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ترامب :ال حرب مع إيران

ً
● بن علوي في طهران لخفض التوتر ● لندن لإليرانيين :فكروا مليا بتحركاتكم
ت ـم ـس ــك ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
باستراتيجيته الـمــزدوجــة مــع إي ــران ،القاضية،
من ناحية ،بتصعيد الضغوط عليها إلى حدها
األقصى بما في ذلك تهديدها بالحرب ،في موازاة
ً
إبقاء باب التهدئة مفتوحا بل تجديد دعوته إياها
ً
ً
مرارا وتكرارا إلى حوار مباشر إلنهاء الخالفات،
من الناحية األخرى.
ً
وبعد ساعات من تهديده بـ«إنهاء إيران رسميا»
إذا أقدمت على مهاجمة مصالح الواليات المتحدة،
ع ــاد تــرامــب لـيـهــدئ نـبــرتــه ،فــي مـقــابـلــة مــع قناة
ً
«فــوكــس نـيــوز» المحافظة فجر أمــس ،مبينا أنه
ً
ال يريد حربا مع إي ــران ،كما تحدث عن «غزوها
ً
ً
اقتصاديا» ،في تعبير أثــار تـســاؤال عما إذا كان
يقدم لها إغ ــراء ات ،السيما أنها تقف على حافة
انهيار اقتصادي من جراء العقوبات المشددة.
ورغم ضجيج التعزيزات العسكرية التي أرسلها
إلى المنطقة ،جدد ترامب قناعته بعدم شن «حروب
ً
ً
غبية» ،معقبا لمحاوره« :أنا شخصيا ضد التورط
في الحروب ،التي تؤذي االقتصادات وتزهق أرواح
البشر» .وأضــاف« :ال أريــد القتال ،لكن في حاالت
معينة مثل إيران ،ال يمكنك السماح لهم بامتالك
أسلحة نووية ،ال يمكنك ترك ذلك يحدث ،ما أريده

فقط هــو أال يمتلكوا أسلحة نــوويــة ،وأال يكون
بوسعهم تهديدنا».
وفي مؤشر آخر إلى إمكانية خفض التوتر ،قام
وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عمان
يــوســف بــن عـلــوي بــزيــارة طـهــران أم ــس ،وأجــرى
مـشــاورات بدأها بلقاء وزيــر الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف.
ومنذ تصاعد التوتر قبل أيام ،ترددت أنباء عن
تحرك عماني خلف الكواليس لتخفيف األجواء،
ل ــذا اعـتـبــر مــراقـبــون أن خ ــروج ه ــذا الـتـحــرك إلــى
ً
العلن يعد مؤشرا إلى أن فرص نجاح مسقط ربما
تكون ارتفعت.
وكان ظريف رد أمس على تهديد ترامب بـ«إنهاء
ً
إيــران» ،مؤكدا أن «تبجحات اإلبــادة التي أطلقها
ً
الــرئـيــس األمـيــركــي لــن تقضي عـلـيـنــا» ،مخاطبا
ترامب« :ال تهدد إيران ...احترمها ،وهذا سينفع!».
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ب ــرز تـصــريــح ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
البريطاني جيريمي هانت ،أكد فيه أن األميركيين
ً
ال يريدون حربا ،لكن على طهران «أخذ تهديداتهم
على محمل الجد».
وصرح هانت من جنيف« :أقول لإليرانيين :ال
تستهينوا بعزم الجانب األميركي ،إنهم 02

●

العازمي :اختبارات الثانوية
طبيعية ...والمقاعد
الجامعية تكفي الخريجين

محليات
ً
مستقبال بن علوي في طهران أمس
ظريف

●

ناصر الخمري

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أنه من الطبيعي ،في
ضوء ما تشهده المنطقة من توتر وتصعيد متسارع بين أميركا
وإيران ،أن تتخذ الكويت خطواتها لحماية أمن السفن النفطية،
ً
ً
مبينا أن هناك تنسيقا مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير
ُ
الضمانات من أجل تواصل إمداد أسواق العالم بمصادر الطاقة.
وصــرح الـجــارالـلــه ،خــال غبقة رمضانية أقامتها السفارة
العراقية في البالد أمس األول ،بأن الكويت لن تتردد في تقديم
ً
أي خطوة في سبيل تهدئة تلك األوضاع ،الفتا إلى أن الكويت
تستقبل بشكل إيـجــابــي تـصــريـحــات الـمـســؤولـيــن اإليــرانـيـيــن
واألميركيين حول عدم رغبة بلديهما في تلك الحرب02 ،

ما ستجنيه الدولة ستنفقه في الدعومات وزيادة الرواتب

١١

فــي مــؤشــر إلــى الـتــداعـيــات المرتقبة لــوفــاة العاملة الفلبينية
كونستانشيا الغو دياج في الكويت قبل أيام ،تتجه الرئاسة في
مانيال إ لــى المطالبة بمراجعة االتفاقية الخاصة بحماية أكبر
للعمال الفلبينيين المبرمة مع الكويت العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانلو« :أعتقد
ً
أنه ينبغي لنا مراجعة االتفاقية التي وقعها البلدان؛ ألنــه ،وفقا
لوزير العمل سيلفستر بيلو ،حدث خرق فيها» ،غير أن المتحدث
ً
ربط أي إجراء بالتوصية التي سيصدرها الوزير استنادا إلى نتائج
َ
االتصاالت القائمة بين وزارتي خارجية البلدين بشأن حادث الوفاة
وتقرير تشريح الجثة.
الفلبينية
والتوظيف
العمل
وزارة
قالت
وفي وقت سابق،
02

موسكو تبرر
خرق هدنة
إدلب ودمشق
تنفي تأجيرها
المطار
24

العدساني :استجواب وزير
المالية سأقدمه مع المال
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

عقب اجتماع لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية
أمــس والمستجدات التي طرأت
خ ــال ــه ب ـح ـضــور وزيـ ــر الـمــالـيــة
د .ن ــاي ــف ال ـح ـج ــرف ومـمـثـلـيــن
ع ــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار
وا لـشــر كــة الكويتية لالستثمار
وديوان المحاسبة ،أعلن النائب
ريـ ــاض ال ـعــدســانــي االت ـف ــاق مع
زميله د .بــدر الـمــا على تقديم

اسـ ـتـ ـج ــواب ل ـل ــوزي ــر ال ـح ـج ــرف.
وص ــرح الـعــدســانــي ب ــأن أبــرز
قـ ـض ــاي ــا االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ت ـت ـم ـثــل
ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والخارجية ،وتنفيذ الميزانية،
والـجـهــات والـشــركــات المسؤول
عنها وزير المالية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر
الحجرف ،إن الحكومة ومجلس
ً
األمة فريق واحد ال اثنان ،مشددا
على أن االستجواب حق أصيل
للنائب ،و«نـحــن ك ــوزراء نحترم
هذا الحق».
02

«ورشة المنامة» تفاجئ الفلسطينيين

«الصحة» :جاهزون
لمواجهة أي طارئ
في المنطقة

قصر العدل

٠٧

«العدل» تخالف الدستور
والقانون وتسمح
لمديريها بانتهاك
خصوصيات موظفيها!

10
«الموانئ» ترفض
تسلم  136مليون دوالر
من مجهول

دوليات

رام الله :ال مشاورات على اقتصاد «صفقة القرن» ومن يشارك فيها عميل 24
أعلن رئيس الــوزراء الفلسطيني محمد
ً
أشـتـيــة أم ــس أن أحـ ــدا ل ــم ي ـش ــاور السلطة
بشأن ورشة العمل التي ستعقدها الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي ال ـب ـح ــري ــن ال ـش ـه ــر ال ـم ـق ـبــل
لـمـنــاقـشــة ال ـجــانــب االق ـت ـص ــادي المتعلق
بخطتها للسالم المعروفة بــا ســم «صفقة
ال ـق ــرن» ،وتـشـجـيــع االسـتـثـمــار ال ــدول ــي في
الضفة الغربية وقطاع غزة وإيجاد مستقبل
مزدهر للفلسطينيين ،حسب ما أعلنه البيت
األبيض.
وف ـ ـ ــي اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع األسـ ـب ــوع ــي

لحكومته في رام الله ،قــال أشتية ،إنــه «لم
يتم التشاور مع الفلسطينيين حــول هذه
الورشة ،من ناحية المدخالت أو المخرجات
ً
أو الـ ـت ــوقـ ـي ــت» ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن «أي حــل
ً
ً
للصراع ،يجب أن يكون سياسيا متعلقا
بإنهاء االحتالل ،وإقامة دولة مستقلة ذات
سيادة وقابلة للحياة على حدود عام ،1967
وعاصمتها القدس وحق العودة لالجئين
ً
استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية».
وج ــدد أشتية اتـهــام الــواليــات المتحدة
وإس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل بـ ـ ـش ـ ــن ح ـ ـ ـ ــرب م ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى

«غوغل» تحرم «هواوي» خدماتها
قـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
«غوغل» ،التي ُيعتمد على نظامها
أ نــدرو يــد لتشغيل معظم الهواتف
الــذك ـيــة ،إن ـهــا ب ــدأت قـطــع عالقتها
بــال ـم ـج ـمــوعــة الـصـيـنـيــة الـعـمــاقــة
لالتصاالت «هواوي» ،التي تعتبرها
ً
واشنطن تهديدا ألمنها القومي.
وي ـم ـكــن أن ي ـن ـجــم ع ــن ال ـخ ـطــوة
تداعيات خطيرة على مستخدمي

هجمات فــي الـعــراق تستهدف المصالح
األميركية ،غير أن سقوط الصاروخ قرب
السفارة جعل الجميع أمام واقع جديد ،من
الواضح أنه مبعث قلق ألبرز الميليشيات
الـعــراقـيــة المقربة مــن ط ـهــران ،والمتهمة
بــأن ـهــا ت ـقــف ف ــي الـ ـع ــادة وراء م ـثــل هــذه
الخروقات ،فسارع قيس الخزعلي زعيم
عصائب الـحــق ،الميليشيا ال ـب ــارزة ،إلى
التبرؤ من الهجوم ،وبادر هادي العامري،
المتحدث باسم تحالف البناء ،الذي يمثل
أبرز ميليشيات العراق ،إلى إدانة األمر ،في
وقــت واصـلــت األوس ــاط المقربة 02

03

● الحجرف :ليس لدينا ما نخشاه ونحترم حق النائب في تقديمه
● تقرير «التشريعية» عن استجواب المبارك بنهاية «االنعقاد» اقتصاد

مشروع مدينة الحرير أهم المشاريع الوطنية في هذا القرن
ً
القطاع الخاص يفسد عندما يكون الطرف اآلخر حكوميا
تزايد النفقات مستمر دون تحقيق أهداف خطة التنمية
ضرورة تأسيس شركات وطنية تدار بنمط
تجاري حصيف وجو تنافسي
نحتاج إلى اهتمام أكبر بالثروة البشرية
فهي عماد أي اقتصاد منتج

مانيال ّ
تلوح بمراجعة اتفاقية
حماية عمالتها مع الكويت

بغداد  -محمد البصري

ل ــم يـنـتـظــر قـ ــادة ال ـف ـصــائــل المسلحة
ً
العراقية كثيرا بعدما استهدف صــاروخ
كاتيوشا مواقع قريبة من سفارة واشنطن
فــي بـغــداد ليل األحــد ـ ـ االثنين ،إذ أصــدر
أبرزهم بيانات تندد بأي فعل يشجع على
التصعيد مع الواليات المتحدة ،مؤكدين
أن إبقاء العراق بمنأى عن النزاع ضرورة
أساسية.
وظل العراقيون طوال األسبوع الماضي
ي ـحــاولــون الـتـقـلـيــل مــن اح ـت ـمــاالت وقــوع

ّ
البدر لـ ةديرجلا :.فرض الضرائب فخ

محليات

03

العراقيون يرفضون «كاتيوشا الخضراء»
ومسؤولية الفصائل المسلحة تتضاعف

الجارالله :ننسق مع دول «التعاون»
لضمان تواصل إمداد العالم بالطاقة

اإلمساك 3:١٢
اإلفطار 6:٣٦

ه ــوات ــف ه ـ ـ ــواوي ال ــذكـ ـي ــة ،ب ـم ــا أن
ً
عـمــاق االت ـصــاالت لــن يـكــون ق ــادرا
على الوصول إلى خدمات «غوغل»،
ومنها البريد اإللكتروني «جي ميل»
و«غوغل مابس» ،حسبما قال لوكالة
فرانس برس مصدر مطلع.
وفي أوج حرب تجارية بين بكين
وواشنطن ،منع الرئيس األميركي
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب هـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع

المجموعات األميركية من أي تجارة
فــي قـطــاع االت ـصــاالت مــع شركات
أجنبية تعتبر خطيرة على األمن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ،ف ــي إج ــراء
ً
يستهدف خصوصا «هواوي».
ُ
وأدرج ـ ـ ـ ــت «ه ـ ـ ـ ــواوي» عـلــى
الئحة وضعتها وزارة التجارة
األميركية لشركات مشبوهة
ال يمكن التعامل معها 02

الـفـلـسـطـيـنـيـيــن بـ ـه ــدف اب ـ ـتـ ــزاز ال ـم ــواق ــف
السياسية« ،ونحن ال نخضع لالبتزاز ،وال
نقايض حقوقنا الوطنية باألموال».
وبينما لــم يفصح أشـتـيــة عـمــا إذا كــان
فلسطينيون سيحضرون ور شــة المنامة
يــومــي  25و 26يــونـيــو الـمـقـبــل ،ق ــال وزيــر
التنمية االجـتـمــاعـيــة فــي الـحـكــومــة أحمد
مجدالني ،إنه «لن تكون هناك مشاركة ،وأي
ً
فلسطيني سـيـشــارك ،لــن يـكــون إال عميال
لألميركيين وإسرائيل».
والمنامة
وأعـلــن فــي واشـنـطــن
02

فضيحة «حرية النمسا»
تلقي بظلها على
االنتخابات األوروبية

رياضة

٢٦

«اليانز ستاديوم» يودع
أليغري وبارزالي بتعادل
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األمير وتميم بن حمد بحثا تعزيز مسيرة التعاون الثنائي

صاحب السمو أقام مأدبة إفطار على شرفه والوفد المرافق
األمير وتميم يتوسطان كبار المسؤولين في البلدين أمس األول

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
بقصر دسمان ،عصر أمس األول ،أخاه أمير دولة قطر صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق
لسموه ،وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
حيث قــدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك،
أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية الطيبة حول مجمل
األم ــور الـتــي جـســدت عـمــق الـعــاقــات األخــويــة الــراسـخــة بين
البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز وتنمية مسيرة
التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ،وذلك على كافة الصعد
بما يخدم مصالحهما المشتركة ،كما تم استعراض القضايا
ذات اال هـتـمــام المشترك وآ خ ــر المستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر الـلـقــاء رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين
بالدولة.
وأقام سموه ،بقصر دسمان ،مأدبة إفطار على شرف أخيه
سمو أمير قطر والوفد المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته
األخوية للبالد.
و غــادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل
ثاني والوفد المرافق لسموه البالد ،مساء أمس األول ،حيث
كــان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو و لــي العهد
ورئ ـيــس مـجـلــس األم ــة وس ـمــو الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك وكـبــار
المسؤولين بالدولة.
ووصل أمير قطر والوفد المرافق لسموه إلى البالد عصر
أ م ــس األول ،و ك ــان عـلــى رأس مستقبليه عـلــى أرض ا لـمـطــار
صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس
األمة وسمو رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.
ورافق سموه وفد ضم الممثل الشخصي لألمير سمو الشيخ
جاسم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ،ورئيس الديوان األميري
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ،والشيخ جوعان بن حمد آل
ثاني والشيخ محمد بن حمد آل ثاني والشيخ ثاني بن حمد
آل ثاني.

ً
صاحب السمو مستقبال أمير قطر لدى وصوله

صاحب السمو يهنئ الكاميرون بالعيد الوطني
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى رئـيــس
ج ـم ـهــوريــة ال ـك ــام ـي ــرون ب ــول ب ـي ــا ،ع ـبــر فيها
س ـمــوه عــن خــالــص تـهــانـيــه بـمـنــاسـبــة العيد
الــوط ـنــي لـ ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا س ـم ــوه ل ــه مــوفــور

ناصر الصباح بحث العالقات مع تركيا
استقبل الهاشل ومجلس إدارة النادي العربي
ا سـ ـتـ ـقـ ـب ــل ا ل ـ ـنـ ــا ئـ ــب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح،
بمكتبه في قصر بيان أمس،
س ـف ـي ــرة ت ــرك ـي ــا ل ـ ــدى ال ـب ــاد
عايشة هالل سايان.
وت ــم خ ــال الـلـقــاء مناقشة
أهــم األمــور والمواضيع ذات
االهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك ضـمــن
م ـ ـحـ ــور الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ،إذ أش ـ ــاد
ا ل ـ ـنـ ــا ئـ ــب األول ب ــا لـ ـع ــا ق ــات
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
الصديقين ،وحرص الجانبين
على تعزيزها وتطويرها.
ك ـ ـمـ ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـصـ ـب ــاح
رئيس وأعضاء مجلس إدارة
نادي العربي الرياضي ،وتم
خالل اللقاء تبادل األحاديث
الودية ومناقشة أهــم األمــور
وال ـم ــواض ـي ــع ذات االه ـت ـمــام

ً
ناصر الصباح مستقبال سفيرة تركيا أمس
ال ـم ـش ـتــرك ،وب ـحــث الـجــوانــب
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ضـ ـ ـم ـ ــن م ـ ـحـ ــور
الزيارة.

ترامب :ال حرب مع إيران

ً
ال يريدون حربا ،لكن إذا تعرضت مصالحهم لهجوم فسيردون...
وهذا أمر يحتاج اإليرانيون إلى التفكير فيه بإمعان شديد».
وبينما توالى الترحيب العربي بدعوة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قمتين عربية وخليجية طارئتين
على هامش القمة اإلسالمية في مكة المكرمة نهاية الشهر الجاري،
والتي رأى مراقبون أنها ستكون فرصة لبحث التطورات اإلقليمية،
قالت وسائل إعالم سعودية إن المملكة صدت صواريخ بالستية
أطلقها المتمردون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مــع إ يــران،
ً
مضيفة أن أحدها كان موجها إلى مكة.
٢٣-٢٢

الجاراهلل :ننسق مع دول...
وهي تصريحات من شأنها «نزع فتيل األزمة».
وحول نشر الواليات المتحدة قواتها ،ذكر أن «االتصاالت متواصلة
مع الجانب األميركي ،ونعمل في إطار االتفاقيات واستحقاقاتها،
وبالتالي فإن أي تنسيق وتواصل هو أمر طبيعي».
٠٤

العراقيون يرفضون «كاتيوشا...
من إيران الحديث عن «طرف ثالث» قد يتدخل للقيام بهجمات بغية
توريط الفصائل فيها.
وإذا كان بيان مقتدى الصدر ،الذي شجب الهجوم ،هو األوضح
ً
واألقل اقتضابا ،فإن األوساط القريبة من الحكومة حاولت تصميم
رسائل إلى األجنحة المتشددة مفادها أن المسؤول عن الهجمات
ليس بالضرورة أن يكون هو من يطلق الصواريخ ،بل من يصنع
األجواء العامة المتشنجة ،ويحرض على االنحياز لطرف في هذه
الحرب ،ويضعف موقف التيار المتعقل في بغداد والنجف ،الذي
يضغط لجعل العراق بمنأى عن أي توتر ،ويدفع باتجاه أي خطوة
نحو الحوار وتجنيب المنطقة خيار العنف.
وت ـقــول م ـصــادر مـقــربــة مــن الـحـكــومــة إن رئـيــس ال ـ ــوزراء عــادل
ً
عبدالمهدي ،الذي سيزور الكويت قريبا ،طلب من رئيس الجمهورية
برهم صالح أن يكثف اتصاالته لضمان تهدئة الموقف ،إذ التقى
َ
سفيري إيران وتركيا في العراق ،كما أجرى مباحثات مع
األخير
زعماء سياسيين مقربين من الجماعات الشيعية المسلحة لمنع
أي خــرق لموقف الـعــراق الرسمي تجاه مـحــاوالت التصعيد بين
واشنطن وطهران.

ً
ولي العهد مودعا أمير قطر لدى مغادرته البالد

واس ـت ـق ـب ــل الـ ـن ــائ ــب األول
محافظ بنك الكويت المركزي
د .محمد الهاشل ،وتم بحث

الـ ـج ــوان ــب ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ضـمــن
محور الزيارة.

وانشغلت األوساط العراقية طوال األسبوع الماضي بتوصيات
قيل إنها صــادرة من المرجع األعلى علي السيستاني للرئاسات
ً
الثالث في البالد ،تطلب إليها التشدد في جعل بغداد محايدة تماما
في النزاع بين اإلدارة األميركية والنظام االيراني ،ومنع أي مواقف
تنحاز إلى أحد الطرفين.
٢٣-٢٢

العدساني :استجواب وزير...
وصــرح الحجرف ،أمــس ،بأنه «ال يوجد لدينا ما نخشاه في
ظل المؤسسة الديمقراطية التي ننعم بها ،وأقسمنا على احترام
ً
الدستور» ،مؤكدا أن االستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب
يـقــدمــه وقـتـمــا ي ـشــاء ،وسـيـكــون الـتـعــامــل الـحـكــومــي مــع مجمل
القضايا وفق األطر الدستورية.
وأكد أن «تعاوننا يشمل جميع الملفات مع أعضاء المجلس،
ً
وهــذا أســاس دستوري أقسمنا عليه ،وخصوصا أن المادة ٥٠
ً
تنص على التعاون بين السلطات» ،الفتا إلى أن «المصلحة العامة
ً
للكويت حكومة ومجلسا تجمعنا كفريق واحد».
وأعلن أن «أيدينا ممدودة ،ونرحب بأي مقترح وملف يوضع
ً
أمامنا بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها» ،مؤكدا
أنــه ستتم معالجة الملفات والكثير من المالحظات والقضايا
ُ
التي تطرح وفق الدستور.
ً
وكشف الحجرف أن اجتماعا سيعقد مــع لجنة الميزانيات
البرلمانية لترتيب جلسات أيام  11و 12و ،13و 24و 25و 26من
ً
الشهر المقبل المخصصة للميزانيات ،موضحا أن هذا الجدول
ً
سيعلن كامال بعد عيد الفطر المبارك ،وستتم مناقشة الحساب
الختامي والحالة المالية للدولة ،كالعادة ،في جلسة سرية.
إلى ذلك ،ورغم عدم تسلم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
البرلمانية قرار تكليفها بحث مدى دستورية استجواب النائب
عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر
الـمـبــارك ،فــإن اللجنة ،وحسبما كشفت مـصــادر مطلعة ،تتجه
إلنجاز تقريرها حتى ُيناقش في الجلسة األخيرة لدور االنعقاد
الحالي.
وكشف رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أنــه فــور وصول
التكليف ا ل ـخــاص بمناقشة اال س ـت ـجــواب ستعلن اللجنة عقد
اجتماع لرسم خطة كيفية التعامل الالئحي مع الطلب ،ودراسة
االستجواب من جميع جوانبه.
ً
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن لدى أعضاء اللجنة توجها
لالنتهاء من تقريرها إلدراجه على جدول أعمال المجلس نهاية

الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

خليفة بن سلمان :مبادرات األمير رائدة
وتحديات المنطقة تحتاج لتعزيز التعاون
أشاد رئيس مجلس الوزراء
البحريني األ مـيــر خليفة بن
س ـل ـمــان ب ــال ــدور ال ـ ــذي ي ـقــوم
بـ ـ ــه ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
البالد الشيخ صباح األحمد،
وإسهاماته العديدة في خدمة
اإلنسانية.
ك ـمــا أشـ ــاد رئ ـيــس الـ ــوزراء
الـبـحــريـنــي ،خ ــال اسـتـقـبــالــه
ع ــددا مــن الشخصيات ،وفقا
ل ــوك ــال ــة االن ـ ـبـ ــاء الـبـحــريـنـيــة
(بنا) ،بمبادرات سمو االمير
الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى نـ ـش ــر الـ ـس ــام
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم« ،ف ـ ــي ظ ــل مــا
يـتـمـتــع ب ــه س ـم ــوه م ــن خـبــرة
طــويـلــة وحـكـمــة فــي الـتـعــامــل
مع مختلف القضايا االقليمية
والدولية».

وأكـ ـ ــد أن ع ــاق ــات األخـ ــوة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـ ـيـ ــن ال ـب ـح ــري ــن
والكويت «أعمق من أن يعبر
عـنـهــا بــالـكـلـمــات ،حـيــث إنها
ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى جـ ـ ــذور راس ـخ ــة
ووش ــائ ــج ق ــوي ــة م ــن الـمـحـبــة
والـمــودة التي أرســاهــا اآلبــاء
واألجـ ـ ـ ـ ـ ــداد» ،م ـض ـي ـف ــا« :ان ـن ــا
م ـح ـظــوظــون ب ـه ــذه ال ـعــاقــة،
فنحن شعب واحد وما يجمع
بيننا تاريخ طويل وممتد من
المحبة التي تزداد قوة يوما
بعد آخر».
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــاده
وشعبها إلسهامات الكويت
فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم جـ ـ ـه ـ ــود ال ـت ـن ـم ـي ــة
بمملكة البحرين ،تجسيدا لما
يجمعهما من تاريخ ومصير
مشترك ،موضحا أن قادة دول

يــونـيــو الـمـقـبــل ،مــوضـحــة أن ه ــذا الـتـقــريــر ُ
سيحسم فــي نهاية
دور االنعقاد الحالي حتى ال يكون وسيلة لالبتزاز السياسي
ومـ ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط ع ـل ــى ال ـل ـج ـنــة خـ ــال ال ـع ـط ـلــة ال ـن ـيــاب ـيــة،
واستخدامه للتصعيد السياسي في بداية دور االنعقاد المقبل.
وبـيـنــت أن ــه فــي ح ــال تعثر الـلـجـنــة فــي إن ـجــاز تـقــريــرهــا قبل
انتهاء دور االنعقاد الحالي فسيكون ذلك ألسباب فنية تتعلق
بـعــدم إن ـهــاء لجنة الـخـبــراء الــدسـتــوريـيــن مــذكــرتـهــا ب ــال ــرأي ،إذ
انتظرتها «الـتـشــريـعـيــة» أكـثــر مــن شـهــر فــي اسـتـجــواب النائب
شعيب المويزري.

مانيال ّ
تلوح بمراجعة اتفاقية...

إنها ستدرس فــرض حظر على نشر عمال الخدمة المنزلية إلى
الكويت ،وذلك بعد االستماع لتقرير وزارة الخارجية بشأن وفاة
العاملة ،فــي حين أعلنت «الـخــارجـيــة» الفلبينية أنها تنسق مع
السلطات الكويتية بشأن التحقيق في وفاة دياج ،داعية الى اإلفراج
الفوري عن تقرير الطب الشرعي.
وفي السياق ،أشارت وكالة األنباء الفلبينية إلى أن سفارة بالدها
ً
لدى الكويت كلفت محاميا معالجة القضية.

«ورشة المنامة» تفاجئ الفلسطينيين
مساء أمس األول ،أن الشق االقتصادي من «صفقة القرن» سينطلق
الشهر المقبل ،وجــاء في بيان مشترك أن البحرين ستستضيف
بالشراكة مع الواليات المتحدة ورشة عمل لتشجيع االستثمار في
المناطق الفلسطينية ،بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال.
وسيشارك في تلك الورشة التي أطلقت عليها تسمية «من السالم
إلى االزدهار» ،قادة العديد من الحكومات وشخصيات من المجتمع
المدني ومجتمع األعمال.
وأعلن البيت األبيض ،في بيان ،أن ذلك يشكل «فرصة مفصلية»
من أجــل تبادل األفـكــار ومناقشة االستراتيجيات وتشجيع دعم
االستثمارات والمبادرات االقتصادية المحتملة التي يمكن تحقيقها
من خالل اتفاق السالم.
وأش ــار إل ــى أن األم ــر يتعلق بتحديد «رؤي ــة وإط ــار طموحين
وقــاب ـل ـيــن لـلـتـحـقـيــق م ــن أجـ ــل مـسـتـقـبــل م ــزده ــر للفلسطينيين
ً
والمنطقة» ،معتبرا أنه إذا ما تم تنفيذ تلك الرؤية فإنها «قادرة على
ً
تحويل حياة الناس ،ودفع المنطقة نحو مستقبل أكثر إشراقا».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

مجلس التعاون لدول الخليج
عـمـلــوا بـكــل ع ــزم عـلــى تنمية
وازدهار شعوبهم ،فاستحقوا
أن ي ـ ـ ـنـ ـ ــا لـ ـ ــوا ك ـ ـ ــل اال حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام
والتقدير على كــل مــا قدموه
من عمل لبناء أوطانهم.
وذ ك ـ ـ ــر أن دول ا ل ـم ـج ـلــس
أعطت دروسا في أثر الوحدة
والـ ـتـ ـم ــاس ــك عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل
ا لــدول التنموي واستقرارها
األم ـنــي ،مبينا أن الـتـطــورات
التي تشهدها المنطقة ،وما
تواجهه مــن تحديات عديدة
تـحـتــاج إل ــى تـعــزيــز الـتـعــاون
وال ـت ـن ـس ـيــق ال ـم ـش ـت ــرك ال ــذي
يحفظ ل ــدول المنطقة أمنها
وا سـتـقــرار هــا ويجعلها أكثر
ق ـ ــدرة وان ـ ـجـ ــازا ع ـلــى صـعـيــد
التنمية لمصلحة شعوبها.

وش ــدد عـلــى أهـمـيــة تعزيز
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك وزي ـ ـ ـ ــادة
التواصل والتفاهم والتنسيق
المشترك بين الدول تجاه كل
القضايا ،بما يعزز منظومة
األمن الخليجي ،ويوفر لدول
وشـ ـع ــوب ال ـم ـن ـط ـقــة األج ـ ــواء
التي تمكنها مــن استمرارية
خطط التنمية والتطوير.

«غوغل» تحرم «هواوي» خدماتها
قبل الحصول على ضــوء أخـضــر مــن السلطات ،فــي حظر يشمل
ً
تحديدا تبادل الخبرات التكنولوجية.
وقال متحدث باسم «غوغل» ،للوكالة« :نمتثل لهذا المرسوم وندرس
تبعاته ...وبالنسبة إلى مستخدمي خدماتنا ،ستستمر خدمات غوغل
بالي وغوغل بالي بروتكت في العمل على أجهزة هواوي الحالية».
و«غــوغــل» ،على غــرار بقية شركات التكنولوجيا ،تتعاون بشكل
مباشر مــع صانعي الـهــواتــف الذكية لضمان مــاء مــة أنظمتها مع
أجهزتها.
وأكــد المتحدث أن الحظر سيفرض على «غوغل» وقف أنشطتها
الـتـجــاريــة مــع «ه ـ ــواوي» فيما يتعلق بنقل الـمـعــدات والـبــرمـجـيــات
والخدمات التقنية غير المتاحة للعامة ،مما يعني أن نظام أندرويد
المتاح لـ «هواوي» سيقتصر على النسخة المفتوحة المصدر.
ً
وسيفرض الحظر كذلك على «هواوي» الوصول يدويا للتحديثات
ومـلـفــات التصحيح مــن خــدمــة «أن ــدروي ــد أوب ــن س ــورس بــروجـكــت»
المتاحة لكل المبرمجين ،وأن توزع بنفسها التحديثات لمستخدميها.
ً
وق ــال مـصــدر مـطـلــع ،لــوكــالــة «بـلــومـبــرغ نـيــوز» اإلخ ـبــاريــة ،طالبا
عدم كشف هويته ،إن «هواوي» لن تكون قادرة على تقديم تطبيقات
«غوغل» وخدماتها في المستقبل ،في وقت لم تعلق الشركة الصينية
على قرار الحظر.
و«هواوي» من الشركات الرائدة في شبكات الجيل الخامس ( 5جي)
ّ
الجديد للهواتف الذكية ،وتخطت مبيعات هواتفها مبيعات «آيفون»
من «آبل» في الربع األول من عام  ،2019وانتزعت من الشركة األميركية
المرتبة الثانية في سوق الهواتف الذي تتربع «سامسونغ» على عرشه.
موردين أجانب ،وتشتري ّ
لكن الشركة الصينية تعتمد على ّ
مكونات
ً
ً
ـارا منها مــن مـ ّ
ـورديــن
بقيمة  67مليار دوالر سـنــويــا ،نحو  11مـلـيـ
أميركيين ،بحسب صحيفة «ذا نيكي» اليومية.
وتشن واشنطن حملة ضارية ضد «هواوي» ،وتحاول إقناع حلفائها
بعدم السماح للصين بلعب دور في بناء شبكات الجيل الخامس ،كما
يحظر على الوكاالت الحكومية األميركية شراء تجهيزات «هواوي».
والسبت الماضي ،قال مؤسس «هواوي» رين تشنغفاي« :لم نفعل
ً
أي شــيء ينتهك ال ـقــانــون» ،مضيفا أن تأثير اإلجـ ــراء ات األميركية
ً
سيكون محدودا.
ويثير التاريخ العسكري لرين ،إلى جانب قلة الشفافية في الشركة،
المخاوف في عدد من الدول من ارتباط «هواوي» بالجيش الصيني
وأجهزة االستخبارات.
( أ ف ب)

ةديرجلا
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محليات

«الصحة» :جاهزون لمواجهة أي طارئ في المنطقة
باسل الصباح :مخزون األدوية بالمستودعات يكفي  6أشهر
عادل سامي

طمأن وزير الصحة المواطنين
والمقيمين بأن وزارة الصحة
مستعدة ألي طارئ قد ً
يحدث في المنطقة ،الفتا إلى
أن مخزون األدوية يكفي 6
أشهر.

أك ــد وزيـ ــر الـصـحــة د .بــاســل
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة الـ ـت ــام ــة
لمواجهة أي طارئ قد يحدث في
المنطقة ،الفـتــا إلــى أن مخزون
األدوية والحقن واللوازم الطبية
في المستودعات الطبية يكفي
 6أشهر.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن األدو ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ــالـ ـ ــوقـ ـ ــايـ ـ ــة م ــن
اإلش ـ ـعـ ــاع مـ ـت ــواف ــرة وت ـك ـفــي
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
فـ ــي ح ـ ــال حـ ـ ــدوث أي طـ ــارئ
بالمنطقة.
وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة فــي
تصريح للصحافيين مساء
أمس األول على هامش غبقة
جمعية الجراحين ،إن كثيرا
من طلبيات األدو يــة ستصل
إل ــى ال ـ ـ ــوزارة ف ــي الـمـسـتـقـبــل
ال ـقــريــب ،وأن ق ـطــاع الــوقــايــة
م ـ ـ ــن اإلش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـل ـ ــى أهـ ـب ــة
االستعداد.
وأشــار إلــى أن خطة وزارة
ال ـص ـح ــة مـ ـع ــدة ق ـب ــل ح ــدوث
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـشـ ـه ــده ــا

ً
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المنطقة في اآلو نــة األخيرة،
وت ــم تـفـعـيـلـهــا قـبــل  5أشـهــر،
وتم استخدامها وقت حدوث
األ مـ ـط ــار ف ــي ش ـهــر سبتمبر
الماضي.
وأكــد د .باسل الصباح أن
الـلـجـنــة ال ـمــركــزيــة ل ـل ـطــوارئ
وال ـت ــي ق ــام بـتـشـكـيـلـهــا على
اتـ ـص ــال دائـ ـ ــم ب ـك ــاف ــة م ــراف ــق
ال ـ ـ ــوزارة ،ح ـيــث تـجـتـمــع مــرة
كــل  6أ شـهــر لمتابعة الخطة
بينما تجتمع اللجان الفرعية
مرة شهريا.
وتمنى وز يــر الصحة عدم
ن ـش ــوب حـ ــرب ف ــي الـمـنـطـقــة،
واألم ـ ـ ـ ــن وال ـ ـ ـسـ ـ ــام ل ـل ـك ــوي ــت
وكافة الدول.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة
ت ـش ـك ـيــل رابـ ـطـ ـت ــي ال ـص ـيــدلــة
اإلك ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة والـ ـ ــراب ـ ـ ـطـ ـ ــة
ا لـكــو يـتـيــة لـلـتـطــو يــر المهني
للصيادلة ،مؤكدا أنه سيكون
لهما فــوا ئــد جمة تعود على
مهنة الصيدلة والمواطنين.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل

الـ ــراب ـ ـط ـ ـت ـ ـيـ ــن س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي إلـ ــى
تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـصـ ـي ــدل ــة
والعمل الصيدلي عموما.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد رئ ـي ــس
جمعية الجراحين د .سلمان
ال ـص ـب ــاح اه ـت ـم ــام الـجـمـعـيــة
بتدريب الجراحين وابتعاثهم
لدورات تدريبية عالمية ،إلى
ج ــان ــب اه ـت ـمــام ـهــا بــال ـطــاقــم
الـتـمــريـضــي وتـنـظـيــم دورات
تدريبية لصقل مهاراتهم.
وق ــال سلمان الـصـبــاح في
تصريح مماثل للصحافيين
عـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش ال ـ ـغ ـ ـب ـ ـقـ ــة إن
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة م ـ ـه ـ ـت ـ ـمـ ــة كـ ــذلـ ــك
بــإ شــراك المجتمع فــي العمل
الـ ـصـ ـح ــي الـ ـتـ ـط ــوع ــي خ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،مـ ــن خ ــال
إقامة وتنظيم دورات تدريبية
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع عـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الصحية.
من جانب آخر ،أعلن وكيل
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــد
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة
ال ـم ـســانــدة د .فـ ــواز الــرفــاعــي

ً
باسل الصباح وسلمان الصباح يتوسطان عددا من حضور غبقة جمعية الجراحين
عن تقديم محاضرات توعوية
لــرواد المساجد فــي مختلف
مـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـ ـكـ ــويـ ــت ح ــول

أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـحـ ــركـ ــة والـ ـنـ ـش ــاط
الـبــدنــي خ ــال شـهــر رمـضــان
ال ـم ـبــارك .وذك ــر الــرفــاعــي في

العازمي :المقاعد الجامعية تكفي لخريجي الثانوية
جال على اللجان وشدد على تهيئة األجواء المناسبة للطلبة

فهد الرمضان

بـيـنـمــا سـجـلــت "ال ـتــرب ـيــة"  271حــالــة ح ــرم ــان لطلبة
"غشاشين" في اليوم األول الختبارات الثانوية العامة،
حيث بلغ عدد حــاالت الحرمان في العلمي  ،169بينما
سجلت في القسم األد بــي  100حالة ،فضال عن حالتين
في التعليم الديني ،أكد الموجه الفني لمادة الرياضيات
عبدالرزاق البغلي عدم وجود أي مالحظات على االختبار
النهائي للمادة ،مشيرا إ لــى أ نــه كــان بمستوى الطالب
المتوسط ،واألسئلة كانت ضمن المنهج الدراسي.
وأشـ ـ ــار ال ـب ـغ ـلــي إلـ ــى أن أعـ ـم ــال ال ـت ـص ـح ـيــح وتـقـيـيــم
ا لــدر جــات بــدأت في كنترول الثانوية العامة ،وستقسم
أوراق ال ـطــاب إل ــى ثــاثـيــن لـجـنــة تـصـحـيــح مـكــونــة من
معلمي رياضيات ذوي خبرة ،مطمئنا الطالب وأولياء
أمورهم بأن أوراقهم ستمر على أكثر من مرحلة.
بـ ــدوره ،ذك ــر الـمــوجــه األول لـلـغــة الـفــرنـسـيــة بمنطقة
مبارك الكبير التعليمية باإلنابة بدر العجمي ،أن طالب
الصف الثاني عشر (أدبــي) باشروا أمــس اختبار اللغة
الفرنسية ،ا ل ــذي ا مـتــاز بالسهولة وا لــو ضــوح ،و لــم ترد
أي اسـتـفـســارات حــولــه ،وكــانــت األص ــداء جـيــدة مــن قبل
المعلمين والطالب ،مشيرا إلى أن لجان التصحيح بدأت
فــي التاسعة مـســاء أ مــس األول ،و مــن المتوقع االنتهاء
منها مساء االثنين.

●

فهد الرمضان

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي أن اختبارات الثانوية
الـعــامــة ج ــاءت فــي الـمـسـتــوى الطبيعي
المطلوب لقياس مدى التحصيل العلمي
ً
لـلـطـلـبــة ،مـ ـش ــددا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تهيئة
م ـســؤولــي "ال ـتــرب ـيــة" الـبـيـئــة الـمـنــاسـبــة
للطلبة ألداء اختباراتهم ،ومراعاة أجواء
التوتر والصيام في هذا الشهر الفضيل.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها
العازمي على لجان اختبارات الثانوية
ال ـعــامــة ف ــي "ث ــان ــوي ــة ال ــروض ــة لـلـبـنــات"
و"ثانوية عبدالله الجابر الصباح للبنين"
التابعتين لمنطقة العاصمة التعليمية،
إذ أك ــد أن االخ ـت ـب ــارات ت ــراع ــي ال ـفــروق
الـفــرديــة للطلبة ،دون اإلضـ ــرار بـجــودة
التعليم.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر إن ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ب ـل ـج ــان
االختبارات كبيرة ،وهي مؤهلة للتعامل
مــع الـطـلـبــة بــأسـلــوب يــوفــر لـهــم الــراحــة
والبيئة المناسبة لإلجابة عن األسئلة
دون ض ـ ـغـ ــوط ن ـف ـس ـي ــة ،كـ ـم ــا ي ـح ــرص

العازمي يتحدث إلى أحد الطلبة في
لجان االختبارات أمس
التربويون فــي اللجان على عــدم زيــادة
ً
توتر الطالب أثناء أدائه لالختبار ،مؤكدا
في الوقت ذاته أن أبوابه مفتوحة في حال

لمس الطلبة أو أولياء أمورهم أي خلل
في أي من اللجان.
وأضاف أن الوزارة ماضية في تطبيق

لــوائـحـهــا المعنية بــاالخ ـت ـبــارات ،إذ إن
أبرز مهامها الحفاظ على جودة التعليم
ومـ ـح ــارب ــة ظـ ــاهـ ــرة الـ ـتـ ـف ــوق وال ـن ـج ــاح

ً
ً
«الشؤون» :تنفيذ  346مشروعا خيريا منذ مطلع 2019
الهاجري لـ ةديرجلا  263 :منها يعود ريعها لتوطين العمل الخيري

توجه لزيادة
المشروعات
الخيرية
وتوجيهها
إلى الداخل
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كشفت وكـيـلــة وزارة الـشــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ،ه ـن ــاء
الهاجري ،أن "إجمالي المشروعات
الخيرية المنفذة داخ ــل الكويت
خالل الفترة من مطلع يناير حتى
نهاية أبريل الماضيين ،بلغ 346
ً
مشروعا" ،مشيرة إلى أن "ثمة 263
ً
ّ
مشروعا منها موجه ريعها إلى
توطين العمل الخيري ومساعدة
المحتاجين في الداخل".
وذكــرت الهاجري لـ "الجريدة"
أن "ه ـن ــاك تــوج ـهــا ل ــدى ال ـ ــوزارة
لزيادة مشروعات توطين العمل
الخيري ،وتوجيهها إلى الداخل
في م ــوازاة المشروعات الخيرية
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة الـ ـت ــي
تنفذها الجمعيات الخيرية في

دول وب ـل ــدان ع ــدة عـلــى مستوى
العالم" ،الفتة إلى أنه "بتعليمات
مباشرة من وزيــر الـشــؤون سعد
الخراز ،أطلقت الوزارة العديد من
الـمـشــروعــات الخيرية الداخلية،
منها على سبيل المثال ال الحصر،
حـمـلــة ال ـغــارم ـيــن ،إلط ــاق ســراح
الـمـسـجــونـيــن ع ـلــى ذم ــة قـضــايــا
مالية ،بالتعاون مع  3جمعيات
خ ـ ـيـ ــريـ ــة ،ب ـ ـهـ ــدف ت ــوجـ ـي ــه ج ــزء
م ــن أم ـ ــوال ال ـت ـبــرعــات لمصلحة
المحتاجين بالداخل".
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـهـ ــاجـ ــري إن "قـ ـ ــرار
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء رق ــم  867لسنة
 ،2001أ ك ـ ـ ــد ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـش ـج ـيــع
توطين ريــع العمل الخيري غير
ال ـم ـشــروط وتــوجـيـهــه إل ــى داخــل
الـكــويــت ،مــن خــال تبني اللجان
بـعــض ال ـم ـشــروعــات الـخــدمــاتـيــة

ك ـب ـنــاء دور ال ـع ـب ــادة والـ ـم ــدارس
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ودور الــرعــايــة
ً
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ف ـض ــا ع ــن تـقــديــم
الـخــدمــات االجتماعية واألعـمــال
الـ ـخـ ـي ــري ــة األخ ـ ـ ـ ــرى وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
إلعداد البرامج اإلعالمية الخاصة
بتوعية المتبرعين وأهــل الخير
بأهمية تبني مشروعات خيرية
داخلية".
وأكـ ـ ــدت أن "الـ ـك ــوي ــت سـبــاقــة
ورائــدة في مجال العمل الخيري
واإلنساني ،السيما أن الجمعيات
الـخـيــريــة الكويتية عــامــة ب ــارزة
في ساحات العطاء والبذل وفعل
الخير ،عبر تحركاتها الميدانية
ال ــواس ـع ــة ل ـم ـســاعــدة ال ـم ـعــوزيــن
والـمـحـتــاجـيــن والـمـنـكــوبـيــن في
شتى بقاع األرض ومــن أقصاها
إل ــى أق ـص ــاه ــا" ،م ـش ــددة ع ـلــى أن

سكن العزاب بالفروانية
لرصد
حمالت
ً
وجهت  59إنذارا إلى عقارات مخالفة

ً
استكماال للحمالت الميدانية التي تنفذها لجنة
متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص
والـنـمــوذجــي لــرصــد المخالفين وات ـخــاذ االج ــراء ات
ال ـقــانــون ـيــة بـحـقـهــم ،ن ـفــذ ق ـســم مـتــابـعــة الـمـخــالـفــات
الـهـنــدسـيــة ال ـتــابــع لـمــراقـبــة ال ـب ـنــاء ب ـ ــإدارة الـتــدقـيــق
والمتابعة الهندسية بـفــرع بلدية ا لـفــروا نـيــة حملة
على سكن العزاب بمناطق خيطان والعمرية والرابية
ً
أسـفــرت عــن توجيه  59إن ــذارا ل ـ  59عـقــارا فضال عن
التعامل مع  4شكاوى لسكن العزاب.

وأكد مراقب عام البناء بإدارة التدقيق بفرع بلدية
الفروانية مشعل ا لـعــد هــان أن مفتشي قسم متابعة
المخالفات الهندسية يعملون على قدم وساق لرصد
سكن العزاب واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم بناء
على تعليمات مباشرة من رئيس لجنة متابعة ظاهرة
سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي
ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية
ومبارك الكبير عمار العمار.
وتابع العدهان أنه تم توجيه العديد من االنذارات

"ه ــذه الـتـحــركــات بمنزلة ترجمة
حقيقية للموقف الرسمي للقيادة
السياسية في البالد ،على رأسها
قائد العمل اإلنساني سمو األمير
الشيخ صباح األحمد".
وذكرت الهاجري أن "هناك دورا
رائدا وحيويا للجمعيات الخيرية
فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ الـ ـحـ ـم ــات اإلغ ــاث ـي ــة
الـخــارجـيــة ،إلــى جــانــب ذلــك فهي
تبذل جهودا ملموسة في تنفيذ
مشروعات خيرية متنوعة داخلية،
ً
حرصا منها على توطين العمل
الخيري ،وتوجيه جــزء كبير من
أموال التبرعات إلى الداخل لرفع
المعاناة عن بعض الفئات وسد
احتياجاتهم".
وأضـ ــافـ ــت أن ـ ــه "خـ ـ ــال اآلون ـ ــة
األخـيــرة تــم تنفيذ عــدد كبير من
الـ ـحـ ـم ــات ال ـخ ـي ــري ــة ال ــداخ ـل ـي ــة،

ً
الفتا إلى أنه في حالة عدم استجابة مالك العقارات في
إخالء عقاراتهم المخالفة من العزاب ستتم مخاطبة
وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عنها.
وأكــد ان هناك متابعة حثيثة مــن وزيــر األوقــاف
وال ـش ــؤون االســامـيــة وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون البلدية
فهد الشعلة والمدير العام للبلدية أحمد المنفوحي
بالتعامل مــع ملف الـعــزاب بكل حــزم لحين القضاء
على هذه الظاهرة التى باتت دخيلة على المجتمع
الكويتي.

هناء الهاجري

الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـنـ ــوعـ ــت أه ـ ــداف ـ ـه ـ ــا ب ـيــن
سـ ـ ـ ـ ـ ــداد إي ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــارات ع ـ ـ ــن ب ـع ــض
األس ــر المحتاجة ،وس ــداد أمــوال
ً
الغارمين ،فضال عــن مشروعات
إف ـطــار الـصــائــم وذب ــح األضــاحــي
وغيرها من المشروعات الخيرية
األخرى".

ً
الوهمي ،مشيرا إلى أن هذا كله يصب في
النهاية بمصلحة الطالب ليحصل على
مـسـتــوى علمي جـيــد يــؤهـلــه الستكمال
دراساته الجامعية دون تعثر.
وفــي سياق متصل ،أكــد العازمي أنه
ً
إي ـم ــان ــا م ــن ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة بــأهـمـيــة
ال ـ ـنـ ــشء والـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي ت ـس ـي ـيــر عـجـلــة
الـتـنـمـيــة ،ف ــإن ف ــرص التعليم الجامعي
والـمـهـنــي وال ـحــرفــي ف ــي ك ــل مــؤسـســات
التعليم الـعــالــي مـتــوفــرة بمقاعد تكفي
الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن وأب ـن ــاء الـكــويـتـيــات
ال ــذي ــن ي ـخــوضــون اخ ـت ـب ــارات الـثــانــويــة
العامة ،داعيا أبناءه الطلبة إلى اختيار
تخصصات جامعية تناسب مهاراتهم
وقــدرات ـهــم مــن ج ـهــة ،وتـثـمــر فــي تنمية
الكويت من جهة أخرى.
ووجـ ـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ش ـ ـكـ ــره لـ ـقـ ـي ــادات
"التربية" والمعلمين وجميع العاملين
ف ــي ل ـج ــان االخـ ـتـ ـب ــارات ع ـلــى جـهــودهــم
ً
طوال فترة االختبارات ،مؤكدا أن عملية
ً
تصحيح االختبارات ستكون أوال بأول
ً
حرصا على عدم تأخير نتائج الطلبة.

ُ
مجالس إدارة «جابر
ب
تعاق
ّ
األحمد» أخر تجهيز األسواق
●

•

●

ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ــس أن
ال ـم ـحــاضــرات تـقــدمـهــا إدارة
خـ ــدمـ ــات ال ـ ـعـ ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي

م ـ ــن خـ ـ ــال أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
التوعوية الصحية بالتنسيق
مع صندوق إعانة المرضى.
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ً
ً
أ صــدرت وزارة الشؤون االجتماعية بيانا صحافيا
بشأن جمعية جابر األحمد التعاونية ،أكدت خالله أنه
"نتيجة لتعاقب مجالس إدارة عدة على الجمعية ،بداية
ً
من جمعية القيروان التعاونية عام  ،2011وصوال إلى
جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية حتى نهاية
ً
عام  ،2018ونظرا التساع مدينة جابر األحمد فقد تأخر
تجهيز األسواق المركزية الرئيسية ،وتم افتتاح أفرع
عدة والسوق المركزي المصغر".
وقالت الوزارة ،إنه" عند تسلم مجلس اإلدارة الحالي
مـهــام عمله ،خــا طــب ا ل ــوزارة للحصول على موافقتها
المالية لتجهيز وتأثيث ســو قــي قطعتي (  6و  ،)7من
ثم مخاطبة إدارة المنشآت التعاونية الختيار المكتب
االس ـت ـش ــاري" ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه "ت ــم تــوق ـيــع ال ـع ـقــد مع
المكتب و ج ــاري ،و تــأ هـيــل ا لـشــر كــات لــد عــو تـهــا لتقديم
عطاء اتها والتوقيع مع الشركة الفائرة خالل  3أشهر
من اآلن".

لجنة «األحمدي» ترجئ طلب
المطاحن توفير مقر بالمزارع
●

علي حسن

ع ـق ــدت ل ـج ـنــة م ـحــاف ـظــة األح ـ ـمـ ــدي ال ـتــاب ـعــة
للمجلس البلدي اجتماعها الدوري ،أمس ،حيث
أبقت على جدولها االقتراح المقدم من العضوين
حمدي العازمي وعبدالله الرومي بشأن توفير
مقر لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
بمزارع الوفرة والعبدلي ،وذلك لبيع األعالف.
وواف ـق ــت الـلـجـنــة عـلــى طـلــب وزارة األوق ــاف
والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة ن ـقــل م ــواق ــف ال ـس ـيــارات
المخصصة لمسجد بالقطعة  2بمنطقة الوفرة
الزراعية.

وأعادت اللجنة الى الجهاز االقتراح المقدم
مــن عضو المجلس الـبـلــدي د .على العازمي
والـخــاص باستحدات طــريــق مختصر يربط
مــديـنـتــي ص ـبــاح األح ـم ــد الـسـكـنـيــة والـكــويــت
لمزيد من التحديث على الموافقات.
ووافقت على الطلب المقدم من شركة نفط
ا لـكــو يــت للتصريح بتخصيص مــو قــع بديل
لموقع المكاتب المؤقتة بموجب قرار اللجنة
ال ـم ــؤق ـت ــة بـمـنـطـقــة ال ـش ـع ـي ـبــة ل ـش ــرك ــة جـتـكــو
العالمية التجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ
مشروع تقديم الخدمات لعمليات الحفر.

4
محليات
خليجي لتأمين إمداد السوق العالمي بالطاقة
تنسيق
الجارالله:
ً
ةديرجلا

•
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رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت غدا لبحث ملفات مهمة منها الحدود البحرية
ناصر الخمري

أك ــد نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
خــالــد ال ـجــارال ـلــه ،أن مستقبل
الـعــاقــات الـكــويـتـيــة -العراقية
ي ـب ـعــث ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاؤل ،مـعــربــا
عــن تطلعه الستكمال البلدين
ت ـطــويــر وت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون في
جميع المجاالت.

وك ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ـجـ ـ ــارال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
خ ـ ـ ــال الـ ـغـ ـبـ ـق ــة ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ــدى
الـ ـك ــوي ــت ،ع ــن زي ـ ـ ــارة مــرتـقـبــة
ً
غ ــدا لــرئـيــس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
ع ـ ــادل ع ـبــدال ـم ـهــدي لـلـكــويــت،

الكويت تؤكد دعمها لعقد قمة عربية في مكة
في إطار حرصها على مواجهة التحديات
التي تمر بها المنطقة ،وتداعياتها على األمن
والسلم اإلقليميين والدوليين ،أكدت الكويت
دعمها وتأييدها لعقد القمة العربية الطارئة،
التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة

العربية السعودية الشقيقة في مكة المكرمة.
ورح ـب ــت ال ـكــويــت ب ــدع ــوة خ ــادم الـحــرمـيــن
الشريفين ،إذ باشرت مندوبيتها الدائمة لدى
جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة ف ــور تسلمها لــدعــوة
المملكة من األمانة العامة إلــى إرســال الدعم
والتأييد لعقد هذه القمة.

لبحث أوجه التعاون المشترك،
والعديد من الملفات المهمة،
ومن بينها ما يتعلق بالحدود
البحرية ،الفتا إلــى أن الزيارة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـ ــوزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
العراقي محمد الحكيم ضمن
اللجنة العليا المشتركة حققت
تقدما إيجابيا في هذا الملف.
وحـ ــول ع ــدم دعـ ــوة الـكــويــت
مواطنيها إلى مغادرة العراق
بعد التحذيرات التي أطلقتها
بـعــض ال ـ ــدول ،ق ــال الـجــارالـلــه:
«ت ـق ـي ـي ـم ـنــا ل ـل ــوض ــع ال يــدعــو
ال ــى أن ن ـحــذر الـمــواطـنـيــن ،أو
ن ــدع ــوه ــم ل ـم ـغ ــادرة األراض ـ ــي
الـعــراقـيــة» ،مــؤكــدا انــه «عندما
نشعر أن األمر يتطلب المغادرة
سنفعل ذلك».
وبـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات

األخـيــرة لمسؤولين إيرانيين
وأميركيين حــول عــدم الرغبة
ف ــي الـ ــدخـ ــول ب ـم ــواج ـه ــة ،ق ــال
«إن ال ـتــوتــر م ــوج ــود ،ووت ـيــرة
ال ـت ـص ـع ـيــد م ـت ـس ــارع ــة ،ول ـكــن
نحن نستقبل تلك التصريحات
بشكل ايجابي ،ومن شأن تلك
ال ـت ـصــري ـحــات أن ت ـن ــزع فتيل
األزم ــة» ،مــؤكــدا أن الكويت لن
تتردد في تقديم أي خطوة في
سبيل التهدئة.

تنسيق واتفاقيات
وحـ ـ ـ ـ ــول انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار الـ ـ ـق ـ ــوات
األميركية ،كشف أن «االتصاالت
مع الجانب األميركي متواصلة،
ون ـع ـمــل ف ــي اطـ ــار االت ـفــاق ـيــات
واالستحقاقات التي تفرضها

ت ـل ــك االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ،وب ــال ـت ــال ــي
اي تنسيق وت ــواص ــل هــو أمــر
طبيعي».
وأوضح انه من الطبيعي أن
تتخذ الكويت خطوات لحماية
أم ــن الـسـفــن الـنـفـطـيــة ،وهـنــاك
تنسيق وتواصل بين الكويت
ودول مجلس التعاون لتوفير
الضمانات واإلمداد المتواصل
لمصادر الطاقة ألسواق العالم.
وعـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــم ال ـ ـ ـتـ ـ ــي دع ـ ــا
إليها الـعــاهــل الـسـعــودي ،أكد
ال ـج ــارال ـل ــه ،ان ال ـكــويــت دائـمــا
ت ـح ــرص ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة فــي
ال ـق ـم ــم ال ـع ــرب ـي ــة واالس ــامـ ـي ــة
«وبهذه المناسبة نقدر دعوة
األش ـق ــاء لـعـقــد ال ـق ـمــم ،ونــؤكــد
ان ه ـ ـ ــذه الـ ـ ــدعـ ـ ــوة تـ ـعـ ـب ــر عــن
حـ ــرص األشـ ـق ــاء ف ــي الـمـمـلـكــة

العربية السعودية على البحث
والـ ـتـ ـش ــاور ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بما
تواجهه المنطقة من تداعيات
خطيرة».
وق ـ ـ ــال إن «ال ـ ـكـ ــويـ ــت ك ــان ــت
ومـ ـ ـ ــازالـ ـ ـ ــت تـ ـتـ ـطـ ـل ــع بـ ـتـ ـف ــاؤل
ال ــى ط ــي صـفـحــة م ـلــف األزم ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ل ـ ـت ـ ـت ـ ـفـ ــرغ دول
المنطقة لمجابهة التحديات
التي تواجهها».
وب ـش ــأن الـ ــزيـ ــارات األخ ـي ــرة
لوزراء خارجية عدد من الدول،
ق ـ ــال الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،إن ال ـك ــوي ــت
حريصة على تعزيز عالقاتها
مع دول العالم ،نافيا ان يكون
هـنــاك اي م ـب ــادرات قــد بحثت
مع وزراء الخارجية الضيوف
حول أي ملف.
وع ـ ــن ح ــرك ــة ال ـت ـن ـق ــات فــي

خالد الجارالله

وزارة الخارجية ،أكد الجارالله،
أن حــر كــة ا لـتـنـقــات بالنسبة
لإلداريين ستتم قريبا جدا.

إنقاذ طفل انحشر في غسالة مالبس «تعاونية الفيحاء» توزع السلة
الرمضانية بدينار
●
محمد الشرهان

ّ
تـمــكــن رج ــال اإلط ـفــاء مـســاء أم ــس من
إنقاذ طفل انحشر داخل غساله في منزل
أس ــرت ــه ،ول ــم يـسـفــر ال ـح ــادث عــن إصــابــة
الطفل إال أن رجال اإلطفاء وصفوا عملية
إنقاذه بالمعقدة.
وفـ ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،قـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة
العالقات العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لــإطـفــاء العميد خليل االم ـيــر ،إن غرفة
ً
الـعـمـلـيــات تـلـقــت ب ــاغ ــا بــانـحـشــار طفل
داخ ــل غـســالــة فــي مـنــزل أســرتــه بمنطقة
ً
الفردوس ،مشيرا إلى أنه فور تلقي البالغ
تــم تــوجـيــه مــركــز إط ـفــاء الـعــارضـيــة إلــى
ً
الموقع ،فعملوا على تهدئة الطفل نفسيا،
وم ــن ثــم تخليصه بــاسـتـخــدام الـمـعــدات
الخاصة لإلنقاذ.
ول ـف ــت ال ـع ـق ـيــد األمـ ـي ــر إلـ ــى أن رج ــال
اإلط ـفــاء نـجـحــوا فــي إخ ــراج الـطـفــل دون
أي إصابات.

رجال اإلطفاء خالل إخراج طفل من الغسالة

أك ـ ــد ع ـض ــو م ـج ـلــس اإلدارة
ورئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـم ـش ـت ــري ــات
بـجـمـعـيــة ال ـف ـي ـحــاء الـتـعــاونـيــة
عبدالله الوزان انتهاء الجمعية
م ــن ت ــوزي ــع الـسـلــة الــرمـضــانـيــة
عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن األسـ ـب ــوع
الماضي ،وتم التوزيع عن طريق
البطاقة العائلية الجديدة.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــوزان فـ ــي ت ـصــريــح
أمـ ـ ــس ،إن ل ـج ـنــة ال ـم ـش ـتــريــات
أخ ـ ــذت ع ـلــى عــات ـق ـهــا أن تـقــدم
األفضل للمساهمين بمناسبة
ً
شهر رمـضــان الـمـبــارك ،مبينا
أن ال ـس ـلــة الــرم ـضــان ـيــة ت ـنــدرج
ض ـم ــن ج ـم ـلــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـتــي
تحرص الجمعية على توفيرها
ً
للمساهمين سنويا.
وأض ــاف أن الـسـلــة تضمنت
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن األجـ ـ ـه ـ ــزة

الكهربائية وتم توزيعها بسعر
رم ــزي وه ــو دي ـنــار واح ــد فقط،
السـيـمــا أن الـجـمـعـيــة حريصة
ع ـلــى ت ـك ــرار م ـثــل ه ــذه ال ـســات
وعروض أخرى ألهالي الفيحاء.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة
ً
ً
ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ـ ــا
ً
ت ـســوي ـق ـيــا وت ـخ ـف ـي ـضــات عـلــى
أكثر من  300صنف بداية الشهر
ً
ا ل ـم ـبــارك ،مبينا أن المهرجان
ال ق ــى ا سـتـحـســان المساهمين
وقبولهم.
وذكــر ال ــوزان أنــه تم التركيز
فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ال ـ ـعـ ــام ال ـح ــال ــي
على تخفيض األسعار لخدمة
م ـس ــاه ـم ــي وأه ـ ــال ـ ــي الـمـنـطـقــة
ً
ورواد ا ل ـج ـم ـع ـي ــة ،م ـب ـي ـن ــا أن
الـجـمـعـيــة سـتـنـظــم ال ـعــديــد من
المهرجانات والفعاليات خالل

عبدالله الوزان

الـشـهــر ال ـكــريــم مـنـهــا مـهــرجــان
ل ـل ـخ ـضــار والـ ـف ــواك ــة واألوانـ ـ ــي
المنزلية.

«اإلطفاء» شاركت في المنتدى
العالمي للحد من الكوارث

ً
وفد «اإلطفاء» مشاركا في المؤتمر

●

محمد الشرهان

شـ ـ ــار كـ ـ ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ــاط ـف ــاء بــال ـم ـن ـتــدى الـعــالـمــي
الـ ـ ـس ـ ــادس ل ـل ـح ــد مـ ــن م ـخــاطــر
الكوارث ،والذي تنظمه الحكومة
السويسرية ،ويعقد بالعاصمة
ج ـن ـيــف ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مكتب
األمم المتحدة ،للحد من مخاطر
الكوارث.
وت ــرأس وفــد الكويت رئيس
قـ ـس ــم الـ ـخـ ـط ــط وال ـم ـع ـل ــوم ــات
وضــابــط االت ـصــال الــوطـنــي مع
مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث المقدم مشاري
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرس ،وض ـ ــاب ـ ــط الـ ـع ــاق ــات
الدولية باإلدارة العامة لإلطفاء
النقيب محمد العجمي.
وتم خالل المنتدى مراجعة
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـم ـ ـحـ ــرز ألولـ ـ ــويـ ـ ــات
وأهداف إطار «سنداي» العالمي،
ل ـل ـح ــد مـ ــن م ـخ ــاط ــر ال ـ ـكـ ــوارث،
والتطرق إ لــى أهمية تحقيقها
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي،

ك ـم ــا ت ـض ـم ــن ال ـم ـن ـت ــدى ورش
ع ـمــل مـخـتـلـفــة تـ ـب ــادل خــالـهــا
الـمـشــاركــون الـتـجــارب العلمية
والفنية والخبرات ذات العالقة
بالحد من مخاطر الكوارث.
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى،
استقبل السفير جـمــال الغنيم
ف ــي م ـق ــر ال ــوف ــد الـ ــدائـ ــم ل ــدول ــة
الـ ـك ــوي ــت ف ـ ــي ج ـن ـي ــف ال ـم ـق ــدم
الـ ـ ـف ـ ــرس والـ ـنـ ـقـ ـي ــب ال ـع ـج ـم ــي،
الطالعهما على المحاور التي
تم التطرق إليها خالل المنتدى.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـغ ـن ـي ــم
بالكوادر الوطنية التي تمتلكها
«اإلطفاء» ،وأثنى على جهودهم،
خصوصا بعد انضمام ضباط
م ـخ ـت ـص ـي ــن مـ ـ ــن اإلدارة إ ل ــى
منظمات عالمية مختلفة مثل
مكتب الحد من مخاطر الكوارث
وفـ ــريـ ــق ال ـت ـق ـي ـي ــم وال ـت ـن ـس ـيــق
للكوارث باألمم المتحدة.
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برلمانيات

الستكمال المنظومة التشريعية وتالفي المالحظات التي وجهت للكويت
محيي عامر

بهدف استكمال المنظومة
التشريعية ،بما يتوافق مع
متطلبات اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد،
أحالت الحكومة إلى المجلس
مشروع قانون لتعديل قانون
الجزاء.

في مشروع بقانون جاء لتالفي
المالحظات التي وجهت للكويت،
والستكمال المنظومة التشريعية،
أحالت الحكومة مشروعا بقانون
ب ـت ـع ــدي ــل ب ـع ــض أح ـ ـكـ ــام ق ــان ــون
الجزاء ،بما يجرم الرشوة اإليجابية
والسلبية للموظفين العموميين
األجـ ـ ــانـ ـ ــب ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ـجــريــم
الرشوة في القطاع الخاص ،ومن
نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل
األشخاص االعتباريين.
وجاء في نص المشروع بقانون،
الذي حصلت "الجريدة" على نسخة
منه ما يلي:
مادة أولى
تضاف فقرة ثانية إلــى المادة
( )138من قانون الجزاء المشار إليه
نصها كالتالي:
"يـعــاقــب ب ــذات العقوبة كــل من
ً
وعد شاهدا بمزية غير مستحقة
أو عــرض ـهــا عـلـيــه أو مـنـحـهــا لــه،
لتحريضه عـلــى اإلدالء بشهادة
زور أو تدخل في اإلدالء بالشهادة
أو تقديم األدلة في إجراءات تتعلق
بتحقيق جناية أو جنحة".
مادة ثانية
ي ـس ـت ـبــدل ب ـع ـن ــوان "ال ـج ــرائ ــم
ال ـم ـخ ـل ــة بـ ــواج ـ ـبـ ــات ال ــوظ ـي ـف ــة
العامة" والواردة في الفصل األول
من القانون رقم  31لسنة 1970
ال ـم ـشــار إل ـي ــه ع ـن ــوان "ال ـجــرائــم

المخلة بواجبات الوظيفة".
مادة ثالثة
يضاف إلى القانون رقم  31لسنة
 1970المشار إليه المواد التالية:
مادة 59
يـ ـع ــاق ــب ك ـ ــل عـ ــامـ ــل أو عـضــو
مجلس إدارة لدى أحد األشخاص
االع ـت ـب ــاري ــة ال ـخ ــاص ــة أو أي من
العاملين لديهم بــأي صفة كانت
ب ـش ـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر م ـبــاشــر،
متى ارتكب فعال من أفعال جريمة
الرشوة المؤثمة بالمواد ( 35و37
و )40/1مــن ه ــذا ال ـقــانــون ،مقابل
القيام بعمل أو االمتناع عن القيام
ب ــه ،وذلـ ــك بــالـحـبــس الـ ــذي ال تقل
مدته عــن  3سـنــوات وال يـجــاوز 5
سنوات ،وبغرامة تساوي ضعف
قيمة الرشوة وال تقل عن  50دينارا.
وتسري األحكام السابقة على كل
موظف عمومي أجنبي أو موظف
مــؤسـســة دول ـي ــة عـمــومـيــة ارتـكــب
فعال من األفعال المؤثمة بمقتضى
هذه المادة.
مادة 60
يعاقب على أفعال عرض الرشوة
أو الوساطة في تقديمها والمؤثمة
بنص المادة ( )39متى وقعت حال
ارتكاب جرائم الرشوة المنصوص
عليها في المادة السابقة ،بالحبس
الذي ال تقل مدته عن ثالث سنوات
وال يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز خ ـ ـمـ ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات،

وبــال ـغــرامــة ال ـتــي ال تـقــل ع ــن الــف
دينار وال تزيد على  5آالف دينار.
فإذا كان العمل أو االمتناع عنه
حقا ،أو كانت الرشوة لم تقبل ممن
عرضها ،يعاقب الراشي والوسيط
بالحبس مــدة ال تــزيــد على ثالث
سنوات ،وبالغرامة التي ال تقل عن
ألــف ديـنــار ،وال تزيد على  5آالف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 61
تسري أحكام المواد ( 38و39/3
و 40/2و )42على جــرائــم الــرشــوة
المنصوص عليها فــي المادتين
السابقتين.
مادة 62
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن
ث ــاث س ـنــوات وال ت ـجــاوز خمس
سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ثالث
آالف ديـ ـن ــار ،وال ت ـج ــاوز  5آالف
دينار كل شخص ممن ورد ذكرهم
بنص المادة ( )59من هذا القانون
 اختلس ماال أو سندات أو أوراقامالية أو تجارية أو معنوية وجدت
في حيازته ،بسبب عمله أو منصبه.
وإذا كــان الجاني مــن مأموري
التحصيل أو المندوبين أو األمناء
على الودائع أو الصيارفة ،وسلم
اليه المال أو السندات أو األوراق
المالية أو التجارية أو غيرها بهذه
ال ـص ـفــة ي ـعــاقــب ب ـمــا ال ي ــزي ــد عن
ضعف العقوبة.

وي ـح ـك ــم فـ ــي ج ـم ـي ــع األح ـ ـ ــوال
بإلزام الجاني بــرد ما اختلسه أو
ستولى عليه.
المادة 63
يـعــاقــب بالحبس م ــدة ال تزيد
عن ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل
عن  200دينار ،وال تزيد على 500
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل شخص ممن ورد ذكرهم بنص
الـمــادة ( )59من هــذا القانون عهد
الـ ـي ــه ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى مـصـلـحــة
الجهة التي يعمل بها في صفقة أو
عملية أو قضية وأضر عمدا بهذه
المصلحة.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ــص الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرة
اإليضاحية لمشروع الـقــانــون ما
يلي:
ي ـه ــدف مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون الــى
استكمال المنظومة التشريعية
الوطنية ،بما يتوافق مع متطلبات
اتفاقية األم ــم المتحدة لمكافحة
الفساد والتي صادقت عليها دولة
الكويت بموجب القانون رقــم 47
لسنة  ،2006وتالفيا للمالحظات
ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي وج ـه ــت الـ ــى دول ــة
ال ـك ــوي ــت إب ـ ــان خ ـضــوع ـهــا آلل ـيــة
استعراض تنفيذ الفصلين الثالث
وال ــراب ــع مــن االتـفــاقـيــة الـمــذكــورة،
وال ـ ـتـ ــي مـ ــن ض ـم ـن ـهــا حـ ــث دولـ ــة
الكويت على إجراء تعديل تشريعي
على قانون الجزاء ،بغية جعل كل

صورة أرشيفية لجلسة مجلس األمة
مــن الــرشــوة اإليجابية والسلبية
للموظفين العموميين األجــانــب
جرما جنائيا ،إضافة الى تجريم
الرشوة في القطاع الخاص ،ومد
نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل
األش ـخــاص االعـتـبــاريـيــن ،وهــديــا
بما تـقــدم أع ــد الـمـشــروع المرافق
متضمنا تلك األحكام.
إذ أض ــاف ــت ال ـم ــادة األول ـ ــى من
المشروع فقرة ثانية للمادة  138من
قانون الجزاء عاقبت فيها كال من
الشاهد على اإلدالء بشهادة
حرص ّ
زور أو تدخل في اإلدالء بالشهادة
او تقديم األدلة ،وذلك بوعده بمزية
غير مستحقة أو عرضها عليه.
تعديل أحكام
وأض ــاف ــت الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة من
المشروع المواد (،62 ،61 ،60 ،59
 )63الـ ــى ال ـق ــان ــون رقـ ــم  31لسنة
 1970بتعديل بعض أحكام قانون

الـجــزاء الـصــادر بالقانون رقــم 16
لسنة .1960
إذ عاقبت المادة  59من المشروع
كل عامل أو عضو مجلس إدارة لدى
أحد األشخاص االعتبارية الخاصة
أو أي مــن العاملين لــديـهــم ،وكــل
موظف عمومي أجنبي أو موظف
م ــؤس ـس ــة دول ـ ـيـ ــة ع ـمــوم ـيــة مـتــى
ارتكب أي فعل من أفعال الرشوة
المؤثمة بالمواد ( )40/1 ،37 ،35من
القانون الحالي مقابل القيام بعمل
أو االمتناع عن القيام به.
وعاقبت المادة  60من المشروع
الفئات المبينة بــالـمــادة السابقة
إذا ارتـكــب أي منهم أفـعــال عرض
الرشوة أو الوساطة في تقديمها،
والمؤثمة بالمادة  39من القانون
الحالي متى وقـعــت حــال ارتـكــاب
جرائم الرشوة المنصوص عليها
في المادة السابقة.

المويزري يسأل عن تزكية العضو المنتدب السابق لالستثمار في شركة عالمية
وجه النائب شعيب المويزري سؤاال إلى وزير
المالية د .نايف الحجرف ،حــول ما نشرته وكالة
أســوشـيـتــد ب ــرس فــي  ،2019/03/15بـشــأن تزكية
العضو المنتدب السابق للهيئة العامة لالستثمار
كعضو مستقل لمجلس إدارة " ،"BlackRockوهي
شركة عالمية إلدارة األصــول مدرجة في بورصة
نيويورك.
وقال المويزري ،في سؤاله" ،ذكر الخبر أن الموافقة
على التعيين تتطلب وتنتظر مــوافـقــة الجمعية
العمومية لتلك الشركة ،والمحدد انعقادها  23مايو
 ،2019وحيث إن العضو المنتدب السابق يشغل
حاليا منصب عضو مجلس ادارة الهيئة العامة
لالستثمار ،وكذلك عضو في لجنتها التنفيذية،

وعليه يرجى اإلجابة عن :هل تزكية العضو المنتدب
السابق لعضوية مجلس إدارة شركة Black Rock
جاءت لتمثيل الهيئة نظير ملكيتها فيها؟ إذا كان
الجواب بنعم ،فما نسبة مساهمة الهيئة فيها؟".
وتابع" :إذا كانت التزكية لمجلس ادارة شركة
 BlackRockبصفة مستقلة ،وليست له عالقة بالهيئة
العامة لالستثمار ،أال يمثل هذا التعيين تضارب
مصالح وتقاطعا في المسؤوليات في حــال تمت
الموافقة عليه من قبل هذه الشركة؟".
وأردف" :عـلــى ض ــوء إحــالـتــه إل ــى الـنـيــابــة وفــق
توصية لجنة حماية األم ــوال العامة الـ ــواردة في
تقريرها الثاني المؤرخ  ،12/04/2018لماذا لم يتم
ايـقــافــه عــن أداء مـســؤولـيــاتــه كعضو فــي مجلس

ادارة الهيئة ولجنتها التنفيذية لحين االنتهاء من
تحقيقات النيابة وإخالء طرفه؟".
وتـ ـس ــاءل" :ه ــل ي ـجــوز اس ـت ـم ــراره ف ــي مـمــارســة
مهام عضوية مجلس ادارة الهيئة وكذلك لجنتها
التنفيذية؟ وكــم حجم األم ــوال الـتــي تــم توظيفها
إلدارتها من قبل شركة  BlackRockاألميركية إلدارة
األصول طوال فترة تولي العضو المنتدب السابق؟".
وقال المويزري" :ما األدوات االستثمارية (إن كانت
اسهما أو سندات) والتصنيف االئتماني للسندات
أو مشتقات أو صناديق تحوط أو صناديق عقارية
متداولة ( )REITsالتي تستثمر فيها أمــوال الهيئة
الـعــامــة لالستثمار على شكل محافظ م ــدارة من
شركة Blackrock؟".

وتابع" :ما العوائد التي تم تحقيقها منذ بداية
توظيف هــذه األمـ ــوال؟ ومــا مــؤشــر مقياس األداء
المستخدم؟ وما الضوابط والمعايير ()guidelines
التي وضعتها الهيئة العامة لالستثمار والزمت
بها شركة  Blackrockفي ادارتها لألموال الموظفة
لديها؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهالت وخبرات من
قام بوضع هذه الضوابط والمعايير".
وطلب تزويده بعدد وأسماء الموظفين الكويتيين
الــذيــن تــم إرسالهم للتدريب او العمل لــدى شركة
 ،BlackRockسـ ــواء م ــن الـعــامـلـيــن ف ــي الـهـيـئــة او
خارجها منذ إسناد ادارة االموال العامة عن طريق
فتح محافظ استثمارية لدى الشركة المذكورة ،وذلك
طوال فترة عمل العضو المنتدب السابق.

عقاب الراشي والوسيط
قــررت المادة  61سريان أحكام
ال ـمــواد ( )42 ،40/1 ،39/3 ،38من
القانون الحالي على جرائم الرشوة
المنصوص عليها فــي المادتين
السابقتين  -وتلك األحكام خاصة
بجعل الفائدة التي يحصل عليها
المرتشي أو الشخص الذي حدده
من قبيل الوعد أو العطية  -وإعفاء
الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا
أخبر السلطات العامة بالجريمة -
وعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة
الـمـقــررة للجريمة األش ــد إذا كان
الـغــرض مــن الــرشــوة ارتـكــاب فعل
يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد
من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة
 ومـصــادرة ما يدفعه الــراشــي أوالوسيط على سبيل الــرشــوة مع
رده اليه في حالة إعفائه من العقاب.

الحكومة تطلب استرداد
مرسوم إلغاء «هيئة الشباب»
أحالت الحكومة الى مجلس
اال م ــة ا لـمــر ســوم ر قــم  121لسنة
 2019بــا سـتــرداد مــر ســوم إلغاء
الهيئة العامة للشباب.
ونـ ـ ـ ــص الـ ـ ـم ـ ــر س ـ ــوم ع ـ ـلـ ــى أن
"يـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرد م ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ــة
م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ب ـش ــأن إل ـغــاء
ا ل ـقــا نــون ر ق ــم  100لـسـنــة 2015
في شأن الهيئة العامة للشباب،
وا ل ـس ــا ب ــق إ حــا ل ـتــه ا ل ــى مجلس
األ م ــة بــا لـمــر ســوم ر قــم  57لسنة
 2018المشار إليه".

شعيب المويزري
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مليون دينار مساعدات
62
أنفقنا
الزكاة:
بيت
ً
خالل  2018منها  ٤٤مليونا داخل البالد
ً
العتيبي :سنوزع  310260وجبة إفطار خالل رمضان بتكلفة  387825دينارا
 31125أسرة
استفادت من
المساعدات
بقيمة
26337080
ً
دينارا

نتكفل بدعم
ً
 2316طالبا
من الدارسين
بالخارج في
 13دولة

سددنا
ديون 6317
ً
شخصا ممن
لم تتجاوز
مديونياتهم 3
آالف دينار

أكد المدير العام لبيت الزكاة
محمد العتيبي أن ا سـتـعــدادات
الـبـيــت السـتـقـبــال شـهــر رمـضــان
ت ـمــت ع ـلــى أك ـمــل وجـ ــه ،مضيفا
أن م ـش ــروع والئـ ــم اإلف ـط ــار يعد
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـم ــوس ـم ـي ــة
الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ي ـن ـف ــذه ــا ال ـب ـيــت
م ـح ـل ـي ــا وخـ ــارج ـ ـيـ ــا ل ـم ـص ـل ـحــة
الصائمين داخل الكويت وحول
العالم ،بالتعاون مع المؤسسات
والهيئات المعتمدة ،وبتنسيق
كامل مع وزارة الخارجية.
وأشــار العتيبي ،في تصريح
صحافي ،إلى االنتهاء من جميع
المراحل الخاصة بتنفيذ مشروع
إف ـط ــار ال ـصــائ ـم ـيــن ل ـه ــذا ال ـع ــام،
حيث تم اعتماد  49موقعا إلقامة
المشروع ،مبينا أن من المتوقع
أن ي ـتــم ت ــوزي ــع  310260وجـبــة
إفطار خالل الشهر الكريم ،بتكلفة
إجمالية  387.825دينارا.
وأض ــاف أن بيت الــزكــاة ينفذ
مـ ـش ــروع والئ ـ ــم اإلف ـ ـطـ ــار خ ــارج
الـكــويــت ه ــذا ال ـعــام فــي  19دولــة
إفــري ـق ـيــة وآس ـي ــوي ــة وأوروبـ ـي ــة،
بــالـتـعــاون مــع  37هـيـئــة خيرية
بمبلغ إجمالي  105آالف دينار،
لـتـقــديــم  140أل ــف وج ـب ــة ،الفـتــا
إلى أن البيت نفذ مشروع والئم
اإلفـطــار عــام  2018فــي  30دولــة،
ومشروع األضاحي في  27دولة.
وبـ ـي ــن أن بـ ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة نـفــذ
مشروع األضاحي داخل الكويت
عام  ،2018حيث بلغ عدد األسر
المستفيدة مــن الـمـشــروع 3500
أسرة ،ومشروع السقيا المتنقلة،
حـيــث تــم تــوزيــع  97أل ــف عـبــوة،
ك ـمــا ت ــم تـنـفـيــذ م ـش ــروع حقيبة
الطالب ،وبلغ عدد المستفيدين
منه  13720طالبا.

مساعدة األسر
وذكر العتيبي أن إجمالي عدد
األســر المستفيدة من مساعدات
البيت داخــل الكويــت خــال عام
 2018بلغ  31125أســرة ،وبلغت
قـيـمــة ال ـم ـســاعــدات الـمـقــدمــة لها
 26337080دينارا ،كما بلغ عدد
األس ـ ــر ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة م ــن ال ـم ــواد
ال ـغــذائ ـيــة والـعـيـنـيــة ال ـتــي يـقــوم

محمد العتيبي

البيت بتوزيعها شهريا 6943
أسرة.
وأفاد بأن بيت الزكاة نفذ عددا
مــن ال ـح ـمــات "خـلـهــم يــرمـضــون
وي ــان ــا" فــي رم ـض ــان ،ثــم أتبعها
بـحـمـلــة "م ـش ــروع األم ـ ــل" لـســداد
ديون بعض السجناء المدينين،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت
ال ـت ــي اس ـت ـف ــادت م ــن الـحـمـلـتـيــن
 6317شخصا ممن لــم تتجاوز
مديونياتهم  3آالف دينار.
ول ـفــت إل ــى أن إجـمــالــي مــا تم
ت ـســديــده م ــن مــديــونـيــاتـهــم بلغ
ً
 6425692دي ـ ـنـ ــارا ،مـضـيـفــا أن
ً
"ال ـب ـي ــت" ي ـق ــدم ق ــروض ــا حـسـنــة
باإلضافة إلى المساعدات المالية
الـمـقـطــوعــة أو ال ــدوري ــة ،وكــذلــك
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي ح ـ ــاالت ال ـع ــاج
بالخارج.
وذكـ ـ ــر أن إجـ ـم ــال ــي اإلنـ ـف ــاق
المحلي داخل الكويت خالل 2018
بلغ  44276000دينار ،أما اإلنفاق
ا ل ـ ـخـ ــار جـ ــي ف ـب ـل ــغ 18030000
دي ـ ـنـ ــار ،وهـ ــي م ـب ــال ــغ م ـشــروطــة
مــن المحسنين إلقــامــة مشاريع
بالخارج وكفالة األيـتــام وطلبة
العلم ،مبينا أن بيت الزكاة يكفل
 30561يتيما في  41دولــة حتى
نهاية عــام  ،2018كما بلغ عدد
طلبة العلم الــدارسـيــن بالخارج
على نفقة البيت  2316طالبا في
 13دولة.

دعم طبي
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي إلـ ـ ـ ــى أن

ل ــدى الـبـيــت بــروتــوكــول تـعــاون
م ــع صـ ـن ــدوق إع ــان ــة ال ـمــرضــى،
ح ـيــث ت ــم إط ـ ــاق مـ ـش ــروع دعــم
م ــرض ــى ال ـس ــرط ــان ل ـع ــام 2019
بقيمة  500الــف دي ـنــار ،إضافة
إلــى تخصيص  300الــف دينار
ل ــأج ـه ــزة ال ـط ـب ـيــة ،م ـثــل زراعـ ــة
ق ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــة لـ ـ ــأط ـ ـ ـفـ ـ ــال وتـ ــرك ـ ـيـ ــب
بـ ـ ـط ـ ــاري ـ ــات ودع ـ ـ ــام ـ ـ ــات ق ـل ـب ـيــة
وعمليات قسطرة.
وقال إن البيت دعم مصروفات
طبية لمرضى القلب بقيمة 70
الــف دي ـنــار ،ومــرضــى السرطان
بقيمة  130الفا ،وكذلك تم تقديم
الدعم لمرضى السمع والعيون
بمجموع  60الـفــا ،ومصروفات
أخ ـ ـ ــرى ألمـ ـ ـ ــراض ال ــروم ــات ــوي ــد
واألعصاب وأدوية عقم بإجمالي
 300الف دينار.

الطلبة المحتاجون
وف ــي مـجــال التعليم ،أضــاف
الـعـتـيـبــي أن ب ـيــت ال ــزك ــاة وقــع
العديد من االتفاقيات المشتركة
مع عدد من الجهات الحكومية،
مـنـهــا جــامـعــة ال ـكــويــت ،الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي ،وزارة
التربية ،لتقديم دعم مالي سنوي
ل ـل ـط ـل ـب ــة ال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن ل ـلــدعــم
ال ـم ــال ــي الس ـت ـك ـمــال دراس ـت ـه ــم،
ح ـيــث ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة مـســاهـمــات
بيت الزكاة في صندوق التربية
 2.020.100دينار ،وفي صندوق
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
 2.741.380دينارا ،وفي صندوق
الجامعة  2.038.325دينارا ،وفي
الصندوق الخيري لتعليم األبناء
ال ـم ـح ـتــاج ـيــن وم ـس ــاه ـم ــة بـيــت
الزكاة  750الفا.
ونوه إلى دعم هذه الصناديق
بمساهمات جديدة ،حيث بلغت
فــي ص ـنــدوق الـتــربـيــة  100الــف
دينار ،وصندوق الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي  250أل ـفــا،
وصـنــدوق جامعة الكويت 140
ألفا ،الصندوق الخيري لتعليم
األ ب ـنــاء المحتاجين ومساهمة
ب ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة  750أل ـ ـفـ ــا ،وه ــي
مـخـصـصــة لـلـمـقـيـمـيــن ب ـصــورة
غير قانونية.

7

ةديرجلا

•
العدد  / 4123الثالثاء  21مايو 2019م  16 /رمضان 1440هـ

local@aljarida●com

قصر العدل

«العدل» تخالف الدستور والقانون وتسمح لمديريها
بانتهاك خصوصيات موظفيها!

ً
ً
• أجازت لهم االستعالم دوريا عن جرائم مرؤوسيهم المخلة بالشرف تمهيدا إلنهاء خدماتهم
• سمحت لهم بالتحري عمن تدور حولهم الشكوك والشبهات خارج أوقات العمل
حسين العبدالله

اإلدارات
طالبت وزارة العدل
ً
التابعة لها بالتقصي دوريا عن
جميع الموظفين التابعين لها
من خالل االستعالم القضائي
والتأكد من وجود أحكام ًمخلة
بالشرف واألمانة تمهيدا
إلنهاء خدماتهم ،عالوة
على التحري عن الموظفين
الذين تدور حولهم الشكوك
والشبهات والريبة.

إجراء يخالف
قانون المعامالت
اإللكترونية ويعرض
المديرين للحبس
ودفع التعويض

في خطوة مخالفة ألحكام
ال���ق���ان���ون وال����دس����ت����ور ط��ل��ب��ت
وزارة العدل من جميع مديري
اإلدارات ال��ت��اب��ع��ي��ن ل���ل���وزارة
ً
االس����ت����ع��ل�ام إل���ك���ت���رون���ي���ا ع��ن
الموظفين التابعين لكل إدارة،
والتأكد من عدم وجود أحكام
جنائية صادرة بحقهم مخلة
ً
ب���ال���ش���رف واألم�����ان�����ة ت��م��ه��ي��دا
ً
إلن���ه���اء أع��م��ال��ه��م ،ف���ض�ل�ا عن
مطالبة ا ل��م��د ي��ر ي��ن بالتحري
عن الموظفين التابعين لهم،
والذين تدور حولهم الشبهات
وال�����ري�����ب�����ة ل���ت���س���ن���د ال�����������وزارة
لمديريها بذلك وظيفة البحث
وال�����ت�����ح�����ري ع�����ن ال���م���وظ���ف���ي���ن
ً
التابعين لها بدال من ضباط
المباحث والتأكد من سالمة
س���ل���وك���ي���ات���ه���م خ�������ارج أوق�����ات
العمل الرسمي!
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ح���رص
الدستور على الحياة الخاصة
وحظر الكشف عنها إال بناء
ع��ل��ى أح��ك��ام ال��ق��ان��ون ،وال��ت��ي
أجازت استثناء وبعد صدور
ق��������رار م�����ن ج����ه����ات ال��ت��ح��ق��ي��ق
القضائية ممثلة ف��ي اإلدارة
العامة للتحقيقات أو النيابة
ال�����ع�����ام�����ة أو م�������ن ال����م����ح����اك����م
القضائية ورغ��م حظر قانون
المعامالت اإللكترونية الكشف
ع�����ن ال����م����ع����ل����وم����ات ال���خ���اص���ة
ل���ل��أف������راد ف������إن وزارة ال���ع���دل
ضربت عرض الحائط بأحكام
الدستور والقانون ،وأج��ازت
لمديريها الكشف عن الحياة
الخاصة للموظفين ،واالطالع
على قضاياهم المتداولة في
المحاكم ،والتأكد من صدور
أح����ك����ام ف���ي���ه���ان رغ�����م ت��ج��ري��م
ذل����ك االس���ت���ع�ل�ام وف����ق ق��ان��ون
المعامالت اإللكترونية!

الضبط القضائي

إدارات امتنعت
عن تنفيذ القرار
إلساءته للموظفين
مع عدم الثقة بهم

ب����������ل س������م������ح������ت ال�������������������وزارة
ل��م��دي��ري��ه��ا ال��ت��ح��ري وال��ب��ح��ث
عن الموظفين المشتبه فيهم
وت����������دور ح����ول����ه����م ال���ش���ب���ه���ات
وال���ري���ب���ة رغ����م ع����دم تمتعهم
ب��س��ل��ط��ات ال��ض��ب��ط القضائي
ال�������ت�������ي م�����ن�����ح�����ه�����ا ال������ق������ان������ون
ل����ل����م����رخ����ص����ي����ن ب������ه������ا ،وذل�������ك
ع���ل���ى س���ب���ي���ل ال���ح���ص���ر وب��ع��د
أن ي��ت��ح��ص��ل��وا ع��ل��ى إذن من
ال���ج���ه���ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة إلت���م���ام
ال��رق��اب��ة األمنية ألنها تسمح
ل��م��أم��وري ال��ض��ب��ط القضائي
تتبع المشتبه فيهم وإ ت��م��ام
ال���ب���ح���ث وال�����ت�����ح�����ري ،ورب���م���ا
االستعانة ببعض المصادر
ل��ل��ت��أك��د م���ن ت�����ورط ال��م��ش��ت��ب��ه
فيهم باألفعال المتحرى عنها!
ً
وب���دال م��ن أن تبلغ ال���وزارة
األجهزة األمنية عن الموظفين
المشتبه في تورطهم بجرائم
ت���ت���ص���ل ب���ال���وظ���ي���ف���ة ال���ع���ام���ة
كالرشوة واستغالل النفوذ أو
التزوير أو غيرها من الجرائم
ال��م��ت��ص��ل��ة ب��ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة
ألن رج����ال ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري
ال��ت��اب��ع��ي��ن ل�������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ه����م ال��م��خ��ت��ص��ون ب���ذل���ك ع��ب��ر
ورود م��ع��ل��وم��ات ل��دي��ه��م عن
وق���ائ���ع م��ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��ا ،تكلف
وزارة العدل موظفيها بدرجة
ال���م���دي���ري���ن إت����م����ام إج��������راءات
البحث والتحري بالمخالفة
ألح���ك���ام ال���دس���ت���ور وال��ق��ان��ون
لمجرد أنهم اشتبهوا وشكوا
ببعض الموظفين!

اإلنهاء الوظيفي

الشؤون القانونية
طالبت بتطبيقه
على الوافدين
والوزارة طبقته
على الجميع

ق������رار وزارة ال����ع����دل ال����ذي
أص�����درت�����ه ب��م��ط��ال��ب��ة م���دي���ري
ال���وزارة االستعالم القضائي
ال���������������دوري ل�����ك�����ل ال���م���وظ���ف���ي���ن
ال��ت��اب��ع��ي��ن ل��ه��م ب��ص��ف��ة دوري���ة
وال����ع����رض ع��ل��ى ال��������وزارة بما
ي���ن���ت���ج ع���ن���ه ه�����ذا االس���ت���ع�ل�ام
جاء بناء على مذكرة أعدتها
إدارة ا ل�����ش�����ؤون ا ل���ق���ا ن���و ن���ي���ة
ب���وزارة ال��ع��دل مطالبة بثالث
ق����ض����اي����ا األول������������ى أن ي���ك���ون
ً
الموظف حريصا على اعتباره

صورة من قرار «الع

دل» الذي يبيح للمديرين

ال���وظ���ي���ف���ي ول������و ك������ان خ�����ارج
ال����ع����م����ل ،وال����ث����ان����ي أن ي��ك��ون
ً
الموظف بعيدا عن الشبهات
واألقاويل ،والثالث أن يبتعد
الموظف عن ارتكاب الجرائم
ال��م��خ��ل��ة ب���ال���ش���رف واألم����ان����ة،
وأن صدور أحكام على موظف
الوزارة بأحكام مخلة بالشرف
واألم����ان����ة ت���ب���رر إن���ه���اء عمله
الوظيفي.
وأض������اف������ت م�����ذك�����رة ال���ع���دل
ال����ت����ي اع���ت���م���دت���ه���ا ال������������وزارة،
وال����ت����ي ل����و ط��ب��ق��ت ف��س��ت��ع��م��ل
على اإلنهاء الوظيفي لمئات
ال��م��وظ��ف��ي��ن ف���ي وزارة ال��ع��دل
إن ارت��ك��ب ال��م��وظ��ف ال��ج��رائ��م
المخلة بالشرف واألم��ان��ة أو
وض��ع نفسه موضع الشكوك
وال����ش����ب����ه����ات وال�����ري�����ب�����ة دون
ع���ل���م ج���ه���ة اإلدارة ،م����ا ت���رى
م��ع��ه ال�������وزارة االس���ت���ع�ل�ام عن
الجرائم التي يمكن أن يكون
قد ارتكبها بعض الموظفين
بالوزارة».
ولم تكتف ال��وزارة بمسألة
االس����ت����ع��ل�ام ع�����ن ال��م��وظ��ف��ي��ن
ب��ل وضعت إج���راء ات مشددة
على الموظفين الوافدين دون
المواطنين بذريعة أن يكون
سلوكهم خ��ارج أوق��ات العمل
ً
قويما ر غ��م انقطاع الموظف
ب��ج��ه��ة ع��م��ل��ه ب��م��ج��رد ان��ت��ه��اء
ال��������دوام ال���رس���م���ي إذ أش�����ارت
بمذكرتها إلى ضرورة إجراء
االس��ت��ع�لام ع��ل��ى» الموظفين
ً
وخ����ص����وص����ا م����ن ال����واف����دي����ن،
للتأكد من التزامهم بالسلوك
القويم ول��و ك��ان خ��ارج نطاق
ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة ل��م��ا تالحظ
م���ن ارت���ك���اب ال��ب��ع��ض لبعض

انتهاك
ي��ش��ه��د ال�����واق�����ع ال���ع���م���ل���ي إب��ل�اغ
أجهزة التحقيق القضائية جهات
عمل المتهمين الذين يتم التحقيق
معهم في القضايا الجزائية سواء
ف���ي ق��ض��اي��ا ال��ج��ن��ح أو ال��ج��ن��اي��ات
وه���و م���ا ي��م��ك��ن ل���ل���وزارة مخاطبة
النيابة ال��ع��ام��ة إذا م��ا اع��ت��ب��رت أن
االتهام فيما لو ثبت بحق المتهم

ً
الموظف مخال بالشرف واألمانة
مخاطبة جهات التحقيق إبالغها
ب��ن��ت��ي��ج��ة ال��م��ح��اك��م��ة ف����ور ص���دور
الحكم أو مطالبة الموظف بصورة
م�����ن ال���ح���ك���م ال�����ب�����ات ف�����ي ال��ق��ض��ي��ة
التي ك��ان متهما بها وم��ن ث��م فإن
اس��ت��ع�لام��ه��ا ال��������دوري غ���ي���ر م��ب��رر
ومخالف ألحكام القانون!

االستع
الم عن قضايا الموظفين

المخالفات التي تمس الشرف
واالع�����ت�����ب�����ار دون ع���ل���م ج��ه��ة
اإلدارة».
وخ��ت��م��ت ال��ع��دل م��ذك��رت��ه��ا،
ال��ت��ي ت��ع��د س��اب��ق��ة ق���د تسمح
ل�����ب�����اق�����ي ال��������������������وزارات ال���ع���م���ل
بمضمونها ر غ���م مخالفتها
ألح���ك���ام ال���دس���ت���ور وال��ق��ان��ون
بأنها

حصر «الوافدين»
«ترى تشكيل فريق عمل من
إدارة الشؤون القانونية وإدارة
الشؤون اإلدارية تكون مهمته
ح��ص��ر ال��م��وظ��ف��ي��ن ال��واف��دي��ن
واالس���ت���ع�ل�ام ال��ق��ض��ائ��ي عما
يمكن أن يكون قد ارتكب من
جرائم مخلة بالشرف واألمانة
أو وض���ع���وا أن��ف��س��ه��م م��وض��ع
ال��ش��ب��ه��ات وال��ري��ب��ة وال��ع��رض
على السلطة المختصة بما
تراه من توصيات».
وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن ص����دور
ت����ع����ل����ي����م����ات وزارة ا ل�����ع�����دل
ال��م��خ��ال��ف��ة ألح���ك���ام ال��دس��ت��ور
وق��������������ان��������������ون ال�������م�������ع�������ام���ل���ات
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ال���ت���ي س��م��ح��ت
ل������ل������م������دي������ري������ن االس������ت������ع���ل��ام
القضائي عن الموظفين رغم
عدم صدور أوامر قضائية من
جهات التحقيق أو المحاكم
ن����اق����ض����ت ال���������������وزارة ن��ف��س��ه��ا
لتعارض قراراتها مع التعميم
ال������ذي أص����درت����ه ب���ع���دم ج����واز
االس����ت����ع��ل�ام ع����ن أي ش��خ��ص
إال بموافقته أو ص���دور ق��رار
قضائي يسمح بذلك وذك��رت
أن اال س������ت������ع���ل��ام ا ل���ق���ض���ا ئ���ي
ي���ع���رض ال���م���وظ���ف ل��ع��ق��وب��ات

صورة من تعميم الوزارة
عن األشخاص قضا ً الذي يناقض القرار الم
ئيا

خال
ف بعدم جواز االستعالم

مخالفة للمادة !32
ت����ن����ص ال������م������ادة  32م�����ن ق�����ان�����ون ال���م���ع���ام�ل�ات
االلكترونية التي يخالفها ق��رار «ال��ع��دل» على أنه
ً
«ال يجوز في – غير األح��وال المصرح بها قانونا
– للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات
العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو
العاملين بها االط�لاع دون وجه حق أو إفشاء أو
نشر أية بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في
سجالت أو أنظمة المعالجة اإللكترونية المتعلقة
ب���ال���ش���ؤون ال��وظ��ي��ف��ي��ة أو ب��ال��س��ي��رة االج��ت��م��اع��ي��ة
أو بالحالة الصحية أو بعناصر ال��ذم��ة المالية

الوزارة خالفت
تعميمها بعدم
جواز االستعالم
عن أي شخص إال
بموافقته أو بقرار
قضائي

لألشخاص أو غير ذل��ك من البيانات الشخصية
المسجلة ل��دى أي م��ن ال��ج��ه��ات المبينة ف��ي هذه
المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم
ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات
ً
أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا ،أو بقرار
قضائي مسبب .وتلتزم الجهات المبينة في الفقرة
األول����ى م��ن ه���ذه ال��م��ادة ب��ب��ي��ان ال��غ��رض م��ن جمع
البيانات والمعلومات ال��م��ذك��ورة ،وأن يتم جمع
تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض».

قانون المعامالت اإللكترونية!
وسبق للوزارة أن أصدرت
ً
تعميما لكل العاملين بالوزارة
بضرورة تطبيق أحكام قانون
المعامالت اإللكترونية ،الذي
يحظر االستعالم القضائي عن
أي شخص ك��ان إال بموافقته
أو ب��أم��ر ق��ض��ائ��ي ف��ق��ط ،وه��و
الحظر الذي يمتد لمسؤوليها
ب���ع���دم ج������واز االس���ت���ع�ل�ام ع��ن
ال���م���وظ���ف���ي���ن ل���م���ج���رد ال���ت���أك���د
م�����ن وج��������ود أح�����ك�����ام ب��ح��ق��ه��م
أو ال���ت���ح���ري ع��ن��ه��م ألن ذل���ك
االستعالم المخالف للقانون
سيعرضهم ل��ع��ق��و ب��ات تصل
إل��ى أحكام الحبس والغرامة
وإل�����زام ال������وزارة بتعويضات
لمصلحة الموظفين.

على ضرورة إعمال المادتين
 32من القانون رق��م  20لسنة
 2014ف����ي ش�����أن ال��م��ع��ام�لات
ً
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ووف��ق��ا للبندين
 21و 22من المادة األولى من
ال��ق��رار ال���وزاري رق��م  60لسنة
 2013ب��ش��أن م��راع��اة موظفي
ال�������������وزارة ل����ق����واع����د وم����ب����ادئ
ال����س����ل����وك ال����وظ����ي����ف����ي ي��ح��ظ��ر
ع���ل���ى ك����ل ال��م��وظ��ف��ي��ن ال��ق��ي��ام
ب��االس��ت��ع�لام ع���ن أي شخص
ط���ب���ي���ع���ي أو م����ع����ن����وي دون
ً
موافقته شخصيا أو من ينوب
ً
عنه قانونا أو بقرار قضائي
وم���ن ي��خ��ال��ف ذل���ك ي��ق��ع تحت
طائلة المسؤولية التأديبية
والقانونية.

مسؤولية تأديبية وقانونية
ي�����ذ ك�����ر أن وزارة ا ل����ع����دل
ً
أص���درت تعميما ش���ددت فيه

منطق معيب

خارج أوقات العمل

بينما شمل قرار وزارة العدل بالكشف ا ل��دوري واالستعالم عن
القضايا الجنائية باستمرار سواء للمواطنين أو الوافدين ،تمسكت
مذكرة وزارة العدل القانونية بالبحث ا ل��دوري للوافدين والتأكد
من التزامهم خارج أوقات العمل الرسمي ورغم عدم سالمة مسلك
الوزارة ككل من الناحية القانونية فإن اختزال المساء لة بالموظفين
ا ل��وا ف��د ي��ن دون ا ل��م��وا ط��ن��ي��ن منطق غ��ر ي��ب إذ إن م��ب��دأ ا ل��م��س��اء ل��ة لو
ً
ً
صح فهو ال يعرف مواطنا أو وافدا بل الموظف بعينه مهما كانت
جنسيته!

بحسب المعلومات المتواترة،
ف�������إن ب����ع����ض اإلدارات ب��������وزارة
ال��ع��دل ام��ت��ن��ع��ت ع��ن ت��ن��ف��ي��ذ ق��رار
ال�����وزارة ب��االس��ت��ع�لام ال��ق��ض��ائ��ي
ع����ن ال���م���وظ���ف���ي���ن وال����ت����ح����ري ع��ن
ا ل��ش��ب��ه��ات وا ل��ر ي��ب��ة ا ل��ت��ي يقعون
ف��ي��ه��ا ،ألن ذل����ك اإلج������راء م��س��يء
ل���ل���م���وظ���ف���ي���ن وي���ب���ع���ث ب���رس���ائ���ل

عدم ثقة بهم بإصدار تعليمات
بالتقصي الدوري عنهم والبحث
والتحري خارج أوقات العمل عن
سلوكياتهم وا ل��ت��ي الع�لا ق��ة لها
بوظيفة العمل!

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

خريجو «الشريعة»
واألعمال النظيرة!
أ ت��م��ن��ى أن تنجح توصية
اللجنة التشريعية في مجلس
األم��ة بقصر مهنة المحاماة
ل���خ���ري���ج���ي ك���ل���ي���ة ال����ح����ق����وق،
وإزال�����ة ال��ن��ص ال��ح��ال��ي ال���ذي
ي��س��م��ح ب���ان���ض���م���ام خ��ري��ج��ي
الشريعة إلى جانب خريجي
ك��ل��ي��ة ال���ح���ق���وق ،ل���ع���دم تمتع
السادة خريجي الشريعة بكل
ع��ل��وم ال��ق��ان��ون ال��ت��ي تهيئهم
ل��م��م��ارس��ة م��ه��ن��ة ال��م��ح��ام��اة،
والتي عادة ال تدرس لهم وفق
مناهجهم الدراسية.
تلك األمنية ليست محاربة
ل�ل�إخ���وة خ��ري��ج��ي ال��ش��ري��ع��ة
ال����ذي����ن أك������ن ل���ه���م ك����ل ت��ق��دي��ر
واح���ت���رام ،ول��ل��ش��ه��ادات التي
ي��ح��م��ل��ون��ه��ا ف���ي ك���ل م��ن��اح��ي
ش���ري���ع���ت���ن���ا ال������غ������راء ،ب����ل ه��ي
ح��ق��ي��ق��ة ي���ج���ب اس��ت��ي��ع��اب��ه��ا،
وال يمكن القبول باالستمرار
بها بأن تكون كلية الشريعة
بوابة للتعيين في الوظائف
ال��ق��ان��ون��ي��ة ،ال��ت��ي ي��ت��ع��ي��ن أن
تكون مقصورة على خريجي
ال���ح���ق���وق ،ول����و أج�����از ال���واق���ع
ال���ع���م���ل���ي ل����ه����م ع����ل����ى س��ب��ي��ل
االستثناء التعيين في بعض
ال��وظ��ائ��ف ك��ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة،
ش���ري���ط���ة اج���ت���ي���ازه���م دورات
ت���أه���ي���ل���ي���ة ل���ع���ل���وم ال����ق����ان����ون،
وأن ي�����راع�����ى ف�����ي ت��ع��ي��ي��ن��ه��م
م�����م�����ارس�����ت�����ه�����م ل����ل����ع����م����ل ف���ي
المسائل الشرعية.
إال أن ال����ت����وس����ع ف����ي ه���ذا
االستثناء وتعيينهم في كل
المهن القانونية ه��و إض��رار
ب��ال��ع��م��ل ال��ق��ان��ون��ي ،الس��ي��م��ا
إن ك�����ان ال ي���رت���ب���ط ب��ت��أه��ي��ل
قانوني يكفي لممارسة العمل
القانوني في كل تخصصاته،
ول��������ذا ف������إن ال������واق������ع ال��ع��م��ل��ي
ي���ش���ه���د أن ال���م���ق���ب���ول���ي���ن ف��ي
مهنة المحاماة من خريجي
الشريعة ال يخضعون لدورات
تأهيلية ،كما حال المقبولين
م��ن��ه��م ف����ي ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة،
وإن��م��ا ي��م��ارس��ون ال��ع��م��ل في
م��ه��ن��ة ال���م���ح���ام���اة م���ب���اش���رة،
وفي كل المهن القانونية دون
تأهيل أو ت��دري��ب على علوم
القانون ،وهو األمر الذي يضر
مهنة ال��م��ح��ام��اة ،بما يسمح
بممارسة عدد من المنضمين
إليها ممن ينقصهم التأهيل
والتدريب القانوني الالزمين
ب�����م�����ا ي����س����م����ح ب����ف����ه����م ع����ل����وم
ال������ق������ان������ون ،وع�����ل�����ى األخ������ص
أح���ك���ام ق���ان���ون���ي ال��م��راف��ع��ات
واإلج�����������راءات وال��م��ح��اك��م��ات
الجزائية.
ول��ذل��ك ف���إن م��ن��ع خريجي
الشريعة م��ن م��م��ارس��ة مهنة
ال�����م�����ح�����ام�����اة ل������ه م������ا ي�����ب�����رره،
الختالف طبيعة العلوم التي
ي��خ��ض��ع ل��دراس��ت��ه��ا خريجو
كلية الشريعة عن المواد التي
ي��خ��ض��ع ل��دراس��ت��ه��ا خريجو
ك��ل��ي��ة ال���ح���ق���وق ،ط��ال��م��ا بقي
ال���وض���ع ب�ل�ا ت��أه��ي��ل ق��ان��ون��ي
ل��ه��م ،وإذا دع��ت ال��ح��اج��ة إلى
السماح لهم بممارسة مهنة
المحاماة فيتعين إخضاعهم
ل�������دورة ت��أه��ي��ل��ي��ة ف����ي م��ع��ه��د
ال��م��ح��ام��اة م���دة ع���ام أو ستة
أش��ه��ر ،ق��ب��ل ان��ض��م��ام��ه��م إل��ى
م��ه��ن��ة ال��م��ح��ام��اة ،م���ع إج����راء
اختبارات للقبول ،أو أن توفر
كلية الحقوق مقررات دراسية
للراغبين منهم في ممارسة
مهنة المحاماة بأن يجتازوا
ع���ددا م��ن ال��م��ق��ررات م��دة عام
دراسي على األقل!
واألم���ر اآلخ��ر ال��ذي يتعين
أن ي����ن����ظ����ر إل�����ي�����ه ه������و إل����غ����اء
ص�ل�اح���ي���ة وزي�������ر ال�����ع�����دل ف��ي
تحديد المهن النظيرة لمهنة
المحاماة ،ألن النص الحالي
س��م��ح ل��ل��وزي��ر ب��إض��اف��ة مهن
ن���ظ���ي���رة م�����ن غ���ي���ر ال��م��ن��ط��ق��ي
القبول بها لمجرد أنها تحمل
شهادات الحقوق ،من دون أن
تمارس عمال قانونيا ونظيرا
ل��م��ه��ن��ة ال��م��ح��ام��اة ،ول����ذا ف��إن
ال��م��ن��ط��ق أن ت��ح��دد ال��وظ��ائ��ف
ال������ت������ي ت�����ع�����د ن������ظ������ي������رة ،وه�����م
محامو الحكومة وهيئاتها
ومؤسساتها والنيابة العامة
وا ل����ق����ض����اء واإلدارة ا ل��ع��ا م��ة
للتحقيقات ،وما عداهم يتعين
أن يمارسوا مهنة المحاماة
م���ن���ذ ب���داي���ت���ه���ا ،وال ب�����أس أن
تخصص لهم درج���ة الترافع
أم������ام ال��م��ح��ك��م��ة ال���ك���ل���ي���ة ،ألن
ال��ق��ب��ول ب��ال��س��م��اح ل��ه��م بفتح
مكاتب والترافع أمام محكمة
التمييز مباشرة أمر يرفضه
ال��ع��ق��ل وال���م���ن���ط���ق ،وي��خ��ال��ف
مبادئ العدالة والمساواة.
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الحمود :رواتب «التدريس» فقدت  %43من قيمتها منذ 2006

«الزيادة المقترحة ال تقل عن  %70والعازمي أكد أحقية أساتذة الجامعة فيها»
حمد العبدلي

طالبنا وزير
التعليم العالي
بتشكيل لجنة
الختيار مدير
للجامعة بعد
انتهاء مدة
الحالي

قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة أع ـض ــاء
هيئة التدريس بجامعة الكويت د.
إبراهيم الحمود إن الجمعية أنجزت
الكثير في قضية كادر أعضاء هيئة
ال ـت ــدري ــس ،الـ ــذي ق ــام عـلــى أســس
علمية واقتصادية ،أهمها مقارنة
الكادر الحالي بالكوادر الخاصة
في الدولة.
جاء ذلك خالل الغبقة السنوية
التي نظمتها الجمعية أمس األول،
برعاية وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي ،لتكريم
األساتذة المتقاعدين والمتوفين،
في فندق الموفنبيك.
ولـفــت د .الـحـمــود ال ــى أن كــادر
أعضاء هيئة التدريس الحالي في
"الـقــاع" ،السيما أنه اقر في ،2006
بينما الـ ـك ــوادر األخ ـ ــرى بــالــدولــة
أعيد النظر بها منذ وقــت قريب،
مبينا أن "رواتب األعضاء الحالية
فقدت  %43مــن قيمتها منذ عام
 2006حتى يومنا هــذا ،وكادرهم
هو األقل مقارنة بكوادر االساتذة
في جامعات خليجية عدة".
وافاد بأن الزيادة المقترحة من

جمعية أعضاء هيئة التدريس ال
تقل عــن  %70مــن الــراتــب الشامل
الحالي وهــي مستحقة ،موضحا
أن "الجمعية ناقشت الموضوع
منذ شهر مــع الــوزيــر ،وال ــذي أكد
أحقية األساتذة في الزيادة ،وأشار
علينا بعرض المقترح على مجلس
الجامعة لدراسة تكلفته المالية".
وكشف أن مقترح الكادر عرض
بالفعل على مجلس الجامعة في
اجتماعه األخير ،وتم تشكيل لجنة
تضم أعضاء من مجلس الخدمة
المدنية ووزارة المالية وأحد نواب
مدير الجامعة ،لكن حتى اآلن لم
يصدر مدير الجامعة قرارا تنفيذيا
لتفعيل هذا القرار التنظيمي.
وأش ــار إلــى أن هناك أشخاصا
داخ ــل اإلدارة الجامعية يعملون
ب ـجــد وع ــزي ـم ــة ل ـع ــدم إقـ ـ ــرار ك ــادر
أعضاء هيئة التدريس ،مضيفا ان
الكثير من أعضاء هيئة التدريس
ي ـل ـج ــأون ل ـل ـتــدريــس ف ــي الـفـصــل
الصيفي لتعويض ضعف رواتبهم.
من ناحية أخرى ،تحدث الحمود
ع ــن االن ـت ـق ــال ال ــى مــدي ـنــة صـبــاح

جانب من الحضور في غبقة هيئة تدريس الجامعة
ال ـســالــم الـجــامـعـيــة ،الف ـتــا ال ــى ان
هناك  6كليات ستنتقل فعليا في
سبتمبر المقبل ،وأوضح أن البنية
الـتـحـتـيــة ال ـخــارج ـيــة م ــن ش ــوارع
ومرافق غير مهيأة حتى اآلن.
ودعا الحمود وزير التربية الى
سرعة تشكيل لجنة الختيار مدير
الجامعة ،بعد انتهاء مــدة المدير

ال ـح ــال ــي د .ح ـس ـيــن االن ـ ـصـ ــاري،
مطالبا بأن تكون الجمعية ممثلة
في تلك اللجنة.
ونـ ـي ــاب ــة عـ ــن االسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ال ـقــى
عـ ـض ــو ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس بـكـلـيــة
التربية بجامعة الكويت د .ممدوح
سليمان كلمة وجه خاللها الشكر
لجمعية التدريس خاصة اللجنة

االج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم تـلــك
االمسية الرمضانية ،مبينا أنهم
خ ــدم ــوا الـجــامـعــة خ ــال السنين
الماضية بكل حب وإخالص لهذا
الـصــرح االكــاديـمــي ،وستظل تلك
ال ــذك ــري ــات م ـح ـفــورة ف ــي قلوبهم
أبد الدهر.

تجديد اتفاقية التعاون بين
«األسترالية» وصندوق المشروعات
الـتـقــى ممثلو الكلية األسـتــرالـيــة فــي الـكــويــت بممثلين من
ال ـص ـن ــدوق الــوط ـنــي لــرعــايــة وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة لتجديد اتفاقية التعاون المشترك بينهما ،وترأس
مجموعة الصندوق المدير العام إبراهيم الكندري ،بينما ترأس
مجموعة الكلية رئيسها د .عصام زعبالوي.
ووف ــق ب ـيــان صـحــافــي للكلية األس ـتــرال ـيــة ،شـهــد االجـتـمــاع
تـجــديــد الـعـقــد إل ــى جــانــب م ـحــادثــات ح ــول األف ـك ــار المحتملة
للمشاريع التعاونية المستقبلية ،واتفق الطرفان على التعاون
لدفع مبادرة "الفكرة والتصميم والتنفيذ والتشغيل" لتدريس
الهندسة والتي تتضمن التركيز على التدريب العملي والتعلم
الفعال ،كما اتفق الطرفان على التأكيد على حضانة المشروع
للهندسة الكهربائية.
ومن المشروعات التعاونية المستقبلية المحتملة األخرى
التي تم النظر فيها ،تقديم دورات في ريادة األعمال ،والتي يمكن
أن تساعد الطالب الذين صمموا مشاريع واخترعوا تقنيات
جديدة مفيدة للتسويق واالستفادة من إنشائها.
وناقش كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
ً
الصغيرة والمتوسطة والكلية األسترالية فــي الكويت أيضا
استحداث "برامج مكثفة" مشتركة للطالب.
ً
ورحب زعبالوي باألفكار الجديدة وبالتعاون المتزايد ،معبرا
عن رغبته في إشــراك الصندوق بمشاريع تخرج طالب الكلية
األسترالية في الكويت من أجل مساعدة المشاريع على النمو
ً
لتصبح أعماال ذات كفاءة على أرض الواقع.
وأضاف أن الكلية األسترالية تخطط كذلك لدعوة الصندوق
للمشاركة في المسابقة السنوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وريادة األعمال في الكلية.

ِّ
«األميركية» تكرم طلبتها المتميزين
في األنشطة غير األكاديمية

ً
للسنة الخامسة عشرة على التوالي تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم
أقــامــت الجامعة األميركية
فــي ال ـكــويــت حفلها الـسـنــوي
ال ـخــامــس ع ـشــر لـتـكــريــم عــدد
مــن الـطــاب ،ومنحهم جوائز

عـ ـل ــى جـ ـه ــوده ــم ال ـم ـت ـم ـي ــزة،
واإلنجازات التي حققوها في
األنشطة غير األكاديمية.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــل

ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،وم ـم ـث ـل ــو
مـ ـجـ ـل ــس رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـج ــامـ ـع ــة،
وق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــم ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب،

أصحاب إنجازات عالية
أثنت نائبة رئيس الجامعة لشؤون الطلبة
د .ح ـنــان مـظـفــر ،فــي كـلـمـتـهــا ،عـلــى الـفــائــزيــن
والـمــرشـحـيــن ،قــائـلــة إن الـمـكــرمـيــن مــن طلبة
وخريجين ليسوا فقط من أصحاب اإلنجازات
العالية ،بل إنهم على اتم االستعداد للمساعدة

م ـتــى م ــا ت ـمــت ال ـح ــاج ــة ف ــي ج ـم ـيــع األن ـش ـطــة
والـ ـحـ ـف ــات ال ـج ــام ـع ـي ــة" ،واح ـت ـف ــال ـن ــا ال ـي ــوم
ه ــو اح ـت ـفــال بــال ـطــاب وال ـخــري ـج ـيــن لجميع
إنجازاتهم وفرصة للتعرف على أولئك الذين
بذلوا جهودا إضافية".

ورؤسـ ـ ـ ــاء األق ـ ـسـ ــام والـ ـط ــاب
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــون وعـ ــائـ ــات ـ ـهـ ــم
واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،وش ـ ـ ـهـ ـ ــد
ال ـح ـف ــل ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام م ـنــاف ـســة
ش ـ ــدي ـ ــدة بـ ـي ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن،
م ـم ــا ج ـع ــل االخـ ـتـ ـي ــار صـعـبــا
لتقارب النتائج بين الطالب
المرشحين والمختارين.
وفاز بجوائز شؤون الطلبة
أمير خوصله بجائزة أفضل
إن ـج ــاز ،وع ـلــي ال ـقــاف ورزان
ال ــديـ ـح ــان ــي بـ ـج ــائ ــزة أف ـض ــل
قيادي ،وسجى العبيد بجائزة
أفضل إنساني ،ومنى سنجر
وسما الحديدي بجائزة أفضل

صورة جماعية للطلبة والموظفين والمرشحين المكرمين
م ـ ـ ـشـ ـ ــارك ،وشـ ـفـ ـيـ ـق ــة ال ـت ــرك ــي
بجائزة أفضل محب للعلم.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ج ـ ـ ـ ـ ــوائ ــز
تـكــريــم ال ـن ــوادي والـمـنـظـمــات
الطــالبية فــازت ليان االيوبي
بجائزة أفضل عضو لمنظمة
ط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــل
االفتتاحي الكبير لنادي Alph
 Psi Omegaب ـجــائــزة أفـضــل
حـ ــدث ل ـل ـع ــام ،و""AUKMUN
بـ ـج ــائ ــزة أفـ ـض ــل ن ـ ــاد طــابــي
للعام ،ون ــادي  SBSAبجائزة
أفـ ـض ــل ن ـ ــاد ط ــاب ــي م ـت ـطــور،
ونادي فكر بجائزة أفضل ناد
طالبي للعام.
كما شهد هــذا العام تفوقا
في الرياضة وتقديرا واعترافا
بدور الرياضيين في الجامعة
االميركية ،فتم اختيار راكــان
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاق كـ ــأف ـ ـضـ ــل ريـ ــاضـ ــي
ه ــذا ال ـعــام ،وزي ـنــة بــن سالمة
كأفضل رياضية هذا العام.
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــري ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادا
ج ــائ ــزة ال ـط ــال ــب Wolfpack
إلسـ ـه ــام ــات ــه ال ـم ـت ـن ــوع ــة فــي
الـحـيــاة الـجــامـعـيــة ،والـتــزامــه
بتحفيز مجتمع الجامعة أثناء

وفاة طالبين
كويتيين في حادث
مروري باألردن
أعـلــن وزي ــر التربية وزيــر
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي د .حــامــد
ال ـع ــازم ــي أمـ ــس األول وف ــاة
طالبين كويتيين إثر حادث
مروري في األردن.
ون ـ ـ ـعـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريح صحافي ،الفقيدين
ال ـط ــال ـب ـي ــن ع ـب ــدال ـل ــه ح ـيــدر
وعـ ــدنـ ــان الـ ـش ــول ــي ،ال ـلــذيــن
وافتهما المنية إثر الحادث،
مشيرا إلى أن وزارة التعليم
ال ـعــالــي تـلـقــت بـبــالــغ الـحــزن
واالســى نبأ وفــاة الفقيدين،
داع ـي ــا ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن
يتغمدهما بــوا ســع رحمته،
وأن ي ـل ـهــم ذوي ـه ـم ــا الـصـبــر
والسلوان.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن الـمـلـحــق
الـثـقــافــي عـلــى ت ــواص ــل دائ ــم
مع الجهات المعنية ،لمتابعة
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة م ــن
الجانبين األردني والكويتي،
ك ـ ـمـ ــا أن وزارة ا ل ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـعــالــي ت ـتــابــع ع ــن ك ـثــب كل
المستجدات.
واضـ ـ ـ ــاف" :وإذ يــؤسـفـنــا
تـ ـلـ ـق ــي الـ ـنـ ـب ــأ ف ــإنـ ـن ــا ن ــؤك ــد
ح ــرص ـن ــا ع ـل ــى م ـت ــاب ـع ــة أي
طـ ـ ــارئ يـ ـح ــدث مـ ــع أب ـنــائ ـنــا
ال ـط ـل ـب ــة مـ ــن خـ ـ ــال رؤسـ ـ ــاء
المكاتب الثقافية" ،مبينا أن
الوزارة وعبر المكتب الثقافي
ت ــابـ ـع ــت إت ـ ـمـ ــام اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ل ـ ـن ـ ـقـ ــل جـ ـثـ ـم ــان ــي
الـ ـفـ ـقـ ـي ــدي ــن ،مـ ــؤكـ ــدا ح ــرص
الوزارة على سالمة الطلبة.
ودعا كل الطلبة الدارسين
في الخارج إلى توخي الحذر
أث ـنــاء ال ـق ـيــادة ،الفـتــا ال ــى أن
المكاتب الثقافية في كل دول
االبتعاث ال تدخر جهدا تجاه
تسهيل االجراءات الالزمة في
أي طارئ يتعرض له الطلبة
مع الجهات المعنية.

األحداث واألنشطة الرياضية
والبطوالت.
ون ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــريـ ــج ع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـم ــزيـ ـن ــي ج ـ ــائ ـ ــزة Alumni
 Wolfpackل ـ ـكـ ــو نـ ــه ي ـم ـثــل
تـ ـجـ ـسـ ـي ــدا لـ ـ ـ ـ ــروح الـ ـج ــامـ ـع ــة
األميركية ،من خالل مشاركته
في أحــداث الجامعة وعالقته
الـ ــرائ ـ ـعـ ــة م ـ ــع أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئــة
التدريس ،إضافة إلى نجاحه
فــي حـيــا تــه المهنية وعطائه
المستمر للجامعة.
أما بالنسبة لجائزة رئيسة
الجامعة فقد نالها عمر خليل
لروح التواضع العالية النادر
وجودها ،إضافة الى منهجيته
ف ــي ك ــل م ــا ي ـقــدمــه م ــن أع ـمــال
متعددة التخصصات ،والتي
يـقــوم بـهــا ال لـغــرض الشعور
بالرضا عن نفسه ،بل ألنه من
الصواب القيام بذلك.
وتم تكريم الخريجة حصة
المخلد تقديرا لخصال الصدق
والحيوية وااليجابية الصادقة
المدفوعة باألمل نحو األفضل
والتحفز الدائم النجاز العمل
بأفضل شكل.

ةديرجلا
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تكفى معالي الوزير ()2

الرئيس ترامب وطبول الحرب

علي محمد البداح

حتى تستمر «عافية»

السفير يوسف عبدالله العنيزي
كتبت من قبل رسالة موجهة إلى الشيخ خالد الجراح
الصباح ،نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الداخلية،
ً
وذلك نظرا لحرصه على سالمة أهل الكويت والمقيمين
على أر ضـهــا ،وتالفي الكثير من السلبيات التي عمت
شــوارع البالد ،مع الشكر والتقدير لما تقوم به وزارة
الداخلية والمنتسبون إليها.
والــواقــع أنــي لــم ُ أكــن أنــوي الكتابة حــول الموضوع
الذي أعتقد أنه قد أعطي حقه من عدد كبير من كتابنا
الكرام ونشطاء التواصل االجتماعي ،ولكن اسمح لي
أن أنقل لكم صورتين فــي اعتقادي أنهما تعبران عن
حجم ما يعم الشوارع من فوضى ،ناهيك عن حفريات
ال تنتهي:
الصورة األولــى ،نقلها لي أحــد األصــدقــاء الــذي أفاد
"بأني عند عودتي من منطقة الشاليهات بالخيران رأيت
بالمرآة سيارة خلفي تكاد تحلق على الشارع ،انتابني
ال ـخــوف لـيــس عـلــى نـفـســي ب ـقــدر مــا ك ــان عـلــى عائلتي
وأطفالي ،وبــدأت يــداي ترتجفان ،وبــدأت بالتفكير في
أي خانة أسلك ،وما هي إال لحظات وإذا بتلك السيارة
تتجاوزنا محلقة ،وما هي إال دقائق حتى رأيت سيارات
المرور تحاصر تلك السيارة حتى تمكنت من إيقافها،
وعند وصولي إلى مكان إيقاف تلك السيارة التي كانت
تحيط بها سيارات المرور أوقفت سيارتي الستطالع
ً
األمر ،وذلك نتيجة أوال لما نتميز به من "بالغة شف"،
ً
وثانيا لمعرفة ما سيتم اتخاذه من إجراء ات ،كان قائد
السيارة شابا في العشرينيات من عمره وبقدر ما كان
رجال المرور متميزين بالهدوء والرقي ،كان يبدو عليه
عدم المباالة والتنمر في تصرفاته ،وبعد قيام الدورية،
بتحرير المخالفة أخذها الشاب بعدم مباالة ،قائال" :راح
نشوف واحد من الربع يلغيها" ،استأذنت منه إن كان
بإمكاني أن أقوم بتصويرها ،حيث تم تسجيل الوقت
والمكان والسرعة التي قاربت الـ" ،"140لكن األمر المؤلم
أن قيمة المخالفة كانت " 20دينارا" فقط ال غير ،فلكم
أحسست باأللم ،لقد كدنا أن نكون أنا وأسرتي ضحايا
ً
لهذا الشاب في مقابل مخالفة بقيمة  20دينارا".
أما الصورة الثانية التي أود إطالعكم عليها ،فهي
مـنـطـقــة "غـ ــرب م ـش ــرف" أو ضــاح ـيــة م ـب ــارك الـعـبــدالـلــه
وبــالـتـحــديــد مــواقــف الجمعية الـتـعــاونـيــة ،حـيــث حـ ّـول
بـعــض الـشـبــاب تـلــك الـمــواقــف إلــى حلبة للسباق دون
مــرا عــاة لمستخدمي تـلــك ا ل ـمــوا قــف ،كـمــا ق ــام بعضهم
ً
بتركيب عدد من "اإلكزوزات" التي تصدر أصواتا مرعبة
دون مراعاة لمرتادي المطاعم والمقاهي واألسواق من
عائالت ساكني المنطقة من أطفال وكبار السن ،وبعض
ذوي االحتياجات الخاصة ،ناهيك عن رمي كل المخلفات
من شراب وبقايا طعام.
ولـ ــم ي ـك ـت ـفــوا ب ــذل ــك ب ــل قـ ــام بـعـضـهــم بـ ــالـ ــدوران فــي
ال ـش ــوارع الــداخ ـل ـيــة لـلـمـنـطـقــة ،ت ــرى إل ــى مـتــى ستبقى
أروا حـنــا رهينة لــدى مجموعات امتهنت االستخفاف
واالستهتار؟!
ودع ــاء مــن الـقـلــب أن يحفظ الـلــه الـكــويــت وقيادتها
وأهلها من كل سوء ومكروه.
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ال بد أن تتابع مؤسسة
التأمينات االجتماعية الذين
يشملهم تأمين عافية
والمستشفيات الخاصة
بانتظام ،لتتأكد من حسن
تقديم واستعمال الخدمة
وعدم استغاللها من كل
أطراف العالقة بهذه
الخدمة.

زوايا ورؤى

أ .د .فيصل الشريفي

ال شك أن مؤسسة التأمينات االجتماعية وفرت
خدمة مفيدة للمتقاعدين بتقديم التأمين الصحي
(عافية) ،وقد استفدت من هذا التأمين العام الماضي
عندما ّ
ألم بي عارض ،لكن ال بد للمؤسسة أن تتابع
ا لــذ يــن يشملهم التأمين والمستشفيات الخاصة
بانتظام ،لتتأكد من حسن تقديم واستعمال الخدمة
وع ـ ــدم اس ـت ـغــال ـهــا م ــن ك ــل أطـ ـ ــراف ال ـع ــاق ــة بـهــذه
الخدمة وتكلفتها ،فــأ نــا أخـشــى أن ترتفع التكلفة
بشكل يــؤدي إلــى انقطاعها ،وأعتقد أن المتابعة
وعمل االستقصاءات وسماع رأي المستفيدين من
الـضــروريــات لتقليص التكلفة واسـتـمــرار الخدمة
وتحسينها.
قد تستغل المستشفيات الخاصة هذا التأمين
للتكسب ،فجميع هذه المستشفيات تقرر جزءا من
الدخل الذي يحققه الطبيب للطبيب ،فيعمل بعض
األطباء على طلب التحاليل واألشعات ،وقد تتقرر
عمليات وغيرها لزيادة أرباح المستشفى من دون
حــاجــة فعلية لــذلــك ،ليحصل الـطـبـيــب عـلــى إي ــراد
إضــافــي ،فيزيد التكلفة على التأمين ،فتقوم هذه
بزيادة أقساط التأمين.
المستشفيات الخاصة تستفيد من هذا التأمين،
لكن يجب أال يصل إلى حد االستغالل ،ناهيك عن
أن المريض قد يدفع من جيبه للمواد المستعملة
في بعض العمليات والتأمين الذي يقرر قيمتها ،بل

ً
إن هناك تصرفا تقوم به كل المستشفيات الخاصة
ّ
ينم عن جشع كبير حين تطلب من المريض تكلفة
تقرير الطبيب عن العملية.
فالعملية قد تكون كلفت عافية والمريض آالفا
ً
مــن الــدنــانـيــر ،وم ــع ذل ــك ال يــأخــذ الـمــريــض تـقــريــرا
يصف العملية وحيثيات د فــع ثمنها بالكامل إال
إذا دف ــع تكلفة ه ــذا الـتـقــريــر ،وال ـتــي قــد تـصــل إلــى
ً
 ٢٥ديـنــارا ،مع أن هذا التقرير حق صريح وواجب
لـلـمــريــض .م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ف ــإن شــركــة الـتــأمـيــن
ً
فرضت أسعارا لبعض أنواع العالج أغلى مما كانت
ُ
تتقاضاه المستشفيات أو العيادات ،فصرت مثال
أوقع على قيمة خدمة على حساب عافية تصل إلى
أكثر من  %١٠من تكلفة العالج قبل التأمين ،لكن
شركة التأمين ال تسدد هذه الزيادة للمستشفى أو
العيادة إنما تحتفظ بجزء كبير منها لنفسها مما
ً
يعد تحايال على شروط التأمين.
كلنا نـعــرف أن شــركــات التأمين المحلية تعيد
تأمين معظم محفظتها التأمينية لعدد من معيدي
التأمين داخل الكويت وخارجها ،ففي عالم التأمين
ي ـت ـشــارك ال ـعــالــم ف ــي أرب ـ ــاح ال ـتــأم ـيــن وف ــي تحمل
الخسائر ،لذلك فخسارة الشركة المؤمنة محدودة إذا
ما تعاونت مع التأمينات على التخفيف من مغاالة
المستشفيات وتثقيف المستفيدين للمساهمة في
الحفاظ على هذه الخدمة.

faisal.alsharifi@hotmail.com
لقد استطاع الرئيس دونــالــد تــرامــب تنفيذ أغـلــب الــوعــود
التي أطلقها أثناء حملته االنتخابية بترجمة معظمها على
األرض ،ومنها تمرير قرار تمويل الجدار الفاصل بين الواليات
المتحدة والمكسيك ،والدخول في مفاوضات مباشرة مع كوريا
الشمالية وإقناعها بالتخلي عن جزء من برنامجها النووي،
واألهــم من ذلــك نسفه لالتفاقية النووية مع جمهورية إيــران
ًّ
مصرا على تنفيذ بقية الوعود رغم
اإلسالمية ،كما أنه ما زال
كل حمالت التشكيك المضادة التي يقودها الحزب الديمقراطي
واإلعالم األميركي.
ً
هناك أيضا بعض القرارات االقتصادية المهمة التي اتخذها
الرئيس ترامب خالل فترة توليه رئاسة البيت األبيض والتي
بسببها زادت شعبيته بين المواطنين األميركيين ،ومنها رفع
نسبة رسوم الضرائب على البضائع الواردة من الصين وروسيا
وتركيا وكندا واالتحاد األوروبي والعقود المليارية التي أبرمها
مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
من المؤكد أن الرئيس استغل انسحاب أميركا من المعاهدة
النووية مع إيران أيما استغالل ،فهو من جانب عمل على إرضاء
اللوبي الصهيوني ،ومن جانب دفع منطقة الخليج إلى التوتر،
وبذلك حقق مبتغاه بالحصول على مئات المليارات مقابل
ما أسماه "حماية دول المنطقة من المخاطر" التي لم يسمها
بالشكل الواضح.
مفهوم صناعة األزمات ليس بجديد على اإلدارات األميركية،
ً
لذلك لم يأت الرئيس ترامب بجديد إال أنه كان أكثر وضوحا،
ً
مـفـضــا الـلـعــب عـلــى الـمـكـشــوف ،وه ــذه ال ـمــرة اخ ـتــار منطقة
الخليج العربي ،واختار الخصم اإليــرانــي للمنازلة الوهمية
التي صنعها ،مع إدراكــه صعوبة تسويق فكرة الحرب داخل
المجتمع األمـيــركــي ،وصـعــوبــة أكـبــر بـيــن المجتمع الــدولــي،
وصعوبة تكرار ما فعله الرئيس األميركي السابق بوش االبن
قبل إسقاطه النظام العراقي.
ْ ُ َ ٌ ُ َّ َ
َّ
قــال تعالى"َ :و َقـ َـالــت ْالـ َـيـ ُـهـ ُ
ـود َيـ ُـد الــلــهِ َمــغــلـ ْـولــة ُ غــلـ ْـت َ أ ْيـ ِـد َيـ ِـهـ ْـم
ُ ُ
َ َ ُ َ ِْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
ـوطـ َـتــان ُيــنــفــق َكـ ْـيــف َيــشـ ُ
ـاء
َولــعــنــوا بــمــا ق ــال ــوا ب ــل يـ ــداه مــبــسـ
َ َ َ ِ َ َّ ِ َ ً ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َ ِّ َ ِ ُ ْ َ ً َ ُ ْ ً
و َلـ َـيـ ِـز َيــدن َك ِثيرا ِمنهم مــا أ ْن ـ َ ِـزل ِإلــيــك ِمــن رب ــك طغيانا َو َكــفــرا
َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َّ
َ ْ
ْ
ْ
امةِ كل َما أ ْوق ُدوا
َ َوألق ْينا َب ْين ُه َ ُم َال َ َع َد َاوة َوال َبغضاء ِإلى يوم القي
ْ
ْ ِ َ ْ ِ َ َ ً َ َّ ُ َ
ً
ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ْ
اللهَ ل
ُنــارا ُّ ِلل ْ ُح ْر ِب أط َفأها الله ويسعون ِفي الر ِ
ض ف َس َادا و َّ َ
وجل "لت ِج َدن أش َّد
عز
وقال
.)64
(المائدة:
".
ين
د
س
ف
ي َّ ِحب الم
ِ
َ َ َ ِ ً َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ
ود َوال ِذين أشـ َـركــوا"( .المائدة
اس عــداوة ِلل ِذين آمنوا اليه
الن ِ
من اآلية)82 :
المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من النزاعات فمن يدفع الثمن
هي شعوب المنطقة ،والمستفيد األول من أي حرب قادمة ال
سمح الله هو الكيان الصهيوني الذي لم ينفك من قرع طبول
الحرب والترويج لها ،والحل ال يمكن أن يكون إال من خالل
الجلوس إلــى طــاولــة الـمـفــاوضــات إليـجــاد حـلــول للصراعات
القائمة.
الـنـقـطــة األخـ ـي ــرة تـ ــدور ح ــول قـ ــدرة الــرئ ـيــس ت ــرام ــب على
االس ـت ـمــرار فــي مــواجـهــة اإلعـ ــام األم ـيــركــي ،وص ـ ّـد الهجمات
المتكررة التي يوجهها إليه الحزب الديمقراطي داخل مجلسي
النواب والشيوخ من خالل حسابه الشخصي في "تويتر" الذي
أصبح منصته اإلعالمية في تسويق أفكاره بعد أن وصل عدد
ً
متابعيه إلى أكثر من  60مليونا.
ودمتم سالمين.

سعود العرفج

إن كنا نريد لهذا الوطن البقاء وللشعب االستقرار والرخاء ...فهذه حلول ألغلب مشاكلنا ()4-3
وزارة األوقاف ...مشاكل وحلول
على وزارة األوقاف تطوير خطابها ومناهجها ،بما يتسق مع طبيعة
العصر الحديث ،واالهتمام ببناء جيل جديد من األئمة والمتخصصين
في علوم الدين من الشباب الكويتيين ،يتمتع بالعلم والثقافة ،للعمل
كأئمة في المساجد برواتب وحوافز مجزية ،أسوة بأساتذة الجامعات،
بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ،لرفع رواتبهم وفق كادر خاص
لتشجيع الشباب على العمل كـأئمة وخطباء .ويجب أن يكون جميع
ً
الخطباء والمؤذنين من الكويتيين بحلول عــام  ،2025ألن كثيرا من
المؤذنين في مساجد الكويت ليسوا عربا ،وأصواتهم نشاز ومزعجة،
في الوقت الذي يفترض باألذان أن يحبب الناس في تلبية نداء الصالة.
وأطــالــب الحكومة بــإعــادة النظر فــي طــرق ومـنــاهــج تعليم األمــور
الدينية والشرعية والحياتية ،فالبد من مواكبتها لقيم العصر الحديث،
والبد من تعاون وزارتي التربية واألوقــاف ،وجامعة الكويت ،والهيئة
الـعــامــة للتعليم التطبيقي وال ـت ــدري ــب ،لــرســم سـيــاســات الـقـبــول في
الجامعات الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية بما يخدم الخطط
التنموية للبالد .فال يجوز أن ينحصر دور األئمة والخطباء في رجال
الدين فحسب ،ولم ال نرى الطبيب اإلمام والمهندس الخطيب من بين
الخريجين الشباب المتنورين والقادرين على تقديم خطاب ديني عقالني
متنور يواكب تطورات العصر الحديث ،وينظر للمستقبل بعين ناقدة،
بدال من االستسالم للتلقين والعنعنة؟

خطبة الجمعة
يوم الجمعة له أهمية خاصة لدى كل المسلمين ،حيث يجتمع فيه
الناس لـ"صالة الجمعة" في المساجد ،وهو فرصة لتوعية الناس بأمور
ً
حياتهم الدنيوية والدينية معا ،لكن خطبة الجمعة ،كما نراها اليوم،
لألسف ،عبارة عن كالم مكرر منذ نحو ألف وأربعمئة وأربعين سنة ،فأنا
مازلت أسمع الكالم نفسه منذ أكثر من  60سنة عندما كان يصطحبني
والــدي -رحمه الله -إلى صالة الجمعة في المسجد ،كما أالحظ بعض
الخطباء من الوافدين بمنظر غير الئق ،كأن يدع لحيته دون تهذيب ،مما
ً
يفقد المصلين متعة االستماع إلى الخطبة ،فضال عن بعض الخطباء
الذين يعلنون البغضاء والدعاء على َمن يخالفهم في الرأي والدين ،ومن
ً
ً
هنا البد أن يكون الخطيب أو اإلمام حاصال على شهادة جامعية ومثقفا
وحسن المظهر والحديث ،وعلى وزارة األوقاف وقف ومنع أي شخص
من الخطابة ،سواء في المساجد أو في وسائل اإلعالم ،إذا افتقد شرطا
من هذه الشروط أو كل هذه الشروط ،مع التأكد من صحة الشهادات
الدراسية التي تقدم ضمن مسوغات التعيين.

"الماللوة" والخطباء
أطالب وزارة األوقاف بوقف جميع الخطباء والمتحدثين في األمور
الدينية عبر وسائل اإلعالم المختلفة "الماللوة" ،ممن لم يحصلوا على
مؤهالت عليا من جامعات معترف بها ،مع إجراء فحص شامل لمؤهالت
كل شاغلي وظائف "اإلمام والخطيب" في أنحاء البالد ،ألن الخطيب يقوم
بدور مهم وخطير ،عندما يخاطب الناس ويربط حديثه بالدين ،والكل
يصدقه وينقل عنه ،وهذا من أكثر أسباب تخلفنا عبر األجيال ،والمثل
يقول" :الدين طير حر ...من صاده قنص به"!
ً
وإذا كان الطبيب أو المهندس يدرس  20عاما لكي ُيسمح له بمزاولة
المهنة في فرع َّ
معين من التخصص ،كطبيب أسنان أو باطنة أو نساء
ووالدة ،وكذلك المهندس إما معماري أو إنشائي أو ديكور ،فما بالنا
بهذا الخطيب الذي فشل في دراسته ،ثم يغيب عن األنظار عامين أو ثالثة
ويعود ليمارس العبث في عقول الناس ،ويفتي في كل شيء ،ويسيء
إلى الدين الحنيف ،ومعظم الناس أصبحوا مثقفين وواعين وينتقدون
هذا الخطاب التقليدي الذي يدعو إلى الملل.

نظرة إلى األيتام
أطالب األمانة العامة لألوقاف وإدارة الفتوى وعلماء األمة بإعادة
النظر في مسألة تبني األيتام ،الذين زادت أعدادهم بشكل ملحوظ في
الكويت خالل السنوات الماضية ،مع مراعاة بعض الجوانب المرتبطة

بالدين الحنيف ،لكن تـطــورات العصر تـفــرض إع ــادة النظر فــي هذه
المسألة ،وما ذنب هؤالء األطفال الذين فقدوا والديهم أو ُولدوا "لقطاء"؟
ولماذا يحملون خطأ آبائهم وأمهاتهم طوال العمر ويشعرون بأنهم
ً
ً
منبوذون في المجتمع ،ويواجهون مصيرا مجهوال؟! في الوقت نفسه
هناك كثير من األزواج الذين ُحرموا اإلنجاب ،ولديهم القدرة واالستعداد
على تبني ورعاية طفل أو أكثر ،لكن الفتاوى تقف حجر عثرة أمام هذه
ً
ً
ً
الخطوة ،علما أن عــددا ليس بقليل من الكويتيين يتبنون أطفاال من
الخارج ،وينسبونهم إليهم ،فنظرة إلى هؤالء الضحايا ،لدمجهم في
ً
المجتمع من منطلق إنساني أوال ،ثم تأتي االعتبارات األخــرى التي
تستوجب من العلماء إعــادة النظر في هذه المسألة من منظور القرن
الحادي والعشرين.

ثالثا :المسار االقتصادي
في ظل األوضاع االقتصادية الحالية والتنبؤات بالمستقبل القريب،
ال يمكن للحكومة أن تستمر فــي إدارة شــؤون الــدولــة والـصــرف على
كل القطاعات بمفردها ،لــذا يقتضي األمــر اتخاذ خطوات جــادة نحو
خصخصة أغلب وزارات الدولة الخدمية ،أسوة بكل الــدول المتقدمة،
ً
ويكون دور ال ــوزارة مقتصرا على الرقابة فقط ،ألن االقتصاد القوي
ُ
يعتمد على إبداع القطاع الخاص ،والتطور والنهضة تبنى على األمان
واالستقرار واالستمرارية في العمل ،فأين نحن من هذا؟!
كما ال يعقل أن نستمر في اعتمادنا على النفط كمصدر شبه وحيد
للدخل ،رغم توافر فرص التنمية التي ضاعت منذ بدايات عهد النفط
حتى اآلن ،حيث ركزنا على اإلنفاق أكثر من التنمية الحقيقية ،وحولنا
المواطن إلى مستهلك أكثر مما هو منتج ،ووصلنا الى مرحلة خطيرة
ً
جدا؛ إذا انخفضت أسعار النفط كما هو متوقع ،وكما حدث أكثر من مرة،
فإننا بحاجة ماسة إلى ربط مخرجات التعليم بحاجة البالد التنموية،
ً
في تخصصات ال حاجة
بدال من االستمرار في تخريج آالف الشباب ّ
إليها ،مما يخلق بطالة خطيرة بشكليها المقنع والسافر ،لذا أقترح
ً
عددا من اإلصالحات في عدة مجاالت أبدؤها بالتعليم.

وزارة التربية ...والمعلمون
لتخفيف العبء المادي على الحكومة ،أقترح تحويل أغلب المدارس
الحكومية إلــى مــدارس خاصة ،وتدفع الدولة بــدل تعليم لألسرة ،مع
إعطاء القطاع الخاص أراضي لبناء المدارس والجامعات الخاصة بمبالغ
رمزية ،ألنه ثبت أفضلية التعليم الخاص ،ولجوء الكثير من المواطنين
إلى المدارس الخاصة ،كذلك يجب تغيير المنظومة التعليمية بالكامل
والمناهج الدراسية التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ نصف قرن تقريبا،
فلقد تغيرت المفاهيم والقيم وانقلبت معايير األخالقيات والسلوك،
فالسارق والمرتشي والكاذب أصبح يطلق عليه "ذكي" أو "شاطر" ،وهذا
ً
قمة الجهل والخطر ،لذلك يجب أوال إعــادة النظر في طريقة التعليم،
وترشيد تدريس "الدين" والتركيز على "التربية واألخ ــاق" ،ألن بناء
اإلنسان باألخالق ،وكما قال الرسول الكريم" :إنما بعثت ألتمم مكارم
األخالق" ،فيجب تدريس "علم األخالق" ،ألن الدين هو األخالق ،وكما قال
الشاعر أحمد شوقي:
ُ
ُ
ْ
ذهبت أخالقهم ذهبوا
فإن ه ُم
إنما األمم األخالق ما بقيت
وقال:
ً
ْ
فأقم عليهم مأتما وعويال
وإذا أصيب القوم في أخالقهم
أما االعتقاد فهو مسألة شخصية ،واإلنسان حر في اختيار الدين
الذي يعتنقه ،لكن جميع األديان تحث على األخالق واألعمال الحسنة،
والله يقول" :لكم دينكم ولي دين" .ودور وزارة التربية يكمن في الرقابة
على المدارس والمناهج الحديثة ،التي تحقق تنشئة أجيال تتأسس
على األخــاق الحسنة ،وتتربى على المبادئ والقيم واحترام األديــان
والمعتقدات وقـبــول اآلخ ــر ،ومــن ُي ـ ِـرد التخصص فــي التعليم الديني
فعليه أن يلحق أوالده بالمعاهد الدينية والكليات المتخصصة في
الشريعة والدين.
وفي حين أن العديد من الدول المتقدمة حولت السجون إلى حدائق
وفنادق ،مثل اليابان وكوريا وبعض الدول اإلسكندنافية ،نجد الدول
العربية واإلسالمية تتوسع في بناء السجون ،وأروقة المحاكم مزدحمة
بضحايا النصب واالحتيال بين الناس ،مما يدلنا على وجود مشكلة

أخالقية في المعامالت ،فأين الدين منهم؟ األمر الذي ُيوجب إعادة النظر
والعمل على معالجة المشكلة األخالقية في المقام األول.

كذلك يجب على الدولة اإلس ــراع في توفير نظام التأمين الصحي
لجميع المواطنين ،وفق نظام حديث يمنح مميزات لحسن استخدام
بـطــاقــات الـتــأمـيــن ويــوفــر غـطــاء مــن ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة بـيــن جميع
المواطنين ،مما سيوفر على الدولة مبالغ طائلة.

ومن األولويات العاجلة تعديل الكادر الوظيفي للمعلمين بإصدار
تشريع خاص لرفع المعلم إلى أعلى المراتب الوظيفية ،وأتمنى تطبيقه
مع بداية العام المقبل ،واالهتمام بالمعلم وإعطائه أعلى االمتيازات
ورواتب وحوافز أعلى من األطباء والمهندسين ،حتى نقوم بتشجيع
الشباب الكويتيين على امتهان التدريس ،ويجب على المعلم أن يكون
ً
ً
ً
ً
ً
مؤهال علميا ومستقرا اجتماعيا وماديا ،ولألسف فإن وضع المعلم
مزر ،فله أقل مكانة ،وتعتبر وظيفته من أردأ الوظائف في
في الكويت ٍ
نظر البعض ...فأين نحن من أمة "اقرأ"؟ وأول رسالة للمسلمين في القرآن
الكريم (اقــرأ) ،والرسول حضنا على العلم والتعلم ،وأين نحن من قول
شوقي:
الشاعر
ُ
أحمد ِّ
ّ
ّ
َ
ك َـاد المعل ُم أن يكون رسوال
ق ْـم للمعل ِم َوفـهِ التبجيـال
هل يعقل أن أكثر من  %85من مدرسينا غير كويتيين؟! ولماذا راتب
بروفيسور الجامعة أربعة أضعاف راتب معلم المدرسة؟ على الرغم من
أن تعليم األطفال منذ الصغر أهم بكثير من تعليم الكبار ،ألن التعليم في
ٌ
الصغر كالنقش على الحجر .ولنا فيما تفعله فنلندا دليل على صحة
ما نذهب إليه ،فهذه الدولة التي تعد األولى عالميا في جودة التعليم
تشترط أن يحصل مدرسو رياض األطفال والمرحلة االبتدائية على درجة
الماجستير في التربية ،وليس كما تفعل كثير من الدول المتخلفة التي
ً
تولي هذه المهمة لألقل تعليما وقدرة على مواجهة المهام التربوية
لهذه المراحل الخطيرة من أعمار األجيال القادمة.
كما أرى ضــرورة تكويت قطاع التعليم ،مع الحرص على الكفاءة
والقدرة ،فكيف سينشأ جيل وطني على يد معلمين وافدين ،مع ابتعاد
المعلم الكويتي عن هذا الدور المهم؟ لذا يجب أن يكون جميع المدرسين
والمدرسات في وزارة التربية من أبناء الكويت خــال عشر سنوات،
وبحلول عام  ،2030على أن يتم تأهيلهم بشكل علمي ينسجم والمهمة
الخطيرة التي يتولونها ،وبهذا نكون قد وفرنا على الدولة واالقتصاد
ً
الوطني المليارات التي يقوم الوافدون بتحويلها للخارج سنويا ،ويجب
أن يكون "دهنا في مكبتنا"! وال ننسى ضرورة إصالح مؤسسات التعليم
العالي ،وبخاصة تلك التي تقوم بتخريج المعلمين ،والتي تعاني هي
األخــرى ،لألسف الشديد ،وجود ذوي الشهادات المزورة والمضروبة
وتدني مستوى عدد ال بأس به من الحاصلين على درجات الدكتوراه.
بـعـبــارة أخ ــرى ،إذا أهملنا ه ــذه الـمــؤسـســات ومـسـتــواهــا العلمي
واألكاديمي فستخرج مدرسين بمستويات متدنية ،وهؤالء سينتجون
طلبة أسوأ منهم ،وهكذا يدخل التعليم في حلقة مفرغة من إعادة إنتاج
التخلف.

المشكلة اإلسكانية

تأهيل المعلم

وزارة الصحة
يجب خصخصة معظم المستشفيات الحكومية ،نظرا لتميز الخدمات
الطبية في القطاع الخاص بشهادة الجميع ،فالعيادات والمستشفيات
الخاصة الـتــي أصبحت منتشرة بكثرة فــي الـبــاد خففت الـعــبء عن
الدولة ،وأقترح أن تخصص الحكومة أراضي للقطاع الخاص بأسعار
عال ،شاملة مستشفيات
رمزية لبناء مدينة طبية متكاملة ،ذات مستوى ٍ
عالمية مــن أميركا وبريطانيا وألمانيا وكــوريــا والـيــابــان فــي جميع
التخصصات ،وذلــك لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة ،كما
فعلت قطر واإلمــارات والسعودية ،وبذلك يتم توفير ماليين الدنانير
في العالج بالخارج ،وتصبح الخدمات الطبية في بلدنا أكثر فاعلية،
"ويصبح دهنا في مكبتنا".
ومــن أجــل رفــع كـفــاءة مهنة التمريض يجب أن تكون تبعية "كلية
الـتـمــريــض" لجامعة الـكــويــت ،وس ـيــؤدي ذل ــك إل ــى تـخــريــج ممرضين
وممرضات كويتيين ذوي كفاءة عالية ،ومنحهم أعلى الــدرجــات في
السلم الوظيفي فور تخرجهم ،بل يجب رفع رواتــب "مالئكة الرحمة"
ومنحهم حوافز مجزية ،تماما مثل األطباء والصيادلة ،إن لم يكن أعلى
منهم ،لتحفيز الشباب والشابات الكويتيين على االلتحاق بهذا المجال،
مع تدريب الشباب والكوادر الوطنية ،فلدينا أكثر من  90في المئة من
العاملين في التمريض من غير الكويتيين ،وهذه لألسف كارثة كبيرة.

من أجل المساهمة في معالجة المشكلة اإلسكانية ،أقترح على الدولة
توفير مخططات البنية التحتية والخدمات العامة من خالل الشركات
العالمية ،ثم توزع هذه األراضــي على القطاع الخاص بأسعار رمزية
لبناء مدن سكنية تبنى فيها بيوت بأسعار مختلفة حسب تكلفتها،
ً
منها الرخيص في حدود  25ألف دينار ،والمتوسط في حدود  45ألفا،
وتصل إلــى  80ألــف ديـنــار ،ويختار المواطن حسب إمكاناته ،وبناء
عمارات في حدود  3طوابق بمساحات مريحة وحديقة وكراج للسيارات.
لماذا ينتظر المواطن أكثر من  25سنة لكي يحصل على بيت؟ لذا
يجب إعطاء القطاع الخاص مهمة توفير السكن للمواطن ،أسوة بدول
الخليج التي أوكلت للقطاع الخاص مهمة إنشاء المدن السكنية وتوفير
السكن لمواطنيها.
والـمــاحــظ أن كثيرا مــن الكويتيين يشترون ع ـقــارات وشققا في
دول الخليج بأسعار مقبولة ،فلماذا نغض البصر عن هذه التجارب
والمشاريع في حين يمكن تنفيذها في الكويت فورا إذا أعطيت األراضي
للقطاع الخاص بأسعار رمزية ،وخالل عامين نقضي على قائمة انتظار
خدمة الحصول على سكن للمواطنين؟

المجلس البلدي
على الرغم من أن المجلس البلدي يقوم بدور مهم جدا في التخطيط
والتنظيم الـعـمــرانــي فــإنــه ال يحظى بــاالهـتـمــام الـمـطـلــوب ،والب ــد من
إعادة النظر في المجلس البلدي ،سواء قانون الترشح له أو من ناحية
االختصاص.
يجب أن يترشح لعضوية المجلس البلدي مهندسون متخصصون
في التخطيط والزراعة وتجميل الشوارع والحدائق العامة ،كما يجب
أال يقل راتب عضو المجلس البلدي عن  15ألف دينار ،لضمان الحياة
الـكــريـمــة ،ويـجــب تضمين المناهج الــدراسـيــة م ــواد مبسطة عــن دور
المجلس البلدي وأعضائه والبلدية ،لكي يكونوا على درايــة ومعرفة
عند اختيار أعضاء المجلس البلدي في االنتخابات.

بلدية الكويت
إن تجربتي الشخصية مع بلدية الكويت ،كانت مع العم عبدالعزيز
العدساني ،رحمه الله ،والمرحوم محمد المعوشرجي ،في منتصف
الثمانينيات .كنت مسافرا بالطائرة من الكويت إلى جدة صباحا ،فرأيت
في منطقة السكراب "توانكي" المياه وهياكل السيارات القديمة منذ سنين
على مساحات شاسعة في الصحراء ،ولدى عودتي إلى الكويت زرت العم
عبدالعزيز العدساني ،فأغلق علينا باب مكتبه وقال لي" :الله يرضى
عليك شوف لي حل لهذه المشكلة" ،وعرضت عليه كبس هذه المخلفات
وتصديرها إلى الهند وباكستان وإلى مصنع سابك بالسعودية ،وخالل
أقل من عام تم التخلص نهائيا من هذه المخلفات ،ثم جاء الغزو العراقي،
وسرقوا المعدات ونحو  70ألف طن من الحديد المكبوس.
وف ــي ت ـعــاون آخ ــر مــع الـبـلــديــة ،وفـيـمــا يتعلق بخصخصة أعـمــال
النظافة ،عرضت على العم محمد المعوشرجي أعمال نظافة محافظة
حولي بنصف التكلفة التي تتحملها البلدية عن طريق توفير حاويات
بالستيك ،بدال من الصفائح والكراتين ،فلم يصدق في بداية األمر ،وقال
لي "إن هذا يمشي في أوروبا مو عندنا" ،فطلبت منه التجربة والتحدي
مع شركة "سيتا" الفرنسية ،فــوافــق ،وخــال عــام كانت بلدية الكويت
ً
توزع أكياس بالستيك مجانا مع التموين لجمع القمامة ،وهذا إن دل
على شيء فإنما يدل على حكمة هــؤالء الرجال وبعد نظرهم وحبهم
للكويت ،ولوالهم لكانت البلدية ليومنا هذا عليها عبء أعمال النظافة
وبتكلفة الضعف وأكثر.
ً
يتبع غدا،،،

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.560

ديوان المحاسبة وافق على التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتوسعة ميناء الشعيبة
محمد اإلتربي

يبدو أن ملف أموال «الموانئ» سيستمر
عدة فصول ،بحسب مصادر معنية ،حيث
رفضت المؤسسة تسلم  136مليون دوالر
أميركي موزعة على دفعتين؛ األولى بقيمة
 11مليون دوالر ،والثانية بـ 125مليونا.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـص ــادر ،ف ـ ــإن س ـب ــب رف ــض
المؤسسة يأتي ألن الحساب الــذي سيتم
تحويل المبالغ منه إلى المؤسسة مجهول
الهوية ،وعليه فقد اتخذت إجراء قانونيا
باستمزاج رأي مدقق الحسابات الخارجي
الخاص بالمؤسسة في هذا األمر.
وجـ ـ ــاء رأي ال ـ ـمـ ــراقـ ــب م ـط ــاب ـق ــا ل ـمــوقــف
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـق ــان ــون ــي ،ل ـك ــون ـه ــا ح ـكــوم ـيــة
وخــاضـعــة ل ــدي ــوان الـمـحــاسـبــة ،وبــالـتــالــي ال
يجوز لها التعامل مع أي حسابات أو أطراف
غير معروفة ،أو استقبال أمــوال من أي جهة
مجهولة.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ــه ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ل ــم يصل
إلى الموانئ أي معلومات أو كشوف نهائية
واضـ ـح ــة لـحـســابـهــم ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـمــوانــئ
ي ــوض ــح م ـص ــدر األمـ ـ ـ ــوال ،وت ـفــاص ـيــل حــركــة
ال ـح ـس ــاب م ــن وق ــت إن ـش ــائ ــه إل ــى ح ـيــن ق ــرار
التخارج منه.
وبحسب المصادر ،فإن هذه األموال نصيب

المؤسسة من  500مليون دوالر كانت محتجزة
في دبيُ ،
وبذلت جهود رسمية كبيرة على أكثر
ً
من صعيد لإلفراج عنها .ويخص أيضا من
تلك المبالغ ما قيمته نحو  79مليون دينار
للتأمينات ،مـقــدار نصيبها مــن استثمارها
في الصندوق.
في سياق متصل ،نصح مدقق الحسابات
المؤسسة بضرورة تحري الدقة ،وأخذ الحيطة
والحذر في التدقيق الجيد عن طبيعة العالقة
ب ـيــن ح ـســابــات ال ـج ـهــة ال ـت ــي ح ــول ــت األمـ ــوال
وعالقاتها بحسابات الصندوق.
مــن جهة ثــانـيــة ،أعلنت مؤسسة الموانئ
ال ـكــوي ـت ـيــة م ــواف ـق ــة دي ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة عـلــى
تـعــاقــدهــا مــع الـمـكـتــب االس ـت ـشــاري الـعــالـمــي
" "CH2Mألع ـم ــال الـتـصـمـيــم واإلشـ ـ ــراف على
مشروع توسعة ميناء الشعيبة.
وقــال الوكيل المساعد لـشــؤون العمليات
البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف ،المهندس
عيسى المال ،إن مشروع توسعة ميناء الشعيبة
هو أحد مشاريع المؤسسة ضمن رؤية الكويت
( 2035كويت جديدة) ،والمدرجة تحت تطوير
البنية التحتية وتحديثها وتطوير منظومة
النقـل البحري ،حيث يتضمن المشروع تصميم
أرصـفــة بحرية جــديــدة ذات مواصفات عالية

6.007

4.697

2.578 2.942 3.285

«الموانئ» ترفض تسلم  136مليون دوالر من مجهول
من شأنها زيادة الطاقة االستيعابية للميناء،
وقــدرتــه على اح ـتــواء أحـجــام وأط ــوال السفن
بأنواعها ،وخاصة "سفن الصلبوخ" الذي تعدت
الكميات ال ــواردة منه ق ُـ ــدرة ميناء الشعيبة،
وهو يعتبر المنفذ الوحيد في الكويت حاليا
الستيراد مادة الصلبوخ ،حيث وصلت كمياته
ً
ً
ً
حاليا الى  16.5طنا سنويا ،نظرا إلى حاجة
المشاريع التنموية للبالد لهذه الـمــادة ،مما
أدى الى اكتظاظ الميناء بالسفن ،األمــر الذي
يـتـطـلــب تــوفـيــر م ــراس إضــاف ـيــة فــي الـمـيـنــاء،
بجانب تطوير األرصفة البحرية الحالية.
وأكــد المال أن مثل تلك المشاريع المهمة
ً
ال ـم ـقــرر تـنـفـيــذهــا ت ـعــود ح ـت ـمــا بــالـنـفــع على
ت ـن ـش ـي ــط ح ــرك ــة ت ـ ـجـ ــارة ال ـب ـض ــائ ــع ال ـع ــام ــة
الـمـنـعـكـســة ع ـلــى م ــؤش ــرات االق ـت ـص ــاد ال ـعــام
ل ـل ــدول ــة ،ك ـمــا لـتـنـفـيــذ ت ـلــك ال ـم ـش ــاري ــع األث ــر
اإليجابي على ارتفاع مؤشر األداء اللوجستي
ً
وفقا للمعايير المحددة من قبل البنك الدولي
 ،LPI - Logistics Performance Indexالذي
يـعــد م ــن أه ــم ال ـم ــؤش ــرات ال ــواج ــب مــراعــاتـهــا
لتحقيق خطة التنمية ،فضال عن زيادة أرباح
المؤسسة وتطوير أداء الموانئ الكويتية.
وأض ـ ــاف ال ـم ـ ــا أن ال ـم ـك ـتــب االس ـت ـش ــاري
ال ـعــال ـمــي ( )CH2Mال ـ ــذي سـيـعـمــل ال ــدراس ــة

السوق األول السوق الرئيسي

حكم قضائي بحبس مدير
مركز استشارات اقتصادية
أساء لبنك محلي كبير عبر مواقع التواصل

عيسى المال
ً
االستشارية للمشروع مملوك حاليا للشركة
االستشارية الدولية (جيكوبز  ،)jacobs -التي
ت ُـعد من أكبر شركات االستشارات الهندسية
في العالم ،والتي احتلت المرتبة األولى في فئة
الهندسة والبناء لعام  ،2018مؤكدا استعداد
المؤسسة لتوقيع العقد مع الشركة في أقرب
وقت ممكن.

ق ـ ـضـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة دائـ ـ ـ ــرة
جنح التمييز بحبس مدير
أح ـ ــد م ــراك ــز االسـ ـتـ ـش ــارات
االقتصادية (ن.ن) سنة مع
الشغل ،وأمرت بوقف تنفيذ
ـاث
هـ ـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة مـ ـ ــدة ث ـ ّ
س ـن ــوات شــري ـطــة أن يــوقــع
ً
المتهم تعهدا بعدم العودة
ً
إل ـ ـ ــى اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــرام م ـص ـح ــوب ــا
بـكـفــالــة مــال ـيــة ق ــدره ــا ألــف
دينار كويتي.
و ك ـ ـ ـ ـ ــان ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــم (ن.ن)
نشر على مــواقــع التواصل
االجتماعي (تويتر) عبارات
ً
اع ـت ـب ــره ــا ال ـب ـن ــك م ـس ــاس ــا
بـسـمـعـتــه والـقــائـمـيــن على
إدارته ،وهو ما جعل البنك
ُيبلغ النيابة العامة عنها.
وأصـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـمــة أول
ً
درجة حكما بتغريم المتهم،
لـ ـك ــن هـ ـ ــذا الـ ـحـ ـك ــم ل ـ ــم يـلــق
ً
ق ـبــوال ل ــدى كــل مــن النيابة

العامة والبنك ،فطعنا فيه
باالستئناف أ م ــام محكمة
الجنح المستأنفة ،ثم ألغت
حـ ـك ــم م ـح ـك ـمــة أول درجـ ــة
 ،ومـ ــن ث ــم ط ـع ـنــت الـنـيــابــة
ال ـعــامــة بــالـتـمـيـيــز ف ــي هــذا
القضاء األخير.
وف ــي جـلـســة أم ــس األول
أصدرت محكمة دائرة جنح
ال ـت ـم ـي ـي ــز ح ـك ـم ـه ــا س ــال ــف
الذكر بإدانة المتهم ووقف
تنفيذ العقوبة ،ويعتبر هذا
ً
الحكم قـضـ ً
ـاء بــاتــا ال يقبل
الطعن فيه.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر
ق ــان ــون ـي ــة بـ ــأن هـ ــذا الـحـكــم
يتيح للبنك المجني عليه
و لـمــد يــر يــه مطالبة المتهم
أمـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـح ــاك ــم ال ـم ــدن ـي ــة
بتعويضات جابرة للضرر.

تراجعات متفاوتة في البورصة ...والسيولة  22مليون دينار
تذبذب في المؤشرات ...والسوق األول يستعيد معظم خسائره قبل نهاية الجلسة
●

علي العنزي

س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثة تباينا
في تعامالت أمس ،حيث تراجع
مؤشر السوق العام بنسبة 0.27
فــي الـمـئــة ت ـعــادل  15.15نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5560.84
نقطة ،وسط سيولة بلغت 22.1
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وب ـك ـم ـيــة أسـهــم
مـتــداولــة بلغت  76مليون سهم
ن ـف ــذت م ــن خ ــال  5288صـفـقــة،
بينما نما مــؤشــر الـســوق األول
بنسبة  0.04في المئة هي 2.47
نـ ـقـ ـط ــة ،مـ ـقـ ـف ــا عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 6007.31نـقــاط ،بسيولة بلغت
 19.8م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وبـكـمـيــة
اس ـ ـهـ ــم م ـ ـتـ ــداولـ ــة ب ـل ـغ ــت 43.5
م ـل ـي ــون س ـه ــم نـ ـف ــذت م ــن خ ــال
 3736صفقة ،وانـخـفــض مؤشر
السوق الرئيسي بنسبة  1.1في
المئة تساوي  52.2نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  4697.68نـقـطــة،

بسيولة بلغت  2.2مليون دينار،
وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـتــداولــة بلغت
 32.5مليون سهم نفذت من خالل
 1552صفقة.

حدث جديد
وس ــط أج ـ ــواء جـيــوسـيــاسـيــة
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ب ــالـ ـتـ ـغـ ـي ــر وكـ ـثـ ـي ــرة
األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار ،بـ ـعـ ـضـ ـه ــا م ـف ــاج ـئ ــة
وبعضها متوقعة ،ومنها أخبار
ج ــدي ــدة ت ـفــاجــئ ال ـج ـم ـيــع ولـهــا
ت ــداعـ ـي ــات ،وب ــال ـت ــال ــي تـتـخــوف
األسواق من مثل هذه التداعيات،
فتتفاعل مع هذه االخبار سلبيا،
وك ــان آخــرهــا مـســاء أم ــس األول
عندما أطلق صــاروخ كاتيوشا
على محيط السفارة األميركية
ف ــي بـ ـغ ــداد ،م ـمــا أث ـ ــار م ـخــاوف
جــديــدة ب ــأن ال ـحــديــث عــن حــرب
محتملة بين الواليات المتحدة
وإي ــران اصبح قريبا ،وبالتالي
بدأت األسواق على تراجع بالرغم

مــن تـصــريــح الــرئـيــس األمـيــركــي
دونــالــد تــرامــب فـجــر أم ــس بأنه
ال يــريــد حــربــا مــع إيـ ــران ،لكنها
ستكون حــربــا اقـتـصــاديــة فقط،
ومثل هــذا التصريح دب بعض
الـطـمــأنـيـنــة لـيـقـلــص ك ـث ـيــرا من
ال ـخ ـســائــر ،وب ـعــد ب ــداي ــة حـمــراء
على معظم األس ــواق ،كــان هناك
ت ـع ــدي ــل ،خ ـصــوصــا ف ــي ســوقــي
االمارات وكذلك السوق الكويتي،
بينما كــان على العكس مؤشر
السوق السعودي يتراجع بشدة
وفقد  1في المئة ،وكان ذلك ايضا
مرتبطا من قبل إطالق صاروخ
مـ ــن ال ـح ــوث ـي ـي ــن ع ـل ــى ال ـط ــائ ــف
وتطور جديد ومستمر في هذه
الظروف.
إجـ ـ ـم ـ ــاال ،ت ـت ـف ــاع ــل األسـ ـ ـ ــواق
الخليجية وفقا لألحداث ،ولكل
حــدث تكلفة على هــذه األس ــواق
قد تزيد أو تنقص ،أو قد تبالغ
األس ـ ـ ـ ـ ــواق كـ ــذلـ ــك فـ ــي فـ ـه ــم ه ــذا
الحدث الجديد ،وبالتالي تقوم

انخفاض التبادل التجاري
أخبار الشركات
«المدار» تتفاوض لتسوية  456ألف دينار بين االتحاد األوروبي والكويت
أفادت شركة المدار للتمويل واالستثمار
ب ـت ـف ــاوض ـه ــا مـ ــع أح ـ ــد ال ــدائـ ـنـ ـي ــن ل ـت ـســويــة
م ــدي ــونـ ـي ــة م ـس ـت ـح ـقــة عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة تـبـلــغ
قيمتها  1.5مليون دوالر (ما يعادل  456ألف
دي ـنــار) ،وسيتم اإلف ـصــاح عــن األث ــر المالي
لتلك التسوية في حــال التوصل إلــى اتفاق
والتوقيع على عقد.

حكم لمصلحة «المشتركة»
قالت شركة المشتركة للمقاوالت ان المحكمة
حكمت بـقـبــول االسـتـئـنــافـيــن وبـتـعــديــل الحكم
المستأنف فــي القضية الـمــرفــوعــة مــن الشركة
ضد وكيل وزارة األشغال بصفته ،ليصبح بإلزام
الجهة اإلدارية بأن تؤدي الى الشركة المستأنف
في االستئناف األول الفوائد القانونية بواقع 7
في المئة عن المبلغ المحكوم لها.

أظ ـه ــرت ب ـيــانــات رس ـم ـيــة أمـ ــس ،انـخـفــاض
التبادل التجاري بين دول االتحاد األوروبــي
ال ــ 28مــن جهة ،ودول منطقة الـيــورو ال ــ 19من
جهة أخرى ،والكويت في الفترة من يناير إلى
مارس الماضيين ،مقارنة بذات الفترة من .2018
وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن مـكـتــب
اإلحصاءات األوروبي (يوروستات) أن التبادل
ال ـت ـج ــاري لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي (م ــن صـ ــادرات
وورادات) مع الكويت قدر خالل األشهر الثالثة
األول ــى مــن الـعــام الـمــاضــي ب ـ  2.2مليار يــورو
( 2.4مليار دوالر أميركي) ،في حين بلغ التبادل
التجاري بينهما خالل األشهر الثالثة من العام
الحالي  1.72مليار يورو ( 1.9مليار دوالر).
من جهة أخرى ،أظهرت البيانات أن التبادل
التجاري لمنطقة اليورو مع الكويت بلغ خالل
الفترة من يناير إلى مارس من العام الماضي
 1.97مليار يورو ( 2.1مليار دوالر) ،بينما بلغ
خالل ذات الفترة من العام الحالي  1.26مليار
يورو ( 1.4مليار دوالر).

النفط يرتفع بعد اتفاق «أوبك »+
على استمرار تخفيضات اإلنتاج
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط إلـ ـ ـ ـ ــى أعـ ـل ــى
مستوياته في عدة أسابيع أمس،
ب ـعــدمــا أوضـ ـح ــت مـنـظـمــة أوب ــك
أنـهــا ستبقي عـلــى األرج ــح على
تخفيضات اإلنتاج التي ساعدت
فــي دعــم األسـعــار هــذا الـعــام ،في
وقــت تــواصــل تصاعد الـتــوتــرات
في الشرق األوسط.
وك ــان خ ــام بــرنــت مــرتـفـعــا 90
سنتا بـمــا ي ـعــادل  1.3فــي المئة
ً
إلى  73.11دوالرا للبرميل ،بعدما
الم ـ ــس فـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق 73.40
ً
دوالرا ،وهــو أعـلــى سعر لــه منذ
 26أبريل.
وزاد الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ــي غــرب
تكساس الوسيط  71سنتا أو 1.1
فــي المئة ،مسجال  63.47دوالرا
للبرميل .وك ــان الـخــام األميركي
بلغ  63.81دوالرا في وقت سابق،

وهي ذروته منذ أول مايو.
وق ــال وزي ــر الطاقة السعودي
خــالــد ال ـفــالــح إن ــه يــوجــد تــوافــق
داخ ــل منظمة الـبـلــدان المصدرة
للبترول (أوبــك) ومنتجي النفط
الـمـتـحــالـفـيــن مـعـهــا عـلــى خفض
مـخــزونــات الـخــام «رويـ ــدا» ،لكنه
ً
سـيـظــل مـتـجــاوبــا مــع متطلبات
«سوق هشة».
وأبلغ وزيــر الطاقة اإلمــاراتــي
سهيل المزروعي الصحافيين في
وقت سابق بأن المنتجين قادرون
على سد أي فجوة بالسوق ،وأن
تخفيف تخفيضات ا لـمـعــروض
ليس القرار الصائب.
كان الرئيس األميركي دونالد
ً
ت ــرام ــب ه ــدد ط ـه ــران م ـغ ــردا بــأن
انـ ـ ـ ــدالع ح ـ ــرب س ـي ـك ــون «ن ـه ــاي ــة
رسـمـيــة» إليـ ــران ،فــي حـيــن قالت

ال ـس ـعــوديــة إن ـهــا مـسـتـعــدة لـلــرد
«ب ـكــل قـ ــوة» ،وإن ت ـف ــادي الـحــرب
بيد طهران.
ي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ـقـ ــب ه ـج ـم ــات
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ع ـلــى أص ــول
نفطية سعودية وإطالق صاروخ
ي ـ ـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى «الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
الخضراء» شديدة التحصين في
ً
بغداد انفجر قريبا من السفارة
األم ـيــرك ـيــة .وقـ ــال جــريــج مكينا
االستراتيجي في مكينا ماكرو،
لـ «رويـتــرز» ،بالبريد اإللكتروني
إن «الفالح واإلمارات كالهما بدد
مـقـتــرحــات زي ــادة اإلن ـتــاج مطلع
األسبوع ثم جاء الرئيس ترامب
ليتحدى إيران عمليا فتضافرت
ب ــذل ــك ج ـم ـيــع الـ ـع ــوام ــل ال ــازم ــة
لـصـنــع عــاص ـفــة ق ـص ـيــرة ال ـمــدى
ألسعار النفط».

ب ـت ـس ـع ـيــر ج ــدي ــد فـ ــي كـ ــل مـ ــرة،
وتـسـتـمــر الـضـبــابـيــة والسلبية
على معظم األسواق ،حيث انتهت
جميعها على اللون األحمر ،وكان
أك ـثــرهــا خ ـســارة مــؤشــر الـســوق

السعودي بأكثر من  1في المئة،
ب ـي ـن ـمــا ع ــدل ــت ب ـق ـيــة األسـ ـ ـ ــواق،
وكــانــت عـلــى خـســائــر م ـحــدودة،
وان ـفــرد مــؤشــر ال ـســوق القطري
بــال ـم ـكــاســب وال ـ ـلـ ــون األخ ـض ــر،

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  240مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي،
أمس ،تخصيص إصدار سندات
وت ــورق بقيمة إجـمــالـيــة بلغت
 240مليون دينار كويتي.
وق ـ ــال «الـ ـم ــرك ــزي» ف ــي بـيــان
لـ ــ«ك ــون ــا» ،إن أجـ ــل اإلص ـ ـ ــدار 6

وبنسبة قريبة من  1في المئة.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـس ـ ــوق
ال ـكــوي ـتــي ،كــانــت اس ـهــم قـيــاديــة
كالبنك الــوطـنــي وبـنــك الخليج
وااله ـل ــي الـمـتـحــد تــدعــم مــؤشــر

السوق األول الذي تعافى كثيرا
خالل النصف األخير من الجلسة،
وأصبحت مجموعة من األسهم
فــي الـلــون األخـضــر ،بعد أن كان
سهم ويد فقط يتداول على اللون
األخـ ـض ــر ،وان ـض ــم ال ــى األس ـهــم
ال ـثــاثــة سـهــم ص ـنــاعــات وسـهــم
بوبيان بتروكيماويات ،وكذلك
انتقل «متكاملة» من اللون األحمر
ال ـ ــى ال ـ ـلـ ــون األخ ـ ـضـ ــر ،لـيـقـلــص
الخسائر وتصل قريبة من نقطة
األسـ ـ ـ ــاس ،ب ـي ـن ـمــا ع ـل ــى ال ـط ــرف
اآلخ ـ ـ ــر تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر ال ـس ــوق
الرئيسي بنسبة  1في المئة ،بعد
أن حققت بعض األسهم الصغيرة
نسب تراجع كبيرة ،كان أكبرها
ال ــرم ــال ب ـحــوالــي  20ف ــي الـمـئــة،
واكتتاب بحوالي  13في المئة،
وب ـع ــد أن أوقـ ــف س ـهــم إي ـف ــا من
الـ ـت ــداول ،أص ـبــح ه ـنــاك هــاجــس
وخـ ــوف م ــن األس ـه ــم الـصـغـيــرة،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــو صـ ـ ــا ذات ا ل ـ ـخ ـ ـسـ ــا ئـ ــر
المتالحقة أن تصل الى ما وصل

إل ـي ــه س ـهــم إي ـف ــا ،وبــال ـتــالــي في
بـعــض األح ـيــان يفضل البعض
التخارج على أي األسعار ،خوفا
من اإليقاف التام.

أداء القطاعات
مالت مؤشرات القطاعات الى
الـ ـت ــداول بــال ـلــون األح ـم ــر ،حيث
ان ـخ ـف ـض ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ث ـمــان ـيــة
ق ـط ــاع ــات ه ــي اتـ ـص ــاالت ب ـ ـ 5.9
نـ ـق ــاط ،وص ـن ــاع ــة ب ـ ـ  5.3ن ـقــاط،
وخ ــدم ــات مــال ـيــة ب ـ ـ  4.2ن ـقــاط،
والنفط والغاز بـ  3.6نقاط ،وسلع
استهالكية وبـنــوك ب ـ  2.8نقطة
لكل منهما ،وتأمين بـ  2.7نقطة،
وعقار بـ  1.8نقطة ،بينما ارتفع
مؤشرا قطاعين فقط هما خدمات
اسـتـهــاكـيــة ب ـ ـ  9ن ـق ــاط ،وم ــواد
أساسية بـ  4.2نقاط ،واستقرت
مـ ــؤشـ ــرات ث ــاث ــة ق ـط ــاع ــات هــي
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ورعـ ــايـ ــة صـحـيــة
ومنافع وبقيت دون تغير.
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أشـهــر بـمـعــدل عــائــد  3.125في
المئة.
وك ـ ــان آخـ ــر إصـ ـ ــدار س ـنــدات
وتــورق لبنك الكويت المركزي
االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي بـقـيـمــة 160
مليونا ألجل  6أشهر.

«اإلحصاء» %0.7 :نمو التضخم
في الكويت على أساس سنوي
أظهرت بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء الكويتية ارتفاع األرقام
القياسية ألسعار المستهلكين (التضخم) بالكويت بنسبة  0.7في
المئة في شهر أبريل الماضي ،مقارنة بالشهر ذاته من  ،2018وذلك
على أساس سنوي.
وقالت اإلدارة في نشرتها الشهرية حول األرقام القياسية ألسعار
المستهلكين ،إن معدل التضخم في الكويت استقر دون تغيير في
أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي ،على أساس شهري.
وأضافت أن الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية ارتفع في
أبريل الماضي بنسبة  0.85في المئة ،مقارنة بالشهر ذاته من العام
الـمــاضــي ،بينما ارتـفــع الــرقــم القياسي ألسـعــار المجموعة الثانية
(السجائر والتبغ) على أساس سنوي بنحو  1.63في المئة.
وأوضحت أن مؤشر األرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء
والملبوسات) ارتفع بنسبة  0.48في المئة على أســاس سنوي في
أبريل الماضي ،في حين انخفض مؤشر مجموعة (خدمات المسكن)
بنسبة  60في المئة.
وذك ــرت أن مـعــدل التضخم فــي المجموعة الخامسة (مفروشات
منزلية وصيانة) ارتفع بنسبة  2.23في المئة ،بينما ارتفعت أسعار
المجموعة السادسة (الصحة) بنسبة  2.86في المئة ،كما ارتفعت
أسعار المجموعة السابعة (النقل) بنسبة  1.85في المئة.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (االتصاالت) ارتفعت بنسبة
 4في المئة على أســاس سنوي ،في حين ارتفع معدل التضخم في
المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة  2في المئة ،كما ارتفعت
أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي  1.85في المئة.
وقــالــت إن الــرقــم القياسي لمجموعة (الـمـطــاعــم والـفـنــادق) شهد
انخفاضا على أساس سنوي في أبريل الماضي بنسبة  0.17في المئة،
كما شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) انخفاضا سنويا
بنسبة  0.37في المئة.
ويعد الــرقــم القياسي ألسـعــار المستهلك أداة لقياس مستويات
األسعار عموما بين فترتين ،إما شهرية أو سنوية ،وعادة ما يكون
مؤشرا أساسا لقياس النمو أو االنكماش االقتصادي ،إذ يمكن للدولة
من خالله اتخاذ القرارات االقتصادية والتجارية ورسم السياسات
النقدية والمالية.
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أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

زيادات رواتب ودعومات
في
ستنفقه
الدولة
ستجنيه
وما
ً
● القطاع الخاص يفسد عندما يكون الطرف الثاني حكوميا
● مشروع مدينة الحرير أهم المشاريع الوطنية في هذا القرن
التي ُينفق عليها الماليين من جهات استشارية عالمية وتأتي
قدم الخبير االقتصادي علي الرشيد البدر ،العضو المنتدب
بصبغة وطبيعة ال تناسب الكويت وال ثقافتها وخصوصيتها
األسبق للهيئة العامة لالستثمار والرئيس األسبق لبنك
الفريدة.
الخليج ،العديد من النصائح والمقترحات واألفكار البناءة
فعندما يحذر من فرض الضرائب ويقول إنها سترفع الكلفة
واإليجابية التي تحمل في طياتها معالجات جذرية ناجعة
المعيشية على المواطنين وأغلبهم يعملون في الجهاز
لكثير من المشاكل التي واجهها االقتصاد الكويتي.
الحكومي وسيفزع النواب لطلب زيادات ،بالتالي ما ستجنيه
وأفكار البدر تمتاز بأنها وطنية وعميقة بامتياز ،واألكثر من
ستنفقه في شكل زيادات ودعومات ،فهو أعلم
الحكومة
ذلك أنها مجردة من المصالح ،بل تتسم بشمولية الفائدة
ً
من غيره خصوصا من البيوت االستشارية العالمية بهذه
للوطن والمواطنين وتهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر.
"بورشيد" حائز ًثقة كبيرة ً في كل ًالدوائر الرسمية وفي الوسط الفلسفة.
"سلة"
مقابل
أمامها،
التوقف
تستوجب
تحذيرات
االقتصادي محليا وإقليميا وعالمياَ ،لم ال وهو ُيستشار ويسأل سلسلة
ً
ً
توصيات كفيلة بالتمعن فيها والنظر فيها مرارا وتكرارا،
ويراجع في كثير من المفاصل االقتصادية ،فيقدم خالصة
فعندما ينبه إلى استمرار التسارع الخطير في نفقات الدولة
أفكاره وخبراته لالقتصاد الكويتي مقابل عشرات الدراسات
حوار محمد اإلتربي

الفساد يندر
بين شركات
القطاع
الخاص
كأطراف
محددة

حل أزمات
الكويت
السياسية
واالقتصادية
في أن يتملك
المواطن ويدير
االقتصاد

تراجع هيمنة
الدولة على
االقتصاد
 %50يوفر
أرضية لفرض
الضرائب

● بعد مــرور نحو  10سنوات
على األزمة المالية العالمية ،كيف
ت ــرى واقـ ــع االق ـت ـص ــاد الـكــويـتــي
وسط وجود كيانات ال تزال تئن
وتعالج أوضاعها؟
 االقتصاد كما تعكسه أوضاعال ـبــورصــة وأس ـع ــار ال ـع ـقــار يــدل
ً
ع ـلــى تـحـســن األوض ـ ــاع ع ـمــومــا،
ً
ً
فكالهما حقق تحسنا ملموسا
في مستويات األسعار والــرواج،
وقد استمر االقتصاد في تحسنه
الظاهر بحسابات الدخل القومي
وكــذا ميزان المدفوعات ،والنمو
ال ـم ـل ـحــوظ ف ــي أرب ـ ــاح ال ـشــركــات
ال ـم ــدرج ــة ،ل ـكــن ال تـ ــزال الـمــالـيــة
ال ـع ــام ــة ت ـعــانــي ج ـ ــراء الـمـتــاعــب
والـ ـصـ ـع ــوب ــات ،ف ـه ـن ــاك ت ـس ــارع
خـطـيــر ف ــي ن ـف ـقــات ال ــدول ــة على
رواتـ ــب ودع ــوم ــات وب ـن ــاء أب ــراج
ف ـ ــاخ ـ ــرة ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوزارات وت ــأسـ ـي ــس
هيئات وهياكل إدارية جديدة ال
ً
حاجة لها وهــي مكلفة تأسيسا
ً
وتشغيال وصيانة بــدون إنتاج
اقتصادي ملموس.
ولـ ــوال ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط
خالل السنوات القليلة الماضية
لواجهت اإلدارة المالية للدولة
مصاعب جمة بسبب ذلك التزايد
الـ ـخـ ـطـ ـي ــر فـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــود ال ـ ـصـ ــرف
ً
خصوصا الملزم منها .ولألسف،
انفقت تلك األمــوال وال تزال دون
أن تحقق الهدف األساسي لخطط
الـتـنـمـيــة مـثــل تـنــويــع االقـتـصــاد
وزيادة مصادر الدخل القومي ،و
لم يتحقق حتى اآلن أي جانب من
هدف زيادة دور القطاع الخاص
ف ــي ال ـن ـش ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،فـلــم
تطرح الدوله الفرص االستثمارية
ال ـم ـق ـن ـع ــة الج ـ ـ ـتـ ـ ــذاب مـ ــدخـ ــرات
المواطنين وجهود رجال األعمال
من خالل تخصيص تلك األنشطة
االقتصادية التي تملكها الدولة
وتــديــرهــا ،بــل كما يـبــدو ازدادت
ن ـس ـب ــة الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام إل ـ ــى مــا
يتجاوز  ٧٥في المئة من الدخل
القومي!

ً
 ح ــال ـي ــا ال أرى دالئ ـ ــل عـلــىت ـشــدد ائـتـمــانــي مـبــالــغ فـيــه من
البنوك ســواء في منح القروض
االسـتـهــاكـيــة أو ال ـت ـجــاريــة ،بل
ان البنوك تتنافس في اجتذاب
ال ـم ـق ـت ــرض ـي ــن سـ ـ ـ ــواء ألغـ ـ ــراض
المقاوالت أو التجارة أو القروض
االستهالكية.
● ثمة شكوى دائمة من ارتفاع
السيولة فــي الـقـطــاع المصرفي
كيف يمكن التغلب عليها؟
 توافر السيولة لدى البنوكم ـ ـ ــرده إلـ ـ ــى ت ــوق ــف ال ـ ــدول ـ ــة عــن
االق ـت ــراض منها وذل ــك ألسـبــاب
قــانــونـيــة تتعلق بــالـحــد األعـلــى
لإلقراض الحكومي ،إضافة إلى
نـ ــدرة ف ــرص االقـ ـت ــراض الـقــويــة
الممكنة في مجال الخدمات مثل
ا لــر عــا يــة ا لـصـحـيــة والتعليمية
واإلسـ ـك ــانـ ـي ــة وكـ ـ ــذا ال ـص ـن ــاع ــة
النفطية بل حتى بعض األنشطة
التجارية ،بسبب قيام الدولة من
خــال الميزانية العامة بتمويل
كل هذه األنشطة الضخمة بشكل
مباشر.
● لـ ـ َـم ه ـن ــاك تـ ـ ــردد ك ـب ـيــر مــن
الحكومة فــي ملف الخصخصة
وإصــرار على إدارة تفاصيل من
األف ـض ــل إس ـنــادهــا إل ــى الـقـطــاع
الخاص؟
 ب ـ ـصـ ــراحـ ــة ال أف ـ ـهـ ــم ت ـ ــرددالحكومة في ملف التخصيص!
فال يختلف اثنان على أن السبب
الرئيسي للصعوبات التي تقابل
ً
ً
الكويت اقتصاديا بل وسياسيا
ً
أيضا هو تضاؤل دور المواطنين
وال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص ف ــي الـنـشــاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وت ـ ـ ــورط ال ـج ـهــاز
الـحـكــومــي  -بــاعـتـبــاره المشغل
ً
الرئيسي إن لم يكن الوحيد فعليا
لكل المواطنين
وال ـم ــال ــك وال ـم ــدي ــر ألك ـثــر من
 ٧٠في المئة من االقتصاد  -في
ال ـتــزامــات إداريـ ــة ومــالـيــة هائلة
تفوق قــدراتــه اإلداري ــة والمالية،
بحيث صــار الجهاز ينوء تحت
أثقالها

● إلـ ــى أي ح ــد تـتـفــق م ــع من
يقول إن القطاع الخاص فاسد؟
 فقط بعض القطاع الخاصي ـف ـس ــد عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـكـ ــون الـ ـط ــرف
ال ـث ــان ــي إدارة ح ـكــوم ـيــة تـمـنــح
ً
عقودا بعشرات ومئات الماليين
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت وال ـت ـج ـه ـي ــزات
ويشرف عليها موظفون برواتب
ببضعة ألوف تتوفر بيئة تغري
باإلفساد .لكن نالحظ أنه عندما
تـ ـك ــون الـ ـعـ ـق ــود ب ـي ــن ال ـش ــرك ــات
الخاصة بعضها بين بعض يندر
ً
أن نرى فسادا يذكر فيها!

● س ـج ــل ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
ً
ً
نـ ـم ــوا الفـ ـت ــا أواخـ ـ ــر ع ـ ــام 2018
وأظهر الربع األول من عام 2019
ً
ن ـم ــوا أق ـ ــوى ،ه ــل يـعـتـبــر ذلــك
ً
مؤشرا على خروج القطاع
ً
ً
نهائيا وسالما من آثار
األزمة؟
ً
ً
 بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ــك،● سيحقق تنوعا اقتصاديا الكويت في أمس الحاجة له.
س ـ ـ ــاه ـ ـ ــم ت ـح ـس ــن
أس ـ ـعـ ــار األس ـه ــم ● سينقذ االقتصاد من االعتماد الخطير على النفط.
والـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــار ف ــي ● يجذب استثمارات بقيمة  100مليار دينار كويتي.
تراجع احتياجات
ـات ● ،ركن استراتيجي لقيام حلم «الكويت مركز مالي».
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ـ
والدولة.
للمستثمرين
ومطلوبة
منتجة
وظائف
توفر
●
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواج
ً
السوقي االستثماري
● مشروع بعيد عن الروتين الحكومي المكلف والمرهق حاليا.
ف ــي ت ـم ـكــن ال ـب ـن ــوك مــن
● يحتاج إلى تسويق ذكي إلقناع المواطنين
م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة م ــدي ــونـ ـي ــاتـ ـه ــا
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،وكـ ـ ـ ــان لـ ــرفـ ــع م ـع ــدل
ومجلس األمة.
الخصم أثــر فــي تحسين عوائد
أرب ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـق ـ ــروض ال ـم ـم ـن ــوح ــة،
إضافة إلى ارتفاع حجم محفظة
ال ـ ـقـ ــروض بـ ــدخـ ــول الـ ـم ــزي ــد مــن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن إل ـ ــى س ـ ــوق ال ـع ـمــل
وظهورهم بالتالي كمقترضين
من البنوك.

قال
عن مشروع الحرير:

الخصخصة
هي الدرب
الوحيد
للتنمية
الحقيقية

استمرار
الدولة في
الهيمنة
االقتصادية
مليء
بالمخاطر...
واإلصرار عليه
غير مفهوم

● هــل ال ت ــزال بــرأيــك مـبــررات
ال ـ ـت ـ ـشـ ــدد االئـ ـتـ ـم ــان ــي
قائمة ؟

طالب بـ:

ال أرى أي
تقدم لدور
القطاع
الخاص
في النشاط
االقتصادي

وي ـك ـل ـف ـه ــا م ـ ـصـ ــروفـ ــات ط ــائ ـل ــة
ً
وم ـلــزمــة سـتـعـجــز ال ــدول ــة يــومــا
ً
عــن مــواجـهـتـهــا ،فــا حــل إطــاقــا
هـنــا إال بــالــرجــوع إل ــى المنطق
االقـتـصــادي المطبق فــي العالم
كله ،وهو أن الناس
والمواطنين هم الذين يملكون
وي ــدي ــرون االق ـت ـصــاد ويــدفـعــون
الـ ـض ــرائ ــب ال ـم ـس ـت ـح ـقــة عـلـيـهــم،
والــدولــة تــراقــب وتـشـجــع وتــوفــر
شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـض ـ ـمـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ـص ـح ــي
والتعليمي.»...
ويجب على الدولة أن توضح
األهـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف بـ ــرنـ ــامـ ــج
التخصيص مـثــل تــو فـيــر تأمين
تـعـلـيـمــي وص ـح ــي لـلـمــواطـنـيــن
ب ــاخـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة األفـ ـض ــل
ألوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــم وال ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة ال ـط ـب ـي ــة
األحـســن ألســرهــم ،وإدخ ــال كافة
المواطنين شركاء في المؤسسات
واألنشطة التي يتم تخصيصها
وم ـش ــارك ـت ـه ــم ف ــي أرب ــاحـ ـه ــا،
ووق ـ ـ ــف ال ـ ـهـ ــدر فـ ــي م ـص ــروف ــات
الدولة ورفع مستوء أداء الجهاز
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ووقـ ـ ـ ــف ال ـ ـهـ ــدر فـيــه
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص ف ـ ـ ــرص ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد فــي
أعماله.
ل ـكــن ل ــأس ــف ال ت ـ ــزال ال ــدول ــة
م ـ ـصـ ــرة عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي ه ــذا
الدرب المليء بالمخاطر المالية
ً
والـسـيــاسـيــة أي ـض ــا ،عـلــى الــرغــم
م ــن ت ــوص ـي ــات االخـتـصــاصـيـيــن
والخبراء! َ
لم اإلصــرار؟ بصراحه
ال أفهم!!

● تأسيس شركات وطنية تدار بنمط تجاري حصيف وجو تنافسي.
● طرح فرص مقنعة تجذب مدخرات المواطنين.
● أن يملك المواطن ويدير ويدفع ضرائب ...والدولة تراقب.
● تشجيع المستثمر المحلي واألجنبي.
● توفير أطر إدارية وقانونية مبتكرة.
● اهتمام أكبر بالثروة البشرية فهي عماد أي اقتصاد منتج.
● تدخل الدولة في حاالت األزمات الصعبة.

إنتاج ملموس وال تقدم يذكر في دور القطاع الخاص
دون ً
اقتصاديا ،وإصرار غير مفهوم متخم بالمخاطر في شأن إدارة
الدولة لالقتصاد ،وأن الفساد ينشط وينتشر عندما يكون
أحد أطرافه جهة حكومية ،مالحظات تستوجب التوقف
عندها.
ً
يقابل ذلك بجرعة تفاؤل وأمل ويؤكد أن للكويت مشروعا
ً
وطنيا يسمى "مدينة الحرير" هو األهم خالل هذا
القرن ،وهو ركن لتحقيق حلم ً «الكويت مركز مالي»،
فهناك استحقاق أكثر إشراقا لمستقبل وطن ألن
هذا المشروع الحلم سيحقق أكبر تنوع اقتصادي
وسيكون طوق النجاة من خطر استمرار االعتماد
على النفط فحسب ،وإليكم تفاصيل الحوار:

البورصة
سوق سلع
استثمارية
يحتاج
لبضائع
ناجحة
وجاذبة

التقشف فشل
في معالجة
عجز الميزانية
نتيجة
التوسع في
بنود أخرى

الرواج وتحسن
األسهم
والعقار ساعدا
المصارف
في معالجة
مديونياتها

تسارع خطير
في نفقات
الدولة على
الرواتب
والدعومات
دون إنتاج
ملموس

● تعتبر مــن أش ــد الـمــؤيــديــن
ل ـمــدي ـنــة الـ ـح ــري ــر ...م ــا الـسـبـيــل
للخروج من دوامة مدح المشروع
وتـ ـ ـك ـ ــرار م ـ ــزاي ـ ــاه إلـ ـ ــى م ــرح ـل ــة
التنفيذ؟
 م ــن ال ـ ـضـ ــروري االس ـت ـم ــرارفــي شــرح الـفــوائــد المنتظرة من
ت ـط ـب ـيــق ت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا ال ـم ـش ــروع
ال ـم ـهــم ،ف ـهــو ك ـمــا ذكـ ــرت وأك ــدت
مشروع الحرير من أهم المشاريع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ــوط ـن ـي ــة خ ــال
ً
هـ ــذا الـ ـق ــرن ،وس ـي ـح ـقــق ت ـنــوعــا
لالقتصاد يخفف مــن اعتمادنا
الـ ـح ــال ــي ال ـخ ـط ـي ــر ع ـل ــى ال ـن ـفــط
فحسب ،وهو تنوع نحن في أمس
الحاجة إليه بسبب المخاطر التي
ً
ً
تحيط بالنفط سعرا ومستقبال،
ً
كما يعتبر مشروع الحرير ركنا
ً
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ــن م ـت ـط ـل ـب ــات ق ـي ــام
ً
ً
ً
ال ـكــويــت م ــرك ــزا مــال ـيــا وت ـجــاريــا
ً
ً
إقليميا رئيسيا.
ومــن الـمــؤمــل أن يجتذب ذلك
المشروع استثمارات جديدة قد
تتجاوز الـ  100مليار دينار ،أي
أضعاف الناتج القومي السنوي،
وهو ببساطة يتضمن استصالح
وتطوير أكـثــر مــن ألــف كيلومتر
مربع من األراض ــي الصحراوية،
وتـحــويـلـهــا إل ــى ق ــوة اقـتـصــاديــة
نـشـيـطــة مـنـتـجــة ت ــوف ــر ع ـشــرات
اآلالف م ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـجــديــدة
المنتجة فتولد إيرادات ملموسة
ومطلوبة للمستثمرين والدولة
واالقتصاد ككل.
كـ ـم ــا يـ ـج ــب ع ـل ـي ـن ــا أن نـ ــدرك
ً
جيدا أن هذا المشروع التنموي
ً
ً
الضخم سيقتحم سوقا إقليميا
ً
ً
تنافسيا حــادا سبقتنا فيه عدة
دول خليجية،
ً
وقطعت منه أشــواطــا طويلة،
ل ــذا ينبغي عـلــى الـكــويــت توفير
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األط ـ ـ ـ ــر والـ ـخـ ـط ــط
ال ـم ـب ـت ـكــرة ك ــي ت ـن ـجــح ف ــي ه ــذه
المنافسة الـســاخـنــة ،مــن أهمها
تــوف ـيــر ب ـي ـئــه إداري ـ ـ ــة وقــانــون ـيــة
وإجـ ــرائ ـ ـيـ ــة ت ـش ـج ــع الـمـسـتـثـمــر
ً
المحلي واألجنبي وتجذبه بعيدا
عــن الــروتـيــن الـحـكــومــي المكلف
ً
والمنهك حاليا.
ً
وقبل ذلك كله ،يتطلب تسويقا
ً
ذكيا إلقناع المزيد من المواطنين
ً
أوال بـ ــا ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع وأ نـ ـشـ ـطـ ـت ــه
ونـتــائـجــه الـمـتــوقـعــة وبأهميته
لمستقبل البلد فيسهل بالتالي
ال ـح ـصــول عـلــى مــواف ـقــة مجلس
األمة عليه.
● هـ ــل الـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
ً
ال ـق ــائ ــم ح ــال ـي ــا م ـن ــاس ــب ل ـفــرض
ضرائب على الشركات أو ضرائب
د خــل أو تطبيق ضريبة القيمة
المضافة؟
 ف ــرض ال ـضــرائــب ي ــؤدي فيأغلب األحيان إلى تراجع اإلقبال
ع ـل ــى ال ـم ـش ــاري ــع االس ـت ـث ـم ــاري ــة
الـجــديــدة وذلــك عندما تنخفض
ربحية مثل تلك المشاريع بسبب
الضرائب اإلضافية المتوقعة على
أرباحها الممكنة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ضـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــب ال ـ ــدخ ـ ــل
واألربــاح على المشاريع القائمة
مــن شــركــات ومــؤسـســات خاصة
ً
ي ــؤدي غــالـبــا إلــى ارت ـفــاع أسعار
الـبـضــائــع وال ـخ ــدم ــات ،فالتاجر

ّ
حذر من:

وصاحب العقار وأصحاب المهن
ً
الخاصة سيلجأون تلقائيا  ،ما
أمكن ،إلى رفع أسعارهم للحفاظ
على مبالغ األرباح والدخول التي
كانوا يحققونها.
وف ـ ـ ــي وض ـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،هــو
أش ـب ــه ب ـفــخ وسـ ـي ــؤدي ذلـ ــك إلــى
ارتفاع المطالبات الشعبية برفع
الرواتب والمخصصات لمواجهة
ارتفاع تكاليف المعيشة عليهم،
وحيث إن االغلبية الساحقة من
الناخبين يعملون لــدى الدولة ،
فـســوف تصطف أغلبية مجلس
األمـ ـ ــة ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
لالستجابة لمطالب الناخبين،
بــال ـتــالــي م ــا تـحـقـقــه ال ــدول ــة من
حصيلة تلك الضرائب فستضطر
إلى صرفه مرة أخرى.
ل ــذل ــك أن ـ ــا ال أؤيـ ـ ــد م ـث ــل ه ــذه
الـ ـت ــوج ــه ،ويـ ـب ــدو أن ال ـح ـكــومــة
تعرف هــذا السيناريو المتوقع،
ل ــذا ال تــدفــع بـجــديــة نـحــو فــرض
الضرائب.
وال ـن ـظ ــام ال ـضــرائ ـبــي الـفـعــال
ً
وال ـ ـنـ ــاجـ ــح ي ـت ـط ـل ــب أوال ت ــوف ــر
بيئة دسمة من دافعي الضرائب
تــوفــر قـبــول أغلبية ال ــرأي الـعــام
ل ـهــا وتـ ـب ــرر ال ـت ـكــال ـيــف اإلداريـ ـ ــة
وا ل ـ ـقـ ــا نـ ــو ن ـ ـيـ ــة إلدارات فـ ــرض
الـ ـض ــريـ ـب ــة وت ـح ـص ـي ـل ـه ــا ،ول ــن
تـتـحـقــق ه ــذه ال ـب ـي ـئــة ف ــي وضــع
ً
الكويت أبدا إال إذا قلصت الدولة
 ٥٠ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل مــن
هيمنتها الحالية المفرطة على
األنـشـطــة االقـتـصــاديــة المحلية،
ً
ً
فسينشط ذلك لدينا قطاعا قويا
ً
مـتـنــوعــا مــن الـشــركــات الخاصة
ويحقق إيرادات ملموسة ،وخلق
وظــائــف منتجة جــديــدة تخفف
من اإلقبال المفرط الحالي على
الوظيفة الحكومية.
● هـ ـن ــاك ح ــدي ــث م ـت ـك ــرر عــن
تـحـسـيــن م ـس ـتــويــات وم ـج ــاالت
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـي ــة ...مــا
نصيحتكم وكيف يمكن ذلك ،وما
الـمـجــاالت الـتــي يمكن أن تنجح
وتناسب االقتصاد الكويتي؟
 مــرة أخ ــرى ،ال يمكن تنويعم ـص ــادر االق ـت ـص ــاد إال بــالـعـمــل
على خلق عــدة قلوب لالقتصاد
في مـجــاراة قلب النفط ،وتحقق
ً
اسـتـخــدام أفـضــل وأك ـثــر إنـتــاجــا
للثروة البشرية ،التي هي عماد
أي اقتصاد وطني منتج ،والتي
لــأســف نستهلك وب ــدون عائد
ً
ال ـج ــزء األك ـب ــر مـنـهــا ح ــال ـي ــا في
وظــائــف الـبـطــالــة الـمـقـنـعــة التي
ً
يضج بها القطاع العام حاليا.
ف ـقــط الـتـخـصـيــص ال ـع ــام لما
أم ـك ــن م ــن األن ـش ـط ــة الـحـكــومـيــة
االقتصادية وبالتالي نوفر والدة
ش ــرك ــات وط ـن ـي ــة جـ ــديـ ــدة ت ــدار
على النمط التجاري الحصيف
فــي جــو تنافسي وع ــادل فتكون
لـنــا الـعـشــرات مــن تـلــك الـشــركــات
المنتجة الـقــو يــة الـقــا بـلــة للنمو
ً
ً
والتوسع محليا وإقليميا،
ويـ ــرادف ذل ــك ال ـبــدء بمشروع
الـحــريــر االسـتــراتـيـجــي .ه ــذا هو
الدرب الوحيد للتنمية الحقيقية.
● ما توقعاتك للبورصة بعد
نـجــاح خصخصتها ً
أداء وعلى
صعيد جــذب الشركات العائلية
و ت ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــو ع ا أل د و ا ت
االستثمارية؟
-

● مزاحمة هيئة االستثمار للشركات والمواطنين في الفرص المحلية.
● هجوم مجلس األمة في حال فرض ضرائب وزيادة األسعار.
● استمرار تزايد النفقات دون تحقيق أهداف خطة التنمية.
● تزايد البطالة المقنعة التي يضج منها القطاع العام.
● تعاظم هيمنة القطاع العام لما فوق  %75من الدخل القومي.
● التأخر في خلق عدة «قلوب» لالقتصاد بموازاة النفط .
● استمرار توريط الجهاز الحكومي كمشغل لالقتصاد.

خطت هيئة أسواق المال وشركة
البورصة خطوات جيدة والزمــة
لتطوير س ــوق الـكــويــت ل ــأوراق
ً
الـ ـم ــالـ ـي ــة وجـ ـعـ ـل ــه أك ـ ـثـ ــر ج ــذب ــا
ً
وإقناعا للمستثمرين المحليين
واألج ــان ــب ،عـلــى أن تحقيق هــذا
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـطـ ـم ــوح ب ـش ـك ــل كــامــل
يتطلب اج ـتــذاب وإدراج المزيد
من الشركات القوية،
وتنويع االدوات االستثمارية
الـمـتــاحــة ف ــي ال ـس ــوق عـلــى غ ــرار
األســواق العالمية المتقدمة ،مع
ت ـخ ـف ـيــف ال ـع ـق ــوب ــات والـ ـش ــروط
التي يعمل السوق فيها ،ويجب
ً
أن تــذكــر دائـمــا أن الـبــورصــة هي
باألساس سوق سلع استثمارية،
ون ـ ـجـ ــاج الـ ـ ـس ـ ــوق ،أو إن شـئــت
الـســوق الـنــاجــح يتطلب بضائع
ً
ناجحة ومــاركــات جذابة وإقباال
ً
كثيفا.
● ه ــل ب ــرأي ــك ن ـجــح التقشف
ف ــي مـعــالـجــة الـعـجــز ال ـمــالــي في
الميزانية العامة؟
 ك ــا ولـ ــأسـ ــف! ف ـم ـقــابــل كــلتقشف بسيط فــي بند مــا ،هناك
توسع أكبر في بنود أخرى.
● وسط ارتفاعات عوائد بعض
الـفــرص المحلية لـ َـم ينعدم دور
الهيئة العامة لالستثمار تجاه
االقتصاد الكويتي؟
 لـيــس م ــن الـمـنـطـقــي لـلــدولــةوهـ ــي ت ـس ـعــى إلـ ــى زيـ ـ ــادة فــرص
االستثمار للمواطنين وتحاول
ً
إقناعهم باالستثمار داخليا ،أن
تدخل منافسة لهم في قطف تلك
ال ـفــرص! فــدخــولـهــا س ـيــؤدي إلــى
رفع األسعار وتراجع جاذبية تلك
االس ـت ـث ـمــارات ،ف ــدور الــدولــة هو
التدخل فقط في حــاالت األزمــات
الصعبة والمشاركة فقط في تلك
المشاريع التي تتطلب تشجيع
القطاع على دخولها.
● ه ــل ت ـن ـصــح الـ ــدولـ ــة بــدعــم
ن ـ ـج ـ ــاح الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ب ـعــد
خصخصته؟
ً
 ي ـظــل س ــوق ال ـكــويــت ســوقــاً
ً
ص ـغ ـي ــرا ن ـس ـب ـيــا م ــن ح ـيــث عــدد
الـ ـش ــرك ــات ال ـن ـش ـي ـطــة ال ـم ــدرج ــة
وحجم التداول فيه ،ويتوقع من
الدولة االستمرار في ترسيخ الثقة
بالسوق باعتباره مرآة االقتصاد
الخاص،
الوطني
ّ
وأن تـ ـ ـن ـ ــش ـ ــط تـ ـخـ ـصـ ـي ــص
ال ـم ــزي ــد م ــن شــركــات ـهــا الـحــالـيــة
وإدراجـ ـ ـه ـ ــا ف ـي ــه ك ــي ي ـ ــزداد ق ــوة
ً
وت ـنــوعــا وجــاذب ـيــة ،وأن تشجع
تــأسـيــس الـمــزيــد مــن الصناديق
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـش ـتــركــة ال ـتــي
تـ ـ ـخ ـ ــدم صـ ـ ـغ ـ ــار ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
بــالـتــداول مــن خــال المؤسسات
االستثمارية تحت إدارة متمرسة
ً
بـ ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـمـ ـض ــارب ــة الـ ـف ــردي ــة
الخطيرة.

تراجع التشدد
االئتماني
والبنوك
ً
تتنافس حاليا
الجتذاب
المقترضين

أبراج فاخرة
لوزارات
وهيئات
وهياكل إدارية
بتكاليف
باهظة وال
فائدة منها

اقتصاد
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ّ
ُ
اإلدارة التنفيذية في «زين» تشارك موظفي
مركز االتصال مأدبة اإلفطار
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة زيـ ــن ُم ـشــاركــة
اإلدارة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي ال ـشــركــة
م ــأدب ــة اإلف ـط ــار الــرم ـضــان ـيــة مع
ّ
م ــوظ ـف ــي م ــرك ــز االتـ ـص ــال ()107
ً
تـ ـق ــدي ــرا ل ـج ـه ــوده ــم وت ـفــان ـي ـهــم
ف ــي ال ـع ـمــل خ ــال ش ـهــر رم ـضــان
المبارك وفــي فترة اإلفـطــار على
وجه الخصوص ،وذلك بحضور
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة إي ـ ـمـ ــان
ال ـ ــروض ـ ــان ومـ ـس ــؤول ــي اإلدارة
التنفيذية مــن مختلف قطاعات
الشركة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة

ّ
الـ ـسـ ـن ــوي ــة تـ ــأتـ ــي تـ ـح ــت م ـظ ــل ــة
استراتيجيتها التحفيزية التي
ت ـهــدف م ــن خــالـهــا إل ــى تسليط
ّ
الـ ـض ــوء ع ـلــى ت ـفــانــي مــوظـفـيـهــا
وتقدير ًالجهود التي يبذلونها،
وخ ــاص ــة أول ـئ ــك ال ــذي ــن يعملون
عـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة وطـ ــوال أي ــام
األسبوع في مركز االتصال ()107
لتقديم أ فـضــل مستويات خدمة
الـعـمــاء ألكـبــر قــاعــدة مشتركين
في الكويت.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت «زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» أن
مسؤولي اإلدارة التنفيذية وفي
م ـقـ ّـدم ـت ـهــا الــرئ ـي ـســة الـتـنـفـيــذيــة

ً
إيـمــان الــروضــان أب ــدوا اهتماما
ً
وح ــرص ــا بــالـغـيــن عـلــى الـتــواجــد
ّ
مع الموظفين في صالة عمليات
مركز االتصال ( )107خالل موعد
وجبة اإلفطار ،وذلك لمشاركتهم
أجــواء الشهر الكريم وتحفيزهم
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى أع ـ ـلـ ــى مـ ـع ــدالت
الكفاءة واإلنتاجية لخدمة قاعدة
ع ـمــائ ـهــا األكـ ـب ــر ع ـلــى مـسـتــوى
الدولة.
وبينت الشركة أنها حريصة
على أن تشجع من خالل مثل هذه
المبادرات معيار الوالء في بيئة
العمل من جهة ،وحث الموظفين

ّ
الروضان تتوسط اإلدارة التنفيذية وموظفي مركز االتصال

«التجاري» يحتفل بالقرقيعان مع أطفال
مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
نـظــم الـبـنــك الـتـجــاري زي ــارة
إلى قسم األطفال في مستشفى
ال ـ ـطـ ــب ال ـط ـب ـي ـع ــي وال ـت ــأه ـي ــل
ال ـص ـحــي لــاح ـت ـفــال م ــع ن ــزالء
ومــراجـعــي المستشفى بفرحة
القرقيعان.
وقال البنك في بيان صحافي
أمس ،إن هذه البادرة اإلنسانية
في شهر رمضان المبارك تعتبر
ً
ع ـهــدا قطعه الـبـنــك عـلــى نفسه
ب ـم ـشــاركــة األطـ ـف ــال نـ ــزالء دور
الــرعــايــة والمستشفيات فرحة
القرقيعان.
وق ــام فــريــق قـطــاع التواصل
المؤسسي بتوزيع القرقيعان
على األطـفــال لرسم االبتسامة
على وجوههم وإدخال البهجة
والـ ـف ــرح ــة إلـ ــى ق ـلــوب ـهــم ب ـهــذه
المناسبة.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ــال ــت نــائ ـبــة
المدير العام – قطاع التواصل
المؤسسي  -فــي البنك أماني
ال ــورع ،إن مناسبة القرقيعان
ً
ً
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ـ ـ ــوروثـ ـ ـ ــا ثـ ـق ــافـ ـي ــا
ً
واجتماعيا ومــن أبــرز العادات
الرمضانية القديمة في الكويت
ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـت ـف ــل بـ ـه ــا األط ـ ـفـ ــال
والـ ـكـ ـب ــار مـ ــع انـ ـتـ ـص ــاف شـهــر
رمضان.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورع ح ـ ــرص
«ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري» عـ ـل ــى االحـ ـتـ ـف ــال
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة م ـ ــن خ ــال
م ـ ـش ـ ــارك ـ ـت ـ ــه األط ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــال ذوي
االحتياجات الخاصة فرحتهم
ً
بمناسبة القرقيعان سعيا منه

قرقيعان مركز التأهيل الطبي
لتشجيعهم ودمجهم في نسيج
المجتمع بصورة أكبر.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة
تنسجم مع جهود البنك الرامية
إلــى مــد يــد الـعــون والمساعدة
وت ـ ـقـ ــديـ ــم ك ـ ــل سـ ـب ــل ال ــرع ــاي ــة
ل ـل ـم ــرض ــى واألط ـ ـ ـفـ ـ ــال ونـ ـ ــزالء
دور ا لــر عــا يــة والمستشفيات،
ً
وخصوصا ذوي االحتياجات
الخاصة.
وأضافت الورع أن مثل هذه
المشاركات تساهم في توطيد
ال ـ ــرواب ـ ــط اإلن ـس ــان ـي ــة مـ ــا بـيــن
البنك وأهالي المرضى إذ كان
فــي اسـتـقـبــال وف ــد «ال ـت ـجــاري»
عــدد من موظفي المركز الذين

أشـ ـ ـ ــادوا بـ ــالـ ــدور االج ـت ـمــاعــي
ل ـل ـب ـن ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ال ـك ــوي ـت ــي
ً
خصوصا فيما يتصل بدعمه
ومـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ــي ال ـم ـنــاس ـبــات
والـفـعــالـيــات المجتمعية التي
تهتم باألطفال المرضى وذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة ضمن
برامج المسئولية االجتماعية
لـلـبـنــك وال ـه ــادف ــة ف ــي مجملها
إلى رفعة شأن المجتمع وتعزز
أواصـ ـ ــر ال ـم ـح ـبــة وال ـ ـ ــوالء بين
مختلف أفراد وشرائح المجتمع
الكويتي.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ســاهــم
ً
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر
القرقيعان ألطفال مركز الفهد

ومــرضــى مستشفى األم ــراض
السارية ومركز الكويت للصحة
ال ـن ـف ـس ـيــة ،ب ـمــا يـعـكــس جـهــود
البنك لالحتفال بهذه المناسبة
ال ـع ــزي ــزة ع ـلــى ق ـل ــوب الـجـمـيــع
مــع ن ــزالء المستشفيات ودور
الرعاية في أجواء شهر رمضان
ال ـف ـض ـي ــل ال ـ ـ ــذي ت ـت ـج ـســد فـيــه
المعاني اإلنسانية والخيرية
وتـ ـت ــأص ــل ف ـي ــه روح ال ـت ـكــافــل
االجتماعي بين أفراد المجتمع
كافة.

ع ـلــى ب ــذل ق ـص ــارى ج ـهــدهــم من
جهة أخرى ،حيث تسعى الشركة
من هذا المنطلق إلى توفير بيئة
عمل تنافسية فــي كــل مــن هيكل
ا لـ ـش ــر ك ــة اإلداري وا ل ــو ظـ ـيـ ـف ــي،
فـ ــاالرت ـ ـقـ ــاء فـ ــي ال ـع ـم ــل مـ ــن أه ــم
األولـ ـ ــويـ ـ ــات الـ ـت ــي ت ــرك ــز عـلـيـهــا
بــاس ـت ـمــرار .وإذ أعــربــت اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة ع ــن ف ـخــرهــا بـجـهــود
ّ
مــوظـفـيـهــا وال ـ ــدور الـكـبـيــر الــذي
يقومون به لتعزيز ريادة زين في
قطاع التكنولوجيا واالتصاالت
ال ـكــوي ـتــي ،فــإنـهــا أكـ ــدت ف ــي ذات
الوقت أن قطاع الموارد البشرية
هو بمثابة القوة الدافعة لحركة
التشغيل ألي شركة أو مؤسسة،
معتبرة أن االرتـقــاء بثقافة عمل
ً
المؤسسة يمثل دا ئ ـمــا الخطوة
األولى في رحلة التفوق والنجاح.
وأك ـ ـ ـ ــدت «زي ـ ـ ـ ــن» أن ال ـع ـن ـصــر
البشري هو حجر األســاس الذي
تعتمد عليه المؤسسات الكبرى
فــي تـعــز يــز خططها التشغيلية
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــو ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة
الحقيقية لبناء الهيكل اإلداري
ألي مؤسسة والذي تحتاجه في
مواجهة التحديات أثناء تنفيذها
خططها الرئيسية.

economy@aljarida●com

 VIVAتقيم غبقة رمضان لموظفيها

مزيد الحربي خالل الغبقة
أق ــام ــت ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
الكويتية  ،VIVAحفل الغبقة
السنوية لموظفيها وموظفي
ذراعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا لـ ـ ـت ـ ــزوي ـ ــد خـ ــدمـ ــات
اإلن ـت ــرن ــت كــوال ـي ـتــي نـ ــت ،في
أج ـ ـ ـ ــواء رمـ ـض ــانـ ـي ــة م ـم ـي ــزة،
وذلــك في فندق فورسيزونز
ال ـك ــوي ــت ،ب ـح ـضــور الــرئـيــس
التنفيذي ل ـ ــ VIVAالمهندس
مزيد ناصر الحربي.
وق ــال ــت ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة  VIVAان أ ه ـم ـيــة
التواصل والتالقي المستمر

 Ooredooتطلق راوتر
Netgear M2
أطلقت Ooredoo
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت راوت ـ ـ ـ ـ ـ ــر
Netgear M2
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي يعد
أفضل وأسرع جهاز
راوت ـ ــر مـتـنـقــل على
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم
ويباع حصريا في
 ،Ooredooو ي ـعــد
ه ــذا ال ــراوت ــر ث ــورة
في مجال االتصاالت حيث ان مستخدمي الجهاز
سـيـتـمـتـعــون بـتـجــربــة أول ج ـه ــاز بــال ـعــالــم م ــزود
بأقصى سرعة تحميل وهي  Gbps 2وسرعات رفع
تصل إلى  ،Mbps 150والتي تعطيهم تجربة تصل
الــى آفــاق جديدة ال مثيل لها .لذلك ،يجدر بالذكر
أن راوتر  Netgear M2يعد إضافة مثالية لباقات
شامل لإلنترنت لجميع العمالء المتطلعين ألداء
متفوق ال مثيل له.
وأعربت  Ooredooالكويت عن فخرها بكونها
الشركة األولى والوحيدة في الكويت التي تطرح هذا
ً
الجهاز ،حيث يعد ذلك استكماال لمسيرتها بتقديم
األفضل واألحدث في مجال تكنولوجيا االتصاالت
إلثـ ــراء تـجــربــة عـمــائـهــا .يـجـمــع ه ــذا الـجـهــاز بين
سرعات تحميل فائقة السرع 4GX LTE Advanced
 CAT 20و 5-Band Carrier Aggregationفي جهاز
واحد ،والذي يوفر أفضل تجربة اتصال باإلنترنت.
ويـتـمـتــع ال ـج ـهــاز بـبـطــاريــة ت ــدوم ط ــوال ال ـيــوم،
باإلضافة إلى إمكانية استخدامها كشاحن منفصل
ألجـ ـه ــزة أخـ ـ ــرى .ي ــذك ــر أن ال ـس ــرع ــة ال ـت ــي يـقــدمـهــا
الجهاز تسهل على العمالء استخدام أحدث أنواع
تـكـنــولــوجـيــا االت ـص ــاالت مـثــل ال ــواق ــع االف ـتــراضــي
( )Virtual Realityوالفيديو عالي النقاوة Ultra
 High Definitionولعب األلعاب عبر اإلنترنت دون
انقطاع ،باإلضافة إلى تحميل الملفات ذات السعة
الكبيرة بسرعة ملحوظة ،وغيرها مــن التقنيات
الحديثة المتوقع طرحها في السوق في المستقبل
القريب.

فــي مختلف المناسبات بين
أف ــراد عــائـلــة  VIVAتكمن في
تعزيز ا لـعــا قــة المتينة التي
ت ـج ـم ـع ـهـ ّـم ،م ـم ــا ي ـخ ـلــق بـيـئــة
عمل محفزة لبذل المزيد من
الـجـهــود فــي سبيل الـمـثــابــرة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
وال ـم ـن ـت ـجــات وال ـح ـل ــول الـتــي
تثري سوق االتصاالت.
ّ
وتـخــلــل الـحـفــل ال ــذي قدمه
اإلعالمي حسن دشتي ،العديد
مــن الـفـقــرات الترفيهية ،التي
نـ ــالـ ــت إعـ ـ ـج ـ ــاب الـ ـح ــاض ــري ــن

وتفاعلهم ،كــان أبــرزهــا عزف
لفرقة شعبية التراثية ،وفقرة
ّ
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي خـ ــولـ ــت
ال ـم ـش ــارك ـي ــن الـ ـف ــوز ب ـجــوائــز
ع ــدي ــدة ق ـ ّـيـ ـم ــة .وف ـ ــي ال ـخ ـتــام
تناول الجميع طعام السحور.

«التنمية الدولية» توقع مذكرة تعاون
مع مؤسسات «البنك اإلسالمي»

لقطة جماعية عقب توقيع المذكرة
وقـ ـع ــت م ــؤس ـس ــة ال ـت ـن ـم ـيــة ال ــدول ـي ــة
التجارية مــذكــرة تـعــاون مــع مؤسسات
البنك اإلسالمي للتنمية ،والتقى رئيس
البنك اإلسالمي للتنمية د .بندر حجار
ك ــا م ــن س ـل ـط ــان ب ــن ح ـث ـل ـيــن ورئ ـي ــس
مجلس ادارة التنمية الدولية التجارية
م .عبدالرحمن العجمي ،في مقر البنك
بجدة.
وقال العجمي في تصريح صحافي:
ب ـح ـث ـنــا مـ ــع ال ـب ـن ــك االس ـ ــام ـ ــي ت ـعــزيــز
التعاون المشترك فــي تحقيق التنمية
المستدامة المنشودة فــي دول أعضاء
البنك ،كما بحثنا سبل دعم مشروعات
البنك التنموية فى الدول االسالمية.
وبـيــن العجمي ان الـلـقــاء تـطــرق الــى
تــوسـيــع ن ـشــاط ال ـم ـشــروعــات مــن خــال
شــركــات تـنـمــويــة عــالـمـيــة متحالفة مع
مــؤس ـســة الـتـنـمـيــة ال ــدول ـي ــة ال ـت ـجــاريــة،
مــوض ـحــا ان ه ــذه ال ـش ــرك ــات الـعــالـمـيــة
ترغب في المساهمة مع البنك االسالمي
للتنمية فــي مـشــروعــات رؤي ــة المملكة
ا لـعــر بـيــة ا لـسـعــود يــة المستقبلية لعام

 2030ب ـمــا ي ـت ــواف ــق م ــع اهـ ـ ــداف الـبـنــك
االسالمي للتنمية ،فضال عن ان المملكة
تعتبر من اكبر مساهمي اعضاء البنك
االسالمي للتنمية.
وأوضــح العجمي انه اتفق الجانبان
ع ـلــى دع ـ ــوة وفـ ــد م ــن ال ـب ـنــك اإلس ــام ــي
للتنمية الى زيارة مقر مؤسسة التنمية
الــدولـيــة الـتـجــاريــة فــي الـكــويــت لتعزيز
ودعم التعاون المشترك ومن اجل تحديد
مـجــاالت العمل المشترك التنموي في
دول اعضاء البنك االسالمي.
يــذكــر أن مــؤسـســة الـتـنـمـيــة الــدولـيــة
التجارية مؤسسة كويتية يترأسها م.
عبدالرحمن العجمي ،حيث شغل سابقا
منصب مساعد رئيس البنك اإلسالمي
للتنمية ،وج ــاء ت رغـبــة الـمــؤسـســة في
التعاون المشترك مــع البنك االسالمي
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال لـ ـجـ ـه ــود ورؤيـ ـ ــة
مؤسسيها فــي اهمية دور التنمية في
محاربه الفقر والعيش الكريم في دول
العالم االسالمي وثقة البنك االسالمي
للتنمية بخبرات مؤسسيها.

« »KIBيحتفل بالقرقيعان مع األطفال «وربة» يطلق فعالية تطبيق «المتحد» ينظم غبقة رمضانية
لموظفيه وعائالتهم
« »Fayezفي األفنيوز
في مستشفى األميري

جانب من االحتفال مع األطفال
نـظــم بـنــك الـكــويــت الــدولــي
( )KIBحـفــل قــرقـيـعــان خاصا
ل ـ ـ ــأطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض ـ ـ ــى ف ــي
م ـس ـت ـش ـفــى األم ـ ـ ـيـ ـ ــري ،وذلـ ــك
ضـ ـ ـم ـ ــن ب ـ ــرن ـ ــامـ ـ ـج ـ ــه الـ ـ ــرائـ ـ ــد
للمسؤولية االجتماعية خالل
شهر رمضان المبارك ،حيث
ت ــم رس ـ ــم ال ـب ـه ـجــة والـ ـس ــرور
على وجوه األطفال ،من خالل
ت ــوزي ــع ال ـهــدايــا والـقــرقـيـعــان
عليهم.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أش ــاد
م ــدي ــر أول وح ـ ـ ــدة االتـ ـص ــال
الـمــؤسـســي فــي الـبـنــك ،نــواف
ناجيا ،بجهود أعضاء فريق
«أبـ ـط ــال  »KIBال ـت ـطــوعــي من
موظفي البنك الذين أشرفوا

ع ـلــى تـنـظـيــم ه ــذه الـفـعــالـيــة،
حيث تبادلوا األحاديث الودية
واللعب مــع األطـفــال ،ومــن ثم
ت ــوزي ــع ال ـهــدايــا والـقــرقـيـعــان
عليهم.
ك ـ ـمـ ــا أوض ـ ـ ـ ـ ــح نـ ــاج ـ ـيـ ــا أن
ً
هــذه الـمـبــادرة جــاءت حرصا
مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـلـ ــى مـ ـش ــارك ــة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــع األطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال،
ً
وخ ـصــوصــا ال ـمــرضــى منهم
إلسـ ـع ــاده ــم وب ـ ــث األم ـ ـ ــل فــي
قلوبهم ،مما يساهم في سرعة
ً
شـفــائـهــم ،مــؤكــدا أن مشاركة
األطفال المرضى وعائالتهم
فــرحــة الـقــرقـيـعــان هــي تقليد
ي ـح ــرص « »KIBع ـل ــى ال ـق ـيــام

ً
بــه سـنــويــا فــي شهر رمضان
الكريم.
يـ ــذ كـ ــر أن «  »KIBي ـس ـعــى
ً
دائـ ـم ــا إلـ ــى تـكـثـيــف زي ــارات ــه
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ف ــي ال ـب ــاد،
وذلـ ــك ضـمــن إطـ ــار بــرنــامـجــه
الرائد للمسؤولية االجتماعية
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى ال ـت ــأث ـي ــر
اإليجابي بالمجتمع المحلي
وكافة فئاته.

أكـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـن ـ ــك وربـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ــرص ــه
خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان الـفـضـيــل
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ث ـق ــاف ــة ال ــري ــاض ــة
والمحافظة على الصحة بشكل
سليم عبر التحفيز على المشي،
وبـ ـن ــاء ع ـل ـيــه ان ـط ـل ـقــت ف ــي 17
مايو الـجــاري الفعالية األولــى
م ــن سـلـسـلــة فـعــالـيــات تطبيق
« »Fayezللمشي المنظمة من
بنك وربة بمجمع األفنيوز ومن
ال ـمــزمــع أن تـسـتـمــر عـلــى م ــدار
عطالت نهاية األسبوع المقبلة
ح ـت ــى انـ ـتـ ـه ــاء ش ـه ــر رم ـض ــان
المبارك.
وقال البنك في بيان صحافي
أم ـ ـ ــس ،إن ـ ــه ع ـل ــى م ـ ـ ــدار يــومــي
الـجـمـعــة وال ـس ـبــت الـمــاضـيـيــن
مــن الـســاعــة الــرابـعــة والنصف
ول ـغ ــاي ــة ال ـخ ــام ـس ــة وال ـن ـصــف
ً
ّ
عـ ـص ــرا ،ت ـمــكــن رواد األف ـن ـيــوز
من المشاركة في هذه المبادرة
الـتــي أطلقها الـبـنــك رغـبــة منه
بتحفيز عـمــوم المجتمع على
مـمــارســة الــريــاضــة خــال شهر
رم ـض ــان ال ـم ـبــارك لـمــا لـهــا من
آثار إيجابية على سالمة البدن.
وت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون فــي
ً
فعالية الـمـشــي الـحــر أوال إلــى
ركن بنك وربة لتحميل تطبيق
« »Fayezال ـخ ــاص بــالـبـنــك ،ثم
ال ـت ـس ـج ـيــل ل ـت ـف ـع ـيــل ال ـح ـســاب
ح ـيــث ت ــم م ــن خــالــه احـتـســاب
عدد الخطوات التي قطعها كل
من المشتركين.
وكـ ــان اإلقـ ـب ــال ع ـلــى فعالية
ً
« »Fayezلـلـمـشــي ال ـحــر كـبـيــرا
بين رواد المجمع والصائمين
وال ــذي رأوا مــن خاللها فرصة
رائـ ـ ـع ـ ــة لـ ـمـ ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة

أيمن المطيري

والــدخــول فــي السحب اليومي
للفوز بالجوائز المميزة التي
أعدها البنك للمشاركين.
وحـ ـ ـ ــول الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ،أوضـ ــح
أي ـ ـ ـمـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـط ـ ـي ـ ــري ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر
التنفيذي للتسويق واالتصال
الـمــؤسـســي فــي بـنــك ورب ــة  -أن
ح ـ ــرص ب ـن ــك ورب ـ ـ ــة ع ـل ــى دع ــم
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـم ـع ـن ـيــة بـصـحــة
وسـ ــامـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع يـ ـق ــع فــي
ص ـلــب بــرنــام ـجــه لـلـمـســؤولـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ـ ــذي ي ـحــرص
مــن خــالــه على خلق مـبــادرات
ه ــادف ــة وبـ ـن ــاءة ت ـع ــود بــالـنـفــع
على المجتمع وتساهم في نشر
الثقافة الصحية السيما خالل
شهر الصوم .ك
وأك ـ ــد ال ـم ـط ـي ــري أن ال ـب ـنــك
سيستمر بـخـلــق ه ــذه الـفــرص
التي يمكن من خاللها تحقيق
االستفادة القصوى للمواطنين
ً
وأيضا تحفيزهم عبر مكافآت
م ـج ــزي ــة ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار فـ ــي ه ــذا
النهج.

طارق محمود وموظفون من اإلدارة التنفيذية فى استقبال الحضور
اح ـت ـف ــاال بــال ـش ـهــر الـفـضـيــل
وإحـ ـي ــاء لـلـتـقــال ـيــد ال ـكــوي ـت ـيــة،
أق ـ ـ ــام الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـحــد
غبقة لموظفيه وعائالتهم في
ف ـنــدق ال ـفــورس ـيــزون بــالـكــويــت
أم ــس األول ،بـحـضــور الرئيس
التنفيذي بالوكالة للبنك طارق
م ـح ـمــود ،واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة،
وح ـ ـ ـشـ ـ ــد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن م ــوظـ ـف ــي
ومــوظ ـفــات الـبـنــك وعــائــاتـهــم،
حيث اتسمت الغبقة بالطابع
العائلي وسط أجواء من البهجة
والسرور.
وت ـ ـم ـ ـيـ ــزت الـ ـغـ ـبـ ـق ــة ب ـح ـســن
التنظيم ،وتضمنت العديد من
المسابقات والمفآجات السارة،
ح ـيــث ت ــم ت ــوزي ــع ال ـه ــداي ــا على
الموظفين وعائالتهم ،وأضفى
توزيع القرقيعان على األطفال
م ــن أبـ ـن ــاء ال ـم ــوظ ـف ـي ــن طــاب ـعــا
جميال ومميزا على الغبقة.
وأعـ ـ ــرب ط ـ ــارق م ـح ـمــود عن
سعادته بهذا التجمع العائلي
ألس ــرة الـبـنــك ،مــؤكــدا أن مناخ

ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـسـ ـ ــوده الـ ـ ــود
والتعاون وروح الفريق له دور
أس ــاس ــي ف ــي تـحـقـيــق األهـ ــداف
المرجوة.
وأض ـ ـ ــاف أن ش ـه ــر رم ـض ــان
يعتبر بمنزلة فــر صــة سانحة
لـ ــال ـ ـت ـ ـقـ ــاء واالح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال مـ ـع ــا،
«وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـع ــائـ ـل ــة ال ـب ـن ــك
األ هـلــي المتحد يمثل رمضان
وق ـت ــا م ـثــال ـيــا إلبـ ـ ــراز تـقــديــرنــا
واح ـتــرام ـنــا لبعضنا الـبـعــض،
ومناسبة جيدة اللتقاء عائالتنا
واالسـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاع م ـ ـعـ ــا ب ـ ــأوق ـ ــات
جميلة».
وأك ـ ــد أن هـ ــذه ال ـغ ـب ـقــة ج ــزء
من العديد من الفعاليات التي
ي ـق ـي ـم ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك خ ـ ـ ــال ش ـهــر
ر م ـضــان لموظفيه وللمجتمع
بشكل عــام ،حيث يتضمن هذا
البرنامج للعام الحالي تنظيم
ندوة لموظفي البنك حول كيفية
االسـتـعــداد الــروحــي الستقبال
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،واإلكـ ـ ـث ـ ــار مــن
العبادات والطاعات.

كما وزع البنك الهدايا على
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وتـنـظـيــم مسابقة
دي ـن ـيــة يــوم ـيــة ل ـهــم ،ف ـضــا عن
م ـســاب ـقــة الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم الـتــي
ي ـن ـظ ـم ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن
وفئة الشباب عموما ،وتوزيع
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
والتموينية على المحتاجين،
واالح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال بـ ــال ـ ـقـ ــرق ـ ـي ـ ـعـ ــان
م ـ ـ ــع األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى ف ــي
المستشفيات.
ب ـ ـ ــدوره ،أف ـ ــاد ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـ ـلـ ـم ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ف ــي الـبـنــك
األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ن ـق ـيــب أم ـيــن:
إن «هـ ــذه الـغـبـقــة ت ــأت ــي إح ـيــاء
ل ـت ـق ـل ـي ــد أصـ ـ ـي ـ ــل يـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
جمع موظفينا وعائالتهم في
ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـي ــل» ،ف ـهــذه
االحتفاالت الدينية والوطنية،
فرصة لتجسيد مفهوم األسرة
ال ــواح ــدة ب ـيــن مــوظ ـفــي الـبـنــك،
وتعزيز روح التفاهم والتواصل،
وتــوث ـيــق ال ـعــاقــات اإلنـســانـيــة
واالجتماعية بين زمالء العمل.
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اقتصاد

«نفذت تخارجات وفرت لها سيولة ساعدتها في االستحواذات الناجحة»
سند الشمري

ذكر الوزان أن «الوطنية
الدولية القابضة» واصلت
تطبيق استراتيجيتها
السنوية خالل العام الماضي
لتحقيق نتائج إيجابية على
مستويات مختلفة.

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
شركة الوطنية الدولية القابضة
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ـ ـ ـ ـ ــوزان ،ح ــرص
ّ
التوسع المدروس
الشركة على
مـ ــن خ ـ ــال ال ـم ـس ــاع ــي الـ ـج ــادة
القتناص الفرص التي تتوافق
مــع استراتيجيتها والمعايير
الفنية المتبعة لديها.
ولـفــت ال ــوزان خــال اجتماع
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـعــاديــة
ال ـتــي ع ـقــدت ام ــس ،إل ــى أهمية
التنوع في األصول والمنتجات
ّ
المدرة للدخل لضمان االستمرار
ف ــي تـحـسـيــن األداء ف ــي الـفـتــرة
المقبلة ،والمحافظة على مكانة
الـشــركــة ،وتعزيز دوره ــا ســواء
في السوق المحلي ّأو اإلقليمي.
وقال إن الشركة نف ّذت بعض
ال ـت ـخ ــارج ــات ال ـت ــي وفـ ـ ــرت لها
ً
س ـي ــول ــة س ــاع ــدت ـه ــا ك ـث ـي ــرا فــي
إج ــراء االسـتـحــواذات الناجحة
ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ــركـ ـ ــات ومـ ـجـ ـم ــوع ــات
ُمدرجة منذ العام الماضي.
وأوضــح أن الشركة واصلت
تطبيق استراتيجيتها السنوية
خــال الـعــام الـمــاضــي لتحقيق
نتائج إيجابية على مستويات
ً
مختلفة ،مـشـيــرا إل ــى أن مــا تم
إنجازه من بنود ضمن الخطة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ي ـع ـك ــس ث ـقــة
م ـج ـل ــس اإلدارة فـ ــي ا ل ـج ـه ــاز

التنفيذي ،ويــؤكــد مــدى نجاح
السياسات التي تلتزمها الشركة
ً
حاليا.

أداء البورصة
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان إلـ ـ ـ ــى أداء
ال ـب ــورص ــة ،إذ حـقـقــت مـكــاســب
سعرية تصل إلى  4.7في المئة
خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي ،مـقــارنــة
بإقفاالت نهاية  ،2017مصحوبة
بعائد جار يبلغ  3.86في المئة،
ك ـ ـمـ ــا سـ ـجـ ـل ــت مـ ـ ـع ـ ــدل أس ـ ـعـ ــار
سوقية إلى ربحية السهم.
وفيما يخص باقي قطاعات
السوق وعددها  ،12أفاد الوزان
ً
ب ــأن أداء هـ ـ ــا ج ــاء م ـت ـبــاي ـنــا ،إذ
حـقــق ق ـطــاع ال ـم ــواد األســاسـيــة
ً
ً
نموا سعريا
بـ ـ  26فــي الـمـئــة ،ت ــاه قطاع
البنوك بـ  15.6في المئة ،بينما
ح ـق ــق ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز مـكــاســب
تـصــل إل ــى  12.3فــي الـمـئــة ،في
وق ــت سـجــل الـقـطــاع الصناعي
ً
نموا بلغ  3.7في المئة.
وذك ــر أن الـقـطــاعــات األخــرى
سـجـلــت خـســائــر ك ـب ـيــرة ،منها
قطاع السلع االستهالكية الذي
هـبـطــت أسـهـمــه بنسبة  73في
المئة ،في حين تراوحت خسائر
قـ ـط ــاع ــات الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة

والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة
واالتصاالت ،والتأمين ،والعقار،
والخدمات المالية ،بين  4.6في
المئة ،و 16.5في المئة.

اقتناص الفرص
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي فــي الـشــركــة مـمــدوح
الشربيني ،أن "الوطنية الدولية"
جــاهــزة القـتـنــاص مــا يـتــاح من
فرص مجدية تضمن لها عوائد
ً
م ـن ـت ـظ ـم ــة ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن ذل ــك
يتوقف بطبيعة الحال على أن
تكون ُمـ ّ
ـدرة وذات قيمة للدخل
التشغيلي للمجموعة.
و ق ــال الشربيني إن الشركة
تعتزم دراسة بعض اإلجراء ات
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة ،م ـ ـن ـ ـهـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــارج
مـ ــن أي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار غـ ـي ــر ُم ـ ـ ـ ّ
ـدر،
وإعـ ــادة تــوجـيــه الـسـيــولــة نحو
مـشــاريــع تــدعــم وتـنـمــي حقوق
المساهمين.
وبـ ّـيــن أن "الوطنية الدولية"
ً
باتت تملك أصوال واستثمارات
ً
وحـ ـصـ ـص ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
ش ــرك ــات ُمـ ــدرجـ ــة م ــا يـجـعـلـهــا
بمنزلة مظلة رئيسية لمجموعة
ً
تشهد تطورات متالحقة ،مشيرا
إلى أن هناك عدة صفقات ضمن
جار العمل
برنامج المجموعة ٍ

جانب من «العمومية»
ع ـل ــى ب ـح ـث ـهــا وات ـ ـخـ ــاذ الـ ـق ــرار
المناسب في شأنها.
وأكد أن استراتيجية الشركة
الـحــالـيــة ب ــدأت مـنــذ ع ــام 2016
ً
وتـمـتــد حـتــى  ،2020مـبـيـنــا أن
التوسعات المستقبلية للشركة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي
وال ـخــارجــي تــأتــي وس ــط بحث
وتــدقـيــق بـمـنــأى عــن المخاطر
ال ـك ـب ـي ــرة ،م ــا س ـي ـكــون ل ــه أث ــره
اإليـجــابــي فــي االرت ـقــاء بأعمال

جانب من المحاضرة
تنصب جميعها فــي إط ــار حــرصـنــا على
حماية العمالء.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ــدم م ـم ـث ــل إدارة
ال ـب ـط ــاق ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ف ــي ب ـنــك الـكــويــت
ال ــوط ـن ــي بـ ــدر ال ـج ـن ــاح ف ــي الـ ـج ــزء األول
ً
ً
مــن المحاضرة عــر ضــا تفصيليا للمزايا
المتعددة التي توفرها بطاقات الوطني
االئتمانية.
وق ــال الـجـنــاح :تــوفــر بـطــاقــات الوطني
االئتمانية أسـلــوب حـيــاة فــريــدا للعمالء،
فهي تضم العديد من المزايا التي تناسب
احتياجاتهم المختلفة وتقدم لهم مكافآت
وعروضا حصرية استثنائية.
ً
وت ـ ـحـ ــدث الـ ـجـ ـن ــاح أي ـ ـضـ ــا عـ ــن كـيـفـيــة
االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـم ـم ـيــزات ال ـت ــي تـقــدمـهــا
بطاقات الوطني االئتمانية ومنها برنامج
م ـك ــاف ــآت ال ــوط ـن ــي ال ـ ــذي ي ـش ـمــل عــروضــا
وخصومات حصرية مع أكثر من  850محال
ً
مـشــاركــا ،فـضــا عــن الـحـمــات والـعــروض
على مدار العام.

فيما تناول الجزء الثاني من المحاضرة
سبل الحماية ،وقدم هذا الجزء مدير قسم
ال ـت ـفــويــض وح ـم ــاي ــة ال ـب ـط ــاق ــات ف ــي بنك
الكويت الوطني بشار إبراهيم والذي أكد
على مستوى ا لـجــودة العالية والحماية
التي تمنحها بطاقات الوطني االئتمانية
ً
للعمالء قائال :يحرص بنك الكويت الوطني
ً
دومــا على تقديم أعلى مستويات األمــان
ون ـش ــر ال ــوع ــي ال ـم ـصــرفــي ذل ــك م ــن خــال
الحمالت المخصصة لذلك.
وتـ ـع ــد ب ـط ــاق ــات ال ــوط ـن ــي االئ ـت ـمــان ـيــة
الطريقة األمثل إلتمام المدفوعات ،حيث
يـمـنــح اس ـتـخــدامـهــا لـلـعـمــاء ال ـعــديــد من
المزايا وخاصة عند التسوق باستخدام
البطاقة االئتمانية ومنها برنامج مكافآت
الوطني ،ونقاط مايلز الوطني ،باإلضافة
إل ــى خــدمــة حـمــايــة الـمـشـتــريــات ،وخــدمــة
تمديد فترة الضمان ،هــذا باإلضافة إلى
منحه فرصة الدخول في سحوبات الوطني
المتعددة.

«بيتك» :مشاركة يومية في حملة
«رمضان أمان» التطوعية

فريق «بيتك» التطوعي
يشارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في حملة
"رمضان أمــان" ،التي انطلقت للعام الثامن على
التوالي ،بتنظيم من مركز العمل التطوعي ممثال
بفريق "نهتم" التطوعي ،بهدف الحد من الحوادث
الـ ـم ــروري ــة ال ـنــات ـجــة ع ــن س ــرع ــة ب ـعــض ســائـقــي
المركبات في محاولتهم اللحاق بموعد اإلفطار.
ويتواجد فريق "بيتك" التطوعي يوميا في عدد
من أبرز وأهم التقاطعات الرئيسية التي تشهد
ازدحاما مروريا ،لتوزيع وجبات االفطار الخفيفة
على السائقين وقت أذان المغرب في التقاطعات
المرورية المهمة واألماكن المزدحمة ،بالتعاون
مع وزارة الداخلية ،مع توصيل رسائل توعوية
بــأهـمـيــة رب ــط ح ــزام األمـ ــان وااللـ ـت ــزام بــالـســرعــة
الـقــانــونـيــة ال ـم ـحــددة ،كـمــا أنـهــا تـجــربــة متميزة
ونموذج راق في العمل التطوعي الذي يعبر عن
الترابط االجتماعي في الكويت.
وتقوم الحملة ،التي القت استحسانا وقبوال
كبيرا مــن مستخدمي الـطــرق ،بتوزيع  100ألف
وجبة إفطار خالل الشهر الفضيل.

وتأتي مشاركة "بيتك" في حملة "رمضان أمان"
ضمن اطار برنامجه الحافل "تواصل بالخير في
شهر الخير  ،"5وتأكيدا لريادته في دعم المجتمع
والـتـمـيــز فــي تحقيق الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة،
وال ـحــرص عـلــى دع ــم م ـب ــادرات الـعـمــل التطوعي
وتـشـجـيـعـهــا ،لـمــا لــذلــك م ــن آث ــار إيـجــابـيــة على
المجتمع والشباب.
ويواصل "بيتك" حملة مشروع إفطار الصائم
ب ـتــوزيــع نـحــو  1000وج ـبــة إف ـط ــار يــومـيــا على
الصائمين في مواقع مختلفة ،مثل قصر نايف
وسوق المباركية ودوار مسجد الشمالن وحديقة
حولي ،بالتعاون مع محافظتي العاصمة وحولي.
ويحرص "بيتك" على المشاركة في الفعاليات
واألنشطة التي تخدم المجتمع ،ســواء تطوعية
أو تعليمية أو بيئية أو رياضية أو صحية أو
تلك الموجهة لفئة الشباب وذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة وغ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـج ــاالت المجتمعية،
تعزيزا لريادته في المسؤولية االجتماعية.

"ال ــوطـ ـنـ ـي ــة" ومـ ـ ــن ثـ ــم تـحـقـيــق
األهـ ـ ــداف ال ـم ـن ـش ــودة ،وتـنـمـيــة
ح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وزي ـ ــادة
الربحية والعوائد السنوية التي
تقرها الشركة.
و بـيــن الشربيني أن المركز
المالي للشركة متين مــا يزيد
مــن معيار الثقة لــدى التعامل
م ــع ال ـش ــرك ــاء وفـ ــي ك ــل ت ـ ّ
ـوســع
مستقبلي ت ـقــرر ال ــدخ ــول فـيــه،
مــا يــؤهـلـهــا الق ـت ـنــاص الـفــرص

 ...ويوزع مع «الكويتية» تذاكر سفر مجانية
للصائمين في خيمة إفطار رأس السالمية

«الوطني» ينظم محاضرة عن البطاقات
االئتمانية وسبل الحماية
بدعوة من جمعية المحامين الكويتية،
شارك بنك الكويت الوطني في محاضرة
حــول البطاقات االئتمانية وسبل حماية
العمالء ،وذلك في إطار حرصه الدائم على
رفع مستوى الوعي المصرفي في المجتمع
ً
والتزاما منه بالسعي نحو تقديم الحماية
الكافية لعمالئه.
قدم المحاضرة ممثلون من بنك الكويت
الــوطـنــي هــم سند الـشـطــي ،وب ــدر الجناح
وبشار إبراهيم.
ً
وي ـحــرص بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي دوم ــا
على المشاركة في النشاطات التي تهدف
إلــى رفــع مستوى الوعي المصرفي وذلك
في إطار دور البنك الرائد في السعي نحو
تقديم الحماية المصرفية الالزمة للعمالء
ومن أجل ترسيخ ثقتهم في االعتماد على
الحلول المصرفية الحديثة ،وبما يدعم
مسيرة تطور القطاع المصرفي في الكويت.
قــام بافتتاح المحاضرة سند الشطي،
مدير إدارة خدمات التجار في بنك الكويت
الوطني ،حيث تحدث عن حرص البنك على
نـشــر الــوعــي الـمـصــرفــي وال ـت ـعــاون بشكل
مستمر مع بنك الكويت المركزي حول هذا
ً
الموضوع ،مشيرا إلى أن البنك يستخدم
ً
دوما كل أساليب التواصل مع العمالء من
أجل توفير المعلومات الالزمة والمتعلقة
بكافة معامالتهم المصرفية وأسس حماية
بياناتهم الخاصة.
ً
وحول هذا الموضوع أعلن الشطي قائال:
ً
نسعى دوم ــا إلــى نشر الــوعــي المصرفي
على كافة الصعد ،ومن هذا المنطلق عمدنا
ً
أخـيــرا إلــى تحذير العمالء حــول ضــرورة
تـجـنــب ت ـمــريــر ال ـب ـطــاقــة الـمـصــرفـيــة على
ً
األنظمة اآللية الخاصة بالمتاجر ،فضال
عــن الكثير غـيــرهــا مــن الـمــواضـيــع والـتــي

ً
االس ـت ـث ـمــاريــة وف ـق ــا لـضــوابــط
ومعطيات واضحة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ع ـ ّم ـل ـي ــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ الـ ـ ـت ـ ــي ن ــف ــذتـ ـه ــا
"الوطنية" خالل الفترة الماضية
وف ــرت ن ـمــاذج أع ـمــال مختلفة،
منها لشركات خدمية وعقارية
ولــوجـسـتـيــة أث ــرت عـلــى أعـمــال
ً
المجموعة عموما.
وواف ـ ـ ـقـ ـ ــت الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ع ـلــى
كــل الـبـنــود ال ـ ــواردة فــي جــدول

األعمال وأبرزها المصادقة على
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي
الحسابات ،واعتماد البيانات
المالية والحسابات الختامية
للشركة ،وذلك عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2018
كـ ـم ــا ص ـ ــادق ـ ــت عـ ـل ــى ت ــوص ـي ــة
مجلس إدارة ا لـشــر كــة بتوزيع
أرباح نقدية بنسبة  5في المئة.

يواصل بنك الكويت الوطني
استقبال الصائمين في خيمة
اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار الـ ـك ــائـ ـن ــة ف ـ ــي رأس
ال ـســال ـم ـيــة ،وقـ ــد ن ـظــم مــؤخــرا
بالتعاون مع شركة الخطوط
الجوية الكويتية فعالية خاصة
ف ــي خ ـي ـمــة اإلف ـ ـطـ ــار ف ــي رأس
السالمية ،تخللها توزيع تذاكر
سفر مجانية.
ويأتي هذا التعاون في إطار
فعاليات برنامج "افعل الخير
فـ ــي شـ ـه ــر الـ ـخـ ـي ــر" الـ ـسـ ـن ــوي،
وضمن الشراكة االستراتيجية
مـ ــع "الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة" ،وقـ ـ ــد ج ــرى
الـسـحــب عـلــى  10تــذاكــر سفر،
وشــارك فيه جميع الصائمين
مرتادي خيمة الوطني لإلفطار،
بحضور مدير دائرة التسويق
في الخطوط الجوية الكويتية
مــارك دافـيــس ،ورئيسي فريق
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ف ـ ــي ب ـنــك
الكويت الوطني طــال التركي
ويعقوب الباقر.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ف ــري ــق إدارة
ال ـت ــواص ــل وال ـع ــاق ــات الـعــامــة
في بنك الكويت الوطني طالل
التركي إن هذه المبادرة تعكس
االلـتــزام االجتماعي والخيري
لـلـجــانـبـيــن ،السـيـمــا ف ــي شهر
رمضان المبارك ،حيث ستمنح
الصائمين فرصة السفر لرؤية
ذويهم.
وأشـ ـ ــاد ال ـت ــرك ــي بــال ـشــراكــة
المميزة والعميقة مع الخطوط
الـ ـج ــوي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،الـ ـت ــي ال

أحد الفائزين يتسلم التذكرة
تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـلـ ــى ج ــان ــب
األعـمــال ،وإنما تتعداها لدعم
القضايا اإلنسانية والخيرية.
وذكر أن خيمة اإلفطار تفتح
أب ــوابـ ـه ــا ي ــوم ـي ــا طـ ـ ــوال شـهــر
رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك ق ـبــل مــوعــد
اإلفطار ،وتوفر وجبات اإلفطار
ل ـل ـصــائ ـم ـيــن الـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ــزورون
الـخـيـمــة ،وق ــد ت ـطــوع ع ــدد من
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن لـ ـ ــإشـ ـ ــراف ع ـلــى
اسـتـقـبــال وخ ــدم ــة الصائمين
وتوزيع وجبات اإلفطار داخل
الخيمة.
واعتبر أن خيمة بنك الكويت
الوطني هــي جــزء أســاســي من
برنامج "افعل الخير في شهر
الخير" ،الذي يشمل كذلك حملة
إفطار الصائمين لتوزيع موائد

اإلف ـطــار ،مــن خــال تخصيص
ج ـ ـ ـ ـ ــوالت م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ــارة
الـ ـمـ ـس ــاج ــد وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ل ـتــوزيــع وج ـب ــات اإلف ـط ــار إلــى
جــانــب ت ــوزي ــع ك ـســرة اإلف ـطــار
على الصائمين.
تجدر اإلشارة إلى أن خيمة
االفطار هذا العام تشهد مبادرة
تستهدف الحد من المخلفات
وإعادة تدويرها ،بالتعاون مع
شركة أمنية إلدارة المشاريع،
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـنـجــز هــذه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة فـ ــي خـ ـت ــام ال ـش ـهــر
الفضيل ،وإع ــادة تــدويــر نحو
 18ألـفــا مــن مخلفات الكرتون
والبالستيك.
ودأب بنك الكويت الوطني
على تقديم برنامج "افعل الخير

في شهر الخير" ،منذ أكثر من
 20ع ــام ــا ،وي ـت ـض ـمــن ال ـعــديــد
مــن الـفـعــالـيــات والـمـســاهـمــات
وأع ـم ــال الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة
واألنشطة التطوعية.
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ف ــي
إطـ ـ ــار حـ ــرص ال ـب ـن ــك الــوط ـنــي
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل مـ ــع مـخـتـلــف
المؤسسات االجتماعية وفئات
المجتمع كــا فــة ،محافظا على
مــوقـعــه فــي مـقــدمــة مــؤسـســات
القطاع الخاص المحلي التي
ك ــرس ــت م ـ ـبـ ــادئ ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وتــرج ـم ـت ـهــا ،من
خــال بــرامــج وم ـبــادرات تأخذ
ً
ً
ً
بعدا اجتماعيا حقيقيا.

«الخليج» يجري سحب حساب «برقان» يعلن فائزي «يومي»

الدانة األسبوعي

أجرى بنك الخليج سحب الدانة األسبوعي في  19مايو الجاري،
وأعلن من خالله أسماء الفائزين الخمسة خالل الفترة من  12إلى
 16مايو  2019بجوائز نقدية قيمة كل منها  1000دينار أسبوعيا،
وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا األسبوع:
● نائل محسن علي العنزي
● جاسم محمد عبدالعزيز الصقعبي
● خالد علي ثابت محمد
● وجيه يوسف محمد
● تركي مياح علي صالح
ويـجــري بنك الخليج سحب الــدانــة ربــع السنوي الثاني على
الجائزة البالغة قيمتها  250000دينار في  26يونيو المقبل ،يليه
السحب ربــع السنوي الثالث فــي  25سبتمبر  2019على جائزة
قيمتها  500000دينار ،أما السحب األخير فسيقام في  16يناير
 ،2020وسيتخلله تتويج مليونير الدانة لعام  ،2019الذي سيحصل
على جائزة بقيمة مليون دينار.
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن
طريق زيــادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب ،باستخدام
خــدمــة ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي ال ـج ــدي ــدة ال ـم ـتــاحــة ع ـبــر مــوقــع الـبـنــك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعمالئه،
منها خدمة "بطاقة الدانة لإليداع الحصري" ،التي تمنح عمالء
الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم ،إضافة إلى خدمة
"الحاسبة" المتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف
ِّ
الذكية ،والتي تمكن عمالء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في
سحوبات الدانة األسبوعية ،ربع السنوية والسنوية.

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات
اليومية على حساب يومي ،وفــاز كل واحــد منهم
بجائزة  5,000د .ك .وكان الحظ في هذه السحوبات
مــن نصيب :بهارين حكيم الــديــن ،ونــاصــر محمد
مـ ـب ــارك ال ــرشـ ـي ــدي ،وم ـح ـم ــد ع ـب ــدال ـب ــاس ــط ع ـلــي،
وم ـب ــارك حـسـيــن مـحـمــد الـع ـجـمــي ،وعـبــدالـمـجـيــد
احمد البحسان.
وبــاإلضــافــة للسحب اليومي ،يوفر بنك برقان
سحبا ربع سنوي لحساب "يومي" للفوز بجائزة
نقدية بقيمة  125,000دينار كويتي.

اقتصاد

14

ةديرجلا

•
العدد  / 4123الثالثاء  21مايو 2019م  16 /رمضان 1440هـ

economy@aljarida●com

«رساميل» :أسواق األسهم األميركية تعاني بعد انتعاش مؤقت
قال التقرير األسبوعي الصادر عن شركة
رســام ـيــل لــاسـتـثـمــار إن م ــؤش ــرات األسـهــم
الرئيسية الثالثة في الواليات المتحدة عانت
خسائر خالل تداوالت األسبوع الماضي وسط
ً
تراجع مؤشر  Dow Jonesالصناعي مجددا
وتـسـجـيــل كــل مــن مــؤشــر  S&P 500ومــؤشــر
ّ
 Nasdaqالـمــركــب خـســائــر لــأسـبــوع الثاني
على التوالي.
وحسب التقرير ،كانت ت ــداوالت منتصف
األس ـبــوع الـمــاضــي شـهــدت انـتـعــاش األسـهــم

بعدما كان يوم االثنين شهد تسجيل مؤشري
 Dow Jonesو S&P 500أكبر خسائر خالل يوم
واحد منذ الثالث من شهر يناير الماضي.
في التفاصيل ،عادت األسهم لتقلص حجم
خسائرها في بداية التداول يوم الجمعة بعد
أن أعـلـنــت إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ً
تــرامــب أنـهــا ستؤجل مــدة  180يــومــا اتخاذ
ق ـ ــرار ن ـهــائــي ب ـش ــأن فـ ــرض رس ـ ــوم جـمــركـيــة
واسعة على السيارات التي ينتجها الشركاء
التجاريون الرئيسيون للواليات المتحدة بما

في ذلــك االتـحــاد األوروب ــي واليابان ،مشيرة
إلى مخاوف على األمن القومي األميركي ،لكن
هذا االنتعاش في األسعار لم يستمر وعادت
األسهم للتراجع.
وانـخـفــض مــؤشــر  Dow Jonesالصناعي
بمقدار  98.68نقطة أو  0.4فــي المئة ليصل
إلى مستوى  25764.00نقطة في حين تراجع
مؤشر  S&P 500بمقدار  16.79نقطة أو 0.6
في المئة ليصل إلى مستوى  2859.53نقطة
يوم الجمعة.

وشهدت تداوالت األسبوع الماضي تراجع
عشرة قطاعات من القطاعات الـ  11المنضوية
فــي الـمــؤشــر األوس ــع ،بسبب الخسائر التي
ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا أس ـه ــم الـ ـش ــرك ــات الـصـنــاعـيــة
الحساسة اتجاه القضايا التجارية.
ً
وشـهــد يــوم الجمعة أيـضــا تــراجــع مؤشر
ّ
 Nasdaqالمركب للتكنولوجيا بمقدار 81.76
ن ـق ـطــة أو  1ف ــي ال ـم ـئــة ل ـي ـصــل إلـ ــى مـسـتــوى
 7816.28نقطة.
أمـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة بين

الــواليــات المتحدة والصين فــإن المحادثات
ب ـي ــن ال ـجــان ـب ـيــن ت ـع ـث ــرت خـ ــال هـ ــذا الـشـهــر
م ــع إعـ ــان ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة رف ــع الــرســوم
والتعريفات الجمركية على نحو  200مليار
دوالر مــن السلع الصينية مــن  10فــي المئة
إلى  25في المئة.
كـمــا ي ــدرس الــرئـيــس تــرامــب خـطــة لفرض
رسوم وتعريفات جمركية إضافية على حوالي
 320مليار دوالر من البضائع الصينية التي لم
تخضع لزيادة في مستوى الرسوم.

نجوم
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غانم الصالح يكشف سر
عرض مسرحية «باي
باي لندن» في أحد فنادق
تايلند.
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لم تفق الفنانة شويكار من
صدمة رحيل عبدالمنعم
مدبولي ،حتى تلقت
ضربة موجعة بوفاة فؤاد
المهندس.

١٩

يتحدث يوسف شاهين
عن استدعاء الرئيس
جمال عبد الناصر له
من المنفى بالتزامن
مع احتفاالت يوليو.

مسك وعنبر

٢١

هبة حمادة :سئمت تكرار
المواضيع نفسها...
ووجدت ضالتي في
القاهرة.

مونيكا بيلوتشي تتألق بإطاللة
جميلة في «كان» السينمائي

ً
المخرج كاباديا يوثق مسيرة مارادونا سينمائيا في المهرجان
ظـهــرت أيـقــونــة الـجـمــال الـفـنــانــة اإليـطــالـيــة مونيكا
بـيـلــوتـشــي بــإطــالــة مـتـمـيــزة خ ــال الـنـسـخــة ال ـ ــ 72من
مهرجان كان السينمائي.
مونيكا ( 55عــامــا) تـشــارك فــي الـمـهــرجــان ببطولة
الفيلم الفرنسي "أجمل سنوات الحياة" ،للمخرج كلود
لوش.
وسـبــق أن شــاركــت الـفـنــانــة اإليـطــالـيــة فــي ع ــدد من
األعمال العالمية ،ومن أهمها الفيلم اإليطالي "مالينا"،
واألميركي "آالم المسيح" ،وغيرها من األفالم.
فــي حـيــن تـسـلــم الـنـجــم الـسـيـنـمــائــي الـفــرنـســي أالن
دول ــون ال ــذي غـلــب عليه الـتــأثــر سعفة ذهـبـيــة فخرية
ً
عــن مجمل مسيرته مــن مهرجان "ك ــان" للفيلم شاكرا
الجمهور.
ً
وقال الممثل البالغ  83عاما وهو يتسلم الجائزة من
ابنته أنوشكا وسط عاصفة من التصفيق" :لم أبك بهذه
الطريقة منذ فترة طويلة".
وفي صالة عجت بالحضور ،ومن بينهم وزير الثقافة
فرانك رييستر ،ورئيس المهرجان بيار لسكور ،ومندوبه
العام تييري فريمو ،دعي الجمهور إلى وضع شارة كتب
عليها كلمة "ستار" (نجم) في إشارة إلى شارة مماثلة
وضعها الممثل لدى مشاركته في المهرجان عام .2007

وقال الممثل بعد تسلمه الجائزة" :التكريم هو بعد
ً
الوفاة بعض الشيء ،حتى لو كنت ال أزال حيا .أنا راحل
لكني لن أرحل قبل أن أشكركم".
ً
وأض ــاف" :أصـبـحــت نجما بفضل الجمهور وليس
بفضل أي شخص آخ ــر ،وأري ــد أن أشـكــركــم على ذلــك"
ً
مشددا على أنه يفكر بامرأتين أحبهما في حياته هما
الممثلتان ميراي دارك ورومي شنايدر.
وقبل ذلك سار نجم السينما الفرنسية في الستينيات
والسبعينيات ،على السجادة الحمراء في مهرجان كان
على أنـغــام موسيقى فيلم "لــي كــان دي سيسيليان"
للمخرج هـنــري يــرنــوي .وقــد حمل على مقلب سترته
شارة طبع عليها غالف مجلة "باري ماتش" لدى والدة
ً
ابنته وقد حيا الحشود مطوال.
ً
وك ـ ـ ــان ي ــوم ــه ال ـت ـك ــري ـم ــي ه ـ ــذا ب ـ ــدأ ظ ـ ـهـ ــرا بـجـلـســة
"مــاس ـتــركــاس" ت ـنــاول فـيـهــا دولـ ــون عـلــى م ــدى ساعة
ونصف الساعة ذكرياته في السينما.
واسـتـغــل الـفــرصــة ليحيي الـنـســاء الـلــواتــي سمحن
ً
ل ــه بـ ــأن ي ـص ـبــح م ـم ـث ــا .وق ـ ــال دولـ ـ ـ ــون ،ال ـ ــذي ت ـع ــاون
م ــع مـخــرجـيــن ك ـبــار م ــن أم ـث ــال فـيـسـكــونـتــي وميلفيل
وأنطونيوني" :إنهن النساء اللواتي أحبنني اللواتي
دفعنني إلى ممارسة هذه المهنة وناضلن كي أمارسها".

وقال الممثل خالل تسلمه جائزته" :ال أحد مضطر
ً
ً
إلى أن يوافقني الرأي .لكن ثمة شيئا واحدا في العالم
ً
ً
أفتخر به ،شيئا واحدا بالفعل وهو مسيرتي" الفنية.
وأضـ ـ ــاف "ه ـ ــذه ال ـس ـع ـفــة الــذه ـب ـيــة ق ــدم ــت ل ــي على
مسيرتي وليس ألي شيء آخر لذا فأنا فخور".
من جهة أخرى ،حاز فيلم وثائقي يخلد مسيرة العب
كرة القدم األرجنتيني األسطوري والمدرب دييغو
ً
ً
م ــارادون ــا تــرحـيـبــا ش ــدي ــدا مــن المعجبين خــال
الدورة الـ  72لمهرجان "كان" السينمائي الدولي.
واستخدم المخرج البريطاني أسيف كاباديا،
ً
ً
ال ــذي قــدم أيـضــا أفــامــا حــول ســائــق سـيــارات
الـسـبــاق الـبــرازيـلــي آيــرتــون سينا والمغنية
البريطانية آمي واينهاوس ،في أحدث أفالمه
مشاهد أرشيفية وأمضى ساعات في إجراء
ً
مقابالت مع الالعب البالغ من العمر  58عاما،
مــن أجــل إنـجــاز الوثائقي الــذي حمل عنوان
"دييغو مارادونا".
وقــال متحدث ،إن مــارادونــا لم يتمكن من
السفر إلى فرنسا لحضور عرض الفيلم بسبب
إصابة في الكتف.

مونيكا بيلوتشي

عرض الحلقة األخيرة من «»game of thrones
م ـش ــاه ــدي ــن اعـ ـتـ ـب ــروا أن ـ ــه "ل ــم
ينفذ بإتقان" وأسفوا لمصير
بـعــض شخصياته المتسرع،
فيما بعض المشاهد الرئيسية
مرت بثوان قليلة بعد سنوات
من االنتظار.

بعد ثماني سنوات وثمانية
م ــواس ــم يـ ـس ــدل ال ـس ـت ــار عـلــى
مسلسل ""game of thrones
الذي استقطب بشغف ماليين
ً
ال ـم ـش ــاه ــدي ــن وحـ ـق ــق أرقـ ــامـ ــا
قياسية ع ــدة ،لـيـعــرف الـطــرف
ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـت ــرب ــع عـ ـل ــى ع ــرش
الحديد.

نسخة جديدة

الثقافة الشعبية
وت ـ ـ ـبـ ـ ــث ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
وال ـ ـس ـ ـب ـ ـعـ ــون واألخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة مــن
المسلسل ا ل ــذي د خ ــل الثقافة
الشعبية في الواليات المتحدة.
وق ـ ـ ـ ــد ض ـ ـبـ ــط ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
مـ ـحـ ـب ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل فــي
ا لـعــا لــم ساعاتهم ليستيقظوا
ف ــي مـنـتـصــف ال ـل ـيــل لـمـتــابـعــة
حلقات المسلسل بالتزامن مع
األميركيين لتجنب أن تفسد
عليهم التعليقات عبر شبكات
التواصل االجتماعي متعتهم.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ل ـ ـلـ ــرأي
أجــراه معهد "ذي ووركفورس

«جزيرة الغفران» فيلم بإنتاج تونسي -
لبناني للمخرج رضا الباهي

لقطة من الجزء الثامن لمسلسل «»game of thrones
إنستيتوت" بأن نحو  27مليون
أميركي يرون أن متابعة الحلقة
األخ ـي ــرة سـتــؤثــر عـلــى عملهم
ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي م ــع تــراجــع

أنطونيو بانديراس

بانديراس :نوبة قلبية
أعادت اكتشاف نفسي
قال النجم السينمائي أنطونيو بانديراس إن نوبة
قلبية تـعــرض لـهــا قـبــل عــامـيــن دفـعـتــه إل ــى االهـتـمــام
بـصـحـتــه ،وأت ــاح ــت ل ــه أي ـضــا إع ـ ــادة اك ـت ـشــاف نفسه
كممثل ،في وقت كان يستعد فيه للعب دور البطولة
في فيلم المخرج بيدرو ألمودوفار الجديد ،وهو من
أفالم السير الذاتية.
وأض ــاف بــانــديــراس ،فــي "ك ــان" حيث ينافس فيلم
ألمودوفار "األلم والمجد" على جائزة السعفة الذهبية،
"كانت (النوبة القلبية) درسا رائعا لحياتي" ،متابعا:
"لم أعد أدخــن .أؤدي تمارين أكثر من ذي قبل .أشعر
بصفاء ذهني أكثر ،وأعدت اكتشاف نفسي بصورة ما".

اإلنتاجية أو تغييب أو تأخر
عن العمل.
وي ــروي المسلسل الخيالي
الــذي تــدور أحداثه في القرون

الوسطى صراع عائالت للتربع
على عرش الحديد.
وقـ ــد أث ـ ــار ال ـم ــوس ــم األخ ـيــر
ً
م ـ ــن ال ـم ـس ـل ـس ــل جـ ـ ـ ــدال إذ إن

كيانو ريفز

وقد طالب بعضهم بنسخة
جديدة مع إطالق عريضة عبر
موقع "تـشـيـنــج.أورغ" حصدت
حوالي مليون توقيع.
وش ــاه ــد الـحـلـقــة الـخــامـســة
مــا قـبــل األخ ـي ــرة  12.5مليون
ً
مشاهد مباشرة و 18.4مليونا
بشكل غير مباشر في الواليات
المتحدة.
والـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل م ـق ـت ـب ــس مــن
روايـ ـ ـ ــات جـ ـ ــورج ر .ر .م ــارت ــن
وأصـبــح فــي عــام  2014العمل
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـظ ــى ب ــأكـ ـب ــر ن ـس ـبــة
مشاهدة عبر محطة "إيتش بي
ً
أو" متفوقا على مسلسل "ذي
سوبرانوز".

نيلدا فرنانديس

«جون ويك 3 :بارابيلوم» وفاة المغني الفرنسي
يتصدر إيرادات السينما نيلدا فرنانديس
تـصــدر ال ـجــزء الـثــالــث مــن سلسلة أف ــام اإلث ــارة
والجريمة "جــون وي ــك" ،الــذي يحمل عـنــوان "جــون
وي ــك 3:بــارابـيـلــوم" إي ــرادات دور السينما بأميركا
الشمالية هــذا األسـبــوع ،حسبما أظهرت تقديرات
استوديوهات السينما.
وحـقــق الفيلم ،ال ــذي يـشــارك فــي بطولته كيانو
ريفز ،وهالي بيري ،وهيرويوكي سانادا ،ولورنس
فيشبورن ،إيرادات بلغت  57.02مليون دوالر.
وتراجع إلى المركز الثاني "أفنجرز" :إند ِغيم" أو
ً
(المنتقمون :نهاية اللعبة) ،محققا إيــرادات بلغت
 29.41مليون دوالر.

ت ــوف ــي الـمـغـنــي ال ـفــرن ـســي م ــن أص ــل إس ـبــانــي نـيـلــدا
فــرنــانــديــس ال ـم ـعــروف بــأغـنـيــة "م ــدري ــد م ــدري ــد" بسبب
ً
قصور في القلب في جنوب فرنسا عن  61عاما ،على ما
أعلنت عائلته.
وجاء في بيان للعائلة ،أن نيلدا فرنانديس "المغني
ومؤلف األغاني كرس حياته للفن ،وكان يجسد جوهر
الفنان" .ولد فرنانديس في برشلونة وترعرع في ليون،
وك ــان يـجــول الـعــالــم مــع غـيـتــاره و"ي ـعــزف فــي الـحــانــات
واألنــديــة على مــر الـلـقــاءات وال ـفــرص" على مــا جــاء في
موقعه اإللكتروني الرسمي.
(أ ف ب)
وسجل عام  1981أولى أسطواناته.

رضا الباهي
ّ
يعبر المخرج التونسي رضــا الباهي في
فيلم "جزيرة الغفران" الذي بدأ تصوير أولى
مشاهده في جزيرة جربة جنوب شرق تونس
ن ـهــايــة أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،ع ــن حـنـيــن لمشهد
ديني يسوده التعايش السلمي الذي ّ
ميز في
الماضي المجتمع التونسي.
وتشارك في الفيلم الممثلة اإليطالية كلوديا
كاردينالي ،ويستمر تصويره في جربة حتى
 25الجاري ،وهو يحمل إسقاطات على الواقع
الحالي فــي تونس ودول عربية أخ ــرى ،بعد
"الربيع العربي"
ويوضح الباهي أن الفيلم يقدم من خالل
قصة عائلة مسيحية ،تونس في خمسينيات
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي "ب ـ ـك ـ ــل خـ ـص ــوصـ ـي ــاتـ ـه ــا
وت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا الـ ـمـ ـبـ ـه ــرة ،مـ ــن أبـ ــرزهـ ــا حــالــة
التعايش واالنصهار في المجتمع التونسي
التي عاشها أتباع الديانات في تلك الفترة".
ويضيف المخرج" :في هذا العمل الجديد
حنين لتونس الجميلة وتوق ضمني لمستقبل
هادئ خال من الصراعات والتعصب".
و"جزيرة الغفران" فيلم من إنتاج تونسي
لبناني يكتسب أهمية في تونس التي تعتبر
ً
من أكثر دول العالم العربي انفتاحا.
ويتناول العمل السينمائي الجديد قصة
كــاتــب تــونـســي إي ـطــالــي يــدعــى أن ــدري ــا يـقـ ّـرر
الـعــودة إلــى جــزيــرة جربة بعد غياب استمر
ً
حــوالــي ستين عــامــا لنثر رم ــاد جثة والــدتــه
ً
عمال بوصيتها.
وفــي مسقط رأس ــه ،يـحــاول إع ــادة تشكيل
الـصــور والــذكــريــات التي طبعت طفولته من
خالل العالقة مع سكان المدينة.
ويستحضر أندريا الحادث الذي تعرض له
والده داريوّ ،
صياد اإلسفنج ،وكيف ّ
هب سكان
الـجــزيــرة عـلــى اخ ـتــاف معتقداتهم الدينية
لمساعدته.
فــي الـمـقــابــل ،تستغل مـجـمــوعــة إســامـيــة
متطرفة حالة داريو الصحية "إلجباره" على
اعتناق اإلس ــام ،فتلقى معارضة من الشيخ
إبراهيم .وتــدور معظم المشاهد داخــل حانة
قــديـمــة تــديــرهــا عــائـلــة أن ــدري ــا وس ــط أج ــواء
مرحة وهادئة.
وتقول كلوديا كردينالي التي تــؤدي دور
ً
الجدة غوستينا "أحببت كثيرا السيناريو،
يذكرني بطفولتي حيث كانت كــل الطوائف
الدينية تتشارك األعياد".

وتـضـيــف كــرديـنــالــي ال ـتــي تـشـغــل منصب
سفيرة "يونسكو" للنوايا الحسنة منذ عام
ً
" ،2000مهم جــدا طــرح مــوضــوع قبول اآلخــر
ً
ً
ً
س ــواء ك ــان عــربـيــا أو أوروبـ ـي ــا ،مسيحيا أو
ً
ً
يهوديا أو مسلما ،فجميعنا واحد".
وتـضـيــف "الـتـعــدديــة الــديـنـيــة عــامــل إث ــراء
حضاري وليست مدعاة للصراع".
كــذلــك ،ي ـشــارك فــي بـطــولــة الفيلم ممثلون
آخ ــرون مــن إيطاليا وتــونــس ولـبـنــان بينهم
الـتــونـسـيــان عـلــي ب ــن ن ــور وب ــادي ــس الـبــاهــي
واللبناني حسان مراد.
وي ـ ــرى ب ــن نـ ــور أن م ـش ــارك ــة مـمـثـلـيــن من
جـ ـنـ ـسـ ـي ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة "يـ ـتـ ـمـ ــاشـ ــى وجـ ــوهـ ــر
موضوع" الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا
والتراجيديا ،واستغرقت مدة كتابته حوالي
سنتين ،على أن يعرض في .2020
ّ
وعــلــل الـمـخــرج الـتــونـســي اخـتـيــار جــزيــرة
جــربــة "ل ـت ـنــوع سـكــانـهــا وت ـعــدد انـتـمــاءاتـهــم
ودياناتهم من يهود ومسيحيين ومسلمين"،
ً
م ـض ـي ـفــا "ه ـ ــي صـ ـ ــورة م ـص ـغ ــرة ع ــن تــونــس
المتسامحة".
ويشير الباهي إلى أنه "يكفي أن نستحضر
ال ــذك ــري ــات ال ـم ـش ـتــركــة ون ـغ ــوص ف ــي تــونــس
الجميلة لنعي قتامة األوضاع الحالية".
ً
ً
واخ ـتــار الـمـخــرج التونسي ن ــزال مهجورا
ّ
صور فيه معظم مشاهد الفيلم "داللة على أن
األمــور ليست على ما يرام وأن هناك مشاكل
بيئية واقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة" فــي تونس
اليوم ،بحسب قوله.
ً
وردا عن سؤال عما إذا كانت السينما قادرة
عـلــى تغيير ال ــواق ــع ،يكتفي الـمـمـثــل الـشــاب
باديس الباهي بالقول" :الرسالة التي يحملها
ً
الفيلم قوية جدا ...لكن هل سيغير الفيلم شيئا
ما؟ ال أدري .لننتظر ونرى".
وي ــأت ــي فـيـلــم "ج ــزي ــرة ال ـغ ـف ــران" ضـمــن 11
ً
فيلما آخر أخرجها رضا الباهي تتمحور حول
"اآلخر" ،وهي مسائل تشغل المخرج من بينها
"زهرة حلب" ،و"السنون ال تموت في القدس"
حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
ويــؤكــد الـبــاهــي أن السينما تبقى "إثـبــات
ً
ً
ً
وج ــود وتـحـ ّـديــا ومـكـسـبــا" فــي تــونــس ،آسفا
لــر فــض وزارة الثقافة التونسية تقديم دعم
مادي للفيلم.
(ا ف ب)
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الغرافي :البالغة ال تزدهر في ظل االستبداد
القاهرة -محمد الصادق

يعد الناقد واألكاديمي
المغربي د .مصطفى
الغرافي من رواد البالغة
في الوطن العربي ،إذ
يعمل أستاذا للبالغة
والنقد بجامعة موالي
إسماعيل بمكناس ،وصدر
له العديد من المؤلفات
والدراسات حول أحوال
البالغة في العالم العربي،
وأعماله ومسيرته كان
هذا الحوار:

● فـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــا ب ـ ــك ا ل ـ ـب ـ ــا غ ـ ــة
واألي ــدي ــول ــوج ـي ــا تـ ـت ــردد مـقــولــة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاغـ ـ ــة ال تـ ـ ـ ــزدهـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ظ ــل
االستبداد ...كيف ذلك؟
 في تصوري ال يمكن للبالغة،ب ـمــا ه ــي ف ــن اإلقـ ـن ــاع بــالـخـطــاب،
أن ت ــزده ــر إال ف ــي الـمـجـتـمـعــات
الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية
واالخـ ـت ــاف ،حـيــث يحسم ال ــرأي
بالحوار ،ويكون االحتكام للحجة
األقوى عند اتخاذ القرار .ومن هذا
المنطلق ال ينبغي أن نستغرب
غ ـيــاب ال ـبــاغــة ف ــي المجتمعات
غ ـي ــر ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ألن الـحـكــم
االستبدادي الــذي يقوم على نبذ
االخ ـ ـتـ ــاف ،وم ـ ـصـ ــادرة الـتـفـكـيــر
الحر يتناقض تماما مع الممارسة
ال ـب ــاغ ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـج ـعــل ال ـح ــوار
وس ـي ـلــة مـثـلــى إلدارة الـمـجـتـمــع
وبناء الحضارة.
فقد ّبين روالن بارت في كتابه
"الـ ـب ــاغ ــة ال ـق ــدي ـم ــة" أن ال ـبــاغــة
اقـ ـت ــرن ــت ،ف ــي ال ـت ـق ـل ـيــد ال ـغ ــرب ــي،
بالحجاج واإلق ـنــاع ،والعتبارها
ت ـق ـن ـيــة ح ـج ــاج ـي ــة ونـ ـظ ــري ــة فــي
ال ـخ ـطــاب ال ـف ـع ــال ،ت ـســاعــد على
ح ـ ـسـ ــم الـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات ف ـ ــي األم ـ ـ ـ ــور
المختلف حولها ،لمصلحة اآلراء
ال ـصــائ ـبــة واألفـ ـع ــال ال ـم ـح ـمــودة،
ويسمح هــذا الـتـصــور بالتفريق
بـيــن االسـتـعـمــال الـمـشــروع الــذي
يخضع القوة البالغية للمعايير
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة ،وبـ ـي ــن االسـ ـتـ ـخ ــدام
الخادع والمضلل الــذي ال يراعي
الغايات األخالقية.
● وماذا عن الكتاب ذاته؟

كتبت ديوان
«تغريبة» في مرحلة
مبكرة واتجهت
للبحث وتحليل
الخطاب البالغي

 كتاب البالغة وااليديولوجياأنجز في األصــل برسم الحصول
على درجــة الدكتوراه في البالغة
وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــاب ،أرهـ ـقـ ـن ــي
هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ك ـث ـي ــرا ،ف ـقــد ت ـنــاول
مــوضــوعــا ب ـك ــرا ل ــم ت ـت ـطــرق الـيــه
أقالم الباحثين ،إذ الشائع أن ابن
قتيبة ناقد أدبــي معروف ومفكر
إســامــي مــرمــوق مــن خ ــال كتبه
ذائعة الصيت مثل "أدب الكاتب"،
و"ع ـ ـ ـيـ ـ ــون األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار" ،و"الـ ـشـ ـع ــر
والشعراء" ،و"معاني الشعر الكبير"
وغيرها من المصنفات في مجال
التنظير األدب ــي ،و"تــأويــل مشكل
القرآن" ،و"تأويل مختلف الحديث"،
و"غ ــري ــب ال ـح ــدي ــث" وغ ـيــرهــا من
الكتب المعروفة للمتخصصين في

الدراسات الدينية .أما ابن قتيبة
الناثر فليس معروفا للمهتمين
بالدراسات األدبية.
● كان دخولك العالم األدبي عبر
ديوان تغريبة ...ماذا يمثل الشعر
بالنسبة إليك؟
 يـمـثــل ال ـش ـعــر بــالـنـسـبــة إلــىجميع المشغلين بالكتابة تلك
"الـفــاكـهــة" المقدسة الـتــي يتطلع
الجميع إلى الحصول على نصيبه
منها ،فال شيء أكثر إغراء بالنسبة
إل ــى الـمـبــدع مــن صـفــة "ال ـشــاعــر".
ول ــذل ــك ن ـج ــد م ـع ـظــم ال ـم ـبــدع ـيــن
ي ـبــدأون حياتهم األدب ـيــة بكتابة
الشعر ،بل يحتاج األمر ،باإلضافة
إلى الموهبة ،إلى جهد ومشقة.
ي ـقــول دروي ـ ــش "ال ــوح ــي حظ
ال ـم ـه ــارة إذ ت ـج ـت ـهــد" ،ف ـمــن أجــل
السمو باللغة إلــى مــراق شامخة
ال يصلها إال الشاعر الموهوب،
يـخــوض ال ـش ـعــراء صــراعــا مــريــرا
من أجل تطويع الكلمات وتدريبها
على أن تقول ما لم تعتد قوله ،وقد
جربت كتابة الشعر فــي البداية،
لـكـنـنــي تــوقـفــت بـعــد أن أص ــدرت
ديوان "تغريبة" ألركز جهودي بعد
ذلك على الكتابة البحثية.
وي ـح ـل ــو لـ ــي دائ ـ ـمـ ــا أن أذكـ ــر
األص ــدق ــاء ،ال ــذي ــن يـطـلـبــون مني
الـ ـع ــودة إل ــى ك ـتــابــة ال ـش ـعــر ،بــأن
ال ـعــديــد م ــن ش ـعــرائ ـنــا ال ـك ـبــار لم
ينشروا ديوانا وحيدا .من هؤالء
أحمد المجاطي الذي نشر ديوان
"الفروسية" فقط ،ومحمد الخمار
ال ـك ـنــونــي ،الـ ــذي ل ــم يـنـشــر ســوى
ديوانه الوحيد "رماد هسبريس".
ال أرى مـ ــن الـ ـ ـص ـ ــواب فـ ــي ش ــيء
مواصلة الكتابة في جنس أدبي
عندما نتأكد أننا لن نضيف شيئا،
على المبدع.
● مــاذا عــن النشأة وأثــرهــا في
تكوينك الثقافي؟
 ول ـ ــدت ف ــي م ــدي ـن ــة صـغـيــرةوجميلة تسمى "الـقـصــر الكبير"
شمال المغرب ،ونـشــأت فــي بيت
يـقــدس الـكـتــاب ،وال يتساهل في
أم ــور ال ــدراس ــة ،فـقــد م ــات وال ــدي
عندما كنت أتابع دراستي بالقسم
ال ـثــالــث .وق ــد دأب ــت ال ــوال ــدة على
ت ـكــرار آخ ــر كـلـمــات الــوالــد عندما
خرج ذلك الصباح الذي غادر فيه
دنيانا في حادثة شغل كانت" :ال

تنسي أن توقظي األطفال حتى ال
يفوتهم موعد المدرسة".
وق ــد اسـتـخـلـصــت ال ــوال ــدة من
هذه الحادثة أن وصية الفقيد لها
كانت الحرص على تعليم األبناء،
فـ ـك ــان اه ـت ـم ــام ـه ــا م ـن ـص ـبــا عـلــى
الدراسة وقد نجحت ،فيما يبدو،
في ترسيخ هذه الفكرة في وجدان
أبنائها ،وهي المرأة الفالحة التي
ال تقرأ وال تكتب ،فمن األمور التي
كانت ترددها على مسمعي وأنا
صغير أن ابنها الصغير سيصير
منها
"دكتورا" .ويبدو أنني تلقفت ّ
هــذه الكلمات بوعي غــائــم ،فمثل
الحصول على شهادة الدكتوراه
حلما حرصت على تحقيقه عندما
وعيت بالعالم واألشياء من حولي.
َ
● مــا أه ــم الـكـتــب الـتــي قــرأتـهــا
وأس ـ ـه ـ ـمـ ــت ف ـ ــي صـ ـي ــاغ ــة وع ـي ــك
وتشكيل وجدانك؟
 م ــن ال ـك ـتــب ال ـت ــي أثـ ــرت فيوج ـ ـ ــدان ـ ـ ــي ووع ـ ـ ـيـ ـ ــي الـ ـثـ ـق ــاف ــي
مـطــالـعــاتــي ال ـم ـب ـكــرة لـمــؤلـفــات
ال ـع ـقــاد (الـ ــذي كـنــت أفـضـلــه في
هذه الفترة على طه حسين) مثل
"ساعات بين الكتب" ،و"الفصول"،
و"الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان" ،و"شـ ـ ـع ـ ــراء مـصــر
وبيئاتهم في الجيل الماضي"،
و"مطالعات في الكتب والحياة"،
و"ابن الرومي حياته من شعره"
التي تضمنت مراجعات نقدية
لكتب وأعالم بارزين ،خصوصا
ن ـقــده الـمـشـهــور لـشـعــر شــوقــي،
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن ي ـخ ـلــو م ــن ح ــدة
وتجن في بعض األحيان.
وقد دفعني إعجابي الشديد
بشخصية العقاد ولغته المتينة
إلى البحث عن مؤلفاته األخرى
والتعرف على سيرته ومعاركه
األدبية مع معاصريه.
وبالموازاة مع قراءتي للعقاد
ك ـنــت أقـ ــرأ مــؤل ـفــات ط ــه حسين
اإلبداعية والنقدية مثل "األيام"،
و"حــافــظ وشــوقــي" ،و"فــي األدب
الـجــاهـلــي" ،و"حــديــث األرب ـعــاء"،
و"خ ـص ــام ون ـق ــد" ،ال ـتــي تميزت
بــأس ـلــوب ب ـيــانــي م ـش ــرق ،تـفــرد
ب ــه الـعـمـيــد ب ـيــن ن ـق ــاد الـعــربـيــة
(وهنا بدأ افتتاني بأدب العميد
وفكره).
وقـ ـ ـ ــد مـ ـكـ ـن ــه ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن بـ ـن ــاء
تواصل فعال ومثمر مع المتلقي
ال ـ ــذي بـ ــدأ ي ـق ـبــل ع ـلــى دراس ـ ــات
العميد والتفاعل معها.

قصيدة

تهنئة بالنجاح
شعر :ندى يوسف الرفاعي
َسـ ـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ َـد ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ُ
ـاح وزقـ ـ ـ ـ ــزقـ ـ ـ ـ ــت أط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ُ
ـار
ِ
وتـ ـ ـ ـ ـ ــأل ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــوره األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوار
ُ
س وت ـ ـ ـصـ ـ ـ ُّـبـ ـ ــر
م ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــد طـ ـ ـ ـ ـ ــول َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ٍ
صــــ ُ
ـاد وأي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـٍعـ ـ ـ ــت أث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارُ
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ
ف ـ ـ ـ ــازدان ـ ـ ـ ــت األرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاء ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــرى الـ ـت ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت ق ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ًـا ن ـ ـ ـهـ ـ ـ ُـج ـ ـ ـهـ ـ ــا اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــارُ
ً
ً
ي ـ ـ ــا سـ ـ ــال ـ ـ ـكـ ـ ــا لـ ـلـ ـعـ ـل ــم دربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــورى
دان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ــك األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـراح ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ّـح ـ ـ ـ ـ ــارُ
ً
ي ـ ــا ح ـ ــاف ـ ــرا ف ـ ــي الـ ـصـ ـخ ــر م ـ ــن رغـ ـ ــم ال ـع ـنــا
ٌ
ّ
ـوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ُ
دام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــود ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـار

مصطفى الغرافي
● وما أهم المراحل التي مر بها
وعيك النقدي؟ وكيف ّ
تطور؟
 لقد بدأ وعيي النقدي يتفتحمع مطالعاتي المبكرة ،حيث أذكر
أن م ـيــولــي األدبـ ـي ــة ب ـ ــدأت تظهر
ف ــي مــرح ـلــة الـتـعـلـيــم االب ـت ــدائ ــي،
وتــواصـلــت فــي مــرحـلــة اإلع ــدادي
والـثــانــوي ،حيث اكتشفت القرآن
العظيم بــاعـتـبــاره نـصــا مدهشا
من حيث استخدام وسائل األداء
التعبيري على نحو خارق ،يملك
عليك نفسك ووجــدانــك ،فشرعت
في حفظ كثير من السور .والغريب
أن ـن ــي ل ــم أل ـت ـفــت ل ـق ـصــار ال ـســور
ب ــل ش ــرع ــت م ـب ــاش ــرة ف ــي الـتـهــام
"الطوال".
ول ـ ـقـ ــد اس ـ ـت ـ ـبـ ــدت ب ـ ــي الـ ـس ــور
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن خـ ـط ــاب الـ ـس ــرد،
مـمــا جعلني أخـصـهــا بكثير من
وقتي واهتمامي ،فحفظت كثيرا
منها ،كما قرأت العديد من الكتب
المصنفة فــي البالغة اإلعجازية
بهدف الــوقــوف على جــوانــب ثرة
وخـصـيـبــة م ــن "أسـ ـ ــرار ال ـبــاغــة"،
و"دالئــل اإلعجاز" في هذا الكتاب
العظيم ال ــذي مـثــل بالنسبة إلــى
كثير من الكتاب واألدب ــاء مصدر
إلـهــام ال يتوقف وال ينقطع ،كما
قــرأت الشعر الجاهلي ،وافتتنت
ب ـش ـع ــر الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـق ــات ،خ ـص ــوص ــا
مـعـلـقــة امـ ــرئ ال ـق ـيــس "ق ـف ــا نـبــك"
التي أدهشتني فحفظتها عن ظهر
قلب ،كما شرعت في قراءة محمود
درويـ ـ ـ ـ ــش ،وأدونـ ـ ـي ـ ــس ،ون ـج ـيــب
محفوظ ،والطيب صالح ،وغالي

شكري ،وخالدة سعيد وغيرهم.
● ما طقوسك في الكتابة بشهر
رمضان؟
 ل ـي ــس لـ ــدي ط ـق ــوس خــاصــةبالكتابة ،فأنا أكتب كيفما اتفق،
ف ــي أي زمـ ــان أو م ـك ــان ،وأح ـتــاج
فـقــط إل ــى تــوافــر ش ــروط الكتابة،
وأقصد بالشروط هنا أن تنضج
الفكرة وتتضح معالمها بعد ذلك
يكون التعبير عنها سهال كأنها
تكتب نفسها ،فالصعوبة تكون
في مرحلة تولد الفكرة ومحاولة
ترويضها والقبض عليها.
حصل مصطفى الغرافي على
دكـ ـت ــوراه ف ــي األدب ال ـعــربــي ،من
جامعة محمد الخامس بالرباط،
وه ـ ـ ــو م ـت ـخ ـص ــص ف ـ ــي ال ـب ــاغ ــة
وتحليل الخطاب.
ويـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــه ال ـ ـ ـبـ ـ ــاغـ ـ ــة
واالي ــدي ــول ــوج ـي ــا م ــن ال ــدراس ــات
الرائدة في تحليل الخطاب النثري
ع ـنــد اب ــن قـتـيـبــة ،ك ـمــا شـ ــارك في
العديد من المؤلفات أهمها :بالغة
ال ـنــص ال ـت ــراث ــي ،ع ــن دار الـعـيــن،
القاهرة  ،2013الحجاج مفهومه
وم ـج ــاالت ــه ،ع ــن دار اب ــن ال ـنــديــم،
الجزائر  ،2013التداوليات وتحليل
الخطاب ،عــن دار كنوز المعرفة،
األردن  ،2014النغمة الـمــواكـبــة،
قراءات في أعمال عبدالله العروي،
عن دار المدارس ،المغرب...2015 ،
ومؤلفات أخرى في ميدان البالغة
والنقد وتحليل الخطاب.

ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوم ح ـ ـ ـق ـ ـ ـقـ ـ ـ َـت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاح ع ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ٌـة وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارُ
أفـ ـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت أه ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ َـك والـ ـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـحـ ـبـ ـه ــم
ُ
ـان واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــارُ
فـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـك األوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ
ُ
ث ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاح دفـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإراد ٍة
مـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــةٍ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إعـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــارُ
ُ
َ
ك ـ ـ ــم ق ـ ـ ــد تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ـ َـت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوائ ـ ـ ــق ب ــال ــخـ ـط ــى
ُ
وأت ـ ـ ـ َّـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم حـ ـ ـي ـ ــن احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاروا
روض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت ن ـ ـ ـفـ ـ ـ َـسـ ـ ــك ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــارم والـ ـ ـ ـ ُـعـ ـ ـ ــا
وج ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت أزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارُ
أن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ َ
ـزت وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـدك ل ـ ـل ـ ـم ـ ـعـ ــالـ ــي ب ـ ــال ـ ــوف ـ ــا
وال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ُـر مـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ٌ
ـاح بـ ـ ـ ـ ـ ــه األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارُ
ُتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـو جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت إذ ثـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـرت دون تـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــؤ
ً
ـزا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ٍـك األغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارُ
م ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ
سـ ـ ـ ُّـر الـ ـنـ ـج ــاح ه ـ ــو ال ـ ـث ـ ـبـ ـ ُ
ـات عـ ـل ــى الـ ـم ــدى
ُ
ق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ُ
ـوس ـ ـ ـ ـ ُـه ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ـص ـ ـي ـ ــل واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـرار
ٌ
دؤوب قـ ـ ـ ـ ــد ُر ز ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت و لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ُ
ٌ
ـده
عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل
َ ُ
َ
ووص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت َم ـ ـ ـنـ ـ ــزلـ ـ ــة األل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــاروا
ُ
تـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــق رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــردوا
و تـ ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ــأ ثـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم إذ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا
ص ـ ـلـ ــى اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ـ ِّـي ال ـم ـص ـط ـف ــى
شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدت ن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــهِ الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــارُ
اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأ  ،ت ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــى الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ُم ـ ـ ـنـ ـ ــزل ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـل ــى
ُ
ـان واألذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـار
َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءه الـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ـ

المثقف ونهاية الخطاب اليوتوبي
إن السؤال عن المثقف وفتح حلقة النقاش حول وظيفته البد أن يتجدد ويتم النظر
إلى حدود إمكانياته ومفاعيله على مختلف ُّ
الصعد ،ألن مسؤولية المثقف قد تختلف
ً
وفقا لمتطلبات المرحلة وتحوالت العصر .لذا فإن الكاتب الفرنسي جوليان بندا ،الذي
رأى أن المثقف يواجه واقعية الجمهور بالمثالية ويتعالى عن الدخول إلى المعترك
السياسي واالجتماعي ،ما يلبث أن يقدم رؤية جديدة بعد مراجعة أطروحته ،حيث
يؤكد على ضرورة انخراط رجل الفكر في الميدان العملي ،ومناقشة آرائه في الوسط
ً
االجتماعي ،مما يعني التواصل مع الواقع بدال من المواجهة.
وال يخسر المثقف بذلك مثله ومبدأه ،بل ما تغير هو تعاظم المسؤولية.
كه يالن محمد
ً
لم يعد المجال متاحا للمراوغة ،فيجب
على المثقف اختيار موقفه ،إما باالنضمام
ً
إلى الضعفاء واألقل تمثيال في المجتمع أو
االنحياز إلــى صفوف األقــويــاء ،حسب رأي
إدوارد سعيد.
ق ـب ــل تـ ـن ــاول واقـ ـ ــع ال ـم ـث ـقــف وتـضـخـيــم
حضوره الشكلي مقابل ضمور تأثيره الفكري
وتفكك مشاريعه البد من اإلشارة إلى صورة
الـمـثـقــف ف ــي بـعــض الـمـحـطــات الـتــاريـخـيــة
ً
خصوصا؛ فقد أصبح رجال الفكر والمثقفين
في الواجهة بفعل ثــورات فكرية وسياسية
واجتماعية ،إذ حــل المثقف مكان الكاهن،
ألن قيام األنظمة الديموقراطية كان يتطلب
وجود من يدعم مفهوم سيادة الشعب ،وذلك
ما نهض به المثقفون الذين غذت طروحاتهم
الفكرية األمــل بإمكانية بناء نظام سياسي
واجـتـمــاعــي يتمتع فـيــه اإلن ـس ــان بحقوقه،
ويـبـحــث عــن تطلعاته ال ـفــرديــة .وم ــا يجدر
ذكره هنا هو رأي السياسي الفرنسي جورج
ً
كليمنصو ،الذي جاء تعقيبا على المطالبة
بإعادة محاكمة الضابط دريفوس بشأن دور
المثقف الذي وصفه بأنه رجل قضية يؤثر
على ال ــرأي الـعــام ويـعــزز األمــل بالمستقبل.
ً
طبعا ما يقدمه المفكر الفلسطينى إدوارد
ً
س ـع ـي ــد ال ي ـخ ـت ـل ــف كـ ـثـ ـي ــرا عـ ــن تــوص ـيــف
كليمنصو للمثقف ،حيث يــرفــض صاحب
ـاص
"االس ـت ـشــراق" الـفـصــل بـيــن ال ـعــام والـخـ ً
في صورة المثقف ،ألن األخير يحمل رسالة
يعبر عنها بوسائط متعددة وال يهرب من
التزاماته المتمثلة في محاربة ظاهرة الكسل
الفكري وميل السياسيين إلى تكريس همينة
اللغة المتخشبة .وما يهمنا في منطوق أفكار
إدوارد سعيد هــو إيمانه بحتمية الترابط
بين المثقف وأفـكــاره .ما يعني أن المواقف
تعطي القيمة لألفكار ،ولــوال هــذا التماهي
بين الفكر والموقف تتهاوى صورة المثقف،
ً
وبــدال من أن يكون فاعال في تحريك الراكد
وينفض سخام الزيف على المظاهر يتحول
إلى عامل في كتيبة المدجنين للرأي العام،
عبر المنصات التي تحددها السلطة القائمة.
كما هــو عليه الـحــال فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،إذ
يـتـمـتــرس الـمـثـقــف وراء ال ـمــؤس ـســات التي
تسحب منه القدرة على التفكير المناقض
ً
للوضع الـقــائــم ،وأصـبــح وفــاضــه خــالـيــا إال

من المصطلحات والعبارات المتكلسة عليه.
ليست المناهضة ضد الوضع القائم ضمن
بــرنــامـجــه ومـخـطـطــه ،بـقــدر مــا يــريــد تبرير
تقلباته الـمـتـســارعــة ومــواقـفــه المتناقضة
بجملة من عناوين ذات طابع غوغائي تكشف
عن القصور في التفكير والعطب في العقلية،
وإذا كــان المثقف بـهــذا الـبــؤس والضحالة
في الفهم فمن المؤكد أنه يفقد اعتباره .قد
يــذهــب الـبـعــض إل ــى أن م ــن ع ــدم اإلن ـصــاف
أن يحمل المثقف مسؤولية الخيبات على
المستوى السياسي واالجتماعي والفكري،
ألن دوره ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف ه ــو مــراقـبــة
الواقع وإضاءة ما هو معتم لدى الرأي العام.
بالطبع إن هذا القول ال يجانب الصواب ،لكن
جوهر األزمة يتمثل في رغبة النخبة المثقفة
للتعملق وغزو الفضائيات ،ومن ثم يصطدم
ال ـج ـم ـهــور ب ــأن هـ ــؤالء يـنـتـهـكــون مـبــادئـهــم
المعلنة .واألدهـ ــي فــي ه ــذا الـسـيــاق هــو ما
يمتهنه المثقف اليوم من صناعة المقدس
والرموز ،ودائما تكون هذه النماذج من خارج
الحقل الـفـكــري ،يخلع عليها المثقف ً
رداء
ً
أسطوريا ،ومن المعلوم أن عملية التقديس
متخلف وبائس ،لذلك فإن
تتغذى على واقع
ٍ
المجتمعات المتخلفة تتناسل فيها الرموز
السياسية المقدسة ويتواطأ المثقف في هذا
ً
المشروع العبثي ،فالبتالي يكون عامال في
تثبيت أركان األجهزة التوتاليتارية وبرمجة
مشروع تبخيس القيم اإلنسانية وتعظيم
األيــدولــوجـيــا مــن خــال الـقـنــوات اإلعالمية
وتدبيجه لخطابات تعبوية.

صحوة الضمير اإلنساني
وم ــن ال ـم ـفــارقــة أن ي ـك ــون م ــوًق ــف بعض
الـفـقـهــاء الـقــدامــي أكـثــر حــداثــويــة مـمــا عليه
الـمـثـقـفــون ال ـم ـعــاصــرون .إن رف ــض أغلبية
رجــال الدين من المذاهب المختلفة اإلقــرار
بفتوى التفكير الصادرة من جهاز السلطة
بحق الـحــاج مؤشر على صحوة الضمير
اإلن ـس ــان ــي ف ــي ذاك ال ــوق ــت .إذن ل ــم ينجح
المثقفون في استلهام هذه المواقف الجريئة
من التراث ،وفاتهم البناء على اإلرث التنويري
لبعض أقطاب التصوف الذين كانوا داعمين
للمقهورين بــآرائـهــم المستنيرة ،وأعـلـنــوا
م ـعــارض ـت ـهــم لـسـلـطــة ج ــائ ــرة ت ـق ـيــد حــريــة
اإلنسان وتسلبه الحقوق تحت مظلة الشريعة
والدين .لذا يصح توصيف هؤالء المتصوفة

بالمثقفين الملتزمين ،أو أصحاب القضية.
وإذا تـحــولـنــا إل ــى م ـحــاولــة م ـحــاكــاة نخبة
اإلنتجلنسيا الغربية فإن ما يقع عليه النظر
هو صورة كاريكاتيرية في واقعنا .إذ من أراد
ً
أن يكون معبرا عن ضمير الفئات المهمشة أو
ً
يدعي مناهضة مشاريع شمولية صار ملحقا
بالكيانات والتيارات المتشبعة بأفكار فاشية
وقروسطية ،بخالف المثقفين الذين غادروا
ان ـت ـم ــاءات أيــدولــوج ـيــة وقــوم ـيــة ،وفـضـلــوا
االصطفاف إلى جانب من تحملوا وزر حركة
التاريخ ،على حد تعبير البير كامو ،ودشنوا
عملية تحرير أنفسهم واآلخــريــن مــن ربقة
اإلكــراهــات الملفعة بشعارات خــادعــة .ومن
الواضح أن هذا النوع من المثقفين يستمد
مصداقيته مــن زه ــده للمال والـسـلـطــة ،وال
ً
تثنيه فــداحــة الـثـمــن عــن الـمـضــي قــدمــا في
تعرية المدلسين .وذلك ما يفرق بينه وبين
الواعظ الذي يساند الوضع القائم بمواقفه
ً
االنتهازية ،حتى ولو خالفه ظاهريا ،ونقصد
بالواعظ كل من يهمه الحضور الشكلي الذي
يـحـفــظ ل ــه مـصــالـحــه .ق ــد تختلف ال ـظــروف
والتحديات ،لكن ثمة مبادئ وقيما تضيف
إل ــى حـيــاة اإلن ـســان يستحيل تجاهلها أو
بديل لها ،فإن مهمة المثقف بالدرجة
إيجاد
ٍ
األولى هي الدفاع عن تلك المبادئ ،وكشف
القناع عن المساعي الرامية لتسطيح الوعي
الجمعي من خالل النفخ بالشعارات القومية
أو الـجـهــويــة أو الــدي ـن ـيــة .اس ـت ـنــادا إل ــى ما
سلف ذكــره عــن خصائص المثقف ودوره؛
ً
ً
من الضروري أن نطرح ســؤاال محوريا عن
مــوقــع المثقف فــي هــذا التوقيت الحساس
والمنفتح على شتى االحتماالت ،هل يتمكن
المثقفون من نحت أسئلة ومفاهيم جديدة
أم أن النمطية التي فرضتها الرأسمالية في
التفكير وأنماط المعيشة ستؤدي إلى تعليب
األفكار وقولبة دور النخبة المثقفة لدرجة أال
يكون هناك مجال للتبصر المعرفي واإلدراك
الذهني لما يتطلبه واقعنا من المعالجات
الـجــريـئــة؟! إل ــى اآلن ،ف ــإن م ــؤش ــرات واقعنا
تؤكد شحة األفـكــار المخالفة للسائد على
المستوى الفكري والسياسي واختزال األدوار
في المظهر وغياب اليوتوبيا لدى المثقفين
وانغماسهم في الفذلكات.

توابل ةديرجلا
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غانم الصالح يكشف سر عرض
«باي باي لندن» في أحد فنادق تايلند
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«الفنان يجب أن يحبو ليتعلم ...وعلى الشباب التأني في خطواتهم»
ً
ربما يتساءل البعض عن سر ديمومة سيرة بعض النجوم الذي غادرونا جسدا
ولكن أعمالهم خالدة في الوجدان ،من يبحث في أرشيفهم فسيعرف أن
التواضع والسعي نحو تطوير الذات ،مهما حققوا من نجاحات ،كانا السر
وراء ذلك ،تلك القيم التي ترسخت لديهم تتكشف لمن يتابع أحاديثهم
الصحافية أو لقاءاتهم التلفزيونية ...الفنان الراحل غانم الصالح أحد هؤالء؛
أعطى للفن الكثير وسخر حياته للمسرح والتلفزيون ،ولكن رغم ذلك كان

التواضع يظله أينما حلً .وهو يرى أن الفنانين الشباب يستعجلون النجاح
والشهرة ،ويطالبهم دائما بالتأني ودراسة خطواتهم .في هذه الحلقة
نستعرض بعض المواقف من ذاكرته مع مسرحية "باي باي لندن" ،وسر
عرضها في أحد فنادق تايلند ،ونتوقف عند مسلسل "كامل األوصاف" أو
"الغرباء" ،كذلك نستعرض بعض مالمح عالقته مع أفراد أسرته ومتى
يستشيرهم في أعماله الفنية.

غانم الصالح

في كواليس إذاعة الكويت

محمد جمعة

الفن سفارة
بال سفير
ودول شمال
إفريقيا
عرفت عادات
وتقاليد
وطباع أهل
الخليج عبر
المسلسالت

غانم الصالح
رغـ ــم م ـس ـيــرتــه ال ـطــوي ـلــة في
المجال الفني وأرشيفه المتخم
ب ـع ـشــرات االعـ ـم ــال الـمـســرحـيــة
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة واإلذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــإن
الصالح كان دائما يــردد جملة
تعكس تواضعه ودمــاثــة خلقه
وسعيه المستمر نحو تطوير
أدواته" ،طالما في الجسد نبض
يجب أن يسعى اإلنسان للتعلم،
بل يجب أن يحبو ليتعلم".
وطـ ــالـ ــب الـ ـص ــال ــح ال ـش ـب ــاب
بضرورة التأني وعدم استعجال
ال ـن ـجــاح ،وأن ي ـص ـعــدوا السلم
خ ـطــوة خ ـط ــوة ،قــائــا ف ــي احــد
الـلـقــاء ات السابقة" :مــن يصعد
ســريـعــا يـهــوى ســريـعــا ،أتمنى
مـنـهــم ع ــدم اسـتـعـجــال الـنـجــاح
والـ ـت ــأن ــي خ ـص ــوص ــا فـ ــي ه ــذا
الـمـجــال ،ألنــك ال تعمل منفردا
وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ي ـت ـض ـمــن
العديد من الفنانين ،ولكل فكره
وطموحه ورؤيته ورغبته في ان
يكون األفـضــل ،وهـنــاك تنافس
كبير ،ويجب ان يحسب الفنان
لكل خطوة".
ويــؤكــد أن الفضاء المفتوح
سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ــدرام ـ ــا
ا ل ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ف ـ ــي دول ع ــر ب ـي ــة
ع ــدة ،ويـسـتــذكــر اح ــد الـمــواقــف
التي تعرض لها خــال زيارته
لتايلند" :كنت ّ
أهم بدفع تكاليف
اقــام ـتــي ف ــي اح ــد ال ـف ـنــادق قبل
م ـ ـ ـغـ ـ ــادرتـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى مـ ــان ـ ـيـ ــا فــي
الـفـلـبـيــن ،وإذا ب ـمــديــر الـفـنــدق
ي ـق ــف ال ـ ــى جـ ـ ـ ــواري ويــرم ـق ـنــي
بعين فاحصة ،مــن ثــم بــادرنــي
بسؤال :هل أنت فنان مشهور؟

قلت له :نعم ،ابتسم وغادر دون
أي تعليق ،وعندما ســأ لــت عن
ســر اهتمامه عــرفــت أن الفندق
ك ـ ــان يـ ـع ــرض م ـس ــرح ـي ــة "بـ ــاي
ب ــاي ل ـن ــدن" ف ــي دائ ـ ــرة الـتـلـفــاز
الداخلية ،قبل مغادرتي بيوم،
والنهم ال يعرفون اللغة العربية
اكتفوا بالمشاهدة وتعرفوا على
االشكال فقط ،وما هي إال دقائق
حتى عاد مدير الفندق مجددا،
وسألني عن وجهتي ،وعندما
عرف انني سوف اقصد الفلبين
أرســل تلكس إلى الفندق اآلخر
هناك الستقبالي".
ول ـفــت ال ـصــالــح إل ــى أهمية
الـ ـف ــن كـ ـق ــوة ن ــاع ـم ــة ت ــؤث ــر فــي
الشعب وتتجاوز حاجز اللغة.

شمال إفريقيا
وشـ ـ ــدد غ ــان ــم ع ـل ــى أن ال ـفــن
س ـ ـفـ ــارة بـ ــا س ـف ـي ــر ،وأن دول
ش ـم ــال إفــري ـق ـيــا ع ــرف ــت عـ ــادات
وتـقــالـيــد وط ـب ــاع أه ــل الخليج
عبر الدراما التلفزيونية ،وقال:
"ك ــان رج ــل ال ـش ــارع فــي تونس
يـتـعــرف علينا خ ــال زيــارتـنــا،
ب ــل ان بـعـضـهــم ي ـن ــادي علينا
ب ـ ـ ــاالس ـ ـ ــم ،وال ـ ـف ـ ـضـ ــل فـ ـ ــي ذلـ ــك
ي ــرج ــع ال ــى ال ـم ـســرح وال ــدرام ــا
التلفزيونية .أيضا نحن عرفنا
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري وأدق
تـفــاصـيـلــه ح ـتــى ق ـبــل زيــارت ـنــا
ل ـ ـم ـ ـصـ ــر ف ـ ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــات
والستينيات من خالل اعمالهم،
التي كانت تعرض لدرجة أننا
كنا نعرف اللهجات المختلفة

"كامل األوصاف"
تنبأ عام  1982بما
تعرضت له الكويت
ً
الحقا

انني كنت أتمالك نفسي ألبعد
الحدود ،ولكن في داخلي موجة
من الضحك أكتمها حتى انتهاء
التصوير .بالنهاية أنا بشر".

استشارة األسرة

لقطة من «باي باي لندن»
داخـ ــل م ـصــر ون ـف ــرق ب ـيــن أهــل
الصعيد وغـيــرهــم مــن مختلف
المحافظات".
أم ــا ع ــن رضـ ــاه ع ــن مستوى
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــأوضـ ــح:
"ال ـ ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ب ـخ ـي ــر
وت ـخــدم قـضــايــانــا االجتماعية
وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
ال ـف ـض ــائ ـي ــات أص ـب ـح ــت تـمـثــل
همزة وصل مهمة".

الفضاء
المفتوح
ساهم في
انتشار الدراما "كامل األوصاف"
الخليجية
تــوقــف الـصــالــح عـنــد واح ــدة
ً
م ــن أه ــم الـمـحـطــات الـفـنـيــة في
عربيا
حياته والمتمثلة فــي مسلسل

"كــامــل األوصـ ـ ــاف" ،ال ــذي قدمه
ع ـ ــام  1982م ــن ت ــأل ـي ــف ط ــارق
عـ ـثـ ـم ــان ومـ ـ ــن إخ ـ ـ ـ ــراج ح ـم ــدي
ف ــري ــد ،وقـ ـ ــال" :مـ ــا ت ـعــرضــت له
الكويت مــن غــزو غاشم تنبأنا
ب ـ ــه خـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل ،ف ـم ـض ـمــون
وأحــداث العمل يتناوالن الظلم
واالسـ ـتـ ـب ــداد وال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة
والطغيان ،وتدور أحداث القصة
ح ــول مــديـنــة ال ـعــواصــف وغــزو
كامل األوصاف (غانم الصالح)
وم ـس ــاع ــده جــاســر (ع ـب ــداإلم ــام
عـ ـب ــدالـ ـل ــه) وجـ ـن ــودهـ ـم ــا ل ـهــذه
الـمــديـنــة ،ويتسبب ه ــذا الـغــزو
فـ ــي انـ ـتـ ـش ــار ال ـظ ـل ــم وال ـف ـس ــاد
وحالة من الخوف والذعر بين

السيئ مسيطر

قالوا عنه

يتذكر ا لـفـنــان غــا نــم ا لـصــا لــح ا لــر عـيــل ا لــذي سبقهم في
الـتـمـثـيــل ،فـيــأتــي عـلــى ذك ــر مـحـمــد الـنـشـمــي ،ود .صــالــح
ال ـع ـج ـيــري ،وع ـقــاب الـخـطـيــب ،ويـصـفـهــم ب ـ ـ ُـر ّواد الـمـســرح
ً
ً
ً
االرتجالي الذين قدموا مسرحا الذعا وساخنا ،وتناولوا
مــوضــوعــات جــريـئــة بـعـيــدة عــن ال ـس ـيــاســة ،لـكـنـهــا نــاقــدة
لـلــوزارات ُ
الم ّ
قصرة وبعض جــوا نــب الحياة االجتماعية
دونـمــا تـجــريــح أو إس ـفــاف ،أي عـلــى خــاف مـســرح الـيــوم
الذي «ليس فيه نقد صريح».
ويضيف :فقد اختلط الحابل بالنابل ،وأصبح السيئ
ُ
ً
ٌ
كثير من القضايا ترفض
مسيطرا أكثر من الجيد .لألسف
بحجة أنها ليست مــن المجتمع ،بينما المجتمع مليء
ً
ً
بــالـصــالــح وال ـطــالــح .نـحــن لـسـنــا مـجـتـمـعــا «أفــاطــون ـيــا»،
والدليل «المخافر» وصحافتنا المليئة بالمشاكل.

في حفل تأبينه في نوڤمبر 2010
أل ـق ـيــت ق ـص ـيــدة لـلـشــاعــر الـغـنــائــي
الكبير عبداللطيف البناي ،بصوت
الفنان ا لـ ُـمـبــدع سليمان الياسين،
جاء فيها:
عمر النخل ما عطش
واليوم هو عطشان
والورد كله ذبل من فارق الساقي
غ ـ ــان ـ ــم وغـ ـ ــانـ ـ ــم رحـ ـ ـ ــل ع ـ ـنـ ــا بــا
استئذان
ولـمــا ت ــروح ال ــروح بــالــروح وش
باقي
راح األبو والعم والفن والفنان

مع خليل إسماعيل

قـ ــالـ ــت عـ ـن ــه رفـ ـيـ ـق ــة دربـ ـ ـ ــه ف ـ ــي األع ـ ـمـ ــال
المسرحية والــدرامـيــة الفنانة حياة الفهد:
"تمنيت أال تأتي اللحظة وأرثي األخ والزميل
والـ ـص ــدي ــق الـ ـفـ ـن ــان غ ــان ــم الـ ـص ــال ــح ،الـ ــذي
كــانــت صـفــاتــه اإلنـســانـيــة تتخطى مواهبه
الفنية وقــدراتــه على أداء أدواره وتقمصه
لـلـشـخـصـيــات ال ـتــي ي ـج ـســدهــا ،سـ ــواء على
وحنونا
ودودا
المسرح أو في التلفزيون ،كان
ً
ً
فنانا ،كما أنه لم يبخل
وإنسانا قبل أن يكون
ً
ً
عـلــى م ــن حــولــه بـمــا يـحـتــاج إل ـيــه م ــن عــون
ونصيحة ورأي ،وكان يضفي خالل وجوده
مع جميع العاملين ،معه سواء في كواليس
المسرح أو في استوديو ومواقع التصوير،
وعائليا".
أبويا
جوا
ً
ً
ً

رقية وسبيكة
كشف الـفـنــان غــانــم الصالح
بعض كواليس مسلسل "رقية
وس ـب ـي ـك ــة" م ــن ت ــأل ـي ــف م ـب ــارك
الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــاش وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ف ـي ـصــل
ال ـ ـض ـ ــاح ـ ــي ،وقـ ـ ـ ـ ـ ــال" :رغـ ـ ـ ـ ــم أن
االغ ـلــب ك ــان يـنـخــرط فــي حالة
م ـ ــن الـ ـضـ ـح ــك ال ـه ـس ـت ـي ــري إال

وان كان باقي فن في عمره الباقي
كل شي فراقه سهل إال أعز انسان
مثل اخونا اخو ماكو وال نالقي
واللي يبي غانم هذا هو العنوان
ســاكــن فــي دار الخلد دب الدهر
باقي
أم ـ ـ ــا زمـ ـيـ ـل ــه وصـ ــدي ـ ـقـ ــه ال ـف ـن ــان
مـحـمــد جــابــر ،الـشـهـيــر بشخصية
"الـعـيــدروســي" ،فقال" :تــاريــخ غانم
ـرا إل ــى أن الــراحــل
يشهد ل ــه"ُ ،م ـشـيـ ً
حريصا على أسرته وال يريد
كان
ً
ألب ـن ــائ ــه أن ي ـع ــان ــوا م ــا ع ــان ــاه في
ح ـي ــات ــه ،وقـ ــد قـ ــال ال ـص ــال ــح ل ــه في

أواخ ـ ــر أي ــام ــه" :ب ـس ـنــا تـمـثـيــل نبي
نقعد" ،وكأنه يريد أن يرحل.
ورث ــاه الـشــاعــر الـكــويـتــي محمد
قبازرد بقصيدة ،من أبياتها:
غانم الصالح الراضي بما قسمت
قوس السقام له من مدنف النصل
الصابر الشاكر المحمود سيرته
على لسان العدا سيان واألهل
خطت له (لندن) تاريخ مولده
وال ـ ـيـ ــوم (ل ـ ـنـ ــدن) ت ـم ـســي م ـعــرج
الرجل
كذلك الموت ما يدريه غافله
أفي ذكا أم سما يرديه أم زحل

الفن والسياسة

الفهد :أتمنى أن تكون سيرته ومسيرته
قدوة للشباب
وأضــافــت الفهد" :كــان يتفقد ويـســأل عن
جميع العاملين من فنيين وفنانين وإداريين،
متعاونا مع فريق العمل المشارك فيه
وكان
ً
ملتزما بمواعيد
إلــى أبـعــد ال ـحــدود ،وك ــان
ً
العمل ،فهو أول الحاضرين وآخر المغادرين.
لقد عــاش بـصــدق ،مــاكـ ًـا ،وعـمــره لــم يغلط
على أح ــد ،وك ــان رده على مــن يغلط عليه:
الله يسامحك.
أتمنى أن تكون سيرته الحياتية ومسيرته
مثال وقــدوة لجيل الشباب ،ألنه كان
الفنية
ً
نادرا بين فناني جيله من ُ
الر ّواد".
نموذجا
ً
ً
ثم كشفت حياة الفهد عن أمــر ال يعلمه
أحد عن الفقيد ،بمن فيهم أفراد عائلته ،وهو
أنه كافل لعدد من األيتام.

أب ـن ــاء ال ـمــدي ـنــة ،وي ـق ــوم ك ــل من
ال ـفــارس الملثم (مـيـعــاد ع ــواد)
ومــرجــان (عـبــدالــرحـمــن العقل)
بوضع الخطط الالزمة لتحرير
مدينتهم من الحاكم الظالم.

وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـن ــد
ً
مـحـيـطــه األس ـ ـ ــري ،ك ــاش ـف ــا أنــه
مازال يحتفظ بمنزله الذي شيد
عام  ،1966وقال" :كان من اوائل
القسائم التي وزعت في منطقة
الــرم ـي ـث ـيــة" ،الف ـت ــا ال ــى حــرصــه
عـ ـل ــى احـ ـتـ ـض ــان االح ـ ـف ـ ــاد فــي
منزله وأنه يستطلع رأي زوجته
ووابنائه فيما يقدم من اعمال:
"أناقشهم وأبحث معهم الدور،
والـشـخـصـيــة اذا كــانــت مـكــررة
كيف أقدمها بصورة مختلفة".
ويحتفظ الصالح على أحد
ح ــوائ ــط مـنــزلــه بـمـجـمــوعــة من
الـ ـ ـص ـ ــور ال ـ ـتـ ــي تـ ــوثـ ــق م ــراح ــل
مختلفة م ــن ح ـيــاتــه ،مـنــذ كــان
طفال ،وفي دراسته ،وصوال الى
ً
دخوله المجال الفني ،كاشفا أن
عمه احتفظ له بصور الطفولة،
من ثم اهتم هو بتوثيق مشواره
الفني منذ أول شخصة قدمها
في مسرحية "صقر قريش".

الصالح مع الفنانة حياة الفهد

حـيـنـمــا ُس ـ ِـئ ــل غ ــان ــم ال ـصــالــح ع ــن ال ـعــاقــة ب ـيــن الـفــن
وا ل ـس ـيــا ســة ،كــا نــت إ جــا ب ـتــه أن كـلـيـهـمــا و ج ـه ــان لعملة
واح ـ ـ ــدة ،وهـ ـم ــا مـ ـت ــداخ ــان؛ ح ـي ــث ال ـس ـي ــاس ــة ه ــي "ف ــن
ال ـم ــراف ـع ــة ،وم ـف ـهــوم ـهــا ي ـش ـمــل الـ ـم ــراوغ ــة وال ـم ـج ــادل ــة
والمناقشة وا لـخــداع واللف وا لــدوران والنفاق والكذب
والمجاملة" ،وهكذا فقد ُيطلق على النائب البرلماني
الناجح فنان ،بحسب قوله.
وفي لقاء سابق تحدث غانم عن تجربة اإلنتاج ،فأكد
أنــه لـيــس مـتـخـ ّـو فـ ًـا مـنـهــا ،بــدلـيــل خــوضــه هــذه التجربة
عام  1979من خالل مسرحية "بيت بو صالح" ،وبعض
األعمال الفنية اإلذاعية والتلفزيونية في الثمانينيات.
ـا  " :تــو صـلــت لنتيجة فــي النهاية
لـكـنــه ا س ـتــدرك قــا ئـ ً
ّ
إضافة إلى
غ،
التفر
إلى
تحتاج
العملية
مفادها أن هذه
ً
ّ
ـرارا ال أحــب لـغــة األرق ــام،
ـ
ك
ـ
ت
و
ـرارا
ـ
م
ـت
ـ
ح
ً
ً
أنـنــي كـمــا صــر ُ
ـرا؛ وذل ــك
ـ
ج
ـا
ـ
ت
ـس
ـ
ي
ـ
ل
و
ـب
ـ
س
ـ
ح
ـ
ف
ـا
ـ
ن
ـا
ـ
ن
ـ
ف
ـون
ـ
ـض ــل أن أكـ
وأف ـ ّ
ً
ً
لجمهوري الذي ّ
أقدم له العمل
أن
د
تعو
الشديد
شقي
لع
ِ
ّ
ّ
المتميز".

١٨

توابل ةديرجلا

سيرة

•
العدد  / 4123الثالثاء  21مايو 2019م  16 /رمضان 1440هـ

شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -14
رحيل فؤاد المهندس يدمي قلب رفيقة مشواره

تربعت شويكار على عرش الكوميديا ،وخطفت األضواء من أبطال الضحك .في الحلقة السابقة،
حاصرها شبح االعتزال ،ومنذ بداية األلفية الجديدة ،توقف نشاطها السينمائي ،واكتفت
بالظهور من خالل الدراما التلفزيونية ،وبقيت إطاللتها الساحرة تثير إعجاب جمهورها،
وتحقق حضورها المتميز في قمة نضجها الفني .في السطور التالية ،نستعرض محطة صعبة
في حياتها بفقدها صانع نجوميتها :رفيق مشوارها الفني وزوجها السابق فؤاد المهندس،
كذلك رحيل أستاذها عبدالمنعم مدبولي.
القاهرة -أحمد الجمال

األحزان
تالحق
«الليدي»
بعد غياب
عبدالمنعم
مدبولي

حققت شويكار المعادلة
ال ـ ـص ـ ـع ـ ـبـ ــة ،وب ـ ــات ـ ــت إح ـ ــدى
الفنانات القليالت اللواتي
ُي ـجــدن الـتـمـثـيــل الـكــومـيــدي
والتراجيدي في آن ،من دون
أن يفقدن مصداقيتهن لدى
جـمـهــورهــن .وال شــك فــي أن
ا ل ـم ـص ــاد ف ــة ا ل ـت ــي جمعتها
ف ــي ب ــداي ــة م ـشــوارهــا الفني
بالعمالقين فؤاد المهندس
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـن ـ ـعـ ــم مـ ــدبـ ــولـ ــي،
ً
ً
كتبت تاريخا جديدا للفتاة
ال ـج ـم ـي ـل ــة ،وص ـن ـع ــت مـنـهــا
ن ـج ـم ــة ك ــومـ ـي ــدي ــة ،وف ـن ــان ــة
شاملة خطفت األض ــواء في
المسرح والسينما والدراما
التلفزيونية.
لم تنس شويكار أن ،1963
ً
كـ ــان بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـهــا عــامــا
ً
ف ــارق ــا ف ــي حـيــاتـهــا الـفـنـيــة،
عندما وقفت ألول مرة على
خشبة الـمـســرح إل ــى جانب
النجم الكبير فؤاد المهندس
في مسرحية «أنا وهو وهي»
تأليف عبدالمنعم مدبولي
وإخــراجــه ،واألخير رشحها
ل ــدور البطولة بعدما قــرأت
دورهــا في قاعة التمرينات،
وأدرك أن ل ــد يـ ـه ــا مــو ه ـبــة
كوميدية جديرة باالهتمام،
ً
واكتشف أن صوتها منغما،
وتـنـطــق الـكـلـمــات المنثورة
بـ ـ ــإي ـ ـ ـقـ ـ ــاع ش ـ ـ ـعـ ـ ــري وتـ ـنـ ـب ــئ
بمشروع نجمة كبيرة.
فـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت كـ ـ ــان
ع ـبــدال ـم ـن ـعــم م ــدب ــول ــي أح ــد
أب ـ ـ ـ ــرز نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا،
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــددت مـ ـ ــواه ـ ـ ـبـ ـ ــه ب ـي ــن
التمثيل واإلخراج والتأليف،
وكـ ـ َّـون مــع رفـيــق درب ــه فــؤاد
ً
ً
ال ـم ـه ـنــدس ث ـنــائ ـيــا نــاجـحــا
من خــال البرنامج اإلذاعــي
الـ ـشـ ـهـ ـي ــر «سـ ـ ــاعـ ـ ــة ل ـق ـل ـب ــك»
ون ـض ـجــت تـجــربـتـهـمــا عبر
مـ ـس ــرح ال ـت ـل ـف ــزي ــون وف ــرق ــة
«الفنانين المتحدين».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ش ـ ــويـ ـ ـك ـ ــار أحـ ــد
اكتشافات مدبولي المهمة،
وه ــو مــن ن ـجــوم الكوميديا
القالئل الــذيــن لــم يستأثروا
ب ــال ـب ـط ــول ــة ال ـم ـط ـل ـق ــة عـلــى
المسرح ،بل صنع نجومية
كثير مــن زمــائــه وتالمذته،
فقد منح الفرصة لعادل إمام
وال ـض ـيــف

أحـمــد فــي «أن ــا وه ــو وه ــي»،
ووق ـ ـ ــف إل ـ ــى ج ــان ــب سـعـيــد
ص ــال ــح ف ــي «ه ــال ــو شـلـبــي»،
وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد بـ ـ ــديـ ـ ــر ف ـ ـ ــي «ري ـ ـ ــا
وسكينة» ،وغيرهم...
اعـ ـتـ ـب ــرت ش ــويـ ـك ــار أن ـهــا
سعيدة الحظ بلقاء معلمها
األول عبدالمنعم مدبولي،
وبـعــد نـجــاح مسرحية «أنــا
وه ـ ـ ــو وه ـ ـ ـ ــي» قـ ـ ـ َّـدمـ ـ ــت م ـعــه
خ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات
«ال ـس ـكــرت ـيــر ال ـف ـن ــي ،وحــالــة
ح ـ ـ ــب ،وال ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة ،وح ـ ـ ــواء
الـســاعــة  .»12وفــي السينما
«أش ـ ـجـ ــع رج ـ ــل فـ ــي ال ـع ــال ــم،
ومطار الحب» .1968
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــت ش ـ ــويـ ـ ـك ـ ــار م ــع
م ــدب ــول ــي ف ــي ف ـي ـلــم «ش ـبــاب
ي ــرق ــص ف ــوق الـ ـن ــار» ،1978
تــألـيــف فيصل ن ــدا وإخ ــراج
يحيى العلمي ،و ش ــارك في
بـطــولـتــه كــل مــن عـ ــادل إمــام
ومحمود عبدالعزيز ويسرا
وصـفــاء أبــو الـسـعــود .دارت
أح ــداث ــه ف ــي إطـ ــار كــومـيــدي
اج ـت ـمــاعــي ،حـ ــول الـمــوظــف
البسيط حنفي (عبدالمنعم
م ـ ــدب ـ ــول ـ ــي) وح ـ ــرص ـ ــه ع ـلــى
تعليم أوالده الثالثة ،وبعد
الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــرج ي ـ ـص ـ ـب ـ ـحـ ــون ف ــي
م ـف ـت ــرق الـ ـ ـط ـ ــرق ،وت ـت ــوال ــى
األحداث.
وكـ ـ ــادت ش ــوي ـك ــار تلتقي
ص ـ ــان ـ ــع نـ ـج ــومـ ـيـ ـتـ ـه ــا مـ ــرة
ثانية فــي الـمـســرح ،ولكنها
اع ـت ــذرت عــن دور «سكينة»
في مسرحية «ريا وسكينة»
لـ ـلـ ـم ــؤل ــف سـ ـمـ ـي ــر خ ـف ــاج ــي
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ح ـس ـي ــن كـ ـم ــال،
وال ـتــي ش ــارك فــي بطولتها
كل من عبدالمنعم مدبولي
وشـ ــاديـ ــة وس ـه ـيــر ال ـبــاب ـلــي
وأح ـ ـ ـمـ ـ ــد ب ـ ــدي ـ ــر وس ـم ـي ـح ــة
ً
ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق ،والقـ ـ ـ ـ ــت نـ ـج ــاح ــا
منقطع النظير حين ُعرضت
في عام .1983
وظ ـ ـلـ ــت شـ ــوي ـ ـكـ ــار ت ـح ـلــم
بـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ف ـ ـ ـنـ ـ ــي ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــع
مدبولي والـمـهـنــدس ،ولكن
التيار جرفهم إلــى مسارات
م ـت ـفــرقــة ،وب ـق ـيــت ال ـصــداقــة
تجمع «الثالثي» المتفرد في
فن الكوميديا ،ويلتقون في
مـنــاسـبــات مـتـفــرقــة ،وتـبــدد
الـحـلــم بـغـيــاب أح ــد رم ــوز
ال ـفــن ال ـعــربــي ،وأس ـتــاذهــا
األول في  9يوليو .2006

النظارة السوداء

مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي

لـ ــم تـ ـف ــق ش ــويـ ـك ــار مــن
صدمة رحيل عبدالمنعم
م ـ ــدب ـ ــول ـ ــي ،ح ـ ـتـ ــى ت ـل ـقــت
ضـ ــربـ ــة م ــوجـ ـع ــة ب ــوف ــاة
أس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاذهـ ـ ـ ـ ــا ورف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــق
مـ ـش ــواره ــا ال ـف ـن ــي فـ ــؤاد
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس فـ ـ ـ ـ ــي 16
سبتمبر  .2006ظـهــرت
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــازة مـتـشـحــة
بالسواد وترتدي نظارة
س ــوداء ،وكانت الدموع
ت ـن ـه ـم ــر م ـ ــن ع ـي ـن ـي ـهــا،
وتـحــاول التماسك إزاء

في جنازة فؤاد المهندس

شويكار

و مـ ـ ـض ـ ــات آالت ا ل ـت ـص ــو ي ــر
التي تالحقها من كل اتجاه،
وكانت إحدى أصعب لحظات
حياتها ،وابتهلت إ لــى الله
أن يعينها عـلــى ف ــراق فــؤاد
المهندس.
استقر ا لـحــزن النبيل في
أع ـ ـمـ ــاق «ال ـ ـل ـ ـيـ ــدي» وتـ ـح ـ َّـول
ص ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى شـ ـ ــريـ ـ ــط
سينمائي يموج بالذكريات،
وتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــد،
وت ـ ــزاحـ ـ ـم ـ ــت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور ،ولـ ــم
تسعفها الكلمات للتعبير عن
قسوة الفقد لحبيب العمر،
واألسـ ـ ـت ـ ــاذ ش ــري ــك رحـلـتـهــا
الفنية ،وعمالق الكوميديا،
وكيف رافقته فــي اللحظات
األخـ ـي ــرة ،ول ــم ت ـص ــدق خبر
وفاته ،وعــزاؤهــا أنــه حاضر
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا فـ ــي ق ـل ـب ـه ــا ،وق ـل ــوب
الماليين من محبيه وعشاق
فنه الراقي في مصر والعالم
العربي.
َّ
ت ـ ـعـ ــل ـ ـمـ ــت شـ ـ ــوي ـ ـ ـكـ ـ ــار م ــن
المهندس في الحياة والفن،
وع ـن ــدم ــا ت ــزوج ـت ــه ف ــي ع ــام
 ،1963شعرت بأنها وجدت
ال ـ ـحـ ــب الـ ـ ـ ــذي ت ـب ـح ــث ع ـن ــه،
وتناغم تألقهما في المسرح
والسينما مع حالة التوافق
الوجداني في عش الزوجية،
ورغـ ـ ــم ع ـ ــدم إن ـج ــاب ـه ــا م ـنــه،
فإنها اعتبرت ولديه محمد
وأح ـم ــد م ــن زوج ـت ــه األولـ ــى
ولديها ،وب ــدوره كــان يغدق
الحنان على ابنتها منة الله،
وتوثقت الروابط بين األوالد
مـ ـن ــذ ط ـف ــول ـت ـه ــم ومـ ـ ــا زالـ ــت
مستمرة حتى اليوم.
ً
وخ ــال أكـثــر مــن  40عــامــا،
تـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــت عـ ـ ــاقـ ـ ــة «الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــدي
واألستاذ» بين الحب والزواج
والـصــداقــة والـتـعــاون الفني،
ومــا زالــت أعمالهما حاضرة
في ذاكــرة األجيال ،وال يمكن

ذكـ ـ ــر ش ــويـ ـك ــار م ـ ــن دون أن
يقفز إلى األذهان اسم النجم
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس،

ارتبطت شويكار بصداقات قوية مع بعض زميالتها
ف ــي ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي ،وم ـن ـه ــن م ـي ــرف ــت أم ـي ــن وصـفـيــة
العمري ولبني عبدالعزيز ،ورغــم ابتعاد األخيرة عن
التمثيل فترة طويلة ،فإن عالقتهما ظلت ممتدة أثناء
ً
إقــامــة بطلة «الــوســادة الخالية» خــارج مصر ،ودائـمــا
تتبادالن االتصال الهاتفي ،وتتحدثان عن ذكرياتهما
في أعمالهما السينمائية خالل الستينيات من القرن
الماضي.
وج ــاء ال ـتــوافــق بـيــن النجمتين لـتـشــابــه نشأتهما
األرستقراطية وميولهما الفنية ،فقد تخرجت لبني
عبدالعزيز في الجامعة األميركية بالقاهرة ،وحصلت
على ماجستير في التمثيل من جامعة كاليفورنيا في
واليــة لــوس أنجلس األميركية ،بينما شويكار أتمت
دراسـتـهــا الجامعية ،وحصلت على دبـلــوم فــي األدب
الفرنسي ،وهما تجيدان التحدث باللغتين اإلنكليزية
والفرنسية.
وف ــي ل ـقــاء تـلـفــزيــونــي أخ ـيــر مــع لـبـنــى عـبــدالـعــزيــز،
كشفت النجمة السمراء الجميلة عن صداقتها بشويكار،
وأنها أقرب صديقة إليها في الوسط الفني حتى اآلن،
وأوض ـحــت أنـهــا الـتـقــت بـهــا ألول مــرة فــي فيلم «غــرام
األسياد» عام  1961الذي أخرجه المنتج رمسيس نجيب،
وشاركهما البطولة كل من عمر الشريف ،وأحمد مظهر،
والفنانة الكبيرة دولت أبيض .دارت أحداثه حول نور
(لبني عبدالعزيز) ،ابنة سائس خيول يعمل لدى أحد
األثرياء ،وتتعرض لمضايقات عصام ابن الثري (عمر
الـشــريــف) فتفر هــاربــة مــن الـبـيــت ،وتقيم عند «لــولــو»
مصممة األزياء (شويكار) ...وتتتابع األحداث.

البقية في
الحلقة
المقبلة

«سيدتي الجميلة»
صحافية تحت التمرين
نجمة
الكوميديا
تعيش على
ذكرياتها مع
حبيب العمر

«الليدي» تقرأ فنجان «عروس النيل»
في موقع التصوير
كذلك كان لقاء النجمتين في فيلم «عروس النيل»
ع ــام  1963لـلـمـخــرج فطين ع ـبــدالــوهــاب ،وك ــان هــذا
الشريط السينمائي فكرة لبني عبدالعزيز ،وسيناريو
كامل يوسف ،وشاركت في بطولته مع كل من شويكار
ورشدي أباظة وعبدالمنعم إبراهيم والضيف أحمد
وعبدالخالق صالح .دارت أحداثه في إطار كوميدي
خيالي ،حول مهندس بترول يعمل في مدينة األقصر
(أقصى جنوب مصر) ،ويرى في الحلم عروس النيل
«هاميس» التي جاء ت من عصر الفراعنة ،وتطارده
من مكان إلى آخر.
وف ــي ع ــام  ،1964ت ـج ـ َّـدد ل ـق ــاء ال ـل ـيــدي بــالـنـجـمــة
السمراء في فيلم «أدهــم الشرقاوي» للمخرج حسام
الــديــن مصطفى ،وش ــارك فــي بطولته الفنان الكبير
عبدالله غيث فــي دور «أده ــم» ،بينما جسدت لبنى
عـبــدالـعــزيــز شخصية ابـنــة عـمــه «سـلـمــى» ،فــي حين
قامت شويكار بدور «ابنة الباشا» ،ومعهم كوكبة من
النجوم ،كسميحة أيــوب وصــاح منصور وتوفيق
ال ــدق ــن وعـ ـب ــدال ــوارث ع ـســر وم ـح ـمــد رض ـ ــا ،وتــولــى
الغناء العندليب األسمر عبدالحليم حافظ .ويحكي
هذا الشريط السينمائي سيرة بطل شعبي اشتهر
بـ{روبين هود العرب».
وتـ ـع ـ َّـددت ال ـم ــواق ــف ال ـطــري ـفــة ال ـت ــي جـمـعــت بين
النجمتين المحبوبتين أثناء تصوير هــذه األفــام،
وك ــان ــت ش ــوي ـك ــار ت ـق ـت ـحــم غ ــرف ــة صــدي ـق ـت ـهــا لـبـنــى
عبدالعزيز فــي االسـتــوديــو ،وتسألها عــن أخبارها،
وتخرجها من حالة التوتر التي تصيبها خالل تمثيل
بعض المشاهد ،وتلقي عليها بعض النكات ،وتقرأ

ومسيرتهما الحافلة بروائع
الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـك ــومـ ـي ــدي ،مـثــل
«حواء الساعة  ،12وحالة حب،
ً
وسيدتي الجميلة ،وإنها حقا
عائلة محترمة» .وفي السينما
«شنبو فــي المصيدة ،وإنــت
ال ـلــي قتلت بــابــايــا ،والعتبة
ج ـ ـ ـ ـ ــزاز ،وأرض ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــاق»...
وغيرها من أعمال رائعة.
ورغـ ـ ــم ان ـف ـص ــال شــوي ـكــار
وال ـم ـه ـنــدس ف ــي ع ــام ،1983
ً
وبعد زواج دام نحو  20عاما،
فلم يبح أحدهما بسر الخالف
الذي أفضى إلى الطالق ،وظل
ً
األمـ ــر ل ـغ ــزا يـحـيــر المقربين
م ـن ـه ـم ــا ،ولـ ـك ــن صــداق ـت ـه ـمــا
وزم ــال ـت ـه ـم ــا ال ـف ـن ـي ــة ،بـقـيــت

قــائـمــة حـتــى غـيــاب األس ـتــاذ،
وم ــا زالـ ــت «ال ـل ـي ــدي» تعيش
على ذكرياتها معه ،وأجمل
سنوات العمر.

لها الفنجان ،وما زالت النجمة السمراء تتذكر
خفة ظل «شوشو» أقرب صديقاتها في الوسط
الفني.

دخ ـ ـلـ ــت شـ ــوي ـ ـكـ ــار إلـ ـ ــى عـ ــالـ ــم ال ـت ـم ـث ـيــل
مصادفة ،ولكنها بعد تخرجها في الجامعة،
تمنت أن تعمل في مجال الصحافة ،وتصبح
صحافية مرموقة مثل روز اليوسف وأمينة
الـسـعـيــد وسـكـيـنــة الـ ـس ــادات ُ
وح ـس ــن شــاه
وغيرهن .ولكن لقاء ها بالمنتج السينمائي
جمال الليثيَّ ،
غير من مسار حياتها بعدما
عرض عليها التمثيل في فيلم من إنتاجه،
وظهرت الفتاة الجميلة في أول أدوارها على
الشاشة بفيلم «حبي الوحيد»  1960للمخرج
كمال الشيخ ،وبمرور الوقت تالشى حلمها
في العمل بمهنة المتاعب.
وكان  1968أحد األعوام الفارقة في حياة
شــو يـكــار ،وبلغت ذروة تألقها الفني بعد
ً
أن قــدمــت على مــدى ثمانية أع ــوام أفــامــا
كثيرة ومسرحيات ناجحة ،وو صـلــت إلى
أهم محطاتها في المسرح ،عندما شاركت
فــؤاد المهندس بطولة مسرحية «سيدتي
ً
ً
ً
الجميلة» والقت نجاحا جماهيريا كبيرا.
وفي غمار هذا النجاح ،تعرضت النجمة
ال ـج ـم ـي ـل ــة لـ ــإج ـ ـهـ ــاد ال ـ ـشـ ــديـ ــد ،وت ــوق ـف ــت
مسرحية «سيدتي الجميلة» بعد عرضها
ألشهر قليلة ،وسافرت شويكار إلى لندن
لتلقي الـعــاج ،ونصحها األطـبــاء بالراحة
التامة ،وعدم الوقوف إزاء أضواء الكاميرا،
والـمـكــوث لـســاعــات طــويـلــة فــي االسـتــديــو،
وع ـ ــادت «ال ـل ـي ــدي» م ــن عــاص ـمــة ال ـض ـبــاب،
وش ـب ــح االعـ ـت ــزال ي ـط ــارده ــا ،وال يمنحها
فرصة التفكير في األيام المقبلة.
ورف ــض زوج ـهــا آنـ ــذاك ف ــؤاد الـمـهـنــدس،
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ع ـ ـ ــرض مـ ـس ــرحـ ـي ــة «سـ ـي ــدت ــي
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــة» ك ـ ـ ــي ال تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض شـ ــوي ـ ـكـ ــار
لـمـضــاعـفــات صـحـيــة ،وب ــدأ الـتـحـضـيــر مع
ال ـم ــؤل ــف وال ـم ـن ـتــج س ـم ـيــر خ ـفــاجــي لعمل
جديد ،وكان األخير رشح السندريال سعاد
ح ـس ـنــي ل ـع ـمــل م ـســرحــي ت ـق ــوم بـبـطــولـتــه،
وتصاعد الخالف بين «الليدي» وخفاجي،
ً
وف ــي ذل ــك ال ــوق ــت شـنــت شــوي ـكــار هـجــومــا
ً
ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا عـ ـلـ ـي ــه فـ ـ ــي ح ـ ــواراتـ ـ ـه ـ ــا
الصحافية.
وف ــي غ ـمــار تـلــك األزم ـ ــة ،ق ــررت
النجمة الجميلة اعتزال التمثيل،
واالتـجــاه إلــى عمل آخــر ،وفوجئ

جمهورها بخبر نشرته مجلة «آخر ساعة»
المصرية ،أحــد إص ــدارات دار أخبار اليوم
العريقة ،في عددها الذي يحمل رقم 1758
عـ ــام  ،1968وك ـ ــان م ـض ـمــونــه أن ـه ــا عملت
ً
صحافية تحت التمرين في المجلة ،وفعال
أمـ ـض ــت ف ــي ص ــال ــة ت ـح ــري ــره ــا أس ـبــوع ـيــن
فقط ،وأنها تركت أضواء الكاميرا وحرارة
االستوديوهات ،لتمتهن مهنة البحث عن
المتاعب.
لم تفصح شويكار عن سر هذا التحول
المفاجئ ،وهل وافق زوجها ،في ذلك الوقت،
ف ــؤاد ا لـمـهـنــدس عـلــى امتهانها الصحافة
ً
ً
واعتزالها التمثيل ،وظل األمر لغزا محيرا،
والنجمة السينمائية تغادر منزلها كل يوم
إل ــى مـقــر مجلة «آخ ــر ســاعــة» وتـجـلــس في
صالة التحرير مع زمــاء من مهنة أخــرى،
وتستبدل بــأوراق السيناريو والنصوص
ً
ً
المسرحية أوراق ــا وأقــامــا لكتابة األخبار
والـتـحـقـيـقــات الـصـحــافـيــة ،وال شــك فــي أن
ً
المغامرة استهوتها أياما عدة ،وباتت على
أعتاب مرحلة جديدة في حياتها.
ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــت شـ ـ ــوي ـ ـ ـكـ ـ ــار أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـش ـ ـهـ ــرة
والنجومية ،لتبحث عن النجاح في بالط
ً
ً
صاحبة الجاللة ،وتحقق حلما قديما في
أن تصبح صحافية متميزة ،إذ كانت قارئة
جيدة لكل المجالت والصحف .ولكن بعد
أسبوعين فقط ،انقطعت الصحافية تحت
التمرين عن الذهاب إلى «آخر ساعة» وأخفق
زمالؤها ُ
الجدد في االتصال بها ،ومعرفة
أسباب غيابها عن المجلة ،وعندما عثروا
عليها ،قالت لهم« :إن حرارة االستوديوهات
أرحم ألف مرة من العمل في الصحافة ،فهي
ً
حقا مهنة المتاعب».

توابل ةديرجلا

سيرة
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مدو ،ثم ضغوط وحصار وصدام يدفعه إلى «الفرار» ،ثم
من نجاح إلى ارتباك وتخبط ،وفشل وراء فشل إلى نجاح آخر ساحق ٍ
مزيد من التخبط واالرتباك ...و{يا للهول» على طريقة يوسف وهبي ،دراما «حياتية» رهيبة ربما يستنكرها البعض إذا رآها
ً
مجسدة أمامه على الشاشة ،ولكن شاهين عاشها بكل ما فيها من فرح وقسوة ومرارة واألهم أنه لم ينكسر وظل صامدا،
ً
واقفا «كما النخل باصص للسما».
عن السيرة الشاهينية نواصل.
القاهرة – هبة الله يوسف

عبدالناصر
استدعاني من
المنفى

بعد هزيمة
 ١٩٦٧اكتشفت
«أني حمار
ً
عظيم جدا»

محسن محيي الدين

اغـ ـ ـت ـ ــرب شـ ــاه ـ ـيـ ــن ع ـ ــن بـ ـل ــده
ً
ً
ً
مضطرا ،خرج محتجا وغاضبا،
ً
لكنه لم يكن سعيدا بقرار الخروج،
ً
وفي الغربة طرح على نفسه مزيدا
مــن االسـئـلــة ح ــول الــوطــن والـفــن
واالنتماء.
ً
يقول شاهين« :لم أكن سعيدا،
ً
كـنــت دائ ـمــا أت ـســاء ل بيني وبين
ن ـف ـس ــي :مـ ـ ــاذا أفـ ـع ــل هـ ـن ــا؟ وإل ــي
أي ش ــيء ان ـت ـمــي؟ ،وك ــان جــوابــي
القاطع« :أنــا ابن مصر» وال حياة
لي وال إبــداع إال في مصر» ،ولكن
ً
كــان دوم ــا يتوقف عند «لـكــن» ،لم
ً
ي ـعــرف ك ـيــف ،ف ـقــط ك ــان مــدفــوعــا
بالحنين.
م ــرة أخـ ــرى ت ـتــدخــل «ال ـع ـنــايــة
اإللهية» لترسم «سيناريو العودة»،
ف ـقــد وص ـل ــه ات ـص ــال م ــن صــديـقــه
ال ـك ــات ــب ال ـس ـيــاســي وال ـم ـســرحــي
لطفي الخولي يطلب منه العودة
بـ ـن ــاء ع ـل ــى رغـ ـب ــة ال ــرئـ ـي ــس عـبــد
ً
ال ـنــاصــر ،ي ـق ــول« :ط ـب ـعــا اعـتـبــرت
الـ ــرسـ ــالـ ــة م ـ ـجـ ــرد مـ ـج ــامـ ـل ــة مــن
ص ــدي ــق ،وت ـجــاه ـلــت األم ـ ــر حتى
سافرت إلى باريس ،وهناك التقيت
مصادفة بوزير الثقافة واإلرشاد
القومي الدكتور عبد القادر حاتم،
ً
كـنــت م ــدع ــوا فــي حـفــل أق ـيــم على
شـ ــرف الـ ــوزيـ ــر ،ومـ ــا إن لـمـحـنــي
بـيــن ال ـمــوجــوديــن ،حـتــى بــادرنــي
بالتحية ونقل لي نفس الرسالة
ً
من الرئيس عبد الناصر مشددا
على ضرورة عودتي قبل احتفاالت
الثورة في شهر يوليو».
ي ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف« :لـ ـ ـ ـ ـ ــم أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق أن
ً
عبدالناصر شخصيا يسأل عني،
أو ي ــاح ــظ غ ـي ــاب ــي أص ـ ـ ــا ،لـكــن
ال ــوزي ــر أك ــد ل ــي م ــا حـ ــدث ،وق ــال:
س ــأل ع ـنــك وق ـ ــال :ف ـيــن الـمـجـنــون
ب ـتــاع ـكــم؟ ل ـم ــاذا ال يـعـمــل وي ـقــدم
ً
أف ــام ــا ج ــدي ــدة؟ ،ف ـق ــال ــوا ل ــه إنــك
«طفشت» ،بتطفشوه ليه؟ صالحوه
وقولوا له يرجع ..ده فنان مبدع،
وعمل صالح الدين وكان كويس،
معلش هــاتــوه واع ـطــوه الفلوس
اللي يطلبها إلنتاج أفالم جديدة،
فـقــالــوا ل ــه :عــرضـنــا عليه  3أفــام
لكنه رفض ،فتعجب ناصر قائال:
يبقي مــش بـتــاع فـلــوس بـقــى زي
ما بتقولوا ،أنا معرفش الكالم ده،
شاهين الزم يكون هنا قبل يوليو
القادم ..اتصرفوا}.
أنهى شاهين كل ارتباطاته في
ال ـخ ــارج واس ـت ـقــل ال ـطــائــرة وعــاد
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،لـيـسـتــأنــف الـعـمــل
ً
في فيلم «غــدا تبدأ الحياة» الذي
تحول اسمه بعد ذلك إلى «النيل
والحياة» ،ثم أعيدت صياغته في
فيلم ثالث بعنوان «الناس والنيل»،
ولـ ـك ــن سـ ــرعـ ــان مـ ــا ع ـ ـ ــادت ري ـمــا
إلــى سوابقها القديمة ،وتجددت
المشاكل وظهر التعنت وتضارب
اآلراء بـ ـي ــن الـ ـج ــان ــب ال ـم ـص ــري
والجانب الروسي في انتاج الفيلم
ال ـ ــذي ي ـت ـن ــاول ق ـصــة ب ـن ــاء الـســد
العالي ،لكل جانب طلبات ورغبات
واعتراضات ،ما أنتج في النهاية
ً
ً
فيلما مفككا.
يقول « :تلك الفتره من حياتي
ل ــم تـكــن سـهـلــة ،كــانــت ع ـب ــارة عن
اجتماعات ومناورات وفي النهاية
يــأس كبير وقبول باألمر الواقع،
ولم يحقق الفيلم أي نجاح يذكر،
وفــي الشكل الــذي قــدم بــه لــم يكن
ليستحق أكثر من ذلك .كنت أريد
أن أصور يوميات العمل والحياة
حــول السد الـعــالــي ،لتوثيق هذه
ا ل ـم ــر ح ـل ــة ،لـكـنـهــم أرادوه فيلما
ً
عــاديــا ،لكن سيبقى فــي النسخة
ال ـم ـح ـف ــوظ ــة ل ـ ــدى ال ـس ـي ـن ـمــات ـيــك
الفرنسي أفضل مشاهد صــورت
عن تحويل مجرى النيل}.
م ــا إن بـ ــدأ شــاه ـيــن يـسـتـعـيــد
ق ــدرت ــه عـلــى الـصـبــر ورغ ـب ـتــه في
ال ـع ـم ــل رغـ ــم ك ــل ال ـع ـق ـب ــات حـتــى
ح ــدث ــت أك ـب ــر ك ــارث ــة أرب ـك ــت كل
حساباته ،هزيمة يونيو ،1967
هـ ــزت ك ـي ــان ش ــاه ـي ــن ق ـب ــل أن
ً
تفتح أمامه أفاقا جديدة إلعادة
قراءة الواقع.

ي ـ ـق ـ ــول ش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــنُ :
«ص ـ ـع ـ ـقـ ــت،
واع ـت ــزل ــت ل ـف ـتــرة ف ــي غ ــم شــديــد،
ثـ ـ ــم قـ ـل ــت لـ ـنـ ـفـ ـس ــي« :أنـ ـ ـ ـ ــا ح ـم ــار
ً
عظيم ج ــدا» ..األح ــام مــش بتاعة
الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء ..دي ب ـتــاع ـت ـنــا إح ـن ــا،
وبـمــا أنـنــا صــادقــون فــي أحالمنا
يبقى الزم نكمل بصدق ،ونصارح
أنفسنا ونصارح الناس وال نقبل
بالخداع».
يوضح شاهين« :هزيمة يونيو
ً
ً
أدت دورا كبيرا في إدراكي وزيادة
وع ـي ــي ،وصـمـمــت أف ـهــم م ــا حــدث
حتى يمكن تجاوزه ،المؤكد أنني
لم أنــدم على انحيازاتي ،فعندما
ً
كان علي أن أختار لم اقف متفرجا
واخ ـ ـتـ ــرت االلـ ـتـ ـح ــام ،واش ـت ـب ـكــت
ب ـص ــدق م ــع ال ــواق ــع وع ـب ــرت عما
أؤمــن به وأصدقه ،لهذا وجعتني
الهزيمة}.
فــي ه ــذه الـفـتــرة حـقــق شاهين
أول أف ـ ــام ـ ــه ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة «عـ ـي ــد
ال ـ ـم ـ ـيـ ــرون» ( ) 1967مـ ــن إن ـت ــاج
الكنيسة الـمـصــريــة ،وهــو يرصد
اس ـ ـبـ ــوع رح ـ ـلـ ــة اآلالم وطـ ـق ــوس
التعميد عند الكنيسة المصرية
م ـ ـن ـ ــذ م ـ ـ ــرق ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ــى
اإلم ـب ــراط ــور أث ـنــاس ـيــوس وحـتــى
األنـبــا كيرلس ال ـســادس ،والفيلم
مزيج بين الــروائــي والتسجيلي،
وال ي ــوج ــد ت ـف ـس ـيــر ل ـت ـقــديــم ه ــذا
الفيلم ،إال أن شاهين كان يحتاج
إلـ ـ ــى لـ ـحـ ـظ ــة سـ ـ ــام م ـ ــع ال ـن ـف ــس
لـتـصـفـيــة ال ــذه ــن ،واس ـت ـي ـعــاب ما
يحدث حوله ،فخاض التجربة ،ثم
فكر بعدها في مشروع قديم كان
يشغله منذ سنوات ،وهو تحويل
رواي ـ ـ ــة «األرض» ل ـع ـبــد الــرح ـمــن
الشرقاوي إلى فيلم سينمائي.
يقول« :انتظرت سنوات طويلة
ح ـت ــى أتـ ـج ــرأ ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ه ــذا
العمل ،فعندما قدمت «ابن النيل»
كان عمري  24سنة ،وكان السؤال
ف ـي ــه «لـ ـي ــه ب ـت ـش ـت ـم ــوا الـ ـ ـف ـ ــاح؟»،
ل ـكــن ف ــي «األرض  »1969بـعــد مــا
ً
وصلت إلى سن النضج ( 41عاما)
ً
ً
واكتسبت خـبــرة ووع ـيــا وإدراك ــا
«كنت عــارف ليه بيشتموا الفالح
وبيستغلوه إزاي».
كــان شاهين قد سبق وتعاون
مع الشرقاوي في فيلمي «جميلة»
و«صــاح الدين» ومــع حسن فؤاد
ف ــي «ال ـ ـنـ ــاس والـ ـنـ ـي ــل» ،وع ـنــدمــا
ع ــرض شــاه ـيــن ت ـحــويــل ال ــرواي ــة
إل ـ ــى ف ـي ـل ــم ت ـح ـم ــس الـ ـش ــرق ــاوي،
وارت ـف ـعــت حـمــاسـتــه أك ـثــر عندما
ع ـهــد شــاه ـيــن إل ــى ال ـف ـنــان حسن
فؤاد بكتابة السيناريو والحوار،
ً
وال ـ ـطـ ــريـ ــف أن ش ــاهـ ـي ــن ووف ـ ـقـ ــا
العـتــرافــاتــه تخلى بــإرادتــه الحرة
المستقلة عن «نزعته العاطفية»،
ً
مشيرا إلى أنه كان عليه أن يحترم
واقعية الشرقاوي ،وألن السيناريو
وصــل إلــى  600صفحة ،لــذا كان
ع ـلــى شــاه ـيــن وف ـ ــؤاد االخ ـت ـصــار
وتـكـثـيــف األح ـ ــداث وب ـمــا ال يخل
ب ــرس ــال ــة ال ـف ـي ـلــم أو ي ـع ــوق رس ــم
ش ـخ ـص ـيــاتــه .ف ــي الـ ـب ــداي ــة رش ــح
سعاد حسني لــدور «صفية» ابنة
أبو سويلم ،لكنها رفضت لصغر
الدور ،وبعد سنوات أعلنت ندمها
على عدم قبول الدور الذي قامت به
المذيعة نجوى إبراهيم ،وتصدرت
صورتها ملصق الفيلم.
يقول شاهين« :لم نضع صورة
ً
صفية طمعا في نجومية نجوى
اب ــراهـ ـي ــم ،ل ـكــن ل ـتــوض ـيــح رمــزيــة
الـشـخـصـيــة وارت ـب ــاط ـه ــا بمعنى
األرض بشكل ما ،فإذا كانت صفية
يتمناها كل رجال القرية ،فاألرض
ً
أيضا كانت مطمعا وال تقدر بثمن
عند أبو سويلم».

حرب الجوائز وعنصرية
دوغالس
رغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاح
ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
حـ ـقـ ـق ــه ف ـي ـل ــم

يوسف شاهين
ً
ً
«األرض» جماهيريا ونـقــديــا ،إال
أن ــه ظـلــم عـلــى مـسـتــوى الـجــوائــز،
ً
ً
ســواء عالميا أو محليا .فعندما
ش ـ ـ ـ ــارك الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ف ـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ـمـ ـه ــرج ــان كـ ـ ــان ع ــام
 1970ح ـق ــق ردود ف ـع ــل ج ـيــدة
وتوقع الحاضرون حصوله على
جــائــزة ،إال أن لجنة التحكيم في
هذه الدورة كان يترأسها الممثل
األم ـيــركــي ك ـيــرك دوغـ ــاس ،الــذي
صرح حينها بأال مجال أن يفوز
فـيـلــم شــاهـيــن أو أي م ــن نجومه
بجائزة ،وانتقد السينما المصرية
وات ـه ـم ـهــا بــالـتـخـلــف وال ـبــدائ ـيــة،
مــا دفــع شاهين إلــى التهكم على
دوغــاس قائال« :حــرر العبيد في
«س ـب ــارت ـك ــوس» وأذل ال ـع ــرب في
«كان» ،ألنه عنصري صهيوني».
وفــي مصر واجــه الفيلم نفس
الظلم ،فقد رفض يوسف السباعي
رئ ـيــس الـمـجـلــس األع ـل ــى لــرعــايــة
ال ـف ـنــون واآلداب اع ـت ـمــاد نتيجة
الـ ـمـ ـه ــرج ــان الـ ـق ــوم ــي لـلـسـيـنـمــا
الـمـصــريــة ف ــي أول ــى دورات ـ ــه عــام
 1972التي أقيمت بمصيف بلطيم
بـمـحــافـظــة ك ـفــر ال ـش ـي ــخ ،ورف ــض
منح شاهين الجائزة بحجة أنه
«شيوعي»!

صعوبة االختيار
واصـ ـ ــل ش ــاهـ ـي ــن «م ــراجـ ـع ــات
الهزيمة» ،ومحاولة فهم ما حدث،
وقال عن ذلك« :في مرحلة ما بعد
الـنـكـســة ،كـنــا واقـفـيــن فــي منطقة
وس ــط ،ال ح ــرب وال س ـلــم ،عندنا
شـ ـي ــزوف ــرنـ ـي ــا ،ل ــذل ــك فـ ـك ــرت فــي
شـخـصـيــة مـثـقــف ع ـنــده انـفـصــام
وازدواجية».
فــي ذلــك الــوقــت تــوطــدت عالقة
شــاهـيــن بــالـفـنــان ع ــزت العاليلي
ب ـع ــد ف ـي ـل ــم «األرض» وا ش ـت ــر ك ــا
ف ــي م ـنــاق ـشــات طــوي ـلــة ع ــن أزم ــة
المثقفين والوعي الكاذب ،واقترح
العاليلي عرض الفكرة على األديب
نجيب محفوظ ،فتحمس شاهين
وتم االتصال بمحفوظ الذي طلب
ً
أسبوعا يكتب فيه معالجة فنية
لمأزق المثقف ،وبعد أسبوع قدم
لهما الملخص المطلوب ،ويومها
فاجأ العاليلي شاهين برغبته في
تـبــادل األدوار ،بمعنى أن يخرج
هو الفيلم ،على أن يجسد شاهين
شخصية التوأم سيد ومحمود.
واف ـ ـ ــق ش ــاه ـي ــن فـ ــي ال ـب ــداي ــة
ثــم تــراجــع فــاعـتــذر الـعــايـلــي عن
عــدم اإلخ ــراج ألن التجربة كانت
مــرتـبـطــة ب ـمــواف ـقــة شــاه ـيــن على
ً
التمثيل ،لتبدأ مـجــددا رحلة

كيرك دوغالس
«العنصري»
منع جائزة كان
عن {األرض}
ويوسف
السباعي حاربه
في مصر

البحث عن ممثل يتحمس للدور،
وعليه رشح شاهين الفنان رشدي
أب ــاظ ــة ،وذه ـ ــب إل ـي ــه ف ــي منطقة
ً
العلمين حيث كان يصور فيلما،
لكن اللقاء انتهى بخالف وقطيعة.
رشح العاليلي الوجه الجديد
مـ ـحـ ـم ــود يـ ــاس ـ ـيـ ــن ،واصـ ـطـ ـح ــب
شــاهـيــن إل ــى ال ـم ـســرح لـيـشــاهــده
فــي أحــد الـعــروض ،وافــق شاهين
وق ــاب ــل ي ــاس ـي ــن ل ـك ـنــه ل ــم ي ـل ـتــزم
بــالـتـفــرغ الرت ـبــاطــه بـفـيـلــم «نـحــن
ال نــزرع الشوك» مع حسين كمال
ت ـل ـم ـي ــذ يـ ــوسـ ــف شـ ــاه ـ ـيـ ــن ،وت ــم
ترشيح عبد الحليم حافظ لكنه
رفـ ــض ،وأخ ـي ــرا ذه ــب الـ ــدور إلــى
العاليلي وشاركت سعاد حسني
ألول مرة في أفــام شاهين ،ونال
الفيلم جــائــزة «التانيت الذهبي»
مــن مهرجان قــرطــاج السينمائي
 ،1970وتواصلت أفالم النكسة من
«االختيار» إلى «العصفور».
ي ـ ـقـ ــول شـ ــاه ـ ـيـ ــن« :ك ـ ـ ـ ــان ف ـي ـلــم
«األرض» هو ردي السينمائي على
هزيمة يونيو بـضــرورة التمسك
ب ـ ــاألرض ،وكـ ــان «االخـ ـتـ ـي ــار» هو
عريضة االتهام للمثقف االنتهازي
وحالة الفصام التي يعيشها وأدت
إلى التضليل والهزيمة ،والتي في
ت ـصــوري لــم تـكــن عـسـكــريــة فقط،
لـكــن رؤي ـتــي كــانــت نــاقـصــة وكــان
لــدي المزيد من الكالم الــذي أريد
أن اقــولــه عــن الهزيمة واسبابها،
ورغبتنا في الخروج منها ،لهذا
فكرت في «العصفور»:
«عصفور محندق يزقزق /كالم
موزون وله معنى /عن أرض سمرا،
وقـ ـم ــرا ،وض ـف ــة ون ـه ــر وم ــراك ــب/
ورف ــاق مـسـيــرة عـسـيــرة ،وص ــورة
حشد ومــواكــب /فــي عيون صبية
بهية ،عليها الكلمة والمعنى».
وفي تقديمه للفيلم يقول« :في
شوارع القاهرة والجزائر وتونس
وك ـ ــل الـ ـع ــواص ــم الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وف ــي
أقصى القرى يستوقفني الشباب
ويسألونني :قل لنا يا يوسف ما
الذي حدث في يونيو 67؟ من أين
جاءت الهزيمة؟ ولماذا؟ ..لقد كنا
مـسـتـعــديــن لـلـمـعــركــة ،ك ــل ه ــؤالء
الناس الطيبين الجدعان ،هؤالء
«الـعـصــافـيــر» الـتــي أح ــب ،والــذيــن
لم يتوانوا لحظة في التاسع من
ً
يونيو في الخروج للشارع رفضا
للهزيمة ومــواجـهــة ال ـعــدو ،ألجل
هــؤالء جميعا نـحــاول التوضيح
عبر «العصفور».

فاتحة السينما الشاهينية
امتلك شاهين أدواته ،وحقق
ً
ً
قـ ـ ـ ـ ــدرا كـ ـبـ ـي ــرا م ـ ــن االسـ ـتـ ـق ــال
واالنتصار على شروط السوق،
وكـ ــان «ال ـع ـص ـفــور» أول إن ـتــاج
لشركة أفالم مصر العالمية التي
أسـسـهــا لـهــذا الـسـبــب ،والفيلم
إن ـت ــاج م ـش ـتــرك م ــع الـمــؤسـســة
الجزائرية للسينما في تجربة
ك ــان ــت ت ـب ـشــر ب ـخ ـيــر ع ــرب ــي لــم
ً
يـسـتـمــر ،خ ـصــوصــا أن الـفـيـلــم
الـ ـ ــذي اكـ ـتـ ـم ــل عـ ـ ــام  1972ظــل

الخولي
ال يهرب يوسف شاهين من معركة ،وال يترك خصومة بغير إدانة
ً
وفضيحة ،لذلك حكى كثيرا عن سلبيات يوسف السباعي ومسؤولي
ً
ً
الرقابة على الحريات ،لكنه في هذه الشهادة يفضح مثقفا فصاميا
(حسب رأيــه) هو الكاتب اليساري لطفي الخولي الذي كان شاهين
يكن له كل التقدير واالحترام ثم حدث شرخ كبير بينهما.
يقول شاهين :وأنــا أعمل فــي فيلم «بــونــابــرت» اتصل بــي لطفي
ً
الخولي محتدا وسألني« :انت حتعمل فيلم عن بونابرت؟
قلت :أيوه بشتغل واألخبار في كل الصحف.
قال :بونابرت ده بتاعي.
قلت له :مش فاهم ،ألني فعال ما كنتش فاهم يقصد إيه.
رد قائال« :أنا اللي كتبت «حدوتة زينب» اللي هو حبها ،وأهلها
بهدلوها.
قلت له :ماعنديش زينب في فيلمي.
ً
فانفعل وبدأ يهدد ويتوعد ،وكأن «بونابرت» بتاعه فعال ،صحيح
الخولي كاتب سياسي كبير ،وتعلمت منه أشياء كثيرة ،لكنه لم يكن
بنقاء عبد الرحمن الشرقاوي مثال ،كان مثل السباعي ،من المثقفين
االنتهازيين الذين يريدون مكاسب شخصية بأي طريقة.

عزت العاليلي ومحمود المليجي في {األرض}
ً
ممنوعا من العرض في مصر حتى
عام  1974بعد انتصارات أكتوبر
التي بشر بها الفيلم عبر صرخة
«ب ـه ـيــة» «ح ـن ـح ــارب ..ح ـن ـحــارب»،
وكانت أجهزة األمن تلغي عروض
ال ـف ـي ـلــم ف ــي ال ـج ــام ـع ــات وفـ ــي كــل
مـكــان ،وتتهم المخرج بالترويج
لالنهزامية ألنه يتحدث عن الفساد
كسبب للهزيمة ،ويعرض مشاهد
لـشــاحـنــات تحمل م ـســروقــات من
م ـصــانــع ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام لـحـســاب
طبقة اللصوص الكبار في السلطة.
وتربص للفيلم يوسف السباعي
ً
ال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ل ـل ـث ـق ــاف ــة
ً
ولمخرجه أي ـضــا ،وك ــان يتحايل
للحصول عـلــى نيغاتيف الفيلم
لكي يحرقه ،لوال أن «النيغاتيف»
كــان بالفعل فــي الـجــزائــر (الجهة
المشاركة في اإلنتاج) لذلك اكتفوا
بمصادرة كل النسخ المطبوعة.
يحكي شاهين عن هذه الفترة
قـ ــائـ ــا« :عـ ـن ــدم ــا حـ ـ ـ ــاول ي ــوس ــف
ال ـس ـبــاعــي أن يـمـنــع «ال ـع ـص ـفــور»
في البداية لم أفهم لماذا؟ ،ولكني
أدركت بعدها أنه أحد الذين يوجه
لهم الفيلم أصابع اإلدانــة .موقفه
ً
أكد لي أن هناك أناسا كثيرين ممن
قلدهم عبد الناصر مناصب مهمة
كــانــوا فعال ضــد الـثــورة وأســاؤوا
ل ـهــا ،فـعـنــدمــا شــاهــد الـفـيـلــم قــال
لي «مين عمل الفيلم ده؟» ،رددت
مـسـتـنـكــرا» يـعـنــي م ـيــن؟ أن ــا الـلــي
عــام ـلــه ط ـب ـعــا ،ف ــرد قــائــا « ال ده
ميطلعش فــي السينما خــالــص»،
فقلت له تقدر ما تطلعوش عندك
بــس مــش حتقدر تمنعه بــره ،ألن
النتيغاتف موجود بره .وبالفعل
شـ ــاركـ ــت بــال ـف ـي ـلــم فـ ــي م ـهــرجــان
ك ــان ع ــام  1973ف ــي قـســم نصف
شـهــر الـمـخــرجـيــن ،وعــرض ـتــه في
مـهــرجــان «بـيــت مـيــري» فــي لبنان
سبتمبر  ،1973قبل حرب أكتوبر
بـ ــأيـ ــام ،وأصـ ـ ـ ــدر ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــون
ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ب ـي ــان ــا ي ـ ــؤازرون
فيه الفيلم ،ويطالبون السلطات
المصرية بالرجوع عن قرار المنع،
وأكـبــر انتصار للفيلم أن «راي ــات
النصر» من ألحان علي اسماعيل
فــي الفيلم كــانــت أول أغنية تــذاع
للتعبير عن نصر أكتوبر العظيم».
يضيف شاهين« :لألسف معارك
العصفور لم تكن مع الرقابة فقط،
لكن مع المثقفين الذين فضحتهم

في «االخـتـيــار» ،فقد اختلف معي
ال ـكــاتــب لـطـفــي ال ـخ ــول ــي ،ووص ــل
الخالف لحد تهديده بالتقاضي،
واتهمني بسرقة شخصية «بهية»
رغم أنها موجودة في «االختيار»
ومالمحها في كل بطالت أفالمي
ال ـس ــاب ـق ــة ،وال ـح ـك ــاي ــة بـ ـ ــدأت لـمــا
ال ـت ـق ـي ــت الـ ـخ ــول ــي مـ ـص ــادف ــة فــي
أح ــد األن ــدي ــة الــريــاضـيــة ،وتـطــرق
بنا الحوار فسألته إن كان يرغب
فــي مـشــاركـتــي بـكـتــابــة فـيـلــم ،فلم
ي ـم ــان ــع ،وب ــال ـف ـع ــل ب ــدأن ــا الـعـمــل
ً
س ــوي ــا ،وم ــع الــوقــت ب ــدأ يتعامل
بوصفه مخترع شخصية «بهية».
ص ـح ـيــح ه ــو اشـ ـت ــرك ف ــي ك ـتــابــة
أشـ ـي ــاء بــال ـف ـي ـلــم ،ل ـكــن غ ـيــر الـتــي
يذكرها وباألخص «بهية» ،وعندما
ب ــدأن ــا ن ـح ـضــر م ـل ـص ـقــات الـفـيـلــم
ً
اك ـت ـش ـفــت أن ــه أن ــان ــي ج ـ ــدا ،حيث
طلب أن يوضع اسمه قبل الجميع
وخاصة البطلة (محسنة توفيق)،
وهدد بأنه سيرفع قضية ضدي،
األم ـ ــر ال ـ ــذي صــدم ـنــي وأحــزن ـنــي
جدا ،وفي النهاية «ريحت دماغي
م ــن ال ـم ـش ــاك ــل» ووضـ ـع ــت اس ـمــه
بــالـطــريـقــة ال ـتــي تــرضــي غـ ــروره،
وال ـغــريــب لـمــا ت ــم مـنــع الـفـيـلــم لم
يبذل الخولي أي جهد في الدفاع
ً
ع ـن ــه ،ولـ ــم ي ـك ـتــب ح ــرف ــا يـنـتـصــر
لحرية اإلب ــداع ويــواجــه السلطة،
فقررت أن أقف ضد القمع لوحدي
بـ ــرغـ ــم ش ـ ــراس ـ ــة الـ ـمـ ـع ــرك ــة ال ـت ــي
ً
استمرت طويال..
ف ــي ال ـح ـل ـقــة ال ـم ـق ـب ـلــة نــواصــل
الـ ـتـ ـع ــرف إل ـ ــى ت ـف ــاص ـي ــل م ـع ــارك
ش ـ ــاه ـ ـي ـ ــن مـ ـ ـ ــع أج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة الـ ـقـ ـم ــع
وخفافيش الظالم..

البقية في
الحلقة
المقبلة

السباعي
أثناء أكتوبر  1973تغاضيت عن خالفاتي مع يوسف السباعي وكان
ً
قد أصبح وزيرا للثقافة ،وذهبت إليه في مكتبه ،وقلت له :أنا تحت أمر
البلد ..عاوز أعمل حاجة ألني مش هقدر أنتظر لتقديم أفالم ،السينما
تحتاج لوقت طويل ،أريد ان أذهب إلى الجبهة لدعم جنودنا ،ولتوثيق
بطوالتهم ..عاوز أروح أصور على الجبهة ،اعطوني تصريح ،أرجو أن
تتصرف الزم أكون على الجبهة» ،وبعد يومين (كنت أتصل به  7مرات
في اليوم) أخبرني أنه اتصل بالمخابرات الحربية ،وانهم رفضوا.
سألته :يرفضوا ليه؟
فقال بقلة ذوق :ألنــك «أط ــرش» وممكن تقع على دماغك قنبلة من
غير ما تسمعها.
قلت لــه :عندهم حــق ،هبعت لهم نــاس بيسمعوا كويس ،وبمجرد
ً
أن وضـعــت سماعة التليفون جمعت ع ــددا مــن أب ــرز تــامـيــذي وكــان
في مقدمهم المخرج علي بدرخان ،وطلبت منهم أن يذهبوا للجبهة
ويصوروا كل شيء بالتفاصيل الدقيقة ،واستلمت المواد المصورة
وصنعت فيلم «االن ـطــاق» مــدتــه  15دقيقة عــن العبور وانـهـيــار خط
بارليف ورفــع العلم المصري على سينا ،واستخدمت أغنية «رايــات
النصر» من فيلم «العصفور» التي تقول كلماتها« :رايحين شايلين في
إيدنا سالح /راجعين رافعين رايات النصر /سالمين ..حالفين بعهد
الله /نادرين ..واهبين حياتنا لمصر /شرفك يا بلدي ..وعزة كرامتي/
يا غالية ده حقك ..أمانة فى رقبتي».

تسالي
من  5أحرف وهي اسم نوع من أنواع الشوكوالتة السويسرية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

 -1الزم للطعام – شهر
 -9توضع على الشبابيك
نصف (شهريار).
(م).
هجري (م).
 -7نثر – مقام اإلمام من – سانده.
 -2حـ ـ ــرف عـ ـط ــف (م) –  -4يرتعب – فكاهة .
 -١٠نـغـمــة مــوسـيـقـيــة –
 -5إحــدى قــراءات القرآن المسجد (م).
الحكومية الموثقة.
 -8الجمع من «مسافة « الغرام (م).
 -3يــذيــق الـهــوان – جير (م) – سكن.
 -6ح ــراي ــر (م ـب ـع ـث ــرة) – (م) – خوف (م).
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الحلول

1

 -1درع الدولة في السلم
والحرب – يحجب (م).
 -2جـ ــو هـ ــر – حـ ـش ــرات
تتهافت نحو الضوء.
 -3يــزيــف – ح ـي ــوان من
القوارض.
 -4الدغ – ينافس.
 -5لذيذ الطعم – مهارة
في فهم اآلخرين.
 -6أصلح – ترتدي لبس
اإلحرام.
 -7لمس – ثلثا (طرب) –
حب (م).
 -8عبر (م) – يحرمه من
شيء.
 -9الـطـلــق الـلـســان (م) –
تجدها في (ملبن).
 - ١ ٠ر و ح – نـ ـش ــر ه ــا
وأذاعها.
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٩
١
٧

كلمة السر:
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٧
٦
٣
٤
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ليندت

كلمة السر

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـخ ـشــى م ــن قـ ـي ــادة احــد
المشاريع وتغيير اسلوبك في العمل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ــاف ــظ ع ـلــى اس ـ ـ ــرارك مع
بـعــض الـنـســاء فـمــن الـعـيــب االع ــان
عنها.
ً
اجتماعيا :قد تقدم على مساعدة او
على انقاذ احد االشخاص من ورطة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تطلق المشاريع بــدون أي
خوف أو وجل ،وال تمنعك العراقيل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :إن كـ ــان ال ـح ــب س ـع ــادة
الرجل فهو الحياة بالنسبة للمرأة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـصــاعــد شـعـبـيـتــك
وتفرح بلقاءات اجتماعية تنسيك
همومك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تكون هــذه الفترة مناسبة
لترويج بضاعتك واالعالن عنها.
ً
عاطفيا :تبدو مرهف الحس وتتأثر
باعجاب شخص من الجنس اآلخر.
ً
اجتماعيا :يستعين بك االخرون كي
يستشيروك في قضية طارئة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تصادف تسهيالت ّ
جمة على
الصعيد المهني وتكثر االتصاالت بك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ع ـنــدمــا تـلـتـقــي بالحبيب
تنسى كل شيء ،واليوم موعدك مع
النسيان.
ً
اجتماعيا :إذا ازعجك تصرف أحدهم،
ً
فإنه سيعتذر منك الحقا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :قــد تقدم اسلوبا جــديــدا في
عملك وتبرع في مجالك.
ً
عاطفيا :قصة رومنسية تتطور معك
ً
ً
ً
رويدا رويدا لتصبح غراما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتـضــاعــف الـمـنــاسـبــات
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـ ــدع ـ ــوات الـثـقــافـيــة
والفنية.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :ت ـ ـش ـ ـعـ ــر بـ ـ ــام ـ ـ ـبـ ـ ــاالة م ــن
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ،ف ـت ـقــرر ـ ــن تـفــاتـحـهــم
بالموضوع.
ً
عاطفيا :من أهم األشياء في حياتك
هو أن تتعلم كيف تحب.
ً
اجتماعيا :هــذه الفترة مــن األفضل
ً
عاطفيا ،فغامر فيها وال تخف.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً ّ
ً
ً
ً
مهنيا :توقع نجاحا أو ربحا ماليا،
ألن برجك يشير الى االزدهار.
ً
عاطفيا :ليس في كل مرة تنجح في
التخلص من مغامراتك العاطفية،
فانتبه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال تـ ـف ــض ب ـ ــأس ـ ــرارك
العائلية ألحد ،واعمل خلف الستار.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تتراجع عن قرار أو تنسحب
من شركة لم تجلب الخير لك.
ً
عاطفيا :جوهر الحب ليست الغيرة
وال ال ـت ـض ـح ـي ــة ،ب ــل ه ــو ال ـت ـفــاهــم
واالحترام.
ً
اجتماعيا :تسيطر على األجواء في
ّ
المنزل بعد أن حل االضطراب فيه.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :تحرز تقدما وتكسب تقديرا
من السؤولين على انجاز قمت به.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تــذكــر دائ ـم ــا أن المعاملة
الطيبة للشريك تزيد من احترامه لك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ت ـع ــط أه ـم ـي ــة آلراء
اآلخ ــري ــن ال ـتــي تـعـ ّـبــر عــن نميمتهم
وغيرتهم.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يبعث برجك اليك بذبذبات
ايجابية ويقدم لك الحلول.
ً
ً
عاطفيا :إذا احببت شخصا فاتركه
يرحل ،فإن عاد اليك فهو لك.
ً
ً
اجتماعيا :نــزاع عائلي قديم جدا
يجد تسوية ويحمل اليك االنفراج.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تــاقــي اإلع ـجــاب والتقدير
من المجموعة التي تتعامل معها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال مـ ــزاح ف ــي ال ـح ــب ،وإال
ستالحقك عواقبه مدة طويلة.
ً
اجتماعيا :تالحق دراسة جديدة أو
تميل الى ممارسة هواية ما.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :تـعـيــش م ـعــانــاة مــال ـيــة ،وقــد
ت ـض ـط ــر ال ـ ـ ــى مـ ــراج ـ ـعـ ــة ح ـس ــاب ــات ــك
واالقتراض.
ً
عاطفيا :من أصعب األمور أن الكلمات
التي في قلبك ال تقولها للحبيب.
ً
اجتماعيا  :تتلقى خبرا جيدا ينهي
القلق لديك أو الشعور بالذنب.
رقم الحظ.22 :
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َ
رابطة األدباء دشنت معرضي النوادر
والكتب المستعملة
األدبية
ُ

مشاهدات

رامز والتنمر واإلهانات المدفوعة
أص ـب ــح مـسـتـغــربــا تــوافــد
الفنانين مــن مختلف الــدول
العربية على برنامج المقالب
الذي يقدمه الفنان المصري
رام ـ ــز ج ـ ــال ،رغـ ــم اإله ــان ــات
المتكررة التي يطلقها رامز
على الضيوف وتنمره بهم،
خصوصا في المقدمة التي
تسبق كــل حـلـقــة ،لـكــن يبدو
أن ال ـم ـقــابــل الـ ـم ــادي الكبير
الذي يتقاضاه النجوم أصبح
مبررا لتقبلهم تلك اإلهانات
المدفوعة.

بحضور جمع من الكتاب والمثقفين والجمهور المحبين للقراءة
فضة المعيلي

احتوى معرض الكتب
المستعملة الذي أقيم في
رابطة األدباء على أعداد
متنوعة من المجالت القديمة،
الكثير منها توقف عن
الصدور ،إال أن محتواها يؤرخ
لحقب زمنية متميزة سواء في
الكويت أو في البلدان العربية.

المعرضان
ً
يتضمنان كتبا
توقفت عن الصدور
ويستمران حتى
الخميس

أق ـ ـ ــام ـ ـ ــت رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الكويتيين في سياق اهتمامها
بالكتب وا لـمـعــر فــة معرضها
ال ـس ـنــوي الــرم ـضــانــي للكتب
الـمـسـتـعـمـلــة ،وي ـصــاح ـبــه في
مقرها معرض النوادر األدبية
لعضو مجلس إدارة الرابطة
ور ئ ـيــس اللجنة االجتماعية
فهد العبد الجليل.
حضر المعرضين جمع من
األدبـ ــاء والـكـتــاب والمثقفين،
وال ـج ـم ـه ــور ال ـم ـحــب لـلـكـتــب،
ممن لديهم شغف اقتناء الكتب
التي مر على إصدارها عشرات
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
اإلصــدارات األخرى من الكتب
ال ـنــادرة الـتــي تهتم بمختلف
مناحي الثقافة والتراث والفكر
واألدب ،والمعرضان يستمران
حتى بعد غد الخميس.
وفي هذا الصدد ،قال العبد
الجليل انه تم رصد مجموعة
م ـ ــن الـ ـكـ ـت ــب األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة ألش ـه ــر
األدب ـ ـ ــاء الـكــويـتـيـيــن وال ـع ــرب
ال ـم ـط ـبــوعــة ف ــي الـ ـق ــرن الـ ـ ــ،19
م ـن ـه ــم أح ـ ـمـ ــد ش ـ ــوق ـ ــي ،وط ــه
حسين ،وفاضل خلف ،وفهد
ال ـع ـس ـكــر ،وأحـ ـم ــد ال ـع ــدوان ــي
وغيرهم ،مشيرا إلى أنه حرص
عـلــى الـمـشــاركــة ب ــاإلص ــدارات
النادرة وغير المتاحة.

وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـ ـه ـ ــدف مــن
المعرضين عرض هذه الكتب
لتعريف المهتمين في مجال
ً
األدب والـبــاحـثـيــن ،مــؤكــدا أن
الــراب ـطــة حــرصــت عـلــى إقــامــة
ه ـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــة فـ ــي رم ـض ــان
بـسـبــب قـلــة األن ـش ـطــة األدب ـيــة
والثقافية.

أسعار مشجعة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـبــاحــث
ف ــي الـ ـت ــراث ال ـكــوي ـتــي صــالــح
الـ ـمـ ـسـ ـب ــاح إن لـ ــديـ ــه م ـك ـت ـبــة
ض ـخ ـمــة وك ـب ـي ــرة ج ـ ــدا ،الفـتــا
إلـ ــى أنـ ــه ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
بدأ بالتركيز على اإلصدارات
ً
الكويتية والخليجية ،مبينا
أ نــه يقيم معرضين سنويين
ف ـ ـ ــي رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـض ــم
إص ـ ـ ــدارات ت ـك ــون زائـ ـ ــدة على
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ،وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـس ـنــة
ش ــارك بأكثر مــن  100إصــدار
ً
منها الرواية والقصص فضال
عن إصدارات تخص المسرح،
كويتية وعــربـيــة ،مــع دواوي ــن
الشعر بمختلف أنواعها ،إلى
جانب كتب تخص علم النفس
والتربية والمنطق ،وغيرها
من اإلصدارات.
وأض ـ ــاف ال ـم ـس ـبــاح أن ــه تم

جانب من المعرض
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محمد رمضان في أزمة مع مجلس النواب
دخ ــل الـفـنــان محمد رم ـضــان فــي أزمــة
جــديــدة ،عبر مسلسله المعروض حاليا
«زلزال» ،حيث تقدم أيمن محفوظ المحامي
بشكوى رسمية لمجلس النواب ضد طاقم
الـمـسـلـســل ،وعـلــى رأس ـهــم الـفـنــان محمد
رمضان ،واتهمهم بإهانة مجلس النواب.
جاء ذلك على خلفية قيام الفنان محمد
رم ـضــان بصفع الـفـنــان محمد سليمان،
الـ ــذي يـجـســد دور أح ــد أع ـض ــاء مجلس
الـنــواب ،حيث رأى مقدم الشكوى أن ذلك
إهانة للمجلس ،ويدعم رسائل أن المواطن
ال ـعــادي أق ــوى مــن المجلس ،ويـقــدر على
صـفـعــه فــي أي وق ــت ،وه ــو غـيــر مناسب
للحياة السياسية السائدة في مصر وفقا
لقيم المجتمع.

فهد العبد الجليل وسليمان الشطي
االتفاق على أن تكون األسعار
مشجعة و مـحـفــزة للجمهور
الكريم حيث تتمثل في دينار
واحد لكل إصدار.
واحـ ـ ـت ـ ــوى مـ ـع ــرض ال ـك ـتــب
المستعملة على أعداد متنوعة
من المجالت القديمة ،الكثير
منها توقف عن الصدور ،إال أن
محتواها يؤرخ لحقب زمنية
متميزة ســواء فــي الكويت أو
فــي الـبـلــدان الـعــربـيــة ،وتشير
م ـض ــام ـي ـن ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـم ـع ــرف ــة
المتميزة الـتــي كــانــت تحظى
بـهــا ه ــذه الـعـصــور الـمــزدهــرة
مــن ال ـتــاريــخ ال ـعــربــي ،كـمــا أن
بـعــض ه ــذه الـمـجــات ال تــزال
تصدر ،وتمارس دورها المهم
في التثقيف.
واحـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـمـ ـع ــرض عـلــى
كـ ـ ـت ـ ــب ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة وت ـ ــراثـ ـ ـي ـ ــة
وأدب ـي ــة وفـنـيــة ،وف ـكــريــة ،إلــى
جـ ــانـ ــب الـ ـكـ ـت ــب الـ ـم ــدرسـ ـي ــة،
ودواوين الشعر والمجموعات
الـ ـ ـقـ ـ ـصـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ـ ــات
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
لـمـخـتـلــف ال ـش ـع ــراء واألدبـ ـ ــاء

والكتاب في الكويت والعالم
العربي ،بينما تضمن معرض
الـكـتــب ال ـن ــادرة مـجـمــوعــة من
اإلص ـ ـ ــدارات تـعـتـنــي بــال ـتــراث
وال ـت ــاري ــخ ف ــي أب ـه ــى ص ــوره،
ً
فضال عن كتب أخرى تتحدث
ع ــن ح ـقــب زم ـن ـيــة جـمـيـلــة في
تاريخ الفكر والثقافة الكويتية
والعربية.

محمد رمضان

راكورات «أبو جبل» تثير السخرية

صورتان مشرقتان
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــان ص ـ ــورت ـ ــان
مشرقتان لما تقوم به رابطة
األدب ـ ــاء خ ــال شـهــر رم ـضــان،
بفضل ما فيهما من تنوع في
الكتب ،وفرصة جميلة لمحبي
اقتناء الكتب القديمة والنادرة،
كــي يـجــدوا مــا يبحثون عنه،
ً
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد أن أض ـع ــف
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ه ــذه
ال ـم ـي ــزة ،ال ـتــي تـجـعــل ال ـقــارئ
على احتكاك مباشر مع الكتاب
الذي يقرأه ،واالستمتاع بعبق
الـ ـم ــاض ــي ال ـ ـ ــذي ي ـن ـب ـعــث مــن
أوراقه القديمة.

تسبب الضغط الــذي يعانيه
طاقم عمل مسلسل «أبــو جبل»،
بطولة الفنان مصطفى شعبان،
فــي الــوقــوع بـعــدة أخـطــاء تقنية
أثارت حفيظة المشاهدين ورواد
مــواقــع ال ـتــواصــل ،ومـنـهــا خــال
الحلقة الماضية وقوع خطأ في
«الراكور» ،بسبب تواجد شعبان
فـ ــي إح ـ ـ ــدى ال ـش ـق ــق مـ ــع إحـ ــدى
األسر ،وجلوسه دقائق معدودة،
ب ـعــد أن دخـ ــل ظـ ـه ــرا ،وب ـم ـجــرد
نزوله تحول المشهد إلــى ليلي
مما يعد خطأ فادحا.

مصطفى شعبان

هبة حمادة :سئمت تكرار المواضيع نفسها ...ووجدت ضالتي في القاهرة
ثمنت التفاعل الجماهيري مع مسلسلها الرمضاني
●

المقارنة
بين «دفعة
القاهرة»
و«شقة
الحرية»
ظلم كبير
للعملين

محمد جمعة

أث ـ ــار مـسـلـســل «دفـ ـع ــة الـ ـق ــاه ــرة» لـلـكــاتـبــة
هـبــة م ـشــاري ح ـمــادة وال ـم ـخــرج عـلــي العلي
ً
ً
لـغـطــا كـبـيــرا بـيــن الـجـمـهــور وع ـبــر منصات
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
هبة كانت حريصة على التزام الصمت فترة،
فإنها قــررت الــرد والتوضيح والـحــديــث عن
عملها بشكل مــو ســع إذ ثمنت فــي تصريح
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ردود األف ـع ــال اإلي ـجــاب ـيــة إزاء
العمل ،واألصــداء المميزة التي يحققها منذ
حلقاته األولى ،واعدة بأن «الحبكة ستكمل في
وتيرة تصاعدية وتخبئ الكثير من المفاجآت
وقصص الحب».
وأضافت حمادة« :سئمت تكرار المواضيع
نـفـسـهــا ،ب ـعــدمــا الم ـس ـ ُـت مـخـتـلــف الـقـضــايــا
االجتماعية في الخليج ،لــذا كنت أبحث عن
شيء مختلف وجدته في القاهرة التي لطالما
ً
ً
كــانــت حـلـمــا جـمـيــا بالنسبة ل ــي ،وتمنيت
التصوير فيها ،والدخول إلى مدينة اإلنتاج
اإلعالمي ،وبفضل  MBCاستطعنا التصوير
هناك إلــى جانب كــل مــن شركة Art Group،
.»Lots of Joy Production
وتحدثت عــن الشكل ب ـمــوازاة المضمون،

هبة حمادة
شــار حــة تفاصيل بعض المشاهد« :البداية
ً
كــانــت مــع مشهد الـطــائــرة الـتــي كــانــت ج ــزءا
ً
ً
أساسيا من الحلقة األولى ،وصوال إلى مصر
ً
وجامعة القاهرة ،مرورا بجمالية المشهدية
في مصر المليئة باأللوان ،التي كانت تمثل
االنفتاح في تلك الفترة».
وعلى صعيد المضمون ،تتحدث حمادة
عن عنصر قوة آخر هو «البطولة الجماعية

في عمل عنوانه مبني على جغرافية المكان
الذي تدور فيه األحداث».
وتضيف« :هي المرة األولى التي أقدم فيها
ً
نصا يحتوي توليفة شبابية تجمعها عالقة
ً
زمــالــة بـعـيــدا عــن قـصــص ال ـحــب والـعــاقــات
األســريــة والخالفات داخــل العائلة الــواحــدة.
هــذه الـمـ ّـرة نطرق فـضــاء ات مختلفة عن تلك
التي اعتدناها في أعمالنا الخليجية ،وإذا

ما أخذنا شكل الحوارات واألحاديث في تلك
ً
الفترة لوجدنا أنها مختلفة كليا عن قاموس
اليوم».
مــن جانب آخــر ،تشير حـمــادة إلــى أن «كل
كاتب يحاول أن يصل في مواضيعه إلى أمكنة
جــديــدة ،وال ـف ـكــرة تكمن فــي أنـنــا نبحث عن
االختالف بشرط أال ّ
نكرر تجاربنا السابقة ،لذا
ً
يتطلب الموضوع أحيانا الدخول في مناطق
ً
شائكة ،خصوصا أن المتلقي اليوم بات أكثر
ً
ثقافة واطالعا على الدراما العالمية ما يجعل
ّ
يرتب علينا بذول مجهود مضاعف».
وبــال ـعــودة إل ــى «دف ـعــة ال ـق ــاه ــرة» ،توضح
ح ـم ــادة أن «هـ ــذا الـعـمــل ي ـكــاد أن ي ـكــون أول
درام ــا خليجية تـتـطـ ّـرق إلــى هــذه الـفـتــرة في
ّ
القاهرة ،فالدراما الخليجية سلطت الضوء
على تلك الفترة في بلدان الخليج ،لذا اتجهنا
نحو جغرافيا مصر البصرية الجميلة ،مصر
عبدالحليم وعبدالناصر والتياترو والشوارع
والمباني»...
ودع ــت ح ـمــادة الـمـشــاهــديــن «إل ــى متابعة
سـحــر الــزمــن الجميل فــي الـقــاهــرة مــن خــال
رح ـلــة ط ــاب كــويـتـيـيــن ق ـصــدوا الـمـحــروســة
بـهــدف ال ــدراس ــة ،وسـتـكــون الـتــواريــخ موثقة
باستخدام موسيقى أغنيات عبدالحليم حافظ

ً
ً
َّ
الزعبي« :موضي قطعة من ذهب» سبب لي ضغطا نفسيا
كشف لـ ةديرجلا عن أسرار تغير مسار األحداث في الحلقات المقبلة
●

عزة إبراهيم

خاض المخرج منير الزعبي
الماراثون الرمضاني هذا العام
ً
بمسلسلين رافعا شعار التنوع،
ال ـ ــذي حـ ــرص ع ـلــى إب ـ ـ ــرازه من
خ ــال العملين لـضـمــان نجاح
التجربة وسط هذا الكم الهائل
من األعمال.
وأك ــد الــزعـبــي ل ـ «ال ـجــريــدة»،
أن ــه ج ــازف فــي دخ ــول السباق
الرمضاني باثنين من األعمال
ال ـم ـه ـمــة ف ــي م ـس ـيــرتــه الـفـنـيــة،
ً
وأي ـضــا على مستوى األعـمــال
المعروضة خالل الشهر الكريم.
وأو ضـ ــح أن مسلسله األول
«مـ ـ ــوضـ ـ ــي قـ ـطـ ـع ــة مـ ـ ــن ذهـ ـ ــب»
سبب له ولجميع طاقم العمل
ً
ً
ً
ً
ضغطا نفسيا وعصبيا كبيرا،
فالجميع من ممثلين وفنيين
ودي ـك ــور وإخـ ــراج عــانــوا جــراء
ه ــذا الـضـغــط نـتـيـجــة صعوبة
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات وتـ ــرك ـ ـي ـ ـب ـ ـهـ ــا

ً
وت ـع ـق ـيــدهــا أحـ ـي ــان ــا .وأضـ ــاف
أن الـمـسـلـســل تــراج ـيــدي بحت
ويحكي عالقة األســرة ،والزوج
بزوجته وأوالده والصراعات،
وال ـص ـع ــاب ف ــي م ـقــابــل تـكــويــن
ً
أسـ ـ ـ ــرة ،ويـ ـض ــم ح ـق ـب ــا زم ـن ـيــة
متعددة ،يبدأ من الثمانينيات
ً
ً
مـ ــرورا بـبــدايــة األلـفـيــة وص ــوال
ً
ً
لعام  ،2018ولذا كان عمال شاقا
يحتاج إلى تركيز وضغط كبير
ل ـل ـخــروج ب ــال ـص ــورة الـمـشــرفــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـلـ ـي ــق ب ـ ـطـ ــاقـ ــم ال ـع ـم ــل
والجمهور.
وعـبــر عــن سـعــادتــه بالعمل
م ــع ف ــري ــق م ـم ـيــز م ــن ال ـن ـجــوم
أضـ ــافـ ــوا إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ل ـي ـخــرج
بـ ـه ــذه ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ،والـ ـعـ ـم ــل مــن
بطولة داوود حسين ،وأسمهان
توفيق ،ونور الكويتية ،ولمياء
ط ــارق ،ويـعـقــوب عـبــدالـلــه ،كما
أنـ ــه م ــن تــأل ـيــف ح ـمــد ال ــروم ــي
صاحب قصة «أنا عندي نص»
ً
أيضا ،فقد جمعنا التعاون في

ً
ً
المسلسلين تأليفا وإ خــرا جــا ،
ً
ً
وكــان تعاونا مريحا لكل منا،
ً
م ـع ـب ــرا ع ــن رغ ـب ـت ــه ف ــي ت ـك ــرار
التعاون في أعمال أخرى.
في المقابل ،أكد مخرج «أنا
عندي نص» أنه استمتع بالعمل
مـ ــع الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة س ـع ــاد
ع ـبــدال ـلــه ال ـت ــي اح ـت ــوت جميع
طاقم العمل من خالل هذا العمل
الخفيف الـكــومـيــدي ،ال ــذي أكد
جميع مــن شــاهــده أنــه الوجبة
الرمضانية األخف واألسهل في
رمـضــان ،فهو السهل الممتنع
ال ــذي رغ ــم أهميته فــإنــه أسعد
جميع من عمل به ومن شاهده
من الجمهور.
وعـ ـ ــن الـ ـحـ ـلـ ـق ــات الـ ـق ــادم ــة،
ك ـشــف ال ــزع ـب ــي ع ــن م ـفــاجــآت
تذهل المشاهدين في «موضي
قطعة من ذهب» بظهور بطلة
الـقـصــة «مــوضــي» فــي الحلقة
ً
السادسة عشرة ،داعيا الجميع
إلى ترقب مشهد ظهورها ،وما

منير الزعبي مع داود حسين
سيترتب عليه من تغير مسار
القصة والحلقات التالية لهذا
الظهور.
وع ــن مـفــاجــآت مسلسل «أنــا
ع ـنــدي ن ــص» ،ق ــال إن الـتـحــدي
في هذا العمل المبهج يأتي من

خالل الشخصيات ،فقد تعاونت
مــع عــدد مــن الشخصيات التي
ي ـع ـش ـق ـه ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور وي ـم ـث ــل
ظ ـ ـهـ ــورهـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة مــن
خ ـ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــاهـ ــد بـ ـسـ ـيـ ـط ــة أو
كضيوف شرف مفاجآت مبهجة

فرقة معيوف مجلي تقدم
«العرضة» في دار األوبرا المصرية
●

•

للجمهور ،إذ تظهر في الحلقات
ال ـم ـق ـب ـلــة ش ـخ ـص ـي ــات ج ــدي ــدة
منها عبدالله الخضر ،وأسامة
الـمــزيـعــل ،ال ـلــذان يـعــدان فاكهة
العمل وبظهورهما تجد أجواء
ممتعة.

ً
والعمالقة ،فضال عن الرومانسية الجميلة
لتلك الحقبة ...نحن أمــام تجربة استثنائية
ً
ً
ً
ً
تـمــامــا بـصــريــا وجـغــرافـيــا وح ــواري ــا بسبب
الـمـعـطـيــات والـحـقـبــة الــزمـنـيــة ،فــي ظــل حب
رقيق وهــادئ فيه خجل وخفر وثقل درامــي
وروم ــانـ ـس ــي ،ي ــوح ــي لـلـمـمـثـلـيــن ف ــي بعض
ً
المشاهد أنهم انفصلوا حقا عن حاضرهم،
ليعيشوا تلك المرحلة بكل ما فيها».
وحـ ـ ــول م ــا أث ـ ـ ــاره ال ـع ـم ــل م ــن ل ـغ ــط كـبـيــر
واتهامات قالت هبة ،إن المقارنة بين «دفعة
القاهرة « و«شقة الحرية» ليس بتهمة وإنما
شرف لها ألن األديب الراحل غازي القصيبي
قامة كبيرة واستطردت «كما أن المقارنة ظلم
كبير للعملين على حد السواء».
وت ــدور أح ــداث دفـعــة الـقــاهــرة حــول مصر
الخمسينيات ،وأيــام الزمن الجميل والطرب
األصيل ،وشوارع القاهرة الساحرة والعالقات
اإلنسانية المميزة ...والعمل من تأليف هبة
مشاري حمادة ،وإخراج علي العلي ،ويعرض
ّ ً
ـريــا على MBC1؛ مــن بطولة نخبة من
حـصـ
الممثلين الخليجيين منهم بـشــار الشطي،
وفــاطـمــة الـصـفــي ،وحـمــد أشـكـنــانــي ،وخــالــد
الشاعر ،ونور الشيخ ،ونور الغندور ،ولولوة
المال ،ومهند حمدي ،ومرام البلوشي.

القاهرة  -محمد الصادق

تحيي فرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية حفال على
مسرح دار االوبرا المصرية مساء اليوم ،ضمن السهرات
العربية واإلسالمية التي تنظمهـ ــا دار األوب ـ ــرا ،برئاسـ ـ ــة
د .م ـج ــدي ص ــاب ــر ،خـ ــال ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ويـ ـق ــام الـحـفــل
بالتعاون مع سفارة الكويت بالقاهرة.
وتقدم الفرقة مجموعة من اإليقاعات والفنون التراثية
الكويتية ،التي تتنوع بين العرضة ،الصوت ،السامري،
الـ ــدزة إل ــى جــانــب الـفـنــون الـبـحــريــة ال ـتــي اشـتـهــرت بها،
وتتميز بها عن بقية الفرق الشعبية ،حيث أدخلت في
العرضة الحصيرية الصاجة «الطوية» ،وتقدمها بطريقة
جماعية ،كما يتميز أداء الفرقـة بالتفاعل مع اإليقاعات
والحركات واألصوات المتنوعة حسب نوع الفن المقدم.
يذكر أن الراحل معيوف مجلي ولد عام  ،1924ورحل
ع ــام  ،1996وكـ ــان مــول ـعــا بــال ـغ ـنــاء وال ـف ــن ال ـب ـحــري منذ
صغره ،وأســس فرقته عام  1961بعد انفصاله عن فرقة
بــن حـسـيــن ،وك ــان عملها فــي الـبــدايــة مـقـصــورا عـلــى فن
األصوات ،لكنه بدأ تقديم الفنون البحرية التي انتشرت
في الكويت والخليج العربي ودول مجلس التعاون منذ
أوائل السبعينيات.
وش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت
وال ـم ـهــرجــانــات وال ـم ـنــاس ـبــات الــوط ـن ـيــة داخـ ــل الـكــويــت
وخارجها ،وتعمل على حفظ ا لـتــراث والفنون البحرية
خاصة والكويتية بشكل عام.

ةديرجلا
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ترامب يهدد بـ «إنهاء» إيران ثم يهدئ ...وعمان تبدأ تحركا

• ظريف :احترامنا سينفع أكثر من تهديدنا
• لندن لإليرانيين :ال تختبروا عزم واشنطن

تمسك الرئيس األميركي دونالد ترامب باستراتيجيته
المزدوجة مع إيران القاضية بفرض ضغوط قوية عليها بما
إلى الحوار ،في حين
في ذلك تهديدها بحرب ثم
دعوتها ً
ً
بدأت سلطنة عمان ًتحركا دبلوماسيا علنيا لخفض التوتر
بين البلدين خصوصا بعد الصاروخ الذي أطلق على السفارة
األميركية في بغداد وأجمع العراقيون على رفضه.

العراقيون
ُ
جمعون على
ي ِ
رفض «كاتيوشا
الخضراء»

هدد الرئيس األميركي دونالد
ً
ت ــرام ــب ب ــ«ان ـه ــاء إي ـ ــران رس ـم ـيــا»
ف ــي حـ ــال أق ــدم ــت ع ـلــى مـهــاجـمــة
مـصــالــح أمـيــركـيــة قـبــل أن يـعــود
ليهدئ نبرته ،في مقابلة مع قناة
«فــوكــس نـيــوز» المحافظة ،توقع
ً
الـمــراقـبــون أن تتضمن تصعيدا
بـعــد س ـقــوط ص ـ ــاروخ كــاتـيــوشــا
على محيط السفارة األميركية في
المنطقة الخضراء وسط العاصمة
العراقية بغداد.
وفــي أقــوى تهديد منذ انــدالع
التوتر الحالي بين البلدين ،كتب
تــرامــب على «تــويـتــر» أمــس األول
« :إذا أرادت إي ــران خ ــوض حــرب
فسيكون ذل ــك الـنـهــايــة الرسمية
إليـ ـ ـ ـ ـ ــران .ال ت ـ ـ ـهـ ـ ــددوا ال ـ ــوالي ـ ــات
ً
المتحدة مجددا».
وب ـ ـع ـ ــد س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
التغريدة عالية السقف ،قال ترامب
ل ـ «فــوكــس نـيــوز» فجر أم ــس ،إنه
ً
ال يــريــد ح ــرب ــا م ــع إي ـ ــران بسبب
أضرارها الجسيمة ،وتحدث عن
ً
«غزوها اقتصاديا».
ً
وردا على سؤال بشأن احتمال
الـحــرب مــع ط ـهــران ،قــال الرئيس
األمـيــركــي« :مــا أري ــده فقط هــو أال
يمتلكوا أسلحة نووية ،وأال يكون
بوسعهم تهديدنا».
ً
وج ــدد ال ـق ــول ،إن ــه «شـخـصـيــا
ضــد ال ـت ــورط فــي ال ـح ــروب ،التي
تؤذي االقتصادات وتزهق أرواح
الـبـشــر ،وه ــو األم ــر األه ـ ــم» ،لكنه

أض ــاف« :ال أري ــد الـقـتــال .لكن في
حاالت معينة مثل إيران ،ال يمكنك
ال ـس ـم ــاح ل ـه ــم ب ــام ـت ــاك أسـلـحــة
نووية ،ال يمكنك ترك ذلك يحدث».
ورد الرئيس األميركي بالنفي
على س ــؤال عما إذا كــان قــد غير
رأيـ ــه ب ـعــدم ش ــن «ح ـ ــروب غـبـيــة»،
ً
مشيرا إلى أنه «إذا أراد غزو إيران
ً
فسيغزوها اقتصاديا».
ورأى أن العقوبات المفروضة
عـ ـل ــى ط ـ ـهـ ــران بـ ـع ــد االنـ ـسـ ـح ــاب
األم ـي ــرك ــي م ــن االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
ً
تـ ــؤتـ ــي أكـ ـلـ ـه ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
ً
أصبح «مدمرا».
االقتصاد اإليراني ّ
وأك ــد أن إيـ ــران مــثـلــت مشكلة
منذ وقت طويل ،واتهمها بإذكاء
الـ ـص ــراع ــات ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق
األوسط.
وأضــاف أن أولــى االجتماعات
ال ـتــي عـقــدهــا بـعـيــد وصــولــه إلــى
البيت األبـيــض فــي يناير ،2017
كانت مــع الـقــادة العسكريين في
ال ـب ـن ـتــاغــون ب ـش ــأن إي ـ ـ ــران ،وق ــال
«عرض ّ
علي الجنراالت (خريطة)
الشرق األوســط ،وكانت فيها 14
ً
أو  15موقعا لم يكن فيها سوى
الحرب والمشكالت».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :وك ـ ـ ـ ــل واح ـ ـ ـ ــد م ـن ـهــا
(ال ـ ـمـ ــواقـ ــع الـ ـمـ ـضـ ـط ــرب ــة) ك ــان ــت
بتحريض من إيران .لقد كان األمر
ً
مــرت ـب ـطــا بـجـيــش إيـ ـ ــران وأنـ ــاس
تدفع لهم إيران ( )..لقد كان األمر
ً ً
فظيعا جدا».

وهاجم ترامب سلفه ،الرئيس
ال ـس ــاب ــق ب ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ،بسبب
إبــرام االتفاق النووي مع طهران
ً
عــام  ،2015واصفا إيــاه باالتفاق
ً
«ال ـم ــرع ــب» ،م ـش ـيــرا إل ــى األمـ ــوال
الضخمة التي تدفقت على نظام
طـهــران بسبب االتـفــاق ،ووصلت
إلى  150مليار دوالر.
وأك ــد أن االت ـفــاق كــان سيمهد
ال ـط ــري ــق أم ـ ــام ال ـن ـظ ــام اإلي ــران ــي
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى أس ـل ـحــة نــوويــة
ً
خــال  5سنوات من اآلن ،مجددا
التأكيد على صحة قرار االنسحاب
من االتفاق.
وح ـ ـ ــث ت ـ ــرام ـ ــب اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن
ً
مـجــددا على المجيء إلــى طاولة
المفاوضات.

ظريف
في المقابلّ ،رد وزير الخارجية
اإليرانيمحمد جواد ظريف ،على
تغريدة ترامب حول «إنهاء إيران
ً
ً
رسـمـيــا» ،مــؤكــدا أن «التبجحات
عن اإلبــادة التي أطلقها الرئيس
األميركي لن تقضي على إيران».
وقــال ظريف ،في تغريدة على
ً
«ت ــويـ ـت ــر» إن «ت ـ ــرام ـ ــب م ــدف ــوع ــا
بــال ـفــريــق ب ،ي ــأم ــل أن يـنـجــز ما
فـ ـش ــل اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدر (الـ ـمـ ـق ــدون ــي)
وجـ ـنـ ـكـ ـي ــز(خ ــان) وغ ـي ــره ـم ــا مــن
المعتدين القيام بــه .اإليــرانـيــون
صمدوا آالف السنين ،بينما رحل

ً
المعتدون جميعا» .وختم ظريف
مخاطبا ترامب« :ال تهدد إيــران..
احترمها وهذا سينفع!»

األميركية لهجوم فسيردون .وهذا
أمر يحتاج اإليرانيون إلى التفكير
فيه بتمعن شديد».

بن علوي

«كاتيوشا الخضراء»

إل ــى ذل ــك ،وص ــل وزي ــر الــدولــة
لـلـشــؤون الـخــارجـيــة فــي سلطنة
عمان يوسف بن علوي أمس ،إلى
طـهــران وأج ــرى م ـشــاورات بدأها
بلقاء ظــريــف .وأدت مسقط دور
الوسيط بين واشنطن وطـهــران
قبل التوصل إلى االتفاق النووي.
ومنذ انــدالع التوتر الحالي قبل
أي ـ ـ ــام ،ت ـ ـ ــرددت أنـ ـب ــاء ع ــن ت ـحــرك
عماني إلعادة الهدوء.

إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أجـ ـم ــع ال ـع ــراق ـي ــون
وبينهم فصائل مقربة من إيــران
ومحسوبة على التيار المتشدد
ع ـ ـلـ ــى رف ـ ـ ـ ــض إط ـ ـ ـ ـ ــاق ص ـ ـ ـ ــاروخ
كاتيوشا على السفارة األميركية
في بغداد.
وك ــان الـجـيــش الـعــراقــي أعـلــن،
ً
م ـســاء أم ــس األول ،أن صــاروخــا
أط ـل ــق ع ـلــى الـمـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء
شديدة التحصين ببغداد ،التي
تضم مباني حكومية وسـفــارات
أج ـن ـب ـيــة ،وس ـق ــط قـ ــرب ال ـس ـفــارة
األميركية لكنه لم يؤد إلى سقوط
ضحايا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش ،إن ـ ـ ـ ــه ع ـث ــر
ع ـلــى مـنـصــة إط ـ ــاق الـ ـص ــاروخ
وإن ـ ــه م ـش ــط ال ـم ـن ـط ـقــة لـلـبـحــث
ع ــن ص ــواري ــخ أخ ـ ــرى ق ــد تـكــون
منصوبة هناك.
جاء الهجوم بعد أسبوعين من
تحذير وزير الخارجية األميركي
مــايــك بومبيو ال ـقــادة العراقيين
ً
خالل زيارة لم يعلن عنها سابقا
مـ ــن أن واشـ ـنـ ـط ــن سـ ـت ــرد ب ـق ــوة
إذا أخ ـف ـقــوا ف ــي إب ـق ــاء الـفـصــائــل
المدعومة من إيــران ،التي توسع
نـفــوذهــا فــي ال ـعــراق وتشكل اآلن
ً
جـ ــزءا مــن ج ـهــازه األم ـن ــي ،تحت
السيطرة.
وجاءت زيارة بومبيو بعد أن
أوضحت معلومات استخباراتية
أمـ ـي ــركـ ـي ــة أن فـ ـص ــائ ــل شـيـعـيــة
تساندها إي ــران تنشر صــواريــخ
قــرب قــواعــد تضم قــوات أميركية
وف ــق مــا أعـلـنــه م ـصــدران أمنيان
عراقيان.
وأشـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـس ـ ــؤول م ـ ــن وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة إل ـ ــى أن ــه
ل ـ ــم ت ـع ـل ــن أي جـ ـه ــة حـ ـت ــى اآلن
مـســؤولـيـتـهــا ع ــن ال ـه ـجــوم وأن ــه
لم يؤثر على أي منشأة تشغلها
الــواليــات المتحدة .وقــال« :لكننا
نــأخــذ هــذه الــواقـعــة بشكل جدي
ً
جــدا» ،سنحمل إيــران المسؤولية
إذا شنت قوات الميليشيات التي
ً
تعمل وكـيــا لها أو عناصر من
ً
هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات أيـ ـ ــا م ــن م ـث ــل ه ــذه
ال ـه ـج ـم ــات وسـ ـن ــرد ع ـل ــى إي ـ ــران
ً
طبقا لذلك».
وذك ـ ــر ال ـج ـيــش الـ ـع ــراق ــي ،في
بـ ـ ـي ـ ــان ،أن صـ ـ ـ ـ ــاروخ ك ــات ـي ــوش ــا
سقط في قلب المنطقة الخضراء
قــرب النصب الـتــذكــاري للجندي
ال ـم ـج ـه ــول .وي ـق ــع ال ـن ـصــب على
ب ـ ـعـ ــد ن ـ ـحـ ــو ن ـ ـصـ ــف ك ـي ـل ــوم ـت ــر
شمالي مجمع السفارة األميركية
المترامي األطراف.
وكانت السلطات األميركية قد
أجلت األسبوع الماضي الموظفين

هانت
ف ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ــالـ ــت
بــري ـطــان ـيــا ،أم ـ ــس ،إنـ ــه ي ـجــب أال
تـسـتـهـيــن أي ـ ــران ب ـعــزم ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،م ـ ـحـ ــذرة مـ ــن أن ـ ــه إذا
ت ـع ــرض ــت ال ـم ـص ــال ــح األم ـيــرك ـيــة
لهجوم فإن إدارة ترامب سترد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي جـ ـي ــريـ ـم ــي ه ــان ــت
للصحافيين على هامش اجتماع
لـجـمـعـيــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة في
ج ـن ـي ــف« :أقـ ـ ـ ــول ل ــإي ــران ـي ـي ــن :ال
تستهينوا بعزم الجانب األميركي.
ً
إنهم ال يــريــدون حــربــا مــع إيــران.
لـ ـك ــن إذا تـ ـع ــرض ــت ال ـم ـص ــال ــح

انتفاضة إيرانية على القوانين «المتحجرة»
السيدات يتحدين السلطة بالدراجات والرقص وتنزيه الكالب
●

طهران  -فرزاد قاسمي

فـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ق ــوانـ ـي ــن
وقرارات «متحجرة» ،أبرزها
م ـن ــع الـ ـسـ ـي ــدات م ــن رك ــوب
الــدراجــات وإقــامــة الحفالت
ال ـغ ـن ــائ ـي ــة والـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ــى
الـمــاعــب ،تــزايــدت الــدعــوات
في إيران إلى عصيان مدني
شامل عبر شبكات التواصل
االجتماعي.
وفـ ـ ــي أول ت ـ ـحـ ـ ٍّـد ،قــامــت
مئات اإليرانيات ليل األحد-
االث ـن ـيــن بــركــوب ال ــدراج ــات
الهوائية والسير في وسط
أص ـف ـهــان ب ـعــد تـصــريـحــات
ل ـمــدعــي ع ــام ال ـمــدي ـنــة هــدد
ف ـي ـهــا ب ــاع ـت ـق ــال أي س ـيــدة
تقوم بذلك األمر في األماكن
العامة.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ــدع ـ ـ ــي ع ـ ــام
أصفهان الخميس الماضي

ً
قــرارا يمنع بموجبه المؤسسات
التابعة للبلدية بتأجير دراجات
هــوائـيــة للنساء ويــأمــر الشرطة
بإجبارهن على النزول ومصادرة
هــويــات ـهــن وأخ ـ ــذ تـعـهــد عليهن
ب ـعــدم ت ـك ــرار األمـ ــر أو إحــالـتـهــن
إلى المحاكم بتهم الخروج على
العادات اإلسالمية.
وفي الوقت نفسه ،قام العديد
م ــن اإلي ــران ـي ـي ــن ب ــإن ــزال كــابـهــم
للتنزه في طهران ليلتي السبت
واألحـ ـ ــد م ـت ـحــديــن ق ــان ــون حظر
تجوال الكالب في الشوارع ،تلبية
لــدعــوات للعصيان الـمــدنــي عبر
شبكات التواصل االجتماعي.
وسـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــت أقـ ـ ـ ـ ـ ــوى عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ال ـع ـص ـي ــان الـ ـم ــدن ــي ،ف ــي تـجـمــع
الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــات ف ـ ــي ق ـ ــري ـ ــة «أبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــه»
التاريخية في محافظة أصفهان
إلق ــام ــة ح ـف ـلــة غ ـنــائ ـيــة أحـيـتـهــا
إي ــرانـ ـي ــة غ ـي ــر م ـح ـج ـبــة وك ـل ـلــت
الحفلة الموسيقية برقص العديد

من الحاضرين .وقام الحاضرون
بتصوير هذه الحفلة وتوزيعها
على شبكات التواصل االجتماعي
ونـشــرهــا ووج ـهــوا دع ــوة لباقي
اإليــران ـي ـيــن إل ــى ت ـحــدي قــوانـيــن
وصفوها بالمتحجرة التي تمنع
السيدات من الغناء عبر العصيان
المدني واتخاذ الخطوات نفسها.
وف ـ ــي تـ ـح ـ ٍّـد آخ ـ ـ ــر ،دع ـ ــت ه ــذه
ال ـش ـب ـكــات ال ـس ـي ــدات إل ــى ارتـ ــداء
ألبسة رجالية والدخول بالمئات
إل ــى م ــاع ــب ك ــرة ال ـق ــدم لـتـحــدي
قوانين تمنع السيدات من دخول
ه ــذه ال ـمــاعــب ،فــي حـيــن تـحــدت
أخ ــري ــات قــوان ـيــن ج ــدي ــدة تمنع
السيدات من الكشف عن رؤوسهن
في السيارات.
ورغم منع األكل والشرب خالل
شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،امـتــأت
وســائــل التواصل بــأفــام وصــور
وانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات العـ ـتـ ـق ــال ال ـش ــرط ــة
ل ــأش ـخ ــاص جـ ـه ــروا ب ــاإلف ـط ــار،

ودع ــت لعصيان مــدنــي إلسـقــاط
هذا القانون وفرضه على الشعب.
وأثار فيلم انتشر على شبكات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي غـضــب
اإليرانيين من أبناء المسؤولين
ً
إذ سجل صورا لحادث تسببت به
سيارتا بورشه كانت تتسابقان
بقتل شخص وإصــابــة عــدد آخر
بجروح.
وما عزز الغضب ،خروج إحدى

المتسابقتين والصياح بأنها
ابنة شخصية كبيرة متنفذة
وإذا مــا قـتــل أح ــد فــا يهمها
وأبوها سوف يدفع الدية.
ومـ ـ ـ ــع ت ـ ـصـ ــاعـ ــد ال ـغ ـض ــب
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،تـ ــدخـ ــل ال ـم ــدع ــي
العام واتهم سائقة السيارة
ً
ب ــال ـق ـت ــل الـ ـعـ ـم ــد نـ ـ ـظ ـ ــرا إل ــى
ت ـخ ـط ـي ـهــا ق ــوان ـي ــن ال ـســرعــة
وسط المدينة.

غ ـي ــر األس ــاس ـي ـي ــن م ــن ال ـس ـف ــارة
ببغداد والقنصلية في أربيل.

العامري
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء عـ ــراق ـ ـيـ ــون
إليـ ــران إلدانـ ــة ال ـه ـجــوم وش ــددوا
عـ ـ ـل ـ ــى أن نـ ـ ـش ـ ــوب حـ ـ ـ ـ ــرب ب ـي ــن
طهران وواشنطن سيضر بغداد
والمنطقة كلها.
وح ــث ال ـس ـيــاســي وق ــائ ــد أحــد
الـفـصــائــل ه ــادي ال ـعــامــري ،الــذي
تسيطر كتلته اال نـتـخــا بـيــة على
ث ــان ــي أكـ ـب ــر عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـق ــاع ــد
بــالـبــرلـمــان ،الـعــراقـيـيــن فــي بيان
ً
على «أال يكونوا نارا لهذه الحرب»
التي «ستحرق الجميع».
وردد قيس الخزعلي ،وهو قائد
فصيل آخر ،نفس الموقف وكتب
على «تويتر» أن الحرب لن تكون
من مصلحة واشنطن أو طهران.
وقال العامري في بيان« :نؤكد
أن المسؤولية الوطنية والدينية
والتاريخية تحتم على الجميع
ً
إبعاد شبح الحرب عن العراق أوال
ً
وعن كل المنطقة ثانيا».
وأضاف« :الحرب إذا اشتعلت ال
سمح الله فسوف تحرق الجميع،
لـ ــذا فـ ــإن ك ــل م ــن ي ـح ــاول إش ـعــال
ً
فتيل الحرب انطالقا من العراق
هــو إم ــا جــاهــل أو مــدســوس ،ألن
كل أطراف الحرب التريد الحرب،
فــا الجمهورية اإلســامـيــة تريد
الحرب وال الواليات المتحدة تريد
الـحــرب» .وتــابــع« :الــذي يدفع إلى
الحرب فقط الكيان الصهيوني ،لذا
نهيب بكل العراقيين أال يكونوا
ً
نارا لهذه الحرب».

الخزعلي
مــن جــانـبــه ،ح ــذر زعـيــم حركة
«ع ـ ـصـ ــائـ ــب أهـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــق» ق ـيــس
الخزعلي مما وصفها بمحاولة
ال ـب ـعــض خ ـلــط األوراق م ــن أجــل
إيجاد مبرر للحرب.
وكتب الخزعلي على «تويتر»:
«الـ ـح ــرب ال ـم ـف ـتــرضــة لـيـســت من
مصلحة الجمهورية اإلسالمية
اإليــرانـيــة وال الــواليــات المتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة وإنـ ـم ــا ه ــي مصلحة
إســرائ ـي ـل ـيــة بــام ـت ـيــاز وألس ـب ــاب
عقائدية».
وح ـ ـ ـ ــذر م ـ ــن «عـ ـمـ ـلـ ـي ــات خ ـلــط
األوراق ال ـتــي ي ــراد مـنـهــا إيـجــاد
ذرائ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــرب وي ـ ـ ـ ـ ـ ــراد م ـن ـهــا
اإلضرار بوضع العراق السياسي
واالقتصادي واألمني».

الصدر
ودعــا الزعيم الشيعي مقتدى
الـ ـص ــدر مـ ـس ــاء األح ـ ــد إل ـ ــى ع ــدم
تـ ــأج ـ ـيـ ــج الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ب ـ ـيـ ــن إي ـ ـ ـ ــران
والــواليــات المتحدة وزج العراق

فيها .وقال الصدر ،في بيان« :أنا
لست مع تأجيج الحرب بين إيران
وأم ـيــركــا ول ـســت م ــع زج ال ـعــراق
ف ــي ه ــذه ال ـح ــرب وج ـعـلــه ســاحــة
للصراع».
وأض ـ ــاف« :ن ـح ــن ب ـحــاجــة إلــى
وقفة جادة مع كبار القوم إلبعاد
العراق عن تلكم الحرب الضروس
الـتــي سـتــأكــل األخ ـضــر والـيــابــس
ً
فتجعله ركاما».
وتــابــع ال ـصــدر« :نـحــن بحاجة
إلـ ــى أن ي ــرف ــع ال ـش ـع ــب ال ـع ــراق ــي
ً
صـ ــوتـ ــه م ـ ـ ـنـ ـ ــددا بـ ــال ـ ـحـ ــرب وزج
ال ـعــراق بـهــا ،فــإن لــم تكن للعراق
وقفة واحدة وجادة فستكون تلك
الحرب نهاية للعراق».
وشـ ــدد الــزع ـيــم الـشـيـعــي على
أن ــه «ال الـ ـع ــراق وش ـع ـبــه يتحمل
ً
حربا ونحن بحاجة إلــى السالم
واإلعـمــار وأي طــرف يــزج العراق
بالحرب ويجعله ساحة للمعركة
ً
سيكون عدوا للشعب العراقي».

النجباء
أما معاون األمين العام لحركة
«الـمـقــاومــة اإلســامـيــة ـ النجباء»
نصر الشمري ،فقد رفض «الذرائع
التي تختلقها واشنطن لتأجيج
تـ ـ ــوتـ ـ ــرات أمـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
ً
والعراق» ،مؤكدا «جهوزية النجباء
التامة للرد على أي إجراء أميركي
عدائي».
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع «واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن
إغزامينير» األميركي ،أن الصاروخ
ال ـ ـ ــذي س ـق ــط ب ـم ـح ـيــط ال ـس ـف ــارة
األميركية في المنطقة الخضراء
فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد مـ ـس ــاء األح ـ ـ ـ ــد« ،م ــن
الطراز نفسه الذي ّ
تروجه إيران،
وتستخدمه الجماعات اإلرهابية
بالشرق األوسط».

دوريات وجهورية
إلى ذلك ،وبينما ذكر األسطول
األم ـي ــرك ــي ال ـخــامــس الـ ــذي مـقــره
ال ـب ـح ــري ــن ،أمـ ــس األول ،أن دول
مجلس التعاون الخليجي بدأت
«دوريات أمنية مكثفة» في المياه
الدولية بالخليج العربي منذ يوم
السبت الماضي ،قال قائد سالح
الجو اإليراني العميد طيار ،عزيز
نصير زادة ،أمس ،إنه «لدى القوة
ً
الجوية دوما الجاهزية المعنوية
والقتالية المطلوبة لـلــدفــاع عن
الشعب والمصالح الوطنية».
وأكد نصير زادة «ضرورة األمل
ً
بالنصر اإللهي» ،معتبرا «الرمز في
تحقيق هذا الوعد اإللهي بالنصر
يـتـمـثــل بــال ـص ـمــود واالس ـت ـقــامــة
واإلي ـمــان بالنصر الحتمي أمــام
العدو ،وذلك لدى تفقده لمستوى
ال ـقــدرات والخطط الميدانية في
القواعد الجوية ببوشهر وبندر
عباس وأصفهان».

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

ً
علنيا لخفض التوتر

غراهام لترامب:
تمسك بموقفك

• الصدر :من ًيزج العراق بالحرب
فسنعتبره عدوا
ليندسي غراهام

قوات خاصة بريطانية لحماية الناقالت
أفادت تقارير صحافية بريطانية ،بأن بريطانيا أرسلت عناصر
من القوات الخاصة إلى الشرق األوسط ،كجزء من مهمة سرية جدا
لمواجهة أي هجمات إيرانية على السفن التجارية.
وذكرت صحيفة «دايلي إكسبرس» اليمينية ،أن بريطانيا أرسلت
فرقتين من الوحدات الخاصة انضمتا إلى ناقالت النفط المسجلة
بالمملكة المتحدة التي تبحر في الخليج.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد وصول عناصر الفرقتين إلى
مسرح العمليات ،سيتم تكليفهم بمراقبة النشاط العسكري اإليراني

السعودية تصد صواريخ والحوثيون
ينفون استهداف مكة
أفادت وسائل إعالم سعودية وشهود
ع ـي ــان ب ــاع ـت ــراض ق ـ ــوات ال ــدف ــاع ال ـجــوي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،فـ ـج ــر أم ـ ـ ـ ــس ،ص ــاروخـ ـي ــن
باليستيين األول ف ــوق مــد يـنــة ا لـطــا ئــف
ً
وك ــان متجها إلــى مكة المكرمة ،واآلخــر
فوق مدينة جدة.
وكـتـبــت صـحـيـفــة «ع ـك ــاظ» ف ــي عــددهــا
ال ـصــادر أم ــس ،إن «ق ــوات الــدفــاع الجوي
السعودي تصدت بالطائف بدقة متناهية
ل ـ ـصـ ــاروخ ح ــوث ــي إيـ ــرانـ ــي ق ـب ـيــل ت ـن ــاول
سحور االثنين».
وحسب الصحيفة« :يكشف هذا االعتداء
السافر حقيقة التخطيط اإليراني لزعزعة
أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان،
ً
م ـمــا يــؤكــد ب ـمــا ال ي ــدع م ـج ــاال لـلـشــك ما
ت ـم ــارس ــه إي ـ ـ ــران وعـ ـم ــاؤه ــا م ــن إرهـ ــاب
ح ـق ـي ـق ــي ،إذ لـ ــم ت ـ ـتـ ــورع عـ ــن اس ـت ـه ــداف
المسلمين في شهر رمضان».
ً
ووف ـ ـقـ ــا لـلـصـحـيـفــة «تـ ـ ـ ــداول م ـغ ــردون
مقاطع فيديو لحظة اعتراض الصاروخ
جهة الجزء الشرقي الشمالي من محافظة
الـ ـط ــائ ــف» .وأشـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى أن
ً
ً
الحوثي كــان قــد أطلق صــاروخــا مماثال
قبل نحو عامين تــم اعتراضه فــي سماء
جارة مكة المكرمة.
ونفت جماعة الحوثي اليمنية الموالية
إليــران إطــاق صــاروخ باليستي باتجاه
مكة.
ونقل موقع «المسيرة نــت» الناطق باسم
الحوثيين عن متحدث رسمي باسم القوات
المسلحة الموالية للمتمردين قوله« :عملياتنا
الـعـسـكــريــة ال ن ـتــردد فــي اإلعـ ــان عـنـهــا ،وال

نحتاج إلى أن ننتظر اجتهادات غير صحيحة
تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا».
وكانت «أنصار الله» اعتبرت أمس األول أن
«عملية أرامكو كانت تدشينا لعمليات قادمة
ً
ضــد  300ه ــدف عـسـكــري وح ـي ــوي» ،مشيرة
إلى أن «بنك األهداف يشمل منشآت عسكرية
وحـ ـي ــوي ــة وقـ ــواعـ ــد ع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى امـ ـت ــداد
جغرافيا السعودية واإلمارات».
واألسـبــوع الماضي استهدفت  7طائرات
مسيرة أنـبــوب «ش ــرق ـ غ ــرب» النفطي الــذي
ي ــوص ــل ح ـق ــول الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة بـمــوانــئ
ً
الـبـحــر األح ـم ــر وأل ـح ـقــت اضـ ـ ــرارا بمحطتي
ضــخ تابعتين لشركة «أرامـكــو» بمحافظتي
الدوادمي وعفيف بالرياض.

وف ــي تــأكـيــد لـمــا يـقــولــه مــراقـبــون عــن أن
ه ـجــوم أرام ـك ــو وقـبـلــه الـهـجــوم عـلــى سفن
قبالة ميناء الفجيرة اإلماراتي هو رسالة
ايرانية عنوانها« :النفط مقابل النفط» ،أي
إن محاولة واشنطن وقف صــادرات النفط
اإليراني ستقابلها محاولة إيــران تخريب
إمدادات النفط من الدول العربية المتحالفة
مــع واش ـن ـطــن ،ق ــال سـيــد مـحـمــد حسيني
وزي ــر اإلرشـ ــاد والـثـقــافــة االي ــران ــي السابق
فــي عـهــد الــرئـيــس مـحـمــود أح ـمــدي نـجــاد،
إن ه ـجــوم الـحــوثـيـيــن عـلــى أن ـب ــوب «ش ــرق
غرب» هو رد على محاوالت أميركا تصفير
صادرات النفط.

اختبار جديد لـ «النأي بالنفس» اللبناني في مكة
ّ
تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رسالة من العاهل
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعاه فيها إلى حضور الدورة
الـ  14للقمة اإلسالمية في مكة المكرمة التي تعقد َ
يوم ْي  31مايو
و 1يونيو المقبلين.
وتــوافــق الــرئـيــس عــون مــع رئـيــس الحكومة سعد
ال ـح ــري ــري ع ـلــى أن يـ ــرأس األخ ـي ــر وف ــد ل ـب ـنــان إلــى
القمتين االسالمية ،والعربية الطارئة ،اللتين دعا
إليهما الملك سلمان.
الــدعــوة السعودية الــى القمة الـطــارئــة حــددت
جدول األعمال وهي «بحث االعتداء ات اإليرانية
وتداعياتها على المنطقة» ،فما ا لـمــو قــف ا لــذي
سيتخذه لبنان في هذه القمة؟ وهل سيلتزم
سياسة «النأي بالنفس»؟
م ـص ــادر سـيــاسـيــة مـتــابـعــة
قالت إنه «بمجرد قبول لبنان
ال ــدع ــوة تـحــت ه ــذا الـعـنــوان
فمن غير المنطقي أن يقف
على الحياد إال أن السياسة
الخارجية المتبعة خالل
السنوات الماضية كانت
ملتزمة بالنأي بالنفس».

ولفتت المصادر إلى كالم الحريري مساء أمس األول الذي قال
ّ
إن «التوافق على سياسة النأي بالنفس كانهدفه حماية لبنان من
ّ
نزاعات المنطقة» ،واعتبر أن «أي خرق لهذا التوافق دعوة مباشرة
لضرب مصالح لبنانواللبنانيين فــي ال ــدول العربية ،»في
رسالة يبدو أنها مزدوجة العنوان ،فهي من جهة دعوة
لحزب الله لعدم االنـجــرار إلــى تصعيد ميداني نصرة
إليران ،ومن جهة ثانية ،رأت المصادر أن «هذا الكالم هو
بمنزلة مقدمة لمسعى يجري العمل عليه في الكواليس
لعدم إحراج لبنان في حال صدر بيان شديد اللهجة عن
القمة يدين إيران».
وت ــاب ـع ــت« :ل ـب ـنــان ف ــي م ــوق ــف ال يـحـســد عليه
ً
خصوصا أن رئيس الــوفــد هــو الرئيس
الحريري حليف المملكة األول» ،قبل
أن تختم« :ه ــذا أول اخـتـبــار حقيقي
لسياسة النأي بالنفس».

فــي جميع أنـحــاء جــزيــرة قشم ،التي تعد موقعا للقوارب الحربية
الـبـحــريــة فــي ال ـب ــاد .وأض ــاف ــت أن الـفــريـقـيــن سيعمالن عـلــى جمع
المعلومات أثناء تحرك السفن جنوبا عبر مضيق هرمز وخليج
ُعمان ،حيث يعتقد أنه سيتم نقلهما جوا بواسطة مروحيات البحرية
الملكية ميرلين خارج سلطنة عمان.
وقالت صحيفة «صن أون الين» ،إن وزارة الدفاع البريطانية رفضت
التعليق على ما نشرته «دايلي إكسبرس» ،قائلة إنها «ال تعلق أبدا
على القوات الخاصة».

نــال الرئيس األميركي
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب دعـ ـم ــا
مـ ــؤثـ ــرا مـ ــن ال ـس ـي ـن ــات ــور
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري الـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذ
لـيـنــدســي غ ــراه ــام ،ال ــذي
اتهم إيران بافتعال األزمة
الراهنة مع أميركا.
وخيب غراهام توقعات
ال ـب ـعــض ب ــإع ــان وقــوفــه
خلف الرئيس في الملف
اإلي ــران ــي ،واصـفــا موقفه
بالحازم ،وداعيا إياه الى
أن يتمسك به.
وأك ـ ــد أنـ ــه «فـ ــي الــوقــت
الــذي ال يريد أحــد حربا،
ليكن واض ـحــا إليـ ــران أن
أي ع ـ ــدوان ض ــد مصالح
أمـيــركــا سـيــواجــه بالقوة
الساحقة ،وسينهي النزاع
وفق شروط أميركا».
وكان السيناتور البارز
ق ـ ــال ال ـج ـم ـع ــة« :أري ـ ـ ــد أن
تعرف إيران أن أيامها من
الهرب في الشرق األوسط
قــد ان ـت ـهــت» ،مـضـيـفــا« :ال
أريد حربا مع إيران ،لكني
أري ــد إليـ ــران أن تـفـهــم ما
إذا ا خـ ـت ــاروا مهاجمتنا
فـ ـسـ ـتـ ـك ــون هـ ـ ـن ـ ــاك ح ــرب
وستخسرها».
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فضيحة «حرية النمسا» تلقي بظلها على االنتخابات األوروبية
• برلين تتوقع تجاوز تأثيراتها الحدود وموسكو تنفي عالقتها • انتقادات «كاثوليكية» لسالفيني
ألقت «فضيحة ايبيزا»،
التي ضربت النمسا بظلها
على االنتخابات األوروبية
المقررة الخميس المقبل،
وسط توقعات بأن ّتتأثر ً
أحزاب اليمين المتطرف سلبا
بتداعياتها.

تظاهرات مؤيدة
ألوروبا في النمسا
والمانيا

قبل أيــام من االنتخابات األوروبـيــة التي تأمل
ً
األحزاب القومية األوروبية أن تحقق اختراقا فيها،
خلطت فضيحة مدوية أدت إلــى انهيار التحالف
الحاكم في النمسا الذي يضم المحافظين واليمين
المتطرف ،األوراق في حملة االنتخابات األوروبية،
وهزت الحياة السياسية في النمسا ،حيث سيعود
الناخبون إلى مكاتب االقتراع نهاية الصيف ،واعتبر
وزير الخارجية األلماني هايكو ماس أن تأثيرات
"فضيحة ايبيزا" ،تجاوزت حدود النمسا.
وأشــارت الصحافة المحلية إلى صدمة أنصار
"حــزب حرية النمسا" بعد العار الــذي ألحقه بهذا
الحزب اليميني المتشدد زعيمه هاينز كريستيان
شتراخه ،الذي اضطر السبت إلى االستقالة من كل
مناصبه.
وغــادر شتراخه ( 49عاما) رئاسة الحزب الذي
ً
يديره منذ  14عاما ،وأيضا منصبه كمسؤول ثان في
حكومة سيباستيان كورتز ،الذي كان أقام تحالفا مع
حزب شتراخه بعد فوزه في االنتخابات التشريعية
في اكتوبر .2017
وفي خضم ذلك ،أعلن كورتز تنظيم انتخابات
تشريعية مبكرة .ويتوقع أن تنظم في بداية شهر
سبتمبر بحسب طلب رئيس الدولة الكسندر فان
دير بيلن.
وأع ـ ـ ــرب ك ــورت ــس ع ــن اع ـت ـق ــاده ب ــأن ــه م ــن غير
المستبعد وقوع شتراخه تحت طائلة القانون.
وش ــارك اآلالف ،أمــس األول ،في تظاهرة تأييد
لالتحاد األوروبي في فيينا .وأطلقت في التظاهرة
شعارات ضد رئيس الحكومة و"حزب حرية النمسا".
وفي بضع ساعات ،بات الوضع خارج السيطرة
بالنسبة لزعيم الحزب اليميني المتشدد ،اثر نشر
مقاطع من فيديو سجل خلسة في مدينة ايبيزا في
 ،2017يظهر فيه شتراخه وأحد مساعديه المقربين
يوهان غودينوس ،وهو رئيس الكتلة البرلمانية
الحالية لحزب "الحرية" ،يتناقشان مع سيدة قريبة
قــالــت إنـهــا قريبة شخصية روس ـيــة ثــريــة نــافــذة.
ً
وكانا يتحدثان خصوصا عن منح عقود حكومية
نمساوية مقابل تقديم مساعدات مالية.
إال أن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف،
أكد أمس ،أن "روسيا ال عالقة لها بفضيحة ايبيزا".

ماس
ّ
وف ــي بــرلـيــن ،تــوقــع وزي ــر الـخــارجـيــة األلـمــانــي
هايكو م ــاس ت ـجــاوز تــأثـيــرات "فضيحة ايـبـيــزا"،
حدود النمسا.

سورية في موقع الغارات على كفر نبل أمس

وصف الرئيس األميركي دونالد
ترامب النائب الجمهوري
جاستن عماش الذي طالب
بإقالته بأنه من "وزن الريشة".
وكان نائب ميشيغان المتحدر
من أصل فلسطيني عماش ،قد
اعتبر السبت ،أن ترامب تصرف
بما يمكن اعتباره "عرقلة لسير
العدالة" ،في تحقيق روبرت
مولر .ورد ترامب على عماش
أمس األول ،بالقول" :لم أكن يوما
من المعجبين بجاستن عماش،
وزن الريشة ،الذي يقف في
وجهي وفي وجه بعض أفكارنا
الكبيرة وسياساتنا الجمهورية،
فقط سعيا للكالم عن نفسه
وافتعال الجدل" .وتابع" :جاستن
ليس سوى خاسر يلعب مع
األسف ورقة معارضينا".
(واشنطن ـ ـ أ ف ب)

وقال السياسي المنتمي إلى "الحزب االشتراكي
الديمقراطي" في ألمانيا ،إن الواقعة تمثل "انحطاطا
جديدا للثقافة السياسية".
وأضاف أن "اليمينيين الشعبويين نشيطون على
نحو استثنائي في انتخابات أوروب ــا ،ويمكن لكل
واحد أن يتوقع ما الذي يعنيه عندما يصبح هؤالء
أقوى من الالزم في انتخابات أوروبــا ،وهذا ال يمكن
السماح به ،وأتمنى أن يستخلص المواطنون النتائج
السليمة من ذلك".
في المقابل ،ناشد الرئيس األلماني فرانك فالتر
شتاينماير ،أمس ،المواطنين المشاركة في انتخابات
البرلمان األوروبي ،ودعم القوى الديمقراطية.
وقال" :وجود ألمانيا ديمقراطية في أوروبا موحدة،
تعد ميزة كبير حقا" ،مؤكدا أنه من المجدي العمل ألجل
االستفادة من هذه الميزة العظيمة.
وأضــاف" :مــن المجدي الجدال أيضا حــول األمــر،
وبالتأكيد الذهاب للتصويت".
في غضون ذلــكّ ،
تعرض وزيــر الداخلية اإليطالي
ماتيو سالفيني النتقادات من األوساط الكاثوليكية،

بعدما استخدم رموزا مسيحية في تجمع حاشد مع
زمالئه األوروبيين من اليمين المتطرف.
وجمع هذا الحدث ،الذي أقيم قرب "كاتدرائية دومو"
التاريخية في مدينة ميالنو ،شعبويين مناهضين
للهجرة ومعادين لإلسالم ،في إطار حملة لالنتخابات
البرلمانية األوروبية المقررة من  23إلى  26مايو.
وفي كلمته الختامية ،أمسك زعيم حزب "الرابطة"
ّ
المتطرف بمسبحة ،وتضرع للسيدة مريم
اليميني
ال ـعــذراء ،بعد أن أبــدى احترامه لعدد مــن القديسين
المسيحيين والباباوين السابقين يوحنا بولس الثاني،
وبينديكت السادس عشر.
وعندما ذكر سالفيني البابا فرانسيس ،المدافع عن
سياسات الباب المفتوح للهجرة وهي التي يعارضها
سالفيني بشدة ،كانت هناك أصــوات استهجان من
بين الجمهور.
وبشكل مستتر ،عاتب أمين سر دولــة الفاتيكان
الكاردينال بيترو بارولين ،وهو نائب فرانسيس فعليا،
سلوك سالفيني .وقال بارولين للصحافيين" :أعتقد أن
السياسة مجال يدعو لالنقسام ،في حين أن الله هو

رب الجميع .واالدعاء بأن الله هو لك أمر خطير دائما".
واتهمت مجلة "فاميليا كريستيانا" الكاثوليكية
األسبوعية الموالية لبابوية فرانسيس ،سالفيني
بـ"التشدد السيادي في استغالله للرموز الدينية".

ف ـ ــي تـ ـب ــري ــر ل ـ ـخـ ــرق هـ ــدنـ ــة أع ـل ـن ــت
سريانها من "جانب واحــد" في إدلــب،
اتهمت وزارة الــدفــاع الــروسـيــة جبهة
النصرة سابقا بقصف قاعدتها الجوية
ف ــي ح ـم ـي ـم ـيــم ،م ــؤك ــدة أن دفــاعــات ـهــا
الجوية تصدت لها جميعا دون وقوع
أضرار.
وأع ـل ـنــت وزارة ال ــدف ــاع ش ــن ســاح
ال ـط ـي ــران "ض ــرب ــة م ــوج ـه ــة" ف ــي إدل ــب
استهدفت "موقعا إرهابيا" رصدت منه
إط ــاق  6قــذائــف على قــاعــدة حميميم
التابعة لقواتها في محافظة الالذقية
المجاورة.
وبعد مرور ساعات على إعالن مركز
المصالحة الــروســي أن ق ــوات النظام
بدأت منذ منتصف ليل السبت  -األحد
وقـفــا إلط ــاق ال ـنــار "مــن طــرف واح ــد"،
أكدت وزارة الدفاع ،في بيان" ،رغم وقف
النار الكامل من قبل الجيش السوري
اعتبارا من الساعة  00من يوم  18مايو،
فإن إرهابيي النصرة في منطقة خفض
التصعيد بإدلب يستمرون في إطالق

ال ـق ــذائ ــف واالسـ ـتـ ـف ــزاز ،ف ــي م ـس ــاء 19
مايو حاولوا شنوا هجوما على قاعدة
حميميم بواسطة راجمات الصواريخ".
وأكـ ــد ال ـمــرصــد الـ ـس ــوري مـقـتــل 10
مدنيين ،بينهم خمسة أطـفــال وأربــع
نساء ،بغارات روسية على بلدة كفرنبل
ومـحـيـطـهــا ف ــي ري ــف إدلـ ــب الـجـنــوبــي
الغربي ،ومحيط مشفى في البلدة ،ما
تـسـبــب فــي خــروجــه مــن ال ـخــدمــة ،كما
أحصى مقتل  6مدنيين آخرين بينهم
سـيــدة وطفلتها وثــاثــة أش ـقــاء رجــال
جــراء قصف لـقــوات النظام على إدلــب
ومحيطها.
وأشار المرصد إلى اشتباكات عنيفة
منذ فجر أمس بين قوات الرئيس بشار
األسـ ـ ــد وج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة وال ـف ـصــائــل
ال ـم ـت ـح ــال ـف ــة م ـع ـه ــا ف ـ ــي ري ـ ــف ح ـم ــاة
الـشـمــالــي ،تـتــزامــن مــع غ ــارات روسـيــة
وقصف كثيف يطال مدنا وبلدات عدة
في المنطقة.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،أرسـ ـل ــت فـصــائــل
ال ـم ـع ــارض ــة ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ريـ ــف حـلــب

القاهرة تستعين بشركة أميركية للتنقيب عن الغاز

وفي السياق ،تظاهر آالف األشخاص ،أمس األول،
في مدن ألمانية عدة بينها برلين ،وفرانكفورت،
وه ــام ـب ــورغ ،وكــولــون ـيــا ،ومـيــونـيــخ ،ض ـ ّـد التيار
الـقــومــي ،قبل أسـبــوع مــن االنـتـخــابــات األوروب ـيــة
التي تأمل األح ــزاب القومية األوروبـيــة أن تحقق
ً
اختراقا فيها.
تحرك
وج ــاءت هــذه التظاهرات فــي إط ــار يــوم
ٍ
أوروبي ّ
"ضد القومية" في دول أوروبية عدة بدعوة
من  250منظمة بينها جمعية "أتاك" ،و"برو أسيل"،
و"كامباكت" وبعض األحــزاب .وشــارك المدافعون
ً
عن البيئة أيضا في التظاهرات.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

الشمالي ،الذي تديره تركيا ،تعزيزات
عسكرية لدعم الجبهات في ريف حماة
وإدلب.
وعـ ـ ـ ـ ــرض فـ ـصـ ـي ــل "ت ـ ـج ـ ـمـ ــع أحـ ـ ـ ــرار
الشرقية" أمس تسجيال مصورا أظهر
رتال عسكريا مع آليات مزودة بأسلحة
متوسطة ،في طريقها إلى ريف حماة
الشمالي.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إرسال
فصيل "الجبهة الشامية" ،المنضوي في
"الفيلق الثالث" ،تعزيزات مماثلة إلى
ريف حماة الغربي والشمالي.
وس ـبــق "الـجـبـهــة ال ـشــام ـيــة" خ ــروج
أرتال من فصيل "شهداء الشرقية" إلى
ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ل ـح ـمــاة ،لـلـعـمــل إلــى
جــانــب فـصـيــل "ج ـيــش الـ ـع ــزة" الـتــابــع
للجيش الحر.
إلــى ذل ــك ،زار محافظ حـمــاة محمد
حزوري المناطق التي سيطرت عليها
قوات الحكومة مؤخرا في منطقة الغاب
وقـلـعــة الـمـضـيــق وغ ـيــرهــا ف ــي الــريــف
الشمالي والغربي.

ونشرت صفحة محافظة حماة على
"فيسبوك" ،أمس األول ،صورا لحزوري
فــي مناطق أفــامـيــا والمضيق وجسر
الشريعة ومحطة ضخ المياه في أفاميا،
مؤكدا ضرورة تأهيل الجسر ومحطة
ال ـض ــخ وإعـ ـ ــادة ال ـع ـمــل ل ـهــا بــالـســرعــة
الممكنة.
وفي حين نفى مسؤول بالخارجية
السورية استخدام الـقــوات الحكومية
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ك ـ ـي ـ ـمـ ــاويـ ــة ض ـ ـ ــد م ـس ـل ـح ــي
ال ـم ـع ــارض ــة ف ــي بـ ـل ــدة ك ـب ــان ــي بــريــف
مـحــافـظــة الــاذق ـيــة ،نـفــت وزارة النقل
استثمار أو تأجير مطار دمشق الدولي
أو أي مـطــار آخ ــر فــي ســوريــة مــن قبل
روسيا.
وذكرت الوزارة أنه ضمن بروتوكول
اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة
المشتركة في يناير  2018تمت مناقشة
تأهيل مطاري دمشق وحلب ،وعرض
الجانب الروسي إعادة تأهيلهما وفق
نظام .Bot
(عواصم  -وكاالت)

●

غ ــداة تفجير إرهــابــي استهدف حافلة تقل
سياحا غير بعيد عن أهرامات الجيزة ،أعلنت
وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل  12إرهابيا
ينتمون إلى حركة حسم ،إثر اشتباكات وقعت
في محافظتي القاهرة والجيزة.
وقـ ــالـ ــت وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن ــه
"اسـتـكـمــاال لـجـهــود مــواجـهــة جـمــاعــة اإلخ ــوان
اإلرهابية وردت معلومات لقطاع األمن الوطني،
تـفـيــد ص ـ ــدور تـكـلـيـفــات م ــن قـ ـي ــادات الـجـنــاح
المسلح لتنظيم اإلخ ــوان بــالـخــارج ،لعناصر
حــركــة حـســم الـمـسـلـحــة الـتــابـعــة ل ـهــا ،لتنفيذ
سلسلة مــن العمليات الـعــدائـيــة خــال الفترة
المقبلة ،إلحداث حالة من الفوضى".
وت ـم ـك ـن ــت قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن م ــن ت ـح ــدي ــد م ـكــان
تجمع عدد من عناصر حركة حسم اإلرهابية
في إحــدى الشقق السكنية بمدينة  6أكتوبر،
واستخدامها كوكر لتصنيع العبوات المتفجرة،
وب ـع ــد مــداه ـمــة م ـك ــان تـجـمــع ال ـع ـنــاصــر ردوا
بــإطــاق الـنـيــران تـجــاه ال ـقــوات ،الـتــي تعاملت
مـعـهــا ع ـلــى الـ ـف ــور ،م ــا أس ـفــر ع ــن مـقـتــل  7من
العناصر اإلرهــابـيــة ،ووجــد بحوزتهم  4قطع
سالح آلي وبندقية خرطوش ومواد متفجرة.
كما نجحت ق ــوات الشرطة فــي الكشف عن
تـجـمــع لـعـنــاصــر الـجـمــاعــة اإلرهــاب ـيــة بــإحــدى
الشقق السكنية بــالـشــروق (شــرقــي الـقــاهــرة)،
كانوا يستعدون لتنفيذ عملية عدائية ،فداهمت
القوات الوكر وحدث تبادل إلطالق النار ،أسفر
عن مقتل  5إرهابيين ،وعثر بحوزتهم على 5
بنادق آلية ،وعبوتين معدتين للتفجير.
وشهدت منطقة أهرامات الجيزة ،التي تعد
أه ــم الـمـقــاصــد الـسـيــاحـيــة فــي ال ـعــالــم ،عملية
إرهــاب ـيــة أم ــس األول ،إذ أص ـيــب  17شخصا

بينهم  7سائحين من دولة جنوب إفريقيا ،إثر
تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط
المتحف المصري الكبير ،على بعد مرمى حجر
من حرم أهرامات الجيزة.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،اسـتـقـبــل الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح
الـسـيـســي رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة "نــوبــل
إن ــرج ــي" األم ـيــرك ـيــة ،الـمـتـخـصـصــة ف ــي مـجــال
التنقيب عن الغاز الطبيعي ،ديفيد ستوفر ،في
مقر الرئاسة المصرية أمس ،وناقش معه سبل
تعزيز التعاون بين القاهرة والشركة العالمية،
في وقت تسعى مصر للتحول إلى مصدر رئيس
في منطقة شرق المتوسط.
ونــاقــش الـطــرفــان سـبــل تـعــزيــز اسـتـثـمــارات
الشركة األميركية فــي مصر ،ووجــه السيسي
بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة "نوبل
إنرجي" وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.
وف ـ ــي وق ـ ــت تـ ـت ــزاي ــد ش ـ ـكـ ــاوى ال ـمــواط ـن ـيــن
م ــن تـفــاقــم أزمـ ــة ان ـت ـشــار الـقـمــامــة ف ــي ش ــوارع
القاهرة والمدن الكبرى في المحافظات ،بدأت
ح ـكــومــة مـصـطـفــى م ــدب ــول ــي اتـ ـخ ــاذ خ ـطــوات
جدية لمواجهة األزمة ،إذ عقد عدد من الوزراء
المعنيين اجتماعا أمس ،لمتابعة تنفيذ النظام
الجديد إلعادة تدوير القمامة.
واسـتـضــاف وزي ــر الــدولــة لــإنـتــاج الحربي
محمد سعيد العصار ،في مقر وزارته ،اجتماعه
مع وزيرة التخطيط والمتابعة هالة السعيد،
ووزيــرة البيئة ياسمين فــؤاد ،ووزيــر التنمية
الـمـحـلـيــة مـحـمــود ال ـش ـع ــراوي ،إذ قــالــت هــالــة
السعيد إن الخطة الحكومية تقوم على االنتهاء
من أزمة تراكم النفايات على الطرق ،وتطوير
البنية التحتية لتدوير القمامة ،بالعمل على
توظيف نحو  1.25مليون شخص في المنظومة
الجديدة.

أعلن ّ
حل «الرادا» ...و 3تحديات ّ
جدية عليه مواجهتها
ً
ّ ً
ُمدشنا حقبة جديدة في هذا
ً
ال ـب ـلــد ،الـ ــذي ي ـعــانــي ح ــرب ــا في
ُشــرقــه وص ـعــوبــات اقـتـصــاديــة،
ن ّصب ،أمس ،الممثل والكوميدي
فولوديمير زيلينكسي ،الوافد
ً
ا لـجــد يــد على السياسة رئيسا
ألوكرانيا.
وأق ـ ـس ـ ــم زي ـل ـي ـن ـك ـس ــي أم ـ ــام
ال ـب ــرل ـم ــان ،ال ـي ـم ـيــن ب ــوض ــع يد
عـلــى ال ــدس ـت ــور ،وف ــق الـتـقـلـيــد،
ويد أخرى على إنجيل يعود إلى
القرن السادس عشر.
وي ــأت ــي ه ـ ــذا ب ـع ــد ش ـه ــر مــن
الفوز المدوي لزيلينكسي البالغ
ً
مــن الـعـمــر  41عــامــا عـلــى بترو
ب ــوروشـ ـنـ ـك ــو ،ل ـي ـص ـبــح أص ـغــر
رئيس ألوكرانيا في مرحلة ما
بعد االتحاد السوفياتي.
وبعد القسم ،وفــور تنصيبه
ً
رئ ـي ـس ــا ،ق ــال زيـلـيـنـسـكــي أم ــام
ن ــواب ووفـ ــود دول ـيــة مجتمعة
ف ــي م ـقــر ال ـب ــرل ـم ــان" :أع ـل ــن حل
المجلس األعلى (ال ــرادا)" ،الذي
ً
ً
ً
يتبنى موقفا عدائيا منه ،ممهدا
بذلك لعقد انتخابات مبكرة من
دون انتظار موعدها الذي كان
ً
مقررا في أكتوبر.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــدي ــد ،إن
"مهمته األساسية هي التوصل
إل ـ ــى وق ـ ــف إلطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار فــي
دون ـ ـ ـبـ ـ ــاس" بـ ـش ــرق أوكـ ــران ـ ـيـ ــا،
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـغـ ـنـ ـي ــة ب ـم ـن ــاج ــم
الـ ـفـ ـح ــم الـ ـت ــي ي ـس ـي ـط ــر عـلـيـهــا
ً
ج ــزئـ ـي ــا ان ـف ـص ــال ـي ــون ،وح ـيــث

زيلينسكي ّ
يؤدي القسم في البرلمان أمس (اي بي أيه)
دام مـ ـن ــذ خـمــس
يـ ـ ـ ــدور نـ ـ ـ ــزاع ٍ
سنوات بين الجيش األوكراني
واالنفصاليين الموالين لروسيا
تسبب بمقتل  13ألــف شخص،
ً
مثيرا في إعالنه تصفيق النواب.
وي ــواج ــه زيـلـيـنـكـســي ،ثــاثــة
تحديات كبرى أطرافها جهات
ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــل الـ ـتـ ـع ــام ــل
ً
معها ،ب ــدء ا بالرئيس الروسي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن وصـ ـن ــدوق
ً
النقد الدولي ،وصوال إلى طبقة
سياسية متمردة.
ويقول زيلينكسي إنه مستعد
للتفاوض مع بوتين ،لكن يبقى
ً
حازما بالتأكيد على أن األراضي
فــي ال ـشــرق يـجــب أن تـعــود إلــى

طاجيكستان :قتيلى
«دواعش» ّ
بتمرد سجناء

تظاهرات

ً
ً
مصر :مقتل  12مسلحا من «حسم» زيلينسكي يؤدي اليمين رئيسا ألوكرانيا:
وخطة لمواجهة أزمة القمامة
األولوية لوقف إطالق النار في دونباس
القاهرة  -حسن حافظ

ترامبّ :عماش
من وزن الريشة

متظاهرون في فيينا يرفعون أعالم االتحاد األوروبي خالل
مسيرة ّ
(رويترز)
ضد التطرف القومي أمس األول

موسكو تبرر خرق هدنة إدلب ودمشق تنفي تأجيرها المطار

(أ ف ب)

سلة أخبار

الـسـيــادة األوكــرانـيــة ،ومــن دون
ً
ً
أن تمنح وضعا خاصا ،ويشمل
ذلك حتى شبه جزيرة القرم التي
ضمتها روسيا عام .2014
ويــؤكــد زيلينسكي أنــه يريد
تحديث طريقة الحكم عبر إقرار
إجراء يسمح بإقالة الرئيس ،أو
عبر التنقل برحالت جوية عادية
ب ــدل اس ـت ـخــدام طــائــرة خــاصــة،
لكنه ال يملك أغلبية برلمانية
ت ـس ـمــح ل ــه تـشـكـيــل ح ـكــومــة أو
اعتماد أي إصالحات.
وحـتــى تــاريــخ تنصيبه أثــار
ت ــوت ــرات ب ـيــن فــري ـقــه والـ ـن ــواب
الـ ـ ــذيـ ـ ــن قـ ـ ــالـ ـ ــوا إنـ ـ ـ ــه ي ـت ـص ــرف
بـ"فظاظة" وال يتواصل مباشرة

معهم .واتهمه النائب سيرغي
ف ـي ـت ــوت ـس ـم ــي بـ ــأنـ ــه ي ـت ـص ــرف
ً
"كـ ـ ــاألط ـ ـ ـفـ ـ ــال آمـ ـ ـ ـ ــا أن األمـ ـ ـ ــور
ستحصل كما يشاء".
وإضافة إلــى طبقة سياسية
مـ ـتـ ـم ــردة بـ ــوجـ ــه رئ ـ ـيـ ــس وع ــد
بـ"كسر النظام" ،على زيلينكسي
ً
أي ـض ــا ال ـت ـعــامــل م ــع طـمــوحــات
أصـ ـح ــاب الـ ـم ــال ذوي ال ـن ـفــوذ
الـكـبـيــر ف ــي ال ـح ـيــاة السياسية
األوكرانية واالقتصاد الوطني.
إلى ذلك ،وبعدما وصلت إلى
حافة االنهيار المالي ،استفادت
أوك ــرانـ ـي ــا ف ــي  2014م ــن خطة
إن ـق ــاذ مــال ـيــة غــرب ـيــة ب ــدع ــم من
صندوق النقد الدولي.
ً
لـكــن ن ـظــرا لصعوبة اعتماد
إجراءات تقشف ومكافحة فساد
مـطـلــوبــة فــي الـمـقــابــل ،ضبطت
الجهات المانحة تدفق أموالها
إلى أوكرانيا.
وال يــزال مــن غير المؤكد ما
إذا كان المانحون سيقدمون إلى
أوكرانيا مبلغ  1.3مليار دوالر
متوقع في الشهرين المقبلين،
مــا يجعل وضــع الـبــاد المالي
في حالة غير مستقرة.
وف ــي مــوس ـكــو ،ق ــال الـنــاطــق
ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـكـ ــرم ـ ـل ـ ـيـ ــن ديـ ـمـ ـت ــري
ب ـي ـس ـكــوف ،أم ـ ــس ،إن الــرئ ـيــس
بوتين ال ينوي تهنئة الرئيس
األوكراني الجديد.
(كييف ،موسكو ـ ـ ـ وكاالت)

أعلنت السلطات
الطاجيكستانية ،أمس ،مقتل
 29سجينا بينهم  24إرهابيا
من أعضاء تنظيم "داعش"،
و 3حراس في تمرد وقع مساء
األحد في سجن مدينة وحدة
القريب من دوشانبي عاصمة
هذا البلد الواقع في آسيا
الوسطى .وأكدت وزارة العدل،
في بيان ،أن " 24من أعضاء
داعش قتلوا .اإلسالميون قتلوا
ثالثة حراس" ،موضحة أن
أعضاء التنظيم االرهابي قتلوا
 5سجناء آخرين.
ّ
وبين الذين شاركوا في
العصيان ،بهروز غولمورود (20
عاما) نجل قائد سابق للقوات
الطاجيكستانية السابقة أصبح
من الكوادر المهمة لتنظيم
"داعش" في سورية ،حيث قتل
في سبتمبر .2017

السودان« :التغيير» ّ
تلوح
ًّ
مجددا بالعصيان المدني

لوح تحالف "قوى إعالن
الحرية والتغيير" ،أمس،
بسالح التصعيد من جديد
عبر العصيان المدني
واإلضراب السياسي والمواكب
المليونية للضغط في اتجاه
تسليم السلطة للمدنيين.
وأكدت ،في بيان أصدرته
بالتزامن مع استمرار جلسة
التفاوض مع المجلس
العسكري االنتقالي الحاكم
لحسم الخالف حول رئاسة
المجلس السيادي ونسب
المشاركة فيه ،أنها "ال
تستعجل االنتصار" ،موضحة:
ّ
"لو كنا على عجلة من أمرنا
لدفنت ثورتنا في مهدها".
(الخرطوم  -د ب أ)

السويد تطلب توقيف
أسانج في قضية اغتصاب

أعدت نيابة السويد ،أمس،
طلبا لتوقيف جوليان
أسانج المسجون في
بريطانيا ،بهدف إصدار
مذكرة توقيف أوروبية بحق
مؤسس موقع "ويكيليكس"
المتهم في قضية اغتصاب
بحادثة وقعت في 2010
في استوكهولم .وقالت
مساعدة النائب العام إيفا
ماريا بيرسون "أطلب من
المحكمة إصدار أمر غيابي
بتوقيف أسانج بسبب
شبهات باغتصاب".
ويأتي ذلك بعد أسبوع على
إعادة فتح التحقيق في
هذه القضية ضد االسترالي
الذي اعتقل في  11أبريل
بسفارة اإلكوادور بلندن.
(استوكهولم  -أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة
ً
 16مرشحا في «اليد» ...ورفض
قبول أوراق ممثل اليرموك

أزرق الناشئين ًيدشن تدريباته
اليوم استعدادا لـ «غرب آسيا»

●

أغـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـتـ ـ ــرشـ ـ ــح
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس إدارة
ات ـحــاد ك ــرة ال ـيــد م ـســاء أمــس
األول عـ ـ ـل ـ ــى  16مـ ــر ش ـ ـحـ ــا،
ي ـم ـث ـل ــون  15ن ـ ــادي ـ ــا ،ق ــدم ــوا
أوراقهم لخوض االنتخابات
المقررة في  30الجاري.
ورف ـضــت الـلـجـنــة المؤقتة
إلدارة ش ــؤون االت ـحــاد قبول
أوراق مرشح نــادي اليرموك
ع ـ ـمـ ــاد الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي ،ب ـس ـبــب
حـ ـ ـض ـ ــوره م ـ ـتـ ــأخـ ــرا ل ـت ـقــديــم
أوراق ـ ـ ـ ـ ــه ل ـم ـق ــر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد فــي
ال ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـعـ ــد إغ ـ ـ ـ ــاق بـ ــاب
الترشح بساعتين.

ً
الجهاز الفني يضم  36العبا
حازم ماهر
يدشن منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين
تدريباته في الساعة الثامنة والنصف من مساء
اليوم على الملعب الفرعي الستاد جابر األحمد
ً
الدولي ،استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة
غرب آسيا التي يستضيفها األردن خالل الفترة
من  1إلى  12يوليو المقبل.
واس ـت ـقــر األمـ ــر داخـ ــل الـلـجـنــة ال ـف ـن ـيــة ،الـتــي
يترأسها د .أحمد عجب ،على إقامة المعسكر
ا لـخــار جــي للفريق فــي تركيا منتصف يونيو
المقبل ،والــذي سيتخلله من  3إلى  4مباريات
تـجــريـبـيــة م ــع ف ــرق م ـتــدرجــة ال ـم ـس ـتــوى ،على
أن يغادر الوفد من تركيا إلــى األردن مباشرة
للمشاركة في البطولة.
إل ــى ذلـ ــك ،اخ ـت ــار ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي للمنتخب
ب ـق ـيــادة ال ـم ــدرب إبــراه ـيــم عـبـيــد ،قــائـمــة أولـيــة
ض ـمــت  36الع ـبــا ه ــم :أح ـمــد ال ـك ـن ــدري ،وثــامــر
الـهـبـيــدة ،حـسـيــن ع ـلــي ،عـبــدالــرحـمــن الـخـضــر،
عبدالرضا شهاب ،عذبي المطيري ،مكي القالف،
علي حسن رمضان ،أحمد خورشيد (العربي)،

بدر المنصور ،جاسم الضويحي ،عبدالوهاب
الـ ـهـ ـن ــدي ،ع ـم ــر ال ـم ـط ــر ،ع ـم ــر ال ـع ـت ـي ـبــي ،ف ــواز
المطيري ،ثامر الصليلي (الكويت) ،عبدالرحمن
الرشيدي ،عبدالعزيز السبيعي ،فيصل العنزي،
عبدالعزيز الشمري ،محمد سهيل ،عمر الظفيري
(ال ـن ـص ــر) ،عــذبــي ب ــن ح ـجــي ،ح ـمــد الـقـضـيــب،
يوسف الشمري (القادسية) ،منير السبيعي،
خالد الهاجري (الشباب) ،جراح الهليلي،
فيصل الطليحي (كاظمة) ،خالد السربل،
راش ــد الـمـطـيــري (ال ـج ـه ــراء) ،يوسف
الجمعة ،شبيب الشرعان (الساحل)،
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـي ـ ـحـ ــي (خـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان)،
عبدالعزيز ا لـهــزاع (السالمية)،
سـ ـيـ ــد اإلب ـ ــراهـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي (ري ـ ـ ــوس
ديبورتيو اإلسباني).

كما بات المهاجم فيصل عجب
خــارج الحسابات إلــى حــد كبير،
ألسـبــاب مــاديــة ،إذ طالب الالعب
بالحصول على مبلغ مالي كبير
ل ـق ــاء ت ـجــديــد ع ـق ــده م ــدة مــوســم،
وهو األمر الذي دفع المجلس إلى
التركيز على ا خـتـيــار مهاجمين
أجانب.

ق ــرر مجلس إدرة ن ــادي الفحيحيل،
بــرئــاســة ح ـمــد ال ــدب ــوس ،إس ـن ــاد مهمة
رئــاســة جـهــاز ال ـكــرة بــالـنــادي إل ــى حمد
العجمي فــي الموسم الــريــاضــي المقبل
.2020 -2019
يذكر أن الفحيحيل هبط إلــى دوري
فيفا للدرجة األولى ،رغم تمتعه بإمكانات
جيدة.
ومنح الدبوس للعجمي الحرية الكاملة
فيما يــراه بشأن إدارة ملف الكرة ،سواء
على مستوى الفريق األول ،أو األعـمــار
السنية المختلفة ،وهو األمر الذي أشاد

به العجمي للمقربين منه داخل النادي
وخارجه.
من ناحية أخــرى ،استقر األمــر داخل
مـجـلــس اإلدارة عـلــى ع ــدم تـجــديــد عقد
المحترفين األردنيين إبراهيم الزواهرة
ومـنــذر أبــوعـمــارة ،والمغربي بوشعيب
سـفـيــان ،مــع تـقــديــم الـشـكــر لـهــم عـلــى ما
قــدمــوه لألحمر مــن جـهــود خــال ارت ــداء
شعاره في الموسم الماضي.
وقرر رئيس النادي حمد الدبوس منح
ملف المحترفين إلــى جــانــب الصفقات
المحلية للمدرب ظاهر العدواني ،الذي

المباراة الفاصلة لبراعم «الكويتية لالستثمار» اليوم
تأهل فريق المسار لإلجارة
واالستثمار إلى دور الثمانية
ل ـب ـط ــول ــة الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــراع ـ ــم ف ــي
نسختها الخامسة التي تقام
عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـلـتـطـبـيــق والـ ـت ــدري ــب ،وال ـتــي
تختتم منافساتها  25الجاري.
جاء تأهل "المسار" بتحقيق
ف ـ ـ ـ ــوز مـ ـسـ ـتـ ـح ــق ع ـ ـلـ ــى ف ــري ــق
األكاديمية الرياضية الجزائري
ب ـهــدف ـيــن م ــن دون رد ،لـيــرفــع
رصيده إلى  6نقاط تصدر بها
المجموعة األولى.
وأهـ ـ ـ ـ ــدى فـ ــريـ ــق الـ ـم ــرح ــوم
ال ـف ـنــان ك ــاظــم ال ـق ــاف الـتــأهــل
إلــى "نـقــل وت ـجــارة الـمــواشــي"،
بعد فوزه على فريق المرحوم
الفنان علي المفيدي بهدفين
م ــن دون رد ،لـيـقـتـنــص " ن ـقــل
وتـ ـ ـج ـ ــارة ال ـ ـمـ ــواشـ ــي" ب ـطــاقــة
التأهل عن المجموعة الثانية
برصيد  4نقاط ،في حين ودع

جانب من منافسات البطولة
الـ ـف ــائ ــز ( 3ن ـ ـقـ ــاط) وال ـخ ــاس ــر
(ن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة) ال ـب ـطــولــة من
دورها األول.
وفي مباراة أخرى ،قدم فريق
المرحوم الفنان غانم الصالح
تــذكــرة الـتــأهــل عـلــى "طـبــق من

ذهب" لفريق أكاديمية سبيطلة
الـتــونـســي ،حينما ت ـعــادل مع
فــريــق الـمــرحــوم الفنان جاسم
ا لـصــا لــح بهدفين لكل منهما،
ل ـي ـت ــأه ــل س ـب ـي ـط ـلــة إلـ ـ ــى دور
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ب ــرصـ ـي ــد  4ن ـق ــاط

وتـضــم قــائـمــة المرشحين
النتخابات االتحاد في دورته
الـجــديــدة (16 )2023 - 2019
مرشحا ،وهم الفريق متقاعد
نـ ـ ــاصـ ـ ــر صـ ـ ــالـ ـ ــح ب ـ ـ ــوم ـ ـ ــرزوق
مــرشــح ن ــادي كــاظـمــة ،رئيس
ن ــادي الـقــريــن الـفـخــري أحمد
ال ـش ـحــومــي (نـ ـ ــادي ال ـق ــري ــن)،
م ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـح ـ ـ ــان ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـنـ ـص ــب
ال ــرئـ ـي ــس ،وق ــاي ــد ال ـع ــدوان ــي
(ن ــادي الـكــويــت) مــرشــح على

اإلعالن الرسمي
و سـتـقــوم اللجنة المؤقتة
إلدارة شؤون االتحاد ببحث
أوراق المرشحين ،ثم اإلعالن
رسميا عن قائمة المرشحين
لـمـجـلــس اإلدارة ف ــي دورتـ ــه
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة خ ـ ـ ــال الـ ـي ــومـ ـي ــن
المقبلين.

ً
العجمي رئيسا لجهاز الكرة في الفحيحيل

عجب وأمان خارج حسابات التضامن
استقر األمر داخل جهاز الكرة
بـنــادي التضامن ،بعد التنسيق
مع مجلس إدارة النادي ،برئاسة
م ـ ـبـ ــارك الـ ـمـ ـعـ ـص ــب ،عـ ـل ــى إق ــام ــة
معسكر الفريق األول لكرة القدم
بالنادي في صربيا ،على أن يحدد
مــدرب الفريق الجديد البرازيلي
داك ــون ــا م ــوع ــد ال ـم ـع ـس ـكــر ،وفـقــا
لبرنامج إع ــداد الـفــريــق للموسم
الرياضي المقبل .2020-2019
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن الـتـضــامــن
نجح في البقاء بالدوري الممتاز

ً
 16مرشحا

إبراهيم عبيد مدرب منتخب الناشئين

بـ ـع ــد احـ ـ ـت ـ ــال ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـس ــاب ــع
برصيد  17نقطة ،إ ثــر تغلبه في
الجولة األخيرة على الجهراء على
أرضــه ووســط جماهيره بهدفين
دون رد.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ـم ــت
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن ح ـم ــد أمـ ـ ــان ب ــات
خ ـ ــارج ح ـس ــاب ــات الـ ـن ــادي تـمــامــا
في الموسم المقبل ،وفقا للتقرير
ال ـ ـ ــذي ت ـس ـل ـمــه جـ ـه ــاز ال ـ ـكـ ــرة مــن
ال ـمــدرب الـصــربــي الـســابــق رادي،
الذي قاد الفريق مدة عام ونصف.

محمد عبدالعزيز

م ـن ـصــب أمـ ـي ــن الـ ـس ــر الـ ـع ــام،
وشبيب الـهــاجــري عــن نــادي
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل وم ــرشـ ـح ــان مــن
ال ـ ـنـ ــادي ال ـع ــرب ــي ه ـم ــا ســالــم
ال ـع ـم ـيــري ،وفـ ـ ــؤاد الـبـلــوشــي
عـلــى منصب نــائــب الــرئـيــس،
وفيصل باقر (الصليبيخات)
على منصب أمين الصندوق،
ومشعل القبندي (التضامن)
على منصب أمين الصندوق
المساعد ،ومحمد الحميدي
(ال ـج ـه ــراء) ،وطـ ــال العتيبي
(ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان) ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ذي ـ ــاب
(السالمية) ،وأحمد البحيري
(ال ـش ـبــاب) ،ومحمد العازمي
(الـ ـس ــاح ــل) وال ـن ـج ــم ال ــدول ــي
السابق إسماعيل عبدالقدوس
(خ ـ ـي ـ ـطـ ــان) وعـ ـل ــي ب ــوه ـن ــدي
مــرشــح (ال ـقــادس ـيــة) ومحمد
المطيري (النصر).

متصدرا للمجموعة الخامسة،
مقابل نقطتين لجاسم الصالح
ونقطة واحــدة لغانم الصالح،
ليأتي الفريقان فــي المركزين
الثاني والثالث على التوالي.
وفي مباراة تحصيل حاصل،
تعادل معرض الكويت الدولي
مـ ــع ف ــري ــق ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم ال ـف ـن ــان
عبدالعزيز النمش بهدف لكل
مـنـهـمــا ،ح ـيــث ودع الـفــريـقــان
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات مـ ـبـ ـك ــرا ،بـيـنـمــا
تــأهــل عــن الـمـجـمــوعــة الــرابـعــة
فــريــق ال ـمــرحــوم الـفـنــان ماجد
السلطان.
وت ــأهـ ـل ــت  6ف ـ ــرق إل ـ ــى دور
الثمانية هــي س ــراي للعطور،
والمسارة لإلجارة واالستثمار،
ونـ ـ ـق ـ ــل وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة ال ـ ـمـ ــواشـ ــي،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان م ــاج ــد
ال ـس ـل ـط ــان ،وف ــري ــق أكــادي ـم ـيــة
ف ـ ـ ــرس ـ ـ ــان األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وفـ ــريـ ــق
أكاديمية سبيطلة التونسي،
بـيـنـمــا ش ـهــد الـ ـي ــوم ال ـس ــادس

ل ـل ـب ـطــولــة أمـ ــس ت ــأه ــل  3فــرق
أخرى.
إلى ذلك ،تقام اليوم المباراة
الفاصلة التي سينضم الفائز
بنتيجتها إلــى الـفــرق السبعة
األخ ــرى ،للدخول فــي منافسة
حـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ــوط ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي دور
الثمانية ال ــذي سـيـقــام بنظام
خروج المغلوب ،علما بأن قرعة
هذا الدور قد أجريت أمس عقب
ختام الدور األول.

«ميني جول» اليوم
وم ـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،تـنـطـلــق
اليوم منافسات بطولة "ميني
ج ــول" للسن ال ـعــام الـتــي تقام
بنظام خروج المغلوب.
كما تنطلق اليوم منافسات
بطولة "ميني جــول" لألشبال
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــام بـ ـنـ ـظ ــام خ ـ ــروج
الـ ـمـ ـغـ ـل ــوب بـ ـمـ ـش ــارك ــة  6ف ــرق
أيضا.

ً
من المقرر أن يوقع عقدا يتولى بموجبه
تــدريــب الفحيحيل فــي الموسم المقبل،
بعد وصــول الــدبــوس إلــى اتـفــاق نهائي
معه على تولي المهمة ،وذلك خالل األيام
القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن يحدد العدواني عقب
ً
توليه المهمة رسميا ،المراكز الشاغرة
الـتــي تـحـتــاج إل ــى دع ــم س ــواء بصفقات
مـحـلـيــة أو أجـنـبـيــة ،عـلــى أن يــرفــع بها
توصية إلــى مجلس اإلدارة ،وذل ــك عبر
جهاز الكرة ،للتعاقد معها.

كاظمة بوابة بونياك الجديدة
توصلت إدارة ا لـكــرة في
نـ ـ ــادي ك ــاظ ـم ــة إل ـ ــى ات ـف ــاق
ر سـمــي مــع مــدرب منتخب
الكويت والجهراء والعربي
ا لـســا بــق ،ا لـصــر بــي بوريس
بونياك ،لقيادة البرتقالي
في الموسم المقبل.
وكشفت إدارة البرتقالي
ب ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة عـ ـ ـض ـ ــو مـ ـج ـل ــس
اإلدارة و مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول م ـل ــف
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،فـ ـ ــواز ب ـخ ـيــت،
ع ــن إسـ ـن ــاد م ـه ـمــة ال ـفــريــق
األول لكرة القدم لبونياك،
عـ ـل ــى أن يـ ـت ــو ل ــى ا ل ـ ـمـ ــدرب
السابق للفريق عبدالحميد
العسعوسي مهمة تدريب
ال ـش ـب ــاب ،وم ـح ـمــد الـنـمــش
مهمة قطاع الناشئين.
وي ـ ـسـ ــاعـ ــد بـ ــون ـ ـيـ ــاك فــي
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لـلـبــرتـقــالــي
مواطنه ألكسندر ،في حين
لم يتم االستقرار على بقية
أعضاء الجهاز الفني.

قدم نجما الكرة البرازيلية أسطورة
الــدفــاع كــافــو ،وأيـقــونــة ك ــرة الـصــاالت
فالكاو ،لوحة فنية من اإلبداع والسحر
ال ـكــروي خــال م ـبــاراة تـحــدي األبـطــال
التي جمعتهما ضمن منافسات اليوم
الــرابــع عشر ب ــدورة المرحوم عبدالله
م ـش ــاري ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة لـكــرة
القدم.
وك ــان جـمـهــور ال ـ ــدورة عـلــى مــوعــد
استثنائي لالستمتاع بمهارات فالكاو،
أحد أفضل العبي "الصاالت" الذين مروا
على البرازيل ،وأحد أمهر الالعبين على
اإلطالق ،وصاحب الشعبية الطاغية في
شتى أنحاء العالم.
بــدوره ،لم يترك كافو الساحة أمام
فالكاو لينثر إبداعاته بمفرده ،حيث
بادله أسطورة دفاع السيليساو بتقديم
لمحات فنية رائـعــة نــالــت استحسان
الـجـمـهــور ،وكـشـفــت عــن شغفه بلعبه
"الصاالت".
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ف ـ ــاص ـ ــا مــن
ال ـم ـهــارات والـلـمـســات فــي واحـ ــدة من
أجمل وأمتع المباريات االستعراضية
ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـ ــدورة ف ــي الـسـنــوات
الماضية ،كما شارك أيضا مجموعة من
العبيها في إمتاع الجماهير ،لتنتهي
ال ـم ـبــاراة ب ـفــوز فــريــق فــالـكــاو بعشرة
أهداف مقابل تسعة.

وتكون فريق فالكاو (نجوم زين) من:
سالم الصميعي ،معاذ عسيري ،كريم
مـ ــراد ،سـعــد تــوفـيــق ،أنـجـلــو ،ادون ـيــز،
فامبيتا ،والمدرب ايدر.
وضم فريق كافو (نجوم الروضان)
كـ ــا م ـ ــن :هـ ـم ــان الـ ـهـ ـم ــان ،ج ـي ـف ــارا،
استرينغاري ،حمزة أشكناني ،أحمد
ال ـع ـجــارمــة ،مـحـمــد ال ـشــاف ـعــي ،دودو،
والمدرب ريكو.

«بي ام دبليو» يحسم الصدارة
شهدت منافسات اليوم الرابع عشر
تغلب فريق بي ام دبليو على مجموعة
عـبــدالـعــزيــز الـخــالــدي بهدفين مقابل
هــدف ،وسجل للفائز ستيفاني ومان
فروي ،وللخاسر طارق الزبير ،ليحسم
ال ـف ــائ ــز ص ـ ــراع ال ـ ـصـ ــدارة لـمـصـلـحـتــه
متفوقا بنقطة وحيدة على الخالدي،
بعد أن تأهال معا للدور التالي.
في المواجهة األخرى ،تغلب كويت
ستيل على صناعات التبريد بسبعة
أهداف نظيفة.

بوريس بونياك

مواجهات حاسمة
تـشـهــد م ـنــاف ـســات ال ـي ــوم ال ـســادس
عشر ثالث مباريات ،حيث يلتقي شركة

تحية واستحسان من الجمهور
الــذي أبــدع في الشوط الثاني ،وصنع
ه ــدف ــا ألحـ ـم ــد ح ـس ــن ق ـب ــل أن ي ـتــألــق
ويسجل ثاني األهــداف ،بينما أضاف
أحمد الصاوي ثالث األهداف.

ويـ ــديـ ــن ف ــري ــق ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم ضـ ــاري
العثمان بــالـفــوز لـحــازم رأف ــت وجابر
أحمد.
وتستكمل منافسات ال ــدورة اليوم

باختصار
مرشح التضامن المسيلم
ً
رئيسا التحاد الجودو
نجح سعد المسيلم
"مرشح نادي التضامن"
في الحصول على تقة
أعضاء الجمعية العمومية
التحاد الجودو ،ليكون
ً
رئيسا لمجلس االدارة في
دورته المقبلة .2023-2019
وكانت الجمعية العمومية
لالتحاد عقدت اجتماعها
"غير العادي" أمس االول
في مقر باللجنة االولمبية،
وذلك النتخابات مجلس
االدارة الجديد ،وكانت
النتائج كالتالي :عيد
العنزي (الشباب) نائبا
لرئيس مجلس االدارة،
وأحمد العتيبي (خيطان)
أمينا للسر ،ويوسف
العنزي (الصليبيخات)
أمينا للصندوق ،ومحمد
الذايدي (الجهراء) أمين
السر المساعد ،وبدر
العازمي (الساحل) أمين
الصندوق المساعد،
واألعضاء حسين أكبر
(السالمية) وسعود أبو
عباس (الكويت) ورياض
مال الله (اليرموك).

اليوسف يجتمع مع
مسؤولي «فيفا»

غادر رئيس مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم ،الشيخ
أحمد اليوسف ،البالد أمس،
متوجها إلى مقر االتحاد
الدولي لكرة القدم بمدينة
زيورخ ،وذلك لعقد عدة
اجتماعات مع مسؤولي
"فيفا" خاصة بالكرة
الكويتية واالتحاد.
تأتي هذه االجتماعات بناء
على دعوة تلقاها اليوسف
من مسؤولي االتحاد
الدولي لكرة القدم.

اقترب من المقدوني
الجهراء ً
كنجزيف مدربا للسلة

كافو وفالكاو قدما لوحة فنية من اإلبداع الكروي في «الروضان»
ال ــزام ــل لـلـتــأهـيــل م ــع فــريــق الـمــرحــوم
عبداللطيف الفضالة ،ونــادي االتحاد
مـ ــع ه ــولـ ـي ــداي ان ،وشـ ـ ـ ــاري ك ـ ــار مــع
الخليج للكابالت.
وي ـم ـلــك ال ـف ـضــالــة  6نـ ـق ــاط ،مـقــابــل
 3ل ــات ـح ــاد وال ـ ــزام ـ ــل ،ب ـي ـن ـمــا يـتــذيــل
هــول ـيــداي إن الـمـجـمــوعــة دون نـقــاط،
وسيكون الخطأ ممنوعا على الفرق
ال ــ 4فــي ظــل عــدم حسم تــأهــل أو وداع
أي ف ــري ــق ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي ،وفـ ــي ح ــال
تساوي أكثر من فريق في عدد النقاط
يتم اللجوء للمواجهات المباشرة قبل
احتساب فرق األهداف.
ف ــي ق ـمــة م ــواج ـه ــات الـ ـي ــوم ال ــراب ــع
ع ـشــر م ــن ع ـمــر دورة ال ـب ــراع ــم ،تمكن
فريق سترايكرز من إطاحة الجوازات
بعد الـفــوز بثالثية مــن دون رد ،فيما
ع ـبــر كـ ــام دك ــات ــرة ع ـق ـبــة الـفـحـيـحـيــل
بركالت الترجيح بثالثة أهداف مقابل
هــدف ـيــن ،وف ــي ال ـل ـقــاء األخ ـي ــر تخطى
فريق المرحوم ضاري العثمان منافسه
ليفربول بهدفين نظيفين.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة سـ ـت ــرايـ ـك ــرز
والـ ـج ــوازات الـمـتـعــة واإلث ـ ــارة ،والـتــي
جـ ــاءت مـتـكــافـئــة ف ــي شــوط ـهــا األول،
فـضــا ع ــن الـلـمـســات وال ـف ـن ـيــات الـتــي
جــاء ت وال أروع مــن العبي الفريقين،
السيما عمر عبدربه نجم سترايكرز،
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عبر مواجهتين ،فيلعب فريق المرحوم
الـشـيــخ خــالــد ال ـيــوســف حــامــل اللقب
مــع ال ــروم ــن ت ــاد ،بينما يــواجــه نــادي
التضامن نجوم البراعم.

علمت "الجريدة" أن مجلس
إدارة نادي الجهراء اتفق مع
المدرب المقدوني جورج
كنجزيف لتولي مهمة
تدريب الفريق األول لكرة
السلة ،خلفا للصربي زوران
كريكوفيتش الذي لم يتم
تجديد عقده.
سبق لكنجزيف أن درب
ناديي الساحل والنصر،
وحقق مع األول لقب بطولة
كأس االتحاد ،كما حقق مع
الثاني المركز الثالث في
كأس االتحاد ايضا .ومن
المتوقع أن يتم التوقيع
بين الطرفين خالل أيام ،في
حال وصول كنجزيف الى
الكويت.

«الهزيم» الرمضانية لكرة
السلة تنطلق اليوم

تنطلق في الساعة الثالثة
عصر اليوم على صالة
نادي اليرموك بطولة
الهزيم لكرة السلة،
بمشاركة  7فرق من
الفتيات ،و 12فريقا من
الرجال .وتستمر منافسات
البطولة حتى الجمعة
المقبل ،ويشهد اليوم
االفتتاحي منافسة بين
الفتيات ،على أن تخصص
األيام األربعة المقبلة
لمنافسات الرجال.
من جانبهّ ،بين رئيس
اللجنة العليا المنظمة
للبطولة دكتور نائل الهزيم
أن حرص القائمين على
البطولة جاء بعد النجاح
الكبير لها على مستوى
مشاركة الرجال.
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جانب من مراسم تتويج نادي يوفنتوس

اشتعل سباق المنافسة
على التأهل لبطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
في بطولة الدوري اإليطالي
لكرة القدم بين ُفرق أتاالنتا
وإنتر وميالن ،إذ أجل كشف
النقاب عن هوية الفريقين
اللذين سيرافقان يوفنتوس
ونابولي في المسابقة القارية
للموسم القادم إلى المرحلة
األخيرة للبطولة المحلية.

بــالــوقــوف والـتـصـفـيــق وال ــاف ـت ــات وال ــدم ــوع
ً
أي ـ ـضـ ــا ،ودعـ ـ ــت ج ـمــاه ـيــر ي ــوف ـن ـت ــوس الـ ـم ــدرب
مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغــري وق ـل ــب ال ــدف ــاع أن ــدري ــا
بارزالي اللذين خاضا األحد مباراتهما األخيرة
في ملعب "أليانز ستاديوم" وانتهت بتعادل بشق
النفس للبطل ومصيري لضيفه أتاالنتا  1-1في
المرحلة  37قبل األخيرة من الدوري اإليطالي.
وكانت مباراة األحد األخيرة ليوفنتوس على
ملعبه بقيادة أليغري الذي لم تشفع له األلقاب
الـخـمـســة الـمـتـتــالـيــة ال ـتــي أح ــرزه ــا فــي ال ــدوري
خالل مواسمه الخمسة مع "السيدة العجوز" ،أو
األربعة المتتالية في الكأس وال حتى الوصول
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ،إذ اتخذ
القرار باالنفصال بين الطرفين في نهاية الموسم
الحالي الــذي يختتمه األحــد المقبل فــي ملعب
سمبدوريا.
وصدر القرار الجمعة بعدم استمرار أليغري
رغ ــم الــدعــم ال ــذي يحظى بــه مــن رئـيــس الـنــادي
أندريا أنييلي ،وذلك بسبب إصرار نائب رئيس
مجلس اإلدارة ا لـنـجــم التشيكي ا لـســا بــق بافل
نــدفـيــد وال ـمــديــر الــريــاضــي فــابـيــو بــاراتـيـتـشــي
على رحيله بسبب فشل الفريق في تجاوز ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه
أمام أياكس الهولندي  2-1في اإلياب بحسب ما
تناقلت وسائل اإلعالم اإليطالية.
ً
وكــانــت ال ـم ـبــاراة مـمـيــزة أي ـضــا لقلب الــدفــاع
ً
بــارزالــي ال ــذي خــاض أيـضــا لـقــاءه األخـيــر أمــام
جماهير "بيانكونيري" إذ سيعتزل اللعب في
نهاية الموسم.

ً
وبــدأ بارزالي " 38عاما" الــذي دافــع عن ألوان
يوفنتوس منذ يناير  2011وتوج معه بثمانية
ألقاب متتالية في "سيري أ" وأربعة في مسابقة
ً
ً
كأس إيطاليا ،اللقاء أساسيا تكريما له على ما
قدمه خالل مشواره مع فريق "السيدة العجوز"
ً
ال ــذي كــرم أيـضــا نجمه البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو قبيل اللقاء لنيله جائزة أفضل العب
في إيطاليا هذا الموسم ،بحضور القائد السابق
ً
ح ــارس بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي حــالـيــا
جانلويجي بوفون.

إيليشيتش يفتتح التسجيل
وب ـعــد سـلـسـلــة م ــن ال ـف ــرص لـلـفــريـقـيــن ،وجــد
ً
يوفنتوس نفسه متخلفا في الدقيقة  33عندما
حصل أتاالنتا على ركلة ركنية في الجهة اليمنى،
فوصلت الكرة الى أندريا ماسييلو الذي حولها
عند القائم القريب فواصلت طريقها حتى القائم
البعيد حيث كان السلوفيني يوسيب إيليشيتش
ً
متربصا ،فتابعها في شباك الحارس البولندي
ً
فويتشخ تشيشني ،مانحا فريقه هدفه الـ 100هذا
الموسم في جميع المسابقات ،وهو رقم لم يصل
له أي فريق حتى يوفنتوس.
وانتهى الشوط األول على هذه النتيجة وبقي
الوضع على حاله رغم محاوالت يوفنتوس الذي
ودعه بارزالي في الدقيقة  60بالدموع والعناق
ً
الس ـي ـمــا م ــع أل ـي ـغ ــري ،ت ــارك ــا م ـكــانــه لـلـمـهــاجــم
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي غير مجرى
األمور وأهدى "السيدة العجوز" التعادل بهدف
رائ ــع بعدما انـقــض على الـكــرة إثــر عرضية من

الكولومبي خوان كواردادو وحولها بحنكة من
زاوي ــة صعبة بين ساقي الـحــارس بيارلويجي
غوليني وإلى الشباك (.)80
وبهذا التعادل ،بقي مصير أتاالنتا بين يديه
بخصوص مشاركته األولى في دوري األبطال ،بل
أنه صعد إلى المركز الثالث بفارق المواجهتين
المباشرتين عن إنتر ميالن بعد الخسارة المذلة
ال ـتــي تـلـقــاهــا األخ ـيــر عـلــى يــد مضيفه نــابــولــي
الوصيف بهدف لألرجنتيني م ــاورو إيـكــاردي
( 81من ركلة جزاء) ،مقابل أربعة للبولندي بيوتر
زيلينسكي ( )16والبلجيكي درايــز مرتنز ()61
واإلسباني فابيان رويز ( 71و.)78

انتصار ثمين لميالن
وبقي فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني
أمام ميالن الخامس لكن بفارق نقطة فقط بعدما
حقق األخير ،الحالم بالعودة إلى دوري األبطال
ألول مــرة منذ موسم  ،2014-2013فــوزه الثالث
ً
تــوال ـيــا وج ــاء عـلــى حـســاب ضيفه فــروزيـنــونــي
الهابط إلى الدرجة الثانية -2صفر.
ويدين فريق المدرب جينارو غاتوزو بفوزه
ً
الثمين أوال إلــى حارسه جانلويجي دوناروما
الذي حرم الضيوف من افتتاح التسجيل بصده
ركلة جزاء في الدقيقة  50لكاميلو تشيانو ،ثم إلى
البولندي كريستوف بيونتيك واإلسباني سوسو
اللذين أراحــا أعصاب  60ألف مشجع في ملعب
"سان سيرو" ،بعدما سجل األول هدف االفتتاح
ً
( )57ليرفع رصيده إلــى  22هدفا هــذا الموسم،
والثاني هدف االطمئنان (.)66

مبابي يفتح باب التكهنات حول مستقبله
فتح المهاجم الشاب كيليان مبابي باب التكهنات على مصراعيه
بشأن مستقبله الكروي ،بحديثه األحد لدى تسلمه جائزة أفضل
العــب فــي ال ــدوري الفرنسي لـكــرة الـقــدم لموسم  2019-2018عن

مبابي

رغبته في تولي مسؤوليات أكبر في ناديه باريس سان جرمان
"أو في مكان آخر".
وبرز الالعب البالغ من العمر  20عاما في الموسمين الماضيين
الى حد بات يعتبر من أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة الفرنسية
منذ أعوام طويلة ،وساهم بشكل أساسي في قيادة منتخب بالده
الى لقب مونديال روسيا  ،2018حيث سجل أربعة أهداف أحدها
في النهائي ضد كرواتيا (.)2-4
ولمع نجم مبابي بداية مع فريق موناكو حيث أحرز لقب الدوري
المحلي عام  ،2017قبل أن ينتقل في صيف العام ذاتــه الى نادي
العاصمة بصفقة قدرت قيمتها بـ  180مليون يورو ،جعلت منه ثاني
أغلى العب في تاريخ اللعبة بعد زميله البرازيلي نيمار الذي قدم
في الصيف نفسه من برشلونة اإلسباني لقاء  222مليون يورو.
وبـعــد تسلمه جــائــزة أفـضــل العــب مــن رابـطــة ال ــدوري فــي حفل
أمس االول ،فاجأ مبابي المتابعين بقوله إن الجائزة "لحظة مهمة
بالنسبة إلي ،نقطة تحول في مسيرتي" ،مشيرا في تصريحات لقناة
"بي إن سبورتس" الى أن الوقت حان "لتحمل مسؤوليات أكبر ،ربما
في باريس سان جرمان ،وربما في مكان آخر".
وتتحدث تقارير صحافية السيما في اآلونة األخيرة ،عن احتمال
انتقال مبابي الى ريال مدريد اإلسباني حيث سيلعب تحت إشراف
مواطنه زيــن الــديــن زي ــدان ال ــذي عــاد هــذا الموسم لقيادة اإلدارة
الفنية للنادي الملكي ،ومن المتوقع أن يبذل نشاطا كبيرا في سوق
االنتقاالت المقبلة ويجري تعديالت على تشكيلته ،سعيا إلعادة
األلــق في الموسم المقبل الى الفريق األبيض بعد موسم مخيب
لآلمال محليا وقاريا.

ويختتم ميالن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـف ـ ــوق
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أتـ ـ ــاالن ـ ـ ـتـ ـ ــا
ف ـ ــي ال ـم ــواج ـه ـت ـي ــن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرت ـ ـيـ ــن ل ـك ـن ــه
خ ـس ــر مـ ـب ــاراتـ ـي ــه مـ ــع جـ ــاره
إنـتــر ه ــذا الـمــوســم ،م ـشــواره خــارج
ملعبه ضد سبال ،في حين يلعب أتاالنتا
ً
ب ـي ــن ج ـم ــاه ـي ــره أم ـ ــام س ــاس ــوول ــو ،عـلـمــا
ً
أن روم ــا أي ـضــا مــا زال فــي دائ ــرة الـصــراع
ألن ــه يـتـخـلــف ب ـف ــارق نـقـطـتـيــن ع ــن مـيــان
ً
وأت ــاالن ـت ــا ،خ ــاف ــا لـتــوريـنــو ال ــذي تبخر
األحد حلمه بالمشاركة في دوري األبطال
للمرة الثانية فقط (األولى موسم -1976
 ،)1977بخسارته القاسية أمام مضيفه
إمبولي .4-1
ً
وبدا إمبولي عازما على االستفادة
مــن ت ـعــادل جـنــوى مــع كــالـيــاري ()1-1
السبت لترك المركز الثامن عشر الذي
يـهـبــط صــاحـبــه إل ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة،
ون ـج ــح ف ــي تـحـقـيــق م ـب ـت ـغــاه بفضل
رباعية تناوب على تسجيلها الغاني
أف ــري ــي أك ـ ــوا ( )27وكــري ـس ـت ـيــان ديــل
أوركـ ــو ( )65وجـيــوفــانــي دي لــورنــزو
( )70وفرانشيسكو كابوتو ( ،)89فيما
أتى هدف الضيوف عبر اإلسباني ياو
فالكي (.)56

أليغري

غلطة سراي يحتفظ بلقب الدوري التركي

فاتح تيريم مدرب غلطة سراي بعد الفوز
احـتـفــظ فــريــق غلطة س ــراي بلقب ال ــدوري
ال ـت ــرك ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم وح ـق ـقــه ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
والعشرين في تاريخه (رقم قياسي) ،بفوزه األحد
في المرحلة ما قبل األخيرة على باشاك شهير
 ،1-2في "ديربي" بين فريقي مدينة اسطنبول.
ودخ ــل الفريقان الـمـبــاراة متساويين على
صعيد النقاط ومتعادلين  1-1في مباراة الذهاب

ال ـتــي أقـيـمــت بينهما ف ــي ديـسـمـبــر ،م ــا جعل
المواجهة مفصلية نظرا ألن أفضلية المواجهات
المباشرة كانت ستحسم اللقب في حال أنهى
الفريقان الموسم متساويين على صعيد النقاط.
لكن باشاك شهير انتزع التقدم في الدقيقة
 17بهدف للبوسني رياض باييتش الذي أبقى
على آمال فريقه بنيل لقب الدوري المحلي للمرة

األولى في تاريخه ،بعد موسم هيمن فيه على
مراحل طويلة من البطولة .لكن غلطة سراي الذي
يشرف عليه المدرب المخضرم فاتح تريم ،قلب
النتيجة في الشوط الثاني من المباراة ،وسجل
هــدف الـتـعــادل عبر الــدولــي الـجــزائــري سفيان
فغولي ( ،)47قبل أن يمنحه النيجيري هنري
أونييكورو هدف الفوز في الدقيقة .64

مانشستر سيتي يتطلع إلى المستقبل بعد ثالثيته التاريخية
بعد أن حقق مانشستر سيتي إنجازا تاريخيا
بإحراز ثالثية الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
وكأس رابطة المحترفين اإلنكليزية وكأس االتحاد
اإلنكليزي ،أصبح هناك تساؤل واحد يتردد داخل
أروقة النادي وكذلك بين جماهيره ،وهو :ما الذي
يتعين على الفريق أن يفعله اآلن؟
وقدم مانشستر سيتي ما يمكن أن يعتبر أفضل
موسم له على اإلطالق لفريق في تاريخ كرة القدم
اإلنكليزية على المستوى المحلي ،وقــد استكمل
تتويجه بالثالثية بالفوز على واتـفــورد  -6صفر
السبت في نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي.
وقـ ــال ب ـي ــرن ــاردو سيلفا الع ــب خ ــط وس ــط الـفــريــق:
"التتويج بجميع ألقاب البطوالت المحلية للمرة األولى
أمر مذهل ...اآلن حان وقت الراحة واالحتفال ،وفي الموسم
المقبل علينا محاولة حصد هذه األلقاب مجددا".
وبعد أن أثبت سيتي نفسه كواحد من أندية القمة في
إنكلترا ،ال تزال سحابة تلقي بظاللها فوق تلك اإلنجازات.

صفقات بمليار جنيه
الطاقم التدريبي بنادي مانشستر سيتي

وم ـن ــذ ش ـ ــراء الـ ـن ــادي ف ــي  ،2008أن ـف ــق ال ـمــاك
اإلماراتيون أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.27

مليار دوالر) على صفقات الالعبين ،لتحويل ناد
بقي فترة في الظل إلى واحد من أبرز األندية.
لكن هذا التطور الكبير أثار بعض التساؤالت وحاالت
من الجدل ،التي قد تؤثر على آمال الفريق في التتويج
األكثر أهمية ،وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.
ويجري االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) حاليا
تحقيقات مــع الـنــادي بشأن ادع ــاء ات انتهاك قواعد
الـلـعــب ال ـمــالــي الـنـظـيــف ،وق ــد ذك ــر تـقــريــر لصحيفة
"نيويورك تايمز" قبل أيام أن النادي قد يواجه اإليقاف
مدة موسم واحد عن المشاركة بدوري األبطال.
ووصف النادي تلك االدعاءات بأنها خاطئة ،وهو
ما أكــده مجددا جوسيب غوارديوال المدير الفني
للفريق عقب مباراة أمس.
وقــال غــوارديــوال ،فــي المؤتمر الصحافي الــذي
عقد عقب نهاية المباراة" :قلت عدة مرات إنني أثق
بالنادي ،وإذا أقــر اليويفا بارتكابنا أي مخالفة،
ً
فإننا سنتعرض لعقوبة" ،مضيفا" :أعرف أن الناس
يرغبون في أن يرونا مذنبين ،لكننا بريئون إلى
حين إثبات إدانتنا .واليون نحن بريئون".
وبدأت استعدادات مانشستر سيتي على أرض الواقع
األحد عندما أعلن فينسنت كومباني ،الذي ارتدى شارة

قيادة الفريق لفترة طويلة ،أنه بصدد الرحيل عن الفريق
لبدء مشوار جديد بنادي أندرلخت البلجيكي.
وك ــان كومباني بمنزلة قلب نــابــض بالفريق ،رغم
معاناته من اإلصابات خالل الموسمين األخيرين.
وقال كومباني عقب نهائي بطولة الكأس" :إنه
بالنسبة لي ،أفضل فريق في العالم".
وخرج مانشستر سيتي من دور الثمانية بدوري
األب ـط ــال ب ـقــاعــدة اح ـت ـســاب ال ـه ــدف خ ــارج األرض
بهدفين ،أم ــام توتنهام ال ــذي واص ــل م ـشــواره في
البطولة ويتأهب للقاء ليفربول في النهائي.
وقال غوارديوال" :إنه واحد من أفضل المواسم التي
قضيتها خالل مسيرتي التدريبية ،ال أقول إنه األفضل،
ً
ولكنه من بين األفضل بالتأكيد" ،مبينا أن "االستمرار في
كل المسابقات مدة عشرة أشهر وتحقيق الفريق إنجازا
غير مسبوق ،هو أمــر رائ ــع" .وتابع" :إنني أحــب دوري
األبـطــال ،ولكن ما حققناه يعد أصعب من الفوز بلقب
دوري أبطال أوروبا".
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان السيتي التطور
بشكل أفضل ،أكــد غــوارديــوال حتمية ذلــك ،معقبا:
"يجب علينا ذلــك ،والتحسن هو أمر ممكن دائما،
فال معنى للبقاء على نفس الحال".
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فرض إيبار التعادل اإليجابي
على ضيفه وبطل الليغا
برشلونة بهدفين لمثلهما
أمس األول على ملعب
«إيبوروا» في آخر مواجهات
الموسم بدوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم.

اختتم برشلونة م ـشــواره في
بـطــولــة الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي لـكــرة
الـ ـق ــدم هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ،بــال ـت ـعــادل
 2-2مع مضيفه إيبار أمس األول
فــي الـمــرحـلــة الـثــامـنــة والـثــاثـيــن
(األخيرة) للمسابقة.
وارتفع رصيد برشلونة ،الذي
حسم تتويجه باللقب قبل نهاية
الـبـطــولــة ب ـثــاث م ــراح ــل ،إل ــى 87
نقطة في الصدارة ،بفارق  11نقطة
أمام أقرب مالحقيه أتلتيكو مدريد،
في حين أنهى إيبار المسابقة وهو
فــي المركز الثاني عشر برصيد
 47نقطة.
وتعد المباراة بروفة لبرشلونة
قبل لقائه المنتظر مع فالنسيا في
المباراة النهائية لبطولة كأس ملك
إسـبــانـيــا ي ــوم  25ال ـج ــاري ،حيث
يطمح الفريق الكتالوني للتتويج
ب ــال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة (ال ـ ـ ـ ــدوري
والـ ـك ــأس) لـلـمــوســم ال ـثــانــي على
التوالي ،ليعوض جماهيره نسبيا
ع ــن إخ ـفــاقــه ف ــي ال ـت ـتــويــج بلقب
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
بدأت المباراة بهجوم من جانب
برشلونة ،حيث جاءت التسديدة
األولـ ـ ــى ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ع ــن طــريــق
ميسي ،الذي سدد من داخل منطقة
ال ـجــزاء فــي الدقيقة الــرابـعــة ،لكن
الكرة اصطدمت بالمدافعين لتمر
دون خطورة على المرمى.
وأرســل ميسي تمريرة أمامية
ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـت ــاس ـع ــة ،أب ـعــدهــا
الـصــربــي مــاركــو دميتروفيتش،
ح ــارس مــرمــى إي ـبــار ،ال ــذي خــرج
مــن مــرمــاه ،لتصل إلــى سيرخيو
بوسكيتس ،الذي سدد من مسافة
بعيدة المدى تصويبة غير متقنة
مرت إلى ضربة مرمى.
وجـ ـ ــاء ت الــدق ـي ـقــة  20لتشهد
ا لـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف األول

ميسي

إليبار عن طريق مارك كوكورييا،
عـنــدمــا تـلـقــى إيـنــريـتــش تـمــريــرة
طولية على حدود المنطقة ،ليهيئ
الكرة إلى كوكورييا ،الذي تسلمها
وسـ ـ ـ ــدد ق ــذيـ ـف ــة أرض ـ ـيـ ــة خــدعــت
سيليسين وسكنت شباكه.
ك ـثــف بــرش ـلــونــة م ــن هجماته
ب ـغ ـيــة إدراك الـ ـتـ ـع ــادل ســري ـعــا،
وحصل على ركلة حــرة مباشرة
ف ــي الــدق ـي ـقــة  27ن ـفــذهــا مـيـســي،
لكنه وضع الكرة بعيدة عن القائم
األيسر.
وجـ ـ ــاء ت الــدق ـي ـقــة  31لتشهد
هدف التعادل للفريق الكتالوني
ع ــن ط ــري ــق م ـي ـس ــي ،الـ ـ ــذي تـلـقــى
تـمــريــرة بينية مــاكــرة مــن زميله
التشيلي أرتورو فيدال ،انفرد على
إثــرهــا بالمرمى ،وس ــدد مباشرة
لحظة خ ــروج ال ـح ــارس ،واضـعــا
الكرة داخل الشباك.
ولــم تمر ســوى دقيقة واح ــدة،
ح ـت ــى عـ ــاد م ـي ـســي ل ـه ــز ال ـش ـبــاك
مــن جــديــد ،مـحــرزا الـهــدف الثاني
لبرشلونة ،حيث تابع كرة بينية
مــن ال ـكــرواتــي إي ـفــان راكيتيتش،
ل ـي ـن ـفــرد بــال ـمــرمــى م ــن منتصف
الملعب ،ويضع الكرة بكل هدوء
ساقطة (لوب) خلف دميتروفيتش،
الذي خرج من مرماه لمالقاته.
ح ـ ــاول إيـ ـب ــار ت ـس ـج ـيــل ه ــدف
الـتـعــادل ،حيث حصل على ركلة
ح ـ ــرة مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن ع ـل ــى حـ ــدود
المنطقة فــي الــدقـيـقــة  ،37نفذت
عــرض ـيــة ل ــداخ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ،لكن
ج ـي ــرارد بيكيه مــدافــع برشلونة
أبـ ـع ــد الـ ـك ــرة ب ــرأس ــه ف ــي ال ــوق ــت
المناسب.

دي بالسيس يحرز التعادل
ّ
وت ـمــكــن إي ـب ــار م ــن تسجيل

جانب من مباراة برشلونة وإيبار
هــدف الـتـعــادل فــي الدقيقة 45
من خالل بابلو دي بالسيس،
ال ـ ـ ــذي ت ــاب ــع تـ ـم ــري ــرة أم ــام ـي ــة
خـ ــرج سـيـلـيـسـيــن م ــن م ــرم ــاه،
لـيـبـعــدهــا ب ــرأس ــه ،لـتـصــل إلــى
دي ب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــس ،الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ــدد
م ـبــاشــرة تـصــويـبــة رائ ـع ــة من
مـســافــة بـعـيــدة ،واض ـعــا الـكــرة
خلف الحارس الهولندي الذي
لم يكن قد عاد إلى مرماه بعد،
لينتهي الشوط األول بتعادل
الفريقين .2-2
أجرى برشلونة تبديله األول
ق ـب ــل انـ ـط ــاق الـ ـش ــوط ال ـثــانــي

يتوج بلقب هداف الليغا
ف ــاز الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ليونيل
م ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ق ـ ــائ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ــادي ب ــرشـ ـل ــون ــة
اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،بلقب هــداف
مسابقة ال ــدوري اإلسـبــانــي "الليغا"
للمرة الـســادســة فــي مسيرته ،بعدما
سـجــل هــدفـيــن ،أم ــس األول ،فــي مرمى
إي ـب ــار ،ورفـ ــع رص ـي ــده م ــن األهـ ـ ــداف في
البطولة إلى  ،36ليقترب أيضا من إحراز
جائزة الحذاء الذهبي ،التي تمنح ألفضل
هـ ــداف ف ــي ال ــدوري ــات األوروبـ ـي ــة ف ــي كل
موسم.
وأنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم
األرجنتيني مشواره في
الـلـيـغــا ه ــذا الموسم
ب ـ ــ 36ه ــدف ــا سجلها
خـ ـ ـ ــال  38م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة،
حـ ـي ــث اق ـ ـت ـ ــرب م ـ ــن م ـع ــدل
(ه ــدف ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة) ،مـتـفــوقــا على
أقرب مالحقيه في ترتيب الهدافين في
المسابقة ،زميله األوروغواياني لويس
س ــواري ــز ،وال ـفــرن ـســي كــريــم بـنــزيـمــه،
مهاجم ريال مدريد.

وع ــادل ميسي الــرقــم القياسي ألفضل
هــداف في الــدوري اإلسباني ،تيلمو زارا،
ح ـي ــث فـ ــاز ك ــا الــاع ـب ـي ــن بــال ـل ـقــب ف ــي 6
مناسبات.
وف ــي صـ ــراع ج ــائ ــزة الـ ـح ــذاء الــذه ـبــي،
يـتـفــوق مـيـســي عـلــى الـمـهــاجــم الـفــرنـســي
كليان مبابي ،نجم باريس سان جرمان،
بفارق أربعة أهداف.
ويتبقى لمبابي مباراة واحدة فقط في
الدوري الفرنسي سيخوضها أمام ريمس،
حيث سيتعين على النجم الفرنسي تقديم
أداء استثنائي إذا ما أراد اقتناص جائزة
الحذاء الذهبي من منافسه األرجنتيني.
وفيما يلي نسلط الضوء على ترتيب
هدافي الليغا لموسم :2019/2018
 -1ليونيل ميسي ( برشلونة  36هدفا).
 -2كريم بنزيمه (ريال مدريد  21هدفا).
 -3لويس سواريز (برشلونة  21هدفا).
 -4اي ــاغ ــو اس ـب ــاس (سـيـلـتــا فـيـغــو 20
هدفا).
 -5كــريـسـتـيــان سـتــوانــي (ج ـيــرونــا 19
هدفا).

غوندوغان

لينارد

أنتيتوكونمبو ،أحد المرشحين
ل ـن ـي ــل ل ـق ــب أفـ ـض ــل العـ ـ ــب ه ــذا
الموسم ،والذي اكتفى بتسجيل
 12نقطة فقط ،لكنه في المقابل
نجح في  23متابعة.
أما أفضل مسجل في صفوف
ب ــاك ــس ف ـك ــان ج ـ ــورج ه ـي ــل مــع
 24نقطة ،وأضــاف االحتياطي
مالكولم بروغدون  20نقطة.
وي ــأم ــل رابـ ـت ــورز أن يستغل
عــامــل األرض وال ـج ـم ـهــور مــرة

سيميدو يغادر
المستشفى
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر مـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة،
ال ـبــرت ـغــالــي ن ـي ـل ـســون سـيـمـيــدو،
مـسـتـشـفــى ب ـل ـبــاو ،أمـ ــس ،بـعــدمــا
قضى ليلة تحت المالحظة على
خ ـل ـف ـيــة ت ـع ــرض ــه إلص ــاب ــة أث ـن ــاء
مباراة فريقه ،أمس األول ،حسبما
أفاد النادي الكتالوني في بيان له.
وذك ـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان أن "س ـي ـم ـيــدو
خضع بنجاح لالختبارات الطبية
التي أجراها إثر تعرضه لكدمة في
الجمجمة ،و غ ــادر المستشفى"،
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ال ـج ـه ــاز الـطـبــي
سـيـقـيــم ع ــودت ــه ل ـل ـت ــدري ـب ــات ،إذ
يستعد برشلونة لخوض نهائي
كــأس الملك السبت المقبل أ مــام
فالنسيا في إشبيلية.
وشــارك سيميدو ،أمس األول،
ف ـ ــي آخ ـ ـ ــر م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلس ـبــانــي بـيــن فــريـقــه برشلونة
وبـلـبــاو ،والـتــي انتهت بالتعادل
( ،)2-2وغ ــادر الــاعــب اللقاء بعد
اص ـ ـطـ ــدام قـ ــوي م ــع العـ ــب إي ـب ــار
سيرجي إنريتش.

بنزيمة أفضل العب
فرنسي في الخارج
اخـتـيــر كــريــم بـنــزيـمــة ،مـهــاجــم ري ــال مــدريــد
اإلس ـبــانــي ،أم ــس األول ،أف ـضــل الع ــب فرنسي
في الخارج لهذا الموسم من االتحاد الوطني
لالعبي كرة القدم المحترفين (.)UNFP
وكـ ـ ـ ــان بـ ـن ــزيـ ـم ــة ( 31ع ـ ــام ـ ــا) أبـ ـ ـ ــرز الع ـب ــي
الميرينغي هــذا الموسم ،حيث احتل وصافة
هــدافــي الـلـيـغــا بــرصـيــد  21هــدفــا وب ـف ــارق 15
هدفا خلف األرجنتيني ليونيل ميسي ،قائد
برشلونة.
وسيخلف المهاجم الــدولــي الـســابــق ،الــذي
حـصــل عـلــى ه ــذه ال ـجــائــزة كــأفـضــل الع ــب في
الدوري الفرنسي في  ،2008عندما كان العبا في
صفوف أوليمبيك ليون ،في قائمة المتوجين
ب ـهــذه ال ـج ــائ ــزة ،ن ـجــولــو كــان ـتــي العــب
وســط تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،الــذي
ه ـي ـمــن عـلـيـهــا ف ــي آخـ ــر عــام ـيــن،
وأن ـط ــوان غــريــزمــان ،الــراحــل عن
صفوف أتلتيكو مدريد اإلسباني،
الذي توج بها في .2016

أعـلــن ن ــادي ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي،
أمـ ــس ،ت ـمــديــد ع ـقــد الع ــب خ ــط وسـطــه
األلماني طوني كروس حتى عام ،2023
في إشــارة الى تعويل النادي عليه في
خضم عملية إعادة بناء يعتزم المدرب
الفرنسي زيــن الدين زيــدان القيام بها
في فريقه.
وأصدر النادي الملكي بيانا جاء فيه
"ريال مدريد وطوني كروس توصال الى
اتفاق يقضي بتمديد عقد الالعب حتى
 30يونيو ."2023
وك ــان عـقــد ك ــروس ( 29عــامــا) الــذي
انضم الى ريال في عام  2014قادما من
بايرن ميونيخ األلماني ،بعدما ساهم

كروس

 36نقطة للينارد تمنح رابتورز األمل
مـنــح كــاوهــي ل ـي ـنــارد فريقه
ت ــورونـ ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز األم ـ ــل فــي
م ــواجـ ـه ــة مـ ـيـ ـل ــووك ــي ب ــاك ــس،
بتسجيله  36نقطة بينها  8في
ال ــوق ــت اإلض ــاف ــي ،ل ـي ـقــوده إلــى
ال ـفــوز  ،112-118بـعــد التمديد
مرتين األحد في نهائي المنطقة
الشرقية من ال ــدوري األميركي
للمحترفين في كرة السلة.
وسبق للينارد أن توج بطال
ل ـلــدوري األمـيــركــي فــي صفوف
سان أنتونيو سبيرز عام .2014
وحـقــق راب ـت ــورز ف ــوزه األول
في أول مباراة على أرضــه بعد
هزيمتين متتاليتين خارجها،
مـ ـلـ ـحـ ـق ــا بـ ـمـ ـيـ ـل ــووك ــي ب ــاك ــس
الخسارة الثانية في "بالي أوف"
هذا الموسم.
وساهم الكاميروني باسكال
س ـ ـ ـيـ ـ ــاكـ ـ ــام والعـ ـ ـ ـ ـ ــب االرتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاز
اإلسباني مارك غاسول في فوز
راب ـتــورز بتسجيلهما  25و16
نقطة على التوالي.
وف ـ ـ ـ ــرض رابـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورز م ــراقـ ـب ــة
لـصـيـقــة ع ـلــى ن ـجــم مـيـلــووكــي
بـ ـ ــاكـ ـ ــس الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي ي ــانـ ـي ــس

بـنــزول مــوســى واج ــي بــدال من
نيلسون سيميدو.
وك ــاد تـشــارلـيــز دي ــاز يحرز
هدف التقدم إليبار في الدقيقة
 ،47عـنــدمــا س ــدد ضــربــة رأس
من متابعة لركلة ركنية ،لكنه
وضع الكرة أعلى العارضة ،قبل
أن يهدر إينريتش فرصة أخرى
للفريق المضيف فــي الدقيقة
 ،52ح ـي ـن ـم ــا تـ ـلـ ـق ــى تـ ـم ــر ي ــرة
ع ــرضـ ـي ــة م ـ ــن دي ب ــاس ـي ــس،
لـ ـيـ ـس ــدد ك ـ ـ ــرة قـ ــويـ ــة أبـ ـع ــده ــا
سيليسين بصعوبة بالغة.
واصل إيبار هجومه وتلقى

ديـ ـ ــاز ك ـ ــرة ع ــرض ـي ــة مـ ــن جـهــة
اليسار في الدقيقة  ،54ليسدد
ض ــر ب ــة رأس ،غـ ـي ــر أن ا لـ ـك ــرة
ذهبت في أحضان سيليسين،
في حين سدد فابيان أوريالنا
من داخل المنطقة تصويبة غير
متقنة في الدقيقة التالية مرت
بعيدة عن المرمى.
واستشعر برشلونة الحرج
م ـ ــع ت ـ ــوال ـ ــي هـ ـجـ ـم ــات إي ـ ـبـ ــار،
وأض ــاع جـيــرارد بيكيه فرصة
محققة للضيوف فــي الدقيقة
 ،60عندما تهيأت أ م ــام الكرة
داخـ ــل الـمـنـطـقــة ،ل ـي ـســدد على

ي ـم ـي ــن دم ـي ـت ــروف ـي ـت ــش ،الـ ــذي
تصدى لها ببراعة.
دفع برشلونة بتبديله الثاني
في الدقيقة  65بنزول كارليس
ألـ ـيـ ـنـ ـي ــا بـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن س ـي ــرخ ـي ــو
بوسكيتس ،ليرد إيبار بتبديله
األول بـ ـن ــزول ك ـي ـكــي بـ ــدال مــن
سيرخي إينريتش.
ه ــدأ إي ـقــاع ال ـم ـبــاراة تماما،
ح ـ ـيـ ــث ان ـ ـح ـ ـصـ ــر ال ـ ـل ـ ـعـ ــب ف ــي
منتصف الملعب ،قبل أن يهدر
كوكورييا فرصة مؤكدة إليبار
ف ــي الــدقـيـقــة  ،80عـنــدمــا تــابــع
تـ ـم ــري ــرة ع ــرض ـي ــة زاح ـ ـفـ ــة مــن

الناحية اليمنى ،أبعدها دفاع
ب ــرش ـل ــون ــة ب ـط ــري ـق ــة خ ــاط ـئ ــة،
لتتهيأ أمــامــه ،لكنه أطــاح بها
بعيدا تماما عن المرمى.
ورد بـ ــر ش ـ ـلـ ــو نـ ــة ب ـه ـج ـم ــة
منظمة فــي الدقيقة  ،87حيث
تابع كارليس بيريز ،الذي حل
بــديــا لـمــالـكــوم دي أولـيـفـيــرا،
كــرة عرضية من جهة اليمين،
ليسدد مــن داخــل المنطقة في
ح ــراس ــة مــداف ـعــي إيـ ـب ــار ،لكنه
سـ ـ ـ ــدد ب ـ ـع ـ ـيـ ــدة ت ـ ـمـ ــامـ ــا وسـ ــط
دهشة الجميع ،وينتهي اللقاء
بالتعادل اإليجابي .2-2

ريال مدريد يجدد عقد كروس

غوندوغان يرشح ليفربول لـ «األبطال»
رشح األلماني إيلكاي غوندوغان
العـ ـ ـ ـ ــب مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي ب ـط ــل
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ،فريق
لـ ـيـ ـف ــر ب ــول ،ل ـل ـت ـت ــو ي ــج ب ـل ـق ــب دوري
أبطال أوروبا.
وي ـل ـت ـق ــي لـ ـيـ ـف ــرب ــول مـ ــع م ــواط ـن ــه
تــوت ـن ـهــام ف ــي ن ـهــائــي دوري أب ـطــال
أوروبا يوم األول من يونيو المقبل.
وق ــال غــونــدوغــان فــي تصريحات
لصحيفة "كـيـكــر" األلـمــانـيــة "أك ــن كل
االحترام لروح فريق توتنهام ،ولكن
اف ـتــرض أن لـيـفــربــول بـقـيــادة مــدربــه
يورغن كلوب لن يفرط في اللقب".
وأضاف "لكن النهائي مباراة تمتد
إلى  90دقيقة ،وأي شيء قد يحدث".

رياضة

جديدة اليوم ليعادل النتيجة.
وكـ ــان ت ــورون ـت ــو ف ــي طــريـقــه
ل ـح ـس ــم ال ـن ـت ـي ـج ــة ف ـ ــي ال ــوق ــت
األصلي ،عندما تقدم  91-96قبل
نهاية الربع األخير بـ 1:31دقيقة،
لـ ـك ــن بـ ــاكـ ــس نـ ـج ــح فـ ــي إدراك
التعادل وفرض وقتا إضافيا.
وتقدم باكس في مطلع الوقت
اإلضافي الثاني  ،103-105بيد
أن رابتورز رد بواسطة لينارد
ال ـ ــذي س ـج ــل س ـل ـت ـي ــن ،لـيـمـنــح
ال ـت ـقــدم لـفــريـقــه  110-114قبل
النهاية بـ  32.4ثانية.
ي ــذك ــر أن ال ـفــائــز ف ــي نـهــائــي
المنطقة الشرقية سيالقي على
األرجح غولدن ستايت ووريرز،
ب ـطــل ال ـمــوس ـم ـيــن الـمــاضـيـيــن،
وال ـ ــذي ي ـت ـقــدم ع ـلــى بــورتــانــد
ترايل باليزرز -3صفر في نهائي
المنطقة الغربية قبل لقائهما
الرابع أمس.

في تتويج منتخب بالده بلقب مونديال
البرازيل ،ينتهي في عام .2022
وخــال هذه الفترة ،توج كــروس مع
الفريق اإلسباني ب ــ 12لقبا ،أبــرزهــا 3
ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا
فـ ــي  2016و  2017و  .2018و س ـج ــل
األلماني  13هدفا فــي  233مـبــاراة مع
نادي العاصمة اإلسبانية.
ويأتي تمديد عقد كروس الذي تحول
الى ركيزة في خط وسط تشكيلة النادي
ال ـم ـل ـكــي ،ب ـعــد م ــوس ــم م ـخ ـيــب لــآمــال
للفريق ،شهد تراجعه محليا وفقدانه
لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به
في المواسم الثالثة األخيرة.

وتشير الـتـقــاريــر اإلسـبــانـيــة الــى أن
زيـ ـ ــدان ال ـ ــذي عـ ــاد الـ ــى اإلدارة الـفـنـيــة
للفريق خالل الموسم خلفا لألرجنتيني
سانتياغو سوالري ،بعد رحيله بنهاية
م ــوس ــم  ،2017-2018ي ـع ـتــزم الـتـخـلــي
عن عدد من العبيه تحضيرا للموسم
الـمـقـبــل ،وب ــذل ن ـشــاط كـبـيــر فــي ســوق
االنتقاالت ،وسط ترجيحات برغبته في
ضم العبين بارزين من أمثال البلجيكي
إدين هازار مهاجم تشلسي اإلنكليزي
حــال ـيــا ،وال ـفــرن ـســي ب ــول بــوغـبــا العــب
وسط مانشستر يونايتد اإلنكليزي.

ديوكوفيتش يبتعد في الصدارة
ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش
بفارق  4410نقاط عن اإلسباني رافايل
نادال في تصنيف العبي كرة المضرب
المحترفين ،أمس ،رغم خسارته أمامه
في نهائي دورة رومــا للماسترز ألف
نقطة ،أمس األول.
ً
ّ
ووجه نادال إنذارا شديد اللهجة إلى
منافسيه قبل أسبوع من انطالق بطولة
فــرن ـســا ال ـم ـف ـتــوحــة ،ث ــان ــي ال ـب ـطــوالت

تصنيف العشرة األوائل

األرب ــع الـكـبــرى ،مــن خــال فــوز صريح
على الصربي  -6صفر و 6-4و.1-6
وجاء تعزيز ديوكوفيتش لرصيده
في الـصــدارة؛ ألنه حقق نتيجة أفضل
م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
اإليطالية ،في حين لم يتحرك رصيد
ً
ن ــادال ألنــه احتفظ بلقبه مـحــرزا لقبه
الـ ـت ــاس ــع ف ـ ــي روم ـ ـ ـ ــا ،واألول ل ـ ــه ه ــذا
الموسم.

وواص ـ ـ ـ ــل الـ ـي ــون ــان ــي س ـت ـي ـفــانــوس
تسيتسيباس تـسـلــق سـلــم ا لـتــر تـيــب،
وتقدم مرتبة واحدة إلى السادسة بعد
بلوغه نصف نهائي روما ليصبح على
مـســافــة قــريـبــة مــن األل ـمــانــي ألكسندر
زفيريف صاحب المركز الخامس ،علما
بأن اليوناني توج بطال لدورة مدريد
في  12الجاري.

تصنيف السيدات

 -1اليابانية ناومي أوساكا  6486نقطة
 -1الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12355
 -2التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685
نقطة
 -3الرومانية سيمونا هاليب 5533
 -2اإلسباني رافايل نادال 7945
 -4الهولندية كيكي برتنز 5405
 -3السويسري روجيه فيدرر 5950
 -5األلمانية أنجيليك كيربر 5095
 -4النمسوي دومينيك تييم 4845
 -6التشيكية بترا كفيتوفا 5055
 -5األلماني ألكسندر زفيريف 4155
 -7األمـ ـي ــركـ ـي ــة س ـلــون
 -6اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
ستيفنز 4552
4080
 -8األسترالية آشلي
 -7الياباني كي نيشيكوري 3860
بارتي 4430
 -8الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3745
 -9األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو  -9 3235األوكرانية إيلينا سفيتولينا 3967
 -10األميركية سيرينا وليامس 3521
 -10األميركي جون أيسنر 2940

ديوكوفيتش

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الكيلوغرام ...حر وغير مرتبط!
رحم الله التويجري

د .نجم عبدالكريم

سألته مذيعة أميركية ،كيف يصنف السياسة األميركية؟
ً
قال لها :سأجيبك بصراحة ،وأرجــو أن تجد إجابتي مجاال للنشر،
أما إذا كان هناك انحياز ولن يصل رأيي إلى الناس فأرجو أن ال تزعجي
ُ
رأي قد ال ُينشر أو ُيبث أو ُيذاع.
نفسك ،وال تكلفيني إبداء ٍ
فأجابته المذيعة:
 ُسينشر وسيستمع إليه الناس ،ويشاهدونه ،وهذا على مسؤوليتي.
ً
فقال لها الشيخ عبدالعزيز التويجري ،الذي كان نائبا لرئيس الحرس
الوطني:
راض عن هــذه السياسة ،لألسباب التالية ،وأوجــه كالمي
 أنــا غيرٍ
لألميركان أنفسهم ،وآخرهم هنري كيسنجر الذي التقيته منذ خمسة أيام،
وقلت له :أنت اآلن في تسكعك بالبالد العربية لن تصل إلى حل للمشكلة!
وأقولها بصراحة ُ:إنني أفــرق بين السياسة األميركية وبين القيم
ً
ً
ُّ
والمثل ُ األمـيــركـيــة ،وأك ــن احـتــرامــا كبيرا للشعب األمـيــركــي ،وال يمكن
ً
أبدا أن أسيء الظن بهذا الشعب وبقيمه ،هذا الشعب الطيب الذي كافح
االستعمار ،وحصل على حريته ،واستطاع أن يبني هذه الحضارة ...هذا
الشعب -لألسف -مضلل ،وحتى اآلن لم يتحقق مما يجري في العالم على
يد السياسيين الذين تعاقبوا على سدة السياسة األميركية!
 لماذا يا سيد تويجري؟ ال أعرف كيف استطاعوا أن ينفذوا هذه السياسة في العالم وهيمخالفة لقيم الشعب األميركي ،وأنا ال أريد أن ُأتحدث عن مشاكل العالم
وأذرف الدموع على الشبان األميركان الذين قتلوا في فيتنام من جراء
السياسات األميركية ،ولكنني أريد أن أتحدث عن األلم والظلم العنيف
الـلــذيــن وقـعــا فــي المنطقة الـتــي أنـتـمــي إلـيـهــا ،وه ــي مـصــدر الــديــانــات
والحكمة ...هذه المنطقة العظيمة التي انبثق منها الضوء لينير حياة
اإلنسان على امتداد تاريخه.
ً
ماذا يجري في هذه المنطقة اآلن؟! ...إن كان استعمارا فسيأتي اليوم
ُ
الذي يرحل فيه في الغد ويهون األمر! ...ولكن أن تنتزع فلسطين برمتها
وهي منطقة عربية ،بل إن فلسطين هي قلب هذه األمة منذ آالف السنين...
والـغــريــب أنــه منذ ثــاثــة آالف سنة أقــامــت مجموعة مــن الـيـهــود فترة
ُ
سحت من التاريخ ،وإذا بحشود تتدافع علينا من الخارج،
بسيطة ثم م ُ
ً
ناس يختلفون عنا لغة وأشكاال ،وال نعرفهم ،بل إنهم
وهم عبارة عن أ ٍ
ال يتجانس بعضهم مع بعض ،غربيون ،وشرقيون ،وال ينتمون إلى
منطقتنا بأي صلة ،يتركون أوطانهم ليعتدوا بأساليب ُالغدر والبطش
على أبناء منطقتنا ويشردوهم ...فكم من مواطن عربي أخذت مزرعته!
وكم من إنسان تم االستيالء على بيته عنوة! وكم من العرب من تفجرت
بيوتهم أمام ُأعينهم!
أصحاب البلد
فهم
والمخيمات
الصحارى
في
وألقوا
أما الذين ش ِّردوا
ٍّ
األصليون الذين كانوا يسكنونها منذ آالف السنين ...فبأي حق يحدث
هذا؟! ..وبأي شريعة يتم ذلك؟!
وما هو المبرر لحدوث مثل هذه الجرائم البشعة في وطننا العربي؟
وإذا سألتيني :ما موقفي من أميركا؟ فأقول إن السياسة األميركية هي
السبب وراء ما يحدث لنا من كوارث في فلسطين وغيرها.

ً
الفلبين تقرض سنغافورة زوجا من نسورها
قال مسؤولون فلبينيون ،أمس ،إنه سيتم
إرسـ ــال زوج مــن ال ـن ـســور الفلبينية (ذكــر
وأنـثــى) إلــى سنغافورة ،في إطــار الجهود
الـمـبــذولــة لـلـحـفــاظ عـلــى األنـ ــواع الـمـهــددة
باالنقراض وتربيتها.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئــة روي س ـي ـمــاتــو إن

النسرين جيوثرميكا وسامبيزيج سيتم
إحضارهما إلــى حديقة جورونج للطيور
بسنغافورة في  4يونيو المقبل ،بموجب
ات ـفــاق ـيــة إقـ ـ ــراض م ــع الـفـلـبـيــن مــدت ـهــا 10
سنوات.
ّ
ووقع سيماتو االتفاقية مع نائب المدير

***

• هذا جزء صغير من حوار مطول مع المذيعة األميركية الشهيرة كنت
ً
قد نشرته كامال في كتابي "هكذا تكلم التويجري" ...فرحم الله الشيخ
عبدالعزيز التويجري.

«مايا باي» مغلق حتى ٢٠٢١
تمنع ا لـسـلـطــات التايلندية
زيـ ــارة شــاطــئ مــايــا ب ــاي حتى
 2021عـ ـل ــى األ قـ ـ ـ ــل إل ص ــا ح ــه
بعد سـنــوات مــن األض ــرار التي
لحقت به.
وج ــرى غـلــق الـشــاطــئ البكر
الواقع في جزيرة "كوه في في"
ب ـج ـن ــوب ال ـ ـبـ ــاد أول م ـ ــرة فــي
يونيو الماضي بعد اكتشاف
أن أغلب شعابه المرجانية تلفت

جــراء مراسي السفن .واكتسب
ال ـش ــاط ــئ شـ ـه ــرة ب ـس ـبــب فـيـلــم
"الشاطئ" الذي عرض عام .2000
وكــانــت الحكومة تعتزم في
ال ـب ــداي ــة غ ـلــق ال ـش ــاط ــئ أرب ـعــة
أشهر ،ولكنها قــررت فيما بعد
إبقاء ه مغلقا فترة أطول بدون
إطار زمني محدد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
تـ ــامـ ــرون ـ ـج ـ ـنـ ــاواسـ ــاوات ،وه ــو

أس ـ ـتـ ــاذ بـ ـ ــارز فـ ــي ع ـل ــم الـبـيـئــة
البحرية بجامعة كاسيتسارت
فــي بــانـكــوك حيث يـشــرف على
جـ ـ ـه ـ ــود اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة الـ ـشـ ـع ــاب
الـمــرجــانـيــة بــال ـشــاطــئ :جـهــود
اإلص ــاح تستغرق وق ـتــا .إنها
صعبة جــدا خصوصا فــي ظل
نفوق أغلب الشعاب المرجانية.
(د ب ا)

الـتـنـفـيــذي لـمـحـمـيــات ال ـح ـيــاة ال ـبــريــة في
س ـن ـغــافــورة ،ال ـتــي تــديــر حــديـقــة جــورونــج
للطيور.
وقـ ــال سـيـمــاتــو" :إرس ـ ــال الـنـســريــن إلــى
س ـن ـغ ــاف ــورة ،ه ــو إج ـ ـ ــراء ل ــأم ــن ال ـح ـيــوي
لـضـمــان ب ـقــاء األنـ ـ ــواع ،وإع ـ ــداد احـتـيــاطــي
في حالة وقوع أحداث كارثية ،مثل تفشي
األمراض أو الكوارث الطبيعية الشديدة التي
تحدث بالفلبين".
ً
وجاء جيوثرميكا ( 15عاما) وسامبيزيج
ً
( 17عاما) من نتاج برنامج التربية للحفاظ
ع ـلــى ال ـط ـب ـي ـعــة ف ــي م ــرك ــز إي ـج ــل (ال ـن ـســر)
بمدينة دافاو جنوبي الفلبين.
وقـ ـ ـ ــال س ـي ـم ــات ــو إن الـ ــزوج ـ ـيـ ــن سـيـتــم
وضـعـهـمــا ف ــي م ـكــان ت ـتــوافــر ف ـيــه مـظــاهــر
الـبـيـئــة الـطـبـيـعـيــة بــالـحــديـقــة ،وه ــي أكـبــر
حديقة للطيور في آسيا ،وتضم نحو 3500
طائر من  400نوع 20 ،في المئة منها مهددة
باالنقراض.
ووف ـقــا لـلـتـقــديــرات ،ه ـنــاك أق ــل مــن 400
زوج من النسور الفلبينية في جميع أنحاء
األرخبيل.
(د ب أ)

«الدوقة» تعود الى اإلعالم بـ «الزهور»
ن ـ ـشـ ــرت كـ ـي ــت زوجـ ـ ـ ــة األمـ ـي ــر
البريطاني وليام ودوقة كمبردج
ً
ص ـ ــورا ج ــدي ــدة لـعــائـلـتـهــا وهــي
تـلـهــو فــي حــديـقــة بــريــة مـمـلــوءة
ب ــاألشـ ـج ــار صـمـمـتـهــا م ــن أج ــل
معرض تشلسي للزهور في لندن.
وت ـع ــاون ــت ك ـيــت ف ــي تصميم
حــدي ـقــة "الـ ـع ــودة لـلـطـبـيـعــة" مع
فناني تصوير المناظر الطبيعية
أن ــدري ديفيز وآدم واي ــت ،وبها

أرجوحة من الحبال ومنزل بأعلى
شجرة ومـجــرى مائي ومساقط
مياه.
وقــالــت ال ــدوق ــة لـمـحـطــات بث
ق ـب ـي ــل افـ ـتـ ـت ــاح ال ـح ــدي ـق ــة ام ــس
االثـنـيــن "إن ـهــا مـســاحــة طبيعية
ومثيرة حقا لألطفال والبالغين
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــواء لـ ـيـ ـتـ ـش ــارك ــوه ــا
ويستكشفوها".
(رويترز)

ملياردير أميركي يسدد
ديون طلبة جامعة
ك ــان ط ــاب جــامـعــة م ــوره ــاوس ف ــي أتــانـتــا
فــي والي ــة جــورجـيــا يـسـتـعــدون لتمضية وقــت
ممتع بمناسبة تخرجهم األحد الماضي ،إال أن
مليارديرا أميركيا أتى إللقاء كلمة أمامهم ،جعل
هذا اليوم ال يمحى من ذاكرتهم.
فأمام خريجي هــذا الـعــام ،أكــد رجــل األعمال
األسـ ــود روبـ ــرت ف .سميث ال ــذي تـقــدر ثــروتــه
بنحو  4.4مليارات دوالر أنــه سيتكفل بديون
ال ـط ــاب اإلج ـمــال ـيــة ،بـمــا ي ـع ــادل نـحــو أربـعـيــن
مليون دوالر .وقد استقبل هذا اإلعالن بصيحات
ال ـفــرح والتصفيق مــن قـبــل نـحــو  400متخرج
وأهاليهم.
وقال سميث لطالب هذه الجامعة المعروفة
ً
بضمها طالبا من السود ،إن "عائلتي ستنشئ
ً
صندوقا لمحو قروضكم الطالبية".
وكان سميث قال ،في وقت سابق من السنة،
إنه سيتبرع بمبلغ  1.5مليون دوالر للجامعة،
إال أن إعالن األحد شكل مفاجأة لطاقم الجامعة
عـلــى مــا ذك ــرت صحيفة "أتــانـتــا جــورنــال آنــد
كونستيتيوشن".
وقال ناطق باسم الجامعة إنها أكبر هبة في
تاريخ هذه الجامعة التي ارتادها مارتن لوثر
كينغ جونيور ،والمخرج سبايك لي ،والممثل
سامويل ل .جاكسون.
وس ـم ـي ــث م ــن خ ــري ـج ــي ج ــام ـع ـت ــي كــورن ـيــل
وكولومبيا العريقتين ،وقد أصبح في عام 2005
أغنى اسود أميركي ،بحسب مجلة فوربس ،حيث
تتجاوز ثروته ثروة مقدمة البرامج األميركية

يومية سياسية مستقلة

غرق فريق الكرة ومشجعيه
أعلنت الشرطة األوغندية أمس وجود مخاوف بشأن وفاة
نحو  17شخصا ،بعدما تسببت رياح قوية في انقالب قارب
كــان يقل العـبــي كــرة قــدم محليين ومشجعيهم فــي بحيرة
بأوغندا.
وقــال المتحدث باسم الشرطة جوليوس هاكيزا ،لوكالة
األنباء األلمانية (د .ب .أ) ،إنه تم العثور على جثتين ،بينما
اليزال الـ  15اآلخرون في عداد المفقودين منذ انقالب القارب
في بحيرة ألبرت شمال غربي أوغندا أمس األول.
وأضاف أنه تم إنقاذ  32شخصا كانوا من بين ركاب القارب،
وكانوا جميعا عائدين من مباراة لكرة القدم.
ً
وأوضح :نشتبه في أن القارب كان يحمل عددا من الركاب
أكثر من حمولته ،وأنه لم يستطع الصمود في وجه الرياح
القوية.
تجدر اإلشارة إلى أن حوادث الغرق تحدث بصورة متكررة
في البحيرات المنتشرة بالدول الواقعة شرق افريقيا ،حيث
يتم استخدام القوارب الخشبية البسيطة في التنقل وعادة
ما تحمل أكثر من حمولتها.
(د ب أ)

وفيات
محمد حسن علي القطان

 86عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
حسينية آل ياسين (الـحــداد)
المنصورية ،النساء :حسينية
أبــا ذر الـغـفــاري ،الشعب ،ق،5
ش ،5م ،2بجانب مسجد عمار
بـ ــن يـ ــا سـ ــر ،ت،66692900 :
66333389

محمد عبدالله محمد العجيري

 72عاما ،شيع ،الرجال :قرطبة،
ق ،3الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـث ــان ــي ،م،46
النساء :السرة ،ق ،4ش ،1م82

محمد منصور سالم األذينة

 61عاما ،شيع ،الرجال :سلوى،
ق ،12ش ،6م ،33النساء :القرين،
ق ،3ش ،34م ،9ت،65111126 :
97885801

عبدالعزيز راشد عبدالله
الوهيب

 75عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
الخالدية ،ق ،4ش ،49م ،7ديوان
الــوهـيــب ،الـنـســاء :كيفان ،ق،1
ش ،16م ،43ت،99806988 :
24818021

ليلى عبدالله عباس حسين

 59عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
ال ــرم ـي ـث ـي ــة ،م ـس ـجــد م ـقــامــس،
النساء :بنيد الـقــار ،حسينية
سـ ـي ــد عـ ـل ــي ال ـ ـم ـ ــوس ـ ــوي ،ت:
62222797 ،66565242

عايض عوض ضاوي الديحاني

 79ع ــام ــا ،ي ـش ـيــع الـ ـي ــوم بعد
ص ـ ــاة ال ـ ـت ـ ــراوي ـ ــح ،ال ـ ــرج ـ ــال:
العزاء في المقبرة فقط (مقبرة
الصليبيخات) ،ت،99888177 :
99891899

أرملة علي قمبر قمبر

مواعيد الصالة

الشهيرة أوب ــرا وينفري التي سبق أن تبرعت
لجامعة مورهاوس.
وباتت مسألة قــروض الطلبة قضية وطنية
ً
بسبب الكلفة العالية جــدا للدراسة الجامعية

في الــواليــات المتحدة ،وعجز عــدد متزايد من
األشخاص عن تسديدها ،حتى إن تلك القضية
باتت فــي صلب برنامج بعض الديمقراطيين
ال ـســاع ـيــن إل ــى ال ـح ـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــة حــزبـهــم

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

دخ ـ ــل ال ـت ـع ــري ــف ال ـجــديــد
لــوحــدة الكيلوغرام ال ــذي لم
يعد يرتبط بأي كتلة مادية
حيز التنفيذ امس االثنين.
وأق ــر هــذا الـنـظــام الجديد
لـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــاس ال ـ ـ ــذي
يشمل أيضا األمبير والكلفن
والمول في نوفمبر الماضي
ف ــي ف ـي ــرس ــاي غـ ــرب بــاريــس
خالل المؤتمر العام لألوزان
والمقاييس الــذي أنشئ في
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع ع ـش ــر وه ــو
سنوات.
يلتئم كل  4إلى ّ 6
وأق ــر خــالــه مـمــثـلــون عن
ستين بلدا "ق ــرارا تاريخيا"
إلع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـعـ ــريـ ــف ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
ال ــدول ــي ل ــوح ــدات ال ـق ـيــاس،
لـتـعــديــل الـتـعــريــف المعتمد
على الصعيد الدولي لكل من
الكيلوغرام واألمبير والكلفن
والمول.
وكـ ـ ــان ال ـت ـع ــري ــف ال ـســائــد
ل ـ ـل ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــوغـ ــرام يـ ـ ـق ـ ــوم ع ـلــى
الـمــوازاة بين وحــدة القياس
هذه وحجم كتلة أسطوانية
م ــن ال ـبــات ـيــن واإلي ــري ــدي ــوم
م ـح ـف ــوظ ــة م ـن ــذ عـ ـ ــام 1889

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

لالنتخابات الرئاسية المقبلة في .2020
ً
وتتجاوز هذه الديون راهنا ألف مليار دوالر
بحسب وكالة "فيتش".

اإلعالنات:

فــي المكتب الــدولــي لــأوزان
والمقاييس في سيفر بالقرب
من باريس.
ل ـكــن ال ـع ـل ـمــاء الح ـظ ــوا أن
ح ـجــم ال ـن ـم ــوذج ال ـم ـع ـيــاري
الـ ـ ــدولـ ـ ــي اخـ ـتـ ـل ــف اخ ـت ــاف ــا
بسيطا بالمقارنة مع ُالنسخ
المرجعية الست التي أخذت
عنه في تلك الفترة.
وال ش ـ ّـك أن ه ــذا التعديل
ا لـ ـ ـبـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــط ال ي ـ ـ ــؤ ث ـ ـ ــر ع ـل ــى
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة ل ـل ـعــامــة،
ل ـك ـنــه ق ــد ي ـط ــرح إش ـكــال ـيــات
لـلـعـلـمــاء وال ـص ـنــاع ـي ـيــن في
عصر المقاييس المتناهية
الصغر خصوصا مع تطوير
التكنولوجيا الكمية.
وم ــن ال ـت ـعــديــات األخ ــرى
ال ـت ــي ت ــدخ ــل ح ـ ّـي ــز الـتـنـفـيــذ،
ت ـح ــدي ــد ال ـك ـل ـف ــن ال ـ ـ ــذي ك ــان
قائما على المياه باالستناد
إلـ ـ ـ ـ ــى ث ـ ــابـ ـ ـت ـ ــة ب ــولـ ـتـ ـسـ ـم ــان
المرتبطة بقياس التقلبات
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراريـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي األج ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء
األساسية من كتلة ما.
(ا ف ب)

الطقس والبحر

الفجر

03:22

العظمى 41

الشروق

04:53

الصغرى 25

الظهر

11:44

العصر

03:20

المغرب

06:36

ً
أعلى مد  02:01صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:42ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:05

 08:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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