـن ــر» ،فــالـنـبــرة
ّ
التبجح والتهديد
تتماشى مع لغة
المعروفة لوالد زوجته ،فخالل حديثه
إلــى غــرفــة مليئة بـخـبــراء مختصين
بـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،رف ــض
كوشنر مفهوم الخبرة .وحين ُسئل
عن تعريفه للنجاح واآلثار المحتملة
للفشل ،وصف السؤال بأنه من نمط
ً
«أس ـئ ـلــة واش ـن ـطــن» م ـقـ ّـدمــا تـعــاريــف
مختلفة للنجاح الدبلوماسي.
ب ـ ّـال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى فـ ــريـ ــق ك ــوش ـن ــر،
يـتـمــثــل أح ــد الـعـنــاصــر الــرئـيـســة في
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ـخ ـف ــض ت ــوق ـع ــات
الفلسطينيين بشأن ما سيحصلون
عليه في الخطة األميركية ،ال ّ
سيما
ب ـع ــد رف ـ ــض ك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـق ـتــرحــات

السابقة المقدمة من إسرائيل .وفي
ح ـيــن ه ـن ــاك أسـ ـب ــاب وج ـي ـهــة تــدعــو
ت ــرام ــب إل ـ ــى إصـ ـ ــاح الـ ـع ــاق ــات مــع
إسرائيل بعد الضغوط التي واجهتها
ّ
خالل سنوات حكم أوباما ،إل أنه ال
يمكن لــوم الفلسطينيين على نظرة
ً
نهج اإلدارة األميركية تجاههم -بدءا
ً
م ــن ق ـطــع ال ـم ـس ــاع ــدات وصـ ـ ــوال إلــى
إغــاق مكتب التمثيل في واشنطن-
كـعـقــاب؛ إذ يـبــدو وكــأنــه مــأخــوذ من
محام
قــواعــد اللعبة الـتــي يمارسها ّ
لـ ـش ــؤون اإلف ـ ـ ــاس يـ ــرد ع ـل ــى تـعــنــت
ً
خـصـمــه عـبــر ع ــرض  30سـنـتــا على
ً
ال ــدوالر الـيــوم و 20سـنـتــا فـقــط على
ً
الدوالر غدا.
ّ
وأي اقتراح أميركي للسالم يجب
أن يبدأ بكيفية البناء على األساسات
الحالية ،مع بذل جهد شاق لضمان
عـ ــدم ال ـق ـي ــام ّبـ ــأي شـ ــيء لـلـمـخــاطــرة
بالوضع الـهــش الــراهــن ،والالمباالة
بــاآلثــار المحتملة للفشل تجعل من
ً
ّ
األميركية،
خطته خطرا على المصالح
ّ
ّ
وأنـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـت ـ ـهـ ــو ٌر أن تـ ـ ـح ـ ــاول اإلدارة
األميركية حتى تجربتها.
وفي حين يجب أن تكون الواليات
ّ
مستعد ة لتقديم أفكارها
المتحدة
الخاصة لمساعدة الطرفين على ّ
سد
الـفـجــوة الـنـهــائـيــة فــي الـمـفــاوضــات-
ً
ت ـم ــام ــا ك ـمــا ف ـعــل جـيـمــي ك ــارت ــر في
«ك ــام ــب دي ـف ـيــد» ع ــام  ،1979ب ـعــد أن
ّ
قـضــى ك ــل مــن مناحيم بيغن وأن ــور
ً
ال ـ ـ ّـس ـ ــادات وف ــرقـ ـه ــم  17ش ـ ـهـ ــرا مــن
المساومة المكثفة -تبقى اليوم الهوة
ّ
والفلسطينيين
بـيــن اإلســرائـيـلـ ّـيـيــن
ّ
أوسع من ّ
تصورها
أي صيغة يمكن
أو اعـ ـتـ ـم ــاده ــا ل ـ ـسـ ـ ّـدهـ ــا .ومـ ـ ــن ه ــذا
ّ
أهمية تذكر للتفاصيل
المنطلق ،ال
ّ
التي يستعد كل من كوشنر وشركائه
إلـ ــى وض ـع ـهــا ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـن ـقــاش
بسبب انعدام التداخل المحتمل بين
أكثر ما يمكن إلسرائيل تقديمه ،وأقل

محمود عباس

بنيامين نتنياهو

ما تستعد فلسطين لقبوله (والعكس
ْ
بالعكس) .فبذل قصارى الجهد لحل
ً
هذه المشكلة يبقى أمــرا غير محبذ،
بل غير مسؤول.
وحتى لو كان الفشل هو «الرهان
عـلــى الــربــح ال ــذك ــي» ،فــا ي ــزال هناك
سـبــب آخ ــر يــدفــع أص ــدق ــاء إســرائـيــل
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر مـ ــرت ـ ـيـ ــن ق ـ ـبـ ــل حــث
ّ
الــرئـيــس تــرامــب عـلــى مـتــابـعــة خطة
صـهــره للسالم بشكل رسـمــي ،وهــو:
الخطر من أن يــؤدي الفشل إلــى نزع
الـشــرعـ ّـيــة عــن أفـضــل أف ـكــار كوشنر،
وقد يعتقد كوشنر أن خطته ستبقى
ّ
مرجعية جديدة للمفاوضات
نقطة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلـ ّـيــة ح ـت ــى ل ــو ف ـش ـلــت فــي
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ّـس ـ ــام بـ ـشـ ـك ــل انـ ـط ــاق ــة
كـبــرى ،إال أنــه مــن المحتمل أن يقوم
خلفاء تــرامــب برمي تلك األفـكــار في
الـمـسـتـنـقــع الــدب ـلــومــاســي ،ح ـتــى لو
ً
قوية وجديرة ّ
أفكارا ّ
وقيمة.
كانت
ّ
ً
ونـ ـظ ــرا إلـ ــى ال ـت ـح ــزب الـسـيــاســي
القبلي العميق في الواليات المتحدة،
ف ـل ـي ــس مـ ــن الـ ـصـ ـع ــب تـ ـخ ـ ّـي ــل إدارة
مـسـتـقـبـلـيــة -ديـم ـقــراط ـيــة عـلــى وجــه
ال ـخ ـص ــوص -ت ــرف ــض إع ـ ــادة الـنـظــر
ف ــي م ـق ـت ــرح ــات ب ـش ــأن ق ـض ــاي ــا مـثــل

الترتيبات األمـنـ ّـيــة ،وإع ــادة توطين
ّ
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن ،واإلص ـ ـ ـ ــاح ال ـس ـيــاســي
الفلسطيني ،والتنمية االقتصادية
اإلقليمية في حال حملت ختم ترامب.
ّ
وب ـمــا أن فــريــق كــوش ـنــر يـتـعــامــل
مــع هــذه القضايا بعطف عميق مع
ّ
يضر ذلك
إسرائيل ،فمن المحتمل أن ً
بــاألفـكــار التي تبدو صديقة للدولة
ّ
بشكل خاص ،ولهذا السبب
اليهودية
ٍ
آم ــل أن ي ـع ــود نـتـنـيــاهــو إل ــى رش ــده
ويفعل ما في وسعه إلفشال «صفقة
القرن» قبل أن تصبح سياسة أميركية
رسمية.
ومــن بين جميع الشخصيات في
هذه الكوميديا التراجيدية الناشئة،
ال ُيـعـتـبــر كــوش ـنــر أك ـثــر األش ـخــاص
إثارة للحيرة ،وهو األمر بالنسبة إلى
محمود ّ
عباس ،الذي يبدو أنه يؤدي
دوره مــن دون أن يـحـيــد عــن الـخــط،
ّ
مفض ًال السير على الطريق ُ
تعب
الم ِ
ال ـم ـت ـم ـثــل ب ــال ـت ـم ــاس ق ـ ـ ـ ــرارات األم ــم
ّ
المتحدة التي ال معنى لها والتصفيق
في العواصم األوروبية،وفي المقابل
فـ ــإن أك ـث ــر ال ـش ـخ ـص ـيــات ح ـي ــرة هــي
نتنياهو.
ّ
إن طول فترة حكم نتنياهو ،الذي

ً
سيصبح قريبا صاحب أطول خدمة
ك ــرئ ـي ــس وزراء ،يـ ـع ــود ل ـم ــزي ــج مــن
ّ
السياسية الصارمة وكرهه
المهارة
الفطري للمخاطرة.
ال يمكن مقارنة ّ
أي زعيم ديمقراطي
فــي عـصــرنــا الـحــالــي بنتنياهو ،من
حـيــث حنكته الطبيعية فــي معرفة
كـيـفـيــة الـ ـف ــوز ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات ،حـتــى
لــو كــان النصر ينطوي على المرور
القريب بشكل خطير بجانب الحافة
السياسية والقانونية واألخالقية .ولم
ّ
يسجل أي قائد على ّالساحة العالمية
اليوم النجاح الذي حققه نتنياهو في
الـجـمــع بـيــن الــدبـلــومــاسـ ّـيــة الجريئة
واإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة واالس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـم ـقـ ّـيــد
والحكيم للقوة العسكرية لتحسين
الوضع االستراتيجي لبالده.
ّ
وفي ظل الظروف العادية ،فإن آخر
ما يريده نتنياهو هو قيام الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ب ــاقـ ـت ــراح خ ـط ــة مـفـ ّـصـلــة
ل ـل ـحــل ال ــدائ ــم ل ـل ـن ــزاع اإلس ــرائ ـي ـل ــي-
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،فـ ـه ــو ال ـ ـ ـ ــذي ي ـج ـيــد
التدرجية والدبلوماسية التدريجية
التي تختبر كل من النوايا الحقيقية
لـلـطــرف اآلخ ــر والـمــرونــة السياسية
ً
ل ـمــؤيــديــه األس ــاس ـي ـي ــن ،كـ ــان مـحـقــا
في االبتعاد عن «األفـكــار األميركية»
الكبرى حول ما هو األفضل إلسرائيل.
ً
ً
إذا ،ل ــم ي ـبــدو نـتـنـيــاهــو مـتـفــائــا
خطة السالم المقبلة؟ ولماذا
بشأن
ّ
يـبــدو وكــأنــه على اسـتـعــداد إلضفاء
الـشــرعـيــة عـلــى سـلـسـلــة خـطـيــرة من
ال ـح ـل ــول ال ـت ــي ت ـق ـتــرح ـهــا ال ــوالي ــات
معرفة
المتحدة التي تدعي بأنها على
ّ
ً
بكل شيء ،ولماذا يبدو أيضا وكأنه
ّ
ّ
يشجع ترامب على
يرحب ،بل حتى
اقتراح كان نتنياهو نفسه قد عارضه
منذ فترة طويلة؟
ث ـ ـمـ ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــرات
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة ،ف ـب ـع ــد ق ـ ـ ـ ــرارات ت ــرام ــب
بنقل السفارة األميركية إلى القدس،

وإفـشــال الصفقة الـنـ ّ
ـوويــة اإليرانية،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ــالـ ـسـ ـي ــادة
اإلســرائـيـلـيــة عـلــى هـضـبــة ال ـجــوالن،
ربما ّينظر نتنياهو إلى رئاسة ترامب
على أنها فرصة العمر لتحويل ميل
اإلدارة األميركية الموالي إلسرائيل
إلـ ـ ــى سـ ـي ــاس ــة رسـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
األميركية.
ً
وق ــد ي ـك ــون نـتـنـيــاهــو واثـ ـق ــا من
اح ـت ـمــال إخ ـفــاق ع ـبــاس ك ـقــائــد ،وأن
األخ ـ ـط ـ ــاء ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة سـتـسـمــح
إل ّس ــرائ ـي ــل ب ـضــم أج ـ ــزاء رئ ـي ـســة من
الــض ـفــة ال ـغــربـ ّـيــة م ــن دون إث ـ ــارة أي
غ ـض ــب ف ــي واش ـن ـط ــن أو م ـعــارضــة
كبيرة في العالم العربي .وربما يكون
ً
نتنياهو مثقال بمشاكله القانونية
ُ
الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـح ـيــث ب ـ ــات ي ـن ــظ ــر إل ــى
«صفقة القرن» كحزام نجاة سياسي.
ً
وأيا كان السبب المنطقي ،آمل أن
يفوز «بنيامين المفكر االستراتيجي»
ع ـلــى «ب ـن ـيــام ـيــن ال ـم ـف ـكــر الـتـكـتـيـكــي
السياسي» ،وأن يستخدم أي أدوات
ّ
ّ
تصرفه إلحباط «خطة
متاحة تحت
ك ــوش ـن ــر» خـ ــال األس ــابـ ـي ــع الـقـلـيـلــة
ّ
المتبقية قبل أن ُيعلن عنها ترامب
باسمه.
ً
وق ــد يـتـطـ ّـلــب األم ــر نـ ـ ً
ـداء مـبــاشــرا
ّ
إلى الرئيس األميركي ،أو حتى حشد
شخص يحترمه الرئيس-
الدعم من
ٍ
كالمانح الجمهوري البارز شيلدون
أدل ـســون أو الـسـيـنــاتــور الجمهوري
ليندسي غــراهــام الــذي يهمس بــأذن
ترامب -لتوجيه النداء بالنيابة عنه،
ّأما بالنسبة الى إسرائيل وأصدقائها،
ّ
فتظل النقطة األساسية على الشكل
ّ
التالي :إن الطريقة الوحيدة لحماية
االستمرارية الطويلة األجــل ألفضل
جــوانــب «خطة كوشنر» هــي بإفشال
الخطة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4120الجمعة  17مايو 2019م  12 /رمضان 1440هـ

١٢

economy@aljarida●com

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.٦٤٩

٦.١٠٧

٤.٧٦١

2.٥٦٥ 2.٩٣٣ 3.٢٨٦

مكاسب متفاوتة لمؤشرات السوق والسيولة  47.3مليون دينار

نصف التعامالت ألسهم بنك بوبيان ...وسهما «الوطني» و«بيتك» يدعمان الصعود
علي العنزي

على الرغم من حجم السيولة
التي انتهت إليها الجلسة
األخيرة لهذا األسبوع في
بورصة الكويت ،التي اقتربت
من  48مليون دينار لكنها لم
على
تكن موزعة بشكل متوازن ً
األسهم وتركز نصفها تقريبا
على بنك بوبيان.

أقـفـلــت ال ـم ــؤش ــرات الرئيسية
الثالثة لبورصة الكويت تداوالت
هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع عـ ـل ــى م ـك ــاس ــب
متفاوتة في جلسة أمس ،إذ ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة 1.21
في المئة تعادل  67.8نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5649.17نـقـطــة
وسط سيولة بلغت  47.3مليون
دينار بكمية أسهم متداولة بلغت
 135.9م ـل ـيــون س ـهــم ن ـف ــذت مــن
خالل  4959صفقة.
كـ ــذلـ ــك رب ـ ـ ــح مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
األول بنسبة  1.6في المئة تعادل
ً
 96.47نقطة مقفال على مستوى
 6107.88ن ـقــاط بـسـيــو لــة بلغت
 44.5مليون دينار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  91.4مليون سهم
ن ـفــذت ع ـبــر  3232ص ـف ـقــة ،ونـمــا
مــؤشــر الـســوق الرئيسي بنسبة
 0.18في المئة تساوي  8.68نقاط
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4761.52
نقطة بسيولة بلغت  2.7مليون
دي ـن ــار وبـكـمـيــة أس ـه ــم م ـتــداولــة
بلغت  44.4مليون سهم نفذت من
خالل  1727صفقة.

ارتداد بسيولة محدودة
على الرغم من حجم السيولة
التي انتهت إليها الجلسة األخيرة
لهذا األسبوع في بورصة الكويت،
التي اقتربت من  48مليون دينار
ل ـك ـن ـهــا لـ ــم ت ـك ــن مـ ــوزعـ ــة بـشـكــل
م ـ ـت ـ ــوازن عـ ـل ــى األس ـ ـهـ ــم وت ــرك ــز
ً
نصفها تقريبا على بنك بوبيان
وبعد أن انتهى استحقاق زيادة
رأس المال وتوزيع األسهم التي
ً
كانت بعالوة إصدار بـ  350فلسا.
ً
إجماال جاء الدعم من أسهم
ً
قطاع البنوك خصوصا األسهم
الرئيسية مثل "الوطني" و"بيتك"

الـلــذيــن حققا ارتـفــاعــات كبيرة
وكذلك بقية أسهم القطاع مثل
ب ــوب ـي ــان وال ـخ ـل ـي ــج ه ـ ــذا فـيـمــا
ً
ي ـخــص ال ـس ــوق األول ،وأي ـضــا
على مستوى السوق الرئيسي
كانت األسهم التي حققت نتائج
مالية تدعم األداء كسهم األولى
واالم ـت ـيــاز وال ـس ـفــن ،وضغطت
بعض األ سـهــم لكن بنسب أقل
بعد نتائج مالية مخيبة لآلمال
ك ـ ــان أكـ ـب ــره ــا س ـه ــم ال ـس ــوري ــة
ويــوبــاك الـلــذان تراجعا بنسب
ً
ف ــاق ــت  10ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،إجـ ـم ــاال
ان ـت ـه ــت ال ـج ـل ـس ــة ع ـل ــى ال ـل ــون
ً
األخضر ،لكن لم يكن كافيا لبث
مزيد من الثقة حيث إن السيولة
الحقيقية لم تتجاوز  24مليون
دينار.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،اس ـت ـم ــر ال ـت ـبــايــن
تجاه األ سـهــم للجلسة الثانية
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي بـ ــذات األداء ،إذ
تــراجــع ســوقــا اإلم ـ ــارات بشكل
مـتـفــاوت وك ــان س ــوق أبــوظـبــي
األكثر حــدة في التراجع ،كذلك
انـضــم ســوق البحرين إليهما،
بينما في المقابل حققت بقية
األس ــواق مكاسب كــان أفضلها
مــؤشــر ال ـســوق األول الكويتي
ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـق ــق  1.6ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة،
بينما حققت االس ــواق الثالثة
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي وم ـ ـس ـ ـقـ ــط وقـ ـط ــر
ارت ـفــاعــات كــانــت اق ــل مــن  1في
المئة وقريبة من النصف نقطة
المئوية.
وارتفعت أسعار النفط أمس،
ً
لتبلغ  72دوالرا على مستوى
برنت
ً
و  62.5دوالرا ل ـنــا ي ـم ـســك
األمـيــركــي بعد حــديــث إيجابي
فيما يخص التجارة العالمية
واتفاقات بين الصين والواليات

ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وحـ ــرب
الضرائب المستمرة بينهما.

أداء القطاعات
تـ ـل ــون ــت الـ ـقـ ـط ــاع ــات ب ــال ـل ــون
األخـ ـض ــر إذ ارت ـف ـع ــت م ــؤش ــرات
ستة قطاعات هــي بـنــوك ب ـ 24.7
نقطة وعـقــار ب ـ  3.8نـقــاط وسلع
استهالكية بـ  3.4نقاط وصناعة
بـ ـ  3.3ن ـقــاط وخ ــدم ــات مــال ـيــة بـ
 3ن ـقــاط وم ـ ــواد أســاس ـيــة بـ ـ 2.9
نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات

ثالثة قطاعات هي النفط والغاز
بـ  6.1نقاط وخدمات استهالكية
ب ـ ـ  1.9ن ـق ـطــة وات ـ ـصـ ــاالت ب ـ ـ 1.5
نقطة ،واستقرت مؤشرات أربعة
قطاعات هي تكنولوجيا وتأمين
ومـنــافــع ورعــايــة صحية وبقيت
دون تغير.
وتـ ـص ــدر س ـه ــم ب ـن ــك بــوب ـيــان
قــائ ـمــة األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة إذ
بلغت تداوالته  24.5مليون دينار
وب ــان ـخ ـف ــاض ب ـن ـس ـبــة  0.88فــي
المئة تاله سهم بيتك بتداول 4.9
ماليين ديـنــار وبــارتـفــاع بنسبة

 1.6ف ــي ال ـم ـئــة ث ــم س ـهــم وط ـنــي
بتداول  3.8ماليين دينار وبأرباح
ً
بنسبة  3.3في المئة ورابعا سهم
الدولي بتداول  2.8مليون دينار
وبانخفاض بنسبة  0.38في المئة
ً
وأخيرا سهم خليج ب بتداول 1.8
ً
مليون دينار ومرتفعا بنسبة 1.6
في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جاء أوال سهم بنك بوبيان
إذ ت ـ ـ ـ ــداول ب ـك ـم ـيــة ب ـل ـغ ــت 43.7
م ـل ـيــون س ـهــم وب ـت ــراج ــع بنسبة
ً
 0.88في المئة ،وجاء ثانيا سهم

الــدولــي بـتــداول  11مليون سهم
ً
ومنخفضا بنسبة  0.38في المئة
ً
وجــاء ثالثا سهم األولــى بتداول
 7.8ماليين سهم وبارتفاع بنسبة
ً
 2.4فــي المئة وج ــاء راب ـعــا سهم
بيتك ب ـتــداول  7.4مــايـيــن سهم
وبــارت ـفــاع بنسبة  1.6فــي المئة
ً
وجـ ـ ــاء خ ــام ـس ــا س ـه ــم خ ـل ـيــج ب
بتداول  6.2ماليين سهم وبارتفاع
بنسبة  1.6في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتـفــاعــا سهم تمدين أ إذ ارتفع
بنسبة  11.3في المئة تاله سهم

المصالح ع بنسبة  9.9في المئة
ث ــم س ـه ــم أجـ ـي ــال ب ـن ـس ـبــة  9فــي
ً
الـمـئــة وراب ـع ــا سـهــم وطـنـيــة د ق
ً
بنسبة  8.2في المئة وأخيرا سهم
المدينة بنسبة  8.1في المئة.
ً
وكــان أكـثــر األسـهــم انخفاضا
سهم السورية إذ انخفض بنسبة
 13.6في المئة تــاه سهم يوباك
ب ـن ـس ـبــة  10ف ــي ال ـم ـئ ــة ث ــم سـهــم
الـمـتـكــامـلــة بـنـسـبــة  8ف ــي الـمـئــة
ً
ورابعا سهم أعيان ع بنسبة 7.7
ً
فــي المئة وأخـيــرا سهم التعمير
بنسبة  7.7في المئة.

أخبار الشركات
البورصة :وقف  7شركات

« 432.59ألف دينار مكاسب «تنظيف»

أعلنت بورصة الكويت انتهاء الفترة المحددة إلفصاح الشركات
المدرجة عن بيانتها المالية المرحلية ،وتطبيقا للفقرة (أ) من
المادة ( )1-15من الكتاب الثاني عشر (قواعد اإلدراج) سيتم وقف
التداول في أسهم الشركات التالية إذا تأخرت عن هذا الموعد
بفترة تجاوزت  15يوما ،وهي:
الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية
شركة التعمير لالستثمار العقاري
شركة أجوان الخليج العقارية
شركة الكوت للمشاريع الصناعية
شركة المصالح العقارية
شركة ريم العقارية
شركة منازل القابضة

قــالــت ال ـشــركــة الــوط ـن ـيــة لـلـتـنـظـيــف انـهــا
حـقـقــت اربــاحــا بـقـيـمــة  432.59ال ــف دي ـنــار،
ب ـ ـم ـ ـقـ ــدار  1.89فـ ـل ــس ل ـل ـس ـه ــم ف ـ ــي ا لـ ـفـ ـت ــرة
ا ل ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي  31م ـ ـ ــارس  ،2019م ـقــا بــل

تحقيقها ارباحا بقيمة  329.96ألف دينار
بــوا قــع  1.43فـلــس للسهم فــي نـفــس ا لـفـتــرة
من العام .2018

«املدار» تعتمد  37.1ألف دينار

 3.82ماليين دينار أرباح «كابالت»

اعـ ـتـ ـم ــد م ـج ـل ــس إدارة "ال ـ ـ ـمـ ـ ــدار ل ـل ـت ـمــويــل
واالستثمار" البيانات المالية للفترة المنتهية
فــي  31م ــارس  ،2019وحققت الـشــركــة أربــاحــا
بقيمة  37.1ألف دينار بواقع  0.18فلس للسهم،
مـقــا بــل تحقيقها ار ب ــا ح ــا بقيمة  203.64الفا
بمقدار  0.98فلس للسهم في نفس الفترة من
.2018

ا جـ ـتـ ـم ــع مـ ـجـ ـل ــس إدارة شـ ــر كـ ــة ا ل ـخ ـل ـي ــج
للكابالت والصناعات الكهربائية ،واعتمد
الـبـيــانــات الـمــالـيــة لـلـفـتــرة الـمـنـتـهـيــة فــي 31
مـ ــارس  ،2019ح ـيــث ح ـق ـقــت ار ب ــا ح ــا بـقـيـمــة
 3.82ماليين دينار بواقع  18فلسا ،مقارنة
بتحقيقها ارباحا بقيمة  1.31مليون دينار،
بما يعادل  6فلوس للسهم في نفس الفترة
من .2018

«األولى» تربح  1.55مليون دينار
بلغت أرباح شركة األولى لالستثمار  1.55مليون دينار ،بواقع
 2.39فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مــارس الماضي،
مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  208.83آالف دينار ،بما يعادل
 0.32فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2018

ً
 ....وتبيع جزءا من استثمار

وقعت شركة األولى لالستثمار صفقة بيع عدد من األسهم في
أحد استثماراتها بالمملكة العربية السعودية إلحدى الشركات
المحلية ،بقيمة  3.30ماليين دينار.
وتوقعت الشركة انخفاض الموجودات المالية المدرجة لألولى
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بنفس قيمة
الصفقة ،كما توقعت زيادة النقد بـ 3.30ماليين دينار ،إلى جانب
ارتـفــاع احتياطي القيمة الـعــادلــة بمبلغ  785.35ألـفــا ،وتــراجــع
األرباح المرحلة بمبلغ  785.35ألفا.
ول ــم تـشــر "األولـ ــى لــاسـتـثـمــار" فــي الـبـيــان إل ــى الـشــركــة محل
الصفقة ،أو الطرف السعودي ،أو كمية األسهم المبيعة.

«النخيل» 126.74 :ألف دينار خسائر
منيت شركة النخيل لالنتاج الزراعي بخسائر قدرها 126.74
الف دينار ،بواقع  2.42فلس للسهم في الفترة المنتهية في 31
مــارس  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  50.72ألف دينار،
بمقدار  0.97فلس للسهم في نفس الفترة من .2018

«دانة الصفاة» تتكبد  197.5ألف دينار
تكبدت شركة دانة الصفاة الغذائية خسائر قدرها  197.59الف
دينار ،بمقدار  1.63فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس
 ،2018مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  250.77ألف دينار بواقع
 2.06فلس للسهم في نفس الفترة من .2018

«حيات لالتصاالت» تخسر  80.66ألف دينار
حققت "حيات لالتصاالت" خسائر بقيمة  80.66الــف دينار،
بمقدار  0.92فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس ،2019
مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  140.94ألفا ،بما يعادل  1.61فلس
للسهم في نفس الفترة من .2018

إيداع زيادة رأسمال «بوبيان» ورد فائض االكتتاب
أعـلــن "بــوبـيــان" إي ــداع أسـهــم االكـتـتــاب فــي زي ــادة رأس المال
ً
لمساهمي البنك اعـتـبــارا مــن الخميس  16مــايــو ،وبــذلــك يمكن
للمساهمين التصرف في أسهمهم.
وقال "بوبيان" إنه سيتم رد فائض االكتتاب من خالل تحويل
بنكي لحسابات المساهمين صادر من البنك يوم األحد المقبل.

«رمال» تتكبد  198.44ألف دينار
تـكـبــدت "رم ــال الـكــويــت الـعـقــاريــة" خسائر
قدرها  198.44الف دينار ،بواقع  0.65فلس
لـلـسـهــم فــي ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة فــي  31مــارس

 ،2019م ـق ــار ن ــة ب ـت ـح ـق ـي ـق ـهــا ار بـ ــا حـ ــا بـقـيـمــة
 238.98ا ل ــف د ي ـن ــار ،بـمــا ي ـعــادل  0.78فلس
للسهم في نفس الفترة من .2018

بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت خ ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــر شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــال
لالستثمار  178.84أ لــف د يـنــار بواقع
 0.58فلس للسهم في الفترة المنتهية
فــي  31مــارس  ،2019مقابل تحقيقها
خسائر بقيمة  583.17الفا ،بما يعادل
 1.88فلس للسهم في نفس الفترة من
.2018

 196.6ألف دينار أرباح «سند»
ربحت شركة سند القابضة 196.6
الف دينار ،بواقع  0.45فلس للسهم
فــي ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة فــي  31مــارس
 ،2019مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة
 30.04أ ل ــف د ي ـنــار ،بـمــا ي ـعــادل 0.07
ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم ف ــي ن ـف ــس الـ ـف ـت ــرة مــن
.2018

اع ـت ـمــد م ـج ـلــس ادارة ش ــرك ــة الـشـعـيـبــة
للصناعات الورقية ارباحا قدرها 208.17
آالف ديـ ـن ــار ب ــواق ــع  2.1ف ـلــس لـلـسـهــم في
الفترة المنتهية في  31مارس  ،2019مقابل

«العربية ع» تحقق
 9.3آالف دينار
ربحت شركة العربية العقارية
 9.3االف دينار بواقع  0.02فلس
ل ـل ـس ـهــم فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـمـنـتـهـيــة
ف ــي  31مـ ـ ــارس  ،2019م ـقــار نــة
بتحقيقها خسائر بقيمة 400.86
الف دينار ،بما يعادل  0.79فلس
للسهم في نفس الفترة من .2018

تحقيقها أرباحا بقيمة  402.95ألف دينار،
بـمــا ي ـعــادل  4.06ف ـلــوس للسهم فــي نفس
الفترة من .2018

«السورية» تخسر  116.31ألف دينار  18.19ألف دينار فقدتها «املدن»
منيت الشركة الكويتية -السورية القابضة
بخسائر قدرها  116.31الــف ديـنــار ،بواقع
 0.66فلس للسهم في الفترة المنتهية في
 31مارس  ،2019مقارنة بتتحقيقها خسائر
بقيمة  56.34ألــف دي ـنــار ،بما يـعــادل 0.32
فلس للسهم في نفس الفترة من .2018

حققت الشركة العالمية للمدن العقارية
خـســائــر قــدرهــا  18.19ال ــف دي ـنــار ،بمقدار
 0.18فلس للسهم في الفترة المنتهية في 31
مارس  ،2019مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 14.9ألف دينار ،بما يعادل  0.15فلس للسهم
في نفس الفترة من .2018

«الخليج للتأمين» :ترسية مناقصة بـ  307.8ماليين دينار
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين ترسية
م ـنــاق ـصــة ت ـقــديــم خ ــدم ــات ال ـتــأم ـيــن الـصـحــي
للمواطنين المتقاعدين ال ـص ــادرة مــن وزارة
الصحة ،على الشركة ،بقيمة  307.8ماليين دينار.

«التقدم» تحقق  1.25مليون دينار
في  31مارس  ،2019مقابل تحقيقها
ارباحا بقيمة  2.64مليون دينار ،بما
يعادل  17.62فلسا للسهم في نفس
الفترة من .2018

«أركان» تستحوذ على عقار بـ  1.5مليون دينار
اسـتـحــوذت شركة أرك ــان الكويت
الـعـقــاريــة عـلــى ع ـقــار صـنــاعــي (حــق
انـ ـتـ ـف ــاع) ُم ـ ـ ــدر ل ـل ــدخ ــل فـ ــي مـنـطـقــة
الشويخ الصناعية بمساحة 1000
متر ،وبقيمة  1.5مليون دينار.
وق ــال ــت "أرك ـ ـ ــان" إن األثـ ــر الـمــالــي

بلغت خسائر شركة مجموعة
عربي القابضة  32.33الف دينار،
ب ــواق ــع  1.95ف ـلــس لـلـسـهــم فــي
الفترة المنتهية فــي  31مــارس
ا ل ـمــا ض ـيــة ،م ـقــار نــة بتحقيقها
ارباحا بقيمة  10.43آالف دينار،
بما يعادل  0.06فلس للسهم في
نفس الفترة من .2018

«ورقية» تكسب  208.17آالف دينار

«المال» تخسر
 178.84ألف دينار

أوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم
الـتـكـنــولــوجــي أن ـهــا حـقـقــت اربــاحــا
بقيمة  1.25مليون دينار ،بواقع 8.37
فـلــوس للسهم فــي الفترة المنتهية

«عربي قابضة» تخسر
 32.33ألف دينار

لـلـصـفـقــة سـيـنـعـكــس ف ــي ال ـب ـيــانــات
المالية السنوية للشركة ،منوهة في
إف ـصــاح آخ ــر لـلـبــورصــة ،إل ــى أن ــه تم
تأجيل توقيع العقد الستكمال بعض
المستندات.

وقالت المجموعة إن مــدة العقد عامان،
علما بأن األثر المالي للمناقصة سيتضح
على المركز المالي للمجموعة على ضوء
مراحل تفعيل العقد.

«الدولي» :إصدار صكوك للعمالء
المحترفين
حصل بنك الكويت الدولي على موافقة هيئة أسواق
المال إلصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة األولى لرأس
المال ،بقيمة ال تتجاوز  300مليون دوالر ،والتي يقتصر
االكتتاب فيها على العمالء المحترفين ،وفقا للتعليمات
الرقابية بهذا الشأن.
وقال البنك إنه في حال الرغبة في طرح وتسويق وبيع
هــذه األوراق المالية في دولــة الكويت ،فإنه يلزم اعــداد
نشرة اكتتاب خاص وفقا لقانون هيئة أسواق المال رقم
 7لعام  2010والئحته التنفيذية وتعديالتها ،وسيساعد
اإلص ــدار فــي تحسين المتطلبات الرقابية لــرأس المال
ومتطلبات السيولة طويلة األجل.

«المعدات» تخسر  398.7ألف دينار
أفادت "المعدات القابضة" بتحقيقها خسائر بقيمة  398.77الف
دينار ،بواقع  2.92فلس لللسهم في الفترة المنتهية في  31مارس
 ،2019مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  656.74ألفا ،بما يعادل 4.81
فلوس للسهم في نفس الفترة من .2018

 3.72آالف دينار خسائر «تمكين»
خسرت شركة تمكين القابضة  3.72آالف دينار بواقع 0.056
فلس للسهم فــي الـفـتــرة المنتهية فــي  31م ــارس  ،2019مقابل
تحقيقها خسائر بقيمة  18.11الف دينار ،بما يعادل  0.027فلس
للسهم في نفس الفترة من .2018

«إيفا» تخسر  4.2ماليين دينار ...وإيقاف عن التداول
بلغت خسائر شركة االستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا)
 4.2ماليين دينار ،بما يعادل  6.26فلوس للسهم في الفترة المنتهية
في  31مــارس  ،2019مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  1.98مليون
دينار ،بما يعادل  2.95فلس للسهم في نفس الفترة من .2018
وأع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت وق ــف الـ ـت ــداول عـلــى أس ـهــم شــركــة
االستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) بناء على إفصاح
الشركة ،الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة  79.6في
المئة ،تطبيقا للفقرة  8من المادة  9-8-2من كتاب قواعد البورصة
التي تفيد بأنه في حال تحقيق الشركة المدرجة خسائر متراكمة
تصل الى  75في المئة أو أكثر من رأسمال الشركة للبورصة القيام
بوقف التداول في أسهم الشركة المدرجة.

 4.66ماليين دينار خسائر «إيفا فنادق»
بلغت خسائر "إيفا للفنادق والمنتجعات"  4.66ماليين دينار،
بــواقــع  7.66فـلــوس للسهم فــي الـفـتــرة المنتهية فــي  31مــارس
الماضي ،مقارنة بتحقيقها خسائر قدرها  709.39آالف دينار،
بما يعادل  1.17فلس للسهم في نفس الفترة من .2018

«منتزهات» تكسب  563.2ألف دينار
ربحت "الكويتية للمنتزهات"  563.28الف دينار بواقع 3.07
فلوس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس الماضي ،مقابل
تحقيقها ارباحا بقيمة  534.92الف دينار ،بما يعادل  2.92فلس
للسهم في نفس الفترة من .2018

 2.89مليون دينار أرباح «التسهيالت»
ذكرت شركة التسهيالت التجارية أنها حققت ارباحا بقيمة
 2.89مليون دينار ،بواقع  6فلوس للسهم في الفترة المنتهية في
 31مارس  ،2019مقارنة بتحقيقها ارباحا بقيمة  2.64مليون ،بما
يعادل  5فلوس للسهم في نفس الفترة من .2018

«الديرة» تربح  318.8ألف دينار
قالت شركة الديرة القابضة إنها حققت ارباحا بقيمة 318.81
ألف دينار ،بواقع  1.62فلس للسهم في الفترة المنتهية في 31
مارس الماضي ،مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة  75.78الف دينار،
بما يعادل  0.38فلس للسهم في نفس الفترة من .2018

 21.91ألف دينار خسائر «رماية»
بلغت خسائر الشركة الوطنية للرماية  21.91الف دينار بواقع
 0.078فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس  ،2019مقارنة
بتحقيقها خسائر بقيمة  91.59الف دينار ،بما يعادل  0.327فلس
للسهم في نفس الفترة من .2018
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اقتصاد

ً
استهداف  6.2ماليين برميل يوميا في  2020و 9ماليين في 2023
سيمون واتكينز – أويل برايس

ً
الكرملين ضغطا
يمارسً ً
سياسيا كبيرا على شركات
النفط الروسية من أجل
المحافظة على حصصها
بل وربما توسيع حضورها
مختلف أرجاء العراق،
في ً
وخصوصا بعد أن قامت
شركات أميركية في اآلونة
األخيرة بمحاوالت إلعادة
تعزيز وجودها عبر البالد.

ينظر العراق إلى رفض الواليات
المتحدة تمديد اإلع ـفــاءات لــدول
تستورد النفط من إيران باعتباره
موافقة ضمنية على قيامه بضخ
نفطه بأقصى طاقة إنتاج ممكنة،
وهذا يتوافق مع هدف وزارة النفط
العراقية الذي كشفت عنه مصادر
ذات ص ـل ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة األسـ ـب ــوع
الماضي لنشرة «أويل برايس» وهو
زيادة قدرة البالد على إنتاج الخام
ً
إلى  6.2ماليين برميل يوميا على
األقــل مع نهاية عام  2020وإلــى 9
ً
ماليين برميل يوميا على األقل مع
نهاية عام .2023
ً
وتزامنا مع ذلــك ،أعلنت وزارة
النفط العراقية اتفاقها مع شركتي
إك ـ ـسـ ــون -مــوب ـيــل ExxonMobil
وبيترو تشاينا  PetroChinaعلى
الشروط المبدئية المتعلقة بتنفيذ
الـ ـمـ ـش ــروع ال ـم ـت ـك ــام ــل لـلـمـنـطـقــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة وهـ ـ ــو م ـ ـشـ ــروع مـهــم
لتطوير البنية التحتية للحقول
من المنتظر أن تترتب عليه زيادة
اإلنتاج من الجنوب ،وهذا االتفاق
غ ـيــر م ــؤك ــد إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر حتى
اآلن بحسب مـصــدر عــراقــي وهــو
ً
ال يـشـمــل ب ــالـ ـض ــرورة عـ ـق ــدا لمد
المشروع بمياه البحر.

مشروع مياه الخليج
ويشمل المشروع األخير سحب
ومـعــالـجــة م ـيــاه الـخـلـيــج الـعــربــي
ومـ ــن ث ــم إي ـصــال ـهــا إلـ ــى مـنـشــآت
اإلنـ ـت ــاج الـنـفـطـيــة ب ـغ ـيــة ضخها
إلــى المكامن مــن أجــل تعزيز قوة
ال ـض ـغــط ف ــي ال ـح ـقــول الــرئـيـسـيــة
األرب ـع ــة فــي جـنــوب ال ـع ــراق وهــي
الرميلة ومجنون والزبير وغرب
القرنة ويعتبر هــذا المشروع من
وج ـهــة نـظــر ال ـت ـجــار والمحللين
والسياسيين الـمــدخــل الرئيسي
إلطـ ـ ــاق ط ــاق ــة ال ـ ـعـ ــراق الـنـفـطـيــة
ال ـض ـخ ـم ــة ال ـك ــام ـن ــة الـ ـت ــي ي ـقــدر
سـيـنــاريــو وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة
قدرتها بما ال يقل عن  12مليون
ً
برميل يوميا.
من جانبها ،تسيطر روسيا على
صناعة الغاز في شمال العراق من

خالل اتفاق أبرم في شهر نوفمبر
 2017مع حكومة كردستان وهي
ً
تتطلع أيضا إلــى تعزيز مركزها
في الجنوب.
واألسـبــوع الماضي طلبت من
ذراعها الرئيسي في المنطقة أي
شــركــة لــوك أوي ــل  Lukoilأن تزيد
بـصــورة جــذريــة وتـيــرة تطويرها
لحقل غرب القرنة  2النفطي الذي
تستحوذ على حصة األس ــد منه
البالغة  75في المئة ،بينما تملك
ال ـن ـس ـب ــة ال ـم ـت ـب ـق ـيــة ش ــرك ــة نـفــط
ً
ال ـش ـمــال الـمـمـلــوكــة ك ـل ـيــا لـلــدولــة
العراقية.
ً
وي ـ ـمـ ــارس ال ـكــرم ـل ـيــن ضـغـطــا
ً
ً
س ـي ــاس ـي ــا كـ ـبـ ـي ــرا ع ـل ــى ش ــرك ــات
النفط الروسية من أجل المحافظة
على حصصها بل وربما توسيع
حـ ـض ــوره ــا فـ ــي م ـخ ـت ـلــف أرج ـ ــاء
ً
العراق ،وخصوصا بعد أن قامت
شركات أميركية في اآلونة األخيرة
بمحاوالت إلعادة تعزيز وجودها
عـبــر ال ـب ــاد بـحـســب ق ــول مـصــدر
ع ــراق ــي إلـ ــى «أوي ـ ـ ــل بـ ــرايـ ــس» في
األسبوع الماضي.
وقال المصدر ،إن روسيا تعتبر
الخطوات التي تقوم بها الشركات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـع ــراق مـشــابـهــة
للطريقة التي كانت بريطانيا قد
استخدمتها فــي زم ــن مـضــى من
أجل إحكام قبضتها االقتصادية
والسياسية على الهند من خالل

دعمها لشركة الهند الشرقية.
وكان هذا الضغط قد تزايد بعد
ً
اجتماع عقد أخ ـيــرا بين مبعوث
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
إل ـ ــى الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وإفــري ـق ـيــا
م ـي ـخــائ ـيــل ب ــوغ ــدان ــوف ورئ ـي ــس
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي،
وحضره ممثلون عن رجــل الدين
مـقـتــدى ال ـص ــدر الـ ــذي يـمـثــل قــوة
سياسية فاعلة في العراق.
وبحسب مصدر عــراقــي ،تقوم
سـيــاســة ال ـص ــدر عـلــى استقطاب
ً
مختلف األطراف ،فقد وافق أخيرا
عـلــى مـشــاركــة إيـ ــران فــي مـشــروع
ال ـج ـنــوب ال ـم ـت ـكــامــل ،لـكـنــه سمح
ً
أيضا بمشاركة إكسون – موبيل
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ك ـم ــا شـجــع
روسيا على زيــادة حضورها في
حقول النفط.
ويـضـيــف ال ـم ـصــدر أن الـصــدر
يعتقد أن حصيلة هــذه السياسة
ستكون أفضل للجميع ،وتحقق
فــي الــوقــت ذاتــه وعــده االنتخابي
بأال يصبح العراق من جديد تحت
هيمنة دولة أخرى.

غرب القرنة 2
ً
وتـمــاشـيــا مــع هــذا أعلنت لوك
أويل  Lukoilفي اآلونة األخيرة أنها
سوف تزيد اإلنتاج من حقل غرب
ً
القرنة  2إلى  480ألف برميل يوميا

ً
 16منفذا لإلسراف تمنع األميركيين من ادخار
«القرش األبيض لليوم األسود»

هل تسرف األسرة األميركية في الصرف على وسائل الترفيه؟

●

ريتشارد كوين – ماركت ووتش

نسمع عن التقارير التي تتحدث عن أن معظم
األميركيين يعيشون على دخلهم الشهري وأن
ً
ً
عددا كبيرا منهم ال يمكنه توفير  400دوالر في
الشهر للطوارئ ،كما ال تتوفر لديهم مدخرات
كافية عند التقاعد أو ألهداف أخرى.
وتــأتــي معظم تلك المعلومات مــن دراســات
ً
ً
يقول الناس فيها ،إنهم ال يملكون دخال كافيا.
وكانت مالحظتي هي أن المتاجر ومراكز اللياقة
البدنية وأمــاكــن الترفيه تزدحم بالمتسوقين
ويشتري الكثير منهم بضائع وخــدمــات غير
ض ــروري ــة .وإذا ك ــان ثــاثــة أربـ ــاع األميركيين
يعيشون على رواتبهم الشهرية فكيف بإمكانهم
القيام باإلنفاق على ذلك؟ والغريب أنني أنتظر
دون جدوى رؤية وارن بافيت أو بيل غيتس في
أحد مراكز اللياقة الصحية المحلية الكثيرة.
يعيش معظم األميركيين بصورة ال تشبه
أي شعب آخر على كوكب األرض .ولدينا المزيد
من األشـيــاء الكبيرة :مساكن أوســع وسيارات
أكبر ومزيد من األحــذيــة .وفــي رأيــي ال يمكننا
تحديد الفارق بين االحتياجات والمطالب وبين
الضروريات والرغبات.
وهذا كله يصل بي إلى استنتاج واحد وهو
أننا لسنا قادرين على السيطرة على إنفاقنا أو
ً
على إدارة أموالنا .وفيما يلي  16شيئا يعتبرها
هــذا الكاتب البالغ من العمر خمسة وسبعين
ً
عاما من مصادر التبذير والبذخ المتعددة في
الواليات المتحدة:
 - 1الوشم :إنها صرعة ذهنية ،كيف سيبدو
لــك ذلــك عندما تبلغ سني؟ ومما سمعته هو
أن فنان الوشم الجيد يتقاضى  200دوالر في
الساعة الواحدة.
 - 2اإلجــازات :يحتاج كل شخص الى راحة،
ولكن ليس عليك التوجه نحو االقتراض للدراسة
من أجل تنفق أموالك األخرى على الحصول على
وقت ممتع .وأطفالك سوف يعيشون حتى لو
لم يتمكنوا من زيارة ديزني الند على اإلطالق.
 - 3الـجــامـعــة :اخـتـيــار ال ــدراس ــة الجامعية
يشتمل على الكثير من العوامل ومنها القدرة
ً
على الــدفــع والـتــي غالبا مــا تهمل ،وإذا كانت
تكلفة الدراسة التي اخترتها سوف تفضي بك
إلــى االستدانة فــإن من األفضل أن تضع خطة
للقيام بشيء بديل ،ال ترهن مستقبلك من أجل
الحصول على الفتة مرموقة على نافذة سيارتك.

 - 4المطاعم :تناول الطعام في الخارج أو
شراء قهوة خاصة بقيمة  4دوالرات أمر مكلف
وهو من ضمن متطلبات الرفاهية .تخلص
من فنجان القهوة اليومي البالغة قيمته 4
دوالرات وبعد  30سنة سوف يكون لديك أكثر
من  121ألف دوالر على افتراض عوائد شهرية
بنسبة  5في المئة.
 - 5ال ـف ــرص ال ـضــائ ـعــة :ن ـحــن نـفـعــل ذلــك
ً
يــومـيــا مــن خ ــال الـفـشــل فــي الـحـصــول على
عــوائــد مناسبة وعــدم االستثمار فــي أدوات
مالية خالية من الضرائب والفشل في تمويل
حساب إنـفــاق مــرن والحصول على قــروض
بدون فائدة.
 - 6المواصالت :لست في حاجة إلى سيارة
رياضية أو سيارة عمالقة بقيمة  40ألف دوالر
لالنتقال من النقطة أ إلى النقطة ب .لقد نما
أطفالي األربعة وهم يركبون في سيارتنا طراز
داستار  Duster 1972ولكن لديهم اآلن كلهم
سيارات كبيرة أو سيارات رياضية.
 - 7بطاقات االئتمان :عندما يقول الناس
إنـهــم يعيشون بــرواتــب شـهــريــة ف ــإن ذل ــك ال
يشمل المشتريات عبر بطاقات االئتمان التي
تسدد في ذلك الشهر؟ وفي تلك الحالة فإنهم
ينفقون أكثر من رواتبهم وما يشترونه سوف
ً
يكلفهم أيضا معدالت فائدة عالية.
ً
 - 8اليانصيب :المجموعات األقــل دخــا
تنفق المبالغ األكبر على أوراق اليانصيب
وي ـب ــددون الـمـئــات مــن ال ـ ــدوالرات فــي السنة
أو نـحــو ذل ــك الـمـبـلــغ الـمـخـصــص لـلـطــوارئ
والبالغ  400دوالر «الذي ال يملكونه» .ولكن
ال حاجة للقلق :ألن  60في المئة من أبناء هذا
الجيل يظنون أن الفوز باليانصيب جزء من
استراتيجية التقاعد الحكيمة.
 - 9المالبس :شريكي الجديد في السكن
لديه غرفتا نوم وثالث خزائن ،اثنتان منها
أكبر من الحمام في منزلي القديم الذي يعود
إل ــى ع ــام  1920ويـنـفــق الـشـخــص الـبــالــغ ما
ً
متوسطه  161دوالرا في الشهر على الثياب
ونحن نعيش حالة هوس تتمثل في االحتفاظ
بأحدث األزياء وضمان عدم رؤية أي شخص
لنا في المالبس ذاتها مرتين.
 - 10األحذية :تشير الدراسات الى أن المرأة
ً
األميركية العادية تملك أكثر من  25زوجا من
األحذية تعترف بأنها ليست بحاجة إليها
وال ـســؤال هــو لـمــاذا كــل هــذه األحــذيــة؟ يبدو

أن التسوق والـجــري وراء الموضة يجعلنا
نشعر بارتياح.
 - 11الـتـنـظـيــف :تنظيف الـمـنــزل مــن خــال
الشركات بعد الكثير من السنوات وهو ما فعلته
زوجتي وأنا يشكل تكلفة إضافية غير مبررة.
 - 12عدم النظر إلى األمام :قال هنري فورد
ذات مرة «التفكير هو الشيء األصعب في العمل
وهــو ربما كــان السبب المحتمل ألن قلة فقط
ينهمكون فيه» وأنا مازلت أرى أن الناس ينفقون
ً
ً
وقـتــا قـصـيــرا فــي التفكير بالتقاعد وهــم بعد
العمل لـ  30أو  40سنة سيبلغون مرحلة التقاعد
مــن دون خطة ويصدمون بأنهم غير قادرين
على العيش بدخل الضمان االجتماعي وحده.
إن التخطيط للتقاعد فــي وقــت مبكر أساسي
ً
لتحقيق األمن المالي وليس ذلك مستحيال.
 - 13ال توجد خطة بديلة :أنــا أود التفكير
بشكل سابق حول «ماذا لو؟» وكيف أتعامل مع
تلك الحاالت؟ وفي رأيي لدي خطة بديلة دائما.
ً
وفي اآلونــة األخيرة أخــذت قرضا لشراء منزل
مشترك .واآلن أنــا أفكر «مــاذا إذا لم أتمكن من
بيع المنزل لتغطية الرهن العقاري؟» وماذا لو
كان يتعين علي القيام ببعض الخطوات لبيع
ً
المنزل؟ ولقد توقفت مؤقتا عن إعادة االستثمار
في فوائد السندات الخالية من الضرائب بحيث
أجمع المزيد من النقد من قبيل االحتياط.
 - 14اإلجازات :بشكل ما وفي شهر ديسمبر
من كل عام يخرج التحوط المالي من النافذة،
ونـحــن نــدفــع لـقــاء ذلــك فــي الـعــام الـتــالــي .ولكن
حيواناتي األليفة هي الشخصيات في المروج
التي تكلف المئات من ال ــدوالرات وهنا يجري
الحديث عن إنفاق األموال.
 - 15الدمى :تظهر احدى الدراسات أن األباء
األميركيين ينفقون  6500دوالر على الدمى
خــال تربية الطفل ويرتفع اإلنفاق بقدر أكبر
بالنسبة إلى أبناء الجيل الحالي الذين يفضلون
ً
الدمى الذكية التي تقوم بعمل التفكير بدال عن
عقل الطفل.
 - 16الحالقة :يقال إن متوسط تكلفة قص
الـشـعــر تـصــل إل ــى  28.30دوالرا ف ــي صــالــون
الحالقة والكثير من الرجال يدفعون ما هو أكثر
من ذلك .واليوم يفضل حوالي ثلث األشخاص
ً
الصالون «بينما أنــا أدفــع  12دوالرا فقط عند
حالقي المحلي ولكنني مازلت أشعر باالنزعاج
ً
ألن شـعــر رأس ــي يـقــل تــدريـجـيــا ول ـكــن السعر
يواصل االرتفاع».

بحلول عام  2020ثم إلى  800ألف
ً
برميل يوميا في  ،2025وفي ضوء
اإلن ـتــاج الـحــالــي مــن الـحـقــل الــذي
ً
يبلغ  400ألف برميل يوميا وهو
يمثل نحو  9في المئة من إجمالي
إنتاج نفط العراق ،وقد يبدو الرقم
ً
األخـيــر عــالـيــا ،والحقيقة هــي أنه
ً
مختلف جدا عما سبقه.
وكان هدف اإلنتاج في المرحلة
األولى من حقل غرب القرنة  2الذي
ً
يـقــع عـلــى بـعــد  65كـيـلــومـتــرا إلــى
الشمال من ميناء البصرة ،ويضم
احتياطي يـقــدر بنحو  14مليار
برميل هو إنتاج  120ألف برميل
ً
يوميا ،وكان هدف المرحلة الثانية
ً
هو  480ألف برميل يوميا.
أما المرحلة الثالثة فتركز على
تشكيل اليمامة األعـمــق مــن أجل
إض ــاف ــة  650ألـ ــف بــرم ـيــل يــومــي
ً
أخرى إلى المزيج وصوال إلى 1.8
ً
مليون برميل يوميا.
وحتى اآلن كان تقدم لوك أويل
ً
 Lukoilمتباينا ،واستغرق األمر
أكثر مما توقعته الحكومة لبلوغ
ً
هدف المرحلة األولى ،وخصوصا
ف ــي ض ــوء الـجـيــولــوجـيــا السهلة
ً
ن ـس ـب ـيــا ل ـل ـح ـقــل .وب ـش ـكــل خــاص
وبـحـســب وك ــال ــة ال ـطــاقــة الــدولـيــة
فإن التكلفة التشغيلية لكل برميل
ف ــي غـ ــرب ال ـقــرنــة  2ه ــي دوالران
للبرميل ويشمل هذا كل النفقات
الـ ـت ــي ي ـت ـك ـبــدهــا ال ـم ـش ـغــل خ ــال

عـمـلـيــات اإلنـ ـت ــاج ال ـيــوم ـيــة لكنه
يـسـتـثـنــي ال ـض ــرائ ــب الـمـفــروضــة
من الحكومة وكذلك التعويضات
األخرى للمشغل.
وت ـع ـت ـب ــر ت ـك ـل ـفــة رأس الـ ـم ــال
لـتـطــويــر غ ــرب ال ـقــرنــة  2متدنية
ب ـ ـصـ ــورة ن ـس ـب ـيــة وت ـ ـقـ ــدر بــأن ـهــا
ً
ستكون مــا بين  7إلــى  12دوالرا
للبرميل.
وفي ضوء هذه التكلفة المتدنية
ً
ج ــدا ،فــإن أرق ــام لــوك أويــل Lukoil
عند  1.15دوالر تبدو مبررة وعلى
أي حال فإن المعدل آثار اختالفات
بـيــن الـحـكــومــة ف ــي ب ـغ ــداد و لــوك
أويل  Lukoilألن تلك التكلفة كانت
األدنى لتطوير أي حقل.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــد األدنـ ـ ـ ـ ــى ال ـت ــال ــي
ق ــد تـمـثــل ف ــي اتـفــاقـيــة ش ــل Shell
لتطوير حقل مجنون عند 1.39
دوالر لـلـبــرمـيــل وهـ ــي االتـفــاقـيــة
التي انسحبت منها ،وبالمقارنة
فإن كلفة البرميل في عقد إكسون
األص ـل ــي لـتـطــويــر حـقــل ال ـقــرنــة 1
كانت  1.90دوالر.
وحدث الخالف األخير في العام
الماضي وبحسب ما قاله مصدر
لنشرة «أوي ــل بــرايــس» فــإن وزراة
ال ـن ـفــط ال ـعــراق ـيــة ق ــد اكـتـشـفــت أن
روسيا لم تصل إلنتاج  650ألف
ً
برميل يوميا خالل فترات متعددة
في الشهرين الماضيين مع أنها
تستطيع تحمل ه ــذا الـحـجــم من

اإلنتاج لكنها اختارت عدم القيام
بذلك بسبب المعدالت المنخفضة
لتعويض البرميل.
وعـنــد تـلــك النقطة وف ــي ضــوء
نقص عدد شركات النفط الدولية
األخ ــرى التي تريد المشاركة في
ظ ــل هـ ــذا ال ـم ـع ــدل ال ـم ـت ــدن ــي فقد
واف ـقــت وزارة الـنـفــط عـلــى تمديد
اإلطـ ـ ــار الــزم ـنــي لــاس ـت ـث ـمــار إلــى
 30 – 25سـ ـن ــة م ـخ ـف ـضــة بــذ لــك
وبشكل فعلي التكلفة الرأسمالية
اليومية للبرميل المستخرج ،كما
ً
سمحت أي ـضــا لـشــركــة ل ــوك أويــل
 Lukoilبخيار زيــادة حصتها من
المستوى الـحــالــي الـبــالــغ  75في
الـمـئــة إل ــى  80فــي الـمـئــة ،بحسب
ما ذكره المصدر ،الذي أضاف أن
لوك أويل  Lukoilوافقت في ضوء
ذل ــك عـلــى اسـتـثـمــار  1.4إضــافـيــة
في األجل القصير ثم  3.6مليارات
دوالر أخـ ـ ــرى ل ـك ــن ذل ـ ــك م ــره ــون
بنظام حصص اإلنتاج في «أوبك»،
ومستويات تصدير إيــران للنفط
وتطور طاقة التصدير في الجنوب.
وفي ضوء هذا لن يكون تحقيق
ً
 635أل ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا مـســألــة
مـمـكـنــة ،بــل ان ل ــوك أوي ــل Lukoil
تعتقد بحسب «أويل برايس» أنها
تستطيع بـلــوغ  700أل ــف برميل
ً
يوميا بحلول نهاية العام المقبل
ً
ً
وليس  480ألفا يوميا و 800ألف
ً
برميل يوميا في نهاية عام 2021
وليس .2025
وبحسب متعاقدين صينيين،
فإن العراق وروسيا وبغية تسريع
ع ـم ـل ـيــات ال ـح ـفــر واف ـق ـت ــا لـشــركــة
بوهاي  Bohaiالصينية الهندسية
في وقت سابق من هذه السنة على
عقد اتفاق مع شركة النفط تحفر
بموجبها  28حقل إنـتــاج نفطي
جــديــد فــي غ ــرب الـقــرنــة  2بحلول
نهاية .2020
ويتمثل الحافز اإلضافي لشركة
لــوك أويــل الختيار غــرب القرنة 2
في أن وزارة النفط العراقية غير
مرتاحة لنتائج إكسون  -موبيل
 ExxonMobilفــي غ ــرب الـقــرنــة 1
وه ــي تـ ــدرس دف ــع ال ـشــركــة لـتــرك
الحقل.

ويـ ـت ــوق ــف ذل ـ ــك ع ـل ــى مــواف ـقــة
اك ـس ــون  -مــوبـيــل ExxonMobil
على الـشــروط النهائية لمشروع
الجنوب  .SIPوك ــان مــن المتوقع
أن يـحـتــوي غ ــرب ال ـقــرنــة  1على
احـتـيــاطـيــات قــابـلــة لــاسـتـخــراج
بأكثر من  20مليار برميل بحسب
آيتوشو  Itochuاليابانية التي
اش ـ ـتـ ــرت ح ـص ــة شـ ــل  Shellفــي
العام الماضي لقاء  406ماليين
دوالر عن طريق شركة فرعية هي
سـيـكــو ال ـم ـحــدودة ل ـغــرب الـقــرنــة
كورنا لمتد CIECO West Qurna
.Limited
ومـ ــن ج ــدي ــد وب ـغ ـيــة تشجيع
شركة اكسون  -موبيل على زيادة
تطويرها للحقل بعد مغادرة شل
عــرض عليها تــاريــخ بــدء رسمي
لعقد غــرب القرنة  1بعد عامين
من التاريخ الفعلي ولكن من دون
زيادة في االستثمار.
وك ــان ه ــذا يعني أن إك ـســون -
موبيل سوف تحصل على مزيد
من الوقت لجمع المال وتحقيق
المزيد من األرباح بمرور الوقت.
وبــرغــم ه ــذا لــم يتحقق أي تقدم
لبعض الوقت في الحقل الــذي ال
يزال ينتج حوالي  400ألف برميل
ً
يــومـيــا مــع عــدم وج ــود مــؤشــرات
تقدم في األفق ،وكان إنجاز إنتاج
 2.82م ـل ـيــون بــرم ـيــل ف ــي ال ـيــوم
ف ــي غ ــرب ال ـقــرنــة  1و 1.8مليون
برميل في اليوم من غرب القرنة 2
ً
حيويا بالنسبة إلى خطط العراق
الطويلة األجل للتفوق على إنتاج
السعودية المنتج األكبر للنفط في
العالم وذلك بحسب مصدر»أويل
ب ــراي ــس» ال ــذي أض ــاف أن ــه إذا لم
ً
تـحـقــق إك ـس ــون  -مــوب ـيــل تـقــدمــا
ً
حقيقيا في وقت قريب ،فإن وزارة
النفط سوف تعرض الحقل على
شــركــة أخـ ــرى ورب ـم ــا ت ـكــون لــوك
ً
ً
أويــل إذا حققت تقدما جـيــدا في
غرب القرنة  2وسوف يشكل هذا
ً
ً
تقدما رئيسيا في سياسة روسيا
الرامية إلى تعزيز حضورها في
المنطقة الـتــي تمتد مــن سورية
في الشمال وصوال إلى العراق ثم
ً
إيران واليمن جنوبا.
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عمومية الشركة أقرت عدم توزيع أرباح عن 2018
جراح الناصر

توقع صالح السلمي البدء في
تنفيذ معالجة مياه الصرف
الصحي لموقع «أم الهيمان»
خالل الربع الثالث من عام
.2019

ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـش ــارات الـمــالـيــة
الدولية القابضة "إيفا" صالح
ال ـس ـل ـم ــي ،إن الـ ـش ــرك ــة عــدلــت
الهيكل القانوني للشركة من
م ـســاه ـمــة كــوي ـت ـيــة ع ــام ــة إلــى
مساهمة كويتية قابضة "عامة"
بـمـسـمــى شــرك ــة االس ـت ـش ــارات
المالية الدولية القابضة بعد
تعديل أغ ــراض الـشــركــة ،التي
أس ـســت م ــن أج ـل ـهــا وال ـخ ــروج
م ــن م ـ ــاءة ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
"بنك الكويت المركزي" ،وعدم
خضوعها لهيئة أسواق المال
كشركة مرخصة لها لتصبح
قــابـضــة لـلـحـفــاظ عـلــى طبيعة
مكونات األصول .
وأضاف السلمي ،في كلمته
خـ ـ ــال ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
ال ـعــاديــة لـلـشــركــة ال ـتــي عـقــدت
أمـ ــس ،بـنـسـبــة ح ـض ــور بلغت
 53.3في المئة أن استراتيجية
الـشــركــة تعتمد مـبــدأ التنويع
بالمنتجات االستثمارية بشكل
م ـتــوازن بـيــن ح ــدود المخاطر
وا ل ـ ـعـ ــا ئـ ــد وإدارة ا لـ ـش ــر ك ــات
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا وال ـم ـش ــارك ــة في
إدارة الـشــركــات األخ ــرى ،التي
ً
تـمـتـلــك ال ـشــركــة بـهــا حصصا
وأس ـهــم ملكية وتـقــديــم الــدعــم
الالزم لها.
وسجلت الشركة خــال عام
 2018خ ـس ــا ئ ــر ب ـل ـغــت 12.25
ً
مليون ديـنــار أي  18.22فلسا
ل ـل ـس ـهــم الـ ــواحـ ــد ،م ـق ــارن ــة مــع
خ ـســائــر ب ـل ـغــت  8.26مــايـيــن

ً
ديـنــار أي  12.28فلسا للسهم
الواحد في .2017
وأوض ــح السلمي أن الجزء
األكبر من الخسائر جاء نتيجة
بيع جــزء مــن الـشــركــة التابعة
وال ـتــي تـمــت إعـ ــادة تصنيفها
عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا شـ ــركـ ــة زمـ ـيـ ـل ــة إذ
بـلـغــت ال ـخ ـســارة الـنــاتـجــة عن
هذا البيع  7.40ماليين دينار،
إضافة إلى خسائر من شركات
زميلة بمبلغ  1.04مليون دينار
وتـكــالـيــف تـمــويــل بلغت 3.01
ماليين دينار.
و ع ـ ـ ــن أداء ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة خ ــال
عـ ـ ــام  2018أف ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ش ــرك ــة
االس ـت ـشــارات المالية الدولية
القابضة قــا مــت بتسوية جزء
مــن قــرض مــع بنك أجنبي عن
طريق سداد عيني بمبلغ 12.7
مليون دينار.
وتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي إلـ ـ ــى
مشروع معالجة مياه الصرف
ال ـص ـحــي (م ــوق ــع أم الـهـيـمــان)
ً
ً
ً
ق ــائ ــا ،إن تـحــالـفــا م ـكــونــا من
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـش ــارات الـمــالـيــة
ال ــدولـ ـي ــة ال ـق ــاب ـض ــة م ــع WTE
Wassertechnik GMbH
 Groupاأل لـ ـم ــا نـ ـي ــة و قـ ـ ــع فــي
نوفمبر  2018عـقــد الـمـشــروع
مـ ــع وزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـع ــام ــة
وه ـي ـئ ــة مـ ـش ــروع ــات ال ـش ــراك ــة
في الكويت باعتبار التحالف
المذكور هو الفائز بالمشروع
بأفضل األسـعــار فــي مناقصة
مشروع توسعة محطة الصرف
الصحي في منطقة أم الهيمان

(ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب ـيــة) بسعة
مـبــدئـيــة قــدرهــا  500أل ــف متر
ً
م ـك ـعــب ي ــومـ ـي ــا ،م ــع إم ـكــان ـيــة
تــوسـيــع الـطــاقــة االستيعابية
ب ـم ـقــدار  200أل ــف مـتــر مكعب
ً
يــومـيــا ،وشبكات لنقل المياه
ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـ ـه ــا إضـ ــافـ ــة إل ــى
أنـظـمــة الـنـقــل وال ـتــوزيــع الـتــي
تمتد ا لــى المناطق المحيطة
ب ـهــا ،وم ــن الـمـتــوقــع ال ـبــدء في
تنفيذ ال ـم ـشــروع خ ــال الــربــع
الثالث من عام .2019
وعــن أداء الشركات التابعة
تحدث السلمي عن شركة إيفا
للفنادق والمنتجعات إذ يواجه
م ـج ـل ــس اإلدارة ا ل ـك ـث ـي ــر مــن
ً
التحديات نـظــرا إلــى استمرار
ح ــال ــة سـ ــوق ال ـع ـق ــار ف ــي دبــي
والجانح نحو البيع لكن لدى
الشركة العديد من المشاريع،
ال ـت ــي س ـي ـتــم تـسـلـيـمـهــا خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة إض ــاف ــة إل ــى
عــدم االسـتـقــرار السياسي في
جنوب إفريقيا الــذي أدى إلى
ع ـق ـبــات اق ـت ـص ــادي ــة ،ونـتـيـجــة
لذلك حققت شركة إيفا للفنادق
والمنتجعات إجمالي خسائر
خ ــاص ــة ل ـمــال ـكــي ال ـش ــرك ــة األم
ً
بلغت  19.25مليون دينار ،علما
أن اإليــرادات التشغيلية بلغت
 57.05مليون دينار.
وأش ــار إلــى تحقيق الشركة
األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـت ــأم ـي ــن ال ـت ـك ــاف ـل ــي
ً
أربـ ـ ــاحـ ـ ــا قـ ــدرهـ ــا  821.2أل ــف
ديـنــار أي  7.70فـلــوس للسهم
الواحد في  2018مقابل أرباح

ً
السلمي مترئسا «العمومية»
ب ـل ـغــت  1.2م ـل ـيــون ديـ ـن ــار أي
بواقع  11.35ألف فلس للسهم
ا ل ـ ــوا ح ـ ــد فـ ــي  ،2017و ب ـل ـغــت
حـقــوق المساهمين نـحــو 8.4
ماليين دينار في  2018مقابل
 9.8ماليين دينار في  2017كما
انخفضت الموجودات بنسبة
 9.67في المئة لتبلغ  14مليون
دينار في .2018
وبين أن النتائج اإليجابية
الـتــي حققتها الـشــركــة األول ــى
للتأمين التكافلي خالل 2018
لمحفظتي المساهمين وحملة

الــوثــائــق تـعـكــس بـكــل وضــوح
الـجـهــود الحثيثة الـتــي بذلها
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ب ــا لـ ـتـ ـع ــاون
مــع اإلدارة التنفيذية فــي ظل
الظروف الصعبة التي يمر بها
قطاع التأمين في الكويت.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ـلـ ـم ــي إل ـ ـ ــى أن
مجلس إدارة مجموعة أرزان
المالية للتمويل واالستثمار
واإلدارة التنفيذية على عاتقه
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ت ـ ـطـ ــويـ ــر اع ـ ـمـ ــال
ال ـم ـج ـمــوعــة م ــن خـ ــال تـقــديــم
خ ــدم ــات مــال ـيــة واس ـت ـث ـمــاريــة

م ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة ،ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــم تـ ـط ــوي ــر
وت ـح ـس ـي ــن ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
للشركة مــن أ نـظـمــة وعمليات
وذلك بتطبيق أفضل التقنيات
التكنولوجية الحديثة لتتمكن
من تلبية احتياجات عمالئها
ومن تعزيز قدراتها التنافسية.
وبين السلمي أن المجموعة
حققت في  2018نتائج إيجابية
وإيرادات تشغيلية بلغت 8.65
ماليين ديـنــار مـقــارنــة ب ـ 8.05
ماليين ديـنــار عــام  ،2017كما
حققت صافي أربــاح بلغ 2.53

مـلـيــون دي ـنــار مـقــارنــة بــأربــاح
ب ـل ـغــت  1.7م ـل ـيــون ديـ ـن ــار في
.2017
وأق ــرت الجمعية العمومية
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة لـ ـش ــرك ــة إي ـ ـفـ ــا ع ــدم
توزيع أرباح عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2018
كما فوضت الجمعية مجلس
إدارة ال ـشــركــة ب ـش ــراء أو بيع
أسـهــم الـشــركــة بما ال يتجاوز
 10في المئة من عدد أسهمها
ً
وفقا لمواد القانون رقم  7لسنة
.2010

المخيزيم« :بيتك» يعتز بدوره كشريك
استراتيجي في االقتصاد التركي

«الوطني» يوزع وجبات اإلفطار بمنطقتي
أبوحليفة والمهبولة

«بيتك -تركيا» ساهم في تمويل مشروعات حيوية عدة هناك

وزع بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
وج ـبــات اإلف ـط ــار فــي منطقتي
أبوحليفة والمهبولة في إطار
حملة موائد الوطني الخيرية
إلفطار الصائمين التي تندرج
ضـمــن بــرنــامــج الـبـنــك الوطني
لشهر رمـضــان الـمـبــارك "افعل
الخير في شهر الخير".
وقال البنك في بيان صحافي
أمس ،إن قوافل سيارات اإلفطار
جـ ــابـ ــت الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن األح ـ ـيـ ــاء
الداخلية في المنطقتين ،حيث
ق ــام ع ـش ــرات الـمـتـطــوعـيــن من
موظفي البنك بتوزيع وجبات
اإلفطار على الصائمين.
وأفاد رئيس فريق العالقات
ال ـعــامــة فــي "الــوط ـنــي" يعقوب
الباقر بأن البنك يواصل زياراته
ال ـم ـي ــدان ـي ــة لـ ـت ــوزي ــع وج ـب ــات
اإلفـطــار على الصائمين طيلة
شهر رمضان المبارك ،وتأتي
زي ـ ــارة م ـط ــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي
ضـ ـم ــن ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ال ـم ـي ــدان ـي ــة
الـتــي يسعى البنك إلــى القيام
بها خــال هــذا الشهر الفضيل
شــام ـلــة ال ـم ـســاجــد وال ـ ـ ــوزارات
والمستشفيات واألمــاكــن التي
تـكـثــر فـيـهــا األس ــر ذات الــدخــل
المحدود ،إضافة إلى الجوالت
الميدانية على المرافق العامة
و المواقع الحيوية.

ق ـ ــال رئـ ـي ــس االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لـلـمـجـمــوعــة ف ــي ب ـيــت الـتـمــويــل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي "ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" ،م .ف ـه ــد
ال ـم ـخ ـي ــزي ــم ،إن "بـ ـيـ ـت ــك" يـعـتــز
ب ـ ـ ـ ــدوره كـ ـش ــري ــك اس ـت ــرات ـي ـج ــي
فــي االقـتـصــاد التركي وصناعة
الصيرفة االســامـيــة فــي تركيا،
منوها بتأسيس "بيتك-تركيا"
سنة  ،1989الذي يعتبر اآلن أكبر
بنك إسالمي في تركيا.
ج ــاء ذل ــك خ ــال كلمته خــال
الغبقة الرمضانية التي أقامتها
السفارة التركية بفندق شيراتون
برعاية من "بيتك" ،التي شهدت
حضور عدد كبير من المسؤولين
وال ـ ـس ـ ـفـ ــراء ورؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـب ـع ـثــات
الدبلوماسية.
وأضاف المخيزيم أن الروابط
ال ــوث ـي ـق ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن لـيـســت
وليدة اللحظة ،بل تمتد إلى ما
ً
قبل أعوام عديدة ،وشهدت أخيرا
ً
ازدهارا عالي المستوى ،السيما
ً
على الصعيد االقتصادي ،مشيرا
إلى أن "بيتك -تركيا" ساهم في
تمويل مـشــروعــات حيوية عدة
ً
في تركيا ،انعكست إيجابا على
االقتصاد التركي.
وأضــح أن "بيتك-تركيا" رائد

ً
المخيزيم متحدثا خالل الغبقة
الصيرفة اإلســامـيــة فــي تركيا،
ف ــي ح ـيــن ي ـعــد ال ـن ـج ــاح الـبــاهــر
الذي حققه البنك قصة نجاح ،ال
تقتصر على "بيتك" فحسب ،بل
ً
على تركيا والكويت معا.
وذكر أن "بيتك -تركيا" ساهم
فــي تـعــزيــز ال ــرواب ــط والـعــاقــات
االقتصادية المتينة بين البلدين،
ويـعــد مــن أب ــرز المنضمين إلــى
مجلس األعمال التركي -الكويتي
الـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
االقتصادية الخارجية التركي،
وهو أحد األعضاء في المجلس،

ً
وحاليا هو أكبر البنوك العاملة
في القطاع المصرفي اإلسالمي
في تركيا ،ويستحوذ على حصة
س ــوق ـي ــة تـ ـس ــاوي ن ـح ــو  40فــي
الـمـئــة ،عــدا عــن فــروعــه الممتدة
في تركيا والبالغ عددها أكثر من
 400فرع ،إضافة إلى أنه يوظف
حوالي  6000موظف.
وأش ــار المخيزيم إلــى أن من
بين إسـهــامــات "بـيـتــك" األخ ــرى،
تمويل مشروع جسر "تشناكاله"
في تركيا بقيمة تساوي حوالي
 72م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وي ـع ــد أكـبــر

مشروع إنشاء جسر في البالد.
وب ـي ــن أنـ ــه ف ــي ال ـك ــوي ــت ،قــام
"ب ـي ـت ــك" ب ـت ـمــويــل ش ــرك ــة لـيـمــاك
ال ـتــرك ـيــة ل ــإنـ ـش ــاءات ،لـتـمــويــل
م ـب ـنــى ال ــرك ــاب ال ـج ــدي ــد لـمـطــار
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ،ح ـيــث بـلـغــت
حـصــة "بـيـتــك"  50فــي الـمـئــة من
إ جـمــا لــي قيمة الصفقة البالغة
 249.2مليون دينار.
وأض ــاف "أن ه ــذه اإلن ـجــازات
والـمـســاهـمــات وغ ـيــرهــا الكثير
ل ــم ت ـكــن لـتـتـحـقــق ل ــوال إيـمــانـنــا
الوثيق بقوة االقتصاد التركي،
والخطوات الجادة من الحكومة
نحو إشراك المصارف اإلسالمية
فــي النهوض بالتنمية ،إضافة
إلى ثقتنا بقدرة "بيتك" على أن
ً
ً
يـكــون شــريـكــا اسـتــراتـيـجـيــا في
هذه المشروعات الطموحة سواء
في تركيا أو في الكويت".
ولفت المخيزيم إلى أن "بيتك"
ماض في تعزيز دوره الرائد في
ٍ
نهضة االقتصاد التركي وتعزيز
ا لـعــا قــات المتينة بين الكويت
وت ــركـ ـي ــا ،لـتـحـقـيــق ال ـم ــزي ــد مــن
التطور واالزدهار.

يعقوب الباقر

وأوضـ ـ ــح ال ـب ــاق ــر أن حملة
إف ـ ـ ـطـ ـ ــار الـ ـص ــائـ ـمـ ـي ــن إحـ ـ ــدى
العالمات الفارقة في برنامج
رم ـض ــان ال ـس ـن ــوي ،وي ـحــرص
"الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي" عـ ـ ـل ـ ــى ت ـك ـث ـي ــف
م ـبــادراتــه ضـمــن ه ــذه الحملة
ً
كــل ع ــام ،خـصــوصــا مــن خــال
ال ـج ــوالت الـمـيــدانـيــة المكثفة
إلفطار الصائمين طوال الشهر
ال ـك ــري ــم ف ــي مـخـتـلــف مـنــاطــق
الكويت.
وأشار إلى أنه في إطار هذه
ً
الحملة أيـضــا ،يــواصــل البنك
استقبال الصائمين في خيمة
إفطار الصائمين قرب المركز
ال ـع ـل ـمــي ،ح ـيــث ي ــوج ــد فــريــق

ّ
ّ
«التجاري» يدعم مشروع إفطار صائم «المشاريع» و«برقان» يرعيان الدراج العياف
بالتعاون مع محافظة حولي
في كأس العالم لمسابقة «»BMX
«إفطار صائم» في محافظة حولي

في إطار جهوده المتواصلة لدعم
الفعاليات واألنشطة االجتماعية التي
تنظمها محافظات ا لـكــو يــت لخدمة
قــاطـنـيـهــا وج ـم ـيــع أف ـ ــراد الـمـجـتـمــع،
قــام البنك الـتـجــاري بالمساهمة في
م ـشــروع إف ـطــار صــائــم ال ــذي تنظمه
محافظة حولي خــال شهر رمضان
ا لـكــر يــم فــي الحديقة التابعة لمبنى
المحافظة .وتأتي هــذه المبادرة من
"التجاري" في إطار سعيه إلى تعزيز
ال ـم ـبــادرات االجتماعية واإلنسانية
خالل شهر رمضان المبارك.
وفي السياق ،صرحت نائبة المدير
ال ـعــام – قـطــاع ال ـتــواصــل المؤسسي
فــي البنك أمــانــي ال ــورع بــأن مشاركة
ً
البنك في هذه الفعاليات تأتي تعبيرا
عــن اعـتــزازه بهذا العمل ودعـمــه لكل
الـمـبــادرات المنسجمة مــع قيم شهر
رم ـضــان ال ـم ـبــارك ومـعــانـيــه الــداعـيــة
لفعل الخير والـتــآلــف .وأك ــدت الــورع

س ـع ــي ال ـب ـن ــك ال ـ ــدائ ـ ــم إل ـ ــى ال ـت ـفــاعــل
والتعاطي مــع كــافــة م ـبــادرات العمل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـ ـخ ـ ـيـ ــري ال ـم ـك ــرس ــة
لـخــدمــة ف ـئــات الـمـجـتـمــع كــافــة وذل ــك
ضمن برامج المسؤولية االجتماعية،
ك ــاش ـف ــة أن الـ ـب ــرن ــام ــج االج ـت ـم ــاع ــي
ل ـل ـب ـنــك فـ ــي ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان مـسـتـمــر
بـفـعــالـيــات مـتـنــوعــة وم ـت ـعــددة تؤكد
المبادئ السامية للتكافل االجتماعي
ومبادرات العمل الخيري التطوعي.
وبدورهم ،ثمن مسؤولو محافظة
ح ـ ــول ـ ــي حـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ال ـ ــدائ ـ ــم
ع ـل ــى دعـ ــم الـ ـمـ ـب ــادرات االج ـت ـمــاع ـيــة
والفعاليات التي تنظمها المحافظة
ف ــي إطـ ـ ــار الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،م ـش ـيــديــن ب ــدع ــم الـبـنــك
لـمـشــروع إفـطــار صــائــم ال ــذي تنظمه
المحافظة طوال أيام الشهر الفضيل.

أعلنت شركة مشاريع الكويت
"القابضة" وبنك برقان رعايتهما
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ل ــأم ـي ــر الـ ـب ــاز نـبـيــل
الـ ـ ـع ـ ـ ّـي ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـشـ ــارك فــي
ك ــأس الـعــالــم لـمـنــافـســات ""BMX
 Freestyleالتي تستضيفها فرنسا
خالل الفترة الممتدة بين  29مايو
الجاري وحتى  6يونيو المقبل.
وكـ ـ ــان الـ ـع ـ ّـي ــاف الـ ـ ــذي ي ـش ــارك
ً
فــي منافسات " "BMXفــاز أخـيــرا
بالمركز األول فــي بطولة أقيمت
ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ـي ـت ــأه ــل ب ــذل ــك
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي م ـنــاف ـســات كــأس
العالم في فرنسا.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـمـ ــديـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
الت ـصــاالت المجموعة فــي شركة
ال ـم ـشــاريــع إي ـم ــان ال ـع ــوض ــي في
تصريح صحافي أمس" ،إننا في
ش ــرك ــة ال ـم ـشــاريــع نـفـتـخــر بــدعــم
ال ـش ـبــان وال ـش ــاب ــات الـمــوهــوبـيــن
الــذيــن يعملون فــي سبيل وضــع
الكويت على الخريطة العالمية في
مختلف المجاالت التي يتميزون
بها".
وأضافت العوضي أن هذا األمر
ً
"ينطبق على الرياضة خصوصا
إذ بــدأ الـنــاس بــإيــاء أهمية أكبر
للمسائل المتعلقة باتباع أسلوب
حياة صحي .إننا سعداء برعاية
ودعــم ّ
العياف ،الــذي يعتبر قدوة
لـشـبــاب الـكــويــت ،ونتمنى لــه كل
الـتــوفـيــق وال ـن ـجــاح فــي رف ــع علم
ً
الكويت عاليا".
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت م ـســاعــدة

جانب من الحملة
مـ ــن ال ـم ـت ـطــوع ـيــن الس ـت ـق ـبــال
الـصــائـمـيــن وت ــوزي ــع وجـبــات
اإلف ـطــار عليهم وتــأمـيــن كافة
خدماتهم.
وتجدر اإلشارة إلى أن بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي دأب عـلــى
تـقــديــم بــرنــامــج "اف ـع ــل الخير
في شهر الخير" منذ أكثر من
ً
عشرين عاما ،ويتضمن العديد
مــن الـفـعــالـيــات والمساهمات
وأع ـمــال الــرعــايــة االجتماعية
واألنشطة التطوعية.

ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ف ــي
إط ـ ــار حـ ــرص ال ـب ـنــك الــوطـنــي
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل م ــع مـخـتـلــف
المؤسسات االجتماعية وفئات
ً
المجتمع كافة محافظا على
موقعه فــي مقدمة مؤسسات
القطاع الخاص المحلي التي
ك ــرس ــت مـ ـب ــادئ ال ـم ـســؤول ـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وتــرجـمـتـهــا من
خــال برامج ومـبــادرات تأخذ
ً
ً
ً
بعدا اجتماعيا حقيقيا.

«األهلي» يحتفل بتخريج الدفعة
الـ  27من أكاديميته

خريجو الدفعة الـ 27من أكاديمية األهلي مع إدارة البنك

من اليمين :حصة النجادة واألمير ّ
العياف وإيمان العوضي
مــديــر ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ف ــي بنك
برقان حصة النجادة" ،إننا سعداء
ل ـل ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة ال ـم ـشــاريــع
ف ــي رع ــاي ــة م ـث ــل هـ ــذه ال ـمــوه ـبــة،
ويعكس دعمنا ّ
للعياف التزامنا
برفع مستوى المجتمع الرياضي
المحلي وكذلك سمعة الكويت في
جميع أنحاء العالم.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـن ـ ـجـ ــادة أن ه ــذه
الرعاية "تتماشى مع استراتيجية
المسؤولية االجتماعية للشركات
في بنك برقان ،والتي تولي أهمية
كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـل ــري ــاض ــة وأن ـش ـط ـت ـه ــا.
ون ـت ـم ـنــى ل ـل ـعـ ّـيــاف ك ــل الـتــوفـيــق
والنجاح".

ب ـ ـ ـ ــدوره أعـ ـ ـ ــرب ال ـ ـعـ ـ ّـيـ ــاف عــن
"الفخر ألنني أول كويتي ينافس
فــي مسابقة "BMX" Freestyle
ً
التي يشهد االهـتـمــام بها نموا
ً
ملحوظا فــي المنطقة ،وأتوجه
ب ــال ـش ـك ــر إلـ ـ ــى ش ــرك ــة م ـش ــاري ــع
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وبـ ـ ـن ـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان ع ـلــى
األهمية التي يوليانها لمساعدة
الشباب الكويتي على التفوق في
مجاالت اهتمامهم ،وعلى الدعم
الكبير الــذي قدموه لي بصفتي
أحــد الرياضيين الذين يسعون
ً
جاهدين لرفع اسم الكويت عاليا
على الساحة الرياضية في جميع
أنحاء العالم".

اح ـت ـفــل ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي
ً
أخ ـي ــرا بـتـخــريــج الــدف ـعــة ال ـ ـ  27من
أكاديمية "األه ـلــي" حيث تــم تكريم
ً
 26موظفا أكملوا بنجاح البرنامج
التدريبي المكثف الذي استمر أربعة
أسابيع.
وتضمنت الدورة التدريبية الـ 27
جــزأ يــن متكاملين ،األول رك ــز على
الجانب النظري األكاديمي ،في حين
ركز الثاني على التدريب الميداني
فــي ف ــروع الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي،
إلتاحة الفرصة للمتدربين لمعرفة
الـ ـج ــان ــب ال ـع ـم ـل ــي فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـي ــوم ـي ــة وت ــزوي ــده ــم ب ــال ـم ـه ــارات
العملية.
وأن ـش ــأ الـبـنــك أكــادي ـم ـيــة األهـلــي
الس ـت ـق ـط ــاب وتـ ــدريـ ــب الـخــريـجـيــن
الـجــدد والباحثين عــن فرصة عمل
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ،وتـمـكـنــت
األكاديمية من رفع كفاءة المشاركين

وت ـط ــوي ــر م ـه ــارات ـه ــم وإم ـكــانــات ـهــم
ال ـحــال ـيــة وتــوظ ـي ـف ـهــا الح ـت ـيــاجــات
ال ـب ـن ــك ب ـم ــا ي ـت ـي ــح ل ـه ــم اس ـت ـخ ــدام
طاقاتهم لممارسة مهام عملهم بكل
ثقة وبراعة.
وسيواصل البنك األهلي الكويتي
أداء دوره االج ـت ـمــاعــي ال ـفــاعــل من
خالل دعم أكاديمية األهلي وغيرها
مــن ال ـم ـبــادرات ،وتـخــرج منها 600
متدرب حتى اآلن.
وي ـ ـحـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي عـلــى
تأهيل الـكــوادر الوطنية للعمل في
القطاع المصرفي ،وهذا التأهيل ال
يـعــود بالفائدة على البنك األهلي
الكويتي فحسب بل يشمل القطاع
الـمـصــرفــي كـكــل وي ـســاعــد الـشـبــاب
على اكتساب معرفة فعلية في مجال
األعمال المصرفية.
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«األولى تكافل» تربح  317.2ألف دينار
أعـلـنــت الـشــركــة األول ــى للتأمين
الـتـكــافـلــي "األول ـ ــى ت ـكــافــل" تحقيق
صافي أرباح لمحفظة المساهمين
لـلـفـتــرة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
مارس  2019بواقع  317.2ألف دينار
بربحية للسهم بلغت  2.98فلس.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة
حسين العتال في تصريح صحافي
بهذه المناسبة ،أن "األولــى تكافل"
حـقـقــت نـتــائــج مــرضـيــة مـنــذ بــدايــة
 2019إذ بلغ إجمالي الـمــوجــودات
 14.89م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وإج ـم ــال ــي

حقوق الملكية  9.27ماليين دينار،
ً
معتبرا أن السياسة التحفظية التي
تتبعها الشركة بإدارة محافظها من
أهم األسباب لتحقيق هذه النتائج.
وذكر العتال أن اإلدارة التنفيذية
مستمرة في تنفيذ الخطة التي تم
البدء فيها منذ عــدة سـنــوات ،التي
تتمحور حول تحقيق أفضل نوعية
ً
من األقـســاط التأمينية توافقا مع
هدفها بتنظيف محافظها التأمينية
مــن األق ـس ــاط غـيــر الـمــربـحــة مــا من
شأنه تحسين األداء المالي للشركة

ً
و تـحـقـيــق أر بـ ــاح تشغيلية ،مبينا
أن الـشــركــة ستحافظ على التطور
الملموس في أدائها المالي لينعكس
ب ـصــور م ـبــاشــرة عـلــى مساهميها
بمنتهى الشفافية.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن األول ـ ـ ــى تـكــافــل
ستحافظ خالل  2019على سياسة
التطوير المستمر ألدائها التشغيلي
عن طريق تحديث المنتجات وطرق
الـتـسـعـيــر وأسـ ـل ــوب ت ـقــديــم خــدمــة
عمالء متميزة .
حسين العتال

15

اقتصاد

االتحاد األوروبي :تغريم  5مصارف مليار يورو
لتواطئها في تحديد أسعار عمالت
فرضت سلطة مكافحة االحتكار القوية في االتـحــاد األوروبــي
غرامات على خمسة مصارف كبرى بينها باركليز وسيتي غروب،
بتهمة التواطؤ في سوق صرف العمالت األجنبية الضخم.
ّ
وغرمت المفوضية األوروبية مصارف "باركليز" و"رويــال بنك
اوف سكوتالند" و"سيتي غــروب" و"جــي بي مورغان" و"إم يو إف
جي" الياباني بما مجموعه  1.07مليار يورو ،بعد أن توصلت إلى أن
مضاربين قاموا بالتواطؤ لتحديد أسعار صرف عمالت مستخدمين
غرف التواصل االلكترونية ،وفق بيان .وقالت المفوضية ،إنها لم
تفرض أي غرامة على العمالق المصرفي السويسري يو.إس.بي ،نظرا

ألنه كشف عن التواطؤ للسلطات .وقالت مفوضة االتحاد األوروبي
لـشــؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر ،إن "ق ــرارات الكارتل هذه
تبعث رسالة واضحة مفادها أن المفوضية لن تتساهل مع السلوك
التواطئي في أي قطاع" .ويتعلق القرار بقضيتي تالعب بسعر صرف
العمالت ،األولى يطلق عليها "إيسكس إكبرس وجيمي" ألن جميع
المضاربين (باستثناء جيمي) يقيمون في تلك المنطقة إلى الشرق
من لندن ،وفق المفوضية.
والقضية األخرى يطلق عليها "بانانا سبليت ثالثية" لكن الذراع
(أ ف ب)
التنفيذية لالتحاد لم تشرح سبب تلك التسمية.

١٦

اقتصاد
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النفط يرتفع للجلسة الثالثة بفعل توترات المنطقة

ً
ً
البرميل الكويتي يصعد  62سنتا ليبلغ  71.24دوالرا
يقول محللون إن النفط يتلقى
الدعم من خطر حدوث صراع
في الشرق األوسط ،بعد
أن نقلت طائرات هليكوبتر
موظفين أميركيين من السفارة
األميركية في بغداد أمس.

ارت ـ ـفـ ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
ً
الكويتي  62سنتا فــي ت ــداوالت
ً
أمــس األول ليبلغ  71.24دوالرا
ً
م ـقــا بــل  70.62دوالرا لـلـبــر مـيــل
ف ــي ت ـ ــداوالت ال ـثــاثــاء الـمــاضــي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة،
ارتـ ـفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط أمـ ــس،
للجلسة الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي،
في حين طغت مخاوف اإلمدادات
وسـ ـ ــط ت ـص ــاع ــد ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات فــي
الـشــرق األوس ــط على زي ــادة غير
م ـتــوق ـعــة ف ــي م ـخ ــزون ــات الـنـفــط
األميركية.
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي بــرنــت 72.18
ً
ً
دوالرا للبرميل مرتفعة  41سنتا
أو  0.6في المئة مقارنة مع سعر
اإلغـ ــاق ال ـســابــق .وأغ ـل ــق بــرنــت
ً
مرتفعا  0.7بالمئة أمس األول.
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
غرب تكساس الوسيط األميركي
ً
 62.40دوالرا للبرميل مرتفعة 38
ً
سنتا أو  0.6في المئة مقارنة مع
سعر التسوية السابقة ،وأغلق

خـ ـ ــام غـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
ً
مرتفعا  0.4في المئة في الجلسة
الماضية.
ويـ ـق ــول م ـح ـل ـلــون ،إن الـنـفــط
يـتـلـقــى ال ــدع ــم م ــن خ ـطــر ح ــدوث
صراع في الشرق األوسط ،بعد أن
نقلت طائرات هليكوبتر موظفين
أميركيين من السفارة األميركية
في بغداد أمس ،في إجراء أثارته
ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو مـ ـخ ــاوف ب ـشــأن
التهديدات المتصورة من إيران.

 )Drawsالتي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة
رابحين ،ويكون من نصيب الرابح األول  100ألف
دي ـن ــار كــوي ـتــي ،وأرب ـع ــة راب ـح ـيــن ب ـس ـيــارات Land
 .Cruiser VXRولمنح العمالء المزيد مــن الفرص
لـلــربــح ،قــام بـنــك ورب ــة بــزيــادة الـجــوائــز بسحب ال ـ
 Mega Drawاألخير لعام  2019بإضافة سيارتي
الند كروز من نفس الفئة.
وأما فيما يتعلق بفرص الربح ،فيحق لكل عميل
فــرصــة لــدخــول الـسـحــب مـقــابــل كــل  10دنــانـيــر في
ً
الحساب .هذا وقدم بنك وربة حال استثماريا آخر
باسم وديعة السنبلة التي تعد المودعين بعوائد
متوقعة تصل الى  %3.5وفرص ربح في سحوبات
السنبلة طوال فترة االستثمار.

أعلنت شــركــة «زي ــن» رعايتها
الرئيسية للنسخة الثالثة عشرة
مــن برنامج المسابقات اإلذاعــي
الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي «ك ـ ـنـ ــز  »FMال ـ ــذي
ً
ً
ُيـ ـق ـ ّـدم م ـف ـهــومــا م ـت ـم ـيــزا لـبــرامــج
ُ
الـمـســابـقــات الــرمـضــانـيــة وي ــذاع
عبر أثير إذاعة دولة الكويت 103.7
ً
ً
مساء كل
 FMيوميا من الساعة 9
شهر رمضان المبارك وفترة عيد
الفطر السعيد.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن رع ــاي ـت ـه ــا
لبرنامج «كنز  »FMأتت من منطلق
ح ــرص ـه ــا ع ـل ــى ت ـ ـنـ ـ ّـوع م ـح ـتــوى
حملتها الرمضانية «زين الشهور»
ليشمل البرامج والفقرات الثقافية
ً
وال ـتــروي ـح ـيــة ،وخ ـصــوصــا التي
ُ
تثري من معلومات المستمعين
ُ
ب ــال ـش ـك ــل ال ـ ـ ــذي ي ـح ـق ــق ال ـم ـت ـعــة
وال ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ،وإلتـ ـ ــاحـ ـ ــة ال ـف ــرص ــة
للجمهور للمشاركة في الفقرات
ال ـت ـفــاع ـل ـيــة الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا ه ــذه
البرنامج الترفيهي والـتــي تقدم
ال ـش ــرك ــة م ــن خ ــال ــه ال ـع ــدي ــد من
الجوائز ّ
القيمة بشكل يومي.

ويساعد ارتـفــاع المخزونات
األميركية ال ــذي تــم اإلع ــان عنه
أث ـن ــاء ال ـل ـيــل ف ــي ك ـبــح األس ـع ــار،
كذلك تفعل الضبابية بشأن ما
إذا كانت أوبك ومنتجون آخرون
ُ
سيبقون على تخفيضات اإلنتاج
للنصف الثاني من العام ،ودعمت
تخفيضات اإلنتاج األسعار بأكثر
من  30في المئة منذ بداية .2019
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان
ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول «أوبـ ـ ــك» ،إن

ال ـط ـل ــب ال ـع ــال ـم ــي ع ـل ــى خــام ـهــا
سيفوق المتوقع هذا العام.
وقال بنجامين لو محلل السلع
األولية لدى فيليب فيوتشرز في
سنغافورة لـ»رويترز» عبر البريد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إنـ ــه «عـ ـل ــى ال ــرغ ــم
مــن أن االضـطــرابــات على جانب
الـمـعــروض تـظــل داعـمــة ألسـعــار
النفط ،فــإن أوبــك لــم تصدر بعد
تصريحات تحوي إشارات بشأن
خطط اإلمدادات».

إرسـ ــال ح ــرف (س) أو ( )sعلى
الرقم .889999
وأضافت زين أنها حريصة في
شهر رمضان المبارك على ّ
تنوع
محتوى حملتها ليشمل البرامج
والفقرات الثقافية والترويحية،
وقامت هذا العام برعاية برنامج
«جبر خاطر» الذي ُي ّ
قدمه الناشط
في وسائل التواصل االجتماعي
فهد البشارة ،الــذي ُيعرض على
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ويتناول فيه البشارة العديد من
الموضوعات حول مكارم األخالق،
وال ـص ـلــة األرحـ ـ ــام ،وق ـي ــم الـشـهــر
الـفـضـيــل ،وذل ــك بـطــريـقــة حديثة
وس ـه ـلــة تـتـمـيــز ب ـكــون ـهــا قــريـبــة
مــن قلوب المشاهدين وبخاصة
الشباب منهم.

دش ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة
لـلـطـيــران هويتها الـتـجــاريــة الـجــديــدة
واسـتــراتـيـجـيـتـهــا الــرام ـيــة إل ــى تعزيز
نمو وتقدم قطاع الطيران بالسلطنة،
وج ــاء ت هــذه الـخـطــوة ضمن الجهود
التي تبذلها المجموعة لتمكين عمان
م ــن إبـ ــراز مـكــانـتـهــا كــوجـهــة سياحية
رائدة وجاذبة لالستثمارات الدولية.
وي ـع ـمــل ت ـحــت مـظـلــة الـمـجـمــوعــة 3
شركات هي :الطيران العماني ،مطارات
عـ ـم ــان ،الـ ـش ــرك ــة ال ـع ـم ــان ـي ــة ل ـخــدمــات
الطيران ،حيث تساهم المجموعة بدور

تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في عدم
انعقاد الجمعية العادية لشركة أبيار للتطوير
الـ ـعـ ـق ــاري ،أم ـ ــس ،ل ـم ـنــاق ـشــة ال ـب ـي ــان ــات الـمــال ـيــة
وأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  ،2018إذ بلغت نسبة الحضور 44
في المئة.
وفي كلمته بتقرير مجلس اإلدارة ،أكد رئيس
المجلس م ــرزوق الــرشــدان حــرص الـشــركــة على
وضع خطة عمل زمنية للسنوات الخمس المقبلة
تتضمن العديد من األهداف الواعدة إلعادة هيكلة
االلتزامات المالية للشركة من خالل تطوير بعض
المشاريع وبيع بعض األصول ،بما يكفل الوفاء
بااللتزامات المالية والتعاقدية.
وأشـ ـ ــار الـ ــرشـ ــدان إلـ ــى أن «اب ـ ـيـ ــار» اسـتــأنـفــت
أعـمــال الـبـنــاء والتطوير فــي مـشــروع «أولـجــانــا»
في ديسمبر  2018بعد توقف استمر عدة أشهر
بسبب إعادة هيكلة االلتزامات المالية للمشروع،
إذ بلغت نسبة اإلنجاز الحالية  75في المئة.
ً
وأضـ ــاف أن ال ـشــركــة تستعد حــال ـيــا لتطوير
مشروع حيوي مهم في منطقة الـجــداف بإمارة
دبي وبموقع استراتيجي بجانب محطة المترو
م ـبــاشــرة ،إذ ت ــم االن ـت ـهــاء م ــن إج ـ ـ ــراء ات تقسيم

ً
اس ـت ـم ــرارا لــدعـمــه الـمـسـتـمــر لألنشطة
الــريــاضـيــة والـشـبــاب الكويتي الـمــوهــوب،
ً
رع ــى بـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي « »KIBأخ ـيــرا
الفارس الكويتي ،ضــاري الحميدان ،الذي
ش ــارك ف ــي بـطــولــة ك ــأس األم ـي ــر الـخــامــس
عشرة لقفز الحواجز لموسم  ،2019والتي
تعد واحــدة من أكبر الفعاليات الرياضية
السنوية المرموقة في الكويت ،إلى جانب
مشاركته في بطولة هــذاب للفروسية في
دولة قطر.
وقـ ـ ــد أش ـ ـ ــاد « »KIBب ـ ـ ــروح ال ـح ـم ـي ــدان
ً
الرياضية ،وموهبته وقدراته العالية ،معربا
عن فخره برعاية هــذه الموهبة الكويتية
ال ـم ـت ـم ـيــزة ،ح ـيــث ن ــال ال ـح ـم ـيــدان الـمــركــز
الخامس في بطولة كأس األمير الخامس
عشرة لقفز الحواجز لموسم  ،2019والتي
أقيمت في نادي المسيلة للفروسية ،األمر
الذي عكس تفانيه الدائم والساعات الطويلة

التي يقضيها في التدريب .كما أشاد البنك
بــال ـم ـهــارات الـمـتـمـيــزة لـلــريــاضــي ال ـشــاب،
متمنيا له المزيد من النجاح في المستقبل.
وف ــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ص ــرح مــديــر أول
وحدة االتصال المؤسسي في البنك ،نواف
ً
ناجيا قائال« :تنبع رعايتنا لبطل الفروسية
الحميدان من إيماننا الراسخ بأهمية دعم
األنشطة والفعاليات التي تنمي الشباب،
ً
حيث إنـنــا نسعى دائ ـمــا الغـتـنــام الفرص
لمساعدتهم وتوفير كل الدعم الالزم الذي
يمكنهم م ــن الـتـمـيــز ،وخ ــاص ــة ف ــي مـجــال
ً
الرياضة .كما تتماشى هذه الرعاية أيضا
مــع الـعــديــد مــن مـبــادراتـنــا الموجهة نحو
دعم األنشطة الرياضية ،مع تركيزنا بشكل
خــاص على رعاية الرياضيين المحليين
الموهوبين لتمكينهم مــن الـمـشــاركــة في
مختلف البطوالت المحلية والدولية».
وتجدر اإلشارة إلى أن الرياضة وتمكين

الشباب ال يزاالن حجر الزاوية في برنامج
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة الــرائــد لـ ـ «.»KIB
ولهذا السبب ،يستمر البنك بتقديم دعمه
للرياضيين الشباب الموهوبين في جميع

المجاالت الرياضية ،ويسعى إلــى تعزيز
الثقافة الرياضية المحلية وتعزيز دورها
الــرئ ـي ـســي ف ــي الـمـجـتـمــع بـصـفـتــه شــريـكــا
حقيقيا في المجتمع.

ً
«عقارات الكويت» تقيم معرضا لدعم المنتج الكويتي

ً
نظمت شركة عـقــارات الكويت معرضا
ً
تسويقيا لجميع االحتياجات الرمضانية
فـ ــي م ـب ـن ــى س ـ ــوق الـ ـك ــوي ــت ي ــوم ــي األول
وال ـثــانــي م ــن شـهــر مــايــو الـ ـج ــاري ،وذل ــك
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس،
إنه شاركت في المعرض  8شركات محلية
ألصحاب مشروعات متوسطة وصغيرة،
ً
ً
وشهد إقـبــاال كبيرا من العائالت الراغبة
في االستفادة من العروض المميزة ،ودعما

ً
ل ـف ـكــرة ال ـم ـع ــرض ،وت ـش ـج ـي ـعــا ألص ـحــاب
المشروعات.
وأعـ ــرب ب ــدر ال ـهــاجــري نــائــب الــرئـيــس-
اإلدارة العقارية عن إيمان شركة عقارات
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ــدع ـ ــم الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
وا لـمـتــو سـطــة ،وتشجيع المنتج المحلي
وريادة الشباب الكويتي.
وأضاف الهاجري أن الشركات الصغيرة
ً
ً
وا لـ ـمـ ـت ــو سـ ـط ــة تـ ـ ـ ــؤدي دورا مـ ـهـ ـم ــا فــي
االقتصاد الكويتي إذ تساعد على تعزيز

أطـلـقــت شــركــة
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
« »VIVAوذراعها
لتزويد خدمات
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـ ــت
«كــوالـيـتــي نــت»،
ً
ً
عـ ــرضـ ــا م ـم ـيــزا
ألول م ــرة على
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ــت
الـ ـمـ ـن ــزل ــي ،مــع
باقات الدفع اآلجل.
ويمنح هذا العرض للعمالء
فرصة التمتع بخدمة إنترنت
ً
ً
ابتداء من  25دينارا ،مع
سريعة،
إمكانية الحصول على «راوتر»
عـنــد االش ـت ــراك بــإحــدى بــاقــات
الدفع اآلجل لمدة عام ،وسرعة
إن ـت ــرن ــت فــائ ـقــة ت ـصــل إلـ ــى 50
ميغابت في الثانية.
وقال المهندس مزيد الحربي
الرئيس التنفيذي لـ« »VIVAفي
تصريح صحافي أ م ــس« ،إننا
ً
نحرص دائما على تقديم أحدث
ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة واإلنـتــرنــت
ذات ج ــودة عــالـيــة ،كما نسعى

إل ــى الـتـمـيــز عـبــر الـحـفــاظ على
ريادتنا في مجال التكنولوجيا
وتنوع منتجاتنا ،لذلك أطلقنا
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت
ا لـمـنــز لــي لتلبية كــل متطلبات
عمالئنا من مختلف الشرائح،
بـ ـس ــرع ــة ف ــائـ ـق ــة ت ـت ـن ــاس ــب مــع
احتياجاتهم».

«العمانية للطيران» تدشن هويتها التجارية الجديدة
فاعل في تطبيق االستراتيجية الوطنية
للسياحة للــ 25عاما المقبلة .وتسعى
المجموعة إ لــى تحقيق هدفها طويل
األجل ،لترسيخ مكانة السلطنة كمركز
استراتيجي عالمي للسياحة واألعمال
وال ـلــوج ـس ـت ـيــات ،ب ـمــا ي ــدع ــم ال ـج ـهــود
الحكومية الرامية إلى إيجاد منظومة
متكاملة وشاملة لقطاع الطيران.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى ذل ـ ــك ،قـ ــال د .أحـمــد
الفطيسي« :بعد نجاح جهود السلطنة
فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد ب ـن ـي ــة أس ــاسـ ـي ــة عــال ـم ـيــة
المستوى ،وجاذبة لالستثمار األجنبي،

سند الشمري

ـار العمل على البدء في المخططات
األرض ،وجـ ٍ
الرئيسية للمشروع واستصدار تراخيص البناء.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـم ـش ــروع ي ـح ـتــوي ع ـلــى مـســاحــة
تجارية قدرها  200ألف قدم مربعة ،ومساحة بنائية
سكنية قدرها  150ألف قدم مربعة ،سيتم تطويرها
كمبنى سكني ضمن المشروع ،متوقعا البدء بأعمال
البناء في المشروع في .2020
وقــال إن حقوق الملكية للمساهمين انخفضت
بمبلغ  1.2مليون دينار ،بنسبة  1.4في المئة ،وذلك
بـسـبــب تـسـجـيــل خ ـس ــارة مـخـصـصــات عـلــى أرض
ً
الجداف ،الفتا إلى أن الشركة حققت خالل عام 2018
خسائر بلغت  1.68مليون دينار ،مقارنة بخسائر
قيمتها  3.99ماليين في .2017
وذكر أن الشركة قامت بتخفيض تكلفة التمويل
بقيمة  1.3مليون دينار ،بنسبة انخفاض بلغت 85.7
في المئة ،مما أدى إلى انخفاض صافي الخسائر
بقيمة  2.3مليون ،وبنسبة انخفاض قدرها  57.7في
المئة عن السنة المالية المنتهية في .2017
وأعلنت «ابيار» نتائجها المالية للفترة المالية
المنتهية في  31مارس  2019محققة خسائر بلغت
 136.25الف دينار بمقدار  0.12فلس للسهم ،مقارنة
بتحقيقها خسائر بقيمة  156.04الــف ديـنــار بما
يعادل  0.14فلس للسهم في نفس الفترة من عام
.2018

« »KIBيرعى البطل الكويتي ضاري الحميدان

ً
« »VIVAتطلق عرضا
على اإلنترنت المنزلي

«زين» الراعي الرئيسي لبرنامج
«كنز  »FMاإلذاعي
وبينت «زيــن» أن برنامج «كنز
العام
 »FMالسنوي الذي يأتي هذا
ً
للمرة الثالثة عشرة ويلقى متابعة
ً
ً
واعـجــابــا جماهيريا كــل ع ــام ،إذ
يـقــدم جــوائــز قيمة ألكـثــر مــن 30
ألف مشترك تجاوزت قيمتها 10
ً
ماليين دوالر مستهدفا مختلف
الـشــرائــح العمرية فــي المجتمع،
ويتميز بحوار الجمهور بطريقة
ّ
ممتعة وشائقة مــع بــث محتوى
ثقافي بشكل مختلف ومتطور،
وهو من تقديم اإلعالمي المتميز
أحمد الموسوي.
وت ـحــرص الـشــركــة عـلــى دعــم
الـ ـب ــرن ــام ــج اإلذاعـ ـ ـ ـ ــي ال ـم ـت ـم ـيــز
«كـنــز  »FMفــي رمـضــان كــل عام
ً
وخصوصا بعد النجاح الكبير
الذي شهده في األعوام السابقة،
ً
إذ ي ـح ـقــق ال ـب ــرن ــام ــج ت ـج ــاوب ــا
ً
رائـ ـع ــا م ــن الـمـسـتـمـعـيــن ط ــوال
شهر رمضان المبارك من خالل
المسابقات الترفيهية والجوائز
القيمة التي تقدمها الشركة من
خــالــه ،حيث مــا على الراغبين
فــي المشاركة فــي البرنامج إال

 136.25ألف دينار خسائر الشركة في الربع األول
●

«وربة» يعلن الرابحين الـ  5بسحوبات
«السنبلة» األسبوعية
أعلن بنك وربة الفائزين الخمسة
ف ـ ــي سـ ـح ــب ال ـس ـن ـب ـل ــة االسـ ـب ــوع ــي
ال ـت ــاس ــع ع ـشــر ب ـح ـضــور م ـم ـثــل عن
وزارة التجارة والصناعة وموظفي
بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم
الحظ خالل سحب السنبلة التاسع
عشر ،فقد توج  5رابحين من عمالء
ب ـن ــك وربـ ـ ــة ح ـص ــل ك ــل م ـن ـهــم عـلــى
 1000دينار كويتي هم :محمد فهيد
ج ــارال ـل ــه ال ـع ـج ـمــى ،ازدهـ ـ ــار أحـمــد
محمد م ــراد الـكـنــدري ،عبدالهادى
صالح عبد الهادى العجمى ،صالح
خلف عواد الفضلي ،ومجرن حمد
مجرن المجرن.
يمثل حـســاب السنبلة الخيار
األم ـ ـثـ ــل لـ ـك ــل ال ــراغـ ـبـ ـي ــن ب ـتــوف ـيــر
األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة
عـلــى أرصــدت ـهــم فــي الــوقــت نفسه
باالضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته
وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة
ً
وال ـفــائــدة األك ـبــر لـعـمــائــه ،ون ـظ ــرا لـتـنــامــي قــاعــدة
عمالئه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب ،يعيد
ّ
بنك وربــة إطــاق حـســاب «السنبلة» بحلة جديدة
ومتطورة في  2019تطوي في ثناياها جوائز نقدية
وعينية أكبر ،حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات
والقيمة اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي
يحصل عليها العمالء لتصل الــى أكثر من مليون
دينار كويتي!
ويـسـتـمــر الـبـنــك بــالـسـحــوبــات االسـبــوعـيــة على
خـمـســة رابـحـيــن  1000دي ـنــار لـكــل مـنـهــم ،وتتميز
السنبلة فــي  2019بــالـسـحــوبــات الـكـبــرى (Mega

الرشدان« :أبيار» وضعت خطة واعدة
للسنوات الخمس المقبلة

ها نحن اآلن ندخل مرحلة جديدة نحو
مستقبل أ ف ـضــل ،لنتمكن مــن خاللها
من تعزيز مكانة عمان االستراتيجية
كـ ـم ــرك ــز دولـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــارز لـ ـلـ ـطـ ـي ــران ،كـمــا
سيساهم ذلك في تقدم السلطنة بخطى
واثقة نحو تحقيق التنويع االقتصادي،
والمزيد من النمو واالزدهار ،بما يعود
بالنفع على جميع القطاعات».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـف ـط ـي ـس ــي« :يـ ـع ــد ق ـطــاع
ال ـط ـي ــران أح ــد ال ـم ـحــركــات األســاس ـيــة
للنمو االقتصادي ،ولدينا رؤية واضحة
لتطويره ،بما سينعكس إيجابا على

ج ـم ـيــع ال ـق ـط ــاع ــات ذات ال ـص ـل ــة ،مثل
السياحة واللوجستيات ،وكذلك الزراعة
والثروة السمكية».
مــن جانبه ،ذكــر الرئيس التنفيذي
للمجموعة العمانية للطيران مصطفى
الهنائي« :ال شك في أن تدشين هويتنا
التجارية الجديدة يشكل رسالة واضحة
بـ ــأن ق ـط ــاع ال ـط ـي ــران ف ــي ع ـم ــان يــوفــر
عالما من فرص األعمال ،واننا على أتم
اسـتـعــداد لمشاركة قصة نجاحنا مع
العالم ،وإب ــراز مكانة السلطنة كمركز
إقليمي وعالمي رائد لصناعة الطيران».

اإلصـ ــاحـ ــات وت ـم ـه ـيــد ال ـط ــري ــق لـلـتـنــوع
االقتصادي ،وجاءت هذه المبادرة المهمة
ً
انطالقا من توجيهات سمو األمير الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ب ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ونـ ـ ــرى أن
ازده ــار الـشــركــات الصغيرة والمتوسطة
هو في صميم النمو االقتصادي الشامل
والمستدام ويساعد على تمكين المنتج
الكويتي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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حسن البالم :الكويت
رفضت الفنانة شويكار عاش المخرج يوسف
غانم الصالح عراب
شاهين فترة عزلة امتدت تراجعت في كل شيء ولم
التنوع تاريخ ممتد من نشر مذكراتها أو
يتبق سوى الفن.
تحويلها إلى عمل درامي .عامين عقب فشل فيلم
العطاء.
«شيطان الصحراء».
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«كان» يشهد منافسة بين النجمات
بأثوابهن وصرعاتهن غير المألوفة
تتواصل فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته
ال ـ ــ 72وس ــط إق ـبــال كـثـيــف وتــوق ـعــات مختلفة مــن الـنـقــاد
والمتابعين للتجمع االكبر في أوروبا بالسينما ونجومها
المخضرمين والشباب في ظل الصراع الخفي الدائر في
المهرجان بين المخرجين لتقديم افضل إخراج ،ولحصد
السعفة الذهبية التي ستسجل باسمهم.
وستشمل العروض الرئيسية األخرى في المهرجان التي
ً
ستعرض تباعا بــدء ا مــن الغد أفــامــا جــديــدة لمخرجين
مـشـهــوريــن ،مـثــل الـمـخــرج اإلس ـبــانــي ب ـيــدرو أل ـمــودوفــار،
بفيلمه الجديد "( "Pain & Gloryاأللم والمجد) الذي يشارك
في بطولته كل من أنطونيو بانديراس وبينيلوب كروز.
كما سيشهد المهرجان عرض فيلم المخرج البريطاني
كين لوتش "( "Sorry, we missed youنأسف ،اشتقنا إليك)،
واألميركي تيرينس مالك بفيلم "( "AHidden Lifeحياة
خفية) ،إضافة إلى الشقيقين البلجيكيين لوك-بيار دارلين
بفيلم "( "The Young Ahmedأحمد الصغير).
وفـ ــي ف ـس ـحــة اخـ ـ ــرى ت ـت ـك ــرر ك ــل دورة م ــن ال ـم ـهــرجــان
اســوة بالمهرجانات العالمية ،يتم تسليط الـضــوء على
عــالــم األزيـ ـ ــاء وال ـم ــوض ــة وص ـن ــاع ال ـمــابــس والـفـســاتـيــن
واالكسسوارات وكل ما يتعلق باإلطاللة البهية المميزة
لـلـنـجـمــات الـسـيـنـمــائـيــات او ال ـن ـجــوم وال ـم ـشــاه ـيــر على
السجادة الحمراء.
ّ
وتألقت النجمة األميركية إيل فانينغ بثوب طويل من
الحرير باللون الدراقيّ ،
تزين بالتطريز عند الخصر وقد
حملت إطاللتها توقيع دار  Gucciمزينة بمجوهراتها.
ً
واخـتــارت الممثلة األميركية جوليان مــوو ثوبا عاري
الكتفين باللون األخضر الزمردي حمل توقيع دار ،Dior
وكــانــت النجمة سيلينا غوميز قــد ارت ــدت تـنــورة طويلة

ً
وثوبا قصيرا باللون األبيض وقد حملت إطاللتها توقيع
ّ
دار  ،Louis Vuittonبينما ّ
ماسية.
تزينت بمجوهرات
وس ــارت الممثلة اللبنانية دال ـيــدا خليل بـثــوب مـطـ ّـرز
ّ
ّ
والكحلية حمل توقيع المصمم
الفضية
بالكامل باألحجار
زياد نكد ,كما بدت العارضة والممثلة البرازيلية إليساندرا
أم ـبــروزيــو مـشــرقــة بـثــوب أبـيــض طــويــل تـ ّ
ـزيــن بالتطريز
والريش وحمل توقيع دار .Ralph&Russo
ّ
وتألقت الممثلة التايلندية آرايــا هارغيت بثوب ّ
تميز
بتصميمه المبتكر من حيث القصة واللون وحمل توقيع
دار  Ralph&Russoال ـبــري ـطــان ـيــة .وارت ـ ـ ــدت ال ـعــارضــة
ً ّ ً
ً
والممثلة األلمانية باربارا ميير ثوبا فضيا طويال
تـ ّ
ـزيــن بالستراس والــريــش ،وحـمــل توقيع المصمم
اللبناني زياد نكد.
واختارت النجمة األميركية -الكورية جيسيكا جانغ
ثــوبـ ًـا أب ـيــض تـ ّ
ـزيــن بـقـطــع ال ـمــرايــا وال ــري ــش وحملت
إطاللتها توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي ،وقد
ّ
نسقتها مع مجوهرات ماسية من دار
شوبارد.
وب ـ ـ ــدت ال ـم ـم ـث ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة إي ـف ــا
ً
لونغوريا أنيقة جدا بثوب ُصمم لها
ً
خصوصا وحمل توقيع دار Alberta
 ،Ferrettiوهو ّ
تميز بتصميمه العاري
الـكـتـفـيــن وخـلـيــط م ــن ق ـمــاش الـتــرتــر
والساتان باللون الزهري الهادئ.
الى ذلك ،تبقى السجادة الحمراء
هي اللون االشهر واالكثر نجومية
وال ـتــي تشكل الـعـنــوان االب ــرز لهذا
المهرجان.

ميك جاغر

اريانا غراندي

أليساندرا أمبروزيو

بريتني سبيرز

مصور محترف يقاضي غراندي بسبب صورة

فيديو لميك جاغر يبرهن على تعافيه ولياقته

مدير أعمال سبيرز يشكك في مستقبلها الفني

رفع المصور المحترف روبرت باربيرا دعوى قضائية ضد المغنية العالميةأريانا
غــرانــدي ،متهما إياها بنشرها صــورة لها ،عبر صفحتها بأحد مواقع التواصل ،كان
التقطها لها ،دون الحصول على حقوق النشر.
وفــي الـصــورة ،تطل غــرانــدي حاملة حقيبة كتب عليها "سويتنر" ( )Sweetnerاسم
ألبومها الرابع.

نشر نجم "رولينغ ستونز"ميك جاغر فيديو على صفحته بأحد مواقع التواصل ،يظهر
فيه حركاته الراقصة الشهيرة في االستوديو.
وبالتالي برهن ميك جاغر ،البالغ  75عاما ،للناس أنه تعافى واستعاد لياقته بعد
عملية قلب سابقة.
وكان فريق "رولينغ ستونز" اضطر إلى تأجيل جولة موسيقية حتى يكمل ميك جاغر
العالج.

عبر الري رودولف مدير أعمال مغنية البوب بريتني سبيرز عن قلقه إزاء صحتها
ً
ً
النفسية ،قائال إنه يعتقد أن عليها أال تعود للغناء قريبا ،أو "أال تعود أبدا".
ّ
وعلقت سبيرز عرضا جديدا كان من المزمع أن ينظم في الس فيغاس ،بعد مرض
والدها الشديد ،بسبب إصابته بتمزق في القولون.

ّ
غوميز تندد بالتأثير السلبي للسوشيال ميديا

ّ
تتجنب الصور التي ال فائدة منها

ّ
ّ
نددت الفنانة األميركية سيلينا غوميز ،التي يتابع حسابها
على "إنـسـتـغــرام" نحو  150مليون مشترك ،بالتأثير السلبي
لشبكات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي (ســوشـيــال مـيــديــا) عـلــى أبـنــاء
جيلها.
وقالت غوميز ،خالل مؤتمر صحافي في مهرجان كان حضرته
ّ
مع طاقم فيلم "ذي ديد دونت داي" ،الذي تشارك فيه" :أظــن أن
عالمنا يعاني مشاكل كثيرة ،وما أراد المخرج جيم جارموش
ّ
إظهاره من خالل هذا الفيلم هو أن شبكات التواصل االجتماعي
كان لها تداعيات وخيمة على أبناء جيلي".
ّ
وأردفت المغنية والممثلة األميركية" :هي منصات رائعة من

ّ
دون ّ
شك ،لكنها ّ
تعرض الفتيان والفتيات ألمور شتى .فهم ليسوا
ّ
ّ
على اطالع كامل على ما يحصل في العالم من تطورات ،وأظن
ّ
أنه ألمر خطير أن يتلقى الناس معلومات ليست بالصحيحة".
وأشــارت إلى أنها تسعى شخصيا إلى تشارك مسائل تثير
ّ
فعال حماستها ،موضحة" :أتجنب أيضا الصور التي ال فائدة
منها ،إذ ّ
أحب أن يكون لها مغزى".
وقد اشتهرت غوميز البالغة من العمر  26عاما بأفالم لألطفال
من إنتاج "ديزني" ،قبل أن تخوض غمار الغناء ويذيع صيتها
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
(أ ف ب)

سيلينا غوميز
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غادة عبدالرازق :راهنت على فريق «حدوتة مرة»
«انتظروا تطورات الحلقات المقبلة ...وال أقسى من بيع األم ألبنائها»
القاهرة  -هيثم عسران

دخلت الفنانة غادة عبدالرازق
السباق الرمضاني بشكل
مفاجئ من خالل مسلسلها
"حدوتة مرة" الذي عرض عبر
أكثر من شاشة.
في دردشتها مع "الجريدة"
تتحدث غادة عن العمل
وكواليسه وفريق العمل
وغيرها من التفاصيل.

سأحصل
على إجازة
بعد المسلسل
ولم أحسم
مشروعي
المقبل

•

• ما سبب تأخرك عن حسم موقفك من
الدراما الرمضانية؟
 الـحـقـيـقــة أن تـجــربــة "ح ــدوت ــة م ــرة"أقصر تجربة قدمتها لعمل درام ــي من
ح ـيــث وق ــت ال ـت ـصــويــر وال ـض ـغــط ال ــذي
ع ـم ـل ـنــاه ف ـي ــه ح ـت ــى ي ـخ ــرج ال ـع ـم ــل إل ــى
ُ
واجهت مشكالت الكل
النور ،في النهاية
يعرف تفاصيلها ،وفي الوقت نفسه كنت
أبحث عن عمل أقدمه بشكل جيد وأشعر
م ــن خــالــه أن ـنــي ق ـ ــادرة عـلــى الـحـضــور
بالصورة التي ينتظرها مني الجمهور
من حيث المستوى الفني.
وع ـن ــدم ــا ق ـ ــرأت ق ـصــة "ح ــدوت ــة م ــرة"
وافقت على خوض التجربة لكن األمر لم
ً
يكن محسوما حتى وقت قريب ،وبدأنا
التصوير للحاق بالعرض الرمضاني،
وعملنا تحت ضغط شديد خالل الفترة
الماضية فنحن مستمرون في التصوير
ً
ســاعــات طويلة يــومـيــا فــي رمـضــان بال
ً
إجازات خصوصا أنه تبقى نحو  40في
المئة من المشاهد بدأ رمضان دون أن
نصورها.
ً
• كيف اخـتــرت العمل ،خصوصا أن
مــؤلـفــه ي ـخــوض تـجــربــة الـكـتــابــة للمرة
األولى؟
 تعرفت على عمر عن طريق أصدقاءمشتركين بيننا ومنهم مــد يــر أعمالي
وعندما قــرأت الفكرة تحمست لخوض
التجربة من دون تردد فالعمل معالجته
ً
مكتوبة بشكل احترافي جــدا واألحــداث
جذبتني منذ قراء تها لــذا شعرت أنني
ع ـثــرت عـلــى الـسـيـنــاريــو ال ــذي يمكنني
ت ـقــدي ـمــه ب ـش ـكــل م ـخ ـت ـلــف ع ــن األعـ ـم ــال
السابقة ،ومن هنا بدأ التحضير للعمل.
نعم تـطــورات األح ــداث جذبتني منذ
ال ـ ـقـ ــراءة األولـ ـ ـ ــى ،فـ ــاألحـ ــداث تـتـصــاعــد
بشكل كبير لــن يشعر معها الجمهور
بالملل وما شاهدتموه حتى اآلن ليس
كل شيء فالحلقات في النهاية ستشهد
ً
ً
انقالبا كبيرا
وت ـطــورات ال أستطع الحديث عنها،
لكن انتظروها.
• تتعاونين في العمل مع المخرجة
يــاسـمـيــن أح ـم ــد ال ـت ــي ت ـخ ــوض تـجــربــة
ً
اإلخراج أيضا للمرة األولى؟
 ب ــالـ ـفـ ـع ــل ي ــاسـ ـمـ ـي ــن سـ ـتـ ـك ــون مــنال ـم ـخ ــرج ــات ذوات الـ ـش ــأن ف ــي ال ـقــريــب
ال ـ ـعـ ــاجـ ــل ،وسـ ـي ــذك ــر ال ـج ـم ـي ــع أن أول
تجربة لها كانت معي في "حدوتة مرة"،
فهي مخرجة لديها رؤي ــة وق ــادرة على

الـتـعـبـيــر عــن رؤيـتـهــا مــن خ ــال القصة
التي تـصــورهــا ،ولمست ذلــك مــن اليوم
للتصوير فكانت حريصة على أن تخرج
جميع المشاهد بشكل جيد.
• البعض يــرى أن النجوم يفضلون
الـتــوجــه فــي بـعــض األع ـم ــال لمخرجين
ج ــدد ح ـتــى يـتـمـكـنــوا م ــن ف ــرض وجـهــة
نظرهم؟
ً
 هذا االمر خاطئ كليا ،ألنه ال يوجدعمل جيد يـخــرج لـلـنــور ،دون أن يكون
هناك مخرج مسؤول عن العمل ،وعلى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـش ـخ ـص ــي اسـ ـتـ ـف ــدت مــن
جميع الـمـخــرجـيــن الــذيــن عملت معهم
ً
مــن قـبــل واسـتـفــدت أي ـضــا مــن ياسمين
فــي تـجــربـتـهــا م ـعــي ،والـمـمـثــل ال يمكن
ـن ينجح وهو يفكر في أمور غير دوره
خــال الـتـصــويــر ،فكيف أك ــون مسؤولة
عن مهام المخرج والممثل بالوقت ذاته،
إذ كــان األم ــر كــذلــك فلن أستطع اإللـمــام
ً
بالشخصية مطلقا.
ّ
• بمناسبة الشخصية ،هل أثر ضيق
الوقت على التحضيرات؟
 أع ـيــش الـشـخـصـيــة بـمـجــرد ارتـ ــداءمالبسها في اليوم األول للتصوير وتظل
معي حتى نهاية التصوير ،هناك تصور
تم وضعه قبل أن نبدأ مع فريق العمل
ً
وجلسنا معا واتفقنا على كل شيء لكن
في النهاية يظل ارتباطي بالشخصية
ً
م ـت ـع ـل ـق ــا ب ـش ـك ــل رئـ ـيـ ـس ــي بــال ـت ـصــويــر
والدخول في أجوائها.
• هــل تــأثــر الـعـمــل بـتــأخــر التصوير
الخارجي؟
 نـصــور الـمـشــاهــد مــا بـيــن الــداخـلــيوالـ ـخ ــارج ــي ب ـس ـبــب طـبـيـعــة األحـ ـ ــداث،
ً
والعبء الواقع علينا دائما ارتبط بوجود
أح ـ ـ ــداث ك ـث ـي ــرة ن ـق ــوم ب ـت ـصــويــرهــا فــي
ً
الخارج أيضا ،فهناك أيام قمنا بالعمل
فيها لـمــدة يــومـيــن مـتــواصـلـيــن وفــريــق
العمل لم يتوان في االلـتــزام بالمواعيد
المحددة كي نستطع اللحاق بالعرض
الرمضاني.
• ل ـكــن ال ـج ـم ـهــور ال ـت ــف ح ــول مــوقــع
التصوير أكثر من مرة؟
 ب ــالـ ـفـ ـع ــل وه ـ ـ ـ ــذا االم ـ ـ ـ ــر ي ـج ـع ـل ـنــياشـعــر بالسعادة وبـحــب الـنــاس لــي وال
يضايقني بالرغم من أنه يسبب ضغط
علينا كفريق عمل بسبب ضيق الوقت
والـ ــراكـ ــورات ال ـخــاصــة بــالـمـشــاهــد لكن
في النهاية حب الناس نعمة أدعــو الله
أن يديمها.

أخبار النجوم

حملة تضامن مع كاملة
أبوذكري

كاملة أبو ذكري

غادة عبدالرازق
• هل ترين أن عرض العمل على أكثر
من شاشة قد أفادك؟
 بــال ـتــأك ـيــد ،دع ـن ــا نـتـفــق أن ال ـعــرضال ـ ـح ـ ـصـ ــري ل ـ ــه خـ ـص ــوصـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــرض
ً
المشترك لــه مميزات أيـضــا ،فالجمهور
سيتمكن في العرض المشترك للعمل عبر
أكـثــر مــن شــاشــة مــن مـشــاهــدة المسلسل
في أي وقــت على مــدار يــوم على العكس
من العرض المشفر الذي ال يجعل العمل
ً
تتم إعــادتــه أكـثــر مــن  4م ــرات يــومـيــا في
أفضل األحوال.
• ماذا عن مشاريعك القادمة؟
ً
 حاليا ال أفكر سوى في االنتهاء منتصوير المسلسل وبعدها سأحصل على
إجازة بسبب المجهود الكبير الذي بذلنا
خالل التصوير وساحسم بعدها خطوتي

ً
القادمة خاصة أن هناك أفكارا ألكثر من
ً
عمل لكن لم أحسم موقفي منها كليا.
ً
شكرا أنغام وأحمد إبراهيم
قالت غادة إنها تحرص على االهتمام
ً
ً
بشارة العمل باعتبارها جــزء ا رئيسيا
مــن العمل بالفعل وال تقل أهمية عنه،
مضيفة" :مهما قلت لن أستطع أن أعطي
ان ـغــام حـقـهــا ،فـهــي إنـســانــة جميلة هي
وزوجها أحمد إبراهيم الذي أشرف على
األغنية".
وأضافت أنهَ ما ال يعرفه الكثيرين ان
ً
أنـغــام لــم تتقاض أج ــرا مقابل تقديمها
األغنية ،وأهدتها إلى فريق العمل وهذا
ً
الموقف ليس غريبا عليها فهي فنانة
كبيرة وأشكرها على دعمها للعمل.

ش ـهــدت ال ـس ــاع ــات ال ـمــاض ـيــة حـمـلــة تـضــامــن
ق ــوي ــة مـ ــع ال ـم ـخ ــرج ــة ك ــام ـل ــة أب ـ ــو ذك ـ ــري عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي ،بعد مجموعة من
المنشورات التي وجهت ضدها وبعض المقاالت
الصحافية التي أعلنت أنها موجهة من جانب
القائمين على مسلسل "زي الشمس" الذي تركته
بـعــد أن صـ ــورت رب ــع ع ــدد حـلـقــاتــه واستكمله
المخرج سامح عبدالعزيز بعد مشكلة كبيرة
مع الشركة المنتجة وبطلة العمل الفنانة الشابة
دينا الشربيني.
وكــانــت تقارير صحافية نـشــرت ،واعتبرتها
كاملة أنـهــا موجهة مــن طــاقــم الـعـمــل ،اتهمتها
بــأن ـهــا كـ ــادت تـسـبــب خ ـســائــر ف ــادح ــة لـلـشــركــة
المنتجة نتيجة البطء في عمليات التصوير وأن
المسلسل كــاد أن يخرج من الموسم الرمضان
لوال التحاق المخرج سامح عبدالعزيز والمخرج
أحمد مدحت بالوحدة الثانية ،وشارك في حملة
الـتـضــامــن ع ــدد مــن الـنـقــاد الفنيين مـثــل طــارق
ال ـش ـنــاوي وحـسـيــن إسـمــاعـيــل وع ــدد كـبـيــر من
الفنانين والـمـشــاهــديــن والـمـتــابـعـيــن ،وج ــاء ت
ً
الحملة عقب إعالن كاملة رسميا أنها طلبت رفع
اسمها من على "تتر" العمل عند فسخ التعاقد
وأنها "ال تتشرف باالرتباط بمثل هذا العمل".

مشاهد بأذهان الجماهير في مسلسالت رمضان
تهديد المقدم لممدوح وبلطجة حنان مطاوع األبرز
القاهرة  -محمد قدري

بوستر «زي الشمس»

مواقع التواصل
تداول رواد ً
االجتماعي عددا من المشاهد
المسلسالت
المؤثرة بعدد من ً
الرمضانية المذاعة حاليا ،مثل
"زلزال وولد الغالبة وزي الشمس
وأبو جبل" وغيرها أثارت الجدل
واإلعجاب ،وكانت اإلشادات عالية
بأداء الممثلين.
في مسلسل "ولد الغالبة" للفنان أحمد
السقا ،جاء مشهد تهديد الفنانة إنجي
الـمـقــدم للفنان محمد م ـمــدوح صاحب
شخصية ضــاحــي ،على رأس المشاهد
المؤثرة ،نظرا للعالقة العاطفية القديمة
بينهما ،والتي انتهت باستحالة الزواج
بينهما ،في حين يحاول ضاحي اإليقاع
بشقيقتها لــانـتـقــام مـنـهــا وأشـقــائـهــا،
وفي المسلسل نفسه جاء مشهد محاولة
الفنانة مي عمر قتل زوجها الفنان هادي
الجيار وإخباره بأنها وضعت له السم
في الطعام ونزوله على األرض في وضع
الــذل ،ثم تخبره بأنها لم تفعل ذلــك ،بل
أرادت إذالل ـ ــه ،وت ـ ــداول الـمـتــابـعــون هــذا
المشهد بكثافة.

«لمس أكتاف»

وجاء مشهد الفنانة حنان مطاوع في
مسلسلها الجديد "لمس أكـتــاف" ،الذي
تقدمه بالطريقة الشعبية ،مميزا للغاية،
ً
ونال مشاهدات عالية جدا ،وهو مشهد
توزيعها مـســاعــدات فــي ال ـحــارة ،وحين
ّ
سبتها إحدى السيدات قامت بتعنيفها
وضربها وقص شعرها وجمع التبرعات
م ــرة أخ ــرى وتـهــديــد المنطقة بالكامل،
حيث إنها ابنة األسرة الحاكمة للمنطقة
عن طريقة التجارة غير المشروعة التي
تعمل بها األسرة وأهل المنطقة.

كلبش

وفــي مسلسل كلبش (الـجــزء الثاني)
ج ــاء مشهد االع ـت ــداء عـلــى شــركــة األمــن
الجديدة التي افتتحها سليم األنصاري،
ال ــذي يـقــدمــه الـفـنــان أمـيــر كـ ــرارة جــاذبــا
ل ـل ـج ـم ـهــور ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،ح ـيــث ام ـتــزج
الـمـشـهــد بــال ـحــركــة واألكـ ـش ــن الـخـفـيــف،
وأظ ـه ــر مـ ـه ــارات ألم ـي ــر كـ ـ ــرارة وال ـف ـنــان
الشاب أحمد العوضي والفنان محمود
حافظ في مواجهة عملية إرهابية ،كما
جاء مشهد سقوط ابن سليم األنصاري
فــي الحضانة وع ــدم معرفة السبب من
المشاهد المؤثرة أيضا.

زي الشمس

وجــاء مسلسل "زي الشمس" على رأس
المفاجآت هذا العام من خالل أداء تمثيلي
مميز للفنانة الشابة دينا الشربيني ،بعد
أن قدمت عدة مشاهد مميزة للغاية ،وجاء
المشهد األهم لها هو اعتراف الفنان أحمد
السعدني بخيانتها مع شقيقتها الفنانة
ري ـه ــام ع ـبــدال ـغ ـفــور وان ـف ـعــال ـهــا وعــودت ـهــا
لالعتذار ،وأنها تحبه وال تريد البعد عنه،
وحـ ـق ــق ال ـم ـش ـهــد أعـ ـل ــى مـ ـش ــاه ــدات خ ــال
الساعات الماضية ،كما جاء مشهد متابعة
ديـنــا لــريـهــام عبدالغفور ومهاجمتها من
المشاهد الـتــي نــالــت إع ـجــاب المشاهدين
ايـ ـض ــا ،وان ـق ـس ـم ــت اآلراء ح ـ ــول ال ـم ـخــرج
المسؤول عن هذا المشهد؛ هل هو المخرج
س ــام ــح ع ـب ــدال ـع ــزي ــز أم ال ـم ـخ ــرج ــة كــامـلــة
أبوذكري.

أبوجبل

وتــابــع المشاهدون مسلسل "أبــو جبل"
للفنان مصطفى شعبان ،وكان مشهد وفاة
الفنان حسن حسني من المشاهد المهمة
خــال األح ــداث ،وأح ــدث حــزنــا كبيرا لعدد
من المتابعين ،نظرا لمكانته لدى الجمهور،
وكان مشهد احتراق منزل مصطفى شعبان
ووف ــاة أبـنــائــه الـصـغــار مــن المشاهد التي
حققت نجاحا كبيرا خالل الحلقات الماضية.

قمر هادي

مشهد وفــاة نجلة الفنان هاني سالمة
فــي مسلسله "قـمــر هـ ــادي" ج ــاء عـلــى رأس
المشاهد الـمــؤثــرة ه ــذا ال ـعــام ،ع ــاوة على
مشهد حمله جثة الطفلة الصغيرة ودفنها
فــي مقابر األس ــرة ،ومــن المشاهد المميزة
التي أثارت حيرة الجمهور عدم معرفة بطل
العمل هاني سالمة زوجته؛ هل هي يسرا
اللوزي أم الفنانة داليا مصطفى.

هوجان

وفي مسلسل هوجان للفنان محمد عادل
إم ــام ،جــاء مشهد اللقاء األول بينه وبين
الفنان الشابة أسماء أبواليزيد على رأس
المشاهد الـمـمـيــزة ،وأش ــاد عــدد كبير من
النقاد بــاألداء التمثيلي للثنائي ،وخاصة
الـفـنــانــة الـشــابــة الـتــي اسـتـطــاعــت أن تقدم
دورا جديدا ومميزا بسهولة طبيعية ،كما
جاء مشهد ضرب "إمام" لطليق "أبو اليزيد"
في الحارة على رأس المشاهد التي حققت
مـشــاهــدات عالية ،نظرا لتقديمه المشهد
بشكل جيد يمزج بين األكشن والكوميديا.

زلزال

وجــاء المشهد الرومانسي بين الفنان
محمد رم ـضــان والـفـنــانــة الـشــابــة هـنــادي
م ـه ـن ــى ف ـ ــي م ـس ـل ـس ـلــه الـ ـج ــدي ــد "زلـ ـ ـ ـ ــزال"
م ــن ال ـم ـش ــاه ــد ال ـم ـم ـي ــزة ،ل ــوج ــود جــرعــة
رومــان ـس ـيــة ك ـب ـيــرة ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـصــورة
ال ـم ـم ـيــزة لـتـصــويــرهــا ف ــي ال ــزراع ــة وســط
أجــواء مناسبة ،وتــداول الكثيرون الحوار
الــذي دار بين الطرفين بالصور والفيديو
وانتشر انتشارا كبيرا على ال ـ "سوشيال
مـيــديــا" ورف ــع مــن أس ـهــم ه ـنــادي بطريقة
كبيرة للغاية.

وفاة سارة التونسي

ومن المشاهد المميزة هذا العام مشهد
وفــاة الفنانة الشابة ســارة التونسي التي
جسدت دور والدة الفنانة ياسمين صبري
في مسلسل "حكايتي" ،وانفعال ياسمين
وحزنها على والدتها أثار الجمهور للغاية،
وتم تداول المشهد بطريقة كبيرة ،كما جاء
مشهد معارضة ياسمين لوالدها بسبب
رغبتها مــن زواج ـهــا مــن اب ــن عمها رغما
عنها من المشاهد التي رآها الجمهور قوية.

توابل ةديرجلا
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ّ
غانم الصالح عراب التنوع...
تاريخ ممتد من العطاء ()٤ - 1
ّ
عشقه للتمثيل تغلب على حلمه بالعمل طبيب أطفال
عندما سئل في أحد اللقاءات التلفزيونية :كيف
يقدم نفسه للجمهور؟ كانت إجابته صادمة للمذيع
والمشاهدين على حد سواء ،فقد ابتسم الفنان
الراحل غانم الصالح في خجل ،وقال بتواضع الكبار:
"غانم الصالح فنان ..أو يقال ،والله ًأعلم" ،رغم أنه
كان في أوج شهرته ويحمل تاريخا من العطاء في
المسرح والتلفزيون واإلذاعة ،إال أن التواضع كان
ُ
شعاره ،لم تغره الشهرة ولم تنل منه ًالنجومية ،هو
يقدم نفسه كإنسان قبل أن يكون فنانا أجاد في جميع
األدوار التي قدمها على مدار سنوات ،فاستحق أن
ّ
يلقب ّ
بعراب التنوع.
محمد جمعة

شارك في طفولته
بأنشطة الكشافة
واألشبال والتمثيل
والرياضة واإلذاعة

وقف للمرة األولى
ً
ممثال على خشبة
المسرح عام 1952

عقب الدراسة عمل
سكرتير جلسات في
محكمة االستئناف
والقضايا

ولـ ـ ــد الـ ـفـ ـن ــان غ ــان ــم صــالــح
الغوينم في مدينة الكويت عام
 1943بمنطقة صيهد العوازم
قرب قصر السيف العامر .كان
والده يمتلك بقالة كبيرة لبيع
التمور والخز ومواد تموينية
ع ــدي ــدة ،ت ــزوج ع ــام  1960ولــه
 5أوالد.
ع ــاش وس ــط أس ــرت ــه بحي
الـمــرقــاب الشعبي ،داخــل بيت
كبير ضم األعـمــام وزوجاتهم
ّ
وأوالدهم ،فتعلم كيفية التأقلم
مع الصعوبات ،وقيمة الطيبة
وال ـع ـش ــرة ال ـح ـس ـنــة الـمـتــأتـيــة
باالختالط والتعاون.
وصـ ـ ــف ال ـ ــراح ـ ــل فـ ــي حـ ــوار
س ــاب ــق ط ـف ــول ـت ــه بــال ـس ـع ـيــدة،
ً
مـضـيـفــا« :حـتــى الـحـيــاة كانت
صحية أكثر من الوقت الحالي،
فلم يكن لدينا ثالجات لحفظ
ال ـط ـع ــام .كـ ــان ه ـن ــاك «ال ـم ــال»
يـعـلــق ف ــي ال ـش ـجــر ،نـضــع فيه
ً
ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن ال ـق ـطــط
والفئران.
وي ـض ـي ــف" :أذك ـ ـ ــر أن ـن ــا كـنــا
ن ـ ــأك ـ ــل ال ـ ـس ـ ـمـ ــك كـ ـ ــل خ ـم ـي ــس،
وال ــدج ــاج نــربـيــه فــي الـبـيــوت،
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ك ـ ـ ـ ــان لـ ــدي ـ ـنـ ــا «ح ـ ـ ــوش
الــدبــش» بـكــل بـيــت ،يــربــى فيه
البقر واألغنام والدجاج ،وهو
حوش منعزل عن البيت بعض
الشيء .أتذكر الوالدة ،رحمها
الـلــه ،حيث كانت تحلب البقر
ً
صباحا وتجهز الحليب.
وفي الصيف ...كنا ننام على
ال ـس ـط ــح ،وفـ ــي ال ـش ـت ــاء داخ ــل
البيت .القائم على البيت هي
الوالدة ،أما األب فهو المسؤول
ع ـ ــن ت ــوفـ ـي ــر أسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ــراحـ ــة
وال ـم ـع ـي ـشــة ال ـط ـي ـب ــة .ال ــرج ــال
ي ـع ـم ـل ــون ب ــال ـب ـح ــر ،ي ـغ ـي ـبــون
عـ ــن زوج ــاتـ ـه ــم  3و 4أش ـه ــر،
واألمهات هن من ربين األجيال،
ل ــذا ك ــان لـلـمــرأة دور كبير في
النهضة باألبناء بتلك الفترة».
لطالما حلم غانم الصالح،
ـان فتيا ،بــأن يصبح
عندما كـ ّ
ف ـن ــان ــا ،ل ـكــنــه أح ـ ـ ّـب ال ـع ـلــم في
الوقت نفسه ،وتمنى أن يكون
طبيب أطفال ،وكانت تستهويه
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـط ــب،
ويقتني معدات طبية خاصة.
في طفولته شارك بنشاطات
الكشافة واأل ش ـبــال والتمثيل
والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .أول

تنقل الصالح بين التراجيديا والكوميديا ،فرسم
االبتسامة على الوجوه بأداء السهل الممتنع ،واستفز
المشاعر ليثير في األنفس الشجون ،من منا ال يذكر
"غرباء" ،و"كامل األوصاف" ،و"الخراز" ،و"إذا فات
الوقت ما ينفع الصوت" ،و"القلب الكبير" ،و"األقدار"،
و"الرحيل" ،و"خالتي قماشة" ،و"عائلة أبيض
وأسود" ،و"أم البنات" ،و"محكمة الفريج" ،و"إخوان
مريم" ،و"البيت الكبير" ،و"الطير والعاصفة" ،و"قاصد
خير" ،و"يوميات متقاعد" ،و"ليلة عيد"؟ والعشرات
من األعمال التي سنستعرضها خالل السطور
التالية.
م ـ ــدرس ـ ــة الـ ـتـ ـح ــق بـ ـه ــا ك ــان ــت
م ــدرس ــة ال ـم ــرق ــاب ع ــام ،1949
وكان ناظرها آنذاك عبدالعزيز
الــدوســري ،مــن أســاتــذتــه :نجم
الـخـضـيــر ،وخ ــال ــد الـمـسـعــود،
وم ــا جــاســم عـبــدالــرحـمــن بن
دعيج ،وجميل وسالم العليان،
ثــم انـتـقــل إل ــى مــدرســة قتيبة،
وكان الناظر خالد المسعود.
عام  1952وقف للمرة األولى
ً
م ـم ـثــا ع ـلــى خ ـش ـبــة ال ـم ـســرح
في مسرحية «سيدنا علي بن
أبــي طــالــب» (ك ـ ّـرم الـلــه وجـهــه)،
ف ــي ح ـض ــور ال ـش ـيــخ عـبــدالـلــه
الجابر ،ثــم انتقل إلــى مدرسة
الـمـبــاركـيــة فــي س ــوق الـتـجــار،
وك ـ ــان ن ــاظ ــر ال ـم ــدرس ــة آنـ ــذاك
صالح عبدالملك الصالح ،من
رفاقه في تلك الفترة:
ع ـبــدال ـح ـس ـيــن ع ـب ــدال ــرض ــا،
وعبدالوهاب سلطان ...وكانوا
يـ ـق ــدم ــون م ـ ــواق ـ ــف ك ــوم ـي ــدي ــة
واج ـت ـمــاع ـيــة م ــن خـ ــال فــريــق
ال ـك ـش ــاف ــة ،م ــن ث ــم ان ـت ـق ــل إل ــى
م ــدرس ــة ح ــول ــي ال ـم ـتــوس ـطــة،
وفـ ـيـ ـه ــا ب ـ ـ ـ ــدأت م ــوهـ ـبـ ـت ــه فــي
التمثيل تظهر.

محطات درامية
 عـ ــام  1958ش ــاه ــد لـلـمــرةً
ً
األولى فيلما سينمائيا بعنوان
«عنتر وعبلة» لسراج منير.
 ع ــام  1959ت ــرك ال ــدراس ــة،ف ـع ـمــل س ـكــرت ـيــر ج ـل ـســات في
محكمة االستئناف والقضايا،
ً
ً
وت ـقــاضــى راتـ ـب ــا ج ـي ــدا آن ــذاك
يقدر بحوالي  900روبية.
 عـ ــام  1961أع ـل ـنــت دائـ ــرةشؤون العمل في وزارة الشؤون
ً
االجتماعية والعمل حاليا عن
تشكيل لجنة لتأسيس «فرقة
المسرح العربي» ،وكان الفنان
حمد الرجيب رئيسها ،ويشرف
الـ ـفـ ـن ــان زكـ ـ ــي ط ـل ـي ـم ــات عـلــى
تــأسـيـسـهــا ،فـفـتــح ال ـبــاب أمــام
الوجوه الجديدة لعضويتها،
تقدم إليها حوالي  400شخص
واخـتــارت اللجنة أقــل من 100
شاب.
 أول عـمــل مـســرحــي شــاركفـيــه غــانــم ال ـصــالــح م ــع «فــرقــة
الـمـســرح ال ـعــربــي» ك ــان «صقر
قريش» ،تأليف محمد تيمور،
إخـ ـ ـ ــراج زكـ ـ ــي ط ـل ـي ـم ــات ،أدى

الصالح والفنانة القديرة حياة الفهد

فـيـهــا دور االنـ ـ ــوف م ــع :مــريــم
ال ـغ ـض ـب ــان ،وم ــري ــم ال ـص ــال ــح،
وعبدالله خريبط ،وعبدالوهاب
س ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــان ،وع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا ،وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
الضويحي ،وحسين الصالح
الـ ــدوسـ ــري ،وخ ــال ــد النفيسي
وآخرين.
 أول أج ـ ــر ت ـق ــاض ــاه غــانــمالـ ـص ــال ــح فـ ــي ح ـي ــات ــه ال ـف ـن ـيــة
ك ــان  38دي ـن ــارا ع ــن دوره في
مـســرحـيــة «ص ـق ــر ق ــري ــش» ،ثم
ت ــوال ــت الـ ـع ــروض الـمـســرحـيــة
على النحو التالي:
 "اب ـ ــن جـ ــا" ( 20ديـسـمـبــر )1962عـ ـل ــى خ ـش ـب ــة م ـس ــرح
ثانوية الشويخ ،تأليف محمود
تيمور ،وإخراج زكي طليمات،
أدى فيها دور الطبيب تيا ذوق،
م ــع :فـيـحــان الـعــربـيــد ،وجعفر
المؤمن ،وسعد الفرج ،وخالد
ال ـن ـف ـي ـس ــي ،وم ــري ــم ال ـص ــال ــح،
وم ـح ـمــد ج ــاب ــر ،عـبــدالـحـسـيــن
عبدالرضا.
 «اس ـت ــارث ــون ــي وأن ـ ــا حــي»(  20د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  )1962ع ـلــى
خشبة مسرح ثانوية الشويخ،
تــألـيــف سـعــد ال ـف ــرج ،وإخ ــراج
ز كــي طليمات ،أدى فيها دور
أم ـيــن ال ـســر ،مــع عبدالحسين
عبدالرضا ،وخــالــد النفيسي،
وم ــري ــم ال ـغ ـض ـبــان ،وعـبــدالـلــه
خـ ــري ـ ـبـ ــط ،وعـ ـيـ ـس ــى الـ ـغ ــان ــم،
وعبدالوهاب سلطان ،وفيحان
العربيد.
 «م ـض ـح ــك ال ـخ ـل ـي ـفــة» (20نــو ف ـم ـبــر  )1963ع ـلــى خشبة
مـ ـس ــرح كـ ـيـ ـف ــان ،ت ــأل ـي ــف عـلــي
أحـ ـم ــد ب ــاك ـث ـي ــر ،إخـ ـ ـ ــراج زك ــي
طـلـيـمــات ،أدى فـيـهــا دور أبــي
عطاء السندي ،مع عبدالرحمن
ال ـض ــوي ـح ــي ،وج ــوه ــر س ــال ــم،
ومريم الصالح ،وعلي البريكي،
وسعد الفرج ،وجعفر المؤمن،
وخـ ـ ــالـ ـ ــد الـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي ،ومـ ــريـ ــم
الـ ـغـ ـضـ ـب ــان ،ومـ ـحـ ـم ــد ج ــاب ــر،
وفيحان العربيد.
 « عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــت و ش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت» (14ي ــو لـ ـي ــو  )1965عـ ـل ــى خـشـبــة
م ـس ــرح ك ـي ـف ــان ،تــأل ـيــف سعد
الفرج ،إخــراج حسين الصالح
ا ل ـ ـ ــدو س ـ ـ ــري ،أدى ف ـي ـه ــا دور
فالح مع سعد الفرج ،وجوهر
سالم ،وعلي البريكي ،وعائشة
إبراهيم ،وخالد النفيسي.

غانم الصالح
 «اغـنــم زمــانــك» ( 18فبراير )1966عـ ـل ــى خ ـش ـب ــة م ـس ــرح
ك ـي ـف ــان ،تــأل ـيــف عـبــدالـحـسـيــن
عـ ـب ــدال ــرض ــا ،إخـ ـ ـ ــراج حـسـيــن
الصالح الــدوســري ،أدى فيها
دور الـمــا دروي ــش ،مــع :خالد
الـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي ،وعـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن
عـ ـب ــدال ــرض ــا ،وج ــوه ــر س ــال ــم،
وس ـ ـعـ ــاد عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وع ــائ ـش ــة
إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ،وكـ ـ ــاظـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــاف،
ومحمد جابر ،وجعفر المؤمن.
 «ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت سـ ـن ــة »2000( 13مــايــو  )1967عـلــى خشبة
م ـس ــرح ك ـي ـف ــان ،تــأل ـيــف سعد
الفرج ،إخــراج حسين الصالح
ال ـ ــدوس ـ ــري ،وأدى ف ـي ـهــا دور
فوفو مع علي البريكي ،وخالد
النفيسي ،وعبدالحسين
ع ـب ــدال ــرض ــا ،وعـبــدالـمـجـيــد
قاسم ،وعائشة إبراهيم ،وسعد
ال ـفــرج ،وجــوهــر ســالــم ،وف ــؤاد
الشطي ،ومحمد جابر ،وكاظم
القالف.
 « حــط حيلهم بينهم» (12نــو فـمـبــر  ،)1968ع ـلــى خشبة
مـ ـس ــرح كـ ـيـ ـف ــان ،إعـ ـ ـ ــداد سـعــد
الفرج ،وإخراج حسين الصالح
ا ل ـ ـ ــدو س ـ ـ ــري ،أدى ف ـي ـه ــا دور
أب ــو صـيـحــة مــع عبدالحسين
عـ ـب ــدال ــرض ــا ،وع ـبــدال ـم ـح ـســن
ال ـخ ـل ـف ــان ،وخ ــال ــد الـنـفـيـســي،
ويـ ــوسـ ــف درويـ ـ ـ ـ ــش ،وم ـح ـمــد
جـ ـ ــابـ ـ ــر ،وعـ ــائ ـ ـشـ ــة إبـ ــراه ـ ـيـ ــم،
وعـبــدالـمـجـيــد ق ــاس ــم ،وأحـمــد
إسماعيل.
 «ال ـ ـقـ ــاضـ ــي راض ـ ـ ـ ــي» (24فـ ـب ــرا ي ــر  )1970ع ـل ــى خـشـبــة
م ـس ــرح ك ـي ـفــان ،إعـ ـ ــداد محمد
ج ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــر ،وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج حـ ـسـ ـي ــن
الصالح الــدوســري ،أدى فيها
دور م ــرزوق مــع عبدالحسين
عبدالرضا ،وعائشة ابراهيم،
ومريم الصالح ،وكاظم القالف،
ومـحـمــد جــابــر ،وعبدالمجيد
قاسم ،وجوهر سالم ،ويوسف
درويش.
 «ح ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر ...طـ ـ ــارالـطـيــر» ( 15مــايــو  )1971على
خشبة مـســرح كـيـفــان ،تأليف
ع ـبــداألم ـيــر ال ـت ــرك ــي ،وإخـ ــراج
حـ ـسـ ـي ــن الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد،
وأدى فيها دور أبــو الطاليب
مــع عـبــدالـحـسـيــن عـبــدالــرضــا،
وج ـ ـ ــوه ـ ـ ــر س ـ ـ ــال ـ ـ ــم ،وعـ ــائ ـ ـشـ ــة
إبراهيم ،وفؤاد الشطي ،وسعد

«صقر قريش» أول
أعماله المسرحية
مع فرقة «المسرح
العربي»

محطات مسرحية

ً
 38دينارا أول أجر
تقاضاه في حياته
الفنية

تعتبر مسرحية «علي جناح
التبريزي وتابعه قفه» (،)1975
تــألـيــف ال ـفــريــد ال ـف ــرج ،إخ ــراج
صـ ـق ــر الـ ـ ــرشـ ـ ــود ،وال ـ ـتـ ــي أدى
فيها دور قفه مــن أبــرز أعمال
ال ــراح ــل مـ ــع :س ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه،
وم ـح ـم ــد الـ ـمـ ـنـ ـص ــور ،وم ــري ــم
ال ـغ ـض ـبــان ،وأح ـم ــد ال ـصــالــح،
وفـ ـيـ ـح ــان ال ـع ــرب ـي ــد ،وج ــوه ــر
س ــال ــم ،وه ــي ت ـجــربــة ج ــدي ــدة،
ح ـ ـيـ ــث اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــرت الـ ـعـ ـن ــاص ــر
المشاركة من المسارح األهلية
األربـ ـ ـع ـ ــة (ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ال ـخ ـل ـيــج،

اإلذاعة
لــه فــي مجال اإلذاع ــة أعمال
درامية منوعة وبرامج حوارية
م ــن أب ــرزه ــا« :ج ـس ــر الـمـحـبــة»
إخ ـ ــراج مـحـمــد ح ـســن ،ت ــم بثه
خالل فترة الغزو العراقي على
الكويت من إذاعة دبي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

السينما
لـ ـ ـل ـ ــراح ـ ــل م ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــان فــي
ا ل ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــا ،أوال هـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا "أوراق
الـ ـخ ــري ــف" ،الـ ـ ــذي ع ـ ــرض ع ــام
 1974م ـ ــن إ نـ ـ ـت ـ ــاج ت ـل ـف ــز ي ــون
الكويت ،ويميل البعض لوصفه
بالفيلم التلفزيوني ،ويعتبر
آخ ـ ـ ــر عـ ـم ــل ص ـ ـ ــور ب ــاألبـ ـي ــض
واألسـ ـ ـ ـ ـ ــود ،وهـ ـ ــو مـ ــن إخـ ـ ــراج
ص ـ ــاح الـ ـ ـع ـ ــوري وس ـي ـن ــاري ــو
محمد رجب النجار ،وفي عام
 1983كانت المشاركة الثانية
بفيلم "الفخ".

مع نجوم اإلذاعة في الزمن الجميل

التلفزيون مفتاح الشهرة
يرى الفنان الراحل غانم الصالح أن المسرح أبو الفنون ،لكنه ال ينكر
ً
أهمية الدراما التي اعتبرها مفتاحا للشهرة والوسيلة التي تنقل إبداع
الممثل لكل الناس ،لذلك رغم عشقه للمسرح فإن له بصمات جلية في
الــدرامــا التلفزيونية ،وكانت أول تمثيلية شــارك فيها كانت «إذا فات
الفوت ما ينفع الصوت» ( ،)1961من ثم تتالت سلسلة أعماله من أبرزها:
«القلب الكبير» ،مسلسل «أمثال شعبية» تأليف الشاعر خالد سعود الزيد،
وتمثيلية «محكمة الفريج» مع عبدالحسين عبدالرضا ،وخالد النفيسي،
وعبدالوهاب سلطان ،علي البريكي وآخرين.
ومــن أدواره المميزة ،دور كــامــل األوص ــاف فــي مسلسل «الـغــربــاء»،
كما شــارك الــراحــل فــي أكثر مــن عمل مــع سعاد عبدالله وحـيــاة الفهد
من بينها« :خالتي قماشة» و«خــرج ولــم يعد» ،و«عــاد ولـكــن» ،وسهرة
«االن ـحــاء» ،تأليف سعد الفرج ومريم الصالح ،و«عـيــال قــريــه» ،و«أبــو
الفلوس» ،و«الحاقد» مع علي البريكي ،و«حصاد العمر» ،و«قاصد خير»

له في مجال اإلذاعة
أعمال درامية
متنوعة وبرامج
حوارية أبرزها
«جسر المحبة»

ال ـفــرج ،ومحمد جــابــر ،ومريم
الصالح ،وعلي البريكي.
ً
 «مـطـلــوب زوج حـ ــاال» (15د يـسـمـبــر  )1971ع ـلــى خشبة
مـ ـس ــرح ك ـي ـف ــان ،ت ــأل ـي ــف أن ــور
عـبــدالـلــه ،إعـ ــداد عبدالحسين
عبدالرضا وسعد الفرج ،أدى
ف ـي ـه ــا دور الـ ـم ــا مـ ــع ك ـن ـعــان
حمد ،وسعاد حسين ،وجعفر
المؤمن ،وسعد الفرج ،وغانم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،وح ـ ـ ـمـ ـ ــد ن ـ ــاص ـ ــر،
وع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن ع ـب ــدال ــرض ــا،
وعائشة إبراهيم.
 «عـيـلــة بــو ص ـع ــرورة» (24مايو  )1972على خشبة مسرح
ك ـي ـف ــان ،إعـ ـ ــداد م ـح ـمــد جــابــر،
إخــراج عبداألمير التركي ،مع
عائشة إبراهيم ،وكنعان حمد،
ومحمد جابر ،وجوهر سالم،
وس ـعــاد حـسـيــن ،وعبدالعزيز
الـ ـنـ ـم ــش ،ومـ ــريـ ــم ال ـغ ـض ـب ــان،
وعبدالعزيز المسعود.
 «عــالــم نـســاء ورجـ ــال» (23د يـسـمـبــر  )1972ع ـلــى خشبة
م ـس ــرح ك ـي ـف ــان ،إعـ ـ ــداد جعفر
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤم ـ ـ ــن ،إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ح ـس ـي ــن
ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،مـ ــع كـ ـنـ ـع ــان ح ـم ــد،
وع ــائـ ـش ــة ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وص ــال ــح
حمد ،وعبدالحسين عبدالرضا،
وجوهر سالم ،وحمد ناصر.
 «امـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــور ي ـب ـح ــث عــنوظـيـفــة» ( 10ديـسـمـبــر )1974
ع ـل ــى خ ـش ـب ــة مـ ـس ــرح ك ـي ـف ــان،
تأليف سمير ســرحــان ،إعــداد
ح ـس ـي ــن الـ ـص ــال ــح الـ ــدوسـ ــري
وإخ ــراج ــه ،م ــع فـ ــؤاد الـشـطــي،
وكنعان حمد ،ومريم الغضبان،
وجوهر سالم ،وعلي البريكي،
وحمد ناصر ،وأحمد الصالح.

الشعبي ،الكويتي) ،فــي العام
ن ـف ـس ــه ش ـ ــارك ـ ــت ال ـم ـس ــرح ـي ــة
فــي «مـهــرجــان دمـشــق للفنون
ال ـم ـس ــرح ـي ــة» ونـ ــالـ ــت ج ــائ ــزة
أفضل عرض مسرحي ،من ثم
ج ــال ــت ف ــي ت ــون ــس وال ـم ـغ ــرب
والقاهرة.
ك ـمــا ش ـ ــارك غ ــان ــم ال ـصــالــح
فــي عــروض مسرحية ناجحة
م ــع الـمـنـتــج وال ـمــؤلــف محمد
الرشود ،أبرزها« :أرض وقرض»
(العمل المسرحي األول)« ،الكرة
مـ ـ ــدورة»« ،ل ــوالك ــي (« ،»)2ب ــاي
بــاي لـنــدن» و"فــرســان المناخ"
مــع عـبــدالـحـسـيــن عـبــدالــرضــا،
«الـعــزوبـيــة» مــع الفنانة حياة
الفهد.
ول ـل ـص ــال ــح ت ـج ــرب ــة خــاصــة
مـ ـ ــع ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي س ـ ـعـ ــد ال ـ ـفـ ــرج
وعـ ـ ـب ـ ــداألمـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي فـ ــي:
«م ـ ـضـ ــارب ب ـن ــي نـ ـف ــط»« ،ح ــرم
سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــر»« ،مـ ـمـ ـث ــل
الشعب» ،ومع الفنان عبدالعزيز
المسلم في« :البيت المسكون»
و"ب ـي ــت ب ــوص ــال ــح" م ــن إن ـتــاج
المسرح الجديد.

مع عبدالحسين عبدالرضا ،وانتصار الشراح ،ومريم الصالح ،وداود
حسين ،و«سفينة األحالم» مع داود حسين ،وأحمد الصالح،
وعبدالرحمن الـعـقــل ،ولطيفة الـمـجــرن ،وإخ ــراج عبدالرحمن حمد
المسلم.
وبعد التحرير كانت لــه مشاركات متميزة فــي مسلسالت عــدة من
أبــرزهــا« :م ــرآة الــزمــان» ( )1993مــع إبراهيم الحربي ،وباسمة حمادة،
و«زارع الشر» مع :عبداالمام عبدالله ،وجمال الردهان ،وباسمة حمادة،
و«يوميات متقاعد» ( )1995مع خليل اسماعيل ،وانتصار الشراح ،ومريم
الغضبان ،وإخراج عبداألمير مطر ،و«الطير والعاصفة» ( )1996مع حياة
الفهد ،عبدالرحمن العقل ،وداود حسين ،وباسمة حمادة ،وإخراج يوسف
حـمــوده ،و«الـعــش الـهــادر» ( ،)1997و«البيت الكبير» ( )1998مــع خالد
الحربي ،وسعاد علي ،وفرح علي ،ولطيفة المجرن (البحرين) ،ومحمد
قاسم ،وعبدالله اليامي ،وفؤاد بخش (السعودية).

األخالق العالية ودقة المواعيد
فيما يلي بعض األقوال المأثورة عن الراحل:
 ال بــد أن يتحلى كــل فنان بــاألخــاق العالية إلىجانب دقة مواعيده واحترامه للغير ولزمالئه.
 يحتاج الــوصــول إلــى القمة إلــى تضحيات ،لكنتكمن الـصـعــوبــة فــي الـبـقــاء عـلــى الـقـمــة ومـحــاربــة
األعداء ،والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
 حب الناس نعمة من نعم الله على اإلنسان. الصحافة الفنية لها الفضل الكبير في األخذ بيدالفنان ،وهذا ما نلمسه في صفحاتها ،ومن خالل
متابعة أخبار الفنان ،والمساهمة في انتشاره مع
النقد الصادق الذي ينير طريقه.
 اسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـمـ ـس ــرح ال ـ ـخـ ــاص ت ـن ـش ـيــط ال ـحــركــةالمسرحية وجذب الناس إلى المسرح من جديد.

 أعطاني الفن حب الناس وساعدني على ممارسةهوايتي التي أعشقها ،منحني الموهبة لكي أقنع
بها الناس ،فله أكبر فضل ّ
علي.
 تفرغت للفن وقضيت فيه أكثر مــن نصف قــرن،ح ـفــرت وإخ ــوان ــي ال ـف ـنــانــون ال ـص ـخــور بــأظــافــرنــا
ً
ً
لـنـشــق لـنــا طــري ـقــا ونـنـقــش لـلـفــن الـكــويـتــي اسـمــا
ومكانة خالدة.
 استطعنا بالجهد والسهر والعرق أن نرسي قواعدالحركة الفنية في الكويتّ ،
تحملنا ،عانينا ،أفنينا
زهرة شبابنا وصحتنا لنقدم األفضل.
ّ
 يحز في نفوسنا كفنانين لهم باع طويل في هذاالمجال أال نجد التكريم الذي يتناسب مع تاريخنا.
 -الفنان يرتقي مع الجمهور.
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -11
«الليدي» ترفض تحويل قصة حياتها إلى دراما تلفزيونية

لبطولة «األرملة الطروب» ،وكيف هاجمته
كشفت شويكار أسباب اعتذارها عن عدم
قيامها ببطولة مسرحية «ريا وسكينة» .وفي بطلة «الفنانين المتحدين» على صفحات مجلة
الحلقة السابقة ،تسارعت األحداث ،عندما نشر «الكواكب» المصرية ،وقررت عدم استئناف
المؤلف والمنتج سمير خفاجي مذكراته حول «سيدتي الجميلة» وتسبب غيابها في تراجع
مسيرته في المسرح الكوميدي ،وسر خالفاته إيرادات الفرقة ،وتكبد منتجها خسائر
مع «الليدي» واختياره السندريال سعاد حسني متتالية ،وبات على حافة اإلفالس.
القاهرة -أحمد الجمال

سجلت
مواقف
حياتها
على شرائط
كاسيت
لتنشرها
ابنتها بعد
عمر طويل

لم يعرف سمير خفاجي كيف
تسرب خبر «األرملة الطروب» إلى
شويكار ،ولكنه فجأة ومــن دون
أسباب توقف مع بهجت قمر عن
الـكـتــابــة ،وح ـســب قــولــه« :انـتـهــى
المشروع وذهــب الحلم الجميل
وت ـ ـح ـ ـ َّـول إلـ ـ ــى سـ ـ ـ ــراب ون ـس ـي ـنــا
الـ ـم ــوض ــوع .أم ـ ــا لـ ـم ــاذا ت ــذك ــرت
وك ـي ــف ع ـل ـمــت ش ــوي ـك ــار ب ــاألم ــر
فال أدري على اإلطــاق ولم أفتح
فمي بكلمة كي ال تتوتر العالقة
بيني من ناحية وبين المهندس
وشويكار من ناحية أخرى».
وجد خفاجي نفسه في حيرة
شـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ال سـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي غ ـي ــاب
مــواجـهــة مـبــاشــرة مــع شــويـكــار،
ً
وبــات موقفها غامضا مــن فرقة
«الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدي ــن» وه ــل
ً
ستتعاون مع الفرقة مجددا أم ال،
وتأكدت هواجسه بعد هجومها
عليه فــي مجلة «الـكــواكــب» وظل
ً
مــوقــف ف ــؤاد المهندس مـحــايــدا،
ودارت تـ ـس ــاؤالت ح ــائ ــرة حــول
ت ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــه مـ ـ ـ ــع رفـ ـ ـ ـ ــض زوجـ ـ ـت ـ ــه
السـتـئـنــاف «سـيــدتــي الجميلة».
وال ـث ــاب ــت أنـ ــه ل ــم ي ـق ـطــع عــاقـتــه
بــال ـع ـمــل م ــع خ ـف ــاج ــي ،ب ــل أصــر
ع ـل ــى إخ ـ ـ ــراج م ـســرح ـيــة «ح ـصــة
قبل النوم» التي قامت ببطولتها
ن ـي ـل ـلــي وع ـب ــدال ـم ـن ـع ــم مــدبــولــي
وسعيد صالح.
ً
لـ ــم يـ ـك ــن سـ ـه ــا أن ت ـت ــده ــور
األمـ ــور بـيــن شــويـكــار والـمـســرح
عشقها الفني األول ،الــذي شهد
تألقها ،وأسـهــم فــي نجوميتها،
لكنها اعتبرت أن موقف خفاجي
ينال من مكانتها كبطلة حصرية
للفرقة .وبــدوره ،دافــع عن نفسه،
وقـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ــه يـ ـحـ ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــة
اسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذا الـ ـكـ ـي ــان كـمـنـتــج
ومؤلف ،وال مانع لديه أن ينتج
مسرحيات لنجوم آخرين ،ولكنه
اع ـتــرف بـتــراجــع بـعــض األع ـمــال

ال ـتــي قــدم ـهــا م ــن دون «سـيــدتــي
الجميلة» وتكبده خسائر طائلة.
وفـ ــي إح ـ ــدى ل ـيــالــي مـســرحـيــة
«حصة قبل النوم» فوجئ خفاجي
بحضور شويكار ،وجلوسها في
قاعة العرض ،ولكنها حسب قوله،
انصرفت بعد انتهاء المسرحية،
مــن دون أن تدخل إلــى الكواليس
ل ـت ـه ـن ـئــة ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،وهـ ــو ُع ــرف
يعلمه الجميع ويحرصون عليه،
وأصاب هذا الموقف منها زمالءها
بإحباط شديد ،ولكن طلب خفاجي
إليهم أال يفتحوا هــذا الموضوع
معها أو مع فؤاد المهندس.
لم تعلق شويكار على مذكرات
خفاجي التي نشرها عــام ،2017
وتناولت فترة تألقها في «سيدتي
الـجـمـيـلــة» ع ــام  ،1969والحقيقة
أنـ ــه ب ـعــد سـ ـن ــوات ت ـع ــاون ــت مـعــه
ف ــي أع ـم ــال الح ـق ــة وزال ال ـخــاف
ب ـي ـن ـه ـمــا ،وك ـ ــان ش ــدي ــد اإلص ـ ــرار
على عودتها إلى المسرح ،ولكنها
اعـتــذرت ألسـبــاب صحية ،وقالت
إن ـهــا ل ــم ت ـعــد ق ـ ــادرة ع ـلــى تحمل
العمل اليومي ،وإنها تحتاج إلى
تمضية أطول وقت مع ابنتها منة
الله وأحفادها ،وإنها قدمت للفن
الـكـثـيــر م ــن جـهــدهــا وأعـصــابـهــا،
ويكفيها ما حققته خالل األعــوام
الماضية من نجاحات ،وآن لها أن
تشعر بالراحة واالستقرار.
ً
واجـهــت شويكار اتهاما حول
ع ـص ـب ـي ـت ـهــا الـ ـ ــزائـ ـ ــدة ،وغ ـيــرت ـهــا
الفنية ،ولكنها رفضت هذا االتهام،
واعتبرت أن انفعاالتها تنحصر
في العمل الفني ،وطموحها يظهر
بـصــورة جـيــدة للجمهور ،كونها
بـطـلــة تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة الـفـشــل
والنجاح ،وأن عالقتها بزمالئها
كانت جيدة ،مؤكدة أنها لم تشعر
ً
بالغيرة يوما من زميلة لها ،فال
تـشـبـهـهــا أي ــة نـجـمــة م ــن جـيـلـهــا،
ال سيما أ نـهــا حققت نجوميتها
كفنانة شاملة ،وأدت أدوار
ال ـكــوم ـيــديــا وال ـتــراج ـيــديــا،
وقدمت اللون االستعراضي
في المسرح والسينما.
وكـ ـش ــف الـ ـفـ ـن ــان ــة أن ـه ــا
بـ ـم ــرور ال ــوق ــت ،أصـبـحــت
تسيطر عـلــى انـفـعــاالتـهــا،
ً
وصـ ـ ـ ـ ـ ــارت أكـ ـ ـث ـ ــر ن ـض ـج ــا
وحـكـمــة ف ــي الـتـعــامــل مع
األزمات.

مذكرات نجمة
ق ـب ــل ظـ ـه ــور م ــذك ــرات
خفاجي بسنوات ،انهالت
ال ـعــروض على شويكار
لنشر مذكراتها ،ال سيما
أن ـ ـهـ ــا فـ ـن ــان ــة ص ــاح ـب ــة
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ف ـ ـن ـ ــي شـ ــديـ ــد
ً
الـ ـث ــراء ،وف ـع ــا سجلت
مواقف عدة على شرائط
«كــاسـيــت» لكنها قــررت
عدم خروجها إلى النور
في حياتها ،وقالت إنها
ً
ستكون ملكا البنتها
مـ ـن ــة ال ـ ـلـ ــه وع ــائ ـل ـت ـه ــا
بعد عمر طــويــل ،وهم
ف ـ ـقـ ــط ي ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــون ح ــق

شويكار والمهندس في أحد المشاهد

شويكار
نشرها .أما هي فال تفكر في إذاعة
مــذكــراتـهــا أو تحويلها إل ــى عمل
درامي.
وخ ــال م ـشــوارهــا الـفـنــي ،لم
ترتكن شويكار في عملها إلى
االحترافية ،بل اعتبرت نفسها
ف ــي ح ــال ــة ح ــب وه ــواي ــة دائ ـمــة
مع التمثيل ،ما منحها الشعور
بــأنـهــا ف ــي ب ــداي ــة ال ـطــريــق ،وأن
عليها أن تكتسب خبرة جديدة.
ومــع كــل عمل تـتــراكــم المواقف
وال ــذك ــري ــات ،ومـشــاعــر ال يمكن
ن ـس ـيــان ـهــا ،م ــا ج ـع ـلـهــا تـسـجــل
ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــات الـ ـف ــارق ــة ،وم ــن
ً
ً
خ ــال ـه ــا ت ـض ـيــف ش ـي ـئ ــا مـهـمــا
لدارسي فن التمثيل ،وكيف أن
ال ـمــوه ـبــة تـصـقـلـهــا ال ـت ـج ــارب،
وتصل بالفنان إلى ذروة النضج
والتألق.
وكــانــت شويكار إحــدى أكثر
ً
ال ـن ـج ـمــات ت ـعــرضــا لــإشــاعــات
واألخبار الكاذبة ،ال سيما خالل
فترة زواجها من فؤاد المهندس،
وم ـ ــن ه ـن ــا ت ــأت ــي أه ـم ـي ــة نـشــر
مذكراتها .ورغم قرارها بتأجيل
ظـهــورهــا إل ــى ال ـنــور ،فــإنـهــا من
خـ ـ ــال حـ ــوارات ـ ـهـ ــا ولـ ـق ــاءاتـ ـه ــا
التلفزيونية ،استعادت مواقف
وذك ــري ــات ع ــدة ،ورأت أن حياة
ال ـف ـن ــان ال ـخ ــاص ــة م ـل ــك لـ ــه ،وال
يجب أن تكون موضع مساء لة
م ــن أحـ ــد ،م ــا دام ال ي ـســيء إلــى
نفسه أو إلــى اآلخــريــن ،وذكــرت
أن الـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة ه ـ ــي م ـع ـي ــار
الـ ـفـ ـن ــان ال ــوحـ ـي ــد ل ـب ـن ــاء جـســر
مــع جـمـهــوره ،فــالـكــذب ال يملك
ق ــدمـ ـي ــن ،قـ ــالـ ــت ،ولـ ـك ــن سـتـظــل
ً
الكواليس مبعثا للفضول ،وفي
ال ـن ـهــايــة سـيـكـتـشــف الـجـمـهــور
أن ال ـف ـنــان بـشــر مـثـلــه ،يضحك
ويبكي ويتألم ويحب ،ويتعرض
لعثرات ونجاحات ،وأن الفارق
الوحيد أن لديه موهبة يحاول

اعتبرت أن
حياة الفنان
الخاصة ملك
له ويجب أال
تكون موضع
مساءلة
من أحد

الطفلة منى تخطف األضواء
من شويكار والمهندس

ً
أسقطت شويكار أعماال عدة من حساباتها ،بينما
حفلت مسيرتها بكم هائل من األفالم والمسرحيات
والدراما التلفزيونية ،ومن بينها عالمات ال يمكن
نسيانها .فالنجمة الجميلة تعتز ب ــأدوار ه ــا في
أف ــام« :أرض الـنـفــاق ،والـكــرنــك ،والـشـحــاذ ،وطائر
الليل الحزين» .وفي المسرح« :حالة حب ،والسكرتير
الـفـنــي ،وح ــواء الـســاعــة  ،12وسـيــدتــي الـجـمـيـلــة»...
وغيرها.
وحفلت أعمالها األولى بمواقف وذكريات عدة،
ش ـهــدت أحــداث ـهــا كــوال ـيــس ال ـم ـســرح ،وم ــن بينها
مسرحية «أنــا فين وإنتي فين»  1965وهــي إحدى
أقــرب المسرحيات إلــى قلب الفنانة ،وشــاركــت في
بـطــولـتـهــا م ــع فـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس ون ـظ ـيــم ش ـع ــراوي
وســامــة إل ـيــاس والـطـفـلــة الـمــوهــوبــة مـنــى وهـبــي،
ً
ً
ً
وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا ،ما جعلها تشعر
بالخوف ،وبالمسؤولية للحفاظ على هذا النجاح،
ومــا زالــت التجربة تحظى بنسبة مشاهدة عالية
عند عرضها في القنوات الفضائية.
بدأت شويكار رحلة التألق بعد نجاح مسرحية
«أنا وهو وهي»  ،1963وزواجها من فؤاد المهندس،
وبــدأ األخير يبحث عن نص مسرحي جديد .ذات
يوم ،أخبرها أنه عثر على فكرة المسرحية الجديدة،
وت ــدور ح ــول مــوظــف بـسـيــط ،تــوقـعــه ال ـظــروف في
ورطــة ،للتشابه الكبير بينه وبين صاحب العمل
الراحل ،وعندما تراه طفلته ،تتعلق به ،وتطلب إليه
أمها أن يمثل هذا الدور من أجل طفلتها.
أب ـ ـ ــدت ش ــويـ ـك ــار إع ـج ــاب ـه ــا ب ــالـ ـفـ ـك ــرة ،وات ـص ــل
الـمـهـنــدس بــالـمــؤلــف سمير خـفــاجــي ،وطـلــب إليه
ال ـح ـضــور إل ــى ال ـم ـن ــزل ،وبـ ـ ــدوره تـحـمــس لـلـفـكــرة،

وق ــال لهما إنــه سيشرع فــي كتابتها ،واخـتــار لها
ً
عـنــوان «أن ــا فين وإنـتــي ف ـيــن؟» ،وأوض ــح أن مؤلفا
ً
شابا سيكتب الحوار ،وهو بهجت قمر الذي أصبح
ال ـش ــري ــك ال ــراب ــع ف ــي رح ـل ــة ن ـجــاح ـه ـمــا بــالـمـســرح
الكوميدي.
انتهى خفاجي وقمر من كتابة المسرحية ،وكان
ال ــدور الــرئـيــس ال ــذي تنطلق مـنــه األحـ ــداث لطفلة
سيتوالى ظهورها حتى نهاية المسرحية .اتفق
المؤلفان مــع شويكار والمهندس فــي نشر إعــان
بإحدى الجرائد عن مسابقة الختيار طفلة للتمثيل
بــالـمـســرحـيــة ،ب ـش ــرط أال ي ـت ـجــاوز ع ـمــرهــا خمس
سنوات.
وتتذكر شويكار تــوافــد أكثر مــن  300طفلة مع
آبــائـهــن وأمـهــاتـهــن ،ولكنهم وج ــدوا أن هــذه الفئة
ً
ً
العمرية من الصعب تدريبها ،فنشروا إعالنا جديدا
يطلبون فيه طفلة ال يقل عمرها عن سبع سنوات.
وفــي يــوم المسابقة ،حضرت أعــداد مماثلة ،ولكن
لفتت انتباه شويكار طفلة تقفز من فوق مقعدها،
وتنظر إليها مبتسمة .سألتها عن اسمها ،فقالت:
اس ـم ــي م ـنــى وه ـب ــي ،ودار بـيـنـهـمــا حـ ــوار قـصـيــر،
واستقرت النجمة على اختيار هذه الطفلة لتشاركها
التمثيل في المسرحية.
ورغم النجاح الذي حققته منى وهبي آنذاك ،فإنها
لم تظهر في أي عمل فني آخــر ،ومــا زال الجمهور
يتذكر هذه الطفلة التي خطفت األضواء من شويكار
والمهندس ،وأغنيتها «رايح أجيب الديب من ديله»،
وكانت أحد أهم أسباب نجاح المسرحية.
ً
وبعد مرور  27عاما على نجاح المسرحية ،فكرت
شــويـكــار فــي تـقــديــم ال ـجــزء ال ـثــانــي ،وف ــي أن تقوم

الطفلة التي أصبحت شابة بدور أمها ،ولكن منى
وهـبــي اختفت فــاخـتــارت الفنانة شــريـهــان لـلــدور.
إال أن الفكرة لم تخرج إلى النور ،وبقيت «أنــا فين
وإنتي فين؟» من أرشيف المسرحيات الناجحة لفرقة
الفنانين المتحدين.

الطفلة منى وهبي

الحفاظ عليها مع تقدم العمر.
وهـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــوص ـ ـلـ ــة اه ـ ـتـ ــدت
ب ـهــا ش ــوي ـك ــار م ـنــذ أول لحظة
دخـ ـل ــت ف ـي ـهــا إل ـ ــى ع ــال ــم ال ـف ــن،
فـقــد كــانــت ف ـتــاة تـحـلــم بالحب
وال ـ ــزواج ،مــن دون أن ت ــدري ما
يـخـبـئــه ل ـهــا الـ ـق ــدر ،وأصـبـحــت
ً
أرم ـ ـلـ ــة دون الـ ـعـ ـش ــري ــن ،وأمـ ـ ــا
البنتها الوحيدة منة الله .أتمت
دراس ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــةّ ،
وأدت
المصادفة دوره ــا فــي أن تكون
ممثلة سينمائية ،ودخلت إلى
المسرح حيث عثرت على الحب،
وتــزوجــت مــن ف ــؤاد الـمـهـنــدس،
وكان أستاذها وشريك نجاحها
الفني.
وال شـ ــك فـ ــي أن ا ل ـم ـه ـنــدس
ً
ً
سيكون بطال رئيسا في مذكرات
ش ــويـ ـك ــار ،ف ـق ــد دام زواج ـه ـم ــا
ً
ً
قرابة  20عاما ،وهو أدى أدوارا
كثيرة في حياتها ،ويحفل ألبوم
ذكرياتهما بصور كثيرة تعكس
حالة الحب والمرح التي جمعت
بينهما .وبحسب قولها في أحد
ً
ً
ح ــوارت ـه ــا« :كـ ــان حـبـيـبــا وأخ ــا
ً
وأبا تعلمت منه الكثير في الفن
ً
ً
والحياة ،فهو كان إنسانا كريما
إلى أبعد الحدود وطيب القلب
ً
ومحبا لكل الناس .كان إنسانا
ً
ج ـ ـ ـ ــادا ،ك ـن ــت أعـ ـم ــل لـ ــه م ـل ـيــون

حساب ،ولكن بيني وبينه كنت
أدلـ ـع ــه «يـ ــا ف ــوف ــو» وهـ ــو ي ـقــول
ل ــي «ي ــا ش ــوش ــو ،وث ـمــة مــواقــف
وذكريات كثيرة جمعتني به».
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــوار مـ ـعـ ـه ــا قـ ــالـ ــت:
«أرف ـ ـ ـ ــض كـ ـت ــاب ــة مـ ــذكـ ــراتـ ــي أو
تحويلها إ لــى عمل تلفزيوني،
ً
وال أفكر فى ذلك نهائيا ،ألننى
فــرضــت عـلــى حـيــاتــي الـخــاصــة
ً
سـيــاجــا مــن الـســريــة ،وال يصح
ألح ــد االط ــاع عليها ،وأي أمــر
يكتب عن حياتي الخاصة يبقى
في إطار التكهنات».
أوص ـ ـ ـ ـ ــدت شـ ــوي ـ ـكـ ــار الـ ـب ــاب
ح ـ ــول ت ـح ــوي ــل ق ـص ــة ح ـيــات ـهــا
ً
إلــى عمل فني ،ورأت أن أعماال
تـنــاولــت سـيــر نـجـمــات ونـجــوم
ل ــم ت ـت ــواف ــر ف ـي ـهــا ال ـم ـصــداق ـيــة،
ً
وأساءت إليهم ،واختلقت أحداثا
ً
وهـمـيــة ،مــا يعد تزييفا لحياة
الـفـنــان أو الـفـنــانــة الـتــي أحبها
الجمهور .كذلك اعتبرت أنــه ال
يمكن المقارنة بين الشخصية
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة وبـ ـي ــن مـ ــا يـصـنـعــه
خـ ـي ــال الـ ـم ــؤل ــف ،وأن تـجـسـيــد
شخصية مشهورة يحتاج إلى
ممثل فائق الموهبة ،ومثال على
ذلك دور نجيب الريحاني الذي
مثله باقتدار فؤاد المهندس في
فيلم «بديعة مصابني» ،1975
ً
وأيضا أحمد زكي بأدائه المبهر
فــي فيلمي «نــاصــر  ،»56و{أي ــام
السادات».

إطار كوميدي حول الخادمة ظريفة
ً
(آثــار الحكيم) التي تعاني تخلفا
ً
عقليا  ،وتعمل فــي منزل األستاذ
حفناوي (حسن مصطفى) وزوجته
عـ ــايـ ــدة ،وت ـض ـع ـه ـمــا ف ــي م ــواق ــف
م ـح ــرج ــة مـ ــع ج ـي ــران ـه ـم ــا .وب ـعــد
فترة تهبط عليها ثــروة ،ويحاول
الجميع الـتـقــرب إلـيـهــا ،وتـتــوالــى
المفارقات الساخرة.
ش ـ ـهـ ــد «ت ـ ـ ــروي ـ ـ ــض ال ـ ـشـ ــرسـ ــة»
مـ ـب ــاراة كــوم ـيــديــة ب ـيــن شــوي ـكــار
وآث ــار الـحـكـيــم ،وحـقــق المسلسل
ً
ً
ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا عـنــدمــا ع ــرض في
خريطة المسلسالت الرمضانية،
وش ــارك ــت ف ــي بـطــولـتــه مجموعة
من نجوم التسعينيات كوائل نور
وع ــا رام ــي ومـحـمــود الـقـلـعــاوي،
وب ـعــض ال ــوج ــوه ال ـجــديــدة آن ــذاك
كأحمد السقا.
وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــام نـ ـفـ ـس ــه ،ش ــارك ــت
شويكار في مسلسل «سر اللعبة»
سيناريو يسر الـسـيــوي وإخ ــراج
عبداللطيف زكي ،وبطولة كل من
كرم مطاوع وعبدالمنعم مدبولي
وحسين الشربيني .دارت أحداثه
ح ــول أدي ــب يـعــانــي أزم ــة نفسية،
وي ـغ ـت ــرب ب ـك ـتــابــاتــه ع ــن ال ــواق ــع،
ويـتـعــرض لـســرقــة أح ــد مــؤلـفــاتــه،
فيقرر الهروب إلى سيرك ،وهناك
ي ـل ـت ـق ــي نـ ـ ـم ـ ــاذج م ـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن،
ويـتـفــاعــل مــع ظــروفـهــم الحياتية
الـصـعـبــة ،ويـكـتـشــف أن مــواجـهــة
الواقع أفضل من العزلة.

ترويض الشرسة
أسدلت شويكار الستارة على
مسيرتها في المسرح عام ،1990
ً
ع ـن ــدم ــا ق ــدم ــت «مـ ــراتـ ــي ت ـقــري ـبــا»
وابتعدت عن السينما بعد «أمريكا
شـيـكــا بـيـكــا»  .1993اتـجـهــت إلــى
ً
الدراما التلفزيونية ،وقدمت أدوارا
متنوعة ،من بينها شخصية األم
عايدة في «ترويض الشرسة» 1996
تــألـيــف بسيوني عـثـمــان وإخ ــراج
مـحـســن ف ـكــري .دارت أح ــداث ــه في
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تعلم شاهين أن الحياة ال تعطي اإلنسان كل شيء ،فهي تمنح بيد وتأخذ باألخرى ،فإذا كان تلقى صدمة عاطفية إال أنه
حقق نجاحا جماهيريا بفيلمه «صراع في الوادي» ،وفي نفس الوقت احتفت «الدولة» به وبفيلمه من خالل المقال الذي كتبه
أشهر «جورنالجي» في تاريخ الصحافة المصرية األستاذ محمد حسنين هيكل.
فهل سينجح في استثمار النجاح ومواصلة الطريق؟ وماذا عن الخطوات المقبلة؟
القاهرة – هبة الله يوسف

انتقدت
اإلقطاع
بـ «صراع
في الوادي»
ودافعت عن
حقوق العمال
الفقراء
بـ «صراع في
الميناء»

تعلمت أن
أحب أعمالي
وال أخجل
منها

شارك فيلم «صراع في الوادي
فـ ــي مـ ـه ــرج ــان «كـ ـ ـ ــان» م ـث ــل {ابـ ــن
ال ـن ـيــل» ،بــل ن ــال اسـتـقـبــاال أفضل
ً
على عكس ما توقع شاهين وفقا
العترافاته ،وقد أتاح له الفيلم أن
يفهم «شــويــة سـيــاســة» ،كــان ذلك
ً
ً
أمرا ضروريا في مرحلة تدور كل
الموضوعات فيها حول السياسة،
لكنه فضل االهتمامات الفنية ،كما
أكــد ،واللعب بالكاميرا ،والسعى
إلى التجديد ومقاربة موضوعات
وأش ـ ـكـ ــال ج ــدي ــدة ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ،مــا
دف ـع ــه ،ع ـلــى ح ــد تــوص ـي ـفــه ،إلــى
ً
أن يخوض سريعا تجربة تقديم
فيلم تــاريـخــي بـعـنــوان «شيطان
الصحراء» ،وهو فيلم غريب ،على
حد تأكيده ،تجاهله النقاد وسقط
م ــن ذاكـ ــرة ال ـن ــاس ب ـســرعــة ،لكنه
ً
ً
أح ـ ّـب ــه واع ـت ـبــره فـيـلـمــا مـظـلــومــا،
ً
الفتا إلــى أن ذلــك يحدث في الفن
ً
ً
كثيرا ،وأنــه بــذل فيه جـهــدا ،لكنه
ً
ً
ظــل فـيـلـمــا م ـن ـبــوذا ول ــم يهتم به
أحد ،ال الناس وال النقاد.

الخلطة السحرية
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـح ــدث ع ـنــه
ش ــاهـ ـي ــن ك ـت ـب ــه ح ـس ـي ــن ح ـل ـمــي
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ب ـ ــأسـ ـ ـل ـ ــوب أفـ ـ ـ ــام
الصحراء ،التي تجمع بين دراما
«ال ـ ـ ـكـ ـ ــاوبـ ـ ــوي» وب ـ ـيـ ــن ال ـم ـل ـح ـمــة
الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ــن
الـ ـمـ ـغ ــام ــرات ح ـ ــول ب ـط ــل شـعـبــي
يتمكن مــن االنـتـصــار على الظلم
والفساد .شــارك في بطولته عمر
ال ـشــريــف ف ــي ثــانــي ت ـجــربــة على
ال ـت ــوال ــي م ــع شــاه ـيــن ،واع ـت ــذرت
فــاتــن ح ـمــامــة ع ــن الـ ـ ــدور فحلت
محلها مريم فخر الــديــن فــي أول
تعاون لها مع شاهين.
أما أسباب اعتذار فاتن فظلت
تدور حول التخفيف من الشائعات
التي بدأت تطاردها بعد ارتباطها
بعمر الشريف ،لكن شاهين أوضح
أن «ف ــات ــن اعـ ـت ــذرت ألن ال ـ ــدور ال
ي ـن ــاس ــب ال ـم ـك ــان ــة الـ ـت ــي وص ـلــت
إل ـي ـه ــا ك ـن ـج ـمــة ت ـع ـمــل ف ــي أف ــام
تكون شخصيتها محور الدراما
فيها ،ذلك أن موضوع الفيلم كان
«ذكوريا» ،فرفضت فاتن أن تكون
مجرد استكمال لقصة البطل».
أضـ ــاف« :م ــن جــانـبــي لــم أهـتــم
بإقناعها ألنني كنت أراها مخطئة
(ربما كنت أشعر بالغيظ منها)،
وكنت طوال وقت التصوير ،أعتقد
ً
أن ف ــا ت ــن خـ ـس ــرت دورا سـتـنــدم
ً
عليه ،وأن الفيلم سيحقق نجاحا
كبيرا ،فهو يتضمن خلطة سحرية
تعجب الجمهور (مغامرة ومرح
واستعراض وأجــواء اكشن) ،لكن
النتيجة كــانــت «وحـشــة خالص»
والـفـشــل الـجـمــاهـيــري هــذه الـمــرة
كــان خــارج كــل التوقعات ،وعليه
اض ـطــررت إل ــى االنـتـظــار سنتين
ق ـبــل أن أت ـم ـكــن م ــن ت ـقــديــم فيلم
ج ــدي ــد ،ب ــاخ ـت ـص ــار ك ـ ــان الـفـيـلــم
كــارثــة فنية وجـمــاهـيــريــة ،ولكنه
ً
ً
ساعدني الحقا وكثيرا في إنجاز
ف ـي ـلــم «الـ ـن ــاص ــر صـ ــاح ال ــدي ــن»،
بتعبير أدق كــان أشبه بالبروفة
النجاز عمل أهم ،فضال عن أنني
تعلمت مـنــه الكيفية الـتــي أبـلــور
بها فكرة ما».

زواج مفاجئ
هكذا كان شاهين يسعى دائما
إل ــى االس ـت ـف ــادة م ــن أخ ـطــائــه وال
يـنـكــرهــا ،فـقــد تـعـلــم كـيــف يصنع
ً
م ــن ال ـف ـش ــل نـ ـج ــاح ــا ،وت ـع ـل ــم أن
ن ـجــاحــه ل ــن يـتـحـقــق إال بتحمل
مزيد من الفشل في تجارب جديدة
س ـي ـت ـعــرض ل ـه ــا خـ ــال م ـش ــواره
الفني ،واألهم عرف كيف يصبح
ً
قــويــا فــي مــواجـهــه الـفـشــل ،لقد

شكري سرحان

شاهين وزوجته
أص ـق ـل ـت ــه خـ ـب ــرة ال ـح ـي ــاة ون ـجــح
فــي كسر صــورة الطفل المهزوز،
والمراهق المرتبك الخجول التي
أثــرت في شخصيته في الفترات
السابقة.
وربـمــا لـهــذا السبب خــرج من
صــدمـتــه الـعــاطـفـيــة ب ـقــرار ال ــزواج
الـ ـس ــري ــع ،ول ـ ــم ي ـس ـت ـس ـلــم طــويــا
لــاح ـبــاط واالك ـت ـئ ــاب ،إذ فــوجــئ
ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـفـ ـن ــي ب ـخ ـب ــر الـ ـ ـ ــزواج
ا لــذي نشرته الصحافة بصياغة
مندهشة« :فجأة وبــدون مقدمات
ت ــزوج المخرج يــوســف شاهين»،
ً
ً
كـ ــان ال ـخ ـب ــر ق ـص ـي ــرا ومـقـتـضـبــا
يتضمن معلومات بسيطة ال تزيد
ع ــن اس ــم ال ـع ــروس وم ـك ــان إقــامــة
ال ــزف ــاف ،ون ـم ــاذج م ــن األص ــدق ــاء
والفنانين الذين حضروا الحفلة
وكان بينهم فاتن وعمر الشريف.
عـلــى أي ــة ح ــال ،ت ــزوج شاهين
م ــن كــول ـي ـيــت أو ك ــوك ــو ك ـمــا راح
يناديها ،وهي من أصول فرنسية،
ول ــدت بــاإلس ـك ـنــدريــة األم ــر ال ــذي
ف ــرض أس ـئ ـلــة أخـ ــرى ح ــول قصة
الـ ـ ـ ــزواج وك ـي ــف ت ـم ــت ،وهـ ــل ك ــان
ً
ً
زواجا تقليديا أم نتاج قصة حب
خاطفة ملكت قلبه فــرفــع «الــرايــة
البيضا» مستسلما أمام «كيوبيد»،
ً
خصوصا أن زواجهما دام أكثر من
نصف قرن .
لـ ـم ــاذا حـ ــرص ش ــاه ـي ــن على
إخ ـ ـفـ ــاء كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـح ـيــاتــه
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ح ـ ـتـ ــى ع ـ ـ ــن أق ـ ـ ــرب
األصدقاء ،وكيف لم يلحظ أحد
أنـ ــه كـ ــان ي ـت ـح ـضــر ل ـ ـلـ ــزواج وك ــل
ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ــي ت ـس ـبــق خـطــوة
ً
ً
اإلعــان ،خصوصا أنــه كــان دومــا
مـشـغــوال بــالـعـمــل ،فـمــا إن ينهي
تـجــر بــة سينمائية ويطمئن إ لــى
عــرض ـهــا ح ـتــى ي ـش ــرع ف ــي ال ـبــدء
ب ـ ــأخ ـ ــرى ،ف ـك ـي ــف وج ـ ــد ال ــوق ــت
ل ـي ـخ ــوض ت ـج ــرب ــة حـ ــب ق ـب ــل أن
يخطط إلتمام الزواج؟
أم أن الـمـســألــة ج ــاء ت بسرعة
ومــن دون تــرتـيــب ،أو كـمــا يذهب
ال ـب ـعــض ف ــي تـفـسـيــره لــأمــر بــأن
ً
شــاه ـيــن ضـ ــاق ذرعـ ـ ــا ب ــال ــوح ــدة،
ومن ثم استجاب لإللحاح العائلي
وعليه قرر أن يتزوج  ،فيما فريق
آخــر رأى أن قصة زواج شاهين
الـمـفــاجـئــة ،لـيـســت إال «رد فـعــل»،
ع ـلــى ف ـشــل ق ـصــة ح ـبــه «الـ ـس ــري»
لفاتن حمامة ،لذلك أراد التخلص
ً
ً
من األزمة نفسيا وواقعيا بطريقة
«داوه ـ ــا بــال ـتــي كــانــت ه ــي الـ ــداء»
ف ـع ــال ــج ال ـح ــب ب ــال ـح ــب الــرس ـمــي
المعلن أي بالزواج.
على الجانب األخــر ،وفي لعبة
التشابكات بين الواقع والسينما،
ل ـ ــو ف ـت ـش ـن ــا ع ـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل ه ــذه
ال ــزي ـج ــة ،ك ـيــف بـ ــدأت واس ـت ـمــرت
وطبيعتها ،من خالل أفالم سيرته
الذاتية ،ال نجد إال صورة عابرة و
ثانوية وغير مؤثرة،
فمرة هي ترداد
لـ ـص ــورة األم
ال ـبــرجــوازيــة
ا ل ـت ــي تتمنى
لــو أن زوجها

ً
كـ ـ ــان أك ـ ـثـ ــر اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا ب ــالـ ـم ــال،
ولكنها على استعداد لمساندته
والتضحية من أجله ،كما جسدتها
منحة الـبـطــراوي فــي «اسكندرية
ك ـمــان وكـ ـم ــان» ،و تـ ــارة ه ــي غير
راض ـ ـيـ ــة عـ ــن ح ـي ــات ـه ــا م ـع ــه كـمــا
تـخـبــرنــا ن ـظــرات ـهــا ال ـت ــي تـشـعــره
بــالــذنــب كـمــا جـســدتـهــا يـســرا في
بعض مشاهد «حدوتة مصرية»،
ً
لـكـنـهــا دومـ ـ ــا ح ـنــونــة تـسـتــوعــب
كل نزواته وشطحاته العاطفية،
كما قدمتها لبلبة في «اسكندرية
نيويورك».

الفشل مرة أخرى

ً
مـجــددا ،ومــن خــال دور يمنحها
فــرصــة لـلـتــألــق ،س ــواء مــن ناحية
الـ ـمـ ـس ــاح ــة واألهـ ـ ـ ـ ــم م ـ ــن ن ــاح ـي ــة
ال ـت ــأث ـي ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى «ط ــزاج ــة»
الشخصية المختلفة عما سبق
وقدمته من قبل  ،أيضا شارك في
الفيلم النجم الصاعد الــذي ظهر
مع شاهين ألول مرة أحمد رمزي.
كما انتقد «صراع في الوادي»
اإلق ـط ــاع ،سـعــى شــاهـيــن فــي هــذا
الـف ـيـلــم إل ــى ان ـت ـقــاد االح ـت ـك ــارات
والدفاع عن حقوق العمال الفقراء.
يـ ـق ــول ش ــاهـ ـي ــن« :اعـ ـتـ ـب ــر ه ــذا
الفيلم من أهم أفالمي حتى قدمت
«باب الحديد» بوعي أكبر لقضية
العمال ،وضرورة تأسيس نقابات
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ح ـق ــوق ال ـف ـق ــراء،
ً
كنت مهتما بمناصرة الضعفاء
ف ــي م ــواج ـه ــة وح ـ ــوش االح ـت ـكــار
الفاسدين».
يـضـيــف{ :ب ـعــض ال ـن ـقــاد أراد
أن يضربني تحت الـحــزام فكتب
أنـنــي أح ــاول اس ـتــرضــاء السلطة
االش ـت ــراك ـي ــة ،م ــع إنـ ــي اش ـتــراكــي
بالفطرة وقبلهم .المهم فــي هذا
الفيلم ليس الـمــوضــوع فحسب،
لكن طريقة إيصال القضية ،والجو
الواقعي للميناء وحياة العاملين
ً
فـيــه ،لــذلــك قــدمــت جـهــودا عظيمة
ً
في التصوير الخارجي بعيدا عن
الـبــاتــوهــات والـتــي كــانــت األفــام
تسجن فيها نفسها وبإصرار}.

ودعت حبك

ً
لــو كــان «عـلــي الـحـجــار» نجما
لـلـغـنــاء ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات ،لظل
شـ ــاه ـ ـيـ ــن يـ ـ ـ ـ ــردد طـ ـ ـ ـ ــوال ع ــام ـي ــن
ً
مقطعا حزينا من أغنياته يقول
فيه «انـكـســر جــوانــا ش ــيء» ،ليس
بـ ـسـ ـب ــب ص ـ ــدم ـ ــة ضـ ـ ـي ـ ــاع الـ ـح ــب
ال ـص ــام ــت ،ول ـك ــن بـسـبــب الـحــالــة
الـتــي تـعــرض لها بعد فشل فيلم
«شـيـطــان ال ـص ـحــراء» ،فـقــد عــادت
م ـقــولــة «ي ــوس ــف شــاه ـيــن خ ــارب
بيوت المنتجين» تتصدر أجواء
النميمة في الوسط الفني ،وعاش
ف ـتــرة عــزلــة وح ـصــار ام ـتــدت إلــى
قرابة العامين.
ش ـعــر شــاه ـيــن ب ــال ـح ــزن فلقد
ان ـك ـســرت أح ــام ــه وتــوق ـعــاتــه في
فـيـلــم «شـيـطــان ال ـص ـح ــراء» ،لكنه
لم يفقد خياله وانهمك في كتابة
فـيـلــم «صـ ــراع فــي ال ـم ـي ـنــاء» ،على
غ ــرار فيلمه الـنــاجــح «صـ ــراع في
الـ ــوادي» ،ونـجــح فــي إقـنــاع نفس
المنتج جبرائيل تلحمي ،الذي كان
يتفهم شطحات شاهين ،وعليه
بدأت كتابة الفيلم من محمد رفعت
في السيناريو ،والسيد بدير في
ال ـح ــوار ،واكـتـمـلــت تميمة الحظ
بنجاحه فــي اقـنــاع فاتن لبطولة
الفيلم الذي سيجمعها مع زوجها
عـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــر
الشريف
ً
فـنـيــا

{شيطان
الصحراء»
فيلم للتجريب
و{ودعت حبك»
للضرورة

نـ ـج ــاح «ص ـ ـ ــراع ف ــي ال ـم ـي ـنــاء»
دفــع الجميع (الـجـمـهــور والنقاد
وأهـ ـ ــل الـ ـصـ ـن ــاع ــة) إلـ ـ ــى ال ـت ــوق ــع
ً
ب ــأن شــاه ـيــن س ـي ـقــدم م ــزي ــدا من
األفــام مع الثنائي العاشق فاتن
حمامة وعمر الشريف ،لكن حدث
ً
العكس تماما ،وتعجب الناس من
االنفصال الفني ،وبــدأت األسئلة
تتوالى ،هل شاهين هو الذي قرر
االنفصال وعــدم التعاون معهما
مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـت ـع ـب ـيــر أدق ق ــرر
أن يـبـتـعــد ليتمكن م ــن الـنـسـيــان
و{لملمة» مشاعره ،والتركيز في
مـشــواره الفني مــن دون «عـثــرات»
لن تغير من واقــع األمــر شيئا ،أم
حدث العكس؟
الــواقــع يـقــول إن عمر الشريف
لم يتعاون مرة أخرى مع المخرج
الــذي كشف موهبته وفتح أمامه
الطريق نحو العالمية ،كذلك طارت
ً
حمامة بعيدا ،ثم عادت في لحظة
عابرة خالل فترة «التيه والمنفى»
عبر فيلم «رمال من ذهب» ()1971
لـكـنـهــا ل ــم ت ـت ـعــاون م ـعــه بـعــدهــا،
وم ــن جــان ـبــه ل ــم ي ـق ـتــرب شــاهـيــن
مـ ــن اإلجـ ــابـ ــة عـ ــن ه ـ ــذه األس ـئ ـل ــة
ً
أب ــدا ،فقط بــرر القطيعة بأسباب

نار شاهين تحرق رمزي
والشريف

في «صــراع في الميناء» مشهد احـتــراق مركب في داخله أحمد رمــزي،
والمطلوب أن يتدخل عمر الشريف ،ثم يحمله ويخرج به بعد أن يغمى
عليه من دخان الحريق ،وهو المشهد الذي يتصدر ملصق الفيلم ،وكان
ً
من الصعب تصويره في مركب حقيقي خوفا من غرق المركب بالمعدات
والـمـمـثـلـيــن ،فـتــم ب ـنــاء دي ـك ــور عـلــى هـيـئــة «كــابـيـنــة ال ـمــركــب» داخ ــل أحــد
البالتوهات على أن يستكمل بقية المشهد في مركب حقيقي .وفــي يوم
التصوير داخل االستوديو تم إشعال النيران وظل رمزي وسط الحريق
يـصــرخ مــن سعيرها ،بينما عمر الـشــريــف يتباطأ وي ـتــردد فــي تصوير
المشهد ،ويــوســف شاهين يصرخ فــي الجميع ألن أي تأخير يــؤدي إلى
خسائر إنتاجية كبيرة ،فليس من المعقول أن يعيد حرق الديكور كل مرة
يخطئ فيها ممثل ،وبالفعل امتثل الشريف لتعليمات شاهين وقفز داخل
النيران النقاذ رمزي ،وكانت المفاجأة بعد انتهاء المشهد ،أن شاهين قرر
ً
إعادة تصويره مرة أخرى ،ألن إحساس كل من رمزي وعمر لم يكن مقنعا
بالنسبة إليه ،ورفض أي محاوالت إلقناعه بالعدول عن رأيه ،وطلب رش
جسم رمــزي بالماء الـبــارد ليتحمل وهــج الـنــار ،ووضــع بعض الدهانات
المرطبة على جسم الشريف الذي تعرض بالفعل لبعض الحروق الخفيفة.

ً
سطحية غير مقنعة قائال{ :فاتن
ً
فنانة متميزة وموهوبة جدا ،وفي
أفالمي بعد «صراع في الميناء» لم
ً
أجــد دورا يصلح لها كي أعرضه
عليها!»
لكن الحقيقة أن شاهين عرض
عـلـيـهــا دور صــدي ـقــة ف ــي «ال ـي ــوم
ً
السادس» ،وأدوارا أخرى لم تقبلها
ح ـت ــى ب ـع ــد االنـ ـفـ ـص ــال ع ــن ع ـمــر،
كذلك جــاءت تصريحات الشريف
أكثر من مرة غاضبة وغير ودودة
تـ ـج ــاه ش ــاهـ ـي ــن ،أم ـ ــا ال ـص ـحــافــة
الفنية فتحدثت عن نيران الغيرة
واالن ـت ـق ــام ف ــي كــوال ـيــس تـصــويــر
الفيلم األخير الذي جمع الثالثي.
قـيــل إن شــاهـيــن ح ــاول إفـســاد
العالقة بين الزوجين فأوحى لعمر
الشريف بــأن صديق عمره أحمد
رمزي يعاكس زوجته فاتن حمامة،
وك ـ ــان ذلـ ــك ق ـبــل م ـش ـهــد اش ـت ـعــال
الـنـيــران فــي الـمــركــب والمشاجرة
بين رجب (عمر الشريف) وممدوح
(أحـمــد رم ــزي) ،حيث يعود رجب
بعد سفر طويل في البحر ليتزوج
من حبيبته حميدة (فاتن حمامة)،
لكن ينتابه الشك في وجود عالقة
ب ـي ـن ـهــا وبـ ـي ــن ص ــدي ـق ــه ال ـم ـق ــرب
ممدوح ابــن صاحب شركة النقل
الـ ـبـ ـح ــري ،وف ـ ــي ال ـم ـش ـه ــد ان ـه ــال
الـ ـش ــري ــف بـ ـض ــرب ح ـق ـي ـقــي عـلــى
رمزي ،وانصرف مع فاتن بعد أداء
ً
المشهد  ،وقيل إن خصاما امتد
بينهما ألكثر من  7سـنــوات ،لكن
الـشــريــف ورمـ ــزي أن ـكــرا الـخـصــام
ً
ت ـمــامــا عـنــدمــا سـئــا فــي سـنــوات
الشيخوخة عن حقيقة ما حدث،
لتبقى القصة متداولة على ألسنة
الـعــامـلـيــن فــي الـفـيـلــم ،وسجلتها
الـ ـصـ ـح ــف ك ــوق ــائ ــع ح ـق ـي ـق ـيــة لــم
ينكرها أطرافها وقتها ،ويبدو أن
فاتن لم تغفر ذلك لشاهين حتى لو
ً
كان السبب فنيا كي يخرج تصوير
ً
المشهد واقعيا.

للظروف أحكام
خالل تلك الفتره كان شاهين
أنهى تصوير فيلمه «ودعت حبك»
وهو تجربة جديدة مع الكوميديا
الـمــوسـيـقـيــة م ــن ب ـطــولــة وإن ـتــاج
ال ـف ـنــان ف ــري ــد األط ـ ــرش وش ــادي ــة.
ً
مـ ـج ــددا ع ـ ــادت «ذب ــاب ــة ال ـن ـحــس»
لتحط على كعكة نجاح شاهين،
فقد سقطت القنابل على بورسعيد
وانشغلت مصر في أخبار العدوان
الثالثي ،وفشل الفيلم كما لــو أن
شــاه ـيــن م ــوع ــود دائ ـم ــا بــالـفـشــل
الجماهيري.
يقول شاهين« :لم يهزني فشل
فـيـلــم «ودعـ ــت ح ـبــك» فــأنــا قدمته
«م ـض ـط ــرا» ،ألن ظ ــروف ــي الـمــالـيــة
ً
في تلك الفترة كانت صعبة جدا،
كـنــت قــد تــزوجــت ومـطـلــوب مني
مـصــاريــف بـيــت لـسـيــدة محترمة

تربت على العز ،بينما أنا ال أملك
ً
ً
رصـيــدا فــي أي بنك ،كنت تقريبا
«مـفـلــس» ،تمر أيــام وال يوجد في
بيتي إال «علبة سردين ورغيفين».
غير أن عالقة شاهين مع فريد
األط ـ ـ ــرش ل ــم ت ـت ــأث ــر ب ـف ـشــل فـيـلــم
«ودعت حبك» ألن العدوان الثالثي
ً
ً
كان مبررا كافيا لتراجع إيــرادات
كل األفــام في فترة الـحــرب ،لذلك
تم االتفاق على فيلم جديد بعنوان
«إنت حبيبي» الذي شاركت شادية
ً
في بطولته أيضا ،وهو كوميديا
عائلية مكنت «جــو» مــن أن يكون
على سجيته أكثر في رسم «الجو
ً
الـعــائـلــي» مستعيدا أج ــواء «بــابــا
أمين».
وفي ذكرياته حول هذا الفيلم
قال« :كنت قد انتهيت من «ودعت
حـ ـب ــك» فـ ـ ــإذا بـ ـف ــري ــد ي ـت ـص ــل بــي
ويطالبني بالذهاب لمنزله قائال
«عندي فكره فيلم تجنن» ،وعندما
وص ـ ـلـ ــت حـ ـك ــى ل ـ ــي ع ـ ــن «واحـ ـ ــد
ب ـي ـجــري والـ ـن ــاس ب ـت ـجــري وراه،
ف ـي ـســألــوه ب ـت ـجــري م ــن ال ـبــولــس،
ال ،من حماتك ،يقول ال ،طيب من
إيه؟ يقول مش عاوز اتجوز» ،كان
ي ـض ـحــك ب ـش ــده وهـ ــو ي ـح ـكــي عن
الفيلم ،وعـنــدمــا سألته عــن باقي
السيناريو أجابني بأنه سيكون
ً
ج ــاه ــزا خ ــال أسـ ـب ــوع ،وبــالـفـعــل
فــي االس ـبــوع الـتــالــي كـنــا نحضر
األغنيات وبعد اسبوع آخر بدأنا
في تصوير الفيلم».
أض ـ ــاف« :ال ـط ــري ــف أن «ودع ــت
حبك» والذي ظللت سنوات طويلة
ً
«مـكـســوفــا مـنــه» مـقــارنــة بأعمالي
األخــرى مثل «األرض» أو{الناصر
صالح الدين» ،إال أنه عندما عرض
في فرنسا «سمعت عنه كالم كتير
ك ــوي ــس ي ـم ـكــن أك ـث ــر م ــن أف ــام ــي
األخرى ،وهو ما تكرر عند عرضه
في مهرجان آخر بنيويورك ،حيث
وجدت الناس تضحك من حولي،
وذات مرة عند عرضه بالتلفزيون
ضبطت نفسي أنــا كـمــان أضحك
عليه ،يومها تعلمت أن أحــب كل
أعمالي وال أخجل منها حتى لو
لم تكن المفضلة لدي».
ول ـكــن رغ ــم ه ــذا ظـلــت «غـصــة»
ع ــال ـق ــة فـ ــي ق ـل ــب ش ــاه ـي ــن ب ـشــأن
تجربته مع فريد األطرش؟
فما هي؟

البقية في
الحلقة
المقبلة

العائلة في زفاف شاهين

توابل ةديرجلا

تسالي
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من  5أحرف و هي اسم خامسة اإلمارات العربية المتحدة وأصغرها
مساحة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
عجمان

كلمة السر

 ( -1ث ــا ن ــي أ ك ـس ـي ــد  -3 )...مـطــرب لبناني قدير  -5مرفوض (م) – خاطر  -7أكماله – قصصي (م) .انتصار الصباح.
 -8مرتفع – بلح جاف –  -١٠بلد عربي (م).
(م).
مسرحية تأليف سامي راحل.
بالل (م).
 -4ت ـجــدهــا ف ــي (ب ـس ــام)  -6بـقـعــة أرض مصرية (أما) مبعثرة).
 ( -2ا ل ـيــوم  )...مسلسل – (  .....عبد الـلــه) فنانة (م) – قـ ـ ـ ــادم – ح ــر ف ــان  -9منفرج بين جبلين –
(حـبـيــب  )...فيلم إنـتــاج
متتاليان (م).
إللهام فضالة وشجون .قديرة.
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الحلول

1

 -1مسلسل بطولة محمد
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور وبـ ــاس ـ ـمـ ــة
حمادة.
 -2مسرحية لفرقة الجيل
الصاعد (م).
 -3والية أميركية (م).
 -4ش ـ ـعـ ــر ب ـ ــا لـ ـ ـج ـ ــوع –
حدائق مثمرة.
 -5استفسر (م) – غم.
 -6ال ـك ـث ـيــر ال ـع ـلــم (م) –
غطى.
 -7استئصال (مبعثرة)
– جوهر.
 -8شـ ـ ــر عـ ـ ــوا فـ ـ ــي (م) –
أمنيات.
 -9آ لـ ـ ــة إ ي ـ ـقـ ــاع – ( .....
الطرشي) دريد لحام.
 -١٠بحر – يشابه (م).
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تقسيم
نزاع
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تطور
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تعليق
عبر
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كلمة السر:

٢٢

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تتعرض ألمر مزعج يجعلك
تخرج من طورك وتفكر باالستقالة.
ً
ّ
عاطفيا :تذكر ان العنف قد يكون
ً
ً
كالميا وليس فقط جسديا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :وض ــع بــرجــك مناسب
ويدعوك إلى المشاركة باحتفاالت
اجتماعية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :تـتــولــى مـســؤولـيــة بعض
ال ــزم ــاء وت ــدري ـب ـه ــم ع ـلــى أص ــول
المهنة.
ً
عــاطـفـيــا :تعيش مـغــامــرات عاطفية
مميزة ومشوقة لكنها قصيرة المدى.
ً
اجتماعيا :يجري الحديث عن بعض
الممتلكات العائلية المشتركة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ربما يضايقك أحد الزمالء
عن غير قصد فال تحقد عليه.
ً
عاطفيا  :يظهر الماضي العاطفي
ً
م ـجــددا فــي حياتك وتتلقى زيــارة
غالية على قلبك.
ً
ً
اجتماعيا :حاول أن تبقى متحفظا
تفش بأسرارك ألحد.
وال
ِ
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :ثمة صــراع على النفوذ في
مكان عملك فكن حكيما وال تتدخل.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـثــار ال ـغ ـيــرة عـلــى جميع
ً
الجبهات خصوصا العاطفية منها.
ً
اجتماعيا :تستعذب األوقات الحلوة
التي تحمل اليك الصداقات والتقارب
مع الغير.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تصرف بدبلوماسية وتجنب
االحتكاكات في محيط عملك.
ً
عاطفيا :يتركز اهتمام العائلة على
عالقتك العاطفية أو الزوجية.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :قـ ــد ت ـ ـعـ ــرف خ ـي ـب ــة أو
تصطدم بشخص غريب األطوار.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تلعب سمعتك دورا كبيرا في
جلب الزبائن إليك.
ً
عاطفيا :تتحسن حياتك الشخصية
وتجعل شريك حياتك يتجاوب معك.
ً
اجتماعيا :تـثــار عــاقــة مـتــوتــرة مع
أحد أفراد العائلة أو األصدقاء.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :حافظ على مواعيدك فهذا
هو مفتاح الثقة مع زبائنك.
ً
عاطفيا  :تتعمق صالتك العاطفية
بشريك حياتك وترتاح إلى معاملته.
ً
ً
ً
اجتماعيا  :تعيش تفككا معنويا
عـلــى الـصـعـيــد الـشـخـصــي وتــرغــب
في الوحدة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـمـتـلــئ ح ـيــويــة ون ـشــاطــا
وتقترب من إنجاز عمل مهم ومثمر.
ً
عاطفيا :قد تصادف مثلك األعلى في
الحب لكنك ال تتجرأ على مصارحته.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يــؤخــذ عليك التصرف
بـ ـعـ ـنـ ـجـ ـه ـ ّـي ــة أو ب ـ ـفـ ــو ق ـ ـيـ ــة ت ـث ـي ــر
الحساسيات.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تفهم أوضاع زمالء العمل قبل
ان تلومهم وتتهجم عليهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـحــب أن تـتـمـلــك الحبيب
وتعامله أحيانا كأنه سلعة لديك.
ً
اجتماعيا :تعاني من حالة خاصة قد
تكون مرض أحد الوالدين.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ج ـه ــات ن ــاف ــذة م ــال ـي ــا قــد
تدعمك إلنجاز أحد المشاريع.
ً
عــا طـفـيــا  :يهتم الحبيب بشؤونك
وقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاي ـ ـ ــاك ف ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــر ب ــالـ ـفـ ـخ ــر
واالعتزاز.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ــرت ــاح لـحـضــور أحــد
معارفك ودعمه عندما تحتاج اليه.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تدرك بحدسك بعض مخاطر
العمل وتدرس كيفية الخروج منه.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاذر مــن شـخــص معقد
ّ
وح ـس ــود ق ــد ي ـعــكــر ص ـفــو حـيــاتــك
العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تهتم ببعض األقــربــاء
وتدعوهم إلى لقاء في منزلك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـخ ــوض ت ـج ــرب ــة مـهـنـيــة
مميزة وتنال إعجاب المسؤولين
والزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :لــديــك مشكلة فــي بعض
المعجبين من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :تتحسن عالقتك بمحيطك
وقد تعقد بعض الروابط الجديدة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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ُ
عمان ...بين عبق األصالة وجمال المعاصرة

safari

23

طبيعة فاتنة وشواطئ خالبة ومنتجعات ساحرة

ُ
تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري
األرض حولك والسماء اهتزتا لروائع اآليات واآلثار
هذه الكلمات الرقيقة التي رسم بها شوقي لوحة حية نابضة بالشباب،
يخالج نفس الزائر الذي
عما ً
متجاوزة حاجز األزمان ،تعبر أصدق تعبير ً
يذهب إلى ُعمان ،فهي البلد الذي يمثل عالما فريدا من الجمال والجالل
والرقة والرقي ،بما تحوزه من طبيعة بكر زاخرة بالمقومات الرائعة والمعالم
ت ـض ــم ال ـس ـل ـط ـنــة ال ـك ـث ـيــر مــن
الـ ــوج ـ ـهـ ــات ال ـس ـي ــاح ـي ــة األكـ ـث ــر
زيارة في شبه الجزيرة العربية
لـمـنــا ظــر هــا الطبيعية الجميلة
واحتوائها على مجموعة واسعة
مــن الفواكه االستوائية كالموز
وجوز الهند وقصب السكر ،في
حين يوجد وراء سهول صاللة
س ـ ـفـ ــوح جـ ـب ــل ق ـ ـ ـ ــارة ال ـم ـغ ـط ــاة
ب ــأش ـج ــار الـ ـلـ ـب ــان ،ال ـت ــي مـكـنــت
السلطنة من إنتاج أفضل أنواع

الخالبة والمشاهد اآلسرة ،التي يندر أن تجتمع بهذا التناغم في مكان واحد.
ً
جماال فوق جمالها ،هو اإلنسان ُ
العماني المتميز
ومما يضيف إلى السلطنة
الواعي المحب لبالده ،المبادر بمشاركته في الحفاظ على روعة الطبيعة ،ليتيح
للسياح اكتشاف مفرداتها الفريدة ،واالستمتاع بها ،وجعلها في مقدمة أهم
وجهاتهم السياحية حول العالم.
قصر العلم

اللبان (البخور) في العالم.
ولـ ـ ـ ـ ــدى ُع ـ ـ ـمـ ـ ــان تـ ـ ـن ـ ــوع غ ـنــي
ُ
ب ــال ــزه ــور ،إذ تـعـتـبــر محافظتا
ال ــوس ـط ــى وظـ ـف ــار م ــن ب ـي ــن 35
منطقة في العالم معروفة بتنوع
النباتات ،ففي الشمال تتشابه
ن ـبــاتــات ـهــا م ــع ت ـل ــك ال ـم ــوج ــودة
بإيران ،في حين تشبه الموجودة
ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـش ــرق ـي ــة ال ـم ـنــاظــر
الطبيعية بإفريقيا.
ال ـس ـل ـط ـنــة ،ال ـت ــي تـجـمــع بين

األص ــال ــة وال ـم ـع ــاص ــرة ،تمتلك
ع ــوام ــل رئـيـسـيــة تــدفــع الـسـيــاح
ل ــزي ــارتـ ـه ــا ،أهـ ـمـ ـه ــا الـ ـش ــواط ــئ
الـخــابــة ،والهندسة المعمارية
الجميلة ،والـفـنــادق المتطورة،
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـس ــاح ــل ال ــرم ـل ــي
ال ـم ــدع ــوم بــال ـج ـبــال الـصـخــريــة
ً
والـ ـكـ ـثـ ـب ــان ،فـ ـض ــا عـ ــن الـ ـم ــدن
الرائعة المتأصلة في تاريخها
ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــود إل ـ ــى  5000س ـنــة،
والـ ـمـ ـض ــاي ــق فـ ــي مـ ـسـ ـن ــدم ،إل ــى
جــانــب جــامــع السلطان قابوس
األكـ ـ ـب ـ ــر ،واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـق ــدي ـم ــة
والـ ـمـ ـح ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ــراقـ ـي ــة،
وال ـم ـن ـت ـج ـع ــات ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة عـلــى
الساحل.

المرتبة األولى في
استقبال السياح
بشبه الجزيرة
العربية ...والمواطن
كنزها النفيس

مسقط
وتعد مدينة مـسـقــط (العامرة)
من الوجهات الرائعة والمميزة
ذات الصيت السياحي العريق
ل ـ ـ ـ ــدى أغ ـ ـل ـ ــب م ـ ـكـ ــاتـ ــب ت ـن ـظ ـي ــم
ال ــرح ــات فــي أوروب ـ ــا ،وال يكاد
ي ـخ ـلــو أي م ـك ـتــب س ـي ــاح ــي فــي
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارة ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز مـ ـ ــن ت ـن ـظ ـيــم
مجموعة من العروض السنوية

سوق مطرح

قلعة نزوى

جـامـع الـسلـطــان قـابــوس األكـبــر

جامع قـابــوس
ودار األوبـرا وسوق
مطـرح من أبرز
معالم السلطنة

المخصصة لزيارة هذه المدينة
الساحرة بمقوماتها الفريدة.
وتلعب المديـنة المعاصرة في
حاضرها ،المتأصلة بتاريخها،
ً
ً
دورا م ـه ـمــا ف ــي ال ـت ـقــريــب بـيــن
ال ـ ـغـ ــرب وال ـ ـش ـ ــرق ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
محطة تجارية ذات موقع فريد
ّ
مكنها من ارتياد دور قيادي رائد
منذ قرون مضت ،وفي الماضي
كــان يطلق عليها اســم آخــر هو
مـسـكــد ،واليزال العديد من كبار
السن يطلقون عليها هذا االسم،
وهي تعتبر من أجمل العواصم
الـعــربـيــة وأك ـثــرهــا ن ـظــافــة ،وقــد
ح ـص ـلــت ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد عـلــى
جــا ئــزة "أ نـظـف مـد يـنة عـر بـيــة"
مـ ـ ــرات عـ ـ ــدة؛ ن ـت ـي ـجــة لــاه ـت ـمــام
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـظ ــى ب ـ ــه مــن
السلطان قـابــوس بـن سـعيــد.

اإلسالمية الجميلة ،إلــى جانب
قـ ـصـ ـ ــر الـ ـعـ ـ ـلـ ـ ــم الـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ـ ــر ،ودار
األوبـ ــرا الـسلـطــانـيــة ،التي تقام
ّ
الفنية المتنوعة،
فيها الحفالت
وبـ ـ ـيـ ــت ال ـ ـ ــزب ـ ـي ـ ــر ،وهـ ــو متحف
للتراث العماني ،وس ــوق م ـطــرح
الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد م ـ ــن أهـ ـ ــم األسـ ـ ـ ــواق
الشعبية الموجودة في الخليج،
ّ
ويتميز برائحة بخوره العطرة.
وت ـش ـمــل م ـعــالــم ع ـم ــان كــذلــك
قلعة وس ــوق ن ــزوى الـتــاريـخــي،

وهي قلعة يعود تاريخ إنشائها
إلــى أكـثــر مــن حــوالــي  350سنة،
و مـتـحـف ا لـتـار يـخ ا لـطـبـيـعـي،
و مـ ـتـ ـحـ ــف ا ل ـ ـق ـ ــوات ا لـمـسـلـحـة،
ومـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف ب ـ ـ ــواب ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـسـ ـ ـقـ ـ ـ ــط،
وا ل ـمـتـحـف ا لــو ط ـنـي ،و مـتـحـف
الـ ـعـ ـ ـمـ ــات الـ ــورقـ ـيـ ـ ــة ،ومـتـحـف
الـسـيـد فـيـصـل بـن عـلـي (مـتـحــف
األسـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـ ــة) ،ومـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف بـ ـيـ ـ ــت
الـبــرنــدة.

معالم مميزة
وم ـ ــن ال ـم ـع ــال ــم ال ـم ـم ـي ــزة فــي
ال ـس ـل ـط ـن ــة ج ـ ــام ـ ــع ال ـ ـس ـل ـ ـط ـ ـ ــان
قـا بــوس األ كـبــر ،و هــو مــن أكبر
المساجد الموجودة في الخليج
العربي ،ويتميز بقبابه وزخرفته

تجربة ممتعة لصيد سمك التونة مع الصياد وليد مجذوب

دار األوبرا

«سندس روتانا» ...تجربة ضيافة فريدة في قلب العاصمة
ً ً
 215غرفة وجناحا فاخرا و 6قاعات لالجتماعات والمؤتمرات ...وقاعة فخمة للمناسبات

يعد فندق سندس روتانا أول فنادق عالمة
"روتانا" في العاصمة العمانية مسقط ،ويأتي
فــي إطــار خططها التوسعية الطموحة ،وهو
يبعد دقــائــق قليلة عــن مـطــار مسقط الــدولــي،
ويقدم لضيوفه وزواره تجربة ضيافة فريدة
ً
ً
من خالل  215غرفة وجناحا فاخرا.
ً
وي ـض ــم ال ـف ـن ــدق عـ ـ ــددا م ــن الـ ـم ــراف ــق ،الـتــي
تشمل مــركــز "ب ــودي اليـنــز" للصحة واللياقة
الجسدية ،الذي يشمل صالة رياضية ومسبحا
وعددا من غرف البخار ،إلى جانب ست قاعات
لالجتماعات والـمــؤتـمــرات ،وقــاعــة مناسبات
فخمة يمكنها استيعاب  300شخص.
ويضيف الـفـنــدق نكهة جــديــدة إلــى مشهد
الضيافة العصرية في مدينة مسقط عبر ثالثة
مطاعم ،هي لوبي الونج كافيه ،ومطعم جنجر،
الــذي يقدم الوجبات على مــدار اليوم ،ومطعم
تياترو ،الحائز العديد من الجوائز والذي يتميز
بأطباقه المتنوعة والمستوحاة من المطابخ
اليابانية واإليطالية والهندية والصينية.
ووفـ ـ ــر "سـ ـن ــدس روت ـ ــان ـ ــا" أكـ ـث ــر م ــن 2000
فرصة عمل أثناء مرحلة البناء ،وخالل مرحلة
التشغيل  200فرصة مباشرة ،كما ساهم في
دعم أكثر من  300فرصة غير مباشرة في مجال
الخدمات والتوريدات ،كما قــام ،بالتعاون مع
شــركــة روتــانــا ،بعمل بــرنــامــج تــدريــب سنوي
لـطــاب كلية السياحة لتمكينهم مــن الخبرة
الالزمة للعمل في المجال السياحي .ويهدف

ال ـف ـن ــدق إلـ ــى ت ـقــديــم خ ــدم ــات م ـت ـم ـيــزة لـ ــزوار
ً
ً
العاصمة مسقط ،التي تشهد ازده ــارا ونموا
ً
مستمرا على مختلف المستويات االجتماعية
االق ـت ـصــاديــة ،لـيـكــون ضـيــوفــه عـلــى مــوعــد مع
ت ـجــربــة ض ـيــافــة عــالـمـيــة تـنـسـجــم م ــع ال ـتــراث
الـعــريــق وك ــرم الضيافة األصـيـلــة الـتــي تتمتع
بها عمان.
وتلتزم "روتانا" بتنمية واحتضان الكفاءات
المحلية في جميع فنادقها ،بما فيها الموجودة
بسلطنة ُع ـم ــان ،وتــؤمــن ب ــأن رؤي ــة السلطنة
ً
الهادفة إلى استقطاب  5ماليين سائح سنويا
بحلول  2040ستتحول إلى واقع ملموس من
خالل توظيف جميع اإلمكانات لدعم القدارت
الشابة وتأهيلها لقيادة القطاع السياحي.
ووفـ ــق آخ ــر ال ـت ـقــاريــر الـ ـص ــادرة ع ــن وزارة
ال ـس ـي ــاح ــة ،زاد عـ ــدد ال ـس ـي ــاح ال ــواف ــدي ــن إلــى
السلطنة بنحو  16في المئة ،وتعتزم "روتانا"
من خالل فندق "سندس روتانا" إلى المساهمة
َ
قطاعي السياحة والضيافة في
في دفع عجلة
عمان.
وي ـم ـثــل ق ـط ــاع ال ـس ـيــاحــة أحـ ــد ال ـم ـحــركــات
الرئيسية ضمن جهود السلطنة لتنويع مصادر
الــدخــل الــوط ـنــي ،وتـكـمــن مـســؤولـيــة "سـنــدس
روتــانــا" فــي المساهمة بتحقيق هــذه الــرؤيــة
الرشيدة ،وضمان مستقبل مستدام لألجيال
القادمة.
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نور :مفاجأة صادمة في «موضي قطعة من ذهب»
«ال موسيقى في األحمدي» عمل مهم والمشاركة فيه أضافت إلى مسيرتي
عزة إبراهيم

انفردت الفنانة نور الكويتية
بظهور متميز في الموسم
الدرامي الجاري ،إذ جسدت 3
أدوار مختلفة في  3أعمال هي
«موضي قطعة من ذهب»،
و«الديرفة» ،و«ال موسيقى
في األحمدي» ،وهو ٍّ
تحد
كبير لم تقدم عليه من قبل.
وفي حديثها إلى «الجريدة»
تكشف نور أبعاد هذه
التجربة.

• الـ ـتـ ـك ــرار ي ـق ـت ــل الـ ـفـ ـن ــان...
ولـ ـكـ ـن ــك اس ـت ـط ـع ــت م ـ ــن خ ــال
التكرار إحداث تنوع كبير أشاد
به الجمهور ،فكيف صنعت تلك
التوليفة الفنية؟
ك ـنــت م ـح ـظــوظــة ب ـ ـ  3أدوار
م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ال ت ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــه أب ـ ـ ـ ــدا،
فــالـقـصــص مـخـتـلـفــة وأس ـل ــوب
المعالجة ،والرؤية اإلخراجية،
ك ـم ــا أن أدواري ب ـه ــا تـنــا قــض
كبير ،ولذلك لم يشعر المشاهد
بأن "سبيكة" في "موضي قطعة
م ــن ذه ـ ــب" ،ه ــي جـلـيـلــة ف ــي "ال
م ــوس ـي ـق ــى فـ ــي األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي" ،أو
تــرب ـط ـه ـمــا ع ــاق ــة ب ـ ـ "وس ـم ـيــة"
فــي "الــديــرفــة" ،ولــذلــك لــم يشعر
المشاهد بالتكرار أو الملل بل
شعر ب ــأدوار مختلفة وحــاالت
متجددة في كل عمل.
• تـبــديــل ع ـبــاء ة الشخصية
بالتزامن بين األع ـمــال الثالثة
للعرض في رمـضــان ...مجازفة
أم ٍّ
تحد؟

تلتقي حمد الرومي
في عمل جديد بعد
رمضان

ك ــاهـ ـم ــا م ـ ـعـ ــا ،فـ ـف ــي ب ــداي ــة
م ـشــواري الـفـنــي لــم أج ــرؤ على
اتـخــاذ خطوة كـهــذه ،خوفا من
ال ـ ــوق ـ ــوع فـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـظ ــور ،رغ ــم
ح ــاج ــة الـ ـفـ ـن ــان فـ ــي الـ ـب ــداي ــات
لــان ـت ـشــار وال ـظ ـه ــور ،ولكنني
أنـ ـ ـص ـ ــح الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب فـ ـ ــي بـ ــدايـ ــة
مشوارهم الفني بالتروي وعدم
العجلة ،فالبد أن ينتظر الفنان
حتى تنضج موهبته ويحصل
عـ ـل ــى الـ ـخـ ـبـ ــرة الـ ـ ــازمـ ـ ــة حـتــى
يـتـمـكــن م ــن أدوات ـ ــه ويستطيع
ال ـم ـج ــازف ــة ودخ ـ ـ ــول ت ـحــديــات
ك ـهــذه ،ولــذلــك لــم أك ــن قـلـقــة من
خــوض تـلــك الـتـجــربــة ،بــل كنت
قلقة من عدم تكرار هذه التوليفة
الــرائ ـعــة مــن األدوار المتنوعة
ول ــذل ــك س ــارع ــت إل ــى اقـتـنــاص
الفرصة التي قد ال تتكرر.
• الشخصيات الثالث مميزة
وم ـخ ـت ـل ـفــة ...ول ـك ــن أي ـه ــا أق ــرب
إلى قلبك؟

"م ــوض ــي ق ـط ـعــة م ــن ذه ــب"
األ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب إ لـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـل ـ ـبـ ــي ودور
"سـبـيـكــة" مـمـيــز ج ــدا حـتــى ان
أوالدي أحبوه جدا ،فهي سيدة
شــديــدة الـطـيـبــة وتـضـحــي من
أجل أوالدها وزوجها إلى حد
ا ل ـف ـن ــاء ،ك ـمــا أن دوري مكثف
م ـنــذ ال ـح ـل ـقــات األول ـ ــى ولــذلــك
اه ـت ـمــت أس ــرت ــي ب ــه وت ـتــاب ـعــه
عن كثب ،ولكني ال أنكر حبي
ل ـش ـخ ـص ـي ــة "جـ ـلـ ـيـ ـل ــة" ف ـ ــي "ال
موسيقى في األحمدي" ،حيث
أض ــاف إل ــى مـسـيــرتــي الـفـنـيــة،
و ق ــد م ــت دور ل ـس ـيــدة عــرا ق ـيــة
تقبل ا ل ــزواج مــن ر جــل متزوج
أل نــه تــزوج بشكل تقليدي من
قريبته ،ولكن جليلة تضحي
وت ـن ـجــب ل ــه األبـ ـن ــاء وتـتـحـمــل
مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة الـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
بعقلية متفتحة تجعل زوجها
م ـن ـجــذبــا إل ـي ـهــا دائـ ـم ــا ،ولـكــن
ا لــدور به مفارقات جديدة من
خالل قصة المسلسل المبدعة.
وفـ ـ ـ ــي "الـ ـ ــديـ ـ ــرفـ ـ ــة" أح ـب ـب ــت
المرأة الغامضة "وسمية" التي
تكشف من خالل األحداث كيف
تتحمل المرأة ضغوط الرجل
ع ـل ـي ـه ــا وتـ ـس ــام ــح وتـ ـتـ ـج ــاوز

بسبب حبها لبيتها وأبنائها
وزو ج ـهــا ،فــي إ ط ــار اجتماعي
ظـ ــريـ ــف ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،والـ ـعـ ـم ــل
بالنسبة لــي مهم جــدا ونقطة
فارقة في حياتي.
• األع ـ ـمـ ــال الـ ـث ــاث ــة حـقـقــت
مشاهدة كبيرة ...ولكن هل من
مفاجآت ينتظرها الجمهور في
الحلقات القادمة؟
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،انـ ـتـ ـظ ــروا خ ــال
الحلقات القادمة في "الديرفة"
مفاجأة كبيرة تذهل الجمهور
وتــزيــد ارت ـبــاطــه بــالـعـمــل حتى
الحلقات األخيرة لرؤية النهاية،
أمــا مفاجأة "موضي قطعة من
ذه ــب" فــي الـنـصــف الـثــانــي من
رم ـضــان فـسـتـصــدم الـجـمـهــور،
ول ـك ـن ـنــي ال أس ـت ـط ـيــع الـكـشــف
عنها اآلن ،وإال حرقنا المفاجأة،
أدعـ ـ ــو ال ـج ـم ـه ــور إلـ ــى تــرقـبـهــا
واالستمتاع بالحبكة الدرامية
المتميزة في العمل.

كشفت شــركــة روتــانــا عــن جلسات عيد الفطر
المقرر أن تجمع نخبة من نجوم األغنية الخليجية
والـعــربـيــة بمركز الشيخ جــابــر األحـمــد الثقافي،
وس ـي ـكــون الـجـمـهــور عـلــى مــوعــد مــع حـفــل مميز
يجمع سفير األغنية الخليجية القدير عبدالله
الــروي ـشــد مــع الـفـنــانــة أس ـمــاء ل ـم ـنــور ،وذل ــك يــوم
األربعاء الموافق  5يونيو .أما الحفل الثاني فيوثق
لـقــاء النجمة الـســوريــة أصــالــة نـصــري مــع الفنان
السعودي صاحب الصوت الشجي أصيل أبوبكر

ل ـ ــدي م ـس ـل ـســل ج ــدي ــد مــع
ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف ال ـ ـشـ ــديـ ــد اإلبـ ـ ـ ــداع
"حمد ا لــرو مــي" بعد تجاربه
الناجحة في رمضان "موضي
ق ـ ـط ـ ـعـ ــة م ـ ـ ــن ذه ـ ـ ـ ـ ـ ــب" ،و"أن ـ ـ ـ ــا
ع ـ ـنـ ــدي نـ ـ ـ ــص" ،فـ ـه ــو م ــؤل ــف
حقيقي يـخـلــق الشخصيات
وال يـقـتـبـسـهــا وأ نـ ــا سـعـيــدة
بتكرار التعاون معه مجددا
بعد العيد في مسلسل مميز،
ولكن على مستوى المسرح
قـ ـ ــد مـ ـ ــت بـ ــا ل ـ ـف ـ ـعـ ــل  3أ ع ـ ـمـ ــال
م ـخ ـت ـل ـف ــة لـ ـلـ ـكـ ـب ــار ومـ ـس ــرح
الطفل أيضا ،ولكني ال أعتقد
أن ـنــي أسـتـطـيــع ال ـع ــودة اآلن
فـ ـه ــو مـ ـجـ ـه ــد ومـ ـكـ ـل ــف ج ــدا
لـلـفـنــان فــي الــوقــت والـطــاقــة،
كما أنه يحرمني من أسرتي
في العيد فضال عن استغراق
الـ ـ ـب ـ ــروف ـ ــات ل ـش ـه ــر رمـ ـض ــان
ال ـك ــري ــم ،ول ــذل ــك ال أسـتـطـيــع
العودة اآلن في ظل انشغالي
بأعمال أخرى.

• ماذا عن أعمالك الجديدة...
وهل تشهد الفترة القادمة عودة
إلى المسرح بعد انقطاع طويل؟

الرويشد وأصالة وأصيل وأسماء نجوم
جلسات عيد الفطر بالكويت

•

أث ـ ـ ـ ــار مـ ـشـ ـه ــد ل ـل ـف ـن ــان ــة
نــور الـغـنــدور فــي مسلسل
"دف ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة" جـ ــدال
كبيرا عبر مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ح ـي ــث شـكــك
الـبـعــض ف ــي ال ـك ـتــاب ال ــذي
ك ــان ــت تـ ـق ــرأ ف ـي ــه ال ـن ـج ـمــة
ال ـشــابــة الـشـعــر الـجــاهـلــي،
حيث لم يكن واضحا ما إذا
كان الكتاب باللغة العربية
أم اإلنكليزية.

رغ ــم م ــرور  10حـلـقــات ف ــإن اإلي ـقــاع
البطيء لمسلسل "طلقة حــظ" ،بطولة
مـصـطـفــى خــاطــر وم ـح ـمــد أن ـ ــور ،أث ــار
استياء رواد مواقع التواصل ،خصوصا
أن الحلقات بــدأت تقل أحداثها حلقة
بـعــد حـلـقــة ،وه ــو مــا ألـمــح لــه ع ــدد من
ا لـنـقــاد الفنيين عبر حساباتهم على
مواقع التواصل ،وطالبوا المخرج أحمد
خــا لــد أ مـيــن بضبط الحلقات القادمة
حـتــى ال يـهــرب الـمـشــاهــد ،بينما علق
البعض على أنهم لم يقتنعوا بــاألداء
التراجيدي لبطل المسلسل مصطفى
خ ــاط ــر ،وأنـ ــه مـتـمـكــن ف ــي الـكــومـيــديــا
بشكل كبير.

نور في «ال موسيقى في األحمدي»

أصالة
سالم ،وذلك يوم الخميس الموافق  6يونيو المقبل،
وذلك بالمسرح الوطني وتحت قيادة المايسترو د.
أيوب خضر الذي يتولى دفة الموسيقى.
ً
وتأتي حفالت روتانا خالل عيد الفطر امتدادا
ً
لمهرجان "فبراير الكويت" ا لــذي تنظمه سنويا
خالل شهر فبراير بمركز جابر ويشهد مشاركة
نخبة من النجوم العرب ،ولعل الالفت أن توليفة
روتانا لحفالت العيد تختلف عن الثنائيات التي
ظهرت في مهرجان "فبراير الكويت" ،مما يعكس
حـ ــرص ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ـي ـهــا ع ـل ــى ال ـت ـن ــوي ــع سـعـيــا
للوصول ألكبر عدد ممكن من الجمهور.

مصطفى خاطر

تشابه ديكورات المسلسالت
المصرية ...أزمة جديدة
ت ـش ــاب ــه وتـ ــداخـ ــل مـ ــواقـ ــع الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،مــن
حيث الديكورات ،أزمة جديدة تطل برأسها
فــي ا لــدرا مــا المصرية ،وأ بــرز هــذه المشاهد
ت ـص ــوي ــر الـ ـفـ ـن ــان أحـ ـم ــد ص ـ ــاح ال ـس ـعــدنــي
م ـشــا هــده ا لــدا خ ـل ـيــة مــن شـقـتــه فــي مسلسل
"زي الشمس" في نفس الشقة التي يصور
فيها الفنان أحمد صــاح حسني مسلسل
"آلخر نفس" ،كما تشابهت بعض ديكورات
مـسـلـســل "حــدوتــة م ــرة" مــع "ول ــد الـغــابــة"
خاصة في الديكور الريفي.

ملصق مسل

سل «آلخر نفس»

حسن البالم :الكويت تراجعت في كل شيء إال الفن
•

استغربت الفنانة هبة الدري االنتقادات الالذعة التي ُوجهت إلى بعض الهفوات
في األعمال الدرامية ،وقالت" :الناس أصبحوا يدققون على المالبس والمكياج،
ونسوا أداء الفنان واجتهاده لتجسيد الشخصية".
وأشارت الدري إلى ان الفنان مثل أي إنسان عندما يجد البعض يصدر له
طاقة سلبية يؤثر ذلك عليه بصورة كبيرة ،موضحة" :مع األسف لم يعد أحد
يتابع عملنا ويركز على أداء الممثل بقدر البحث عن أي هفوة او خطأ في
المشهد".
وأضافت أن "الخطأ وارد ،نحن بصدد عمل درامي يقع في  30حلقة متشابك
األح ــداث ومتعدد اللوكيشنات ،وأعتقد أن الخطأ ال ــذي وقــع فيه صناع
مسلسل  Game of Thronesليس ببعيد ،عندما ظهر في موقع التصوير
كوب ستاربكس ،أتمنى من الجمهور التركيز على األداء في المقام األول".
يذكر أن هبة تشارك هذا العام في الدراما االجتماعية "إفراج مشروط"،
والمسلسل ،الذي سطر أحداثه الكاتب عبدالمحسن الروضان ويخرجه
عيسى ذياب ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين المتميزين ،منهم
سعد الفرج وخالد أمين وفيصل العميري ومحمد العلوي وهبة الدري
وهدى الخطيب وجاسم النبهان ،إضافة إلى ممثلين من خارج الكويت-
ٌ
عامر باألحداث والشخصيات والرموز والدالالت والخطوط الدرامية
المتقاطعة ،حول حكاية أربع فتيات يبحثن عن أسرهن ،بعد حياة
مشبعة بالغموض.
وتأتي إطاللة هبة الثانية مع الفنانة القديرة حياة الفهد من خالل
مسلسل "ح ــدود الـشــر" ،مــن تأليف محمد النشمي ،وإخ ــراج أحمد
دعيبس ،وشارك في بطولته نخبة من الفنانين ،منهم اإلماراتي أحمد
الجسمي ،انتصار الشراح ،باسم عبداألمير ،ميس كمر ،شيماء علي،
هبة الدري ،هنادي الكندري ،محمد عاشور ،عبدالعزيز النصار ،وفهد باسم،
ومن إنتاج المجموعة الفنية.

محمد جمعة

جدل بسبب كتاب نور الغندور في «دفعة القاهرة»

اإليقاع البطيء لـ «طلقة حظ» أثار االستياء

محمد جمعة

عبدالله الرويشد

مشاهدات

نور الغندور

هبة الدري :األخطاء واردة وأداء
الفنان في العمل هو الفيصل
•

•

هبة الدري

محمد جمعة

ت ـ ـ ــرددت أنـ ـب ــاء ع ــن ت ـحــويــل
ف ــري ــق ع ـم ــل ب ــرن ــام ــج "ب ــان ــي
زم ــان ــي" لـلـفـنــان حـســن ال ـبــام،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ــرض ع ـ ـبـ ــر ش ــاش ــة
تلفزيون الكويت ،إلى التحقيق
عـلــى خلفية مشهد ا سـتـخــدام
الفنان عبدالعزيز النصار
ال ـس ــاح ع ـلــى أنـ ــه "ق ــدو
أو ش ـ ـي ـ ـش ـ ـي ـ ــة" ف ــي
الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ال ـث ــال ـث ــة
مـ ــن ال ـم ـس ـل ـســل
ال ـ ـتـ ــي ج ـ ــاءت
ب ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوان
"ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأر"
مـ ـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف
البيرق.
وأثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ت ـلــك
األنباء استياء بطل
العمل الفنان حسن البالم
ال ــذي أب ــدى استغرابه مــن تلك
ً
الـ ـخـ ـط ــوة قـ ــائـ ــا" :ه ـ ــل ان ـت ـهــت
مشاكل البلد لنركز على مشهد
وض ـ ــع ال ـب ـن ــدق ـي ــة ف ــي ف ــم أح ــد
الممثلين واستخدامه كشيشة،
ً
ه ــل يـعـتـبــر هـ ــذا ج ــرم ــا يـشــوه
نسيج المجتمع الكويتي ؟"
وأضاف البالم " :رسالة مني
أن ــا حـســن ال ـبــام إل ــى أصـحــاب
الحسابات عبر مواقع التواصل

أبطال مسلسل «بالني زماني»
االجـتـمــاعــي ،نـحــن فــي الكويت
تراجعنا في كل شيء ولم يتبق
لنا إال الدراما والفن فأرجو من
اإلخ ـ ـ ــوان غ ـيــر الـمـتـخـصـصـيــن
بالفن عدم التدخل".
واسـ ـتـ ـط ــرد "نـ ـح ــن أص ـح ــاب
كلمة وابتسامة فال تكونوا أنتم
من يقتل هذه االبتسامه كي ال

تنطفئ شمعة الكويت وتختفي
ابتسامة شعبها الغالي".
ي ــذك ــر أن م ـس ـل ـس ــل "ب ــان ــي
زم ـ ـ ــان ـ ـ ــي" مـ ـ ــن إخ ـ ـ ـ ـ ــراج أح ـم ــد
الدوغجي،
ويـشـهــد م ـشــاركــة نـخـبــة من
النجوم ،السيما قروب "البالم"
الذي يرافق الفنان حسن البالم

فــي الـمـســرح وال ــدرام ــا ،ومنهم
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـن ـ ـصـ ــار ،وف ـه ــد
الـ ـبـ ـن ــاي ،وم ـح ـم ــد ال ــرمـ ـض ــان،
إلــى جانب العديد مــن ضيوف
ال ـشــرف مـثــل ال ـقــديــرة انـتـصــار
الـ ـش ــراح ،وي ـع ــرض الـعـمــل عبر
شاشة تلفزيون الكويت.

مرام البلوشي :أنتظر موافقة الطبيب للعودة إلى الكويت

•

عزة إبراهيم

ذك ــرت الـفـنــانــة م ــرام الـبـلــوشــي،
بطلة مسلسل "دفعة القاهرة" ،أنها
ال تزال تصور مشاهدها النهائية
ف ــي ا ل ـق ــا ه ــرة ،ع ـلــى أن تـنـتـهــي من
التصوير األسبوع المقبل ،لكنها
حـتــى اآلن ال تعلم مــو عــد عودتها
لوطنها الكويت.
وقــالــت الـبـلــوشــي ،لــ"الـجــريــدة"،
إن األز مــة الصحية التي تعرضت
لها وإصابتها بـ 3جلطات في الدم
كانت خطيرة ،واستدعت تركيب 3
دعامات ،لذلك فإن ركوب الطائرة
يـ ـع ــد خ ـ ـطـ ــرا ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ال ــوض ــع
ال ــراه ــن ،م ــؤك ــدة أن ـهــا ف ــي انـتـظــار
سـمــاح الطبيب ا لـمـتــا بــع لحالتها
بــالـسـفــر ،وحـيـنـهــا سـتـعـلــن مــوعــد
عودتها ،نظرا الرتباطها بعرض
مسرحي في العيد.
وكشفت عن ظهور مفاجآت في
شخصية "لطيفة" بمسلسل "دفعة
ال ـق ــاه ــرة" ،ف ــي ال ـح ـل ـقــات ال ـقــادمــة،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـجـ ـس ــد دور زو ج ـ ـ ـ ــة أ حـ ــد
ال ـط ــاب الـمـبـتـعـثـيــن إل ــى الـقــاهــرة

مرام في «دفعة القاهرة»
للدراسة ،والتي تواجه مع زوجها
تـحــديــات أث ـنــاء تـلــك الـفـتــرة ،حيث
يـقــع زوج ـهــا فــي عــاقــة مــع إحــدى
زمـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا يـ ـسـ ـب ــب ل ـهــا

معاناة تظهر خالل الحلقات.
وأوضحت أن المفاجأة ستحدث
تـ ـ ـح ـ ــوال فـ ـ ــي دور لـ ـطـ ـيـ ـف ــة ،ح ـيــث
س ـت ـل ـت ـح ــق ب ــال ـج ــام ـع ــة لـ ـل ــدراس ــة

لمواكبة زوجها ،وذلك في الحلقة
الـ ،16وسيترتب على ذلك مفاجآت
وأحداث جديدة ستبهر المشاهد،
مضيفة أن الدور له رسالة واضحة
ومهمة جدا ،وهو أن المرأة العادلة
ا لــذ كـيــة ال تخسر زو جـهــا أ ب ــدا ،بل
تتمسك به حتى النهاية.
ك ـمــا تـ ـش ــارك ال ـب ـلــوشــي بـطــولــة
م ـس ـل ـســل "ال ـ ـ ـعـ ـ ــذراء" ،وعـ ـب ــرت عــن
سعادتها باالختالف الكبير بين
ا لــدور يــن ،ما مثل لها تحديا فنيا
لـتـظـهــر بـشـكـلـيــن مـخـتـلـفـيــن خــال
نـفــس ا ل ـمــو ســم ،لـتـثـبــت للجمهور
قـ ــدرت ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـلـ ــون وال ـت ـن ـق ــل
بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات بـ ــإح ـ ـسـ ــاس
وتقمص دون أن يشعر المشاهد
ب ــأن أح ــد ال ــدوري ــن أق ــل جـ ــودة أو
ا ت ـقــا نــا مــن اآل خـ ــر ،ودون أن يــؤ ثــر
ظهورها في عملين بنفس الوقت
سلبيا ،بالعكس فقد تلقت ردود
فـ ـع ــل م ـط ـم ـئ ـن ــة وإيـ ـج ــابـ ـي ــة ح ــول
المسلسلين.

ةديرجلا
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كتاب

(األخيرة)

الربيع العربي ...عندما تتوسط «اللعبة القصيرة»
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 مسيرته

المؤلف :وليام ج .بيرنز

سرعان ما انتقلت
الثورة من تونس
إلى إحدى الدول
العربية الكبرى
األكثر أهمية
وهي مصر

وزير الدفاع المصري
أوضح لمبارك أن
الجيش توقف عن
الدفاع عنه وأن
الوقت حان لتنحيه
فاستقال

ف ــي األول م ــن ف ـبــرايــر ،2011
انـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم أوبـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ك ـ ـبـ ــار
مستشاريه في غرفة العمليات،
بهدف مراجعة الـتـطــورات التي
ك ـ ــان ـ ــت تـ ـشـ ـه ــده ــا الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة فــي
مصر ،فبعد مــرور أسـبــوع على
ان ـطــاق ال ـث ــورة ،ارتـفـعــت أع ــداد
المحتشدين في ميدان التحرير
إلــى نحو مئة ألــف متمرد عاقد
الـعــزم .صحيح أن مبارك البالغ
ً
من العمر ثمانين سنة بدا منهكا
بعد ثالثة عقود في السلطة ،إال
ً
أنه ظل مقتنعا بعناد بأنه يعرف
ما األفضل لمصر.
أن مبارك سيدلي
بلغ أوباما ُ
بخطاب متلفز أ ع ــد على عجل،
ً
فقطع الرئيس اجتماعا ليتابع
ت ـغ ـط ـي ــة شـ ـبـ ـك ــة « س ـ ـ ــي إن إن»
المباشرة ،ورحـنــا كلنا نشاهد
بـتــرقــب ،وك ـمــا هــو مـتــوقــع ،قـ ّـدم
ً
م ـب ــارك ح ــا م ـج ـتــزأ .تـعـهــد بــأال
ً
يـتــرشــح م ـج ــددا ف ــي انـتـخــابــات
الخريف المقبل ،إال أنه لم يتطرق
أل ـب ـت ــة إلـ ـ ــى مـ ــوضـ ــوع ت ـم ـه ـيــده
الطريق أمام ابنه ليخلفه أو بدئه
ن ـقــل ج ــزء م ــن صــاح ـيــاتــه إلـيــه
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،لــذلــك استنتج
أوباما« :لن ينجح هذا العرض»،
فـقــرر الــرئـيــس عـنــدئـ ٍـذ االتـصــال
بمبارك والضغط عليه للتنحي
عن السلطة في الحال فيما اليزال
بإمكانه صــوغ عملية انتقالية،
وتـ ـف ــادي ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـفــوضــى
والعنف.
انـ ـ ـضـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ـ ُـت إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ومـســاعــديــه فــي الـبـيــت األبـيــض
إلجراء هذا االتصال في المكتب
ً
الــرئــاســي ،وحـيــن وق ـفـ ُـت جانبا
ً
م ـص ـغ ـيــا ،اس ـت ـط ـعــت اسـتـنـتــاج
ردود مبارك المتعالية العنيدة،
فقد ظن هذا الزعيم المصري أن
ً
أوبــامــا ســاذج جــدا ،ألنــه ال يعي
مــدى أهـمـيــة ال ــدور ال ــذي يــؤديــه
مـبــارك فــي الحفاظ على النظام
ف ــي م ـص ــر ،وفـ ــي ح ـي ــن ت ــواص ــل
ُ
الحظت أن
الحوار عبر الهاتف،
أوباما يزداد استياء ،مما دفعني
إلى التفكير في حوادث شهدتها
هناك خالل عهد إدارة ريغان.
عندما تسلم أوباما منصبه،
ً
كـ ــان ع ــاق ــدا الـ ـع ــزم ع ـلــى تغيير
ش ـ ــروط ال ـت ــدخ ــل األم ـي ــرك ــي في
الشرق األوسط ،ولم ُ
يرج الرئيس
فك ارتباط كبير في منطقة عرف
ً
جيدا أنه ال يستطيع تجاهلها،
ل ـك ـنــه س ـع ــى إلـ ــى نـ ــوع آخـ ــر مــن
التعاطي يختلف كــل االختالف
ع ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــادات سـ ـلـ ـف ــه األح ـ ــادي ـ ــة
العسكرية بــإفــراط ،لذلك خفض
عـ ــدد ال ـج ـن ــود األم ـي ــرك ـي ـي ــن فــي
ال ـ ـعـ ــراق ،اع ـت ـم ــد ع ـل ــى خ ـط ــوات
أصغر لمحاربة اإلرهــاب شملت
ط ــائ ــرات مــن دون ط ـيــار وق ــوات
عمليات خاصة ،وأعطى أهمية
كبرى للدبلوماسية في التعاطي
م ـ ــع ب ــرن ــام ــج إيـ ـ ـ ـ ــران الـ ـ ـن ـ ــووي،
وع ـم ـل ـيــة ال ـس ــام اإلســرائ ـي ـل ـيــة-
الفلسطينية.
وهـ ـ ـك ـ ــذا ت ـم ـك ــن م ـ ــن ت ـح ــوي ــل
جــزء أكبر من رهــانــات الواليات
ال ـم ـت ـحــدة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة نحو
ً
آسيا ،فضال عن مجموعة كاملة
مــن الـمـســائــل الـعــالـمـيــة الملحة
(مـ ـث ــل مـ ـن ــع انـ ـتـ ـش ــار األس ـل ـح ــة
النووية والتغير المناخي) ،التي
ً
ُ
هملت أحيانا أو قـ ّـوضــت خالل
عقد مــا بعد اع ـت ــداء ات الـحــادي
عـشــر مــن سبتمبر ،لـكــن الربيع
العربي ،تلك الدراما الثورية التي
ّ
شكلت فيها مصر الفصل األول
ً
فحسب ،أعاده مرغما إلى التركيز
ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
الكثيرة األزمــات ،بعدما أمل في
عمق تجنب تركيز مماثل.

االستقرار ليس ظاهرة ثابتة

ال عجب في أن
الشعب الليبي
ّ
المجزأ ثار بعدما
شهد ثورتين
مذهلتين على
جانبي حدوده
األولى في تونس
والثانية في مصر

ُيعتبر الشرق األوسط منطقة
ً
صعبة خصوصا بالنسبة إلى
االستراتيجية األمـيــركـيــة ،ومع
ب ــداي ــة ثـ ـ ــورات ال ــرب ـي ــع ال ـعــربــي،
ك ــان ــت ه ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة ت ـح ـتــوي
على ضعف عدد السكان مقارنة
بـ ـم ــا ضـ ـمـ ـت ــه عـ ـن ــدم ــا ت ـس ـل ـمــت
م ـن ـص ـب ــي أول مـ ـ ــرة فـ ــي ع ـم ــان
فـ ــي م ـط ـل ــع ث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ال ـق ــرن
الماضي ،فكان  60في المئة من
سـكــان هــذه المنطقة تـحــت سن
ً
الخامسة والعشرين ،فضال عن
أن عملية تـمــد نـهــا كــا نــت تسير
بسرعة تفوق ضعف ما تشهده
آس ـ ـيـ ــا .عـ ـج ــزت أسـ ـ ـ ــواق ال ـع ـمــل
ع ــن مـ ـج ــاراة ه ــذه ال ـن ــزع ــة ،وعــم
الـفـســاد ،فمقت ال ـشــارع العربي
معظم أوجه السياسة األميركية،
سواء في العراق أو فلسطين أو

المهنية ،فيستند ًإلى مجموعة من البرقيات والمذكرات التي ُرفعت
عنها السرية أخيرا ،ليقدم للقارئ صورة داخلية نادرة عن الدبلوماسية
األميركية.
والشك 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

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

بوتين تدخل
في سورية في
خريف عام 2015
بحسم أكبر بعد
تقدم المعارضة
المدعومة من دول
الخليج

ُأميركيين العـتــداء فــي بنغازي.
غ ـل ـفــت األس ـئ ـلــة ال ـم ـشــروعــة عن
ال ـخ ـطــوات اإلضــاف ـيــة ال ـتــي كــان
ُ
يـ ـج ــب أن تـ ـتـ ـخ ــذ ف ـ ــي ال ـم ـج ــال
األمني بمجموعة من التحقيقات
وجـلـســات االسـتـمــاع الـتــي بــدت
ً
هزلية ج ــدا ،حتى وفــق معايير
واشنطن العصرية.
رغ ــم ذل ــك ،واص ـلــت ُسـفــارتـنــا
الـعـمــل بـبـســالــة كـلـمــا أت ـي ــح لها
التحرك داخل البلد.

غاز السارين في الغوطة
بشار األسد

حسني مبارك

غيرهما ،كذلك كره قادته حمالت
إدارة ب ــوش الـثــالـثــة واألربـعـيــن
وه ـفــوات ـهــا ،لكنهم اع ـت ــادوا في
المقابل دور الــواليــات المتحدة
المركزي في عالمهم ،فبدوا في
حالة فصام واضحة متأرجحين
بـيــن كــرهـهــم ال ـن ـفــوذ األم ـيــركــي،
والتوقعات التي يعلقونها عليه
فــي الــوقــت عـيـنــه ،كــذلــك بــالـغــوا
ً
دوم ــا فــي تـصــويــر قــدرتـنــا على
ال ـتــأث ـيــر ف ــي الـ ـ ـح ـ ــوادث ،ونـحــن
قمنا بالمثل.
فــي ع ــام  ،2010أح ــرق محمد
ال ـبــوعــزيــزي نـفـســه ف ــي تــونــس،
ً
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـض ــايـ ـق ــات
ال ـش ــرط ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،وت ـل ــت هــذه
ال ـحــادثــة ت ـظــاهــرات وص ــدام ــات
عنيفة انتشرت في مختلف أرجاء
البلد ،وفــي غـضــون شـهــر ،هرب
الرئيس زين العابدين بن علي،
وب ــدأ الـمـعــارضــون العلمانيون
واإلســامـيــون مفاوضات بشأن
الترتيبات االنتقالية ،وسرعان
م ــا ان ـت ـشــرت ال ـث ــورة ف ــي تــونــس
إلى إحدى الدول العربية الكبرى
األكثر أهمية :مصر.
تـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــر عـ ـ ــواصـ ـ ــف
ُ
سياسية ال تحصى طوال سبعة
ً
آالف سنة ،وبعد ثالثين عاما في
ً
السلطة ،بدا حكم مبارك متقلقا
ّ
إنـ ـم ــا صـ ــامـ ــد ،ف ـش ــك ــل ال ـج ـيــش
ال ـمــؤس ـســة ال ــوح ـي ــدة الــوطـنـيــة
بحق.
رافـ ـق ـ ُـت كـلـيـنـتــون ف ــي طــريــق
ال ـ ـعـ ــودة مـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع آخ ـ ــر فــي
الـبـيــت األب ـيــض ،وعـلــى الطريق
اقـتــرحـ ُـت إرس ــال مبعوث خاص
لمقابلة مبارك وتسليمه رسالة
ش ــدي ــدة ال ـل ـه ـجــة م ــن ال ــرئ ـي ــس،
ّ
وشكل هذا الجهد األخير إلقناع
مبارك بالتنحي قبل أن نطالب
برحيله صــراحــة وعــانـيــة .كــان
ً
ي ـجــب أن ن ـخ ـتــار م ــوف ــدا يـعــرفــه
ُ
م ـبــارك ويـثــق ب ــه ،فـطــرحــت اســم
فرانك ويزنر ،دبلوماسي متقاعد
ً
مقرب من مبارك عمل سفيرا في
الـقــاهــرة فــي أواخ ــر ثمانينيات
ال ـقــرن الـمــاضــي ،والـتـقــى ويــزنــر
م ـبــارك فــي ال ـقــاهــرة ،ون ـقــل إليه
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط الـ ـت ــي
عكست ما ّ
عبر عنه الرئيس في
اتصاالت سابقة ،فشعر ويزنر،
وهو دبلوماسي محترف واسع
الـخـبــرة ،أن الـنـقــاط الـتــي أعدها
ف ــري ــق مــدي ـنــة ن ـي ــوي ــورك دقـيـقــة
عـلــى نـحــو مــوجــع (مـثــل الحض
المفيد على «الـتــوقــف لــرؤيــة رد
الفعل» بعد المقطع األول) ،بيد
أنه أوصل هذه الرسالة بفاعلية
وأمانة ،وأشار ويزنر إلى أنه ظن
أن مبارك سيتجاوب معها.
إال أنه لم يفعل ،وازداد الوضع
ً
س ـ ــوءا ع ـنــدمــا نـ ــزل «بـلـطـجـيــة»
ي ــدعـ ـم ــون مـ ـ ـب ـ ــارك إل ـ ــى مـ ـي ــدان
ً
الـتـحــريــر وه ــم يـمـتـطــون جـمــاال
وأحـ ـصـ ـن ــة وراحـ ـ ـ ـ ــوا ي ـض ــرب ــون
المتظاهرين بالهراوات .نتيجة
ل ـ ــذل ـ ــك ،ش ـ ـ ــدد الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
ً
خطابه ،مـصــرا على ض ــرورة أن
يـبــدأ مـبــارك العملية االنتقالية
«اآلن» ،لكن البيت األبيض امتنع
ً
عن الــدعــوة مباشرة إلــى رحيله
الفوري.
في النهاية ،أوضحت القوات
المسلحة برئاسة وزيــر الــدفــاع
محمد حسين طنطاوي لمبارك
أنها توقفت عن الدفاع عنه ،وأن
الوقت قد حان لتنحيه ،فاستقال،
ّ
وسـ ــلـ ــم ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى ال ـج ـيــش،
وسافر بالطائرة إلى مسكنه في
منطقة المنتجعات فــي سيناء
شرم الشيخ ،وهكذا انتهى عهد
مبارك.
بخالف وعود جماعة اإلخوان
ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن األولـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ــن أن ـه ــم
لـ ــن يـ ـش ــارك ــوا ب ـ ــأي م ــرش ــح فــي
االنتخابات الرئاسية في شهر
ي ــون ـي ــو عـ ــام  ،2012قـ ـ ـ ّـدم ح ــزب
الحرية والـعــدالــة محمد مرسي
ً
مرشحا لــه ،وحظي هــذا األخير
بــدعــم م ـحــدود مــن قـطــر ،وبــدعــم

أقل بعد من تركيا ،لكنه فاز في
االنتخابات بهامش ضيق ،مما
ك ـشــف ع ــن ان ـق ـس ــام ش ــدي ــد بين
الناخبين المصريين.
الـ ـتـ ـقـ ـي ـ ُـت م ــرس ــي فـ ــي مـطـلــع
يــول ـيــو بـعـيــد تـسـلـمــه مـنـصـبــه،
ً
وزارتــه كلينتون أيضا في وقت
الحــق من ذلــك الشهر ،شجعناه
ع ـل ــى أن ي ـش ـمــل ف ــي ح ـك ـمــه كــل
ّ
الفئات في مصر ،وأن يركز على
االقتصاد ،وأن يلتزم بالمعاهدة
ً
مع إسرائيل ،وقد تنبه خصوصا
لـلـنـقـطــة األخ ـ ـيـ ــرة ،فــام ـت ـنــع عن
التدخل فــي الـقـنــوات العمالنية
ال ـ ـتـ ــي حـ ــافـ ــظ ع ـل ـي ـه ــا ال ـج ـي ــش
وأجهزة االستخبارات المصرية
م ــع اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن ،ك ــذل ــك عمل
بشكل بناء مع كلينتون بهدف
ت ـف ــادي صـ ــدام إســرائ ـي ـلــي كبير
مــع حركة «حـمــاس» فــي غــزة في
نوفمبر ،لكن مرسي لم يحقق أي
ً
تقدم في االقتصاد ،وفشل فشال
ً
ذريعا في الحوكمة الشاملة.
بحلول ربيع عــام  ،2013كان
ال ـتــوتــر ي ـتــزايــد ب ـســرعــة .تـحـ ّـرك
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي ب ـ ـسـ ــرعـ ــة ل ـي ـس ـح ــق
اإلخوان المسلمين ،لكن الرئيس
األميركي لم ُي ّ
سر بخطوة الجيش
ّ
هــذه التي شكلت سابقة معقدة
في منطقة مازالت تعج بالثورات
مـ ــن م ـخ ـت ـلــف األط ـ ـي ـ ــاف ،وأدت
إل ــى انـقـســام أش ــد فــي المجتمع
المصري وإلى صراع مدني أكبر،
ً
لكنه كان يدرك أيضا الجو العام
ال ـ ــذي سـ ــاد ب ـيــن ف ـئ ــات الـشـعــب
الـمـصــري ،اعتمادنا المتواصل
على شركاتنا األمنية مع مصر،
وقيمة االحتفاظ ببعض التأثير
فــي السيسي ،وعملية االنتقال
ً
بعد الثورة التي طالت كثيرا.
ّ
أكد البيت األبيض أن القانون
ال يـ ـف ــرض ت ـح ــدي ــد م ــا إذا ك ــان
ً
هــذا انقالبا أم ال ،لذلك قــرر عدم
ال ـت ـح ــدي ــد ،ف ـع ـنــدمــا أت ــأم ــل تلك
المرحلة اليوم أرى أنه كان علينا
أن ن ـس ـم ــي األمـ ـ ـ ــور بــأس ـمــائ ـهــا
ً
ونـ ــدعـ ــو االنـ ـ ـق ـ ــاب ان ـ ـقـ ــابـ ــا ثــم
نعمل مــع الـكــونـغــرس لنتفادى
اس ـت ـع ـمــال ت ـلــك األداة الـ ـح ــادة:
تـعـلـيــق ال ـم ـس ــاع ــدات بــال ـكــامــل،
ً
ّ
وليعبر الرئيس
وبــدال من ذلــك،
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ع ـ ــن اسـ ـتـ ـي ــائ ــه مــن
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ّ
عملية ليبيا شكلت
ً
ً
مثاال تقليديا
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زين العابدين بن علي

معمر القذافي

ً
االن ـق ــاب الـ ــذي ل ــم يـكــن انـقــابــا
والخطوات التالية التي اتخذها
السيسي ضد اإلخوان المسلمين،
ّ
ع ـ ــل ـ ــق ش ـ ـحـ ــن ب ـ ـعـ ــض األنـ ـظـ ـم ــة
الـعـسـكــريــة ،مـنـهــا ط ــائ ــرات إف-
 16ودبابات إم  1إيه  ،1التي لم
ُ
تعتبر مطلقا مهمة ألولوية مصر
األمنية الرئيسة :محاربة التمرد
اإلسالمي المتنامي في سيناء.
وهـ ـ ـك ـ ــذا ل ـ ــم ن ـن ـج ــح ف ـ ــي ن ـه ــايــة
المطاف في نيل حظوة عند أحد
وعــادي ـنــا الـجـمـيــع :اإلســامـيـيــن
المحاصرين ،الثوار المقموعين،
أص ـ ــدق ـ ــاء ن ـ ــا وش ـ ــرك ـ ــاء ن ـ ــا فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة ،وبــال ـتــأك ـيــد الـجـيــش
المصري والكونغرس.

ّ
المجزأ ثار بعدما شهد ثورتين
مذهلتين على جانبي ح ــدوده،
األولى في تونس ومن ثم مصر.
كذلك ال عجب في أن القذافي رد
بالغل والعنف المعهودين .سعى
القذافي إلى إعادة زرع الخوف في
نفوس شعبه غير عابئ بكل َمن
يشاهدون أعماله حول العالم .أمر
الجيش باستعادة السيطرة على
بنغازي و»القضاء على الجرذان
والكالب» من المقاومين .وأعلن:
«سنعثر عليكم في خزائنكم .لن
نبدي أي شفقة أو رحمة».
خ ـ ـ ـشـ ـ ــي أوبـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل
ال ـع ـسـكــري األم ـيــركــي الـمـبــاشــر،
لكن الضغط للتحرك تفاقم مع
اقتراب قوات القذافي من بنغازي،
ك ــذل ــك ظ ـهــر ان ـق ـس ــام ك ـب ـيــر بـيــن
م ـس ـت ـشــاري أوب ــام ــا ،ف ـقــد أع ــرب
بــايــدن وغـيـتــس عــن تحفظهما،
ألنهما اعـتـقــدا أن مــا يـحــدث في
ليبيا ال يهدد مصالح الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـح ـيــوي ــة،
ً
اننا منهمكون أساسا في إنهاء
حربينا في العراق وأفغانستان،
واننا ال نملك أدنى فكرة عما قد
ينجم عن هذا التدخل.
ً
ً
أخـ ـي ــرا ،ب ــدا مـمـكـنــا الـتــوصــل
إلى قرار في مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة يسمح بالتدخل،
مـ ــا ي ـم ـن ــح هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة خـتــم
القانونية والشرعية الدوليتين
الذي افتقرت إليه حرب الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ال ـثــان ـيــة .ك ــان ال ــروس
والـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــون ق ـ ــد دع ـ ـم ـ ــوا فــي
ً
أواخ ــر شـهــر فـبــرايــر ق ــرارا يدين
وحشية القذافي ،وأشار الرئيس
مـيــدفـيــديــف إل ــى نــائــب الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي أن روس ـي ــا ستمتنع
عـ ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ــن ال ـت ـص ــوي ــت
على الـقــرار الـجــديــد .صحيح أن
ً
بوتين لــم ُ
يبد متحمسا  ،إال أنه
لــم يشأ معارضة تلميذه .كذلك
ّأي ــد الـكــونـغــرس األمـيــركــي بقوة
الـعـمــل الـعـسـكــري ال ـم ـحــدود مع
موافقة مجلس الشيوخ باإلجماع
على قــرار في شهر مــارس يدعم
مـشــاركــة الــواليــات الـمـتـحــدة في
فرض منطقة حظر جوي.
اخ ـ ـتـ ــار أوبـ ــامـ ــا ت ـن ـف ـيــذ عـمــل
عـسـكــري مـ ــدروس ب ــدق ــة ،بـهــدف
م ـن ــع قـ ـ ــوات الـ ـق ــذاف ــي م ــن ب ـلــوغ
ب ـن ـغــازي .وه ـكــذا نـجــت بـنـغــازي
م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـجـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذاف ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي
ُدح ـ ــرت ق ــوات ــه .اس ـت ـع ــادت بـعــد
ذلــك ميليشيات ال ـثــوار زخمها.
وبحلول شهر أغسطس ،سيطرت
عـ ـل ــى ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس .بـ ـع ــد س ـق ــوط
ُطــراب ـلــس ،ه ــرب ال ـق ــذاف ــي .ولـكــن
أل ـ ُقــي الـقـبــض عـلـيــه فــي النهاية
وقـتــل فــي شهر أكـتــوبــر بطريقة
بشعة في سرت قرب المكان الذي
التقيته فيه آخر مرة في ظروف
أفضل بالتأكيد في عام .2005
ف ــي أع ـق ــاب س ـق ــوط ال ـق ــذاف ــي،
ً
ً
ّ
شكلت عملية ليبيا مثاال تقليديا
أظهر كيف يمكن الستراتيجية
«اللعبة الطويلة» التي اعتمدها
أوب ـ ــام ـ ــا أن تـ ـح ــد م ـ ــن ال ـت ــدخ ــل
األم ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وت ــدف ــع اآلخ ــري ــن إلـ ــى ال ـت ـحــرك،
وكـ ـلـ ـف ــت ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة وزارة
الــدفــاع األميركية أقــل مــن مليار
دوالر ،أي م ــا ي ـع ــادل ن ـصــف ما
ننفقه في أفغانستان كل أسبوع،
كذلك نفذ شركاؤنا األوروبيون
والعرب  90في المئة من الطلعات
الجوية ،وأرسلت األمم المتحدة
ب ـع ـثــة س ـيــاس ـيــة إلـ ــى طــراب ـلــس،
بهدف مساعدة حكومة انتقالية.
ً
اس ـتــؤنــف أي ـض ــا إن ـت ــاج الـنـفــط،
وبــدأنــا نخطط لبرنامج تدريب
لقوات أمن ليبية جديدة مع حل
الميليشيات.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال رح ـ ـ ـلـ ـ ــة ك ـن ــت
أزور ف ـي ـه ــا األردن ف ـ ــي ش ـهــر
ً
س ـب ـت ـم ـبــر ،ت ـل ـق ـيــت ات ـ ـصـ ــاال مــن
ً
الـ ـ ـن ـ ــوع ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـخـ ـش ــاه دوم ـ ـ ـ ــا،
ك ــان الـمـتـصــل مــركــز الـعـمـلـيــات
فــي وزارة ال ـخــارج ـيــة ،وأراد أن
يبلغني ت ـعــرض دبلوماسيين

 2011حفل بالثورات
ب ـ ـ ـ ـ ــدت األن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
المستبدة متشابهة باستقرارها
الـظــاهــري ،ولكن فــي  ،2011كان
ل ـك ــل ث ـ ــورة طــري ـق ـت ـهــا ال ـخــاصــة
فــي زعــزعــة الحكم ،فنشبت هذه
متواز فيما ألقت
الثورات بشكل
ٍ
ك ــل م ـن ـهــا ظ ـل ـهــا ع ـلــى الـ ـث ــورات
ّ ً
تفردا بينها
األخرى ،لكن األكثر
كانت الثورة ضد القذافي.
ال ـت ــزم ال ـقــذافــي بـمــا تـعـهــد به
فـ ــي ص ـف ـق ـت ـن ــا ب ـ ـشـ ــأن اإلرهـ ـ ـ ــاب
والمسألة النووية ،إال أنه واصل
ً
الحكم بغرابة وقمع ،مقتنعا بأن
ً
الضرب بقوة وأحيانا بوحشية
ضـ ــروري لـلـحـفــاظ عـلــى تماسك
بـلــد ب ـنــاه االس ـت ـع ـمــار اإليـطــالــي
من خليط من القبائل والمناطق
التي تفتقر إلى روابط قوية ،أما
خطابه الغريب الذي دام تسعين
دقيقة في الجمعية العامة لألمم
المتحدة فــي خــريــف عــام ،2009
ً
ّ
فلم يشكل بالتأكيد د لـيــا على
سالمة عقله .راح يهوج ويموج
ً
عـ ــائـ ــدا م ــن ح ـي ــن إل ـ ــى آخ ـ ــر إل ــى
ّ
قـ ـص ــاص ــات ورق وزعـ ـ ـه ـ ــا عـلــى
ً
ال ـم ـن ـصــة ،وم ـن ـت ـقــا م ــن تعليق
مجنون إلــى آخــر ،ونتيجة لذلك
شـعــر مـتــرجـمــه بــاسـتـيــاء كبير،
حـتــى ان ــه بـعــد خـمــس وسبعين
دقيقة صــاح« :مــا عــدت أستطيع
الـ ـتـ ـحـ ـم ــل» .ثـ ــم رم ـ ــى س ـمــاعــاتــه
ً
وخرج غاضبا.
ال عجب في أن الشعب الليبي

عبدالفتاح السيسي

أوباما يواجه إرثه في الشرق األوسط
ّ
ال تـشــكــل قـصــص س ــوري ــة ،ولـيـبـيــا ،ومـصــر
الـمـعـقــدة خ ــال عـهــد أوب ــام ــا س ــوى أجـ ــزاء من
لوحة سياسية أميركية أكبر في الشرق األوسط،
ح ـيــث ه ــدف ــت اسـتــراتـيـجـيــة أوب ــام ــا الـشــامـلــة،
أو لـعـبـتــه ال ـطــوي ـلــة ،إل ــى تـفـكـيــك سـيـطــرة هــذه
المنطقة النفسية ،والعسكرية ،والدبلوماسية،
ً
والسياسية تدريجيا على السياسة الخارجية
ً
األميركية التي دامت عقودا.
رغم كل هفواتها التكتيكية المحتمة ،وما كان
باستطاعتنا إنجازه بشكل مختلف أو أفضل،
ب ــدت م ـقــاربــة إدارة أوب ــام ــا ف ــي مـصــر سليمة
ً
عموما ،وال شك أننا اقترفنا أخطاء خطيرة في
ليبيا ،إال أنها ال ترتبط بقرارنا التدخل بادئ
األمــر بقدر ارتباطها بإخفاقنا فــي التخطيط
لـمـقــاربــة أمـنـيــة واق ـع ـيــة بـعــد س ـقــوط الـقــذاقــي
وتطبيقها ،لكننا ساهمنا فــي تـفــادي مجزرة
واضطلعنا بــدور أســاســي فــي تدخل عسكري
ً
ناجح تكتيكيا.

ت ـب ـقــى س ــوري ــة م ـص ــدر ال ـق ـلــق األكـ ـب ــر ،ومــن
المؤكد أن التدخل العسكري األميركي الكبير
ما كان ليحل الصراع ،بل كان سيزيد األوضاع
ً
ســوء ا بالنسبة إلينا على األرجــح ،لكن الخطأ
َ
الذي اقترفناه بين عامي  2012و 2014يكمن في
ً
أننا جمعنا غالبا بين أهداف قصوى ووسائل
متواضعة.
في الختام ،عجز أوباما عن الهرب من إرثه في
الشرق األوسط ،وكانت مجموعة المشاكل التي
ً
واجهها أقل تأثرا باستخدام القوة األميركية
فــي عــالــم تـتــراجــع فـيــه ه ــذه ال ـقــوة ال ـتــي يمكن
اس ـت ـخــدام ـهــا ،طـغــت حـ ــوادث الــرب ـيــع الـعــربــي،
ّ
ـواح ع ــدة على
الـ ــذي ت ـح ــول إل ــى ش ـت ــاء ،م ــن ن ـ ـ ٍ
سعي أوباما إلى إعادة ضبط الدور األميركي
فــي المنطقة والـعــالــم على األم ــد الـطــويــل ،لكن
صفقته النووية مع إيران عادت لتعزز قناعاته
بشأن قوة الدبلوماسية ودور قيادة الواليات
المتحدة المحوري.

من الصعب أال نعتبر المعاناة
ً
ً
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إخ ـ ـفـ ــاقـ ــا س ـي ــاس ـي ــا
ً
أميركيا .مرت مراحل عدة خالل
األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ال ـم ـطـ ّـولــة كــان
ً
التدخل األميركي األكثر حسما
ً
فـيـهــا س ـي ـحــدث فـ ــارقـ ــا .طــالـبـ ُـت
في عام  2012بدعم أكثر فاعلية
ل ـم ــا ك ـ ــان ال ي ـ ـ ــزال يـ ـب ــدو آن ـ ــذاك
معارضة معتدلة ،وإن كانت غير
متجانسة ،وب ــرد عـسـكــري على
اس ـت ـخــدام األسـ ــد غ ــاز الـســاريــن
في صيف عام  .2013لكن هاتين
ال ـخ ـط ــوت ـي ــن مـ ــا ك ــان ـت ــا ل ـت ـبــدال
بالضرورة االتجاه الذي سلكته
األحـ ـ ــداث ،ورغـ ــم الـعـقـبــات الـتــي
اصطدمنا بها في األمم المتحدة،
عملنا جــاهــديــن مــع ال ــروس في
م ـح ــاول ــة ل ـل ـتــوصــل إل ـ ــى م ـســار
لتنظيم عملية انتقالية تفضي
إليها المفاوضات.
ف ــي الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن من
أغـ ـسـ ـط ــس ،اسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـج ـيــش
الـســوري الـســاريــن ضــد مدنيين
ف ـ ــي ال ـ ـغـ ــوطـ ــة .وأدلـ ـ ـ ـ ــى أوبـ ــامـ ــا
بتصريح مــوجــز أش ــار فـيــه إلــى
أن ـ ــه س ـي ـس ـع ــى لـ ـيـ ـن ــال م ــواف ـق ــة
الكونغرس على توجيه ضربة
إلـ ــى األس ـ ـ ــد ،وفـ ــي هـ ــذه األث ـن ــاء
انـطـلـقـنــا أن ــا وج ــاي ــك ســولـيـفــان
إلى سلطنة عمان في مطلع شهر
سبتمبر لنستأنف المحادثات
السرية مع اإليرانيين.
خالل مفاوضاتنا السرية في
عمان ،توالت التطورات بسرعة
فــي مسألة األسـلـحــة الكيماوية
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـقـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
األميركي بوتين خــال اجتماع
مـجـمــوعــة ال ـ ــدول ال ـع ـشــريــن في
ســانــت بطرسبرغ فــي األسـبــوع
األول مــن سبتمبر ،فطرح عليه
ً
ً
بوتين عــرضــا غامضا عــن قــرار
دبلوماسي لحل مشكلة األسلحة
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،مـ ــع إم ـ ـكـ ــان م ــواف ـق ــة
األس ــد عـلــى شـحــن مــا تبقى من
مـخــزونــه الـكـيـمــاوي إل ــى خــارج
الـبـلــد ،وإن ـه ــاء بــرنــامـجــه ،ولكن
ك ــان م ــن ال ـص ـعــب ت ـحــديــد مــدى
جدية الروس.
مــع ان ـق ـضــاء ع ــام  ،2014كــان
بـ ـ ـ ــروز داعـ ـ ـ ــش الـ ـعـ ـنـ ـي ــف وغ ـي ــر
ال ـم ـت ــوق ــع ،وسـ ـق ــوط ال ـم ــوص ــل،
وتزايد الخطر الذي هدد استقرار
العراق ،مما أقنع البيت األبيض
في النهاية بالتحرك بجرأة أكبر،
ً
ف ــأط ـل ــق ب ــرن ــام ـج ــا ب ـق ـي ـمــة 500
مليون دوالر قادته وزارة الدفاع
األم ـيــرك ـيــة ل ـتــدريــب الـمـعــارضــة
ا لـســور يــة المعتدلة وتجهيزها
بهدف محاربة «داع ــش» ،حسب
م ـ ــا ق ـ ـيـ ــل ،ال األسـ ـ ـ ـ ــد ،لـ ـك ــن ه ــذا
ً
ً
ال ـب ــرن ــام ــج جـ ــاء مـ ـت ــأخ ــرا جـ ــدا،
ً
وبدا أكثر تعقيدا وأصغر من أن
يكون له تأثير كبير في الحرب
األهـلـيــة ال ـســوريــة .ك ــان ائـتــاف
من المقاتلين اإلسالميين ،الذي
استفاد من خليط من دعم وكالة
االستخبارات المركزية األميركية
ودول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،يحقق
م ـكــاســب ك ـب ـيــرة ،م ـمــا أثـ ــار قلق
مــوسـكــو ،ونتيجة لــذلــك ،تدخل
بوتين بحسم أكـبــر فــي سورية
ً
فــي خــريــف ع ــام  ،2015معتمدا
ً
ً
ً
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارا عـ ـسـ ـك ــري ــا مـ ـ ـح ـ ــدودا
ً
نـسـبـيــا ،ب ـهــدف تـعــزيــز الـتــأثـيــر
ال ـس ـيــاســي .فــدع ـمــت ال ـضــربــات
ال ـجــويــة الــروس ـيــة قـ ــوات األس ــد
وساعدتها في تحسين فاعليتها
على األرض ،وفــي الــوقــت عينه،
ســاه ـمــت الـحـمـلــة ال ـتــي قــادتـهــا
الواليات المتحدة ضد «داعش»
ف ــي دحـ ــر خ ــاف ــة هـ ــذا الـتـنـظـيــم
م ــن ال ـم ــوص ــل والـ ــرقـ ــة ،وه ـك ــذا،
ظل األســد في دمشق ،واستعاد
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــزء األك ـب ــر
مــن الـمــراكــز السكانية السورية
الرئيسة ،وأثبت خطأ َمن توقعوا
س ـقــوطــه ،وخ ـ ـ ّـرب ب ـل ــده ألج ـيــال
عدة.

ةديرجلا

•
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طهران ترفض التفاوض مع ترامب ...وبريطانيا ترفع

فرقة في «الحرس»
الحوثيون
الجبير:
•
غرب»
«شرق
مضخات
على
بالهجوم
أمرت
إيران
سلمان:
بن
خالد
•
ً
• مسؤوالن أميركيان :اإليرانيون شجعوا على اعتداء الفجيرة • قرقاش :نتائج التحقيق قريبا

ّ
توقع الرئيس األميركي دونالد
ترامب أن تجلس إيران،
التي تتعرض ًلضغوط قوية
من إدارته ،قريبا إلى طاولة
المفاوضات ،رغم التوتر السائد
بين البلدين والمخاوف من
االنزالق إلى مواجهة عسكرية
طهران
في الخليج ،لكن ً
أقفلت ًالباب مجددا ،أقله
ظاهريا ،رافضة التفاوض مع
واشنطن.

رغـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــد
اإليــرانــي األعلى علي خامنئي
ق ـ ـبـ ــل يـ ــوم ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام إيـ ـ ـ ــران
باستراتيجية «ال تفاوض وال
ح ـ ـ ــرب» ،ورفـ ـ ــض ال ـم ـســؤول ـيــن
اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن مـ ـب ــدأ ال ـت ـف ــاوض
ت ـحــت ال ـض ـغ ــوط االق ـت ـصــاديــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة ،أعـ ـ ــرب الــرئ ـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب عن
ث ـق ـتــه بـ ــأن إيـ ـ ــران س ـتــرغــب في
ً
بـ ـ ــدء م ـ ـحـ ــادثـ ــات قـ ــري ـ ـبـ ــا ،لـكــن
ً
الجواب جاءه سريعا من وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف الــذي أعلن أنــه ال مجال
لـعـقــد م ـحــادثــات م ــع ال ــوالي ــات
المتحدة.
و فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــرض رده ع ـل ــى
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ع ـ ــن خ ـ ــاف ـ ــات داخ ـ ــل
إدارت ـ ــه ح ــول الـمـلــف اإلي ــران ــي،
كـتــب تــرامــب فــي ت ـغــريــدة على
«تــوي ـتــر»« :أن ــا مـتــأكــد أن إي ــران
ً
ت ــري ــد ب ــدء م ـح ــادث ــات ق ــري ـب ــا»،
وأض ـ ـ ـ ــاف« :يـ ـت ــم ال ـت ـع ـب ـي ــر عــن
اآلراء ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وأتـ ـخ ــذ أنــا
ال ـق ــرار ال ـح ــازم والـنـهــائــي ،هي
عملية سهلة جدا ،يتم خاللها
استيعاب جميع األطراف واآلراء
والسياسات».
وت ــاب ــع« :ص ـح ـي ـفــة األخ ـب ــار
ال ـ ــزائـ ـ ـف ـ ــة واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ــوسـ ــت،
والصحيفة األك ـثــر زيـفــا منها
نيويورك تايمز ،نشرتا أخبارا
تـفـيــد ب ــوج ــود ص ــراع ــات حــول
سياستي الـحــازمــة فــي الشرق
األوسط ،ال وجود لذلك مطلقا».
وكانت «واشنطن بوست» قد
نقلت أمس األول عن مسؤولين
أم ـيــرك ـي ـيــن ق ــول ـه ــم إن ت ــرام ــب
يـشـعــر بـقـلــق م ــن وض ــع خطط
حـ ــرب ض ــد إيـ ـ ــران واألح ــادي ــث
عن «تغيير النظام» ،وال يعتزم
اللجوء إلــى القوة ما لم تتخذ
إيران «خطوة كبيرة» ،ويحظى
ه ــذا ال ـمــوقــف بــدعــم واس ــع في
وزارة الــدفــاع (الـبـنـتــاغــون) ،ال

فرنسا :ال تغيير
في دورياتنا بالخليج
أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي ،أمس ،أن باريس لم
تكثف ،على حد علمه ،دورياتها البحرية في الخليج ،بعد
الهجمات على نــاقــات النفط قبالة ساحل اإلم ــارات نهاية
األسبوع الماضي.
وكشف المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن باريس تشارك
في التحقيقات حول تلك الهجمات.
يــذكــر أن ــه ل ــدى ال ـبـحــريــة الـفــرنـسـيــة ق ــاع ــدة عـسـكــريــة في
العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
الى ذلك ،ذكر مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية أن
الجيش الفرنسي ليست لديه خطط بتعليق أنشطة التدريب
العسكري في العراق.
وكانت ألمانيا ،التي لديها  160جنديا في العراق ،وهولندا
ّ
التي لها  169عسكريا ومدنيا ،علقتا أ مــس األول عمليات
التدريب العسكري للجيش العراقي ،وأشــارتــا إلــى تصاعد
التوتر في المنطقة.
وقــالــت الـسـفــارة الهولندية فــي بـغــداد على حسابها في
«تويتر» إن أبوابها ال تزال مفتوحة.

جنود مارينز خالل تدريب بالسيوف على متن حاملة الطائرات «ستينيس» الموجودة في المنطقة منذ أكثر من شهر (صفحة االسطول االميركي الخامس)
سيما من وزير الدفاع بالوكالة
باتريك شاناهان.

«الجريدة»
وكانت «الجريدة» قد أشارت
في تقرير نشرته في  5الجاري
ً
ن ـقــا ع ــن م ـصــدر ف ــي المجلس
األعلى لألمن القومي اإليراني،
أن توجيهات ُعممت على جميع
المسؤولين اإليرانيين ،مدنيين
وع ـس ـكــري ـيــن ،ت ـنــص ع ـلــى عــدم
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أي مـ ـف ــاوض ــات
مع واشنطن في هــذه الظروف
لـعــرقـلــة اسـتــراتـيـجـيــة الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـص ــدر وقـ ـتـ ـه ــا أن
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر
الخارجية محمد جــواد ظريف
فـ ـ ـ ــور عـ ـ ــودتـ ـ ــه مـ ـ ــن ن ـ ـيـ ــويـ ــورك
السـ ـتـ ـيـ ـض ــاح سـ ـب ــب إعـ ـط ــائ ــه
«إشـ ــارات إلــى األميركيين» عن
رغبة إيران في إجراء مفاوضات
خالل المقابالت الصحافية التي
أج ــراه ــا خ ــال وجـ ـ ــوده ه ـنــاك،
عـ ـن ــدم ــا دعـ ـ ــا الـ ـ ــى مـ ـف ــاوض ــات
لـتـبــادل سـجـنــاء بـيــن واشنطن
وطهران.
ك ـم ــا ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» فــي
خـبــر نـشــرتــه بـعــددهــا ال ـصــادر
ف ــي  14الـ ـ ـج ـ ــاري ،أن الــرئ ـيــس
اإليراني حسن روحاني قال في
ً
اإلفطار الذي دعا اليه عددا من
النخب السياسية من مختلف
المشارب والتيارات السياسية
يوم الجمعة الماضي أنه ليس
ضـ ــد ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،لـ ـك ــن ال ـل ـق ــاء
مــع الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ف ــي ه ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف لــن
يـ ـك ــون ل ـم ـص ـل ـحــة إي ـ ـ ـ ــران ،وأن

ال ـم ـفــاوضــات فــي ظــل ال ـظــروف
ال ـحــال ـيــة ق ــد ت ـف ـســر ع ـلــى أنـهــا
انصياع للعقوبات.
ولـ ــم ي ـن ــف روحـ ــانـ ــي وج ــود
وساطات خلف الكواليس لحل
الـخــاف مــع األمـيــركـيـيــن ،وأكــد
للمجتمعين أن السياسة تفرض
أال يـتــم إق ـف ــال جـمـيــع األبـ ــواب،
وأن الـ ـظ ــروف ي ـجــب أن تـكــون
مهيأة ألي مفاوضات مباشرة،
ً
الفتا الى أن البعض في اإلدارة
األميركية يسعون إلقفال أبواب
التفاوض وإشعال الحرب.

طهران
وف ـ ــي ط ــوك ـي ــو ح ـي ــث أجـ ــرى
محادثات حول االتفاق النووي
وال ـت ـعــاون ال ـت ـجــاري ،استبعد
ال ــوزي ــر ظ ــري ــف «أي إم ـكــان ـيــة»
الجـ ـ ـ ـ ــراء حـ ـ ـ ــوار م ـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،حـسـبـمــا نـقـلــت عنه
وكالة كيودو اليابانية.
وف ــي تـصــريـحــات قبيل لقاء
نظيره الياباني ،أكد ظريف أن
بــاده ال تسعى للحرب ،لكنها
ت ــداف ــع ع ــن م ـصــال ـح ـهــا ب ـق ــوة،
ً
م ـش ـيــرا ال ــى أن بـ ــاده ت ـمــارس
أق ـصــى درج ـ ــات ض ـبــط الـنـفــس
حـيــال ق ــرار انـسـحــاب واشنطن
من االتفاق ،ووصف إعادة فرض
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة بــأنــه أمــر
«غير مقبول».
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى أنـ ـ ــه «ال يـمـكــن
التفاق متعدد األطراف أن يطبق
م ــن ط ــرف واح ــد ف ـق ــط» ،مــؤكــدا
أن السبيل الوحيد هو تطبيق
االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي مـ ــن جـمـيــع
األطراف.
مــن ناحيتها ،لفتت ممثلیة

إي ـ ــرا ن ف ــياألمـ ــم الـمـتـحــدة إلــى
أن «ات ـهــامــات واشـنـطـن إلي ــران
ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف األم ـي ــرك ـي ـي ــن فــي
العراق هي ادعاءات بنيت على
أس ـ ـ ــاستـ ـق ــاريـ ـ ر اس ـت ـخ ـب ــاري ــة
م ــزي ـف ــة» ،م ــؤك ــدة أن «إي ـ ـ ــران ال
تخطط لشن هجوم ،وال تشكل
أو
أي تهديد ألحــد فــي ال ـعــراق 
الـ ـع ــالـ ـم« ،وم ـض ـي ـفــة أن «إي ـ ــران
تــدافــع عــن نفسها فحسب ،وال
تـمـلــك اسـتــراتـيـجـيــة لمهاجمة
أي دولــة ،وشعبنا لن يستسلم
أمام الحرب النفسيةالجديدة«.
ووصـ ـف ــت ال ـم ـم ـث ـل ـيــة إج ــاء
واشـنـطــن موظفين مــن الـعــراق
ب ــأن ــه «أحـ ـ ـ ــدث م ـش ـه ــد ل ـل ـحــرب
االعالمية االميركية ضد ايران
استنادا الى تقارير استخبارية
م ـ ــزيـ ـ ـف ـ ــة التـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذه ـ ـ ــا ذريـ ـ ـع ـ ــة
لمواجهة محتملة».

سالمي
وك ــان قــائــد ال ـحــرس الـثــوري
االيراني الجنرال حسين سالمي
اعتبر أمــس األول أن «المرحلة
ال ـح ــال ـي ــة ه ــي األكـ ـث ــر صـعــوبــة
وحساسية ومصيرية بالنسبة
الــى الـثــورة اإلســامـيــة ،مقارنة
مــع أي فـتــرة زمنية أخ ــرى ،ألن
العدو ألقى بكل ثقله ضدنا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :أعـ ـ ـ ــداؤنـ ـ ـ ــا وم ــن
خ ــال م ـمــارســة ال ـحــد األقـصــى
من الضغوط واستخدامهم كل
الـطــاقــات فــي ســاحــة المواجهة
يسعون الــى إضعاف الصمود
وكـســر ثـبــات الشعب اإليــرانــي،
ل ـك ــن األعـ ـ ـ ــداء س ـي ـخ ـف ـقــون وق ــد
وصـ ـل ــوا ال ـ ــى ن ـه ــاي ــة ال ـط ــري ــق،
ورغم هيبتهم الظاهرية فإنهم

ي ــواجـ ـه ــون ال ـت ــآك ــل وه ـشــاشــة
العظام من الداخل».

خالد بن سلمان والجبير
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،وفـ ــي أول
تعليق لــه على الـهـجــوم الــذي
تبناه الـمـتـمــردون الحوثيون
ّ
مسيرة
في اليمن بـ  7طائرات
على خط أنابيب «شرق  -غرب»
االس ـت ــرات ـي ـح ــي ،أع ـل ــن األم ـيــر
خالد بــن سلمان ،نائب وزيــر
الدفاع السعودي ،أن «ما قامت
ب ـ ــه ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـح ــوث ـي ــة
المدعومة من إيران من هجوم
إر هــا بــي على محطتي الضخ
ال ـت ــاب ـع ـت ـي ــن لـ ـش ــرك ــة أرامـ ـك ــو
السعودية ،يؤكد أنها ليست
سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران
وخــدمــة مشروعها التوسعي
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،ال ل ـح ـم ــاي ــة
المواطن اليمني كما يدعون».
واع ـت ـب ــر ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه فــي
«تويتر» أن «ما يقوم الحوثي
بـتـنـفـيــذه م ــن أع ـم ــال إرهــابـيــة
ب ـ ـ ــأوام ـ ـ ــر عـ ـلـ ـي ــا مـ ـ ــن طـ ـ ـه ـ ــران،
يضعون به حبل المشنقة على
الجهود السياسية الحالية».
ب ــدوره ،اعتبر وزيــر الدولة
السعودي للشؤون الخارجية،
ع ــادل الـجـبـيــر ،أن «اسـتـهــداف
ال ـح ــوث ـي ـي ــن م ـن ـش ــآت نـفـطـيــة
سعودية أتى بأمر من إيران»،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن «ال ـحــوث ـي ـيــن
يؤكدون أنهم منفذون ألجندة
إيران على حساب اليمنيين».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـج ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ف ــي
ت ـ ـغـ ــريـ ــدت ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـس ــاب ــه
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي فـ ـ ــي «تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر» أن
«الحوثي يؤكد يوما بعد يوم

األصوات الرافضة للحرب تتصاعد في واشنطن
عارض أعضاء ديمقراطيون بارزون
في مجلس الشيوخ األميركي التصعيد
في لهجة إدارة الرئيس دونالد ترامب
تجاه إيران ،وسط مخاوف من احتمال
وجود دفعة تجاه شن حرب ضدها.
وق ــال الـسـيـنــاتــور ب ــوب مينينديز،
أمس األول« ،إذا كانت اإلدارة تفكر في
القيام بعمل عسكري ضد إيران ،فيجب
ً
عليها أوال أن تــأتــي إل ــى الـكــونـغــرس
للحصول على الموافقة».
وط ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــديـ ـ ــز ،أب ـ ـ ـ ـ ــرز
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن ف ــي ل ـج ـنــة الـ ـش ــؤون
الخارجية بمجلس الـشـيــوخ ،بتقديم
اإلدارة إلحاطة حول إيران وشرح حول
سبب قيام الواليات المتحدة بسحب
مــوظـفــي الـخــارجـيــة غـيــر األســاسـيـيــن
من العراق.
وأعربت السيناتور جين شاهين عن
مخاوفها بشأن «احتمال نشوب حرب»
مع إيران .وضم ميت رومني ،المنتمي
إل ــى ال ـحــزب الـجـمـهــوري ال ــذي يـقــوده
الــرئـيــس ت ــرام ــب ،صــوتــه إل ــى أص ــوات
الـمـطــالـبـيــن ب ــإط ــاع اإلدارة لمجلس
الشيوخ.
وقــال السناتور كريس كونز عضو
لـجـنــة ال ـعــاقــات ال ـخــارج ـيــة بمجلس
الشيوخ فــي مقابلة مــع « :CNNأعتقد
أننا اآلن في وضع خطير للغاية وأي

تقدير خاطئ من أي طرف ربما يدخلنا
في صراع».
وأض ــاف «عـنــدمــا نـعـتــزم اسـتـخــدام
ً
ال ـ ـقـ ــوة فـ ــي م ـن ـط ـقــة م ـض ـط ــرب ــة ج ـ ــدا،
ويــوجــد بها تــوتــر حقيقي بين إيــران
والسعوديين ،علينا أن نكون حذرين.
نحتاج الستراتيجية».
وك ـت ـبــت س ـ ــوزان رايـ ــس مـسـتـشــارة
االم ــن الـقــومــي األم ـيــركــي خ ــال واليــة
ب ــاراك أوبــامــا فــي صحيفة «نـيــويــورك
ً
تايمز» مـقــاال انتقدت فيه بعنف قــرار
تــرامــب بــالـخــروج مــن االتـفــاق النووي
ّ
المتهورة ألنه
واصفة إيــاه بالخطوة
سيترك الـمـشــروع الـنــووي بــا رقــابــة،
وسـ ـي ــؤدي إل ــى ع ــزل ال ـت ـيــار اإلي ــران ــي
اإلصــاحــي بـقـيــادة الــرئـيــس اإليــرانــي
حسن روحاني.
ّ
وبـعــدمــا اعـتـبــرت راي ــس أن تــرامــب
ً
ّ
دمر االتفاق كرها بسلفه باراك أوباما
ّ
ال بسبب وجود بديل أفضل ،قالت إن
ّ
صدقية واشنطن ،وإنه لو
ترامب ضرب
ّ
ظن أنه يوجه رسالة تحذير إلى كوريا
الشمالية فهو مخطئ.
ومــن المقرر أن تجري إدارة ترامب
إحـ ـ ــاطـ ـ ــة س ـ ــري ـ ــة إلب ـ ـ ـ ــاغ كـ ـ ـب ـ ــار قـ ـ ــادة
الكونغرس المعروفين باسم «عصابة
ال ـث ـم ــان ـي ــة» ب ـت ـلــك «الـ ـمـ ـخ ــاط ــر» ،ال ـتــي
استخدمتها الواليات المتحدة كحجة

التخاذ سلسلة إجــراء ات عسكرية في
المنطقة مؤخرا.
غ ـي ــر أن رئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
الديمقراطية نانسي بيلوسي ،أعلنت
أن البيت األ بـيــض يتصدى للدعوات
المطالبة باطالع جميع المشرعين على
تفاصيل المسألة ،في موقف يرى فيه
بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين
خداعا.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» أمس
عن شخص حضر اجتماعا لمشرعين
دي ـم ـقــراط ـي ـيــن ،ت ــأك ـي ــده أن بـيـلــوســي
شـ ــددت أث ـن ــاء ال ـل ـقــاء ع ـلــى أن تــرامــب
ليس مـخــوال بالتوجه نحو مواجهة
عسكرية مــع إي ــران دون تـفــويــض من
ال ـكــون ـغــرس ،وال يـسـتـطـيــع االع ـت ـمــاد
عـ ـل ــى تـ ـف ــوي ــض حـ ـص ــل ع ـل ـي ــه ال ـب ـيــت
األبـيــض مــن الكونغرس قبل نحو 20
عاما ،واستخدمه للتدخل في العراق
وأفغانستان .ونقل هــذا الشخص عن
بيلوسي قولها« :علينا تفادي أي حرب
مع إيران».
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أع ـ ـ ــرب ال ـس ـي ـن ــات ــور
ال ـج ـم ـه ــوري رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـعــاقــات
الـخــارجـيــة فــي مجلس الـشـيــوخ ،جيم
ريتش ،عن دعمه لإلجراءات العسكرية
التي اتخذها البيت األبـيــض مؤخرا،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك إرس ـ ــال مـجـمــوعــة سفن

ضـ ــاربـ ــة بـ ـقـ ـي ــادة ح ــامـ ـل ــة الـ ـط ــائ ــرات
«ابراهام لينكولن» إلى الخليج ،استنادا
إلى معطيات اطلع عليها.
وأكد ريتش أن إحاطة سرية أوسع
ل ـل ـم ـشــرع ـيــن ق ــد ت ـع ـقــد ف ــي األسـ ـب ــوع
المقبل ،والعمل جار على تنظيمها.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
مــارك وارن ــر ،العضو الـبــارز فــي لجنة
االستخبارات في مجلس الشيوخ ،إن
«التهديد قائم في الواقع» ،منتقدا في
الوقت نفسه كيفية تشاور إدارة ترامب
مــع الـكــونـغــرس بـشــأن القضية وعــدم
اطالعها طيفا واسـعــا مــن المشرعين
على تفاصيل ما يجري.
وذكر السيناتور الجمهوري ماركو
روبيو أن المعلومات التي اطلع عليها
تظهر أن الــواليــات المتحدة أقــرب من
أي وق ــت مـضــى خ ــال ثـمــانــي سـنــوات

أنـ ــه يـنـفــذ األجـ ـن ــدة اإلي ــران ـي ــة
ويبيع مقدرات الشعب اليمني،
وقراراته لمصلحة إيران».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ج ــزء
ال ي ـت ـجــزأ م ــن ق ـ ــوات ال ـحــرس
ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ويــأت ـمــرون
بــأوامــره ،وأكــد ذلــك استهدافه
منشآت في المملكة».

اعتداء الفجيرة
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ق ــال
م ـص ــدر ح ـكــومــي أم ـي ــرك ــي إن
خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء األم ـ ـ ـ ــن األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن
يـعـتـقــدون أن إي ـ ــران «ب ــارك ــت»
هجمات الناقالت ،التي أصابت
ن ــاقـ ـلـ ـت ــي نـ ـف ــط س ـع ــودي ـت ـي ــن
ون ـ ــاقـ ـ ـل ـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ــود تـ ـ ــرفـ ـ ــع ع ـل ــم
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ون ــاقـ ـل ــة م ـن ـت ـجــات
نـفـطـيــة مـسـجـلــة ف ــي الـنــرويــج
قرب الفجيرة ،أحد أكبر مراكز
ت ــزوي ــد ال ـس ـف ــن ب ــال ــوق ــود فــي
العالم ،والواقعة أمــام مضيق
هرمز مباشرة.
وقــال المصدر إن الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـع ـت ـق ــد أن الـ ـ ــدور
اإليـ ــرانـ ــي ت ـم ـثــل ف ــي تشجيع
مـسـلـحـيــن ع ـلــى ال ـق ـيــام بمثل
هذه األفعال،ولم يقتصر على
مجرد التلميح غير المباشر.
ل ـك ــن الـ ـمـ ـص ــدر أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن
الواليات المتحدة ال تمتلك أي
دليل على قيام أفراد إيرانيين
بأي دور مباشر في العملية.

قرقاش
وأكــد وزيــر الدولة للشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي أنـ ــور
قرقاش ،أمس ،أن بالده ملتزمة

جندي أميركي خالل تدريبات في قـ ـ ـ
بالحد من التوتر في المنطقة،
وستواصل التمسك بسياسة
ضبط النفس.
وقال قرقاش في تصريحات
مـســاء أم ــس األول« :نـتـفــق مع
واش ـن ـط ــن بـ ــأن إيـ ـ ــران الـسـبــب
الرئيسي في زعزعة المنطقة،
ونطالب طـهــران بالعمل على
تـحـسـيــن سـيــاسـتـهــا م ــع دول
المنطقة والعالم».
وكشف قرقاش ،في مقابلة
م ــع «س ـك ــاي ن ـيــوز عــرب ـيــة» أن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وفــرنـســا
ت ـش ــارك إل ــى ج ــان ــب اإلمـ ـ ــارات
ف ـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
ال ـ ـس ـ ـفـ ــن ف ـ ـ ــي خـ ـلـ ـي ــج ع ـ ـمـ ــان.
وق ـ ـ ــال إن هـ ـن ــاك طـ ـلـ ـب ــات مــن
دول أخـ ـ ـ ــرى لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ً
التحقيقات ،متوقعا االنتهاء
مــن التحقيقات بـشــأن السفن
خالل اليومين المقبلين.
وشـ ـ ــدد الـ ــوزيـ ــر اإلمـ ــاراتـ ــي
عـ ـل ــى أن اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ال ـس ـف ــن
يـمـثــل تـحــديــا ج ــدي ــدا يتطلب
التعامل معه بصبر وشفافية،
قائال« :حرصنا على أال يكون
التحقيق من الجانب اإلماراتي
ف ـقــط ،حـتــى يـتـمـتــع بشفافية
أكبر».
وفـيـمــا يتعلق ب ــإي ــران ،قــال
وزيـ ــر ال ــدول ــة اإلمـ ــاراتـ ــي« ،إن
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ت ـت ـط ـلــب
م ــن إي ـ ـ ــران م ــراجـ ـع ــة نـفـسـهــا،
ف ــال ـم ـن ـط ـق ــة وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى مــا
هــي عـلـيــه بـسـبــب الـسـيــاســات
اإليرانية ،وعلى إيران أن تدرك
أنها مسؤول رئيسي عن حال
عدم االستقرار في المنطقة».
وأشار قرقاش إلى أن «أحد
ال ـع ـي ــوب األس ــاسـ ـي ــة فــي

الحكومة األمنية اإلسرائيلية
تبحث التوتر اإلقليمي

لـعـضــويـتــه ف ــي ال ـكــون ـغــرس م ــن ن ــزاع
محتمل ،م ـشــددا عـلــى أن المعلومات
االسـتـخـبــاراتـيــة صحيحة وواض ـحــة،
ويؤكدها رصد التحركات على األرض.
واع ـت ـب ــر ال ـن ــائ ــب ال ـج ـم ـه ــوري ويــل
هـ ـ ــورد ،ال ـض ــاب ــط ال ـس ــاب ــق ف ــي وكــالــة
الـمـخــابــرات المركزية ( ،)CIAأن إدارة
ت ـ ــرام ـ ــب ت ـم ـت ـن ــع ع ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراء إح ــاط ــة
أوس ــع بسبب سعيها إلــى منع كشف
المعلومات االستخباراتية الحساسة
وم ـص ــادره ــا ،لـكــن الـعـضــو ال ـب ــارز في
لجنة االستخبارات ،النائب الديمقراطي
جين هايمز ،شــدد على أن سبب تلك
المماطلة يعود إلى إدراك «دعاة الحرب»
ف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض أنـ ـه ــم ،ف ــي ح ــال
طــرح مخططاتهم علنا ،سيواجهون
ردعــا ملموسا مــن كــا الحزبين وكال
المجلسين في الكونغرس.

ع ـقــد رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة بـنـيــامـيــن نتنياهو
ً
ً
اجتماعا استثنائيا مع قــادة األجهزة األمنية ،بحث خالله
تصاعد حدة التوتر خالل األيام القليلة الماضية بين كل من
طهران وواشنطن.
وذك ــرت «الـقـنــاة  ،»13أم ــس ،أن «نتنياهو نــاقــش مــع قــادة
األجهزة األمنية التحضيرات اإلسرائيلية لمواجهة أي تصعيد
عسكري محتمل».
وبينما التزم المسؤولون اإلسرائيليون بقرار من واشنطن،
ّ
المتدرج
بعدم التعليق واإلدالء بأي تصريحات عن التصعيد
بـيــن واش ـن ـطــن وط ـه ــران بـحـســب مـعـلــومــات حـصـلــت عليها
«الجريدة» ،أصدر نتنياهو تعليمات إلى قادة األجهزة األمنية
تقضي «بمواصلة العمل االستخباراتي لمواكبة األحداث في
ً
العراق والخليج عموما ،والتأكد من عــدم جر إسرائيل إلى
هذا التصعيد ،إضافة إلى اتخاذ خطوات لعزل إسرائيل عن
األحداث».
ونـقـلــت «ال ـق ـنــاة  »13عــن مـســؤولـيــن إســرائـيـلـيـيــن رفيعي
الـمـسـتــوى أن «ق ـ ــادة األج ـه ــزة األم ـن ـيــة اس ـت ـب ـعــدوا ف ــي هــذه
ً
المرحلة ،أن تكون إسرائيل هدفا لهجوم إيراني وشيك عبر
إطــاق صواريخ من جانب الميليشيات الموالية إليــران من
سورية أو العراق».
من ناحية أخرى ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،إن «هناك
ً
صعوبات في المفاوضات االئتالفية» ،واصفا التفاوض بأنه
ً
«أصبح شبه مستحيل ،ألن جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات
تعجيزية متعارضة مع بعضها».
وحــذر نتنياهو مــن أنــه قــد ال يستطيع تشكيل الحكومة
المقبلة إذا لم تقدم األحزاب تنازالت.
(القدس  -أ ف ب ،د ب ا)
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دوليات
مستوى التأهب بالكويت والعراق والسعودية وقطر
• العراق :حقول البصرة آمنة
وال إجالء للموظفين األجانب

سلة أخبار
عاهل البحرين :جاهزون
للتعامل مع ما يهدد األمن

أكد عاهل البحرين الملك حمد
بن عيسى آل خليفة أمس
األول خالل اجتماع مشترك
لمجلس الوزراء والمجلس
األعلى للدفاع لبحث
مستجدات األوضاع الراهنة
على الساحتين المحلية
والدولية أن «البحرين جاهزة
ولديها كل القدرة للتعامل مع
ما يهدد أمنها واستقرارها
وكافة إمكانياتها مسخرة
ألمن شعبها».

التحالف يغير على
الحوثيين في صنعاء

نفذ التحالف الذي تقوده
السعودية في اليمن ضربات
جوية عدة على العاصمة
صنعاء الخاضعة لسيطرة
جماعة «أنصار الله» الحوثية
المدعومة من إيران ،بعد أن
أعلن الحوثيون المسؤولية
عن هجمات بطائرات
مسيرة على منشأتي نفط
سعوديتين .وذكر التحالف،
في بيان ،أنه نفذ عمليات
جوية على قواعد ومنشآت
عسكرية ومخازن أسلحة
وذخيرة ،بهدف «تحييد
قدرات االنقالبيين الحوثيين
على تنفيذ األعمال العدائية».
وأضاف «حققت هذه الطلعات
الجوية أهدافها بكل دقة».

ـ ــاعدة القيارة في العراق قبل أيام (صفحة عملية العزم الصلب للتحالف الدولي في سورية والعراق)
االتفاق النووي مع إيران
أ ن ـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـش ـم ــل أي دور
عربي ،فإيران اعتبرت االتفاق
النووي تصريحا لها للتدخل
بالشأن العربي» .وشــدد على
أهـمـيــة وج ــود دور عــربــي في
أي إطار اتفاق مقبل مع إيران.
وفــي مقابلة مــع قناة CNN
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر
اإلم ـ ــارات ـ ــي إن ال ـم ـن ـط ـقــة تـمــر
بـ ـ ـ «ف ـ ـتـ ــرة ح ـس ــاس ــة وص ـع ـبــة
ً
للغاية» ،مشيرا إلى أن «الجميع
مهتم في هذا الوقت بالتهدئة
والتعامل مــع األم ــور بطريقة
ناضجة وعقالنية».

بريطانيا
الى ذلك ،قالت شبكة «سكاي
نيوز» اإلخبارية البريطانية إن
لندن رفعت مستوى التهديد
لـقــواتـهــا ودبـلــومــاسـيـيـهــا في
ال ـعــراق ،نـظــرا لمخاطر أمنية
كبيرة من إيران.
وذكـ ــرت «س ـكــاي ن ـيــوز» في
ت ـق ــري ــر أن ب ــري ـط ــان ـي ــا رف ـعــت
أي ـض ــا م ـس ـتــوى ال ـتــأهــب بين
قــواتـهــا ومــوظـفـيـهــا وأســرهــم
في السعودية والكويت وقطر.
وكان أرفع جنرال بريطاني في
التحالف الدولي ضد «داعش»
الـ ـ ــذي تـ ـق ــوده واش ـن ـط ــن أث ــار
تأويالت حول خالف محتمل
بين البلدين الحليفين ،بعد
رف ـض ــه ال ـح ــدي ــث ع ــن مـخــاطــر
تـ ـه ــدي ــد إيـ ـ ــرانـ ـ ــي ض ـ ــد ق ـ ــوات
التحالف في سورية والعراق،
األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي دفـ ـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الـمــركــزيــة األمـيــركـيــة للرد
عـلـيــه ب ــأن تـصــريـحــاتــه

تـنــاقــض تـقــاريــر استخبارية
أميركية موثوقة.

الخليج وم ــن ال ـشــرق األوس ــط،
فوجودها بات مؤذيا للمنطقة».

العراق

تحييد العراق

الى ذلك ،نفت مصادر أمنية
ع ــراق ـي ــة ،أمـ ــس ،إطـ ــاق قــذائــف
ص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة بـ ــات ـ ـجـ ــاه إح ـ ــدى
قــواعــد الجيش األمـيــركــي قرب
م ـط ــار بـ ـغ ــداد الـ ـ ـ ــدول ،م ـش ــددة
على أن الوضع األمني مستقر
فــي العاصمة ب ـغــداد ،فــي وقت
شوهدت فيه مروحيات الجيش
ّ
األمـ ـي ــرك ــي وه ـ ــي ت ـح ــل ــق ق ــرب
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـص ــورة
طبيعية.
جــاء ذل ــك ،بينما حــذر حزب
«الدعوة اإلسالمية» الشيعي في
العراق ،الذي يضم في عضويته
رئ ـي ـس ــي الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـســاب ـق ـيــن،
نوري المالكي وحيدر العبادي،
الواليات المتحدة األميركية من
القيام بأي عمل ضد إيران.
وقال الحزب في تعليق على
الـتـحــركــات األمـيــركـيــة األخـيــرة
في المنطقة والتوتر مع إيران:
«الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق وقـ ـ ـ ـ ــواه ال ـس ـي ــاس ـي ــة
والشعبية لن ينأى بنفسه عن
االنـ ـخ ــراط ف ــي ال ـمــواج ـهــة بين
أميركا وإيران».
وأضاف في بيان صادر أمس
األول« :لــن نقف محايدين بين
ال ـطــاغ ـيــة األم ـي ــرك ــي وال ـش ـعــب
العراقي ،ومن مصلحة الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة سـحــب
قــواتـهــا من

ونقلت مـصــادر متعددة عن
ال ـم ــرج ــع ال ـش ـي ـعــي األعـ ـل ــى في
العراق السيد علي السيستاني
دعــوتــه الــى تحييد ال ـعــراق عن
شظايا األزمة في المنطقة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـص ـ ـيـ ــا «ع ـ ـصـ ــائـ ــب
أهــل الـحــق» ،و»حــركــة النجباء»
العراقيان المنضويان في هيئة
ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي ،أن حــديــث
واشـنـطــن عــن وج ــود تهديدات
لمصالحها في العراق ليس إال
«ذرائع» ،دون أن ينفيا التحضير
لهجمات.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري
ل ـ ــ»حـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـجـ ـب ــاء» ال ـم ـق ــرب ــة
م ــن إي ـ ــران ن ـصــر ال ـش ـم ــري ،إن
واشنطن الـيــوم «تـحــاول صنع
ض ـج ــة ف ــي الـ ـع ــراق والـمـنـطـقــة
تحت أي ذريعة» .فيما أكد مدير
المكتب ا لـسـيــا ســي لـ»عصائب
أهـ ــل الـ ـح ــق» ل ـيــث ال ـ ـعـ ــذاري أن
ذل ــك ي ـن ــدرج ف ــي إط ــار «ال ـحــرب
النفسية» في إطار التوتر القائم
بينها وبين إيران.
وقـ ــال وزيـ ــر الـنـفــط الـعــراقــي
ثامر الغضبان ،أمس ،إن بالده
تملك خطط طوارئ ّ
تحسبا ألي
توقف في واردات الغاز اإليرانية
لشبكة الكهرباء في البالد ،لكنه
أمل بعدم حدوث أي تعطل لها.
وأضــاف أن االجتماع القادم
الـ ـ ــذي ت ـع ـق ــده ل ـج ـنــة ال ـمــراق ـبــة
الوزارية لـ «أوبك» في السعودية،
ّ
سيقيم ال ـتــزام ال ــدول األعـضــاء
بتخفيضات اإل ن ـتــاج الحالية،

آيسنغر :على روحاني التفكير
قبل رفض عروض الحوار

هل يتوسط الرئيس السويسري بين أميركا وإيران؟
رجح مراقبون أن يكون الهدف الخفي لزيارة مفاجئة بدأها
رئيس االتحاد السويسري أولي ماورير لواشنطن هو التوسط
بين الواليات المتحدة وإيران.
ووصــل ماورير الــى واشنطن أمــس لعقد اجتماع غير مقرر
بنظيره األميركي دونالد ترامب .ووصــف اإلعــام السويسري
اللقاء بأنه «تاريخي» ،ألن هذه هي المرة األولى التي يستقبل

أعداؤنا
يعانون
«هشاشة
العظام»
وسنهزمهم

سالمي

وإن أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ال ـحــال ـيــة
واألسواق مستقرة.
وقال الغضبان للصحافيين
فــي بـغــداد إن تركيا طلبت من
العراق شراء المزيد من خامه.
وأض ـ ــاف أن ش ــرك ــات الـنـفــط
العالمية تعمل بشكل طبيعي
وطمأنها بأن حقول النفط في
ش ـمــال وج ـن ــوب ال ـب ــاد سالمة
وآمنة في ظل تصاعد التوترات

فيها رئيس الــواليــات المتحدة نظيره السويسري فــي البيت
األبـيــض .وســويـســرا تقوم بأعمال رعــايــة المصالح االميركية
ً
في إيران .وأخيرا اشارت تقارير الى أن إدارة ترامب مررت رقم
هاتف الرئيس األميركي إلى السلطات اإليرانية عبر الحكومة
السويسرية.

اإلقـلـيـمـيــة .وأمـ ــس األول ،نفت
وزارة الـنـفــط الـعــراقـيــة األن ـبــاء
التي تواردت عن إخالء ومغادرة
الموظفين فــي شــركــة «اكـســون
موبيل» األميركية للنفط مواقع
عـمـلـهــم م ــن ح ـقــل غ ــرب الـقــرنــة
بمحافظة البصرة.
وق ــال وكـيــل الـ ــوزارة لشؤون
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــراج فـ ـ ـي ـ ــاض ح ـس ــن،
إن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فـ ــي ال ـش ــرك ــة

االميركية أك ــدوا لــه عــدم إجــاء
موظفيهم من حقل غرب القرنة،
وأنهم يعملون جنبا الى جنب
مـ ــع زم ــائـ ـه ــم مـ ــن ال ـع ــراق ـي ـي ــن
واألجانب في ائتالف الشركات
المقاولة المطورة للحقل وفق
البرنامج المخطط له.

اقترح رئيس مؤتمر ميونيخ
لألمن ،ولفغانغ آيسنغر،
إطالق مبادرة دولية للسالم،
من أجل نزع فتيل األزمة
في منطقة الخليج .وقال
آيسنغر أمس« :نرى حشد
قوات عسكرية ،وتصعيدا
في التصريحات ،ربما كانت
شرارة صغيرة كافية ،أو سوء
فهم عسكري لينفجر ذلك كله
لذلك فمن الضروري بشكل
ملح ،أن يتعامل قادة العالم
اآلن مع األزمة» .وعبر عن أمله
في «أن يفكر الرئيس اإليراني،
حسن روحاني ،أكثر من مرة
ً
قبل أن يرفض عرضا للحوار».

المتشددون يتقدمون مع تصاعد الضغوط على روحاني
تـشـيــر ال ـت ـط ــورات األخ ـيــرة
إل ــى أن ال ـض ـغــوط األمـيــركـيــة
المتنامية على إيران أدت إلى
إضعاف موقف الرئيس حسن
روح ـ ــان ـ ــي وتـ ـع ــال ــي أصـ ـ ــوات
م ـن ــاف ـس ـي ــه الـ ـمـ ـتـ ـش ــددي ــن فــي
الداخل والخارج.
ً
ف ـ ـع ـ ـنـ ــد انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــه ،خـ ـلـ ـف ــا
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـح ـم ــود
أح ـم ــدي ن ـج ــاد ال ـم ـت ـشــدد في
آرائه عام  ،2013كان روحاني
يـعـتـبــر شـخـصـيــة م ــن داخ ــل
المؤسسة الحاكمة لن تنجز
ً
ش ـي ـئ ــا ي ــذك ــر إلنـ ـه ــاء حــالــة
المواجهة القائمة منذ فترة
طويلة بين إيران والغرب.
وبـ ـ ـع ـ ــد عـ ــام ـ ـيـ ــن وق ـع ــت
حكومته االتـفــاق النووي
مـ ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أثـ ـ ــار اآلمـ ــال
ف ـ ـ ــي تـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر سـ ـي ــاس ــي
ً
أوسـ ــع ن ـط ــاق ــا ،أم ــا اآلن
ف ـ ـ ــإن سـ ـلـ ـط ــة روحـ ــانـ ــي
ب ـ ــدأت ت ـن ـح ـســر .وحـكــم
عـ ـ ـل ـ ــى ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــه الـ ـ ـ ــذي
ك ــان مــن المستشارين
ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن فـ ــي
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي عــام

 2015ب ــا ل ـس ـج ــن ب ــا ت ـه ــا م ــات
غير محددة تتعلق بالفساد،
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـس ـ ـ ــه فـ ــي
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـســاب ـقــة ي ــرأس
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،كـ ـم ــا أن ح ـكــوم ـتــه
ت ـت ـع ــرض الن ـ ـت ـ ـقـ ــادات بـسـبــب
فـ ـت ــور رده ـ ـ ــا ع ـل ــى ال ـض ـغ ــوط
التي فرضها الرئيس األميركي
دونالد ترامب على البالد من
خالل العقوبات.
ّ
ومع التصعيد األخير ،حث
روحاني قوى المعارضة على
ً
ال ـت ـع ــاون ،م ـش ـيــرا إل ــى ح ــدود
صــاح ـيــاتــه ف ــي ال ـب ــاد حيث
ت ـع ـمــل ال ـح ـك ــوم ــة الـمـنـتـخـبــة
ف ــي ظ ــل ن ـظــام الـحـكــم الــديـنــي
وأجهزة األمن القوية والقضاء
الذي يتمتع بنفوذ كبير.
ونـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت
ع ــن روح ــان ــي ق ــول ــه ،الـجـمـعــة
فــي إف ـطــار خ ــاص« :ال مناص
م ـ ـ ــن ف ـ ـحـ ــص م ـ ـ ـ ــدى ال ـس ـل ـط ــة
التي تتمتع بها الحكومة في
المجاالت التي تثار التساؤالت
حولها» ،فــي محاولة على ما
ي ـبــدو ل ــدرء الـغـضــب الشعبي
من تراجع مستويات المعيشة.

ورد إبراهيم رئيسي ،الذي
ً
أصـ ـب ــح رئـ ـيـ ـس ــا ل ـل ـق ـض ــاء فــي
م ــارس ويـعــد مــن المرشحين
ل ـخــافــة ال ــزع ـي ــم األع ـل ــى علي
خامنئي ،بــأن كــل فــروع نظام
الـحـكــم لــديـهــا سـلـطــات كافية
لتنفيذ مهامها.
وف ـ ـسـ ــرت وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
المحلية ه ــذا الـتـصــريــح بأنه
تـعـنـيــف مـبــاشــر م ــن رئـيـســي،
الذي خاض السباق االنتخابي
أم ــام روح ــان ــي فــي انـتـخــابــات
الرئاسة عام .2017
أمام روحاني عامان قبل أن
تنتهي فترة رئاسته ،غير أن
بعض المحللين يقولون إنه
ً
إذا اعتبره اإليرانيون مسؤوال
ع ــن م ـشــاك ـل ـهــم ف ـس ـيــأخــذ مــن
ي ـخ ـل ـف ــه ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـص ــب ع ـلــى
ً
ً
األرجـ ـ ــح م ــوق ـف ــا م ـت ـش ــددا من
الغرب.
وقـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي واع ـ ـ ـ ــظ ،م ــدي ــر
مـ ـ ـش ـ ــروع إيـ ـ ـ ـ ــران ب ـم ـج ـمــوعــة
األزم ـ ـ ــات ،إن الـمـحــافـظـيــن «ال
ً
ي ـم ـك ـن ـهــم أن ي ـط ـل ـبــوا حـلـيـفــا
أفضل من إدارة ترامب».
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا أع ـ ـلـ ــن روحـ ــانـ ــي
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي أن إيـ ــران

ل ـ ــن ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـعـ ـم ــل بـبـعــض
ال ـتــزامــات ـهــا بـمــوجــب االت ـفــاق
ال ـنــووي الــدولــي بـعــد ع ــام من
انسحاب ترامب منه ،وصفت
ص ـح ـي ـفــة «كـ ـيـ ـه ــان» ال ـيــوم ـيــة
المتشددة هذه الخطوة بأنها
«متأخرة وتافهة».
وجــاء في مقال بالصحيفة
أمس« :لو أن حكومة روحاني
ردت ب ــا لـ ـمـ ـث ــل مـ ـ ــن ا ل ـ ـبـ ــدا يـ ــة
عـلــى وعـ ــود أم ـيــركــا وأوروب ـ ــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــوضـ ـ ــة لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا وص ـ ـ ــل
(األم ـي ــرك ـي ــون واألوروب ـ ـيـ ــون)
إلــى هــذا المستوى مــن العداء
والغطرسة».
ً
كذلك فإن قيودا على وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي أيــدهــا
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون ورجـ ـ ـ ــال ديـ ـ ــن مــن
التيار المتشدد تفرض المزيد
مــن الـضـغــوط السياسية على
روحاني الذي وعد في حملتي
الــدعــايــة ف ــي ان ـت ـخــابــات 2017
و 2013برفع هذه القيود.

ملء الفراغ
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــرس رد
السلطات على السيول العارمة

التي شهدتها البالد في مارس
الن ـت ـق ــاد ال ـح ـك ــوم ــة وال ــدع ــاي ــة
لقدرته على اإلنجاز.
وان ـت ـشــر ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى وسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
االجتماعي مقطع فيديو يوجه
فيه قائد القوات البرية بالحرس
ً
ً
الثوري انتقادا الذعا للحكومة
بعد زيــارة منطقة منكوبة في
كارثة السيول غرب إيران أوائل
أبريل.
وقـ ـ ــال ال ـب ــري ـغ ــادي ــر ج ـن ــرال
مـ ـحـ ـم ــد بـ ــاك ـ ـبـ ــور فـ ـ ــي م ـق ـطــع
الفيديو« :توجد مشاكل كثيرة.
وال تــوجــد إدارة .ال يـمـلــك أي
مـ ـس ــؤول ح ـك ــوم ــي ال ـش ـجــاعــة
للذهاب إلى هناك .شيء مريع».
ون ـ ـشـ ــرت مـ ــواقـ ــع إخ ـب ــاري ــة
ً
تابعة للتيار المتشدد صورا
ألعـضــاء مــن الـحــرس يقدمون
الـمـســاعــدة فــي ال ـقــرى النائية
وزيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري م ـل ـط ــخ
بالطين.
واتهم ساسة متشددون وزير
النفط اإل يــرا نــي بيجن زنغنه،
وهو من حلفاء روحاني وحاول
جـ ـ ــذب اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،ب ـت ـبــديــد
ث ــروة ال ـبــاد ،وت ـعــرض الــوزيــر

النتقادات لعدم بذل المزيد
للتحايل على العقوبات.
واكتسب الحرس الثوري
خـ ـب ــرات ف ــي االل ـت ـف ــاف على
العقوبات من خــال خبراته
ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ـيــن ،وأص ـبــح
اآلن يتطلع للفرص التي قد
تسنح من القيود االقتصادية
األميركية الجديدة.
وت ـس ـي ـط ــر شـ ــركـ ــة خ ــات ــم
األ نـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــاء ذراع ا ل ـه ـن ــد س ــة
واإلنشاءات الضخمة التابعة
لـلـحــرس عـلــى أكـثــر مــن 800
شــركــة تــابـعــة ت ـقــدر قيمتها
بمليارات الدوالرات.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة ال ـط ـل ـب ــة
اإليرانية لألنباء عن سعيد
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ،رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ف ــي م ـع ــرض لـلـنـفــط وال ـغ ــاز
بطهران ،في الثاني من مايو،
أن الشركة لديها القدرة على
تـ ـط ــوي ــر م ــرحـ ـل ــة م ـ ــن ح ـقــل
ف ــارس الـعـمــاق أكـبــر حقول
الغاز في العالم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ه ـ ــدفـ ـ ـن ـ ــا هــو
سد المساحة الخالية التي
تركتها الشركات األجنبية».
(جنيف  -رويترز)
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العراق :ليلة دامية في النجف ...و«حصار الموالت» يتوسع

سلة أخبار
اللبنانيون يشيعون صفير

• الصدر يالحق قيادات تياره المطرودين في الشارع • الشرطة ترسل تعزيزات إلى كركوك
بعد توجيه الزعيم العراقي
مقتدى الصدر بطرد عدد
من القيادات السابقة في
التيار الصدري ،بعد أن
ثبت تورطهم في الفساد،
امتدت االحتجاجات الشعبية
المناهضة لتفشي هذه
الظاهرة في العراق إلى عدة
مدن عقب ليلة دامية بمدينة
النجفً أسفرت عن سقوط 21
شخصا بين قتيل وجريح.

غـ ــداة لـيـلــة دام ـي ــة شـهــدتـهــا مــدي ـنــة الـنـجــف،
تجددت أمس تظاهرات شعبية ،يقودها أتباع
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في عدد من المدن
العراقية ،للمطالبة باعتقال قياديين من التيار
الصدري ،تم فصلهم من التيار على خلفية تهم
بالتورط في ملفات فساد مالي.
وأصــدر مقتدى الصدر تعليماته لكل أتباعه
بـضــرورة االحـتـجــاج واالعـتـصــام أم ــام الـمــوالت
وال ـم ــراك ــز ال ـت ـجــاريــة وال ـع ـق ــارات ال ـتــي يملكها
"المنتفعون والفاسدون".
ّ
ووجه زعيم التيار الصدري االثنين الماضي،
بـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة ل ـج ـمــع م ـع ـلــومــات ع ــن أت ـبــاعــه
العاملين بمشاريع تجارية ،وخاطبهم بالقول:
"ما عدت أتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد
وخروجكم عن نهجه".
وشـهــدت محافظات النجف وكــربــاء وبابل
والناصرية وواسط اضطرابات أمنية ،بعد قيام
أتباع الصدر بالتظاهر وإحــراق مراكز تجارية
ومقار شركات تعود لقياديين سابقين في التيار
الصدري تم فصلهم أخيرا من التيار ،بقرار من
زعـيـمــه ال ـص ــدر عـلــى خـلـفـيــة تـهــم بــال ـتــورط في
ملفات فساد مالي كبيرة.
وشارك في التظاهرات رجال دين ومعممون
والمئات من النساء والرجال من األنصار ،مرددين
شعارات تطالب السلطات العراقية بالقصاص
من الفاسدين.

بابل وذي قار
وت ـ ـظـ ــاهـ ــر ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات ف ـ ــي ق ـ ـضـ ــاء ال ـم ـس ـيــب
ً
بمحافظة بابل (جنوب بـغــداد) احتجاجا على
سطوة الجماعات المسلحة التي تمتلك مكاتب
اقتصادية وتمارس عمليات االبتزاز ضد السكان.
وفي مدينة الناصرية ،مركز محافظة ذي قار،
حاصر أنصار التيار الصدري ،أحد المجمعات
ال ـت ـجــاريــة الـتــابـعــة لمتهمين بــال ـف ـســاد .وأف ــاد
مصدر أمني في شرطة النجف ،بأن "أتباع التيار
الصدري اقتحموا مول البشير التابع للقيادي
السابق فــي التيار ال ـصــدري ،ج ــواد الـكــرعــاوي،
وأحرقوه بشكل شبه كامل ،مما أدى إلى وقوع
قتلى وجرحى في أثناء اقتحام المركز التجاري
ف ــي ظ ــل ع ــدم تــدخــل األج ـه ــزة األم ـن ـيــة وشــرطــة
النجف".

أهالي الموصل
يطالبون بحل
مجلس محافظة
نينوى وإبقاء خلية
األزمة

العوادي والزركاني
وف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة بـ ــابـ ــل ،ط ـ ــوق الـ ـعـ ـش ــرات مــن
المتظاهرين الغاضبين منزل النائب السابق
ع ــواد الـ ـع ــوادي ،فــي مـشـهــد آخ ــر ي ــدل عـلــى عــزم
المتظاهرين تنفيذ تعليمات الصدر لمحاربة
الفاسدين ومقاطعتهم.

شيع آالف اللبنانيني أمس،
البطريرك املاروني السابق
نصرالله بطرس صفير الذي
توفي فجر األحد عن  99عامًا،
وعرف خالل حياته بأنه كان
رأس حربة في مواجهة الوجود
السوري في لبنان.
وشارك في التشييع وزير
أوروبا والشؤون الخارجية
الفرنسي جان إيف لو دريان
ً
ممثال الرئيس إيمانويل
ماكرون .ومنذ إعالن وفاة
صفير ،توافد املعزون من
سياسيني وسفراء ومواطنني
إلى مقر البطريركية في بكركي
لتقديم التعازي .وقد سجي
جثمان صفير طوال يوم
األربعاء في كنيسة الصرح
البطريركي ،ليلقي عليه املعزون
النظرة األخيرة .وأعلن لبنان
الحداد الرسمي خالل اليومني
املاضيني على وفاة صفير،
ونكست خاللهما األعالم.

ً
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستقبال رئيس الوزراء
الـعــراقــي ع ــادل عبدالمهدي خــال حفل أقـيــم فــي المجمع
(أ ف ب)
الرئاسي بالعاصمة أنقرة أمس األول
ً
وخرج العوادي الحقا من منزله وسط حشود
المتظاهرين ،مؤكدا لهم أنه ليس من الفاسدين،
ً
وأن ــه خ ــدم ال ـع ــراق ول ــم ي ـســرق ش ـي ـئــا .وام ـتــدت
تلك االحتجاجات إلــى محافظة واســط ،بعد أن
طوق أنصار الصدر منزل نائب محافظها عادل
الزركاني.
وتسببت االضطرابات في مقتل ما ال يقل عن
ً
ً
 4أشخاص ،فضال عن سقوط  17جريحا خالل
الـ 24ساعة الماضية ،وفق خلية اإلعالم األمني.
وشــرعــت ال ـقــوات األمـنـيــة فــي اعـتـقــال حــراس
الـمــراكــز الـتـجــاريــة الــذيــن أطـلـقــوا ال ـنــار باتجاه
ً
المتظاهرين ،ووجهت لهم تهما بالقيام بأعمال
إرهابية .فيما انتشرت قوات أخرى في الشوارع
للحيلولة دون وقوع المزيد من أعمال العنف.

الفساد والفاسدون
وأعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري ،في
بيان صحافي أمس ،أنها "تتابع تطورات األحداث
في بعض المحافظات ،وتدين بشدة استخدام
ً
القوة ضد المتظاهرين السلميين ،وخصوصا

في محافظة النجف ،حيث يتظاهر أبناء الخط
الصدري ضد الفاسدين أمام موالتهم وشركاتهم
ومنازلهم ،في تعبير حضاري وسلمي عن رفض
الفساد والفاسدين".
وش ـ ــدد ال ـب ـي ــان ع ـلــى أن "إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار على
ّ
ا لـمـتـظــا هــر يــن ا ل ـع ــز ل السلميين يعتبر جريمة
بشعة بحق اإلن ـســان وحـقــوقــه فــي التعبير عن
رأيه ،والمطالبة بحقوقه وحقوق وطنه وانتهاك
صارخ للدستور والقوانين".

ّ
تدخل حكومي

وطالب البيان "رئيس الوزراء ورئيس مجلس
ً
القضاء األعلى باتخاذ اإلجراءات القانونية فورا
بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء وإنزال أقسى
العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم".
وطالب رئيس كتلة "اإلصالح واإلعمار" النيابية،
صباح الساعدي رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي
ب ــإص ــدار ق ـ ـ ــرارات جــري ـئــة ح ــازم ــة وف ــوري ــة تـجــاه
الـفــاســديــن وحـمــايــة المتظاهرين والمعتصمين
ً
السلميين ،محذرا من أن "الفساد والفاسدين طعنوا

ال ـعــراق الـجــريــح فــي ظـهــره وهــو يـحــارب اإلره ــاب
الــداعـشــي وقبله الـقــاعــدة والـنـصــرة والتكفيرين،
فذهبت أموال شعبه إلى بطونهم التي ال تشبع" .
إلــى ذلــك ،تظاهر أهــالــي مدينة الموصل أمس
بالقرب من مقر نقابة المهندسين بالجانب األيسر،
مطالبين بحل مجلس محافظة نينوىومحاسبة
الـفــاســديــن واإلب ـق ــاء عـلــى خـلـيــة األزمـ ــة فــي إدارة
شــؤون المحافظة واإلس ــراع بــإجــراء االنتخابات
المحلية ،وحل مشاكل عوائل الشهداء والمفقودين
والمفصولين من أبناء القوات األمنية.
مــن جهة أخ ــرى ،أف ــاد مـصــدر أمـنــي فــي كركوك
أمــس بــوصــول تـعــزيــزات مــن الـشــرطــة االتـحــاديــة،
قوامها لواءان ،إلى المحافظة لدعم الملف األمني
في أطراف المحافظة.
وقـ ـب ــل سـ ــاعـ ــات ،أعـ ـل ــن اإلعـ ـ ــام األمـ ـن ــي مـقـتــل
خمسة من عناصر الشرطة ،بينهم  4ضباط ،في
هجوم نفذه تنظيم داعش على عجلة تابعة للواء
القناصين بالشرطة االتحادية في منطقة سيالن،
ضمن ضاحية الرياض جنوب غربي كركوك.
(بغداد ،النجف  -كونا ،د ب أ ،رووداو ،روسيا
اليوم ،العربية .نت)

ّ
محتجو السودان يتمسكون بـ«االعتصامات»

النمسا تمنع الحجاب
في المدارس االبتدائية

ّ
أقر مجلس النواب النمساوي
مشروع قانون ّ
قدمه االئتالف
الحكومي اليميني-اليميني
ّ
املتطرف ،يمنع ارتداء الحجاب
في املدارس االبتدائية .وأعلن
الحزبان الرئيسيان في االئتالف
الحكومي" ،حزب املحافظني"
اليميني بزعامة املستشار
سيباستيان كورتز ،و"حزب
ّ
اليمني املتطرف" ،بكل وضوح أن
املستهدف من مشروع القانون
"الحجاب اإلسالمي".

أوسلو تستضيف طرفي
النزاع الفنزويلي

برهان يضع شروطه ...وحميدتي ينفي مسؤوليته عن «االثنين األسود»

سودانيون يواصلون اعتصامهم أمام مقر القيادة في الخرطوم (أ ف ب)

أكــد قــادة االحتجاج في الـســودان أنهم مستمرون في
االعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة
ّ
ال ـخــرطــوم ،بـعــدمــا عــلــق المجلس الـعـسـكــري االنتقالي
الحاكم مفاوضاته معهم مــدة  72ســاعــة بحجة تهيئة
المناخ للحوار.
وأوضح تحالف "قوى اعالن الحرية والتغيير" في بيان،
أمــس ،أن "اعتصامنا سيستمر قرب ّ
مقر القيادة العامة
للجيش وكافة ميادين االعتصام في البالد ،والتصعيد
السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا
ً
بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار" ،مضيفا أن "تعليق
التفاوض قرار مؤسف وال يستوعب التطورات التي تمت
فى هذا الملف".
وأدى إطالق نار جديد ،مساء أمس األول ،حول مكان
ً
اعتصام المتظاهرين في الخرطوم وإصابة  14شخصا
بجروح ،إلى تعليق "المجلس العسكري" الجولة األخيرة
من مباحثاته مع قوى االحتجاج بشأن الفترة االنتقالية
لمدة  72ساعة "حتى ّ
يتهيأ المناخ إلكمال االتفاق" ،حسب
ً
بيان ألقاه فجرا ،رئيس "المجلس" الفريق عبدالفتاح برهان
في التلفزيون الرسمي.
وك ــان مــن الـمـفـتــرض أن يعقد "الـمـجـلــس العسكري"
و"قوى الحرية والتغيير" مساء االربعاء الجلسة النهائية

للمفاوضات بشأن الفترة االنتقالية وتشكيل ثالثة مجالس
للسيادة والـ ـ ــوزراء والـتـشــريــع إلدارة ال ـبــاد خ ــال هذه
المرحلة .ورأى برهان أن "الخطوة مهمة لعدم جر البالد
لالنزالق نحو االنفالت األمني" واشترط "إزالــة الحواجز
عن الطرقات المختلفة في العاصمة الخرطوم وفتح خط
السكة الحديدية ووقف التصعيد اإلعالمي واالبتعاد عن
ّ
التحرش أو استفزاز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع
والشرطة واألمن".
ودافــع في بيانه ّ
بشدة عن "قــوات الدعم السريع" التي
كــان يتهمها المعتصمون بــاالعـتــداء على المتظاهرين
ً
ً
ومهاجمتهم .وقال إن "قوات الدعم السريع لعبت دورا مهما
ً
ً
ّ ً
ومؤثرا في أمن البالد حربا وسلما ،وفي حماية مكتسبات
الثورة والقيام بدورها كامال في حماية الوطن والمواطن".
وناشد برهان الحراك إزلة المتاريس جميعها خارج
منطقة ساحة االعتصام ،وفتح خط سكة الحديد إلمداد
الواليات التي تضررت كثيرا من شح المواد التموينية
والبترولية.
إال أن بيان لـ"الحرية والتغيير" ،أكد أن "خطوط السكة
الحديدية مفتوحة منذ  26أبريل وقبل أي طلب ،وقد قررنا
ً
مسبقا تحديد منطقة االعتصام وقمنا بخطوات في ذلك،
وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد".

وكان ّ
السودانيين" طالب المعتصمين
"تجمع المهنيين
ّ
بااللتزام بـ"خريطة االعتصام" الموضحة وسط الخرطوم.
ّ
ّ
وقال في بيانه إن "االلتزام بهذه الخريطة يقلل من إمكان
ّ
ّ
اختراق الثوار بـ ّ
ـأي عناصر مندسة ويسهل عمل لجان
والتأمين".
السيطرة
التأمين في
ّ
وصـ ــرح شــاهــد ع ـيــان ب ــأن ــه "تـ ـ ّـم بــالـفـعــل إزالـ ــة بعض
ّ
المكونة من أحجار وحديد وكتل أسمنتية من
الحواجز
شوارع النيل والجمهورية والبلدية والمك نمر ،والتراجع
ً
إلــى مقر االعـتـصــام" ،مشيرا الــى "انـسـيــاب الحركة أمــام
المركبات المختلفة وإزالة الحواجز بواسطة قوة مشتركة
من الجيش وقوات الدعم السريع وبمساعدة محتجين".
وفي أول تعليق له على أحداث "االثنين األسود" وفقا
لوصف اإلعــام السوداني ،والتي راح ضحيتها ثمانية
من المعتصمين ،نفى نائب رئيس "المجلس العسكري"،
الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" ،تورط
قوات "الدعم السريع" التي يتولى قيادتها ،في الحادث،
ً
واتهم في المقابل" ،جهات ودوال بالوقوف خلف الحادث
من أجل أجندة خاصة بهم وإلحداث فتنة" .وأضاف" :بعض
من ضعاف النفوس يقومون بإطالق اإلشاعات بأن الدعم
السريع هو من أطلق النار على المتظاهرين دون دليل أو
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)
إثبات".

ً
إرهابيا ميركل تقر بوجود «مواجهات» مع ماكرون
مصر :سقوط  5عسكريين وتصفية 47
●

القاهرة  -حسن حافظ

في إطار العملية الشاملة ،التي بدأتها قوات الجيش
والشرطة في فبراير  ،2018لتطهير سيناء من اإلرهاب،
أعلنت القوات المسلحة المصرية ،أمــس ،نجاحها في
قتل  47إرهابيا مسلحا بسيناء ،في ضربة تعزز النجاح
الميداني المتواصل للقوات المصرية ،التي تمكنت من
تقليص نشاط الجماعات التكفيرية المسلحة في شمال
ووس ــط شبه جــزيــرة سيناء ،لتتراجع حــدة العمليات
اإلرهابية التي قادها عناصر من تنظيم داعش ،وبدأت
منذ عام .2013
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي،
في بيان رسمي ،إنه تم القضاء على  47تكفيريا بحوزتهم
بـنــادق وعـبــوات ناسفة معدة للتفجير شمال ووســط
سيناء ،وضبط العديد من البنادق والرشاشات مختلفة
األعيرة.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه خ ــال الـعـمـلـيــات اسـتـشـهــد ضابط
وضابط صف وثالثة جنود ،وإصابة  4جنود آخرين
خالل االشتباكات ،كما تم تدمير  29مخبئا تستخدمها
العناصر اإلرهابية.
وكان الفتا استعراض المتحدث العسكري بالفيديو
لجاهزية البحرية المصرية ،في وقت تشهد منطقة شرق
المتوسط توترا غير مسبوق ،بسبب محاوالت تركيا
التنقيب على الغاز في المنطقة االقتصادية لقبرص
حليفة مصر.
وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث" :تـنـفــذ ال ـق ــوات الـبـحــريــة مهامها
المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط واألحمر
لتأمين األهداف االقتصادية ،وتأمين الشريط الساحلي
ضد أعمال التسلل البحري" ،واحتجت القاهرة رسميا
على محاوالت أنقرة األسبوع الماضي.

ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،دخ ـلــت أزمـ ــة نـقــابــة الصحافيين
المصرية شهرها الثالث على التوالي أم ــس ،إذ فشل
نقيب الصحافيين ضياء رشوان ،الذي تم انتخابه و 6من
أعضاء مجلس اإلدارة في انتخابات التجديد النصفي 16
مارس الماضي ،في توحيد الصف وتشكيل هيئة مجلس
النقابة ،في واقعة غير مسبوقة بتاريخ النقابة العريقة،
األم ــر ال ــذي أصــابـهــا بالشلل الـكــامــل ،بسبب االنقسام
الداخلي الحاد بين أعضاء المجلس.
وعبر عدد كبير من الصحافيين ،عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،عن استيائهم من عدم االنتهاء من تشكيل
هيئة مكتب مجلس النقابة ،بينما أعربت لجنة الدفاع عن
استقالل الصحافة ،في بيان أمس األول ،عن أسفها لتأخر
تشكيل هيئة المكتب ،مؤكدة أن الواقعة غير المسبوقة
تعكس حالة من االنقسام غير المعهودة داخل المجلس
حول تقسيم المناصب القيادية في النقابة.
في األثناء ،وبينما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى
مــدبــولــي اجتماعا مــع محافظ الـســويــس عبدالمجيد
صقر ،أمس ،الستعراض خطط تنمية المحافظة الواقعة
على مجرى قناة السويس ،تصدى المستشار اإلعالمي
لرئيس مجلس الـ ــوزراء هاني يونس لما تناقل ،عبر
مواقع التواصل ،حول صورة لكسر أحد األلواح الزجاجية
لكوبري "تحيا مصر" ،الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح
السيسي أمــس األول ،ويعد الكوبري المعلق األعــرض
في العالم .وقــال يونس ،في صفحته على "فيسبوك"،
إن الخبر عار تماما من الصحة ،وتواصل مع مهندسي
شركة المقاولون العرب (الجهة المنفذة) ،والذين أكدوا
أن الصورة كانت وقت التجارب وتركيب الزجاج ،ومن
الطبيعي ح ــدوث نسبة هالك خاللها ،مضيفا أنــه تم
إجراء اختبارات السالمة واألمان ،وأن الكوبري والممشى
الزجاجي "زي الفل".

أبرز مرشحين بانتخابات أوروبا :إفريقيا مفتاح مواجهة أزمة الالجئين
اعترفت المستشارة االلمانية انجيال ميركل بحدوث "مواجهات"
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،الذي دافع بدوره عن خطته
"المواجهة المثمرة" الخاصة بالعالقات مع ألمانيا.
وفــي مقابلة مــع صحف "زود دويتشه تسايتونغ" األلمانية
"وغارديان" البريطانية و"لوموند" الفرنسية ،نشرت أمس ،قالت
ميركل" :بالطبع ،خضنا مواجهات ،وثمة خالفات بالتفكير وخالفات
في فهمهنا لألدوار".
ورغم ذلك ،أشارت المستشارة إلى "الخطوات الكبيرة" التي جرى
التوصل إليها بفضل الثنائي الفرنسي ـ ـ األلماني ،وخصوصا في
مجال الدفاع.
وعما إذا كانت العالقات تدهورت في األشهر األخيرة ،أجابت
ً
ميركل" :ال ،أبدا".
ورأت ميركل في االنتخابات األوروبية المرتقبة بعد نحو عشرة
ً
ً
ّ
أيام ،اقتراعا "ذا أهمية كبرى ،انتخابات خاصة" .وتابعت أن كثرا
ً
"قلقون حيال أوروبا ،وأنا أيضا".
وعززت هذه التصريحات عن تزايد شعورها بالمسؤولية تجاه
أوروب ــا ،تكهنات حــول انتقالها لتولي منصب مهم في االتحاد
األوروبــي .وغالبا ما يطرح اسم ميركل كخليفة محتملة لرئيس
المجلس األوروب ـ ــي ،دونــالــد تــوســك ،حيث يعتقد البعض أنها
تستطيع كوسيطة االستفادة بخبرتها الواسعة في الحكم.
من ناحيته ،دافع الرئيس الفرنسي عن خطته "المواجهة المثمرة"
الخاصة بالعالقات مع ألمانيا.
وقال :يجب علينا قبول االختالفات اللحظية في الرأي في ضوء
أننا لن نتفق بالكامل في كل شيء ،وأنا أؤمن بالمواجهة المثمرة
وهي تعني طرح اقتراح واختبار الشريك ثم التوصل في النهاية
إلى حل توافقي.
في غضون ذلــك ،طالب المرشحان الرئيسيان في انتخابات
البرلمان األوروبي بتعزيز العالقات مع افريقيا ،بغية تجنب الهجرة
غير المشروعة القادمة من القارة السمراء صوب أوروبا.

أكدت شبكة اإلذاعة
والتلفزيون النرويجية
الحكومية "ان ار كي" أمس،
ً
نقال عن مصادر لم تكشفها،
أن "مفاوضات سالم"
بني ممثلني عن السلطة
واملعارضة في فنزويال
ستعقد هذا األسبوع في
وهذه املرة الثانية ،التي
تستقبل فيها النرويج
محادثات مماثلة ،وفق "ان ار
كي" التي أكدت أن مفاوضات
بني حكومة نيكوالس
مادورو واملعارضة بقيادة
خوان غوايدو عقدت أيضًا
سابقًا في كوبا .إلى ذلك،
ّندد مادورو بـ"انتهاك حرمة"
سفارة بالده في واشنطن،
حيث أمرت الشرطة األميركية
ّ
نشطاء ّ
مؤيدين له يحتلون
مبنى السفارة بإخالئه.
ّ
ومنذ شهر تحتل مجموعة
من الناشطني األميركيني،
مبنى السفارة الواقع في حي
جورج تاون األنيق ،بموافقة
حكومة مادورو ،ملنع مندوب
عن زعيم املعارضة خوان
غوايدو من دخولها.

الفلبين تسحب سفيرها
من كندا بسبب النفايات

مـيــركــل ت ـت ـحـ ّـدث م ــع وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة خ ــال جلسة
للبرلمان في برلين أمس (رويترز)
وخــال نقاش للمرشحين ،قــال فــرانــس تيمرمانس ،المرشح
الرئيسي لالشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا مساء أمس األول،
في بروكسل ،إن هناك حاجة إلى إعداد خطة كبيرة ألفريقيا لمنع
المهاجرين منها للتوجه إلى أوروبا.
من جانبه ،قال مانفريد فيبر ،المرشح الرئيسي لحزب الشعب
األوروبــي المحافظ ،إن االتحاد األوروبــي يحتاج بأقصى سرعة
ممكنة إلى  10االف فرد من حرس الحدود ،وأضــاف أنه في حال
توليه رئاسة المفوضية األوروبية سيعين مفوضا أوروبيا يختص
بشؤون أفريقيا فقط.
وعلى غرار تيمرمانس ،طالبت اسكا كيلر ،المرشحة الرئيسية
لحزب الخضر ،كل دول االتحاد األوروب ــي بإظهار التضامن في
توزيع الالجئين.
(برلين ،باريس ،بروكسل ـ ـ وكاالت)

أعلن وزير الخارجية الفلبيني
تيودورو لوكسني جونيور،
أمس ،أن بالده استدعت
سفيرها ودبلوماسيني آخرين
في كندا ،في ظل عدم استعادة
الحكومة الكندية نفايات
وصلت إلى الفلبني قبل أكثر
من خمسة أعوام .وكان الرئيس
الفلبيني رودريغو دوتيرتي
أمهل كندا حتى أمس األول،
الستعادة النفايات التي تم
إرسالها إلى الفلبني على
دفعات من  2013إلى ،2014
وحذر من إجراء دبلوماسي
ما لم يكن هناك إجراء فوري
من أوتاوا.

ةديرجلا
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رياضة

ً
العنزي رئيسا التحاد السلة والدبوس لـ «تنس
الطاولة» والصميعي لـ «اإلسكواش»
حازم ماهر
وجابر الشريفي

ثالثة مجالس إدارات جديدة
ُ
انت ِخبت ،مساء أمس األول،
وتنس الطاولة،
التحاد السلةً ،
واإلسكواش ،وفقا للمرحلة
الثانية من خريطة الطريق
المتفق عليها بين الحكومة
الكويتية واللجنة األولمبية
الدولية.

تنفيذا لخريطة الطريق المتفق
عليها بين الحكومة الكويتية ممثلة
بالهيئة العامة للرياضة واللجنة
األولـمـبـيــة الــدولـيــة ،والـتــي تشرف
عليها اللجنة السداسية فقد اقتربت
المرحلة الثانية مــن خــط النهاية
ب ـعــد إج ـ ــراء ان ـت ـخــاب ــات اتـ ـح ــادات
السلة وتنس الطاولة واإلسكواش
أمس األول.
وانتخبت الجمعية العمومية
التحاد السلة مجلس إدارة جديدا،
إذ فـ ــاز بـمـنـصــب ال ــرئ ـي ــس رشـيــد
ال ـع ـن ــزي ب ـعــد أن ح ـصــل ع ـلــى 11
صوتا من  12ناديا حضروا اجتماع
الجمعية العمومية ،وفاز بمنصب
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس م ــرش ــح ال ـيــرمــوك
خليل إبراهيم ( 11صوتا) ،ليحسم
المنافسة مع مرشح القادسية علي
الشطي بسهولة ،فقد حصل األخير
على صوت ناديه فقط.
وفاز ممثل الكويت عبدالرحمن
ال ـخ ـبــاز بمنصب أم ـيــن ال ـســر (12
صوتا) ،ومرشح الساحل بمنصب
أم ـ ـيـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ( 12صـ ــوتـ ــا)،
وممثل الصليبيخات عويد العنزي
بمنصب أمـيــن الـســر ( 11صــوتــا)،
ومـمـثــل الـنـصــر محسن المطيري
بمنصب أمين الصندوق المساعد
( 11صوتا).
وف ـ ــاز بـعـصــويــة الـمـجـلــس كل
من مرشح التضامن ثامر الشنفا
( 12صــوتــا) ،ومــرشــح كاظمة فهد
الناشي ( 11صوتا) ومرشح العربي
فاضل الداوود ( 11صوتا) ،في حين
خرج من سباق المنافسة مرشحو
القادسية علي الشطي ،والشباب
ول ـي ــد ال ـش ـم ــري ،وال ـق ــري ــن مشعل
الحبيني بعد حصول كل منهم على
صوت واحد.
وأسفرت انتخابات اتحاد تنس
الطاولة عن فوز مرشح الفحيحيل

عـلــي ال ــدب ــوس بمنصب الــرئــاســة
بعد أن حصل على  13صوتا من
أص ــل  ،14وفـ ــاز مــرشــح السالمية
خ ــال ــد ال ـخ ـض ــري بـمـنـصــب نــائــب
الرئيس إثر حصوله على  12صوتا،
ومرشح الصليبيخات هشام البذالي
بمنصب أمين السر العام بحصوله
على  13صوتا.
أما مرشح الساحل أنور الكندري
ففاز بمنصب أمين الصندوق بعد
أن جمع  13صــوتــا ،كما ف ــاز نــادر
يلي مرشح الكويت بمنصب أمين
ال ـس ــر ال ـم ـســاعــد ب ـن ـفــس الــرص ـيــد
مــن األصـ ـ ــوات ،كـمــا حـصــل مرشح
الـفـحـيـحـيــل رش ـي ــد ال ـن ـم ــران على
 13صــوتــا ن ــال بـهــا منصب أمين
الصندوق المساعد.
وفاز بمقاعد العضوية الثالثي
مــرشــح ال ـج ـه ــراء خــالــد الـمـطـيــري
( 14صـ ــوتـ ــا) ،وم ــرش ــح ال ـي ــرم ــوك
اسـمــاعـيــل ال ـس ـعــدي ( 14صــوتــا)،
ومرشح الشباب نايف القحطاني
( 13صوتا).
وف ـ ــي اتـ ـح ــاد االس ـ ـ ـكـ ـ ــواش ،ف ــاز
مــرشــح الـيــرمــوك ولـيــد الصميعي
( 12صوتا) ،ومرشح القرين حامد
ال ـع ـمــران بمنصب نــائــب الــرئـيــس
( 11ص ــوت ــا) ،وم ــرش ــح الـتـضــامــن
مشاري الحمد بمنصب أمانة السر
( 12صوتا) ،ومرشح خيطان عمر
العصيمي بمنصب أمين الصندوق
( 11ص ـ ــوت ـ ــا) ،ومـ ــرشـ ــح ال ـك ــوي ــت
منصور الـعــدوانــي بمنصب أمين
السر المساعد ( 12صوتا) ،ومرشح
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات م ـ ـبـ ــارك ال ـب ــذال ــي
بمنصب أمين الصندوق المساعد
( 12صوتا).
وفــاز بالعضوية كل من مرشح
الشباب مشعل الشرقاوي ،ومرشح
الـنـصــر فــايــز ال ـم ـط ـيــري ،ومــرشــح
العربي وليد المزيدي.

جانب من اجتماع العمومية واالنتخابات في اتحاد السلة

هاكوب :قرار رفع اإليقاف باجتماع
كونغرس «فيبا» الشهر المقبل
أك ــد أم ـي ــن س ــر االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي لـكــرة
السلة ،اللبناني هاكوب ،أن قرار رفع اإليقاف
عــن الـسـلــة الـكــويـتـيــة سـيـكــون عـلــى طــاولــة
اجتماع كونغرس "فيبا" الــذي سيعقد في
الشهر المقبل ،مضيفا أنــه سيرفع تقريرا
الــى االت ـحــاد الــدولــي حــول الـخـطــوات التي
ً
قــامــت بـهــا الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ،بـ ــدءا من
قــرار تغيير النظام األساسي الــى اعتماده
ثم إجراء االنتخابات.
وأش ـ ـ ـ ــاد ه ـ ــاك ـ ــوب ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراءات االت ـ ـحـ ــاد
وال ـع ـم ـل ـيــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة الـ ـت ــي شـهــدتـهــا
الجمعية العمومية النتخاب مجلس إدارة
جديد لالتحاد.

األندية قررت عقد اجتماع في الصليبيخات الستبدالها بجديدة
●

ف ـ ّـج ــرت أن ــدي ــة األغ ـل ـب ـيــة داخ ــل
الجمعية العمومية لالتحاد الكرة
الطائرة مفاجأة من العيار الثقيل،
حيث ق ــرر  11نــاديــا عقد جمعية
عمومية "غير عادية" خارج أروقة
االتحاد ،مساء االثنين  20الجاري
ً
فــي ن ــادي الصليبيخات ب ــدال من
اجتماع العمومية الذي كان مقررا
عـ ـق ــده أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي مـقــر
االتحاد ،وبالتالي يعد ذلك إنهاء
ً
ضـمـنـيــا لـعـمــل الـلـجـنــة الـمــؤقـتــة
الحالية ،الستبدالها بأخرى جديدة.
جـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار األن ـ ــدي ـ ــة األعـ ـض ــاء
بعد الـخـطــاب ال ــذي ارس ــل للجنة
الـمــؤقـتــة أم ــس األول بـكـتــاب عبر
نــادي الساحل موقع من  11ناديا
مــن أص ــل  12ع ـضــوا ،ابلغها فيه
قرار عقد العمومية غير العادية في
نادي الصليبيخات يوم  20الجاري،
اعتراضا على الدعوة الموجهة من
اللجنة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية أمس.
وأرجعت أندية األغلبية قرارها
إلى وجود خطأ في تطبيق النظام
األس ــاس ــي ال ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي تنص

ميثم وناصر الشطي مرشحان
لقيادة «شباب األبيض»
●

حازم ماهر

علمت "الجريدة" ،أن ميثم وناصر الشطي
اللذين قادا العربي في الموسم قبل الماضي
مرشحان بقوة لقيادة فريق الشباب تحت
 19سنة بنادي الكويت ،إذ ُيجرى اآلن وضع
اللمسات األخـيــرة على االتـفــاق بين جهاز
الـكــرة بالنادي واألخــويــن الشطي ،على أن
يـتــم إع ــان الـتـعــاقــد معهما بـشـكــل رسمي
خالل األيــام القليلة المقبلة ،وذلك في حال

مادته رقم  29فقرة  3على أن الدعوة
إل ــى عقد العمومية غير العادية
لالتحاد تكون قبل  3أيام على األقل
من موعد االجتماع ،وهذا لم يحدث،
ألن الدعوة وجهت إلى األعضاء قبل
يومين فقط ،مما يعرض إجراءات
الجمعية العمومية للبطالن ،ومن
ثم تعمد تعطيل خريطة الطريق
المتفق عليها بين الهيئة العامة
للرياضة واللجنة االولمبية الدولية
ً
لرفع اإليـقــاف الــدولــي نهائيا عن
الرياضة الكويتية.

جانب من اجتماع «العمومية» األخيرة للكرة الطائرة
ً
لالنتخابات تخوفا من الطعن
على إجراءات الترشح ،وبالتالي
بـطــان مجلس اإلدارة الجديد
في حالة انتخابه بهذه الطريقة.
و مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر جـ ـ ــح أن ت ـ ـقـ ــوم
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الت ـح ــاد
ال ـ ـكـ ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة خـ ـ ــال جـلـســة
 20مــا يــو بتعيين لجنة مؤقتة
جديدة بخالف الحالية ،إلدارة

شؤون االتحاد في الفترة القبلة،
ً
خصوصا اإلش ــراف على إجــراء
انتخابات مجلس اإلدارة المقررة
ف ــي  2يــونـيــو الـمـقـبــل ف ــي حــالــة
اعتمادها نفس الموعد ،وكذلك
الترشيحات التي تمت في الفترة
الـثــانـيــة م ــن فـتــح ب ــاب الـتــرشــح
ال ـت ــي أقــرت ـهــا ال ـلـج ـنــة الـمــؤقـتــة
الحالية برئاسة وليد أمان خالل

الفترة من  14حتى  19الجاري.

عاشور وباجية
وكـ ــان م ــرش ـح ــان ف ـقــط تـقــدمــا
ً
بأوراقهما رسميا للجنة المؤقتة
ح ـت ــى م ـس ــاء أمـ ــس األول وه ـمــا
مــرشــح ال ـعــربــي حـسـيــن عــاشــور
ومرشح الجهراء نواف باجية.

ً
ويفز هزم ليونز وحجز مقعدا في ربع نهائي «القدم النسائية»

فرحة الفوز

سارت المفاوضات بين الطرفين في طريقها
الصحيح والسليم.
ويعد ميثم وناصر الشطي ،اللذان عمال
في القادسية من قبل ،من المواهب التدريبية
الـبــارعــة الـتــي ينتظرها مستقبل رائ ــع في
عالم التدريب ،نظرا لخبراتهما العريضة
فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،وال ـتــي تــم اكـتـســابـهــا من
ال ـ ـ ــدورات ال ـع ــدي ــدة ال ـتــي خـضـعــا ل ـهــا ،إلــى
جانب تجاربهما السابقة مع األندية التي
عمال بها.

فاضل يغادر إلى ألمانيا  25الجاري

المرة الثانية
وتعد هذه هي المرة الثانية
الـ ـت ــى يـ ـح ــدث ف ـي ـه ــا خـ ـط ــأ فــي
اإلجراءات الخاصة بانتخابات
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــد
ل ــاتـ ـح ــاد ،ف ـف ــي الـ ـم ــرة األول ـ ــى
أج ـلــت الـعـمــومـيــة االنـتـخــابــات
التي كانت مقررة في  5الجاري
بسبب خـطــأ إجــرائــي فــي فترة
فتح بــاب الترشح لمدة  4أيــام
ب ــدال مــن  ،5مـمــا أدى للتأجيل
وإع ــادة فتح بــاب الترشح مرة
أخ ـ ــرى وت ـح ــدي ــد م ــوع ــد جــديــد

حددت اللجنة المؤقتة إلدارة شؤون اتحاد كرة اليد 30
مايو الجاري موعدا لعقد الجمعية العمومية ،النتخاب
مجلس إدارة جديد لالتحاد ،خــال الفترة من  2019إلى
 ،2023وفق النظام األساسي الجديد.
وكانت اللجنة المؤقتة لالتحاد ،برئاسة بدر الذياب،
فـتـحــت ب ــاب الـتــرشــح لـعـضــويــة مـجـلــس اإلدارة ،اعـتـبــارا
م ــن أمـ ــس ،ويـسـتـمــر حـتــى م ـســاء األحـ ــد الـمـقـبــل ،لتقديم
أوراق المرشحين للعضوية عن األندية أعضاء الجمعية
العمومية وعددهم  16ناديا.
وسيتكون مجلس إدارة االتحاد في دورته الجديدة من
 11عضوا ،طبقا للنظام األساسي الجديد ،الذي تم اعتماده
من الجمعية العمومية لالتحاد الكويتي ،واالتحاد الدولي
لكرة اليد ،والهيئة العامة للشباب ،وبعدها تم نشره في
الجريدة الرسمية أواخر أبريل الماضي.

قال رئيس االتحاد رشيد العنزي
بدورهّ ،
إنـ ــه س ـي ـســخــر ج ـم ـيــع إم ـك ــان ــات ــه وخ ـبــرتــه
ً
الرياضية لخدمة االتحاد واللعبة ،مشيرا
ال ـ ــى أن ال ـه ــاج ــس األسـ ــاسـ ــي ل ــه ه ــو رف ــع
اإليقاف المفروض على اللعبة من االتحاد
الدولي.
وق ـ ــال إنـ ــه سـيـعـمــل م ــع زم ــائ ــه أع ـضــاء
االتحاد لخدمة اللعبة وبذل جميع الجهود
لرفع مستوى المنتخبات الوطنية ومستوى
الدوري المحلي ،الفتا إلى أنه سيعمل على
عودة الالعب األجنبي وتطوير اللعبة التي
عانت الكثير خالل الفترة الماضية بسبب
اإليقاف المفروض من االتحاد الدولي.

«عمومية» اتحاد الطائرة تستشعر مماطلة
«المؤقتة» وتعطيلها خريطة الطريق
محمد عبدالعزيز

انتخابات «اتحاد اليد»
 30الجاري

أسـفــرت نتائج مـبــاريــات الـجــولــة الــرابـعــة مــن بطولة "ثـمــانــون فــي المئة"
الرمضانية لكرة القدم النسائية ،التي تقام خالل الفترة من  12إلى  23مايو
الجاري على المالعب الفرعية الستاد جابر الدولي بشراكة استراتيجية مع
اتحاد كرة القدم وبدعم من الدوري اإلسباني ،عن فوز فريق سلوثس على فتيات
بليدز بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس األول ضمن
منافسات المجموعة األولى.
ً
ً
وفي إطــار مواجهات المجموعة الرابعة ،حقق فريق ويفز فــوزا مستحقا
على ليونز بأربعة أهداف مقابل هدف ،وتأهل الفائز للمنافسة في الدور ربع
ً
النهائي ،محتال المركز الثاني في المجموعة بعد فريق وست وينغ ،الذي يأتي
ضمن التاهل لدور الثمانية ،وهو مرشح
في الصدارة .يذكر أن فريق جاغور ِ
ّ
قوي لالحتفاظ باللقب الذي فاز به في بطولة العام الماضي ،كما تمكن فريق
نادي الفتاة من الصعود إلى دور الثمانية كذلك ،بعدما حقق فوزين متتاليين
في المجموعة الثانية التي تضم ثالثة فرق.
ويبدو فريق الكويت هو األقرب للوصول إلى الدور الثاني عن المجموعة
الثالثة ،إضافة إلى تاهل فريق وست وينغ عن المجموعة الرابعة لنفس الدور.
وج ــرت مـبــاريــات ال ــدور األول للمجموعات بطريقة ال ــدوري مــن دور واحــد،
ويصعد األول والثاني من كل مجموعة إلــى ربــع النهائي الــذي يقام بنظام
خروج المغلوب.

يغادر العب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة طالل
فــاضــل إل ــى ألـمــانـيــا ي ــوم  25مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،إلج ــراء
َ
عملية جراحية في الوتر ،باألول من شهر يونيو المقبل،
وهي اإلصابة التي غيبته عن المالعب في الفترة السابقة.
وم ــن الـمـقــرر أن يـخـضــع الــاعــب لـبــرنــامــج تــأهـيـلــي في
أل ـمــان ـيــا ث ــم يـسـتـكـمـلــه ف ــي ال ـكــويــت ب ـعــد إج ـ ــراء الـعـمـلـيــة
ً
الجراحية ،على أن يكون جاهزا للمشاركة مع البرتقالي
فــي مـطـلــع شـهــر ف ـبــرايــر الـمـقـبــل ،مـمــا يـعـنــي ع ــدم لـحــاقــه
ب ـم ـنــا ف ـســات ا لـ ـ ــدور األول ل ـب ـطــو لــة دوري ف ـي ـفــا ل ـلــدر جــة
الممتازة.
وك ــان ــت ف ـت ــرة إع ـ ــارة ط ــال ف ــاض ــل ل ـل ـكــويــت ق ــد انـتـهــت
بـنـهــا يــة ا لـمــو ســم ا لـمـنـتـهــي  ( 2018-2019مــو ســم و نـصــف
ال ـمــوســم) ،ول ــم يــدخــل مـســؤولــو الـكــويــت فــي مـفــاوضــات،
سواء مع نادي كاظمة أو الالعب ،لالستمرار مع األبيض
حتى أمس.

خطاب يجدد تعاقده مع
السالمية وطالل يغادر
●

االنطالق نحو الهدف

أحمد حامد

وصلت إدارة السالمية إلى اتفاق رسمي مع المحترف األردني
طارق خطاب ،لتجديد تعاقده واالستمرار مع الفريق األول لكرة
القدم حتى نهاية الموسم المقبل.
وكــان الــدولــي األردن ــي تلقى عــدة ع ــروض ،إال أنــه فضل عرض
السالمية في ظل رغبة كبيرة من السالمية في االحتفاظ بخدمات
الالعب من أجل مزيد من االستقرار.
وق ــال مـصــدر فــي السالمية ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن المغربي سفيان
طــال هــو الــوحـيــد بين المحترفين ال ــذي تـقــرر رحيله بـنــاء على
رغبة الجهاز الفني ،وضرورة البحث عن مهاجم مميز يدعم الخط
األمامي للفريق.
وك ــان ــت إدارة الـســالـمـيــة جـ ــددت عـقــد األردن ـ ــي ع ــدي الصيفي
موسمين مقبلين ،في حين يمتد عقد المحترف السوري فراس
الخطيب حتى نهاية الموسم المقبل.
من جهة أخــرى ،بــات المدرب الفرنسي ميلود حمدي مرشحا
لالستمرار مع السماوي في الموسم المقبل ،في ظل رغبة المدرب
سلمان عواد في االستمرار في موقعه كمساعد مدرب.

رياضة
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تـأهل الفضالة وشاري والكابالت
ألدوار خروج المغلوب
في منافسات اليوم العاشر لدورة الروضان
ً
فريق الفضالة فوزا
حقق ً
مستحقا على االتحاد الليبي
 - 3صفر ،واجتاز شاري كار
عقبة أبوسعود  ،1-2واكتسح
الخليج للكابالت فريق
الشهيد فهد األحمد ،2-8
وبذلك تأهل الفائزون ألدوار
خروج المغلوب في دورة
الروضان.

تـ ــأه ـ ـلـ ــت فـ ـ ـ ــرق ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم
عبداللطيف الفضالة وشاري
كار والخليج للكابالت ألدوار
خـ ـ ـ ــروج ال ـ ـم ـ ـغ ـ ـلـ ــوب ،ب ـع ــدم ــا
ح ـق ـقــت ان ـت ـص ــارات مـنـطـقـيــة
ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم
ا ل ـعــا شــر ف ــي دورة ا لـمــر حــوم
ع ـبــدال ـلــه م ـش ــاري ال ــروض ــان
الرمضانية لكرة القدم.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،ق ـ ّـدم
فــر يــق ا لـمــر حــوم عبداللطيف
الفضالة عرضا مميزا ّ
تو جه
بفوز مستحق على االتحاد
الليبي بثالثية حملت توقيع
بـ ــدر ال ـم ـن ـص ــور واإلس ـب ــان ــي
خافيير (هدفان).
ورفع الفضالة رصيده لـ6
نـقــاط ليلحق بقطار التأهل
ألدوار خ ـ ـ ـ ــروج ا لـ ـمـ ـغـ ـل ــوب،
وي ـ ـ ـقـ ـ ــدم ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده
كأحد أقوى الفرق المرشحة
للمنافسة على لقب النسخة
.40

في المباراة الثانية ،اجتاز
ش ــاري ك ــار عـقـبــة أبــوسـعــود
بهدفين مقابل هدف ،وسجل
للفائز البرتغالي دافيد سوزا
و مــوا طـنــه بــرو نــو ،وللخاسر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري وح ـ ـ ـيـ ـ ــد هـ ـ ـش ـ ــام،
ل ـي ـق ـط ــع ش ـ ـ ــاري كـ ـ ــار ب ـطــاقــة
العبور لـلــدور ا لـتــا لــي ،رافعا
رصيده لـ 6نقاط.
فــي آخــر الـمـبــاريــات ،حقق
ف ـ ــري ـ ــق الـ ـخـ ـلـ ـي ــج لـ ـلـ ـك ــاب ــات
انتصارا عريضا على فريق
الشهيد فهد األحمد بثمانية
أهداف مقابل هدفين ،ليعلن
ال ـفــائــز تــأهـلــه ل ـلــدور الـتــالــي
وفي جعبته  6نقاط.

شعار الفوز
ت ــرف ــع أرب ـ ـعـ ــة ف ـ ــرق ش ـعــار
الفوز األول ضمن منافسات
ال ـي ــوم ال ـثــانــي ع ـشــر ،عـنــدمــا
يلتقي الحد مع سبورتكس،

من منافسات اليوم العاشر
وف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـم ـ ــرح ـ ــوم ح ـس ـيــن
ال ـ ــروم ـ ــي مـ ــع ع ـ ـ ــادل ال ـغ ــان ــم
للسيارات ،بعد تعادلها في
ال ـجــولــة األولـ ــى ،وف ــي الـلـقــاء
ال ـ ـثـ ــالـ ــث س ـ ـي ـ ـكـ ــون ك ـ ــاري ـ ــدج
بـثــاث نـقــاط عـلــى مــوعــد مع
حـ ـس ــم ال ـ ـتـ ــأه ــل ف ـ ــي ظـ ـه ــوره

ال ـثــانــي أمـ ــام هـيـلــث بــانـيــت
بنقطة واحدة.

اليوسف حامل اللقب
يظهر في البراعم اليوم
يـ ـظـ ـه ــر حـ ــا مـ ــل لـ ـق ــب دورة

ً
العابد« :الروضان» تنعكس إيجابا على االتحاد

من الدورة

أك ــد مــديــر ك ــرة ال ـص ــاالت ب ـنــادي االت ـح ــاد الـلـيـبــي طــه ال ـعــابــد أن
المشاركة في منافسات دورة الروضان تنعكس إيجابا على الفريق
الذي نجح في االحتفاظ بلقب الــدوري الليبي للموسم الثاني على
التوالي.
وبـيــن الـعــابــد أن مـشــاركــة االت ـحــاد فــي النسخة  40تعد الثالثة،
ويطمح خاللها الفريق إلى الذهاب بعيدا في سباق المنافسة على
اللقب ،بعدما ودع النسخة الماضية من دور الثمانية أمام بطل الدورة.
وأشاد باالجواء التنافسية التي تشهدها دورة الروضان ،وسط
التنظيم الرائع والدعم الجماهيري ،الى جانب الزخم االعالمي الالفت،
مبينا انهم تعلموا الكثير من مشاركاتهم في النسختين الماضيتين،
ويسعون بجد الى المشاركة الثالثة للظهور بشكل أفضل.
وأضاف أن مشاركة االتحاد أعرق الفرق الليبية في عالم الصاالت
بالدورة تأتي لما تمثله من قيمة فنية ومعنوية كبيرة على خارطة
اللعبة ،معتبرا أن دورة الــروضــان بمنزلة كــأس عالم مصغرة ،بما
تضمه من فرق من دول عدة ،إلى جانب محترفين عالميين ،وأضاف
أن المشاركة في الدورة تكسب الالعبين المزيد من الخبرات.
وأشار إلى أن فريقه يضم  5العبين دوليين ،إلى جانب  3العبين
ج ــدد ،يـشــاركــون فــي ال ــدورة للمرة االول ــى ،مضيفا أنـهــم يفضلون
المشاركة بالعبين محليين ،لتحقيق أقصى اسـتـفــادة ،خاصة أن
الدوري الليبي ال يسمح بمشاركة المحترفين.

الجانب التفاعلي في الدورة

ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــرا عـ ـ ــم ف ـ ــر ي ـ ــق ا ل ـ ـمـ ــر حـ ــوم
ا ل ـش ـي ــخ خ ــا ل ــد ا لـ ـي ــو س ــف فــي
مـنــا فـســات ا لـنـسـخــة ا لـتــا سـعــة
ل ـل ـمــرة األو ل ـ ــى ا ل ـي ــوم ع ـنــد مــا
ي ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات ا ل ـ ـح ـ ـيـ ــاة
ّ
ا ل ــذي ت ـمــكــن بــا ل ـظ ـهــور األول
مـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوز عـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــة فـ ــر يـ ــق

تكريم األفضل
* ن ـ ــال ب ـ ــدر ال ـم ـن ـص ــور م ــن ف ــري ــق ال ـم ــرح ــوم
عبداللطيف الفضالة جائزة أفضل العب المقدمة
من شركة زين ضمن منافسات اليوم العاشر.
ّ
* ح ــل أس ـط ــورة ال ـكــرة الليبية ط ــارق التائب

متعة وإثارة في اليوم األول لبطولة «الكويتية لالستثمار»

صراع على الكرة

متعة وإثارة وندية شهدتها منافسات
ال ـي ــوم األول لـبـطــولــة ال ـشــركــة الكويتية
لالستثمار الخامسة لكرة قــدم الصاالت
للبراعم مواليد  2006و ،2007والتي تقام
من  15حتى  25مايو الجاري على صالة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بمنطقة الشويخ مقابل جامعة الكويت.
وأسفرت النتائج عن فوز فريق المسار
لإلجارة واالستثمار على فريق المرحومة
الـفـنــانــة طيبة ال ـفــرج بـهــدفـيــن مـقــابــل ال
شيء ،ضمن منافسات المجموعة األولى،
ليعتلي المسار القمة مبكرا برصيد 3
نـقــاط ،ويــدخــل بقوة فــي المنافسة على
التأهل للدور الثاني.
وتعادل فريق نقل وتجارة المواشي مع
فريق المرحوم الفنان علي المفيدي بهدفين
لكل منهما ،في المجموعة الثانية ،ليحصل
ك ــل فــريــق عـلــى نـقـطــة واحـ ـ ــدة ،وبــالـتــالــي
ستظل تذكرة التأهل عن هذه المجموعة
معلقة حتى الجولة الثالثة األخيرة ،بينما
حقق فريق سراي للعطور النتيجة بفوزه

ع ـلــى ف ــري ــق ال ـمــرحــومــة ال ـف ـنــانــة عــائـشــة
إبراهيم بثالثة أهداف دون رد ،ليعتلي قمة
المجموعة الثالثة بثالث نقاط.
في المقابل ،خسر فريق معرض الكويت
الدولي على يد فريق المرحوم الفنان ماجد
السلطان بهدف نظيف ،ليعتلي السلطان
صدارة المجموعة الرابعة وله  3نقاط ،أما
فريق أكاديمية بسبيطلة التونسي فقد
حقق فوزا ثمينا على فريق المرحوم الفنان
غانم الصالح بهدف مقابل ال شيء ،ليتربع
نسور قرطاج على قمة المجموعة الخامسة
بثالث نقاط.
وتـقــام الـيــوم  5مـبــاريــات ،تجمع فريق
الفنانة المرحومة طيبة الفرج مع فريق
أكاديمية الرياضة الجزائري (المجموعة
األولـ ـ ــى) ،وفــريــق نـقــل وت ـج ــارة الـمــواشــي
مــع فــريــق الـمــرحــوم الـفـنــان كــاظــم القالف
(المجموعة الثانية) ،وفريق سراي للعطور
مــع فــريــق أكــاديـمـيــة بــا ح ــدود العماني
(ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة) ،ون ـ ـ ــادي الـشـمــال
القطري مع فريق المرحوم خالد النفيسي

مـحـمــد ف ــاح ا ل ـع ـج ـمــي ضـمــن
المجموعة األولى.
و تـشـهــد ا لـمـجـمــو عــة ذا تـهــا
مـ ــوا ج ـ ـه ـ ـت ـ ـيـ ــن ض ـ ـمـ ــن ا لـ ـ ـ ــدور
األول ،فـيـلـعــب فــر يــق ا لـشـهـيــد
ع ـب ــدا ل ـل ــه ي ـع ـق ــوب مـ ــع نـ ــادي
ا ل ـت ـض ــا م ــن ،ف ــي ح ـي ــن ي ــوا ج ــه

نجوم البراعم منافسهم .JFG
وتشهد مواجهات البراعم
تـ ـف ــا ع ــا جـ ـم ــا هـ ـي ــر ي ــا ك ـب ـي ــرا
فـ ــي ظـ ــل مـ ــا يـ ـق ــد م ــه ا ل ـن ـج ــوم
ا لـ ـ ـ ـ ـ ــوا عـ ـ ـ ـ ـ ــدون مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات
وقدرات تنال رضا عشاق كرة
الصاالت.

(المجموعة الـســابـعــة) ،وفــريــق أكاديمية
ن ــادي الـعـيــن اإلم ــارات ــي مــع فــريــق الفنان
المرحوم علي البريكي (المجموعة الثامنة).

الخليفي :مستوى رائع
أك ــد ط ــارق الـخـلـيـفــي م ــدرب منتخب
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـب ــراع ــم أن ـ ــه ل ــم ي ـت ــوق ــع ه ــذا
الـمـسـتــوى الـفـنــي ال ــرائ ــع الـ ــذي شهدته
المباريات الخمس ،مضيفا أن عددا كبيرا
مــن الع ـبــي األزرق مــن أنــديــة الـقــادسـيــة
والعربي والكويت والتضامن والسالمية
شاركوا في هذه المباريات.
وأعـ ــرب الـخـلـيـفــي عــن سـعــادتــه بهذا
الـمـسـتــوى ،مــؤكــدا أن الـشــركــة الكويتية
لالستثمار ضربت مثال رائعا في إقامة
بطولة تتميز بمستوى فني وتنظيمي
وج ـمــاه ـيــري الف ــت لـلـنـظــر ،م ــع تحقيق
هــدف ـهــا األول ،وهـ ــو اك ـت ـش ــاف العـبـيــن
واع ــدي ــن س ـي ـكــون ل ـهــم مـسـتـقـبــل مبشر
بالخير بإذن الله.

ً
ض ـي ـفــا ع ـلــى اإلع ــام ــي ن ـ ــادر كـ ــرم ف ــي ديــوان ـيــة
الــروضــان للحديث حــول انطباعاته عــن الــدورة
ومشاركته مــع فريق "هــولـيــداي إن" ،إلــى جانب
استعراض مسيرته الكروية.

الشارقة يتوج بلقب الدوري اإلماراتي
أحرز الشارقة لقب بطل الدوري اإلماراتي لكرة القدم للمرة
ال ـســادســة فــي تــاريـخــه واألولـ ــى مـنــذ  1996بـعــد ف ــوزه على
ضيفه الوحدة  2-3أمس األول ،في افتتاح المرحلة الخامسة
والعشرين قبل األخيرة من البطولة.
وكان الشارقة الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن
منافسه شباب األهلي يحتاج إلى ثالث نقاط ليتوج باللقب
الغائب عن خزائنه منذ  ،1996وهو ما حققه أمام الوحدة.
وعزز الشارقة صدارته للترتيب برصيد  56نقطة بفارق
ثــاث نقاط عــن شباب األهـلــي الفائز على ضيفه بني ياس
بأربعة أهداف سجلها محمد سبيل ( )16واألرجنتيني ماورو
دي ــاز ( )30واإلكـ ـ ــوادوري خــايـمــي ايــوفــي ( )85والـمــولــدوفــي
لوفانور هنريكي ( )90مقابل هدف للكولومبي مايكل أورتيغا
(.)7
وصعد العين إلى المركز الثالث وعــزز حظوظه بالتأهل
ل ــدوري أبـطــال آسيا الموسم المقبل ،بعدما اكتسح ضيفه
الوصل بخمسة أهداف.
ً
ورفــع العين رصيده إلــى  46نقطة ،وبقي الوصل سابعا
وله  33نقطة.
وتــراجــع الـجــزيــرة إلــى الـمــركــز الــرابــع بتعادله مــع ضيفه
الظفرة بهدف لكل منهما.
وأصبح رصيد الجزيرة  45نقطة ،مقابل  29للظفرة العاشر.
(أ ف ب)

فوز افتتاحي لميلووكي على تورونتو بنكهة لوبيز
قاد بروك لوبيز ميلووكي
باكس ،متصدر الدوري
المنتظم ،إلى قلب تأخره أمام
ضيفه تورونتو رابتورز إلى
فوز مثير  ،100-108أمس
األول ،في نهائي المنطقة
الشرقية بدوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.

سجل العــب االرت ـكــاز العمالق
ب ــروك لــوبـيــز  13نقطة فــي الــربــع
األخ ـي ــر م ــن أص ــل  29قـيــاسـيــة له
في "البالي أاوف" ،وقاد ميلووكي
باكس متصدر الدوري المنتظم إلى
قلب تأخره أمــام ضيفه تورونتو
رابـتــورز الــى فــوز مثير ،100-108
أمــس األول ،فــي بــاكــورة مباريات
نهائي المنطقة الشرقية بــدوري
كرة السلة االميركي للمحترفين.
وب ـع ــد ت ـق ــدم ت ــورون ـت ــو معظم
أوقـ ـ ــات الـ ـمـ ـب ــاراة ،خ ـصــوصــا في
الـ ـش ــوط االول ،ن ـجــح ب ــاك ــس في
تـعــويــض تــأخــره ،وســاهــم لوبيز
( 31عاما) في سلسلة من  10نقاط
متتالية ،قلبت النتيجة من 98-100
إلى فوز الفت .100-108
وق ـ ـ ــال ل ــوب ـي ــز (2.13م) ،الـ ــذي
دافع في معظم مسيرته عن ألوان
نيوجيرزي/بروكلين نـتــس ،قبل
انتقاله الموسم الماضي الى لوس
ان ـج ـل ـيــس ل ـي ـكــرز ث ــم م ـي ـلــووكــي،
"ك ـ ــان م ـج ـه ــودا ج ـمــاع ـيــا .لعبنا
بطاقة جيدة طــوال الـمـبــاراة ،لكن
التسديدات لم تبتسم لنا .عرفنا أنه

يجب االستمرار في القتال ،وهذا ما
كنا نقوم به طوال الموسم".
وت ــاب ــع الـ ــاعـ ــب ،الـ ـ ــذي الـتـقــط
 11مـتــابـعــة ،وس ـجــل  4ثــاثـيــات
محققا أفضل رصيد له في تاريخ
مـ ـش ــارك ــات ــه فـ ــي "الـ ـ ـب ـ ــاي اوف"،
"تعلمنا أال نخفض رؤوسنا وأال
نستسلم .قاموا بضربنا لكن كان
ردنا قويا كفريق".
كما ســاهــم فــي فــوز ميلووكي
نـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــه الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ـ ـ ــان ـ ـ ــي يـ ــان ـ ـيـ ــس
أنتيتوكونمبو صاحب  24نقطة
و 10متابعات و 6تمريرات حاسمة.
وع ـل ــق يــان ـيــس ع ـلــى أداء لــوبـيــز
"سجل ،التقط متابعات ونجح في
الصدات ،كان متواجدا في كل مكان،
هذا هو بروك الذي نعرفه ونحب".
وعانى يانيس كما الكثير من
زمالئه ،بعد خلودهم الــى الراحة
لنحو أسبوع ،منذ فوزهم الرابع
ب ــوس ـط ــن س ـل ـت ـي ـكــس فـ ــي نـصــف
نهائي المنطقة.
وأق ـ ــر ل ــوب ـي ــز" :ت ــدرب ـن ــا بجهد
كبير وخضنا مواجهات قوية (في
الـتـمــاريــن) ،لكن ال ش ــيء ّ
يعوض

المباريات الحقيقية ،ربما تشرح
مـجــريــات ه ــذا األس ـب ــوع بدايتنا
الصعبة في المباراة".
وي ـل ـت ـقــي ال ـف ــائ ــز ف ــي سلسلة
من أصــل سبع مباريات محتملة
بطل المنطقة الغربية بين غولدن
ستايت ووريــرز حامل اللقب ،في
آخـ ــر سـنـتـيــن وب ــورت ــان ــد تــرايــل
باليزرز (-1صفر) ،علما أن غولدن
س ـت ــاي ــت اس ـت ـه ــل سـلـسـلـتــه ضد
بورتالند في غياب هدافه المصاب
كيفن دورانت.
ب ــاك ــس الـ ـمـ ـش ــارك ف ــي نـهــائــي
منطقته لـلـمــرة االول ـ ــى مـنــذ عــام
 ،2001أضــاف له كريس ميدلتون
 11نقطة و 11متابعة ،إضافة الى
 15نقطة هامة من الموزع البديل
مالكولم بروغدون.
وأش ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ــدرب ب ــاك ــس مــايــك
بــودنـهــولـتـســر ب ـ ــاألداء الجماعي
للفريق ،لكنه وجــه تحية خاصة
للوبيز" :مباراة كبيرة لبروك على
طرفي الملعب .عانينا في الشوط
األول ،لكن بروك قادر على صناعة
بعض االشياء".

جانب من لقاء ميلووكي ورابتورز
وأردف" :عدة مرات في الربع
االخ ـي ــر ك ــان م ـت ــواج ــدا لـلـقـيــام
بألعاب كبيرة ،صدات ،متابعات
مــواجـهــات .بالطبع فــي بعض

المحطات ،كانت مـبــاراة بروك
لوبيز الليلة".
وسجل العب االرتكاز العمالق
ب ــروك لــوبـيــز  13نقطة فــي الــربــع

االخير من اصل  29قياسية له في
البالي اوف ،وقاد ميلووكي باكس
م ـت ـصــدر الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـن ـت ـظــم الــى
قلب تأخره أمــام ضيفه تورونتو

رابـتــورز الــى فــوز مثير ،100-108
أمــس األول ،فــي بــاكــورة مباريات
نهائي المنطقة الشرقية في دوري
كرة السلة االميركي للمحترفين.

ةديرجلا
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األندية اإلنكليزية تستعد لسباق محموم في سوق االنتقاالت
بدأت منذ اآلن األندية
اإلنكليزية التفكير في
الموسم المقبل من
حيث التعاقدات وتعزيز
الصفوف ،وكان أولهم
حامل اللقب مانشستر
سيتي الذي أعلن سعيه
لضم العديد من الالعبين
وسط منافسة حامية من
بقية األندية.

رغــم أن مانشستر سيتي لــم يقم حتى اآلن
بــالـمـسـيــرة التقليدية لــاحـتـفــال مــع جمهوره
بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،الذي
ً
تــوج به بعد منافسة حامية جــدا مع ليفربول
ُ
لم تحسم حتى اليوم األخير من الموسم ،بدأ
الفريق منذ اآلن التفكير في الموسم المقبل ،مع
الحديث عن سعيه للتعاقد مع أكثر من العب.
ومرة أخرى ،ستقفل فترة االنتقاالت الصيفية
في إنكلترا قبل الدوريات المحلية األخرى في 8
أغسطس ،مما يعني أنه ليس أمام الفرق الكثير
من الوقت إلضاعته.
وفتح باب االنتقاالت بين األندية اإلنكليزية،
أمس ،على أن يبدأ التوقيع على عقود االنتقاالت
ً
الخارجية اعتبارا من  11يونيو.
وفي ظل الحديث عن إمكانية معاقبة سيتي
بـحــرمــانــه م ــن ال ـت ـعــاقــدات م ــن جــانــب االت ـحــاد
َ
ال ــدول ــي "ف ـي ـفــا" بـسـبــب مـ ُخــالـفـتــه قــاعــدتــي
التعاقد مع العبين أجانب ق َّصر وملكية
الالعبين مــن طــرف ثــالــث ،سيسعى
غـ ــوارديـ ــوال إلـ ــى إبـ ـ ــرام الـصـفـقــات
بسرعة قبل أن يبدأ مفعول عقوبة
حظر التعاقدات فترة  18شهرا.
وي ــواج ــه سـيـتــي كــذلــك خطر
حرمانه من المشاركة في دوري
أبطال أوروبا بسبب مخالفته
ق ــان ــون االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ــي
"وي ـ ـ ـفـ ـ ــا" لـ ـلـ ـع ــب الـ ـم ــال ــي
النظيف ،لكن فــي حال
ف ــرض ــت ال ـع ـقــوبــة
ف ـ ـس ـ ـي ـ ـب ـ ــدأ

مفعولها فــي مــو ســم  ،2021-2020مـمــا يمنح
غــوارديــوال فرصة أخــرى لمحاولة الفوز بلقب
الـمـســابـقــة بـعــدمــا انـتـهــى الـحـلــم ه ــذا الموسم
على يد الخصم
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي
ت ــوت ـن ـه ــام
في الدور
ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
النهائي.

وتتحدث التقارير عن رغبة غــوارديــوال في
ضم مواطنه رودري من أتلتيكو مدريد كبديل
مستقبلي لالعب الوسط البرازيلي المخضرم
فرناندينيو ( 34عاما) ،لكن عليه أن يدفع قيمة
البند الجزائي في عقد الالعب البالغ  22عاما
وقدره  70مليون يورو.
كما يعتبر مــركــز قلب الــدفــاع مــن أولــويــات
غـ ــوارديـ ــوال ،وي ـب ــدو ن ـجــم أي ــاك ــس الـهــولـنــدي
ماتيس دي ليخت الخيار األمثل لخالفة القائد
الـبـلـجـيـكــي ف ـن ـســان كــوم ـبــانــي واألرجـنـتـيـنــي
نيكوالس أوتــامـنــدي المرشحين للرحيل عن
"استاد االتحاد".

االستقرار في ليفربول
وكان ليفربول أكثر الفرق اإلنكليزية إنفاقا
الصيف الماضي ،ولم يذهب مبلغ الـ 170مليون
ً
سدى ،إذ كان قريبا من لقبه األول في الدوري
منذ  ،1990كما بلغ نهائي دوري األبطال
ً
للموسم الثاني تواليا.
ومن المستبعد أن ينشط ليفربول
هـ ــذا ال ـص ـي ــف ،ب ــل ي ـف ـضــل م ــدرب ــه
األلـمــانــي يــورغــن كـلــوب االعتماد
عـلــى االس ـت ـقــرار واالس ـت ـمــراريــة،
لكن مع توجه اإلسباني ألبرتو
م ــوري ـن ــو ودان ـ ـيـ ــال س ـتــوريــدج
للرحيل عن الفريق دون مقابل
ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ع ـقــده ـمــا م ـعــه،
ستحاول اإلدارة إيجاد من
يـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ـ ـ ــد

االسكتلندي أندي روبرتسون في مركز
الظهير األيسر ،والبرازيلي روبرتو
فيرمينو في الهجوم.
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ال ـ ـمـ ــدرب
األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي مـ ــاوري ـ ـس ـ ـيـ ــو
ب ــوكـ ـيـ ـتـ ـيـ ـن ــو ح ـ ـقـ ــق م ـع ـج ــزة
بضمان مشاركة توتنهام في
دوري أبطال أوروبــا الموسم
ال ـم ـق ـبــل رغـ ــم أنـ ــه ل ــم يـتـعــاقــد
م ــع أي الع ــب م ـنــذ ي ـنــايــر 2018
بسبب األموال الطائلة التي أنفقها،
والـ ـمـ ـق ــدرة ب ــأك ـث ــر م ــن م ـل ـي ــار جـنـيــه
اس ـتــرل ـي ـنــي ،ع ـلــى ملعبه
الجديد.
لكنه لن يرضى بــأن يمر
ص ـ ـيـ ــف  2019دون أي
تعاقدات تلبي طموحات
الفريق الذي خالف جميع
التوقعات هذا الموسم وبلغ نهائي دوري
األبطال للمرة األولى حيث يواجه ليفربول في
األول من يونيو.
ويعتقد أن ظهير فولهام راين سيسينيون
من أهــداف بوكيتينو ،كما يحتاج إلى مهاجم
أكثر قدرة من اإلسباني فرناندو يورنتي كبديل
مساند لهاري كاين.
وارتـبــط اســم الـنــادي بصفقات محتملة مع
العبي وســط ،مثل البرتغالي أنــدري غوميش
(بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي) ،أو الـبـلـجـيـكــي ي ــوري
تييليمانز (موناكو الفرنسي) وقــائــد أستون
فيال جاك غريليش.
لكن النادي اللندني قد يخسر هذا الصيف
ركيزتين هما الدنماركي كريستيان إريكسن
والبلجيكي توبي الدرفيريلد ،اللذين ينتهي
عقدهما فــي  ،2020وذل ــك إذا كــان
يريد تجنب رحيلهما دون مقابل.

غياب تشلسي
سـ ـيـ ـغـ ـي ــب تـ ـشـ ـلـ ـس ــي عــن
االنتقاالت إال في حــال نجح
فــي االسـتـئـنــاف ال ــذي قــدمــه أمــام
محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ضد
قرار االتحاد الدولي "فيفا" بحرمانه
م ــن إجـ ـ ــراء أي تـ ـع ــاق ــدات لـفـتــرتــي
مخالفته
ان ـت ـقــاالت عـلــى خـلـفـيــة ُ
قواعد انتقال الالعبين الق َّصر.
واستبق تشلسي سيناريو
من هــذا النوع من خــال ضم
األمـيــركــي الـشــاب كريستيان

وكيل ديباال يؤكد فرصة رحيله

أعلن جوستافو ،شقيق األرجنتيني باولو ديباال ،العب فريق
يوفنتوس اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم أن "هـنــاك فــرصــة جـيــدة لشقيقه
للرحيل عن يوفنتوس ،ألنه بحاجة إلى التغيير .العديد من الالعبين
غير مرتاحين هناك".
وقــال جوستافو" :نـعــم ،هناك فرصة جيدة ليترك يوفنتوس،
بكل تأكيد ،هو بحاجة إلى تغيير" .وأضاف" :ال يمكنني القول أين
سيذهب ،ولكن هناك فرصة قوية لكي يرحب باولو بالطبع هو ليس
سعيدا هناك ،باولو ليس الوحيد ،هناك العبون آخرون غير سعداء".
ولكن ،جوستافو ،أكد أن باولو لم يكن لديه أي أزمة مع البرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،ول ـكــن المشكلة كــانــت اس ـت ـخــدام ألـيـغــري
لالعبين.
وقــال" :إن كريستيانو شخص رائــع ،ولم تكن هناك أي مشكلة
بينهما .لديهما عالقة جيدة .كان هناك القليل من سوء الفهم في
الناحية التكتيكية ،السيما أنهما يلعبان في نفس المركز".
(د ب أ)

أياكس يتوج بلقب الدوري الهولندي
ت ـ ـ ــوج آي ـ ــاك ـ ــس أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام
ب ـب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري ال ـهــول ـنــدي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم لـ ـلـ ـم ــرة  34فــي
ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــه ،ب ـ ـعـ ــد ف ـ ـ ـ ــوزه ع ـلــى
مضيفه دي جــرافـشــات ،1 -4
في المرحلة الثالثة والثالثين
واألخيرة من المسابقة ،والتي
شهدت فوز منافسه أيندهوفن
على ضيفه هيراكليس .1 / 3
ورفــع آيــاكــس رصـيــده إلــى 86
نقطة ،بـفــارق ثــاث نـقــاط عن
أي ـن ــده ــوف ــن ص ــاح ــب ال ـمــركــز
ال ـث ــان ــي ،فـيـمــا تـجـمــد رصـيــد
جــرافـشــاب ،الــذي سيلعب في
ملحق ال ـب ـقــاء ،عـنــد  29نقطة
فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـسـ ــابـ ــع ع ـشــر
ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــر وت ـ ـقـ ــدم آي ــاك ــس
فـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  37عـ ــن طــريــق
الـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي السـ ـ ــي ش ــون ــي،
قبل أن يــدرك يوسف الجبلي
التعادل لجرافشاب.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
نيكوالس تاجاليفيكو الهدف
الثاني آلياكس في الدقيقة ،44
قبل أن يسجل الصربي دوسان

العبو اياكس خالل التتويج
تاديتش هدفين في الدقيقتين
 67من ركلة جزاء ،و.87
وت ـ ـ ـ ـ ــأه ـ ـ ـ ـ ــل آي ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ــس إل ـ ـ ــى
ال ـ ــدور ال ـثــالــث ال ـمــؤهــل ل ــدور
الـمـجـمــوعــات بـبـطــولــة دوري
أبـطــال أوروبـ ــا ،بعد أن حسم
المركز األول واللقب لصالحه،
فيما يلعب جرافشاب ملحق

البقاء رفقة إكسلسيور صاحب
المركز السادس عشر.
وفاز أيندهوفن على ضيفه
هيراكليس .1 -3
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ه ـ ـيـ ــراك ـ ـل ـ ـيـ ــس فــي
ال ــدق ـي ـق ــة األولـ ـ ـ ــى عـ ــن طــريــق
جـ ـ ـ ــوي كـ ــون ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــز ،ق ـ ـبـ ــل أن
يتعادل فاوت دورســت مدافع

هيراكليس أليندهوفن بالخطأ
فــي مــرمــى فريقه فــي الدقيقة
 .32و فـ ــي ا لــد ق ـي ـقــة  48سجل
نيك فيرجفير ا لـهــدف الثاني
ألي ـنــدهــوفــن ،قـبــل أن يضيف
دونيايل مانيل الهدف الثالث
في الدقيقة .89

بوليسيك ( 20عاما) في يناير الماضي
من بوروسيا دورتموند األلماني الذي
يكمل الـمــوســم الـحــالــي مـعــه على
سبيل االعارة.
ويــرتـبــط نـشــاط أرس ـن ــال في
س ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـصـي ـف ـيــة
ب ـن ـت ـي ـجــة الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة
ل ـم ـســاب ـقــة الـ ـ ــدوري األوروب ـ ــي
"يوروبا ليغ" التي تجمعه بجاره
اللدود تشلسي ،ألن فوزه باللقب
سيعني تـعــويــض اخـفــاقــه المحلي
وض ـ ـم ـ ــان مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
دوري األب ـ ـطـ ــال ال ـمــوســم
المقبل.
وي ـح ـت ــاج أرسـ ـن ــال إلــى
تجديد عقد دفاعه بالكامل
ب ـعــدمــا تـسـبـبــت األه ـ ــداف
الـ ـ ـ ـ ـ ــ 51ال ـ ـتـ ــي تـ ـلـ ـق ــاه ــا فــي
ال ــدوري الممتاز هــذا الـمــوســم ،بحرمان فريق
المدرب اإلسباني أوناي إيمري من أن يحل بين
األربعة األوائل.
كـمــا أن رح ـيــل الــوي ـلــزي آرون رام ـس ــي إلــى
يوفنتوس اإليطالي سيترك فراغا كبيرا في خط
وسط "المدفعجية".

إعادة بناء اليونايتد
يواجه يونايتد دون منازع أكبر عملية إعادة
بناء بعد الموسم الـكــارثــي الــذي أنـهــاه خــارج
مراكز دوري أبطال أوروبا ،وكان أقرب بنقاطه
إلى مراكز الهبوط للدرجة األولى منه إلى جاره
اللدود سيتي البطل.
ووعـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــدرب ال ـن ــروي ـج ــي أولـ ـ ــي غ ــون ــار
سولسكاير بتغييرات كبيرة ،لكن الكثير يعتمد
عـلــى التخلص مــن عـقــود الــاعـبـيــن المكلفين
م ــن أج ــل تـمــويــل ال ـص ـف ـقــات .وق ــد يـتـخـلــى عن
الـفــرنـســي بــول بــوغـبــا لــريــال مــدريــد ،فــي وقــت
يثير البلجيكي روميلو لوكاكو اهتمام فرق
من إيطاليا.
ويـبـقــى مــركــز قـلــب ال ــدف ــاع أول ــوي ــة ويعتبر
السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي اإليطالي)
من األهداف الرئيسية ،لكن من المرجح أن يكلف
ً
ً
يونايتد مبلغا قياسيا لمدافع.
وارتبط اسم المهاجم اإلنكليزي لبوروسيا
دورت ـمــونــد األلـمــانــي ج ــادون ســانـشــو بـعــودة
محتملة إلى بالده ،لكنه سيكلف يونايتد أكثر
من  100مليون جنيه إسترليني.

ليفاندوفسكي مطلوب
في باريس واليونايتد
أك ــدت مجلة "كـيـكــر" األلمانية
المتخصصة في كرة القدم ،أمس،
أن هــداف بايرن ميونيخ الدولي
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي
ً
تـلـقــى ع ــروض ــا مــن بــاريــس ســان
ج ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ومــانـشـسـتــر
يونايتد اإلنكليزي.
وقــالــت الـصـحـيـفــة ،إن "بــايــرن
مـيــونـيــخ يــرغــب ف ــي تـمــديــد عقد
هـ ــدافـ ــه ح ـت ــى عـ ـ ــام  ،2022لـكـنــه
يعاني إلتـمــام الصفقة" ،مضيفة
أن عــرض الـنــادي البافاري "قــد ال
ً
ي ـكــون مـنــاسـبــا لـلـبــولـنــدي ال ــذي
ً
ً
يملك حاليا عروضا من مانشستر
يونايتد وباريس سان جرمان".
فــي نهاية موسم ،2018-2017
لم يخف ليفاندوفسكي طموحه
بتغيير ال ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري ،لكنه
كان يحلم وقتها باالنضمام إلى
صفوف ريال مدريد اإلسباني ،بيد
ً
أن الصفقة لم تتم وبقي موسما
آخر في بايرن ميونيخ ،وبات في
ً
طريقه إلنهائه مجددا في صدارة

الئـحــة هــدافــي البوندسليغا (22
ً
هـ ــدفـ ــا قـ ـب ــل م ــرحـ ـل ــة مـ ــن ن ـهــايــة
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم) ،بـ ـع ــد أن أنـ ـه ــى دور
ال ـم ـج ـم ــوع ــات ل ـم ـســاب ـقــة دوري
أبطال أوروبا في صدارة الهدافين
( 8أهداف).
وت ـ ـب ـ ـق ــى األم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة
لليفاندوفسكي البالغ من العمر 30
ً
عاما ،هي الفوز بلقب دوري أبطال
أوروبا ،الذي لم يحرزه مع بايرن
منذ وصوله إلى النادي عام 2014
ً
قادما من بوروسيا دورتموند.

التسيو يحرز كأس إيطاليا
بفوز قاتل على أتاالنتا
في النهائي على الملعب
األولمبي في العاصمة
روما ،قاد الصربي سيرغي
ملينكوفيتش-سافيتش فريقه
التسيو إلحراز لقب بطل
كأس إيطاليا لكرة القدم
وذلك بفوزه في الوقت القاتل
على أتاالنتا -2صفر.

قـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي
مـ ـلـ ـيـ ـنـ ـك ــوفـ ـيـ ـت ــش -س ــاف ـي ـت ــش
فريقه التسيو إلــى إحــراز لقب
بطل كــأس إيطاليا لكرة القدم
وضمان مشاركته في الــدوري
األوروبي "يوروبا ليغ" الموسم
المقبل ،وذلك بفوزه في الوقت
الـقــاتــل عـلــى أتــاالن ـتــا  -2صفر
ام ــس االول فــي الـنـهــائــي على
الملعب األولمبي في العاصمة.
وبدا الفريقان في طريقهما
الى خوض شوطين إضافيين
قبل أن يحتكم مــدرب التسيو
سـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــون ـ ــي إي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزاغـ ـ ـ ــي الـ ـ ــى
ســافـيـتــش فــي الــدقـيـقــة  79من
اللقاء ،فكان البديل عند حسن
ظ ــن م ــدرب ــه ب ـت ـسـجـي ـلــه ه ــدف
ال ـت ـق ــدم ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  82قـبــل
أن ي ــؤك ــد األرج ـن ـت ـي ـنــي خ ــوان
ك ــوري ــا ت ـت ــوي ــج ف ــري ـق ــه بـلـقـبــه
األول منذ  2013والـســابــع في
تاريخه بتسجيله الثاني في
الدقيقة .90
وكانت الهزيمة قاسية على
أتــاالنـتــا ال ــذي خــاض النهائي
األول منذ  1996إذ كان الطرف
األف ـ ـضـ ــل فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء دون أن
يـتــرجــم أفضليته ال ــى أه ــداف،

فدفع الثمن في النهاية وحرم
من لقبه األول على اإلطالق في
جميع المسابقات منذ تتويجه
ب ـطــا ل ـل ـكــأس ع ــام  1963على
حساب تورينو.
وي ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــل أتـ ـ ـ ــاالن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا الـ ـ ــى
ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن األخـ ـي ــرتـ ـي ــن مــن
الدوري وهو في المركز الرابع
األخـيــر المؤهل الــى المسابقة
القارية بفارق ثالث نقاط أمام
كل من العمالقين روما وميالن،
ونقطة خلف جار األخير إنتر
الثالث.
ولـ ــم ي ـق ــدم ال ـف ــري ـق ــان شيئا
حتى الدقيقة  25حين حصل
أتاالنتا على فرص متتالية في
هجمة واحدة ،أوالها بتسديدة
مـ ـ ــن ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي مـ ـ ــارتـ ـ ــن دي
فــرون ارتــدت من القائم األيمن
وأحــدثــت معمعة وتبعها عدة
تسديدات من العبي الضيوف
ل ــم تـجــد طــريـقـهــا ال ــى الـشـبــاك
بعدما اعترضها الــدفــاع ،قبل
أن يلعبها الكولومبي دو فــان
زاب ــات ــا ب ــرأس ــه بـجــانــب الـقــائــم
األيمن.
ً
وكــان الفـتــا اتـخــاذ إينزاغي
ق ــرار إج ــراء تبديله األول بعد

جانب من تتويج فريق التسيو
 36دقيقة فقط بإخراج المدافع
األن ـغــولــي بــاس ـتــوس الـ ــذي لم
يكن مصابا بل نال إنذارا قبلها
بحوالي  10دقائق ،واستبداله
بــالــرومــانــي ستيفان رادو في
خ ـطــوة لــم ت ــرق بـتــاتــا لـلــدولــي
البالغ  27عاما.
ودخ ــل بعدها الـفــريـقــان الى
غــرف المالبس والنتيجة على
حــال ـهــا ب ـعــد ش ــوط أول بــاهــت

الى حد كبير ،لكن الوضع كان
أف ـضــل فــي بــدايــة الـثــانــي الــذي
استهله أتاالنتا بتسديدة بعيدة
قوية من زاباتا ،إال أن الحارس
األل ـبــانــي ت ــوم ــاس سـتــراكــوشــا
ك ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ــه ب ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــر ص ـ ــاد (.)50
ل ـكــن ال ــرت ــاب ــة ع ـ ــادت لـتـكــون
عـ ـن ــوان أداء ال ـف ــري ـق ـي ــن ،حـيــث
انتظر جمهور الملعب األولمبي
حتى ربع الساعة األخير ليشهد

الفرصة التالية وكانت ألتاالنتا
ع ـبــر األرج ـن ـت ـي ـنــي ال ـي ـخــانــدرو
غوميز الذي قام بمجهود فردي
مميز على الجهة اليسرى قبل
أن يـســدد مــن زاوي ــة ضيقة في
الجهة الخارجية للقائم األيمن.
واحتكم التسيو في الدقائق
األخيرة من الوقت األصلي الى
ميلينكوفيتش-سافيتش بدال
م ــن اإلس ـب ــان ــي ل ــوي ــس أل ـبــرتــو

على أمل خطف الهدف وتجنب
شـ ــوط ـ ـيـ ــن إضـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وكـ ـ ــان
سـيـمــونــي مــوفـقــا فــي قـ ــراره إذ
نجح الصربي في الوصول الى
الشباك حين ارتقى عاليا لكرة
من ركلة ركنية نفذها البرازيلي
لوكاس ليفا وحولها برأسه في
ال ـمــرمــى ب ـعــد ث ــاث دق ــائ ــق و8
ثوان من دخوله (.)82
ومع اندفاع أتاالنتا لمحاولة

إدراك التعادل ،نجح التسيو في
اس ـت ـغــال ال ـم ـســاحــات إلضــافــة
الهدف الثاني إثر هجمة سريعة
ان ـط ـل ـق ــت م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة ج ــزائ ــه
ووصلت الكرة الى األرجنتيني
خواكين كوريا الذي انطلق بها
ث ــم ت ــاع ــب ب ــال ـح ــارس ق ـبــل أن
يسدد في الشباك (.)90
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ضبط أوروبي يتسول بأسواق
ومجمعات العاصمة
●

محمد الشرهان

ّ
ت ـمــكــن رجـ ــال ال ـم ـبــاحــث في
قطاع األمــن الجنائي قبل أيام
م ــن ض ـبــط وافـ ــد أوروب ـ ــي كــان
يتسول في مجمعات وأســواق
ال ـع ــاص ـم ــة ع ـل ــى ط ــري ـق ــة فـيـلــم
"المتسول" ،وأحالوه إلى إدارة
اإلبعاد.
ال ــواف ــد ال ــذي ك ــان ف ــي كــامــل
ً
أنــاق ـتــه م ــرت ــدي ــا ب ــدل ــة وراب ـط ــة
عنق ،أوقفه رجال إدارة البحث
والتحري بمحافظة العاصمة
بالجرم المشهود أثناء تسوله
م ــن ال ـ ـمـ ــارة ب ــدع ــوى أنـ ــه زائ ــر
للكويت وال يمتلك مــن العملة
ســوى دوالرات ،وأن الــوقــت لم
يسعفه لتغييرها إ لــى العملة
المحلية ،وعليه يطلب أي مبلغ؛
حـتــى يــذهــب إل ــى أح ــد محالت
ال ـ ـصـ ــرافـ ــة ل ـت ـب ــدي ــل دوالرات ـ ـ ـ ــه
بدنانير.
مصدر أمني قال ،لـ"الجريدة"،
إن المتسول اعترف بأنه اعتاد

باسم اللوغاني

شيخ دوت كوم..

امـ ـتـ ـه ــان الـ ـتـ ـس ــول فـ ــي مـعـظــم
العواصم الخليجية ،إذ يذهب
ً
لهذا الغرض خصوصا ،ويخرج
ً
بحصيلة وافــرة ،مشيرا إلى أن
رجال المباحث عثروا بحوزته
على  1200دينار حصل عليها
خالل أيام أمضاها في الكويت.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ق ـط ــاع األم ــن
ال ـج ـن ــائ ــي أدرج اس ـ ــم ال ــواف ــد
الـ ـمـ ـتـ ـس ــول عـ ـل ــى ق ـ ــوائ ـ ــم غ ـيــر
ال ـم ـصــرح لـهــم ب ــال ــدخ ــول ،وتــم
ت ـب ـص ـي ـمــه ح ـت ــى ال يـسـتـطـيــع
دخول الكويت مرة أخرى.
وأوضــح أن رجــال المباحث
ضـبـطــوا الـمـتـســول بـعــد تلقي
غرفة عمليات وزارة الداخلية
عـ ـ ــدة بـ ــاغـ ــات مـ ــن م ــواط ـن ـي ــن
ومقيمين حول شخص يرتدي
مــابــس أنـيـقــة يـسـتــوقــف رواد
المجمعات واألس ــواق الكبرى
م ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن واألج ـ ــان ـ ــب
ويطلب منهم ،بأدب جم ،عملة
ً
كويتية ،متعلال بأنه ال يملك إال
دوالرات فقط.

سليمان وفهد الفهد باعا ملكهما في
«الفداغية» لسالم العتيقي عام 1929م

وثيقة لها تاريخ

loughanib@hotmail.com
@loughanib

نقطة

ارتبط الكويتيون منذ زمن بعيد بالتجارة مع مدينة
وأراض زراعية ،وكذلك في
البصرة وما حولها من قرى
ٍ
منطقة الفاو العراقية المعروفة .وربما يكون أقدم ارتباط
موثق بالفاو والبصرة عندما اشترى التاجر عبدالله بن
عيسى اإلبراهيم (والد الشيخ يوسف اإلبراهيم) مقاطعة
"الزين" التابعة للبصرة ،كما ذكر قاضي البصرة أحمد
نوري األنصاري عام 1803م ،في تقرير له لوالي بغداد
العثماني منيب باشا ،واشترى كذلك في الوقت نفسه
جزيرة صغيرة مقابلة لها .ويشير نفس المصدر إلى أن
ً
"دورة الدواسر" القريبة من "الزين" يملكها أيضا التاجر
عبدالله بن عيسى بن إبراهيم ،وأن "الفاو" تنسب ألهل
الكويت .ووردت تأكيدات على بعض أمــاك الكويتيين
في نصوص موثقة لقضاة الكويت يمكن االطالع عليها
في كتابي "موسوعة الوثائق العدسانية الجزء األول".
ويروى في مصادر موثقة أن الشيخ راشد السعدون قدم
ثالثة أحواز في منطقة "الفاو" في عام 1226هـ (1811م)
هدية للشيخ جابر العيش ،الذي قام بتأجيرها على المير
عبدالله الدورقي ،فعمرها بالنخيل ،كما ورد في كتاب
التحفة النبهانية .ويعزز هــذا القول ما ورد في وثيقة
عدسانية مــن أن الشيخ دعيج بــن جابر العيش أعطى
لزوجته في عام 1863م نصف "جريب" (الجريب 3967م)
من أرض له في الفاو تسمى بـ "جريب بخيت" .وخالل
بحثي في األرشيف البريطاني عثرت على وثائق كثيرة
وأراض في البصرة
تشير وتؤكد تملك الكويتيين لمزارع
ٍ
وال ـف ــاو وم ــا حــولـهـمــا .ه ــذه الــوثــائــق معظمها وك ــاالت
شــرعـيــة مــن تـجــار مــن الـكــويــت ألقــربــائـهــم أو أشـخــاص

آخرين للتصرف في أمالكهم في العراق ،ورأيت أنه من
المفيد أن أنشر بعضا منها ليطلع عليها المهتمون
والمتابعون لهذا األمر .نبدأ هذا الموضوع في مقال
اليوم بوثيقة توضح أن سليمان الفهد باع على سالم
العتيقي مــزرعــة نخيل فــي "شلهة الفداغية" فــي عام
1929م .وإليكم نص الوثيقة:
"ال ـمــوجــب لـتـحــريــره هــو أن ــه قــد ب ــاع سـلـيـمــان بن
عبدالمحسن الفهد ،أصــالــة عــن نفسه وبوكالته عن
أخيه فهد ،مــن حامل هــذا الكتاب سالم بــن عبدالله
الـعـتـيـقــي ،وه ــو أيـضــا قــد اش ـتــرى مـنــه مــا هــو ملكه
وملك موكله ،وهو استحقاق عايشة بنت محمد بن
رزق ،الموروث لها من زوجها عبدالوهاب الخشرم،
الموهوب لهما منها بعد إخراج ثلثها من ذلك ،وهو
سبعة أ سـهــم مــن اعتبار اثنين وثالثين سهما من
النخل الــواقــع فــي شلهة الفداغية المحدود النخل
ً
كله قبلة الخرم الفاصل بينه وبين الدواسر ،وشماال
ً
النهر وشمال النهر قاع غانم الحميد ،وشرقا الشط
ً
الجاري ،وجنوبا قاع حسن الخشنام .باع سليمان
ال ـم ــذك ــور اس ـت ـح ـقــاق عــاي ـشــة ال ـم ــزب ــورة م ــع ثلثها
على سالم المرقوم بثمن قــدره وعــدده ثالثة آالف
وتسعماية وسبعة وسبعين ربية ونصف ،والثمن
الـمــذكــور داخ ــل عليهما عــن طلب لسالم المزبور،
فبموجب ما ذكر صار استحقاق عايشة مع ثلثها
ً
ً
من النخل المذكور ماال وملكا للمشتري سالم بن
عبدالله العتيقي يتصرف فيه بما شاء حتى ال يخفى،
ً
تحريرا في  2صفر سنة ."1348

فهد البسام

مثلما أودت التكنولوجيا في طريقها بمهن ووظائف كثيرة،
أعتقد أنها ستقضي فيما ستقضي في القريب العاجل على مهنة
رجــل الــديــن وتخصصاتها الفرعية الدقيقة ،كــالـمــؤذن واإلم ــام
والخطيب ،فنحن رغم دعاوانا المتكررة بأال كهنوت في اإلسالم،
وال وجــود لما يسمى لــرجــال ديــن فيه ،فإننا وفــي نفس الوقت
ً
نقدس من يـ ّـدعــون أنهم كذلك ،وكثيرا ما نخشى توجيه سهام
النقد لهم وآلرائهم وكأنهم بشر فوق البشر.
صلب عمل رجل الدين يقوم على الحفظ والتفسير ،ومن ثم
اإلفتاء ،حفظ القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة ،ومن ثم
تأويلهما كل حسب مذهبه وفرقته وحزبه وهواه ،والغالب األعم
منهم يعتمد على النقل من تراث األولين بال إبداع وال تجديد إال
ً
من رحم ربي ،وكثيرا مع األسف ما كان هذا التجديد  -إن وجد -
يسير في طريق االنغالق الذي ينتهي أمام باب سد الذرائع ،ومع
تسارع انكشاف عورات السادة األفاضل وتناقضاتهم بمواجهة
تـطــورات الــزمــن واألح ــوال والسياسة ،واتـضــاح حقيقة سعيهم
ال ــدؤوب لـسـنــوات ط ــوال فــي زي ــادة مساحة عـقــدة الــذنــب لدينا،
لـيـسـيـطــروا مــن خــالـهــا علينا ،وذل ــك بحسن اسـتـغــال سعينا
المحموم لتكفيرها ،ومن ثم قيامهم اليوم بكل بساطة وسهولة،
ودون أدنى شعور بالخجل ،بالتراجع وتحليل ما كانوا ّ
يحرمونه
باألمس وتراجعهم العملي والنظري عن أغلب ما أفتوا وقالوا
ً
وحرضوا ،كل ذلك سيؤدي مع ارتفاع مستوى التعليم ،تزامنا
مع التطور التكنولوجي المذهل ،إلى ابتعاد األجيال الجديدة من
الشباب والمتعلمين عنهم واالعتماد أكثر على أنفسهم.
ً
وستقوم التكنولوجيا مستقبال ،كما أتوقع ،بأكثر من الالزم
في مسألة الحفظ وجمع التراث واآلراء الفقهية ،بل وحتى ربما
باإلبداع والتجديد بواسطة الذكاء االصطناعي ،وما عليك بعد
ذلك إال أن تتخلى عن اتكاليتك المفرطة ،وتحرك أصابعك وعقلك،
وتبحث بنفسك عن جواب لسؤالك ،وسيتجه األمر للفردية أكثر،
ّ
وتحمل نتيجة قراراتك الشخصية بشكل مباشر بال واسطات ،فإن
تخطئ بعدها في فهم وتكييف مسألتك وتحاسب عليها بمقدار
عقلك مناط تكليفك خير لك من أن تحاسب لسوء اختيارك لشيخك
الذي وثقت به ليفتيك ،والذي تراجع عن الكثير من الفتاوى واآلراء
ً
ً
التي كانت سببا لثقتك به من األساس ،واتضح لك ولنا الحقا أنها
لم تكن في الغالب األعم سوى تفضيالت شخصية أو حزبية في
المسائل االجتماعية والسياسية وحتى العلمية ،وكنت تحسبها
ً
ً
ً
القبول واالحترام والتقيد به.
حضرتك رأيا دينيا معتبرا واجب ّ
ّ
ديننا اإلسالمي سمح وبسيط ،فقه نفسك وتحمل مسؤولية
تفكيرك ،وال تسلم رأســك لغيرك ،ثم أن تصل بعد ذلك بتفكيرك
الحر إلى هذا الفهم أو ذاك من المسائل ،وسيحاسبك رب العالمين
الرحمن الرحيم على عقلك الذي خلقه ويعرفه حق المعرفة ،خير لك
ً
من أن تقول شيخي قال لي ،فقد تساءل أيضا عن سبب اختيارك
لهذا الشيخ بــالــذات ،فــإذا قطيتها بــرأس عالم فلن تخرج منها
ّ
ً
سالما كما تعتقد ،فكل ألزمناه طائره ،والعقل مناط التكليف،
ولو أفتاك الناس وأفتوك.
وأستغفر الله لي ولكم...

ُ
موت وفقدان على ثالثة القمم
ُ لقى متسلقان هنديان حتفهما
وف ـقــد متسلق تشيلي عـلــى قمة
جبل
كانشينجونغ في نيبال ،ثالث
ً
أعلى قمة في العالم ،وفقا لما قاله
منظم لرحلة تسلق أمس.
وقال باسانج شيربا من شركة
"ب ـيــك ب ــروم ــوش ــن" ،إن المتسلق
ً
الهندي بيبالب بايديا " 48عاما"
توفي أثناء نزوله بعد أن تسلق
القمة التي يبلغ ارتفاعها 8596

مواعيد المسلسالت

ً
مترا ،وتوفي زميله كونتال كارار
ً
" 46عاما" أثناء محاولته الوصول
للقمة أمس األول.
وأضــاف شيربا ":لقي االثنان
حتفهما على ارتفاع نحو 8000
متر ،أصيبا بالتعب أثناء الرحلة،
ونعتقد أن السبب تأثير االرتفاع
الشاهق على الصحة".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـت ـس ـ ُل ــق
التشيلي رودريغو فيفانكو فقد
أثناء هبوطه من الجبل( .د ب ا)

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

أحمد مانع رويق العجمي

ً
 59عاما ،شيع ،الرجال :العارضية ،ق ،4ش ،3م ،31النساء:
العارضية ،ق ،2ش ،1م ،17ت99734052 ،65111784 :

غلوم قاسم محمد المير

ً
 81عاما ،شيع ،الرجال :مسجد اإلمــام المهدي ،الرقعي،
ق ،12النساء :النهضة ،ق ،1ش ،105م ،4ت،66590602 :
67076733

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

راكب ظاهر راشد الرشيدي

ً
 87عاما ،شيع ،العارضية ،ق ،7ش ،2ج ،6م ،1ت97397391 :

عائشة خليل إبراهيم الطليحي

أرملة عبدالله سعد القويعي
ً
 73عاما ،تشيع بعد صالة عصر الجمعة ،الرجال :حطين،
ق ،1ش ،112م ،43النساء :مبارك الكبير ،ق ،5ش ،29م،21
ت99781971 ،96969960 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:25

العظمى 39

الشروق

04:55

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  10:48صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 11:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:34

ً
أدنى جزر  04:40صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:01

 05:18م 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 :

