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الكهرباء والماء والبنزين إلى ما كانت عليه
رسوم
إعادة
لمناقشة
بطلب
تقدموا
ً
العدساني :على الحكومة التعاون إلرجاع
«السابقة» وعدم زيادتها إال بقانون

محيي عامر
وعلي الصنيدح

ً
تـ ـ ـق ـ ــدم  20ن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــا أمـ ـ ـ ــس ب ـط ـلــب
الستعجال مناقشة تقارير الرسوم
ال ـمــال ـيــة م ـقــابــل االن ـت ـف ــاع بــالـمــرافــق
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ،وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض أس ـ ـعـ ــار
الكهرباء والماء والبنزين في الجلسة
الـم ـقـبـلــة ،م ــن أج ــل تـخـفـيــف األع ـب ــاء
ع ــن الـمــواطـنـيــن وتـحـسـيــن مستوى
المعيشة.
وصــرح النائب ريــاض العدساني
أم ـ ــس ب ـ ــأن ه ـ ــذا ال ـط ـل ــب يـ ـه ــدف إل ــى

عبدالله الكندري :تغمض عينا عن «السراق» الحريص :اقتراحات مهمة من أجل تحسين
مستوى معيشة المواطن
وتفتح األخرى على جيوب المواطنين

ع ـ ــودة أسـ ـع ــار ال ـب ـنــزيــن وال ـك ـهــربــاء
ً
والـمــاء إلــى سابق عهدها ،مبينا أن
هذا الموضوع «سبق أن قدمناه في
فـبــرايــر  2017وديـسـمـبــر  2018وتــم
تأجيله ،وهو أمر غير مقبول ،جملة
ً
وتفصيال».
وطـ ــالـ ــب الـ ـع ــدس ــان ــي ال ـح ـك ــوم ــة
بالتعاون من أجل إعادة األسعار إلى
مــا كانت عليه ،وأال تتم زيادتها إال
بقانون ،ال بقرار من مجلس الوزراء.

فــي الـسـيــاق ،ق ــال الـنــائــب عبدالله
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري« :ل ـ ـ ــن ن ـق ـب ــل أن ت ـغ ـمــض
ً
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـي ـن ــا عـ ــن س ـ ـ ــراق ال ـم ــال
ال ـع ــام ،وتـفـتــح األخـ ــرى عـلــى جيوب
ال ـمــواط ـن ـيــن» ،ف ــي ح ـيــن أك ــد الـنــائــب
م ـب ــارك ال ـحــريــص أهـمـيــة اسـتـعـجــال
عرض االقتراحات الخاصة بتخفيض
أس ـع ــار الـبـنــزيــن وال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
وغـيــرهــا ،مــن أجــل تحسين مستوى
المعيشة.
٠٥

اقتصاديات

«كميفك» تحصل على رخصة صانع سوق

١٢

شركات تعلن إيرادات استثنائية فتصدم زيادة األنشطة التجارية في العقارات
مساهميها بخسائر أو أرباح أقل!
 ١٢االستثمارية ...تضاعف األزمات ١٣

المجاميع القيادية في القطاع المالي تعود للواجهة بمعدالت نمو قوية

١٥

الثانية

مقدمو الطلب

ّقدم طلب االستعجال النواب :رياض العدساني ،ود .عبدالكريم الكندري ،وشعيب
المويزري ،والحميدي السبيعي ،وعبدالله فهاد ،وماجد المطيري ،ومبارك الحجرف،
وعبدالله الكندري ،وعلي الدقباسي ،ود .بدر المال ،وعدنان عبدالصمد ،وأسامة
الشاهين ،ومحمد الدالل ،وصفاء الهاشم ،وعبدالوهاب البابطين ،ويوسف الفضالة،
ود .خليل عبدالله ،وحمدان العازمي ،وثامر السويط ،ومبارك الحريص.

ترفض طلبين لجمع
«الشؤون» َ
«الدية» لمدانين بدولة مجاورة

تدوير
في «البلدي»
●

اإلمساك 3:١٣
اإلفطار 6:٣٦

األمير يتسلم دعوة
لحضور «القمة
اإلسالمية»

محليات

١٠

لعدم استيفائهما التصديقات المطلوبة

علي حسن

عـ ـلـ ـم ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» أن
رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي
الـمـهـنــدس أســامــة العتيبي
ً
أصــدر ق ــرارا بتدوير األمين
الـ ـع ــام ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـشــؤون
الـ ـم ــالـ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـلــي
الرومي ،ليصبح األمين العام
المساعد لشؤون الجلسات
واللجان باألصالة ،على أن
تسند مهامه األولى بالوكالة
إلــى األمـيــن الـعــام المساعد
للشؤون الهندسية والفنية
محمد الحريص.

●

جورج عاطف

بينما ب ــدأت طـلـبــات الـمــوافـقــة على
جمع «الدية» تنهال على وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة ،رفـضــت ال ـ ــوزارة اعتماد
ط ـل ـب ـي ــن م ـ ــن إحـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـب َــائ ــل لـجـمــع
التبرعات لعتق رقبتي مدانين في دولة
م ـج ــاورة ،أولـهـمــا تــزيــد قيمته عـلــى 3
ماليين دينار ،والثاني نحو  800ألف.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ـص ــادر «ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون» ،ف ــإن
ال ــوزارة ،ممثلة في اإلدارة المختصة،
رف ـضــت الـطـلـبـيــن ل ـع ــدم اسـتـيـفــائـهـمــا
ال ـت ـصــدي ـقــات ال ـم ـط ـلــوبــة مــن 02

«التخطيط» :تمويل
الميزانية من «السيادي» لن
يكفي إال  20عامًا

نجوم

١٩

 3قمم في مكة تبحث «التبريد» أو التصعيد مع إيران
«الحرس الثوري» ال يريد الحرب ...وإفادتان للكونغرس قد تبددان الغموض في واشنطن
ّ
رح ــب عــدد مــن ال ــدول العربية بــدعــوة العاهل
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلــى عقد
قمتين ،خليجية وعربية ،طارئتين في مكة المكرمة
 30الجاري ،قبل يوم من انعقاد القمة اإلسالمية.
ومــع تواصل التوتر اإليــرانــي ـ ـ األميركي دون
أفـ ــق ل ـت ـهــدئــة م ــع ت ـم ـســك ال ـط ــرف ـي ــن بـمــوقـفـهـمــا،
ستشكل القمم الثالث فرصة لقادة الدول اإلسالمية
وال ـعــرب ـيــة والـخـلـيـجـيــة ،لـبـحــث اح ـت ـمــاالت سير
ً
األزمة باتجاه التبريد أو التصعيد ،وصوال ربما
إلــى احتمال حــرب أعلنت كل األطــراف الرغبة في
تجنبها.
وغداة إعالن وزير الدولة للشؤون الخارجية
ً
السعودي عادل الجبير أن»المملكة ال تريد حربا
في المنطقة ،وال تسعى لذلك ،وستفعل ما في
وسعها لمنع قيامها ،وفي الوقت ذاته تؤكد أنه
فــي حــال اختيار الـطــرف اآلخــر الحرب 02

مسك وعنبر

24

انتصار الشراح« :خطوات
الشيطان» مزيج من
الكوميديا والرعب

خاتمي :ربما ال يصمد النظام
حتى االنتخابات
●

طهران  -فرزاد قاسمي

رســم الرئيس اإليــرانــي السابق،
الـ ــزعـ ـيـ ــم ال ـ ــروح ـ ــي لــإصــاح ـي ـيــن
مـحـمــد خــات ـمــي ،صـ ــورة س ــوداو ّي ــة
ً
للوضع الداخلي في بــاده ،محذرا

دوليات

من «حــدوث انفجار في أي لحظة»،
وم ــن إمـكــانـيــة انـهـيــار الـنـظــام قبل
االنتخابات العامة المقبلة المزمع
إجراؤها بعد  10أشهر.
كــام خاتمي جــاء أم ــام عــدد من
أنـ ـص ــاره ال ــذي ــن اجـتـمـعــوا 02

ً
انفجار يستهدف سياحا في الجيزة

حافلة السياح كما بدت بعد االنفجار أمس

غانم الصالح :التلفزيون
جهاز لقيط رغم
أهميته ()٤-٣

اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ان ـ ـف ـ ـجـ ــار ح ــاف ـل ــة
سـ ـي ــاحـ ـي ــة ب ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـم ـت ـح ــف
المصري الكبير في الجيزة أمس،
ً
مما أسفر عن إصابة  17شخصا
على األقل ،معظمهم من السياح
األجانب.
وأفاد مصدر أمني مصري بأن
عبوة ناسفة كانت مزروعة بجوار
س ــور الـمـتـحــف ق ــرب األه ــرام ــات،
وانـفـجــرت أث ـنــاء م ــرور الحافلة،
ً
مــوضـحــا أن كــل ركــابـهــا أجــانــب
ً
وتحديدا من جنوب إفريقيا.
وقال مصدر أمني لـ "الجريدة"
إن اإلصابات سطحية وبسيطة،
ومعظمها نتيجة تهشم ز جــاج
ً
الـ ـح ــافـ ـل ــة ،م ـع ـل ـن ــا عـ ـ ــدم وجـ ــود
وفيات.

جنود أميركيون ينظفون ،قبل أيام ،أسلحة ،على متن البارجة «كيرسارج» الموجودة
في منطقة عملية األسطول الخامس (صفحة األسطول الخامس على تويتر)

25
انتخابات أوروبا :اختراق
شعبوي ومخاوف من
«المقاطعة»

نائبان أميركيان جمهوري وديمقراطي
من أصل فلسطيني يريدان إقالة ترامب رياضة
ُ
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات اع ــتـ ـب ــرت أق ـ ــوى مــن
تلك التي أدلــت بها معظم الشخصيات
الــدي ـم ـقــراط ـيــة الـ ـب ــارزة ف ــي الـكــونـغــرس
األميركي ،رأى النائب الجمهوري جاستن
عماش أن الرئيس دونالد ترامب انخرط
في سلوك قد يستوجب «إقالته» ،ليصبح
ب ــذل ــك أول س ـيــاســي م ــن ح ــزب الــرئـيــس
وثاني نائب من أصول فلسطينية ،بعد
النائبة الديمقراطية رشيدة طليب ،يدعو
لعزل سيد البيت األبيض.
ّ
واتهم النائب عن والية ميشيغان وزير
ً
ّ
العدل وليام بار بتضليل العامة «عمدا»
بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص

روب ــرت مــولــر الـمــرتـبــط بـتــدخــل روسـيــا
المؤيد لفوز ترامب في انتخابات 2016
الرئاسية.
وفـ ــي سـلـسـلــة م ــن ال ـت ـغ ــري ــدات ،كتب
عـمــاش أن «تـقــريــر مــولــر لــم يـقــرأه سوى
ع ـ ــدد ق ـل ـي ــل مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء الـ ـك ــونـ ـغ ــرس»،
ً
مشيرا إلــى أن التقرير حــدد «عــدة أمثلة
لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة
سير العدالة».
وأضاف أنه «بال شك ،كان من الممكن
ّ
توجيه اتهامات مبنية على هذه األدلــة
إلى أي شخص غير الرئيس األميركي»،
ً
موضحا أنه «بخالف ما أظهره 02

٢٨
الشمري :إصدار جدول
الدوري الممتاز يأتي
وفقًا للبطوالت العربية
واآلسيوية

ةديرجلا

•
العدد  / 4122االثنين  20مايو 2019م  15 /رمضان 1440هـ

الثانية

األمير يتسلم دعوة لحضور «القمة اإلسالمية»

www●aljarida●com

ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك

سموه تلقى رسالة من رئيس باكستان وعزى أفغانستان بضحايا هجوم سوق «هيرات»
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
ب ـق ـصــر ب ـي ــان أم ـ ــس ،س ـم ــو ول ــي
العهد الشيخ نواف األحمد ،كما
اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
م ــرزوق الـغــانــم ،ورئـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه رئ ـيــس
المجلس األعلى للقضاء ،رئيس
محكمة التمييز ،رئيس المحكمة
الــدس ـتــوريــة الـمـسـتـشــار يــوســف
المطاوعة ،والنائب األول لرئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر صباح األحمد.
واستقبل سـمــوه نــائــب رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،ووزي ـ ــر
خارجية باكستان شاه القريشي،
حيث سلم لسموه رسالة خطية من
رئيس جمهورية باكستان عارف
علوي تتعلق بالعالقات الثنائية
ال ـتــي تجمع الـبـلــديــن والشعبين
الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن وس ـ ـبـ ــل ت ـع ــزي ــزه ــا

األمير خالل استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البالد أمس
وتنميتها في المجاالت كافة ،كما
تضمنت دعوة سموه لزيارة بالده
الصديقة.
ّ
كما تسلم سموه رسالة خطية
من أخيه خادم الحرمين الشريفين
ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز،
تضمنت دع ــوة سموه للمشاركة

«الشؤون» ترفض طلبين لجمع...

ً
وزارة الخارجية ،ونظيرتها في الدولة المشار إليها ،فضال عن عدم
اختيار جهة خيرية مشهرة ومعتمدة ليتم الجمع تحت مظلتها.
وشددت المصادر على أن «الشؤون» وضعت ضوابط واشتراطات
محددة للموافقة على جمع تبرعات «الدية» ،بعد كثرة الطلبات في
هذا الصدد ،الفتة إلى أن الــوزارة لن توافق على أي طلب إال عقب
استيفاء تلك االشتراطات كافة.
ً
ً
ً
وتتضمن االشتراطات تنازال رسميا من أهــل الضحية موثقا
من وزارة العدل ،وأن يتم الجمع تحت مظلة جهة خيرية مشهرة
ومعتمدة ،وأال يكون في عهدة أشخاص ،وأن تــؤول األمــوال إلى
ً
ح ـســابــات بـنـكـيــة تـحــت إشـ ــراف كــامــل م ــن «الـ ـش ــؤون» ،ف ـضــا عن
الـتـصــديــق مــن وزارة الـخــارجـيــة فــي ح ــال ك ــان الـجـمــع ألشـخــاص
خارج البالد.

 3قمم في مكة تبحث «التبريد» أو...
فإن السعودية سترد على ذلك بكل قوة وحزم ،وستدافع عن نفسها
ومصالحها» ،قال القائد الجديد للحرس الثوري اإليراني حسن
سالمي إن بــاده ال تسعى للحرب ،ولكنها ال تخشاها ،فيما بدا
أنه تغيير في حدة لهجة «الحرس».

في الــدورة الرابعة عشرة لمؤتمر
القمة االسالمي ،المزمع عقدها في
مكة المكرمة من  31الجاري إلى 1
يونيو المقبل.
ّ
وقد سلم الرسالة لسموه سفير
خـ ــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن لــدى
الكويت األمير سلطان بن سعد.

حـ ـض ــر ال ـم ـق ــاب ـل ـت ـي ــن وزي ـ ــر
شؤون الديوان األميري الشيخ
علي الجراح.

برقية تعزية
من جهة أخرى ،بعث صاحب
الـ ـسـ ـم ــو بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إل ــى

وكــان الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي تحدث أمــس األول
ً
باعتدال عن التفاوض ،مؤكدا« :نحن أهل التفاوض والمنطق،
ولدينا القوة في هذا الشأن» ،قبل أن يضيف أن «ادعاء الطرف
ً
اآلخر أنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات يعد واهيا ...لسنا
جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم
أمامنا ...لن نستسلم أمام أي نوع من الغطرسة والترهيب ،وال
خوف لدينا من الحوار والتفاوض».
وفــي واشـنـطــن ،حيث تـبــدو «الــرؤيــة منعدمة» والـمــؤشــرات
التي يرسلها الرئيس دونالد ترامب ال تربك فقط اإليرانيين بل
المنطقة بأسرها ،تتجه األنظار إلى إفادة من المقرر أن تنظمها
إدارة ترامب للمشرعين في الكونغرس إلطالعهم على تفاصيل
«المخاطر المتزايدة من جانب إيــران وحلفائها» ،قد توضح
ً
االتجاه الفعلي في واشنطن بعيدا عن التحليالت اإلعالمية،
وإفادة أخرى لرئيس وكالة االستخبارات المركزية  CIAالسابق
جون برينان لألعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.
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خاتمي :ربما ال يصمد النظام...
لمناسبة اإلف ـطــار فــي منزله قبل أي ــام ،وكشفه ل ـ «الـجــريــدة»
مصدر ،وهو أحد أعضاء مؤسسة «باران» التابعة لخاتمي.

الرئيس األفغاني أشــرف غني،
أع ــرب فيها سـمــوه عــن خالص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وصـ ـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
ب ـض ـحــايــا ال ـه ـج ــوم اإلره ــاب ــي
الذي استهدف سوقا في إقليم
هيرات غربي أفغانستان ،وأسفر
عــن سـقــوط ع ــدد مــن الضحايا
ً
وال ـم ـص ــاب ـي ــن ،س ــائ ــا ال ـمــولــى
ت ـع ــال ــى أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـض ـحــايــا
بــواســع رحمته ومـغـفــرتــه ،وأن
ي ـمــن ع ـلــى الـمـصــابـيــن بـســرعــة
الشفاء والعافية ،مؤكدا سموه
اس ـت ـن ـك ــار الـ ـك ــوي ــت وإدانـ ـتـ ـه ــا
الشديدة لهذا العمل اإلجرامي
اآلث ـ ـ ــم ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف أرواح
األب ــري ــاء اآلمـنـيــن ويـتـنــافــى مع
كل الشرائع والقيم اإلنسانية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ نــواف األحـمــد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

وحسب المصدر ،فإن خاتمي قال للمجتمعين إنه «تعاون
مع النظام خالل االنتخابات السابقة لمصلحة وحدة البالد،
ً
ولكن بــات واضـحــا اليوم أن الناس فقدوا األمــل في النظام،
ً
ولن يشاركوا بالتصويت مجددا ّفي االنتخابات حتى لو قام
ً
هو شخصيا بترشيح نفسه وحض الناس على المشاركة».
وبينما كشف الـمـصــدر أن خاتمي أع ــرب عــن اعـتـقــاده أن
«األج ـهــزة األمـنـيــة وال ـحــرس ال ـثــوري م ــازاال مسيطرين على
األوض ــاع ،ويـحــوالن دون انهيار النظام ،لكن بما أن األخير
يعتمد على المستضعفين وا لـفـقــراء ،فمن الممكن أن يصل
ً
ً
األم ــر إل ــى حــد أال يـجــد أحـ ــدا يــدعـمــه ،وخ ـصــوصــا أن معظم
ً
الذين يسيطرون على المناصب حاليا ليس لديهم أي أرضية
اجـتـمــاعـيــة تــدعـمـهــم» ،ذك ــر أن الــرئـيــس الـســابــق نـبــه إل ــى أن
الظروف قد تؤثر على كبار داعمي النظام.
وكان مصطفى تاج زاده ،الذي شغل منصب مساعد وزير
الداخلية في حكومة الرئيس حسن روحاني ،صرح أمس بأن
خاتمي «أكد لإلصالحيين أن الوضع السياسي واالقتصادي
فــي ال ـبــاد وص ــل إل ــى درج ــة أن ــه لــن يستطيع إق ـنــاع الشعب
ً
بالتصويت حتى لو أصر عليهم مجددا» ،في إشارة إلى دعوة
خاتمي اإلصالحيين إلى التصويت في االنتخابات األخيرة
لمصلحة «الئ ـحــة أوم ـي ــد» (األم ـ ــل) الـمــوالـيــة لـلــرئـيــس حسن
روحاني في انتخابات «الشورى».

سمو ولي العهد خالل استقبال رئيس مجلس الوزراء أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان ،صباح
أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
كـمــا اسـتـقـبــل ول ــي الـعـهــد نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ثم نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل كذلك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.

نائبان أميركيان جمهوري...
بــار ،فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال
محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد األدنى للسلوكيات التي
اإلقالة».
تستوجب
ّ
بــدورهــا ،حضت طليب نظيرها الجمهوري على دعــم دعوتها
ً
إلى إقالة ترامب ،إذ قالت ردا على تغريدات عماش« :لدي مشروع
قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي إلى إقالته (الرئيس) قد ترغب في أن
تدعمه معي».
وكــانــت طليب ،العضوة فــي مجلس الـنــواب منذ يناير ،قدمت
مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا
ً
كان الرئيس ارتكب أعماال تبرر بدء إجراءات لعزله.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ع ـم ــاش م ـس ـي ـحــي وط ـل ـي ــب م ـس ـل ـمــة م ــن أص ــول
فلسطينية.

ةديرجلا
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محليات
«الشؤون» :رصدنا عشرات المخالفات في جمع التبرعات
نفذت  800جولة ميدانية منذ بداية شهر رمضان
جورج عاطف

نحو  800جولة تفتيش
ميدانية أجرتها فرق
"الشؤون" منذ بداية شهر
رمضان ،حررت خاللها
عشرات المخالفات ،التي كان
أبرزها أكشاك جمع المالبس
المخالفة والتي تقدر بـ 80
ً
كشكا.

●

كشفت مصادر "وزارة الشؤون االجتماعية لـ "الجريدة"
أن "فرق التفتيش الميدانية الستة التي شكلتها الوزارة
لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات في شهر رمضان،
رصــدت عـشــرات المخالفات المتنوعة خــال نحو 800
جــولــة مـيــدانـيــة أجــرت ـهــا مـنــذ ب ــداي ــة الـشـهــر الـفـضـيــل"،
موضحة أن "أبــرزهــا كانت أكـشــاك جمع المالبس دون
الحصول على موافقة الوزارة المسبقة ،التي تقدر بحوالي
 80كشكا".
وبينت المصادر أنه "تمت مخاطبة بلدية الكويت التي
أزالتها كاملة" ،مشددة على أنه "سيتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة أو جمعية أو مبرة
خيرية تجمع التبرعات بطرق مخالفة ،دون علم الوزارة،
بغية ضمان وصول تلك األموال المجموعة إلى الجهات
المصرح لها بالجمع ،ثم التأكد من إنفاقها في مصارفها
أياد غير أمينة وال آمنة تنفقها
الحقة ،وعدم وقوعها في ٍ
في غير مصارفها ،أو تستغلها بصورة خاطئة".
وذك ــرت أن "معظم المخالفات المحررة ال ترقى إلى
ً
الـجـسـيـمــة ،وتـمــت مخاطبة مقترفيها وإزال ـت ـهــا ف ــورا،
ً
والتعهد بعدم تكرارها مجددا ،سواء كانت من جمعيات
خيرية أو مؤسسات للنشر والتوزيع ،إضافة إلى عدم
ً
التقيد بجدول الجمع في المساجد المعد سلفا من وزارة
األوق ــاف ،واسـتـخــدام استقطاعات بنكية غير ممهورة
ً
بختم الوزارة ،فضال عن عدم االلتزام بالضوابط المنظمة
لعملية الجمع".

إزالة األكشاك المخالفة

«الهالل األحمر» :حملة تبرعات لألطفال باليمن
أعلنت جمعية الهالل األحمر أمس
ت ـن ـظ ـيــم ح ـم ـلــة ت ـب ــرع ــات ت ـن ـط ـلــق غ ــدا
وتـسـتـمــر ش ـه ــرا ،وت ـه ــدف إل ــى توفير
حاضنات لألطفال الـخــدج فــي اليمن،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ــع م ـج ـمــع
االفنيوز.
وأك ـ ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الجمعية أنــور الحساوي في تصريح
لـ"كونا" أهمية تكثيف الجهود لحماية
األطـ ـف ــال ف ــي ال ـي ـمــن بـتــوفـيــر األج ـهــزة
الطبية واألدوية ،إضافة إلى حاضنات

األطفال التي هم بأمس الحاجة لها.
وأوضــح الحساوي أنه خالل زيارة
المستشفيات فــي ا لـيـمــن د ع ــا الكثير
من األطباء لتوفير حاضنات للمواليد
ال ـخــدج ن ـظــرا ل ــزي ــادة ع ــدده ــم ،مشيرا
إلى ضرورة االهتمام بوحدات العناية
ال ـمــركــزة لـحــديـثــي ال ـ ــوالدة لرعايتهم
حتى تتمكن األسر من إنقاذ المواليد
دون عـ ــبء م ــال ــي وخ ـف ــض اح ـت ـمــاالت
الوفاة.
وأض ـ ــاف أن ال ـمــوال ـيــد بـحــاجــة إلــى

رعاية خاصة ،ألنهم معرضون لكثير
من المضاعفات التي تؤدي إلى الوفاة
أو إلى مشاكل اإلعاقة فيما بعد بسبب
نقص نمو وتـطــور األجـهــزة الحيوية
لديهم ،وعــدم قدرتهم على الرضاعة،
ومـ ـع ــان ــاتـ ـه ــم مـ ــن سـ ـ ــوء ال ـت ـك ـي ــف مــع
المحيط الخارجي.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـه ــدف م ــن تــوفـيــر
الـحــاضـنــات هــو م ـحــاولــة تقليل عــدد
الــوف ـيــات م ــن األط ـف ــال ال ـخ ــدج ،مبينا
أن "الهالل األحمر" ستقدم المزيد من

«اإلعالم»« :األعمال الممتازة»
تصرف األسبوع المقبل

برامج صحة المرأة والطفل خصوصا
خالل المرحلة الراهنة في ظل الظروف
الصعبة الـتــي يمر بها الـيـمــن ،وذلــك
لمنع ال ــوالدات المبكرة وإن ـقــاذ حياة
األطفال.
ولفت إلى أنه يمكن تقديم التبرعات
عــن طــريــق أجـهــزة السحب اآلل ــي (كــي.
نــت) فــي مجمع األفـنـيــوز أو مــن خالل
ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
للجمعية.

محمد راشد

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة في
وزارة اإلع ــام أن الـ ــوزارة أنهت
جـ ـمـ ـي ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـم ــالـ ـي ــة
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـمـ ـك ــاف ــأة األع ـ ـمـ ــال
ً
الممتازة ،تمهيدا لصرفها على
م ـس ـت ـح ـق ـي ـهــا بـ ــدايـ ــة األسـ ـب ــوع
المقبل.
وأكدت المصادر ،لـ "الجريدة"،
أنــه كــان مــن الـمـقــرر صــرف هذه
ال ـم ـك ــاف ــأة ق ـب ــل ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
إال أن االسـ ـتـ ـج ــواب الـ ـ ــذي ق ــدم
إل ــى وزي ــر اإلعـ ــام وزي ــر الــدولــة
لشؤون الشباب محمد الجبري
أخيرا ،تسبب في تأخير إجراءات
الـ ـص ــرف ،الس ـي ـمــا ان ق ـطــاعــات
الــوزارة المختلفة بذلت جهودا
ك ـب ـي ــرة ل ــاس ـت ـع ــداد لـ ـل ــرد عـلــى
مـ ـح ــاور االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ،مـشـيــرة
إل ــى ان إج ـمــالــي قـيـمــة الـمـبــالــغ
لهذه المكافأة تتجاوز  3ماليين
دينار ،ستدخل في حسابات أكثر
مــن  5آالف مــوظــف فــي مختلف
قطاعات الوزارة.
وح ــول مـكــافــآت المتعاونين
م ــن خـ ـ ــارج ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أوض ـح ــت

ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ـه ــت
إشكالية تأخير تلك المكافآت
ب ـ ـعـ ــد تـ ـخـ ـصـ ـي ــص الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة
المطلوبة لـهــذه الـمـبــالــغ ،وذلــك
بهدف تسريع إجراءات الصرف،
السيما أن هذه المبالغ متأخرة
مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن
المكافآت ستكون في حسابات
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـم ـت ـع ــاون ـي ــن مــع
الوزارة قبل عيد الفطر.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ــوزي ـ ــر
الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري شـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أه ـم ـي ــة
إن ـ ـهـ ــاء ج ـم ـيــع األمـ ـ ـ ــور ال ـمــال ـيــة
المتعلقة بمستحقات الموظفين
وال ـم ـت ـعــاون ـيــن م ــع ال ـ ـ ــوزارة في
أقـ ـ ــرب وق ـ ــت م ـم ـك ــن ،م ــع تــأكـيــد
ضرورة االلتزام بالنظم واللوائح
المعمول بها في ديوان الخدمة
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـص ــرف
ال ـم ـك ــاف ــآت ،وذل ـ ــك ان ـط ــاق ــا مــن
مبدأ تحقيق الـمـســاواة والعدل
بين جميع الموظفين والحرص
عـلــى ع ــدم حــرمــان أي مستحق
لهذه المكافآت.

«العدل» تشارك اليوم في دورة «منع
الجريمة والعدالة الجنائية» بفيينا
غادر وفد من وزارة العدل للمشاركة في أعمال
الدورة الـ  28للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،
المنعقدة في فيينا من  20إلــى  24مايو الجاري،
وي ـتــرأس الــوفــد المحامي الـعــام األول المستشار
بدر المسعد.
ويضم الوفد وكيل محكمة االستئناف المستشار
نصر سالم آل هيد ،ووكيل الوزارة المساعد للشؤون
القانونية زكريا األنصاري ،ورئيس قسم االتفاقيات
الدولية بإدارة العالقات الدولية هاني السباعي.
وتتضمن أعمال االجتماع ،الذي يستمر  5أيام،

موضوعات مهمة ،تتعلق بمكافحة الجريمة ،السيما
منها العابرة للحدود الوطنية ،وتلك المستجدة،
والتي من بينها جرائم تقنية المعلومات ،ومناقشة
الـسـبــل الـكـفـيـلــة بــال ـت ـعــاون ال ــدول ــي ،واس ـت ـعــراض
مجهودات الدول نحو مكافحتها.
كما يتضمن جدول األعمال مناقشات حول أهم
الممارسات والسبل نحو تحقيق العدالة الجنائية،
وذلــك وفق الوثائق والمقررات الصادرة من هيئة
األمم المتحدة.
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الخالد وقريشي يبحثان العالقات والتنسيق حيال التطورات
ناصر الخمري

بحث وزير الخارجية ونظيره
الباكستاني تعزيز العالقات
وتنسيق المواقف حيال
التحديات المختلفة التي
تواجه المنطقة.

اج ـت ـمــع ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد مع وزيــر خارجية
بــاكـسـتــان ش ــاه مـحـمــود قريشي،
أم ــس ،فــي ال ــدي ــوان ال ـعــام ل ــوزارة
الخارجية ،وذلك بمناسبة زيارته
الــرس ـم ـيــة والـ ــوفـ ــد ال ـم ــراف ــق إلــى
الكويت.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع م ـج ـمــل
الـعــاقــات الثنائية الوثيقة التي
تربط البلدين الصديقين وسبل
تعزيزها وتطويرها في المجاالت
كافة وعلى مختلف المستويات.
كـ ـم ــا ج ـ ــرى خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع
التباحث والتنسيق حول عدد من
الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق
العمل الثنائي المشترك والسبل
ال ـك ـف ـي ـلــة ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات
المختلفة الـتــي تــواجــه المنطقة
وت ـطــورات األح ــداث األخـيــرة على
الـصـعـيــديــن اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي،
إضافة إلى مناقشة مجمل القضايا
محل االهتمام المشترك.
ح ـضــر االج ـت ـم ــاع نــائ ــب وزي ــر
الخارجية السفير خالد الجارالله،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون

جانب من اجتماع الخالد ونظيره الباكستاني
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية السفير الشيخ د.
أح ـمــد نــاصــر الـمـحـمــد ،ومساعد
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون آسـيــا
الـسـفـيــر عـلــي الـسـعـيــد ،ومـســاعــد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون مكتب
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـسـفـيــر
أيهم العمر ،وسفير الكويت لدى
باكستان نصار المطيري وعــدد

م ــن ك ـبــار الـمـســؤولـيــن ف ــي وزارة
الخارجية.
أقام نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ صـبــاح
الخالد ،أمــس االول ،مأدبة إفطار
عـمــل عـلــى ش ــرف وزيـ ــر خــارجـيــة
جـمـهــوريــة بــاكـسـتــان اإلســامـيــة
شــاه قريشي ،والــوفــد المرافق له،
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.

ح ـض ــر الـ ـم ــأدب ــة ن ــائ ــب وزيـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة خـ ــالـ ــد ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية السفير الشيخ د.
أح ـمــد نــاصــر الـمـحـمــد ،ومساعد
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون آسـيــا
الـسـفـيــر عـلــي الـسـعـيــد ،ومـســاعــد
وزيــر الخارجية لشؤون المراسم

السفير ضاري العجران ،ومساعد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون مكتب
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـسـفـيــر
أيهم العمر ،وسفير الكويت لدى
باكستان نصار المطيري ،ونائب
مساعد وزي ــر الخارجية لشؤون
المراسم المستشار عبدالمحسن
الزيد ،وعدد من كبار المسؤولين
في وزارة الخارجية.

الجراح ووزير الخارجية
الباكستاني يبحثان التعاون
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ خ ــال ــد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــراح ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وزي ـ ـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي
مخدوم شاه محمود قريشي،
وسفير باكستان لدى الكويت
غ ـ ـ ـ ــام دس ـ ـت ـ ـج ـ ـيـ ــر والـ ـ ــوفـ ـ ــد
ال ـ ـمـ ــرافـ ــق لـ ـهـ ـم ــا ،ب ـح ـض ــور
سفير الكويت لدى باكستان
نـ ـص ــار الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،ووك ـي ــل
وزارة الداخلية الفريق عصام
النهام.
وف ــي ب ــداي ــة ال ـل ـقــاء ،رحــب
الـ ـ ـج ـ ــراح ب ـض ـي ــوف ــه وب ـح ــث
ً
ع ــددا مــن الـمــوضــوعــات ذات
ً
االه ـت ـمــام الـمـشـتــرك ،مــؤكــدا
عمق العالقات بين الكويت
وباكستان ،وأهمية التعاون
والمعلومات
وتبادل الخبرات
ً
في جميع المجاالت ،وخاصة
المجال األمني بين البلدين
الصديقين.

خالد الجراح

م ــن ج ــان ـب ــه ،أشـ ـ ــاد وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي
بأهمية الـمــوضــوعــات التي
ً
تم بحثها خالل اللقاء ،مثمنا
الرعاية التي تلقاها الجالية
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
ً
ومـ ــؤكـ ــدا دورهـ ـ ــا ف ــي إح ــال
السالم بالمنطقة.

وزير الخارجية الباكستاني :األمير قوة دافعة لالستقرار في المنطقة

ً
«ال نتمنى نشوب الحرب وسنلعب دورا في نزع فتيل األزمة»
أكد وزير خارجية باكستان
شاه محمود قريشي أن بالده
تدعم أمــن واستقرار المنطقة،
وتجمعها عــا قــات مميزة مع
م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـ ـ ــدول اإلس ــامـ ـي ــة،
م ـش ـي ــدا بـ ــالـ ــدور الـ ـ ــذي تـلـعـبــه
الكويت لــد عــم وتعزيز السالم
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،مــوض ـحــا أنـهــا
الع ـ ــب أسـ ــاسـ ــي فـ ــي اس ـت ـق ــرار
المنطقة.
ولفت قريشي خالل المؤتمر
ال ـص ـحــافــي الـ ــذي ع ـقــده عصر
أمـ ـ ــس فـ ــي ال ـ ـش ـ ـيـ ــراتـ ــون ،عـلــى
هامش زيارته للبالد ،إلــى أنه
التقى سمو األمـيــر ولمس من
سموه كل المساندة لباكستان
واالعتراف بالعالقات الممتازة
والــرغ ـبــة ال ـصــادقــة ف ــي الـبـنــاء

على هذه العالقات.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى ت ـم ـيــز وحـكـمــة
رؤي ــة سـمــو األم ـي ــر ،الف ـتــا إلــى
أن سموه يمثل الـقــوة الدافعة
لــاس ـت ـقــرار ف ــي الـمـنـطـقــة ،لما
يتحلى به من حنكة وخبرة.

تأشيرات الباكستانيين
وأضـ ــاف أن ــه الـتـقــى وزي ــري
الداخلية والخارجية وناقشا
مشكلة تــأ ش ـيــرات المواطنين
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـيـ ـي ــن ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
أنـ ـهـ ـم ــا اتـ ـفـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـت ـغ ـل ــب
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ،حـ ـي ــث سـيـلـتـقــي
ال ـس ـف ـي ــر ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي وك ـيــل
وزارة الداخلية لبحث المشكلة،

كاشفا عن زيارة مرتقبة لوزير
الداخلية الباكستاني للكويت
بعد رمضان المبارك.
وردا على سؤال حول موقف
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ن ـش ــوب
حـ ـ ـ ــرب فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،شـ ــدد
قــري ـشــي أن ع ـلــى ب ـ ــاده تــدعــم
األمن واالستقرار في المنطقة
م ــن خـ ــال ال ـع ــاق ــات الـمـمـيــزة
مــع كــل دول الـمـنـطـقــة وال ــدول
اإلســامـيــة ،وتــابــع" :ال نتمنى
الحرب ،فهذه المنطقة شهدت
الكثير من الحروب والمآسي،
مــؤكــدا أن ب ــاده ستلعب دورا
في نزع فتيل األزمة عبر قيامها
بالوساطة".
وب ـخ ـص ــوص ال ـ ـتـ ــزام ب ــاده
ب ــالـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة ال ـت ــي

فــرضـتـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران ،أكـ ـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر أن
اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ل ـل ـن ـفــط
اإلي ـ ــران ـ ــي ق ـل ـي ــل ،م ــوض ـح ــا أن
بــاده ستلتزم بالعقوبات في
حـ ـ ــال اع ـ ـتـ ــرف ب ـه ــا ال ـم ـج ـت ـمــع
الدولي.
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي ش ـ ـ ــاه ق ــرش ــي،
استعداد إسالم آباد للمساعدة
فــي تـهــدئــة ح ــدة الـتــوتــر ودعــم
السالم واالستقرار بالمنطقة.
وقــال قرشي فــي مقابلة مع
«كونا» أمــس« ،نحن قلقون من
تصاعد الـتــوتــر بين الــواليــات
الـمـتـحــدة وإيـ ـ ــران ،وبــاكـسـتــان
ً
سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــم دائـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام
واالس ـت ـقــرار وسـنـكــون سـعــداء

ً
جــدا بتسهيل عملية التهدئة،
ً
مضيفا :نحن متأكدون من أن
ال ـكــويــت مـهـتـمــة بـنـفــس الـقــدر
بالتهدئة».
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،وص ــف
قــرشــي الـعــاقــات بين الكويت
وب ـ ــاكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان بـ ــأن ـ ـهـ ــا «ودي ـ ـ ـ ــة
ً
تاريخيا» موضحا «من الناحية
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ــديـ ـن ــا ع ــاق ــات
ً
ممتازة وندعم بعضنا بعضا
على المستوى اإلقليمي».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
ً
ً
يـ ـتـ ـبـ ـنـ ـي ــان ن ـ ـه ـ ـجـ ــا مـ ـشـ ـت ــرك ــا
كذلك فــي العديد مــن القضايا
الـعــالـمـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ومـنـهــا
قضية فلسطين.
ول ـف ــت إلـ ــى م ــوق ــف ال ـكــويــت
ب ـش ــأن أه ـم ـيــة ت ـســويــة ال ـن ــزاع

«المنبر» :على الحكومة
االستعداد ألي تطورات
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ال ـك ــوي ـت ــي
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــأن ت ـ ـكـ ــون
عـلــى ق ــدر الـمـســؤولـيــة في
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا لـمــواجـهــة
أي ت ـ ـطـ ــورات م ــن شــأنـهــا
إح ـ ـ ـ ـ ــداث ح ـ ــال ـ ــة مـ ـ ــن عـ ــدم
االستقرار بمنطقة الخليج
العربي ،في ظل التصعيد
غير المبرر الذي تمارسه
بعض األط ــراف اإلقليمية
والدولية.
وأك ــد الـمـنـبــر ،فــي بيان
صحافي ،االلتزام الكويتي
بــال ـهــدوء وع ــدم االن ـج ــرار
واالنجراف وراء التصعيد،
داعيا إلى ضرورة تماسك
ال ــوض ــع ال ــداخـ ـل ــي ،ونـبــذ
أي اصطفاف يمس وحدة
المجتمع.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن « هـ ـ ـ ـ ــذه
األوضـ ـ ـ ـ ــاع لـ ـه ــا ان ـع ـك ــاس
مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــرار
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مــا
يستلزم تـضــا فــر الجهود
ع ـ ـلـ ــى مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـص ـع ــد
الرسمية والشعبية ،بما
يــدفــع بـسـيــاســة خــارجـيــة

ن ـ ـت ـ ـج ـ ـنـ ــب م ـ ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا
فـ ـتـ ـي ــل أي ص ـ ـ ـ ــراع م ـه ـمــا
ك ــان ــت ط ـب ـي ـع ـتــه ون ــوع ــه،
واالستمرار في سياسات
م ـتــوازنــة وف ــق المصلحة
الـعــامــة الكويتية الــرامـيــة
إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوز األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة عبر
ال ـ ـح ـ ــوار الـ ـمـ ـب ــاش ــر ،وأن
تـسـتـمــر ال ـكــويــت بــدورهــا
ال ــري ــادي ومـســاعـيـهــا في
حل األزمات».
وأوضـ ــح أن «ال ـتــوتــرات
ال ـح ــاص ـل ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
تــأ تــي نتيجة للسياسات
األم ـيــرك ـيــة ،وم ـحــاوالت ـهــا
المستمرة لفرض نفوذها
وهيمنتها ،والتصريحات
العبثية التي تطلقها لقرع
طبول الحرب ،وبعض من
الـتـحــركــات والـمـنــاوشــات
الهمجية المتبادلة ،التي
يـ ــراد مـنـهــا إش ـع ــال فتيل
الحرب».

ً
المتعلق بإقليم كشمير وفقا
لقرارات مجلس االمن الدولي.

دور متوازن
وفيما يتعلق بدور الكويت
ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ق ــال قــرشــي
«أعتقد أنها قامت بدور متوازن
ً
ون ــاض ــج جـ ـ ــدا الس ـي ـم ــا خ ــال
المواجهة األخـيــرة بين الهند
وباكستان ،وساعدت في إزالة
التوترات ونزع فتيلها».
وبشأن زيارته الحالية إلى
الـكــويــت ،قــال وزي ــر الخارجية
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي «إن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
تهدف لبناء عالقة اقتصادية
ش ـ ــا مـ ـ ـل ـ ــة ،ف ـ ـه ـ ـنـ ــاك  105آالف
باكستاني ساهموا في التنمية

ً
قريشي متحدثا في المؤتمر الصحافي
االقتصادية بالكويت ويمكننا
ت ـس ـه ـي ــل ال ـ ـمـ ــزيـ ــد ع ـ ــن ط ــري ــق
إرســال القوى العاملة الماهرة
وش ـب ــه ال ـم ــاه ــرة إلـ ــى ال ـكــويــت
لإلسهام في مزيد من التنمية
االقتصادية».
وأضـ ـ ــاف «إحـ ـ ــدى الـقـضــايــا

الـ ـت ــي اع ـ ـتـ ــزم الـ ـتـ ـح ــدث ب ـشــأن
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز ع ــاقـ ـتـ ـن ــا
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل األفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ــع وزي ـ ـ ــر
الخارجية الكويتي حيال بعض
التطورات اإلقليمية المتطورة
ذات االهتمام المشترك».
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محيي عامر

أكد النائب محمد هايف أن
عضو مجلس األمة حر فيما
يبديه من آراء وال يؤاخذ
عليها في القاعة أو في اللجان
البرلمانية.

اع ـت ـبــر ال ـن ــائ ــب مـحـمــد هــايــف
أن السجال الــذي دار بينه وبين
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
فــي الجلسة الـســريــة الـتــي عقدت
الخميس الـمــاضــي سببه ســؤال
وجـهــه ال ــى نــائــب رئـيــس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد عن خطة الحكومة
لـتـقــويــة الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة فيما
يخص السياسيين بالخارج وفئة
غير محددي الجنسية «البدون».
وق ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــاي ـ ــف ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ع ـ ـقـ ــب اجـ ـتـ ـم ــاع
ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـم ـن ـب ـث ـقــة عــن
لجنة حـقــوق االنـســان فــي قضية
الجوازات المزورة لـ«البدون» أمس:
«قبل الحديث عن اجتماع اللجنة،
نشر خبر على تويتر عن مشادة
بــالـجـلـســة ال ـســريــة ال ـت ــي عـقــدهــا
مجلس االمــة الخميس الماضي
ب ـي ـنــي وب ـي ــن رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس».
وأضـ ـ ــاف« :س ــأوض ــح ال ـمــوضــوع
حـتــى ال يفسر تـفـسـيــرات أخ ــرى،
حيث كان وزير الخارجية يتحدث
ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـج ـل ـس ــة ع ـ ــن ال ـح ــال ــة
االقـلـيـمـيــة ث ــم رك ــز عـلــى الجبهة
الــداخـلـيــة وأك ــد عليها بأكثر من
نقطة ،وقمت بتوجيه سؤال له عن

خطة الحكومة في تقوية الجبهة
الــداخ ـل ـيــة وتـمــاسـكـهــا وال ــوح ــدة
الوطنية».
وتــابــع « :ذكــرت فــي ســؤالــي أن
هناك سياسيين خــارج البلد في
المعارضة وهـنــاك فئة «الـبــدون»
بالداخل وهم قنبلة موقوتة ،فكان
األولى ان تقدم الحكومة خطتها
ســواء باحتواء من في الداخل او
السياسيين بــالـخــارج ،وضربت
ً
م ـث ــاال ب ــأي ــام ال ـغ ــزو ،ف ـكــان هـنــاك
اجتماع بين المعارضة والحكومة
بجدة ولم يفرق بينهما ،وكان أهل
الكويت يجتمعون على مختلف
توجهاتهم لمواجهة اي خطر».

المشادة
وب ـي ــن ه ــاي ــف ان ــه ح ـصــل بعد
ذلــك اعـتــراض مــن رئـيــس مجلس
األم ــة ب ــأن ه ــذا ال ـس ــؤال ال يــدخــل
في الموضوع وقلت له ان سؤالي
م ــوج ــه إلـ ــى وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال
لرئيس المجلس وحصلت هذه
المشادة.
وأشـ ــار ال ــى ان ــه أك ــد ان عضو
مجلس االمــة حر فيما يبديه من
اراء وال يؤاخذ عليها في القاعة او

الدالل لتعزيز الهوية اإلسالمية
والمواطنة الصالحة في المجتمع
تـقــدم الـنــائــب محمد ال ــدالل بــاقـتــراح برغبة،
ب ـش ــأن ت ـعــزيــز ال ـه ــوي ــة اإلس ــام ـي ــة وال ـعــرب ـيــة،
ودعم القيم الوطنية ،وقيم المواطنة الصالحة
والـ ــوحـ ــدة الــوط ـن ـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـجـتـمــع
واألفراد والمؤسسات العامة والخاصة.
وجاء في مقدمة اقتراح الدالل« :أورد دستور
دولــة الكويت جملة من النصوص التي جاء ت
ك ـم ـقــومــات أســاس ـيــة لـلـمـجـتـمــع ،وت ــم الـتــأكـيــد
عليها في إطار أهمية تعزيز الهوية اإلسالمية
والـعــربـيــة ،وتـعــزيــز الـمــواطـنــة الـصــالـحــة ،وقــد
جــاء فــي برنامج الحكومة المقدم إلــى مجلس

األمة بأن رؤية الدولة حتى عام 2035م تتضمن
تطلعات وطنية منها توفير الضوابط والمناخ
لـضـمــان التنمية الـبـشــريــة الكلية والـمـتــوازنــة
والهادفة إلــى تعزيز العلم والتعليم وترسيخ
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ه ــوي ـت ــه ال ـعــرب ـيــة
واإلسالمية وبناء المواطنة ،وتحقيق العدالة
وسبل العيش الكريم».
وقال الدالل في اقتراحه «كما أكد سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،في زيارة رمضانية
أخيرة للعاملين في وزارة الداخلية ،أهمية القيم
ومواجهة الظواهر البغيضة في المجتمع.

خـصــوصــا ان بـعـضـهــم تـعــرض
للفصل.
وبين ان اللجنة طلبت كذلك من
التجارة و»المعلومات المدنية»
و»الخارجية» تزويدها بمعلومات
تختص بالجوازات المزورة وما
يخص االعالنات التي نشرت ومن
يقومون بترويج هذه االعالنات.

الطلبة البدون
لجنة حقوق اإلنسان في اجتماعها أمس
في اللجان« ،والشاهد انني اؤكد
هذا الكالم الذي ذكرته في الجلسة
ب ـش ــأن اه ـم ـيــة وص ــاب ــة الـجـبـهــة
الداخلية واجتماع الكلمة ووحدة
الـصــف ويـجــب على الحكومة ان
تـســارع إلــى وضــع خطة الحتواء
الخالف ،وما يحدث اآلن من عدد
من السياسيين خارج البلد ،فهل
ً
تنتظر الحكومة ان يشكلوا امرا او
يتجهوا اتجاها اخر او يستغلهم
ً
أحد؟» ،مستدركا« :يجب ان تكون
ال ـح ـك ــوم ــة ح ـص ـي ـفــة وأن تـنـهــي
م ــوض ــوع اخ ــوان ـن ــا الـسـيــاسـيـيــن
في الخارج الــذي صــدرت ضدهم

اح ـكــام سـيــاسـيــة ،وكــذلــك قضية
اخ ــوان ـن ــا الـ ـب ــدون ال ـم ـحــاصــريــن
وال ـم ــوق ــوف ـي ــن ع ــن ال ـع ـم ــل ب ـهــذه
االج ــراءات ،حيث حرموا التعليم
والصحة».
وطالب هايف بوضع خطة من
الحكومة الحتواء هذا االمر وهذا
شيء مهم جدا يجب اال يغفل.

الجوازات المزورة
وع ـلــى صـعـيــد اج ـت ـمــاع لجنة
ح ـ ـق ـ ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ــان ام ـ ـ ــس ال ـ ــذي
ع ـقــدتــه بـصـفـتـهــا لـجـنــة تحقيق

ف ــي ق ـض ـيــة الـ ـ ـج ـ ــوازات الـ ـم ــزورة
ل ـل ـبــدون ،ق ــال هــايــف إن «اللجنة
اس ـت ـم ـعــت الـ ــى عـ ــدد م ــن ق ـي ــادات
وزارة الخارجية والهيئة العامة
لـلـمـعـلــومــات ال ـمــدن ـيــة ووزارت ـ ــي
االعالم والتجارة ،كما استضافت
مجموعة من البدون لالستفسار
عن هذا الموضوع».
وأض ــاف :نحتاج لالستمرار
في مناقشة الجوازات المزورة،
ودعــونــا وزي ــر الــدفــاع لمناقشة
الـ ـم ــوض ــوع واالسـ ـتـ ـفـ ـس ــار عــن
وض ــع ال ـج ــوازات ال ـم ــزورة التي
حدثت لمنتسبي وزارة الدفاع

واعـ ـتـ ـب ــر ه ــاي ــف أن م ــوض ــوع
ال ـ ـجـ ــوازات الـ ـم ــزورة ش ــارك ــت به
عــدة جـهــات حكومية ،وتـضــررت
منه فئات كثيرة بالمجتمع ،حتى
وصلت اضرارها إلى خارج البالد،
«وت ـح ــدث ـن ــا ع ــن ال ـط ـل ـبــة ال ـب ــدون
ال ــذي ــن ت ـ ـضـ ــرروا م ــن ال ـ ـجـ ــوازات
ال ـ ـم ـ ــزورة وانـ ـتـ ـه ــاء ب ـطــاقــات ـهــم،
ووزارة الـخــارجـيــة هــي المعنية
بالطلبة ومــن تـضــرر منهم ومن
قبض عليهم بالخارج بسببها،
وهناك استمرار للمناقشة حتى
ن ــرف ــع ت ـقــريــرنــا ال ـ ــذي سيشتمل
عـ ـل ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ــدق ـ ـيـ ــق ل ـه ــذا
الموضوع ،وسنرفعه قبل نهاية
دور االنعقاد».

برلمانيات
عسكر لمنح كوادر
لتخصص شؤون
طلبة وأمين مخزن

عسكر العنزي

ق ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـس ـكــر
ً
الـ ـعـ ـن ــزي اقـ ـت ــراح ــا لـمـنــح
ا ل ـ ـعـ ــا م ـ ـل ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي وزارة
التربية تخصص شــؤون
طلبة وأمين مخزن كوادر
مالية أسوة بالكوادر التي
ً
ُمـنـحــت أخ ـي ــرا لـلــوظــائــف
التربوية المساندة.
وع ـ ــزا عـسـكــر االقـ ـت ــراح
إل ـ ـ ــى أن مـ ــواف ـ ـقـ ــة دي ـ ـ ــوان
الخدمة المدنية على منح
الكوادر للوظائف التربوية
المساندة جاءت منقوصة؛
ألنها لــم تشمل تخصص
شؤون طلبة وأمين مخزن
رغم ما يؤديه شاغلوهما
م ـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــل ش ـ ـ ـ ــاق وجـ ـه ــد
مضن.
ٍ

العدساني لعودة أسعار البنزين لسابق عهدها

رياض العدساني

ك ـش ــف ال ـن ــائ ــب ري ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي عــن
ً
ً
ً
ً
تقديمه طلبا نيابيا موقعا من عشرين نائبا
إلــى رئـيــس مجلس األم ــة لـعــرض التقارير
المختصة بــاالقـتــراحــات والقوانين بشأن
الرسوم والتكاليف المالية مقابل االنتفاع
بمرافق الخدمات بصفة عامة واالقتراحات
بقانون ذات الصلة ،ومنها أسعار الكهرباء
والماء والبنزين ،في الجلسة المقبلة.
وأوضــح العدساني ،في تصريح أمس:
ً
ً
ً
«قدمنا طلبا موقعا من عشرين نائبا يهدف
إلى عودة أسعار البنزين والكهرباء والماء
ً
إلى سابق عهدها» ،مؤكدا أن على الحكومة
تحسين الخدمات ،وخفض أسعارها حتى

ال يـتـضــرر مـنـهــا ال ـمــواطــن الـبـسـيــط ال ــذي
يعتمد على راتبه.
ول ـف ــت إل ــى أن ــه س ـبــق أن ق ــدم ف ــي شهر
ً
ف ـب ــراي ــر  2017ط ـل ـبــا ب ـص ـفــة االس ـت ـع ـجــال
لمناقشة هذا الموضوع ،وقدم آخر في شهر
ديسمبر  ،2018إال أنــه يتم التأجيل ،وهو
ً
أمر غير مقبول جملة وتفصيال ،متوجها
بالشكر إلــى الـنــواب لتعاونهم فــي توقيع
الـطـلــب ال ــذي ق ــدم بـصـفــة رسـمـيــة وبصفة
االستعجال إلى رئيس المجلس حتى يدرج
الموضوع على جدول أعمال المجلس.
وطــالــب العدساني الحكومة بالتعاون
ف ــي عـ ــودة أس ـع ــار الـبـنــزيــن ال ـســاب ـقــة ،وأال

تكون هناك أي زي ــادة إال بقانون ال بقرار
من مجلس الوزراء ،والعودة كذلك بأسعار
ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء إلـ ــى األسـ ـع ــار الـســابـقــة
حتى ال يتضرر منها المواطن ،وتحسين
الخدمات وتخفيض األسعار بصفة عامة،
ً
مشددا على ضرورة إقرار هذا القانون الذي
يعتبر من القوانين المهمة« ،وكما أوقفنا
الــوثـيـقــة االقـتـصــاديــة ف ــإن هـنــاك إج ــراءات
تتبع فــي إق ــرار الـقــوانـيــن الـتــي تحسن من
مستوى المعيشة».

البابطين يسأل بوشهري عن موعد تسليم أذونات بناء قسائم المطالع
وج ـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـب ــاب ـط ـي ــن سـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ــى وزيـ ـ ــرة
األش ـغ ــال ال ـعــامــة وزي ـ ــرة الــدولــة
لشؤون اإلسكان جنان بوشهري،
عن موعد تسليم أذون ــات البناء
في قسائم المطالع.
وقـ ــال الـبــابـطـيــن ،ف ــي ســؤالــه،
«إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى طـ ـم ــأن ــة وت ــأك ـي ــد
وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون االس ـك ــان
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـت ـ ــرات
متعددة مــن الـعــام الـمــاضــي ،من
خـ ــال ال ـم ـق ــاب ــات الـتـلـفــزيــونـيــة
وال ـمــؤت ـمــرات الـصـحــافـيــة ،فيما
ي ـخــص مــدي ـنــة ال ـم ـط ــاع وسـيــر
المشروع بكل عقوده وفق الجدول
الزمني الذي وضعته المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،وعــدم
قـ ـب ــول أي ت ــأخـ ـي ــر يـ ـض ــر ب ـهــذه

ال ـم ـش ــاري ــع وت ــوج ـي ــه اإلن ـ ـ ــذارات
للمقاولين ،حرصا من الوزير على
مصلحة الوطن ،وللمحافظة على
المال العام ،مؤكدة بتصريحاتها
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ب ـت ـس ـل ـيــم
الدفعة االولــى من أذونــات البناء
للمواطنين في ابريل .»2019
وأض ــاف« :مــا الموعد الفعلي
لتسليم الدفعة االولى من أذونات
البناء للمواطنين الذين خصصت
لهم قسائم في مدينة المطالع إن
لم يكن في ابريل  2019الماضي؟
مع تزويدي بمواعيد تسليم بقية
الدفعات والتعديالت التي جرت
عليها ان وجدت».
وت ــاب ــع الـبــابـطـيــن« :م ــا عـقــود
الـخــدمــات التي اعتمدت لمدينة
المطالع؟ وما المعوقات تجاه ما

الشاهين إلنشاء «لوحة إنجاز»
للمشاركين في مشاريع الطرق
تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـنـ ــائـ ــب أسـ ــامـ ــة
الشاهين بــا قـتــراح إلنشاء
لــو حــة إ ن ـج ــاز للمشاركين
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق
بــا لـكــو يــت ،تضم العاملين
في المشروع من مهندسين
وم ـ ـشـ ــرف ـ ـيـ ــن وم ـص ـم ـم ـي ــن
وم ـقــاول ـيــن ،عـلــى أن تكون
دائـ ـ ـم ـ ــة وث ـ ــابـ ـ ـت ـ ــة ،وي ـ ـ ــدون
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا اس ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع،
واس ـ ـ ـ ــم م ـ ــال ـ ــك ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع،
واسم المقاول من الباطن،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــب الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــي
ال ـم ـش ــرف ع ـل ــى ال ـم ـش ــروع
والمهندسين والمشرفين
والـ ـمـ ـنـ ـف ــذي ــن لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع،
وأسماء الموردين ،وكذلك
قيمة العقد ووقت التسليم
ومدة الصيانة ،كما يشترط
ت ـع ـم ـيــم «لـ ــوحـ ــة اإلن ـ ـجـ ــاز»
كـجــزء مــن ش ــروط التعاقد
بين المؤسسات والوزارات
وج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع
اإلنـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة والـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة
والطرق.
وع ـ ـ ـ ــزا االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح نـ ـظ ــرا
ل ـ ـ ـمـ ـ ــا كـ ـ ـشـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــه األمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار
ال ـت ــي هـطـلــت م ــؤخ ــرا على
الـ ـك ــوي ــت مـ ــن تـ ـ ــردي حــالــة
الطرق الرئيسية و شــوارع
ال ـم ـنــاطــق ال ــداخ ـل ـي ــة ،ومــن
أجـ ـ ــل ت ــوثـ ـي ــق وم ـح ــاس ـب ــة
المقصر فــي أداء واجباته
فــي إن ـجــاز تـلــك الـمـشــاريــع
م ــن ش ــرك ــات وم ـه ـنــدس ـيــن
ومـشــرفـيــن ،واسـتـنــادا إلــى

أسامة الشاهين

واجـبـنــا الــرقــابــي تـجــاه ما
وصلت إليه مشاريع الطرق
بــالـكــويــت ،وتـعــزيــزا لـلــدور
ال ــرق ــاب ــي وم ـش ــارك ــة ال ــرأي
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي حـ ـم ــاي ــة الـ ـم ــال
العام ومحاسبة المقصرين
وال ـم ـت ـس ـب ـب ـي ــن فـ ــي إه ـ ــدار
المال العام ،وكذلك توجيه
ال ـ ـش ـ ـكـ ــر والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــان ل ـك ــل
الشرفاء الذين قاموا بأداء
واجبهم المهني على أكمل
وجه.

لم يتم اعتماده حتى تاريخ ورود
ال ـس ــؤال إن وجـ ــد؟ وه ــل انشئت
مـ ـحـ ـط ــات م ـع ــال ـج ــة ال ـت ـصــريــف
الصحي لمشروع مدينة المطالع،
تزامنا مع إنشاء البنية التحتية
للمدينة ،حتى ال يتكرر ما حدث
ببعض المدن االخرى مثل مدينة
صباح االحمد السكنية؟».
وطلب نسخة من رؤيتكم وما
وافقت عليه الجهات المختصة
االخـ ـ ـ ــرى تـ ـج ــاه ت ـط ــوي ــر ال ـط ــرق
الرئيسية المؤدية لمدينة المطالع
وشبكة الخطوط المحيطة بها،
مـ ــع إي ـ ـضـ ــاح ان ك ــان ــت م ــداخ ــل
ومـ ـخ ــارج ال ـمــدي ـنــة ق ـ ــادرة على
الــزيــادة في الطاقة االستيعابية
للمدينة مستقبال ام ستستحدث
مداخل ومخارج اخرى.

وس ـ ـ ـ ــأل« :مـ ـ ــا االسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـتــي
دعــت المؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة إلصـ ــدار قـ ــرار بــإيـقــاف
ال ـب ــدل الــداخ ـلــي وال ـخ ــارج ــي من
وال ـ ــى مــدي ـنــة ال ـم ـط ــاع؟ خــاصــة
أن مـثــل ه ــذه ال ـق ــرارات تتناقض
مــع الـنـظــم وال ـلــوائــح والـقــوانـيــن
الـتــي تمنح لـلـمــواطــن حــريــة في
االختيار وإعادة النظر في السكن
المناسب له ،خاصة ان هذا القرار
جاء تزامنا مع العديد من المدن
والمناطق الجديدة».
وتساءل« :هل لدى المؤسسة
الـعــامــة للرعاية السكنية حلول
مـنــاسـبــة لــأع ـبــاء الـمــالـيــة الـتــي
سيتحملها بـعــض الـمــواطـنـيــن
مستقبال عند بدء أعمال الحفر،
حـيــث س ـيــواجــه مــواط ـنــون دون

آخـ ــريـ ــن ت ـب ـعــا ل ـط ـب ـي ـعــة االرض
التي تم تخصيصها لهم صالبة
الـمـنـطـقــة كــونـهــا ص ـخــريــة ،مما
يعني زيادة التكلفة المالية إلزالة
هذه الصخور من القسائم؟».

اتفاقية «الدولي»
من جهة أخرى ،وجه البابطين
سـ ــؤاال إل ــى وزيـ ــر الـتــربـيــة وزي ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
عن اتفاقيات البنك الدولي ،مبينا
ان وزارة التربية وقعت مع البنك
الــدولــي اتفاقية «برنامج تعاون
فني للتعليم بالكويت» لتطوير
المناهج والتعليم والسياسات
التربوية واختبارات قياس االداء
التعليمي.

وزاد« :يرجى إفــادتــي بجميع
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات والـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
تمت باالتفاق مع البنك الدولي
ل ــأ ع ــوام  ،2019-2015لتطوير
المناهج والتعليم والسياسات
الـ ـت ــرب ــوي ــة واخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ق ـيــاس
األداء التعليمي ،وتكلفتها على
المال العام ،وما انجز منها ،مع
تزويدي بما يثبت ذلــك ،وجميع
المشاريع التي كلف بها المركز
ال ــوط ـن ــي ل ـت ـطــويــر ال ـت ـع ـل ـيــم في
خطة التنمية والمتعلقة بجودة
التعليم وتكلفتها على المال العام
وما انجز منها ،مع تزويدي بما
يثبت ذلك».
واردف« :مــا مــركــز (مخرجات
التعليم الكويتي) حسب تقييم
التقارير واالخـتـبــارات الدولية؟

مــع إبـ ــداء الـ ــرأي ح ــول ذل ــك ،ومــا
األسباب الداعية لعقد اتفاقيات
مع البنك الدولي لتطوير المناهج
والتعليم والسياسات التربوية
واختبار قياس األداء التعليمي،
ف ــي ظ ــل وج ــود ال ـمــركــز الــوطـنــي
لتطوير التعليم ،والـتــي هــي من
صميم أعماله؟».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :ك ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـب ـ ـل ـ ــغ ع ـ ـ ــدد
الـمـسـتـشــاريــن الــذيــن عـيـنــوا في
المركز الوطني لتطوير التعليم؟
ومــا االمـتـيــازات التي يحصلون
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا؟ مـ ـ ــع ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــدي بـ ـع ــدد
المستشارين الكويتيين منهم،
وم ــا م ــدى ص ـحــة وج ـ ــود مـســاع
إلل ـغــاء الـمــركــز الــوطـنــي لتطوير
التعليم ودمــج ادارات ــه مــع قطاع
ال ـم ـنــاهــج وال ـب ـح ــوث ال ـتــربــويــة

عبدالوهاب البابطين

فــي وزارة الـتــربـيــة؟ إن ك ــان ذلــك
صحيحا فـمــا االس ـبــاب الــداعـيــة
لذلك؟».
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أطباء «المسالك» يناشدون المبارك حل أزمتهم مع «كيمز»
أكدوا أن جميع الخيارات مطروحة ومن بينها االستقالة واللجوء إلى المحاكم
عادل سامي

في تطور قد يؤدي إلى
تصاعد األحداث بين وزارة
الصحة ومجموعة من كبار
أطباء المسالك البولية ،أكد
األطباء أن جميع الخيارات
مطروحة أمامهم ،ومن
بينها االستقالة واللجوء إلى
المحاكم لوقف تدخل معهد
الكويت لالختصاصات الطبية
«كيمز» في أعمال ولجان كلية
المسالك.

اللجنة التي
شكلها وزير
الصحة فاقدة
للحيادية
والمهنية
الهاجري

ناشدت مجموعة من أطباء
الـ ـكـ ـل ــى وال ـ ـم ـ ـسـ ــالـ ــك ال ـب ــول ـي ــة
م ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي خ ـم ـس ــة
مستشفيات تدريبية رئيسية،
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك" ،التدخل
العاجل إليجاد حل جذري ألزمة
كلية جراحة الكلى والمسالك،
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزات م ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت
لالختصاصات الطبية «كيمز»
وسياساته التي تطغى عليها
المحسوبية واالنـتـقــائـيــة ،وأن
يكون مستقبل الكلية متوافقا
مــع اللوائح الداخلية للمعهد،
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة وم ـتــانــة
ومهنية تدريب أطباء المستقبل
في تخصص جراحة المسالك
البولية ودوره ــم المرتقب في
دعم وتطوير الخدمات الطبية
في البالد".
وق ـ ـ ــال األطـ ـ ـب ـ ــاء فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي عقد في مقر الجمعية
الطبية بالجابرية مساء أمس
األول إ نـهــم يحتفظون بجميع
حقوقهم القانونية ورفعها إلى
الجهات العليا والمعنية.
وأك ــدوا أن جميع الـخـيــارات
مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،ومـ ـ ــن
بـيـنـهــا االس ـت ـق ــال ــة أو ال ـل ـجــوء
إل ــى ال ـم ـحــاكــم لـلـحـصــول على
حقوقهم فــي ه ــذه األزم ــة التي
ت ـحــولــت ف ـي ـهــا وزارة الـصـحــة
إلى خصم.

فصول مأساوية
وقــال المجتمعون في بيان
ألقاه نيابة عنهم اختصاصي
أول الـ ـكـ ـل ــى وال ـ ـم ـ ـسـ ــالـ ــك فــي
م ــرك ــز ص ـب ــاح األحـ ـم ــد لـلـكـلــى
والـمـســالــك د .دلـيــم الـهــاجــري،
وه ــو ال ـب ـيــان ال ـثــالــث ألغـلـبـيــة

جانب من اطباء المسالك خالل المؤتمر الصحافي
األطباء االستشاريين القائمين
على مراكز التدريب واإلشراف
فــي ال ـبــورد الـكــويـتــي ورؤس ــاء
الـ ــوحـ ــدات ف ــي ج ــراح ــة الـكـلــى
والـمـســالــك "إن معهد الكويت
لــاخـتـصــاصــات الطبية شهد
في السنوات الماضية فصوال
مــأســاويــة ف ــي بـعــض بــرامـجــه
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ومـ ـنـ ـه ــا ب ــرن ــام ــج
ج ـ ــراح ـ ــة الـ ـكـ ـل ــى والـ ـمـ ـس ــال ــك،
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدى ذل ـ ـ ـ ــك إل ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـع ــي
الحتكار التعليم والتدريب في
فئة مختارة وقـلــة مــن الــزمــاء
على حساب الجموع المنتخبة
من الكفاء ات الوطنية الراغبة
والحريصة على المشاركة في
البرامج األكاديمية التدريبية
في وزارة الصحة في تخصص
جراحة الكلى والمسالك ،وهو
أحـ ـ ــد ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـ ـنـ ــادرة
والحيوية في البالد".
وأوضح الهاجري أن "األمين
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ـم ـع ـه ــد س ـ ـعـ ــى إلـ ــى
عــرقـلـتـهــا ع ــدة مـ ــرات بتحيزه
ألقـ ـلـ ـي ــة م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـلــس

ً
الكلية قاطعا لمسيرة الكلية
ال ـم ـت ـم ـيــزة وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ،فقد
تـعــرضــت خــالـهــا الكلية لحل
مـجـلـسـهــا  3مـ ــرات مـنــذ 2012
حتى اآلن ،كــان آخــرهــا بسبب
تضليله للحقائق ،مما أدى إلى
حل مجلس الكلية األخير بقرار
وزاري رقــم  2018/332بتاريخ
 13ديسمبر الماضي".
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه "ف ـ ــي ل ـقــاء
رسـمــي فــي مجلس األم ــة جمع
رئيس لجنة الشؤون الصحية
د .ح ـ ـمـ ــود الـ ـخـ ـضـ ـي ــر ووزي ـ ـ ــر
الـ ـصـ ـح ــة د .بـ ــاسـ ــل الـ ـصـ ـب ــاح
ومـجـمــوعــة مـنــا نـحــن األغلبية
فــي  9يناير  2019تعهد وزيــر
الـ ـصـ ـح ــة د .بـ ــاسـ ــل الـ ـصـ ـب ــاح
ب ـ ـ ـ ــأال ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم مـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت
ل ــاخـ ـتـ ـص ــاص ــات ال ـط ـب ـي ــة وال
الـ ـق ــائ ــم ب ــأعـ ـم ــال رئـ ـي ــس كـلـيــة
الـ ـمـ ـس ــال ــك وم ـ ــدي ـ ــر ال ـب ــرن ــام ــج
الـ ـم ــؤق ــت د .ط ـ ــارق ال ـشــاي ـجــي
باتخاذ أي قرارات مصيرية إلى
حين االنتهاء من تحقيق اللجنة
المحايدة التي سيتم تشكيلها،

ً
وت ـب ـيــن ل ـنــا ح ــدي ـث ــا ف ـقــط قـيــام
األمين العام للمعهد د .إبراهيم
ه ــادي ورئـيــس ومــديــر برنامج
كـلـيــة الـمـســالــك الـمــؤقــت بخرق
العهد والوعد الذي قطعه وزير
الصحة ،إذ قام هادي والشايجي
بمخالفة ال ـمــادة  12مــن الـقــرار
ال ــوزاري  51لسنة  2017بشأن
الالئحة الداخلية للمعهد حيث
تم في  3يناير الماضي تشكيل
م ـج ـلــس ك ـل ـيــة م ـس ــال ــك مـصـغــر
بصورة انتقائية مريبة ،وإقصاء
مـ ـتـ ـعـ ـم ــد ل ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء الـ ـ ــوحـ ـ ــدات
والمراكز التخصصية التدريبية
ف ــي خـمـســة مـسـتـشـفـيــات ،كما
قام القائم بأعمال رئيس الكلية
ومــديــر برنامجها الـمــؤقــت في
ال ـت ــاري ــخ ن ـف ـســه ب ــإص ــدار ق ــرار
يتضمن تجديد اختيار رئيس
لجنة االمتحانات ثالث سنوات
أخرى ،وفوجئنا نحن األغلبية
بالتكتم واإلخـفــاء المتعمد من
جهته عنا لهذا األمر المصيري".
وأشار الهاجري إلى أنه "بعد
انتظار جــاوز أربعة أشهر على

وع ـ ــد وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة بـتـشـكـيــل
اللجنة المحايدة فوجئت جموع
األغـلـبـيــة بتشكيل لـجـنــة شــاب
عضويتها البطالن استنادا الى
االس ـت ـعــانــة بــأع ـضــاء م ــن هيئة
ال ـتــدريــس فــي جــامـعــة الـكــويــت،
ألن د .ســامــي الــدريـعــي منتدب
لوزارة الصحة إضافة إلى كونه
في إجازة دراسية أثناء اختياره،
وبالمخالفة للمادة ( )30مكرر
من قرار وزير التعليم العالي رقم
( )27لسنة  1989بتعديل الئحة
شــؤون أعضاء هيئة التدريس،
وعليه فقد قضى على حيادية
ومهنية اللجنة المشكلة ،وذلك
اضطرنا إلى تقديم مذكرة طعن
إل ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة وإلـ ــى
وزي ــر الـصـحــة ب ـتــاريــخ  9مــايــو
 2019مطالبين بــإعــادة تشكيل
اللجنة المحايدة من دون هذه
الخروقات القانونية والمهنية،
كما ثبتنا شهادتنا ومطالبتنا
أمــام تلك اللجنة مــع احتفاظنا
ب ـج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـن ــدات واألدل ـ ــة
ع ـل ــى ت ـ ـجـ ــاوزات األمـ ـي ــن ال ـع ــام
لمعهد الكويت لالختصاصات
الطبية لعرضها على لجنة فنية
وقانونية متخصصة وحيادية".

الموقعون على البيان
وقـ ـ ــع عـ ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان  11مــن
أط ـبــاء واسـتـشــاريــي المسالك
ال ـبــول ـيــة الـعــامـلـيــن ف ــي وزارة
ال ـص ـح ــة ،وهـ ــم د .ف ـ ــوزي أب ــل،
ود .عــادل التوحيد ،ود .عــادل
الـ ـحـ ـنـ ـي ــان ،ود .ع ـب ــدال ـن ــاص ــر
ال ـس ـع ـيــد ،ود .أح ـم ــد ال ـع ـنــزي،
ود .دليم الـهــاجــري ،ود .حسين
الـعـنــزي ،ود .شبير الـمــوســوي،
ود .مصطفى المحميد ،ود .نايف
العنزي ،ود .سعود الظفيري.

تدشين  79سيارة إسعاف
يرفع األسطول إلى 206

االليات الجديدة في مركز اسعاف العدان
كشف مدير إدارة ال ـطــوارئ الطبية فــي وزارة الصحة منذر
الجالهمة عن دخــول  79سيارة إسعاف جديدة الخدمة ،أمس،
ً
جنبا إلــى جنب  127سـيــارة تعمل حــالـيــا ،ليصبح إجماليها
بالوزارة .206
وقــال الجالهمة ،في تصريح للصحافيين ،ظهر أمــس ،على
هامش تدشين السيارات الجديدة من أمام مركز طوارئ العدان،
إن "السيارات الجديدة عبارة عن  70سيارة إسعاف "فــان" ،و7
س ـيــارات عناية مــركــزة ،وسـيــارتـيــن ل ــأوزان الثقيلة والعناية
المركزة".
وكـشــف عــن طــرح مناقصة جــديــدة لجلب دفـعــة إضافية من
سيارات اإلسعاف ،بما يزيد على  79سيارة بمواصفات عالمية
حــديـثــة ،حيث ب ــدأت الـ ــوزارة فــي مخاطبة الـجـهــات المختصة،
واتـخــاذ اإلج ــراءات الــازمــة لطرح مناقصة جديدة خــال العام
الحالي.
وأكــد أن فنيي الطوارئ الطبية مدربون على أعلى مستوى،
وحــاصـلــون على دبـلــوم ال ـطــوارئ الطبية ودورات تــدريــب فني
متقدم ،تحت إشراف األطباء من استشاريي الطوارئ الطبية.
وأشار إلى أن السيارات الجديدة سيتم توزيعها على المناطق
الصحية ،ومراكز اإلسعاف األساسية والفرعية ،الفتا إلى أنه تم
تجهيز اإلسعافات الجديدة بكل المستلزمات لخدمة المرضى.
وعن آلية إدخال السيارات الجديدة ،قال الجالهمة ،إن "الوزارة
ستدخل السيارات الخدمة في المناطق الصحية تباعا ،حيث
أدخلت أمس السيارات في منطقتي العدان والجهراء الصحيتين،
وال ـيــوم سـتـقــوم بتسليم س ـيــارات منطقتي الـعــاصـمــة ومـبــارك
الكبير ،حتى يتم االنـتـهــاء مــن تسليم جميع الـسـيــارات نهاية
األسبوع الجاري".
وأك ـ ـ ــد ال ـج ــاه ـم ــة اس ـت ـي ـف ــاء ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات كـ ــل االشـ ـت ــراط ــات
والمواصفات المطلوبة ،حيث تداركت الشركة الموردة جميع
مالحظات الجهات المختصة ،وتسلمت إدارة الطوارئ الطبية
السيارات دون أي مالحظات جديدة ،ونوه بإمكانات السيارات
الجديدة ومالءمتها للمواصفات العالمية الحديثة.

فريق كويتي ينجح في استئصال ورم
من المخ باستخدام «المالح الجراحي»
نجح فريق طبي كويتي في استئصال ورم حميد
من المخ باستخدام تقنية "المالح الجراحي -كيرف"
التي تعد األحدث في مجال العالج المتخصص.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس أق ـ ـ ـسـ ـ ــام الـ ـ ـج ـ ــراح ـ ــات
التخصصية بوزارة الصحة الدكتور طارق الشيخ
لـ "كونا" امس إن المريضة وهي مواطنة ثالثينية
كانت تعاني صداعا مستمرا نتيجة إصابتها بورم
كبير فــي منطقة حساسة مــن الــدمــاغ بــالـقــرب من
مركز الحركة واأللياف البصرية الدماغية بحجم
سبعة سنتيمترات.
وأضــاف الشيخ الــذي يشغل أيضا رئيس قسم
جراحة المخ واألعصاب في مستشفى ابن سينا أن
إجراء هذه العملية "الحرجة والدقيقة" استغرق نحو

ثــاث ساعات باستخدام جهاز (المالح الجراحي
 كيرف) للوصول بدقة إلــى الــورم عن طريق فتحالـجـمـجـمــة ب ــدائ ــرة ق ـطــرهــا خـمـســة سـنـتـيـمـتــرات،
موضحا أنه تم الوصول إلى الــورم بشكل مباشر
بعيدا عن المراكز الدماغية المهمة ومن دون إلحاق
أي ضرر بها.
وأوض ــح أن هــذه التقنية تعطي خريطة طريق
(بوصلة) لتحديد أفضل وأسهل المسارات الممكنة
للوصول مباشرة إلى المناطق المتأثرة من الدماغ
(أورام أو عيوب خلقية في الشرايين) وبدقة مذهلة
دون المساس أو التعرض لمراكز الدماغ وأنسجته
الحساسة ما يضمن سالمة المريض الكاملة من أية
مضاعفات جراحية.

«العون» تنفذ مشاريع في إفريقيا
أعلنت جمعية الـعــون المباشر اسـتـمــرار تنفيذ
إفـطــارات الصائم التي تبرع بها المحسنون لتوزع
على المحتاجين في  27دولــة إفريقية واليمن على
شكل والئم إفطار مطبوخة وسالل إفطار جافة توزع
في القرى ذات الحاجة.
وقـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلعـ ـ ــام
والتسويق في الجمعية ماجد الزعابي ،إن الجمعية
استعدت لتنفيذ أكثر من  2.7مليون وجبة هذا العام،
ً
وستستمر في تنفيذها يوميا طــوال شهر رمضان
المبارك".
وأضاف الزعابي أن أقسام التوعية التابعة للجمعية
كثفت متابعة حلقات التحفيظ في المساجد والمدارس
القرآنية التابعة للجمعية وتنظيم المسابقات القرآنية
التي تشغل الشباب بالقرآن في هذا الشهر الفضيل.
ً
وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه "تـ ـق ــام ح ــال ـي ــا ت ـص ـف ـيــات مـســابـقــة
عبدالرحمن السميط األولية التي نأمل أن يكون من
المتأهلين في نهائيات المسابقة من يرشح للمسابقات
الدولية".
وأشار إلى أن "رمضان شهر البركة والنشاط ،تزدهر
فيه البرامج واألنشطة التي تنفذ في كل منشأة تابعة
ً
للعون المباشر ســواء كانت مــدرســة أو دارا للقرآن
ً
ً
أو مسجدا أو دارا لأليتام ،ومتابعة تنظيم الدروس
التوعوية وص ــاة الـتــراويــح فــي المساجد هــي أحد

توزيع السالل الرمضانية
مشاريع الجمعية كــل رمـضــان ،وقــد حظي عــدد من
األيتام الصغار الحفظة والمتميزين في القرآن بإمامة
ً
المصلين بــالـتــراويــح فــي ي ــوم أو يومين تشجيعا
ً
وتحفيزا لهم على االستمرار في إتقان حفظهم.

ةديرجلا
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محليات

الشعلة :حان الوقت إلنشاء مركز إلدارة
األزمات ولجنة عليا لإلزالة
ترأس االجتماع الثاني للجنة العليا للتخطيط في البلدية
رحب وزير األوقاف والشؤون
اإلســامـيــة وزي ــر الــدولــة لشؤون
البلدية فهد الشعلة ،بــأي أفكار
ومـ ـ ـب ـ ــادرات ريـ ــاديـ ــة ت ـه ــدف إل ــى
تحقيق أه ــداف الـبـلــديــة وخــدمــة
الـمـجـتـمــع ،س ــواء مــن القياديين
أو ال ـمــوظ ـف ـيــن أو ال ـمــواط ـن ـيــن،
وترجمتها على أرض الواقع.
وأوصـ ــى ال ــوزي ــر الـشـعـلــة ،في
ك ـل ـمــة ل ـ ــه ،أمـ ـ ــس ،خ ـ ــال ت ــرؤس ــه
اجتماع اللجنة العليا للتخطيط
في بلدية الكويت ،لمتابعة خطة
عمل القياديين ،الجهاز التنفيذي
ل ـل ـب ـلــديــة ب ــإن ـش ــاء م ــرك ــز إلدارة
األزمات في البلدية ،وغرفة تحكم
مــر كــز يــة بالتنسيق مــع الجهات
الـحـكــومـيــة لـتـجــاوز كــل األزم ــات
والكوارث البيئية والمناخية.
كـ ـم ــا وج ـ ـ ــه إل ـ ـ ــى ال ـ ــرب ـ ــط ب ـيــن
قـ ـط ــاع ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة وم ــراك ــزه ــا
ب ــالـ ـح ــدود بـ ـك ــامـ ـي ــرات ت ـصــويــر

الشعلة مترئسا االجتماع الثاني للجنة العليا للتخطيط
ل ـل ـم ـتــاب ـعــة الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ،وك ــذل ــك
متابعة الـخــط الـســاخــن للبلدية
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــرد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــارات
ً
وال ـش ـك ــاوى ،داعـ ـي ــا إل ــى تــدريــب
وتأهيل موظفي البلدية للتعامل
مع الطوارئ واألزمات.
وأض ـ ــاف أن ــه ق ــد ح ــان الــوقــت
للبدء بإنشاء لجنة عليا لإلزالة،
خصوصا أن مجلس الوزراء نقل
تبعية اللجنة إلى بلدية الكويت،

وضــرورة تفعيل اختصاصاتها
في أقرب فرصة.
وتــابــع ال ــوزي ــر مــواضـيــع عــدة
منها "العزاب" ،واستمع إلنجازات
وإح ـصــائ ـيــات الـلـجـنــة المشكلة
للعزاب ،وخطط العمل للمشاريع
الـمــدرجــة فــي الـمـيــزانـيــة ،وعقود
النظافة والخطط المستقبلية من
القطاع المعني.
كـمــا نــاقــش االج ـت ـمــاع دراس ــة

اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـمـ ـس ــاح ــة ال ـخ ــال ـي ــة
خ ـل ــف سـ ـ ــوق الـ ـح ــري ــم بـمـنـطـقــة
المباركية ،الستغاللها في عمل
محالت تستغل للحرف الكويتية
المصنفة لدى المجلس الوطني
للثقافة والـفـنــون واآلداب ،حيث
ي ـع ـت ـب ــر س ـ ـ ــوق الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة مــن
ال ـم ـع ــال ــم الــرئ ـي ـس ـيــة بــال ـكــويــت،
األمر الذي يتطلب عرض الحرف
الكويتية في المعالم البارزة.

وكيل األشغال :نعمل بروح الفريق العنزي :إصالحات قطاع
الواحد لتحقيق «كويت »2035
التنظيم بالبلدية مستحقة
أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة األشـ ـغ ــال
ال ـع ــام ــة إس ـمــاع ـيــل أح ـم ــد بــذل
كــل مــا مــن شــأنــه تحقيق رؤيــة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد "كــويــت
جديدة  "2035وفق خطة العمل
ً
الحكومية للمضي قدما في دفع
مسيرة اإلنجاز.
وق ـ ـ ـ ــال أح ـ ـمـ ــد ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـ ـ ـ ــوزارة
"مليئة بــالـكـفــاء ات العالية بال
شك ،وسنمد يد العون للجميع،
وسنعمل بروح الفريق الواحد
ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة الـ ـس ــامـ ـي ــة
ً
لكويت جديدة" الفتا إلى عزمه
اس ـت ـك ـمــال خ ـطــط ال ـع ـمــل الـتــي
ت ـع ـمــل عـلـيـهــا الـ ـ ـ ــوزارة وتـضــم
نخبة من المهندسين والفنيين
واإلداريين ذوي الكفاءات.
وأع ــرب عــن امتنانه وشكره
إلى صاحب السمو أمير البالد
وإل ــى سمو ولــي العهد الشيخ

«غالبية الوظائف شاغرة لعزوف الكويتيين»

إسماعيل أحمد

ن ــواف األحـمــد ورئـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
الـمـبــارك وإل ــى وزي ــرة األشـغــال
ال ـعــامــة وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلسكان د .جنان بوشهري على
الثقة التي منحوه إياها.

ط ــال ــب ع ـضــو ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي م .ح ـم ــود ال ـع ـن ــزي ب ــإج ــراء
إصالحات مستحقة لقطاع التنظيم في بلدية الكويت ،كاشفا ان
القطاع اصبح طاردا للكوادر الكويتية كما يعاني البطء الشديد
في انجاز معامالت المشاريع الحكومية المهمة.
وقال العنزي ،في تصريح صحافي ،ان القرارات االدارية للجهاز
التنفيذي المتعلقة بسحب بدالت قطاع التنظيم ومنحها إلدارات
المحافظات تسببت بضرر كبير لقطاع التنظيم ،حيث كان لها
تــأثـيــر ط ــارد لـلـكــوادر الــوطـنـيــة وتـسـبــب فــي انـتـقــالـهــا مــن قطاع
التنظيم الى قطاعات المحافظات.
وكـشــف ان الـمـنــاصــب اإلشــرافـيــة لـقـطــاع التنظيم مــن رؤســاء
أ قـســام اآلن اغلبها شاغر وال يوجد صــف ثــان حتى للمراقبين
الذين يشرفون على التقاعد ،متسائال :ما المصلحة من تحويل
قطاع التنظيم المهم الى قطاع طارد للكويتيين؟ مطالبا الجهاز
التنفيذي بإجراء إصالحات عاجلة لهذا القطاع إلعادة توطين
الكوادر الوطنية في قطاع التنظيم.
ودعا الجهار التنفيذي الى دراسة تطوير قطاع التنظيم ،حيث
ان إجراءاته طويلة وال يحتكم الى قواعد ثابتة ويعتمد في قراراته
على اجتماعات لجان وذلك يتعارض مع مفهوم الحوكمة الذي
يدعو لوضع نصوص واجراء ات محكمة منظمة.

محليات
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سلة أخبار

«التواصل الحضاري» تطلق حملة «قرقيعانك أجر»
أطلقت جمعية التواصل الحضاري
حملتها #قرقيعانك_أجر بمجمع 360
مــول بــالــزهــراء ،بهدف جمع الــزائــد من
«حلوى» القرقيعان ،وإرسالها إلى أطفال
الالجئين السوريين بالمخيمات.
وقال المدير العام للجمعية د جمال
ال ـش ـطــي ،ف ــي ت ـصــريــح« :إن طـمــوحـنــا
مــن هــذه الحملة المميزة تحقيق عدة
أه ـ ــداف لـلـمـتـبــرع ولـلـمـسـتـفـيــد ،منها
تعزيز قيمة العطاء في نفوس النشء
مــن خ ــال الـمـشــاركــة فــي ه ــذه األعـمــال
الخيرية ،وكذلك تقدير النعم وضرورة
المحافظة عليها».

جمال الشطي

وحــث الشطي األســر الكويتية على
الحد من استهالك األطفال للحلويات،
وكذلك إسعاد مئات األطفال الالجئين
السوريين ،وتقديم الرعاية النفسية لهم.

local@aljarida●com

«أمنية» :تعاون بيئي مثمر مع «البنك الوطني»
ُ
أض ــاف مـشــروع أ منية البيئي نقطة تجميع
برعاية بنك الكويت الوطني إلى خيمة «إفطار
صائم» بجانب المركز العلمي.
وثـ ـمـ ـن ــت س ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــاس ،م ـ ــن م ــؤس ـس ــي
المشروع ،في تصريح صحافي أمــس ،التعاون
المثمر مع البنك الوطني في هذه الحملة البيئية
التوعوية مــن خــال الـحـضــور معهم فــي خيمة
إفطار صائم بشهر الخير ،والـحــرص على فرز
وتـجـمـيـ ُـع الـبــاسـتـيــك الـمـسـتـهـلــك ووض ـع ــه في
حــاويــة «أم ـن ـيــة» بــرعــايــة الـبـنــك بـجــانــب المركز
العلمي.
وقالت الغمالس ،إن وجودنا في شهر رمضان
ُ
ً
ً
حقق ألمنية تقدما كبيرا ،فالبنك الوطني تبنى

الحاوية البيئية قرب خيمة إفطار «الوطني»
نـشــر ه ــذه الــرســالــة للمساهمة فــي زي ــادة وعــي
الفرد بأهمية الفرز وإعــادة التدوير للمحافظة
على البيئة بالشكل السليم ،والذي يحقق رؤية
«كويت جديدة .»٢٠٣٥

ً
«زكاة العثمان» :مساعدة  1167أسرة سنويا
دعا مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية
النجاة الخيرية أحمد الكندري الخيرين وأصحاب
األي ــادي البيضاء إلــى دعــم مشروع «المساعدات
الـشـهــريــة لــأســر المتعففة» وال ــذي يـتــم تنفيذه
داخل الكويت.
وقـ ــال ال ـك ـنــدري ف ــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس،
«إننا من خالل المشروع نقدم المساعدات المادية
ً
ً
لـنـحــو  1167أسـ ــرة س ـن ــوي ــا ،وي ـت ــم أوال دراس ــة
الحاالت المتقدمة لنا دراسة وافية والتأكد من كل
المستندات واألوراق الثبوتية.
ً
وأشـ ــار إل ــى أن ه ـنــاك أسـ ــرا تـحـتــاج مـســاعــدة
مقطوعة لسداد ديون متأخرة أو رسوم دراسية،
وهناك أسر تحتاج إلى مساعدة شهرية مستمرة.

أحمد الكندري
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محليات

الجبري :الكويت سباقة في توفير الرعاية للشباب الجامعة و«األبحاث» :اتفاقية لتشجيع البحث العلمي

ً
«اختيار  36عضوا بالقرعة لمجلس الشباب يمثلون  6محافظات»
ناصر الخمري
أكد وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري
أن ال ـك ــوي ــت س ـب ــاق ــة دومـ ـ ــا فــي
توفير الرعاية لشبابها ،وتعمل
على تمكينهم الستكشاف فرص
جديدة من أجل اطالق طاقاتهم
االبداعية.

وقـ ــال ال ـج ـب ــري ،ف ــي تـصــريــح
صحافي على هامش إقامة وزارة
الشباب والهيئة العامة للشباب
حفل الغبقة الرمضانية السنوي،
إن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أنـ ـ ـش ـ ــأت ال ـم ـج ـلــس
الشبابي لترسيخ الهوية الوطنية
الكويتية لدى الشباب ،وتطوير

الفائزون بعضوية المجلس
شهد الحفل قرعة الختيار أعضاء المجلس الشبابي الكويتي،
والتي أسفرت عن فوز عبدالرحمن اإلبراهيم وعذبي العثمان وقيس
الــدبــوس وسمية العصفور وعلياء بهبهاني ووعــد الهليلي عن
محافظة العاصمة.
وفاز سند الهاجري وأحمد بهبهاني وعبدالرحمن المطيري وود
الديحاني وطيف العنزي وشيخة الراشد عن محافظة الفروانية.
وع ــن مـحــافـظــة ال ـج ـه ــراء ف ــاز عـتـيــق الـعـتـيــق وفـ ــاح الـحـجــرف
وعبدالعزيز مانع وفاطمة الحجرف وايمان المخيال وحصة العنزي.
وعن محافظة حولي إبراهيم النجادة ومحمد العتيبي ويوسف
حسين ودانة الخشان ووضحة السكران وياسمين التميمي.
وعن محافظة األحمدي فاز حمد الجري وخالد العجمي وخديجة
الرفاعي وسندس الفارسي وفاطمة العنزي وعبدالرحمن العجمي.
وعن محافظة مبارك الكبير فالح العجمي وطالل الكندري وناصر
العجمي وجنان الجناعي وأسماء الزلزلة وسارة المرهون.

لـغــة ال ـح ــوار وال ـت ــواص ــل معهم،
واالستماع الــى وجهات نظرهم
وأفكارهم بشكل مؤسسي.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن تـ ـطـ ـلـ ـع ــه ألن
يـ ـك ــون هـ ـ ــذا ال ـم ـج ـل ــس مـنـصــة
الق ـتــراح األنـشـطــة والـفـعــالـيــات
والبرامج والملتقيات لتطوير
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ال ـش ـب ــاب ـي ــة
"ليكون خطوة رائدة في طريق
التنمية".
بـ ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري
ل ـل ـص ـح ــا ف ـي ـي ــن أن ا ل ـم ـج ـل ــس
سـيـقــوم ب ــدور مـهــم فــي تطوير
العمل الشبابي ،ووضع الخطط
واالستراتيجيات إلقامة البرامج
واألنـشـطــة وف ــق رؤي ــة شبابية
عـصــريــة لتحقيق رؤي ــة كويت
الجديدة.
وكـ ـش ــف ال ـم ـط ـي ــري أن 340
شابا وشابة سجلوا لالنضمام
إلى المجلس ،حيث تم تشكيل
لجنة مــن مجلس إدارة الهيئة
وال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب اإلن ـ ـم ـ ــائ ـ ــي ل ــأم ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ونزاهة ووزارة اإلعالم ،الختيار

محمد الجبري

الـمــرشـحـيــن ل ــدخ ــول المجلس
وفق معايير واضحة قبل أن يتم
اختيارهم بالقرعة ،بواقع  ٦من
كل محافظة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن تـ ـ ـف ـ ــاؤل ـ ــه بـ ــأن
يـ ـتـ ـحـ ـم ــل أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس
م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــم ،وأن ي ـك ــون ــوا
سـ ـف ــراء ل ـب ـلــدهــم ف ــي ال ـم ـحــافــل
الـمـحـلـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،مبينا
أن دعـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـم ـتــواصــل ،وكــذلــك الحكومي
ممثال بالوزير الجبري يعد أهم
أسـبــاب انـطــاق هــذا المجلس،
الذي سيكون خير عون للجهود
الحكومية في دعم الشباب.

وكيل التربية :ضرورة االلتزام بلوائح الغش
وتهيئة األجواء للطلبة

ّ
الحربي تفقد لجان اختبارات الثانوية العامة في «تعليمية الجهراء»
شدد الحربي على ضرورة
االلتزام بلوائح الغش التي تعد
لوائح تنظيمية لتقليل أعداد
الحاالت في االختبارات ،متمنيا
دوام التفوق والنجاح ألبنائنا
الطالب.

ً
متفقدا لجان االختبارات أمس
الحربي

•

اختبار
الرياضيات
كان ضمن
المقرر ولكنه
كان بحاجة
إلى وقت لحله

طلبة

فهد الرمضان

انطلقت اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي
واألدب ــي والتعليم الديني ،صباح أمــس ،حيث أدى
طلبة الصف الثاني عشر علمي اختبااهم في مادة
الرياضيات ،في حين اختبر طلبة األدبــي في مادة
اللغة الفرنسية.
ّ
وفي هذا السياق ،تفقد وكيل وزارة التربية د .سعود
الحربي عددا من لجان اختبارات الصف الثاني عشر،
حيث شملت الجولة بعض اللجان التابعة لمنطقة
الجهراء التعليمية ،برفقة مدير المنطقة وليد الغيث.
وأكد الحربي أهمية تهيئة األجواء المناسبة للطلبة
ألداء االختبارات واالبتعاد عن كل ما يؤثر عليهم،
مــع مــراعــاة الـجــانــب النفسي واالجـتـمــاعــي ،مشددا
على ضرورة االلتزام بلوائح الغش التي تعد لوائح
تنظيمية لتقليل أعداد الحاالت في االختبارات ،متمنيا
دوام التفوق والنجاح ألبنائنا الطالب والطالبات.
مــن جــان ـبــه ،أك ــد رئ ـيــس لـجـنــة سـيــر االخ ـت ـبــارات
النهائية للصف الثاني عشر بثانوية جابر المبارك

«التعريف باإلسالم» تطرح
حملة لتعليم المهتدين الجدد
ت ـ ـط ـ ـلـ ــق ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف
بــاإلســام حملتها الرمضانية
يــوم الخميس المقبل بمجمع
 360تحت شعار "حقهم علينا"
ول ـل ـعــام ال ـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي،
وتهدف إلى توفير الدعم المادي
ال ـ ــازم لــرعــايــة أك ـثــر م ــن 4000
مهتد جديد رعاية شاملة.
ٍ
وعـ ـ ـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـحـ ـمـ ـل ــة،
قـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر لـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـع ــري ــف
ب ــاإلس ــام ف ــري ــد ال ـع ــوض ــي في
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن
ً
ه ــذه الـحـمـلــة ت ــأت ــي اسـتـكـمــاال
للبرامج واألنشطة ،التي تقوم
بـهــا لـجـنــة الـتـعــريــف بــاإلســام
ضمن مشروعها الرائد "علمني
اإلسالم" ،الذي يهدف إلى غرس
قـيــم وم ـب ــادئ الــديــن اإلســامــي
الحنيف فــي نـفــوس المهتدين
الجدد.
وأضاف العوضي أن اللجنة
تعتبر مرحلة مــا بعد اإلســام

فريد العوضي

من أصعب المحطات في حياة
المهتدي واللجنة ،ألن المهتدي
ي ـح ـتــاج إلـ ــى م ـتــاب ـعــة ورع ــاي ــة
وت ـ ــواص ـ ــل وت ـع ـل ـي ــم وت ـث ـق ـيــف
وتوعية" ،ودورنــا يحتم علينا
ً
أن نكون عضدا لهذا المهتدي
الجديد".

توسعة مسجد بالل
ً
نظرا لما يشهده مسجد بالل بن رباح بمنطقة الصديق ،من
إقبال كثيف يشرح الصدور من جانب المصلين خالل الشهر
الفضيلّ ،
هم القائمون على المسجد بإنشاء ست قاعات اضافية،
تمتاز بالرحابة الداخلية والتفاصيل الزخرفية العالية الجودة،
إذ تم تصاميم عمارة القاعات بأحدث طرز الفن اإلسالمي.
وأشرف على هذه التوسعة رئيس اللجنة المنظمة بالمسجد
الـشـيــخ م ـب ــارك الـفـيـصــل ال ـص ـبــاح ،كـمــا تــابــع أدق التفاصيل
ب ــال ـق ــاع ــات ،ع ـمــا ع ـلــى تــوف ـيــر أق ـص ــى درجـ ـ ــات س ـبــل ال ــراح ــة
والطمأنينة لضيوف الرحمن.

للبنين محمد السالم على استقرار لجان االختبارات
المكونة من  7لجان للقسم العلمي و 4لجان للقسم
األدب ـ ــي ،حـيــث ي ــؤدي طلبة الـقـســم الـعـلـمــي اختبار
ال ــري ــاض ـي ــات ،وط ـل ـبــة ق ـســم األدب ـ ــي اخ ـت ـب ــار الـلـغــة
الفرنسية.
وأشــار السالم إلى جاهزية إدارة المدرسة بعمل
كــل االس ـت ـعــدادات الــازمــة لسير عملية االخـتـبــارات
النهائية للفصل الــدراســي الـثــانــي ،فقد تــم تجهيز
وترميم كل مرافق مبنى المدرسة ،بما فيها المسرح
المدرسي ،وتم عمل الصيانة الالزمة للتكييف .وقد
أوضــح السالم عن عــدد الطلبة المتقدمين الختبار
اليوم وعددهم  ٧٧طالبا بالقسم العلمي و ٣٩طالبا
بالقسم األدبــي ،مضيفا أن هناك حالة غياب واحدة
بالقسم األدب ــي لالختبار النهائي ،ولــم تسجل أي
حاالت غش أو حرمان.
وح ــول االخ ـت ـب ــارات ق ــال الـطــالــب محمد خالد
العلي من القسم العلمي إن اختبار الرياضيات كان
ضمن المنهج المقرر ،مشيرا إلى أنه كان بحاجة
الى وقت لحله.

و قـعــت جامعة الكويت ومعهد الكويت
لــأبـحــاث الـعـلـمـيــة ،أم ــس ،اتـفــاقـيــة تـعــاون
تستهدف تعزيز العمل المشترك ،وتشجيع
ال ـش ـب ــاب ع ـلــى م ـم ــارس ــة ال ـب ـحــث الـعـلـمــي،
لتحقيق التنمية في البالد.
وأعـلــن الـجــانـبــان ،فــي بـيــان مـشـتــرك ،أن
"هذه االتفاقية تأتي ضمن حلقات التعاون
ً
ً
الـقــائــم ،وتعد ام ـتــدادا وتـطــويــرا لالتفاقية
السابقة الموقعة في ."2013
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن "االت ـف ــاق ـي ــة ضمت
عــدة بـنــود منها مــا يـحــدد مـجــاالت العمل

المشترك المستهدف تعزيزها بين الطرفين،
والتي تشمل التخطيط لألبحاث ،إلى جانب
تنفيذ دراسات وبحوث علمية مشتركة".
وأوضـ ــح أن االتـفــاقـيــة تتضمن االسـتـفــادة
من الكوادر والخبرات البشرية لدى الجانبين،
وتـنـسـيــق ج ـهــود االس ـت ـف ــادة م ــن المختبرات
والـ ـم ــراف ــق الـبـحـثـيــة وال ـت ـج ـه ـيــزات الـحــديـثــة
ال ـم ـت ــواف ــرة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ق ــواع ــد الـبـيــانــات
والخبرات التقنية والفنية واستثمارها بالشكل
الذي يحقق األهداف التنموية المشتركة.
وأشـ ــار إل ــى أنـهــا تــركــز على تشجيع طلبة

الجامعة وتنسيق الجهود في مجال دعم أبحاث
الــدراســات العليا واإلش ــراف المشترك عليها،
فضال عــن إص ــدار مطبوعات علمية مشتركة
تخص مخرجات األبحاث في المؤسستين.
وذكر البيان أن تبادل الخبرات بين جامعة
الـكــويــت ومـعـهــد الـكــويــت لــأبـحــاث العلمية
يأتي من خالل انتداب أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة للعمل في المعهد ،وكذلك انتداب
الباحثين العلميين من المعهد إلى الجامعة،
الفـتــا إلــى تشكيل فــريــق عمل مــن الجانبين،
لمتابعة تنفيذ بنود االتفاقية.

محليات 10
ً
«التخطيط» :تمويل الميزانية من «السيادي» لن يكفي إال  20عاما
ةديرجلا

•
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المجيبل أكد أنه سيؤثر على تصنيف الكويت االئتماني ومكانتها الدولية
محمد الجاسم

أكـ ــد ع ـضــو ال ـم ـج ـلــس األع ـلــى
ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ن ــاص ــر
الـ ـمـ ـجـ ـيـ ـب ــل ،أن وض ـ ــع ال ـك ــوي ــت
الحالي يعتمد على الصناعات
النفطية واالستثمارات من خالل
الصندوق السيادي ،مشيرا الى
ان الصناعات النفطية لن تستمر
كسلعة استراتيجية تعتمد عليها
الدولة والعالم يتجه الى وسائل
جديدة للطاقة بعيدا عن النفط.
وق ـ ــال ال ـم ـج ـي ـبــل ،ف ــي كلمة
ل ــه ،خ ــال ن ــدوة «كــويــت 2035
والـ ـنـ ـق ــاب ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة رؤي ــة
م ـش ـتــركــة» ،أم ــس االول ،الـتــي
نظمها اتحاد نقابات العاملين
في القطاع الحكومي بالتعاون

مع المجلس األعلى للتخطيط
والـتـنـمـيــة فــي مــركــز الـيــرمــوك
الـثـقــافــي ،ان الـتــوقـعــات تشير
الــى حتمية انـخـفــاض أسعار
ال ـن ـفــط خـ ــال ال ـع ـشــريــن سنة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ل ـي ـص ــل ال ـ ـ ــى ارق ـ ـ ــام
متدنية ،فضال عن عــدم قبول
الـعـبــث بــالـصـنــدوق الـسـيــادي
ال ـ ــذي ي ـق ــدر ب ـمــا يـ ـق ــارب 200
مليار دينار.
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى ان ال ـم ـي ــزان ـي ــة
السنوية الحالية تقدر بـ 22.5
م ـل ـيــار دي ـن ــار وت ــزي ــد سـنــويــا
لزيادة الدعوم والرواتب ،ومن
ال ـخ ـط ــأ ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ت ـمــويــل
ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق

الـ ـسـ ـي ــادي ،ح ـي ــث ان ذل ـ ــك لــن
ي ـك ـف ــي اال  20عـ ــا مـ ــا ت ـقــر ي ـبــا
وسيؤثر على تصنيف الكويت
االئتماني ومكانتها الدولية.
واصـ ــاف الـمـجـيـبــل ان رؤيــة
كويت  2035تهدف الى تحويل
ال ـكــويــت م ــن دولـ ــة ري ـع ـيــة الــى
دول ـ ـ ــة م ـن ـت ـجــة ي ـس ـت ـمــر مـعـهــا
الرفاه.
وح ــول التخصيص ،اشــار
ا لـ ـمـ ـجـ ـيـ ـب ــل ا لـ ـ ـ ــى أن ع ـم ـل ـيــة
ال ـت ـخ ـص ـي ــص يـ ـج ــب أن تـتــم
بشفافية عالية وتطبيق أسس
الحوكمة ومنع االحتكار وفتح
باب المنافسة بشكل واضح،
وكــذلــك السماح للمشروعات

الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة بـ ـ ــالـ ـ ــدخـ ـ ــول ف ــي
استثمار االنشطة التي سيتم
تخصيصها لتوسيع دا ئ ــرة
القطاع الخاص ورواد االعمال.
وقــال المجيبل ان مشروع
ال ـ ـحـ ــريـ ــر م ـ ـ ـشـ ـ ــروع رئ ـي ـس ــي
ف ـ ــي رؤي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،2035
وال ـك ــوي ــت ت ـه ــدف م ــن خــالــه
إلــى ان تكون منطقة الحرير
مـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــرا دول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
ومستقلة إداريـ ــا ومــالـيــا مع
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
س ـي ــادة ال ــدول ــة عـلـيـهــا وبـمــا
يـتــوافــق مــع دس ـتــور الكويت
لتكون مدينة متكاملة فيها
الـسـكــن والـتـعـلـيــم وال ـت ـجــارة
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـلــوج ـي ـس ـت ـيــة،
مشيرا الــى ان الـهــدف تجنب
االعتماد على تمويل الدولة
ل ـل ـم ـش ــروع واالعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
ج ــذب االسـتـثـمــارات لتمويل
هذا المشروع بقيمة تصل الى
 650مليار دوالر.

دعم التنمية

وبـ ـ ــدوره اك ــد رئ ـي ــس ات ـحــاد
نقابات العاملين في الحكومة
حـسـيــن ال ـعــازمــي ان الـنـقــابــات
شــريــك رئـيـســي مــع ال ــدول ــة في
د ع ــم عجلة التنمية ،موضحا
ان النقابات تؤكد ان ما عرض
عليها من قبل المجلس االعلى
للتخطيط ف ــي ه ــذه ال ـن ــدوة ال
يتعارض مع توجهات النقابات
ً
ً
ب ــل كـ ــان ع ــرض ــا م ـط ـم ـئ ـنــا لـنــا

جانب من المشاركين في ندوة «كويت »2035
ك ـن ـقــاب ـي ـيــن وك ـم ــواط ـن ـي ــن عــن
مستقبل الكويت.

النقابات ال تمانع «التخصيص»

اكـ ــد رئ ـي ــس ن ـقــابــة الـعــامـلـيــن
في بلدية الكويت محمد العرادة
ان الحلقة النقاشية حــول رؤيــة
الكويت والنقابات رؤية مشتركة
بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـجـلــس األعـلــى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط تـ ـه ــدف ال ـ ــى ت ـعــزيــز
التوعية للمواطنين بأهمية رؤية
ال ـكــويــت ،الفـتــا ال ــى أن الـنـقــابــات
ال ت ـمــانــع م ــن تـخـصـيــص بعض
االنـ ـشـ ـط ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة م ــادام ــت
العملية ال تنتهك حقوق الموظف
ال ـكــوي ـتــي ومـسـتـقـبـلــه الــوظـيـفــي
وتتم بصورة شفافة ولمصلحة
الكويت وشعبها.

«الفتوى» :أهمية صك البيع
للسفن باستقرار التجارة
أكد المستشار في إدارة الفتوى
والـتـشــريــع د .مــرســال الـمــاجــدي
أهمية االتفاقية والصك الخاص
في البيع القضائي للسفن ،ألنها
تـحــافــظ عـلــى اس ـت ـقــرار الـتـجــارة
ال ـب ـحــريــة ،م ــع حـفــظ ح ــق الـمــالــك
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـل ـس ـف ـي ـن ــة م ـ ــن ح ـجــز
سفينته في حال قام بشرائها من
خ ــال بـيــع قـضــائــي فــي أي دولــة
مشاركة في االتفاقية.
جاء ذلك في تصريح ادلــى به
ال ـمــاجــدي ل ــ»ك ــون ــا» ام ــس االول،
عقب مشاركته في اجتماع لجنة
األمم المتحدة للقانون التجاري
الدولي  -الفريق العامل المعني
بالبيع القضائي للسفن ،والــذي
عـقــد فــي ن ـيــويــورك ،وض ــم الــوفــد
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي أيـ ـ ـض ـ ــا ال ـم ـس ـت ـش ــار
عـبــدالــرحـمــن ال ـص ــواع م ــن ادارة
الفتوى والتشريع.
وقال الماجدي« :كون الكويت
تـ ـسـ ـتـ ـع ــد ل ـت ـش ـغ ـي ــل احـ ـ ـ ــد اكـ ـب ــر
ال ـمــوانــئ ال ـب ـحــريــة ،وه ــو مـيـنــاء
مـبــارك الكبير ،فقد يطلب منها
ال ـح ـج ــز ع ـل ــى ك ـث ـيــر م ــن ال ـس ـفــن
وب ـي ـع ـه ــا ب ـي ـع ــا ق ـض ــائ ـي ــا وف ــق
أح ـ ـكـ ــام هـ ـ ــذه االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،ل ــذل ــك
حـضــرنــا لـبـحــث ب ـنــود االتـفــاقـيــة
بحيث ال تتعارض مع القوانين
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ألن
تطبيق الـبـيــع الـقـضــائــي للسفن
قـ ــد يـ ــواجـ ــه م ـش ــاك ــل فـ ــي ت ـن ــازع
الـ ـق ــوانـ ـي ــن والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات بـيــن
ال ــدول الـمـشــاركــة فــي االتـفــاقـيــة».
وأضـ ـ ـ ــاف أن االجـ ـتـ ـم ــاع ت ـن ــاول
مـقـتــرحـيــن مـقــدمـيــن م ــن اللجنة
البحرية الدولية وسويسرا ،بشأن
األعمال التي يمكن االضطالع بها
مستقبال حول المسائل العابرة
لـ ـلـ ـح ــدود ف ـي ـمــا ي ـت ـصــل بــالـبـيــع
القضائي للسفن.

وأشار إلى أن اللجنة البحرية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ق ــدم ــت خـ ـ ــال ال ـ ـ ــدورة
السابقة مقترحا بشأن االعمال
التي يمكن أن يضطلع مستقبال
ب ـخ ـص ــوص ال ـم ـس ــائ ــل ال ـع ــاب ــرة
لـ ـلـ ـح ــدود ف ـي ـمــا ي ـت ـصــل بــالـبـيــع
ال ـق ـضــائــي لـلـسـفــن ،وح ـ ــددت في
مقترحها مشاكل معينة مرتبطة
بـ ـع ــدم االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف فـ ــي دولـ ـ ـ ــة مــا
ب ــأحـ ـك ــام ق ـض ــائ ـي ــة صـ ـ ـ ــادرة فــي
دولة اخرى.
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ً
ّ
عقلنة السنة النبوية أوال

ّ
السنة النبوية هي المصدر الثاني للدين والتشريع اإلسالمي ،ولها
وفي
اإلسهام الفعال ،بعد كتاب الله تعالى ،في صياغة "عقل" المسلمِ ،
إثــراء "وجدانه" وتشكيل ثقافته الدينية ،وتوجيه "سلوكياته" تجاه
مواطنين ،ونظامه
مجتمعه ،بمكوناته المختلفة ،مواطنين وغير
ّ
السياسي ،تجاه العالم المعاصر .لذا ،كان االهتمام بالسنة ،رواية ودراية،
من الـضــرورات على دولنا وعلمائنا ،وعلى التربويين في المناهج
بتشكيل عقول ّالناشئة ووجدانها ،منذ النشأة
الدينية ،كونها المعنية
ُ
يحفظونها
عظيمة،
عناية
ة
بالسن
ول
األ
المسلمون
المبكرة .اعتنى
ّ
وينقلونها شفاهة ،من جيل إلى جيل ،حتى ّقدر تعالى لسنة نبيه أن
تجمع وتحفظ كما حفظ قرآنه الكريم ،فسخر لهذه المهمة الجليلة
ً
ً
ً
رجاال ،أوتوا صبرا وجلدا ،وذاكرة موسوعية ،وبصيرة نافذة ،استفرغوا
في طلب العلم الشريف والترحال في الحواضر اإلسالمية.
طاقاتهمّ ،
مرت السنة بمرحلتين:
األولـ ــى :الجمع وال ـتــدويــن :ظــل الـحــديــث الـنـبــوي ي ـتــداول شفاهة
ً
ً
وسماعا عبر األجيال على امتداد ( )150عاما ،ونشط لطلبه وجمعه
وأمصاره ،جمع من العلماء المخلصين ،تحملوا مشاق
من كل مصادره ّ
الترحال ،خدمة لسنة نبيه عليه الصالة والسالم ،وكانت حصيلة الجمع
والتدوين ،مئات األلوف من المرويات واآلثار واألسانيد.
الثانية :الفرز والتقييم :توصل علماء الحديث إلى معايير علمية
لتمحيص المرويات :معايير في السند (تأكيد عدالة الراوي بفحص
ً
ً
سيرته الذاتية) وأخــرى تتعلق بالنص (أن ال يخالف قــرآنــا ،أو أمــرا
ً
ً
ً
ً
ً
ً
معقوال ،أو علما مقطوعا أو تاريخا ثابتا أو واقعا مشاهدا أو قيمة
أخالقية) ،وهي تعد أدق معايير أبدعها العقل اإلسالمي في ذلك الزمن.
ً
لقد بذل العلماء جهودا مضنية في تنقية المرويات ،بعد أن فشا
الوضع والتزوير في حواضر المسلمين ،في القرن الثاني الهجري ،حتى
عدت بالمليون ،وبتفعيل تلك المعايير ،جمع اإلمام مالك (ت179هـ) 100
ً
ألف حديث ،لكنه ّ
دون في موطئه  1720حديثا ،وجمع اإلمام البخاري
ً
ّ
(ت256هـ)  600ألف ،ودون  2761حديثا في صحيحه ،وانتقى اإلمام مسلم
ً
(ت261هـ) من  300ألف حديث 12 ،ألفا ،لكن هذه الجهود ،انصبت على
ً
ً
صحة السند دون المتن إال قليال ،بمعنى أن نقد المتن لم يكن مفعال
وبخاصة إذا كان في الصحيحين.
على نطاق واسع
ّ
فقد يصح
العقل،
يقبله
مما
النص
يكون
أن
ة
السن
بعقلنة
أقصد
ً
ً
ً
ً
السند ،ويكون المضمون مخالفا للمنطق السليم :قرآنا أو مبدأ علميا
ً
ً
أو تاريخا أو واقعا ملموسا أو مشاهدا:
 -1فال قيمة لمرويات تجسم الذات اإللهية ،وتنسب أعضاء وجوارح،
يتعذر حملها على المجاز -2 .وال يلتفت لحديث أن نبينا ،سحره
يهودي ،حتى خيل إليه أنه يأتي الشيء وهو ال يأتيه ،وأن الشيطان ألقى
على لسانه ،في الصالة "تلك الغرانيق ُ
العلى وأن شفاعتهن لترتجى"
َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
اس" .وال نقبل حديث أنه عليه
بعد أن قال تعالى "والله يع ِ
صمك ِمن الن ِ
الصالة والسالم ،كان يدور على نسائه في ساعة واحدة من الليل ،كونه
أوتي قوة ثالثين! فذلك مما ال ينسجم وسجايا من شغلته أعباء الرسالة.
ً
واض ــرب صفحا عــن حــديــث ،لما فتر الــوحــي ،حــزن عليه الصالة
والسالم ،وفكر بأن يرمي نفسه من شاهق الجبال!
وال تصدق أن من بعثه تعالى ُرحمة للعالمين ،يقولُ :بعثت بالسيف
وجعل رزقــي تحت ظل رمحي! ونصرت بالرعب! وأنــه أمر باالغتيال
ً
غدرا! وأغار على مسالمين دون أن يدعوهم! فكل ذلك تأباه أخالقيات
آيات من
من وصفه تعالى بالخلق العظيم -3 .وكل المرويات عن سقوط
َّ َ
القرآن الكريم ،أو نسيانها ،أو نسخها ،هدر ،بعد قوله تعالى َ"و ِإنا ل ُه
َ
ُ َ
ل َح ِافظون" -4 .ونحن في حل من قبول مرويات تحقر المرأة ،وتصورها
ً
رمز شؤم ،أو شيطانا ،وأنها تقطع الصالة كالكلب والحمار! وال يلزمنا
حديث "لوال أمنا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر" ،هو من اإلسرائيليات
المخالفة للنصوص القرآنية.
 -5وال تلزمنا مــرويــات قتل الـمــرتــد المناقضة لنصوص حرية
المعتقد القرآنية.
ً
ختاما :تلك نماذج لمرويات صحيحة أسانيدها ،معلولة متونها،
فال تالزم بين صحة السند والمتن.
*كاتب قطري

إفطار في حي الزهور *

أحمد باقر

ّ
رياح وأوتاد :فرحة المخلفين باعتذار عايض وحديث المقيمة المصرية
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ّ
• ف ــرح الـمـخــلـفــون عــن الـصـحــوة بــاعـتــذار
الشيخ القرني عما سمي «أخـطــاء الصحوة
اإلسالمية» ،وذلك ألن الشيخ القرني وقع في
خطأ فادح ،فلم يبين األخطاء التي يقصدها،
واكتفى بالقول« :األخطاء التي خالفت الكتاب
ّ
والسنة وخالفت الدين الوسطي» ،مما أدى إلى
تفسير كالمه على غير مراده.
ف ــا ش ــك ع ـن ــدي أنـ ــه ل ــم ي ـق ـصــد االعـ ـت ــذار
عــن اإليـجــابـيــات الكثيرة المميزة للصحوة
اإلسالمية مثل إقبال الشباب على المساجد،
وإح ـيــاء كثير مــن السنن الـنـبــويــة ،وانتشار
الحجاب بين النساء والدروس الدينية ،وإنشاء
الجمعيات الخيرية التي أغاثت الماليين من
المنكوبين في العالم ،وخففت ويالت الحروب
على المدنيين والالجئين.
وربـمــا كــان القرني يقصد المتطرفين أو
اإلرهــابـيـيــن الــذيــن شــوهــوا الــديــن اإلســامــي
وانحرفوا ببعض الشباب الذين توجهوا إلى
االل ـت ــزام بــالــديــن نحو أم ــور ال يقرها الــديــن،
ولـكـنــه لــم يــذكــر ،ســامـحــه ال ـلــه ،أن للصحوة
ً
ً
دورا كبيرا في محاربة أولئك المتطرفين ،ورد
عدوانهم وتنبيه الشباب إلى خطرهم.
ولـكــن إذا كــان الـقــرنــي يقصد المتطرفين
فقط ال كل الصحوة وما فيها من إيجابيات،
فلماذا لم يوضح ذلك؟ وهل استدرجه المذيع
أثناء التحضير للمقابلة ،وقال له إن التركيز
سـيـكــون عـلــى ال ـت ـطــرف وال ـف ـت ــاوى الخاطئة
التي شوهت الصحوة؟ هذا جائز ،ولكن كان
ً
على القرني أن يكون حذرا ويبين الخطأ الذي
يقصده ،ومن قام به ومن المسؤول عنه ،وما
الفتاوى الخاطئة التي تم التراجع عنها ،وأال
َ
عام يستفيد منه خصوم تعاليم
يستدرج بكالم ٍ
وأحكام الشريعة اإلسالمية ال خصوم الصحوة
فـقــط ،خــاصــة ونـحــن نشهد هجمة مسعورة
على الشريعة اإلسالمية وأحكامها الثابتة

يقودها العلمانيون برعاية غربية في جميع
بالد المسلمين .أما نحن فنفخر بحمد الله بما
حققته الصحوة اإلسالمية من إنجازات هائلة،
ويكفي إلقاء نظرة واحدة على بيوت الله في
هذا الشهر الكريم لنشاهد الشباب من القراء
والحفاظ الذين يؤمون الناس في صالة القيام،
وموائد اإلفطار في كل مكان ،والتبرعات التي
ال تكاد تجد نظيرا لها ،وإنشاء المؤسسات
اإلســامـيــة مثل هيئة الـقـ ّـصــر ،وبـيــت الــزكــاة،
واألمانة العامة للوقف ،والجمعيات اإلسالمية
األهلية ،مثل جمعية اإلصالح ،وجمعية إحياء
ال ـتــراث ،وجمعية الــدكـتــور السميط ،وكذلك
ت ـعــديــل كـثـيــر م ــن ال ـقــوان ـيــن ل ـتــواكــب أح ـكــام
الشريعة اإلسالمية ،مثل منع الخمور والقانون
الـمــدنــي وقــانــون الــزكــاة والـبـنــوك اإلسالمية
وقــانــون إجــازة األمــومــة وحماية عمل المرأة
مــن االس ـت ـغــال ،وتـعــديــات أخ ــرى مهمة في
قوانين الجزاء والمطبوعات ،وحماية المال
العام ،وعدم االعتداء على الخصوصية وغيرها
الكثير ،وكل هذه اإلنجازات وغيرها شارك فيها
الكثيرون من الشخصيات الفاضلة وشباب
الـصـحــوة فــي مختلف الـمـجــاالت السياسية
وال ـط ـب ـيــة وال ـه ـنــدس ـيــة وال ـجــام ـع ـيــة لـخــدمــة
بلدانهم دون تطرف أو شــذوذ .وليس معنى
ذلك أن الصحوة معصومة ،ألن األخطاء تحدث،
فالدعاة والسياسيون بشر ويختلفون خاصة
في المجال السياسي ،وكل ابن آدم خطاء ،لذلك
تصدينا نحن بفضل الله ومعنا كثير من أبناء
الصحوة لكل األخطاء التي رأيناها مثل الدعوة
للخروج والمظاهرات غير المرخصة ،وبعض
الكلمات واأللفاظ المخالفة للشرع والقانون
في بعض الـنــدوات السياسية ،والتزمنا مع
كـثـيــريــن م ــن مـشــايــخ ال ـص ـحــوة الـمـعــروفـيــن
بالطرح الشرعي السليم.
إن اإلنـ ـص ــاف أمـ ــر رب ــان ــي وش ــرع ــي وهــو

مطلوب من القرني ومن العلماني ومن الجميع.
• ألف تحية لألخت المقيمة المصرية التي
نشر لها شريط فيديو يوم األربعاء الماضي
أث ـن ــاء ت ــوزي ــع الـ ـخـ ـض ــراوات الـمـجــانـيــة أم ــام
إح ــدى الـجـمـعـيــات ،تـحــدثــت فـيــه عــن خـيــرات
الكويت التي غمرتها وغمرت كل الكويتيين
والوافدين ،وكانت كلماتها نابعة من القلب،
وهي تقول« :الناس كلها كويتي وغير كويتي
تأخذ من نعمة الكويت ،صار لي أربعين سنة
وعمري ستين سنة وزرت عشر دول ما شفت
بلد مثل الكويت ،ال يوجد فقير في رمضان ال
يأكل لحم أو دياي أو سمك كل يوم ،عايشين
مبسوطين ومستورين» .هذه الكلمات العفوية
التي نبعت من قلب هذه األخت رسالة إلى كل
مــن يـحــاول دق إسفين وي ــزرع الكراهية بين
إخواننا الذين يعيشون معنا في البيوت أو
في مختلف مجاالت األعمال ،يدرسون أبناءنا
فــي ال ـمــدارس ،ويعالجون كبارنا ومرضانا
في المستشفيات ويسدون النقص في أعمال
كثيرة مطلوبة.
وكذلك فإن كالمها رسالة للمتبطرين على
النعمة الــذيــن يـصــورون الكويتيين بصورة
ال ـف ـقــراء المحتاجين والـمـطـلــوبـيــن الــذيــن ال
يـ ـج ــدون قـ ــوت ي ــوم ـه ــم ووق ـ ـ ــود س ـي ــارات ـه ــم،
وي ـت ـنــاســون ك ـيــف جـمـعــت ال ـق ـبــائــل مــايـيــن
الدنانير فــي ســاعــات قليلة لدفع دي ــات عدد
قليل مــن الـمـســاجـيــن والـمـحـكــومـيــن ،وكيف
تبرعت عائالت كويتية كريمة لسداد ديون
المطلوبين الذين تقل أعــدادهــم عن أي دولة
أخرى في العالم ،كما يتناسون دور بيت الزكاة
ووزارة الشؤون.
الوافدة العزيزة صورت الكويت في أحلى
ص ـ ــورة ،وهـ ــي ح ـق ـي ـقــة ،ف ــي ح ـيــن ي ـصــورهــا
بعض أبنائها بــأســوأ ص ــورة ،وال حــول وال
قوة إال بالله.

زوايا ورؤى

د .خولة مطر
قالت لها أتمنى أن أدعوك على اإلفطار في بيتي المتواضع مع
أوالدي الثالثة ،ولكن أنا خجلة لن بيتي في حي الزهور ،لمعت عينا
السيدة وهي تسمع حي الزهور الذي هو أكثر من حي في أكثر من
مدينة عربية ،ليست كلها عــواصــم بــل حتى الـمــدن المتطرفة من
خريطة الوطن .سرحت بعض الشيء في بحثها منذ سنين عندما
اكتشفت فجأة أن هناك أحياء زهــور في عــدد من المدن العربية،
وعندما بحثت عن تاريخها وجــدت أن الكثير من التشابه يتبع
االسم ،ففي معظمها هي أحياء فقيرة لسكان الطبقة الكادحة ،حيث
الجدار عند الجدار ،وخلفها غرف صغيرة معتمة من ندرة الكهرباء
أو كثرة انقطاعها ،ورطبة من قلة دخول أشعة الشمس الدافئة إلى
تلك المكعبات التي تسمى مساكن .يتعب سكانها من تعبهم ،وهم
ً
يحاولون أن يخلقوا مساحات آدمية فيها ،وتبقى هي أكثر دفئا
بقلوبهم من كثير من القصور الرخامية .استدرجت السيدة تلك
الفتاة األم في الحديث عن أسرتها الصغيرة والكبيرة ،وعن حيهم
ً
ً
الذي هو أكثر أمنا وسالما المرأة مثلها ،حيث تعيش وحيدة مع
أوالدهــا لعمل زوجها في مدينة بعيدة .تبقى هذه األحياء خائفة
على سكانها ،تخلق لألطفال مساحات من رمل وطين ليلهوا بها،
حيث ال حدائق عامة وال فضاءات جماعية ،تقول لها كنت سأدعوك
لنجلس في الحديقة العامة القريبة من الحي ،والتي كانت هي غرفة
معيشة لكثيرين منا حتى استولى عليها ذاك المتنفذ ،فاقتلع الشجر
وراح يحفر ويحفر
والياسمين والزهور ،ورمى بالمراجيح الصدئةّ ،
عميقا في األرض حتى تصور بعض األهالي السذج أن السبب في
هدم الحديقة هو اكتشاف المسؤولين آلبار نفط أو غاز أو مناجم
للذهب في قطعة األرض تلك أو ربما آثار تاريخية.
عندما ردد أحدهم ذاك بقناعة العارف ضحك الشاب الجامعي،
وقال له "أي نفط أي ذهب أي آثار؟" ،ابحث عن الثروة! هز الرجل رأسه
غاضبا أو ربما ألنه لم يفهم حتى هجمت الجرافات والرافعات ومئات
العمال والمهندسين ،وما هي إال بضعة أشهر حتى ظهرت مالمح
واضحة ،وبدأت األسوار باالرتفاع،
المجمع السكني والتجاري الفخم
ُ
وما هي إال سنوات حتى تمدد المجمع وشرد آخرون من بيوتهم ألن
الفقر ال يتجاور مع الغنى ،فكيف تتجاور النجاسة مع الطهارة ،كما
قال ذاك المسؤول الرفيع فوق كرسيه الذي بدا أكبر منه؟!
لم يدم االسترسال طويال ،وعــاد الحوار إلى نقطة البدء ،وهي
الدعوة على اإلفطار من عاملة النظافة للسيدة التي تحمل بضعة
أسطر قبل اسمها لوصف وظيفتها! رددت السيدة إنه يشرفها أن
تفطر في المنزل المتواضع في حي الزهور ،وعادت مرة أخرى تطرح
السؤال نفسه :لماذا ال يوجد حي للزهور في مدينتها ،رغم أن الفقر
قد ّ
سور المدينة وراح محدودو الدخل يصطفون كما يحب البعض
تسميتهم أو تجميلهم أو تنظيفهم من تلك الصفة التي تعد عند
البعض عارا رغم أن السارقين يجوبون الشوارع والمجمعات فخرا
واعتزازا هم وأبناؤهم!
يصطف مـحــدودي الدخل عند مكاتب تــردد عليهم عــودوا غدا
ً
أو بعد غد أو األفضل أال تعودوا ،فالقائمة طويلة لمن ينتظر بيتا
من بيوت اإلسـكــان أو بيوت ذوي الدخل المحدود ،وسمعت هي
عبدالحليم في أغنيته الشهيرة ،وقد ّ
حور بعضهم كلماتها من طول
انتظاره "يا ولدي قد مات شهيدا من مات في انتظار بيت لإلسكان؟!".
اضطرت الفتاة أن تعود إلى عملها حتى تلحق بإكمال مهماتها
وت ـج ــري إل ــى الـبـيــت إلع ـ ــداد وج ـبــة إف ـط ــار شـهـيــة لـهــا وألبـنــائـهــا
ولضيفتها التي بقيت مشدوهة من كرم الفقراء في بلداننا وبخل
األغنياء ،فعندما تشاركك عاملة النظافة إفطارها فهي بذلك قد
تبخس في إفطاراتها المتبقية من النصف الثاني لشهر الصيام،
ألنها فقط تعرف أن المحبة تعني أن تقتسم العيش والملح والرغيف
وطبق الرز "المعمر".
وعادت السيدة إلى حزنها على أن فقراء مدينتها ال يملكون حتى
حيا للزهور تحمل تسميته شيئا من الجمال الــذي هو انعكاس
لجمال سكانه من فقراء هذه األرض الذين هم أكثر قربا منها.
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

سعود العرفج

إن كنا نريد لهذا الوطن البقاء وللشعب االستقرار والرخاء ...فهذه حلول ألغلب مشاكلنا ()4-2
السلطة التنفيذية :مجلس الوزراء

ً
استكماال للمحور السياسي في هذه الدراسة التي تنسجم وتتفق
مع رؤية الكويت الجديدة  ،2035نتناول اليوم السلطة التنفيذية ،أي
الحكومة ،ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،وهي السلطة
الثانية في ترتيب السلطات الـثــاث ،ومهمتها تنفيذ القوانين التي
تصدرها "السلطة التشريعية" أي مجلس األمة ،ومتابعة الصرف على
المشروعات ومراقبة تنفيذها ،وحماية أمن الوطن وإدارة شؤون الدولة
وتوفير الخدمات للمواطنين من خالل وزارات الدولة المختلفة.

حلول لتطوير األداء الحكومي

في شأن تشكيل الحكومة ،يجب أن يكون لدى األمانة العامة لمجلس
الوزراء قاعدة بيانات ،يتم تحديثها باستمرار ،تتضمن أسماء الكفاءات
من "التكنوقراط" ،الذين يحملون أعلى الشهادات (غير المشكوك فيها
ً
علميا) والخبرات العلمية في مختلف التخصصات ،لالستفادة من
خبراتهم ،من دون اللجوء إلى الترضيات والمحاصصة السياسية التي
أثبتت فشلها على مدى السنوات الماضية.
ً
كما يجب الحرص على أن يشمل التشكيل الحكومي شبابا أكفاء،
سواء من أبناء األسرة أو من خارجها ،ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء
من الشباب ،من أجل ضخ دماء وأفكار ومهارات حديثة ومتطورة تعود
بالنفع على الوطن والمواطنين ،ألن الشباب يمثلون أكثر من  70في المئة
من المجتمع ،ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بين  17و 45سنة تعتبر هي
األعلى بين عدد المواطنين ،والشباب هم أكثر اطالعا ومواكبة ألدوات
العصر الحديث ،وإنني على يقين أن شباب الكويت ال يقلون كفاءة عن
شباب أي دولة متقدمة في العالم ،ولكنهم يحتاجون إلى فرصة للتمكين
وبيئة جاذبة للعمل والتطوير.

البحث والتطوير R&D

ي ـج ــب إنـ ـش ــاء إدارة ال ـب ـح ــث وال ـت ـط ــوي ــر R&D) research and
 )developmentفــي األمــانــة العامة لمجلس الـ ــوزراء ،وفــي كــل وزارة
من وزارات الــدولــة ،وتتشكل من االستشاريين والخبراء من مختلف
التخصصات ،مهمتها وضع النظم الحديثة التي تكفل تطوير العمل
بكل وزارة ،وتـكــون هــذه األنظمة ثابتة وتحمل رؤي ــة مستقبلية وال
تتأثر بتغيير الوزير ،وتأخذ صفة القانون وتكون غير قابلة للتغيير
أو االستثناءات من الوزير أو الوكالء ،ويتم تطبيقها بحذافيرها على
الجميع ،وأعـلــى سلطة ال تستطيع تغييرها أو وضــع االستثناء ات
عليها .وتعمل على جلب خبرات الدول المتقدمة وتطبيقها بما يتناسب
وطبيعة دولة الكويت؛ فاليابان على سبيل المثال ،قبل أكثر من 150
سنة أرسلت وفودها الى الدول المتقدمة لتتعلم منها وتجلب الخبرات
إليها ،واآلن أصبحت الـيــابــان واح ــدة مــن أغـنــى دول العالم وأقــواهــا
ً
اقتصاديا ،كذلك فعلت الصين ،وأيضا فعلت دولة اإلمارات؛ عندما قامت
باستيراد التكنولوجيا الحديثة والخبرات والتجارب األجنبية المتطورة
واالستفادة منها في بناء الدولة الحديثة.
ً
وما أدعو إليه ليس غريبا على الكويت ،فقد فعل ذلك المرحوم حمد
الجوعان ،الذي أسس "التأمينات االجتماعية" على نظم حديثة ومبتكرة،
فبعد زياراته واطالعه على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا
المجال ،قام بجلب أحدث األساليب والنظم في التأمينات االجتماعية
وتم تطبيقها في الكويت .إن احترام تطبيق القوانين وعدم االستثناء
ألي من كانت صفته أو منصبه أمر بدهي ومطبق في جميع دول العالم
المتقدمة ،وإنه الطريق الصحيح والبداية الحقيقية للقضاء على الفساد
والنهوض بالدولة وبث الطمأنينة بين أفراد الشعب ،ويعزز ثقة المواطن
بحكومته ،وبأن حقه مصون ،ولن يتعدى عليه من لديه واسطة هنا أو
هناك ،وكذلك يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

الوزير

ً
ً
يجب منح الوزير راتبا شهريا ال يقل عن  15ألف دينار ،مع مكافأة
الوزير الذي ينجح في أداء مهامه ويحرز تقدما في وزارته ،ويطور األداء

ويحل المشكالت بمكافآت سنوية ،كي تتمكن الحكومة من االستعانة
بذوي الخبرات والكفاءة العالية من المتميزين في إدارة القطاع الخاص
ً
لتولي المنصب الـ ــوزاري ،والــذيــن غالبا مــا يـعـتــذرون عــن تــولــي هذا
المنصب ،لكثرة األعباء السياسية واإلداريــة واالجتماعية ،بمقابل ال
يصل إلى مستوى ما يدفعه القطاع الخاص.
كما يجب تعزيز منصب "الوزير" ،ومنحه صالحيات كاملة للعمل
بحرية في وزارته ،وفق رؤية حكومية متكاملة ،وأن يدير وزارته وكأنها
"شركة" يسعى إلى زيادة أرباحها وتخفيض مصاريفها ،على أن تكون
هناك معايير لتقييم الوزير ووزارتــه من قبل الجمهور والمراجعين،
ً
خالل سنة من توليه المنصب الوزاري ،ناهيك طبعا عن الدور الرقابي
لمجلس األمة على السلطة التنفيذية بجميع أفرادها.
ّ
المقصر أو الــذي لم يحرز أي تقدم ملموس في وزارتــه،
أما الوزير
ً
ً
ً
ســواء إداري ــا أو ماليا ،فيتم االستغناء عنه فــورا ،مع عــدم توزيره في
الحكومات القادمة.

ً
ثانيا :المسار االجتماعي:

ً
إن التطور السياسي الــذي تحدثنا عنه سابقا سيتبعه معالجة
للجوانب االجتماعية واالقتصادية واألمنية ،وفي المسار "االجتماعي"
سأستعرض بعض القضايا المزمنة ،مع طرح الحلول العملية لها.
وأنــا هنا أوجــه حديثي إلــى النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء،
وأتمنى أن يكون لدى مجلس الوزراء مكتب استشاري للبحوث والتطوير
( ،)R&Dوخبراء ممن لديهم رؤية ودراية بتنمية وتطوير المجتمعات،
وال ُيمنع أن يكونوا خـبــراء أجــانــب ،إضــافــة إلــى الـخـبــراء الكويتيين،
ً
ً
يقدمون إليه رصدا حقيقيا لواقع المشكالت االجتماعية ،ويطرحون
الحلول لها ،التخاذ القرارات الجريئة لحل هذه المشكالت ،وفي مقدمتها
تفعيل قيم المواطنة ،والعمل على دمج كل أطياف وطوائف المجتمع
في بوتقة واحدة في حب الكويت ،وتجريم التمييز االجتماعي والديني
والمذهبي والمناطقي.

«البدون»

أولى المشكالت االجتماعية المزمنة هي مشكلة "البدون" ،فال يليق
ً
أبــدا بالكويت "مركز اإلنسانية العالمي" ،وفــي عهد "قائد اإلنسانية"
سمو الشيخ صباح األحمد ،أن تستمر هذه المشكلة اإلنسانية تتدحرج
ككرة الثلج ،يستغلها السياسيون في مواسم االنتخابات دون اعتبار
للمعاناة اإلنسانية التي يعيشها هؤالء ،وصورة الكويت في المحافل
ً
الدولية ...إذا ما الحل؟
لعل ما طرحه األستاذ أحمد الصراف في مقاله في "القبس" بتاريخ
 7مايو  2018تحت عـنــوان "عــم صــالــح ...وســع صــدرك لكالمي" يمهد
الطريق للحل.
يقول الصراف" :الحل بالسعي الجاد لدى الحكومة لتقوم بتشكيل
لجان من خيرة المواطنين ،وما أكثرهم ،للنظر في ملفات هذه الفئة،
وإجراء المقابالت الشخصية مع أطرافها ،وتجاوز المعوقات اإلدارية،
ومن ثم تقسيمهم إلى فئات واضحة المعالم ،تمنح األولى منها الجنسية
الكويتية ،مع شروط صارمة ومحددة ،وتعطى الثانية إقامات دائمة ،ومن
ً
بعدها يتم منح أفرادها من الجيل التالي الجنسية الكويتية ،وأيضا مع
شروط أمنية صارمة… وهكذا بحيث يتم إغالق ملف (البدون) مرة وإلى
األبد" ،انتهى االقتباس.
وفي رأيي ...بعد منح الفئة األولى الجنسية ،يتم منح الفئة الثانية
إقامة دائمة مدة  10سنوات ،على سبيل المثال "غرين كــارد" ،لضمان
الــوالء للوطن وحسن السير واألخــاق وسالمة الملف األمني ،بعدها
تمنح الفئة الثانية الجنسية وفق شروط وضوابط وعدم استثناءات.
ويجب على مجلس ال ــوزراء تكليف قسم البحث والتطوير لديه،
وبمشاركة العم صالح الفضالة ،بــزيــارة البلدان التي لديها تجارب
مشابهة واالستفادة منها في طــرق حسم هــذه القضية ،وأخــذ أفضل
ً
الطرق وتطبيقها في الكويت ،إذا كانت الحكومة جادة فعال في حل هذه
ً
المشكلة ،وإال على العم صالح الفضالة وجهازه تقديم استقاالتهم فورا!

تزوير الجناسي

ً
تزوير الجناسي من القضايا التي أحدثت أزمة ثقة وخلال في المجتمع
الكويتي ،وهي مشكلة أخالقية في المقام األول ،وحسم هذه المشكلة
يتطلب إرادة سياسية وإدارة حكومية قوية ،ال تتدخل فيها االعتبارات
السياسية ،وتطبق القوانين المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها من
دون استثناءات.
أولى خطوات حل هذه القضية ،أن تقوم الحكومة بإعالن مهلة لمن
حصلوا على الجنسية من دون وجه حق للمبادرة بتسوية ملفاتهم خالل
 6أشهر ،ومنح الثقة للمبادرين بعدم معاقبتهم ومنحهم إقامة دائمة
مدة  10سنوات ،بعدها يحصلون على الجنسية وفق الشروط المحددة،
وبعد المهلة المشار إليها يقوم قسم من البحث والتطوير ( )R&Dفي
األمانة العامة لمجلس الوزراء ،وبالتنسيق مع الجهات المعنية ،بإجراء
مراجعات لكشوف التجنيس ،ومن ثم تحليل ( )DNAللمشكوك في قيامهم
بالتزوير ،ومن يثبت تزويره للجنسية ُيحاكم ويتم إبعاده عن البالد.
ويجب تعديل قانون الجنسية وتحديثه بما يتماشى مع متطلبات
العصر وتطور المجتمع ،كما يجب توحيد درجــات الجنسية لجميع
المواطنين وعدم ربط الجنسية بالديانة ،وتمنح الجنسية الكويتية
لكل من تتوافر لديهم الشروط.
وأنا لست مع سحب جنسية أي مواطن ،مهما تكن األسباب السياسية
الدافعة إلى ذلك ،ولكني مع تطبيق القانون بعدالة على الجميع.

تزوير الشهادات الدراسية

ً
إن تداعيات هذه المشكلة خطيرة جدا على الوطن والمواطنين ،ولنا
ً
ً
ً
ً
أن نتخيل طبيبا مزورا نأتمنه على أرواحنا ،أو مهندسا مزورا يبني
بيوتنا! وهكذا لكل من تسول له نفسه أن يزور شهادته ،فاألمر يتطلب
تفعيل القوانين المحلية وبروتوكوالت التعاون مع الدول التي يدرس
ّ
للتثبت من صحة الدراسة والشهادات الدراسية،
فيها الطلبة الكويتيون،
ومراسلة الجهات المختصة والمعنية في الكويت ،ممثلة في وزارتي
التربية والتعليم العالي ،من دون تدخل وسطاء.
كـمــا يـجــب إع ــان مهلة  6أشـهــر لـمــن حـصــل عـلــى ش ـهــادة دراسـيــة
بالتزوير ،بالتقدم إلى جهة عمله أو إلى وزارة التربية لتسوية األمر،
مع إعفائه من العقوبة وعدم مطالبته برد رواتبه التي حصل عليها،
وإعــادة تعيينه بحسب آخر شهادة سليمة حصل عليها ،وبعد هذه
المهلة يقوم قسم البحث والتطوير ( )R&Dفي وزارة التربية بمراجعة
جميع الكشوف وإعداد قوائم المزورين وإحالتها إلى النيابة لمحاكمتهم،
وإبعاد الوافدين المزورين عن البالد ،أما الكويتيون فتتم إقالتهم من
وظائفهم ومعاقبتهم بالحبس والغرامة مع رد المبالغ التي حصلوا
عليها من وظائفهم.

المخدرات والخمور

لماذا تنتشر المخدرات بكثرة في الكويت والسعودية وباكستان
وإيران وأفغانستان أكثر من غيرها من الــدول؟! من بين أسباب كثيرة
أخرى ،لسنا في مجال مناقشتها بهذه الدراسة ،نجد أن القاسم المشترك
بين هذه الدول أنها تمنع تداول الكحوليات ،رغم انتشارها في السوق
السوداء ،وفي الوقت نفسه ينتشر فيها الفساد والرشا ،فهل تقدمت
ً
ً
ً
هذه الدول علميا وثقافيا وأخالقيا بشكل الفت عن باقي دول العالم؟!
في نظري العكس صحيح ،والبد من مناقشة هذا األمر من دون مواقف
مسبقة بالرفض أو الموافقة ،مــن أجــل التخلص مــن آفــات المخدرات
وآثارها االجتماعية والنفسية واالقتصادية المدمرة ،لذا أقترح تقنين
السماح بتداول الكحوليات مثل أغلب دول العالم ودول الخليج ،ووضع
قوانين صارمة ألي مخالفات سلوكية أو اجتماعية مثلما هو حاصل في
جميع دول العالم التي نستورد كل نظمها الحديثة منها.

دور العبادة لألقليات

ً
عندما ُ
كنت في زيارة لنيويورك ،مؤخرا ،لعمل بعض الفحوصات في
مستشفى سانت لويس ،فوجئت بوجود مبنى كامل للقلب باسم الشيخ

صباح األحمد - SABAH ARRHYTHMI Institute
_http://www.stlukeshospitalnyc.org/Al-Sabah_Arrhythmia
 /Instituteقابلت البروفيسور العربي األصل سامي هاشم ،وقال لي ،إن
الشيخ صباح األحمد َّ
تبرع لبناء هذا الجناح على نفقته الخاصة ،والذي
ُيعد من أفضل األجنحة بالمستشفى ،وهو َّ
مزود باألجهزة الحديثة في
العالم ،وهــذا الجناح ُيعالج فيه اآلالف من مرضى القلب من مختلف
ً
البلدان واألدي ــان حــول العالم ...حقا إنــك "أمير اإلنسانية" يا صاحب
السمو ،لما لكم من مجهود كبير في العمل اإلنساني لبناء مستشفى
حتى لغير المسلمين .ومن هنا ،فإنني أناشد أميرنا (قائد اإلنسانية)،
وأناشد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائبه األول ووزير
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ،أن تقوم الحكومة بتخصيص موقع
على غرار "منطقة السفارات" إلنشاء دور العبادة لألقليات غير المسلمة
ً
في الكويت ،علما أن نحو  70في المئة من عدد سكان الكويت من األجانب،
ويحملون جنسيات وديانات مختلفة.
خالل زيارتي ألستراليا دخلت أحد المساجد لصالة الجمعة ،مما يدل
على روح التسامح واحترام األديان وإنشاء دور العبادة لألقليات في
هذه الدول ،وفي فبراير الماضي ُ
كنت في زيارة لدول أميركا الجنوبية؛
ال ـبــرازيــل وج ــزر كوستاريكا وكولومبيا وبنما وغـيــرهــا ،وشــاهــدت
بعيني المساجد تجاور الكنائس والمعابد ،في جو روحاني يسمح
بممارسة الجميع لعباداته وطقوس ديانته ،ولنا كذلك فيما حدث من
تعاطف شعبي وحكومي مع المسلمين في نيوزيلندا إثر حادث مسجد
كرايستشيرش ،أكبر دليل على احترام مثل هذه الدول لحرية العبادة،
األمر الذي منح المسلمين مساحة وحرية في ممارسة شعائرهم بكل
حرية .إن إنشاء دور العبادة لألقليات المقيمة في الكويت خطوة تأتي
ترجمة السم أميرنا قائد العمل اإلنساني ،كما أن الكويت مركز إنساني
عالمي ،وال شك أن الوافدين من العرب واألجانب لهم دور كبير في التنمية
والبناء بمختلف المجاالت ،وإنشاء دور عبادة لهم يجعلهم يعيشون
ً
في حالة من الطمأنينة في هذا البلد الكريم ،ويجعلهم يبذلون مزيدا من
الجهود في التنمية وإعمار الكويت .وأتمنى أن يتولى الديوان األميري
اإلشراف على تنفيذ هذا المشروع ،الذي سيخلد اسم الكويت والقيادة
الحكيمة بأحرف من نور في صفحات التاريخ.

وزارة الشؤون

أقترح ،وبصفة عاجلة ،أن يكون في كل ضاحية من ضواحي الكويت
كناد اجتماعي،
مبنى أو
مبنيان ،وفق مساحة كل ًمنطقة ،يخصص ٍ
ً
يضم مسرحا وسينما ومكتبة وغرفا مخصصة للتدخين ()Segar room
ومشاهدة التلفاز ومالعب وحمامات سباحة ،المتصاص طاقات الشباب
في شيء مفيد ،ويكون تحت إدارة أهالي المنطقة ،يساهمون في إنشائه
وتطويره ،مع عدم تدخل الدولة في شؤونه ،حيث تقام فيه المناسبات
العائلية وحفالت الخطوبة والــزواج ،ودار حضانة واستقبال األطفال
في مرحلة الطفولة المبكرة ،وفيه يتعرف أهالي المنطقة على بعضهم،
ً
خصوصا كبار السن والمتقاعدين الذين تخصص لهم أماكن للعب
"الدامة" و"الجنجفة" ،وتنظم المسابقات في هذه األلعاب ،ونعيد أيام
اللحمة االجتماعية والفريج الواحد الذي كان يعرف فيه الكبير والصغير
ً
أهله وبيته وجيرانه ،وأنا شخصيا مستعد لبدء التبرع بمبلغ  50ألف
ناد اجتماعي في منطقة مشرف ،لكوني من سكانها.
دينار لبناء أول ٍ
هــذا الـنــادي يساعد في الحد من الظواهر االجتماعية التي بدأت
تتزايد بشكل ملحوظ في مجتمعنا ،مثل الطالق (من بين  10حاالت
زواج هناك نحو  6إلى  7حاالت طالق) ،ونعطي فرصة لألجيال الجديدة
من الشباب والفتيات للتعرف على بعضهم ،في جو أسري واجتماعي
حميم ،وأمام أعين األهل.
وللحد من ظاهرة الطالق أقترح أن يدفع الشاب الذي يتزوج للمرة
الثانية نحو  5آالف دينار كرسوم ،وفي حالة عقد الزواج للمرة الثالثة
يدفع  10آالف دينار ،على سبيل المثال ،إذا قام بتطليق زوجته في المرات
السابقة ،للحد من التباهي بكثرة الزواج وسهولة اإلقدام على الطالق.
ً
يتبع غدا،،،

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

6.004

5.575
2.580 2.936 3.278

شركات تعلن إيرادات استثنائية فتصدم مساهميها بالخسائر!

إفصاحات مبتورة تتالشى مع اإلعالنات الدورية
عيسى عبدالسالم

تطوير عملية ًاإلفصاحات
يتطلب تطورا في المعلومات
اإليضاحية المقدمة مع
البيانات المالية.

إحدى الشركات
ً
أعلنت أرباحا تفوق
 3ماليين دينار
نتيجة حكم نهائي
وأرباحها الفعلية
لم تصل إلى النصف

أظهرت نتائج شركات مدرجة
في بورصة الكويت لألوراق المالية
تراجعا في األربــاح المعلنة خالل
الـفـتــرة الـمــالـيــة المنتهية فــي 31
مارس  ،2018رغم إعالنها تحقيق
أرباح استثنائية نتيجة حصولها
عـلــى أح ـكــام قـضــائـيــة ،أو تحقيق
إيرادات تشغيلية نتيجة تنفيذها
مـشــاريــع وتــوسـعــات أعلنتها في
وقت سابق.
م ـ ـص ـ ــادر اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ق ــال ــت
لــ«الـجــريــدة» ،إن البيانات المالية
لبعض الشركات المدرجة حملت
تراجعا في األرب ــاح المعلنة ،رغم
إعالنها تحقيق أربــاح ستنعكس
خالل بيانات الربع األول من ،2019
وف ـق ــا إلف ـصــاحــات ـهــا ع ــن أث ــر تلك
الـمـعـلــومــات عـلــى ال ـمــركــز الـمــالــي
ل ـل ـشــركــة اثـ ـن ــاء إع ـ ــان أنـشـطـتـهــا
ف ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرات ب ــدخ ــول ـه ــا في
اس ـت ـث ـم ــارات مـ ـح ــددة ،وبــال ـتــالــي
تساهم تلك اإلعــانــات فــي اتخاذ
القرار االستثماري بشأن االستثمار
في هذه الشركة من عدمه.
وبينت المصادر أن هناك قرارات
استثمارية اتخذت من مستثمرين
بـشــأن الــولــوج فــي هــذه الشركات،
ن ـت ـي ـجــة اع ــانـ ـه ــا ب ـش ـكــل رس ـمــي
تـحـقـيــق أرب ـ ــاح ج ـيــدة ستنعكس
آثارها في الربع األول ،مثل شركة
ً
أعلنت أرباحا تفوق  3ماليين دينار
نتيجة حكم نهائي أرباحها الفعلية
لم تصل إلى النصف ،واآلن هؤالء
المستثمرون فوجئوا بتحقيق هذه
الشركات أرباحا خالفا لالعالنات
السابقة لها ،فمن يتحمل نتائج
تلك القرارات التي أضرت صاحب
قرار االستثمار فيها ،سواء كانت

هــذه الشركات أعلنت تراجعا في
األرباح أو حققت بعض الخسائر؟
وذكرت أنه رغم حرص «أسواق
الـمــال» على إجـبــار هــذه الشركات
على األسباب التي وراء تحقيقها
الخسائر أو األرباح ،والتي قد تكون
نتيجة خسارة تراجع أداء الشركات
الزميلة أو التابعة أو تطبيق بعض
المعايير المحاسبية التي ساهمت
فــي ذل ــك ،أو نتيجة ارتـفــاع بعض
ال ـم ـص ــروف ــات الـتـشـغـيـلـيــة ج ــراء
تنفيذ مشاريع أو تراجع اإليرادات
نـتـيـجــة ب ـعــض ال ـم ـت ـغ ـيــرات الـتــي
طرأت على السوق أو أداء الشركة،
فإن هذه اإلعالنات لم تشف عليل
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ل ـصــدم ـت ـهــم بـ ــأداء
ال ـشــركــات ال ـتــي اسـتـثـمــروا فيها،
والتي لم تحقق الهدف المنشود
من الدخول عليها.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن ت ـ ـطـ ــويـ ــر ع ـم ـل ـيــة
ً
اإلف ـص ــاح ــات يـتـطـلــب تـ ـط ــورا في
المعلومات اإليضاحية المقدمة
م ــع ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة ،سـ ــواء من
إفـ ـص ــاح ــات أول ـ ـيـ ــة أو مـتـتــابـعــة
ً
تــوضــح اآلثـ ــار الـجــوهــريــة إداريـ ــا
ً
ً
أو مــال ـيــا أو م ـحــاس ـب ـيــا ،وس ــواء
كانت في شكل إيضاحات ،بغرض
ال ـم ـســاعــدة ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات،
بـشــرط أن تـكــون هــذه المعلومات
غير مضللة ،وال تؤثر على كفاءة
المعلومات الـ ــواردة فــي التقارير
المالية ،وأن تكون شاملة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ـ ـ ــى أن
اإلف ـص ــاح ــات تـحـتــاج إل ــى عملية
تطوير وتحسين فــي الـعــديــد من
االتجاهات ،كالتوسع في كميات
الـمـعـلــومــات ،ال ـتــي يـتــم اإلف ـصــاح
ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ،وال ـ ـت ـ ــوس ـ ــع فـ ـ ــي ن ــوع ـي ــة

ال ـم ـع ـل ــوم ــات وت ــوث ـي ـق ـه ــا ومـ ــدى
صحتها وجدوى أثرها على قرارات
المستثمرين.
ولفتت إلى أن إفصاح الشركات
ع ــن تحقيق إي ـ ــرادات استثنائية
وال ـ ـتـ ــراجـ ــع ع ـن ـه ــا ي ـض ـغ ــط عـلــى
م ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـ ـ ـت ـ ـ ــداول فـ ـ ــي سـ ــوق
الكويت لألوراق المالية ،إذ تفصح
بعض الشركات عن معلومات أو
استثمارات معينة دون بيان األثر
المالي أو المحاسبي الناتج عن
الحدث المتعلق بشأنه اإلفصاح،
حيث تكتفي بذكر اإلفصاح ،وتقول

إ ن ــه يصعب التكهن بنتائج ذ لــك
االستثمار في الوقت الحالي ،رغم
أنه من المفترض أن هناك دراسات
جدوى تم على أساسها الدخول في
تلك االستثمارات ،وبالتالي هناك
توقعات بتحقيق عوائد إيجابية
نتيجة ذلك.
وأشارت إلى أن بعض الشركات
أعـ ـلـ ـن ــت دخـ ــول ـ ـهـ ــا اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
وعمليات استحواذ وتخارجات،
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة حـ ـص ــص ف ـ ــي ش ــرك ــات
ل ـت ـح ـق ـي ــق إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ت ـش ـغ ـي ـل ـيــة،
ً
مستدركة أن كثيرا مــن الشركات

مؤشرات السوق تسجل خسائر متفاوتة
والسيولة  19مليون دينار

●

علي العنزي

سـجـلــت ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
لبورصة الكويت خسائر في تعامالت جلسة
أمس ،إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة
 1.3في المئة تعادل  73.18نقطة ليقفل على
مستوى  5575.99نقطة وسط سيولة بلغت
 19.3مليون دينار وبكمية أسهم متداولة
بلغت  84.9مـلـيــون سـهــم نـفــذت مــن خــال
 4000صفقة.
وخسر مؤشر السوق األول بنسبة 1.69
ف ــي ال ـم ـئــة ت ـس ــاوي  10ن ـق ــاط لـيـقـفــل على
مستوى  6004.84نقطة بسيولة بلغت 16.4
مليون دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت
 39.8مليون سهم نفذت عبر  2457صفقة،
كــذلــك ان ـخ ـفــض مــؤشــر ال ـس ــوق الــرئـيـســي
بنسبة  0.24في المئة تعادل  11.64نقطة
ً
مقفال على مستوى  4749.88نقطة بسيولة
بـلـغــت  2.8م ـل ـيــون دي ـن ــار وبـكـمـيــة أسـهــم
مـتــداولــة بلغت  45مليون سهم نـفــذت من
خالل  1543صفقة.

التسعير مستمر
الشك أن لكل عامل من العوامل المؤثرة
على أسواق المال له سعر معين سواء كان
ً
ً
ً
ً
سلبيا أو إيجابيا ،وأيا كان العامل سياسيا

ً
أو اقتصاديا ،واآلن األسواق الخليجية تحت
ضـغــط الـعــامــل الـسـيــاســي المستمر حيث
األج ـ ــواء الجيوسياسية وم ــا يحصل من
مناوشات وتصريحات بين طرفي النزاع
فــي الخليج الــواليــات المتحدة األميركية
وإيران هو مستمر وبقوة خالل هذه الفترة،
ل ــذل ــك س ـق ـطــت األس ـ ـ ـ ــواق خ ـ ــال األسـ ـب ــوع
الماضي بنسب كبيرة بلغت أقصاها في
أبوظبي ،واستمرت أمس ،في الجلسة األولى
لهذا األسـبــوع بما أن األمــور غير واضحة
وضبابية على صعيد العامل السياسي إذن
يستمر التراجع.
وخسرت األسواق السبعة رغم أن بعضها
حاول التماسك في المناطق الخضراء لكنه
ً
لم ينجح خصوصا السوق السعودي الذي
تــذبــذب بمئة نقطة وبعد أن حقق حوالي
خمسين نقطة فــي بــدايــة ال ـت ــداوالت وعــاد
وخ ـســر فــي نـهــايـتـهــا ،بينما جـنــح مؤشر
دبي إلى تكبد خسارة جديدة تجاوزت 2.3
في المئة وخسر السوق القطري بنسبة 1
فــي المئة ،وكــان الـســوق األول فــي بورصة
الكويت هو األكثر خسارة بين مؤشراتها
الثالثة بنسبة بلغت  1.7في المئة ،وأنقذت
ت ــداوالت بعض األسـهــم م ـحــدودة ال ــدوران
السوق الرئيسي من أن يتكبد خسارة كبيرة.
ل ـك ــن فـ ــي ال ـم ـح ـص ـلــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة كــانــت
الخسائر على المؤشرات الثالثة وبسيولة

أداء القطاعات
طـغــت السلبية عـلــى أداء الـقـطــاعــات إذ
انخفضت مؤشرات عشرة قطاعات هي بنوك
بـ  18نقطة وخدمات استهالكية بـ  16.6نقطة
واتصاالت بـ  16نقطة ومواد أساسية بـ 14.5
نقطة وصناعة بـ  12.3نقطة والنفط والغاز
بـ  12.2نقطة وخدمات مالية بـ  10.2نقاط
وعقار بـ  5.7نقاط وسلع استهالكية بـ 3.2
نقاط وتكنولوجيا بـ  0.73نقطة ،بينما ارتفع
مؤشر قطاع تأمين بـ  3نقاط فقط ،واستقر
مــؤشــرا قطاعين فقط هما منافع ورعــايــة
صحية وبقيا دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم األكثر
قيمة إذ بلغت تــداوالتــه  5.5ماليين دينار
وبانخفاض بنسبة  1.6في المئة تاله سهم
خليج ب بتداول  2.6مليون دينار وبتراجع

أعـ ـلـ ـن ــت دخـ ــول ـ ـهـ ــا اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
وتوسعات بعضها وصلت إلى ما
يتعلق بــإعــادة اإلعـمــار فــي بعض
الـ ــدول ،وكـشـفــت األي ــام عــن ضــال
هــذه الشركات التي كانت تتغنى
بأمجاد لم ولن تحدث.
وأكدت المصادر ضرورة وجود
مـ ــؤشـ ــر واضـ ـ ـ ــح لـ ـقـ ـي ــاس عـمـلـيــة
اإلفصاحات ،وفحوى المعلومات
الـ ـ ـ ـ ــواردة ف ـي ـهــا لـتـعـمـيــم ال ـف ــائ ــدة
ً
على الـســوق ،ب ــدال مــن أن يتسبب
ذل ــك فــي الـضـغــط عـلــى مــؤشــراتــه،
ً
منوهة الــى أن هـنــاك أش ـكــاال عدة

لنوعية اإلف ـصــاحــات ،الـتــي تقوم
ب ـهــا ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة ،فـهـنــاك
إفصاحات كاملة وشاملة وعادلة،
ـاف يشكل الحد
وهـنــاك إفـصــاح ك ـ ٍ
األدنى الواجب توافره من معلومات
حيال هذا اإلفصاح ،وهناك إفصاح
آخ ــر إج ـب ــاري ،وه ــو ال ــذي تـحــدده
ال ـقــوان ـيــن الـ ـص ــادرة م ــن الـجـهــات
الرقابية ،وهناك إفصاح اختياري،
ويـ ـت ــواف ــر ل ـم ـس ــؤول ــي ال ـش ــرك ــات،
وي ـكــون تـحــديــد الـمـعـلــومــات بناء
ع ـل ــى اخ ـت ـي ــار ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـتــي
يتضمنها ذلك اإلفصاح.

تأثر االهتمام والصخب المثار حول
العملة الرقمية «بتكوين» بعد انفجار
فـقــاعـتـهــا ف ــي أواخـ ــر ع ــام  ،2017لكن
الي ــزال الـحـمــاس تـجــاه التكنولوجيا
الـ ــداع ـ ـمـ ــة لـ ـه ــا «ب ـ ـلـ ــوك شـ ـي ــن» ق ــوي ــا،
ف ـقــد ت ـضــاعــف ح ـجــم رؤوس األمـ ــوال
المغامرة المستثمرة فيها عدة مرات
ب ـن ـهــايــة عـ ــام  ،2018ب ـح ـســب تـقــريــر
لـ«بلومبرغ».
وش ـم ـل ــت ب ـع ــض أكـ ـب ــر ال ـص ـف ـقــات
بــورصــات عـمــات رقمية مثل «كوين
بيز» و«روبين هود كريبتو» ،ومنصة
الحوسبة السحابية القائمة على تلك
التكنولوجيا الــواعــدة وغير الهادفة
للربح «دفينيتي» ،وشركة المدفوعات
بطريقة الند للند «سيركل» ،و«بريبت
إي ـ ـ ــك» ال ـص ـي ـن ـي ــة لـ ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـنــة
والتشفير.

الوضع المالي
معالجة ً
لـ «إيفا» غدا
أفادت شركة االستشارات المالية الدولية
(إيفا) ،بأن مجلس إداراتها سيجتمع غدا في
الساعة الثانية بعد الظهر ،لمناقشة الحلول
المقترحة لمعالجة الوضع المالي للشركة.

بنسبة  0.99في المئة ثم سهم زين بتداول
 1.2مليون ديـنــار وبخسارة بنسبة  2في
ً
ال ـم ـئــة ورابـ ـع ــا س ـهــم ال ــدول ــي بـ ـت ــداول 1.1
ً
مليون دينار وخاسرا بنسبة  1.9في المئة
ً
وأخيرا سهم وطني بتداول  1مليون دينار
وبانخفاض بنسبة  1.5في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية جاء
ً
أوال سهم خليج ب حيث انخفض بنسبة
ً
 8.9ماليين سهم ومنخفضا بنسبة 0.99
ً
في المئة وجاء ثانيا سهم بيتك بتداول 8.5
ماليين سهم وبتراجع بنسبة  1.6في المئة
ً
جاء ثالثا سهم المدينة بتداول  5.6ماليين
ً
سهم ومتراجعا بنسبة  1.9في المئة وجاء
ً
خامسا سهم أهلي متحد بتداول  4.1ماليين
سهم وبتراجع بنسبة  1.2في المئة.
ً
وت ـصــدر قائمة األس ـهــم األك ـثــر ارتـفــاعــا
سهم العقارية إذ ارتفع بنسبة  32.1في المئة
تاله سهم وربة ت بنسبة  9.2في المئة ثم
ً
سهم ع عقارية بنسبة  8.5في المئة ورابعا
ً
سهم اكتتاب بنسبة  5.2في المئة وأخيرا
سهم يوباك بنسبة  4.9في المئة .وكان أكثر
ً
األسهم انخفاضا سهم التعمير إذ انخفض
بنسبة  15.1في المئة تــاه سهم السورية
بنسبة  13.1فــي المئة ثــم سهم آن بنسبة
ً
 13.1في المئة ورابعا سهم المعدات بنسبة
ً
 11في المئة وأخيرا سهم منازل بنسبة 10
في المئة.

مخاوف رغم التفاؤل
 هناك فرصة جيدة لتجني بعضه ــذه االس ـت ـث ـم ــارات ث ـم ــار ال ـم ـغــامــرة،
وحتى إذا لــم تتعاف «بتكوين» أبــدا،
فــالـعـمــات الــرقـمـيــة األخـ ــرى قــد تحل

االستخدامات المقترحة لتكنولوجيا
«بـ ـل ــوك شـ ـي ــن» ي ـت ــم إنـ ـج ــازه ــا بـشـكــل
أرخــص ،مــن قبل الوسطاء الحاليين،
مـثــل ال ـب ـنــوك وال ـم ـحــاكــم والـمـحــامـيــن
وال ـ ـب ـ ــورص ـ ــات والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـك ـب ــرى
والوكاالت الحكومية.

معضلة الثقة
 في عام  ،2018ادعت ورقة بحثيةأعــدهــا «جــوزيــف عـبــادي» و«مــاركــوس
برونمير» أنه من المستحيل أن يكون

هناك أي نظام توثيق صحيح بشكل
ال مركزي وموثوق وفــي الوقت نفسه
فـعــال مــن حـيــث الـتـكـلـفــة ،وأن البنوك
وال ـمــؤس ـســات الـبـشــريــة تـعـمــل بشكل
سليم ألن أعمالها تتوقف على ذلك.
 على سبيل المثال ،إذا سرق «بنكأوف أميركا» أموال العمالء عن طريق
معالجة خاطئة للمدفوعات فستتأثر
أعماله بشدة وربما تتوارى عن الضوء
مدة طويلة ،وهذه ميزة تفتقدها «بلوك
شين» ،ألن من يتحققون من عمليات
اإلدخال عبر النظام يتغيرون كل مرة.

●

عيسى عبدالسالم

منحت هيئة أ ســواق
ا ل ـم ــال مــوا ف ـقــة مبدئية
لشركة الكويت والشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط ل ــاس ـت ـث ـم ــار
المالي «كميفك» رخصة
نشاط صانع سوق مدة
 6أشهر قابلة للتجديد
ً
اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارا مـ ـ ــن تـ ــاريـ ــخ
أ م ــس ،إ ل ــى  18نوفمبر
المقبل ،وذلك الستيفاء
المعايير التي تحددها
الهيئة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
م ـط ـل ـع ــة ،إن « ك ـم ـي ـفــك»
بصفتها صــا نــع ســوق
ً
عـلـيـهــا أن ت ــوق ــع ع ـقــدا
مـ ــع ش ــرك ــة الـ ـب ــورص ــة،
وتـ ـ ـح ـ ــدد فـ ـي ــه األسـ ـه ــم
الـ ـت ــي سـ ـتـ ـك ــون ص ــان ــع
س ــوق عـلـيـهــا حـتــى 25
ش ــرك ــة ح ـس ــب مــواف ـقــة
ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،عـ ـل ــى أن يـتــم
ت ــدشـ ـي ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة فــي
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــون شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري ـ ـ ــن
بـ ـع ــد إجـ ـ ـ ــراء «ك ـم ـي ـفــك»
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ال ـف ـن ـي ــة
المطلوبة.
ويـ ـع ــد نـ ـظ ــام صــانــع
الـســوق إح ــدى األدوات
الـ ـت ــي طــرح ـت ـهــا شــركــة
البورصة في السنوات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ووفـ ـ ـ ـ ــرت
ل ـهــا الـ ـق ــواع ــد وال ـب ـي ـئــة
الـ ـم ــائـ ـم ــة ل ـت ـن ـف ـيــذهــا
ض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــاعـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي وتـ ـ ـحـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــز
السيولة وتنظيم األداء
المؤسسي في السوق.

انتهاء الخصومة في طعنين بين
«يونيكاب» ومستثمر

ً
شوماخير رئيسا للخزانة في «كيبكو»
قــالــت شــركــة مـشــاريــع الـكــويــت القابضة
(ك ـي ـب ـكــو) ،إن ــه ت ــم تـعـيـيــن اري ــك شــومــاخـيــر
ً
رئـيـســا لـلـخــزانــة بالمجموعة اع ـت ـبــارا من
األحد  19مايو .2019

أعلنت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل
انتهاء الخصومة في الطعن ُ
المقام من الشركة
ض ــد عـبــدالـحـســن عـلــي حـسـيــن خ ــاج ــة ،والـطـعــن
ُ
المقام من األخير ضد «يونيكاب».
وأوضحت الشركة ،أن الطعنين رقمي  849و853
لسنة  ،2018والمرفوع أولهما ضد عبدالمحسن
خاجة ،وثانيهما ضد الشركة من عبدالمحسن
خاجة ،قد تم الحكم فيهما بتاريخ  16مايو ،2019
وذلك بانتهاء الخصومة في الطعنين ،الفتة إلى
أن الحكم السابق ليس له أثر على المركز المالي
للشركة.

« :»otcتداول  760.4ألف سهم
بقيمة  83.7ألف دينار
شهدت منصة (تداوالت نظام خارج المنصة) المعروف اختصارا
بـ(أو .تي .سي) ،خالل جلسات األسبوع المنتهي الخميس الماضي،
انخفاضا في حجم التداوالت بنسبة  99.29في المئة ،إذ تم تداول
 760.4ألف سهم بقيمة  83.7ألف دينار (نحو  276.21ألف دوالر
أميركي) ،وذلك عبر  22صفقة.
وقــالــت «ال ـم ــوازي دوت ك ــوم» ،فــي تـقــريــر لـهــا أم ــس ،إن شاشة
الصفقات الفورية سجلت أداء إيجابيا ،إذ بلغ حجم الـتــداوالت
 301.3ألف سهم بقيمة  6.02آالف دينار (نحو  19.8ألف دوالر) تمت
عبر  12صفقة .وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء
سلبيا خالل األسبوع ،إذ بلغ حجم الـتــداوالت  459.05ألف سهم
بقيمة  77.7ألف دينار (نحو  256.41ألف دوالر) عبر  10صفقات.

رغم الصخب ...تكنولوجيا «بلوك شين» قد تنتهي إلى ال شيء
محلها ،وستنتعش أ ع ـمــال منصات
التداول والدفع المشفر.
 حتى إذا لم تصبح أي عملة رقميةوس ـي ـلــة ل ـل ـت ـبــادل ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع،
فستحتفظ هــذه األص ــول االفتراضية
بقيمتها كاستثمار ألولئك الذين لديهم
قدرة عالية على تحمل المخاطر ،ألنها
بــاتــت ُتعتبر نـ ً
ـوعــا رقـمـ ًـيــا مــن الذهب
الذي ُيستخدم كمالذ آمن للقيمة.
 ح ـتــى إذا ل ــم ي ـصــح أي م ــن هــذهالتكهنات ،فهناك ا حـتـمــال أن تزدهر
تكنولوجيا «بلوك شين» ،فمن الغريب
انتهاء هذه التقنية الواعدة التي يمكن
االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا كـسـجــل رق ـم ــي غير
مركزي ،وفي إتمام المعامالت النقدية
والعقود الذكية واالنتخابات وحفظ
المستندات ،دون نجاح.
 مع ذلك ،يرى بعض المشككين أنهذا االحتمال هو سيناريو واقعي جدا،
وكتب الرئيس التنفيذي ومؤسس «ترو
لينك فايننشال»« ،كاي ستنشكومب»،
تــدوي ـنــة خ ــال ه ــوس «ب ـت ـكــويــن» عــام
 2017تحت عنوان «بعد عشر سنوات،
يأت أحد باستخدام لبلوك شين».
لم ِ
 -أشار «ستنشكومب» إلى أن جميع

«كميفك» تحصل على
رخصة صانع سوق

أخبار الشركات

ً
األسهم القيادية تستمر بالضغط على مؤشرات السوق خصوصا البنوك
أدنى من  20مليون دينار خالل أولى جلسات
األسـ ـب ــوع ووس ـ ــط ظ ـ ــروف جـيــوسـيــاسـيــة
ضبابية ،كذلك ظروف اقتصادية وما يحصل
على صعيد الحرب التجارية بين الصين
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة وتــراشــق
وتبادل في رفع الضرائب على بعض السلع
بين هــذا وذاك ،والجدير بالذكر أن أسعار
ً
النفط استقرت عند  72دوالرا لبرميل برنت
ً
بينما بلغ نايمكس  62.5دوالرا للبرميل.
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 ب ــال ـت ــال ــي ،س ـت ـكــون ه ـن ــاك حــاجــةلبناء الثقة في كل مرة يتم فيها تعديل
السجالت ،وهــي عملية مكلفة ،وعلى
سبيل المثال ،هذا أحد األسباب التي
تجعل «بتكوين» تستهلك قــدرا كبيرا
من الكهرباء.
 الح ــظ الـبــاحـثــان أيـضــا أن «بـلــوكشـيــن» ينافس بعضها بعضا ،حيث
يمكن لمجموعة من المستخدمين أن
يشكلوا فرعا جديدا منها ،مما يعني
أن ــه ق ــد تـظـهــر م ـج ـمــوعــات ك ـب ـيــرة من
«بلوك شين» تتسبب في فوضى وعدم
تــوازن ،وحينئذ لن يتمكن الناس من
التنسيق عبر شبكة واحدة.
 قــد ي ـكــون «ع ـب ــادي» و»بــرونـمـيــر»مخطئين بـشــأن التكاليف المتأصلة
الستخدام «بلوك شين» ،لكن حتى لو
حلت التكنولوجيا مشكلة التكلفة ،فهي
ال تلغي الحاجة لمؤسسات ذات عنصر
ب ـش ــري إلدارة ال ـن ـظ ــام اإلي ـكــولــوجــي
لـ«بلوك شين».

التكنولوجيا ليست آمنة
 -يشير «ستنشكومب» إلى أن «بلوك

شين» ال تمنع تلقائيا سرقة األمــوال
أو انـتـحــال الـشـخـصـيــات أو ال ـخــداع،
وعندئذ لن يجد المستخدم من يلجأ
إليه ،بخالف البنوك ،التي إذا سرقته
فيمكنه بـبـســا طــة ا ل ــذ ه ــاب للمحكمة
لمقاضاتها.
 ي ــؤك ــد خ ـب ـيــر األم ـ ــن الـسـيـبــرانــي«بـ ـ ــروس ش ـن ــاي ــر» ع ـلــى هـ ــذه الـنـقـطــة
فــي مقاله األخـيــر ،إذ يقول إن «بلوك
ش ـي ــن» ت ــدع ــو الـ ـن ــاس إلـ ــى اس ـت ـب ــدال
ثـقـتـهــم بــال ـمــؤس ـســات ووض ـع ـهــا في
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ورغـ ــم أن األول ـ ــى قد
تفشل وتسقط ،،فإن األخيرة قد تخيب
ظن البشر بطرق عدة.
 يضيف «شـنــايــر» :إذا تــم اختراقبــورصــة تــداول «بتكوين» ،فسيخسر
ُ
المستثمر كــل أمــوالــه ،وإذا اخترقت
محفظته للعمالت الرقمية ،فسيخسر
أي ـض ــا ك ــل أمـ ــوالـ ــه ،وك ــذل ــك إذا نسي
بيانات تسجيل الدخول أو حدث خطأ
في برمجة العقود الذكية.
(أرقام)

ارتفاع الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
ارتفع سعر صرف الدوالر
األمـ ـي ــرك ــي م ـق ــاب ــل ال ــدي ـن ــار
الكويتي ،أمس ،إلى مستوى
 0.304د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،فـ ـ ــي ح ـيــن
ت ــراج ــع الـ ـي ــورو إل ــى 0.339
دينار مقارنة بأسعار صرف
الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي
فـ ــي ن ـش ــرت ــه ال ـي ــوم ـي ــة عـلــى
موقعه اإللكتروني ،إن سعر
صــرف الجنيه االسترليني
انخفض إلى مستوى 0.386
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وت ـ ــراج ـ ــع الـ ـف ــرن ــك
ال ـس ــوي ـس ــري إل ـ ــى م ـس ـتــوى
 0.300ديـنــار ،فــي حين بقي
الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.
وارتفع الــدوالر األميركي
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أغـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــات
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،م ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار
تصاعد النزاع التجاري بين
الواليات المتحدة والصين،
فـ ــي حـ ـي ــن تـ ــذبـ ــذب ال ـ ـي ــورو
فــي نـطــاق ضيق مــائــل نحو
االرتفاع.

ةديرجلا
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العقار ومواد البناء

١٣

اقتصاد

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

زيادة األنشطة التجارية في «االستثماري» ...تفاقم األزمات
عقاريون لـ ةديرجلا :.لدينا مناطق مختلطة أفرزت مشكالت عديدة
قررت وزارة الدولة لشؤون البلدية في الربع األول من العام الحالي
إضافة نشاط مكتب تدقيق حسابات ضمن األنشطة المسموح بها
في الطابقين األول والثاني بالمباني االستثمارية.
األنشطة التجارية على العقارات االستثمارية أو
وحول تأثير ً
التجارية ،خصوصا وسط حرص معظم مالك العقارات على
تأجير الطابقين األول والثاني ألصحاب األنشطة التجارية،
بسبب ارتفاع القيم اإليجارية مقارنة باإليجار بغرض السكن،
استطلعت «الجريدة» آراء عدد من العقاريين الذين اتفقوا على
أن المسألة تحتاج إلى تنظيم ،فهناك مناطق أصبحت مختلطة
وتعاني العديد من األزمات ،أبرزها االزدحامات المرورية ،إضافة
على الخدمات المقدمة من الدولة .وقدم هؤالء
إلى الضغط ً
العقاريون عددا من االقتراحات حول موضوع األنشطة التجارية
في العقارات االستتثمارية ،منها عدم السماح باألنشطة التجارية
وتخصيص أماكن خاصة بهم في المناطق االستثمارية ،وتقنين
العملية والسماح لعقارات معينة دون غيرها بحسب مساحاتها
ومواقعها .ورأوا أن القطاع العقاري البد أن تكون له هيئة
مستقلة تعمل على تنظيم السوق وسن القوانين والنظم ،إضافة
إلى اإلشراف والرقابة على القطاع ،وإعداد البحوث والدراسات
واإلحصائيات الخاصة بالسوق العقاري ،وإليكم التفاصيل:
ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الكويتي لوسطاء العقار عماد
حـ ـي ــدر ،إن هـ ـن ــاك م ــوض ــوع ــات
كثيرة تستحق من المسؤولين
والـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة دراس ـت ـه ــا
وإعـ ــادة الـنـظــر فـيـهــا ،وه ــي أهــم
م ــن م ــوض ــوع ال ـس ـم ــاح لـنـشــاط
مـعـيــن بــالـتــأجـيــر فــي ال ـع ـقــارات
االستثمارية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن م ــن
الموضوعات الــازم مناقشتها
موضوع زيــادة نسب البناء في
كــل مــن ال ـع ـقــارات االسـتـثـمــاريــة
والـتـجــاريــة ،إضــافــة إل ــى توفير
ال ـم ــراف ــق ال ـت ــي يـحـتــاجـهــا ذوو
االحتياجات الخاصة ،فالعديد
من العقارات الحالية ال توفر تلك
المرافق إال بشكل محدود.
وأض ــاف أن الـسـمــاح لنشاط
مدققي الحسابات التأجير في
العقارات االستثمارية سيعود
ب ــالـ ـنـ ـف ــع ع ـ ـلـ ــى أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ت ـلــك
المهنة ،فنشاطهم مـحــدود وال
ي ـش ـكــل الـ ـض ــرر ف ــي ح ـ ــال خ ــرج
مــن ال ـع ـقــارات الـتـجــاريــة واتـجــه
ً
للعقارات االستثمارية ،موضحا
أن زي ـ ـ ــادة األن ـش ـط ــة ال ـت ـجــاريــة
المسموح بها في االستثماري
سينتج عنها ضغط كبير على
الـخــدمــات وستكون هـنــاك أزمــة
مواقف وازدحام مروري ،كما أن
العقار التجاري سيتأثر كذلك.
وبـ ـي ــن حـ ـي ــدر أن الـ ـعـ ـق ــارات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة مـ ــن ال ـم ـف ـتــرض
أن ت ـكــون للسكن ف ـقــط ،ويمكن
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال الـ ـمـ ـح ــل الـ ـخ ــارج ــي

ل ــأغ ــراض ال ـت ـج ــاري ــة ،فـتــأجـيــر
الدورين األول والثاني ألصحاب
المهن التجارية لــه ضــرر كبير
على المستأجرين الراغبين في
السكن.
ً
وق ــال «لــديـنــا حــالـيــا أكـثــر من
تـســع مـنــاطــق مختلطة مــا بين
س ـك ـن ـيــة خ ــاص ــة واس ـت ـث ـمــاريــة
وش ـ ـقـ ــق تـ ـمـ ـلـ ـي ــك ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
تجارية ،وجاءت نتيجة السماح
لـ ـه ــم ب ــال ـت ــأج ـي ــر فـ ــي الـ ــدوريـ ــن
األول والـ ـث ــان ــي م ــن ال ـع ـق ــارات
االستثمارية.

منظر غير حضاري
وب ـي ــن أن دول ال ـع ــال ــم كــافــة
ت ـح ــرص ع ـل ــى ف ـص ــل ال ـم ـنــاطــق
بـعـضـهــا ع ــن بـعــض لـئــا تـكــون
هـنــاك أزم ــة م ــرور وضـغــط على
الـ ـخ ــدم ــات ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أن ــه
منظر غير حضاري.
وتـ ــابـ ــع حـ ـي ــدر أنـ ـ ــه إذا ك ــان
ال ـه ــدف م ــن ال ـس ـمــاح ألص ـحــاب
األن ـش ـطــة ال ـت ـجــاريــة بــالـتــأجـيــر
ف ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ه ـ ــو خـ ــدمـ ــة ال ـم ـن ـط ـق ــة ف ـي ـم ـكــن
توفير عقار تجاري أو أكثر في
المنطقة وتخصيصها لألنشطة
التجارية.
ً
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أيـ ـ ـض ـ ــا
تخصيص أ مــا كــن كالجمعيات
الـتـعــاونـيــة وتــأجـيــرهــا للقطاع
الخاص ،ويتم من خاللها توفير
ك ــل األغـ ـ ـ ــراض ال ـت ـج ــاري ــة ال ـتــي
ً
تحتاجها المنطقة ،موضحا أنه

العقارات
االستثمارية
مخصصة
للسكن وكل
الدول تحرص
على الفصل

بتلك الطريقة تم فصل المناطق
بعضها عن بعض.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال ف ـصــل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط ـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـي ـ ــة ع ــن
االستثمارية عن شقق التمليك
عــن الـتـجــاريــة ،فستصبح كافة
المناطق مرغوبة للمستأجرين،
و بــا لـتــا لــي سينخفض الضغط
عـلــى ال ـخــدمــات ،ويـنـعـكــس ذلــك
ً
إيجابا على الحركة المرورية.

تأثير إيجابي
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة «ب ـ ـ ــازار ريــل
اس ـ ـت ـ ـيـ ــت» ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة م ـح ـم ــود
ال ـ ـطـ ــراروة ،إن ال ـس ـمــاح لبعض
األنشطة التجارية أو ما يسمى
األنشطة المهنية بالتأجير في
العقار االستثماري سيكون له
تأثير إيـجــابــي ،وعلى أصحاب
المهن.

العوامل الموسمية ّ
تخيم على صفقات
العقار بالسعودية
سـجــل إج ـمــالــي قـيـمــة الـصـفـقــات األسـبــوعـيــة
ً
للسوق العقاري في السعودية انخفاضا بنسبة
 19.3فــي المئة ،ليستقر عند أدنــى مــن مستوى
 2.9مليار ريال.
وشمل االنخفاض كال من القطاعين السكني
وال ـت ـج ــاري ،إذ اس ـت ـمــر إج ـمــالــي قـيـمــة صـفـقــات
القطاع السكني في االنخفاض لسادس أسبوع
ً
ً
على التوالي ،مسجال تراجعا وصلت نسبته إلى
ً
 19.8في المئة ،مستقرا تحت مستوى  1.9مليار
ري ـ ــال ،وه ــو أدنـ ــى مـسـتــوى أس ـبــوعــي لصفقات
القطاع خالل سبعة أشهر مضت منذ  25أكتوبر
.2018
ك ـمــا س ـجــل إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة ص ـف ـقــات ال ـق ـطــاع
ً
ً
التجاري انخفاضا قياسيا بلغت نسبته  38في

األنشطة
التجارية تسبب
الكثير من
المشاكل لسكان
العقار وتفقدهم
خصوصيتهم

حيدر

ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراروة إلـ ـ ـ ــى أن
هـنــاك بعض األنشطة المهنية
ت ــم ال ـس ـمــاح لـهــا بــالـتــأجـيــر في
ال ـع ـق ــارات ،ول ــم يـكــن لـهــا تأثير
يذكر على القطاع ،فتلك األنشطة
ال تـشـكــل س ــوى نـسـبــة بسيطة
من إجمالي التراخيص المهنية
التجارية الموجودة في الدولة.
وأوضح أن التأثير اإليجابي
الفعلي سينعكس على أصحاب
المهن الذي سمح لهم بالتأجير
فـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة،
ف ـ ــالـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم اإليـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
االستثمارية منخفظة مقارنة
بالعقارات التجارية والمكاتب
اإلدارية.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ــن ي ـ ـكـ ــون
هـ ـن ــاك ت ــأث ـي ــر ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــارات
االس ـت ـث ـمــاريــة أو ال ـت ـجــاريــة إال
في حال تمت زيادة عدد األدوار
المخصصة لألغراض التجارية
فـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة،

التأثير سيكون
في حال زيادة
عدد األدوار
المخصصة
لألنشطة
التجارية

الدغيشم

وسيعمل ذلــك على أخــذ حصة
كبيرة من القطاع التجاري.
واقـ ـ ـت ـ ــرح ال ـ ـ ـطـ ـ ــراروة أن يـتــم
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح ل ـ ـ ـمـ ـ ــاك ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ذات
ال ـمــواقــع الـمـمـيــزة دون غـيــرهــا،
بزيادة عدد األدوار المخصصة
لــأغــراض الـتـجــاريــة ،كــي يكون
هناك تنوع وترتفع إيرادات تلك
العقارات.
وب ـي ــن ال ـ ـطـ ــراروة أن ال ـســوق
المحلي يحتاج إلى عدة قرارات
مستحقة وتنظيمية ،منها قرار
يقضي بتحرير األراضي ،ومنح
ً
الـقـطــاع ال ـخــاص دورا أكـبــر في
عـمـلـيــة ت ـطــويــر الـ ـعـ ـق ــارات بكل
أنواعها.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ــه البـ ـ ـ ــد أن يـ ـك ــون
للقطاع العقاري هيئة مستقلة
تعمل على تنظيم السوق ،وسن
القوانين والنظم ،وتكون ملزمة
لكل أطــراف العالقة ،إضافة إلى

اإلشــراف والرقابة على القطاع،
وإعـ ـ ـ ــداد ال ـب ـح ــوث والـ ــدراسـ ــات
واإلحصائيات الخاصة بالسوق
الـعـقــاري ،إذ نفتقد فــي الكويت
إلـ ــى ال ـم ـع ـلــومــات ال ـخ ــاص ــة عن
ً
العقارات في الكويت ،هذا فضال
عـ ــن ال ـت ــأخ ـي ــر فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــان عــن
البيوعات األسبوعية والشهرية.

سلبيات
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر
ال ـع ـقــاري عـبــدالـعــزيــز الدغيشم
إن وجـ ـ ـ ـ ــود أن ـ ـش ـ ـطـ ــة تـ ـج ــاري ــة
ف ــي ال ـع ـق ــارات االس ـت ـث ـمــاريــة له
العديد من السلبيات ،سواء على
المستأجرين أو مالك العقار أو
الـمـنـطـقــة وال ـخ ــدم ــات الـمـقــدمــة
من الدولة.
وأوض ـ ــح الــدغ ـي ـشــم أن أول ــى
السلبيات التي يسببها وجود
األنشطة التجارية في العقارات

الطراروة

االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،االزدح ـ ـ ــام ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،وال ـض ـغ ــط على
ال ـخــدمــات الـمـقــدمــة مــن الــدولــة،
سواء الكهرباء أو الطرق أو حتى
المستشفيات.
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ــن ض ـم ــن
الـسـلـبـيــات ن ـفــور المستأجرين
من العمارات االستثمارية التي
تــؤجــر ال ــدوري ــن األول والـثــانــي
ألص ـح ــاب األن ـش ـطــة الـتـجــاريــة،
فوجود مثل األنشطة التجارية
يـ ـفـ ـق ــد خـ ـص ــوصـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـكـ ــان،
ويسبب لهم الكثير من المشاكل
ويـضـغــط عـلــى خ ــدم ــات الـعـقــار
م ـ ـثـ ــل مـ ـ ــواقـ ـ ــف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات أو
المصاعد.
وبـ ـي ــن أن ال ـق ـي ــم اإليـ ـج ــاري ــة
تختلف بين الراغبين في السكن
وأصـحــاب الــرخــص المهنية أو
الـتـجــاريــة ،ويـكــون مــالــك العقار
الـمـسـتـفـيــد ف ــي ح ــال ت ــم تأجير

أصحاب األنشطة التجارية لكنه
يـجــد صـعــوبــة فــي تــأجـيــر باقي
الـشـقــق ،فــالــراغـبــون فــي السكن
يبحثون عن عمارات خالية من
تلك األنشطة.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ــدغـ ـيـ ـش ــم أن ف ـصــل
األن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ع ــن
االسـتـثـمــاري مــن شــأنــه تعظيم
األرباح لكل من القطاع التجاري
ً
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ،وأيـ ـض ــا ينظم
ال ـع ـم ـل ـي ــة ،وي ـن ـه ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ــدث فــي
المناطق االستثمارية.
وذك ـ ــر أن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد من
الـعـقــارات االسـتـثـمــاريــة خالفت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،وق ــام ــت
بتحويل السراديب المخصصة
لـمــواقــف الـسـيــارات إلــى مخازن
ً
وتأجيرها للشركات ،مشيرا إلى
وج ــوب ضـبــط الـعـمـلـيــة وفصل
كل المناطق بعضها عن بعض.

 921مليار دوالر حجم سوق المشاريع في اإلمارات

الـمـئــة ،ليستقر إجـمــالــي قيمة صـفـقــات القطاع
التجاري عند مستوى المليار ريال.
فــال ـت ـطــورات األخـ ـي ــرة ال ـتــي ي ـمــر ب ـهــا ال ـســوق
ً
العقاري السعودي -تحديدا منذ دخوله الفترة
ً
الموسمية بدءا من شهر رمضان وفصل الصيف-
مع خضوع تعامالت السوق للعوامل الموسمية،
أدت إلـ ــى ت ــراج ــع أن ـش ـط ـت ـهــا وت ـع ــام ــات ـه ــا مــن
جانب ،ومن جانب آخر إلى االنحسار التدريجي
لـتــأثـيــر ال ـم ـح ـفــزات ال ـتــي أثـ ــرت بـشـكــل مـلـمــوس
عـلــى مـسـتــويــات الـسـيــولــة فــي ال ـســوق الـعـقــاريــة
طـ ــوال األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ،وال ـنــات ـجــة ع ــن ارت ـفــاع
حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف
ً
ومؤسسات التمويل لألفراد تحديدا ،الذي امتد
تأثيره إلى ارتفاع مستويات األسعار السوقية.

ذكـ ـ ـ ــرت م ـج ـل ــة مـ ـي ــد أن حـ ـج ــم س ــوق
الـمـشــاريــع فــي اإلمـ ــارات بلغ  921مليار
دوالر ( 3.3تريليونات درهم) حتى  3مايو
الجاري ،مضيفة أن مؤشر مشاريع دول
الخليج سجل ارتفاعا بسيطا بمقدار 8.4
مليارات دوالر.
وتوقع تقرير أن تصل قيمة المشاريع
ال ـم ــرت ـق ـب ــة أو ق ـي ــد ال ـت ـن ـف ـيــذ إل ـ ــى 3.85
ت ــري ـل ـي ــون ــات دوالر ،ب ـح ـســب صـحـيـفــة
«البيان».
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـل ــة إن م ـ ـحـ ــرك ال ـن ـم ــو
الرئيس في مؤشر مشاريع الخليج كان
فــي الـعــراق ،حيث زادت قيمة المشاريع
المزمعة أو قيد التنفيذ هناك إلى 428.9
مليار دوالر.
من جهة اخرى ،ذكرت شركة «أرابتك»

لإلنشاء ات أنها فــازت بعقد بقيمة 207
ماليين درهم من دبي للعقارات ،إلنشاء
 322فيال في مشروع فيالنوفا في دبي.
وأضافت الشركة أنه من المقرر أن تبدأ
أعمال العقد على الفور ،على أن تستمر
عشرين شهرا ،ويقع المشروع في دبي
الند بالقرب من شارع الشيخ محمد بن
زاي ــد ،كـمــا أن ــه قــريــب مــن مــراكــز األعـمــال
والتسوق في دبي.
مــن جــانــب آخ ــر ،بلغ حجم ال ـتــداوالت
ال ـع ـقــاريــة ف ــي إم ـ ــارة ال ـشــارقــة نـحــو 5.2
م ـل ـي ــارات دره ـ ــم ،خ ــال األش ـه ــر الـثــاثــة
األولى من العام الجاري ،حسبما كشف
تـقــريــر حــركــة ال ـت ـصــرفــات ال ـع ـقــاريــة في
مناطق ومدن اإلمارة الذي أصدرته دائرة
التسجيل العقاري.

ووصــل حجم الـتــداوالت العقارية في
إمـ ــارة ال ـشــارقــة إل ــى نـحــو  5.2مـلـيــارات
دره ــم ،خــال األشـهــر الثالثة األول ــى من
العام الجاري ،وبلغ عدد معامالت البيع
 1.131مـعــامـلــة ،وبــإجـمــالــي مـســاحــة 10
مــاي ـيــن قـ ــدم ،بـيـنـمــا ب ـلــغ إج ـمــالــي عــدد
ال ـم ـعــامــات ال ـع ـقــاريــة  13195مـعــامـلــة،
حسبما كشف تقرير حــر كــة التصرفات
العقارية في مناطق ومدن اإلمــارة الذي
أصدرته دائرة التسجيل العقاري.

سوق المكاتب في قطر يرتكز بقوة على القطاع الحكومي
ذكـ ــر ت ـق ــري ــر ش ــرك ــة األصـ ـم ــخ ل ـل ـم ـشــاريــع
العقارية أن سوق المكاتب في قطر سيشهد
دخ ــول ع ــدد م ــن ال ـم ـشــاريــع الـمـكـتـمـلــة خــال
العامين المقبلين ،ما يــؤدي إلــى ارتفاع في
معدالت العقارات الشاغرة ،وهذا سيؤثر على
انخفاض قيم اإليجارات للمساحات المكتبية.
وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر إل ــى أن ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم من
الفائض في المساحات المكتبية فإن الطلب
على المساحات الصغيرة ،التي تتراوح بين
 100و 150مـتــرا ،فــي اسـتـقــرار ،وخــاصــة في
مراكز األعمال ما يعرف بـ.Business center
وأضاف أنه خالل األعوام الثالثة الماضية
ارتـ ـك ــز سـ ــوق ال ـم ـك ــات ــب ب ـق ــوة ع ـل ــى ال ـق ـطــاع

الحكومي ،حيث تم تأجير عدد من المباني
ال ـكــام ـلــة ل ـمــؤس ـســات تــاب ـعــة ل ـل ـح ـكــومــة في
منطقة الخليج الغربي و لــو سـيــل ،مبينا أن
المعروض بالمساحات المكتبية اآلن يفوق
الطلب ،وتوقع أن يتناقص نمو المعروض من
المكاتب تدريجيا في الربع الثالث من .2020
وب ـيــن أن اإلي ـ ـجـ ــارات ال ـش ـهــريــة للمكاتب
شـهــدت ثباتا فــي األس ـعــار منذ بــدايــة العام
الحالي في بعض المناطق ،وانخفضت قيمها
بنسب متفاوتة في مناطق أخرى ،وتراوحت
قيم اإلي ـجــارات بين  125و 150ريــاال قطريا
لـلـمـتــر ال ـمــربــع ال ــواح ــد ف ــي مـنـطـقــة الخليج
الغربي ،وذلك حسب الخدمات والمواصفات

العالية التي يقدمها كل مبنى ،كما تراوحت
قيم إيـجــارات المكاتب بالمناطق التجارية
مثل السد ،طريق المطار واسلطة الجديدة،
وشـ ــارع س ـلــوى ،بـيــن  80و 100ري ــال للمتر
المربع الواحد.
وأفاد بأن الطلب على المساحات المكتبية
داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من
منطقة الخليج العربي خــال العام المقبل،
بسبب مـيــول الـشــركــات الناشئة والـشــركــات
الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات
التجارية بأسعار منخفضة ،وهذا يشير أيضا
إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق
داخل الدوحة.

وأوض ــح التقرير أن االزده ــار الحالي في
مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية
مجموعة متنوعة من التأثيرات ،وسيستفيد
القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية
التحتية ،خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل
الجديدة ،وتطوير البنية التحتية من طرق
وجسور.
وبين أن بعض المرافق الجديدة الخاصة
بالنقل ،كمطار حمد الدولي ،وشبكة السكك
ال ـحــديــديــة وم ـي ـنــاء ح ـمــد ،سـتـكــون الـمـحــرك
األساسي لنمو القطاع العقاري ،وستساهم
فــي انـتـعــاش قـطــاع الـتـجــزئــة والـضـيــافــة ،ما
سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات اإلنشاء

الـعـقــاريــة ،مــن خــال االسـتـفــادة مــن مشاريع
التوسعة فــي الـقـطــاع الفندقي لــزيــادة سعة
ق ـطــاع الـضـيــافــة ،إل ــى جــانــب االس ـت ـفــادة من
مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب
رغـ ـب ــات ازديـ ـ ـ ــاد الـمـسـتـهـلـكـيــن ن ـح ــو ق ـطــاع
التجزئة المتنامي في قطر.
ولفت الى ان الحكومة تضع حاليا خططا
لبناء منشآت تنسجم مع االهتمام القطري
ب ـت ـط ــوي ــر قـ ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــادق ،مــع
سعي الــدولــة نحو تعزيز إي ــرادات السياحة
وت ـح ـس ـي ــن ن ــوعـ ـي ــة الـ ـخ ــدم ــة الـ ـمـ ـق ــدم ــة فــي
الفنادق ،الستقطاب أعداد متزايدة من الزوار
والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
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«المطوع التجارية» توقع اتفاقية مع «كوكا كوال»
طرح ثالثة مشروبات جديدة في الكويت
قال فيصل المطوع« :توقيعنا
عقد شراكة مع كوكا كوال
الشرق األوسط ،التي تعد
واحدة من أكثر الشركات قيمة
ّ ً
وتميزا في العالم ،هو خطوة
في مسيرتنا التي بدأناها
منذ عقود والتي نهدف من
خاللها إلى تزويد المستهلك
الكويتي بمنتجات عالية الجودة
تلبي احتياجاته ومتطلباته.

وقعت شركة علي عبدالوهاب
المطوع التجارية اتفاقية توزيع
مــع شــركــة «كــوكــا ك ــوال» الشرق
األوسط ،لطرح ثالثة مشروبات
جديدة في السوق الكويتي.
وتم توقيع العقد بتاريخ 18
أبريل في مقر الشركة بحضور
ك ــل م ــن م ــدي ــر ت ـطــويــر األع ـم ــال
في كوكا كــوال الشرق األوســط،
هاني رضوان ،وممثل «المطوع
التجارية» رئيس مجلس اإلدارة
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي فـيـصــل
الـ ـمـ ـط ــوع ،والـ ـم ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي
شاهر فوراني ،ومدير المبيعات
عفيف فارس.
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ــات ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة
ه ــي «زيـ ـك ــو»  - ZICOم ـشــروب
ج ــوز الـهـنــد ال ـصــافــي  100في
الـمـئــة والـخــالــي مــن الجلوتين
والــاك ـتــوز ومـنـتـجــات األل ـبــان،
وشـ ــاي «هــون ـي ـســت» HONEST
الـعـضــوي الـمـثـلــج والـمـصـنــوع
فــي الــواليــات المتحدة ،وكذلك
ال ـع ـص ـي ــر الـ ـ ـف ـ ـ ّـوار «أبـ ـ ــل ت ـي ــزر»
 APPLETISERالطبيعي  100في
الـمـئــة وال ـم ـص ـنــوع ف ــي جـنــوب
إفريقيا.
وتـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة
الثقة المتبادلة بين الطرفين،
وتـعــزز تــاريــخ شــركــة «المطوع

فيصل المطوع وشاهر فوراني في لقطة جماعية
الـتـجــاريــة» فــي مـجــال التوزيع،
وحــرص ـهــا ع ـلــى ت ـقــديــم أفـضــل
ال ـم ـن ـت ـجــات ل ـل ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا واح ـ ـ ــدة م ــن أك ـبــر
الشركات التجارية الــرائــدة في
الشرق األوسط ،والتي تستثمر
ف ــي س ـب ـعــة قـ ـط ــاع ــات ت ـجــاريــة
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة وم ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ت ـش ـمــل
السلع االستهالكية ،والتي من
أب ــرزه ــا ك ـل ــوروك ــس «»Clorox
و» »Hersheyهيرشي و»»Lindt

ليندت و« »Storckشتورك.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـي ـ ـصـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــوع:
«توقيعنا عقد شراكة مع كوكا
كوال الشرق األوسط ،التي تعد
واحــدة من أكثر الشركات قيمة
ً
وتـمـ ّـيــزا فــي الـعــالــم ،هــو خطوة
ف ــي م ـس ـيــرت ـنــا الـ ـت ــي ب ــدأن ــاه ــا
م ـن ــذ ع ـق ــود والـ ـت ــي ن ـه ــدف مــن
خاللها إلــى تــزويــد المستهلك
الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ـم ـن ـت ـج ــات ع ــال ـي ــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة تـ ـلـ ـب ــي اح ـت ـي ــاج ــات ــه

ً
ومـتـطـلـبــاتــه» ،م ـعــربــا عــن أمله
من خالل هذه الشراكة «توسيع
قاعدة عمالئنا ،وإرضاء مختلف
األذواق من خــال إثــراء السوق
الكويتي بأفضل وأهــم وأجــود
المشروبات».

«غرفة التجارة» تناقش تحديات قطاع
المركبات التجارية المتنقلة
فــي إط ــار جـهــود غــرفــة تـجــارة
وص ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت ال ــرام ـي ــة إلــى
توفير بيئة اقـتـصــاديــة مناسبة
لـقـطــاع الـمـشــروعــات المتوسطة
والصغيرة ،عقدت الغرفة بالتعاون
مــع الـجـهــات الحكومية المعنية
لقاء ألصحاب المركبات التجارية
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ،وذلـ ـ ــك يـ ــوم األربـ ـع ــاء
 15الـجــاري فــي مبناها ،برئاسة
مساعد المدير العام عماد الزيد،
وقــد حضر اللقاء كــل مــن الوكيل
المساعد للشؤون المالية واإلدارية
ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة،
يوسف الحسيني ،ونائب المدير
العام للصندوق الوطني لرعاية
وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،ف ـ ــارس ال ـع ـن ــزي،
ون ــائ ـب ــة ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـشــؤون
التفتيش والرقابة ،د .أمل الرشدان،
ون ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لمحافظة
العاصمة ،فيصل صــادق ،ومدير
إدارة الـخــدمــات بـ ــوزارة الـتـجــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،حـ ـم ــد ال ـم ـط ـي ــري،
واخـتـصــاصــي قــانــونــي بالهيئة
العامة للغذاء والتغذية ،يوسف
القديري.
وق ــد رح ــب ال ــزي ــد بــالـحـضــور،
موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى
مناقشة الـمـعــوقــات والـتـحــديــات
الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه قـ ـط ــاع ال ـم ــرك ـب ــات
التجارية المتنقلة ،وبحث الحلول

جانت من االجتماع
المناسبة لها ،وكــذلــك االستماع
م ــن ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ع ـلــى أهــم
االشـ ـت ــراط ــات والـ ـض ــواب ــط الـتــي
وردت ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ـ ــوزاري رقــم
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ال ـمــرك ـبــات ال ـت ـجــاريــة وآل ـيــات ـهــا،
والـ ـ ـ ــذي أفـ ـ ـ ــادت وزارة ال ـت ـج ــارة
والصناعة بأنه تم إصــدار 1040
رخصة لمركبات تجارية متنقلة
لعدة أنشطة.
وم ــن جــانـبـهــم ،ط ــرح أصـحــاب
المركبات التجارية عدة معوقات
ت ــرك ــزت ع ـلــى أه ـم ـيــة تخصيص
مواقع لهم وتمكينهم من مزاولة
عملهم وفق الترخيص التجاري

في مختلف مناطق دولة الكويت،
وك ـ ــذل ـ ــك إي ـ ـج ـ ــاد آل ـ ـيـ ــة واضـ ـح ــة
لـنـقــل الـمـلـكـيــة أو ال ـت ـعــديــل على
ال ـتــرخ ـيــص ،إض ــاف ــة إل ــى تنظيم
نــدوة توعية ألصحاب المركبات
لـتـعــريـفـهــم ب ـكــافــة االش ـت ــراط ــات
والضوابط.
وقدمت الغرفة شكرها للجهات
الحكومية التي حضرت اللقاء على
تعاونهم اإليجابي والفعال ،مؤكدة
دعمها المستمر لكل القطاعات
االقتصادية ،وأنها ستقوم بدورها
نـحــو مـتــابـعــة تنفيذ نـتــائــج هــذا
اللقاء مع الجهات المعنية.

«زين» تحتفل بالقرقيعان في مركز الخرافي  Ooredooتوزع على األطفال القرقيعان
في «الرازي» و«ابن سينا» و«الفروانية»
ألنشطة األطفال المعاقين
رعايتها
أعـلـنــت شــركــة زي ــن
ّ
الرئيسية لحفل القرقيعان الذي
ّ
نــظـمــه مــركــز الـخــرافــي ألنشطة
األطفال المعاقين للسنة الثانية
عـلــى ال ـت ــوال ــي ،وذل ــك بحضور
األطفال وعائالتهم ،ومتطوعي
«زيــن» ،ومديرة مركز الخرافي
ألنـ ـشـ ـط ــة األطـ ـ ـف ـ ــال ال ـم ـعــاق ـيــن
عائشة السالم.
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة فـ ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي أن رع ــاي ـت ـه ــا لـحـفــل
ّ
ال ـقــرق ـي ـعــان الـ ــذي نــظ ـمــه مــركــز
الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي ألنـ ـشـ ـط ــة األط ـ ـفـ ــال
الـمـعــاقـيــن أت ــى ضـمــن حملتها
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة الـ ــرم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة
«زيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــور» ،وف ـ ـ ــي إط ـ ــار
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ال ـ ــرائ ـ ــدة فــي
مجاالت المسؤولية االجتماعية
واالسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،وه ـ ـ ــدف ال ـح ـفــل
إلــى مـشــاركــة األج ــواء الجميلة
وب ـه ـجــة ال ـم ـنــاس ـبــات الـتــراثـيــة
ال ـت ــي ت ـصــاحــب ش ـهــر رم ـضــان
المبارك كالقرقيعان مع األطفال
من ذوي االحتياجات الخاصة
وعائالتهم.
وبـ ـيـ ـن ــت «زيـ ـ ـ ـ ــن» أن ال ـح ـف ــل
ت ـض ـ ّـم ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـف ـق ــرات
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة وال ـت ـفــاع ـل ـيــة الـتــي

السالم ُت ّ
كرم مسؤولي «زين» خالل الحفل
أدخـ ـ ـل ـ ــت الـ ـبـ ـهـ ـج ــة إل ـ ـ ــى ق ـل ــوب
األطـ ـف ــال وع ــائ ــات ـه ــم ،إذ وزع
متطوعو «زين» الهدايا واأللعاب
والقرقيعان الذي ّ
قدمته الشركة
ل ــرس ــم االب ـت ـســامــة ع ـلــى وج ــوه
األطفال ،وذلك ضمن أنشطتها
االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة التي
ت ـس ـت ـمــر طـ ـ ــوال ش ـه ــر رم ـض ــان
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــدف إل ــى
تعزيز روح التواصل وترسيخ
ال ـق ـي ــم ال ــدي ـن ـي ــة ال ـس ــام ـي ــة فــي
المجتمع الكويتي.

وبينت الشركة أنها لطالما
سعت إلى ترسيخ ثقافة العطاء
والـمـشــاركــة االجتماعية ســواء
بدعمها المباشر أو مــن خالل
مساهماتها ورعايتها للعديد
مـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة
المختلفة ،فالشركة تؤمن بأن
م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا تـ ـج ــاه م ـج ــاالت
االس ـت ــدام ــة أم ــر ب ــال ــغ األهـمـيــة
بــالـنـسـبــة ل ـه ــا ،وي ـن ـع ـكــس ذلــك
من خــال استراتيجية الشركة
في ّ
تنوع برنامجها الرمضاني

«الراية المتحدة» تستضيف
اإلعالميين في غبقة رمضانية

ّ
المكثف الذي يهدف إلى مشاركة
ج ـم ـيــع ف ـئ ــات ال ـم ـج ـت ـمــع بــركــة
وفرحة الشهر الفضيل.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت «زي ـ ـ ـ ــن» أن ـ ـهـ ــا لــن
ً
ّ
تدخر جهدا في تعزيز جسور
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع عـ ـم ــائـ ـه ــا
وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـ ــذي ت ـع ـمــل ف ـيــه،
إذ لـطــالـمــا سـعــت إل ــى ترسيخ
م ـف ـهــوم االس ـت ــدام ــة عـمـلـيــا من
خالل تكثيف برامجها في شهر
رمضان المبارك.

شــاركــت  Ooredooالكويت
من خــال برنامجها التطوعي
الـشـبــابــي «نـعـيــن ون ـع ــاون» في
توزيع القرقيعان على األطفال
فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات األسـ ـب ــوع
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك كـ ـ ـج ـ ــزء مــن
برنامج الشركة السنوي خالل
شهر رمضان المبارك.
وتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
مستشفيات الرازي وابن سينا
والفروانية ،حيث قام متطوعو
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج «ن ـ ـع ـ ـيـ ــن ونـ ـ ـعـ ـ ــاون»
التطوعي الــذي تطلقه الشركة
لـلـعــام ال ـخــامــس عـلــى الـتــوالــي
بتوزيع القرقيعان على األطفال
الـمـقـيـمـيــن ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات
لـبــث روح الـبـهـجــة واالح ـت ـفــال
ب ـ ــاألج ـ ــواء ال ــرم ـض ــان ـي ــة .وق ــام
أعضاء البرنامج بتجهيز علب
القرقيعان بهدف توزيعها على
ً
مختلف الجهات ،وذلك تعزيزا
لـمـبــادئ االه ـت ـمــام وال ـتــواصــل،
وه ـ ـ ــي قـ ـي ــم أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ـس ـعــى
 Ooredooا لـكــو يــت لتطبيقها
في كل سياساتها.
وت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق «ن ـع ـي ــن
ونـ ـع ــاون» بـنـسـخـتــه الـخــامـســة
مع بداية شهر رمضان الكريم،

«الخليج» يتضامن مع «أمنية»
نحو مستقبل البيئة الخضراء

صورة جماعية لمتطوعي «نعين ونعاون» وفريق Ooredoo
وهو برنامج مدار بالتعاون مع
مؤسسة Spread the Passion
غ ـي ــر ال ــرب ـح ـي ــة بـ ـه ــدف ت ـقــديــم
الـ ـت ــدري ــب واإلرش ـ ـ ـ ــاد لـلـشـبــاب
الراغبين في التطوع وإيصالهم
بـفــرص تتناسب مــع رغباتهم
وقدراتهم ،ونجح البرنامج هذا
ال ـع ــام ف ــي اس ـت ـق ـطــاب اك ـثــر من
 300متطوع.
يــذكــر أن مـتـطــوعــي بــرنــامــج
نعين ونعاون شاركوا بتنظيم
ً
وإقامة أكثر من  150نشاطا منذ

انطالق البرنامج قبل  5سنوات،
واس ـ ـت ـ ـه ـ ـلـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أع ـ ـمـ ــال
الشهر الفضيل بتشييد خيمة
إفـ ـط ــار ال ـص ــائ ــم م ـق ــاب ــل مـبـنــى
ال ـشــركــة الــرئـيـســي عـلــى ش ــارع
السور لتقديم وجبات اإلفطار
ً
للصائمين يوميا تحت إشراف
تـ ــام م ــن م ـت ـطــوعــي ال ـبــرنــامــج.
ولضمان الوصول إلى أكبر عدد
ممكن من الشريحة المستهدفة
من هذا البرنامج
ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى

المشاركة الفعالة فــي مختلف
األن ـش ـط ــة وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ،حـيــث
يشارك موظفو مختلف قطاعات
الشركة في المبادرات التطوعية
لـلـبــرنــامــج الـتـطــوعــي ال سيما
فعاليات شهر رمـضــان الكريم
الـ ـت ــي ت ـش ـم ــل تـ ــوزيـ ــع وج ـب ــات
اإلف ـطــار ط ــوال الشهر الفضيل
باإلضافة إلى زيارة مراكز ذوي
االحتياجات الخاصة وأجنحة
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
لمشاركتهم األجواء الرمضانية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
ً
متوسطا فريق شركة الراية
جاسم الفجي
ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ــرايـ ـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ح ـ ـ ـفـ ـ ــل غـ ـبـ ـق ــة
رم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة ل ــإع ــامـ ـيـ ـي ــن،
لـتـهـنـئـتـهــم ب ـح ـلــول الـشـهــر
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـط ـ ـعـ ــم
السلطان إبراهيم ،بحضور
اإلدارة ا ل ـع ـل ـيــا م ـم ـث ـلــة فــي
رئيس مجلس اإلدارة جاسم
الفجي ،والرئيس التنفيذي
ع ــدن ــان ال ـس ــال ــم ،ومــوظ ـفــي
الشركة ،ولفيف من ممثلي
وسائل االعالم الكويتية.
و ف ــي كلمته الترحيبية،
توجه الفجي إلى إعالميي
الـكــويــت شــاكــرا إيــاهــم على
د عـمـهــم ا لـمـتــوا صــل لشركة
ال ـ ــراي ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،م ــؤك ــدا
دورهم في مواكبة نجاحات
الـ ـش ــرك ــة ودعـ ـ ــم ازدهـ ــارهـ ــا
ونـ ـج ــاحـ ـه ــا ،الس ـي ـم ــا أن ـهــا
ال ـ ـيـ ــوم قـ ــد ت ـخ ـط ــت مـحـيــط
الكويت والمنطقة ،لتشمل
عملياتها أكثر من  7أسواق
عبر العالم.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ــى أن ش ــر ك ــة
ال ـ ـ ــراي ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ع ـم ـلــت

م ـ ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ــرا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ــوس ـ ـيـ ــع
ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا ،ح ـي ــث أس ـســت
مـجـمــو عــة ا لــرا يــة المتميزة
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،وك ــان ــت
بـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــورة اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ـ ـهـ ــا
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ ع ـ ـلـ ــى ح ـصــة
 26%مــن مجموعة ميداف
ال ـقــاب ـضــة ف ــي م ـص ــر ،ال ـتــي
تـ ـن ــدرج ت ـح ـت ـهــا  6شــركــات
ت ـع ـمــل ف ــي ق ـط ــاع ــات مــالـيــة
واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة،
م ـ ــؤ ك ـ ــدا أن شـ ــر كـ ــة ا لـ ــرا يـ ــة
م ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا
ال ـت ـطــوريــة ل ـت ـنــويــع الــدخــل
وتقليل المخاطر مع ضمان
عوائد مجدية للمستثمرين.
وأشاد بفريق عمل الراية،
ودأبـ ـ ــه ف ــي بـ ــذل ك ــل ج ـهــود
ممكنة للنهوض بالشركة
وت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل خـ ــدمـ ــة
راق ـي ــة لـلـعـمــاء وال ـشــركــاء؛
م ـش ـي ــرا ال ـ ــى أنـ ـه ــم ش ــرك ــاء
فــي النجاح يعملون بــروح
فريق واحد ،ويتكاتفون في
سبيل تحقيق استراتيجية

فريق الخليج و«أمنية»
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــة
والتوسعية.
و ل ـ ـفـ ــت ا لـ ـ ــى أن ا ل ـش ــر ك ــة
تحرص على توظيف كوادر
كويتية مهنية ،وإخضاعها
ل ـب ــرام ــج ت ــدري ــب مـسـتـمــرة،
ح ـ ــرص ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى دعـ ــم
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ــذي
يـشـكــل الــدعــامــة األســاسـيــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
وازدهارها.

يواصل بنك الخليج التزامه
نـحــو أهـمـيــة الـمـحــافـظــة على
البيئة الـخـضــراء ،ويتضامن
مع المبادرة الوطنية مشروع
«أمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» إلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ــدوي ـ ــر
ال ـن ـف ــاي ــات ،م ــن خـ ــال تــوقـيــع
اتفاقية تعاون إلعــادة تدوير
مخلفات العبوات البالستيكية
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فـ ـ ــي ال ـم ـب ـن ــى
الــرئ ـي ـســي ل ـل ـب ـنــك والـمـنـطـقــة
المحيطة به.
وت ــأت ــي ه ــذه االت ـفــاق ـيــة من
منطلق بــر نــا مــج المسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـب ـنــاه
البنك ،حيث تشكل االستدامة
والبيئة عنصرا أساسيا لديه،
وتتضمن هذه المبادرة توزيع
حاويات خاصة أمــام المكتب
الرئيسي لبنك الخليج وبرج
كــريـسـتــال ،لـيـتــم بـهــا تجميع
عبوات البالستيك المستخدمة
في البنك والمنطقة المحيطة
به.
وتعليقا على المبادرة ،قال
أحمد األمـيــر ،مساعد المدير
ال ـعــام لــاتـصــاالت الخارجية
لـ ـ ـ ــدى ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج« :بـ ـع ــد

مشاركتنا مؤخرا في مبادرتي
ســاعــة األرض ويـ ــوم األرض،
يجدد بنك الخليج دعمه في
رفـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى الـ ــوعـ ــي ح ــول
أهـمـيــة ال ـم ـبــادرات والقضايا
البيئية».
وأضاف أحمد األمير« :تأتي
اتفاقية الـتـعــاون مــع مشروع
أم ـن ـي ــة ان ـط ــاق ــا م ــن إي ـمــان ـنــا
ب ــأه ـم ـي ــة ن ـش ــر ث ـق ــاف ــة إع ـ ــادة
التدوير بين موظفي وعمالء
الـ ـبـ ـن ــك .ي ـ ـ ــدرك بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
مسؤوليته في أهمية الحفاظ
على البيئة ،ونحن فخورون
بالمساهمة في تعزيز الثقافة
الصحية بها».
وت ــأس ــس م ـش ــروع «أمـنـيــة»
ع ـ ــام  ،2015مـ ــن ق ـب ــل ش ـبــاب
كويتيين ،وا ل ـهــدف منه نشر
ال ــوع ــي بـثـقــافــة إعـ ــادة تــدويــر
النفايات.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اﻗﺘﺼﺎد

»اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« و»اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ« و»ﻛﺎﻣﻜﻮ« و»اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ« ﺗﻘﻮد اﻻرﺗﻔﺎع
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺠﻨﻲ
ﺛﻤﺎر اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺘﻼﻋﺒﺎت
وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻃﻮﻳﻞ
اﻷﺟﻞ

ﱡ
ﺗﺤﺴﻦ ﻻﻓﺖ ﻓﻲ
 10ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻴﺎدﻳﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﻣﻦ 2019

ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﺳﺘﻌﺎدة ﻗﻮاﻫﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ــﻮدة واﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة ﺑ ـﻘ ــﻮة ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات
ﻋﺠﺎف ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﺪﻫــﻮر أوﺿــﺎع اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ
ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺣﺎدة ﻟﻘﻴﻢ وأﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل.
ً
ً
ورﺻ ــﺪت "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ﺗـﺤـ ّـﺴـﻨــﺎ ﻻﻓـﺘــﺎ
ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  ١٠ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
ﺑ ـﻤ ـﻌــﺪﻻت ﻧـﻤــﻮ ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ٢٠١٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ .٢٠١٨
وﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ّ
ﺗﺤﺴﻦ اﻷداء
ً
ﻣﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ً
 -١ﺗﺤﺴﻦ ﻗﻄﺎع إدارة اﻷﺻﻮل ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،وﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺬب ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ
إدارﺗـ ـﻬ ــﺎ ،ﺳ ــﻮاء ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ
أو ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋــﺎدوا
ً
ً
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟــﻰ اﻟﺴﻮق ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﻘ ــﺪ أﻛـ ـ ــﺪت اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴــﻦ
اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﺠــﻢ اﻷﺻـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻤ ــﺪارة
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ.
 -٢اﻷداء اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻗـﻄــﺎع اﻟ ـﺒـﻨــﻮك ،وﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وﻣــﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺟ ــﺬب ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﻓ ـﺘــﺢ ﺳﻘﻒ
اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ودﺧﻮل

ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ
ً
وزﻋ ــﺖ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ دﺧﻠﺖ
داﺋﺮة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
 -٣ﺗ ـ ـﻄ ـ ــﻮر اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ وﺗ ـﺤ ـﺴ ــﻦ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻃ ــﺮأ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻟـﻠـﻌــﻮدة ﺑ ـﻘــﻮة إﻟــﻰ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ،أﻣﻼ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻨﺎت
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
 -٤اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻄــﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨ ـﺼ ـﺨ ـﺼــﺔ ،ﻓ ـﺒ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣـﺒـﻜــﺮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻗﺮاءة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة
واﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة ﻟ ـﻠ ــﺪﺧ ــﻮل ﺑـ ـﻘ ــﻮة ،إذ ُﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ
ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮق ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أداء أﻓ ـﻀ ــﻞ وﻗ ـﻔ ــﺰات
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿــﻮء اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﻛﻴﺪة
ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻃ ـ ــﺮح ﻣ ـﺸ ـﺘ ـﻘ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت
واﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪاف زﻳـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ وﺟ ــﺬب
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻮق.
 -٥ﺗ ـﺤ ـﺴ ــﻦ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت وأﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر
اﻷﺻ ــﻮل ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪى
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﻳﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ أداء اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻷم وﻣـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﺳﺘﻌﺎدة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
 -٦ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎح اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـﻴ ـﻜ ـﻠــﺔ
ً
أوﺿــﺎﻋـﻬــﺎ ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣﻠﻒ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣـﺼــﺎدر اﻹﻳ ــﺮاد ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻮع

ﻣﺪروس وﻣﺴﺘﺪام ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺟﻴﺪة ،إذ ﻳﻤﻜﻦ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﺠﺎح ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺷﺮ إﻟﻰ ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟ ـﻜ ـﻠــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـﺴ ــﻮق
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٠٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ.
 -٧ﺗ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ وﺿ ــﻊ
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺗ ـﺒــﺔ ﺗ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣـﺴـﺒــﻮﻗــﺔ ،واﻧـﻌـﻜــﺲ ذﻟ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟـﺴــﻮق وﺑ ــﺮوز ﻗــﻮى ﻣﺆﺛﺮة
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺗ ـﻨــﻮع ا ﻟــﻼ ﻋـﺒـﻴــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ
ّ
ً
ﺧـﻠــﻖ ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺒــﺎﻳــﻦ ووﻟ ــﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﺮص.
 -٨ﺿﺦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻜﺒﺮى
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق ﻣـﺒــﺎﻟــﻎ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻤﻼك ﺣﺼﺺ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
أو اﺳﺘﺤﻮاذات أو اﻗﺘﻨﺎص ﻣﻠﻜﻴﺎت ﻓﻲ
ﺑﻨﻮك ﺗﻌﺪ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻘﻮﻳﺔ
ً
ً
ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟ ـﺴــﻮق ﻣــﺎﻟـﻴــﺎ وﺗ ـﻔــﺎؤﻻ
ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ ﺣﺠﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ ودﺧ ـ ـ ــﻮل ﻣ ـﺠــﺎﻣ ـﻴــﻊ وأﺳ ـﻤ ــﺎء
ﺟﺪﻳﺪة ﻷول ﻣﺮة اﻟﺴﻮق ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻬﺎ
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
وﺗﺠﺰﺋﺔ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق.
 -٩ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد وﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻼﻋﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﺳــﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ،ﻋﺒﺮ ﻟﻌﺒﺔ
اﻟ ـﺘــﺎﺑــﻊ واﻟ ــﺰﻣ ـﻴ ــﻞ ،واﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل ﺳـﻨــﻮات
اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺠــﻲ
وإﻋﺎدة إﻇﻬﺎر اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ،

ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ

أرﺑﺎح اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2018

أرﺑﺎح اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2019

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ %

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

5.64

6.50

%15

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

3.33

5.48

%64

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

1.71

3.64

%112

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

2.64

2.29

%10

أرزان

787

2.29

190

اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

7.52

9.06

%20

اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

)(0.21

1.56

%843

ﻛﺎﻣﻜﻮ

0.101

578

%470

ﻛﻤﻴﻔﻚ

210

320

%52

ً
اﺳـﺘـﻌــﺎد اﻟـﺜـﻘــﺔ ﺗــﺪرﻳـﺠـﻴــﺎ ،وذﻟ ــﻚ ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻒ رﻗﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
 -١٠ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺺ اﻻ ﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎرات
اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﺔ واﻷﺳﻮاق ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ــﺺ ﻣ ــﻦ اﻷﺻـ ـ ــﻮل ﻏـﻴــﺮ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪرة ،وﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﺾ ﺣ ـ ــﺎد ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺮوض
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻔﺔ وﺗﺴﻴﻴﻞ ﺑﻌﺾ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻮﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋــﻮا ﻣــﻞ أ ﻋــﺎدت
ً
اﻟﺘﻮازن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ
اﻟـﺴــﻮق ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط اﻟـﺴــﻮق واﻷزﻣــﺔ

ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ  ،إذ ﻻ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺗــﺬ ﻛــﺮ وﺗﺠﺪر
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻋﺎدت
دون أي دﻋﻢ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ
أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
ﺗﺒﻘﻰ اﻹﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻣـﺼــﺎدر ﻫﺬه
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ أن اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪي اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ
ﻫ ــﻮ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت ﻧﻤﻮ
ﻣ ـﻌ ـﻘــﻮﻟــﺔ وﺗ ــﻮزﻳ ـﻌ ــﺎت ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﺗﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ.

وزادت اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷرﺑــﺎح
ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎءت
ﻣــﻦ ﻓ ــﺮص ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗــﺪﻓ ـﻘــﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗــﺮارات
اﻟﺘﻨﻮع وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٠٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ً
وﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ
ﺑﻴﻦ  ١٠و ٤٧٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻤﻮ
ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻛﻴﻒ ﺗﻮاﺻﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻟﻤﻄﺮد رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﺮى؟
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ارﺗـ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـﺼ ــﻮرة
اﻟــﺬﻫـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻘــﺎرة إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺎت
واﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮ ،ﻓـ ــﺈن ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﺼ ــﻮرة ﻟ ــﻢ ﺗﻌﺪ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

اﻷﺳﻮد ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن
وﻓﻲ أﺣﺪث ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟـﻨــﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ،
ﺗ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻣ ـﻌ ــﺪل ﻧ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  %3.4ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻌﺎم  ،2019ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ .2018
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﺗ ـﺤ ـﻘ ــﻖ أﻛ ـﺒ ــﺮ
اﻗﺘﺼﺎدات اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ،ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ و ﺟ ـﻨــﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻧﻐﻮﻻ ،ﻧﻤﻮا دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟﺘﺴﻴﻄﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻫ ــﺬه اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ﻳـﺒـﻘــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻘ ــﺎرة
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻠﻪ ﻣﺸﺮﻗﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
 %6ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ اﻟﺘﻲ

ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﺴـﻠــﻊ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ
ﻓﺎﺳﻮ وﻛﻮت دﻳﻔﻮار وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻏﺎﻧﺎ
واﻟﻨﻴﺠﺮ ورواﻧﺪا واﻟﺴﻨﻐﺎل وﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ
وأوﻏﻨﺪا.
وﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﻋﻮام أﺻﺪرت ﻣﺆﺳﺴﺔ
"ﻣــﺎﻛـﻴـﻨــﺰي" ﺗـﻘــﺮﻳــﺮا ﺑـﻌـﻨــﻮان "اﻷﺳ ــﻮد
ﻳ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻛ ــﻮن" ،وﻫ ــﻮ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﺗـﺤـﻘــﻖ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻋ ــﺎﺋ ــﺪات ﺗ ـﺼــﻞ إﻟــﻰ
 2.6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،2020
واﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻋ ـﺘــﺎدوا اﻹﻗ ـﺒــﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺎﺋﺪات ﺗﺼﻞ
إﻟ ــﻰ  3أﺿ ـﻌ ــﺎف اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺑ ــﺎﻟ ــﺪول
اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻘ ــﺎب اﻷزﻣ ـ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ.
ﻟـﻜــﻦ ﻣــﻊ ﺗﻐﻴﺮ واﻗ ــﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﺎرة اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ،وإن اﻗ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺖ ﻣـﻨــﻪ،
ﺑ ــﻮﺻ ــﻮل اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟﻠﻘﺎرة اﻟــﻰ  2.19ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم
.2017

ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻜﺒﺎر
وﻳـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ـﻴــﻦ

وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻧﻤﻮ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،%2.3ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳـﻴـﺒـﻘــﻰ ﻧ ـﻤــﻮ ﺟ ـﻨــﻮب اﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ دون
 ،%1.7وذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ أﻳﻀﺎ
ﻣ ــﻦ اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺎﻧـﻴـﻬــﺎ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎذﺑﻴﺔ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺒﺮز دول أﺧﺮى ﺗﺤﻘﻖ
ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت ﻣـﺘـﻔــﻮﻗــﺔ ،ﻓــﺈﺛـﻴــﻮﺑـﻴــﺎ ﺗﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ وﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺗـﻔــﻮق
 ،%7ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻤﻮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻷﺻﻐﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ وﻛﻴﻨﻴﺎ ورواﻧﺪا
وﻏﺎﻧﺎ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ،%6وﻫﻮ
رﻗــﻢ ﻳﻌﺎدل أو ﻳﻔﻮق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻠﺼﻴﻦ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻜــﺎن اﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟــﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﻢ إﻟﻰ  1.5ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺤﻠﻮل
ﻋ ــﺎم  ،2025وﻳـ ــﺮون أن ﺗـﻠــﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟـﺘـﻜــﺮار اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟ ـﺴــﺮﻳــﻊ وﻣ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟـﻤــﺮﺗـﻔـﻌــﺔ

»ﻛﺎرﻻﻳﻞ« ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻟﺒﻴﻊ ٪٢٥
ﺑﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر ﻣ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻊ إن
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ "ﻛ ـ ــﺎرﻻﻳ ـ ــﻞ" ﺗـﺠــﺮي
ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ ﺛ ــﻼث ﺷــﺮﻛــﺎت
ﻣ ـﺸ ـﻐ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط اﻷﻧ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺐ
واﻟـ ـﻤ ــﺮاﻓ ــﺊ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺑ ـﻴــﻊ 25
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﻛﻮرﺑﻮس
ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس ﻣﻘﺎﺑﻞ 625
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪر أن
ً
"ﻛـ ـ ـ ـ ــﺎرﻻﻳـ ـ ـ ـ ــﻞ" ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮي أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ
ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎدﺛـ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت
ً
اﻟﺜﻼث ﻛﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺧــﻂ أﻧــﺎﺑـﻴــﺐ ﻟﻨﻘﻞ اﻟ ـﺨــﺎم ﻣﻦ
ﻫـ ـﻴ ــﻮﺳـ ـﺘ ــﻮن إﻟـ ـ ــﻰ ﻛ ــﻮرﺑ ــﻮس
ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ ،وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ "ﻛ ــﺎرﻻﻳ ــﻞ" وﺷــﺮﻛــﺎت
أﺧـ ـ ــﺮى ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓ ـﺘ ــﺢ ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳـﻘــﻞ
ﻋــﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺸﺂت ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.
وﺗﻨﺘﺞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  12ﻣـﻠـﻴــﻮن

ً
ﺑ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻞ ﻳ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وروﺳﻴﺎ .واﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،اﻗ ـﺘــﺮﺑــﺖ ﺻـ ــﺎدرات
اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺣﻮاﻟﻲ 3.4
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎص.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺼﺪر ،إﻧــﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ
إﺑـ ـ ــﺮام اﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ــﻊ واﺣـ ـ ــﺪة ﻣﻦ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﺜ ــﻼث اﻟـﻤـﺸـﻐـﻠــﺔ
ﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـﻴ ــﻮﺳـ ـﺘ ــﻮن
ﺑﺤﻠﻮل ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ.
وﺻـ ــﺮح ﺑ ــﺄن ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺧﻂ
اﻷﻧ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺳﻴﻨﻘﻞ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎم ﻣـ ــﻦ ﻫ ـﻴ ــﻮﺳ ـﺘ ــﻮن إﻟ ــﻰ
ﻛﻮرﺑﻮس ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ
 700أﻟﻒ و 1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ً
ً
وﺳﻴﻮﻓﺮ ذﻟﻚ ﻣﻨﻔﺬا ﺑﺪﻳﻼ
ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
وﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺄة "ﻛـ ــﺎرﻻﻳـ ــﻞ" رواﺑ ــﻂ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ إﻳﺠﻞ
ﻓـ ـ ـ ــﻮرد واﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮض اﻟـ ـﺒ ــﺮﻣ ــﻲ،
أﻛ ـﺒــﺮ ﺣـﻘـﻠــﻲ ﻧـﻔــﻂ ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗﻘﺘﺮح ﻟﻮن ﺳﺘﺎر ﺑﻮرﺗﺲ

اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ "ﻛﺎرﻻﻳﻞ" إﻗﺎﻣﺔ
ﻣـﻨـﺸــﺄة ﺗـﺼــﺪﻳــﺮ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ 1.4
ً
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻴﻨﺎء ﻗــﺮب ﻛﻮرﺑﻮس
ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ .وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ
ﺑـ ـ ــﺪء ﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄة ﻓــﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ .2020
وﻗﺪﻣﺖ ﻟﻮن ﺳﺘﺎر ﺑﻮرﺗﺲ
وﺷــﺮﻳ ـﻜ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎء ﻛ ــﻮرﺑ ــﻮس
ﻛ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻃ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎت ﻟ ـﻨ ـﻴ ــﻞ
ﺗ ــﺮاﺧـ ـﻴ ــﺺ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎء ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
ﻣ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎوﻟـ ـ ـ ــﺔ ﻧـ ـ ـ ـ ــﺎﻗـ ـ ـ ـ ــﻼت ﺗـ ـﺼ ــﻞ
ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
)ﻫﻴﻮﺳﺘﻮن  -روﻳﺘﺮز(

»إﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب« ﻳﺒﺮم ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ »دوك ﺳﻜﻮﻳﺮ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«
أﻋﻠﻦ "إﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب" ،أﻣﺲ ،دﺧﻮل ّ
ﻣﻨﺼﺔ "ﺷﺮاﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
"دوك ﺳﻜﻮﻳﺮ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ،ﺟﻴﺐ ﺑﻮش.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل رﻳﺸﻲ ﻛﺎﺑﻮر ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻤﺸﺎرك ﻟـ"إﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب"" :ﻧﺪرك ﻗﻴﻤﺔ
ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣــﻊ دوك ﺳﻜﻮﻳﺮ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت وﻃﻴﺪة
ﻣﻊ أﺑﺮز ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ.
ً
ً
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﻌﺐ دورا رﻳﺎدﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ

اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻷﺻﻮل ﻣﻤﻦ
ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ".
وﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ،ﺳـﻴـﻨـﻀــﻢ اﻟـﺤــﺎﻛــﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺟﻴﺐ ﺑﻮش إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﺼﺔ "ﺷﺮاﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮم "دوك
ّ
اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺳﻜﻮﻳﺮ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" ﺑﺪﻋﻢ ﻫــﺬه
ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ا ﻟـﺘــﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟـﻨــﻮب ﺷــﺮق آﺳـﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ،رﻏ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـ ــﺮاﺟـ ـ ــﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻘﺎرة.
وﺗـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدات اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻓ ــﻮﻋ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻊ

اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﺟ ـ ـﻨـ ــﻮب اﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ
وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وأﻧﻐﻮﻻ وزاﻣﺒﻴﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑـ"ﻣﺰﻳﺞ
ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ" ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ،
ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟﻔﺴﺎد.

»أﻣﺎزون« أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟـ»دﻳﻠﻴﻔﺮو«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ دﻳﻠﻴﻔﺮو ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻌﺎم ،أﻣﺲ ،أن ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺎزون
 Amazonﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ )Series
 (Gﻟﺪﻳﻠﻴﻔﺮو ا ﻟـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ  575ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻬﻢ
ﻣﻤﺘﺎزة.
وﺗﺴﺎﻫﻢ أﻣﺎزون  Amazonﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
 T Rowe Priceوﺷﺮﻛﺔ Fidelity Management and Research
 Companyوﺷﺮﻛﺔ Greenoaks
وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﻳﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﺘﻪ دﻳﻠﻴﻔﺮو
 1.53ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ دﻳﻠﻴﻔﺮو ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ
ً
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺮاﺋﻊ اﻟﺬي ﻳﺤﺒﻪ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎروﻧﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ
ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﻴﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻌﻤﻼء أﻛﺜﺮ.
وﻣــﻦ ﺷــﺄن ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ زﻳ ــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺪﻳﻠﻴﻔﺮو ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺮه ﻓــﻲ ﻟـﻨــﺪن وﺧـﻠــﻖ ﻓــﺮص ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺧﺒﺮات وﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ،واﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻛﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧـﻄــﺎق دﻳﻠﻴﻔﺮو ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ
وﺑﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼء ﺟﺪد ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء وﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ أﻛﺒﺮ
ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ
واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻌﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.
ً
وﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺑﺘﻜﺎرات ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﺎﺑﺦ دﻳﻠﻴﻔﺮو اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﻓﻘﻂ " "Editionsﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧـﻤــﺎذج ﻋﻤﻞ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻣــﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ
وﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودة ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻃﺮح ﺧﻴﺎرات أﻛﺜﺮ ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﻤﺠﺎورة.
وﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
دﻳﻠﻴﻔﺮو ،وﻳﻞ ﺷﻮ  ،Will Shuإن "ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ
دﻳﻠﻴﻔﺮو ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﺎرات أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺒﺮ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻢ ،وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ".
ً
وأﺿـ ــﺎف ﺷ ــﻮ" :داﺋ ـﻤ ــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ أﻣـ ــﺎزون  Amazonﻣﺼﺪر
ً
إﻟﻬﺎم ﻟﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻟﺪﻳﻠﻴﻔﺮو .ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـﻤـﻬــﻮوﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ وﺧــﺪﻣـﺘــﻪ .اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر أﻣـ ــﺎزون  Amazonﻓﻲ
ً
ً
دﻳﻠﻴﻔﺮو ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺒﺮا ﻣﻤﺘﺎزا ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ،
وﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ".
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣ ــﺎزون  Amazonﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،دووغ ﻏــﻮر " :Doug Gurrﻧﺤﻦ ﻣﻌﺠﺒﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ
دﻳـﻠـﻴـﻔــﺮو وﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗــﺰوﻳــﺪ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﺘــﺰاﻳــﺪة ﻣﻦ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﺮاﺋﻌﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﺮﻳﺤﺔ .ﻓﻘﺪ ﺑﻨﻰ
وﻳﻞ وﻓﺮﻳﻘﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺧﺪﻣﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ،وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن
ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".

وﺗ ـﻨ ـﻈــﺮ "ﻓ ــﻮرﺑ ــﺲ" إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺮوب
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
واﻟـﺼـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ أﻧـﻬــﺎ "ﻓــﺮﺻــﺔ" ﻟـﻠــﺪول
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷول
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎرة

اﻟﺴﻤﺮاء ﻫــﻲ اﻷﺳــﺮع ﻧﻤﻮا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﺘﺨﻂ  50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻣﻊ ﺑﺪء اﺳﺘﺸﻌﺎر ﺑﻜﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ،
ﻗﺮرت اﺳﺘﺜﻤﺎر  60ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل
أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻋﻘﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ ﻓــﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺻﻴﻨﻴﺎ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎرة
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل.
ﻟ ـﻜ ــﻦ وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻓـ ــﺈن ﺗ ـﻀــﺮر
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺤــﺮوب ﻣــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻗﺪ
ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء ﺑﺎﻟﻀﺮر.
ﻟ ــﺬا ﻓــﺈﻧــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﻘــﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﺎﺋﻘﺔ،
ﻓ ــﺈن اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮة ﻟـﻬــﺎ ﻳـﺠــﺐ أن ﺗـﺘــﺄرﺟــﺢ
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎؤل واﻟ ـﺤ ــﺬر ،ﻟﺤﻴﻦ ﺑﻠﻮغ
ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﻨـﻀــﺞ ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻘﺎرة،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وﻧﺸﻮب اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻴﻦ دول
وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎرة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
)أرﻗﺎم(
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أمر تنفيذي وتهديدات أخرى من ترامب تشعل النزاع بين واشنطن وبكين
طلبت وزارة التجارة األميركية
من «هواوي» الحصول على
موافقة سابقة من حكومة
الواليات المتحدة قبل شراء
أي مكونات أميركية ،في حين
تواصل «هواوي» تمسكها
بإنكار أي مزاعم تتعلق
بعمليات تجسس،
بقيامها ً
وتوجد حاليا منغ وانزو المديرة
المالية لشركة «هواوي»،
في كندا حيث تم احتجازها
على خلفية اتهامات تتعلق
باالحتيال.

قال تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر عن بنك الكويت
الوطني ،أمس ،إن المحادثات التجارية بين الواليات المتحدة
والصين باتت على وشك االنهيار خالل األسبوع الماضي
بعد أن رفعت واشنطن الــرســوم الجمركية على البضائع
الصينية ،وردت بكين بــإجــراء ات مـضــادة تمثلت فــي رفع
الرسوم الجمركية من جانبها.
ووف ــق ال ـت ـقــريــر ،وم ـمــا زاد م ــن ف ــداح ــة ال ـمــوقــف ،إص ــدار
ً
الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم األربعاء الماضي أمرا
ً
تنفيذيا يمنع الشركات األميركية من استخدام تكنولوجيا
المعلومات أو االتصاالت التي تصنعها أو تسيطر عليها
ً
الشركات التي تشكل خطرا على األمــن القومي ،في إشــارة
ً
واضحة الستهداف الصين وتحديدا شركة «هواوي» عمالق
االتصاالت الصيني.
فــي التفاصيل ،وإضــافــة إلــى ذلــك ،طلبت وزارة التجارة
األميركية مــن «ه ــواوي» الحصول على موافقة سابقة من
حكومة الواليات المتحدة قبل شــراء أي مكونات أميركية،
بينما تواصل «ه ــواوي» تمسكها بإنكار أي مزاعم تتعلق
ً
بقيامها بعمليات تجسس ،وتوجد حاليا منغ وانزو المديرة
المالية لشركة «هــواوي» ،في كندا حيث تم احتجازها على
خلفية اتهامات تتعلق باالحتيال.
وجاء هذا األمر التنفيذي في وقت صعب وسط تصاعد
وتـيــرة الـحــرب الـتـجــاريــة بين الــواليــات المتحدة والصين
وزيادة التوترات بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
ً
ففي الـعــام الماضي ،فرضت الــواليــات المتحدة رسوما
جمركية تصل إلى  25في المئة على بضائع صينية بقيمة
 250مليار دوالر من إجمالي الواردات الصينية التي تصل
ً
قيمتها إلــى  539مليار دوالر .وأخـيــرا ،قــام الرئيس ترامب
األسـبــوع الماضي بتغيير النبرة اإليجابية الـتــي تبناها
في وقت سابق من العام ،واتجه إلى رفع الرسوم الجمركية
ً
على منتجات صينية بقيمة  200مليار دوالر  -وخصوصا
قطع غيار السيارات – التي تم رفعها من  10في المئة إلى
 25في المئة.
ً
ً
من جانبها ،اتخذت الصين موقفا مضادا ورفعت الرسوم
الجمركية مــن  10فــي الـمـئــة إلــى  25فــي الـمـئــة عـلــى بعض
البضائع األميركية دون تحديد المبلغ اإلجمالي للبضائع

الخاضعة للرسوم الجديدة .وذكرت وسائل اإلعالم الصينية
المحلية ،أن الدولة قد ال تكون مهتمة بمواصلة المحادثات
التجارية مــع الــواليــات المتحدة فــي الــوقــت الحالي ،تاركة
المجال أمام الفرصة التالية التي تتمثل في قمة مجموعة
العشرين بنهاية الشهر المقبل ،وأدى هذا الوضع إلى تسجيل
سعر اليوان لمزيد من التراجع بعد أن بلغ أدنى مستوياته
في خمسة أشهر .من جهة أخرى ،تراجع أداء أسواق األوراق
المالية على خلفية إعــادة النظر فيما يمكن أن تصل إليه
الـمـفــاوضــات الـتـجــاريــة فــي المستقبل وإمـكــانـيــة التوصل
التفاق بين الطرفين ،إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز
 500بنسبة  2.4في المئة ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته
خالل شهر واحد ،إذ بلغ  2.811.87نقطة يوم االثنين الماضي
ً
ً
على الرغم من ارتفاعه الحقا ،إذ يتداول حاليا حول مستوى
 2.859.53نقطة .كما تراجعت األسهم في أوروبا إذ انخفض
مؤشر يورو ستوكس  600إلى أدنى مستوياته خالل شهرين
ً
إلى أن وصل إلى مستوى  3.053.86نقطة ،ثم تعافى الحقا
ً
ويتداول حاليا حول مستوى  3.132.2نقطة.

«الوطني» ُيشارك مركز الخيران
الساحلي في وجبة إفطار

ّ
نــظــم بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
زي ــارة خــاصــة لـمــركــز الـخـيــران
الساحلي لمشاركة رجال خفر
الـ ـس ــواح ــل فـ ــي وجـ ـب ــة إف ـط ــار
رمـضــانـيــة ،وتثمين جهودهم
وتضحياتهم في حفظ األمــن،
وذلـ ـ ــك ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «اف ـع ــل
الخير في شهر الخير» السنوي
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص بـ ـشـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان
المبارك.
وقــام بالزيارة رئيس األمن
فـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوطـ ـن ــي
خــالــد ال ـم ـت ــروك ،وقـ ـي ــادات من
االدارة الـتـنـفـيــذيــة ف ــي الـبـنــك،
واستقبلهم العقيد طارق الوزق
مدير ادارة التشكيالت البحرية
باإلدارة العامة لخفر السواحل
بالوكالة ،والعقيد بشار المسلم
ي ــراف ـق ـه ـم ــا عـ ـ ــدد مـ ــن قـ ـي ــادات
اإلدارة العامة لخفر السواحل.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
إلدارة العالقات العامة في بنك

بيانات اقتصادية مخيبة لآلمال
تــراجــع اإلنـتــاج الصناعي فــي الــواليــات المتحدة بشكل
غير متوقع للمرة الثالثة في األشهر األربعة الماضية ،إذ
انخفض بنسبة  0.5في المئة على أساس شهري في أبريل
ً
بعد أن سجل نموا بنسبة  0.2في المئة في مارس ،في حين
لم يتوقع االقتصاديون أي تغيير على أساس شهري.
ً
وجاء أداء قطاع الصناعات التحويلية ضعيفا ،إذ انخفض
بنسبة  0.5في المئة بعد ثباته دون تغير يذكر في مارس.
وساهمت قوة الدوالر األميركي والشكوك المحيطة بالحرب
التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،التي تصاعدت في
األسابيع األخيرة ،في تقييد نشاط المصانع بشكل أساسي.

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة»
األسبوعي و«راتبك وفوقه كاش»

لقطة جماعية
الكويت الوطني عبدالمحسن
الـ ــرش ـ ـيـ ــد« :إن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الــوط ـنــي يـعـتــز بـمــؤسـســاتـنــا
العامة ويدعم دورها الحيوي
ف ــي خــدمــة الـمـجـتـمــع ،وتــأتــي
ً
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة حـ ـ ــرصـ ـ ــا مــن
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى مـ ـش ــارك ــة رجـ ــال
خفر السواحل موائد االفطار
ً
ف ـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان تـ ـق ــدي ــرا
لــوجــودهــم عـلــى رأس عملهم
ب ـع ـي ــدا عـ ــن أه ـل ـه ــم وذويـ ـه ــم
لخدمة الوطن والحفاظ على
أمنه».
وأض ــاف الــرشـيــد أن البنك
ي ـع ـت ــز ب ــدع ـم ــه ل ـج ـه ــود خـفــر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــواحـ ـ ــل أسـ ـ ـ ـ ــوة ب ـج ـه ــود
وتضحيات مختلف الجهات
االجتماعية واإلنسانية التي
تتفانى بالتزامها وخدمتها
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن
رج ـ ـ ــال خـ ـف ــر ال ـ ـسـ ــواحـ ــل رك ــن
أساسي ومحوري في تحقيق

وتراجع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة  2.8في المئة،
ً
ً
في حين انخفض اليوان الصيني ،الذي يعاني تراجعا حادا
بالفعل ،لفترة وجيزة إلــى أضعف مستوياته أمــام الــدوالر
األميركي منذ نوفمبر الماضي.

أم ــن واس ـت ـقــرار ال ـب ــاد ،ألنهم
يمثلون الدرع الواقية للوطن.
وتــأتــي ال ــزي ــارة لـلـمــركــز في
إطـ ـ ـ ــار بـ ــرنـ ــامـ ــج شـ ــامـ ــل أع ـ ــده
البنك لشهر ر مـضــان المبارك
يتخلله العديد من الفعاليات،
منها خيمة إلفطار الصائمين
والزيارات الميدانية للمناطق
ال ـب ـع ـيــدة ،إل ــى جــانــب بــرنــامــج
مدفع االفطار في قصر نايف،
وتوزيع كسرة االفطار.
وش ــارك البنك خــال الشهر
الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ف ـ ــي حـ ـمـ ـل ــة «ان ـ ـتـ ــوا
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر» إلعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــدوي ــر
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ش ــرك ــة أم ـن ـيــة
إلدارة المشاريع ،وحملة «كسوة
ال ـع ـي ــد» ب ــال ـت ـع ــاون م ــع لــويــاك
لدعم أطفال االسر ذوي الدخل
الـمـحــدود ،إضــافــة إلــى العديد
من النشاطات والمبادرات مثل
زيارة االطفال في المستشفيات
وتوزيع الهدايا والقرقيعان.

قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي على "حساب النجمة"
وحـمـلــة "رات ـب ــك وف ــوق ــه ك ـ ــاش" ،بـحـضــور مـمـثــل ع ــن وزارة الـتـجــارة
والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
وجــاء ت نتائج السحب على النحو التالي :سحب حساب النجمة
األسبوعي ،جائزة بقيمة  5.000دينار كانت من نصيب حامد سلمان،
والسحب األسبوعي لحملة "راتبك وفوقه كاش" ،جائزة بقيمة 1.000
دينار ،كانت من نصيب طيبة علي حسين بوناجمه.
وأوضــح البنك أن جــوائــز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم
مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة إلى تنوعها طــوال السنة ،وتتضمن
الـسـحــوبــات جــائــزة أسبوعية بقيمة  5.000دي ـنــار ،وشـهــريــة بقيمة
 20.000دينار ،وجائزة نصف سنوية قدرها نصف مليون ()500.000
دينار ،إلــى جانب أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي،
والتي حصــل البنك بموجبها على شهــادة غينيس لألرق ــام القياسي ــة،
والبالغـ ــة  1.500.000دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز
بالجوائز القيمة ،كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع
 100دينار ،ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار
لــدخــول جميع السحوبات على كــل الجوائز التي يقدمها الحساب.
وبالنسبة إلى فرص الفوز فإنه كلما زاد المبلغ المحتفظ في الحساب
ً
زادت فرص فوز العميل ،إذ إن كل  25دينارا توفر فرصة واحدة للفوز،
ً
فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل
على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان
الحساب ،وكذلك الحصول على جميع الخدمات المصرفية من البنك
التجاري.

ويبدو أن المستهلكين األميركيين قاموا بشد الحزام بعد
شهر واحد فقط من اتجاه مبيعات التجزئة لتسجيل أعلى
نمو يشهده ذلك المؤشر منذ سبتمبر  ،2017إذ انخفضت
مبيعات التجزئة الرئيسية بنسبة  0.2في المئة على أساس
ً
شـهــري فــي أبــريــل ،وه ــو مــا ج ــاء بـعـيــدا وبـشـكــل مــذهــل عن
التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة  0.2في المئة في أعقاب
االرتفاع ،الذي تم تسجيله في مارس بنسبة  1.7في المئة.
ويعزى هذا التراجع إلى حد كبير إلى قطاعي السيارات
ومواد البناء ،إذ تراجعا بنسبة  1.1في المئة و  1.9في المئة
على التوالي مقارنة بأرقام مارس ،لكن على الرغم من ذلك،
ً
ً
لم يكن متوقعا تخطي أرقام شهر مارس نظرا إلى أن أداءه
ً
كان مدفوعا إلى حد كبير باسترجاع المستحقات الضريبية.
وبناء على ذلك ،من غير المرجح أن تغير مبيعات التجزئة
لشهر أبريل الرأي القائل بصمود االقتصاد األميركي أفضل
ً
مما كان متوقعا وذلك على الرغم من االضطرابات التجارية.
وأدى صدور التقريرين األخيرين إلى زيادة التناقض على
ً
مستوى المؤشرات االقتصادية أخيران إذ أبقي االحتياطي
الفدرالي األميركي على موقفه المتمثل في االحتفاظ بأسعار
الفائدة ثابتة دون تغير على الرغم من دعوات عديدة من إدارة
ترامب لتيسير السياسة النقدية.
وص ــرح رئـيــس االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي ج ـيــروم ب ــاول بــأن
المجلس ال يشعر بأي عجلة لتغيير مستوى أسعار الفائدة
من جديد في الوقت الحالي.

تيريزا ماي تعلن استقالتها
تحت وط ــأة الـضـغــوط الـشــديــدة المطالبة باستقالتها،
انصاعت رئيسة الــوزراء تيريزا ماي لمطالب كبار النواب
المحافظين وو ع ــدت بأنها ستؤكد تفاصيل التخلي عن
ً
منصبها في أوائل يونيو المقبل علما أن ماي سوف تترك
منصبها بـغــض ا لـنـظــر عـمــا ستسفر عـنــه صفقة انفصال
المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي ،في حين يتوقع معظم
الـنــواب رفــض الصفقة للمرة الــرابـعــة .وقبل ســاعــات قليلة
من إعالن ماي قرارها ،أكد وزير الخارجية السابق بوريس
جونسون الترشح لقيادة حزب المحافظين.

«بيتك» يواصل توزيع وجبات إفطار
الصائم في مواقع مختلفة

«بيتك» التطوعي بقصر نايف
يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) توزيع
وجبات إفطار الصائم في مواقع مختلفة ،ضمن
إطــار حملة «تــواصــل بالخير فــي شهر الخير
 »5الحافل باألنشطة والفعاليات االجتماعية.
ويـ ـق ــوم ف ــري ــق «ب ـي ـت ــك» ال ـت ـط ــوع ــي ب ــإع ــداد
وتجهيز وتوزيع نحو  1000وجبة إفطار صائم
يوميا حتى نهاية شهر رمضان ،في العديد من
المواقع المختلفة ،سعيا إلى تغطية أكبر عدد
ممكن من الصائمين رواد تلك المواقع.
ويتواجد أعضاء فريق «بيتك» التطوعي في
وقت قياسي في تلك المواقع المختلفة ،ليقوموا
بتوزيع الوجبات ،إيمانا بأهمية هذه المبادرة
انسانيا واجتماعيا ،وألهمية دورها في تعزيز
ال ــروح الـتـطــوعـيــة ل ــدى ال ـش ـبــاب ،والمساهمة
فــي غــرس وتعميق مفهوم الـعـطــاء بين أبناء
المجتمع.
وتستمر حملة إفطار الصائم لتشمل تنظيم
عدد من الزيارات لمواقع العمل الحيوية لدى
الجهات الرسمية التي تعمل على مدار الساعة،
وأث ـن ــاء ســاعــات ال ـف ـطــور ،ومـشــاركـتـهــم مــائــدة

اإلفطار في مقر عملهم ،تقديرا لجهود العاملين
فيها ودورهم المهم في الدولة والمجتمع.
فــي سياق متصل ،يــواصــل «بيتك» تعاونه
مع حملة «رمضان أمــان» ،التي تنظم بشراكة
استراتيجية مع وزارة الداخلية ،ومركز العمل
التطوعي ،حيث يقوم من خاللها فريق «بيتك»
التطوعي بالمشاركة في توزيع  100ألف وجبة
إفـطــار فــي عــدد مــن أهــم التقاطعات الرئيسية
قبل وقــت اإلفـطــار ،بهدف المساهمة في نشر
التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة
خالل موعد االفطار.
ويشمل برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل
بالخير في شهر الخير  ،»5أنشطة ومساهمات
اجتماعية متعددة ،ومبادرات توعوية وتواصل
يومي مع الجمهور ،وزيارات لجهات مختلفة
ومسابقات وغبقات وعروض وأنشطة رياضية
وش ـبــاب ـيــة ت ــؤك ــد ريـ ـ ــادة «ب ـي ـت ــك» ف ــي تحقيق
المسؤولية االجتماعية بمختلف جوانبها،
ومــواصـلــة جهود دعــم الـمـبــادرات التي تخدم
المجتمع.

بنك برقان يختتم مؤتمر «تحدي القيادة» بنجاح

غادة القاضي خالل الحلقة النقاشية مع المتحدثين جراهام موور
وكريس نيل وديبي نيكول
ً
استضاف بنك برقان أخيرا ثالثة من أبرز محاضري ومدربي برنامج
«تـحــدي الـقـيــادة» ولـمــدة يــوم واحــد تحت عـنــوان «مؤتمر بنك برقان
للقيادة  -إصــدار تحدي القيادة» في قاعة سلوى الصباح ،في إطار
مساعي البنك نحو تعزيز مركزه كمؤسسة مالية رائدة.
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إنه من خالل مواصلته نهج
االستثمار في موظفيه وبهدف توفير أحدث األدوات والموارد الالزمة
للنمو على المدى الطويل ،أطلق البنك هــذا المؤتمر لرفع مستوى
مهارات القادة بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية.
ّ
ونظمت المؤتمر إدارة التعلم والتطوير -التابعة إلدارة الموارد
البشرية والتطوير في بنك برقان مع شركة «فيجور إيفينتس» ،وهي
ً
منصة تجمع القادة االستراتيجيين وخبراء الموارد البشرية جنبا
إلى جنب مع المتحدثين والخبراء واالستشاريين.
حضر المؤتمر قادة ومديرو مختلف اإلدارات في البنك ومجموعة
شركات «كيبكو» ّ
وتمت مناقشة االتجاهات الحديثة في القيادة واألفكار
المبتكرة الجديدة حول ممارسات «تحدي القيادة».

لقطة جماعية لإلدارة العليا وموظفي البنك

وبحسب النتائج تبين أن القادة المميزين هم من ينخرطون في
الممارسات الخمس للقيادة المثالية وهي« :القدوة للطريق الصحيح»،
و»اإللهام على رؤية مشتركة» ،و»تحدي العملية» ،و»تمكين اآلخرين من
ً
تأدية العمل» وأخيرا «تشجيع القلب» .وقام المتحدثون الثالثة ،جراهام
مــوور ،وكريس نيل ،وديبي نيكول ،وفريق بنك برقان ،بتقديم ثالث
محاضرات رئيسية ،وثالث ورش عمل ،وحلقتين نقاشيتين ،الحلقة
النقاشية األولــى مع غادة القاضي ،مدير أول قسم التعلم والتطوير
في بنك برقان إذ تم تــداول موضوع تحدي القيادة مع المتحدثين
الثالثة والطرق األمثل لتطبيق ممارسات القيادة الحديثة في المنطقة.
كما تضمن المؤتمر حلقة نقاشية ثانية شارك فيها قادة مجموعة
«كـيـبـكــو» نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لشركة
الفنادق الكويتية فوزي المسلم ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لشركة «غلف سات» محمد الحاج ،كما شارك رائد الهقهق
الرئيس التنفيذي لبنك بــرقــان  -الكويت ورئـيــس مــديــري العمليات
والتكنولوجيا لمجموعة بنك برقان فينكات مينون ،وتولت قيادة

هالة الشربيني خالل الحلقة النقاشية مع رائد الهقهق وفوزي المسلم ومحمد
الحاج وفينكات مينون
ال ـحــوار رئيسة مــديــري ال ـمــوارد البشرية والـتـطــويــر للمجموعة في
ً
بنك برقان هالة الشربيني .يذكر أن  250شخصا حضروا المؤتمر
وتمحورت النقاشات حول القدرات المطلوبة لمواكبة تحديات القيادة
المثالية في المنطقة.
ً
وتعليقا على المناسبة ،قال الهقهق ،إن البرنامج يهدف إلى بناء
جيل مــن ال ـقــادة االستثنائيين ،وتطبيق أســالـيــب قـيــاديــة مشتركة،
«وفي هذا الصدد ،نعمل على بناء نموذج قيادي ناجح ونقوم بإشراك
اآلخرين في رؤية واحدة من خالل استقطاب التطلعات المشتركة».
ّ
والتميز
من جانبها ،قالت الشربيني ،إن «التزامنا المستمر بالتقدم
هو ما جعلنا على ما نحن عليه اليوم في بنك برقان ،وهذا المؤتمر
يأتي كمبادرة مميزة ليعكس مستوى االستثمار الــذي يضعه بنك
برقان في تطوير قيادييه في شتى المستويات».
وأضــافــت الشربيني «أن مــن أهــم أهــدافـنــا اإلستراتيجية كـمــوارد
بشرية فــي بــرقــان هــو بـنــاء التناغم والـتـعــاون الجماعي على أعلى
المستويات في المجموعة من أجل االستمرار في االستجابة لمتطلبات

ً
العصر الحديث ،ونسعى دائما إلى تعزيز كفاءات قياديينا بالمهارات
ّ
الضرورية لنجاحنا» .بدورها ،قالت مدير أول قسم التعلم والتطوير
التابعة إلدارة الموارد البشرية في بنك برقان ،غــادة القاضي« :إننا
ً
ً
نمر بمرحلة تحول وكل فرد في فريق العمل يؤدي دورا مهما ،كل من
موقعه ،في تنفيذ التوجه االستراتيجي لبنك برقان».
ّ
وأضافت القاضي أن هذا المؤتمر» يأتي بتنظيم من إدارة التعلم
والـتـطــويــر  -التابعة إلدارة ال ـمــوارد البشرية فــي الـبـنــك ،بـهــدف رفع
مستوى مهارات القادة وتطوير مستويات مشاركة الموظفين من أجل
إحداث تأثير إيجابي على أدائنا ونتائجنا ومجتمعنا».
وتخللت المؤتمر حلقة نقاشية حول «تحديات القيادة الحالية»
إذ تبادل المشاركون أفضل األساليب لمواجهة الصعوبات اليومية
التي قد تتكرر في العمل وطرق معالجتها ،وتم عرض أفضل الوسائل
لمواجهة وتخطي تحديات القيادة التي تطرأ نتيجة الفهم الخاطئ
لدور القائد أو االختالفات والحواجز الثقافية التي قد تعوق الروح
القيادية في المؤسسة.
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في بداية األلفية الجديدة،
واجهت الفنانة شويكار
شبح االعتزال.
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مسك وعنبر

شارك المخرج يوسف
شاهين في مهرجان
موسكو عام  1963بفيلم
«الناصر صالح الدين».
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أكدت الفنانة انتصار الشراح
أن مسرحية «خطوات
الشيطان» مليئة بالمواقف
الكوميدية الممزوجة
بالرعب.

لولوش وإيميه بعد العرض

مادونا للمتسابقين في
«يوروفيجن» :جميعكم فائزون

براد بيت مع دونهام
يثيران االنتقادات

شاروخان يزور كابور
في نيويورك ويلتقي ليترمان

قالت نجمة البوب األميركية مادونا للمتسابقين
ً
جميعا فائزون،
في منافسة يوروفيجن لألغنية" :أنتم
بغض النظر عما سيحدث .الوصول إلى هذا المكان،
ً
ً
لم يكن أمرا سهال ".
وأ ضــا فــت " :فــي البداية كــان عليك أن تحلم وتؤمن
بهذا الحلم ،وربحت طريقك إلى المكان الذي أنت فيه
اآلن ،وفي رأيي هذا ما يجعلك رابحا".
وظـ ـه ــرت مـ ــادونـ ــا ف ــي م ـقــاب ـلــة ق ـص ـي ــرة م ــع م ـقــدم
يـ ــورو ف ـ ـي ـ ـجـ ــن آ سـ ـ ــي آزار قـ ـب ــل أن تـ ـ ـ ــؤدي أ غ ـن ـي ـت ـهــا
الكالسيكية القديمة "اليك أبراير" (كالصالة) وأغنيتها
الجديدة "فيوتشر" (المستقبل).
(د ب أ)

تعرض النجم األميركي براد بيت النتقادات واسعة
بسبب انتشار صــورة لــه مــع الممثلة األميركية لينا
دونهام.
وذكرت تقارير إعالمية أن ظهور براد بيت مع دونهام
كان خالل حفل ميالد دونهام الثالث والثالثين ،وليس
لــه أي داللــة على ارتباطهما أو وقــوع بــراد فــي الحب
مــرة أخ ــرى ،وأن مــا يجمعهما هــو صــداقــة حقيقية ال
عالقة عاطفية.
وأك ــدت الـتـقــاريــر أن قلب ب ــراد ،لــم يــذق طعم الحب
بعد انفصاله عن زوجته وأم أطفاله الممثلة األميركية
انجلينا جولي.
ً
وأضافت أن أي عالقة تربطه بأي امــرأة حاليا هي
صداقة ودية ال أكثر.

شوهد شاروخان نجم بوليوود في مدينة نيويورك
وهو يزور أحد معالم المدينة "تايمز سكوير" ،بعد أن
شــارك أحد المعجبين على حسابه بموقع إنستغرام،
صورة له مع نجمه المفضل .وزار خان النجم المخضرم
ريشي كابور ،وزوجته الممثلة السابقة نيتو
كابور ،حيث يتلقى ريشي في نيويورك
العالج من السرطان.
وأع ــرب خــان ،عــن سعادته خالل
ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوره م ـ ـ ــع مـ ـضـ ـي ــف ب ــرن ــام ــج
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوارات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة دي ـف ـي ــد
ليترمان ،وتشرف بمشاركة قصته
مــع واح ــد مــن أش ـهــر شخصيات
البرامج الحوارية.

فيلم «إلى سما» السوري يحرك
عواطف جمهور مهرجان كان

َ
تصفيق حار لبطلي «رجل وامرأة»
ً
بعد  53عاما من عرضه
غنى الجمهور بصوت واحد األغنية الشهيرة لفيلم "رجل وامرأة"
في مهرجان كان تحية لمخرج العمل كلود لولوش وبطليه جان-
لوي ترانتينيان وأنوك إيميه ،الذين أتوا لتقديم تكملة لهذا الفيلم.
وقبل ذلك صفق الجمهور دقائق طويلة عند انتهاء عرض فيلم
"لي بلو بيل زانيه دون في" (أجمل سنوات الحياة) بدا خاللها تأثر
المخرج والممثلين واضحا.
وقال كلود لولوش ( 81عاما) بعد ذلك" :شكرا جزيال .شكرا لجان
لوي وشكرا ألنوك .بفضلهما تحققت هذه المعجزة ،وقد حالفنا
الحظ كثيرا في تصوير هذا الفيلم".
وكان المخرج سار مع بطلة الفيلم البالغة  87عاما على السجادة
الحمراء لالنضمام إلى جان لوي ترنتينيان ( 88عاما) الذي يعاني
وضعا صحيا هشا ،في أعلى الساللم حيث التقى كل فريق الفيلم.
وي ـشــارك فــي الفيلم أيـضــا أن ـطــوان سـيــر وسـعــاد أمـيــدو الـلــذان
كانا يؤديان دور طفلي الزوجين في الجزء األول وأصبحا اليوم
خمسينيين ،إضــافــة إلــى الممثلتين مونيكا بيلوتشي ومــاريــان
دونيكور.

الخطيب :صنعته ّ
ألبرر البنتي الخيار القاسي ببقائنا

بالرغم من احتدام المعاركّ ،قرر زوجان البقاء مع طفلتهما الصغيرة في حلب المحاصرة التي أصابها الدمار ،هي ّ
لتصور وهو
ّ
ليطببّ ...
ّ
وتبرر المخرجة السورية وعد الخطيب قرارها هذا في وثائقي هز مشاعر الجمهور في مهرجان كان السينمائي.
ّ
القيمون على هذا الحدث السينمائي البارز في اختيارهم وثائقي «إلى سما» ،الذي توقعوا له أن ّ
وقد أصاب ّ
يحرك عواطف
المشاهدين.
ع ــرض الـفـيـلــم الــوثــائـقــي "إل ــى سما"
في مهرجان كان السينمائي الـ 72الذي
شـ ــارك ال ـبــري ـطــانــي إدوارد واتـ ــس في
إخراجه ،خالل جلسة خاصة ،وحظوظه
واف ــرة للفوز بـجــائــزة "الـعـيــن الذهبية"
التي ّ
تكرم منذ عام ّ 2015عمال وثائقيا
يعرض في كان ،بغض النظر عن الفئة
المشارك فيها.
وقالت وعد الخطيب التي لم تبلغ بعد
عامها الثالثين" :صنعت الفيلمّ ،
ألبرر
البنتي سما الخيار القاسي جدا الذي
اضطررنا إلى اتخاذه" والقاضي ببقاء
العائلة فــي ســوريــة خــال أكـثــر مراحل
النزاع دموية ،وذلك في مستشفى حلب
الــذي يعمل فيه زوجها الطبيب حمزة
والذي كان عرضة للقصف.
ّ
ويستعرض "إل ــى سـمــا" ال ــذي يتخذ
شكل ر ســا لــة ّ
توجهها ّ
األم إ لــى ابنتها
ّ
ّ
ّ
ويتضمن مشاهد مؤثرة جدا صورتها
ال ـخ ـط ـيــب ف ــي ش ـ ـ ــوارع ح ـل ــب ومـحـيــط
المستشفى ،مسار وعد الطالبة فالزوجة
والوالدة.
فـفــي ع ــام  ،2011كــانــت ه ــذه الشابة
تدرس أصول التسويق في جامعة حلب
ّ
بـعــد تـخــلـيـهــا عــن ف ـكــرة خ ــوض مجال
ال ـص ـحــافــة ،ألن ه ــذه الـمـهـنــة محفوفة
باألخطار في نظر أهلها ،لكن "المعادلة
انـقـلـبــت رأس ــا عـلــى عـقــب عـنــد انـطــاق
التظاهرات األولى".
وصـ ّـرحــت المخرجة فــي كــان "كانوا
يتكلمون في األخـبــار عن إرهابيين ال
عن متظاهرين .ولم تكن في الجامعة أي
ّ
التطورات .وكانت
وسيلة إعالمية لنقل
الفكرة تقضي بحمل الهاتف الخلوي
لتوثيق األحداث".
وب ــدأت وعــد الخطيب التصوير في
عام  2012تزامنا مع اندالع المعارك في
مدينة حلب بين الفصائل المعارضة
ال ـتــي سـيـطــرت عـلــى األح ـي ــاء الشرقية
منها وال ـقــوات الحكومية فــي األحـيــاء
الغربية.
ولم تفارقها الكاميرا منذ ذلك الحين،
وق ــد ص ـ ـ ّـورت ب ـهــا ك ــل ال ـم ـشــاهــد الـتــي
جـ ــرت ع ـلــى م ـ ــرأى وم ـس ـمــع م ـن ـهــا ،من
الـقـصــف إل ــى الـكـلـمــات األول ــى البنتها
مرورا بتوافد الجرحى إلى المستشفى.
ّ
ف ـخ ــل ــدت ل ـح ـظــات وضـ ــع م ــول ــود ميت
ّ
يتحسران على وفاة
ونحيب صبيين
شقيقهما األصغر.

كيرت كوبين

بيع طبق للمغني كيرت كوبين
مقابل  22ألف دوالر
بيع طبق ورقي مستعمل عليه قائمة من األغاني كتبها الموسيقي
والمغني الراحل كيرت كوبين قائد فرقة نيرفانا الموسيقية بـ22
ألف و 400دوالر في مزاد بنيويورك.
وقالت دار جولينز للمزادات إنه كان من المتوقع بيع طبق البيتزا
المستعمل بحوالي ألفي دوالر فقط.
وكتب كوبين قائمة األغــانــي على الطبق باللون األســود قبل
العرض الذي قدمه عام  1990في العاصمة األميركية واشنطن.
وبيعت في نفس المزاد سترة صوفية كان يرتديها كوبين في
آخر جلسة تصوير له قبل انتحاره عام  1994بـ 75ألف دوالر.
(د ب أ)

الخطيب مع واتس
ونـ ــالـ ــت ب ـف ـض ــل ت ـس ـج ـيــات ـهــا ه ــذه
مكافآت عدة ،أبرزها جائزة في مهرجان
بايو لمراسلي الحرب سنة .2017
وذكرت أنه "عندما عرضت األشرطة
على أشخاص من حولي في حلب ،قالوا
لــي جميعهم هــذه قصتي .فــأدركــت أن
األمر يستحق العناء".
ّ
وصورت وعد رحلة العودة إلى حلب
المحفوفة باألخطار التي قامت بها مع
طفلتها في يوليو  ،2016بعد زيارتها
لحماها المريض في تركيا.
وقالت" :قاسينا األمرين طوال خمس
سنوات مع األشخاص (الذين يظهرون
في الوثائقي) وبما أنني أتقن استخدام
الـ ـك ــامـ ـي ــرا ولـ ـ ـ ـ ّ
ـدي م ـ ـعـ ــارف فـ ــي ق ـن ــوات
أج ـن ـب ـي ــة ،س ـع ـيــت إل ـ ــى اإلض ـ ـ ـ ــاءة عـلــى
الوضع في حلب".
وخـ ـ ـ ـ ــال خ ـ ـمـ ــس سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،ج ـم ـعــت
تسجيالت تبلغ مئات الساعات نشرت
جــزء ا منها على اإلنترنت مع الحرص
ّ
ع ـل ــى ال ـت ـس ــت ــر ع ـل ــى ه ــوي ـت ـه ــا خـشـيــة
توقيفها ،لكن اضطر حمزة وو عــد
وابنتهما سما إلى مغادرة البلد،
وباتت العائلة تقيم في لندن
حـ ـي ــث تـ ـتـ ـع ــاون وع ـ ــد مــع
الـ ـقـ ـن ــاة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
الرابعة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــح
م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــان
"كــان" سعفة
ذه ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
فـ ـ ـخ ـ ــري ـ ــة إل ـ ــى
ا ل ـ ـم ـ ـم ـ ـث ـ ــل أالن
دولــون رغــم وجود

عــري ـضــة واح ـت ـج ــاج ــات م ــن جـمـعـيــات
نسائية تعارض هذا التكريم.
وكان الممثل الفرنسي الشهير شارك
سـ ـب ــع مـ ـ ـ ــرات فـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة ال ــرس ـم ـي ــة
لمهرجان "ك ــان" مــن دون أن يكافأ حتى
اآلن.
وسيتسلم نجم السينما الفرنسية في
الستينيات والسبعينيات هذه السعفة
عن مجمل مسيرته من ابنته أنوشكا.
وحـ ـ ـض ـ ــر إلـ ـ ـ ــى م ـ ــوق ـ ــع الـ ـتـ ـص ــوي ــر
والمنصة اإلعالمية عدد من نجمات
اإلفـ ــام الـمــرشـحــة وال ـعــارضــات،
ومنهن :توني غارن ،وإيزابيلي
فونتانا ،وكاميليا مورون.

شوارزنيغر يتعرض لضربة
في جنوب إفريقيا

توني غارن

ت ـعــرض نـجــم األكـشــن
األمـيــركــي وحــاكــم واليــة
ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا س ــاب ـق ــا
أرنـ ـ ــولـ ـ ــد ش ــوارزنـ ـيـ ـغ ــر
لضربة من الخلف خالل
فـ ـع ــالـ ـي ــات فـ ــي ج ـن ــوب
أفريقيا .
وأظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت مـ ـق ــاط ــع
فيديو خالل الفعاليات
شـ ـ ــوارزن ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــر وهـ ــو
يقف على قاعة تشهد
م ـنــاف ـســة ق ـف ــز ،وذل ــك
ق ـبــل أن ي ـت ـقــدم رجــل
أرنولد شوارزنيغر
م ـ ـ ــن ورائ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ويـ ـقـ ـف ــز
ويضربه في ظهره.
وت ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــت قـ ـ ـ ــوات
األمــن سريعا من اإلمساك بالرجل ،الــذي ُسمع وهو يردد"
ساعدوني ،أنا أحتاج لسيارة المبورغيني".
وكتب شوارزنيغر ( 71عاما) تغريدة الحقا قــال فيها إنــه لم يكن
يعلم ما حدث في ذلك الوقت.
وأضــاف" أشكركم على قلقكم ،ولكن ال يوجد ما يدعو للقلق .لقد
اعتقدت إنني تعرضت للتدافع بسبب الحشود ،وهذا ما يحدث كثيرا".
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توابل ةديرجلا

ثقافات

•
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ُ
هدى بركات لـ ةديرجلا  :استقبلت خبر فوزي بجائزة
البوكر  ٢٠١٩باستغراب تام
•

أكدت أن القارئ العربي الهدف الدائم لكل رواية تكتبها
على الرغم من حالة الجدل التي ًصاحبت إعالن فوز األديبة اللبنانية المقيمة في باريس هدى بركات بالجائزة العالمية للرواية
العربية ،البوكر  ،2019فإن أحدا ال ينكر استحقاقها ككاتبة مبدعة ْ
حصد أي جائزة أدبية.
«الجريدة» التقت بركات في حوار عبر اإلنترنت عقب نيلها «البوكر» أكدت خالله أنها استقبلت خبر فوزها باستغراب تام «ألنه
ال يمكن توقع نيل جائزة أو تكريم» ...وإلى نص الحوار:
استقبلت خبر فــوزك
• كيف
القاهرة  -أحمد َّ
ِ
الجمال
بجائزة البوكر العربية؟
 حالة استغراب تامة ،ألنه اليمكن توقع نيل جائزة أو تكريم،
وإنما يستطيع من حولك تحويل
االستغراب إلى فرح بأعينهم.
• ب ـع ــد ال ـل ـغ ــط الـ ــدائـ ــر ح ــول
فــوزك ،مــا تعليقك على مــا ُيقال
ب ـ ــأن م ــوق ـف ــك مـ ــن الـ ـج ــائ ــزة فــي
ال ـ ـ ــدورة ال ـس ــاب ـق ــة ،نـتـيـجــة عــدم
ف ــوزك ،كــان بمثابة ضـغــط على
إدارة الجائزة لمنحك إياها في
الدورة الجديدة؟
 أح ـ ـتـ ــرم ال ـل ـج ـن ــة الـ ـم ــوق ــرةومـ ـ ــا ت ـ ـقـ ــرره مـ ــن ن ـت ـي ـج ــة ،لـكــن
تبقى هـنــاك فـجــوة كـبـيــرة ،بين
من
م ــا ت ـبــذلــه ف ــي ع ـمــل س ـ ــردي ٍّ
جـهــد وتـعــب وتـتــوقـعــه مــن تلق
وق ـب ــول ،ث ــم تــأتــي ال ـجــائــزة إلــى
أكتب بالعربية
عمل يمثل المألوف ضمن سياق
والقارئ العربي هو
كتابتك ،وال بد من أن تفسح تلك
الهدف الدائم لكل
المساحة بين ما تراه ،وما يراه
اآلخ ـ ـ ـ ــرون ،وب ـح ـس ــب م ــا أع ــرف
رواية أكتبها
والجميع يعرف ذلك ،أن اللجنة
تتغير في كل دورة ،فــإن عملية
الضغط ال قيمة لها.
• حصدت العديد من الجوائز
األج ـن ـب ـيــة ،ف ـمــا مـ ــذاق ال ـجــوائــز
العربية بالنسبة إليك؟
 أك ـت ـ ُـب بــال ـعــرب ـيــة ،وأت ــوج ــهإلى قارئ يهمني ويحوز
أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــي،
القارئ العربي الهدف
ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــم لـ ـ ـك ـ ــل روايـ ـ ـ ـ ــة
أكتبها.
• م ــا األجـ ـ ـ ــواء ال ـتــي
ت ـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـيـ ـه ــا رواي ـ ـت ـ ــك
الفائزة «بريد الليل» التي
ننتظر صدور طبعة لها
ً
في القاهرة قريبا؟
 ا ل ــروا ي ــة مبنية علىموضوع المهجر ومآسيه،
ثـمــة أش ـخ ــاص مهمشون
ومستبعدون ،يقبعون في
الظلمة ،فذهبت إليها ألنقل
رسائل عنهم.
• بـ ــدأت بـكـتــابــة الـقـصــة
«غالف الرواية الفائ
زة بالبوكر وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ل ـ ـ ــك مـ ـجـ ـم ــوع ــة
بريد الليل»
«زائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات» ثـ ــم ان ـت ـق ـل ــت إل ــى

ع ــال ــم ال ـ ــرواي ـ ــة ،وج ــرب ــت كـتــابــة
المسرحية ،فأين وجدت متعتك؟
 لم أكتب الشعر أو أحاول أنأرسم ،فعالمي السرد ،سواء قصة
قصيرة أو رواية ،وأحب أن أبقى
في عالمه الفسيح الذي احتوى
ك ــل ذعـ ـ ــري وغ ــرب ـت ــي وأن ــوث ـت ــي
وأوهامي ويأسي.
ُ
• ت ــرجـ ـم ــت بـ ـع ــض أع ـم ــال ــك
إل ــى ل ـغــات أخ ـ ــرى .حــدثـيـنــا عن
ذلك ،وما أهمية ترجمة األعمال
العربية إلى القارئ الغربي؟
 عملية نقل النصوص األدبيةتتبع مترجميها ،وأ نــا متمكنة
م ــن ب ـع ــض الـ ـلـ ـغ ــات ،وبـعـضـهــا
ال أع ــرف ـه ــا وال أعـ ـ ــرف ق ــراء ه ــا،
ونقلت روايــاتــي إلــى السويدية
والـ ـ ــرومـ ـ ــان ـ ـ ـي ـ ــة واإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة
والفرنسية واإلسبانية والهندية،
ولـكــن ال أع ــرف ص ــدى ذل ــك عند
القراء.
ـت شخصيات عديدة
• رسـمـ ِ
ف ــي روايـ ــاتـ ــك ،فــأي ـهــا أقـ ــرب إلــى
شخصية هدى بركات في الواقع؟
 كـ ــل ش ـخ ـص ـي ــة ،ت ــأخ ــذ مــنروحــي وخيالي ،إضــافــة إلــى ما
أخطط لــه وأختبره فــي الحياة،
لكن ال أعرف إلى أي حد يمكن أن
ُ
تصدق أو تقبل عند القراء .األمر
متروك لهم.
ً
• لماذا نقرأ دائما أن روايتك
ُ
«سـ ـ ـي ـ ــدي وحـ ـبـ ـيـ ـب ــي» ل ـ ــم ت ـك ـلــل
بالنجاح ...هل ذلك بسبب التقنية
التي كتبت بها؟ ومــا هو برأيك
معيار النجاح والفشل؟

هدى بركات

بركات أثناء التكريم
 صدقني ،معايير التلقي أوالقراءة ،ثم النجاح أو االنتشار،
ال تــوجــد لـهــا عـنــاصــر واضـحــة،
وال شروط معلومة ،قد تبذل في
ً
ً
عـمــل ج ـهــدا مـضــاعـفــا وال يلقى
أي اهـتـمــام ،ويـحــدث لعمل آخر
ً
العكس تماما.
• ح ــدثـ ـيـ ـن ــا عـ ـ ــن م ــابـ ـس ــات
خ ــروج ــك م ــن ل ـب ـنــان عـ ــام ١٩٨٩
ً
واختيارك فرنسا ،لتكون مستقرا
لك حتى اآلن؟
 الـ ـخ ــروج إلـ ــى ب ــاري ــس كــانبسبب الحرب األهلية اللبنانية.
خرجنا لننجو منها ،فوقعنا في
لعنة الغربة.

• رغم إقامتك في باريس منذ
ً
 ٣٠عاما فإنك متمسكة بالكتابة
َ
باللغة الـعــربـيــة ،ول ــم تـصــدر لك
روايات بالفرنسية ...أال تملكين
أدوات اإلبــداع بلغة أخرى ،أم أن
الكتابة بالعربية مسألة مبدأ؟
ُ
 ت ـ ــرجـ ـ ـم ـ ــت روايـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــي إلـ ــىالفرنسية ،وهذه نتيجة ،لكنني
عربية وهذه لغتيَ ،
فلم ال أكتب
بـهــا؟ ربـمــا يسهل عند اآلخــريــن
حيازة قراء آخرين ألسباب غير
معلومة .لكن ا لـجــوا ئــز العربية
تـ ـشـ ـع ــرن ــي بـ ــاالم ـ ـت ـ ـنـ ــان ألن ـن ــي
أتوجه إلى قراء عرب يعرفونني
ً
وأعرفهم جيدا.

أعمال وجوائز
ولدت هدى بركات عام  .1952أمضت في
بـيــروت فـتــرة كبيرة فــي بــدايــات حياتها ثم
ُ
انتقلت للعيش في باريس حتى اآلن .ترجمت
كل مؤلفاتها إلى لغات عدة ،منها اإلنكليزية،
والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،واإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة ،واإلسـ ـب ــانـ ـي ــة،
والتركية ،واأللمانية ،واليونانية.
صدر لها« :حجر الضحك»  ،1995و«حارث
ال ـم ـيــاه»  ،2001و«رس ــائ ــل ال ـغــري ـبــة» ،2004

و«أهل الهوى»  ،2005و«فيفا ال ديفا» ،2009
و«م ـل ـك ــوت هـ ــذه األرض»  ،2012و«س ـي ــدي
وحبيبي»  ،2013و«بريد الليل» .2018
نــالــت جــائــزة نـجـيــب مـحـفــوظ ل ــأدب عن
روايــة (حــارث المياه) عــام  ،2001ومنحتها
الحكومة الفرنسية رتبة الفارسة في األدب
والـفـنــون عــام  ،2002وفــي عــام  2008أخــذت
وسام االستحقاق.

• لـمــن تـقــرأ ه ــدى بــركــات من
المبدعين العرب واألجانب؟
 ب ــاع ـت ـق ــادي أن ال ـم ـبــدع ـيــنيـفــرقــون بـيــن ق ــراءة االسـتـمـتــاع
وقــراء ة البحث ،ولهذا فقراء اتي
مختلفة في حقول العلوم واآلداب
المختلفة ،كالتاريخ والجغرافيا،
والـسـيــاســة واالج ـت ـمــاع ،إضــافــة
إلــى قــراءة الشعر والــروايــة .ثمة
كتب كثيرة تؤثر فينا وال يؤثر
مؤلفوها مثلها.
• منذ «حجر الضحك» حتى
رواي ـت ــك األخ ـي ــرة «م ـل ـكــوت هــذه
األرض» ...مــا الـبـصـمــة الـفــريــدة
ال ـتــي تـحــافـظـيــن عـلـيـهــا ف ــي كل
عمل؟
 ث ـ ـمـ ــة خـ ـ ـط ـ ــان مـ ـ ـت ـ ــوازي ـ ــان،ربما يتضحان لمؤرخي األدب
والباحثين األكاديميين من ذوي
الـحـســاسـيــة الـتـحـلـيـلـيــة ،الـخــط
األول ،أسلوب معجمه وتعابيره
تـسـعــى إل ــى اإلي ـج ــاز واإلي ـح ــاء،
والثاني بناء شخصيات تمثل
مـ ـ ـج ـ ــازات تـ ـتـ ـع ــدى ش ـخــوص ـهــا
إلى موضوعاتها .ربما يفوتهم
تسميتها على أن لكل مبدع خطا
واضـ ـح ــا ،وه ــو م ــا يـنـتـظــره في
اكتمال تجربته.

جمال صدقي يصيغ رؤية تشكيلية مبدعة بـ «النحت البارز»
ً
قدم  14عمال لفتت أنظار الجمهور والنقاد إلى قدرته على تطويع الخامات

لفت الفنان التشكيلي
المصري جمال صدقي
األنظار إلى إبداعاته في
مجال النحت البارز ،من
خالل المعرض الذي أقامه
ً
أخيرا في مدينة المنيا
بصعيد مصر ،تحت عنوان
«الثابت والمتغير في فن
النحت البارز» ،حيث قدم
ً
 14عمال ّعبرت عن صياغته
لرؤية تشكيلية معاصرة،
القت إعجاب الجمهور
والنقاد ،خاصة مع اعتماد
الفنان خامات غير تقليدية.

من أعمال صدقي

اسـتـغــرق الـفـنــان التشكيلي
ج ـم ــال ص ــدق ــي ن ـحــو ع ــام كــامــل
لالنتهاء من أعمال معرضه الذي
ً
أق ـي ــم أخـ ـي ــرا ف ــي مــدي ـنــة الـمـنـيــا
(ح ـن ــوب الـ ـق ــاه ــرة) ،ل ـي ـكــون هــذا
هــو ال ـم ـعــرض األول بـعــد ذيــوع
ً
صيته عقب تنفيذه تمثاال للملكة
ً
الـفــرعــونـيــة نيفرتيتي ب ــدال من
تمثال آخر مشوه وضع في أحد
م ـيــاديــن مـحــافـظــة الـمـنـيــا الـتــي
ينتمي إليها صدقي.
ومــن خــال جولة سريعة في
أرجاء المعرض الثري بتفاصيله
اإلبــداعـيــة ،نلحظ أن الفنان قدم
ت ـج ــرب ـت ــة ورؤي ـ ـتـ ــه الـتـشـكـيـلـيــة
الـمـعــاصــرة مــن خ ــال األس ـلــوب
ال ـت ـجــري ـبــي ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـعــرض
ال ــذي اخ ـتــار لــه ع ـنــوان «الـثــابــت
والمتغير في فن النحت البارز»،
ً
ً
ً
وضم  14عمال تشكيليا معاصرا،
ً
م ـس ـت ـخ ــدم ــا خـ ــامـ ــات طـبـيـعـيــة
وأخرى اصطناعية حديثة ،عبر
من خاللها عن رؤيته بأساليب
وتقنيات متعددة.
وعلى الرغم من تعدد الخامات
والوسائط في األعمال فإن الفنان
ً
استطاع أن يصيغ منها حــوارا
ً
تشكيليا  ،ونسج منها لوحاته
بخيط واحد،
هـ ــو الـتـقـنـيــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـث ـ ـ ــة
واإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة
ل ـ ـخ ـ ـصـ ــائـ ــص
كــل خــامــة على
حــدة ،وقدرتها
عـ ـل ــى ال ـت ـع ـب ـيــر
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
مضمون العمل
الـ ـفـ ـن ــي ال ـم ـن ـف ــذ
بأسلوب النحت
البارز.
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــان
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ب ـخ ــام ــة

«االستانلس ستيل» ذي البريق
العالي والـمـعــروف بخصائصه
الفيزيائية فهو معدن صلب غير
قابل للسحب والطرق ،وبالتالي
يصعب تشكيله داخل عمل فني،
ال سيما بأسلوب النحت البارز،
بخالف بريقه القوي الــذي يؤثر
عـلــى عـنـصــري الـظــل وال ـنــور في
النحت البارز ،كما أن أي تشويه
ف ــي سـطـحــه يـعـطــي انـع ـكــاســات
ض ــوئـ ـي ــة تـ ــؤثـ ــر عـ ـل ــى ال ـم ـظ ـهــر
ال ـخ ــارج ــي وال ـج ـمــالــي لـلـخــامــة،
غير أنه يصعب تشكيلها بسبب
صالبتها.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن خـصــائــص
«االستانلس ستيل» وقسوتها،
وجد الفنان أنها خامة ستساعده
فـ ــي ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن م ــوض ــوع ــات ــه
وت ـ ـقـ ــديـ ــم رؤيـ ـ ـت ـ ــه ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة،
فدرس طبيعتها وكيفية التعامل
مـعـهــا ف ــي الـتـقـطـيــع والـتـشـكـيــل
والتدوير واللحام ...إلخ ،وانتهى
إل ـ ــى أن ه ـ ــذه ال ـخ ــام ــة ي ـج ــب أن
تدخل معها خامة أخــرى تتسم
ب ــال ــدفء كــاألخ ـشــاب الطبيعية،
فاستعمل بعض أنواع األشجار
ال ـت ــي م ــن خ ـصــائ ـص ـهــا األل ـ ــوان
والـ ـتـ ـج ــزيـ ـع ــات الـ ـب ــديـ ـع ــة ،مـثــل
خـ ـش ــب أشـ ـ ـج ـ ــار «الـ ـ ـس ـ ــرس ـ ــوع»،
ف ـه ــذا الـ ـن ــوع م ــن األشـ ـج ــار يعد
بـمـنــزلــة لــوحــة تـشـكـيـلـيــة رائ ـعــة
ال ـج ـمــال ،لـمــا تـحــويــه م ــن أل ــوان
وتـجــزيـعــات وخـطــوط مــن صنع
الخالق سبحانه وتعالى ،فوجود
ه ــذه ال ـخــامــة م ــن األخـ ـش ــاب مع
«االستانلس ستيل» يعمل على
ام ـت ـص ــاص ال ـب ــري ــق ال ـن ــات ــج عن
انعكاسات «االستانلس ستيل».
ل ــم يـكـتــف ص ــدق ــي بـعـنـصــري
الخشب و»االستانلس ستيل» ،بل
ً
استعان أيضا بخامة اصطناعية
ُ
أخرى ،تسمى «إيبوكسي» ،تمتاز
بــالـشـفــافـيــة ال ـعــال ـيــة وال ـل ـم ـعــان
ُ
الشديد ،وتستعمل هذه الخامة

هوايات
المترفين
القاتلة

فوزية شويش السالم

fawziyalsalem@hotmail.com

باتت تربية الحيوانات المفترسة تشكل ظاهرة مستحبة لدى
األثرياء في الدول الخليجية ،مثل الكويت ،واإلمارات ،والسعودية،
وكلما كانت من النوع المعروف بالشراسة والـنــادر ،كان التفاخر
بامتالكها يظهر الـتـفــوق ،والـتـمـيــز االجـتـمــاعــي لممتلكها ،حتى
أصبحت الحيوانات الـنــادرة مثل النمور البنغالية ،والسيبيرية،
واألسود البيضاء ،والشينشيال ،والدببة تتجول في القصور والفلل
والمزارع الخاصة ،وتجلس على المقاعد والكنب الوثير ،وتتمشى
على الرخام ،وتركب سيارات ألمزاراتي ،والمبورغيني ،والفيراري،
ويتبختر مالكها بالتجول بها على الشواطئ والطرق السريعة،
والحيوان جالس على المقعد المجاور للسائق يراقب الناس في
سياراتهم ،وقد أفزعني مشاهدة نمر يرقبني عبر السيارة المجاورة
لــي ،مما جعلني أغير اتجاه سيري إلــى طريق آخــر ليس طريقي،
مدربا
ابتعادا عن مشاكل قد تحدث ،فمهما يكون الحيوان الشرس
ً
فإنه من الممكن أن تثيره أي حركة في الشارع من أضواء قوية أو
أصوات أبواق مفاجأة قد تفزعه.
هذه الهواية الشاذة باتت موضة سارية بين الشباب المدللين
المترفين للتفاخر واالس ـت ـعــراض ،وتـبـيــان الـشـجــاعــة وال ـقــوة في
تــرويــض الـحـيــوانــات المفترسة ،والــزواحــف الـســامــة ،والتماسيح
والطيور الغريبة النادرة ،وتدليلها وقص أنيابها وأظافرها ،وتغيير
هيئة طبيعتها البريئة.
كانت هذه الهواية في الثمانينيات من القرن الماضي شبه نادرة،
وكــان تلفزيون الكويت يعمل مقابالت مع إحــدى األســر المعروفة
التي كانت تربي فــي البيت أســدا وزوجـتــه وشبلين ،وكــانــوا على
عالقة صداقة ومحبة غريبة ،لدرجة أن الزوجة كانت تقوم بتوليد
لبوتها ،وكان المواطنين يحبون متابعة أخبارهم ،لكن لم تنتشر
هذه الهواية في المجتمع ،وأتذكر أيضا في الثمانينيات كنا بمنتجع
في مربيا ،وكانت ابنتي حينذاك طفلة حينما شاهدت أسدا صغيرا
أهداه أمير سعودي إلى زوجته المغربية الجميلة ،التي كانت تحب
ابنتي وتعطيها أسدها لتلعب به ،وكنت أول مرة أتعايش مع شبل
جدا ،حتى ان طفلتي باتت متعلقة
أسد في مكان واحد ،وكان ظريفة ً
به ،وطلبت من والدها أن يشتري لها شبال صغيرا مثله ،لكن فكرة
اقتناء وتربية حيوان مفترس في البيت أمر ال يمكن أن ُيسمح به
مهما بلغ تعلق األطفال بهم ،فعدا طبيعتها المفترسة هي أيضا
ناقلة لألمراض الخطيرة المميتة ،وليس امتالكها موضة للتباهي
والتفاخر ،والستعراضات القوة ،ومهما عال سقف ترويضها تبقى
غريزتها األصلية كامنة فيها ال تموت ،قد تسكن أو تهدأ ،لكنها تثور
فجأة وتستيقظ غريزتها ،وألسباب مجهولة ،فتهاجم مربيها أو أي
قريب منها ،وهذا ما حصل للعاملة الفلبينية التي قتلها أسد كفيلها
بدون أي ذنب عملته ،ومثل هذه الحالة حدثت للحارس البنغالديشي
الذي هاجمه النمر الموجود في المزرعة التي كان يحرسها.
عندما أشــاهــد سـنــاب شــاتــات مربين مهووسين وه ــواة تربية
وترويض الحيوانات المفترسة ،الذين يتباهون بعناقها وبضمها
وتقبيلها ووض ــع الـيــد مــا بـيــن أنـيــابـهــا ولـعــب الـمـصــارعــة معها،
استغرب هذه التصرفات ،سواء من الشخص الذي يقوم بها أو من
الحيوان ذاته ،فهل يعطونها مواد تغير طبيعتها ،بحيث تتحول
إلــى طبيعة الحيوانات المدجنة األلـيـفــة ،أو يقومون بتخديرها،
لتصبح هادئة وكسولة عكس طبيعتها ،أم ان هذه الحيوانات عندما
تبات في األســر بعيدة عن طبيعة غاباتها وحريتها في ممارسة
غريزتها تصبح مكتئبة حزينة ملولة غير مبالية بما حولها من
حياة وأحداث؟
فــي كــل األح ــوال ال يجوز تغيير أو تعديل طبيعة جينات هذه
الحيوانات التي لم ُتخلق لهذا النمط من حياة البشر ،وال يجوز أن
يجور المربون عليها ،فهذه الحيوانات المتوحشة البريئة يجب
أن يكون هناك قانون لعقاب رقابي صارم يمنع دخولها وعبورها
إلى الــدول ،ووقف ومراقبة تهريبها من جميع المنافذ ،وأال يكون
هناك أي تسامح أو واسـطــات تتغاضى وتغض النظر لدخولها،
وعدم السماح باستيرادها أو بمنح تراخيص المتالكها أو التجارة
بها ،مثلما هو حاصل اآلن من تجارة تزاوجها وتوالدها ثم بيعها
بأرقام فلكية ،فاألسود والنمور والفهود والشيتا والدببة والضباع
والذئاب حيوانات غير قابلة للتدجين ،ليست مثل الخيول والكالب
والقطط ،هذه ال يمكن تغيير طبيعتها ،وحرام أيضا تغييرها ،فما
الفائدة منها؟
ال تصلح للخدمة وال للركوب ،ووجودها في المناطق السكنية
يهدد حياة الناس وأمنهم وسالمتهم ،ومن يرد التمتع بمشاهدتهم
فإنه بإمكانه الذهاب لحدائق الحيوانات أو في رحــات السفاري
وزيارة الغابات الحقيقية.

إصدار

«عزلة الحلزون» ...رواية تبحث
في عمق الحضارة العربية

ً
جمال صدقي متحدثا لزوار المعرض عن أحد أعماله
عـ ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ـ ــع فـ ــي م ـج ــال
دي ـكــورات الـمـنــازل ،وخــاصــة في
ً
األرضـ ـي ــات ال ـتــي ُع ــرف ــت حــديـثــا
بـ ـ ـ « Epoxy floorsأر ض ـ ـيـ ــات
اإليبوكسية».
ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول ج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال صـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــي ل ـ ـ
«ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» :وج ـ ـ ـ ـ ُ
ـدت فـ ــي ه ــذه
ً
ا لـخــا مــات الحديثة قيما شكلية
ق ــد ت ـس ــاعــدن ــي ف ــي إضـ ـف ــاء قـيــم
تـ ـعـ ـبـ ـي ــري ــة وجـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـع ـم ــل،
ً
موضحا أنــه لــم يستعمل خامة
اإليـ ـب ــوكـ ـس ــي ك ـط ـب ـقــة سـطـحـيــة
ّ
خارجية فحسب ،بل شكل منها
م ـن ـح ــوت ــات ــه ب ــأسـ ـل ــوب ال ـن ـحــت
ً
البارز ،مضيفا لها ألوانا شفافة
تغير من شكل مظهرها الخارجي
وال تغير من خصائصها ،وأعطى
ً
ً
ل ـك ــل خ ــام ــة دورا ب ـط ــول ـي ــا فــي
األع ـم ــال ،ف ـمــرة يـعـطــي الـبـطــولــة
المطلقة للخشب وباقي العناصر
تـكــون مـســاعــدة ل ــه ،وم ــرة أخــرى
يعطي البطولة لإليبوكسي أو
االستانليس ستيل.
وحرص الفنان على أن يتناول
فــي كــل عمل مجموعة الخامات
الـمـسـتـعـمـلــة بـتـقـنـيــات مختلفة
ولكن جميعها يعطي إحساسا

بــوحــدة األع ـمــال ،على الــرغــم من
تعدد أساليبها التشكيلية ،أما
ا لـلــون فلم يضفه كمجرد لمسة
جمالية للتزيين فـقــط ،بــل لعب
ً
ً
ً
الـلــون دورا مهما وأســاسـيــا في
الـعـمــل كـخــامــة ن ـحــت ،م ــن خــال
التباين في ارتفاعات ومستويات
العمل ،باإلضافة إلى أنه يعتبر
أداة ال ــرب ــط ب ـي ــن أج ـ ـ ــزاء الـعـمــل
ً
وبــدونــه يصبح العمل منفصال
ب ـيــن أجـ ــزائـ ــه ،وس ــاع ــد ف ــي ذلــك
لزوجة وكثافة خامة اإليبوكسي،
ما يسر له استعماله كخامة نحت
ً
وليس لونا فقط.
ُي ـش ــار إل ــى أن ال ـف ـنــان جـمــال
ص ــدق ــي ،ي ـع ــد أح ـ ــد رواد ال ـفــن
الـ ـمـ ـع ــاص ــر ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـق ــرن
الواحد والعشرين ،وبدأ نبوغه
ً
الفني يظهر منذ كان طالبا في
كلية ا لـفـنــون الجميلة بجامعة
ال ـم ـن ـي ــا ،ح ـي ــث ك ــان ــت ل ــه رؤي ــة
ت ـش ـكـي ـل ـيــة غ ـي ــر ن ـم ـط ـيــة ،ف ـكــان
ً
في مرحلة البكالوريوس ثائرا
عـلــى األس ـل ــوب الـمـعـتــاد فــي فن
ال ـن ـحــت الـ ـب ــارز وقـ ـت ــذاك ،ف ـحـ َّـرر
أ شـكــا لــه مــن الخلفية المرتبطة
بها ووضع فراغات نافذة داخل

ال ـ ـلـ ــوحـ ــة ،كـ ـم ــا جـ ـع ــل بـعــض
أجزاء العمل كاملة التجسيم،
وجـمــع بين أسـلــوبــي النحت
ال ـ ـبـ ــارز والـ ـنـ ـح ــت ال ـم ـي ــدان ــي
داخ ــل الـلــوحــة ال ـج ــداري ــة ،ثم
ت ـط ــور إلـ ــى ان قـ ــدم مـعــرضــا
في مــارس  2018كــان بمثابة
الـ ـث ــورة ع ـلــى ال ـن ـحــت ال ـب ــارز
وأطـ ـل ــق ع ـل ـيــه «ال ـ ـثـ ــورة عـلــى
الـجــدار» ،واستطاع أن ُي ِّ
حرر
ً
الـنـحــت ال ـبــارز مــن كــونــه فنا
ثنائي األبعاد إلى فن ثالثي
األبعاد ،يعامل معاملة النحت
ال ـم ـيــدانــي ف ــي ح ــل مـشـكــات
األح ـ ـيـ ــزة الـ ـف ــراغـ ـي ــة الـ ـت ــي ال
تـصـلــح لــوضــع تـمـثــال ،فكان
موضوعه «فن النحت البارز
ومدى االستفادة منه في حل
مـشـكــات األح ـيــزة الـفــراغـيــة»
ب ـم ـثــابــة ث ـ ــورة ع ـلــى أس ـلــوب
ال ـن ـح ــت الـ ـ ـب ـ ــارز فـ ــي أن ـ ــه فــن
ذو بـعــديــن مــرتـبــط باألبنية
المعمارية وال ـج ــدران ،وأقــام
ً
ً
مـعــر ضــا تشكيليا أ ث ـبــت من
خـ ــالـ ــه أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن تــوظ ـيــف
الـ ـنـ ـح ــت ال ـ ـب ـ ــارز فـ ــي أعـ ـم ــال
ميدانية ضخمة.

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـ ـ ـ ـ ــن دار
ه ــاشـ ـي ــت أن ـ ـ ـطـ ـ ــوان -
ن ــوف ــل ،روايـ ـ ــة «عــزلــة
ال ـح ـل ــزون» ل ـلــروائــي
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ال ـ ـحـ ــائـ ــز
جــائــزة الـشـيــخ زايــد
ل ـل ـك ـت ــاب فـ ــي 2018
خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ص ـ ــويـ ـ ـل ـ ــح،
و ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ـ ــي 213
صفحة مــن الحجم
المتوسط.
ويكتب صويلح
ه ــذه ال ـم ــرة رواي ــة
ت ــاري ـخ ـي ــة مـكـثـفــة
في أسلوب كتابي
م ـ ـ ـغـ ـ ــايـ ـ ــر طـ ـلـ ـي ــق
ورشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق ،وهـ ــي
غ
ال
ف
«
ب ـ ـ ـحـ ـ ــث م ـ ـغـ ــامـ ــر
عز
لة
ال
حل
زون»
وجريء في عمق
األدبيات العربية
والثقافة والتاريخ والحضارة العربية.
وم ــن أجـ ــواء ال ــرواي ــة :أبـلـغـتـنــي ره ــام بـعــد يــومـيــن من
وصولها البلدة ،باتصال هاتفي مشوش ،بأنها وجدت
بقايا شــاهــدة الــرخــام الـتــي تحمل اســم أبـيـهــا ،لكنها لم
تجد مكان القبر بعد ،وبأنها لن تعود حتى تعثر عليه،
وتعيد ترميمه كما كان ،ثم قالت بتصميم« :لن أعود قبل
أن أكتب السطور األولى من سيرة أبي المحذوفة من وثائق
السجالت الرسمية».
كنت أحــرك ملعقة السكر فــي الـكــأس الثانية مــن شاي
ثقيل ،أعددته بنفسي ،لمقاومة صداع كان يالزمني منذ
الصباح ،حين سمعت وقع كعب حذاء نسائي على الدرج.
توقفت عن تحريك الملعقة ،للتأكد من جهة الصوت.
أحسست باضطراب مفاجئ في أضالعي ،مع اقتراب وقع
الخطوات ،فقد كان في التوقيت نفسه الذي أتت فيه رهام
سمعان إلــى دار النشر أول مــرة ،قبل سنة وثــاثــة أشهر
وتسعة عشر يوما ،تستفسر عن معجم بالفرنسية ،وعن
عناوين كتب محظورة.

توابل ةديرجلا

نجوم

•
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غانم الصالح :التلفزيون جهاز لقيط رغم أهميته

َّ
رفض فكرة إعادة إحياء المسلسالت الناجحة وفضل تركها بصورتها التي خرجت بها للجمهور ()٤ - ٣
ً
المتابع لمسيرة الفنان الراحل غانم الصالح يدرك تماما أننا بصدد شخص
ال يعرف المجاملة ،كلمته واحدة وآراؤه جريئة واضحة ال تقبل القسمة على
إعالمي
اثنين ،وتجلى ذلك بوضوح عندما قال بكل صراحة إن التلفزيون جهاز
ً
لقيط ،ألنه يجمع بين تقنية السينما وحركة المسرح .هذا الرأي ،وإن بدا صادما
إلى حد كبير ،يعكس وعي هذا الفنان بخطورة ًوسيلة إعالمية تدخل كل
المنازل دون استئذان ،ويحمل بين طياته تحذيرا غير مباشر لصناع الدراما

بضرورة توخي الحذر فيما يقدمونه من أعمال ،كذلك يؤكد تصريح الراحل مدى
تعلقه بالمسرح وشغفه بالسينما .خالل هذه األسطر نستعرض رأي الصالح
في إعادة إحياء األعمال الدرامية الناجحة ،ونتعرف على موقفه الرافض لهذا
التوجه ،حتى وإن بدا أن الهدف منه توظيف التقنية بصورة أكبر واستثمار هذا
النجاح .الصالح عرج إلى الوجه اآلخر الذي قلما يعرفه عنه أحد ،في منزله وبين
أسرته وأصدقائه.

محمد جمعة

اعتبر «خالتي
قماشة» رغم
ً
مبالغته عمال
ً
توعويا يهدف
للحفاظ على
تماسك األسرة

غانم الصالح مع أسمهان توفيق

ً
ً
ّ
شكل ثنائيا ناجحا
مع عبدالحسين
وحياة الفهد
وسعاد عبدالله

يقول الفنان غانم الصالح
في أحد اللقاءات ،عندما سئل
ع ــن تـجــربـتــه م ــع الـتـلـفــزيــون:
"أع ـت ـبــر ال ـت ـل ـفــزيــون ،إذا جــاز
ً
ً
ال ـت ـع ـب ـيــر ،ج ـ ـهـ ــازا ل ـق ـي ـطــا ما
ً
ل ــه أصـ ـ ــل" ،م ـف ـس ــرا ذلـ ــك بــأنــه
جـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـت ــأخ ــرة
ك ــوسـ ـيـ ـل ــة إعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،أخـ ـ ـ ــذ مــن
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة ،ومـ ــن
المسرح الحركة ،ومن اإلذاعة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت ،وانـ ـ ـصـ ـ ـه ـ ــرت ت ـلــك
الـمـكــونــات لـتـقــدم لـنــا جـهــازا
حـســاســا وخـطـيــرا يــدخــل كل
المنازل دون استئذان اسمه
التلفزيون ،والــذي فتح الباب
عـ ـل ــى مـ ـص ــراعـ ـي ــه ل ـل ـت ـنــافــس
ف ـ ــي ت ـ ـقـ ــدم مـ ـحـ ـت ــوى ي ـج ــذب
ال ـم ـش ــاه ــدي ــن ،ف ــي ظ ــل سعي
كــل محطة لتكون لها الكلمة
العليا.
ويـ ـت ــاب ــع" :ورغـ ـ ـ ــم خ ـط ــورة
التلفزيون غير انــه ناقل هام
لـ ــأخ ـ ـبـ ــار ،وش ـ ــاش ـ ــة م ـتــاحــة

لعرض جميع االعمال الدرامية
واالفالم السينمائية وتوثيق
المشاريع المسرحية والتأريخ
لـهــا وإع ـ ــادة إح ـيــاء بعضها،
لــذ لــك يــد يــن الممثل بالفضل
للتلفزوين في أرشفة أعماله
الـفـنـيــة وال ــوص ــول بموهبته
إل ــى دول اخ ــرى ومجتمعات
مختلفة ،ويمنحنا ا لـفــر صــة
لـتــاقــي ال ـث ـقــافــات ،وبــالـطـبــع
األمـ ـ ـ ــر لـ ـي ــس مـ ـقـ ـتـ ـص ــرا ع ـلــى
الـ ـمـ ـمـ ـث ــل ،ب ـ ــل ك ـ ــل م ـ ــن ي ـم ـلــك
م ــوهـ ـب ــة ويـ ـسـ ـع ــى ل ـت ـعــريــف
الجمهور بها".

عقبات صناع الدراما
واستذكر الصالح العقبات
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت تـ ــواجـ ــه ص ـن ــاع
الدراما قديما ،وقال إن صناع
الدراما في فترة مبكرة كانوا
يواجهون صعوبات عدة على
مستوى التصوير والمونتاج،

عبدالحسين عبدالرضا
ارت ـ ـبـ ــط غ ــان ــم الـ ـص ــال ــح وع ـبــدال ـح ـس ـيــن
عبدالرضا بعالقة وطيدة ،ال على المستوى
الـ ـفـ ـن ــي فـ ـق ــط ب ـ ــل عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـص ــداق ــة
أيضا ،حيث تزامال خــال مراحل الدراسة
الـمـخـتـلـفــة والـمـعـسـكــرات الـكـشـفـيــة إل ــى أن
انتسبا للمسرح العربي عام  ،1961وقدما
معا مع سعد الفرج وخالد النفيسي أغلب
األعمال التي خرجت من عباء ة فرقة العربي
حــا لـيــا ،و ق ــال ا لـصــا لــح " :كــا نــت مجموعتنا
تحرص على إنجاح أي عمل مسرحي".
ويعود الصالح بالذاكرة الى الخلف" :في
الخمسينيات كنا نرتاد منطقة (الخيران)،
ال ـتــي كــانــت حـيـنـهــا مــرتـعــا ل ـلــذئــاب ،وكـنــا
ن ــرت ــاد ال ـم ـك ــان ض ـم ــن ال ـن ـش ــاط ال ـك ـش ـفــي،
ونـ ـح ــرص ع ـلــى ان ي ـت ـب ــادل ك ــل م ـنــا نــوبــة

حراسة ليلية ،تحت الساري الضخم الذي
يـحـمــل ع ـلــم ال ـك ـشــافــة ،وي ـتــم تــرت ـيــب نــوبــة
ال ـح ــراس ــة ح ـســب ال ـس ــن ،ف ـي ـبــدأ ال ـك ـبــار ثــم
الصغار ،ومن ضن المقالب التي اتذكرها
حـ ــاالت ا ل ـس ـطــو ا لـمـفـبــر كــة ا ل ـتــي يختلقها
البعض ،و فــي أ حــد األ ي ــام صــادف أن نوبة
ح ــراسـ ـت ــي ان ـ ــا وع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن ك ــان ــت مــن
الواحدة حتى الثالثة صباحا ،وكان الظالم
حينها دا م ـســا ال نـشــا هــد اي أ ح ــد ،وقبيل
انتهاء النوبة شاهدنا تحركات في الظالم،
اعتقدنا في بادئ األمر أنها الذئاب والزمنا
أماكننا خوفا ،ولكن في الصباح اكتشفنا
انه احد المقالب".

إذ ك ــان تـمـثـيــل مـشـهــد واح ــد
ً
ً
ي ـس ـت ـغــرق ي ــوم ــا ك ــام ــا ،ولــو
أخ ـط ــأ ال ـم ـم ـثــل ف ــي ج ـم ـلــة أو
حــركــة م ــا نـضـطــر إل ــى إع ــادة
تـصــويــر الـمـشـهــد كــامــا منذ
الـبــدايــة ،خصوصا أن عملية
ال ـ ـمـ ــون ـ ـتـ ــاج كـ ــانـ ــت م ـ ــا ت ـ ــزال
ف ــي مــراحـلـهــا االولـ ـ ــى ،بينما
اخ ـت ـلــف األم ـ ــر بـ ـم ــرور الــزمــن
واكـ ـتـ ـش ــاف ت ـق ـي ـنــات ج ــدي ــدة
اخ ـت ـص ــرت ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد،
وسهلت من منظومة اإلنتاج
ال ــدرام ــي ،مـمــا أتـ ــاح الـفــرصــة
ايضا امامنا لتطوير القوالب
الــدرامـيــة ،واصبحنا نشاهد
اجــزاء عــدة من العمل الواحد
والـتـصــويــر فــي الـعـشــرات من
مواقع اللوكيشنات.
قدم الصالح خالل مشواره
ال ـف ـن ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األعـ ـم ــال
الدرامية ،التي تعاون خاللها
م ــع ال ـقــديــرت ـيــن ح ـي ــاة الـفـهــد
وسـعــاد عبدالله ،وهــو يعلق
على تلك المشاركات فيقول:
"ق ــدم ــت أن ـ ــا وسـ ـع ــاد وح ـي ــاة
العديد من األعـمــال الناجحة
درامـيــا ،مثل (خــرج ولــم يعد)
عـ ـ ــام  ،1982وكـ ـت ــب أح ــداث ــه
ط ــارق عثمان ،بينما اخرجه
حـيـنـهــا ح ـم ــدي ف ــري ــد ،ورغ ــم
أن المسلسل  13حلقة إال انه
ح ـق ــق ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا ،كــذلــك
م ـس ـل ـســل (خ ــالـ ـت ــي ق ـم ــاش ــة)،
وال ـ ــذي شـهــد م ـشــاركــة نخبة
من النجوم".
وأكـ ـ ــد ال ـص ــال ــح أن ط ــارق
ع ـث ـمــان رغ ــم أن ــه ل ــم ي ـكــن ابــن
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة إال انـ ــه
استطاع ان يعبر عنها بقلمه،
ألنــه عــاش فــي الـكــويــت فترة،
وكـ ـ ــان ي ـع ـمــل م ــدرس ــا ول ــدي ــه
احـتـكــاك مــع شــرائــح ع ــدة من
ً
المجتمع الكويتي ،مستطردا:
"خالل البروفات أضفنا بعض

شخصيته أمام
الكاميرات وعلى
المسرح ال تختلف
عنها مع أسرته
وأصحابه

غانم الصالح
الحوارات على العمل ،ولكن لم
يخل ذلك باإلطار العام الذي
كتبه عثمان".

إعادة األعمال
ورفض الصالح فكرة إعادة
أو استحداث أي مــن األعمال
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة الـ ـن ــاجـ ـح ــة ،وق ـ ــال:
ـان
"أرفـ ــض ف ـكــرة عـمــل ج ــزء ثـ ٍ
مــن (خــالـتــي قـمــاشــة) وغـيــره،
ألن تـلــك الـمـسـلـســات حققت
ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا ح ـي ـن ـهــا ،وأي
م ـح ــاول ــة السـ ـتـ ـح ــداث اجـ ــزاء
اخ ـ ــرى م ـن ـهــا سـ ــوف تـفـقــدهــا
بــري ـق ـهــا ،وأزعـ ـ ــم ان اي جــزء
جـ ــديـ ــد ل ـ ــن ي ـ ـحـ ــدث ال ـض ـج ــة
نفسها ،يفضل تركها كما هي
بنجاحها واخطائها وجميع
تفاصيلها" ،معتبرا ان "خالتي
قماشة" ،وإن كان ينطوي على
مبالغة تخدم السياق الدرامي،
فــإن الهدف منه كــان التوعية
بضرورة الحفاظ على النسيج
االجتماعي وتماسك األسرة،
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال " :كـ ـ ـ ـ ــان األب ي ــر ف ــض
خروج أبنائه من منزل األسرة
واالستقرار بحياتهم الخاصة،
وكان يعتبر هذا األمر جريمة،
على عكس مــا اصـبــح يحدث
في فترة الحقة ،حيث كان رب
األس ـ ــرة يـشـجــع األبـ ـن ــاء على
االستقرار بحياتهم الخاصة،
ليبث فيهم الثقة ويعزز لديهم
أهمية االعتماد على النفس.
وق ـ ـ ــال فـ ــي سـ ـي ــاق حــدي ـثــه
ع ــن الـمـنـظــومــة االجـتـمــاعـيــة،
السـ ـيـ ـم ــا األسـ ـ ـ ـ ـ ــرة" :ث ـ ـ ــم ج ــاء

م ـس ـل ـس ــل (خـ ـ ـ ــرج ول ـ ـ ــم ي ـع ــد)
ليكمل القصة ،ها هو االبن قد
خرج من منزل األســرة ،فماذا
س ـي ـحــدث؟" ،مــؤكــدا ان ــه هكذا
يتم استثمار نـجــاح األعـمــال
الدرامية خالل الحقبة الزمنية
نفسها.
وقـ ـ ــد امـ ـتـ ـل ــك الـ ـص ــال ــح مــن
الخبرة مــا أهله للتعامل مع
الشخصيات الصعبة ،السيما
تـلــك الـمـسـمــاة بالشخصيات
الكراكترية ،وحول ذلك يقول:
"أمـيــل الــى الشخصيات التي
ت ـح ـت ــاج ال ـ ــى ت ـم ـعــن الـمـمـثــل
في مختلف أنماط المجتمع،
ألك ــون صــادقــا فــي نقلها الى
ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ،كـ ـن ــت أت ـ ـجـ ــول فــي
الـمـجـمـعــات وأج ــال ــس بعض
أصحاب المهن ،ألنقل تفاصيل
ح ـي ــات ـه ــم ب ــأم ــان ــة ،وأش ــاه ــد
أس ـ ـ ـلـ ـ ــوب تـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــم مـ ـ ــع مــن
حولهم".

اللزمات
ويؤكد الصالح أن حرصه
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـقـ ــرب م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
شرائح المجتمع أكسبه خبرة
اسـ ـتـ ـخ ــاص ال ـ ـلـ ــزمـ ــات ،مـثــل
"خ ـل ــك ط ـب ـي ـعــي" ،ال ـت ــي كــانــت
دراج ـ ـ ــة ل ـف ـت ــرة ،وق ـ ـ ــال" :ك ـنــت
أقولها بإيقاع معين يناسب
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،تـ ـل ــك الـ ـل ــزم ــات
استقيتها من مخالطة نماج
م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع أو
كـبــار الـســن ،السيما الشياب
فــي الــديــوان ـيــات ،كـنــت أتــأمــل
تصرفاتهم وطريقة حديثهم

مع حولهم ،لدرجة أن أحدهم
عـنــدمــا يـشــاهــد الـعـمــل يشعر
بأن شخوصه وأبطاله قريبون
منه".
هل غانم الصالح المرح في
ال ــدرام ــا والـمـســرح هــو نفسه
غ ــان ــم ال ـص ــال ــح اإلن ـ ـسـ ــان فــي
المنزل؟ سؤال واجهه الراحل
فــي أحــد الـلـقــاء ات بابتسامة
عــري ـضــة ،وخ ـج ــل ف ــي الــوقــت
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ول ـ ـك ـ ـنـ ــه بـ ـص ــراحـ ـت ــه
المعهودة أجاب قائال" :هناك
بـ ـع ــض الـ ـ ـن ـ ــاس ف ـ ــي ال ـح ـي ــاة
جــاد ج ــدا ،ولـكــن عندما يقف
امـ ــام ال ـكــام ـيــرا يـنـســى نفسه
وينقلب الى شخصية أخرى،
بـيـنـمــا ه ـن ــاك ش ـخــص تـجــده
ع ـلــى طـبـيـعـتــه ال يـتـغـيــر ،في
الـ ـحـ ـي ــاة هـ ــو ذلـ ـ ــك ال ـش ـخــص
ال ـ ــذي ي ـقــف ام ـ ــام ال ـكــام ـيــرات
او فــوق المسرح ،وأنــا أنتمى
لهذه الفئة ،في المنزل يتطلب
ال ــوض ــع ف ــي ب ـعــض ال ـح ــاالت
ان أك ــون حــازمــا ،ولـكــن اغلب
األوقات على سجيتي ،أصدقك
القول إنني في بعض األوقات
أت ـ ـم ـ ـنـ ــى لـ ـ ــو أحـ ـ ــاكـ ـ ــي ت ـف ـك ـيــر
األطفال .نعم ،وصلت لمرحلة
من العمر أميل الى الهدوء في
غــرفـتــي ،ولـكــن حـفـيــدي غانم
يـعــرف هــذا األم ــر جـيــدا ،وهو
الوحيد الــذي يقتحم خلوتي
ويحق له ما ال يحق لغيره".

مدينة إعالمية

حرصه على التقرب
من مختلف شرائح
المجتمع أكسبه
خبرة استخالص
اللزمات

بــال ـتــزامــن م ــع ت ـصــويــر دوره ف ــي مسلسل
"الهـ ــوب" ع ــام  2008مــن تــألـيــف أح ـمــد جوهر
وإخراج البيلي أحمد ،أكد الفنان غانم الصالح
أن ال ـكــويــت ه ــي ال ــدول ــة الــوح ـيــدة ف ــي منطقة
الخليج ،التي تنتج أعماال درامية تراثية كثيرة،
لما تملكه من تاريخ طويل لألجداد مع السفر
والغوص والتجارة ،إال أنها تفتقر في الوقت
الحالي إلى أماكن للتصوير تتناسب وأحداث
الماضي.
وقــال" :لقد آن األوان أن يكون لــدى الكويت
ُ
مــديـنــة إعــامـيــة تـشـ َّـيــد بـهــا أح ـيــاء تــراثـيــة من
أجل أن يقتنع الناس بما تقدمه هذه األعمال
من رسالة ذات أهمية كبيرة للجيل الجديد".
واعتبر أن انتشار الدراما التراثية الكويتية
وزي ـ ــادة اإلق ـب ــال عـلـيـهــا ان ـت ـشــار جـيــد ومــؤثــر

للتراث والثقافة الكويتية ،مشيرا إلى أن اإلنتاج
في مثل هذه األعمال يلعب دورا مهما ،السيما
أنها تتحدث عن تاريخ وحقبة موثقة.
ودعا الصالح إلى ضرورة أن تتبني الدولة
ف ــي ك ــل ع ــام دع ــم وإنـ ـت ــاج مـجـمــوعــة م ــن هــذه
األع ـمــال ،لتظل مــوجــودة ،مــن أجــل أن يتعرف
عـلـيـهــا ه ــذا ال ـج ـيــل ،ألن ـه ــا تـحـمــل سـلــوكـيــات
وعادات نحن في أمس الحاجة إليها.
وشــدد على جــودة الــدرامــا الكويتية ،وقــال:
"ال ــدرام ــا فــي الـكــويــت مــا زال ــت بــألــف خـيــر ،وال
يمكن لسقوط عمل هنا أو هناك أن يؤثر عليها،
لما تتمتع به الكويت من كوادر فنية وبشرية
وخبرة" ،متمنيا أن يدرك الجميع أن الدراما تعد
واجهة ثقافية وفنية مهمة للكويت.

«باي باي لندن»

الصالح وعبد الحسين عبد الرضا

ت ـح ــدث ال ـف ـن ــان غ ــان ــم ال ـص ــال ــح فــي
أحــد الـلـقــاء ات عــن كــوالـيــس مشاركته
فــي مـســرحـيــة "ب ــاي ب ــاي ل ـن ــدن" ،التي
عرضت عام  ،1981للمخرج المنصف
السويسي ،وش ــارك فــي بطولتها الى
جانب الراحل عبدالحسين عبدالرضا
وال ـف ـنــان داود حـسـيــن ،ف ـقــال" :عـنــدمــا
ه ــات ـف ـن ــي ع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن ع ـب ــدال ــرض ــا
للمشاركة في مسرحية (باي باي لندن)
كــان ال ــدور مكتوبا بــاســم نـهــاش فتي
الجبل والبراري والقفار ،والحوار هو
نفسه باستثناء بعض اللمسات التي
أضفتها عـلــى الشخصية ،خصوصا

أنـ ـه ــا ت ـج ـس ــد اإلنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـع ــرب ــي مــن
المحيط الى الخليج ،وحتى ال تتسبب
الشخصية بــأي حساسية استنطقنا
الشخصية بلهجة بدوية ال تعبر عن
أي دولــة أو جنسية مـحــددة ،وتسمى
بـ (غريب الــدار) ،حتى ان بعض الجمل
م ـ ــأخ ـ ــوذة مـ ــن ف ـي ـل ــم (ع ـن ـت ــر وع ـب ـل ــة)،
واستطعنا أن نحيد تلك الشخصية
تماما حتى ال تحسب على أي جنسية،
وهـ ــذا ال ـعــربــي الـ ـس ــاذج الـ ــذي يعيش
فــي أوروب ــا يمثل الشخصية العربية
ب ـب ـســاط ـت ـهــا وبـ ــدوات ـ ـهـ ــا وأس ـل ــوب ـه ــا
وتـ ـص ــرف ــاتـ ـه ــا ،وك ـ ـيـ ــف ي ـع ـي ــش عـلــى

سجيته .أيضا المالبس كانت من واقع
خيالنا".
وأك ـ ـ ــد غ ــان ــم ان أجـ ـ ـ ــواء الـ ـب ــروف ــات
مختلفة تـمــامــا عــن ال ـع ــروض الـحـيــة،
مــوض ـحــا" :ف ــي ال ـبــروفــات ن ــدور بفلك
النص ،ولكن عندما نواجه الجمهور
على المسرح يتطور العرض من خالل
الحوارات وليدة اللحظة ،والتي تكون
ن ـتــاج ت ـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور ،ولـكـنـنــا كنا
نـحــرص عـلــى أال يـمــس ه ــذا االرت ـجــال
االن ـســان او كــرامـتــه ،وأن يـكــون بعيدا
عن اإلسفاف او التجريح ،ارتجال يخدم
الشخصية وال يؤثر عليها".
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -13
ُ
شبح االعتزال يطارد الفنانة «الكبيرة» بعد «أحزان مريم»

ّ
ضمت بورصة الفنانة شويكار ،قائمة
طويلة من األفالم والمسرحيات ًالمتميزة.
في الحلقة السابقة ،تفرغت تماما للدراما
التلفزيونية ،وقدمت أهم أدوارها على
الشاشة الصغيرة في «هوانم غاردن
سيتي»  1997و»آلو رابع مرة»  2002بينما
القاهرة -أحمد الجمال

«مرات
جوزي»
يثير غضب
الزوجة
األولى من
وحيد سيف

اختفت النجمة الجميلة من بالتوه السينما،
وكواليس المسرح واإلذاعة ،ورفضت
الظهور في أعمال دون المستوى ،لتحافظ
على مكانتها وتاريخها الفني ...محطات
أخرى في مسيرتها نتعرف إليها في
السطور التالية.

في بداية األلفية الجديدة،
واجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت ش ـ ــويـ ـ ـك ـ ــار ش ـب ــح
االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزال ،واع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت أن
ً
م ـش ــواره ــا خـ ــال  40ع ــام ــا،
ارت ـقــي بـهــا إل ــى قـمــة التألق
كممثلة ذات موهبة متفردة،
ومن الطبيعي أن تقل األدوار
المعروضة عليها ،ال سيما
ُ َّ
أن الكتاب ال يهتمون بدراما
ك ـ ـبـ ــار ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ،ويـ ـعـ ـتـ ـب ــرون
ً
ح ـ ـض ـ ــوره ـ ــم هـ ــام ـ ـش ـ ـيـ ــا فــي
سـيــاق األحـ ــداث ،رغــم تراكم
الخبرات ونضج الفنان في
هذه المرحلة العمرية.
وكـ ـ ــان مـ ــن ال ـص ـع ــب عـلــى
دارسـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــن الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ،أن
يتجاهلوا عطاء هذه الممثلة
الموهوبة ،والتعلم من رحلة
تألقها في األدوار التراجيدية
وال ـك ــوم ـي ــدي ــة ،وتـلـقــائـيـتـهــا
الشديدة في األداء ،وإدراكها
عـ ـ ـم ـ ــق ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي
تـ ــؤدي ـ ـهـ ــا ،وك ـ ـيـ ــف ت ـح ـ َّـول ــت
ال ـف ـتــاة الـجـمـيـلــة إل ــى فنانة
شاملة ،وتألقت على خشبة
الـمـســرح وشــاشــة السينما،
واك ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــت ه ـ ـ ــذا ال ــرصـ ـي ــد
الجماهيري الكبير.
وفـ ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،واجـ ـه ــت
الـنـجـمــة اخ ـت ـب ــارات صعبة،
بـ ـي ــن الـ ـحـ ـض ــور والـ ـغـ ـي ــاب،
ولـكـنـهــا ل ــم تــرضــخ لـقــانــون
الـعــرض والـطـلــب ،وحافظت
على إطاللتها المميزة على
الشاشة ،وأدت األدوار التي
تـلـيــق بـمــوهـبـتـهــا الـكـبـيــرة،
ً
وظـ ـل ــت ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا ل ــال ـت ــزام
األخـ ــاقـ ــي والـ ـفـ ـن ــي ،وقـ ــدوة
لــأج ـيــال ال ـش ــاب ــة ،ح ـتــى لو
اضطرت إلى التوقف لفترات
طويلة ،وعزاؤها أن كثيرين

م ـ ـ ــن مـ ـحـ ـبـ ـيـ ـه ــا ي ـ ـ ــداوم ـ ـ ــون
االتصال بها ،ويبعثون إليها
برسائل معبرة عن محبتهم
وتقديرهم إلبداعها المتميز.
وإذا كانت شويكار دخلت
الفن مصادفة ،فإنها صقلت
مــوهـبـتـهــا الـفـطــريــة بالعلم
والـ ـثـ ـق ــاف ــة ،وإج ـ ـ ـ ــادة ل ـغــات
ً
أج ـن ـب ـي ــة ،وت ـع ـل ـم ــت ك ـث ـي ــرا
مــن عمالقة التمثيل ،أمثال
عبدالوارث عسر وعبدالمنعم
مدبولي ،وزوجها وأستاذها
ف ـ ــؤاد ال ـم ـه ـن ــدس ،ولـ ــم يكن
ً
غ ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــرور ت ـل ــك
السنوات المفعمة بالعطاء
ا لـ ـمـ ـتـ ـف ــرد ،أن ت ـص ـم ــد إزاء
ع ــاصـ ـف ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت ال ـت ــي
داهـ ـ ـم ـ ــت ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـف ـن ـي ــة،
وتؤكد حضورها المتجدد
في أعمال فنية متميزة.
ورفضت النجمة الجميلة
أن تقامر بمكانتها الفنية،
وتلفتت حولها لتجد بعض
النجمات اعـتــزلــن فــي ذروة
نضجهن الفني ،كهند رستم،
ونادية لطفي ونجالء فتحي،
ب ـي ـن ـمــا أخ ـ ــري ـ ــات ت ــراج ـع ــت
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــن ف ـ ــي م ـل ـص ـقــات
األفـ ــام ،وه ــذا األم ــر جعلها
تتمهل قبل الـظـهــور فــي أي
عمل سينمائي ،ال سيما أنها
ليست بحاجة إلى المال ،ولن
يرغمها أحد لتقدم تنازالت،
وتهبط بمؤشر صعودها،
وي ـ ـحـ ــاصـ ــرهـ ــا الـ ـ ـن ـ ــدم ع ـلــى
ال ـم ـشــاركــة ف ــي أعـ ـم ــال دون
المستوى.
أل ـ ـقـ ــت شـ ــوي ـ ـكـ ــار ب ــال ـك ــرة
في ملعب منتجي السينما
وم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،وك ـ ـ ـيـ ـ ــف
يـ ـتـ ـج ــاهـ ـل ــون ق ـ ــام ـ ــات فـنـيــة
كــا نــت على قيد الحياة،
كـ ـ ــال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاق م ـ ـح ـ ـمـ ــود
مـ ـ ــرسـ ـ ــي وم ـ ـ ــري ـ ـ ــم ف ـخ ــر
الــديــن ومــدي ـحــة يسري
ً
وال يصنعون لهم أعماال
مماثلة لنجوم السينما
الـعــالـمـيــة ،وم ــن بينهم
كلينت إيستوود وميرل
ستريب وتــوم هانكس
وك ــريـ ـسـ ـت ــوف ــر ب ــام ــر،
وبـ ـ ـعـ ـ ـضـ ـ ـه ـ ــم تـ ـخـ ـط ــى
الثمانين من عمره.
اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ش ــوي ـك ــار
أن كــل مــا ُي ـقــدم إليها
ال يـ ـحـ ـت ــرم تــاري ـخ ـهــا
ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وال ي ـه ـت ــم
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون سـ ـ ــوى
ب ــا ل ـب ـط ــل أو ا ل ـب ـط ـلــة
فـحـســب ،بينما بقية
األدوار هــامـشـيــة ،ما
ُي ِّ
عرض الفنان للظلم،
واهتزاز صورته إزاء
جـ ـمـ ـه ــوره .ودف ـع ـهــا
ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رف ـ ـ ــض
عشرات المسلسالت،
مـ ـ ـن ـ ــذ عـ ـ ـ ـ ــام ،2000
وظهورها في أعمال

مشهد من أحد أعمالها
تـ ـثـ ـي ــر إعـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ج ـ ـم ـ ـهـ ــورهـ ــا،
وت ـقــديــره لـمــوهـبـتـهــا ال ـفــارقــة،
وإخالصها لفنها ،وجرأتها في
تجسيد أدوار األمــومــة ،بينما
بعض نجمات جيلها تالحقهن
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات ،وه ـ ـ ــن ي ـج ـس ــدن
دور الـمــرأة الـشــابــة ،وبعضهن
تخطين السبعين!
شويكار
قليلة حتى عام  ،2012عندما
ش ــارك ــت ف ــي م ـس ـل ـســل «س ــر
علني» للمخرجة غادة سليم،
وبطولة غادة عادل وصبري
فواز ومايا نصري.
ابـتـعــدت حسناء الشاشة
عــن السينما ،وعــاشــت على
ذك ــري ــات ال ـتــألــق وال ـن ـجــاح،
وأدر ك ـ ــت أن جيلها تعرض
لظلم شديد ،وال يجد التقدير
الـكــافــي فــي الــوقــت الـحــالــي،
ب ـي ـن ـمــا ظـ ــل نـ ـج ــوم عـمــالـقــة
أمثال مــاري منيب ويوسف
وهبي وفريد شوقي ورشدي
أباظة يعملون حتى النهاية،
ويـتـمـتـعــون بـحـضــور يليق
ب ـم ـكــان ـت ـهــم وس ـ ــط ال ـن ـجــوم
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،آنـ ـ ـ ـ ــذاك ،م ـح ـمــود
ي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ون ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـشـ ــريـ ــف
وحـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـه ـ ـمـ ــي وع ـ ـ ـ ــادل
إمـ ــام ،ول ـكــن الـجـيــل الـحــالــي
مــن الـمــؤلـفـيــن والمخرجين
ي ـت ـج ــاه ــل ال ـ ــرم ـ ــوز ال ـف ـن ـيــة،
باستثناء القليل منهم.

سر اإلطاللة
الساحرة
لحسناء
الشاشة من
دون جراحات
تجميل

أحزان مريم
التقت شويكار في عام 2005
كوكبة من النجوم في المسلسل
الكوميدي «مرات جوزي» تأليف
نـ ـبـ ـي ــل غـ ـ ـ ــام وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ح ـســن
الصيفي ،وأدت دور «تفيدة» إلى
جانب نجمي الكوميديا وحيد
سيف وهالة فاخر ،كذلك وائل
نور ومها أبوعوف وفؤاد خليل،
ودارت القصة من خالل مفارقات
كوميدية بين زوج ــة وضرتها
تعيشان في منزل واحد ،ورغبة
ك ــل واح ـ ـ ــدة ف ــي ال ـت ـخ ـلــص مــن
األخ ــرى ،بينما يـمــارس الــزوج
(وحـ ـي ــد س ـي ــف) خ ــداع ــه لـهـمــا،
ويــرث االبــن (وائــل نــور) صفات
أبيه ،ويلقي بشباكه على سيدة
ث ــري ــة (ه ــال ــة ف ــاخ ــر) ،وت ـتــوالــى
األحداث.
و فـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،2006ش ــار ك ــت

«الليدي»
تخطف
األضواء
من أبطال
الضحك في
مرايا النقاد

األم اإليطالية تثير أزمة حول أجرها
في «بنت من شبرا»
ب ــدأت شويكار رحلتها فــي السينما بــأجــر  500جنيه عــن دوره ــا في
فيلم «حبي الوحيد»  ،1960وتضاعف ليصل إلى ألفي جنيه خالل فترة
الستينيات ،وتقاضت عشرة جنيهات عن الحلقة في اإلذاع ــة ،بينما لم
تفصح عن أجرها في المسرح خالل عملها مع فؤاد المهندس ،بداية من «أنا
ً
وهو وهي»  1963حتى آخر لقاء بينهما في مسرحية «مراتي تقريبا» .1990
وفي حوار معها ،قالت إنها كانت نجمة في المسرح ،وبطلة في السينما،
ً
بما يدل على أن ثمة فارقا في األجــر بين النجمة والبطلة .ولكنها على
ً
مدار نحو  44عاما من مشوارها الفني لم تتطرق إلى أزمة حول أجرها،
وترفعت عن إثارة خالفات مع المنتجين ،رغم الفارق الشاسع في األجر
بين دور البطولة المطلقة وبقية األدوار ،مهما كانت محورية ومؤثرة في
السياق الدرامي للمسلسل أو الفيلم.
إال أن «الليدي» اضطرت إلى إثارة أزمة حول أجرها ،عندما بدأت العمل
فــي مسلسل «بـنــت مــن شـبــرا»  ،2004وهـ ـ َّـددت بــاالنـسـحــاب مــن بطولته،
ووضـعــت المسؤولين عــن اإلن ـتــاج فــي م ــأزق ،وأص ــرت على عــدم تقديم
تنازالت ،وأنها طوال حياتها ال تهتم بالنواحي المادية ،ولكنها في هذا
الموقف تدافع عن تاريخها الفني ،وتعبر عن اع ــتزازها بذاته ـ ــا ،وأنه ـ ــا
ما زالت نجمة ولها رصيد جماهيري كبير.
وفي حوار معها ،قالت إنها شعرت باإلهانة عندما طالبت بأجر 7000
آالف جنيه عن الحلقة ،وفوجئت بأن الشركة المنتجة َّ
حددت  1500جنيه
فقط ،ما دفعها إلى تصعيد األزمة ،وألقت الكرة في ملعب اإلنتاج والمخرج
جمال عبدالحميد والسيناريست مصطفى إبراهيم ،وأخبرتهم أن موقفها
ً
ليس تعنتا ،بل لتحافظ على مكانتها الفنية.
وبرهنت شويكار على موقفها ،بأنها ليست مفلسة أو في حاجة إلى
ً
المال ،خصوصا أنها سافرت على نفقتها الشخصية إلى إيطاليا ،واشترت
المالبس واألكسسوارت الالزمة للشخصية ،ومكثت هناك أسابيع عدة،
تــدربــت خاللها على اللهجة اإليـطــالـيــة ،ولـكــن المشكلة فــي عــدم تقدير
المسؤولين لها ،ومعاملتها كأنها ممثلة درجــة ثالثة ،وانتهى الخالف
بالموافقة على طلباتها ،واستأنفت تصوير المسلسل.
كانت شويكار تحمست للمشاركة في بطولة «بنت من شبرا» ،ال سيما
أنه مأخوذ عن قصة لألديب فتحي غانم وإخراج المخرج المتميز جمال
عبدالحميد ،وتعود به إلى جمهورها ،بعد فترة غياب ،وتقوم بدور األم
اإليطالية إلى جانب كل من النجمة ليلى علوي وعزت أبوعوف وأشرف

عبدالغفور ،وتدور أحداثه في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي.
ً
ً
وحقق «بنت من شبرا» نجاحا كبيرا عند عرضه في خريطة الدراما
ً
الرمضانية ،وقدمت شويكار دورا من أروع أدوارها على الشاشة الصغيرة،
وتلقت إشادة الجمهور والنقاد على تجسيد شخصية األم «ماتيلدا» والدة
«ماريا» (ليلى علوي) اإليطالية الجنسية التي عاشت في مصر طفولتها
وشبابها ،وأقامت في حي شبرا بالقاهرة ،ثم سافرت إلى إيطاليا حيث
عاشت فيها سنوات طويلة ،أنجبت خاللها ابنتها وبعد بضعة أعــوام،
عادت بابنتها إلى حي شبرا ،وتتوالى األحداث.

من كواليس مسلسل «سر علني»

شويكار في عمل درامــي واحد
بعنوان «أح ــزان مــريــم» ،تأليف
سماح الحريري ،وإخــراج عمر
ع ـبــدال ـعــزيــز ،وب ـط ــول ــة مـيــرفــت
أم ـي ــن وس ــوس ــن بـ ــدر وحـسـيــن
اإلمام ودنيا سمير غانم .تدور
أحداثه حول مريم (ميرفت أمين)
التي تزوجت دون العشرين من
عمرها ،وواجهت تعنت زوجها
ومـشــاكـلـهـمــا ال ـت ــي ال تـنـتـهــي،
وب ـ ـعـ ــد ط ــاقـ ـه ــا ت ـ ــزوج ـ ــت مــن
ً
رجــل آخ ــر ،وأنـجـبــت منه ول ــدا،
وبوفاة زوجها الثاني ،تحملت
مسؤولية أسرتها الصغيرة.
وي ـعــد «أح ـ ــزان م ــري ــم» بــدايــة
العد التنازلي لظهور شويكار
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــاشـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة،
واختفائها ألكثر من ستة أعوام
الحقة ،وبات شبح االعتزال على
بعد خطوات من «الليدي» وآثرت
المكوث في منزلها ،واالهتمام
بشؤونها ا لـخــا صــة ،وتمضية
أطول وقت مع ابنتها وأحفادها،
وهذا األمر جعلها أكثر متابعة
لـ ـم ــا ُيـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــن م ـس ـل ـســات
وأفالم ،ومنحها الفرصة لتأمل
واق ـ ــع ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـيــة ،وكـيــف
تغير مناخ العمل في السينما
والمسرح ،وظهور نجوم ُجدد،
واعتبرت أن هذه ُسنة الحياة.
وعــرف عــن شويكار دفاعها
عن زمالئها الفنانين ،وايمانها
بأن قيمة الفنان ال تقاس بحجم
دوره ،ب ــل بـمــوهـبـتــه وإج ــادت ــه
فــي تجسيد الشخصية ،وثمة
مـســؤولـيــة مـلـقــاة عـلــى نقابتي
المهن التمثيلية والسينمائية،
والـحـفــاظ عـلــى رم ــوز السينما
الـمـصــريــة ،ورف ــع قـيـمــة معاش
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ،ك ـ ــي ال يـ ـضـ ـط ــر إل ــى
العمل في أفالم دون المستوى،
ألن ــه الــواجـهــة الـمـشــرفــة لبلده،
وضـ ـ ـ ــرورة ال ـن ـظ ــر إلـ ــى تـجــربــة
ب ـل ــدان كـثـيــرة ف ــي الـتـعــامــل مع
فنانيها بما يليق بتاريخهم.
ً
في هوليوود ،مثال ،يصنعون
ً
أفــامــا لكبار الـنـجــوم ،وتحقق
ً
ً
نـجــاحــا ك ـب ـيــرا ،وحـتــى اآلن ما
زا ل ــوا يحتفظون بنجوميتهم،
أم ـث ــال آل بــاتـشـيـنــو وروب ــرت ــو
دي نيرو وديمي مور وروبرت
دوفال ومايكل كين وغيرهم.
وه ـ ــذا األم ـ ــر ي ـف ـســر اخ ـت ـفــاء
ال ـن ـج ـمــة ال ـج ـم ـي ـلــة م ــن شــاشــة
السينما ،و عــدم تحايلها على
ع ـم ــره ــا ال ـح ـق ـي ـقــي ،وال ـت ـخ ـفــي
مثل أخــريــات وراء أقنعة
جراحات التجميل ،لتقوم
ب ــأدوار الفتاة الصغيرة،
وبقيت إطاللتها الساحرة
في الــدرامــا التلفزيونية،

الجميلة والنقاد
م ـن ــذ ب ــداي ـت ـه ــا ال ـف ـن ـي ــة ع ــام
 ،1960لفتت شــويـكــار األنـظــار
إلـ ـ ــى م ــوه ـب ـت ـه ــا فـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل
التراجيدي ،وبعد ثالث سنوات
فقط ،أصبحت نجمة كوميدية
ع ـلــى خـشـبــة ال ـم ـس ــرح ،وبـطـلــة
لسلسلة من األفالم مع زوجها،
آنذاك ،فؤاد المهندس ،باستثناء
بعض األعمال التي قدمتها مع
نجوم كوميديا آخــريــن ،أمثال
م ـح ـمــد ع ـ ــوض وم ـح ـم ــد رض ــا
وأمين الهنيدي.
وط ـ ــاول ـ ــت ش ــويـ ـك ــار س ـه ــام
ً
النقد ،لكنها رأت أن ثمة نقادا
يفتقرون إلــى الموضوعية في
تناول العمل الفني ،ويعتبرون
ً
الكوميديا نــوعــا مــن التهريج،
ويضعونه في المرتبة الثانية
بعد التراجيديا ،بينما إضحاك
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور يـ ـتـ ـطـ ـل ــب م ــوه ـب ــة
كبيرة ،وقالت إن ثمة فنانين ال
يمتلكون خفة ا لـظــل ،وسنجد
«الـكــومـيــديــانــات» ي ـعــدون على
األصــابــع ،ولكل عصر نجومه،
فـ ـق ــد جـ ـ ــاء ن ـج ـي ــب ال ــري ـح ــان ــي
وع ـلــي ال ـك ـســار ومـ ــاري منيب،
ثم فؤاد المهندس وعبدالمنعم
مــدبــولــي ،ول ـحــق بـهـمــا محمد
عــوض وأمين الهنيدي ،وظهر
ث ــاث ــي أض ـ ــواء ال ـم ـســرح ع ــادل
إمـ ــام وس ـع ـيــد صــالــح ومـحـمــد
صـبـحــي ،وم ــن الـجـيــل الـحــالــي
يــاسـمـيــن عـبــدالـعــزيــز ومحمد
ه ـن ـي ــدي وأش ـ ـ ــرف ع ـبــدال ـبــاقــي
وأحمد حلمي.
وظـهــرت شــويـكــار فــي مرايا
النقاد ،وعبر أقــام أنصفت فن
الكوميديا ،مثل «المضحكون»
ال ـ ـك ـ ــات ـ ــب ال ـ ـس ـ ــاخ ـ ــر مـ ـحـ ـم ــود
السعدني وكتابة {المضحكون}،
ل ـك ـنــه تـ ـن ــاول ال ـن ـج ــوم ال ــرج ــال
ف ـح ـســب ،وأغـ ـف ــل ن ـج ـمــات هــذا
اللون الدرامي ،بينما خصص
الناقد محمود قاسم في كتابه
ً
ً
«أب ـطــال الـضـحــك» فـصــا كامال
بـ ـعـ ـن ــوان «ن ـ ـسـ ــاء م ـض ـح ـكــات»
ومنهن زيـنــات صــدقــي ومــاري
م ـ ـن ـ ـيـ ــب وشـ ـ ــوي ـ ـ ـكـ ـ ــار ون ـب ـي ـل ــة
السيد وغـيــرهــن ،ورأى أن ثمة
ممثالت لــم تكتشف مواهبهن
ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ،م ـثــل ه ـنــد رسـتــم
ً
ومــريــم فـخــر ال ــدي ــن ،مـتـســائــا:
«هل الكوميديا فن قائم للرجال
وحــدهــم ،وهــل المسرح وسيط
درامـ ـ ـ ـ ــي كـ ــوم ـ ـيـ ــدي أف ـض ــل
بكثير من السينما؟».
بــالـطـبــع كــانــت شــويـكــار
حـ ــالـ ــة اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،وم ــن
خالل حواراتها الصحافية،

ألمحت أكثر من مرة إلى أنها لم
ً
تتصور يــومــا أن تـكــون ممثلة
كــومـيــديــة ،وال شــك فــي أن هــذا
جـ ــاء ع ــن ط ــري ــق ن ـجــاح ـهــا فــي
الـمـســرح ،فــأدوارهــا األول ــى في
السينما لم تكن تشير إلى أنها
س ـت ـك ــون إحـ ـ ــدى أه ـ ــم ن ـج ـمــات
الكوميديا على الشاشة وخشبة
ال ـم ـس ــرح الـ ـمـ ـص ــري ،وتـصـبــح
أول م ـم ـث ـلــة ك ــوم ـي ــدي ــة تـجـمــع
بين جمال الشكل وخفة الظل،
وق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـج ـس ـيــد أدوار
المرأة األرستقراطية والشعبية.
ورصد قاسم التحوالت التي
مــرت بها شــويـكــار ،وبداياتها
في األدوار الجادة من خالل فيلم
«حبي الوحيد» و{غرام األسياد»
و{أدهــم الشرقاوي» ثم الممثلة
ال ـكــوم ـيــديــة ف ــي أفـ ــام ع ــدة مع
الفنان فؤاد المهندس ،وقد شكل
هذا الثنائي ظاهرة متميزة في
عالم الكوميديا في الستينيات،
وتهافت عليهما المخرجون في
السينما والمسرح واإلذاعة.
وتألقت شويكار في األفــام
المأخوذة عن الدراما اإلذاعية،
م ـث ــل «ش ـن ـب ــو فـ ــي ال ـم ـص ـي ــدة»
و{ال ـع ـت ـبــة جـ ـ ــزاز» و{أنـ ـ ــت الـلــي
قـتـلــت بــابــايــا» واع ـت ـمــدت على
كـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا ال ـ ـل ـ ـفـ ــظ .بـ ـ ــل إنـ ـه ــا
َّ
تحولت إلى مؤلفة «أفيهات» في
كواليس هذه األعمال ،واقترحت
عـلــى الـمــؤلـفـيــن إض ــاف ــة بعض
ال ـع ـبــارات ال ـتــي اشـتـهــرت بها،
وبـقـيــت ف ــي ذاكـ ــرة جـمـهــورهــا،
وحـقـقــت ح ـضــورهــا فــي فـضــاء
خـصــب لـلـكــومـيــديــا م ــع شــريــك
رحلتها الفنية فؤاد المهندس،
ومن خالل نصوص تعتمد على
المفارقات المضحكة ،واعتبرت
أن موهبة الممثل ليست كافية
وحــدهــا لتحقيق الـنـجــاح ،وال
ً
تـ ــدري س ـب ـبــا ل ـتــراجــع الـكـتــابــة
الكوميدية فــي الــوقــت الحالي،
واالتجاه إلى المغاالة في دراما
«األكـ ـ ـش ـ ــن» ال ـم ـل ـي ـئــة ب ـم ـشــاهــد
العنف ،وتأثيرها السلبي في
المجتمع.

البقية في
الحلقة
المقبلة

توابل ةديرجلا

سيرة
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«الثقب األسود»
ً
«رغيفان وعلبة سردين يوميا» ...هكذا وصف شاهين ظروف ضائقته المالية ،واضطراره إلى قبول أفالم ال ترقى إلى
طموحاته السينمائية ،فقد مرت مرحلة البدايات التي استهلك خاللها طاقة الحماسة والرغبة في إثبات الذات ،وعرف الفشل
واإلحباط الفني وإحساسه بعدم التحقق ،ومشاعر سلبية كثيرة كانت كافية لدخوله «الثقب األسود».
عن السيرة الشاهينية نواصل.

القاهرة – هبة الله يوسف

لم أحب أفالم
المرحلة
السوداء ومع
ذلك ال أتبرأ
منها

بعد النجاح الذي حققه شاهين
م ــع «ج ـم ـي ـلــة» ت ــوق ــع ال ـج ـم ـيــع أن
ي ــواص ــل رح ـل ــة صـ ـع ــوده ،إال أنــه
غرق في أفالم «المرحلة السوداء»
ك ـمــا س ـ َّـم ــاه ــا ،وهـ ــي «حـ ــب لــأبــد
 ،1959وبين إيديك  ،1960ورجل
في حياتي  ،1961ونداء العشاق»
 ...1961ف ـهــل ه ــذا االن ـح ـيــاز إلــى
ً
الـ ـمـ ـيـ ـل ــودرام ــا تـ ـح ــدي ــدا تــرج ـمــه
إ لــى إحساسه بالهزيمة والفشل
بعد صدمة «بــاب الحديد» والتي
كانت وال تــزال مؤثرة رغــم نجاح
«جميلة»؟
ُ
الغريب أن هذه األفالم لم تخل
مــن لمحات فنية وطــابــع بصري
يميز مدرسة شاهين السينمائية
ً
عـمــومــا ،مــا يعني أن الـمـخــرج لم
يـتـنــازل عــن أسـلــوبــه الـمـمـيــز ،وال
لغته السينمائية الخاصة حتى
ً
وهو يقدم أعماال ال يفضلها.
يـقــول« :قــدمــت فــي هــذه الفترة
ً
أفــامــا لــم أحـبـهــا ،مـثــل «ح ــب إلــى
األبد» والذي ال يخلو من حسنات،
ال سيما بساطة بنائه البوليسي،
لـكـنـنــي ب ـكــل ص ــراح ــة ال أع ـت ـبــره
ف ـي ـل ـمــي ،ك ــذل ــك الـ ـح ــال م ــع «نـ ــداء
العشاق» و»رجل من حياتي» ...هذه
األفــام كلها ربما أحبها الناس،
ولكنني بـكــل أس ــف لــم أحـبـهــا .ال
أقول إنني أتبرأ أو أتنصل منها،
ولـكـنـنــي «ل ــم أح ـب ـهــا ...مــش قــادر
أحـبـهــا ،رب ـمــا ألن ـنــي قــدمـتـهــا في
فترة كانت حياتي فيها عبارة عن
«مرحلة شك سوداء» ،انتهيت فيها
إل ــى االق ـت ـنــاع ب ــأن ع ـلـ ّـي االكـتـفــاء
بـ ــاإلخـ ــراج واالهـ ـتـ ـم ــام بـتـطــويــر
أدواتـ ـ ـ ـ ــي فـ ـي ــه ،وأن أت ـ ـ ــرك مـهـمــة
ً
السيناريو لغيري ،وفعال جاء ت
هـ ــذه األف ـ ــام ال ت ـح ـمــل بـصـمـتــي
ً
في السيناريو ،ما دفعني الحقا،
وإزاء إحساسي بالتعاسة وعدم
ال ــرض ــا عـنـهــا إل ــى أن أقـ ــرر تعلم
فــن الـبـنــاء ال ــدرام ــي ،كــذلــك قــررت
ً
جديا التفكير في خوض تجربة
اإلنـتــاج كــي أك ــون أكـثــر حــريــة في
طرح رؤيتي .صحيح أنني لم أكن
ً
مستعدا في ذلك الوقت ،إال أنني
قــررت أن أتفهم هــذه الجزئية كي
ً
أتمكن الحقا من تنفيذها».

شهادة اشتراكية

عبدالناصر
أول من أطلق
ّ
علي لقب
المجنون

ق ـ َّـدم ال ـكــاتــب ال ـي ـســاري صــاح
ع ـي ـســى شـ ـه ــادة اع ـ ـتـ ــراف ،تـعـيــد
االع ـت ـب ــار إل ــى فـيـلـمـيــن م ــن أف ــام
ً
ال ـمــرح ـلــة ال ـ ـسـ ــوداء ،م ـش ـي ــرا إلــى
أن الـنـقــاد الــذيــن أرخ ــوا لمسيرة
شــاهـيــن الـفـنـيــة ظـلـمــوا العملين
ولــم ينتبهوا إلــى أهميتهما ،مع
أنهما فــي تقديره مــن أهــم أعمال
ج وه ـم ــا «نـ ـ ــداء ال ـع ـشــاق»
ال ـم ـخ ــر 
و{بين إيديك» .واألخير كوميديا
سينمائية مـتـمـيــزة ،تـكــاد تكون
ً
ً
ن ـس ـي ـج ــا «مـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــردا» فـ ــي ت ــاري ــخ
الـكــومـيــديــا السينمائية ،فـهــي ال
تعتمد على النكات اللفظية ،وال
عـلــى ال ـحــركــة الـمـبــالــغ فـيـهـا ،وال
حتى على كوميديا الموقف ،وقد
ال «يـقـهـقــه» الـمـشــاهــد عـلــى جملة
حوار ،ولكن سيظل طوال العرض
ً
يبتسم ساخرا مما يراه.
ت ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـل ــم ح ــول
أس ــرة الـمــرحــوم «أعظمهم باشا»
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ــش ك ـل ـه ــا عـ ــالـ ــة عـلــى
نفقة المعلم مدبولي أبوعضمة
(عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح ال ـ ـق ـ ـصـ ــري) ،الـ ــذي
خصص لـهــذه األس ــرة مئة جنيه
ً
شـهــريــا فــي مقابل أن تــرعــى ابنة
شقيقه المتوفي ،إذ تزوج بإحدى
بنات هذه األسرة فقاطعت ابنتها
لزواجها من رجل ينتمي إلى أسرة
مــن ال ـج ــزاري ـن ،ثــم مــا لـبـثــت بعد
أن رحل الباشا الكبير ،وتراكمت
عـلـيـهــا ال ــدي ــون أن اض ـط ــرت إلــى
ال ـل ـجــوء إل ــي ال ـج ــزار الـمـلـيــونـيـر،

الذي أنفت من مصاهرته ،كي ينفق
على ابنة شقيقه ،فيخصص لها
نفقة تكفي الجميع ،إ كــرا مــا لها،
ويبدأ «العرسان» يتوافدون لخطبة
أمــال وجميعهم من بقايا األســرة
األرستقراطية عاطلون بالوراثة،
ويحتقرون العمل ،ويأنفون منه،
وي ـت ـفــاخــرون ب ـمــاض لــم يحققوا
ً
شيئا من أمجاده وهو ما يرفضه
ال ـعــم .إل ــى أن تتنبه آم ــال إل ــى أن
صاحب ورشة النجارة التي تطل
عليها غــر فــة نومها معجب بها،
فـتـقــوده إل ــى عـمـهـا ،ال ــذي يعجب
بـه ،لعصاميته واحـتــرامــه للعمل
ال ـ ـي ـ ــدوي ،فـ ـي ــواف ــق ع ـل ــى زواج ـ ــه
م ـن ـه ـ ا ،وتـ ــوافـ ــق أسـ ـ ــرة أعـظـمـهــم
ب ــاش ــا م ـض ـط ــرة .وت ـ ــدور أحـ ــداث
ال ـف ـي ـلــم ب ـع ــد ذلـ ــك حـ ــول ال ـص ــراع
بـيــن األس ــرة ال ـبــرجــوازيــة الـتــي ال
تكف عــن التحايل لتحويل زواج
آمــال إلى زواج صــوري مع إيقاف
ال ـت ـن ـف ـي ـذ ،ق ـب ــل أن ي ـك ـت ـشــف ذل ــك
المعلم مدبولي .وفي النهاية تقبل
ب ــال ــزواج ،ب ــل ويـلـتـحــق ك ــل أف ــراد
األس ـ ــرة لـلـعـمــل ف ــي أح ــد مـحــات
الجزارة التي يمتلكها المعلم.
و ي ـصـ ِّـو ر الفيلم بشكل ساخر
الـ ـ ـص ـ ــراع بـ ـي ــن األرسـ ـتـ ـق ــراطـ ـي ــة
اإلقطاعية التي قضت عليها ثورة
يوليو ،وبين الرأسمالية الصاعدة،
حيث أزال ــت ال ـثــورة س ــدود الهرم
الطبقي التي كانت تحول بينها
وبين ارتقاء العم إلى القمة .كذلك
ينحاز الفيلم إلــى العمل اليدوي
كقيمة تؤهل صاحبها للصعود
بين طبقات المجتمع واكتساب
مكانة مرموقة.

معركة الناصر صالح الدين
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء «ال ـ ـم ـ ــرح ـ ـل ـ ــة
ال ـ ـسـ ــوداويـ ــة» كـ ــان ع ـلــى شــاهـيــن
ال ـ ـت ـ ــوق ـ ــف الل ـ ـت ـ ـق ـ ــاط األنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاس،
ومراجعة مشواره مقارنة بأحالمه،
ومحاولة تفهم سر هذه «العثرات»،
ل ــم ت ـكــن ل ــدي ــه خ ـطــط مـ ـح ــددة أو
واضحة للمرحلة المقبلة ،لذا راح
يتأمل المشهد على المستويات
كافة وفي صمت.
كانت األي ــام ّ
تمر وتخطف في
ذيلها األسابيع واألشهر ،وهو لم
يستقر بعد على خطوته التالية.
فجأة رن جرس الهاتف ،وكان على
الجانب اآلخــر المخرج عــز الدين
ذو ال ـف ـقــار .ك ــان بينهما تــواصــل
ال ينقطع س ــواء قـبــل أن يرشحه
لفيلم «جميلة» أو بعد ذلــك (كــان
ً
ً
ً
مــؤم ـنــا بـمــوهـبـتــي ،كــري ـمــا دوم ــا
معي) ،يومها طلب ذو الفقار إلى
شــاهـيــن وبــإلـحــاح شــديــد أن يمر
عليه ،فحسم أمــره بــالــذهــاب إليه
ً
ً
خ ـصــوصــا أن صــوتــه ب ــدا واه ـنــا
ً
وض ـع ـي ـفــا .عـنــدمــا الـتـقـيــا أخـبــره
ذو ال ـف ـق ــار ب ــأن ــه رش ـح ــه إلخـ ــراج
فيلم «الناصر صالح الدين» ،وأنه
ً
فـعــا اتـفــق على ذلــك مــع منتجته
ً
آسيا داغر ،مؤكدا لها أنها رغبته
األخ ـي ــرة ال ـتــي يـصــر عليها وهــو
ً
على فــراش الـمــوت .وعبثا حــاول
شــاه ـيــن االعـ ـت ــذار م ــؤك ــدا ل ــه أنــه
ً
سـيـتـعــافــى قــري ـبــا ،مــن ثــم يمكنه
تحقيق الـفـيـلــم ال ــذي ك ــان يعكف
ع ـلــى إعـ ـ ــداده م ـنــذ فـ ـت ــرة( ،كــانــت
ً
األم ــور معدة سلفا ،فالسيناريو
كتبه عز الدين ذو الفقار عن فكرة
ل ـي ــوس ــف الـ ـسـ ـب ــاع ــي ،ب ـم ـشــاركــة
ن ـج ـيــب م ـح ـفــوظ وع ـب ــد الــرح ـمــن
ً
الشرقاوي وهم تقريبا فريق عمل
«جـمـيـلــة» نـفـســه ،حـتــى الـمــابــس
واألكسسوارات والديكورات كلها
كانت منتهية).
ح ـجــج وأع ـ ــذار ك ـث ـيــرة ســاقـهــا
شــاهـيــن لــاعـتــذار عــن عــدم تولي
ً
العمل ،أبرزها أنه قدم أخيرا أربعة
أفــام فشلت جميعها ،ولــم تدخل
ً
«مـلـيـمــا» إلــى
جـ ـ ـي ـ ــوب

يوسف شاهين
منتجيها ،و ...و ...لكن هذه األعذار
ً
كافة لم تزد ذو الفقار إال إصــرارا
ً
عـلــى مــوقـفــه ،م ــؤك ــدا لـشــاهـيــن أن
ً
ً
ف ـعــا ثـمــة كـثـيــرا مــن المخرجين
يسعون وراء الفيلم وفي مقدمهم
شـقـيـقــه م ـح ـمــود ،ولـكـنــه ال يــريــد
غ ـ ـيـ ــره إلخ ـ ــراج ـ ــه (ل ـ ـه ـ ــذا أه ـ ــدى
شاهين فيلمه «اآلخــر» لعز الدين
ذو الفقار).
وه ـك ــذا تــولــى ّ شــاهـيــن إخ ــراج
ال ـف ـي ـل ــم ال ـ ــذي وفـ ـ ـ ــرت ل ــه ال ــدول ــة
المصرية آن ــذاك اإلمـكــانــات كافة،
ً
بدءا من إنشاء المؤسسة المصرية
ال ـعــامــة لـلـسـيـنـمــا لـلـمـشــاركــة في
ً
إنـتــاجــه (قــدمــت المؤسسة الحقا
ً
ً
عددا كبيرا من األفالم المتميزة)،
ً
ووض ـع ــت ت ـحــت ت ـصــرفــه أع ـ ــدادا
هائلة مــن الجنود للمشاركة في
م ـشــاهــد الـ ـمـ ـع ــارك ،وغ ـي ــره ــا مــن
تفاصيل تضمن خروج الفيلم في
أفضل صورة ،ما يشير إلى إدراك
«الدولة» أهمية السينما ودورها،
وأنها يمكن أن تكون صوت الدولة
ف ــي إي ـص ــال رســالـتـهــا لمخاطبة
الـشـعــوب بــأهــدافـهــا ،وس ــواء كــان
الفيلم مــن «بـنــات أفـكــار» السلطة
ً
الحاكمة وتوظيفا لرؤيتها نحو
حـلــم عــربــي مــوحــد وال ـتــي راحــت
تخاطب به العالم ،أو مجرد فكرة
ع ــرض ــت عـلـيـهــا فـتـحـمـســت لـهــا،
فــإنـهــا فــي ال ـح ــاالت كــافــة وجــدت
في قصة القائد العربي اإلسالمي
صالح الدين األيوبي غايتها ،ثم
وفـ ــرت ل ــه اإلم ـك ــان ــات ك ــاف ــة .ومــن
جانبه لــم يعترض شاهين على
هذه الرؤية ألنه في تلك الفترة كان
ً
ً
مــؤمـنــا ومــؤيــدا بـقــوة لسياسات
الدولة الناصرية ،بل إنه ذهب في
كثير من حواراته للتأكيد أنه كان
ً
ي ــرى فـعــا جـمــال عـبــد نــاصــر في
شخصية القائد العربي.
المؤكد أن شاهين وجد ضالته
في هذا الفيلم ،إذ يقول« :سمحت
لنفسي بكل أنواع الجنون الفني،
ونـ ـجـ ـح ــت فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـع ــارك
الـحــربـيــة ألؤكـ ــد لـلـعــالــم أن ـنــا في
مـصــر لــديـنــا ال ـق ــدرة عـلــى تقديم
هذه النوعية من األفــام وبكفاءة
ال تقل عما يقدمه الغرب ،لدرجة أن

ال ـض ـب ــاط ك ــان ــوا ي ـت ـع ـج ـبــون مــن
قـ ــدرتـ ــي عـ ـل ــى ال ـت ـخ ـط ـي ــط ب ــدق ــة
للتفاصيل وكأنها معركة حربية
حقيقية ،لذا سعدت بنجاح العمل
وب ــردود الفعل نـحــوه .وبــرغــم أن
الفيلم يحمل رقم  17بين أفالمي
فإن االعتراف بي كمخرج حقيقي
ج ــاء بـعــد تـقــديـمــي ل ــه ،وك ــان أول
فيلم «سكوب» ألوان أقدمه .وشارك
في بطولته عدد كبير من النجوم،
وما ال يعرفه البعض أننا صورنا
معظم الـمـشــاهــد فــي مـصــر حيث
ع ـثــرت عـلــى جـبــل يــدعــى «الـجـبــل
األحمر» ،وهو حسب اعتقادي كان
ما قبل التاريخ غابة َّ
تحولت إلى
أرض صخرية بفعل تقلب األحوال
الجيولوجية ،وفي تلك المنطقة تم
تصوير معركة حطين.
فـيـلــم «ال ـنــاصــر ص ــاح الــديــن»
ال ـ ــذي ي ــؤك ــد ال ـت ـس ــام ــح ووح ـ ــدة
األدي ـ ـ ـ ـ ــان ،ش ـ ـ ــارك فـ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
الرسمية لمهرجان موسكو عام
 ،1963وهو يعد أول عمل لشاهين
ً
يـ ــوزع ت ـج ــاري ــا ف ــي أوروب ـ ــا وفــي
االتحاد السوفياتي ،وقد كرمه عبد
الناصر عنه إذ فاز بجائزة الدولة
ً
التقديرية وعمره  34عاما فقط.

فجر يوم جديد

فيلم السد
العالي فشل
بسبب صراع
المصريين
والسوفيات

حــالــة االرت ـب ــاط بــال ـثــورة التي
عــاشـهــا شــاهـيــن فــي إجـ ــواء فيلم
«الـنــاصــر» كانت الــدافــع لتجربته
التالية في فيلم «فجر يوم جديد»
الــذي شــارك فيه بالتمثيل لثاني
م ــرة ب ـعــد دور ق ـن ــاوي ف ــي «ب ــاب
الحديد».
ي ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم ب ـ ـ ـجـ ـ ــرأة
قـ ـض ــاي ــا ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
ومـ ـش ــاك ــل الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام وف ــي
م ـقــدم ـهــا ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ،كــذلــك
ظ ـه ــور «الـ ـب ــرج ــوازي ــة ال ـج ــدي ــدة»
وانتهازيتها ،وكيف تضامنت مع
«البرجوازية القديمة» في تدمير
المجتمع والوقوف إزاء تحوالته.
ً
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ن ـ ــاق ـ ــش أي ـ ـ ـضـ ـ ــا دور
الصحافة في المجتمع ،والمبادئ
األخالقية للثورة ،وقضايا أخرى
ً
ك ـث ـيــرة طــرح ـهــا شــاه ـيــن ات ـســاقــا
م ــع دور الـسـيـنـمــا ف ــي تصحيح
المسار لخدمة المجتمع كما آمن
ً
بها دوما ،إال أنه كان كمن «يؤذن
في مالطا» كما أكــد في حــواراتــه،
ً
ً
مشيرا إلى أنه كان حريصا على
التعبير عن مصر التي ولدت بعد
القرارات االشتراكية .لكن البعض
ً
رأى فــي الفيلم انـتـقــادا للتجربة
ال ـنــاصــريــة .عـلــي أي ــه ح ــال يمكن
اعتبار «فجر يوم جديد» انعطافة
ف ــي م ـس ـيــرة شــاه ـيــن ال ـف ـن ـيــة ،لم
ي ـح ـق ــق خ ــال ـه ــا مـ ــا ك ـ ــان ي ـهــدف
ويخطط له.

السد العالي
راح شاهين يبحث عن ضالته

حالل المشاكل

في أفــام «المرحلة ال ـســوداء»َّ ،
تحولت إلــى «مخلصاتي» أو «إطـفــائــي» ،هكذا
ً
قال شاهين وواصل« :مثال ،عندما رفض رمسيس نجيب االلتزام بعقد االحتكار
الذي وقعه مع النجمة الجديدة التي اكتشفها (نادية لطفي) بعد فشل فيلمها
األول «سلطان» ،اتفقت شركة التوزيع على تحمل المسؤولية ،واتصل بي جان
خوري إلنجاز فيلم «حب لألبد» من إنتاج رمسيس نجيب وهو التعاون الوحيد
بيننا ،وقدمت الفيلم مع نادية لطفي وأحمد رمزي ومحمود المليجي ،وشارك
في المسابقة الرسمية لمهرجان موسكو عام  .1959أما «نداء العشاق» فكان من
ً
إنتاج محمود عفيفي ،وكان مغرما بالفنانة برلنتي عبد الحميد التي تزوجت
ً
المشير عبد الحكيم عامر بعد ذلك ،لهذا أنتج لها هذا الفيلم خصيصا ،وأنفق عليه
بسخاء ،وما أذكره أنني تعاونت في هذا الفيلم ألول مرة مع المونتيرة رشيدة
عبد السالم التي استلمت مقعد الفنان كمال أبو العال واستمرت فيه حتى النهاية.

ً
الـتــالـيــة ،مـهـمــومــا بــالـبـحــث عن
قـضــايــا تـعـبــر وتــرصــد وتـحـلــل.
كان في داخله إصــرار بأن عليه
ً
دورا ي ـجــب أن ي ــؤدي ــه ،كـفـنــان
مثقف ثــوري ،ولما كانت فرحة
ً
بناء السد العالي تتصاعد يوما
تلو اآلخر لدى الشعب المصري
ول ـيــس شــاه ـيــن ف ـح ـســب ،وذل ــك
منذ ق ــرار تأميم قـنــاة السويس
لتوفير المال الالزم لبنائه ،فإن
يــوســف شــاه ـيــن وافـ ــق ع ـلــى أن
ً
يحقق فيلما بمشاركة إنتاجية
مع الجانب الروسي يمجد بناء
السد العالي ويشيد بالصداقة
المصرية السوفياتية ،كتب له
السيناريو والحوار من الجانب
الروسي نيكوالي فيكروفسكي،
ومن مصر حسن فؤاد.
ال ـف ـي ـلــم يـسـجــل م ــراح ــل بـنــاء
الـســد ،ويـصــور جهود ومعاناة
الـ ـعـ ـم ــال وال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن وأهـ ــل
الـنــوبــة ،ويــوثــق تحويل مجري
الـ ـنـ ـي ــل ،وق ـ ــد اص ـ ـطـ ــدم شــاه ـيــن
بالبيروقراطية حتى ضاق بها
ً
ذرعا ،إذ كان التصوير في أماكن
بـنــاء الـســد يستلزم تصريحات
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــات أمـ ـنـ ـي ــة ب ــوص ـف ـه ــا
الــوحـيــدة الـمـنــوطــة بــإصــدارهــا،
وب ـ ــرغ ـ ــم أن مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـف ـي ـل ــم
ك ــان م ــن ال ـم ـف ــروض أن يحظى
باهتمام على أعلى مستوى ،فإن
«البيروقراطية» عقدت األمور ،ثم
فقد شاهين حماسته مــع كثرة
االعتراضات على العمل من كل
جانب.
ي ـ ـقـ ــول« :ادعـ ـ ـي ـ ــت أن ال ـن ـســخ
اتـ ـح ــرق ــت ول ـك ـن ــي ك ـن ــت عــدلــت
ف ـي ـهــا ب ـع ــض الـ ـش ــيء ونـجـحــت
فــي االح ـت ـفــاظ بـهــا كــوديـعــة في
«ال ـس ـي ـن ـمــات ـيــك ال ـف ــرن ـس ــي» ألن
الفيلم كان وثيقة يجب الحفاظ
عليها».
بعد العقبات والتعنت الذي
اص ـ ـطـ ــدم بـ ــه فـ ــي ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة،
ق ــرر شــاه ـيــن أن يـســافــر خ ــارج
مصر ،وعــن ذلــك يقول« :طفشت
بمزاجي ...نفيت نفسي بنفسي،
ماحدش نفاني» ،فقد وصل إلى
نقطة الــاعــودة مع المسؤولين
فــي المؤسسة العامة للسينما
وفـ ــي وزارة اإلع ـ ـ ــام (ال ـج ـه ــات
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن إدارة اإلن ـت ــاج
ل ـل ـف ـي ـل ــم) .وال ي ـن ـس ــى شــاه ـيــن
العبارة الصادمة التي قالها له
«المسؤول الكبير» :إنت إيه عاوز
تـفـكــر عـلــى كـيـفــك؟ ف ــرد شاهين
ً
مستنكرا« :أمــال أفكر على كيف
مين ...على كيفك انت؟» .ثم غادر
الـمـكـتــب وه ــو ي ـســب ال ـم ـســؤول
ب ــأفـ ـظ ــع الـ ـشـ ـت ــائ ــم( ،ف ـ ـ ــي ف ـي ـلــم
«حدوتة مصرية» ســرد شاهين
الواقعة نفسها ،ولكنه استبدل
بفيلم «ال ـنــاس والـنـيــل»

ف ـي ـلــم «ال ـع ـص ـف ــور» ال ـ ــذي واج ــه
ً
أيـضــا مشكالت رقــابـيــة وأمنية
كثيرة).
يومها تيقن شاهين مــن أنه
ال م ـج ــال لـلـتـفــاهــم وأن ـ ــه وصــل
إلــى نقطة ال ـصــدام الـتــي تعوقه
عن التقدم خطوة على الطريق،
ً
لـهــذا قــرر أن يــرحــل ،ليس هربا
ً
ً
ولـكــن سخطا واحـتـجــاجــا على
الـتـعـنــت وال ــرق ــاب ــة ،وســافــر إلــى
لبنان ،ليلحق بعدد ال بــأس به
من المنتجين والموزعين الذين
هربوا بسبب قوانين التأميم.
وف ــي ال ـغــربــة ع ــاش شاهين
ً
فترة من «التيه» لم يكن متوازنا
ً
فيها كـمــا اع ـتــرف الح ـق ــا ،فمن
ً
ن ــاح ـي ــة ل ــم ي ـت ـصــور ي ــوم ــا أن
ي ـ ـت ـ ـصـ ــادم م ـ ــع ن ـ ـظـ ــام آم ـ ـ ــن بــه
ً
وتحمس له واعتبر نفسه يوما
ً
معبرا عنه ،ومن جانب آخر لم
ً
يعتد العمل بعيدا عن «السينما
المصرية» حتى لو أهداه القدر
فـ ــرصـ ــة ت ـح ـق ـي ــق ف ـي ـل ــم تـ ــؤدي
بطولته المطربة الكبيرة فيروز.
يقول« :في تلك الفترة تأكدت
أن الـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة س ـي ـطــرت
ً
تـمــامــا عـلــى الـمــؤسـســة العامة
لـلـسـيـنـمــا ،م ــن ث ــم ال يمكنني
العمل في ظلها ،وفي تلك الفترة
ك ـن ــت دعـ ـي ــت ل ـح ـض ــور ع ــرض
فـيـلـمــي «ف ـجــر ي ــوم ج ــدي ــد» في
مـهــرجــان ب ـيــروت السينمائي،
وهناك التقيت فيروز واألخوين
رحـبــانــي ،وعــرضــوا علي فكرة
فـيـلــم «ب ـيــاع ال ـخــواتــم» لتقديم
ف ـي ــروز عـلــى شــاشــة الـسـيـنـمــا،
فوافقت من دون تفكير ،ألنني
ً
كـ ـن ــت ف ـ ــي وضـ ـ ــع سـ ـي ــئ جـ ـ ــدا،
ً
ولـ ـكـ ـن ــي ل ـ ــم أك ـ ـ ــن راض ـ ـ ـيـ ـ ــا عــن
التجربة ،وال عن فيلم «رمال من
ذهــب» بعدها ،واألخير أعتبره
أسوأ فيلم صنعته في حياتي.
ً
ً
كنت حزينا بائسا ال أعرف كيف
أخرج من هذا المأزق وأعود إلى
وطني».
فــي الحلقة المقبلة نتعرف
إل ــى الــوس ـي ـلــة ال ـتــي خ ــرج بها
شاهين من المأزق.
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 21مايو  21 -يونيو
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األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ح ـ ـ ــاول ان تـ ـب ــدي ب ـع ــض ال ـل ـي ــون ــة ألن
المنافسين يتربصون بك.
ً
تقرر االرتباط بالحبيب بعد فترة اختبار
عاطفياً :
جدا.
طويلة ً
اجتماعيا :ال تتعب نفسك في مجاالت عديدة ال
امل لديك فيه واسترح قليال.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :أعمالك تتطور بشكل الفت فحافظ في معاملتك مهنيا :حافظ على مشاعرك الطيبة وال تظهرها أمام
اإلرادة ًوالزمالء.
األسلوب عينه.
على ً
عاطفيا :تكثر الفرص العاطفية وتلتقي بوجوه جميلة عاطفيا :تصطلح األمور العالقة ،وتتصارحان بكل
وانفتاح.
وتتم عدةً لقاءات.
صدق ً
اجتماعيا  :معنوياتك فــي ار ت ـفــاء ،مما يشعرك بفرح اجتماعيا :تصادف عالقتك بأحد المعارف بعض
العراقيل بسبب إشاعة مغرضة.
داخلي وبهدوء عميق.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :
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الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ثمة ًمن يحاول تشويه سمعتك المهنية ،فكن م ـه ـن ـيــا :ي ـتــولــى ال ـف ـلــك تــرت ـيــب أوض ــاع ــك المهنية
ً
وتجري األمور بسهولة ونجاح.
حذرا و ًفطنا.
ً
ً
عاطفيا :ربما تقع في الغرام إذا كنت خاليا وتمضي
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ً
ً
رائعة.
أوقاتا
بينكما.
مفقودا
كان
ما
وتستعيدان
ً
ً
بجماعة جديدة في ً أوساط مميزة
اجتماعيا :حاذر من بعض التنافر مع قريب ،مما يزعج اجتماعيا :تلتقي ً
وتتخذ منها شخصا يصبح صديقا.
العائلة بكاملها.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9

 -1جود – المتين (م).
 -2رئيس لبناني أسبق.
 -3أصبح لينا – دنانير (مبعثرة).
 -4المواعيد (مبعثرة).
 -5أداة نفي – من سور القرآن الكريم – سئم.
 -6يوحى إليه – من المأكوالت الشامية.
 -7والدة – أحواله.
 -8مهان.
 -9الجمع من «هامة» – عملة أوروبا الموحدة.
( -10ال )....جانب الوجه – أملس.

9
6

1

ً
مهنيا :تـصــادف فرصة جيدة فـحــاول اإلف ــادة منها
اإلمكان.
قدر ً
عاطفيا :ينتقل برجك إلى منزل آخر ،وربما يتحدث
عن حب ًأو عن عالقة سريةّ .
اجتماعيا  :يزيد برجك من تعنتك وتتشابك اآلراء،
فتختلف مع صديق.
رقم الحظ.17 :

الحلول

ً
أفقيا:

ً
عموديا:

2

 21مارس  19 -أبريل

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ،)3×3كل مربع
منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم
تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.

كلمات متقاطعة
 -1أشهر مؤلفات الشاعر الروماني فرجيل.
 -2عالم آثار مصري مكتشف مراكب الشمس.
 -3مضيء (م) – يبسط.
 -4أنعم – من أسماء الله الحسنى (م).
 -5أطأها بقدمي – حسم (م).
 -6ذو ارتفاع (م) – أداة جزم.
 -7رقصة األرجنتين (م) – عملة اليابان.
 -8يلمح (م) – قطعوا.
 -9يلي (مبعثرة) – هبة – ثلثا (برع).
 -10شجرة البلح – وحدة مقاومة التيار الكهربي.
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كلمة السر:

من  3أحرف و هي اسم شركة متخصصة في
صناعة مستحضرات التجميل.
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العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :يتحدث الفلك عن دور قد تؤديه في المؤسسة مـهـنـ ًيــا :تـتـعــزز ق ــدرات ــك الـفـكــريــة وت ــول ــي اهـتـمــامــا
فيها.
تعمل
لعملك.
كبيرا
ً
ً
ً
التي ً
عاطفيا :يبدو القلب سعيدا ،وقد تحقق حلما كان يداعب عــاطـفـيــا :يكثر الحبيب مــن مطالبه وم ــن االفـضــل
وارشاده.
مخيلتك ًمنذ زمن.
تنبيهه ً
ً
اجتماعيا :اهتم بمظهرك وهندامك ألنه يؤثر كثيرا في اجـ ّتـمــاعـيــا :تــزدهــر شعبيتك فـتـصــادف االهـتـمــام
الكلي انما ذهبت.
وضعك الراهن.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :تستفيد من بعض الظروف الطارئة لتحسين مهنيا :قد تحصل على مكافأة أو تتلقى مساعدة
مالية ًمن المسؤولين.
أوضاع مهنتك.
ً
سعيدان بحياتكما ،وسيبقى التفاهم عاطفيا :يحاول الشريك إسعادك بكل ما لديه من
عاطفيا :أنتما ً
قوة ومن ًماديات.
واالحترام أساسا لهما.
ً
اجتماعيا :تمارس سحرك وثقافتك وتستقطب مؤيدين اجتماعيا :تكثر النقاشات بين األصــدقــاء وتحلو
األحاديث الشيقة معهم.
ومعارف جديدة.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :تقارن بين الماضي والحاضر ،وتجد أن وظيفتك مـهـنـيــا :ينصحك الـفـلــك بـعــدم اإلقـ ــدام عـلــى عملية
الراهنة ًهي األفضل.
شراء ًهذه الفترة.
عــاطـفـيــا :تبحث عــن شــريــك عاطفي وهــو ليس بعيدا عاطفيا :الجميع أصبح يعرف عن عالقتك العاطفية،
متناولك.
عن
االختباء.
ً
فلماذا ً
اجتماعيا :تفكر بسفر أو البحث عن أفق جديد لتمضية اجتماعيا :تفكر بوضع آلية جديدة لتحسين برنامج
ّ
أوقات راحتك.
العائلية.
حياتك
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :
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الجمعية الوطنية لحماية
الطفل احتفلت بالقرقيعان
نظمت الجمعية الوطنية لحماية الطفل ،في مقرها ،حفل قرقيعان
ً
خاصا بأطفال الدور التابعة لوزارة الشؤون ،حضره نحو  25طفال؛
وعدد من أعضاء الجمعية.
وقدمت رئيسة الجمعية د .سهام الفريح هدايا خاصة لألطفال
تتناسب مع أعمارهم ،إضافة إلى هدايا شهر رمضان المبارك.
واشتمل الحفل على عرض كرتوني للدمى ،والرسم والمسابقات،
وتقديم جوائز للمتسابقين.
طفل يتسلم هديته

طفلة تتسلم هديتها

توزيع القرقيعان

أطفال يحتفلون بالقرقيعان بمالبس تراثية

جانب من الحفل

فندق مارينا يقيم غبقته السنوية
للصحافيين واإلعالميين
أقام فندق المارينا غبقته السنوية للصحافيين واإلعالميين في
خيمة "قمر المارينا".
وك ــان فــي استقبال الـضـيــوف الـمــديــر الـعــام للفندق نبيل حمود
ومسؤولو الفندق وإداريــوه ،الذين رحبوا بالحضور وتمنوا لهم
أمسية مميزة.
وتخللت الغبقة مسابقات وهدايا وسحوبات على جوائز كثيرة،
وصاحبها الـعــزف الشرقي الـحــي ،واستمتع الحضور بالبوفيه
المميز والمتنوع الذي قدمه طهاة الفندق.
ً
نبيل حمود ملقيا كلمته الترحيبية

متسابقات خالل الغبقة

ً
 ...ومتوسطا فريق عمل فندق المارينا

عدد من الحضور

غبقة «السالم» في أجواء ودية
أقامت مجموعة السالم القابضة والشركات التابعة والزميلة
لها غبقتها الرمضانية السنوية في مجمع ميادين الرماية في
منطقة صبحان ،وتخلل الغبقة مسابقات وتوزيع هدايا على
الموظفين في أجواء ودية بين العاملين في المجموعة.

تكريم عارف العجمي

جانب من المشاركين في الغبقة
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انتصار الشراح« :خطوات الشيطان»
مزيج من الكوميديا والرعب

مشاهدات

أغنية خالد المال تسببت في إيقاف برنامج «اللوبي»
عـلــى خلفية أغـنـيــة قــدمـهــا الـفـنــان خالد
المال في برنامج «اللوبي الرمضاني» الذي
يبث عبر قناة « »atvاتخذت وزارة اإلعــام
ً
قرارا صباح أمس األول بإيقاف البرنامج.
وكان أحد ضيوف الحلقة الناقد الرياضي
يوسف البيدان أعلن في تغريدة عن إبالغه
بوقف البرنامج.
يذكر أن الفنان الشعبي خالد المال كان
قد أدى أغنية سياسية تتحدث عن الفساد
ً
ً
تضمنت نقدا عاما لجهات متعددة.

«المسرحية تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة»
أكدت الفنانة انتصار الشراح أن
مسرحية "خطوات الشيطان"
مليئة بالمواقف الكوميدية
الممزوجة بالرعب ،إضافة
إلى وجود اإلبهار السمعي
والبصري.

ت ـس ـت ـعــد ال ـف ـن ــان ــة ال ـق ــدي ــرة
انتصار الـشــراح للعودة إلى
العمل مع مسرح السالم ،بعد
غياب  5سنوات عن التعاون
مـ ـ ـع ـ ــا ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـس ــرح ـي ــة
"خطوات الشيطان" التي يتم
التجهيز لها حاليا ،وتعرض
خالل عيد الفطر ،على مسرح
النادي العربي الرياضي.
و"خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوات ال ـ ـش ـ ـي ـ ـطـ ــان"،
تأليف وبطولة النجم القدير
عبدالعزيز المسلم عــن قصة
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري،
وإخ ـ ـ ـ ــراج ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـس ـلــم،
وإع ـ ـ ـ ـ ــداد وك ـ ـل ـ ـمـ ــات األغـ ــانـ ــي
ل ـل ـشــاعــر س ــام ــي ال ـع ـل ــي ،كما
ك ـتــب ال ـش ــاع ــر ال ـش ـيــخ دعـيــج
الخليفة كلمات بعض األغاني
أيضا.
وتـشـهــد الـمـســرحـيــة عــودة
الفنانة انتصار الـشــراح بعد

غ ـيــاب  5س ـن ــوات ع ــن مـســرح
ال ـســام ،حـيــث ك ــان آخ ــر عمل
مسرحي جمعها وعبدالعزيز
ال ـم ـس ـلــم م ـســرح ـيــة "فـ ــن رن"،
كما يشارك في البطولة مرام،
شيالء سبت ،عبدالله المسلم،
مشعل الشايع ،محمد الشطي،
فـ ـه ــد لـ ـيـ ـل ــي ،وكـ ـ ــم ك ـب ـي ــر مــن
المجاميع.
وت ــدور أح ــداث المسرحية
حـ ـ ـ ــول ص ـ ـ ـ ــراع اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان مــع
ال ـش ـي ـط ــان ،م ــن خـ ــال ت ـنــاول
بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا اآلن ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وسيكون الدويتو بين الشراح
والمسلم محط أنظار الجميع،
وعن ذلك قالت الفنانة انتصار
الـ ـ ـش ـ ــراح" :لـ ـس ــت غ ــري ـب ــة عــن
مـســرح ال ـســام أو عــن الفنان
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـل ــم ،ون ـعــد
الجمهور العزيز بعمل متميز
على كل الصعد".

الشراح والمسلم في أحد األعمال الفنية

عمرو سعد يكرر نفسه في «بركة»
انتصار الشراح
ورف ـ ـ ـضـ ـ ــت االفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح عــن
تـ ـف ــاصـ ـي ــل دورهـ ـ ـ ـ ــا واكـ ـتـ ـف ــت
بالقول إنه سيكون "مفاجأة"
ضمن الـعــديــد مــن المفاجآت
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ـ ـ ــداده ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي
المسرحية ،وأثنت على فريق
ال ـع ـمــل ب ــال ـك ــام ــل ،م ــؤك ــدة أن
تــولـيـفــة "خ ـط ــوات الـشـيـطــان"
متميزة.
وت ــوق ـع ــت أن ت ـك ــون هـنــاك
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة فـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـيـ ــن ج ـم ـيــع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل
"لتقديم فرجة مسرحية تليق
بجمهورنا العزيز الذي ينتظر
م ـ ــن م ـ ـسـ ــرح الـ ـ ـس ـ ــام أف ـض ــل
األعمال كما عودهم".
وتابعت" :مسرحيات السالم
دائ ـم ــا تـحـمــل قـيـمــة ورس ــال ــة
مفيدة للناس ،وتــدعــو دائما
إل ــى ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ونـبــذ
الفرقة ،وهو ما جعلها قريبة
م ـ ــن ق ـ ـلـ ــوب الـ ـ ـن ـ ــاس وت ـش ـهــد
إقـبــاال كثيفا ،والــرهــان دائما
ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـف ـن ــي ع ـل ــى حــب
الـ ـن ــاس ،والـ ـ ــذي يــدف ـع ـنــا الــى

محمد جمعة

عبد الله السلمان

العونان والعجيرب في مشهد من الفيلم
الـ ـع ــون ــان وال ـعـ ـج ـي ــرب ث ـنــائــي
مـتـمـيــز يـتـمـتـعــان بـخـفــة ظ ــل ال
يـنــافـسـهـمــا فـيـهــا أح ــد وس ــوف
يشاهدهما الجمهور بصورة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن خ ـ ــال "اط ـ ـلـ ــع مــن
م ــزاج ــي" وهـ ــذا م ــا نـطـمــح إلـيــه
ً
دائ ـم ــا أن نـقــدم الـنـجــوم بشكل
مختلف وفــي قالب فني جديد
لنحقق المعادلة الصعبة بين
رس ـ ــم االبـ ـتـ ـس ــام ــة ع ـل ــى مـحـيــا
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة
ش ـخ ـص ـي ــة ال ـم ـم ـث ــل عـ ـب ــر دور
مختلف يقدمه بصورة مغايرة
للمشاهدين" ،و قـطــع السلمان
ً
وع ـ ـ ـ ـ ــدا ب ـ ـ ــأن ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة

حالة تفاهم
وع ــن ح ـضــور ال ـش ـبــاب في
"خـ ـ ـط ـ ــوات الـ ـشـ ـيـ ـط ــان" قــالــت
الـشــراح إن "المسرحية تضم
مجموعة جميلة من الفنانين
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ــذي ـ ــن ي ـص ـن ـعــون
ب ـص ـم ــة خ ــاص ــة بـ ـه ــم ،وب ـيــن
ف ــري ــق ال ـع ـمــل بــال ـكــامــل حــالــة
ت ـ ـفـ ــاهـ ــم ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة س ـت ـن ـع ـكــس
ب ــا ل ـت ــأ ك ـي ــد ع ـل ــى األداء عـلــى
خشبة الـمـســرح" ،متمنية ان
تكون دائما عند حسن الظن
بها.

●

•

األح ـ ــداث ون ـجــد أن غــانــم لــديــه
صــديــق اسـمــه محسن ال يعمل
لكنه يمارس هوايته في توثيق
بعض األحداث اليومية ونقلها
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي "سناب شات" وفي
أح ــد األي ـ ــام ال ـت ـقــى الـصــديـقــان
ً
واستقال التاكسي معا ليبادر
محسن بتوثيق رحلتهما عبر
"سناب شات" ويحدث أمر جلل
لــم يكن فــي الحسبان ويترتب
عليه نقلة كبيرة في األحداث.
وق ــال الـسـلـمــان ،إن تصوير
ال ـع ـم ــل ت ــم ب ـي ــن م ـن ــاط ــق ع ــدة،
ً
مـشـيــدا بالتعاون مــع العونان
والعجيرب وفريق العمل ككل،
"إذ ال يـخـتـلــف اثـ ـن ــان ع ـلــى أن

عمرو سعد

ميثم بدر مختلف في «أنا عندي نص»
المتابع لخطوات الفنان الشاب ميثم
بــدر فــي الساحة الفنية يتلمس حرصه
على انتقاء أدوار مميزة تضعه كل عام في
منطقة متقدمة في المشهد الفني المحلي.
م ـي ـثــم ص ــاح ــب أداء م ـت ــزن وح ـض ــور
الفــت اسـتـطــاع أن ّ
يعبر عــن نفسه بــدور
جــديــد لـيـتــرجــم قـصــة حـســاســة صاغها
الكاتب حمد الرومي بمهارة ضمن أحداث
مسلسل «أنا عندي نص» للفنانة سعاد
عبدالله والمخرج منير الزعبي.

ميثم بدر

جديدها مسرحية « »I wishوتعرض أول أيام العيد

ً
السلمان كشف لـ ةديرجلا عن تنظيم مهرجان سينمائي قريبا
بــات في حكم المؤكد عرض
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي" اط ـل ــع
م ــن مـ ــزاجـ ــي" ل ـل ـف ـنــان ـيــن خــالــد
العجيرب وأحمد العونان أول
أيام عيد الفطر المقبل ،في دور
ا لـعــرض المحلية والخليجية،
وفق ما أعلنه المنتج والمخرج
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـل ـمــان ،الـ ــذي أجــل
عرض تجربته الجديدة بعدما
ً
كان مقررا له فبراير الماضي.
وقــال السلمان ل ـ "الـجــريــدة":
"قــررنــا طــرح الفيلم مطلع عيد
الفطر ،وهــو أحــد أهــم المواسم
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
والخليج الوطن العربي ،وهو
ف ـي ـلــم ك ــوم ـي ــدي اليـ ــت أت ـصــدى
لتأليفه وإخــراجــه ويـشــارك في
بطولته ،إلــى جــانــب العجيرب
ّ
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــان ،ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ن ــاي ــف
البشايرة وبوفوزي مع عبدالله
السلمان ،ويتوقع عرضه خالل
الفترة المقبلة في دور السينما
المحلية والخليجية".
وحول الفكرة العامة للعمل،
أوض ـ ـ ــح الـ ـمـ ـخ ــرج ال ـم ـخ ـض ــرم:
"غانم مواطن متقاعد لكنه وجد
أن ال ـح ـيــاة صـعـبــة وس ــط غــاء
المعيشة ورات ـبــه الـتـقــاعــدي ال
ي ـك ـفــي ،ف ـق ــرر أن ي ـع ـمــل ســائــق
تــاك ـســي ف ــي ال ـم ـطــار وت ـتــوالــى

تأكيد أن االعمال الهادفة هي
الـبــاقـيــة وال ـخــالــدة فــي عقول
الجمهور" ،مبينة أن "خطوات
الـ ـشـ ـيـ ـط ــان" ح ــال ــة م ـســرح ـيــة
جميلة ،تتضمن إبهارا سمعيا
وبـصــريــا ،ومليئة بالمواقف
الكوميدية الممزوجة بالرعب.

شهدت أحــداث الحلقة الثالثة عشرة من
مسلسل «بــركــة» بطولة الفنان عمرو سعد،
وفاة والده ضمن األحداث ،الذي يقوم بدوره
الفنان رياض الخولي ،ليدخل عمرو سعد في
حالة من الحزن ،إذ أشعل هذا المشهد مواقع
التواصل االجتماعي.
ً
ورغم ذلك ،فإن هناك إجماعا على أن بركة
يلبس عـبــاء ة يونس بطل مسلسل «يونس
ول ــد ف ـضــة» الـ ــذي قــدمــه س ـعــد ق ـبــل س ـنــوات
بنفس األداء واللهجة والخلفية الثقافية إلى
حد شديد الوضوح ،حتى في مشهد الحزن
الذي ودع به والده.

غدير السبتي :ال أجامل على حساب نفسي

«اطلع من مزاجي» يجد طريقه لدور
العرض المحلية في عيد الفطر
●

خالد المال

ستشهد العديد من المشاريع
السينمائية التي سوف يكشف
ً
عنها تباعا.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ــف
ال ـس ـل ـمــان ع ــن إق ــام ــة م ـهــرجــان
لألفالم الكويتية الطويلة بعد
التنسيق مع الجهات المعنية
على أن يشارك فيه جميع األفالم
ً
التي طرحت للجمهور أخـيــرا،
ً
مشددا على أن المهرجان سوف
يقام تحت مظلة لجنة تحكيم
م ــن ش ـخ ـص ـيــات ل ـه ــا بـصـمــات
جلية فــي المشهد السينمائي
الخليجي.

عزة إبراهيم

عبرت الفنانة غدير السبتي
عـ ـ ــن ف ـ ـخـ ــرهـ ــا ب ـم ـس ــرح ـي ـت ـه ــا
ال ـج ــدي ــدة ف ــي ال ـع ـيــد بـعـنــوان
"أ ت ـم ـنــى" أو " "I wishفـطــا قــم
الـعـمــل أغـلـبــه مــن طــابـهــا في
قسم التمثيل بالمعهد العالي
للفنون المسرحية.
و قــا لــت غــد يــر فــي تصريح
بـ ـه ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن" :ه ـ ـنـ ــاك ك ـنــت
أدر س ـ ـ ـهـ ـ ــم ك ـ ــأ سـ ـ ـت ـ ــاذة واآلن
أستمع لمالحظات المخرج
والمنتج عبدالله عبدالرضا،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــذتـ ـ ـ ــي
النجيبين ،وأتبادل الرأي مع
زمالئي الذين كانوا بالمعهد
قبل سنوات" ،مؤكدة فخرها
بالتجربة والمجموعة.
وأض ــاف ــت أن ــه ت ــم بــالـفـعــل
ب ــدء ا لـجـلـســات التحضيرية
للمسرحية ،المقرر عرضها
أول أ يــام العيد ،على مسرح
تنمية المجتمع باليرموك،
م ـش ـيــرة إل ــى أج ـ ــواء الـمـتـعــة
التي يحظى بها فريق العمل
وأبرزهم المخرج عبدالرضا،
ومنصور البلوشي ،ومحمد
ال ـس ـع ــد ،وك ــري ــم ال ـم ـه ـنــدس،
ومحمد المنصوري.
وأو ض ـحــت أن المسرحية
م ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـط ـف ــل ،ل ـك ـن ـهــا
ت ـص ـلــح ل ـك ــل أفـ ـ ــراد األسـ ـ ــرة،
ف ـ ـ ـهـ ـ ــو ع ـ ـ ـمـ ـ ــل اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ـ ــي
وروا ئ ـ ـ ـ ــي مـ ـمـ ـت ــع ،و بـ ـ ــه روح
ش ـ ـ ــاب ـ ـ ــة تـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف ال ـ ـب ـ ـه ـ ـجـ ــة

تجامل على حساب نفسها،
الف ـتــة إلـ ــى ظ ـهــورهــا ضيفة
ش ـ ــرف فـ ــي م ـس ـل ـســل "إفـ ـ ــراج
مشروط" ،من خالل  7مشاهد
ف ـق ــط ،م ــؤك ــدة أن ـه ــا ال تـهـتــم
فـ ـق ــط ب ـح ـج ــم الـ ـ ـ ــدور بـ ــل فــي
ال ـم ـقــام األول تـهـتــم بــأهـمـيــة
الـ ــدور وتــأث ـيــره ف ــي الـسـيــاق
الــدرامــي للعمل ،إضــافــة إلى
ال ـت ـك ــام ــل ب ـي ــن ف ــري ــق ال ـع ـمــل
لـيـظـهــر الـمـنـتــج ف ــي الـنـهــايــة
ّ ً
ً
ومشرفا ،نافية أن يكون
جيدا
ظـ ـه ــوره ــا ض ـي ـفــة ش ـ ــرف مــن
أجل المجاملة ألحد النجوم
أو شركة اإلنتاج.

«الديرفة»
غدير السبتي وعبدالرحمن العقل في «الديرفة»
والمتعة على كل مشاهده.

أعمال جديدة
إ ل ــى ذ ل ــك تستعد السبتي
للظهور بعد العيد في عملين
درامـ ـيـ ـي ــن واعـ ــديـ ــن ،إذ تـطــل
ب ــدور مميز فــي كــل مــن "أمــي
دالل والعيال" ،وآخر في "بين
األمس واليوم".
وك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــي أن
م ـس ـل ـس ـل ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد "أمـ ـ ــي
ً
دالل والـعـيــال" يـنــاقــش عــددا
مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،مـ ـنـ ـه ــا جـ ـح ــود
األب ـ ـنـ ــاء ﻷآائ ـ ـهـ ــم وأهـ ـلـ ـه ــم ،ف ـ

ُ
(إلهام) التي طلقت من زوجها
وتعيش مع طفليها ،يدفعها
حبها للمال وطمعها الشديد
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــزواج مـ ـ ــن أح ـ ـ ــد ال ـ ــرج ـ ــال
األثـ ــريـ ــاء ،فـيــوقـعـهــا ف ــي شر
أعمالها.
وأوضحت أن "بين األمس
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم" م ـس ـل ـس ــل ي ـت ـن ــاول
األح ـ ـ ـ ــداث فـ ــي ق ــال ــب درامـ ـ ــي
اجتماعي ،ويركز على بعض
األسس التربوية في المجتمع
الخليجي ،مضيفة أن دورها
جديد إذ لم ّ
تؤد في أعمالها
ً
ً
ا ل ـس ــا ب ـق ــة دورا ش ـب ـي ـه ــا فــي
الشكل أو أسلوب الشخصية.
وق ــال ــت ال ـس ـب ـت ــي ،إنـ ـه ــا ال

وأضافت غدير" رغم أنني
شاركت في "إفراج مشروط"،
ً
ً
و ج ـس ــدت دورا مـخـتـلـفــا في
أمنيات بعيدة ،فــإن الظهور
األكـبــر كــان مــن خــال "ن ــورة"
ف ــي "ال ــدي ــرف ــة" ،وه ــو األق ــرب
إل ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـقـ ـ ــد عـ ـشـ ـت ــه
واندمجت في قصة المسلسل
ً
وشخصيات أبطاله نظرا إلى
طول الفترة التي مكثناها في
ً
ال ـع ـمــل ،دوري ك ــان أســاسـيــا
ً
ومحوريا في القصة.
وأ ض ــا ف ــت أن شخصيتها
فــي الـمـسـلـســل ت ـبــدو هــادئــة،
لكنها تحمل مـفــا جــآت تغير
من مجرى األحداث.

المجلس الوطني يرسخ تواصل الشعوب بـ «مائدة السفراء»
بالتعاون مع مؤسسة «المس وغادر» الثقافية وحضور الدويش وأعضاء السلك الدبلوماسي
●

فضة المعيلي

أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ف ــي ف ـنــاء م ـب ـنــاه أم ـس ـيــة مـمـيــزة
ومتنوعة بعنوان "مائدة السفراء" متعلقة
بتواصل الشعوب من خالل ثقافة األغذية
الرمضانية ،بالتعاون مع مؤسسة "المس
وغادر" الثقافية.
وحضر األمسية األمين العام المساعد
لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة
والـفـنــون واآلداب الــدكـتــور ب ــدر الــدويــش،
ومؤسسة وشريكة مؤسسة "المس وغادر"
الثقافية نــورة البناي ،ومساعد الجزاف،
وجـ ـم ــع مـ ــن ال ـ ـس ـ ـفـ ــراء وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن
وغيرهم.
وفي البداية ،قدم الحفل يوسف الجيران
الــذي قــال إن األمسية هي إحــدى مبادرات
مشروع "المس وغادر" الذي ظهر إلى النور
في عام  2015ويسعى إلى خلق استنارة في
المجتمع من خالل تقديم مجموعة متنوعة

وملهمة من البرامج التفاعلية المبتكرة،
واأل م ـس ـي ــات ،وورش عـمــل علمية ثقافية
اجتماعية ذات محتوى عميق وهادف ،وهو
أيضا مساحة حرة للتعبير ومنصة للثقافة
والفنون ومجال لتبادل المعرفة واإللهام.
وق ــال د .ال ــدوي ــش" :دأب المجلس على
اق ــام ــة ال ـم ـهــرجــانــات وال ـف ـعــال ـيــات الفنية
واالدبـ ـ ـي ـ ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ب ـش ـك ـل ـهــا ال ـم ـع ـتــاد
م ــن خ ــال بــرام ـجــه ال ـم ـع ـتــادة واص ــدارات ــه
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـن ـ ـفـ ــذهـ ــا م ـ ـ ــن خـ ــال
اخـتـصــاصــاتــه واس ـتــرات ـي ـج ـيــاتــه ،وال ـيــوم
ومن خالل هذا النشاط المميز والمختلف
ً
ً
نطرق بابا جديده ُيعد جزء ا ال يتجزأ من
ثقافة الشعوب ،وهو ثقافة الطعام وإعداده
وأساليب تناوله".
وأضاف أن الموائد الرمضانية جزء هام
من ثقافة الشعوب المسلمة العربية وغير
العربية ،وتعكس بتنوع مكوناتها وطريقة
طهيها وأساليب تناولها عادات وتقاليد
العديد من الشعوب بأطيافها االجتماعية.

بدر الدويش
وتـ ــابـ ــع "يـ ـس ــاه ــم الـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى ط ـع ــام
ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب األخ ـ ـ ـ ـ ــرى إلـ ـ ـ ــى خ ـ ـلـ ــق نـ ـ ـ ــوع مــن
الصلة الثقافية المرتبطة بـعــادات التذوق
وال ـس ـلــوك ـيــات ال ـب ـشــريــة ،وك ـشــف ال ـقــواســم

نورة البناي
المشتركة بين المطابخ الرمضانية لمختلف
الدول .وإن أمسية (مائدة السفراء) مناسبة
حميمة يقيمها المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب بــال ـت ـعــاون م ــع مؤسسة

(المس وغادر) الثقافية وتهدف إلى حديث
ً
مختلف حول الثقافة ،ثقافة الطعام ،شكال
ً
ً
وإعدادا وتقديما ومكونات".
بدورها ،قالت نورة البناي" :إن (المس
وغـ ــادر) رحـلــة بــا وج ـهــة ،شــائـقــة وشــاقــة
مليئة بــالـضـبــاب والـعـصــف والـعــواصــف
إلى أن ظهرت بقعة من نور ،ثم ظهر وحي
االت ـج ــاه ،نـعــم نــريــد االسـتـثـمــار بالثقافة،
وف ــي الـمــوسـيـقــى واأللـ ـ ــوان ،وبــالـمـشــاركــة
وال ـتــواصــل ،بــالـحــوار والـحــريــة واإلبـ ــداع،
بــاإلصــالــة وال ـع ـمــارة وال ـت ــراث بالخطوط
والـصــور والـلــوحــات ،نريد االستثمار في
اإلنسان ،بعقله وجسده وعاطفته وروحه
وبكل األشياء الصغيرة الجميلة المغمورة".
وأض ــاف ــت ال ـب ـنــاي "ك ــل م ـكــان إذا أردن ــا
سوف يكون مكانا للتأثير المتبادل على
ال ـط ــاول ــة ف ــي م ـق ـهــى ،أو م ــع زه ـ ــرة وســط
بـسـتــان ،مــع مقطوعة فــي عــزلــة ،مــع شمعة
مــع ورق ــة ،مــع فـكــرة مــع رفـقــة مــع رقـصــة مع
الصحراء".

ةديرجلا
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دوليات
انتخابات أوروبا :اختراق شعبوي ومخاوف من «المقاطعة»

ّ
ّ
«قبطان» أقصى اليمين يعلي السقف ضد اإلسالم والهجرة ...وميركل تحذر الذين يبيعون أنفسهم
برهاناتها غير الواضحة
وشخصياتها غير المعروفة،
ُ
االنتخابات
مناظرات
ثر
ت
لم
ً
ً
األوروبية اهتماما واسعا ،لذا
يمكن ،كما حدث في ،2014
أن يشهد االقتراع المقرر
أن يجرى من  23إلى 26
الجاري ًنسبة امتناع كبيرة
واختراقا لألحزاب الشعبوية
وللمناهضين لالتحاد
األوروبي.

الرئيس النمساوي
يدعو إلجراء
انتخابات عامة
مبكرة في سبتمبر
بعد «فضيحة
إيبيزا»

يـتــوجــه أك ـثــر م ــن  400مليون
ناخب في الدول األعضاء باالتحاد
األوروبي إلى مراكز االقتراع من 23
إلى  26الجاري النتخاب برلمان
أوروبــي جديد ،في اقتراع يتوقع
أن تسجل فيه األحزاب الشعبوية
اختراقا جديدا ،مدفوعة بقضية
الهجرة الساخنة.
وسيضم البرلمان  751نائبا
بينهم  73بريطانيا ،ألن المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة لـ ــم ت ـن ـف ـصــل ب ـع ــد عــن
االتحاد.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـخـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدر أن
الـبــريـطــانـيـيــن سـيـكــونــون أوائ ــل
المقترعين في  23الجاري ،بينما
ت ــرج ــح اس ـت ـطــاعــات الـ ـ ــرأي فــوز
حزب «بريكس» المناهض للوحدة
األوروبية.
ّ
ل ـك ــن األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـم ـش ــك ـك ــة فــي
جــدوى الوحدة األوروبـيــة بعيدة
ع ــن تـحـقـيــق غــال ـب ـيــة ،ك ـمــا تفيد
استطالعات ال ــرأي .لكنها يمكن
أن تساهم فــي تغيير الـتــوازنــات
التاريخية في البرلمان األوروبي
الـ ـ ــذي ت ـه ـي ـمــن ع ـل ـيــه م ـن ــذ 1979
وبـ ـ ــا انـ ـقـ ـط ــاع ت ـق ــري ـب ــا ،أحـ ـ ــزاب
اليمين واليسار المؤيدة ألوروبا،
لـ ـ ــذا ي ـم ـك ــن أن ي ـش ـه ــد االق ـ ـتـ ــراع
نـسـبــة ام ـت ـنــاع ك ـب ـيــرة واخ ـتــراقــا
للمناهضين لالتحاد األوروبي.
وتشير التوقعات إلى احتمال
فوز  173عضوا تحت رايات هذه
المجموعات.
لـكــن الـتـحـقـيـقــات ف ــي مـصــادر
ت ـ ـمـ ــو ي ـ ـل ـ ـهـ ــم يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن ت ـض ــر
ب ـ ـط ـ ـمـ ــو حـ ــا ت ـ ـهـ ــم .وأدى ك ـش ــف
قضية من هذا النوع أمس األول،
إلـ ــى اس ـت ـقــالــة ن ــائ ــب الـمـسـتـشــار
الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي الـ ـمـ ـح ــاف ــظ هــاي ـنــز
كريستيان شـتــراخــه العضو في
ح ــزب «ح ــري ــة الـنـمـســا» اليميني
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،مـ ـم ــا دف ـ ــع ب ــال ــرئ ـي ــس
النمساوي الكسندر فان دير بيلين
أمــس ،الى إعــان أنه سيتم إجراء
انتخابات عامة مبكرة في البالد
أوائ ــل شهر سبتمبر المقبل ،في
أعـ ـق ــاب «ف ـض ـي ـحــة إي ـب ـي ــزا» الـتــي
أدت إلى انهيار االئتالف اليميني
فــي الـبــاد ،بعدما ظهر شتراخه
وهـ ــو ي ـنــاقــش ف ــي ف ـيــا بـجــزيــرة

ألمان مؤيدون لالتحاد األوروبي يتظاهرون في مدينة كولونيا أمس
إيـبـيــزا قبل أشـهــر مــن انتخابات
 2017التشريعية ،مع امرأة ُيعتقد
أنها مرتبطة بشخصية روسية،
َ
احـتـمــال تقديم مـســاعــدات مالية
م ـق ــاب ــل م ـن ـح ـهــا م ــدخ ــا ل ـع ـقــود
حكومية مع النمسا.

وكشف استطالع للرأي أجراه
«معهد يوغوف» في  8دول أوروبية
ً
وشمل  8021شخصا أن الناخبين
يعتبرون الهجرة وحماية البيئة
الـقـضـيــة ال ـتــي ظ ـهــرت أخ ـي ــرا مع
تعبئة لشبان في عدد من الــدول،
التحديين الرئيسيين لمستقبل
االتحاد األوروبي.

الــى ذلــك ،مــن المنتظر أن يبدأ
االستطالع لألحزاب الشعبوية في
القارة االوروبية الخميس المقبل
فــي هــولـنــدا ،حيث يتصدر حزب
«المنتدى من أجــل الديمقراطية»
المناهض للهجرة وقضايا البيئة،
االستطالعات.
ومــن أب ــرز السياسيين حاليا
فــي هــولـنــدا تـيـيــري بــوديــه الــذي
ي ـق ــول إن ــه «م ــؤي ــد ألوروبـ ـ ـ ــا ،لكن
ضد االتحاد األوروب ــي» .ويتوقع
أن يكون حزبه «المنتدى من أجل
الديمقراطية» أكبر الفائزين في
االقتراع األوروبي في هذا البلد.

سالفيني

ّ
اختراق متوقع

وقبل أسبوع من االنتخابات،
وفي تظاهرة كبيرة أفسدت عليها
فضيحة طالت حليفها النمساوي،
احتشدت أحزاب قومية ويمينية
متطرفة مــن شتى أنـحــاء أوروبــا
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس وزراء
إيطاليا ماتيو سالفيني ،أمس
األول ،منتقدة «الهجرة واإلسالم
واالتحاد األوروبي».
وأمـ ـ ــام ع ـش ــرات اآلالف الــذيــن
ّ
تجمعوا تحت المطر في ساحة
كاتدرائية دومو الشهيرة بميالنو،

(أ ف ب)

قال سالفيني زعيم حزب «الرابطة»
الـ ـق ــوم ــي الـ ـمـ ـتـ ـط ـ ّـرف «فـ ـ ــي ه ــذه
الـســاحــة ،ال يــوجــد مـتـطـ ّـرفــون ،ال
يوجد عنصريون وال فاشيون».
وأضـ ـ ـ ــاف أن «ال ـع ـن ـص ــري ـي ــن هــم
أولئك الذين حكموا أوروبا خالل
ً
 20ع ــام ــا ب ــاس ــم ال ـف ـقــر وانـ ـع ــدام
االستقرار».
ودعا سالفيني الناخبين إلى
التعبئة فــي  26الـجــاري للتفوق
عـلــى «ال ـي ـس ــار» ف ــي االنـتـخــابــات
األوروبية وتجاهل الماضي.
ّ
وك ــث ــف ســال ـف ـي ـنــي ،ن ـجــم هــذا
ً
التجمع ال ــذي حـضــره  12حـ ّـزبــا
مــن اليمين القومي ،وال ــذي لقبه
أنصاره بـ «القبطان» اإلشارات إلى
الديانة الكاثوليكية وإلى أصول
أوروبا اليهودية المسيحية.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال زع ـي ــم «ح ــزب
ال ـ ـحـ ــريـ ــة ف ـ ــي هـ ــول ـ ـنـ ــدا» خ ـي ــرت
ف ـي ـلــدرز« :ك ـفــى إس ــام ــا» .وتــابــع:
«النخب السياسية في بروكسل ال
ً
تستحق ثقتنا بعد اليوم» ،معتبرا

أن «أوروب ــا تحتاج إلــى أكثر من
سالفيني».
بدورها ،قالت زعيمة «التجمع
الــوط ـنــي» مــاريــن لــوبــن ،إن «يــوم
النصر لألوطان قد وصل».
ّ
وفـ ــي خ ـط ــاب اتـ ـس ــم ب ـع ـبــارات
مـتـعـلـقــة ب ــال ـه ــوي ــة ،ن ـ ــددت لــوبــن
بـمــا وصـفـتــه بــأنــه «أولـيـغــارشـيــة
مــن دون معايير ،ولديها طموح
واحد ،إخضاع وإضعاف أممنا».
وأضافت« :نقول كال لهذه الهجرة
ّ
وتعرض للخطر
التي تغمر بالدنا
أمـ ــن شـعـبـنــا وق ـي ــم ح ـضــارت ـنــا».
وت ـح ــدث ــت ع ــن أوروب ـ ـ ــا «ع ـمــرهــا
آالف السنين ،ابنة أثينا ورومــا،
والمسيحية وعصر التنوير».

ميركل
في المقابل ،طالبت المستشارة
األل ـمــان ـيــة أن ـج ـيــا م ـيــركــل أمــس
األول ،السياسيين األوروبيين بـ
«ضرورة الوقوف بوجه سياسيي

ّ
المتطرف الذين يبيعون
اليمين
أن ـف ـس ـهــم» ،وذلـ ــك ف ــي إش ـ ــارة الــى
فضيحة شتراخه.
وف ـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي أمـ ــام
ّ
تجمع لحزب «االتـحــاد الكرواتي
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ال ـكــروات ـيــة زغـ ــرب ،قــالــت مـيــركــل:
«ن ـ ــواج ـ ــه تـ ـ ـي ـ ــارات ت ــري ــد تــدم ـيــر
أوروبــا وقيمنا ،وعلينا التصدي
ل ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـح ـ ـسـ ــم» .واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرت أن
«الوطنية والمشروع األوروبــي ال
يتناقضان».
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت« :ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ــدوة
المشروع األوروبي ،هذا ما علينا
أن نوضحه في األيام األخيرة قبل
االنتخابات» ،ودعــت إلــى اختيار
األحزاب التي تدعم أوروبا صاحبة
القيم.
وق ــال ــت« :أوروبـ ـ ـ ــا ه ــي نتيجة
ل ـل ـس ــام والـ ـح ــري ــة وال ــرف ــاهـ ـي ــة،
وال ـ ـن ـ ـع ـ ــرة ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة هـ ـ ــي عـ ــدو
المشروع األوروبي».
(عواصم  -وكاالت)

القضاء تعمد
ةديرجلاإيقافه يوم السبت ...و«االقتصاد» تفسخ عقده في المرفأ األكراد يباغتون أعزاز من تل رفعت ...وتركيا ترسل قوات خاصة
● بيروت -
على وقع المواقف الصاخبة من فعل رئيس االتحاد
الـعـمــالــي ال ـعــام فــي لـبـنــان ب ـشــارة األس ـمــر تحركت
المباحث الجنائية ،أمــس األول ،فاستدعته إضافة
إلى أعضاء في االتحاد العمالي العام واستمعت لهم،
وأص ــدرت مذكرة توقيف وجاهية في حق األسمر،
وتركت  3أعضاء من «العمالي الـعــام» بسند إقامة،
وســط انـتـظــار وص ــول عضوين آخــريــن الـيــوم ممن
كانوا مع معه عندما تفوه بكالمه المسيء للبطريرك
الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير.
وقالت مصادر متابعة لـ«الجريدة» أمس ،إن «مدعي
عــام التمييز أصــر على توقيف األسمر يــوم السبت
ً
ألنــه يــوم عطلة ويليه أيـضــا يــوم األحــد وهــو عطلة
رسمية» ،مشيرة إلى أن «من يوقف يوم السبت يبيت
في النظارة حتى يوم االثنين».
وأضافت أن «األسمر موقوف في نظارة قصر العدل
في بيروت ومحاميه سيقدم صباح غد «االثنين» طلب
إخالء السبيل».
في السياقّ ،
غرد وزير االقتصاد منصور بطيش
ً
ع ـلــى ح ـســابــه ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ق ــائ ــا« :ب ـعــد سقطته
األخالقية المستهجنة وتوقيف القضاء له ،ستفسخ

ً
وزارة االقتصاد والتجارة ،غدا (االثنين) ،عقد العمل
مع بشارة األسمر في إهراءات بيروت (مرفأ بيروت)».
إلى ذلك ،ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي قداس األحد رفع فيه الصالة
لــراحــة نـفــس الـبـطــريــرك صـفـيــر .وق ــال ال ــراع ــي« :لقد
ً
ً
آلمتنا في العمق ،كما جميع الناس ،داخليا وخارجيا،
اإلســاءة النكراء التي لحقت في األمــس ،بالبطريرك
صفير ،وجثمانه في مثواه على أرضنا ،وروحه تنعم
بالرؤية السعيدة في السماء».
إلى ذلك ،قال وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل بعد مشاركته في القداس ،إن «كــام األسمر
هو دليل على مشكلة انحطاط أخالقي يطال البلد
ويمس بالكرامات واألخ ــاق ،ولــأســف ليس هناك
مرجع أخالقي يحكم في التعاطي مع الشخصيات
الوطنية المهمة ،وحين ال يعود هناك أخالق في البلد
نصل إلى هذه المرحلة» .وأوضح أن ما حصل «يجب
أن يؤدي إلى تصحيح الشراكة والتمثيل في البلد،
ويجب احترام الحقيقة واألخالق ،ومن الطبيعي أال
نعترف بالموقع حتى يتم تصحيح الوضع ،ونحن
من جهتنا نقاطع رئاسة االتحاد العمالي العام حتى
يقوم المعنيون بحسن التمثيل ،وغير ذلك ال يكون
هناك تصحيح للتمثيل».

مع توقف الغارات الجوية الروسية خالل
الساعات القليلة الماضية ،أرسلت فصائل
المعارضة السورية ،المدعومة من تركيا،
أكثر من  200مقاتل إلى الخطوط األمامية
في إدلب وحماة ،في وقت وجهت إسرائيل
سـلـسـلــة ض ــرب ــات صــاروخ ـيــة أله ــم مـقــرات
الرئيس بشار األسد في محافظة القنيطرة،
ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن إع ـ ــان دمـ ـش ــق ت ـصــدي
دفاعاتها الجوية ألهداف معادية قادمة من
الجوالن المحتل.
وق ـ ــال أب ــوالـ ـحـ ـس ــن ،وه ـ ــو ق ــائ ــد فـصـيــل
للمعارضة مدعوم من تركيا ،إنه أرسل نحو
 110مقاتلين لمساعدة المسلحين بإدلب
فــي شــن ه ـجــوم م ـضــاد ،مــؤكــدا أن ــه يعتبر
«الـمـعــارك هدفها القضاء على كــل فصائل
المعارضة».
وأرسل فصيل آخر عشرات المقاتلين إلى
إدلب أيضا ،وجــاء ت التعزيزات من منطقة
قريبة بالشمال تخضع لسيطرة المعارضة
التي تدعمها تركيا قرب حدودها.
و قــال المتحدث باسم الجبهة الوطنية

للتحرير ناجي مصطفى« :نحن لن نوقف
الـعـمـلـيــات الـقـتــالـيــة ،وس ـن ـحــاول اسـتـعــادة
المناطق التي تقدم إليها الجيش» ،مشددا
على أن مسلحي المعارضة رفضوا عرض
موسكو لوقف إطــاق النار الــذي جــاء عبر
أنقرة ،ويريدون أن يتمكن الناس من العودة
إلى قراهم.
وأضـ ــاف مصطفى أن ال ـق ــوات الـمــوالـيــة
لـلـحـكــومــة ح ــاول ــت ال ـت ـقــدم أم ــس األول في
ريـ ــف ح ـم ــاة قـ ــرب إدل ـ ـ ــب ،وذك ـ ـ ــرت وس ــائ ــل
إعــام رسمية أن متشددين قصفوا مواقع
للجيش هناك.
وع ـلــى وق ــع أك ـبــر تـصـعـيــد ف ــي محافظة
إدلـ ـ ــب ،وحـ ـ ــزام م ــن األراض ـ ـ ــي حــول ـهــا منذ
الصيف الماضي ،قتل العشرات في األسابيع
الثالثة الماضية ،وفر  180ألف شخص على
األق ــل م ــن أص ــل نـحــو  3مــايـيــن يـسـكـنــون،
فضال عن ضرب  18منشأة صحية ،وتدمير
 16مدرسة على األقل ،بحسب األمم المتحدة.
وفي تطور الفت ،أفاد المرصد السوري
ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان أمـ ـ ــس األول ب ـه ـجــوم

لوحدات حماية الشعب الكردية في مدينة
أعـ ـ ــزاز ،ان ـطــاقــا م ــن ت ــل رف ـعــت اسـتـهــدف
فصائل المعارضة المدعومة من تركيا،
وأسفر عن مقتل  ،5مشيرا إلى اشتباكات
عنيفة جرت على محور عين دقنة ومحاور
أخــرى في ريف حلب الشمالي مصحوبة
مــع اس ـت ـهــدافــات بــالـقــذائــف والــرشــاشــات
الثقيلة.
ونـقـلــت وكــالــة «األن ــاض ــول» عــن مـصــادر
محلية أن الــوحــدات الحماية في تل رفعت
ومـحـيـطـهــا ،حــاولــت صـبــاحــا الـتـسـلــل إلــى
أراضي الفصائل المدعومة تركيا من خطوط
ال ـج ـب ـهــة بـمـنـطـقـتــي ج ـبــريــن وك ـف ــر خــاشــر
جنوبي أعزاز.
وأرسلت القوات التركية تعزيزات عسكرية
إلــى قواتها المنتشرة على حــدود سورية،
تتضمن بحسب «األن ــاض ــول» وح ــدات من
القوات الخاصة التركية انطلقت من عدد من
الثكنات في عموم تركيا ،ووصلت التعزيزات
إلى قضاء قيرق خان في والية هاطاي.
(عواصم  -وكاالت)

مصر :إخفاق االمتحان اإللكتروني
يهدد وزير التعليم
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وزيـ ـ ـ ــر
ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم الـم ـصــري
َ
ط ــارق شــوقــي ،ب ـشــدة ،شعبيا
ً
وسياسيا ،بسبب فشل طالب
الصف األول الثانوي ،أمس ،في
الــدخــول إلــى منصة االمتحان
اإللكتروني في الدقائق األولى
من امتحان مادة اللغة العربية،
وتحول االختبار إلى الصورة
الــورقـ ّيــة فــي معظم ال ـمــدارس،
مما مثل ضربة لمشروع شوقي
ال ــذي تبنته الحكومة لتغيير
طريقة التدريس واالمتحان.
وظ ـ ـه ـ ــرت لـ ـلـ ـط ــاب ال ــذي ــن
ح ــاول ــوا ال ــدخ ــول إل ــى منصة
االمتحان أكثر من مرة رسالة،

جاء نصهاً :
«عذرا لم يتم التحقق
مــن صحة رم ــز الـجـلـســة ...يرجى
التحقق مــن إدخ ــال رمــز الجلسة
الخاص بك بشكل صحيح وإعادة
المحاولة».
وكانت وزارة التربية والتعليم
قــد أعـلـنــت أن االم ـت ـحــان سيكون
ً
إلكترونيا ،وأنه تم اتخاذ تدابير
من شأنها عقد االمتحان بصورة
آم ـنــة ودون ال ـحــاجــة إل ــى شبكة
اإلنترنت ،إال أن الساعات األولــى
ش ـ ـهـ ــدت ت ـ ـحـ ــول االم ـ ـت ـ ـحـ ــان مــن
اإللكتروني إلى الورقي ،بعد فشل
الـطــاب فــي الــوصــول إلــى منصة
االمتحان.
يذكر أن األوساط السياسية في
ً
ً
مصر تترقب تغييرا وزاريا خالل
الفترة المقبلة.

سلة أخبار
السودان :تظاهرة لإلسالميين
ً
احتجاجا على تجاهل الشريعة

بينما دعا المجلس العسكري
االنتقالي الحاكم في السودان
انتخابات حرة
الى إجراء ّ
ونزيهة «بغض النظر عمن
ستأتي به» ،مشيرا إلى أنه
«لن يسمح بشراء السياسيين
بأموال من الخارج لتمرير
أجنداتهم غير الوطنية»،
ّ
تجمع مئات من االسالميين
أمس األول ،في حدائق القصر
الجمهوري في الخرطوم
رفضا لـ«تجاهل الشريعة
االسالمية».
وهتف المتظاهرون بشعارات
إسالمية ،مثل «الحل في
الدين» و«ال شيوعية وال
الحاد ...اإلسالم بالمرصاد»
و«ثوار احرار لن تحكمنا قوى
اليسار».
(الخرطوم  -رويترز)

لبنان :األسمر يبيت ليلتين في النظارة فصائل إدلب تتلقى أكبر دعم من «حلفاء أنقرة»
•
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وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاق م ـ ـتـ ــاب ـ ـع ـ ـتـ ــه
لـلـمـشــروعــات الـضـخـمــة ال ـجــاري
تنفيذها عقد الرئيس عبدالفتاح
ً
ال ـس ـي ـســي اج ـت ـم ــاع ــا م ــع رئـيــس
الــوزراء مصطفى مدبولي ووزير
اإلسكان عاصم الجزار الستعراض
الـمــوقــف الـتـنـفـيــذي لـمـشــروعــات
المرحلة األولى للعاصمة اإلدارية
الـجــديــدة ،ومــا تشمله مــن أحياء
سـكـنـيــة وكـ ــذا ال ـح ــي الـحـكــومــي،
وحــي المال واألعـمــال ،وتطورات
تـشـيـيــد الـ ـب ــرج األيـ ـق ــون ــي ،وأك ــد
ال ـ ـجـ ــزار أن األع ـ ـمـ ــال اإلن ـشــائ ـيــة
ت ـم ـض ــي وف ـ ــق جـ ـ ـ ــداول الـتـنـفـيــذ
ال ـم ـخ ـطــط ل ـه ــا؛ س ـ ــواء م ــن حيث
الجوانب التمويلية أو التوقيتات
الزمنية أو معدالت ونسب اإلنجاز
الفعلي على أرض الواقع.

وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ع ـقــد
ً
ال ـس ـي ـس ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــا مـ ــع وزيـ ــر
األوق ــاف مختار جمعة بحضور
رئيس الحكومة ،وصرح السفير
بسام راضــي ،المتحدث الرسمي
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ،ب ــأن االج ـت ـمــاع
تناول استعراض جهود الــوزارة
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـ ــدع ـ ــوة وال ـت ــرج ـم ــة
والنشر وتدريب وتأهيل األئمة،
خاصة فيما يتصل بنشر الفكر
ال ــوس ـط ــي ال ــرشـ ـي ــد ،وتـصـحـيــح
وفقه بناء الدول
المفاهيم الخاطئة ِ
وبناء الشخصية الوطنية.
في سياق مختلف ،وبالتزامن
م ــع ت ـ ــوارد أن ـب ــاء تـفـيــد بــاق ـتــراب
شروع أديس أبابا في عملية ملء
خــزان الـســد ،وهــي النقطة األكثر
إثارة في القضية .كشفت مصادر

غوايدو :أي وساطة يجب
أن تؤدي لرحيل مادورو

أكد زعيم المعارضة
الفنزويلية خوان غوايدو ،أن
أي وساطة دولية لحل األزمة
في فنزويال على غرار تلك
التي تقودها النرويج ،يجب
أن تؤدي إلى خروج الرئيس
نيكوالس مادورو من السلطة
وإلى انتخابات جديدة.
وقال غوايدو ّ :
«نرحب بكل
تقدير بجميع الجهود لكن
موقفنا واضح» ،مضيفا أنه
تجاوب مع دعوة النروج
من أجل «االقتراب من حلول
تؤدي في نهاية المطاف
إلى إنهاء اغتصاب السلطة
وقيام حكومة انتقالية وإجراء
انتخابات حرة».
(كراكاس  -أ ف ب)

ماي تستعد لتقديم
عرض جريء عن «بريكست»

أعلنت رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي أمس،
أنها تستعد لتقديم «عرض
جريء» للنواب في محاولة
أخيرة إلقناعهم بالموافقة
على اتفاقها بشأن «بريكست».
وأفادت ماي بأنها عندما
تعرض «مشروع قانون اتفاق
االنسحاب» على البرلمان
مطلع الشهر المقبل ،سترفقه
برزمة جديدة من االجراءات
التي تأمل أن تؤدي إلى دعمه
من قبل أغلبية النواب.
وكتبت في صحيفة «ذي
صنداي تايمز»« ،ال أزال أعتقد
أن هناك أغلبية في البرلمان
يجب الفوز بها لالنسحاب من
االتحاد االوروبي باتفاق».

إردوغان :لن نتراجع عن
 S400وسنحصل على F35

مسحراتية تجوب أحد األحياء جنوب القاهرة فجر أمس
لـ «الجريدة» أن مصر ستستضيف
اج ـ ـت ـ ـمـ ـ ً
ـاعـ ــا ثـ ــاثـ ـ ًـيـ ــا ب ـ ـشـ ــأن ســد
الـنـهـضــة نـهــايــة الـشـهــر ال ـجــاري
ب ـع ــد مـ ـ ـح ـ ــاوالت م ـك ـث ـفــة لـمـصــر
خالل األيام الماضية الستعجال
االجتماع.
وأدت الـ ـت ــوت ــرات ال ـســودان ـيــة
إل ـ ــى إرج ـ ـ ــاء م ـل ــف س ــد الـنـهـضــة

ُ
خ ــال األش ـه ــر ال ـمــاض ـيــة ،وأ ّجـ ــل
معه اجتماع كان ً
مقررا في أبريل
ّ
الماضي ،لكن مصر التي تشعر
بــالـقـلــق م ــن مـسـتــويــات التنفيذ
تواصلت خالل الفترة الماضية مع
الخرطوم وأديــس أبابا ،لتحديد
م ــوع ــد ج ــدي ــد الجـ ـتـ ـم ــاع ثــاثــي
يـضــم وزراء الـمـيــاه والـخــارجـيــة

(إي بي إيه)
ورؤسـ ــاء الـمـخــابــرات للبلدان
ال ـثـ ًـاثــة .وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن
اتفاقا جرى بين الدول الثالث
على عقد اجتماع نهاية الشهر
الجاري ،لمناقشة ملفات ملء
الخزان وتقرير االستشاريين
ـن ،وه ـم ــا الـنـقـطـتــان
ال ــدول ـي ـي ـ ً
ً
األكثر خالفا حاليا.

أكد الرئيس التركي رجب
إردوغان أن بالده لن تتراجع
عن ابرام صفقة شراء
منظومة  S400الدفاعية
الصاروخية مع روسيا،
ً
مشيرا في الوقت نفسه الى
أن بالده ستتسلم أيضا
مقاتالت  F35األميركية
ً
ً
ومعداتها «عاجال أم آجال»،
وأن بالده ستشترك أيضا
مع موسكو في إنتاج
منظومة الدفاع .S500
وأضاف أمام وفد من
الشباب« :سيكون هناك
إنتاج مشترك لمنظومة
َ ،S500
بعد .»S400
(إسطنبول  -رويترز)
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 3قمم في مكة تختبر فرص «التبريد» أو التصعيد مع إيران ...و«الحرس
أميركية جديدة إلى قاعدة «عين األسد» العراقية
عسكرية
معدات
وصول
عن
تقارير
•
ً
• إدارة ترامب تقدم إحاطة للكونغرس غدا والديمقراطيون يستمعون إلى برينان

مروحية عسكرية أميركية في صحراء الكويت قبل أيام

على وقع التصعيد األميركي
 اإليراني ،تستضيف مكةالمكرمة  3قمم نهاية الشهر
الجاري ،إسالمية وعربية
وخليجية ،ستكون فرصة لبحث
احتماالت سير األزمة باتجاه
التصعيد أو التبريد.
وبينما رصدت نبرة أقل
هجومية لدى الحرس الثوري
اإليراني ،تتجه األنظار إلى
واشنطن حيث تبدو «الرؤية
منعدمة» والمؤشرات التي
يرسلها الرئيس دونالد ترامب
ال تربك فقط اإليرانيين بل
المنطقة بأسرها.

رح ـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ب ـ ــدع ـ ــوة الـ ـع ــاه ــل
السعودي ،الملك سلمان بن
عبدالعزيز ،إلى عقد قمتين
خليجية و عــر بـيــة طارئتين
ل ـقــادة ا ل ــدول ا لـعــر بـيــة بمكة
ا ل ـم ـك ــر م ــة فـ ــي  30ا ل ـ ـجـ ــاري.
وتأتي دعوة خادم الحرمين
إ لــى عقد القمتين بالتزامن
مــع انعقاد القمة اإلسالمية
المقررة في  31مايو في مكة.
وقال وزير الدولة للشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ع ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي مـســاء
أ مـ ـ ـ ــس األول إن ا ل ـق ـم ـت ـي ــن
سـ ـتـ ـبـ ـحـ ـث ــان "االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداء ات
اإليرانية األخيرة" ،في إشارة
الـ ــى اعـ ـم ــال ال ـت ـخــريــب ال ـتــي
استهدفت  4سفن سعودية
وام ــاراتـ ـي ــة ون ــروي ـج ـي ــة فــي
الـمـيــاه االقـلـيـمـيــة االمــارتـيــة
قـ ـ ـب ـ ــال ـ ــة مـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرة،
وا لـهـجــوم بـطــا ئــرات مسيرة
على انبوب نفط شرق غرب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـب ـن ــاه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــردون ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــون
الموالون لطهران.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر إن
"السعودية ال تريد حربا في
ا ل ـم ـن ـط ـقــة وال ت ـس ـعــى لــذ لــك،
وسـ ـتـ ـفـ ـع ــل م ـ ــا ف ـ ــي وس ـع ـه ــا
لمنع قيام هذه الحرب ،وفي
الوقت ذاته تؤكد أنه في حال
اختيار الطرف اآلخر الحرب
فإن المملكة سترد على ذلك
بكل قوة وحزم وستدافع عن
نفسها ومصالحها".
وأ شــار الى أن "السعودية
تتابع بقلق شديد تطورات
األوضـ ـ ــاع ع ـلــى الـصـعـيــديــن
اإلق ـل ـي ـمــي والـ ــدولـ ــي ،وال ـتــي
تـتـصــاعــد نـتـيـجــة تـصــرفــات
ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي ووك ــائ ــه
العدوانية في المنطقة".
وجـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ــدر
عـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة
البحرينية أن المنامة
ت ـث ـم ــن ع ــال ـي ــا ه ــذه
الـ ـ ــدعـ ـ ــوة وت ــؤك ــد
"دعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـتـ ــام
لـ ـك ــل الـ ـخـ ـط ــوات
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـخ ــذه ــا

ا لــر يــاض ،وتضامنها الدائم
مـ ـ ــع مـ ـ ــا ت ـ ـبـ ــذلـ ــه مـ ـ ــن جـ ـه ــود
م ـض ـن ـيــة ،ومـ ــا ت ـق ــوم ب ــه مــن
مساع حثيثة أل جــل الحفاظ
على أمن واستقرار المنطقة
وتعزيز المصالح العربية".
مــن جــا نـبـهــا ،قــا لــت وزارة
الخارجية والتعاون الدولي
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة فـ ــي بـ ـي ــان ل ـه ــا:
"إن ه ـ ــذه ا ل ـ ـم ـ ـبـ ــادرة لـيـســت
ب ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ط ــالـ ـم ــا
ح ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــت وعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى
تــرس ـيــخ األمـ ــن والـ ـس ــام فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة" ،م ـش ـيــدة ف ــي هــذا
الـ ـسـ ـي ــاق ب ـ ــال ـ ــدور الـ ـقـ ـي ــادي
ل ـل ـم ـلــك س ـل ـم ــان "ف ـ ــي كـ ــل مــا
يجمع الكلمة ويوحد الصف
وينسق المواقف".
وأ ضـ ـ ــا فـ ـ ــت أن "ا لـ ـ ـظ ـ ــروف
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ت ـت ـط ـلــب
م ــوقـ ـف ــا خ ـل ـي ـج ـي ــا وع ــربـ ـي ــا
م ــوح ــدا ف ــي ظ ــل ال ـت ـحــديــات
واأل خـ ـ ـط ـ ــار ا ل ـم ـح ـي ـط ــة ،وأن
وح ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـص ـ ــف ضـ ـ ــروريـ ـ ــة،
والـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة ال ـ ـكـ ــري ـ ـمـ ــة الـ ـت ــي
بـ ـ ــادر ب ـه ــا خـ ـ ــادم ال ـحــرم ـيــن
الشريفين تمثل فرصة مهمة
ل ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ل ـت ـح ـق ـيــق
م ــا ت ـص ـبــو إلـ ـي ــه م ــن ت ـعــزيــز
فـ ــرص االسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـس ــام
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدي ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
واألخ ـ ـ ـطـ ـ ــار ال ـم ـح ـي ـط ــة ع ـبــر
مـ ـ ــوقـ ـ ــف خـ ـلـ ـيـ ـج ــي وع ـ ــرب ـ ــي
جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى
أمـنـنــا الـمـشـتــرك وسـيــادتـنــا
وإنجازاتنا".
أما سفير جيبوتي ،عميد
الـ ـسـ ـل ــك الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي فــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ض ـ ـيـ ــاء ال ــدي ــن
بـ ــا م ـ ـخـ ــر مـ ــة فـ ـ ـق ـ ــال "إن هـ ــذا
الـ ـق ــرار ال ـم ـس ــؤول م ــن خ ــادم
ال ـحــرم ـيــن ال ـشــري ـف ـيــن يــأتــي
لتدارس التطورات اإلقليمية
في إطار عربي موحد لبحث
هذه االعتداء ات وتداعياتها
على المنطقة".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
دبلوماسية ان القمم الثالث
س ـ ـت ـ ـش ـ ـكـ ــل ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة لـ ـبـ ـح ــث
اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت تـ ـب ــري ــد ال ـت ــوت ــر
ال ـم ـت ـص ــاع ــد ب ـي ــن واش ـن ـط ــن

وإ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران وا لـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــؤول دون
انـ ـ ــزالق ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ــى حــرب
شـ ــا م ـ ـلـ ــة ،خ ـ ـصـ ــو صـ ــا ان ك ــل
االطراف أعلنت انها ال تريد
وال تسعى ا لــى ا لـحــرب .لكن
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـه ــا ح ـ ــذرت
م ــن االس ـت ـخ ـف ــاف ب ـخ ـطــورة
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف ،مـ ـشـ ـي ــرة ال ـ ـ ــى ان
احـتـمــاالت االنـفـجــار ال تــزال
قائمة.

سالمي
إل ــى ذلـ ــك ،وف ـي ـمــا ب ــدا أنــه
تغيير في حدة نبرة "الحرس
ا ل ـثــوري" ،أ كــد ا ل ـلــواء حسين
سالمي القائد العام للحرس
الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي أمـ ــس ،أن
بـ ـ ـ ـ ــاده ال ت ـ ـس ـ ـعـ ــى لـ ـلـ ـح ــرب
ولكنها ال تخشاها.
ووصف الواليات المتحدة
بأنها "قوية ظاهريا ،ولكنها
تعاني من الهشاشة داخليا".
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة "فـ ـ ـ ــارس"
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـنـ ــه ال ـ ـ ـقـ ـ ــول إن
"فلسفة السياسة األميركية
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة تـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ــي
نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوب وخـ ـ ـل ـ ــق
أجـ ـ ــواء ال ـع ـب ــودي ــة ال ـحــدي ـثــة
والسيطرة األحادية الجانب
على مصائر البشرية ...وهذه
الفلسفة تثير الحروب".
وا ع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ــوال ي ـ ـ ــات
المتحدة تخشى "من فصائل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة" ،كـ ـ ـم ـ ــا اعـ ـتـ ـب ــر
أن "ا لـ ـقـ ـل ــق ا لـ ـ ــذي ي ـش ـع ــر بــه
األميركيون قد حول المنطقة
إلـ ــى س ــاح ــة ق ـت ــال خ ـط ـيــرة".
و ق ـ ــال إن "األ م ـي ــر ك ـي ـي ــن اآلن
في حالة انفعال ،ويوجهون
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدات ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة
ان ـف ـع ــال ـي ــة" ،م ـض ـي ـفــا ":إنـ ـن ــا
نـ ــواجـ ــه ال ـ ـيـ ــوم ع ـ ـ ــدوا ق ــوي ــا
ظاهريا لكنه في حالة تآكل
ويعاني الهشاشة داخليا".
ً
م ـع ـت ـبــرا أن "ا ق ـ ـتـ ــراب ا ل ـعــدو
يشكل فرصة للحرس الثوري
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
االستراتيجيات والعمليات
والتكتيك".
و ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ب ـ ـ ـ ــاده
تخوض "حربا استخباراتية
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كاملة مع الواليات المتحدة
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــداء إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران" ،م ـض ـي ـف ــا
أن هـ ــذه ا لـ ـح ــرب " م ــز ي ـ ٌـج مــن
الحرب النفسية والعمليات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــوف
والـ ـ ـت ـ ــرهـ ـ ـي ـ ــب" .وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن
"أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا أش ـ ـ ـبـ ـ ــه بـ ـب ــرج ــي
ا ل ـت ـجــارة ا لـعــا لـمـيـيــن ،تنهار
ب ـض ــرب ــة واح ـ ـ ــدة م ـف ــاج ـئ ــة"،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن "األ مـ ـي ــر كـ ـيـ ـي ــن
يواجهون نطاقا واسعا من
األخطار التي ال يعرفونها".
وأض ـ ــاف س ــام ــي" :ال ـف ــرق
ب ـي ـن ـن ــا وبـ ـيـ ـنـ ـه ــم ه ـ ــو أن ـه ــم
يـخــافــون الـحــرب وال يـقــوون
عليها" ،مــؤ كــدا أن "األ حــداث
األخيرة في المنطقة كشفت
ع ــن ال ـح ـجــم الـحـقـيـقــي لـقــوة
العدو" .وقال إن "إيران قادرة
أن تحول المنطقة إلى ساحة
من نار أمام العدو".

الجيش
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال الـقــائــد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـلـ ـجـ ـي ــش االيـ ـ ــرانـ ـ ــي
اللواء عبدالرحيم موسوي،
إن "ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو سـ ـيـ ـتـ ـلـ ـق ــى ردا
ي ـج ـع ـل ــه ن ـ ــادم ـ ــا ل ـ ــو ارتـ ـك ــب
اي خ ـطــأ ا س ـتــرا ت ـي ـجــي و فــي
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات" ،وذل ـ ـ ــك خ ــال

اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـقـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــي مـ ـق ــر
"ذوالفقار" االستراتيجي قدم
خ ــال ــه قـ ــادة الـ ـق ــوات الـبــريــة
والجوية والبحرية والدفاع
ال ـجــوي ،تـقــاريــر عــن اوضــاع
وج ـ ـهـ ــوزيـ ــة قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــدة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
مناطق البالد.

روحاني
وكـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
ح ـســن روح ــان ــي جـ ــدد امــس
األول ا عـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره أن ا ي ـ ـ ــران
ليست جاهزة للتفاوض مع
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة .ون ـقــل
ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي عــن
روح ــان ــي ،ق ــول ــه ،خ ــال لـقــاء
مــع مـجـمــو عــة مــن المثقفين
السبت" :نحن أهل التفاوض
والمنطق ،ولدينا القوة في
هذا الشأن ،وقد وافق العالم
بــأ ســره على أن إ ي ــران قــادرة
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض واالتـ ـ ـف ـ ــاق
م ــع ال ـق ــوى ال ـســت ال ـك ـبــرى...
لـ ـك ــن ادع ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ــر
أن ــه يــريــد دفـعـنــا إل ــى طــاولــة
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات يـ ـع ــد واهـ ـي ــا.
ل ـس ـنــا ج ــاه ــزي ــن ل ـم ـثــل ه ــذه
المفاوضات حتى لو وقفت
كل قوى العالم أمامنا".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :لـ ـ ــن ن ـس ـت ـس ـلــم

السيسي للسعودية :معكم ضد أي تهديد
• فهمي :القاهرة سترسل قوات • عودة :سيناريو اليمن األرجح
• اللواء ياسين :من الصعب عدم االلتزام بـ «مسافة السكة»
●

القاهرة  -رامي ابراهيم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
أمس األول تضامنه مع السعودية حكومة
ً
وش ـع ـب ــا ف ــي ال ـت ـص ــدي ل ـكــافــة ال ـم ـح ــاوالت
الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة
وأمن الخليج بوجه عام.
وقــال السيسي ،خــال استقباله السفير
السعودي أسامة بن أحمد نقليي لتسليمه
دعــوة للمشاركة في الــدورة الرابعة عشرة
لمنظمة الـتـعــاون اإلســامــي نهاية الشهر
ال ـج ــاري ،إن ال ــرواب ــط األخــويــة والـعــاقــات
الــراس ـخــة ال ـتــي تـجـمــع مـصــر والـسـعــوديــة
متينة ،وأن التحديات ا لــراهـنــة المشتركة
تفرض ضــرورة التنسيق الوثيق من أجل
مــواجـهــة كــافــة الـتـهــديــدات الـتــي تستهدف
األمن القومي العربي واالستقرار اإلقليمي.
ونقل السفير السعودي ،تقدير قيادته

العميق للموقف المصري القوي والداعم
للمملكة إزاء إدانــة االستهداف الــذي طال
مــؤخــرا محطتي ضــخ لـلـبـتــرول بمنطقة
الرياض.
ويؤكد المحللون االستراتيجيون في
القاهرة أن مصر ال يمكن أن تقف مكتوفة
األيدي في حال تهور إيران إلى حد االعتداء
على أي دولة خليجية لكنهم يستبعدون
مشاركة مصر في تحالف دولــي عسكري
ضد ايران في غير هذه الحالة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة
القاهرة طارق فهمي إن استقبال السيسي
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ل ــول ــي ع ـهــد أبــوظـبــي
محمد بن زايد في زيــارة خاطفة للقاهرة
ثــم بـيــان الــرئــاســة بـعــد اسـتـقـبــال السفير
الـ ـسـ ـع ــودي ه ــي رس ــائ ــل ت ــؤك ــد أن مـصــر
متمسكة بموقفها الدائم من اعتبار منطقة
ً
ً
الـخـلـيــج جـ ــزء ا مــن أمـنـهــا ،ض ــارب ــا المثل

ب ــإع ــان دم ـشــق الـ ــذي تـعـهــدت فـيــه مصر
بالحفاظ على أمن الخليج عقب مشاركتها
في حرب تحرير الكويت.
وأضاف فهمي إن كل االحتماالت واردة
بما فيها إرسال قوات للتصدي لألطماع
اإليرانية ،لكن ذلك يتوقف على التطورات
خــال األسبوعين المقبلين حتى انعقاد
القمة العربية الطارئة في السعودية نهاية
الشهر الجاري.
وعـلــى العكس يستبعد أسـتــاذ العلوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة جـ ـه ــاد ع ـ ـ ــودة ت ـ ـ ــورط مـصــر
ً
عسكريا في أي صراع قد يشتعل بالخليج،
ً
مستشهدا بالموقف ا لـمـصــري مــن حرب
اليمن ،ويرجح أن يقتصر الدور المصري
على تقديم مساعدات لوجستية خاصة
أن المشاركة المباشرة تتطلب إجــراء ات
ق ــان ــون ـي ــة وم ــوافـ ـق ــة بــرل ـمــان ـيــة ي ـحــددهــا
الدستور.

أمــا اللواء عمرو ياسين فيشير إلــى أن
لغة الخطاب المصري منذ خمس سنوات
رفـعــت شـعــار "مـســافــة الـسـكــة" بمعنى أن
نجدة أي دولة خليجية تتعرض لخطر لن
تستغرق من الجيش المصري إال الوقت
ال ـ ــازم لـقـطــع الـمـســافــة إل ــى ه ــذه ال ــدول ــة.
وي ــوض ــح أن ــه "م ــن الـصـعــب ع ــدم االل ـت ــزام
ب ــذل ــك م ــع األش ـ ـقـ ــاء ف ــي ض ـ ــوء ال ـت ـحــالــف
االسـتــراتـيـجــي والـسـيــاســي واالقـتـصــادي
الذي يجمع مصر والسعودية واإلمارات،
إال أن ه ــذا ره ــن ب ــأن ي ـكــون ه ـنــاك ع ــدوان
إي ـ ـ ــران ـ ـ ــي واض ـ ـ ـ ــح أم ـ ـ ــا فـ ـ ــي ح ـ ـ ــال وجـ ـ ــود
رغـبــة أمـيــركـيــة فــي شــن ح ــرب عـلــى إي ــران
فالموضوع سيكون مختلفا وسيتطلب
ً
مزيدا من الدراسة".

أم ــام أي ن ــوع مــن الـغـطــرســة
والترهيب ،وال خــوف لدينا
من الحوار والتفاوض".

معدات إلى «عين األسد»
ً
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،نـ ـقـ ـل ــت وك ــال ــة
ف ــارس الـمـقــربــة مــن الـحــرس
ً
الـ ـث ــوري ت ـق ــري ــرا ع ــن مـصــدر
أمـ ـن ــي ع ــراق ــي ف ــي م ـحــاف ـظــة
األنبار ،يفيد بوصول معدات
عسكرية أميركية جديدة الى
ق ــاع ــدة ع ـيــن االسـ ــد ال ـجــويــة
غربي المحافظة.
وقال المصدر إن "اسلحة

وم ـ ـعـ ــدات ح ــرب ـي ــة أم ـيــرك ـيــة
وصلت الى قاعدة عين االسد
ال ـجــويــة بـنــاحـيــة ال ـب ـغــدادي
ب ـق ـضــاء ه ـيــت غ ــرب ــي مــديـنــة
الرمادي ،قادمة من االراضي
االرد ن ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ــن دون م ـع ــر ف ــة
االس ـب ــاب ونــوع ـيــة االسـلـحــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدات الـ ـ ـت ـ ــي وصـ ـف ــت
بالمتطورة".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن
"و صــول األسلحة تــزا مــن مع
ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة
إجراء ات امنية غير مسبوقة
على كافة مواقعها العسكرية
ً
فـ ـ ــي االنـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار" ،م ـب ـي ـن ــا
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قنبلة «االختراق الهائل»
ً
ً
أصدر الجيش األميركي شريطا مصورا يظهر اختبار اثنتين
من القنابل الجوية  GBU-57الجديدة ذات القوة الهائلة ،والتي
تندرج في إطار قنابل "االختراق الهائل".
ويبين الفيديو إسقاط القنبلة من قاذفات من طراز،B-2 Spirit
وعند السقوط تخترق األرض ،وبعدها يقع االنفجار .ويبلغ
إجمالي كتلة  GBU-57 13.6طنا .ويزن الرأس المتفجر حوالي
 2.5طن .ويتفق الخبراء على أن هذه أقوى ذخيرة غير نووية
تمتلكها الواليات المتحدة.
وقال الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف إنه "في الواليات
الـمـتـحــدة دخـلــت هــذه القنبلة الـجــويــة فــي الـخــدمــة قـبــل 10
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الثوري» يخفف لهجته الهجومية

سلة أخبار
تجدد الحديث عن تسليح
أميركي لعشائر األنبار

حرب
إلى
تسعى
ال
السعودية
الجبير:
•
ً ً ً
ً
• اإلمارات :األوضاع تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا

ذكر تقرير صحافي أن زعامات
عشائرية في محافظة األنبار
تلقت وعودا أميركية .ونقل
التقرير عن مصدر محلي
في األنبار قوله ،ان «هناك
دعما أميركيا لقضية تسليح
العشائر باملحافظة» ،مبينا
ان «قاعدة عني األسد التي
توجد فيها القوات األميركية،
شهدت أخيرًا اجتماعات بني
مسؤولني أميركيني وزعماء
قبائل مؤثرين باملحافظة».
وأضاف املصدر أن «بعض
الزعامات املحلية حصلت على
وعود بالتسليح» ،مشيرا إلى
أن «أغلب العشائر ّ
ترحب بهذا
األمر ،فيما بعضها يخشى
احتمال ّ
زجها في مواجهة مع
جهات لها ارتباطات بإيران».
وتابع أن «هناك رغبة أميركية
في منح دور للعشائر
بمحافظة األنبار يمتد حتى
حدود املحافظة مع العاصمة
بغداد ،وبقية املحافظات»،
الفتا إلى أن «األميركيني
اشترطوا أن يكون أي دعم
بموافقة وإشراف السلطات
العراقية».

إسرائيل تضرب
في سورية لليوم الثاني

أن "ا ل ـ ـقـ ــوات اال م ـيــر ك ـيــة
تعتمد على الشركات االمنية
ف ــي ن ـقــل م ـعــدات ـهــا الـحــربـيــة
ا ل ــى مـنــا طــق تــوا جــد هــا فيما
يـ ـ ـت ـ ــم نـ ـ ـق ـ ــل ج ـ ـ ـنـ ـ ــودهـ ـ ــا ع ـب ــر
الـ ـطـ ـي ــران الـ ـح ــرب ــي ل ـتــأم ـيــن
وصولهم".

إفادة للديمقراطيين
وف ـ ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،أف ـ ـ ــادت
وكالة "أسوشيتد برس" بأن
رئـيــس وكــالــة االسـتـخـبــارات
ا لـ ـم ــر ك ــز ي ــة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة CIA
األسبق جون برينان سيعقد

لألعضاء الديمقراطيين في
مجلس النواب بالكونغرس
إحاطة حول التصعيد القائم
مع إيران.
ونقلت الوكالة عن مسؤول
دي ـم ـق ــراط ــي ومـ ـص ــدر مـطـلــع
آخر تأكيدهما أنه من المقرر
أن يلتقي برينان ،مدير CIA
م ــن ع ــام  2013ح ـتــى ،2017
وه ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف ب ـ ـمـ ــواق ـ ـفـ ــه
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة ل ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب،
بالنواب الديمقراطيين وراء
األ ب ـ ــواب ا لـمـغـلـقــة غ ــدا ،على
خ ـل ـف ـيــة زيـ ـ ــادة ال ـق ـل ــق داخ ــل

الكونغرس بشأن الخطوات
المفاجئة التي تتخذها إدارة
ترامب في الشرق األوسط في
خضم التصعيد مع إيران.
وسـ ـتـ ـش ــارك ف ــي اإلح ــاط ــة
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ويـ ـ ـن ـ ــدي شـ ـي ــرم ــان،
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ف ــي
وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة و ك ـب ـي ــرة
المفاوضين األميركيين في
الـ ـمـ ـح ــادث ــات ح ـ ــول االتـ ـف ــاق
النووي المبرم مع إيران عام
 2015والذي أصبح انسحاب
إدارة ت ـ ــرا م ـ ــب مـ ـن ــه خ ـط ــوة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة نـ ـ ـح ـ ــو الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد
الحالي.

وس ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــد ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
بــالـتــزامــن مــع إحــاطــة أخــرى
م ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن ت ـن ـظ ـم ـه ــا
إدارة ترامب للمشرعين في
ا ل ـكــو ن ـغــرس إل طــا ع ـهــم على
تفاصيل "المخاطر المتزايدة
م ــن ق ـبــل إي ـ ــران وح ـل ـفــائ ـهــا"،
التي أصبحت ذريعة التخاذ
ا ل ــوال ي ــات ا ل ـم ـت ـحــدة سلسلة
إجراء ات عسكرية في منطقة
الخليج في األيام األخيرة.

بغداد :إجالء موظفي «إكسون» سياسي

 - 1قاذفة «بي  »52تطلق
الصاروخ الذي يستهدف
التحصينات

 - 2انطالق الصاروخ
ّ
المسير بواسطة GPS
باتجاه الهدف

أقرت وزارة النفط العراقية بسحب شركة
"إكسون موبيل" األميركية النفطية العمالقة
ع ــددا مــن موظفيها بــأحــد الـحـقــول ،جنوب
البالد ،معتبرة أنــه "قــرار سياسي" ،في ظل
تصاعد التوتر بين واشنطن وطـهــران في
المنطقة.
ونقلت ال ــوزارة ،في بيان أمــس ،عن وزير
النفط تامر الغضبان قوله إن "انسحاب عدد
من العاملين في شركة إكسون موبيل ،من
حقل غرب القرنة  1في البصرة بشكل مؤقت
أو احترازي ،رغم أعدادهم القليلة ،ليس له
عالقة إطــاقــا بالوضع األمـنــي فــي الحقول
النفطية جنوب العراق أو تهديدات ما".
واعتبر أن هذا االنسحاب يأتي "ألسباب
سـيــاسـيــة ،كـمــا نـعـتـقــد ،ن ـعــزوهــا إل ــى حالة
التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة".
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن رفـ ـ ـض ـ ــه خـ ـ ـط ـ ــوة الـ ـش ــرك ــة
األميركية ،قائال إن هذا "االنسحاب بالنسبة

ل ـن ــا غ ـي ــر م ـق ـب ــول أو مـ ـب ــرر ،ألن ال ـش ــرك ــات
ال ـع ــال ـم ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ت ـع ـم ــل ب ـح ــري ــة وأم ـ ــان
واس ـت ـق ــرار ف ــي ت ـطــويــر ال ـح ـقــول الـنـفـطـيــة"،
معتبرا أن ذل ــك "ق ــد ي ــؤدي إل ــى بــث رســائــل
خاطئة عن األوضاع في العراق ،وهذا ما ال
نقبله بتاتا".
وك ـش ــف ال ــوزي ــر ع ــن تــوج ـيــه رس ــال ــة إلــى
المسؤولين في العمالق النفطي األميركي،
لمطالبتهم بــا لـعــودة إ لــى العمل بمقتضى
عقد طويل األمد لتطوير حقل غرب القرنة.
من جهته ،أكد المتحدث باسم وزارة النفط
عاصم جهاد ،لوكالة فرانس برس ،أن "العمل
واإلنتاج في حقل غرب القرنة لم يتأثر أبدا،
ألنه يعتمد باألساس على الجهد الوطني".
ويـنـتــج حـقــل غ ــرب ال ـقــرنــة ( 440 )1ألــف
ً
برميل نفط يوميا ،ويبلغ احتياطيه نحو 9
مليارات برميل.

أزياء اإليرانيات تشغل «الحرس»

سنوات .ومع ذلك ،طوال هذا الوقت ،واصل المطورون العمل
على تحسينها .وبالنظر إلى الفيديو نرى أن الخبراء األميركيين
ركزوا على التباطؤ ودقة الضرب .ويدعم هذا االفتراض أيضا الذيل
المعدل ،الذي سمح بتوجيه القنبلة بشكل أدق".
وأضاف" :يمكن أيضا أن نرى أنه عندما تصيب القذيفة الهدف
ال تنفجر على الفور ،ويحدث االنفجار مع تأخير بسيط" .ووفقا
لكنوتوف ،يتم ذلك على وجه التحديد حتى تتمكن  GBU-57من
تدمير المخابئ أو المصانع الموجودة تحت األرض.
ً
وأك ــد الـخـبـيــر" :وف ـق ــا لــأمـيــركـيـيــن ،تــم تـطــويــرهــا لمحاربة
المخابئ السرية تحت األرض في إيران وكوريا الشمالية".

في اعتداء تكرر لليوم الثاني
على التوالي ،شنت إسرائيل
ضربات صاروخية على
سورية ،مستهدفة هذه املرة
أبرز ألوية الرئيس السوري
في محافظة القنيطرة غداة
غارات على مواقع إيرانية في
ريف دمشق .وأوضح املرصد
السوري لحقوق اإلنسان أن
«طائرات إسرائيلية أطلقت
من الجوالن املحتل ثالثة
صواريخ على األقل ،استهدف
اثنان منها مقر اللواء  ،90الذي
يتولى اإلشراف على محافظة
القنيطرة ،بينما أسقطت
الدفاعات السورية صاروخًا
ثالثًا».
وأكدت وكالة األنباء الرسمية
(سانا) «دخول أجسام غريبة
من األراضي املحتلة في أجواء
املنطقة الجنوبية واملضادات
األرضية تتعامل معها» من
دون أي تفاصيل أخرى.

في وقت تواجه البالد تحديات حرب شاملة،
وجــد الـحــرس الـثــوري الــوقــت لشن حملة على
أزياء المرأة.
وذكرت وكاالت أنباء إيرانية أن قوات الحرس
شنت حملة على  3دور غير قانونية لتصميم
األزيـ ــاء ،متهمة شــركــات األزيـ ــاء وعــارضــاتـهــا
بمخالفة الزي اإلسالمي للمرأة.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن محسن كريمي،
القائد في الحرس الـثــوري بمدينة أراك بوسط
إيران ،قوله إن العاملين في دور األزياء اعتقلوا
"لترويجهم لالبتذال" بعدة طرق ،منها نشر صور
العارضات على مواقع التواصل االجتماعي.
ونقلت الوكالة عن كريمي قوله "على أولئك
ال ــذي ــن يـسـتـخـفــون ب ــاألع ــراف ،وي ـع ـت ـقــدون أن
بإمكانهم فعل ما يريدون في فضاء اإلنترنت
أن يعلموا أن يد القانون ستطالهم إن عاجال
أو آجال" .ولم يشر المسؤول اإليراني إلى عدد
المعتقلين.
وكثيرا ما حذر مسؤولون إيرانيون من أن
تأثير الثقافة الغربية ،وخصوصا األميركية،
عـ ـب ــر وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــرفـ ـي ــه ومـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ،يشكل تـهــديــدا للقيم اإلســامـيــة
والثورية.

أفغانستان تغلق البنك
اإليراني الوحيد

العقوبات توجع «حزب الله»
أكدت صحيفة واشنطن بوست األميركية معلومات وردت
في تقارير سابقة تفيد بأن «العقوبات الصارمة التي فرضها
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،على التجارة مع إيران العام
الماضي ،أضعفت من قدرتها على تمويل مجموعاتها وخاصة
حزب الله ،الذي يعتبر أبرز وكالءطهران في المنطقة» ،الفتة
إلى أن «إيرادات الحزب هبطت بشكل غير مسبوق ،مما أجبره
على إجراء تخفيض كبير على النفقات».
وأشار التقرير إلى أن «حزب الله يمنح عددا من مسلحيه
إجــازات ،أو يسرحهم من الخدمة ويحيلهم إلى االحتياطي،
حـيــث يـتـلـقــون رواتـ ــب م ـح ــدودة أو ال يـتـلـقــون رواتـ ــب على
اإلطالق ،وحتى أولئك الذين ظلوا فيالخدمة العسكرية ،باتوا
يتلقون فقط الرواتب دون االمتيازات السابقة التي تمتعوا
بها ،مثل الوجبات وقسائمالوقو د والمواصالت».
وتابعت الصحيفة« :عــاوة على ذلــك ،تم سحب كثير من
مسلحي الحزب من سورية» ،مشيرة إلى أن «تلفزيون المنار
الـتــابــع لـحــزب الـلــه ق ــرر إيـقــالــف ع ــدد مــن الـبــرامــج وتسريح
مــوظـفـيــه ،وت ــم أي ـضــا تـقـلـيــص ب ــرام ــج اإلن ـف ــاق االجـتـمــاعـيــة
المخصصة لعناصر الحزب ،مثلاألدوي ة المجانية والبقالة».

أعلن إميل هاشور املتحدث
باسم البنك املركزي األفغاني،
أن البنك ألغى ترخيص
التشغيل الخاص ببنك أريان،
املصرف التجاري اإليراني
الوحيد في البالد .وقال
هاشور حسبما نقلت عنه
وكالة «بلومبورغ» ،إن اإلغالق
سببه تورط البنك في غسل
أموال ،وعدم تقديمه أي إسهام
لتنمية االقتصاد األفغاني.
ووفقًا للوكالة ،فإن املعامالت
األجنبية التي يجريها البنك
تخضع للعقوبات األميركية
الجديدة .تجدر اإلشارة إلى
أن البنك تأسس عام ،2004
كمشروع مشترك بني بنكي
«ملي» ،و»صادرات» اإليرانيني.

أكاديمي إيراني محتجز
في الواليات المتحدة

زعمت وسائل إعالم إيرانية
أمس أن جامعيًا إيرانيا يدعى
مسعود سليماني متخصصا
في الخاليا الجذعية معتقل
في الواليات املتحدة بدون
محاكمة منذ نحو  7اشهر في
سجن باتالنتا ،رغم أن شقيقه
اقر بمثوله أمام محكمة الشهر
الجاري.
واتهمت وكالة االنباء االيرانية
الرسمية واشنطن باحتجازه
«رهينة» ،بينما ادعى محمد
تاجي احمدي عميد الجامعة
التي يعمل فيها سليماني ،أن
االخير مالحق بدعوى «شراء
وطلب مادة كيماوية مرتبطة
باختبارات الدم».

ةديرجلا
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ً
الشمري :إصدار جدول الدوري الممتاز يأتي وفقا
للبطوالت العربية واآلسيوية

باختصار
ختام بطولة الهيئة
الرمضانية لكرة القدم

«االتحاد ال يتحمل مسؤولية ضعف المستوى ...وال تغيير في عدد المحترفين»
حازم ماهر

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة -
رئيس لجنة المسابقات خالد الشمري إن
روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2019-
 ،2020لــن تشهد تغييرات على مواعيد
انطالق البطوالت.
وأضــاف الشمري في تصريح خاص
لـ"الجريدة" أن البطولة العربية لألندية
ستجرى منافساتها خالل أشهر سبتمبر
وأكـتــوبــر ونــوفـمـبــر وديسمبر
ويناير وفقا لما أعلن مؤخرا،
وبالتالي ستنتهي لجنة
ال ـم ـس ــاب ـق ــات مـ ــن جـ ــدول
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ب ـعــد
ات ـ ـضـ ــاح الـ ـ ـص ـ ــورة فـيـمــا
يخص مشاركة األندية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة فـ ـ ــي هـ ــذه
ال ـب ـط ــولــة إلـ ــى جــانــب
البطوالت اآلسيوية.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع:
"ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــم

خالد الشمري

ال ــري ــاض ــي س ـي ـن ـط ـلــق رس ـم ـي ــا ي ـ ــوم 24
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس ب ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة كـ ـ ـ ـ ــأس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
التنشيطية ،التي رأت لجنة المسابقات
أنها ستكون فرصة سانحة لألندية كي
تجرب عددا من العبيها في منافساتها،
خصوصا أن هناك (فيفا داي) ستتزامن
مع انطالق البطولة".

توصية بشكل البطوالت
وأوضح الشمري أن لجنة المسابقات
رفعت توصية إلى مجلس إدارة االتحاد
خاصة بشكل بـطــوالت الموسم المقبل،
إذ سيقام الدوري الممتاز من دورين ،في
حين يقام دوري الدرجة األولى من  4أدوار
في حال مشاركة  5فرق فقط ،أما بطولة
كأس سمو األمير فستقام بنظام خروج
المغلوب من مباراة واحدة ،وتقام بطولة
كأس سمو ولي العهد بنظام الدوري من
مجموعتين ،وأخ ـيــرا تـقــام بطولة كأس
االتحاد بنظام الدوري من دور واحد.

إل ــى ذل ــك ،أك ــد ال ـش ـمــري أن م ــا يـتــردد
بشأن ضعف المستوى الـعــام لبطوالت
الموسم الماضي ال يتحمل مسؤوليته
االتحاد ،فاالتحاد يضع روزنامة الموسم
فـقــط ،أمــا مسؤولية االرت ـقــاء بالالعبين
والفرق فهي تقع على األندية.

أسباب التوقفات
وأضاف" :هناك انتقادات تم توجيهها
إل ـ ــى ل ـج ـن ــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات بـ ـش ــأن تــوقــف
ال ـب ـط ــوالت ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ،وه ــذا
األمـ ـ ــر م ـ ـ ــردود ع ـل ـيــه بـ ــأن ال ـت ــوق ــف ج ــاء
بسبب مشاركات المنتخب الوطني في
مباريات وديــة استعدادا لالستحقاقات
الـمـقـبـلــة ،وكــذلــك اس ـت ـعــدادات المنتخب
األولـ ـمـ ـب ــي لـ ـخ ــوض غـ ـم ــار ال ـت ـص ـف ـيــات
المؤهلة لنهائيات كــأس آسيا تحت 23
سنة ،مع الوضع في االعتبار أن نهائي
كــأس سمو ولــي العهد أقيم يــوم  28من
يناير الماضي ،وهو ما يعني أن التوقفات

جاءت خارجة عن إرادة لجنة المسابقات،
وبقرار من مجلس إدارة االتحاد".
وشدد الشمري على أنه واصل ما بدأه
رئـيــس لجنة المسابقات الـســابــق جابر
الزنكي ،إذ تم إجراء تدوير في رؤساء عدد
مــن اللجان ليتولى ب ــدوره رئــاســة لجنة
الـمـســابـقــات ،ب ــدال مــن الـحـكــام ،موضحا
أن ـ ــه ت ـس ـل ــم ال ـل ـج ـن ــة ب ـع ــد وض ـ ــع جـمـيــع
مواعيد البطوالت بعد بذل مجهود كبير
من الزنكي ،وبالطبع لم يكن في اإلمكان
أفضل مما كان.
واخ ـت ـت ــم ال ـش ـم ــري ت ـصــري ـحــه مـبـيـنــا
أن ـ ــه وف ـ ـقـ ــا ل ــوجـ ـه ــة ن ـ ـظـ ــره ال ـش ـخ ـص ـيــة
ف ــإن ع ــدد المحترفين ( 5مـحـتــرفـيــن) لن
يشهد تغييرا ،فتغيير العدد لم يتطرق
إل ـيــه مـجـلــس إدارة االتـ ـح ــاد ف ــي أي من
اجتماعاته ،وهو ما يعني استمراره كما
هو عليه في الموسم الماضي ،خصوصا
أن ع ــددا م ــن األن ــدي ــة ب ــدأت الـتـفـكـيــر في
التعاقد مع خمسة العبين.

بومرزوق والشحومي يترشحان لرئاسة «اليد» الساحل يجدد للثنائي السنغالي نداي
●

●

محمد عبدالعزيز

تقدم الفريق متقاعد ناصر بومرزوق
عن نادي كاظمة ،والنائب السابق ورئيس
ن ــادي الـقــريــن الـفـخــري أحـمــد الشحومي،
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،بـ ـ ـ ــأوراق تــرشـحـهـمــا
رسميا لمنصب رئيس مجلس ادارة اتحاد
كرة اليد ،في االنتخابات التي ستجرى 30
الجاري ،وفق النظام االساسي الجديد ،عن
الدورة الجديدة .2023-2019
كما تقدم أيضا أمس األول  6مرشحين
لعضوية مجلس إدارة االتحاد في دورته
ال ـج ــدي ــدة ،وه ـمــا قــايــد ال ـع ــدوان ــي "ن ــادي
ال ـك ــوي ــت" مــرش ـحــا لـمـنـصــب أم ـي ــن الـســر
الـ ـع ــام ،وش ـب ـيــب ال ـه ــاج ــري مــرش ـحــا عن
"نادي الفحيحيل" لمنصب نائب الرئيس،
وفـيـصــل بــاقــر مــن "ن ــادي الصليبيخات"
ً
مرشحا لمنصب أمين الصندوق ،والعضو
السابق في مجلس ادارة االتـحــاد محمد

ناصر بومرزوق
الحميدي "نادي الجهراء" ،ومشعل القبندي
"التضامن" ،وطالل العتيبي "نادي برقان".
وأغلق مساء أمس باب الترشح ،حسب
الموعد المعلن ،وعقبها ستقوم اللجنة
المؤقتة المكلفة ب ــإدارة ش ــؤون االتـحــاد
ب ـب ـحــث أوراق ال ـمــرش ـح ـيــن ،ث ــم االعـ ــان
رسـمـيــا عــن قــائـمــة الـمــرشـحـيــن لمجلس

االدارة في دورته الجديدة.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أع ـلــن قــايــد الـعــدوانــي
أمس ،عبر حسابه على "تويتر" ،استقالته
م ــن مـنـصــب مــديــر لـعـبــة ك ــرة ال ـيــد بـنــادي
الكويت ،بعد  10سنوات قضاها بين جنبات
األبـيــض ،مــن أجــل الترشح لمجلس إدارة
اتحاد اللعبة.

أحمد حامد

جددت إدارة الكرة في الساحل
عـقــود الـثـنــائــي الـسـنـغــالــي جــون
نــداي وأسينو نــداي مــدة موسم
ل ـكــل م ـن ـه ـمــا ،وذل ـ ــك ف ــي حـضــور
رئيس جهاز الكرة جمال العتيبي،
وبناء على تقرير الجهاز الفني
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
العتيبي.
وقـ ـ ــاد جـ ــون خ ــط الـ ــدفـ ــاع فــي
الساحل مطلع الموسم المنقضي،
ف ــي ح ـيــن ان ـضــم أوس ـي ـنــو خــال
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة ال ـفــائ ـتــة،
وساهما في وصــول الفريق إلى
"الممتاز".
وتسعى إدارة الـســاحــل ،التي
سبق لها التعاقد مع اإليـفــواري
تيتيه ،إلى إكمال عقد المحترفين

أسد :ال يمكنني االستمرار في «طائرة» األخضر
سعد يعقوب
كان له دور
بارز في
النهوض
بالفريق
وضخ دماء
جديدة

كـشــف رئـيــس جـهــاز لعبة الـكــرة
الطائرة بالنادي العربي أنور أسد
عـ ــن ع ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـمـ ــراره فـ ــي مـنـصـبــه
بالموسم الجديد لظروف خاصة،
رغ ــم أن ال ـفــريــق األول ظـهــر بشكل
مشرف في الموسم المنقضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
ً
ً
لـ "الجريدة"" :قدمنا موسما جيدا،
وظهرت طائرة األخضر بشكل مميز
ً
ج ــدا فــي الـمــوســم ال ـمــاضــي ،وعلى
م ــدار ال ـب ـطــوالت ال ـث ــاث ،بــدايــة من
االت ـحــاد والـ ــدوري الـمـمـتــاز وكــأس
االتحاد ،لكن ال يمكنني االستمرار
معهم في الموسم المقبل الستكمال
العمل الــذي بــدأنــاه بسبب ظروفي
الخاصة ،وأتمنى التوفيق للجميع".
وأشار إلى أن الجهاز الفني بذل
ً
ً
م ـج ـهــودا ك ـب ـيــرا خ ــال الموسمين

ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــدرب
الوطني سعد يعقوب ،وكان له دور
بارز في برنامج النهوض بالفريق
وضـ ــخ دم ـ ــاء ج ــدي ــدة اع ـت ـمــد فيها
ع ـلــى الــاع ـب ـيــن ال ـش ـبــاب ومنحهم
الـ ـف ــرص ــة ك ــامـ ـل ــة حـ ـت ــى ت ـح ـق ــق لــه
الـ ـنـ ـج ــاح ،وأصـ ـب ــح ل ـل ـعــربــي شـكــل
جديد ومختلف عن األعوام السابقة
بسواعد العبين شباب.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة االه ـت ـمــام
بـ ـ ـه ـ ــؤالء ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـم ــوس ــم
الـجــديــد ودعـمـهــم؛ ألن هــذا الفريق
ً
ي ـن ـت ـظــره مـسـتـقـبــل م ـم ـيــز ج ـ ــدا لــو
تمت المحافظة عليه وصقل العبيه
بالمستوى والشكل المطلوب.

«الرياضيين» تقيم
غبقتها األولى غدًا
أسينو

جون

ق ـب ــل الـ ــدخـ ــول فـ ــي اسـ ـتـ ـع ــدادات
الفريق للموسم الجديد.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي إن ال ـســاحــل
يتطلع للظهور ب ـصــورة مميزة
ً
في الموسم المقبل ،وحجز مكانا
ً
ً
ثابتا بين أندية "الممتاز" ،مضيفا

أن العمل قائم من أجل استقطاب
بـعــض الــاعـبـيــن الـمـحـلـيـيــن من
أصحاب الخبرات ،ليكونوا عونا
إلى جانب مواهب الساحل التي
نـجـحــت ف ــي ال ـع ـب ــور إلـ ــى دوري
األضواء.

عمومية «الطائرة» اليوم
في الصليبيخات
●

محمد عبدالعزيز

يعقد في التاسعة والنصف
مساء الـيــوم اجتماع الجمعية
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة "غـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـعـ ــاديـ ــة"
التحاد الكرة الطائرة في نادي
الصليبيخات ،لتشكيل لجنة
مــؤق ـتــة ج ــدي ــدة إلدارة ش ــؤون
االتـ ـ ـح ـ ــاد وإجـ ـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
مجلس اإلدارة الجديد للدورة
المقبلة.
وكــان  11نــاديــا مــن أصــل 12
عضوا في الجمعية العمومية
لالتحاد ،اعترضوا على دعوة
اللجنة المؤقتة الحالية ،برئاسة
ول ـيــد أم ـ ــان ،لـحـضــور اجـتـمــاع
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة "غ ـي ــر
ال ـع ــادي ــة" الـخـمـيــس ال ـمــاضــي،

وقـ ـ ــرر أعـ ـض ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة عـقــد
"العمومية" خــارج االتـحــاد في
نـ ــادي الـصـلـيـبـيـخــات ،لــوجــود
خطأ فــي الــدعــوة طبقا للمادة
 29الفقرة  3من النظام األساسي
ل ــاتـ ـح ــاد ،والـ ـت ــي ت ـن ــص عـلــى
الـ ـ ــدعـ ـ ــوة قـ ـب ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع بـ ــ3
أي ــام عـلــى األقـ ــل ،ول ـيــس قبلها
بيومين ،كما حــدث من اللجنة
الـ ـم ــؤقـ ـت ــة فـ ــي الـ ـ ــدعـ ـ ــوة ،وهـ ــذا
س ـي ـعــرض إج ـ ـ ــراء ات الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة ل ـل ـب ـطــان ،ومـ ــن ثم
تعمد تعطيل خــار طــة الطريق
المتفق عليها بين الهيئة العامة
لـلــريــاضــة والـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الــدولـيــة لــرفــع اإلي ـقــاف الــدولــي
نهائيا عن الرياضة الكويتية.

تأهل فرسان والسلطان لربع نهائي «الكويتية لالستثمار»

جانب من مباريات بطولة الكويتية لالستثمار

عـ ــن جـ ـ ـ ــدارة واسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ح ـج ــز فــريــق
أكــاديـمــة فــرســان االردن ــي البطاقة الثانية
لـلـتــأهــل لـ ــدور الـثـمــانـيــة لـبـطــولــة الـشــركــة
الكويتية لالستثمار للبراعم في نسختها
ال ـخ ــام ـس ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـت ـتــم م ـنــاف ـس ـت ـهــا 25
الجاري على صالة الهيئة العامة للتطبيق
وال ـتــدريــب بمنطقة الـشــويــخ ام ــام جامعة
الكويت.
ورفع اكاديمية فرسان االردنــي رصيده
الى  6نقاط اثر فوزه على فريق المرحومة
مريم الغضبان بنتيجة  6اهــداف دون رد
متصدرا المجموعة السادسة.
فيما حجز فريق المرحوم الفنان ماجد
السلطان بطاقة التأهل الثالثة بعد تربعه
ع ـلــى ق ـمــة الـمـجـمــوعــة ال ــراب ـع ــة بــرص ـيــد 6
نقاط بتفوقه على فريق الـمــرحــوم الفنان
عبدالعزيز النمش بهدف مقابل ال شيء.
في المقابل ،فقد فريق مدرسة النبراس
ف ــرص ــة الـ ـت ــأه ــل ب ـع ــد تـ ـع ــادل ــه مـ ــع فــريــق
ال ـم ــرح ــوم ال ـف ـنــان خــالــد ال ـصــديــق سلبيا
ليرتفع رصيد مدرسة النبراس الى نقطة
واحدة ،ورصيد الصديق الى نفس الرصيد
محتفظا بفرصته في التأهل عن المجموعة
التاسعة.

بحضور نائب املدير العام لقطاع
الرياضة للجميع ،اختتمت
بطولة الهيئة الرمضانية لكرة
القدم للكبار التي نظمها قطاع
الرياضة للجميع على ساحة
مشرف بمشاركة  ٦٤فريقًا.
وحقق فريق د .عاصم لقب
البطولة بعد فوزه في املباراة
النهائية على فريق خيبر
بنتيجة -١صفر.
وأحرز فريق علي خالد املركز
الثالث بعد تغلبه على فريق
توتنهام بركالت الترجيح.
وحضر ختام البطولة مدير إدارة
الرياضة للجميع حامد الهزيم،
ورئيس قسم الساحات أحمد
الصايغ.
وعقب تتويج الفائزين ،أشاد
مشعل الهدبة نائب املدير
العام لقطاع الرياضة للجميع
باملستوى الفني والتنظيمي
املميز واألجواء الرائعة التي
صاحبت البطولة ،وثمن دعم
املدير العام للهيئة العامة
للرياضة د .حمود فليطح لتمكني
هذه الشريحة الغالية من أبناء
الوطن من ممارسة نشاطهم
الرياضي وهواياتهم في شهر
رمضان الكريم وفي كل أوقات
العام ،وتهيئة جميع السبل
لترجمة وتفعيل مفهوم الرياضة
للجميع.
وأثنى الهدبة على جهود اللجنة
املنظمة ،وقدم الشكر لكل الجهات
التي ساهمت في إنجاح البطولة.

وب ـت ـعــادلــه م ــع ف ــري ــق ال ـم ــرح ــوم الـفـنــان
جــاســم ال ـصــالــح ،احـتـفــظ فــريــق اكــاديـمـيــة
سبيطلة التونسي بآماله في التأهل بعد
ان رفع رصيده الى اربع نقاط.

 4مباريات
الــى ذلــك تختتم الـيــوم منافسات الــدور
االول للبطولة بإقامة اربع مباريات ،حيث
يلتقي فريق المرحوم الفنان محمد السريع
مع فريق المرحومة الفنانة مريم الغضبان،
وي ـب ـحــث ال ـفــري ـقــان ع ــن ف ــوز م ـع ـنــوي كــون
المباراة تحصيل حاصل بعد تأهل فريق
أكــاديـمـيــة فــرســان االردن ــي عــن المجموعة
السادسة ،وفريق انبي المصري مع فريق
المرحوم الفنان خالد النفيسي ،ويسعى
انـبــي الــى تحقيق الـفــوز بهدفين نظيفين
على اقل تقدير من اجل التأهل على حساب
الـشـمــال الـقـطــري عــن المجموعة السابعة
عـلـمــا ب ــان الـفــريــق الـمـصــري يمتلك نقطة
واحدة فيما يمتلك نظيره القطري  4نقاط.
كما يلتقي فريق نادي مرسين ادونيس
التركي مع فريق اكاديمية نجوم االمــارات
لفض االشتباك في المجموعة الثامنة حيث

يحتاج الـفــريــق االمــارتــي الــى الـتـعــادل من
اجــل التأهل بينما الفريق التركي يحتاج
الى الفوز بهدفين نظيفين ،وفريق الفنان
المرحوم خالد الصديق مع فريق المرحوم
ا لـفـنــان عبدالعزيز منصور ويتعين على
الصديق الفوز القتناص تذكرة التأهل على
المجموعة السادسة فيما يدخل المنصور
اللقاء بفرصتي التعادل او الفوز من اجل
التأهل.

عبدالرضا :تحقيق الهدف المنشود
قـ ـ ــال ن ـج ــم م ـن ـت ـخــب الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
ونــادي السالمية السابق علي عبدالرضا
ان بـطــولــة ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار
تواصل مسيرتها نحو تحقيق نجاح الفت
للنظر على المستويين الفني والتنظيمي،
واكـ ـتـ ـش ــاف ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ال ـج ــدد
لالندية والمنتخبات الوطنية.
ولفت عبدالرضا الــى ان البطولة لفتت
ان ـت ـب ــاه ال ـع ــدي ــد م ــن االنـ ــديـ ــة ن ـح ــو بـعــض
الالعبين لتحقق بذلك الهدف المنشود.

تقيم جمعية الرياضيني
الكويتية الغبقة الرمضانية
بعد إشهارها رسميًا ،وذلك
يوم غد الثالثاء في فندق جي
دبليو ماريوت.
ودعا رئيس الجمعية نواف
البغيلي الرياضيني إلى
حضور الغبقة التي تعتبر
عادة سنوية ألهل الكويت
في رمضان ،ليبقى التواصل
والتراحم والتزاور بني جميع
أطياف الشعب الكويتي.
وقال البغيلي في تصريح
صحافي إن الغبقة سيكون
فيها السجل الشرفي للجمعية
من أجل تسجيل أسماء
أصحاب االنجازات الرياضية
في مختلف االلعاب ،الفتا
الى أن الهدف من السجل هو
توثيق حضورهم ووضع
بصمة لهم على ما حققوه
خالل فترة ممارستهم
الرياضية.
وأكد البغيلي أن مثل هذه
التجمعات تعمل على لم شمل
جميع الرياضيني ،وتخلق
أجواء مميزة بينهم للحديث
عن ذكرياتهم وماضيهم الذي
ساهموا خالله في تطور
مستوى الرياضة الكويتية.

 6يونيو بدء معسكر الفراعنة
استعدادًا ألمم 2019

حدد الجهاز الفني ملنتخب
مصر األول لكرة القدم بقيادة
املكسيكي خافيير أجيري
السادس من يونيو املقبل موعدا
نهائيا ورسميا النطالق معسكر
الفراعنة استعدادا ملنافسات
بطولة األمم االفريقية  2019التي
تستضيفها مصر في الفترة من
 21يونيو إلى  19يوليو املقبلني
وبمشاركة  24منتخبا.
وقال إيهاب لهيطة مدير
املنتخب إن أجيري حدد موعد
بدء املعسكر وأبلغ اتحاد الكرة
من أجل ترتيب كل األمور
الخاصة بملعب التدريب
والتأمني داخل مدينة برج العرب
باإلسكندرية والتي ُ
سيقام
فيها املعسكر ويشهد خوض
مواجهتني وديتني أمام كل من
تنزانيا وغينيا يومي  13و16
يونيو املقبل ،موضحا أن اختيار
أجيري للموعد جاء بعد إبالغه
بأن مسابقة الدوري املصري
املمتاز ستتوقف يوم  4يونيو
املقبل.
وأوقعت قرعة البطولة
املنتخب املصري ضمن فرق
املجموعة األولى مع منتخبات
الكونغو الديمقراطية وأوغندا
وزيمبابوى.
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توج فريق مانشستر سيتي
بلقب كأس االتحاد اإلنكليزي
لكرة القدم للمرة السادسة
في تاريخه ،بتغلبه على فريق
واتفورد  -6صفر ،أمس األول،
في المباراة النهائية.

دخل مانشستر سيتي تاريخ كرة
الـقــدم اإلنكليزية مــن بابه العريض،
عندما بات اول فريق يحرز الثالثية
المحلية بسحقه واتفورد بسداسية
نظيفة في نهائي كأس انكلترا ،أمس
األول ،على ملعب ويمبلي في لندن.
وتوج سيتي بالتالي موسما رائعا
شهد احتفاظه بلقب بطل انكلترا بعد
منافسة مثيرة مع ليفربول ،كما احرز
كأس رابطة األندية اإلنكليزية بفوزه
عـلــى تشلسي بــركــات الـتــرجـيــح في
أواخر فبراير الماضي.
أما النقطة السوداء الوحيدة فكانت
خروجه من الدور ربع النهائي لدوري
أبطال أوروبا بخسارته امام توتنهام
بفارق األهداف.
وس ـجــل رح ـيــم سـتــرلـيـنــغ ثــاثـيــة،
وأضـ ـ ـ ــاف كـ ــل مـ ــن اإلسـ ـب ــان ــي داف ـي ــد
سيلفا ،والبلجيكي كيفن دي بروين،
والبرازيلي غابريال جيزوس األهداف
الثالثة األخرى ،ليحقق فريقهم اكبر
ف ــارق فــي النتيجة فــي نـهــائــي كــأس
انكلترا منذ عام .1903
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ف ـشــل وات ـ ـفـ ــورد في
إحراز أول لقب في تاريخه ،علما بأنه
ك ــان ي ـخ ــوض ن ـهــائــي ال ـك ــأس لـلـمــرة
الثانية بعد عــام  ،1984عندما خسر
امام ايفرتون صفر.2-
وقـ ـ ـ ــال مـ ــدربـ ــه اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ــاف ــي
غــراس ـيــا "ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة الجميع
يشعر بالحزن ،لكننا كنا نــدرك قبل
ال ـم ـب ــاراة ان ــه يـتـعـيــن عـلـيـنــا خــوض
مباراة مثالية".
وأضاف "في بعض األحيان عليك
ان تخسر قبل ان تفوز في المستقبل،
وسنحاول القيام بذلك".
وكانت المفاجأة إشــراك المهاجم
ال ـب ــرازي ـل ــي غ ــاب ــري ــال ج ـي ــزوس على
حساب األرجنتيني سيرخيو اغويرو

فــي تغيير وحـيــد ط ــرأ عـلــى تشكيلة
مانشستر سيتي مـقــار نــة بالمباراة
األخـ ـي ــرة ض ــد ب ــراي ـت ــون ف ــي الـ ــدوري
المحلي االحــد الماضي ،عندما توج
باللقب.
س ـي ـط ــر م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي عـلــى
مـجــريــات اللعب فــي مطلع الـمـبــاراة،
في حين بدا واضحا ان واتفورد يلعب
بخطة دفاعية ،ويعتمد على الهجمات
المرتدة.
وف ـ ــي غـ ـم ــرة س ـي ـط ــرة مــانـشـسـتــر
سيتي ،شن اإلسباني جيرار ديلوفو
هجمة مرتدة سريعة قبل ان يمرر كرة
بينية بــاتـجــاه االرجنتيني روبــرتــو
ب ـي ــري ــرا ل ـي ـن ـفــرد األخـ ـي ــر ب ــال ـح ــارس
البرازيلي إيدرسون الذي انقذ فريقه
من هدف محقق (.)8

سيلفا يفتتح التسجيل
وأثمر ضغط سيتي هدفا اول حمل
توقيع دافـيــد سيلفا ،عندما وصلت
إليه الكرة من رأسية لسترلينغ داخل
المنطقة فسددها بيسراه على الطاير
ً
بعيدا عن متناول الحارس البرازيلي
هيريليو غوميش الذي كان يخوض
مباراته الوداعية مع فريقه(.)26
والـهــدف هــو األول لسيلفا فــي 27
مباراة في مختلف المسابقات ،منذ
ان زار شباك ساوثمبتون في الدوري
المحلي في  30ديسمبر الماضي.
وأض ــاف سترلينغ الـهــدف الثاني
ع ـن ــدم ــا رف ـ ــع ال ـب ــرت ـغ ــال ــي بـ ــرنـ ــاردو
سيلفا كرة عند القائم البعيد فغمزها
ال ـبــرازي ـلــي بــات ـجــاه ال ـمــرمــى ق ـبــل ان
يتابعها سترلينغ داخل الشباك قبل
ان تجتاز خط المرمى (.)38
وك ـ ـ ــاد ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ري ـ ـ ــاض م ـحــرز
يسجل الهدف الثالث عندما تالعب

غوارديوال :الفوز بالثالثية أصعب
من لقب «األبطال»
أكد اإلسباني بيب غوارديوال ،المدير الفني
لمانشستر سيتي ،أ مــس األول ،عقب تتويج
فريقه بلقب كــأس إنكلترا باكتساح واتفورد
( ،)0 -6أن الفوز بالثالثية المحلية أصعب من
الفوز بلقب دوري األبطال.
وقـ ـ ــال غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ،ف ــي ت ـص ــري ـح ــات عـقــب
اللقاء الذي احتضنه ملعب "ويمبلي"" :أعشق
دوري األبطال ،ولكن الفوز بهذه الثالثية أكثر
صعوبة".
وبسؤاله حول إذا ما كان هذا هو الموسم
األفضل في مسيرته ،أكد المدرب اإلسباني أنه
أحد أفضل مواسمه التدريبية ،موضحا" :أعتقد
أنه ليس األفضل ،ولكنه يأتي ضمن األفضل،
أن أكون األول (الذي يحقق هذا اإلنجاز) يعني
أننا مازلنا األفضل".
وحول إمكانية الحفاظ على نفس المستوى
خالل الموسم المقبل ،أكد" :حسنا ،لقد فعلنا
هــذا األسـبــوع الـجــاري بعد أن فــزنــا في
الموسم الماضي باللقب بحصد 100
نقطة .الـفــوز بأربعة ألـقــاب أمر

مذهل .العودة للصيف ستكون مشابهة لهذا
الموسم ،مع وجود بطولة دوري األمم ،حيث
كان كأس العالم قبل بداية الموسم الماضي".
(إفي)

غوارديوال

جانب من مراسم تتويج مانشستر سيتي
بــأحــد مــدافـعــي وات ـفــورد واطـلــق كرة
قــويــة ت ـصــدى ل ـهــا غــوم ـيــش بـبــراعــة
( ،)40وراوغ ج ـيــزوس أح ــد مدافعي
واتفورد وسدد لكن مواطنه غوميش
تصدى لمحاولته ( .)46ثم ألغى الحكم
هدفا سجله جيزوس بارتماءة رأسية
بداعي التسلل (.)50

دي بروين يحرز الثالث
وم ــن هـجـمــة م ــرت ــدة ســري ـعــة مــرر

سترلينغ الكرة باتجاه جيزوس الذي
كـســر مـصـيــدة الـتـسـلــل ،ومـ ــرر الـكــرة
باتجاه البلجيكي كيفن دي بروين،
بديل محرز ،منتصف الشوط الثاني
ف ـ ـ ــراوغ ال ـ ـحـ ــارس غ ــوم ـي ــش بـتـمــويــه
جسدي رائع قبل ان يسدد في الشباك
الخالية (.)61
وأضـ ــاف ج ـي ــزوس ال ـه ــدف الــرابــع
عندما كسر مصيدة التسلل بتمريرة
اكثر من رائعة من دي بروين لينفرد
بغوميش ويسدد في شباكه (.)68

كومباني يعلن رحيله
عن السيتيزنس
أعلن قائد مانشستر سيتي ،البلجيكي فنسان كومباني،
أم ــس ،أن ــه سـيـتــرك بـطــل الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم في
الموسمين األخيرين ،بعد أن أمضى معه  11موسما حافال
باأللقاب ،منها ثالثية محلية تاريخية هذا الموسم.
وقال كومباني ،الذي ينتهي عقده في  30يونيو ،في بيان،
غداة الفوز الساحق على واتفورد -6صفر ،في نهائي مسابقة
كــأس إنـكـلـتــرا" ،مهما يكن األم ــر صعبا ،حــان وقــت الرحيل
بالنسبة إلي .إنه موسم وال أروع كي أفضل االبتعاد".
وانضم الدولي البلجيكي ،البالغ  33عاما ،إلى مانشستر
سيتي في  ،2008قادما من هامبورغ األلماني ،وخاض معه
 360مباراة ،سجل خاللها  20هدفا ،وأحرز بطولة الدوري 4
مــرات ،والكأس مرتين وكــأس الرابطة  4مــرات ،ومرتين درع
المجتمع التي تجمع بطل الدوري مع بطل الكأس في مستهل
كل موسم.
وأضاف كومباني" :أشكر كل من دعمني طوال هذه المغامرة
االستثنائية مع هذا النادي االستثنائي" ،دون اإلشارة إلى ما
سيفعله مستقبال ،متابعا" :الشيخ منصور (بن زايد آل نهيان
مالك النادي) غير حياتي وحياة كل مشجعي سيتي في العالم.
إني ممتن له على الدوام .أمة زرقاء ولدت (في إشارة الى لون
القميص) وتحدت نظام األمر الواقع .إني أجد ذلك رائعا".

كـ ـم ــا أضـ ـ ـ ــاف س ـت ــرل ـي ـن ــغ الـ ـه ــدف
الشخصي الثاني والخامس لفريقه
عندما تابع الـكــرة مــن مسافة قريبة
بـ ـع ــد تـ ـم ــري ــرة ع ــرضـ ـي ــة رائـ ـ ـع ـ ــة مــن
برناردو سيلفا (.)81
وحقق سترلينغ الهاتريك بعد ان
سدد كرة من نقطة الجزاء تصدى لها
غــومـيــش وارت ـط ـمــت بــالـقــائــم األيـمــن
وعادت الى سترلينغ بالذات ليتابعها
داخل الشباك (.)87
والـهــدف هــو الـســادس والعشرون

ض ـمــن ل ـي ــون ب ـطــاقــة ال ـتــأهــل
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
الموسم المقبل بفوزه الساحق
عـلــى كــايــن بــربــاعـيــة نظيفة في
المرحلة السابعة والثالثين قبل
االخيرة من بطولة فرنسا ،التي
ش ـه ــدت ف ـ ــوزا م ـمــاثــا ل ـبــاريــس
سان جرمان البطل على ديجون
أمس األول.
وص ـ ـم ـ ــد ك ـ ــاي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ــات
م ـ ـهـ ــددا ف ـع ـل ـي ــا ب ــالـ ـهـ ـب ــوط ال ــى

ت ـح ـق ـيــق الـ ـه ــدف ال ـ ــذي وض ـعــه
رئيس النادي جــان ميشال أوال
بـضـمــان ال ـم ـشــاركــة االوروبـ ـي ــة،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن تـ ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة
ت ـح ــدث ــت ع ــن ت ــول ــي ال ـب ــرازي ـل ــي
سيلفينيو مساعد مدرب منتخب
ال ـبــرازيــل تيتي مهمة االش ــراف
على الفريق في الموسم المقبل.
وعلى ملعب بارك دي برانس،
أكـ ـ ـ ـ ــرم بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
الــذي تــوج بطال لفرنسا الشهر

الماضي ،وفادة ديجون وسحقه
برباعية نظيفة.
وتـقــدم فــريــق العاصمة الــذي
خاض المباراة في غياب نجمه
البرازيلي نيمار الموقوف ثالث
مباريات ،مبكرا بهدفين سريعين
سجلهما االرجنتيني انخل دي
ماريا ( )3قبل ان يمرر االخير كرة
متقنة ،ليتابعها االوروغوياني
اديـنـســون كافاني بــرأســه داخــل
الشباك (.)4

أك ـ ـ ــد رحـ ـ ـي ـ ــم سـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــغ،
م ـهــاجــم مــانـشـسـتــر سـيـتــي،
أ م ــس األول ،ع ـقــب تسجيل
ثـ ــاثـ ــة أهـ ـ ـ ـ ــداف "هـ ــاتـ ــريـ ــك"
ل ـ ـي ـ ـقـ ــود فـ ــري ـ ـقـ ــه الكـ ـتـ ـس ــاح
وا تـ ـف ــورد ( )0-6وا ل ـت ـتــو يــج
بـ ـك ــأس إ ن ـك ـل ـت ــرا ،أن ا ل ـف ــوز
بـ ـ ـ ــاألل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـلـ ـع ــب
وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــي يـ ـعـ ـتـ ـب ــر "حـ ـلـ ـم ــا
عظيما".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــب فـ ــي
ت ـصــري ـحــات لـهـيـئــة اإلذاعـ ــة
الـبــريـطــانـيــة (ب ــي بــي ســي)،
عـقــب ا لـلـقــاء ا ل ــذي احتضنه
ملعب (ويمبلي) "لقد تربيت
هنا ،وشاهدت هذا الملعب
منذ بداية تشييده .الفريق
قدم مباراة رائعة".
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــج ب ـ ــات
أ لـ ـ ـم ـ ــان سـ ـيـ ـت ــي أول ف ــر ي ــق
ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ي ـف ــوز بـجـمـيــع
األلقاب المحلية في موسم
واحد (كأس الدرع الخيرية،
وك ــأس راب ـطــة الـمـحـتــرفـيــن،

وأض ــاف ه ــداف ســان جرمان
ومنتخب فرنسا كيليان مبابي
هدفين فــي الدقيقتين  36و،56
ليعزز مركزه في صدارة ترتيب
الهدافين الى  32هدفا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ض ـم ــن ســانــت
ات ـ ـيـ ــان م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
االوروبـ ــي (يــوروبــا لـيــغ) بـفــوزه
الـ ـص ــري ــح ع ـل ــى ن ـي ــس بـثــاثـيــة
نظيفة .وضمن موناكو الى حد
بعيد بـقــاءه فــي الــدرجــة االولــى

وأدرك دا ن ـ ـي ـ ـلـ ــو بـ ـي ــر ي ــرا
التعادل لبورتو في الدقيقة
 ،78قـبــل أن يمنحه ا لـمــدا فــع

المكسيكي هيكتور هيريرا
الفوز في الدقيقة .87
وهــو اللقب الـ ــ 37لبنفيكا

رحيم سترلينغ

بفوزه الثمين على اميان بهدفين
ن ـظ ـي ـف ـي ــن عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ل ــوي ــس
الثاني في االمارة.
ويتقدم موناكو بفارق  3نقاط
و 7اهـ ـ ــداف ع ــن ك ــاي ــن صــاحــب
المركز الثامن عشر .وسحق ليل
ال ـثــانــي ضـيـفــه ان ـج ـيــه بخمسة
أهداف نظيفة.
وفي أبرز المباريات االخرى،
ع ــاد مــرسـيـلـيــا ب ـف ــوز كـبـيــر من
تولوز .2-5

عزز بالميراس صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم ،بعدما اكتسح
ضيفه سانتوس برباعية نظيفة ،بينما صعد أتلتيكو مينيرو للوصافة
إثر تغلبه على ضيفه فالمنغو  ،1-2في انطالقة الجولة الخامسة من
البطولة.
وجاءت رباعية بالميراس في المباراة التي أقيمت مساء امس االول
بالتوقيت المحلي ،من خالل غوستافو غوميز ( )6وديفيرسون ()19
ورافائيل فيجا ( )52وهيوران (.)88
وبفوزه رفع بالميراس رصيده إلى  13نقطة ،معززا صدارته للبطولة،
اما سانتوس فتراجع من الوصافة إلى المركز الرابع ،وتجمد رصيده
عند  10نقاط بفارق األهداف خلف ساو باولو الثالث .وارتقى أتلتيكو
مينيرو للوصافة بفارق نقطة خلف بالميراس بفضل تغلبه  1-2على
ضيفه فالمنغو ،الذي تجمد رصيده عند  7نقاط في المرتبة السابعة.

روما يهدر نقطتين ثمينتين

العبو بنفيكا خالل االحتفال باللقب
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،م ـ ـعـ ــززا رق ـم ــه
ال ـق ـي ــاس ــي ف ــي عـ ــدد األل ـق ــاب
بـفــارق  9ألـقــاب أم ــام بــورتــو،

والبريميير ليغ وكأس
إنكلترا).
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذا
الصدد " هــذا يظهر
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي
زرعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
هـ ـن ــا .ل ـق ــد ق ـ ــال لـنــا
إننا كنا نحتاج إلى
ال ـع ـق ـل ـيــة ال ـم ـنــاس ـبــة،
و ه ــذا مــا قمنا بــه .لقد
ك ــان مــوس ـمــا طــويــا،
مـ ـ ـ ـ ــع وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ك ـ ـ ــأس
العالم قبل انطالقته،
ولـ ـك ــن ال ـج ـم ـيــع ك ــان
على قدر المسؤولية
والحدث".
(إفي)

بالميراس يعزز صدارته

بنفيكا يحرز اللقب الـ  37في تاريخه
ت ـ ــوج نـ ـ ــادي بـنـفـيـكــا بطال
للدوري البرتغالي لكرة القدم،
بفوزه الكبير على ضيفه سانتا
كالرا  1-4أمس األول على ملعب
"النور" في لشبونة ،في المرحلة
الرابعة والثالثين األخيرة.
وسجل السويسري هاريس
س ـي ـف ـي ــرو ف ـي ـت ــش ( 16و)56
وجواو فيليكس ( )23ورافايل
ف ـي ــري ــرا سـيـلـفــا ( )39أه ـ ــداف
بـنـفـيـكــا ،وال ـب ــرازي ـل ــي س ـيــزار
هنريكي مارتينز ( )59هدف
سنتا كالرا.
وأن ـه ــى بنفيكا ،الـ ــذي كــان
ب ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل فـقــط
ل ـض ـمــان ال ـل ـقــب ،ال ـمــوســم في
الـ ـص ــدارة بــرصـيــد  87نقطة،
ب ـف ــارق نقطتين أمـ ــام غريمه
التقليدي بــورتــو ،الــذي حسم
القمة أمــام ضيفه سبورتينغ
ل ـ ـش ـ ـبـ ــونـ ــة ،ال ـ ـق ـ ـطـ ــب الـ ـث ــان ــي
للعاصمة.1-2 ،
وك ــان سبورتينغ لشبونة
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ ب ــالـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ع ـبــر
الـبــرازيـلــي لــويــز فيليبي ()61
رغـ ـ ـ ــم ال ـ ـن ـ ـقـ ــص الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــددي فــي
ص ـف ــوف ــه ب ـع ــد طـ ـ ــرد م ــداف ـع ــه
الكولومبي كريستيان بورخا
في الدقيقة .17

لسترلينغ هــذا الموسم فــي مختلف
المسابقات ،باإلضافة إلى نجاحه في
 15تمريرة حاسمة.
وبات ستيرلينغ اول العب يسجل
ه ــات ــري ــك ف ــي ن ـه ــائ ــي كـ ــأس ان ـك ـل ـتــرا
منذ ستان مورتنسن في نهائي عام
 1953لمصلحة بالكبول ،والرابع بعد
ويليام تونلي من بالكبيرن عام ،1890
وجـيـمــي لــوغــان مــن نــوتــس كاونتي
عام .1894

ً
ً
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ليون يضمن بطاقة التأهل لدوري األبطال
ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ام ـ ــام مضيفه
فــي الـشــوط االول قبل ان ينهار
تماما في الثاني ،إذ استقبلت
شباكه اربعة اهداف تناوب على
تـسـجـيـلـهــا ال ـهــول ـنــدي ممفيس
د ي ـ ـبـ ــاي ( 49و ،)74وا ل ـع ــا ج ــي
ماكسويل كورنيه ( ،)54وموسى
ديمبيلي (.)64
ون ـجــح مـ ــدرب ال ـفــريــق ب ــرون
جينيزيو الــذي سيترك منصبه
فــي نـهــايــة الـمــوســم الـحــالــي في

رياضة

و  19لـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــا أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ج ـ ـ ـ ــاره
سبورتينغ.

أهدر روما نقطتين ثمينتين
ف ــي ص ــراع ــه ع ـل ــى الـبـطــاقـتـيــن
األخيرتين المؤهلتين لمسابقة
دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا الـمــوســم
المقبل ،بسقوطه في فخ التعادل
السلبي أمام مضيفه ساسوولو،
أمس األول ،في افتتاح المرحلة
السابعة والثالثين قبل األخيرة
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وضمن أودينيزي بقاءه في
الــدرجــة األول ــى بـفــوزه الصعب
على ضيفه سبال  ،2-3وسقوط
جنوى في فخ التعادل  1-1أمام
كالياري الذي ضمن بدوره البقاء
بين الكبار.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،تناوب
م ـه ــاج ـم ــو روم ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى إه ـ ـ ــدار
الفرص السهلة أمام ساسوولو،
خـصــوصــا فــي ال ـشــوط الـثــانــي،
وخرجوا بنقطة واحــدة قلصت
ح ـظ ــوظ ــه ف ــي م ـنــاف ـســة م ـيــان
وأت ــاالنـ ـت ــا وإنـ ـت ــر م ـي ــان على
البطاقتين األخيرتين المؤهلتين
للمسابقة القارية العريقة.
وفي المرحلة األخيرة األحد
المقبل ،يلعب روم ــا مــع ضيفه
بــارمــا ،وإنـتــر مـيــان مــع ضيفه
إم ـبــولــي ،وأت ــاالن ـت ــا م ــع ضيفه

رانييري مدرب روما

ساسوولو ،وميالن مع مضيفه
سبال.
وفــي الثانية ،بــدا أودينيزي
في طريقه لتحقيق فوز كاسح،
عندما أنهى الشوط األول بثالثية
تناوب على تسجيلها البرازيلي
سـمـيــر كــايـتــانــو دي سـ ــوزا ()5
وسـتـيـفــانــو أوك ــاك ــو ( 31و،)35
لكن الضيوف ضربوا بقوة مطلع
الشوط الثاني وسجلوا هدفين
بــواسـطــة أن ــدري ــا بيتانيا ()53
وماتيا فالوتي (.)59

وه ـ ـ ــو الـ ـ ـف ـ ــوز ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـلــى
التوالي ألودينيزي والعاشر هذا
الـمــوســم ،فــرفــع رصـيــده إلــى 40
نقطة في المركز الخامس عشر
متساويا مؤقتا مع فيورنتينا
وبــولــون ـيــا وم ـب ـت ـعــدا ب ـف ــارق 5
نقاط عن إمبولي صاحب المركز
الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة
الثانية والذي يستضيف تورينو
األح ـ ــد ،و 3ن ـق ــاط أم ـ ــام جـنــوى
السابع عشر.
وي ـ ـت ـ ـفـ ــوق أودي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــزي فــي
الـ ـم ــواجـ ـهـ ـتـ ـي ــن ال ـم ـب ــاش ــرت ـي ــن
عـلــى ج ـنــوى ،ال ــذي ب ــات مـهــددا
بالتراجع إلى المركز الثامن عشر
في حال فوز إمبولي.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،رف ــع كــال ـيــاري
رص ـيــده إل ــى  41نقطة ،وصعد
إلى المركز الثاني عشر مؤقتا،
مبتعدا عن صراع البقاء.
وك ـ ـ ـ ـ ــان كـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــاري ال ـ ـب ـ ــادئ
ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل عـ ـب ــر لـ ـي ــون ــاردو
بافوليتي في الدقيقة  ،40وأدرك
جـنــوى الـتـعــادل قبل دقيقة من
نهاية المباراة عبر دومينيكو
كريستشيتو من ركلة جزاء.
وتختتم المرحلة اليوم بلقاء
التسيو مع بولونيا.
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كوفاتش يتوج موسمه األول
مع بايرن بلقب «البوندسليغا»
أحرز بايرن ميونيخ لقب دوري
الدرجة األولى األلماني لكرة
القدم للمرة السابعة على
التوالي ،بتغلبه  1-5على ضيفه
أينتراخت فرانكفورت ،أمس
األول ،لينهي الموسم أمام
غريمه بوروسيا دورتموند.

تـ ـ ـ ــوج بـ ـ ــايـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ فــي
موسمه األول مع مدربه الكرواتي
نيكو كوفاتش بلقب بطل الدوري
األلـمــانــي للمرة السابعة تواليا
بـ ـف ــوزه ع ـلــى ض ـي ـفــه إي ـن ـتــراخــت
ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت  ،1-5أم ـ ــس األول،
فــي الـمــرحـلــة الــرابـعــة والثالثين
األخـ ـي ــرة ،مــوج ـهــا إن ـ ــذارا شــديــد
اللهجة لمنافسه في اليبزيغ في
المباراة النهائية لمسابقة الكأس
األسبوع المقبل.
وس ـجــل الـفــرنـســي كينغسلي
ك ــوم ــان ( ،)4وال ـن ـم ـســوي داف ـيــد
أالب ــا ( ،)53والـبــرتـغــالــي ريناتو
سانشيز ( ،)58والفرنسي فرانك
ريبيري ( ،)72والهولندي أريين
روبن ( )78أهداف بايرن ميونيخ
ال ـ ــذي تـ ــوج بــال ـل ـقــب ع ـلــى أرض ــه
وأمام جماهيره للمرة األولى منذ
عام  ،2000فيما سجل الفرنسي
سيباستيان هاليه ( )50الهدف
الوحيد لفرانكفورت.
وكــان بــايــرن ميونيخ بحاجة
ال ــى ال ـت ـعــادل فـقــط لـحـســم اللقب
الـ 29في تاريخه ،بغض النظر عن
نتيجة مـبــاراة مـطــارده المباشر
بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد ومضيفه
ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ،
لكنه كسب النقاط الثالث معززا
صدارته برصيد  78نقطة بفارق
نقطتين أمام دورتموند الذي لم
ينفعه فوزه على مونشنغالدباخ
-2صفر.
وهي المرة األولى التي يحسم
ف ـي ـه ــا لـ ـق ــب ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا فــي
المرحلة األخيرة منذ .2010

وأكد كوفاتش ،الذي حامت في
اآلون ــة األخ ـيــرة شــائـعــات رحيله
حتى في حــال قيادته بايرن الى
تحقيق الثنائية ،أنه باق الموسم
المقبل.
وقال كوفاتش "أنا مقتنع أنني
سأستمر .لدي معلومات أكيدة"،
مضيفا " لــم يكن موسما سهال،
وأعتقد أننا رأينا ذلك جميعا".
وتــابــع "مــا فعله الـفــريــق ،بعد
كل هذه االنتقادات ،تخلفنا بتسع
نـقــاط (ع ــن دورت ـمــونــد) ،عودتنا
الـقــويــة ،كنا فريقا ملتحما ،هذا
يوضح صفات هــؤالء الالعبين.
لم يكن بإمكاننا كتابة سيناريو
أفضل للنهائي (ضد فرانكفورت
 1-5ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة).
ال ـم ـش ـج ـع ــون تـ ـغـ ـن ــوا ب ــاس ـم ــي؟
بالتأكيد أن ذلك مؤثر ،فأنا بشر".

ريبيري يودع الجماهير
وودع ريبيري وروبن جماهير
"أل ـي ــان ــز أريـ ـن ــا" بــأف ـضــل طــريـقــة
ممكنة بتسجيل كل منهما لهدف.
وق ـ ــام الـ ـن ــادي الـ ـب ــاف ــاري قبل
انطالق المباراة بتكريم الثالثي
ريـ ـبـ ـي ــري وروب ـ ـ ـ ــن والـ ـب ــرازيـ ـل ــي
رافينيا الذين سيتركون الفريق
في نهاية الموسم الحالي.
وج ـلــس ال ـثــاثــي عـلــى مقاعد
ال ـ ـبـ ــدالء ،ق ـبــل أن ي ــدف ــع ال ـم ــدرب
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــي ن ـ ـي ـ ـكـ ــو كـ ــوفـ ــاتـ ــش
بالفرنسي والهولندي في الشوط
الـ ـث ــان ــي ،ول ـ ــم ت ـت ــح لـ ــه ال ـف ــرص ــة
إلشراك رافينيا ،لكونه ارغم على
إج ــراء تغيير اض ـط ــراري بسبب

جانب من مراسم تتويج نادي بايرن ميونيخ
اصــابــة لـيــون غوريتسكا أواخ ــر
الشوط األول ودفعه بسانشيز.
وبــات ريبيري أكثر الالعبين
تتويجا بلقب البوندسليغا في
تاريخ الـنــادي البافاري برصيد
 9ألقاب.
وتـ ــوج لـيـفــانــدوفـسـكــي بلقب
هداف الدوري برصيد  22هدفا.
ولم يتأخر بايرن ميونيخ في
افتتاح التسجيل واحتاج إلى 4
دقائق لهز شباك الحارس كيفن
ت ــراب ،عندما مــرر تــومــاس مولر
ك ـ ــرة زاحـ ـف ــة إل ـ ــى ك ــوم ــان داخ ــل
المنطقة فلعبها بيمناه زاحفة
ايضا على يسار الحارس المعار
من باريس سان جرمان الفرنسي.

وفـ ـ ــاجـ ـ ــأ ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف الـ ـف ــري ــق
ال ـبــافــاري بـهــدف الـتـعــادل مطلع
ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،عـنــدمــا استغل
ال ـب ــدي ــل ه ــال ـي ــه كـ ــرة م ــرت ــدة مــن
العارضة بعد تسديدة من مسافة
قريبة لقائده األرجنتيني دافيد
أبراهام إثر ركلة ركنية فتابعها
بـ ــدوره م ــن مـســافــة قــريـبــة داخ ــل
المرمى (.)50
لكن فرحة فرانكفورت لم تدم
سوى ثالث دقائق عندما استغل
االب ـ ــا كـ ــرة م ــرت ــدة م ــن ت ـ ــراب اثــر
تـســديــدة قــويــة لـمــولــر مــن خــارج
المنطقة فتابعها بسهولة داخل
المرمى الخالي (.)53
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف س ــانـ ـشـ ـي ــز الـ ـه ــدف

الـثــالــث بعد مجهود ف ــردي رائــع
داخ ــل المنطقة أن ـهــاه بتسديدة
قــويــة بـيـمـنــاه مــن مـســافــة قريبة
داخل المرمى (.)58
وعــزز ريبيري بالرابع عندما
تالعب بمدافعين داخل المنطقة
ولعب الكرة ساقطة داخل مرمى
ت ــراب ( ،)72قـبــل أن يختم روبــن
ال ـم ـهــرجــان ب ـه ــدف خ ــام ــس بعد
تمريرة من أالبا (.)78

انتصار هامشي لدورتموند
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،انتظر
ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد الــدقـيـقــة
األخيرة من الشوط األول الفتتاح
التسجيل عبر اإلنكليزي جايدون

ســانـشــو بـتـســديــدة عـلــى الـطــايــر
مــن مـســافــة قــريـبــة ،وع ــزز القائد
ماركو رويس العائد من اإليقاف
لمباراتين ،بالهدف الثاني عندما
تــابــع ك ــرة األم ـيــركــي كريستيان
بوليسيك من مسافة قريبة داخل
المرمى الخالي (.)54
واس ـ ـت ـ ـغـ ــل بـ ــايـ ــر لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن
خ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ــون ـ ـش ـ ـن ـ ـغ ـ ــادب ـ ــاخ
وف ــرانـ ـكـ ـف ــورت ل ـي ـن ـت ــزع ال ـمــركــز
الرابع وبالتالي البطاقة األخيرة
المؤهلة لمسابقة دوري ابطال
أوروب ـ ــا ال ـمــوســم الـمـقـبــل بـفــوزه
الكبير على مضيفه هرتا برلين
.1-5
ويبقى ع ــزاء مونشنغالدباخ

خوض مسابقة الدوري األوروبي
"ي ـ ــوروب ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ" ،بـ ـع ــدم ــا أن ـه ــى
الموسم في المركز الخامس.
وفـ ــي ب ــاق ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات ،ف ــاز
فــول ـف ـس ـبــورغ ع ـلــى اوغ ـس ـب ــورغ
 ،1-8وفورتونا دوسلدورف على
هانوفر  ،1-2وفيردر بريمن على
الي ـبــزيــغ  ،1-2وف ــرايـ ـب ــورغ على
نــورم ـبــرغ  ،1-5ومــايـنـتــس على
هوفنهايم .2-4
وتعادل شالكه مع شتوتغارت
.0-0

أليغري :هذا هو الوقت المناسب للرحيل فالنسيا يضمن البطاقة األخيرة لـ «األبطال»

أليغري

قـ ــال مــاس ـي ـم ـل ـيــانــو ألـ ـيـ ـغ ــري ،م ــدرب
يوفنتوس بطل دوري الــدرجــة األولــى
اإليطالي لكرة القدم ،إن المناقشات مع
مسؤولي الفريق بشأن أنسب الطرق
للتقدم انتهت إلى قرار النادي بإنهاء
االرتباط معه بنهاية الموسم الحالي.
وأعلن يوفنتوس الجمعة الماضي
أن الفترة التي أمضاها المدرب البالغ
من العمر  51عاما في قيادة الفريق
والتي بلغت خمس سنوات وصلت
إلى نهايتها.
واس ـت ـم ـت ــع ال ـ ـمـ ــدرب ال ـس ــاب ــق
لميالنو بنجاحات فــي تورينو
وق ـ ـ ــاد ي ــوف ـن ـت ــوس إل ـ ــى خـمـســة
ألقاب متتالية في دوري الدرجة
األول ــى إضــافــة إل ــى أرب ـعــة ألـقــاب
ل ـك ــأس إي ـطــال ـيــا م ــع اإلنـ ـه ــاء في
مركز وصيف بطل دوري أبطال
أوروبا مرتين.

وقــال أليغريُ ،
المفعم بالمشاعر خالل
مؤتمر صحافي عشية الـمـبــاراة األخيرة
للفريق على أرضه هذا الموسم أمام أتالنتا
أم ــس" :ســأتــرك مجموعة منتصرة تملك
إمكانات تكرار النجاح في إيطاليا ومرت
بـمـسـيــرة رائ ـع ــة أخـ ــرى ف ــي دوري أبـطــال
أوروبــا .لسوء الحظ ،فإن بعض المواقف
أدت إلى أننا لم نمض إلى ما نصبو إليه
هذا الموسم حتى النهاية ،تحدثنا ّ
وعبرنا
عــن آرائـنــا ومــا هــو األفـضــل بالنسبة إلى
يوفنتوس ولمستقبله .و عـقــب ذ ل ــكّ ،
قيم
النادي الوضع وقرر أن أفضل طريقة هو
أال أكون المدرب الموسم المقبل.
وأضاف" :تركت خلفي مجموعة صلبة
تـضــم ال عـبـيــن استثنائيين س ــواء على
الصعيد الفني أو كــأفــراد ألنــك بحاجة
إلى رجال على قدر من التميز للفوز كما
نحتاج أيضا لالعبي كرة قدم على أعلى
مستوى".

ضمن فالنسيا بفضل فوزه على بلد
الوليد -2صفر ،المشاركة في مسابقة
دوري ابـطــال اوروب ــا الموسم المقبل
بانتزاعه المركز الــرابــع فــي المرحلة
الثامنة والثالثين االخيرة من بطولة
اسبانيا لكرة القدم.
وانضم فالنسيا الى برشلونة بطل
الدوري وأتلتيكو مدريد الثاني وريال
مدريد الثالث.
وس ـجــل هــدفــي فــالـنـسـيــا كــارلــوس
س ــول ـي ــر ب ـ ــاراغ ـ ــان ( )36ورودري ـ ـغـ ــو
مورينو (.)52
ورفع فالنسيا رصيده الى  61نقطة
متقدما بـفــارق نقطتين عــن خيتافي
مفاجأة الموسم الذي اكتفى بالتعادل
مع فياريال  2-2والمشاركة في الدوري
االوروب ـ ــي (ي ــوروب ــا ل ـيــغ) ال ــى جــانــب
فريقي اشبيلية واسبانيول.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم خ ـ ـي ـ ـتـ ــافـ ــي مـ ــرت ـ ـيـ ــن ع ـبــر

فرانشيسكو بــورتـيــو ( )13والصربي
نيمانيا مكسيموفيتش ( ،)76لكن شباكه
اسـتـقـبـلــت هــدفـيــن بــواس ـطــة فيسنتي
ايبورا ( )43وجيرار مورينو (.)87
واستعاد اشبيلية نغمة االنتصارات
التي غابت عنه فــي المباريات الثالث
االخ ـيــرة (خ ـســارتــان وت ـع ــادل) بتغلبه
على ضيفه اتلتيك بلباو بهدفين للدولي
الفرنسي التونسي االصل وسام بن يدر
( )44والمغربي األصــل منير الحدادي
(.)2+90
وأن ـه ــى إس ـبــان ـيــول ال ـمــوســم بـفــوز
ثالث على التوالي عندما تغلب على
ض ـي ـف ــه ري ـ ــال س ــوسـ ـيـ ـي ــداد ب ـهــدف ـيــن
نظيفين سجلهما الفنزويلي روبرتو
روساليس ( )58والصيني وو لي (.)65
وودع ج ـم ـه ــور ات ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد
المهاجم الفرنسي انـطــوان غريزمان
بصافرات االستهجان خالل المباراة

قطر تدرس توصية «فيفا» بزيادة منتخبات المونديال
أكــد األمين العام للجنة القطرية العليا للمشاريع
واإلرث المنظمة لنهائيات كأس العالم  2022في كرة
القدم ،حسن الذوادي ،أمس األول ،أن بالده ال تزال تدرس
توصية االتحاد الدولي (فيفا) بزيادة عدد المنتخبات
الى  ،48وأن القرار بشأنها لن يعلن قبل اجتماع االتحاد
الدولي مطلع يونيو في باريس.
وشدد الذوادي خالل لقاء في مكتبه بالدوحة ،على
أن بالده تدرس السلبيات واإليجابيات بشأن الزيادة،
وستحدد موقفها على هــذا األس ــاس ،مـشــددا على أن
أي قرار بهذا الشأن لن ُ"ي َ
فرض" على الدولة الخليجية.
وق ــرر "فيفا" زي ــادة عــدد المنتخبات المشاركة من
 32الى  ،48بدءا من مونديال  ،2026لكنه أوصى خالل
اج ـت ـمــاع ل ــه ف ــي مــديـنــة مـيــامــي األم ـيــرك ـيــة ف ــي م ــارس
الماضي ،بتطبيق هذه الزيادة بدءا من مونديال قطر.

وقال الذوادي لوكالة فرانس برس" :حاليا نحن وفيفا
ندرس احتمال ما اذا كنا سنزيد عدد المنتخبات الى
 ،48وفي حال القيام بذلك وفق أي صيغة ،أو ما اذا كنا
سنبقى على الصيغة الحالية مع  32منتخبا .اإلعالن
سيتم في باريس ،الدراسات تعد حاليا من أجل اإلعالن
في باريس".
وخالل طاولة مستديرة مع صحافيين بينهم مراسل
فرانس برس ،أكد الذوادي أن أي قرار بشأن الزيادة "لم
يتخذ" بعد ،مضيفا" :المناقشات جــاريــة ،وبــإذن الله
سيتم اإلعالن عن القرار النهائي" في اجتماع "فيفا".
وتطرق المسؤول القطري الى دراسة الجدوى التي
أعدها "فيفا" بشأن الزيادة ،والتي حبذت مشاركة دول
أخرى في االستضافة بحال االنتقال الى  48منتخبا.
لـكــن األم ــر يـبــدو مـعـقــدا فــي ظــل األزم ــة الدبلوماسية

نادال يثأر من تسيتسيباس
ث ــأر اإلسـبــانــي الـمـخـضــرم رافــايــل ن ــادال
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ل ـخ ـس ــارت ــه امـ ـ ــام ال ـي ــون ــان ــي
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان ــوس ت ـس ـي ـت ـس ـي ـب ــاس فـ ــي ن ـصــف
ن ـهــا ئــي دورة م ــدر ي ــد األ سـ ـب ــوع ا ل ـمــا ضــي،
عندما تغلب عليه  6-3و ،6-4أ مــس األول،
ليبلغ نهائي دورة لدورة روما الدولية في
كــرة المضرب ،خامسة دورات األ لــف نقطة
للماسترز للرجال وثانية دورات البريميير
الخمس عند السيدات.
وض ــرب نـ ــادال الـمـصـنــف ثــانـيــا م ــوع ــدا في
ال ـن ـهــائــي م ــع ال ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك ديــوكــوفـيـتــش
األول وال ـف ــائ ــز ع ـلــى األرجـنـتـيـنــي
ديـيـغــو شـفــارتـسـمــان  6-3و6-7
( )2-7و.6-3
وه ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 54الـ ـت ــي
سـيـلـتـقــي ف ـي ـهــا ن ـ ـ ــادال مــع
ديوكوفيتش وتميل الكفة
للصربي بــ 28فــوزا مقابل
 25خسارة.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ــى،
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
نادال

نادال

المتوج باللقب ثماني مرات في روما ،المباراة
في ساعة و 42دقيقة في مجمع "فورو ايتاليكو".
وك ــان ن ــادال يـخــوض راب ــع نـصــف نـهــائــي له
تواليا على المالعب الترابية هذا الموسم ،من
دون ان ينجح في تخطي هذا الدور في محاوالته
الثالث السابق.
يذكر أن نادال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في
بـطــولــة فــرنـســا الـمـفـتــوحــة عـلــى مــاعــب "روالن
غاروس" ،والتي تنطلق في  27الحالي ،علما بأنه
يحمل الرقم القياسي من األلقاب فيها ( 11لقبا).
وقال نادال "أنا سعيد ببلوغ المباراة النهائية
بالتأكيد .ولكن خسارة نصف النهائي ليست
مــأســاة" ،فــي إش ــارة إلــى خـســارتــه نصف
نهائي مدريد السبت الماضي.
وأضاف "األسبوع الماضي لم ألعب
جيدا .قدمت أداء أفضل".
وف ـ ــي ال ـث ــان ـي ــة ،ب ـل ــغ ديــوكــوف ـي ـتــش
المباراة النهائية لــدورة رومــا للمرة
التاسعة بينها  5مرات ضد نادال
(تــوج مرتين  2011و 2014وخسر
مرتين عامي  2009و ،)2012حيث
تـ ـ ــوج ب ــال ـل ـق ــب  4مـ ـ ـ ــرات أعـ ـ ــوام
 2008على حساب السويسري
ستانيسالس فافرينكا و2011
و 2014على حساب نادال ،و 2015على
حساب السويسري روجيه فيدرر.
واحتاج ديوكوفيتش الى ساعتين
ونصف لتخطي عقبة شفارتسمان،
وقال "إنه سريع جدا ،وال يمنحك أي
شيء وليس لديه أي شيء يخسره".

الراهنة بين قطر من جهة ،والسعودية
واإلم ـ ــارات والـبـحــريــن مــن جـهــة أخ ــرى.
كما أن الطرح الذي تم تداوله في اآلونة
األخ ـي ــرة بــإقــامــة م ـبــاريــات فــي سلطنة
عـمــان والـكــويــت ،يـبــدو صعب التحقق،
ب ـع ــد إعـ ـ ــان م ـس ـقــط ع ـ ــدم رغ ـب ـت ـه ــا فــي
االستضافة ،والتقارير عن إبالغ الكويت
رئ ـيــس "ف ـي ـفــا" ج ـيــانــي إنـفــانـتـيـنــو مــوقـفــا
مشابها.
وأكد الذوادي أنه على رغم ما ورد في دراسة
الجدوى لجهة تشارك االستضافة فإنه أيضا أكد أن
القرار مــزدوج ما بين قطر و"فيفا" .اآلن ندرس جميع
االحتماالت الموجودة ،القرار سيتم ما بين "فيفا" ومع
قطر ،لن يكون ثمة قرار يفرض على قطر.

فرحة العبي فالنسيا بعد إحراز أحد أهدافهم
االخـ ـي ــرة ل ــه م ــع فــري ـقــه ال ـت ــي انـتـهــت
بالتعادل  2-2مع ليفانتي.
وأكمل جيرونا عقد الفرق الهابطة

إل ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة بـخـســارتــه أمــام
مـضـيـفــه ديـبــورتـيـفــو أالف ـي ــس بـهــدف
مقابل هدفين.

ووريرز على بعد فوز واحد من النهائي
ب ـ ـ ـ ــات غ ـ ــول ـ ــدن
ستايت ووريرز،
بطل الموسمين
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن،
ع ـلــى ب ـعــد فــوز
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن
ب ـل ــوغ الـنـهــائــي
ال ـخــامــس تــوالـيــا
فـ ـ ـ ــي دوري كـ ـ ــرة
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
للمحترفين بعدما حقق
االنتصار الثالث على التوالي
ع ـل ــى م ـنــاف ـســه ف ــي ن ـه ــائ ــي الـمـنـطـقــة
الغربية بورتالند ترايل باليزرز.
وأكد ووريرز تفوقه على ترايل باليزرز وهزمه

في أول مـبــاراة على أرضــه  ،99-110أمــس األول،
ً
مـحـقـقــا ف ــوزه الـثــالــث تــوالـيــا فــي ه ــذه السلسلة
( -3صفر).
وحول ووريرز تخلفه في الشوط األول بفارق
 13نقطة (الربع األول  29-27والثاني  ،)37-26إلى
فــوز بـفــارق نهائي استقر على  11نقطة ،علما
بأن صاحب األرض تقدم في بعض مراحل اللقاء
بفارق  18نقطة.
ورغــم افتقاده أحد ركائزه األساسية وأفضل
هدافيه كيفن دورانت المصاب ،والبداية السيئة
للمباراة الثالثة تواليا في هذه السلسلة ،اقترب
ووريرز من بلوغ نهائي البطولة للمرة الخامسة
على التوالي ومنذ أن تولى اإلشراف عليه كمدرب
النجم السابق ستيف كير.

ويلدر يهزم بريزيل بالضربة القاضية وبالجولة األولى
احتفظ المالكم األميركي ديونتاي ويلدر
بلقب بـطــل الـعــالــم ل ـلــوزن الـثـقـيــل ،حسب
تصنيف المجلس العالمي للمالكمة ،بفوز
كــاســح عـلــى مـتـحــديــه مــواطـنــه دومينيك
بــريــزيــل بــالـضــربــة الـقــاضـيــة ف ــي الـجــولــة
األولى من المباراة التي اقيمت أمس األول
في نيويورك.
واسـتـغــرق الـنــزال دقيقتين و 17ثانية
كانت كافية لويلدر إلرســال بريزيل أرضا
بلكمة يمينية هائلة ،محققا فوزه الحادي
واألربعين في مسيرته ،وال ـ  40بالضربة
الفنية القاضية.
والفوز هو األسرع لويلدر ،مذكرا العالم
بأنه دون شك أفضل مالكم في الوزن الثقيل
الي ـ ــزال مـسـتـمــرا عـلــى ال ـح ـل ـبــات ،وأسـكــت
االن ـت ـقــادات الـتــي مسته بعد الـتـعــادل مع
البريطاني تايسون فوري في ديسمبر في
نيويورك.
ووضـ ـ ــع وي ـ ـلـ ــدر ،الـ ـ ــذي وصـ ــل الـحـلـبــة
مطوقا عنقه بالحزام مباشرة منافسه في
موقف حــرج ،لكن بريزيل حــاول مفاجأته
وازعجه بلكمة من الخلف على الرأس نال
عليها إنذارا.
وأدى غيظ بطل العالم الى قيامه بتوجيه
ل ـك ـمــات مـتــاحـقــة بـكـلـتــا يــديــة لمتحديه
فأسقطه ارض ــا ،ولــم يستطع األخـيــر بعد
ذلك القيام بأي حراك قبل أن ينهض ويترنح
لخطوات ،فأوقف الحكم المباراة ثم انهار

ويلدر يوجه لكمة قوية لمنافسه دومينيك بريزيل
المهزوم على الحبال.
وصـ ــرح وي ـل ــدر الـ ــذي أثـ ــار ال ـج ــدل قبل
المباراة من خالل تمنيه الموت لخصمه،
والذي يقوم معه خالف قوي منذ " ،2017كل
ما قيل في األسابيع التي سبقت المباراة فد
خرج .هناك مزيد من العداوة والحقد بيننا".
واحتفظ ويلدر بلقب المجلس العالمي
للمالكمة في الوزن الثقيل للمرة التاسعة،
مثل أساطير رياضة الفن النبيل من أمثال

جــو ف ــراي ــزر ،محمد عـلــي ،مــايــك تايسون
ولينوكس لويس ،حاول دفن أدوات الحرب
بعد المباراة.
وقــال "هــذا هو جمال رياضة المالكمة.
لقد قلت له (بعد المباراة) إني احترمه .لقد
صفينا حساباتنا على الحلبة واآلن يمكننا
الـعـبــور ال ــى أم ــور أخ ــرى .لــأســف أال تمر
األمور كما هي الحال في عالمنا".
وكان المجلس العالمي أنذر ويلدر (33

عاما) بوجوب مواجهة بريزيل الذي تلقى
هزيمته الثانية مقابل  20فوزا.
ويـسـتـطـيــع ويـ ـل ــدر م ــن اآلن ف ـصــاعــدا
الـتــركـيــز عـلــى إجـ ــراء م ـفــاوضــات لمعركة
ثانية مع فوري ( 27فوزا وخسارة واحدة)
أو للنزال المنتظر جدا ضد البريطاني اآلخر
أنطوني جوشوا ( 22انتصارا في  22مباراة)
حــامــل الـلـقــب ،حـســب تصنيفي الجمعية
العالمية واالتحاد الدولي للمالكمة.
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أ .د .غانم النجار

هناك ضعف ملحوظ في التوثيق الموضوعي لتاريخ الكويت
ً
والمنطقة ،وهو أمر يكاد يكون عاما ،ولذا حالما تبرز وثيقة أو
شهادة شفوية معتبرة يحتفي بها الباحثون ،إذ تساعد على
ً
فهم األمور .ومن محاسن األمور على حرب الجهراء ( ،)١٩٢٠مثال،
أن مصدرين كويتيين عايشاها وشاركا فيها ،وتحدث أحدهما
عنها بإسهاب ،وهو الشيخ عبدالله الجابر ،كما كتب عنها مؤرخ
ً
الكويت عبدالعزيز الرشيد ،فنادرا ما تتوفر لنا مصادر عايشت
ً
الحدث وتتكلم .وأعلم جيدا ،كما يعلم الباحثون ،صعوبة إقناع
المشاركين في األحداث للحديث عنها.
من المالحظ أن فترة حكم جابر وسالم المبارك ،مجتمعين،
لم تتجاوز ست سنوات ( ،)١٩٢١ - ١٩١٥ومن ثم كانت آثار حقبة
مبارك ال تــزال حاضرة .الواضح أن الحراك اإلصالحي كــان قد
بدأ قبل وفاة سالم المبارك ،وعند وفاته ،كانت الفكرة جاهزة،
فتقدموا بعريضة لألسرة الحاكمة ،محتجة على تراجع األوضاع،
ومذكرة األســرة ،ومطالبة باإلصالح بخطوات محددة ،ومنها
إنشاء مجلس شــورى ،وأضيف إليها ترشيح ثالثة أسماء كي
تختار األسرة من بينها األمير القادم.
ورغم أنه كان يتردد حديث عن وجود عريضة أخرى ،فإنها
لم تظهر على السطح ،وظلت الوثيقة التي أوردها المؤرخ سيف
م ــرزوق الشمالن فــي كتابه "مــن تــاريــخ الكويت" الـصــادر ١٩٥٩
ً
يتيمة دون أختها ،حتى جاء د .خليفة الوقيان مشكورا ،ونجح
في الحصول على الوثيقة األخــرى ونشرها في كتابه "الثقافة
في الكويت" في طبعته الثالثة  .٢٠١٠فاكتشاف العريضة الثانية
وإظهارها للعلن يعد إضافة علمية كبيرة ،لفهم سياق التطور
السياسي ،يشكر عليها د .خليفة الوقيان وقيس سعود البدر،
ً
الذي تعاون مشكورا ووافق على نشرها .ولربما يفتح ذلك الباب
لمن لديهم وثائق تعيننا على فهم األمور.
ربما يختلف الغرب عنا ،بأن القيود على البحث العلمي شبه
ً
معدومة ،يقرأون التاريخ بموضوعية باردة ،بحثا عن المعلومة
ً
الموثقة ،وينشرون كتبا ودراسات بها وثائق جديدة ،قد تنسف
مسلمات ترسخت عبر الــزمــن ،واألمثلة على ذلــك كثيرة ،ومن
ً
ً
ً
ً
ال يعجبه ذلك فعليه أن يبذل جهدا علميا ال ظنيا أو خطابيا،
ً
ً
لنقض ذلك الرأي علميا وموضوعيا ،ال بــأدوات القمع والزجر
ً
السياسي واالجتماعي والديني الذي كثيرا ما أبدعت فيه الدولة
العربية الحديثة.
الشاهد أن العريضتين اإلصالحيتين لم يظهرا من فراغ ،أو
بشكل مفاجئ ،بل كان تحرك إصالحي قد بدأ قبل وفاة الشيخ
ســالــم بقليل فــي بــدايــة  ،١٩٢١فما أن تــوفــي حتى اجتمع قــادة
الحراك في ديــوان ناصر البدر ،الشخصية المؤثرة والمتوفى
سنة  ،١٩٢٨والذي كان له دور مهم في محاولة رأب الصدع بين
الشيخ مبارك الصباح وأخويه محمد وجراح قبل مقتلهما ،ولذلك
مبحث آخر ...فماذا تضمنت العريضتان؟ وهل كان هناك اختالف
بينهما؟ ومن هم الموقعون عليهما؟ سنرى ذلك في المقال المقبل
من هذه السلسلة حول التاريخ السياسي لألزمات في الكويت.

درايش

ارسولكم على بر

د .ناجي سعود الزيد

"أكدت مكافحته باستخدام مبيدات
حـشــريــة شــديــدة الـسـمـيــة ،ال تلمسوا
الجراد فهو ملوث بمواد سامة تشكل
ً
خطرا على حياة اإلنسان".
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ــزراعـ ــة
والثروة السمكية
وفي نفس اليوم" :نفى مدير األوبئة
في إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة
العامة للزراعة وليد الـعــود أن تكون
المبيدات التي رشتها لمكافحة أسراب
الجراد الغازي سامة ،وأن الكيماوي
المستخدم ال يــؤثــر على اإلن ـســان أو
الحيوان".
س ـب ـحــان ال ـ ـلـ ــه ...ح ـتــى ال ـ ـجـ ــراد مو
راض ـيــن يتفقون عـلـيــه ،جـهــة توصي

بأنه ســام وقــاتــل ،وجهة أخــرى تعلن
أن الرش كان بكيماوي مخفف ال يؤثر
على صحة اإلنسان والحيوان!!!
هـ ـ ــذه ل ـي ـس ــت ال ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
تتناقض الهيئات وا لـمــؤ سـســات في
ت ـص ــري ـح ــات ـه ــا ،وب ـ ــا شـ ــك لـ ــن ت ـكــون
األخيرة...
إلــى متى يبقى السكان في تذبذب
تجاه تلك التصريحات المتناقضة،
ً
ً
وال ـج ــراد لـيــس إال مـثــا بسيطا لها،
ً
وهناك تصريحات متناقضة أسبوعيا
حــول مواضيع مهمة ،وال توضع في
االع ـت ـبــار ردود أف ـع ــال ال ـمــواط ـن ـيــن...
فـ ــال ـ ـنـ ــاس بـ ـطـ ـل ــت ت ـ ــاك ـ ــل ج ـ ـ ـ ــراد رغ ــم
لــذتــه ،ولـكــن م ــاذا عــن مواضيع مهمة

ُ
مــا غ ـ ّـرد الــقـمــري على روس األغـصــان

وال س ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــا لـ ـ ـ ــه مـ ـ ـع ـ ــا ن ـ ــي ج ــز يـ ـل ــه
وال ِسـ َـجــع بــالـصــوت عــذبــات االلـحــان
إل ـلــي ت ـعـ ّـدل ال انـحـنــى ال ـك ـيــف ...ميله
ّ
ـادة ل ـ ـ ـ ـ ــه ...ال ت ـ ـ ـعـ ـ ــذر وال بـ ــان
مـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
غـ ـ ــايـ ـ ــب وط ـ ـ ــال ـ ـ ــت غـ ـيـ ـبـ ـت ــه چ ـ ـ ــم ل ـي ـل ــه
م ـك ـتــوف م ـل ـيــوت ال ـج ـنــاح ـيــن تـعـبــان
م ـ ــال ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ذي ـ ـ ــچ الـ ـ ـم ـ ــراب ـ ــع وس ـي ـل ــه
ّ
َ
ط ـ ــاوي ـ ــه ه ـ ـ ــم وس ـ ــل ـ ــم ل ـ ـ ـ ــدور األزم ـ ـ ـ ــان

وع ـ ــن م ـث ـل ـهــم دن ـ ـيـ ــاه ص ـ ـ ــارت بـخـيـلــه
مـ ـحـ ـت ــار م ـ ــو الق ـ ـ ــي أب ـ ـ ــد ي ـ ـ ــوم انـ ـس ــان
ّ
ق ـ ـ ـ ـ ــادر ي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ّـرقَ :ون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن هـ ــدي ـ ـلـ ــه!
ـوت م ــا درى إن ــس أو جــان
ن ــاج ــاه صـ ـ ٍ
ح ـ ـ ّـس ـ ــه ثـ ـقـ ـي ــل ولـ ـ ـ ــه م ـ ـعـ ــانـ ــي ث ـق ـي ـل ــه:
تـ ــرى ال ـغ ـنــا إعـ ـج ــاز ف ــي ق ـلــب األك ـ ــوان
ّ
ف ـ ــت ـ ــت جـ ـ ـب ـ ــال تـ ـش ــوفـ ـه ــا م ـس ـت ـح ـي ـلــه
والصوت لو ما بان في بعض األحيان
يـ ـبـ ـق ــى ص ـ ـ ـ ــداه وف ـ ـ ــي ايـ ــدي ـ ـنـ ــه ف ـت ـي ـلــه

ّإمـ ـ ـ ــا ت ـ ـغـ ــرد ال غـ ـش ــا ال ـ ــوق ـ ــت ط ــوف ــان

إنس ِحب تحت الغصون الظليله
وإال ِ
ل ـكــن ت ــرى م ــن ج ـ َ
ـام ــل ال ــوق ــت خـســران
َّ
وم ـل ـع ــون م ــن قـ ـ ــزر ح ـي ــات ــه ب ِح ـي ـلــه!

ال ـق ـط ــارات ،إن ال ـح ــادث وقــع
ال ـل ـي ـلــة ق ـب ــل ال ـم ــاض ـي ــة عـلــى
ال ـخــط ال ـثــانــي ال ـبــالــغ طــولــه
 13.8كـ ـيـ ـل ــو مـ ـت ــرا مـ ـ ــن خــط
السكك الحديدية الخفيفة.
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــرا
ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــا ف ـ ـي ـ ـيـ ــن أن قـ ـ ـط ـ ــارا
م ـع ـط ــا كـ ـ ــان م ـت ــوق ـف ــا عـلــى
طريق الطوارئ بين محطتين
تحرك فجأة إلى خط نشيط

احتراق لوح إعالني في تايمز سكوير
ان ــدل ـع ــت ال ـن ـي ــران ف ــي أحــد
أكبر ألواح اإلعالنات الرقمية
في تايمز سكوير في نيويورك
الليلة قبل الماضية ،وتمكنت
فرق اإلطفاء من السيطرة عليه
من دون وقوع إصابات ،وفق
ما أفاد مسؤولون.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ألـ ـسـ ـن ــة الـ ـن ــار
تــرتـفــع مــن ال ـلــوحــة العمالقة
نـحــو ســاعــة مــن ال ــزم ــن ،وبــث

ك ـ ــان ي ـس ـيــر ب ــه م ــن االتـ ـج ــاه
ً
المعاكس قطار يحمل ُركابا.
وأض ـ ـ ــاف ك ــاب ــري ــرا" :أب ـل ــغ
سائق القطار الذي يعمل على
الفور بوجود قطار خارج عن
السيطرة ،فتوقف فــورا ،لكن
ال ـق ـطــار الـمـعـطــل اسـتـمــر في
ال ـت ـحــرك واص ـط ــدم بــالـقـطــار
اآلخر".
(د ب أ)

ال ـت ـجــربــة تـمـثــل ظـ ــروف ال ـط ـيــران
المختلفة".
ولم تحدد "بوينغ" التاريخ الذي
الحظت فيه الخلل ومــا إذا كانت
أبلغت المنظمين.
وب ـح ـس ــب الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـص ـن ـعــة
للطائرات ،فإن البرنامج المستخدم
فــي أج ـهــزة مـحــاكــاة الـطـيــران كــان
غـيــر ق ــادر عـلــى اسـتـنـســاخ بعض
ً
ظ ــروف ال ـط ـي ــران ،خ ـصــوصــا تلك
التي أدت إلــى حــادثــة طــائــرة 737
ماكس التابعة للخطوط الجوية
اإلثـيــوبـيــة فــي الـعــاشــر مــن مــارس

الـمــاضــي فــي جـنــوب شــرق أديــس
أبابا بعد دقائق قليلة من إقالعها،
ً
وأسفرت عن  157قتيال.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة أن
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي قــامــت
ب ـه ــا س ـت ـحـ ّـســن ت ــدري ــب
الطيارين على أجهزة
المحاكاة.
وتــابـعــت الشركة
أن " ب ــو ي ـن ــغ تعمل

ً
حاليا ّبشكل وثيق مــع الشركات
ال ـم ـصــن ـعــة ل ـل ـن ـظــام والـمـنـظـمـيــن
على هذه التعديالت والتحسينات
للتأكد من عدم اضطراب تدريب
(الطيارين) من جانب الزبائن
(الشركات)".
وقالت شركة "ساوثويست"
األميركية للطيران ،وهي تملك
 34طائرة  737ماكس وأوقفت
العمل بها في منتصف مارس

مستخدمو شبكات التواصل
االجتماعي صورا وتسجيالت
مصورة للحريق الــذي اندلع
عـ ـل ــى جـ ــانـ ــب شـ ــاشـ ــة ك ــان ــت
تـ ـ ـع ـ ــرض دعـ ـ ــايـ ـ ــة لـ ـمـ ـش ــروب
كحولي.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم
فــرق اإلطـفــاء في نيويورك أن
الحريق لم ِّ
يؤد إلى إصابات،
وأن الـمـبـنــى ال ــذي يـقــع عليه

مها مطلق محمد العجمي
الماضي ،أمس األول لوكالة فرانس
برس ،إنه ُيفترض أن تحصل على
جـ ـه ــاز مـ ـح ــاك ــاة خ ـ ــاص ل ـمــاكــس
"بحلول نهاية العام".
وهـ ــذه ه ــي ال ـم ــرة األول ـ ــى الـتــي
تـعـتــرف فيها "بــويـنــغ" بخلل في
ال ـت ـص ـم ـي ــم ب ـ ـشـ ــأن مـ ـ ـع ـ ــدات 737
ماكس.

 57عاما ،شيعت ،الفردوس ،ق ،8الشارع األول ،ج ،3م ،70ت:
99800207

فاطمة إبراهيم أحمد الزايد

 35عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :الفيحاء،
ق ،6شارع التلمساني ،م ،7ت66717122 :

جاسم محمد حباب الخالدي

 74عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الــرابـيــة ،ق ،4شــارع عبدالله محمد
الخالدي ،م ،38النساء :الزهراء ،ق ،8ش ،810م ،32ت99765101 :

إقبال أحمد زيد السرحان

زوجة بدر ناصر سليمان عجيل الطيار
 69عاما ،شيعت ،الخالدية ،ق ،3شارع سالم بن بوقماز ،م،22
ت99222393 :

مواعيد الصالة

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 :

الـ ـل ــوح اإلع ــان ــي ل ــم يـتـضــرر
كذلك.
وت ــم اح ـت ــواء ال ـحــريــق بعد
ان ـ ــدالع ـ ــه ب ـن ـح ــو  ٦٠دق ـي ـق ــة،
حسب ما أكــد الناطق لوكالة
الصحافة الفرنسية.
وأشار إلى أن سبب الحريق
اليزال حتى اآلن مجهوال.

وفيات

«بوينغ» عن « 737ماكس» :هناك خلل
أقـ ّـرت ُ شركة "بوينغ" األميركية
ب ــأنـ ـه ــا أرغ ـ ـ ـمـ ـ ــت عـ ـل ــى ت ـص ـح ـيــح
خلل فــي بــرنــامــج أجـهــزة محاكاة
م ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ل ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب طـ ـ ـي ـ ــاري
طائرات  737ماكس ،التي شهدت
كــارثـتـيــن جــويـتـيــن أودتـ ــا بحياة
ً
 346شخصا.
وقالت الشركة في رسالة تلقتها
وكــالــة الصحافة الفرنسية أمــس:
"ق ــام ــت بــويـنــغ بـتـصـحـيـحــات في
بــرنــامــج جـهــاز مـحــاكــاة الـطـيــران،
وأعـ ـ ـ ـط ـ ـ ــت م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات إضـ ــافـ ـيـ ــة
لـمـشـغـلــي ال ـن ـظ ــام ل ـل ـتــأكــد م ــن أن
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وه ـ ـ ــذي عـ ــزومـ ــه ال ـ ـفـ ــاتـ ــره مـ ــا تـشـيـلــه
ّ
وال ـل ـيــل وح ـش ــه إن سـ ــرى دون خ ــان

ً
تصادم قطارين يجرح  ٣٤فلبينيا
أعلنت السلطات المحلية
ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة أمـ ـ ــس اصـ ـط ــدام
ق ـ ـطـ ــاريـ ــن ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام ال ـن ـق ــل
السريع بالسكك الحديدية في
العاصمة الفلبينية مانيال،
م ـم ــا أسـ ـف ــر عـ ــن إصـ ــابـ ــة 34
شخصا.
وق ــال هـيــرنــانــدو كــابــريــرا،
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ــوك ــال ــة
المشرفة على عمليات نظام

وت ـص ــري ـح ــات م ـت ـنــاق ـضــة ب ـي ــن حـيــن
وآخر؟ ومعظمها مع األسف ال يصحح
إال إذا تم التعليق عليه ،لذلك نرجو أن
يكون هناك نقاش بين الهيئات حول
ً
أي مــوضــوع ،خـصــوصــا الـتـحــذيــرات
الصحية ،لتالفي االزدواجية والبلبلة
في فهم الناس لما يحدث.
فالرجاء تالفي التناقض الحاصل
ومحاولة التنسيق في هــذه األمــور...
ح ـتــى ال ت ـف ـقــدوا ث ـقــة الـمـتـلـقــي لـهــذه
التصريحات.

ُ
ْ
القمري

ّ
وضاح

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:23

العظمى 40

الشروق

04:53

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  01:14صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 12:22ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:36

ً
أدنى جزر  06:50صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:04

 07:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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الشكاوى والتوزيع:
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