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فوضى «البريد» تناقض شعارات التنمية

فشل الحكومة في حل المشكالت البسيطة يؤكد عدم جديتها في تحقيق رؤية الكويت
استمرارها رسالة للمستثمرين
بأال تصدقوا كل ما تسمعونه من
شعارات بشأن «المركز المالي»
يوسف العبدالله

تساؤالت عدة يطرحها ما
يشهده مرفق البريد هذه
األيام من فوضى وتكدس
طرود وتأخر مراسالت،
في ظل عدم اتخاذ وزارة
المواصالت أي إجراءات تجاه
الشركة المتسببة في إضراب
العمال.

من يستمع إلى تصريحات الحكومة عن التنمية الموعودة التي تعمل
على إيجادها ،وخطتها ،ورؤيتها ،واستراتيجيتها ،وعملها الجاد
لتحقيق «رؤية الكويت  ،»2035يشعر باالطمئنان إلى مستقبل الكويت
الغالية ،لكنه سرعان ما يصاب بحسرة واشمئزاز من تلك التصريحات
حين يرى الفوضى تضرب بأطنابها في مرفق حيوي كمرفق البريد،
بسبب غياب عمال التوزيع لألسبوع الثالث على التوالي ،لعدم تسلمهم
رواتبهم مــن شركتهم منذ ثالثة أشهر مــع اكتفاء وزارة المواصالت
بموقف المتفرج.
إذا كانت الحكومة تقف عاجزة عن حل مشكلة ساذجة كهذه ،فبأي
منطق تريد من مواطنيها أن يصدقوا وعودها بأنها تعمل على إحداث
نقلة نــو عـيــة فــي نهضة ا ل ـبــاد ،لتنافس شقيقاتها مــن دول مجلس
التعاون الخليجي التي سبقتها بأشواط بعيدة ،في حين ال نكتفي نحن
بالوقوف ،بل نتراجع إلى الخلف ،حتى بتنا نغرق كالنمل في شبر ماء.
جولة قامت بها «الجريدة» أمس على عدد من أفرع البريد كانت كافية
ً
بأن تفتح سيال ال ينتهي من التساؤالت المرة :كيف تقبل الوزارة مثل
هذا العبث بمرفق مهم معطلة مصالح العباد وطرودهم ومراسالتهم؟
كيف تسكت عن هضم حقوق عمال بسطاء دون أن تتدخل لمحاسبة
شركتهم؟ أين الشروط الجزائية ،أين التحقيقات؟ أين الحلول البديلة؟
لتنتهي بها كل تلك التساؤالت إلى سؤال مقتضاه :أين اإلدارة الحكومية
الـصــارمــة الـتــي تتدخل بــالــوقــت المناسب دون أن يشعر المواطنون
بارتباك أو تعطل مصالح؟
هــذا المشهد المقطعي لقطاع البريد مــن فــوضــى ،وتـكــدس الـطــرود،
وغياب كامل لعمال التوزيع في معظم األفرع ،وعدم تدخل الوزارة ...يعد
أكبر زاجر ألي مستثمر يفكر في دخول السوق الكويتي عن اإلقدام على تلك
الخطوة ،وكأننا نقول له بالفم المآلن :إن ما نقوله عن التطوير والنهضة
والمركز المالي مجرد شعارات ...فال تصدق كل ما تسمع.
٠٣

مجلس األمة :ندعم خطوات
األمير لتعزيز أمن الكويت
«على الحكومة التعامل بشفافية مع
المواطنين وإطالعهم على المستجدات»
أع ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة عــن
ت ـ ـقـ ــديـ ــره وت ـث ـم ـي ـن ــه ل ـل ـج ـهــود
الـكـبـيــرة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا سمو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األح ـ ـمـ ــد ،والـ ـم ــوق ــف ال ــرس ـم ــي
لدولة الكويت ،في تعزيز األمن
ً
والـسـلــم بالمنطقة ،مــؤكــدا في
ال ـ ــوق ـ ــت ذاتـ ـ ـ ــه دع ـ ـمـ ــه خـ ـط ــوات

كيف تقبل «المواصالت» العبث
بمصالح العباد ومراسالتهم
وهضم حقوق العمال البسطاء؟

سـمــوه نحو تعزيز أمــن البالد
ً
ً
وشعبها ووقوفهم صفا واحدا
مع القيادة السياسية.
وف ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أص ـ ـ ـ ـ ــدره أم ــس
بناء على تكليف عقب الجلسة
الـ ـس ــري ــة الـ ـت ــي ُع ـ ـقـ ــدت فـ ــي ١٦
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة أوض ـ ـ ــاع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـط ـ ـ ـقـ ـ ــة ،ط ـ ــال ـ ــب 02

SMS
المجلس يـطــا لــب ا لـحـكــو مــة بالتعامل مع
المواطنين بشفافية ،ويؤيدها في مناقشة
االستعدادات بجلسة سرية!

أين اإلدارة الحكومية الصارمة التي
تتدخل في الوقت المناسب لتفعيل
الجزاءات وطرح حلول بديلة؟

١٣

«أرزان» :نهدف لتحقيق
االستدامة في نمو حقوق
المساهمين والربحية
تالل من الطرود البريدية المكدسة

محرر الشؤون السياسية

رغـ ــم ش ـك ــوى أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــة طـ ــول ال ـ ــدورة
المستندية في األجهزة الحكومية ،وما يترتب عليها من
تعطيل المشاريع وأثرها السلبي على المال العام ،فإن
هذا الداء الحكومي ليس ببعيد عن السلطة التشريعية،
ً
ً
وه ــو مــا ب ــدا جـلـيــا بـعــد تـقــديــم ع ــدد مــن ال ـنــواب طلبا
الستعجال مناقشة االقتراحات بقوانين بشأن أسعار
البنزين والكهرباء ،إذ ُاتضح أن تقرير اللجنة المالية
نجز قبل سنتين بالضبط!
البرلمانية بهذا الصدد أ ِ
سنتان استغرقتهما ا ل ــدورة البرلمانية لمناقشة
هذا التقرير ،والذي لوال طلب استعجاله لما رأى النور
ّ ً
في قاعة عبدالله السالم ،وليس محتما أن تتحقق تلك
المناقشة ،فقد تقاطع الحكومة الجلسة أسوة بما فعلته
في جلسة «العفو الشامل» ،أو قد تحضرها وتناقشها

بسرية ،كما حصل لدى مناقشة االستعدادات الحكومية
للطوارئ.
وبــالـعــودة إلــى تقرير اللجنة ،يتضح أن الحكومة
معارضة لالقتراحات التي اشترطت أن تكون أي زيادة
على الرسوم والتكاليف المالية بقانون يصادق عليه
مجلس األمة ،حيث ترى وزارة المالية أن هذا االقتراح
مخالف لنص المادة  ٧١من الدستور التي أجازت لسمو
أمير البالد إصدار مراسيم بقوانين (مراسيم ضرورة)
في غياب المجلس ،مما يعني أن تلك االقتراحات تمثل
مصادرة لحق سموه في إصدار قرارات لها قوة القانون.
كما رأت الوزارة أن في تلك االقتراحات مخالفة للمادة
 ٢٠التي تنص على أن أســاس االقـتـصــاد الوطني هو
العدالة االجتماعية ،فــي حين أن التعديل التشريعي
ً
ً
المقترح يجعل الشخص األكثر استهالكا واألشد إسرافا
ً
هو المستفيد األكبر من الدعم ،فضال عن مخالفة المادة

 ١٣٤التي أعطت المجلس حــق تشريع الـضــرائــب ،أما
الرسوم فتركتها بيد السلطة التنفيذية.
غير أن «المالية» البرلمانية رفضت مبررات الحكومة،
وأك ــدت دسـتــوريــة االق ـتــراح وانتهت إلــى إق ــراره ،ورأت
أن الوضع المالي في الكويت متين بحسب مؤشرات
التصنيفات االئتمانية ،كما أن زيادة أسعار الكهرباء
ع ـلــى ال ـق ـط ــاع الـ ـتـ ـج ــاري وال ـص ـن ــاع ــي واالس ـت ـث ـم ــاري
ستنعكس على المواطنين بشكل غير مباشرّ ،
محملة
الحكومة مسؤولية عــدم مراجعة أسعار البنزين كما
وعدت ،وعدم إيفائها بوعد تقديم الدعم للمواطنين.
الجدير بالذكر أن جذور هذا التعديل تعود إلى قانون
المديونيات الصعبة ،والـقــانــون  ٧٩لسنة  ١٩٩٥الــذي
صــدر بـعــده ،بشأن الــرســوم والتكاليف المالية مقابل
االنـتـفــاع بــالـمــرافــق وال ـخــدمــات ،وال ــذي أق ــره المجلس
آنــذاك لمنع الحكومة مــن زيــادة الــرســوم على 02

روحاني يقترح حصر الصالحيات بيده لضبط «العسكر»
ً
بومبيو :من المرجح جدا وقوف إيران خلف الهجمات األخيرة في الخليج
●

طهران  -فرزاد قاسمي

بينما تتسارع وتـيــرة البحث عن
م ـ ـخـ ــارج ل ـخ ـف ــض م ـس ـت ــوى ال ـت ــوت ــر
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،ال ـ ــذي وصـ ــل ب ــاألي ــام
األخيرة إلى مستوى ينذر باحتمال
وق ــوع ح ــرب م ــدم ــرة ال يـمـكــن حصر
أض ــراره ــا ،طــالــب الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
حـســن روح ــان ــي بـمـنـحــه صــاحـيــات
موسعة وحصر السلطات في يده ،في
خطوة تعكس خطورة األوضاع على
الجبهة الداخلية اإليــرانـيــة كما هي
على الجبهة الخارجية التي تتعرض

نقل معدات على متن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» الموجودة في المنطقة (األسطول الخامس)

ألقصى ضغط ممكن من إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب.
وفــي لقاء مــع رجــال ديــن فــي وقت
مـتــأخــر مــن مـســاء أم ــس األول ،أشــار
روحاني ،المحسوب على الوسطيين
إلـ ــى حـ ــرب الـ ـع ــراق ()1988 - 1980
عندما جرى تشكيل "المجلس األعلى
ّ
إلدارة الحرب" ،الذي تمكن من تخطي
فـ ــروع أخـ ــرى الت ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات بـشــأن
االقتصاد والمجهود الحربي.
وق ــال إن "جـمـيــع الـسـلـطــات كانت
فــي يــد ه ــذا الـمـجـلــس ،حـتــى مجلس
الشورى (البرلمان) والقضاء 02

انتخابات أوروبا :هجوم أخير لوقف «القوميين» األسد« :اإلخوان» شياطين
اتهامات فرنسية وألمانية لـ «أقصى اليمين» بالتواطؤ وبيع المبادئ
يستعد األوروبيون للذهاب
ً
إلـ ــى ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع غـ ــدا،
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـس ـت ـمــر حـتــى
 26ال ـجــاري الخـتـيــار البرلمان
ال ـم ــوح ــد ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،
وت ـ ـط ـ ـمـ ــح خـ ــال ـ ـهـ ــا األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
ال ـش ـع ـبــويــة ،وأقـ ـص ــى الـيـمـيــن،
والقومية المتشككة في االتحاد
إلى اختراق تاريخي.
و بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس أن فـ ــر ن ـ ـسـ ــا

15

اقتصاد

● داء الدورة المستندية في الجهات الحكومية ُ
األمة
مجلس
عدي
ي
ً
● وزارة المالية رفضت المقترح لمخالفته الدستور ومكافأته لألكثر إسرافا

وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ،الـ ـلـ ـتـ ـي ــن ت ـ ـقـ ــودان
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ،ت ـ ـش ـ ـنـ ــان الـ ـهـ ـج ــوم
األخير في محاولة وقــف تقدم
ال ـم ـت ـطــرف ـيــن ،ف ــي وق ــت خيمت
فضيحة شملت ح ــزب الحرية
الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف ع ـلــى
األجواء.
ولــم يوفر الرئيس الفرنسي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون وش ــرك ــاؤه
في حزب المستشارة األلمانية

اقتصاد

منظمة « »JAالعالمية
تكرم عمر الغانم لجهوده
في تحفيز اإلبداع

تقرير «الكهرباء والبنزين» مدرج منذ سنتين!

●

اإلمساك 3:11
اإلفطار 6:٣٧

أنـ ـجـ ـي ــا مـ ـي ــرك ــل االت ـ ـهـ ــامـ ــات،
محذرين مــن «الخطر القومي»
المقبل.
وق ــال م ــاك ــرون ،ال ــذي وصــف
في مقابلة مع صحف فرنسية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ب ــأنـ ـه ــا «األك ـ ـثـ ــر
ّ ّ
أهمية منذ  1979ألن االتـحــاد
ً
ً ّ
يواجه خطرا وجوديا» ،إن هناك
ً
«تواطؤا بين القوميين ومصالح
أجنبية بهدف تفكيك 02

ً
ً
ّ
شن الرئيس السوري بشار األسد هجوما حادا على جماعة «اإلخوان
ً
المسلمين» ،إذ وصف أفرادها بـ «الشياطين» ،معتبرا أنهم «سحبوا من
الديانة اإلسالمية األخالق وشوهوا صورتها وخربوها».
واتهم األسد ،خالل مراسم افتتاح مركز تابع لوزارة األوقاف لمواجهة
ً
التطرف« ،اإلخوان» بـ «إدخال مفهوم العنف إلى دين الخير والحق» ،معتبرا
أنهم «استبدلوا األخالق بالنفاق ،وأدخلوا عليها كل الموبقات ،من غدر
وقتل وإجرام وعمالة وخيانة».
وأق ـ ّـر بــأنــه واجــه حملة مستمرة تتهم نظامه ب ـ «اإلل ـحــاد» ،وعــدم
اإلي ـمــان ،عبر تسويق أح ــداث على أنــه يتبناها،
مثل ركوع بعض الموالين لصورته في الشوارع،
ً
ً
مشددا على أنه «ال يمكن إلنسان أن يكون منتميا
بصفاء وصدق إلى دينه وهو ال ينتمي إلى عائلته
(دمشق ـ ـ سانا)
ومجتمعه بصدق».

أوتار

٢٢
مبارك الحديبي ترك إرثًا
غنائيًا متنوعًا في الساحة
الخليجية

مسك وعنبر

٢٥
جمعية الفنانين احتفت
بفريق «مذكرات بحار»

دوليات

٢٦

الحوثيون حاولوا
استهداف نجران
بـ «درون مفخخة»

رياضة
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برشلونة يهيمن على أبرز
مالمح موسم الليغا

ةديرجلا

•
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األمير وملك األردن بحثا تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
سموه أقام مأدبة إفطار على شرفه ...وناقشا آخر المستجدات اإلقليمية والدولية
األمير وملك األردن يتوسطان كبار المسؤولين

اس ـت ـق ـب ــل صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،ب ـ ـق ـ ـصـ ــر دس ـ ـ ـمـ ـ ــان،
عـصــر أم ــس األول ،أخـ ــاه ملك
الـمـمـلـكــة األردنـ ـي ــة الـهــاشـمـيــة
عـبــدالـلــه ال ـثــانــي ب ــن الحسين
وفــي معيته سمو ولــي العهد
األم ـي ــر الـحـسـيــن ب ــن عـبــدالـلــه
ال ـث ــان ــي والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق لــه،
وذلك بحضور سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،حيث قدم
لسموه التهاني بمناسبة شهر
رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك أعـ ـ ــاده الـلــه
على الجميع بالخير واليمن
والبركات.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء تـ ـب ــادل
األح ـ ــادي ـ ــث األخـ ــويـ ــة الـطـي ـبــة
ال ـ ـتـ ــي ع ـك ـس ــت عـ ـم ــق أواص ـ ـ ــر
العالقات التاريخية المتميزة
بين الكويت والمملكة األردنية
الـهــاشـمـيــة وشـعـبـهــا الشقيق
و س ـبــل د عـمـهــا وتنميتها في
مختلف الـمـجــاالت بما يخدم
مصالحهما الـثـنــائـيــة ويـعــزز
مسيرة العمل العربي المشترك
ك ـم ــا ت ــم ب ـح ــث أه ـ ــم ال ـق ـضــايــا
وآخـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات ع ـل ــى
الساحتين اإلقليمية والدولية.
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء رئـ ـ ـي ـ ــس

مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق الـغــانــم
ورئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك وكـبــار
المسؤولين بالدولة.
كما أقام سموه ،مأدبة إفطار
على شرف أخيه الملك عبدالله
ال ـث ــان ــي ب ــن ال ـح ـس ـيــن وال ــوف ــد
الـ ـم ــراف ــق ل ــه وذلـ ـ ــك بـمـنــاسـبــة
زيارته األخوية للبالد.
وغـ ــادر ال ـب ــاد ،م ـســاء أمــس
األول ،مـلــك المملكة األرد ن ـيــة
الـهــاشـمـيــة وف ــي معيته سمو
األم ـي ــر الـحـسـيــن ب ــن عـبــدالـلــه
الثاني والوفد المرافق له ،حيث
ك ــان عـلــى رأس مــودع ـيــه على
أرض المطار سمو ولي العهد
ورئ ـيــس مجلس األم ــة وسمو
رئـيــس مجلس ال ــوزراء وكبار
المسؤولين بالدولة.
وكــان الملك عبدالله الثاني
بن الحسين وصل إلى البالد،
عصر أمــس األول وفــي معيته
س ـ ـمـ ــو األم ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـحـ ـسـ ـي ــن بــن
ع ـبــدال ـلــه ال ـث ــان ــي ولـ ــي الـعـهــد
والوفد المرافق له ،وكان على
رأس مـسـتـقـبـلـيــه ع ـل ــى أرض
ال ـم ـطــار صــاحــب الـسـمــو أمير
الـ ـ ـب ـ ــاد وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ورئ ـيــس مجلس األم ــة وسمو

األمير وملك األردن وولي العهد خالل الزيارة
رئـيــس مجلس ال ــوزراء وكبار
المسؤولين بالدولة.
ورا فـ ـ ـ ـ ــق مـ ـل ــك االردن و ف ــد
ضم وزيــر الخارجية وشــؤون
ال ـم ـغ ـت ــرب ـي ــن أيـ ـم ــن ال ـص ـف ــدي
وم ـس ـت ـش ــار ال ـم ـل ــك لــات ـصــال
والتنسيق د .بشر الخصاونة.

ملك األردن لدى مغادرته وفي وداعه المبارك

صاحب السمو استقبل المحمد وهنأ رئيس إندونيسيا
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
من جهة أخرى ،بعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية
اندونيسيا جوكو ويــدودو ،عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة إ ع ــادة انتخابه رئيسا لجمهورية اندونيسيا لوالية

المبارك :مسؤوليات كبيرة للجمعيات التعاونية
استقبل رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في
ً
قصر بيان ،أمــس ،فايز المطيري ،بمناسبة إعــادة انتخابه مديرا
ً
عاما لمنظمة العمل العربي.
ك ـمــا اسـتـقـبــل ال ـم ـب ــارك ،رئ ـيــس مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة مـشــرف
التعاونية عبدالرحمن القديري.
وقال سموه إنه منذ إنشاء القطاع التعاوني في الكويت حمل على
عاتقه مسؤوليات كبيرة في توفير احتياجات المواطنين من السلع
االستهالكية بأسعار تنافسية ،إضافة إلى مساهماته االجتماعية
وتطوير المرافق العامة ،مبينا أن هذه المسؤوليات تتطلب مجالس
عال من الكفاءة والقدرة في اإلدارة والتسويق.
إدارات على مستوى ٍ
وأشــاد سموه بــالــدور الكبير والملحوظ في أداء مجلس إدارة
جمعية مشرف التعاونية ،الــذي انعكس أثــره على تطور مستوى
الخدمات والمرافق وتنوع السلع االستهالكية وجودتها.

تقرير «الكهرباء والبنزين»...
المواطنين ،وخلق توازن بين تداعيات إقرار «المديونيات الصعبة»
والموقف الشعبي منه.
إال أن قانون الرسوم لم يمنع الحكومة من زيادة األسعار واألثمان
التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة
والمستقلة ،وهو الباب الذي نفذت منه الحكومة لزيادة بعض رسوم
الخدمات بما فيها سعر البنزين.
التقرير الــذي سيناقشه مجلس األمــة مضى عليه سنتان ،تغير
فيهما الكثير من الظروف االقتصادية واالجتماعية ،وهو ما قد يتطلب
تحديثه قبل اتخاذ قرار بشأنه ،سواء بإلغاء الزيادات السابقة وإلزام
الحكومة بإقرار أي زيادة بقانون ،أو اإلبقاء عليها ،وفي كل األحوال
ً
فــإن القرار السليم ينبغي أن يكون مبنيا على أرقــام جديدة ال على
تقرير مضى عليه عامان.

مجلس األمة :ندعم خطوات...
المجلس الحكومة بــإطــاع المواطنين والمقيمين ،بكل وضــوح
وشفافية ،على مستجدات الظروف األمنية والسياسية المحيطة،
ً
وتوجهاتها للتعامل معها ،مـشــددا على ض ــرورة اتـخــاذ أقصى
درجات الحذر والحيطة ،وتبني اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون
دخول المنطقة في حلقة من النزاعات والخالفات ،في ظل تنامي

المبارك مستقبال رئيس جمعية مشرف

ً
ً
مخاطر اندالع نزاعات مسلحة ،وتأزم األوضاع سياسيا وأمنيا.
ً
وأكد ضرورة ُمضي الحكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات
والجهات الحكومية المختصة ،وإنشاء جهاز متخصص يعهد إليه
ً
بملف إدارة الطوارئ واألزمــات ،داعيا المواطنين والمقيمين إلى
تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية٠٥ .

روحاني يقترح حصر الصالحيات...

ً
لم يشاركا في قراراته ،واليوم نظرا إلى أننا نواجه ظروف الحرب،
فإننا بحاجة إلى مجلس مشابه".
وأك ــد م ـصــدر ،هــو أح ــد مـسـتـشــاري روح ــان ــي ،لـ ـ "ال ـجــريــدة"،
أن روحــانــي ،قبل إع ــان مقترحه ،عــرض على الـمــرشــد األعلى
خامنئي أن يتولى هو إدارة البالد كاملة أو أن يفوض إليه ذلك،
ً
وخصوصا قيادة الـقــوات المسلحة ،على غــرار ما فعله اإلمــام
الخميني مــع الــرئـيــس ال ــراح ــل هــاشـمــي رفـسـنـجــانــي أو حتى
أبوالحسن بني صدر.
وأضاف المصدر أن روحاني أكد للمرشد أن الظروف حساسة
ً
جدا وأي خطأ صغير من جهة السياسيين أو العسكر من الممكن
أن يجر المنطقة إلى حرب ،ثم أنه يجب أن يتحمل شخص واحد
المسؤولية حتى يمكن محاسبته.
وفي لقائه مع رجال الدين ،جدد روحاني القول إن الظروف
الحالية هــي األخـطــر منذ الـثــورة ،وانفتاحه على المفاوضات

رئاسية ثانية ،متمنيا له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة
والعافية وللعالقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من
التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ولي العهد
يستقبل المحمد
استقبل سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر
ب ـي ــان ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.

ناصر الصباح استقبل رئيس «متابعة
األداء البرلماني»
اس ـت ـق ـبــل ال ـن ــائ ــب األول
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
الجمعية الكويتية لمتابعة
و تـقـيـيــم األداء البرلماني
ن ــاص ــر الـشـلـيـمــي وال ــوف ــد
المرافق له.
ورح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح
بالضيف والــوفــد المرافق
ل ـ ــه ،وتـ ـم ــت م ـن ــاق ـش ــة أه ــم

والحوار ،لكنه رأى أن "ظروف اليوم ليست للتفاوض بل للمقاومة
والصمود".
ورغم ذلك ،أفاد المصدر السابق بأن أنصار روحاني يطالبون
بــإجــراء اسـتـفـتــاء ع ــام عـلــى قـضــايــا خــافـيــة مـثــل مــوضــوع إج ــراء
مفاوضات مع الــواليــات المتحدة ،على أن يقوم الرئيس بتنفيذ
ً
نتيجة االستفتاء أيا كانت.
وفي جلسة استماع للكونغرس حول التطورات في المنطقة،
ً
قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إنه من المرجح جدا
أن تكون طهران خلف الهجمات األخيرة في الخليج ،في إشارة إلى
اعتداء الفجيرة والهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية،
وإطالق صاروخ على السفارة األميركية في بغداد.
من ناحيته ،دعا وزير الدفاع األميركي بالوكالة إلى عدم تجاهل
ً
الخطر اإليراني ،مؤكدا أنه قائم وجدي.
ً
وبعدما رفضت فرنسا أمس ،مجددا باسم األوروبيين ،أي تهديد
إيراني بشأن االنسحاب من االتفاق النووي ،علمت "الجريدة" ،من
مصدر دبلوماسي أوروبي في طهران ،أن روسيا والصين دخلتا
على خــط األزم ــة ،فــي محاولة للتبريد شريطة عــودة طـهــران إلى
ً
طاولة المفاوضات مع واشنطن عندما يصبح الوضع مالئما.
وغداة زيارة وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن
علوي للعراق ،أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي،
أمس ،عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن إلنهاء التوتر بين
الطرفين.
٢٧-٢٦

األم ـ ــور وال ـم ــواض ـي ــع ذات
االه ـت ـم ــام ال ـم ـش ـتــرك ،وقــد
أه ـ ـ ــدى رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـن ــائ ــب األول ن ـس ـخــة من
كـتــاب الــرصــد البرلماني،
الــذي يتضمن كافة أعمال
مجلس األمة وأعمال لجانه
وأداء نوابه.

انتخابات أوروبا :هجوم أخير...

ً
أوروب ـ ــا» ،متهما روسـيــا وجـهــات أخ ــرى بتمويل أح ــزاب اليمين
ومساعدتها.
ّ
من ناحيتها ،حــذرت رئيسة «الـحــزب المسيحي الديمقراطي»
األلماني  CDUأنغريت كرامب كارنباور من تنامي قوة اليمينيين
الشعبويين.
وخالل مؤتمر النتخابات البرلمان األوروبي في هامبورغ ،أمس،
قالت خليفة المستشارة ميركل في رئاسة الـحــزب ،إن «فضيحة
إيـبـيــزا» الـمـتــورط فيها نــائــب المستشار الـنـمـســاوي المستقيل
والرئيس المستقيل لحزب «الحرية» اليميني الشعبوي ،هاينتس
ّ
كريستيان شتراخه« ،أظهرت أن اليمينيين الشعبويين يتبعون
مصالحهم فقط».
وأضافت أن اليمينيين الشعبويين مستعدون «لبيع أي مصلحة
وطنية وأي مصلحة أوروبية» ،مبينة أنهم مستعدون كذلك «لعقد
صفقات مع الجميع ،حتى لو كانت صفقات مع من يحاولون زعزعة
استقرار أوروبا من الخارج».
وفــي وقــت ســابــق ،دعــت ميركل أوروب ــا إلــى التصدي لألحزاب
اليمينية المتطرفة ،موضحة أن الحركات الشعبوية تريد تدمير
قيم أوروبا األساسية مثل مكافحة الفساد وحماية األقليات.
(باريس ،برلين ـ ـ وكاالت) ٢٨

ةديرجلا

•
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محليات

ُّ
تكدس البريد ...الفوضى مستمرة
و«المواصالت» فشلت في العالج والحساب

سلة أخبار
تدوير محدود
في «الداخلية»

لألسبوع الثالث على التوالي ...والعمال لم يتسلموا رواتبهم منذ  3أشهر
يوسف العبدالله

كشفت جولة «الجريدة» عن
فوضى عارمة يشهدها قطاع
البريد في البالد ،كان أسوأها
في مركز الفرز بفرع مطار
الكويت الدولي ،والذي اقترب
من االنفجار من كم الطرود
المكدسة على مدى ثالثة
أسابيع بال حساب أو عالج.

االنتظار
فاق «صبر
أيوب» وال
تحركات من
المسؤولين

مواطنون

لـ ــأس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـثـ ــالـ ــث ع ـلــى
الـ ـت ــوال ــي ،و«الـ ـف ــوض ــى» هــي
ال ـع ـنــوان الــرئـيـســي لـ ـ «بــريــد
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــوا صـ ـ ــات» ،إذ ا س ـت ـم ــر
تكدس الطرود البريدية حتى
أم ــس ،لـغـيــاب ال ـعــدد الكامل
للعمالة ا لــاز مــة عبر شركة
التوزيع البريدية المتعاقدة
م ــع وزارة ا لـ ـم ــوا ص ــات فــي
معظم أ فــرع البريد بالبالد،
ً
احـتـجــاجــا عـلــى ع ــدم صــرف
رواتبهم الشهرية من الشركة
م ـن ــذ ث ــا ث ــة أ شـ ـه ــر دون أي
تدخل من الوزارة.
وقــامــت «ال ـجــريــدة» بعمل
جوالت مختلفة على عدد من
األفرع البريدية أمس ،والتي
ك ـش ـفــت ع ــن ف ــوض ــى ع ــارم ــة
يشهدها الـبــريــد فــي الـبــاد،
كــان أســوأهــا في مركز الفرز
بفرع مطار الكويت الدولي،
والـ ــذي اق ـتــرب مــن االنـفـجــار
مـ ــن كـ ــم الـ ـ ـط ـ ــرود ال ـم ـك ــدس ــة
على مدى ثالثة أسابيع بال
حساب أو عالج.
والـ ـغ ــري ــب أن الـ ـ ـ ــوزارة لــم
ت ـف ـت ــح أي تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ،و ل ــم
تتخذ أي ا جـ ــراء ات عقابية،
للحد من أزمة تكدس البريد
ب ـع ــد م ـ ـ ــرور ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع
عـلــى اإلض ـ ــراب ،وأسـبــوعـيــن
ع ـلــى اج ـت ـمــاع وك ـي ـلــة وزارة
المواصالت م .خلود الشهاب
وال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
البريد عبدالله العازمي مع
ال ـشــركــة الـمـعـنـيــة لـمـعــالـجــة
مـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال وصـ ـ ــرف
رواتبهم.

العفاسي يستقبل
السفير األميركي

طرود مكدسة في بريد المطار

جولة «الجريدة»
وخ ـ ـ ــال ج ــول ـت ـه ــا ال ـت ـقــت
ً
«ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة» عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن
السـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع آرائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم حـ ــول
خدمة البريد في البالد ،وأثر
إضراب العاملين في توزيعه
عـ ـل ــى م ـص ــال ـح ـه ــم ،والـ ــذيـ ــن
أج ـم ـع ــوا ع ـل ــى أن االن ـت ـظ ــار
فــاق «صبر أي ــوب» ،ورأوا أن
البريد يشهد أ ســوأ مراحله
بـ ـ ــا تـ ـ ـح ـ ــرك مـ ـ ــن مـ ـس ــؤول ــي
وزارة المواصالت ،مطالبين
بتحسين ا لـخــد مــة البريدية
التي أوشكت أن تموت.

تعطيل المصالح

الوزارة أعلنت إنهاء
اإلضراب إال أن
ً
العمل مازال متوقفا
ولم نتسلم طرودنا

أصدر نائب رئيس
الوزراء وزير الداخلية
الشيخ خالد الجراح
قرارا ،أمس األول ،بتعيين
العقيد بدر سيار الشمري
مديرا إلدارة إقامة
الجهراء ،خلفا للعقيد
سعود الطامي الذي نقل
الى منصب مدير إقامة
محافظة مبارك الكبير،
في حين أحيل العقيد
مبارك الصنيدح الى
ديوان الوزارة.

وع ـ ـبـ ــر ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ض ـ ــاري
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــام ع ـ ــن اسـ ـتـ ـي ــائ ــه مــن
الخدمة البريدية في البالد،
بسبب الـتــأخـيــر الـنــاجــم عن
اضراب العاملين في البريد،
ً
م ـب ـي ـنــا أن ط ـ ــرده وصـ ــل الــى
الـبــاد قبل أسـبــوعـيــن ،لكنه
لم يتمكن من تسلمه.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـغ ـ ـنـ ــام ،إنـ ـ ــه ع ـلــى
ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن دف ـ ـ ـعـ ـ ــه مـ ـب ــال ــغ
إ ض ــا فـ ـي ــة ل ـخ ــد م ــة express
 ،s h i p p i n gا ي ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــة
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــازة ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة ،ف ــإن
اال ض ــراب تسبب في تعطيل
م ـص ــال ـح ــه ،ولـ ــم ي ـت ـم ـكــن مــن
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ط ـ ــرده عـلــى

سكني ،ال منطقة أخرى ،ولم
أ ت ـس ـل ـم ـهــا ح ـت ــى اآلن ل ـعــدم
جاهزيتها».

تحديث البيانات

ضاري الغنام

يوسف القالف

وجه االستعجال ،كما دفع له.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـغ ـ ـنـ ــام الـ ـ ــى ان ــه
ق ـ ــام ب ـع ـم ــل ط ـل ـب ــه ال ـب ــري ــدي
فـ ـ ــي  26أ بـ ـ ــر يـ ـ ــل ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي،
ووص ــل الـكــويــت عـبــر خدمة
الـتـتـبــع  tackingفــي تــاريــخ
 5مـ ــن ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،أي
ً
قـ ـب ــل أسـ ـب ــوعـ ـي ــن ،م ــوض ـح ــا
أن ه ـ ــذه هـ ــي ال ـ ـمـ ــرة األول ـ ــى
ا لـتــي يستخدم فيها البريد
ا لـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــو م ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــد ان ك ـ ــان
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــه عـ ـ ـب ـ ــر إحـ ـ ـ ــدى
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ـج ــاري ــة ،لـكـنــه
ً
بعد تأخيره قد يتجه مجددا
ا لــى خــد مــة الشحن البريدي
الخاص.

ي ـ ـ ــو س ـ ـ ــف ا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاف وزارة
المواصالت ،بمعالجة عملية
غياب العاملين فــي الخدمة
ال ـبــريــديــة الـنــاتـجــة ع ــن عــدم
صرف رواتبهم الشهرية.
وأعرب عن أمله «أن يأخذ
ا لـعـمــال حقهم مقابل العمل
ً
الـ ـ ــذي يـ ـق ــدم ــون ــه» ،م ـق ـتــرحــا
ت ـط ــوي ــر الـ ـخ ــدم ــة ال ـب ــري ــدي ــة
بشكل أفضل لتكون الكويت
في مصاف دول العالم».

غياب العمالة
من جهته ،طالب المواطن

ضياع الطرود
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ع ـبــدال ـغ ـفــار
اسماعيل ،ان الطرد البريدي
يدخل بريد المطار فيظل فيه
ش ـهــريــن« ،ف ـضــا عــن ضـيــاع
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـطـ ـ ــرود ،وهـ ـ ـ ــذا مــا
واجهني في بريد السالمية

عبدالغفار إسماعيل

ً
سابقا » .وأ ضــاف اسماعيل،
أن ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــر يـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـطـ ــار
والسالمية دون اضراب سيئ
ً
ً
جدا ،مقيما الخدمة البريدية
ف ــي الـ ـب ــاد ب ـن ـحــو  3م ــن 10
لسوء الخدمة.

إيقاف خدمة التتبع
أمــا ن ــادر بــركــات فـقــال ،إن
ل ــدي ــه  15طـ ـ ــردا ب ــري ــدي ــا لــم
يتسلمها حتى اآلن عبر بريد
ً
ال ـســال ـم ـيــة ،م ـب ـي ـنــا انـ ــه بـعــد
بدء اضراب العاملين أوقفوا
خــدمــة تـتـبــع الـبــريــد رغ ــم أن
«ال ـمــواصــات» أعـلـنــت إنـهــاء
االضراب« ،ولكن العمل مازال
ً
متوقفا  ،و لــم أتسلم الطرود
الخاصة بي حتى اآلن».
واقـ ـ ـت ـ ــرح بـ ــركـ ــات أن يـتــم

نادر بركات

ف ــرز ال ـط ــرود وتــوزيـعـهــا في
ً
كل منطقة بــدال من التكدس
الـ ـح ــاص ــل فـ ــي م ــرك ــز الـ ـف ــرز
بــال ـم ـطــار ،مــع تــوفـيــر خــدمــة
الــرســائــل الـنـصـيــة أو خدمة
االتصال الموجودة في عدد
من األفرع ،ومفقودة في أفرع
أخرى مثل بريد حولي.

ً
 50دينارا

وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــواط ـ ــن أحـ ـم ــد
ع ـ ـي ـ ـسـ ــى ،أن ل ـ ــد ي ـ ــه طـ ـ ـ ــرودا
ً
ب ـق ـي ـمــة  50ديـ ـ ـن ـ ــارا وص ـلــت
إلى الكويت من الخارج منذ
نوفمبر مــن ا لـعــام الماضي،
ولم يتسلمها حتى اآلن عبر
بريد منطقة صباح السالم،
ً
مبينا انه «من المفترض ان
ت ـص ــل ال ـ ـطـ ــرود ال ـ ــى مـنـطـقــة

و مــن جهته ،قــال المواطن
م ـح ـم ــد عـ ـ ــادل إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،ان
الـخــدمــة الـبــريــديــة مــن سيئ
إلـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــوأ ،ل ـ ـعـ ــدم ت ـحــديــث
ً
البيانات أوال بــأول للطرود
الواصلة الى البالد.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ،أكـ ـ ــد
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،ان ـ ـ ــه يـ ـج ــب ع ـلــى
وزارة ا لـ ـ ـم ـ ــوا ص ـ ــات ح ـســم
ال ـغ ـيــاب ال ـحــاصــل لـلـعـمــالــة،
وم ـعــال ـجــة األم ـ ــر ال ـ ــذي طــال
ً
انتظاره ،مضيفا «مو ذنبنا
ت ـتــوقــف مـصــالـحـنــا بـتــوقــف
 10وال  100شخص يطالبون
بحقوقهم».
جــديــر بــالــذكــر أن موظفي
«ال ـ ـ ـمـ ـ ــواصـ ـ ــات» ال ـت ــاب ـع ـي ــن
لقطاع البريد قاموا بالتدخل
وتقديم المساعدة الممكنة
للمراجعين قدر المستطاع،
وذلــك خــال جميع الجوالت
التي قامت بها «الجريدة».

التعاقد مع شركة
واحدة ال يكفي
يجب على وزارة الـمــواصــات فتح
باب التعاقد مع أكثر من شركة توزيع
ب ــري ــدي ،وع ــدم االق ـت ـصــار عـلــى شــركــة
واحدة فقط بهذا الشأن ،ال سيما أن هذه
الشركة معنية بتوزيع الطرود البريدية
التي تصل إلى أكثر من  80فرعا بريديا
في البالد.

تأخير الصرف يدخل
شهره الرابع

 ...وفي مركز الصديق

أي ــام قليلة ويــدخــل تــأخـيــر صــرف
روات ــب العاملين فــي شــركــة التوزيع
ال ـب ــري ــدي ش ـه ــره الـ ــرابـ ــع ،إذ ل ــم يتم
ص ــرفـ ـه ــا لـ ـه ــم عـ ــن فـ ـب ــراي ــر ومـ ـ ــارس
وأبريل ،مما قد يتسبب في تضاعف
أزمة تكدس البريد من خالل الغياب
الكلي للعاملين.

استقبل وزير العدل وزير
الدولة لشؤون مجلس
األمة فهد العفاسي في
مكتبه بالهيئة العامة
لشؤون ّ
القصر سفير
الواليات المتحدة
األميركية لدى الكويت
لورانس سيلفرمان.
وأكد العفاسي خالل
اللقاء عمق العالقات بين
البلدين واستعرض أوجه
التعاون على كل الصعد،
السيما في إطار التعاون
العدلي والقانوني.
بدوره ،تقدم السفير
سيلفرمان بالشكر
للعفاسي ،وتحدث عن
عمق العالقات المتينة
والعريقة التي تربط بين
البلدين الصديقين.

الشعلة يعترض على
«المشروعات الصغيرة»

صادق وزير الدولة
لشؤون البلدية فهد
الشعلة على محضر
اجتماع المجلس
البلدي المنعقد في 29
ً
أبريل الماضي كامال،
باستثناء قرار المجلس
بشأن المقترح المقدم
من العضو عبدالعزيز
المعجل والخاص
بالمشاريع الصغيرة.

الموافقة على مبنى
متعدد األدوار للبورصة
عقدت لجنة محافظة
العاصمة بالمجلس
البلدي اجتماعها الدوري،
أمس ،وأحالت إلى الجهاز
االقتراح المقدم من
العضو حسن كمال ،بشأن
استقطاع جزء ال تقل
مساحته عن (4000م)2
من مدرسة ،الستخدامه
حديقة عامة ،محاطا
بمضمار للمشي في
منطقة الدعية السكنية.
ً
وأحالت أيضا االقتراح
المقدم من العضو حمود
العنزي ،بشأن عمل بعض
التحسينات المرورية
بمنطقة جابر األحمد،
بينما وافقت على طلب
إدارة اإلنشاءات مبنى
مواقف السيارات متعدد
األدوار الواقع بين مسجد
القناعي ومبنى مواقف
السيارات متعددة األدوار
للبورصة.
وأوصت اللجنة بعدم
الموافقة على طلب رئيس
المجلس البلدي ،رفع
تقرير مفصل بشأن طلب
نادي المصارف الكويتية
استثمار قطعة األرض
المقابلة لوزارة اإلعالم.

محليات

4
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الخالد يتسلم رسالة من نظيره السعودي
تلقى نسخة من أوراق اعتماد سفيرة تشاد
تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الخالد ،رسالة خطية من أخيه وزير
خارجية المملكة العربية السعودية
إبراهيم العساف ،تتصل بالعالقات
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرب ـ ــط الـ ـبـ ـل ــدي ــن
الـشـقـيـقـيــن ،وس ـبــل تـعــزيــزهــا فــي كل
المجاالت ،إضافة إلى القضايا محل
.االهتمام المشترك
ج ــاء ذل ــك ،خ ــال اسـتـقـبــال الـخــالــد
لـسـفـيــر خـ ــادم ال ـحــرم ـيــن الـشــريـفـيــن
لدى الكويت األمير سلطان بن سعد
.آل سعود ،ظهر أمس
ك ـم ــا ت ـس ـلــم ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة نـسـخــة من
أوراق ا عـ ـتـ ـم ــاد ا ل ـس ـف ـي ــرة ا ل ـج ــد ي ــدة
لجمهورية تشاد لدى الكويت البتول
.زكريا
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد ،خـ ـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه
السفيرة البتول ،عن أطيب تمنيانه
ب ــأن تـحـظــى بـكــل الـتــوفـيــق والـنـجــاح
فـ ـ ــي مـ ـ ـه ـ ــام عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ل ـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
ولـ ـلـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط
البلدين الصديقين المزيد من النمو
.واالزدهار

بوشهري بحثت مع مسؤولي
«األشغال» مشاريع تتعلق بالوزارة

بوشهري خالل اجتماعها مع وكيل األشغال

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من وزير خارجية المملكة العربية السعودية
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية
الـسـفـيــر خــالــد ال ـج ــارال ـل ــه ،ومـســاعــد
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـك ـتــب

نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـخــارجـيــة الـسـفـيــر الـشـيــخ الــدكـتــور
أحمد ناصر المحمد ،ومساعد وزير

الخارجية لـشــؤون ا لـمــرا ســم السفير
ضـ ـ ــاري الـ ـع ـ ـجـ ــران ،وعـ ـ ــدد مـ ــن ك ـبــار
.مسؤولي وزارة الخارجية

عقدت وزيـ ــرة األشغـال وزيــرة الـدولة لشؤون
اإلسكان ،د .جنان بوشهري ،أمس األول ،اجتماعا
مع وكيل «األشـغــال» م .إسماعيل أحمد والوكالء
ً
الـمـســاعــديــن بـ ــالـ ــوزارة ،حـيــث عــرضــت ع ـ ــددا من
المواضيع والمشاريع المتعلقة بشؤون الــوزارة
وأثنت على جهود المسؤولين فيها خالل الفترة
الماضية ،خاصة م .خالد الخزي خالل توليه أعباء
.الوكالة باإلنابة

من جانبه ،أعرب الوكيل أحمد عن خالص شكره
وتقديره للثقة الممنوحة له بتوليه منصب وكيل
«األشغال» ،داعيا الله عز وجل أن يعينه على ّ
تحمل
أعباء تلك المسؤولية ،ومؤكدا أن وزارة األشغال
مليئة بــال ـك ـفــاء ات وال ـخ ـبــرات ال ـتــى تستطيع أن
تنهض بالعمل إذا ما تم ذلك بروح الفريق الواحد،
والمضي قدما نحو تحقيق النهضة العمرانية
.المنشودة التي تحمل رؤية سمو أمير البالد

«الزكاة» 300 :ألف دينار لـ «األقربون أولى بالمعروف»
للحفاظ على األسرة الكويتية والمشاركة في اإلفراج عن الغارمين
ت ـبــرع بـيــت ال ــزك ــاة بمبلغ  300ال ــف ديـنــار
لمصلحة حملة "األقــربــون أولــى بالمعروف"،
التي تنفذها جمعية التكافل لرعاية السجناء
خالل شهر رمضان ،والتي تهدف إلى اإلفراج
عن  700شخص من الغارمين الكويتيين.
وأوض ــح المدير الـعــام لبيت الــزكــاة محمد
العتيبي ،في تصريح صحافي ،أن دعم "البيت"
لهذه الحملة يأتي انطالقا من دوره الرئيس
ف ــي ت ــأص ـي ــل ق ـي ــم ال ـت ـك ــاف ــل وت ـح ـق ـيــق األمـ ــان
المجتمعي ،وأن "الـبـيــت" يسعى على ال ــدوام
لتبني مثل هذه الحمالت التي تعود بالخير
والمرحمة على األســرة والمجتمع الكويتي،
وي ــدع ــو ج ـم ـهــور الـمـحـسـنـيــن ل ـمــد ي ــد ال ـعــون
والمشاركة فــي هــذه الحمالت حماية ألركــان

«تعاونية جابر
األحمد» :السوق
ً
بقطعة  5قريبا
●

محمد الجاسم

أع ـل ــن رئ ـي ــس مجلس
اإلدارة بجمعية مدينة
جابر األحمد التعاونية
أحمد العازمي ،الموافقة
ألحد المكاتب الهندسية
ل ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وال ـت ـصــام ـيــم الـمـنــاسـبــة
ل ــأس ــواق ال ـمــركــزيــة في
ً
ق ـط ـع ـتــي  6و ،7م ـش ـيــرا
إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه بـ ـع ــد اع ـت ـم ــاد
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي
لألسواق المركزية ستتم
مخاطبة الوزارة لترشيح
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـم ـع ـت ـم ــدة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد مـ ـ ـ ــع م ـك ـت ــب
مختص لتجهيز وفرش
وتشغيل األسواق.
وب ـ ّـي ــن الـ ـع ــازم ــي ،فــي
ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــازال جـ ــاريـ ــا
الفتتاح السوق المركزي
فــي قطعة ( ،)5حـيــث إن
هـ ـن ــاك ت ــأخـ ـي ــرا بـتـسـلــم
وتشغيل ا ل ـســوق ،لعدم
إنـ ـج ــاز ب ـعــض األعـ ـم ــال،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي ص ـ ــرف
الدفعات المستحقة.
وأوضـ ــح أن األع ـمــال
المنجزة تجاوزت  90في
المئة من البنود المتفق
عليها ،وسيتم افتتاحه
ً
قريبا.

األسر الكويتية من االنهيار ،وتقوية لوشائج
المحبة والترابط بين جميع طبقات المجتمع.
وأشـ ــار إل ــى أن بـيــت الــزكــاة نـفــذ عـلــى مــدار
الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن ،بــال ـت ـعــاون م ــع األمــانــة
ال ـع ــام ــة لـ ــأوقـ ــاف ،وإدارة "ت ـن ـف ـيــذ األحـ ـك ــام"
بوزارة العدل ،حملتين مشابهتين ،هما "خلهم
يرمضون ويانا" و"حملة األمل" ،وأسفرتا عن
تسديد المديونات ورفــع الضبط واإلحضار
عــن أكثر مــن  10آالف مــواطــن مــن المطلوبين
والمحبوسين على ذ مــة قضايا مالية ،ممن
لم تتجاوز مديونياتهم  3آالف ديـنــار ،وبلغ
قيمة ما تم تسديده خالل الحملتين أكثر من
 6ماليين دينار.
محمد العتيبي
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«األمة» :ندعم إجراءات األمير لتعزيز أمن الكويت
في بيان أصدره بشأن مستجدات الظروف األمنية والسياسية والعسكرية في المنطقة
ذكر مجلس األمة أنه يتابع
باهتمام المستجدات األمنية
والسياسية في المنطقة،
وعلى ًأتم االستعداد لالجتماع
مجددا متى ما اقتضت
الظروف والتطورات ،لمتابعة
هذه المستجدات وبحث
كيفية التعاطي معها.

أكـ ـ ــد م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ضـ ـ ــرورة
اتـ ـخ ــاذ أقـ ـص ــى درج ـ ـ ــات ال ـح ــذر
وال ـح ـي ـط ــة وت ـب ـن ــي اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ــازم ــة لـلـحـيـلــولــة دون دخ ــول
المنطقة في حلقة من النزاعات
والخالفات في ظل تنامي مخاطر
ان ـ ــدالع ن ــزاع ــات مـسـلـحــة وت ــأزم
ً
ً
األوضاع سياسيا وأمنيا.
وقـ ـ ـ ــال ام ـ ــس ان ـ ــه ب ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
ت ـك ـل ـيــف م ـج ـل ــس األم ـ ــة لـمـكـتــب
الـمـجـلــس فــي الـجـلـســة الخاصة
التي عقدت فــي  16مايو ،2019
ً
أصـ ـ ــدر ال ـم ـج ـلــس ب ـي ــان ــا ب ـشــأن
م ـس ـت ـج ــدات الـ ـ ـظ ـ ــروف األم ـن ـي ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
المنطقة فيما يلي نصه:
تــابــع مـجـلــس األم ــة باهتمام
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــغ الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
والـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة بالغة
الـ ـخـ ـط ــورة الـ ـت ــي اس ـت ـج ــدت فــي
ن ـطــاق مـنـطـقــة الـخـلـيــج الـعــربــي
واإلقليم في ظل تنامي مخاطر
ان ـ ــدالع ن ــزاع ــات مـسـلـحــة وت ــأزم
ً
ً
األوض ــاع سياسيا وأمـنـيــا ،مما
يتطلب معه اتخاذ أقصى درجات
الـ ـح ــذر وال ـح ـي ـطــة وت ـب ـنــي كــافــة
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة لـلـحـيـلــولــة
دون دخ ــول الـمـنـطـقــة فــي حلقة
م ــن ال ـن ــزاع ــات وال ـخ ــاف ــات الـتــي
ستدمر الــدول والشعوب وكذلك
القيام بكل مــا مــن شــأنــه حماية
المواطنين والمقيمين من ويالت
تلك المخاطر واألزمات.
وف ـ ــي ض ـ ــوء م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،عـقــد
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ج ـل ـس ــة خ ــاص ــة،
بناء على طلب مقدم من أعضاء
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ف ـ ــي ي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
الموافق  16مايو  2019لمناقشة
الـ ـظ ــروف األم ـن ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة

المجلس في جلسة سابقة
والعسكرية المستجدة في نطاق
منطقة الخليج العربي واإلقليم
وبحث االسـتـعــدادات الحكومية
لـلـتـعــامــل م ــع ت ـلــك الـمـسـتـجــدات
عـلــى كــافــة األ ّص ـعــدة السياسية
واألمنية ،وبينوا مدى حساسية
التطورات وخطورتها وبضرورة
ال ـت ـعــامــل م ــع ت ـلــك الـمـسـتـجــدات
بشكل بالغ الجدية ،كما استمع
أعضاء مجلس األمــة إلــى عرض
من بعض الــوزراء متعلق بمدى
جاهزية الحكومة للطوارئ في
ال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي واس ـت ـع ــدادات
وزارة الـتـجــارة (األم ــن الـغــذائــي)
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات وزارة ال ـص ـحــة
ووزارة اإلعالم.
وعلى ضــوء مــا تــم طرحه في
الجلسة الخاصة فقد أكد أعضاء
مجلس األمة على النقاط التالية:
 ت ـق ــدي ــر وت ـث ـم ـي ــن ال ـج ـه ــودالكبيرة التي يقوم بها صاحب

السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد والموقف الرسمي لدولة
الكويت في تعزيز األمن والسلم
في المنطقة والسياسة الحكيمة
ل ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي تـبـنــي
الحياد اإليجابي تجاه النزاعات
الـ ـق ــائـ ـم ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــرص عـ ـل ــى حــل
الـخــافــات بـصــورة سلمية وعن
طريق الحوار.
 تأكيد دعمهم لكافة الخطواتواإلجراءات التي يقوم بها سمو
أمـيــر الـبــاد والحكومة مــن أجل
ت ـع ــزي ــز أمـ ــن ال ـك ــوي ــت وشـعـبـهــا
ً
ً
ووقوفهم صفا واحدا مع القيادة
السياسية في مواجهة األخطار
واألزمات القائمة والقادمة.
 شــددوا على ضــرورة مضيالحكومة قدما في استكمال أدوار
ال ـ ــوزارات وال ـج ـهــات الحكومية
ال ـم ـخ ـت ـص ــة بـ ــالـ ــدفـ ــاع ال ـم ــدن ــي
ً
والطوارئ وإطالع المجلس أوال

ب ــأول بـتـلــك االس ـت ـع ــدادات ،على
مـبــدأ الشفافية والمكاشفة ،مع
أهمية وض ــرورة تقوية جوانب
ال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـش ـت ــرك
ب ـيــن ك ــاف ــة األجـ ـه ــزة الـمـخـتـصــة
وال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـ ـطـ ــوارئ مــع
أهمية إنـشــاء جـهــاز متخصص
يعهد إلـيــه ملف إدارة الـطــوارئ
واألزمات.
 أكـ ـ ــدوا أه ـم ـيــة دور اإلعـ ــامالــرسـمــي فــي إط ــاع المواطنين
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن وبـ ـشـ ـك ــل واض ـ ــح
وشفاف على مستجدات الظروف
األم ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة المحيطة
وت ــوج ـه ــات ال ـح ـكــومــة لـلـتـعــامــل
معها واسـتـعــدادات كافة أجهزة
الدولة لحالة الطوارئ واألزمات،
وب ــأه ـم ـي ــة إشـ ـ ـ ــراك ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين ومؤسسات المجتمع
المدني في تنفيذ وإنجاح خطط
الطوارئ.

البابطين يستفسر عن مشروع مترو «القرن الماضي»
●

علي الصنيدح

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤاال برلمانيا إلى
وزيــرة األشـغــال العامة وزيــرة الــدولــة لشؤون اإلسـكــان د.
جنان بوشهري ،عن العوائق التي ظهرت حين البدء فعليا
بإنجاز مشروع المترو (القرن الماضي) ،وما آل إليه العمل
في المشروع.
وجاء في نص سؤاله :بدأ الحديث عن إنشاء مترو أنفاق
في الكويت في عام  ،1986وظهرت أول دراســة عام 1995
أعدتها بلدية الكويت وأدرجــت ضمن المخطط الهيكلي
للكويت بالبدء في إنشاء خط سكة حديد (مـتــرو) يربط
مناطق سكن المقيمين بمناطق عملهم حتى ينخفض
الطلب على الـسـيــارات الخاصة ولتقليل التلوث البيئي
الصادر عنها ،ولكون وسائل المواصالت من أهم معايير
الراحة داخــل المدن الكبرى ما يستوجب المحافظة على
معدالت الراحة الحالية ،بل زيادتها وليس خفضها.
وأضاف :وافق مجلس الوزراء في يونيو من عام 2004
على مشروع إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديدية

مطلقا بذلك قطار المشروع الطموح الــذي يربط جنوب
الكويت والموانئ الجنوبية بالحدود الشمالية والموانئ
الشمالية حتى الـحــدود مــع ال ـعــراق ،وقــال وزيــر التجارة
والصناعة األسبق عبدالله الطويل إن الفكرة كانت موجودة
منذ أواخــر السبعينات من القرن الماضي إال أن الــوزارة
بادرت في تحريك المشروع من خالل إنشاء شركة مساهمة
عامة تأخذ الشركات المتخصصة في النقل ،إضافة إلى
المؤسسة الـعــامــة للتأمينات االجتماعية نسبة ()٪30
منها وتطرح ( )٪70من األسهم لالكتتاب العام ،على أن
يبادر المؤسسون في وضع دراسة الجدوى االقتصادية
لهذا المشروع.
وتابع :في أواخر عام  2006جلبت عروض الشركات إلى
الكويت ،واستقر األمر على شركة إنكو االسبانية لوضع
الخطة الرئيسة لمشروع المترو وسكك الحديد ،وأرسلت
الخطة إلى وزارة المواصالت آنذاك.
وقــال :صرح رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات
التنموية والمبادرات عــادل الرومي في فبراير  2012بأن
الجهاز يسرع الخطى في المشروع الجديد الخاص بنظام

الصالح لضم شؤون الطلبة لكادر
الوظائف التربوية المساندة
قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بإصدار قرار بإدراج العاملين
في وظائف شؤون الطلبة ضمن كادر العاملين بالوظائف التربوية
المساندة بوزارة التربية الذي صدر أخيرا.
وع ــزا االق ـتــراح الــى انــه بعد ص ــدور الـقــرار المستحق مــن قبل
مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر العاملين بالوظائف التربوية
المساندة بوزارة التربية ،فإن من الواجب ضم العاملين في وظائف
شؤون الطلبة ضمن الكادر ال سيما أنهم يندرجون تحت الوظائف
المساندة بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم  15لسنة .2010
وأضاف :نظرا لكون العاملين في وظائف شؤون الطلبة جزءا ال
يتجزأ من المسيرة التعليمية وإنصافهم ينعكس بشكل إيجابي
على العملية التعليمية فإن ضمهم إلى الكادر المستحق الذي
صدر للعاملين بالوظائف التربوية المساندة ضرورة يجب أال
تتأخر.

النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون
من ( )69محطة ( )٪16منها تحت األرض وبطول إجمالي
للشبكة يبلغ نحو ( )160كيلومتراأ الفتا الى انه حسب خطة
التنمية التي أقرت عام  2015رصدت ميزانية بمبلغ ()20
مليار دوالر لشبكة المترو على أن تبدأ اإلنشاءات في .2017
وسأل البابطين عما آل إليه العمل في مشروع المترو،
مــع تــزويــده بنسخة مــن ج ــدول إنـجــاز الـمـشــروع ،ولـمــاذا
تقاعست حكومة دولة الكويت عن تنفيذ مشروع المترو
في ظل خطة التنمية والرؤية الجديدة للدولة وعدم إيمانها
ب ـضــرورة رب ــط المنافذ الـحــدوديــة فــي الـمــدن والمناطق
الحالية والجديدة بشبكة المترو ،وباعتباره أحد األجزاء
المهمة التي اعتمدت ضمن المشاريع التنموية الجديدة
منذ إنشائها ،واعتماد تلك المشاريع على وجود محطات
المترو ضمن المخطط األساسي كمدينة صباح السالم
الجامعية (الشدادية) ،ومساهمة المترو في تقديم خدمات
كـثـيــرة مـنـهــا تقليص الـمـســاحــات المخصصة لـمــواقــف
السيارات والتي دونها ستواجه الجامعة أزمة حقيقية في
مواقف سيارات الطلبة؟

 دعوة المواطنين والمقيمينالكرام إلى أهمية تدعيم وتقوية
الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة
الوطنية التي هي سور الكويت
األول بعد الله سبحانه ،لمواجهة
التحديات واألخـطــار ،كما يؤكد
المجلس ضــرورة االستماع إلى
توجيهات سمو األمير الذي حذر
ً
م ــرارا مــن خـطــورة مــا يجري من
تطورات وأهمية الوعي وتحمل
المسؤولية الوطنية إزاءها.
ً
ونظرا الستمرار حالة الترقب
والحذر في ظل التطورات األمنية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـت ـس ــارع ــة ف ــإن
مـجـلــس األمـ ــة ي ــؤك ــد أن ــه يـتــابــع
ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ه ـ ـ ــذه ال ـم ـس ـت ـج ــدات
وعلى أتــم االستعداد لالجتماع
ً
مجددا متى ما اقتضت الظروف
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ،ل ـم ـت ــاب ـع ــة ك ــاف ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات وب ـ ـحـ ــث ك ـي ـف ـيــة
التعاطي معها.
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برلمانيات

العدساني :اجتماع «الميزانيات»
أطلق شرارة استجواب الحجرف
«ما حصل في االجتماع أمر كارثي»
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ــاض
ال ـعــدســانــي اح ـت ــرام ــه لــوزيــر
المالية د .نايف الحجرف ،رغم
االسـتـجــواب المزمع تقديمه
إليه من قبله والنائب د .بدر
المال ،رغم وجود بعض نقاط
االختالف واالتفاق بينهما.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــدسـ ـ ــانـ ـ ــي ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن مــا
حـ ـص ــل ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـج ـنــة
ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة
أم ــر ك ــارث ــي ،وذلـ ــك بـحـضــور
مسؤولين في الهيئة العامة
لــاسـتـثـمــار ،وكــذلــك الـشــركــة
الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار ،وهــي
الشرارة التي انطلقت لتحديد
هذا االستجواب.
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى وج ـ ـ ــود ك ـتــاب
م ــن دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ب ــأن
الشركة الكويتية لالستثمار
ال تـمـكــن ال ــدي ــوان م ــن إج ــراء
الفحص والتدقيق والتفتيش،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن األمـ ـ ـ ـ ــر أثـ ـ ـ ــاره
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ،وكــذلــك
رئيس إدارة الشركة المعنية،
ب ـ ـ ــأن ديـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ال
يحق لــه التفتيش بــأن يضع
كل االج ــراء ات والبيانات في
تقريره.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه أكـ ــد لــرئـيــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة أن " ه ـ ـ ــذا
أم ــر ك ــارث ــي" ،إذا تــم الـقـيــاس
عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ــامـ ـ ــه ف ـ ـ ـهـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي
أن ك ـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـن ـف ـط ـيــة
واالستثمارية ال يتم الفحص
وإظهار البيانات في التقرير
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـص ــل ال ــى
مجلس االمة.
وب ـ ـيـ ــن أن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة اكد له صحة ذلك األمر،

رياض العدساني

م ــؤك ــدا أن ه ــذا ال ـك ــام ع ــار من
الصحة ،وإذا تم فهو أمر كارثي.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى حـ ـض ــور وزيـ ــر
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع لـ ـجـ ـن ــة
الميزانيات ،وان رئيس مجلس
االدارة اك ـ ــد ه ـ ــذا الـ ـك ــام أم ــام
الوزير ،وذكر ان الوزير المعني
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ـنـ ــه س ـي ــاس ـي ــا
ه ــو وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة ،م ــؤك ــدا أن
ر ئـيــس مجلس ادارة الكويتية
ل ــاس ـت ـث ـم ــار مـ ــن ق ـب ــل ال ـه ـي ـئــة
العامة لالستثمار التي يشرف
عليها وزير المالية.
واعـتـبــر أن رئـيــس مجلس
ادارة الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار
ت ـ ـن ـ ـصـ ــل م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة،
بـ ـ ـ ـ ـ ــاالضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــدم
االل ـ ـتـ ــزام ب ـق ــواع ــد الـمـيــزانـيــة
والحسابات الختامية ،وكذلك
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق
الـ ـسـ ـي ــادي ،م ــؤك ــدا أن ه ـنــاك
أ م ــورا يجب أن يتم إتمامها
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة
تجاهها.

الحويلة يسأل العازمي عن صحة تراجع
«التربية» عن افتتاح مدارس في الوفرة
وجــه النائب د .محمد الحويلة ســؤاال الــى وزيــر التربية وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي عن صحة تراجع الوزارة عن افتتاح
مدارس في منطقة الوفرة السكنية.
وقــال في نص السؤال :نمى إلى علمي أن وزارة التربية تنوي
التراجع عن افتتاح مدارس منطقة الوفرة السكنية بعد ان أعلنت
الوزارة عن افتتاح هذهالمدارسللعام الدراسي المقبل ،2020 /2019
نظرا لحاجة أهالي المنطقة لهذه المدارس للتخفيف من معاناتهم.
وطلب افادته باآلتي :هل لدى وزارة التربية توجه لعدم افتتاح
المدارس التي تم اإلعالن عنها في منطقة الوفرة السكنية للعام
الــدراســي المقبل 2020/2019؟إذا كــان ال ـجــواب بــاإليـجــاب ،فما
هي األسباب التي تمنع افتتاح هذه المدارس؟وإذا كان الجواب
بالنفي فما خطة واستعدادات وزارة التربية لتجهيز وافتتاح
هذه المدارس للعام الدراسي المقبل 2020 /2019؟ وما المدارس
التي تسلمتها وزارة التربية في منطقة الوفرة السكنية والجدول
الزمني الذي حددته وزارة التربية الفتتاح هذه المدارس وتسجيل
الطالب بها؟

محمد الحويلة

المطيري لتعيين خريجي «الشريعة» بـ «التحقيقات»
ق ــدم الـنــائــب مــاجـ ــد المطيـ ــري اقـتــراحــا
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )53لسنة  2001فــي شــأن اإلدارة العامة
للتحقيقات بوزارة الداخلية.
و نــص التعديل على أن يستبدل بنص
المادة ( )3من القانون المشار إليه النص
اآلتي" :يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق
ً
(ج) أن يـكــون :مسلما ،وكويتي الجنسية،
ً
وكامل األهلية غير محكوم عليه قضائيا
ً
أو تأديبيا ألمــر مخل بالشرف أو األمانة،
ً
ومحمود السيرة حسن السمعة ،وحاصال
على إجــازة الحقوق أو الحقوق والشريعة
أو الشريعة".
وجاء في المذكرة اإليضاحية لالقتراح
بقان ــون انه لما كانت المادة ( )3من القانون

رقم ( )53لسنة  2001في شأن اإلدارة العامة
للتحقيقات بوزارة الدخلية قد نصت على
مجموعة من الشروط لمن يعين في وظيفة
مـحـقــق (ج) ،ومـنـهــا ش ــرط ال ـح ـصــول على
إجــازة الحقوق أو الحقوق والشريعة دون
أن تتضمن شروط التعيين الحاصلين على
تخصص الشريعة.
وحيث انه سبق تعيين خريجي الشريعة
في "تحقيقات الداخلية" في سنوات سابقة
وحرموا من هذا الحق بعد صدور القانون
رقم ( )53لسنة  ،2001ولما ورد في المذكرة
التفسيرية في المادة ( )167من الدستور أنه
مراعاة لواقع الكويت أجــازت هــذه المادة،
عـلــى سبيل االسـتـثـنــاء ،أن يعهد الـقــانــون
لجهات األمــن العام الدعوى العمومية في

ً
نطاق الجنح بدال من النيابة العامة صاحبة
ً
الدعوى العمومية أصــا ،وبما أن النيابة
ً
العامة هي صاحبة الدعوى العمومية أصال
ً
طبقا للمذكرة التفسيرية لهذه المادة ،كما
ان خريجي كلية الشريعة يتم تعيينهم في
النيابة العامة ،فليس من العدالة حرمانهم
مــن التعيين فــي وظـيـفــة مـحـقــق فــي إدارة
التحقيقات بـ "الداخلية".
ً
فضال عن أن تعيين خريجي "الشريعة"
ً
ف ــي إدارة الـتـحـقـيـقــات س ـي ـكــون دع ـم ــا من
الدولة لهذه الفئة حتى تستفيد من كامل
قدراتهم ومؤهالتهم في الجهات الحكومية،
األمر الذي ينعكس بالتالي على المصلحة
العامة.

ماجـد المطيـ ــري

ً
«الداخلية والدفاع» تؤجل «تجنيس زوجة الكويتي» انتظارا لمشروع حكومي

خليل الصالح

المرداس :إقرار تجنيس  4آالف من «البدون» قبل نهاية دور االنعقاد
●

دورة لترقية
الجامعيين
من ضباط
صف في
األسابيع
المقبلة

عسكر

محيي عامر

عقدت لجنة شــؤون الداخلية
والدفاع البرلمانية اجتماعا أمس
بحضور وكيل وزارة الداخلية،
أجـ ـل ــت خ ــال ــه ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
االقتراح بقانون النيابي الخاص
بـ ــإعـ ــان رغـ ـب ــة حـ ـص ــول زوجـ ــة
ً
الكويتي على الجنسية ،انتظارا
لوصول مشروع الحكومة.
وق ـ ــال م ـق ــرر ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
نايف المرداس ،في تصريح عقب
اج ـت ـمــاع ال ـل ـج ـنــة ،إن ـه ــا نــاقـشــت
موضوع اإلعــان برغبة ،ووزارة
الــداخ ـل ـيــة رف ـع ــت م ـش ــروع ــا إلــى
إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ
 26مارس وبانتظار عودته.
وأشار المرداس الى ان اللجنة
ارتـ ــأت تــأجـيــل الـتـصــويــت على
اق ـتــراح معاملة زوج ــة الكويتي
م ـع ــام ـل ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ـع ــد ث ــاث
س ـن ــوات م ــن ال ـ ـ ــزواج ف ــي جميع

«الداخلية والدفاع» في اجتماعها أمس
ال ـم ـج ــاالت ،م ــع ح ـصــول ـهــا على
الجنسية بعد بـلــوغ االب ــن 18.5
سـنــة ،انـتـظــارا لــوصــول مشروع
حكومي.
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه بـ ـم ــوج ــب ه ــذا
الـ ـمـ ـش ــروع فـ ــي مـ ــادتـ ــه ال ـثــان ـيــة

ف ــإن ــه ي ـحــق ل ـمــن ت ــوف ــي زوج ـهــا
أو طـلـقــت واس ـت ـمــر ب ـقــاؤهــا في
الكويت ولديها ابناء ،يحق لها
ً
طلب الجنسية ،متوقعا وصول
المشروع بقانون بعد عطلة عيد
الفطر المبارك.

ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــم أم ـ ــس
الـتــوقـيــع عـلــى االق ـت ــراح بقانون
ب ـ ـش ـ ــأن تـ ـجـ ـنـ ـي ــس  4آالف مــن
الـ ـ ـب ـ ــدون" ،وس ـ ـنـ ــرفـ ــع ت ـق ــري ــرن ــا
لـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس م ـ ـ ــن اجـ ــل
اق ــراره بــالـمــداولـتـيــن قـبــل نهاية

دور اال نـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاد ،و ع ـ ـلـ ــى وزارة
الداخلية تجهيز ملفات تجنيس
الـمـسـتـحـقـيــن م ــن االن ح ـت ــى ال
يكون هناك عذر بأن الفترة غير
كــافـيــة ،وال ـكــرة فــي ملعب وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي

ل ـم ـع ــال ـج ــة أوض ـ ـ ـ ــاع ال ـم ـق ـي ـم ـيــن
بصورة غير قانونية لتجنيس
ال ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن ،وهـ ـن ــاك  34ال ــف
مستحق حسب تصريح رئيس
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز" ،ف ـن ـت ـم ـن ــى ت ـج ـن ـيــس
حقيقي للمستحقين".
وبين انوكيل وزارة الداخلية
ابـلـغـهــم خ ــال االج ـت ـمــاع بقبول
حملة ا ل ـش ـهــادات الجامعية من
ضباط الصف فــي دورة ضباط
خــال شهر لترقيتهم إلــى رتبة
مالزم.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
الداخلية والدفاع النائب عسكر
ال ـع ـنــزي" :نـبـشــر ض ـبــاط الـصــف
مــن حملة ال ـش ـهــادات الجامعية
او ما يعادها في وزارة الداخلية
بتعهد وكيل ال ــوزارة بترقيتهم
في األسابيع المقبلة عبر دورة
ضـ ـب ــاط" ،م ـطــال ـبــا ن ــائ ــب رئـيــس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ
خالد الجراح بإصدار قرار بترقية

ضـبــاط الـصــف الحاصلين على
م ــؤه ــل جــام ـعــي أو م ــا ي ـعــادلــه،
أي ب ــدراس ــة أربـ ــع س ـن ــوات بعد
الثانوية العامة ،إلى رتبة مالزم.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر عـ ـسـ ـك ــر أن ت ــرق ـي ــة
ض ـبــاط ال ـصــف إل ــى رت ـبــة مــازم
تنسجم مع االستراتيجية التي
ت ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا "الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة" فــي
تــأهـيــل ك ــوادره ــا الـبـشــريــة وفــق
خ ـطــة ت ـس ـت ـهــدف إعـ ـ ــداد ضـبــاط
مؤهلين علميا وتدريبيا مؤكدا
أن ذلك يعكس الصورة اإليجابية
ال ـمــرجــوة ف ــي رج ــل األمـ ــن وبـمــا
يخدم سياسة الــوزارة في إعداد
رجال األمن.
وأوضح أن مثل هذه القرارات،
ً
فـ ـض ــا ع ــن أنـ ـه ــا ت ـش ـكــل ح ــاف ــزا
ل ـم ـن ـت ـس ـبــي ال ــداخ ـل ـي ــة ف ـ ــإن لـهــا
ً
دورا في تأهيل الـكــوادر األمنية
لـتـحـقـيــق ال ــرؤي ــة األم ـن ـي ــة الـتــي
تحرص على أن تضع أمن الوطن
فوق أي اعتبار.

محليات
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ً
الكويت« :داعش» و«القاعدة» يشكالن تهديدا
ً
مستمرا لألمن والسلم الدوليين

أكدت أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة

حماية
المصالح
الخليجية
ً
تتطلب تنسيقا
ً
إقليميا
معرفي

اعتبرت الكويت أنه على الرغم
م ــن االنـ ـتـ ـص ــارات ال ـت ــي حققها
المجتمع الدولي على ما يسمى
تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"
اإلرهابي وتنظيم القاعدة ،فإنهما
ً
ال يــزاالن يشكالن تهديدا لألمن
والسلم الدوليين".
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة أل ـق ــاهــا
مندوب الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة السفير منصور العتيبي
في جلسة مجلس األمــن الدولي
ح ـ ــول إحـ ــاطـ ــة رؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـل ـجــان
الفرعية التابعة لمجلس األمن.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي ،إن تـنـظـيــم
"داعش" يواصل تطوره عبر إنشاء
شبكة سرية عالمية فــي العراق
وســوريــة تـهــدف إل ــى االسـتـمــرار
فــي تنفيذ العمليات اإلرهــابـيــة
التي من شأنها أن تقوض جميع
ال ـن ـج ــاح ــات الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــت من

منصور العتيبي

خالل تضافر وتعاضد المجتمع
ً
الدولي ،مما يتطلب منا جميعا
تـعــزيــز ج ـهــودنــا وت ـعــاون ـنــا إذا
م ــا أردن ـ ــا ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى تلك
النجاحات".

وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـل ـج ــان ال ـث ــاث
المعنية بمكافحة اإلرهــاب وفرق
الخبراء التابعة لها تعتبر إحدى
أهــم أدوات المجلس في مكافحة
ظاهرة اإلرهاب عن طريق البحث
في أفضل السبل والطرق التي من
شــأنـهــا أن ت ــؤدي إل ــى دح ــر هــذه
ً
اآلفة البغيضة التي تشكل تهديدا
ً
جسيما للسلم واألمن الدوليين.
وأش ـ ـ ــاد ب ــال ــدور ال ـت ــي تــؤديــه
الـ ـم ــدي ــري ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة لـلـجـنــة
مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ف ــي مـســاعــدة
ال ــدول األع ـضــاء فــي تنفيذ نظام
المعلومات المسبقة عن الركاب
ون ـظ ــام س ـجــات أس ـم ــاء الــركــاب
بــال ـت ـعــاون م ــع مـنـظـمــة ال ـط ـيــران
المدني الدولي.
من جانب آخــر ،أكــدت الكويت
ضــرورة تكثيف جهود المجتمع
ال ـ ــدول ـ ــي ،وت ــوح ـي ــد ال ـس ـيــاســات

ال ــدول ـي ــة لـلـعـمــل ع ـلــى الـتـصــدي
ل ـ ـم ـ ـعـ ــدالت الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ،وخ ــاص ــة
المنظمة منها ،التي تشهد "ازديادا
خطيرا تمتد آثاره لتعبر الحدود
الوطنية ،بــاإلضــافــة إلــى صلتها
المتنامية مع األنشطة اإلرهابية".
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة ال ـكــويــت
التي ألقاها سفيرها لدى النمسا
وممثلها الــدائــم لــدى المنظمات
الدولية في فيينا صــادق معرفي
أمام اجتماعات الدورة الـ 28للجنة
منع الجريمة والعدالة الجنائية
التي بدأت أعمالها أمس االول.
وق ــال ان حماية مصالح دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي من
التنظيمات والعصابات االجرامية
واالرهابية تتطلب تنسيقا اقليميا
ودوليا ،اذ ال يمكن لدولة بمفردها
ان تتصدى لـتـهــديــدات الجريمة
المنظمة عبر الوطنية.

«الزراعة» :توزيع القسائم
والجواخير وفق الضوابط
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،أن
عملية توزيع القسائم الزراعية والجواخير تتم وفق ضوابط
خاصة ،نافية صحة ما يتم تداوله بشأن توزيع مجموعة من
الجواخير ،إذ سيتم اإلعالن في الصحف اليومية الرسمية في
حال قيام الهيئة بأي توزيع.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي أمــس ،إن ما يتم تداوله
ً
أيضا بشأن تشكيل لجنة مع وزارة الصحة ووفد متخصص
من هولندا لدراسة األضرار الناتجة عن شجرة "الكونوكاربس"
عار من الصحة ،داعية إلى الرجوع للمصادر الرسمية في الهيئة
ٍ
للتأكد من صحة المعلومة.
وأضافت أن شجرة "الكونوكاربس" تم استقدامها إلى الكويت
عــام  1988الستخدامها فــي المشاريع وأنشطة التخضير
المختلفة وتطوير وتحسين المنظر الجمالي في الزراعات
التجميلية ،موضحة أن هــذه الشجرة لها قدرة على تحمل
ّ
وتحمل الظروف البيئية
العوامل البيئية في المناطق القاحلة
القاسية مثل ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.
وذكرت أن "الكونوكاربس" تزرع على األغلب في المناطق
الساحلية لما لها من قدرة في مقاومة الملوحة العالية ،إذ يتم
تكاثرها وإنتاجها عن طريق العقلة الطرفية مع استخدام محفز
نمو جذري .وأشار إلى أنه ينصح بعدم زراعة "الكونوكاربس"
قرب المباني بسبب شراهة نظامها الجذري للماء مما قد يسبب
ً
ً
أضرارا بالبنية التحتية وألنابيب المياه والصرف ،مبينا أنها
ً
تستخدم سياجا ومصدات للرياح في المناطق الصحراوية
المكشوفة وفي المزارع ولتجميل الطرق السريعة.

الخالد :ذوو االحتياجات رفعوا راية الوطن محافظ األحمدي :نتطلع لفتح األبواب
أمام دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع

أك ـ ـ ـ ــد م ـ ـحـ ــافـ ــظ الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الشيخ طــال الـخــالــد أن "ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة هــم
أصحاب اإلرادة والهمم العالية
ممن ّ
شرفوا الكويت في شتى
الميادين ورفـعــوا رايــة الوطن
خفاقة في كل مكان".
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي للخالد ،مـســاء أمس
األول عـ ـل ــى هـ ــا مـ ــش ر ع ــا ي ـت ــه
وحضوره حفل ألطفال متالزمة
ال ــداون ،الــذي أقامته الجمعية
الخيرية للتضامن االجتماعي
في مركز ناصر المعجل ألطفال
الـ ـ ــداون ف ــي مـنـطـقــة الـخــالــديــة
بحضور ممثلي وزارة الشؤون
االجتماعية وعدد من مسؤولي
ديوان عام المحافظة.

الخالد وفهد المعجل خالل الحفل
وقـ ــال ال ـخ ــال ــد ،إن "األط ـف ــال
من ذوي االحتياجات الخاصة
هم أبناؤنا وبناتنا ...نحتضن
قـ ـض ــاي ــاه ــم ونـ ـ ـب ـ ــذل قـ ـص ــارى
جهدنا الحتوائهم وإسعادهم"،

ً
مـ ـ ـن ـ ــوه ـ ــا بـ ـ ـ ــأن "األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال مــن
مـ ـتـ ــازمـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــداون ي ـم ـت ـل ـكــون
مهارات متميزة تبشر ببراعم
واع ـ ـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـشـ ـك ــل إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ف ــي
المجتمع".

بلدية حولي تزيل
 108تعديات
أسفرت حمالت فريق الطوارئ
في فرع بلدية حولي خالل أبريل
الماضي عن إزالــة  108تعديات
على أمــاك الــدولــة ،وتحرير 37
مخالفة لالئحة النظافة.
وصرح رئيس فريق الطوارئ
أحمد رمضان بأن المفتشين في
فــريــق ال ـط ــوارئ قــامــوا بتوجيه
إن ــذارات ل ــ 97تعديا على أمــاك
الـ ــدولـ ــة ،وإزالـ ـ ـ ــة  108ت ـعــديــات
ع ـل ــى ام ـ ــاك ال ـ ــدول ـ ــة ،وت ـحــريــر
 32مخالفة اسـتـغــال الرصيف
ً
العام ،وتوجيه  42إنــذارا داخل
العقار ،وإزالة  213إعالنا مخالفا
ب ــالـ ـش ــوارع م ـق ــام ــا ع ـل ــى أم ــاك
الدولة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف رم ـ ـ ـضـ ـ ــان أنـ ـ ـ ــه تــم
ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــف ع ـ ـ ـلـ ـ ــى  33ش ـ ـكـ ــوى
للمواطنين ،وتحرير  5مخالفات
باعة جائلين ،وإعطاء  53انذارا
لسكن العزاب.

نظمت محافظة األح ـم ــدي ،مـســاء أمــس
األول ،يوم الوفاء الثاني لذوي االحتياجات
الخاصة ،برعاية وحضور المحافظ الشيخ
فــواز الخالد في استاد شركة نفط الكويت،
بحضور حشد من مسؤولي جمعيات النفع
العام ومؤسسات المجتمع المدني ورموز
العمل االجتماعي واإلنساني والناشطين
في مجال شؤون ذوي االحتياجات الخاصة.
وثمن الخالد ،في كلمة بهذه المناسبة،
ال ـع ـن ــاي ــة الـ ـت ــي ت ــول ـي ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــذوي
االحتياجات الخاصة ،ودع ــا صناع القرار
ف ــي مختلف ال ـج ـهــات وال ـم ـج ــاالت لتعزيز
وفتح المزيد مــن األب ــواب والـمـجــاالت أمــام
ذوي اإلعــاقــة ودمجهم الـتــام فــي المجتمع
الستحقاقهم بالدرجة األولى وألن المصلحة
العامة تقتضي ذلك.
وخ ـ ــال االح ـت ـفــال ـيــة ت ــم ت ـكــريــم ع ــدد من
المبدعين واألبـطــال الذين حققوا إنجازات
ســواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي
وال ــدول ــي ،مثل المحامية هـنــادي العماني

جانب من االحتفالية
أول محامية كويتية ضريرة ،وعبدالرحمن
العازمي الحاصل على عدة ميداليات في لعبة
تنس الطاولة ،والفنان التشكيلي ناجي الحاي
صاحب العديد من اإلنجازات الفنية الدولية،
وولـ ـي ــد الـ ــدوسـ ــري ال ـح ــاص ــل ع ـلــى الـمــركــز

الثاني ببطولة العالم في رمي الرمح ،إضافة
إلى تكريم الشيخة شيخة العبدالله وأنور
ً
األنصاري ممثال عن د .شفيقة العوضي مدير
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

«تعاونية» الجهراء وزعت القرقيعان
على األطفال المرضى بالمستشفى
أك ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام ف ــي جـمـعـيــة ال ـج ـه ــراء ال ـت ـعــاون ـيــة محمد
العنزي ،انه تماشيا مع سياسة مجلس اإلدارة في إدخال الفرح
والسرور على قلوب أبناء المنطقة ،زارت الجمعية جناح األطفال
بمستشفى الجهراء ،أمس األول ،لالحتفال مع االطفال المرضى
بمناسبة القرقيعان وتوزيع الهدايا عليهم.
وق ـ ــال ال ـع ـن ــزي ،ع ـقــب زي ــارت ــه مـسـتـشـفــى الـ ـجـ ـه ــراء ،ان هــذه
الزيارة تأتي من ضمن استراتيجية مجلس اإلدارة في الناحية
الخدماتية ،بهدف رسم االبتسامة على وجوه األطفال وأسرهم
الموجودين فــي المستشفى ،مضيفا "شــاهــدنــا خــال زيارتنا
لجناح األطفال الفرح في عيون األطفال عندما تم توزيع الهدايا
عليهم".
وشـكــر إدارة المستشفى عـلــى رحــابــة صــدرهــم وتــوفـيــر كل
التسهيالت للجمعية لتوزيع القرقيعان على جناح اال طـفــال،
معتبرا ان هذا التعاون ينم عن كفاءة العمل االداري بالمستشفى
بشأن التعامل مع الهيئات الحكومية ووزارات الدولة" ،وستستمر
جمعية الجهراء في تقديم الخدمات النوعية ألهالي المنطقة
بمختلف األنشطة".

توزيع القرقيعان على األطفال المرضى

«النجاة» لدعم مشروع الكسوة
والعيدية لأليتام
دع ــا مــديــر إدارة األي ـت ــام بجمعية الـنـجــاة
الخيرية محمد الخالدي ،أهل الخير وأصحاب
األيادي البيضاء ،وذوي القلوب الرحيمة إلى
المساهمة في تنفيذ مشروع الكسوة والعيدية
لاليتام ،إلدخــال الفرحة والـســرور عليهم في
عيد الفطر المبارك ،أعاده الله على المسلمين
بالخير واليمن والبركات.
وأوض ــح الـخــالــدي ،فــي تصريح صحافي،

أم ــس ،أن الجمعية ح ــددت قيمة كلفة كسوة
الـيـتـيــم ال ــواحــد بـ ــ 10دنــان ـيــر ،والـعـيــديــة ب ــ10
دنانير ،ليصبح إجمالي تكلفة توفير الكسوة
والعيدية لليتيم الواحد  20دينارا.
وأكد أن "النجاة" تكفل أكثر من  12ألف يتيم
مــوزعـيــن فــي مختلف دول الـعــالــم ،وتحرص
الجمعية على رعايتهم وتعليمهم وتثقيفهم.

سلة أخبار
بنك الطعام يطلق حملة
«فطورنا وياكم»

يواصل البنك الكويتي للطعام
حمالته الخيرية خالل شهر
رمضان.
وأطلق البنك للعام الثالث
على التوالي حملة "فطورنا
وياكم" من خالل العربات
المتنقلة التي تنتشر في كل
محافظات الكويت الست
بالتعاون مع كبرى المؤسسات
المالية واالستثمارية وأخرى
غذائية ،انطالقا من المسؤولية
المجتمعية للبنك وحرصا
منه على تجسيد قيم التراحم
اإلنساني بين أبناء المجتمع.
وصرح المدير العام لبنك
الكويتي للطعام سالم الحمر:
«ان الحملة تستهدف تغطية
اآلالف من الصائمين في
مختلف مناطق الكويت.

«اإلصالح» :محاضرات
وخواطر في العشر األواخر
قال رئيس فرع الفروانية
لجمعية اإلصالح االجتماعي
د .محمد الشطي ،ان الجمعية
ستنظم محاضرات "تعرف
على المسجد األقصى" ،يلقيها
نورالدين خضر من فريق
"القدس أمانتي" ضمن فعاليات
الملتقى الرمضاني الذي تنظمه
الجمعية بالتعاون مع وقفية
منابر النور لحفظ القرآن الكريم
وفهمه.
وأوضح الشطي في تصريح
صحافي ،ان المحاضرات
ستقام خالل العشر االواخر
في مساجد طيبة الرويح في
عبدالله المبارك ،وخميس
السبع بمنطقة الفردوس،
والغانم في األندلس ،والعناز
بمنطقة اشبيلية ،ومجاهد بن
جبر في الرحاب بعد صالة
العصر مباشرة ،مشيرا إلى ان
المحاضرات تأتي استشعارا
من الجمعية والوقفية بقضية
األقصى والقدس.

«زكاة سلوى» أقامت
ملتقاها الرمضاني
أقامت لجنة زكاة سلوى ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
ملتقاها الرمضاني للموظفين
والمتطوعين ،بمشاركة لفيف
من قيادات الجمعية ومحبي
العمل الخيري ،وذلك بمقر
اللجنة بمنطقة سلوى.
وأشاد مدير اللجنة محمد
الهولي ،في كلمة له خالل الحفل،
بدورهم البارز والحثيث حيال
خدمة المستفيدين ،وتلبية
رغبات المحسنين ،والعمل
بكل جد وإخالص لرفعة العمل
الخيري واإلنساني الكويتي.
وتابع الهولي" :يتجدد اللقاء
في شهر رمضان من كل عام
للتباحث حول أهم المشاريع
واألنشطة الخيرية التي تخدم
المستفيدين داخل الكويت".
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ً
«الصحة» :انتشار سرطان الجلد في الكويت نادر جدا

ً
التجلي :عيادات الجلدية في «العدان» تستقبل  400مريض أسبوعيا
عادل سامي

أكـ ــدت اخـتـصــاصـيــة األمـ ــراض
ال ـج ـلــديــة ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـع ــدان
د .ن ــور التجلي أن نسبة انتشار
ســرطــان الجلد فــي الكويت نــادرة
جدا ،بسبب طبيعة البشرة السمراء
الغنية بمادة خاليا المالنين ،التي
تعتبر عامال وقائيا لإلصابة من

هــذا الـمــرض ،مشيرة إلــى أن أكثر
حاالت اإلصابة بسرطان الجلد في
الكويت هي لألجانب من أصحاب
البشرة البيضاء.
وكشفت التجلي ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ع ـل ــى ه ــام ــش ان ـط ــاق
معرض "نــور مع نــور" ،أن عيادات

إحالة مسؤول صحي في الجهراء للتحقيق

ً
أصدر تعميما عن «إعالن حالة الطوارئ في البالد»
أحالت وزارة الصحة مسؤول خدمات الصحة
العامة في منطقة الجهراء الصحية للتحقيق،
إلصـ ــداره تعميما دون الــرجــوع إل ــى الجهات
المعنية في الوزارة.
وأكــدت ال ــوزارة ،في بيان أصــدرتــه ،أن كافة
اإلجراءات االحترازية التي تقوم بها روتينية،
وأن خطة طــوارئ الــوزارة معدة من قبل ،ويتم
تحديثها بشكل دوري ،ويتم التنسيق مع كل
الجهات المعنية في الدولة.
وكان رئيس قسم خدمات الصحة العامة في
منطقة الجهراء الصحية ،د .يوسف الخليفي،

قــد أص ــدر تعميما تـحــت ع ـنــوان "إع ــان حالة
الـطــوارئ في الـبــاد" ،وهــو ما أدى إلــى حدوث
بلبلة كبيرة بين األوساط الصحية المختلفة.
وجاء في التعميم "بشأن إعالن بدء الطوارئ
والعمل بنظام الخفارة ،تعتبر جميع اإلجازات
الدورية الغية ،وعلى جميع العاملين من أطباء
وفنيين وإداريين العودة على رأس العمل ،وذلك
للقيام بواجباتهم والمسؤوليات الملقاة على
عاتقهم للتصدي لخطر انتشار األوبئة ،حتى
وإن كان الموظف خارج البالد".

إصابة شخصين بحادث مروري
على طريق الوفرة
•

محمد الشرهان

ُ
أصيب وافــدان بجروح متفرقة نقال على إثرها إلــى مستشفى
العدان لتلقي العالج من جراء حادث مروري مروع وقع على طريق
ً
الوفرة ،وتحديدا بالقرب من مركز إطفاء الوفرة.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة العامة
ً
لإلطفاء العميد خليل األمير إن مواطنا حضر إلى مركز إطفاء الوفرة مساء
أمس األول ،وأبلغ رجال اإلطفاء الموجودين بالمركز عن حادث انقالب
ً
مركبة بين دوار مركز ودوار طريق  ،306ووجود مصابين اثنين ،مشيرا
إلى أنه فور تلقي البالغ تحركت فرقة اإلطفاء بقيادة الرائد حمود الشريدة
إلى الموقع ،بعدما تم إبالغ غرفة العمليات بالحادث.
وأضاف العميد األمير أن رجال اإلطفاء عثروا لدى وصولهم على
المركبة متجاوزة لحواجز الشارع المعاكس ،مما أدى إلى انقالبها
وخروج السائق ومرافقه خارجها على الساحة الترابية لطريق متعرج
ال توجد بــه إض ــاء ة ،مشيرا إلــى أن رجــال اإلطـفــاء عملوا على الفور
ً
على تأمين المصابين ،وهما وافد عربي ( 25عاما) تم نقله عن طريق
ً
اإلسـعــاف الـجــوي ،وآخــر آسيوي ( 24عــامــا) تم نقله عن طريق فنيي
الـطــوارئ الطبية إلــى مستشفى مدينة صباح األحمد السكنية ،وتم
تسليم المركبة لرجال "الداخلية".

األمـ ــراض الجلدية فــي مستشفى
العدان يراجعها ما بين  300و400
مريض اسبوعيا.
وأضافت أن وزارة الصحة توفر
أحدث العالجات لألمراض الجلدية
ب ــال ـم ـج ــان ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،ومـنـهــا
العالجات البيولوجية التي تكلف
من  500الــى  3000دينار شهريا،
سواء لعالجات الصدفية أو الثعلبة
أو أمـ ــراض أخـ ــرى .وأوض ـح ــت أن
معظم ال ـحــاالت الـتــي تـتــردد على
عـ ـي ــادات الـجـلــديــة ف ــي مستشفى
الـعــدان تـتــراوح بين حــب الشباب
وأمراض تساقط الشعر واإلكزيما
والصدفية والثعلبة ،الفتة إلى أن
أسباب األم ــراض الجلدية تتنوع
بين أسباب وراثة وعوامل جينية
وض ـ ـغ ـ ــوط ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة واألم ـ ـ ـ ـ ــراض
المناعية.
وأش ـ ـ ــارت الـتـجـلــي إلـ ــى بعض
نسب انتشار االمراض الجلدية في
الكويت ،الفتة الى أن مرض الثعلبة
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال يـبـلــغ مـعــدل
انتشاره في الكويت والعالم .2%
وح ـ ــول ال ـف ـعــال ـيــة ،أك ـ ــدت أنـهــا
تقام للسنة الثانية على التوالي،

نور التجلي

بمشاركة أكبر أطباء الجلدية في
الكويت ،مضيفة أن الفعالية تهدف
إلـ ــى تـثـقـيــف الـ ـن ــاس وتــوعـيـتـهــم
ب ــاألم ــراض الـجـلــديــة ،وتصحيح
المفاهيم الخاطئة ،حيث تتضمن
مـحــاضــرات توعية ح ــول اختيار
منتجات العناية بالبشرة ،السيما
م ــع وجـ ــود بـعــض الـ ـح ــاالت الـتــي
تتردد على أطباء الجلدية بسبب
االس ـت ـخ ــدام ال ـخــاطــئ لمنتجات
البشرة.
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«الهالل األحمر» :مشاركتنا
في «رمضان أمان» لدعم الشباب
أكد مدير إدارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهالل
األحمر د .مساعد العنزي أن مشاركة الجمعية في حملة
"رمضان أمان  "8تهدف إلى دعم الطاقات الشبابية بكل
مجاالت العمل الشبابي وبالشراكة مع الجهات الراعية
للشباب.
وقال العنزي لـ"كونا" ،أمس األول ،إن الحملة بدأت منذ
ثماني سنوات على مستوى دول الخليج العربي وتهدف
إلى توزيع وجبات اإلفطار على جميع مستخدمي الطرق
للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن سرعة سائقي
المركبات في محاولتهم اللحاق بموعد اإلفطار.
ً
وأضاف أن الحملة أطلقها مركز العمل التطوعي ممثال
بفريق "نهتم" منذ بداية شهر رمضان الفضيل ،وشارك
فيها المتطوعون من الجمعية إلى جانب الفرق التطوعية
التي تتولى توزيع وجبات إفطار الصائمين عن طريق
المتطوعين من أهل الخير.
وأوض ــح أن تــوزيــع الــوجـبــات يـتــم قـبــل اذان المغرب
ً
ببضع دقائق في مواقع اإلش ــارات المرورية ،الفتا إلى
سعادة الشباب الكويتي بهذا العمل الــذي يعكس قيم
المحبة والـعـطــاء بــاعـتـبــاره فــرصــة لـمـســاعــدة اآلخــريــن
ً
ً
وتقديم الدعم لهم فيما يضيف أثرا إيجابيا على نفوس
أفراد المجتمع.
وأع ــرب عــن بــالــغ شـكــره لـجـهــود وزارة الــداخـلـيــة في
التنسيق والتعاون مع المتطوعين أثناء توزيع وجبات
ً
اإلفطار ،مشددا على قائدي المركبات في الطرق الداخلية
والخارجية ضرورة التأني في القيادة خالل شهر رمضان
المبارك السيما قبل موعد اإلفطار لتجنب الحوادث.

إصابة  ٣وافدين في  3حرائق
•

محمد الشرهان

يوم إطفائي آخر طويل تعامل خالله رجال
اإلطـفــاء مع ثالثة حرائق اندلعت جميعها
في أماكن سكنية ،وأسفرت عن إصابة ثالثة
مقيمين بحاالت اختناق وإجـهــاد حــراري،
وخسائر مادية لحقت بالمواقع التي اندلعت
بها ،وهي منزالن وبناية.

ب ــدأوا فــور وصــولـهــم إلــى مــوقــع الـحــادث،
عملية إخ ــاء البناية ،وبــاشــروا مكافحة
النيران ومحاصرتها ومنع انتشارها حتى
ً
تمت السيطرة عليها وإخمادها ،مشيرا إلى
أن الحادث أسفر عن إصابة ثالثة آسيويين
من العاملين في البناية بحاالت اختناق
وإج ـهــاد ح ــراري ،وتــم عالجهم فــي موقع
الحادث من جانب فنيي الطوارئ الطبية.

حريق الفروانية

منزل بفهد األحمد

وفي تفاصيل الحادث األول ،قال مدير
إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام ب ــاإلدارة
العامة لإلطفاء العميد خليل األمير إن غرفة
العمليات تلقت بالغا فجر أمس باندالع
حــريــق فــي مكتب يقع بــالــدور الـثــالــث في
بناية تجارية مؤلفة مــن  6أدوار ،مشيرا
الى أنه فور تلقي البالغ تم توجيه مركزي
إطفاء جليب الشيوخ والفروانية بقيادة
المقدم مشاري التورة إلى الموقع.
وأضاف العميد األمير أن رجال اإلطفاء

وفـ ــي ت ـفــاص ـيــل الـ ـح ــادث ال ـث ــان ــي ،قــال
ً
الـعـمـيــد األم ـي ــر إن ب ــاغ ــا ورد ال ــى غــرفــة
العمليات فجر أمس يفيد باندالع حريق
في منزل بمنطقة فهد األحمد ،مشيرا إلى
أن ــه ف ــور تـلـقــي ال ـبــاغ تــم تــوجـيــه مــركــزي
إط ـف ــاء ال ـم ـن ـقــف والـفـحـيـحـيــل إل ــى مــوقــع
الحادثبقيادة المقدم خالد العجمي.
وأض ــاف أنــه لــدى وص ــول فــرق اإلطـفــاء
تبين أن الـحــريــق انــدلــع فــي غــرفــة بــالــدور
األول من المنزل ،مشيرا إلى أنه على الفور

جانب من آثار الحريق
ع ـمــل رجـ ــال اإلطـ ـف ــاء ع ـلــى إخـ ــاء الـمـنــزل
وم ـك ــاف ـح ــة ال ـح ــري ــق وم ـح ــاص ــرت ــه وم ـنــع
امـتــداده إلــى باقي أرج ــاء المنزل فــي زمن
قياسي دون وقوع أي إصابات بين السكان
ورجال اإلطفاء.
وعن الحادث الثالث ،قال العميد األمير
ً
إن غرفة العمليات تلقت بالغا مساء أمس
األول ب ــان ــدالع حــريــق بـمـنــزل فــي منطقة

ً
الواحة ،مشيرا إلى أنه فور تلقي البالغ تم
توجيه مــركــزي إطـفــاء الجهراء والجهراء
الحرفي إلى موقع الحادث ،حيث تبين أن
الحريق اندلع في غرفة بالدور األرضي من
المنزل ،مشيرا إلى أن رجال اإلطفاء عملوا
على إخالء سكان المنزل ،ثم بدأوا مكافحة
الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى
أرجاء أخرى من المنزل.

محليات
سلة أخبار
«هيئة القرآن» تزود
المساجد بـ «نعمة المنان»
أعلن مدير إدارة العناية
بالقرآن الكريم وعلومه
بالهيئة العامة للعناية
بطباعة ونشر القرآن الكريم
والسنة النبوية وعلومهما
حمد العبيد ،أن "الهيئة قامت
بطباعة نسخة جديدة من
مصحف الكويت بهامشه
(تفسير نعمة املنان)" ،مشيرا
إلى أنه "تم إهداء التفسير
لوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ليتم التوزيع على
مساجد الكويت".
وقال العبيد ،في تصريح
صحافي ،إن "هذه الدفعة
هي األولى ،تتلوها دفعات
أخرى لسد حاجة املساجد
من املصاحف والتفاسير
املختصرة واملطولة".

قرقيعان «دسمان» غدًا
أعلن مدير العالقات العامة
واإلعالم في معهد دسمان
للسكري ،طارق العريان تنظيم
حفل القرقيعان السنوي
لألطفال وذويهم بمقر املعهد
غدًا برعاية بيت التمويل
الكويتي .وقال العريان في
بيان صحافي للمعهد أمس،
إن حفل القرقيعان سيتخلله
العديد من الفعاليات
واألنشطة التي ستخصص
لألطفال ،ومن املقرر أن يتميز
حفل القرقيعان بطابع توعوي
وترفيهي وصحي.
وأضاف أنه سيتم توفير
العديد من األلعاب التفاعلية
الحركية التي تساعد على
حرق السعرات الحرارية
بطريقة مسلية ،كما يمكن
لألطفال وأهاليهم طرح
األسئلة واالستفسارات
املختلفة على بعض أفراد
الرعاية الصحية الذين
سيكونون موجودين في
املعهد لتقديم املشورة الطبية.
وذكر أن الهدف من حفل
القرقيعان هو رسم االبتسامة
على األطفال وتوعيتهم
بطريقة مسلية وحثهم على
ممارسة النشاط البدني.
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فوز  3فرق بمشاريع تعالج حاالت صحية للمشاكل النفسية واألعصاب ومواعيد تناول األدوية
نظمت كلية بوكسهل الكويت
مـ ـع ــرضـ ـه ــا ال ـ ـثـ ــامـ ــن ف ـ ــي ري ـ ـ ــادة
األعمال واالبتكار في المشاريع
ال ـص ـغ ـي ــرة ،ال ـ ــذي ي ـش ـمــل جميع
مشاريع التخرج لطالبات إدارة
األعمال تحت إشراف رئيسة قسم
الدراسـ ـ ــات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة في الكلي ـ ــة
د .أرزو ال ـحــراف ،بالتنسيق مع
قسم شؤون الطلبة في الكلية.
وق ـ ـ ّـدم ـ ــت  10فـ ـ ــرق مـ ــن طـلـبــة
إدارة األعمال عددا من المشاريع
التي تعتمد على أفكار ابتكارية
وح ـلــول فــريــدة لمشكالت بيئية

المشاريع الثالثة الفائزة
اختتم المعرض الثامن للكلية بتكريم المشاريع الفائزة،
حيث فــاز بالمركز األول مشروع  ،Rehabالــذي تقوم فكرته
على توفير الرعاية الصحية لألشخاص الذين لديهم مشاكل
نفسية ،وج ــاء فــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة م ـشــروع  ،Spoonحيث
ّ
قدم حال ابتكاريا لتوفير بديل للوسائل التي يحتاج إليها
األشخاص الذين يعانون مشاكل باألعصاب ،واحتل المرتبة
الثالثة مشروع  ،Med Gripالذي ّ
قدم طريقة جديدة لتوفير
الـ ــدواء بــالــوقــت الـمـنــاســب مــن خ ــال اسـتـعـمــال تكنولوجيا
الهواتف الذكية.

وتعليمية وصحية واجتماعية.
وتـ ـك ــون ــت ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم مــن
مـ ـسـ ـتـ ـش ــارة ومـ ـمـ ـثـ ـل ــة ال ـس ـف ـي ــر
األسترالي في الكويت جوناثان
غـ ـيـ ـلـ ـب ــرت أل ـ ـيـ ــز كـ ـ ــول ان ـ ـ ـ ـ ــدروز،
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي شــركــة
سـ ـيـ ـمـ ـن ــز الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة هـ ـي ــرب ــرت
كـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزن ـ ـ ــي ،ومـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
األك ـ ــادي ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ن ـيــل
ريكاردز.

ابتكار وخبرات
وفـ ـ ـ ـ ــي اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة
ت ـحــدثــت د .ال ـح ــراف ع ــن أه ــداف
التعليم وأهمية تطوير البرامج
األكاديمية لدعم االبتكار وريادة
األع ـمــال .وأش ــارت إلــى أن الكلية
دأبـ ــت عـلــى تـبـنــي أحـ ــدث الـطــرق
التعليمية القائمة على المشاريع
والزيارات الميدانية واستضافة
رواد األع ـم ــال والـمـخـتـصـيــن في
مجاالت االبتكار وإدارة وتسويق
الـمـشــاريــع الـصـغـيــرة .كما تنظم
الكلية معرضا لمشاريع ّ
تخر ج
الطلبة في نهاية كل فصل دراسي
يعرض فيها الطالبات مشاريعهن
القائمة على أفكار ابتكارية ذات

تطبيقات عملية تخدم المجتمع
ف ــي مـ ـج ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة ،وت ـف ـتــح
م ـج ــاال واسـ ـع ــا أمـ ـ ــام ال ـطــال ـبــات
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ل ـت ـحــويــل أف ـك ــاره ــن
اإلبداعية واالبتكارية إلى مشاريع
حقيقية.
وتعليقا على تكريم المشاريع
الـ ـف ــائ ــزة ،ق ــال ــت ال ـ ـحـ ــراف« :نـحــن
ن ـف ـت ـخ ــر بـ ـتـ ـخ ــري ــج طـ ــال ـ ـبـ ــات ال
يتمتعن بكفاءات نظرية فقط ،بل
بخبرات عملية تؤهلهن لمسار
وظيفي متميز» .وأضافت« :مثل
ه ــذه ال ـم ـشــاريــع تـتـيــح لـلـطــالـبــة
فرصة للعمل بطريقة تساعد على
ترسيخ األفكار اإلبداعية بطريقة
أف ـض ــل ،وت ـط ــور س ـي ــدات أع ـمــال
ناجحات في المستقبل».
كـ ـ ـم ـ ــا أعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ــن خـ ــالـ ــص
امتنانها إلى إدارة كلية بوكسهل
الكويت على دعمها المتواصل
لمشاريع الـطــالـبــات ،مضيفة أن
مثل هــذه المشاريع تــركــز أيضا
عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ــم الـ ـط ــالـ ـب ــات أس ــس
ص ـن ــاع ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
ودراس ـ ــة الـ ـج ــدوى االق ـت ـصــاديــة
للمشاريع ،كما تستعرض خطة
بناء المشروع الصغير وكيفية
إدارته باحترافية لتسويقه وجني

لجنة التحكيم وأحد الفرق الفائزة
األربـ ـ ــاح م ـن ــه .ك ـمــا ت ـت ـطــرق إلــى
أهـمـيــة اس ـت ـخــدام التكنولوجيا
ال ـح ــدي ـث ــة ل ـل ـت ــروي ــج ل ـل ـم ـشــروع
وإنجاحه ،عالوة على استعراض
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات وال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ال ـت ــي
تصاحب هذه المشاريع.

تأسيس المشاريع
ثم تحدثت مستشارة وممثلة
الـسـفـيــر األس ـتــرالــي فــي الـكــويــت

عــن دور الـمــؤسـســات التعليمية
ف ــي تــوفـيــر ال ـمــؤهــات والـخـبــرة
ل ــدع ــم وت ــأه ـي ــل الـ ـمـ ـب ــادري ــن مــن
خـ ــال ا س ـت ـضــا فــة متخصصين
ورواد أعمال ذوي خبرة وكفاءة،
م ـم ــا ي ـس ــاع ــد الـ ـمـ ـب ــادري ــن عـلــى
االحـ ـتـ ـك ــاك ب ــأص ـح ــاب م ـشــاريــع
حقيقية واالستفادة من خبراتهم
وتوصياتهم.
وتـ ـح ــدث ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
فــي شــر كــة سيمنز العالمية عن

دور الشركات في تشجيع ودعم
أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة،
ومــدى اهتمام شركة سيمنز في
تشجيع ا لـشـبــاب بالكويت على
أن يكونوا عنصرا فاعال في بناء
االقـتـصــاد الــوطـنــي ،وأن القطاع
الـ ـخ ــاص ه ــو ال ـم ـحــك األس ــاس ــي
ل ـص ـنــاعــة الـ ـخـ ـب ــرات الـحـقـيـقـيــة،
وأن المبادرة لتأسيس مشاريع
صغيرة ومتوسطة تصنع روادا
لــأع ـمــال ق ــادري ــن عـلــى مــواجـهــة

ت ـحــديــات ال ـس ــوق وع ـلــى إضــافــة
قيمة إيجابية لالقتصاد الوطني.
وقـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ّـي ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـكـ ـلـ ـي ــة،
الـ ـ ـب ـ ــروفـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــور ع ـ ـلـ ــي ع ــريـ ـف ــة،
أن ال ـك ـل ـي ــة ت ـف ـت ـخــر بــاح ـت ـضــان
الـكـلـيــة مـجـمــوعــة م ــن الـطــالـبــات
ال ـم ــوه ــوب ــات وب ـج ـه ــود أع ـضــاء
ً
الهيئة التدريسية يسعون دائما
إلى تأطير مثل هذه األنشطة التي
ت ـســاعــد ع ـلــى ت ـطــويــر ال ـم ـهــارات
العملية للطالبات.

رابطة « :»KILAWنماذج اختبار لطلبتنا لالطالع على الحلول النموذجية
«درجات الرأفة للخريجين فقط ...وال تزيد على  5درجات»
●

فيصل متعب

قـ ـ ــال رئـ ـي ــس راب ـ ـطـ ــة ك ـل ـي ــة ال ـق ــان ــون
الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة « »KILAWيوسف
ال ـي ــاس ـي ــن ،إن ال ـك ـل ـيــة س ـت ـش ـهــد خ ــال
الفترة المقبلة اخـتـبــارات نهائية ،وقد
وفرت الرابطة نماذج اختبارات سابقة
للطلبة لتكون لديهم الـقــدرة المعرفية
على طريقة االختبار وصيغة األسئلة
المطروحة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ«الجريدة» أمس ،أن هناك توجيهات من
الرابطة للطلبة هي بمنزلة أداة مساعدة

لـهــم عـلــى ط ــرق ال ـحــل فــي االخ ـت ـبــارات،
وتـ ـق ــدي ــم اإلجـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـنـ ـم ــوذجـ ـي ــة فــي
االختبارات.
وأوضـ ـ ــح أن م ـي ــول ال ـط ـل ـبــة تختلف
فــي نـمــاذج االخـتـبــارات ،فهناك العديد
من الطلبة يفضل األسئلة المقالية عن
االختيارية ،والعكس صحيح ،لكن من
وجهة نظر أوسع فإن االختبارات التي
تعتمد على طريقة حل مقالية هي ذات
فــر صــة أ كـبــر للنجاح بالنسبة للطلبة،
فــاالخ ـت ـبــارات ذات الـصـيــغ االخـتـيــاريــة
قــد يفشل الطالب فيها باختيار الحل
الصحيح ،مما يؤدي إلى رسوبه ،لذا فإن

فرصة الحلول المقالية في االختبارات
أكبر للنجاح بالنسبة لطلبة .وذكــر أن
«الـبــونــص» وهــي الــدرجــات التي يقرها
البعض من أعضاء هيئة التدريس في
الكلية والمتعارف عليها بـ«درجة الرأفة»
نجدها فقط تعطى للطلبة الخريجين
والـمـقـبـلـيــن ع ـلــى ال ـت ـخ ــرج ون ـج ــده ــا ال
تزيد على الخمس درجات حسب حاجة
ال ـط ــال ــب ل ـهــا ف ــي ال ـت ـخ ــرج ،ف ـهــي درج ــة
ً
تقديرية يقيمها األستاذ للطالب ،مبينا
أن اعتمادها للطلبة اآلخرين قد يشيع
بينهم عدم جدية في الدراسة واالعتماد
عليها فيما بعد.

وعن آلية رصد الدرجات ،أفاد الياسين
ً
بأنها تختلف تماما عن الكليات األخرى
ً
التي تدرس تخصص القانون ،موضحا
أن ه ـن ــاك م ــراح ــل عـ ــدة ت ـم ــر ب ـه ــا ورق ــة
التصحيح فــي كلية ا لـقــا نــون الكويتية
الـعــالـمـيــة كــي تــرصــد ال ــدرج ــة النهائية
للطالب ،كما أن اإلعالن عن النتائج يأتي
بعد آخر اختبار للطالب في الكلية ،وهذه
أفـضــل آلـيــة تطبق كــي ال يتأثر الطالب
بنتائج االختبارات التي قدمها ،ثم يؤثر
على تقديمه لالختبار الذي يليه.
يوسف الياسين

الجامعة لـ ةديرجلا  :مواقف السيارات
طلبة
ُّ
وزيادة الشعب أبرز مطالبنا في «الشدادية»
•

شددوا على ضرورة تفادي المشاكل السابقة بجامعة الكويت
• زيادة أعضاء هيئة التدريس ضرورة لحل مشكلة المقررات الدراسية

جامعة الشدادية

●

حمد العبدلي

ش ــدد ع ــدد م ــن طـلـبــة جامعة
ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـف ــادي
ال ـم ـشــاكــل ال ـت ــي ي ـعــانــون ـهــا في
ال ـج ــام ـع ــة خ ـ ــال االنـ ـتـ ـق ــال إل ــى
مدينة صباح السالم الجامعية،
وم ــن أبــرزهــا مــواقــف الـسـيــارات
واالزدحــامــات المرورية ،وكذلك
الشعب الدراسية ،والتي تتكرر
مع بداية كل فصل دراسي.
ودعا الطلبة المسؤولين في
ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت الـ ــى ضـ ــرورة
وضع مطالباتهم بعين االعتبار،
وع ــدم إهـمــالـهــا حـتــى ال تتكرر
مـ ـع ــان ــاة ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ال ـمــدي ـنــة
الجامعية ،خاصة أنها جديدة
وي ـ ـس ـ ـهـ ــل ت ـص ـح ـي ــح األخـ ـ ـط ـ ــاء
السابقة في المواقع الجامعية
الـمـخـتـلـفــة بـكـيـفــان وال ـخــالــديــة
والشويخ.
«الـ ـج ــري ــدة» ال ـت ـقــت عـ ــددا من
الطلبة لالستماع الى مطالباتهم
بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة
الجديدة ،وفيما يلي التفاصيل:
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،ق ـ ـ ــال ال ـط ــال ــب
ي ــوس ــف ال ـم ـط ـيــري إن م ـشــروع
مدينة صباح السالم الجامعية
يـعــد مــن الـمـشــاريــع الـتــي نفخر
ب ـه ــا ن ـح ــن ال ـط ـل ـب ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن
تخصيص مساحة تقدر بحوالي
 6ماليين متر مــربــع فــي مدينة
الـ ـش ــدادي ــة لـ ـه ــذا الـ ـغ ــرض يـعــد

يوسف المطيري

جديع المخيال

عبدالعزيز شداد

اهتماما كبيرا من الدولة بالعلم.
ّ
وبين المطيري أن طلبة الجامعة
لــديـهــم مـطــالـبــات لـحــل ع ــدد من
المشاكل الـتــي كــانــت تواجههم
قـبــل االن ـت ـقــال ال ــى «ال ـش ــدادي ــة»،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن م ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ــرز ت ـل ــك
المطالبات ح ُّــل مشكلة مواقف
السيارات والشعب الدراسية ،ال
سيما مع استئناف الدراسة في
جامعة الشدادية لبعض الكليات
في سبتمبر المقبل ،والتي عقد
الطلبة عليها آماال كبيرة في أن
تكون القاعات الدراسية مزودة
ب ــأح ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات ،وأن تـكــون
ه ـن ــاك م ــواق ــف سـ ـي ــارات كــافـيــة
ً
لما عانيناه سابقا فــي جامعة
الكويت.
من جانبه ،قال الطالب جديع

المخيال إن افتتاح مدينة صباح
السالم الجامعية يعد الخطوة
األول ــى لـبــدايــة الـتـطــور والـتـقــدم
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ـت ـي ــن
التعليمية واألكاديمية ،موضحا
أن حـ ــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـشــاكــل
م ـط ـل ــب أسـ ــاسـ ــي ل ـل ـط ـل ـبــة قـبــل
االنتقال ،ومن أهمها حل مشاكل
االزدحــامــات المرورية التي كنا
نعانيها في موقع كيفان بجامعة
الكويت.
وب ـ ّـي ــن ال ـم ـخ ـيــال أن م ـشــروع
الـمــديـنــة الـجــامـعـيــة يـعــد حلما
لـكــل طــالــب وطــال ـبــة فــي جامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي أن ي ـ ـ ـ ــدرس ب ـه ــا،
مؤكدا أن الكثير من الطلبة على
أن تـحــل الـمـشــاكــل السابقة
أم ــل ُّ
فــي الــشـعــب الــدراس ـيــة ومــواقــف

السيارات وآلية تسجيل المقررات
الدراسية.
بدوره ،قال الطالب عبدالعزيز
شــداد :نتمنى أال تتكرر مشاكل
جامعة الكويت في مدينة صباح
الـســالــم الجامعية ،خــاصــة أنها
صـ ـ ــرح ت ـع ـل ـي ـمــي مـ ـه ــم وج ــدي ــد
مــن خــال وضــع خطط واضحة
لـتـفــادي المشاكل الـتــي حصلت
س ــابـ ـق ــا م ـ ــن ازدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ــروري
وم ــواق ــف ل ـل ـس ـيــارات ،وتسهيل
الــدخــول والـخــروج على الطلبة،
وأن تكون هناك زي ــادة فــي عدد
أعـضــاء أعـضــاء هيئة التدريس
لـ ـك ــي تـ ـسـ ـت ــوع ــب ع ـ ـ ــدد ال ـط ـل ـبــة
ال ــدارسـ ـي ــن ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ،لـكــي
تسير الحياة التعليمية لطالب
الجامعة بال معوقات.

ةديرجلا
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عدم قدرة النظام اإليراني على اإلفاقة
هذا رأي المتنبي من خالل تجاربه مع
جماعات من البشر يفتعلون الخصومات
وال يسأمون من افتعال المناكدات ،فيرى
أنـ ــه نـ ــوع م ــن الـ ـب ــاء ق ــد ي ــواج ــه اإلن ـس ــان
العاقل وال يعرف كيف يتصرف معهم.
هــذه هــي مشكلة النظام اإل يــرا نــي ا لــذي
حكم طهران بعد سقوط نظام الشاه ،فمنذ
مجيء هــذا النظام قيل أربعة عقود وهو
يحلم ببعث اإلمبراطورية الفارسية التي
سقطت بعد مجيء اإلسالم ،ولتحقيق هذا
الـحـلــم الب ــد مــن اح ـتــال أجـ ــزاء مــن ال ــدول
العربية وإ خـضــا عـهــا للسيطرة اإل يــرا نـيــة
على زعم أنها كانت ضمن اإلمبراطورية
الفارسية.
ول ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا ال ـح ـل ــم أنـ ـش ــأت إي ـ ــران
ميليشيات طائفية مسلحة دا خــل ا لــدول
العربية ،مثل حزب الله اللبناني ،وأنصار
الـ ـل ــه ف ــي الـ ـيـ ـم ــن ،والـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي فــي
ا لـعــراق ،و هــذه الميليشيات تدين بالوالء
للمرشد اإليراني وتخضع إلدارة الحرس
الثوري اإليراني ،وتخلت تلك الميليشيات
عن الوالء واالنتماء إلى الوطن واألمة.
وأن ـ ـف ـ ـقـ ــت حـ ـك ــوم ــة طـ ـ ـه ـ ــران عـ ـل ــى ت ـلــك
الميليشيات أمواال طائلة من أموال الشعب
اإليراني ،وأصبحت تلك الميليشيات اليوم
أقوى من جيوش الدول التي تعيش فيها،
لــذ لــك سمعنا بـعــض ق ــادة ا لـنـظــام يصرح
بأن القرار في أربع دول عربية أصبح في
ً
يــد طـهــران ،ظنا منه أن تلك الميليشيات
أصبحت بمثابة جيش إيراني يحتل تلك
الدول العربية.
ف ــي ظ ــل ه ــذه الـ ـظ ــروف ال ـص ـع ـبــة ب ــدأت
فــي هــذه األ يــام تظهر فــي المنطقة سحب
الـ ـح ــرب وت ـت ـك ــاث ــر .فــال ـح ـشــود األم ـيــرك ـيــة
شبيهة بالحشود التي شاهدناها قبل بدء
حرب تحرير الكويت ،وكذلك حرب سقوط
نظام صدام.
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أرسـ ـ ـل ـ ــت ح ــام ـل ــة
ال ـطــائــرات إب ــراه ــام لـيـنـكــولــن ،وال ـقــاذفــات

الحروب األهلية العربية
إلى متى؟

محسن شارياتينيا*
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ا ل ـض ـخ ـم ــة ب ،52واأل جـ ـ ـ ـ ــواء وا لـ ـت ــو ت ــرات
ن ـف ـس ـهــا ،وجـمـيـعـهــا ي ـن ــذر ب ــان ــدالع حــرب
ق ــري ـب ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،وفـ ــي هـ ــذه األثـ ـن ــاء
ت ـع ــرض ــت أربـ ـ ــع س ـف ــن العـ ـ ـت ـ ــداء ات ق ـبــالــة
ميناء فجيرة اإلماراتي ،منها ناقلتا نفط
س ـع ــودي ــة وأخ ـ ــرى نــروي ـج ـيــة ،ع ــن طــريــق
زوارق ص ـغ ـي ــرة م ــو ج ـه ــة م ـ ـ ــزودة ب ـم ــواد
تفجيرية.
وقـ ـ ــد تـ ــوصـ ــل فـ ــريـ ــق ت ـح ـق ـي ــق أم ـي ــرك ــي
فحص السفن ،إلى تقييم مبدئي يفيد بأن
إيران أو وكالء تدعمهم وراء الهجوم الذي
استخدمت فيه أجهزة متفجرة ،كما نفذت
إيران عبر وكيلها الحوثي هجوما إرهابيا
آ خـ ــر ب ـط ــا ئ ــرات م ـس ـيــرة «درون» مـفـخـخــة
استهدف محطتي ضخ لخط األنابيب الذي
ينقل النفط مــن حـقــول المنطقة الشرقية
إل ــى م ـي ـنــاء يـنـبــع ف ــي غ ــرب الـمـمـلـكــة ،كما
أع ـلــن الـجـيــش ال ـعــراقــي فــي  5 /19سـقــوط
صاروخ كاتيوشا قرب السفارة األميركية
في بغداد.
ه ــذه ه ــي ردود ا ل ـن ـظــام اإل ي ــرا ن ــي عـلــى
الـحـشــود والـتـهــديــدات األمـيــركـيــة .مشكلة
النظام اإليراني أنه قد يؤمن بفكر خرافي
يـجـعـلــه ي ـتــوهــم أن ــه سـيـحـقــق ن ـصــرا على
أعــدائــه حـتــى لــو كــانــت جـيــوشــه أقــل قــدرة
وكـ ـف ــاء ة ،وهـ ــذا م ــا ي ـ ــردده ن ـصــر ال ـل ــه فــي
خطاباته.
هذا التفكير الخرافي يدفع من يؤمن به
إ لــى ا لـتـهــور و ع ــدم التعقل و ع ــدم التفكير
بــا لـعــوا قــب ،لــذا د عــا خــادم الحرمين لعقد
قمتين خليجية وعربية في مكة األسبوع
ال ـ ـقـ ــادم ل ـت ـع ــزي ــز األمـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
المنطقة ،وبحث االعتداء ات اإليرانية.
كـ ـم ــا هـ ـ ــدد ا ل ــر ئـ ـي ــس األ م ـ ـيـ ــر كـ ــي أن مــا
ت ـق ــوم ب ــه إيـ ـ ــران س ـي ـك ــون ب ـم ـثــابــة ن ـهــايــة
لــذلــك ال ـن ـظ ــام ،ون ــرج ــو إذا قــامــت ال ـحــرب
أال تـتـسـبــب بـخـســا ئــر ب ـشــر يــة ،وأن تـكــون
نـتــائـجـهــا لـمـصـلـحــة الـمـنـطـقــة ومـصـلـحــة
ش ـعــوب ـهــا ،وخ ـصــوصــا ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي
الجار والمسلم.

هل تخفف الصين الضغط األميركي على إيران؟
مع ممارسة إدارة ترامب الضغط األقصى على
إي ــران ،ال ــذي تجلى مــن خــال قـ ًـرارهــا عــدم تمديد
اإلعـفــاء ات التي منحتها سابقا لمستهلكي نفط
ط ـهــران األســاسـيـيــن ،يبلغ الـتــوتــر بـيــن الــواليــات
المتحدة وإيـ ــران مستويات غير مسبوقة خالل
العقود األخيرة ،وبغية التخفيف من العبء الملقى
ّ
بصفتها
ً
على كاهلها ،قد ال تعول إيران على الصين ً
أبرز مشتري نفطها ،لكن بكين قد تبقى جزءا رئيسا
من ُ الحل بهدف الحد من تأثير العقوبات الصارمة.
ال تعتبر التدابير األميركية الرامية إلى الحد من
التفاعل بين إيران والصين جديدة ،إذ تعود هذه
السياسات إلــى ثمانينيات الـقــرن الماضي حين
عــارضــت واشـنـطــن بـشــدة صفقات بيع األسلحة
الـصـيـنـيــة إل ــى إيـ ــران ال ـتــي كــانــت منهمكة آن ــذاك
بخوض حرب طويلة شنتها ضدها جارتها العراق.
كذلك نجح الضغط األميركي على الصين منتصف
تسعينيات القرن الماضي بسبب تعاونها النووي
مع إيران في وقف هذا التعاون بالكامل ،ولكن رغم
الصين وإيران بمرور الوقت
كل التقلبات حافظت ً
على عالقة وطيدة عموما.
في ظل الظروف العالمية الراهنة ،نشهد إعادة
األميركي-اإليراني-الصيني ،وتقترب
صوغ للمثلث
ً
من التوصل إلى تسوية
تدريجيا
وواشنطن
بكين
ً
في حربهما التجارية ،علما أن هذه خطوة مهمة
بالنسبة إلى الصين ،وتشمل أجندة هذه المحادثات
طلب الواليات المتحدة أن تتوقف الصين عن شراء
الـنـفــط اإلي ــران ــي ،وإذا ُع ـقــدت ه ــذه الـتـســويــة ،فقد
ّ
تشكل الصفقة التجارية األميركية-الصينية ضربة
للعالقات بين طهران وبكين ولصادرات نفط إيران
الخام إلى مستهلكها الرئيس ،ولكن مع التبدالت
األخيرة في مواقف الواليات المتحدة والصين في
المحادثات التجارية ،يبقى التوصل إلــى نهاية
فــوريــة لحربهما التجارية غير مــرجــح .رغــم ذلــك،
يعتمد الكثير على كيفية التزام الصين بالشروط
التي فرضتها الواليات المتحدة على شراء النفط
مــن إيـ ــران ،فلبكين سـجــل طــويــل مــن ردود ًالفعل
المعقدة تجاه األزم ــات الــدولـيــة ،وخصوصا تلك
التي تشمل الواليات المتحدة ،ومن األمثلة األحدث
موقف الصين من انفتاح ترامب على القائد الكوري
الشمالي كيم يونغ أون وكيف ولــد لــدى الرئيس
األميركي مشاعر مختلطة من الشعور باالمتنان
واالنتقاد.
ق ــد يـ ـ ــؤدي ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى صـ ـ ـ ــادرات الـنـفــط

زوايا ورؤى

أ .د .عبد المالك خلف التميمي

اإليرانية إلى تداعيات سياسية وأمنية إضافية
ً
ـرات جديدة متوقعة في الشرق
أيـضــا ،منها تــوتـ ً
األوســط ،وخصوصا في منطقة الخليج العربي
ومضيق هــرمــز االسـتــراتـيـجــي .تستورد الصين
يعني
نحو نصف نفطها من الخليج العربي ،مما ّ
خلل في نقل النفط الخام هناك قد يكلف
أن أي ً
بكين غاليا .باإلضافة إلى ذلك ،في أسوأ سيناريو
ممكن ،قد تقود االضطرابات المحتملة في إيران
الناجمة عن الضغط اإليراني إلى إلحاق الضرر
بالمصالح الصينية .وإذا تأملنا هــذه المسألة
من بعيد ،نرى أنها قد تؤدي إلى تبدل في ميزان
القوى في الشرق األوسط بما ال يناسب مصالح
الـصـيــن ،فـقــد يــؤثــر ع ــدم االس ـت ـقــرار فــي المنطقة
الضخم،
في عائدات بكين من مشروعها الدولي
ً
م ـبــادرة ال ـحــزام والـطــريــق ،ال ــذي يشمل ع ــددا من
أمـ ــم الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط .ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،بـحـفــاظـهــا
على واردات ـهــا النفطية مــن إي ــران مــع إبـقــاء هذه
ال ــواردات عند أدنــى مستوى ممكن ،تنجح بكين
ُفي صون قدرتها على التأثير في طهران ،أما إذا
أوق ـفــت هــذه ال ـصــادرات بالكامل وخـســرت بكين
بالتالي مكانتها كشريك طهران التجاري األبرز،
فـسـيـتــراجــع ن ـفــوذ الـصـيــن ،ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،قد
ّ
يشكل استمرار واردات الصين من إيــران وسيلة
ّ
تشجع الجمهورية اإلسالمية على عدم ً التخلي
عن خطة العمل المشتركة الشاملة ،علما أن هذه
الصفقة وعدت بمنح قيمة كبيرة لسياسة الصين
الخارجية المتعددة األطراف ،وضمن هذا اإلطار
عينه وف ــي تـجــاهــل لـلـضـغــوط األمـيــركـيــة ،قــررت
الصين في األشهر األخـيــرة زيــادة كميات النفط
التي تشتريها من إيران.
بغض النظر عن كل ما ّ
طهران
تستطيع
م،
تقد
ً
ً
ّ
رغــم ذلــك أن تتوقع أن تشكل بكين ج ــزء ا مهما
م ــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا لـمـحــاربــة ضـغــط واشـنـطــن
ال ـم ـتــواصــل ،فـمــن ال ـمــرجــح أن تـتـجــاهــل الـصـيــن
تدابير الواليات المتحدة العقابية التي تفرضها
على التجارة مع إيران ،إال أن هذا التعامل ًسيظل
بقليل ،حرصا منها
عند حده األدنى ودون العتبة ً
على عدم مواجهة أي عقوبات .إذا ال يزال بإمكان
صمام
إيران أن تعلق آمالها على الصين بصفتها ً
األمان ،إنما هو صمام قد يكون أقل استعدادا من
المتوقع لتعزيز الدعم.
*«المونيتور»

ال ـح ــروب األهـلـيــة هــي ص ــراع بـيــن ف ـئــات اجـتـمــاعـيــة أسبابها
عنصرية وطائفية وسياسية ،قد صاحبت وجــود اإلنسان على
األرض منذ األزل .وبتطور اإلنسان ورقيه في العلم والثقافة قلت
وضعفت تلك الحروب ،وتستطيع أن تعرف مدى تخلف الشعوب
وأنظمتها من خالل استشراء وتصاعد وتيرة الحروب األهلية ،وإن
البحث في جذور تلك الحروب وأسبابها يقودنا إلى صراع إثنيات
في المجتمع ألسباب عنصرية أو طائفية وسياسية واقتصادية
ً
وأحيانا مناطقية جغرافية.
وقد شهد عدد من األقطار العربية هذا النوع من الحروب في
تاريخها ،خصوصا في التاريخ الحديث والمعاصر مثل :لبنان
والعراق وسورية وليبيا والصومال وغيرها ،وقد كانت وال تزال
العوامل الداخلية هي األساس ،ثم يأتي العامل الخارجي لمصالحه،
فـيـنــاصــر أحــدهــا اآلخ ــر ألس ـبــاب ع ــدي ــدة .فـقــد وق ـفــت فــرنـســا مع
المارونيين ،ووقف اإلنكليز مع الدروز في الحرب األهلية اللبنانية
األولى 1860م ،ووقفت أميركا مع النفوذ اإليراني في العراق بعد
2003م ،وهكذا ،والتدخل الخارجي في أزمــات العرب الداخلية ال
يحدث لو لم تكن األوضــاع الداخلية تسمح بــذلــك .وإن الوقوف
عند أسباب تلك الحروب هو المدخل لفهم طبيعة الصراع الداخلي،
وكيفية معالجته ،فالحروب األهلية هي نتيجة التخلف ،ولكن
ً
تدخل فيها أيضا نخب متعلمة ،وربما مثقفة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
وقضية التخلف ليس مجالها هـنــا ،ومفتاح التخلص منها
هو التعليم النوعي والثقافة والحداثة والنهج الديمقراطي ،وقد
تخلصت شعوب ودول من التخلف والـحــروب األهلية ،وال يزال
ً
العرب يعيشون في ذلــك المستنقع .وليس صعبا معرفة اآلثــار
المدمرة للفكر واإلنسان والمجتمع من جــراء تلك الحروب ،فهي
تستهدف وحــدة المجتمع وهويته واستقالله ،وتهدر إمكاناته
وقيمه ،وتضيع نتيجة ذلك الفرص التاريخية للنهضة والتطور.
ً
وقــد نكون نعيش وهما ونحن نتحدث عن الحداثة والتقدم في
الوقت الذي تستشري الحروب األهلية في أرجــاء وطننا العربي
سواء الحروب المعلنة منا أو المستترة ،ويوم انتهاء هذه الحروب
يتم االستقرار واالستقالل والسلم االجتماعي لتبدأ بعدها مرحلة
التطور والتقدم .إن الحروب األهلية كوارث تحتاج الشعوب بعدها
ً
ً
جـهــدا ووق ـتــا وإمـكــانـيــة لـعــودة األم ــور إلــى مــا كــانــت عليه لتبدأ
رحلة األلف ميل من جديد ،وقد ندور في الحلقة المفرغة وتدور
الدائرة ونعود إلى نقطة الصفر .إن آثار الحروب األهلية سرطان
يتمدد خارج منطقة اإلصابة ،وإن العقالء هم الذين يسارعون إلى
العالج قبل انتشار خاليا المرض ،ويدخل الفكر في ذلك الصراع
ً
ً
وتلك الـحــروب إذا جــاز لنا أن نسميه صــراعــا فكريا ألن الصراع
ً
األيديولوجي أيضا جزء من تلك الحروب.

سعود العرفج

إن كنا نريد لهذا الوطن البقاء وللشعب االستقرار والرخاء ...فهذه حلول ألغلب مشاكلنا ()4-4
كارثة ردم النفايات ...والحل
منذ نحو  20عــامــا وأن ــا أطــالــب الـقـيــادة السياسية والحكومة
بجميع مستوياتها والمجلس البلدي ،بحل مشكلة النفايات التي
ً
ً
تردم سنويا بشكل عشوائي دون معالجة ،وتهدر سنويا بسببها
مساحات كبيرة من األراضي تساوي ضاحية من ضواحي الكويت،
ً
وتـقــدر بماليين الــدنــانـيــر ،فـضــا عــن انبعاث ال ـغــازات السامة من
هذه المرادم ،والتي تتسبب في أغلبية األمــراض المزمنة والقاتلة
لإلنسان ،لذلك أطالب بضرورة الوقف الفوري الستغالل األراضي
لردم النفايات ،فإنها حقا جريمة في حق هذا الوطن وهذا الشعب،
خاصة أن مساحة الكويت محدودة وصغيرة ويجب المحافظة عليها.
ً
وحل هذه الكارثة البيئية بسيط جدا إذا توافرت القدرة على اتخاذ
القرار السريع من أعلى المستويات في الدولة ،والحل يكمن في أن
تعطى مهمة استغالل ونقل النفايات ومعالجتها لـ 8إلى  12شركة من
القطاع الخاص ،لالستفادة اقتصاديا من هذه النفايات ،مثل الورق
والبالستيك والخشب واأللمنيوم والــزجــاج ،أما المواد العضوية
"بقايا الطعام" فتعطى إلى أربع أو خمس شركات من القطاع الخاص
إلنتاج تربة وأسـمــدة صالحة للزراعة تقوم الحكومة بشراء هذه
األسمدة وتوزيعها على المواطنين الذين يحتاجون إليها بسعر
مدعم ،أسوة بمعالجة مياه المجاري التي تحول إلى مياه صالحة
للزراعة عن طريق شراء الحكومة للمياه المعالجة من القطاع الخاص
وتوزيعها على أصحاب المزارع لدعم اإلنتاج الزراعي.
وفي الوقت الذي يمكننا تصنيع تربة صالحة للزراعة من خالل
إعادة تدوير النفايات بشكل علمي صحيح ،نقوم باستيراد "زبالة"
ال ــدول األوروب ـيــة والخليجية بماليين الــدنــانـيــر ،ونـحــن فــي أمس
الحاجة إلــى هــذه التربة بحكم أرضنا الرملية والصحراوية ،مما
يزيد الرقعة الزراعية ويعمل على استصالح مساحات كبيرة من
األراضي الصحراوية.

حلول لمشكلة التواير
هذه المشكلة موجودة في الكويت منذ أكثر من خمسين سنة (لو
فيه خير ما هده الطير) ،وتأخذ مساحات كبيرة من الكيلومترات من
األراضي ،وتنبعث منها الغازات السامة وتتسبب في حرائق كبيرة
ً
َّ
نتصد بحل علمي لهذه المشكلة فسوف تظل  50سنة
سنويا ،وما لم
ً
أخرى وزيــادة ،والحل بسيط جدا ،لننتهي من هذه المشكلة خالل
سنة واحدة فقط؛ فإما أن تستورد الدولة مكائن لتقطيع وجرش هذه
اإلطارات ،وتصديرها إلى الدول النامية بأسعار رمزية ،أو أن تعطي
الدولة الحق لعدد من الشركات الخاصة لتقوم بهذه المهمة ،وأنا
على استعداد بأن أتبرع بمبلغ مالي مساهمة مني لإلسراع في حل
هذه المشكلة الكبيرة ،التي تحتاج فقط إلى قرار سريع ومناسب،
وأقترح فــرض رســم رمــزي دينارين على كل إطــار جديد للتخلص
منه بشكل آمن بعد استهالكه ،أسوة بما هو متبع في جميع دول
العالم المتقدمة.
لقد كتبت أكـثــر مــن مــرة فــي جــريــدة "الـقـبــس" بـتــاريــخ  8يونيو
 2002صفحة  16ح ــول خ ـطــورة ال ــردم الـتـقـلـيــدي لـلـنـفــايــات ،وفــي
ً
تاريخ  1يوليو  2010في صفحة " 18البيئة" محذرا من أن الكويت
على شفا كارثة وقنابل موقوتة من هذه المرادم ،وكتبت كذلك في
جريدة "الوطن" بتاريخ  11نوفمبر  2014صفحة  ،41وكذلك كتبت
في "الجريدة" و"الكويتية" و"كويت تايمز" ،وعرضت حلوال لتدوير
النفايات ومعالجة المرادم والتخلص من اإلطارات القديمة بشكل
علمي منخفض التكاليف ،وهذه حلول قليلة التكلفة وستؤدي إلى
توفير األراضي وماليين الدنانير ووقف التلوث وانبعاث الغازات
ً
السامة ،وأيضا توفر مئات فرص العمل للشباب في القطاع الخاص،
فهل من مستجيب يتبنى هذه األطروحات ويعمل على اتخاذ قرارات
حاسمة لحل هذه المشكالت البيئية المزمنة؟

مخالفات البناء والتعدي على أمالك الدولة
بخصوص مخالفات البناء والحدائق والتعدي على أمالك الدولة
أقترح أن يتم فــرض رســوم على المخالفين من دون هــدم أو وقف
البناء ،ما لم يعرقل حركة السير أو ِّ
يؤد إلى اإلضرار بالمشهد العام
يؤذ المارة ،ويدفع المخالف إيجارا سنويا أو شهريا على كل متر
أو ِ
مربع من المساحة المخالفة حسب موقع المبنى.
وي ـجــب أن ي ـصــدر تـشــريــع ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص مــن إدارة البحث
والتطوير ( )R&Dفي المجلس البلدي أو بلدية الكويت ،وتتولى بلدية
الكويت بالتنسيق مع أمالك الدولة تحديد رسوم المخالفات ،بحسب
مــواقــع المباني فــي كــل محافظة ،وهــذا التوجه يقفل بــاب الفساد
ً
والواسطات ،وقد رأيت هذا النظام مطبقا في ألمانيا ،ويوضع على
الموقع أو المبنى المخالف ملصق يفيد بأن صاحب العقار مخالف.
وهنا أقترح إنشاء مجالس المحافظات في كل محافظة على

حدة تحت إدارة المحافظ ،يكون فيها أعضاء منتخبون ،ويعين
ً
ً
المحافظ رئيس مجلس محافظته ،وتكون مستقلة إداريا وماليا،
ويترشح لعضويتها الشباب الخريجون ،على أن تتولى أعمال
المرور واألشغال والكهرباء والماء والطرق وردم النفايات وإدارة
المقابر وتجميل وتشجير الحدائق وغيرها من األعمال الخدمية
التي توكل للقطاع الخاص ،بالتنسيق مع مجلس المحافظة .وهذا
ً
يخلق جوا من المنافسة بين مجالس المحافظات ،مع خصخصة
جميع الخدمات التي تصب بالنهاية في خدمة المواطنين ،وتخلق
العديد من فــرص العمل للشباب الخريجين من الجنسين ،وهذا
األمر متبع في ألمانيا والعديد من دول أوروبا والدول المتقدمة.

وزارة النفط
إن وزارة النفط من أهم الوزارات في الدولة ،فهي المصدر الرئيس
بحيث تدار
للدخل ،لذلك يجب إعطاء وزارة النفط أهمية كبيرة،
ّ
كشركة  KPCمستقلة في قراراتها ،بصالحيات كاملة ،دون تدخل من
أعضاء مجلس األمة ،على أن يكون دور مجلس الوزراء والبرلمان
ً
رقابيا فقط.
ومــع التوجه العالمي لمزيد مــن انخفاض األسـعــار ،ولضمان
ـاف فــي الهند
استمرارية تدفق وتسويق النفط ،أقـتــرح بناء مـصـ ٍ
والصين وإندونيسيا ودول أخرى تكون لديها أسواق كبيرة وواعدة،
وذلك لتسويق إنتاجنا ،والستمرار تدفق النفط وبيعه.
كذلك على وزارة النفط تخصيص منطقة كاملة بقسائم صناعية
تباع للشركات العاملة في القطاع الخاص بأسعار معقولة ،إلقامة
مصاف ومصانع وصناعات بتروكيميائية ،مثل منطقة الجبيل في
ٍ
السعودية ،ومنطقة جبل علي باإلمارات ،ومنطقة الدقم في عمان.
وهنا البد من التأكيد على بيع األراضي للشركات ال تأجيرها،
أو عن طريق حق االنتفاع ،ومثل هــذه المشروعات ستعمل على
ج ــذب رؤوس األمـ ــوال األجـنـبـيــة وعـ ــودة االس ـت ـث ـمــارات الكويتية
المهاجرة ،األمــر الــذي يخلق فــرص عمل للخريجين ،وال شك أنه
يوجد شباب طموحون ذوو خبرات في هذا المجال يستطيعون
ً
االبتكار والعمل لتطوير هــذه الصناعات .ويجب أيضا اإلســراع
فــي إعـطــاء القطاع الـخــاص دورا كبيرا الستيراد الـغــاز مــن الــدول
المجاورة مثل العراق أو إيران أو قطر ،وتوفيره للصناعات المحلية
وصناعات البتروكيماويات التي تعمل بالغاز ،وذلك لحل مشكلة
ً
تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء بالنفط ،والذي يعتبر إهدارا
للمصدر الرئيس للدخل القومي.

وزارة الكهرباء والماء
أ -يجب على الدولة تخصيص محطات الكهرباء والماء الحالية
للقطاع الخاص وشراء الكهرباء والماء من الشركات بأسعار أقل
من التكلفة الفعلية على الدولة ،وأنا على يقين من أن الدولة ستوفر
من  25إلى  30في المئة من التكلفة الحالية.
ب -على الــدولــة تخصيص مساحات مــن األرض لقيام القطاع
الخاص ببناء محطات للطاقة عليها ،وتقوم الدولة بشراء الكهرباء
بنظام الكيلوواط من المحطات بسعر يتناسب مع اإلنتاج ،سواء
كان اإلنتاج من الطاقة الشمسية أو الرياح أو الغاز أو النفط وغيرها.
ج -تأسيس شركات مساهمة (عدد  5أو  6شركات) تصدر بطاقات
مسبقة الدفع للكهرباء والماء ،على أن تتولى هذه الشركات توريد
وتركيب العدادات الذكية في كل منزل ،وتصدر البطاقات مسبقة
الدفع للسيطرة على عملية تحصيل قيمة الخدمات ،وهذا سيؤدي
الــى تخفيف األعباء الكبيرة على الحكومة ،ويوفر سيولة مالية
لخزينة الدولة.

وزارة التجارة والصناعة
خــال زيــارتــي إلــى ألمانيا ألحــد مصانع الـنــوافــذ اكتشفت أنه
ّ
"أنشئ سنة  ،"1830وعندما سألت أحد ملكه قــال" :أسسه جدي،
ونحن األحفاد الجيل الثالث نحرص على استمرار العمل وتطويره"،
ً
وفي إيطاليا زرت مصنع أجبان مكتوبا عند مدخله "أنشئ سنة
 ،"1680وفي تركيا زرت مصنعا لصناعة اللنجات "منذ عام ،"1700
وحاليا يحتكر هذا المصنع أفضل أنواع اللنجات من الفيبرجالس
في منطقة الشرق األوسط ،والقاسم المشترك بين هذه المصانع أن
أصحابها يملكون األرض ويتمتعون بحالة من االستقرار تدفعهم
ّ
الــى تنمية وتطوير صناعاتهم ...والله لو تملك أجــدادنــا أراضــي
إلقــامــة الـحــرف والـصـنــاعــات القديمة عليها مثل صناعة السفن
واألحذية والبشوت وغيرها ،لكانت تنافس هذه الصناعات اآلن
أكبر المصانع في المنطقة.
إن القسائم الصناعية والــزراعـيــة والحرفية يتم توزيعها في
أغـلــب األح ـيــان عــن طــريــق الــواس ـطــة ،وال ت ــوزع عـلــى الـجــاديــن من

أصحاب المشاريع ،فعلى سبيل المثال "القسائم الصناعية" في
ظل هاجس المواطن وخوفه من سحب قسيمته لن تحقق االستقرار
االقتصادي ،ولن تتحرك عجلة التنمية ،فاإلنسان يسعى دائما إلى
االسـتـقــرار فــي وطنه واإلنـتــاج وتأمين مستقبل أوالده وأحـفــاده،
فالتمسك باألرض وثيق الصلة بالتمسك بالوطن ،وهذا االستقرار
لن يتحقق إال إذا باعت الحكومة األراض ــي الزراعية والصناعية
والحرفية والشاليهات للمواطنين إلقامة المشاريع الدائمة عليها،
وإتــاحــة الـفــرص للمشاريع الـجــادة والمثمرة أن تنهض .وأقترح
أن تبدأ الدولة ببيع هذه األراضي والقسائم الزراعية والصناعية
والشاليهات للمواطنين المخصصة لهم بنظام التقسيط خالل 5
إلى  10سنوات ،وبأسعار معقولة ،بعدها يملك المواطن األرض،
وبذلك نحقق عائدا ماديا كبيرا لخزينة الدولة ،ونحقق االستقرار
للمواطنين والمستثمرين لبناء مشاريعهم عليها وجلب األموال
المهاجرة من الخارج ،وتشجيع االستثمارات الخارجية ،أسوة بدول
الخليج ،وهذا سوف يؤدي إلى تنظيم األعمال ويمنع المخالفات،
ّ
ويحقق نهضة صناعية ،ألن االستقرار وتملك األرض من أهم عوامل
النهضة والتطور واإلب ــداع االقتصادي .لماذا نتجاهل أن  70في
المئة من القسائم الصناعية يتم تأجيرها أو بيعها للغير؟ ولماذا
نتجاهل أن غالبية المزارع تحولت إلى منتزهات خاصة ،والجواخير
المخصصة لتربية األغنام والماشية تحولت إلى مخازن وسكن
للعمال ومرتع للحفالت المشبوهة؟ هــذا بسبب القلق المسيطر
على سوق االستثمار والصناعة في الكويت!
وفي ذلك إهدار ألمالك الدولة وعرقلة لتنشيط االقتصاد الوطني
و"تطفيش" لالستثمارات األجنبية ،ولماذا يتم تهجير شبابنا إلى
دول الخليج إلقامة مشاريعهم هناك؟ وهل يعقل أن ينشئ شخص
ً
مصنعا بتكلفة عالية تتجاوز المليون دينار على أرض ليست ملكه؟
وهل سيتحقق التقدم والتطور مع احتمالية سحب القسيمة منه،
ً
أراض زراعية وصناعية
في أي وقت ،كما حدث أخيرا بسحب عدة
ٍ
من أصحابها؟! نحن بحاجة إلى االستقرار ،لذلك يجب على الدولة
تخصيص القسائم وبيعها لـلـجــاد يــن ،كما هــو متبع فــي جميع
دول العالم.
إن بيع القسائم الصناعية والزراعية والجواخير والشاليهات،
إضافة الى أنه يوفر االستقرار ويدفع عجلة الصناعة والتجارة في
البالد ،سيضيف إلى خزينة الدولة ماليين الدنانير التي تستغل
في المشاريع التنموية.
وال شك أن لدينا مشاريع نفتخر بها ،نفذها القطاع الخاص الذي
والمارينا
يعتبر المحرك االقتصادي للدولة؛ مثل مشروع األفنيوز ّ
مول وسوق شرق وغيرها ،ونشكره على هذا المجهود البناء.
وأقترح هنا تضمين مناهج التعليم في الثانوية والجامعة مادة
"مبادئ التجارة" ،لتعليم أوالدنا مفاهيم وأساسيات العمل التجاري
والــربــح والخسارة والتكلفة ورأس الـمــال ،لتشجيع الشباب على
فهم أصول التجارة والعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتجنب الخسارة ،وأن يكونوا رجال وسيدات أعمال في المستقبل.

الخطوط الكويتية
البــد مــن نـظــرة على حــال "الـخـطــوط الجوية الكويتية" ،الناقل
الوطني الرسمي ،بعدما كانت من أفضل الخطوط الجوية الخليجية
وضمن أفضل خطوط الطيران في المنطقة العربية والشرق األوسط،
ً
وكانت تنافس الشركات العالمية ،ولكنها تراجعت مؤخرا مثل كل
المشروعات في الدولة ،وال شك أن األخ يوسف الجاسم نجح في
إدارة الشركة واستطاع حلحلة المشاكل المتراكمة ،وخاصة بعد
تسلمه المبنى الجديد للخطوط الكويتية ،ومن المالحظ أن لديه
بعد نظر ورؤي ــة مستقبلية ،وأقـتــرح أن يمنح خــدمــات الخطوط
الكويتية؛ من صيانة وأعمال لوجستية وتغذية وغيرها ،لشركات
عالمية إلدارت ـهــا ،حتى يتفرغ إلع ــادة بـنــاء وتطوير هــذا الصرح
الــوطـنــي الـكـبـيــر ،وف ــي الــوقــت نـفـســه ي ـقــوم عـلــى تــدريــب وتـطــويــر
الـكــوادر الوطنية من خــال إنشاء إدارة البحث والتطوير ()R&D
بــالـشــركــة ،الـتــي يجب عليها أن تــواكــب الـتـطــور العالمي وتجلب
الـخـبــرات المتقدمة إلــى الـكــويــت ،واالس ـت ـفــادة مــن خـبــرات نــوادي
ّ
ويطور أسطولها ،ويعيد ثقة
الطيران العالمية ،مما يعزز خدماتها
المواطنين والمقيمين في الكويت على اختيار الخطوط الكويتية،
ً
وبما يفتح آفاقا واسعة للوصول إلى أسواق عالمية جديدة ،وهذا
متبع في العديد من الشركات العالمية ،مثالStar Alliance, One :
.World and Sky Team

ً
رابعا :المسار األمني

على الصعيد األمني ،يجب على وزارة الدفاع االهتمام بالسالح
الجوي أكثر من البري والبحري ،حيث يعتبر السالح الجوي حسب
ً
الـظــروف الحالية األكـثــر فاعلية وتــأثـيــرا وق ــوة ،خصوصا للدول

الصغيرة الحجم مثل الكويت ،أسوة بالدول المتقدمة التي تعتمد
في حروبها على أسطولها الجوي ...مثال :سويسرا تعتمد على
سالح الجو فقط ،حسب معلوماتي ،وفي غزو صــدام للكويت لم
نستفد من السالح البري أو البحري ،وتفوقت إسرائيل في حربها
على العرب بسالح الجو .والكويت بلد صغير المساحة وسط دول
كبيرة ،والسالح الجوي هو الحماية الفاعلة فقط.
كما يجب على وزارة الدفاع تأسيس إدارة للبحث والتطوير
 ،R&Dمع التوجه نحو توظيف الشباب الكويتيين المتخصصين
في تكنولوجيا الدفاع واألمن المعلوماتي ،والسعي نحو تدريب
ال ـكــوادر الوطنية وتطوير مهارتهم فــي كــل الـنــواحــي العسكرية
واألمنية واالستراتيجية ،ومنحهم أعلى االمتيازات ليحلوا محل
البدون واألكاديميين األجانب في العلوم العسكرية والميدانية.

خصخصة المرور ...و«الطرق»
فيما يخص مشكلة المرور ،أقترح االستعجال في تولي "هيئة
الطرق" مسؤولية اإلدارة العامة للمرور ،إذ إن أعمال هذه اإلدارة
فنية بحتة ،مثل تخطيط ال ـشــوارع ومــداخــل وم ـخــارج المناطق
والطرق السريعة وغيرها ،حيث ال عالقة للمرور بوزارة الداخلية،
وهذا متبع في أغلب دول العالم المتقدم .كما أرى ضرورة إنشاء
جهاز فني من مهندسين وفنيين يتبع قطاع المرور ،ويكون دوره
فهم وتصميم مداخل ومخارج الطرق وانسيابية الشوارع.
ولـتـخـفـيــف االخ ـت ـن ــاق ــات الـ ـم ــروري ــة ،أق ـت ــرح أن تـنـشــئ الـجـهــة
المسؤولة عــن "الـمــواصــات" مــا بين  4و 5شــركــات خاصة تكون
مــدعــومــة م ــادي ــا م ــن ال ــدول ــة ،لـتـقــوم ه ــذه ال ـشــركــات بتخصيص
باصات حديثة ومناسبة لنقل المواطنين من مناطق وضواحي
ال ـك ــوي ــت ،م ـثــل م ـشــرف وب ـي ــان وال ـش ــوي ــخ وال ــدس ـم ــة والـعـبــاسـيــة
وال ـج ـهــراء والـفـحـيـحـيــل ،إل ــى مـنــاطــق م ـحــددة مـثــل الـعــاصـمــة أو
الشويخ الصناعية ومجمع الوزارات والعديد من المناطق األخرى،
ً
وذلــك مقابل اشتراك شهري رمــزي  20دينارا على سبيل المثال،
ويتم تخصيص أماكن للسيارات في مواقف الباصات ،على أن
تتوافر أيضا شركات خاصة للتاكسي (من10إلى  15شركة) ،تنقل
ً
المواطنين إلى مقر أعمالهم من مواقف الباصات ،وتكون أيضا
مــدعــومــة مــن الــدولــة ،كــذلــك تــوفـيــر بــاصــات لنقل طلبة الـمــدارس
والجامعة ،على أن يكون خط سير جميع الباصات ،بما فيها النقل
الـعــام ،فــي ح ــارات األم ــان ،وهــذا األسـلــوب متبع فــي جميع الــدول
األوروبية ،واإلمارات على المستوى الخليجي.
وأق ـت ــرح اس ـت ـح ــداث م ـقــرر لـطـلـبــة ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة ح ــول "فــن
وأخالقيات القيادة" واحترام قوانين المرور .ووضع برامج يومية
لتثقيف الناس بأخالقيات القيادة ،وتكون بصفة مستمرة على
مدار الوقت في وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية.
ولتجنب كارثة تدمير البنية التحتية في البالد ،يجب على وزارة
األشغال العمل على توفير مسارات آمنة لمياه األمطار ،وتجميعها
في أحــواض كبيرة ،وصيانتها لخلق بحيرات صناعية وإنشاء
منتزهات ومواقع ترفيهية وسياحية حولها ،أسوة بكل دول العالم.

الخاتمة
ً
كانت تلك أفكار عامة تجول في خاطري دومــا ،وأنا أرى بلدي
يتراجع ،في حين يتطور العالم من حولنا ،وهــي أفكار أطرحها
للنقاش ،فليس ألحد مهما أوتي من معلومات وتجارب أن يلم بكل
هذه التفاصيل ،لكني أدليت برأيي لعل فيما قدمت فائدة للوطن.
وأشـ ــدد فــي خ ـتــام حــديـثــي عـلــى ضـ ــرورة إن ـشــاء إدارة البحث
والتطوير ( )R&Dفي جميع وزارات ومؤسسات الدولة.
كما أدعــو جميع أبناء وطني وكــل من يقرأ هــذه المقاالت إلى
التفكر والتدبر وتخصيص مساحة من وقته ،على األقل ( 15دقيقة
يوميا) ،ويفضل أن يكون هذا الوقت كل يوم صباحا؛ ينفرد بنفسه:
 5دقائق للتفكير في نفسه وعالقته مع الله ،و 5دقائق للتفكير في
أسرته وبيته ،ومثلها للتفكير في عمله .ومن زاد على هذا الوقت
يحصل على نتائج أفضل.
هذا هو رأيي الشخصي ،باختصار ،لحل أغلب مشاكلنا ،للحفاظ
على مستقبل أوالدنــا وثــروات بالدنا ،وهو نابع من شدة خوفي
وحبي لبلدي وشعب الكويت الكريم.
لنكن على مستوى المسؤولية الوطنية ،ونبدأ تطبيق خطة
إنقاذ الكويت ،بأبعادها السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واألمـنـيــة ،مــع تعزيز الجهود فــي كــل الـمــواقــع ،لنعبر بها إلــى بر
األم ـ ــان ،وإل ــى الـمـكــانــة ال ـتــي تستحقها فــي محيطها الخليجي
واإلقليمي والعربي ،ولترجع الكويت درة الخليج ...وسوف تعود
ٌّ
بفضل رجال أوفياء صدقوا في حب الوطن والعمل من أجله ،كل
في موقعه ومكانه.
والله الموفق والمستعان.

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

5.598

6.058

٤.708

2.582 2.945 3.285

معالجة أوضاع الشركات الخاسرة  ...%75غير كافية ومجحفة
اإلنذار المبكر في السوق السعودي يبدأ من خسائر  %20وما فوق ويقسمها فئات
عيسى عبدالسالم

إعالن الشركات
خسائرها بشكل
مفاجئ أمر خطير
ً
جدا ...من يتحمله؟

حظر تداول
األسهم الخاسرة
 %75وما فوق
عبر «»otc

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ «الجريدة» ،أن اللوائح الصادرة
ً
ع ــن ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال وف ـق ــا
لـ ـلـ ـق ــان ــون رقـ ـ ــم  7ل ـ ـعـ ــام 2010
والئحته التنفيذية وتعديالتهما
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـن ـظ ـيــم ع ـم ــل س ــوق
األسـ ـه ــم غ ـيــر ال ـم ــدرج ــة «،»OTC
ال تـتـيــح الـمـجــال أم ــام الـشــركــات
ال ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال إيـ ـق ــافـ ـه ــا
عـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ن ـت ـي ـج ــة ت ـك ـبــدهــا
خسائر تفوق الــ 75في المئة من
رأسـمــالـهــا ،أن يتم تــداولـهــا عبر
س ــوق األس ـهــم غـيــر ال ـمــدرجــة ،اذ
ال يمكن تداولها فــي ســوق فترة
معينة ،ونقلها إلى آخر للتداول
بعد تعديل أوضاعها.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن
شــركــة بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق
الـمــالـيــة ت ـتــواصــل بـشـكــل مكثف
وشـبــه يــومــي مــع الـشــركــات التي
تم إيقافها عن الـتــداول لتكبدها
خ ـســائــر ت ـف ــوق ال ـ ـ  75ف ــي الـمـئــة
على أســاس إنجاز وإعــداد خطة
لـتـعــديــل أوضـ ــاع ه ــذه الـشــركــات
م ــرت ـب ـط ــة بـ ـج ــدول زمـ ـن ــي ،لـيـتــم
تقديمها إلى هيئة أســواق المال
ق ـبــل الـ ـع ــودة مـ ـج ــددا الـ ــى رده ــة
ال ـت ــداول ،مــع االل ـتــزام بتنفيذ ما
ج ــاء فيها مــن إجـ ــراء ات لتعديل
مسارها.
وأضافت أن اإلجراءات المتبعة
ف ــي الـ ـب ــورص ــة ت ـج ــاه ال ـش ــرك ــات
ال ـت ــي ت ــزي ــد خ ـســائــرهــا ع ـلــى 75
فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن رأسـ ـم ــالـ ـه ــا غـيــر
ك ــاف ـي ــة ،وم ـج ـح ـفــة ب ـحــق صـغــار
المساهمين ،إذ تكتفي بإيقاف
ال ـشــركــة ع ــن الـ ـت ــداول ،وإلــزام ـهــا
بتقديم خطة لتعديل أوضاعها
م ــن مـجـلــس االدارة خ ــال فـتــرة
زم ـن ـيــة مـ ـح ــددة ،وع ـق ــد جـمـعـيــة
عمومية لمناقشة االستمرارية،
وتقديم الخطة للمساهمين من
أجل الموافقة عليها.

ورأت أن إ ع ـ ـ ـ ــان ا لـ ـش ــر ك ــات
خـســائــر كـبـيــرة ت ـفــوق ال ـ ـ  75في
المئة من رأسمالها بشكل مفاجئ
أمر خطير جدا ،إذ ينبغي وضع
آلية محددة لإلفصاح عن أوضاع
ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات ب ـش ـكــل م ـس ـبــق،
دون االنـتـظــار الــى إعــانـهــا بعد
وص ــول ـه ــا الـ ــى هـ ــذه ال ـح ـجــم من
الخسائر ،إذ تجدر اإلش ــارة الى
خسائر هــذه الشركات من خالل
إفصاحات مبكرة تعطي إنذارات
لمستثمريها و مـســا هـمـيـهــا من
بداية تكبدها خسائر تصل إلى
 50في المئة من رأسمالها ،حتى
ال يقع مستثمروها في شرباكة
الخسائر ،ويـكــونــوا على خلفية
ت ــام ــة ب ــأوض ــاع ال ـشــركــة ق ـبــل أن
تدخل الى دائرة الشك والريبة في
قدرتها على االستمرارية.

«البترول» تعيد النظر في تسعير
الغاز النحيل
●

أشرف عجمي

علمت «الـجــريــدة» مــن مـصــدر مطلع أن قطاع
التخطيط والـمــالـيــة ،الـتــابــع لمؤسسة الـبـتــرول
الكويتية ،على وشك االنتهاء من المرحلة االولى
م ــن عـقــد إن ـش ــاء ن ـظــام الدارة ال ـطــاقــة م ــع شــركــة
« ،»eurnst &youngمتوقعا االنـتـهــاء منها في
سبتمبر المقبل.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إنـ ــه ت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن دراسـ ــة
التمويل األ مـثــل للمخاطر الخاصة بالمؤسسة
وشركاتها التابعة مــن قبل المستشار المعني
بتلك ال ــدراس ــة ،مشيرا الــى انــه جــار العمل على
تطبيق ما جاء في الدراسة حسب جــدول زمني
محدد.
وأوضــح أنــه تم أيضا اعتماد نتائج دراســة

وأفــادت بأن مدقق الحسابات
ب ــات ال ـم ـســؤول األول عــن صحة
واعتماد البيانات والميزانيات
ال ـع ــام ــة ل ـل ـش ــرك ــات ،وفـ ــي بعض
الحاالت يشير إلى أن هذه الشركة
تواجه مشكالت تؤثر على سير
أع ـم ــال ـه ــا ،وتـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ش ـكــوك
جوهرية حول استمراريتهاَ ،
فلم
ال يعلن ذلك في إفصاحات محددة
ومفصلة على مــوقــع الـبــورصــة؟
إلظـ ـه ــار مـسـتـقـبــل ووض ـ ــع ه ــذه
الشركة أمام جموع المستثمرين
دون أن يـسـتــدعــي األم ــر انـتـظــار
ال ـن ـتــائــج ال ـف ـص ـل ـيــة أو اق ـت ـصــار
توضيح ذلك في مالحظة عبارة
ع ــن ب ـع ــض ال ـك ـل ـم ــات ال تـتـعــدى
ً
ً
س ـط ــرا واحـ ـ ــدا ف ــي ت ـقــريــر مــدقــق
الحسابات.
وطــالـبــت ال ـم ـصــادر ب ـضــرورة

إع ـ ــان أوضـ ـ ـ ــاع ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــات
بشكل دوري ومـحــدد وتفاصيل
ت ـن ـف ـي ــذه ــا ل ـل ـخ ـط ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة،
م ـ ــع اإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح ع ـ ــن الـ ـت ــوقـ ـع ــات
المالية ربــع السنوية والسنوية
المستقبلية ،ومقارنتها بالقوائم
المالية ربــع السنوية والسنوية
الفعلية مع شرح مبررات انحراف
األداء ووص ــف الـتـنـفـيــذ الفعلي
للمؤشرات.
وتـســاء لــت :كيف تــم تــرك هذه
ال ـش ــرك ــات تـ ـت ــداول ف ــي ال ـس ــوق،
رغ ـ ــم إع ـ ــان ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـمــال ـيــة
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة وتحمل
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـجـ ــم مـ ـ ــن الـ ـخـ ـس ــائ ــر؟
م ــؤك ــدة ه ــذا األمـ ــر يـحـمــل هيئة
األس ــواق والـجـهــات الرقابية في
ســوق الكويت مسؤولية حماية
المساهمين والمستثمرين الذين

اسـتـمــروا فــي شــراء وبيع السهم
رغم تكبد هذه الشركات للخسائر.

إنذار مبكر ...وإجراءات أفضل
وأشادت المصادر بما يطبقه
السوق السعودي في تعامله مع
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـتـكـبــد خـســائــر
كـ ـبـ ـي ــرة ،وط ــالـ ـب ــت بــاالس ـت ـعــانــة
بما يتم تطبيقه هناك على هذه
الـشــركــات وتطبيقه بما يتوافق
مع السوق الكويتي ،إذ قام السوق
ال ـس ـع ــودي ب ـت ـعــديــل اإلج ـ ـ ــراءات
والتعليمات الخاصة بالشركات
ال ـم ــدرج ــة أس ـه ـم ـهــا ف ــي ال ـســوق
التي بلغت خسائرها المتراكمة
 50في المئة فأكثر من رأسمالها،
وتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــل م ـ ـس ـ ـمـ ــاهـ ــا ل ـت ـص ـب ــح
اإلجــراءات والتعليمات الخاصة

بالشركات المدرجة أسهمها في
الـ ـس ــوق ال ـت ــي ب ـل ـغــت خـســائــرهــا
المتراكمة  20في المئة فأكثر من
رأسمالها.
وكــانــت هيئة الـســوق المالية
أعلنت اعتمادها إلجراءات جديدة
خـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة
بالسوق السعودي والتي بلغت
خسائرها المتراكمة أكثر من 50
في المئة من رأسمالها .وقسمت
الهيئة الشركات المتعثرة إلى 3
فئات ،هي الشركات التي حققت
خ ـســائــرهــا ال ـم ـتــراك ـمــة أك ـثــر من
 50ف ــي ال ـم ـئــة وأق ـ ــل م ــن  75فــي
الـمـئــة م ــن رأس ـمــال ـهــا ،وتـشـتــرط
عليها اإلعالن عن قوائمها بشكل
شهري ،بشرط أال تتجاوز الـ 10
أيام األولى من الشهر التالي.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــزي ــد
خسائرها المتراكمة على  75في
ال ـم ـئــة وت ـقــل ع ــن  100ف ــي الـمـئــة
من رأسمالها ،فيتم إيقاف سهم
الشركة عن التداول لجلسة واحدة
بعد إعالن الخسائر ،على أن يتم
إعـ ــادة الـسـهــم ل ـل ـتــداول بــالـســوق
على أن تكون مدة تنفيذ المقاصة
ألوامر البيع والشراء يومي عمل.
وفيما يخص الـشــركــات التي
تجاوزت خسائرها  100في المئة
مــن رأس الـمــال ،فإنه يتم تعليق
الـ ـت ــداول عـلــى أسـهـمـهــا ،ويمكن
التعامل فيها خالل فترة تعليق
تـ ــداول أسـهـمـهــا مــن خ ــال مركز
إيداع األوراق المالية وفقا لآللية
المعمول بها لدى السوق.
وجـ ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام ال ـج ــدي ــد
أنــه بمجرد إع ــان الـشــركــة بلوغ
خسائرها ســواء  50في المئة أو
 75ف ــي الـمـئــة أو  100ف ــي المئة
ستضع الهيئة عالمة مقابل اسم
الشركة في موقع تداول لتوضيح
الـحــد ال ــذي وصـلــت إلـيــه خسائر
الشركة ،وألزمت الشركات أيضا

بإعداد خطط لتعديل أوضاعها
فــي مــدة ال تـتـجــاوز الـ ـ  90يوما،
واإلعــان عن سير الخطة بشكل
ربعي.
وال يـلـغــى إدراج ال ـش ــرك ــة إال
فــي حــال فشلها فــي تقديم خطة
لـتـعــديــل أوضــاع ـهــا نـحــو إطـفــاء
الخسائر ومرور سنتين ماليتين
تـتـجــاوز فيهما الخسائر نسبة
( 100 75-في المئة أو أكثر) دون
تعديل.

حقوق األقلية
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن تطوير
اإلجـ ــراء ات المتعلقة بالشركات
التي تتكبد خسائر كبيرة يتطلب
ً
تطورا في المعلومات اإليضاحية
ال ـم ـقــدمــة م ــع ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
سـ ــواء م ــن إف ـص ــاح ــات أول ـي ــة أو
متتابعة توضح اآلثار الجوهرية
ً
ً
ً
إداريا أو ماليا أو محاسبيا ،الفتة
إلى أن هيئة أسواق المال جاءت
مــن أج ــل حـمــايــة ح ـقــوق األقـلـيــة،
ومـ ــن ال ـ ـضـ ــروري االت ـ ـجـ ــاه نـحــو
تعديل التشريعات والقوانين بما
يتوافق مع مستجدات األوضاع.

«البورصة» تتواصل
ً
يوميا مع الشركات
الموقوفة إلنجاز
خطة الهيكلة
لرفعها إلى الهيئة

النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات في المنطقة
ارتفعت أسـعــار النفط امــس ،بفعل تصاعد
التوترات بين إيــران والواليات المتحدة ،وفي
ظل توقعات بأن «أوبك» ستواصل كبح اإلمدادات
هذا العام ،لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن
استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
قد يؤدي إلى تباطؤ االقتصاد العالمي.
وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي
برنت  72.18دوالرا للبرميل ،مرتفعة  21سنتا
أو  0.3في المئة ،مقارنة بسعر اإلغالق السابق.
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األميركي  31سنتا أو  0.5في المئة إلى
 63.41دوالرا للبرميل.
وق ــال جــاسـبــر الولـ ــر ،رئ ـيــس األب ـح ــاث لــدى
«كابيتال جروب» للسمسرة في العقود اآلجلة
بلندن« ،تصاعد التوترات بين الواليات المتحدة
وإي ـ ـ ــران ،إض ــاف ــة إل ــى م ــؤش ــرات ع ـلــى أن أوب ــك
ستواصل تخفيضاتها لإلنتاج ،يقود النفط
لالرتفاع».

البدائل المتاحة إلعادة النظر في تسعير الغاز
الـنـحـيــل مـحـلـيــا م ــا ب ـعــد ال ـف ـتــرة ،2022-2021
وهــو الغاز الطبيعي الــذي ينتج بعد عمليات
ال ـت ـكــريــر وال ـم ـج ـهــز لــاس ـت ـخــدام ال ـم ـبــاشــر في
عمليات الصناعة وتوليد الكهرباء وغيره ،في
إطار تشجيع الشركات النفطية على المحافظة
ع ـلــى الـ ـث ــروة ال ـه ـيــدروكــربــون ـيــة ،ورفـ ــع ك ـفــاءة
وف ـعــال ـيــة اس ـت ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة وت ـعــوي ـض ـهــا عن
األمــوال المستثمرة في هذا الخصوص ،فضال
عن اعتماد نظام إدارة الطاقة للقطاع النفطي
للتماشي مع المعايير الوطنية والعالمية ،حيث
يأتي هذا في إطار التقليل من استهالك الطاقة
وخفض كمية انبعاثات الـغــازات الدفيئة ،مما
سيكون له االثــر االيجابي في انتاجية القطاع
النفطي بشكل عام.

وهدد الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس
األول إيران بأنها ستواجه «قوة هائلة» إن هي
هاجمت مصالح الواليات المتحدة في الشرق
األوسط .يأتي هذا بعد هجوم صاروخي على
بغداد ،وهو ما تشك واشنطن في وقوف جماعة
مسلحة على صلة بإيران وراءه.
وتأتي التوترات في ظل سوق يعاني شحا
بــالـفـعــل ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـكـبــح فـيــه منظمة
ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول (أوب ـ ــك) وروس ـيــا
ومنتجون آخــرون اإلم ــدادات منذ بداية العام
لدعم األسعار.
ومن المقرر عقد اجتماع في  26-25يونيو
لمناقشة سياسة اإلنتاج ،لكن المنظمة حاليا
تدرس تأجيل االجتماع إلى  4-3يوليو ،وفقا
ل ـمــا ذك ــرت ــه م ـص ــادر ب ــأوب ــك أمـ ــس األول ،مع
إشــارة السعودية إلى رغبة في استمرار كبح
اإلمدادات.
(رويترز)

استقرار الدوالر واليورو
وتراجع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
األمـ ـي ــرك ــي م ـق ــاب ــل ال ــدي ـن ــار
الكويتي ،أمس ،عند مستوى
 0.304دينار ،في حين حافظ
ال ـيــورو على مـسـتــواه البالغ
 0.339دينار ،مقارنة بأسعار
صرف يوم االثنين.
وقال بنك الكويت المركزي
فـ ــي ن ـش ــرت ــه ال ـي ــوم ـي ــة عـلــى
موقعه اإللكتروني ،إن سعر
ص ــرف الـجـنـيــه االسترليني
انـخـفــض إل ــى  0.386دي ـنــار،
فـ ـ ــي حـ ـي ــن اسـ ـتـ ـق ــر الـ ـف ــرن ــك
ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري ع ـ ـنـ ــد 0.300
دي ـن ــار ،وظ ــل ال ـيــن الـيــابــانــي
ع ـنــد م ـس ـتــوى  0.002دي ـنــار
دون تغيير.

األسهم المرشحة لترقية  MSCIتقود السوق إلى االرتفاع
نمو متفاوت في المؤشرات ...والسيولة  28.3مليون دينار
قادت األسهم المرشحة
لترقية  MSCIالسوق إلى
االرتفاع ،وذلك يعني دخول
سيولة بأكثر من  2.6مليار
دوالر تتركز على األسهم
القيادية.

●

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت
الرئيسية الثالثة ارتفاعا في تعامالت
أمس ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام
بنسبة  0.68فــي الـمـئــة ت ـعــادل 37.88
نقطة ،ليقفل على مستوى 5598.72
نقطة ،وسط سيولة بلغت  28.3مليون
ديـنــار ،وبكمية أسهم مـتــداولــة بلغت
 118.4مـلـيــون سـهــم ن ـفــذت م ــن خــال
 4807ص ـف ـق ــات ،وك ــذل ــك ربـ ــح مــؤشــر
السوق االول بنسبة  0.85في المئة هي
 41نقطة ،مقفال على مستوى 6058.34
ن ـق ـطــة ،ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  24.3مـلـيــون
ديـنــار ،وبكمية أسهم مـتــداولــة بلغت
 57.4مـلـيــون سـهــم ،نـفــذت عـبــر 2991
صفقة ،ونما مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  0.23في المئة تساوي 10.86
نـقــاط ،ليقفل على مستوى 4708.54
نقاط ،نفذت من خالل  1816صفقة.

ارتداد بعذر
بـعــد حــالــة مــن ال ـتــراجــع واسـتـمــرار
ال ـس ـل ـب ـي ــة خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة األس ـب ــوع ـي ــن
الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،كـ ـ ــان البـ ـ ــد م ـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع
األسواق مجددا ،وهو ما حصل بالفعل
أمــس ،وكــان العذر هو تقرير هيرمس
الخاص برفع تصنيف بورصة الكويت
الى مؤشر األســواق الناشئة مورغان
ستانلي ،أو ما يسمى  ،MSCIوهو ما
كان متوقعا خالل هذا الشهر ،وقادت

األسـ ـه ــم ال ـمــرش ـحــة ل ـتــرق ـيــة ال ـمــؤشــر
السوق إلى االرتفاع ،وذلك يعني دخول
سيولة بأكثر من  2.6مليار دوالر تتركز
على األسهم القيادية.
ورغ ــم اسـتـهــاك مـثــل ه ــذه األخـبــار
والتقارير ،فإنها كانت موجودة منذ
ف ـت ــرة ،واس ـت ـن ــزف تـسـعـيــرهــا ســابـقــا،
ولـكــن مــع حــالــة الـتــراجــع فــي األس ــواق
أصبح االرت ــداد يحتاج إلــى مثل هذه
التقارير ،وبالتالي ارتدت معظم أسهم
السوق األول ،ولم يتراجع إال نزر قليل
منها ،وكذلك األسهم التي تتراجع في
ال ـســوق الــرئـيـســي ،خصوصا األسهم
التشغيلية كامتياز والمتحد وكذلك
ال ـت ـجــاريــة وب ـع ــض األسـ ـه ــم األخ ـ ــرى،
لتسجل ارتفاعات ،بينما على الطرف
اآلخ ــر ،وبـعــد أن تــم إيـقــاف سهم ايفا،
وبسبب خسائر متراكمة تجاوزت 75
في المئة أصبح الدخول على األسهم
الصغيرة دون الخمسين فلسا يحمل
مـخــاطــر كـبـيــرة ،إنـمــا أصـبــح الـخــروج
منها واالقتناع بأن الخروج على هذه
األسعار جيد ،ويضغط دائما على هذه
االسعار حتى تدنى في أحدها الى ما
دون  10ف ـلــوس ،ولـلـمــرة األولـ ــى منذ
فترة طويلة.
خليجيا ،كانت مؤشرات أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي قريبة في
تعامالتها الــى مؤشر ســوق الكويت،
حيث ارتفاعات على معظمها بنسب
متذبذبة خالل فترة تداوالتها ،وكان
االستثناء الوحيد تراجع مؤشر السوق

ال ـق ـطــري ،وه ــو ال ــذي ك ــان ام ــس األول
مرتفعا في ظل تراجع األسواق ،وكان
كذلك ارتـفــاع ألسعار النفط بنسبة 1
في المئة واقتراب برنت من  72دوالرا
أو تـجــاوزه مساء أمــس األول ،وكذلك
بروز حرب جديدة ،وهي حرب شركات
التكنولوجيا بـيــن ه ــواوي وشــركــات
التكنولوجيا األميركية سيطر كذلك
ع ـل ــى األسـ ـ ـ ـ ــواق ،وق ـ ــد ي ـض ـفــي بـعــض
السلبية خالل الفترة القادمة.

أداء القطاعات
مـ ــالـ ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ــى
اإليجابية أمس ،حيث ارتفعت مؤشرات
 8قطاعات هي اتصاالت بـ  15.8نقطة،
وبنوك بـ  10.5نقاط ،وعقار بـ  7.4نقاط،
وخدمات مالية بـ  6.3نقاط ،وتأمين بـ
 4.7نقاط ،والنفط والغاز بـ  4.4نقاط،
وخ ــدم ــات اس ـت ـهــاك ـيــة ب ـ ـ  1.5نـقـطــة،
ومـ ــواد أســاس ـيــة بـ ـ  0.6نـقـطــة ،بينما
انـخـفــض مــؤشــرا قطاعين فـقــط ،هما
سلع استهالكية بـ  10.1نقاط ،وصناعة
ب ـ ـ  5.9ن ـق ــاط ،واس ـت ـق ــرت م ــؤش ــرات 3
ق ـط ــاع ــات ه ــي ت ـك ـنــولــوج ـيــا وم ـنــافــع
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم خليج ب قائمة األسهم
األكثر قيمة ،حيث بلغت تداوالته 5.7
ماليين دينار ،وبنمو بنسبة  0.33في
المئة ،تاله سهم بيتك بتداول  5ماليين
دينار وبارتفاع بنسبة  1في المئة ،ثم
سهم وطني بتداول  4.4ماليين دينار

وبنمو بنسبة  0.94في المئة ،ورابعا
سهم اهلي متحد بـتــداول  1.8مليون
دينار ،وبتراجع بنسبة  0.41في المئة،
وأخـيــرا سهم زيــن بـتــداول  1.8مليون
دينار ،وبارتفاع بنسبة  1.9في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم االكثر كمية
جــاء اوال سهم خليج ب حيث تــداول
بكمية اسهم متداولة بلغت  19مليون
سهم وبنم وبنسبة  0.33في المئة تاله
سهم رمــال بـتــداول  12.8مليون سهم
و بــا نـخـفــاض بنسبة  12.8فــي المئة،
وجـ ــاء ثــالـثــا سـهــم ال ـت ـجــاريــة ب ـتــداول
 11.1مـلـيــون سـهــم ،ومــرتـفـعــا بنسبة
 1.1في المئة ،وجاء رابعا سهم بيتك
ب ـتــداول  7.7مــايـيــن سـهــم ،وبــارتـفــاع
بنسبة  1في المئة ،وجاء خامسا سهم
اهلي متحد بتداول  7.6ماليين سهم،
وبتراجع بنسبة  0.41في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا
سهم حيات كوم ،حيث ارتفع بنسبة 65
فــي المئة ،تــاه سهم قيوين أ بنسبة
 28.3في المئة ،ثم سهم أرجان بنسبة
 10في المئة ،ورابعا سهم الراي بنسبة
 9.5فــي الـمـئــة ،وأخ ـي ــرا سـهــم اكتتاب
بنسبة  8.9في المئة.
وكــان أكثر األسهم انخفاضا سهم
المعدات ،حيث انخفض بنسبة 16.2
في المئة ،تاله سهم رمال بنسبة 12.8
في المئة ،ثم سهم الهالل بنسبة 9.7
في المئة ،ورابعا سهم مراكز بنسبة
 7.9في المئة ،وأخيرا سهم دبي األولى
بنسبة  7.4في المئة.

أخبار الشركات
«األمان» تسدد  10ماليين دينار
ســددت شركة األمــان لالستثمار  10ماليين دينار عن كامل
عقد التسهيالت االئتمانية المؤرخ  1مايو  ،2019مع أحد البنوك
المحلية ،بعد استخدامه لتمويل فرصة استثمارية محلية .وقالت
الشركة ،إن األثر المالي الناتج عن السداد هو تكاليف تسهيالت
ائتمانية بمبلغ  23.41ألــف ديـنــار ،ســوف تظهر فــي البيانات
المالية ُ
المجمعة للشركة كما في  30يونيو .2019

«المدار» :اتفاقية لتسوية مديونية بـ  456ألف دينار
توصلت شركة الـمــدار للتمويل واالستثمار التـفــاق مــع أحد
ا لــدا ئـنـيــن لتسوية مديونية ُمستحقة على ا لـشــر كــة بمبلغ 1.5
مليون دوالر بما ُيـعــادل  456ألــف ديـنــار .وقالت «ال ـمــدار» ،إنها
ُ
ســوف تفصح عــن األثــر المالي لتلك التسوية فــور االنتهاء من
توقيع التسوية بالفعل.

«المغاربية» :استقالة بودي
وافق مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة
على طلب االستقالة المقدم بتاريخ  20مايو  2019من الرئيس
التنفيذي عثمان أيمن بودي ،لظروف خاصة.

«ك تلفزيوني» :نقل المقر الرئيسي
قالت الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني ،إنه تم انتقال
المقر الرئيسي للشركة إلى العنوان التالي :الشرق  -قطعة 6
 -شارع أحمد الجابر  -مجمع عماد العقاري  -دور .5
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«الوطني» :بالتزامن مع تراجع عائد السندات العالمية وسط توقعات بتباطؤ النمو العالمي
ذكر الموجز االقتصادي
لـ«الوطني» أن إصدارات
أدوات الدين السيادية زادت
على المستوى اإلقليمي بقيادة
كل من السعودية وقطر على
خلفية استفادتها من انخفاض
تكاليف االقتراض وجودة
التصنيف االئتماني وإقبال
المستثمرين الدوليين على
إصدارات الدين اإلقليمية.

أفاد الموجز االقتصادي الصادر
عــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي بـتــراجــع
المؤشر المعياري لعائدات السندات
الـعــالـمـيــة ف ــي ال ــرب ــع األول م ــن عــام
ً
 2019قـبــل أن تــرتـفــع هــامـشـيــا في
أبريل وسط توقعات بتباطؤ النمو
الـعــالـمــي وح ــال ــة ع ــدم الـيـقـيــن على
الصعيد الـتـجــاري وتـحــول البنوك
ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وأوروبا نحو اتباع سياسات نقدية
تيسيرية.
ووفق الموجز ،تراجعت عائدات
السندات فــي دول مجلس التعاون
الخليجي على خلفية ارتفاع أسعار
الـنـفــط وال ـتــي أسـهـمــت بــدورهــا في
ضبط أوضــاع المالية العامة ،ومن
جهة أخرى ،تزايدت إصدارات أدوات
ال ــدي ــن ال ـس ـي ــادي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
اإلقليمي بقيادة كل من السعودية
وق ـ ـطـ ــر عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة اس ـت ـف ــادت ـه ــا
م ــن ان ـخ ـف ــاض ت ـكــال ـيــف االقـ ـت ــراض
وجودة التصنيف االئتماني وإقبال

المستثمرين الدوليين على إصدارات
الدين االقليمية.
وت ــوق ــع اس ـت ـم ــرار ت ــراج ــع ع ــائ ــدات
السندات اإلقليمية خالل العام الحالي
وسط انخفاض أسعار الفائدة واعتدال
معدالت التضخم ،في حين قد تتزايد
إص ـ ـ ــدارات ال ـس ـن ــدات ع ـلــى الـمـسـتــوى
اإلقليمي بعد األداء المتواضع الذي
شهدته في عام .2018

انخفاض عائدات السندات الدولية
أدى تباطؤ النمو العالمي وإشارات
ب ــات ـب ــاع س ـي ــاس ــات ن ـق ــدي ــة تـيـسـيــريــة
وانخفاض معدالت التضخم وتأثيرات
الحرب التجارية إلى استمرار تراجع
المؤشر المعياري لعائدات السندات
العالمية في التراجع في الربع األول
من عام .2019
ففي الــواليــات المتحدة ،انخفضت
عـ ــائـ ــدات سـ ـن ــدات الـ ـخ ــزان ــة ألجـ ــل 10
سـنــوات بــواقــع  27نقطة أس ــاس على

ً
أساس ربعي وصوال إلى  2.41في المئة
بنهاية الــربــع األول مــن الـعــام الحالي
لـتـقـتــرب بــذلــك مــن أدن ــى مستوياتها
منذ أكثر مــن عــام ،بما يعكس تراجع
تــوقـعــات الـنـمــو وتــزايــد احـتـمــال قيام
االحتياطي الفدرالي األميركي بخفض
أسعار الفائدة ألول مرة منذ أكثر من
ع ـقــد م ــن ال ــزم ــان ف ــي وقـ ــت الحـ ــق من
هذا العام.
ً
وأدى هـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــراجـ ــع أي ـ ـضـ ــا إل ــى
م ــا يـسـمــى ب ــان ـق ــاب مـنـحـنــى الـعــائــد
ل ـل ـس ـنــدات ألجـ ــل  10سـ ـن ــوات وأذون
الخزانة ألجل ثالثة أشهر – الذي يعد
ً
ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان م ــؤش ــرا الق ـتــراب
ح ــدوث حــالــة مــن الــركــود االقـتـصــادي
 ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ه ــذا ال ــوض ــع لمً
يــدم طــويــا إذ أدى انتعاش البيانات
االقتصادية بما فــي ذلــك نمو الناتج
المحلي اإلجمالي الذي فاق التوقعات
في الربع األول من العام  2019وتراجع
ال ـت ـض ـخ ــم إل ـ ـ ــى م ـ ــا دون ال ـم ـس ـت ــوى
المستهدف مــن االحتياطي الفدرالي

البالغ  2في المئة ،إضافة إلى التفاؤل
بـ ـش ــأن ت ــوص ــل الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
والصين لصفقة تجارية (التي تالشت
منذ ذلك الحين) ،إلى تراجع توقعات
خفض أسعار الفائدة وساهمت في رفع
عائدات السندات ألجل  10سنوات إلى
 2.51في المئة بنهاية أبريل.

تراجع عائدات السندات الخليجية
سارت عائدات السندات الخليجية
على خطى نظيراتها العالمية واتخذت
ً
ً
اتجاها تراجعيا في الربع األول من عام
 2019وإن كان بانخفاض أكثر حدة.
وجـ ــاءت الـبـحــريــن وسـلـطـنــة عمان
فــي ص ــدارة ال ــدول الـتــي شـهــدت أعلى
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـت ــراج ــع بـ ــواقـ ــع  95و 90
نقطة أســاس على التوالي على الرغم
مــن الـضـغــط المستمر عـلــى األوض ــاع
ال ـمــال ـيــة ل ـلــدول ـت ـيــن .وأدى انـخـفــاض
عائدات السندات السيادية في البحرين
إل ــى ق ـيــام ال ـ ــدول ال ـم ـج ــاورة ،الـكــويــت

«األﭬنيوز» يطلق حملة «لنحتضن مستقبلهم»
بالتعاون مع «الهالل األحمر»
إي ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــا ب ـ ــأهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ت ـب ـن ــي
المبادرات المجتمعية؛ انطلقت
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة األﭬنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوز ال ـخ ـي ــري ــة
بــال ـت ـعــاون م ــع جـمـعـيــة ال ـهــال
األحـ ـم ــر ال ـك ــوي ـت ــي «لـنـحـتـضــن
مستقبلهم» ،أمس األول ،والتي
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى جـ ـم ــع ال ـت ـب ــرع ــات
ال ـخ ـيــريــة خ ــال ش ـهــر رم ـضــان
وفترة العيد في األﭬنيوز ،بهدف
توفير حاضنات لألطفال الخدج
وح ــدي ـث ــي ال ـ ـ ــوالدة ف ــي ال ـي ـمــن،
حيث بالنسبة لماليين األطفال
ال ـمــولــوديــن ق ـبــل أوانـ ـه ــم ،تعد
الرعاية الطبية التي تساهم في
إنقاذ حياتهم من المضاعفات
المرضية واإلصــابــة بالعدوى
هي أملهم الوحيد بالنجاة.
وخ ـص ـصــت إدارة األﭬن ـي ــوز

جـ ـ ـه ـ ــازي ـ ــن ل ـ ـل ـ ـت ـ ـبـ ــرع ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي
ب ــاس ـت ـخ ــدام ب ـط ــاق ــات الـسـحــب
اآلل ــي فــي منطقة غــرانــد ب ــازا،
إضــافــة إلــى توفير رابــط للدفع
اإلل ـك ـت ــرون ــي لـتـسـهـيــل عـمـلـيــة
التبرع ،علما أن جميع المبالغ
التي سيتم تحصيلها ستدخل
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـخ ـ ــاص ل ـج ـم ـع ـيــة
الهالل األحمر الكويتي.
و ت ـ ـ ــد ع ـ ـ ــو إدارة األﭬ نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوز
زواره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرام إلـ ـ ـ ـ ــى دع ـ ــم
الـحـمـلــة ،مـسـلـطــة ال ـض ــوء على
ق ـض ـي ــة ح ـس ــاس ــة وم ـه ـم ــة لـمــا
شـهــده الـيـمــن مــن نسبة عالية
مـ ـ ــن ال ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات ب ـ ـيـ ــن األطـ ـ ـف ـ ــال
الـ ـخ ــدج وح ــدي ـث ــي ال ـ ـ ــوالدة في
محافظاتها ،والتوسع الكبير
من مباني وكثافة سكانية في

لقطة جماعية
ال ـمــدن الرئيسية ج ــراء الـحــرب
الدائرة في اليمن ،وعدم وجود
مراكز أو مستشفيات متكاملة

مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة
ومعالجة حاالت سوء التغذية،
حيث ستساهم هــذه التبرعات

في إنقاذ حياة األطفال والحد
من الوفيات واألمراض.

والسعودية واإلم ــارات ،بتقديم حزمة
دع ــم مــالــي بقيمة  10مـلـيــارات دوالر
في العام الماضي ،إضافة إلى تطبيق
ال ـب ـح ــري ــن س ـل ـس ـلــة مـ ــن اإلصـ ــاحـ ــات
الـمــالـيــة ،الـتــي دعـمــت مــن تــوقــع نظرة
مستقبلية أكثر إيجابية.
ك ـم ــا ت ــراج ـع ــت عـ ــائـ ــدات ال ـس ـن ــدات
ً
العمانية أيضا بشكل حاد على خلفية
الوعود المتعلقة بتطبيق اإلصالحات
ً
ال ـم ــال ـي ــة ،وتـ ـح ــدي ــدا تـطـبـيــق ضــريـبــة
القيمة المضافة والضريبة االنتقائية.
وتتميز جميع دول مجلس التعاون

الخليجي فــي الــوقــت الـحــاضــر بآفاق
نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات
ائتمانية من درجة االستثمار باستثناء
عمان والبحرين.
وقد يكون تراجع عائدات السندات
ً
الخليجية أيضا بسبب ارتفاع أسعار
النفط بعد أن بلغت أدنى مستوياتها
ف ــي ديـسـمـبــر ،م ــع إغـ ــاق سـعــر مــزيــج
خــام برنت ت ــداوالت شهر مــارس عند
ً
م ـس ـتــوى  68دوالرا لـلـبــر مـيــل ،بنمو
بلغت نسبته  27في المئة على أساس
ربع سنوي.

«هواوي» تشارك في منتدى المدن
الذكية في شنزن الصينية
ُ
اف ــتـ ـت ــح ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ش ـن ــزن
الصينية منتدى المدن الذكية
لـعــام  ،2019الـثــاثــاء الماضي،
ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار «الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول فــي
مستقبل مشرق للمدن الذكية».
ويجمع المنتدى مسؤولين
مــن مــديـنــة ش ـنــزن ومـســؤولـيــن
تـنـفـيــذيـيــن ف ــي ش ــرك ــة ه ــواوي
وخـبــراء الـمــدن الذكية وخـبــراء
وعـ ـلـ ـم ــاء مـ ــن األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ومـ ـن ــدوب ــي ال ـ ـمـ ــدن مـ ــن جـمـيــع
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم م ـم ــن اع ـت ـم ــدوا
تجربة المدينة الذكية ،إضافة
إل ــى مــؤس ـســات الـتـكـنــولــوجـيــا
المتطورة ،وذلك لتبادل أحدث
الـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم واألفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار وط ـ ــرق
تطبيقها ،و ي ـهــدف إ ل ــى تعزيز
ال ـت ــواص ــل وال ـت ـع ــاون ف ــي بـنــاء

مــدن رقـمـيــة ذك ـيــة .واسـتـضــاف
آي زوف ـنــغ نــائــب ع ـمــدة مدينة
شنزن الصينية ،حفل االفتتاح
مــع وانــغ وي تشونغ ،سكرتير
ل ـج ـن ــة ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي فــي
مدينة شنزن ،وشيه يوان ،نائب
رئيس جمعية صــداقــة الشعب
الصيني مع البلدان األجنبية،
الـلــورد فرانك روس ،من مدينة
إدنـ ـب ــرة ،كـمـتـحــدث ف ــي افـتـتــاح
المنتدى.
وكـ ــان م ــن ب ـيــن الـمـتـحــدثـيــن
الـ ـضـ ـي ــوف جـ ــو بـ ـيـ ـن ــغ ،رئ ـي ــس
مـجـلــس إدارة شــركــة «هـ ــواوي»
بـ ــال ـ ـت ـ ـنـ ــاوب ،وأوغـ ـ ـ ـ ــو فــال ـن ـتــي
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـعــرض
العالمي «سمارت سيتي إكسبو
– المدينة الذكية» ،وروي كوستا

دوس س ــان ـت ــوس ،حــاكــم والي ــة
باهيا ،البرازيل.
وق ـ ـ ـ ــال وان ـ ـ ـ ــغ وي تـ ـش ــون ــغ،
سكرتير لجنة الحزب الشيوعي
الصيني فــي مدينة شـنــزن ،في
كلمة ترحيبية« :يشهد هذا العام
ال ــذك ــرى الـسـبـعـيــن لـجـمـهــوريــة
ال ـص ـي ــن ال ـش ـع ـب ـي ــة ،والـ ــذكـ ــرى
األربعين إلنشاء مدينة شنزن»،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن «ش ـ ـن ـ ــزن ت ـع ـكــس
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـتــي
حققتها الـصـيــن ،وال ـتــي تعمل
ُ
كمنصة تمثل الصين في العالم.
نأمل تكوين المزيد من الشركاء
الــذيــن سيغتنمون فــرصــة هــذا
المنتدى ،وسيساهمون بحكمة
وقـ ــوة ل ـب ـنــاء مـجـتـمــع إنـســانــي
مشترك».
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«أرزان» :نهدف الستدامة في نمو حقوق المساهمين والربحية
ةديرجلا
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اقتصاد

• القطامي :المجموعة واصلت تطبيق استراتيجيتها التي تحقق لها التنوع في مصادر الدخل
• زينل :نركز على تنويع مصادر الدخل للتقليل من مخاطر التقلبات االقتصادية والجيوسياسية
محمد اإلتربي

قــالــت رئـيـســة مـجـلــس اإلدارة
في مجموعة أرزان المالية ،وفاء
القطامي ،إن المجموعة واصلت
ت ـط ـب ـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ال ـتــي
تـحـقــق ل ـهــا ال ـت ـنــوع ف ــي م ـصــادر
ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
وخ ــدم ــات مـمـيــزة لـلـعـمــاء ،مما
يــؤهـلـهــا ف ــي الـمـسـتـقـبــل الـقــريــب
لـ ـت ــرسـ ـي ــخ مـ ـك ــان ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ضمن الشركات الرائدة في دولة
الكويت والمنطقة ،إذ تهدف إلى
تحقيق االستدامة في نمو حقوق
الـمـســاهـمـيــن وزيـ ـ ــادة الــربـحـيــة،

القادم أفضل
قال جاسم زينل ،على هامش الجمعية ،في تصريح خاص
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن هـنــاك خـطــة تـطــويــر طـمــوحــة لـشــركــة أرزان،
مؤكدا أن الشركة زرعت خالل السنوات الماضية العديد من
االستثمارات والـفــرص المجدية ،وسيتم جني الثمار خالل
المرحلة المقبلة.
وأك ــد أن هـنــاك ت ـفــاؤال كـبـيــرا وتطلعا إيـجــابـيــا السـتـفــادة
الشركة من حصة البورصة التي فازت فيها ضمن تحالف في
عملية خصخصة ناجحة.
وأض ــاف ،ردا على س ــؤال بخصوص تقسيم الـشــركــة ،أنه
ستكون هناك أصول غير مدرجة تحت كيان وأصول مدرجة
مــدرة تحت الكيان الـمــدرج ،وسيكون مقابل كــل سهم حالي
سهمان للمساهم بحسب التوجه األولي والمبدئي حاليا.

مما يضمن لها مــوا صـلــة النمو
والمزيد من النجاح.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـقـ ـط ــام ــي ،خ ــال
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
أمــس ،أن أسـعــار النفط تراجعت
فــي الــربــع األخـيــر مــن عــام ،2018
ب ـع ــد أن ت ـح ـس ـنــت األس ـ ـعـ ــار فــي
النصف األول من العام ،وساهم
هذا االرتفاع في تعزيز موازنات
ّ
وتحسن
ا لـحـكــو مــات الخليجية
أوضاعها المالية ،إال أنها تأثرت
ً
س ـل ـب ــا ف ــي ال ـن ـص ــف ال ـث ــان ــي مــن
ً
ال ـع ــام ،ن ـظ ــرا لـمـتـغـيــرات الـســوق
وانخفاض سعر النفط.
وتمكنت الكويت من الصمود،
ون ـ ـج ـ ـحـ ــت ف ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة هـ ــذه
التقلبات المحيطة بـهــا ،بسبب
سعر التعادل للنفط في موازنة
الدولة ،لذا احتفظت بالتصنيفات
االئتمانية القوية ،وحقق الناتج
ً
المحلي اإلجـمــالــي نـمــوا بنسبة
 2.9في المئة ،وارتفع معدل نمو
الـنــاتــج غير النفطي بنسبة 2.8
في المئة.
أم ــا عـلــى الـمـسـتــوى العالمي،
فـقــد تـعــرضــت األس ـ ــواق الـمــالـيــة
العالمية لهزة قوية في النصف
الـثــانــي مــن عــام  2018إثــر تزايد
الـ ـت ــوت ــرات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وم ـن ـهــا
ال ـحــرب الـتـجــاريــة بـيــن الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن ،واس ـت ـم ــرار

وفاء القطامي مترئسة الجمعية العمومية (تصوير عبدالله الخلف)
ال ـب ـن ــك الـ ـف ــدرال ــي األمـ ـي ــرك ــي فــي
تشديد السياسة النقدية ،وذلك
من خالل رفع أسعار الفائدة أربع
مـ ــرات خ ــال ع ــام  ،2018وال ــذي
ً
انعكس سلبا على أسواق األوراق
ال ـم ــال ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وخـ ـس ــارة
مكاسبها خالل العام.
وتابعت قائلة" :وعلى الصعيد
األوروبـ ـ ـ ــي م ــا زال ـ ــت م ـفــاوضــات
خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االت ـح ــاد
األوروب ــي وإمـكــان عــدم التوصل
إل ــى حــل ُم ــرض ب ـهــذا ال ـشــأن من
األم ـ ـ ــور الـ ـم ــؤث ــرة ع ـل ــى ال ـســاحــة
االقتصادية ،لما له من أثــر على
نمو المملكة المتحدة وقدرتها

ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل م ــع ب ـق ـيــة الـ ــدول
األوروبـ ـي ــة .وف ــي ال ـجــانــب اآلخــر
ي ـت ـع ــرض االقـ ـتـ ـص ــاد األوروب ـ ـ ــي
للتراجع بسبب الخالف السياسي
بـيــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وال ــدول
األعـضــاء ،إلــى جانب السياسات
التجارية الحمائية التي تبثها
الواليات المتحدة.
وفي ضوء ما سبق من البيئة
التشغيلية لـلـمـجـمــو عــة ،وا صــل
مجلس إدارة المجموعة ممارسة
م ـهــامــه ف ــي ت ـقــديــم الـتــوجـيـهــات
الحكيمة ل ــإدارة التنفيذية في
تـنـفـيــذ خ ـطــط واس ـتــرات ـي ـج ـيــات
المجموعة ،بما يحقق األهــداف

ّ
«كميفك» توقع عقد خدمات «شؤون القصر»
أع ـلــن الـمـهـنــدس أح ـمــد الــردعــان
ال ـم ــديــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـق ـطــاع تـطــويــر
األعـ ـم ــال ب ـشــركــة ال ـكــويــت وال ـشــرق
األوسط "كميفك" توقيع عقد خدمات
بين الشركة والهيئة العامة لشؤون
الـ ـق ـ ّـص ــر يـ ـه ــدف ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
متكاملة إلدارة وتنظيم ومتابعة
أسهم المشمولين بالرعاية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــردعـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن ذل ــك ي ــأت ــي من
خـ ــال ن ـظ ــام آلـ ــي ح ــدي ــث وم ـت ـطــور
خاص بهؤالء ،يتمكن خالله موظفو
الهيئة الـعــامــة ل ـشــؤون الـقـ ّـصــر من
مـتــابـعــة ح ـســابــات ورص ـي ــد أسـهــم
ج ـم ـي ــع ال ـم ـش ـم ــول ـي ــن ب ــرع ــاي ـت ـه ــم
وأوضــاع ـهــم الـمــالـيــة الـيــومـيــة بناء
على أسـعــار اإلق ـفــاالت اليومية في
جميع األسواق.
وأوضح أن من شأن ذلك تسهيل
عملية المتابعة وتنظيم وترتيب
العمل لدى الهيئة نحو إسراع العمل
ف ــي اس ـت ـخ ــراج ال ـت ـق ــاري ــر الـشــامـلــة
والتفصيلية لكل قــا صــر ومشمول
بالرعاية.
وأشار إلى أنه بذلك تكون شركة

لقطة جماعية عقب التوقيع
ً
"ك ـم ـي ـف ــك" م ـ ـثـ ــاال لـ ـتـ ـع ــاون ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص مــع الـقـطــاع الـحـكــومــي من
خــال تقديم خــدمــات مميزة تعمل
ع ـلــى م ـس ــاع ــدة ال ـق ـط ــاع الـحـكــومــي
ً
بتسهيل وتسريع أعماله خصوصا
تقديم هذه الخدمة ألبنائنا األيتام
وكل مشمول بالرعاية.

وج ـ ــرى ح ـفــل تــوق ـيــع ال ـع ـقــد في
مكاتب الهيئة ومثل الهيئة العامة
لـشــؤون الـقـ ّـصــر الـمــديــر الـعــام بــراك
الشيتان ،وشــركــة الكويت والشرق
األوسط لالستثمار المالي الرئيس
التنفيذي عادل الحميضي.
وت ــم ذل ــك ب ـح ـضــور م .ال ــردع ــان،

«زين» ترعى حفل «قرقيعان» هيئة
ذوي اإلعاقة في دور الرعاية

سيلڤرمان يتوسط الخشتي وفريق «زين» ومنظمي الحفل ونزالء دور الرعاية
أعلنت شركة "زيــن" رعايتها الرئيسية لحفل
ّ
"القرقيعان" الــذي نظمته الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة في دور الرعاية االجتماعية التابعة
ل ــوزارة الـشــؤون االجتماعية والـعـمــل ،لمشاركة
األيتام والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة
فرحة الشهر الفضيل ضمن حملتها الرمضانية
"زين الشهور".
وقــالــت ال ـشــركــة فــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس ،إن
الـحـفــل شـهــد حـضــور كــل مــن الـسـفـيــر األمـيــركــي
لــدى الـبــاد لــورانــس سيلڤرمان ،ونــائــب المدير
العام لقطاع الشؤون التعليمية والتأهيل بهيئة
ذوي اإلعاقة أنور األنصاري ،والرئيس التنفيذي
لـلـعــاقــات واالتـ ـص ــاالت ف ــي زي ــن ال ـكــويــت ولـيــد
الخشتي ،ونــائــب مدير قطاع الـخــدمــات الطبية
والنفسية واالجتماعية بالهيئة ا لـعــا مــة لــذوي
اإلعاقة هنادي المبيليش ،والشيخة سهيلة سالم
الصباح ،ومجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات
والسفارات المختلفة في الدولة.
وأوض ـح ــت "زيـ ــن" أن تـعــاونـهــا الـمـسـتـمــر مع
إدارة الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة إلن ـجــاح ه ــذا الحفل
ً
سنويا يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية واالستدامة ،إذ تتولى "زين" من خالل
هــذا التعاون مشاركة األيـتــام والمسنين وذوي
االحتياجات الخاصة فرحة المناسبات المختلفة
على مدار العام ،ومنها المناسبات التي تأتي مع
شهر رمضان المبارك مثل "القرقيعان" وغيرها.
ّ
وبينت الشركة أن فريقها التطوعي قدم خالل
الحفل "الـقــرقـيـعــان" والـهــدايــا واألل ـعــاب لأليتام
والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة ،باإلضافة
إلى المشاركة في مختلف الفعاليات التي شهدها
الحفل ،وهي اللفتة التي عكست األجواء التراثية

الرمضانية الجميلة رغبة منها إل ضـفــاء لمسة
ً
وفاء لهذه الفئات العزيزة من المجتمع خصوصا
خالل الشهر الفضيل.
وأض ــاف ــت زي ــن أن ـهــا تـتــولــى تنظيم ال ــزي ــارات
اإلنسانية لــدور الرعاية االجتماعية على مــدار
الـعــام وفــي مختلف المناسبات وفــي مقدمتها
شهر رمضان المبارك ،بمشاركة فريق متطوعي
الشركة الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات
واألعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة دور الرعاية
ً
االجتماعية فــي وزارة الـشــؤون ،انعكاسا لــروح
الخير التي يتسم بها المجتمع الكويتي.
وأك ــدت الـشــركــة أنـهــا تــؤمــن بــأن مسؤوليتها
اتـ ـج ــاه مـ ـج ــاالت االسـ ـت ــدام ــة أمـ ــر ب ــال ــغ األهـمـيــة
استراتيجية
بالنسبة لها ،وينعكس ذلك من خالل
ّ
الشركة في ّ
تنوع برنامجها الرمضاني المكثف
الــذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع
بركة وفرحة الشهر الفضيل.
ً
وأضافت "زين" أنها لن تدخر جهدا في تعزيز
جسور اتصاالتها مع عمالئها والمجتمع الذي
تعمل فيه ،إذ لطالما سعت إلــى ترسيخ مفهوم
ً
االستدامة عمليا من خالل تكثيف برامجها في
شهر رمضان المبارك ،باعتبارها من المؤسسات
االقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة
والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.
وأفادت الشركة بأن التزامها المستمر في تقديم
قيمة مضافة للمجتمع ،هو ما يجعلها تحرص
ً
على تـنــاول القضايا األكـثــر تــأثـيــرا فــي الحياة،
مبينة أن حملتها الرمضانية "زين الشهور" تأتي
لتترجم هذا التوجه ،إذ تحمل معها رسالة تحث
على الـتـقــارب والـتــراحــم والـمـشــاركــة فــي الحياة
ونشر السالم في العالم.

وك ــرسـ ـت ــي كـ ـ ــوالثـ ـ ــوران م ــدي ــر ع ــام
اإلدارة الـمــالـيــة فــي "كـمـيـفــك" ،وكــل
مــن صــالـحــة بــن ثــانــي مــديــرة إدارة
النشاط التجاري للشركات ،وهند
الرغيب من إدارة المحاسبة.

ال ـس ــام ـيــة ل ـل ـشــرك ــة .وقـ ــد ع ــززن ــا
ميثاق مجلس اإلدارة وسياسة
ال ـحــوك ـمــة ال ـس ـل ـي ـمــة ل ـل ـشــركــات،
والتي تعد حجر األساس لنجاح
واستدامة الشركات.
ً
وأخيرا ،وبالرغم من التحديات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ال ـ ـت ـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،فـ ـق ــد اس ـت ـط ــاع ــت
تـحـقـيــق ن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة خــال
الـعــام ،حيث تمكنت مــن تحقيق
إي ـ ـ ـ ــرادات تـشـغـيـلـيــة ق ــدره ــا 8.6
ماليين دينار عن السنة المالية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي دي ـس ـم ـبــر ،2018
مقارنة مع العام الماضي ،2017
التي بلغت  8ماليين ،كما حققت

ال ـم ـج ـمــوعــة ص ــاف ــي أرب ـ ـ ــاح بـلــغ
 2.5مليون ديـنــار فــي عــام ٢٠١٨
مقارنة مع أرباح بلغت  1.7مليون
في .٢٠١٧
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الـتـن ـفـيــذي ف ــي ش ــرك ــة مـجـمــوعــة
أرزان الـمــالـيــة ،جــاســم زي ـنــل ،إن
ً
اإلدارة التنفيذية تـبــذل جـهــودا
ح ـث ـي ـثــة ل ـخ ـلــق م ــؤس ـس ــة مــال ـيــة
م ــرم ــوق ــة ل ـل ـت ـن ـبــؤ بــالـمـسـتـقـبــل
الـ ـق ــري ــب الـ ـم ــرك ــز الـ ـ ــريـ ـ ــادي فــي
صناعة المال واالستثمار.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف زيـ ـ ـن ـ ــل أن ت ـن ــوي ــع
مصادر دخل المجموعة للتقليل
من مخاطر التقلبات اإلقتصادية

والجيوسياسية سيظل هدفنا،
مــوض ـحــا أن اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة
تتطلع لتعزيز مكانة المجموعة
على مستوى الخدمات الرئيسية
ال ـتــي تـقــدمـهــا ال ـش ــرك ــة ،والـعـمــل
على زي ــادة النمو فــي القطاعات
المستهدفة .وأخ ـيــرا االسـتـفــادة
من الفرص االستثمارية في الدول
التي توجد فيها المجموعة.
وأقرت «عمومية» الشركة عدم
توزيع أرباح عن عام .2018

«التجاري» يقدم خدمة توصيل العيادي لعمالء
الخدمات المصرفية الشخصية
في إطار سعيه الدائم لخدمة عمالئه
عـلــى نـحــو أف ـضــل ،وحــرصــا مـنــه على
تــوفـيــر جـهــدهــم ووق ـت ـهــم ،أع ـلــن البنك
التجاري الكويتي تقديم خدمة توصيل
الـ ـعـ ـي ــادي م ـج ــان ــا ل ـع ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات
المصرفية الشخصية ،من خالل تطبيق
 Cash Xpressعبر "التجاري أون الين"،
وك ــذل ــك تـطـبـيــق ال ـب ـنــك ع ـلــى ال ـهــواتــف
الــذكـيــة  ،CBK Mobileحـيــث تتضمن
الخدمة توصيل العيادي للعمالء إلى
ال ـم ـك ــان الـ ــذي ي ـح ــددون ــه ،ع ـبــر خــدمــة
المساعد الشخصي في البنك التجاري
بالتعاون مع شركة "يمناك".
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة ال ـخــدمــات
المصرفية الشخصية ،قطاع الخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد بــالـبـنــك الـتـجــاري
الكويتي ن ــورا كــايــد "يـقــدم البنك هذه
الخدمة ضمن خدمات التجاري المميزة
المقدمة لعمالء ا لـخــد مــات المصرفية
الشخصية بمناسبة قــرب حلول عيد
الفطر ،بما يوفر عليهم عناء االزدحام
وال ــذه ــاب إل ــى ف ــروع الـبـنــك واالنـتـظــار
الس ـتــام ال ـع ـيــادي ،حـيــث تــأتــي خدمة

« »Ooredooتدعم المشاريع
الشبابية في «سوق «مروج» الرمضاني
أعلنت " ،"Ooredooدعمها لمشروع " ســوق مروج"
الذي يدعم المشاريع الشبابية ،والذي أقيم في مجمع
مروج للعام الرابع على التوالي في  17مايو الجاري،
وضم المنتجات الغذائية والحرف اليدوية والزراعية،
إ ضــا فــة إ لــى ا لـقـســم المخصص لألطعمة ا ل ــذي يسلط
الضوء على تنوع األطعمة المحلية.
وقالت " "Ooredooفي بيان صحافي أمس ،إنه في
هذا الشهر الفضيل تم توفير مساحة وفيرة للكثير من
المشاريع المحلية كي تشارك في هذا السوق دون أي
ً
مقابل دعما للطاقات الشبابية .وشاركت ""Ooredoo
فرحة االحتفال بالقرقيعان مع األطفال في السوق ،من
خالل توزيع صناديق القرقيعان المليئة بالمفاجآت
اللذيذة.
و ق ـ ـ ـ ــال م ـ ــد ي ـ ــر أول إدارة اال تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــي
لـ ـ " "Ooredooالـكــويــت مـجـبــل األيـ ــوب" ،نـحــن سـعــداء
بــدعـمـنــا لـهــذا الـمـشــروع الـشـبــابــي الـمـمـيــز ال ــذي يبرز
إب ــداع ــات ال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة الـحـجــم
ً
في مختلف المجاالت ،خصوصا خالل شهر رمضان
الـ ـمـ ـب ــارك ،ودعـ ـمـ ـن ــا ل ـل ـش ـب ــاب م ـم ـتــد ع ـب ــر س ـيــاس ـت ـنــا
للمسؤولية االجتماعية المبنية على قيم التواصل
واال ه ـت ـمــام وا ل ـت ـحــدي ،و ن ـحــن نـسـعــى إ ل ــى المساهمة
في دعم الشباب من خالل استراتيجيتنا للمسؤولية
االجتماعية الممتدة طوال العام".

تــوصـيــل ال ـع ـيــادي ضـمــن باقة
الـمــزايــا والـخــدمــات المتنوعة
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـح ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك ع ـلــى
ت ـطــويــرهــا ب ـمــا ي ــوف ــر خــدمــة
مـ ـمـ ـي ــزة لـ ـعـ ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الشخصية".
وأضــافــت كــايــد أن خدمة
تــوصـيــل الـعـيــادي حصرية
لعمالء الخدمات المصرفية
الـشـخـصـيــة ،وال ـح ــد األدن ـ ــى لطلب
الخدمة هو  100دينار ،والحد األقصى
 ،2000مبينة أن هــذه الـخــدمــة متاحة
للطلبات التي يتم تقديمها حتى 29
م ــاي ــو  ،2019وأن تــوص ـيــل ال ـع ـيــادي
سيكون في غضون يومين من تاريخ
الطلب.
وعن أوقات تسليم العيادي ،قالت إنه
سيتم توصيلها من العاشرة صباحا
حتى الثالثة عصرا ،ومن الثامنة مساء
حـتــى منتصف الـلـيــل ،حـيــث سيتلقى
العميل اتصاال من المساعد الشخصي
بالبنك الـتــابــع لـشــركــة يـمـنــاك لتأكيد
ال ـط ـل ــب ف ــي يـ ــوم ت ـس ـل ـيــم "الـ ـعـ ـي ــادي"،

ويتعين عـلــى العميل ا س ـتــام النقود
الـجــديــدة شخصيا بعد إب ــراز بطاقته
المدنية ،والتأكد من المبلغ قبل التوقيع
على إيصال االستالم.
وم ــن ال ـم ـع ــروف أن ال ـب ـنــك يـحــرص
ً
دوم ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى م ـ ـكـ ــافـ ــأة عـ ـم ــائ ــه ع ـلــى
اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم
ومنتجاتهم المصرفية ،السيما عمالء
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة،
ح ـيــث يـسـعــى ال ـب ـنــك لـتـقــديــم خــدمــات
فريدة ومميزة لهم تفي باحتياجاتهم
المصرفية وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

صورة جماعية لفريق «نعين ونعاون» التطوعي
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أميركا تخفف القيود على «هواوي» لضمان عمل الشبكة والهواتف
ً
خففت الحكومة األميركية مؤقتا بعض
القيود التجارية التي فرضتها األسبوع
الماضي على شــركــة «ه ــواوي» الصينية
ف ــي خ ـط ــوة س ـعــت إلـ ــى ال ـح ــد م ــن تعطل
عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في
أنحاء العالم.
وسـتـسـمــح وزارة ال ـت ـجــارة األمـيــركـيــة
لشركة «هواوي تكنولوجيز» بشراء مواد
أميركية الصنع الستمرار عمل الشبكات

القائمة وتحديث البرامج الموجودة على
أجهزة «هواوي».
ً
وال ي ــزال مـحـظــورا عـلــى الـشــركــة شــراء
قـطــع غـيــار وم ـكــونــات أمـيــركـيــة لتصنيع
م ـن ـت ـجــات ج ــدي ــدة دون ال ـح ـص ــول عـلــى
م ــواف ـق ــات ع ـلــى ال ـتــرخ ـيــص م ــن الـمــرجــح
رفضها.
وقالت الحكومة األميركية إنها فرضت
الـ ـقـ ـي ــود ل ـ ـتـ ــورط «ه ـ ـ ـ ـ ــواوي» فـ ــي أن ـش ـطــة

ت ـت ـعــارض مــع األم ــن ال ـقــومــي أو مصالح
السياسة الخارجية.
وذكر وزير التجارة األميركي ويلبور روس،
في بيان ،أن التفويض الجديد يستهدف منح
شركات االتصاالت التي تعتمد على معدات
«هواوي» الوقت التخاذ ترتيبات أخرى.
وأض ــاف روس« :بــاخـتـصــار ،سيسمح
ه ـ ــذا ال ـت ــرخ ـي ــص ب ــاس ـت ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــات
بالنسبة لمستخدمي هــواتــف «ه ــواوي»

الحاليين وشبكات النطاق العريض في
الريف».
ً
ويشير الترخيص ،الذي سيظل ساريا حتى
 19أغسطس ،إلى أن التغييرات في شبكة إمداد
«هواوي» قد تكون لها عواقب مباشرة وبعيدة
المدى وغير مقصودة على عمالء الشركة.
وقــال كيفن وولــف المحامي في واشنطن
ً
وهو أيضا مسؤول سابق في وزارة التجارة:
«الهدف على ما يبدو هو الحيلولة دون تعطل

أنـظـمــة اإلن ـتــرنــت والـكـمـبـيــوتــر والـمـحـمــول».
ً
ً
وتابع قائال :هذا ليس استسالما .هذا ترتيب
لألوضاع».
وفي بكين ،قال رن تشنغ في مؤسس شركة
«هــواوي» في مقابلة مع التلفزيون الصيني
أمــس ،إن قــرار الحكومة األميركية بتخفيف
ً
القيود التجارية مؤقتا ليس له تأثير كبير
ألن الشركة الصينية اتخذت استعدادتها.
وأضــاف تشنغ في أن الجيل الخامس من

منتجات «هواوي» لن يتأثر وتوقع أال يتمكن
أحد من اللحاق بتكنولوجيا الجيل الخامس
للشركة في العامين أو األعوام الثالثة القادمة،
ً
مضيفا أن الحكومة األميركية تعي قــدرات
«هواوي».
وق ــال ــت وزارة ال ـت ـج ــارة األم ـي ــرك ـي ــة إنـهــا
ً
ستجري تقييما لما إذا كانت ستمد اإلعفاءات
ً
بعد انتهاء التسعين يوما.
(رويترز)

١٥
منظمة « »JAالعالمية تكرم عمر الغانم لجهوده في تحفيز اإلبداع
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أسهم في إيجاد جيل جديد من رواد األعمال الشباب على مستوى الشرق األوسط
قال عمر الغانم« :يتمتع الشرق
األوسط بوجود العديد من
المواهب والطاقات ذات
الكفاءات العالية ،شبابنا
لديهم أفكار لحل كبرى
المشاكل ،وهم بحاجة منا
لتمكينهم وتشجيعهم على
اقتناص الفرص لالنطالق
نحو النجاح».

كــرمــت مـنـظـمــة «JA» (Junior
 )Achievementا لـعــا لـمـيــة عمر
قتيبة الغانم ،الرئيس التنفيذي
للمجموعة فــي شــركــة صناعات
الغانم ،على جهوده الكبيرة في
مـجــال تحفيز اإلبـ ــداع والتفكير
ال ـن ـق ــدي وم ـ ـهـ ــارات ال ـع ـم ــل ل ــدى
ال ـش ـب ــاب ع ـلــى م ـس ـتــوى مـنـطـقــة
ال ـشــرق األوسـ ــط .ج ــاء ذل ــك ،وفــق
ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ل ـل ـشــركــة أم ــس،
خـ ــال أم ـس ـي ــة أق ــام ـت ـه ــا مـنـظـمــة
ً
« »JAاح ـت ـف ــاال ب ـم ــرور  100عــام
على تأسيسها ،وذلــك في مدينة
بوسطن بــواليــة ماساشوستس
األمـيــركـيــة فــي ال ـثــانــي مــن مــايــو
الجاري.
ويــأتــي تكريم الغانم فــي هذه
ً
األمـسـيــة تـقــديــرا ل ــدوره الــريــادي
وج ـ ـهـ ــوده ال ـح ـث ـي ـثــة ع ـل ــى م ــدار
األع ـ ـ ـ ــوام ال ـم ــاض ـي ــة فـ ــي تـمـكـيــن
ً
الشباب ،خصوصا فيما يتعلق
بدوره في تأسيس جمعية إنجاز
ال ـعــرب ،الـفــرع المعتمد لمنظمة
« »JAفي منطقة الشرق األوسط،
إذ إنــه مــن األع ـضــاء المؤسسين
لـجـمـعـيــة إن ـج ــاز ال ـع ــرب وشـغــل
منصب رئيس أول مجلس إدارة
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ،ك ـم ــا أسـ ــس جـمـعـيــة
إنجاز الكويت ،التي يترأس اليوم
مجلس إدارتها.
وتهدف برامج جمعية إنجاز
لـتــأهـيــل الـطـلـبــة وتــدري ـب ـهــم في
ثالثة مجاالت :االستعداد للعمل
والمعرفة المالية والــريــادة .يتم
ذل ــك م ــن خ ــال ب ــرام ــج تعليمية
عملية يتم تطبيقها في المدارس
والـ ـج ــامـ ـع ــات ،ت ـم ـتــد ع ـل ــى م ــدار
ستة أشهر وتتضمن في ختامها
مـســابـقــة س ـنــويــة ع ـلــى مـسـتــوى
الــدولــة يـقــدم الطلبة المشاركين

ً
مكرما عمر الغانم
رئيس منظمة  JAأشيش أدفاني

عمر قتيبة الغانم يلقي كلمته خالل حفل التكريم
ً
ً
م ــن خــال ـهــا م ـش ــروع ــا مـتـكــامــا
أمـ ـ ــام ل ـج ـنــة م ــن ال ـق ـي ــادي ـي ــن فــي
الـقـطــاع ال ـخــاص للحصول على
التوجيهات التي تساعدهم في
تطبيق هذا المشروع على أرض
الواقع.
ويـعــود تــاريــخ إطــاق جمعية
«إنـ ـج ــاز» ف ــي الـمـنـطـقــة إل ــى عــام
 ،2005حـ ـي ــث أ نـ ـشـ ـئ ــت ل ـت ـك ــون
المنظمة غير الربحية الوحيدة
ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي ال ــرائ ــدة في
ت ـم ـك ـيــن وت ـ ــدري ـ ــب الـ ـشـ ـب ــاب فــي
مـ ـ ـه ـ ــارات الـ ـ ــريـ ـ ــادة والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة،
واسـتـطــاعــت مــن خــال برامجها
تمكين أكثر من  3ماليين طالب
وط ــال ـب ــة ف ــي  14دولـ ـ ــة م ــن دول
ال ـم ـن ـط ـقــة ،وس ــط إق ـب ــال مـتــزايــد
من الشباب فقد استطاعت خالل
العام الدراسي  2018-2017بحد

ذاتــه من الــوصــول ألكثر من 360
ألف شاب وشابة حول المنطقة.
وتستند طريقة العمل في جمعية
إنـجــاز الـعــرب على الـشــراكــة بين
القطاعين الحكومي والخاص ،إذ
تعمل الجمعية مع وزارات التربية
والجهات المختصة بالتعليم في
كــل ال ــدول الـتــي تعمل بـهــا وهــي
 14دولة ،تتعامل فيها مع 3000
م ــدرس ــة و 400جــام ـعــة ،وشـبـكــة
تتألف من أكثر من  45000متطوع
من موظفي القطاع الخاص.
وتركت «إنجاز» بصمة واضحة
متنامية في الكويت منذ إنشائها،
إذ فاز العام الماضي في المسابقة
التي أقيمت على مستوى الشرق
األوس ـ ـ ــط م ـج ـمــوعــة م ــن الـطـلـبــة
الكويتيين في المرحلة الثانوية،
وذلـ ـ ــك ع ــن مـ ـش ــروع «أغ ــريـ ـف ــاج»

الهادف لتحويل فضالت األطعمة
إلى أسمدة عضوية ،كما فاز طلبة
كويتيون في المرحلة الجامعية
بجائزة وذلــك عن مشروع «يوث
كــري ـي ـشــن» وه ــو م ـش ــروع يـطــرح
م ـن ـت ـج ــات ت ــرف ـي ـه ـي ــة ب ـم ـح ـتــوى
هادف.
كما تفخر «إنجاز» بمساهمتها
ف ـ ــي ت ـم ـك ـي ــن ك ــوكـ ـب ــة م ـ ــن رواد
األعمال الكويتيين الذين يمثلون
ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد ،ومـ ــن ضمنهم
ع ـث ـمــان ب ـ ــودي م ــؤس ــس مـصـنــع
«غــريــن فــاكـتــوري» لصنع المواد
ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة ص ــدي ـق ــة ال ـب ـي ـئــة،
وحمد الخميس مؤسس مجموعة
مطاعم «ســايــس» ،ومـمــا ال شك
ف ـي ــه أن نـ ـج ــاح ه ـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب
ال ي ـســاهــم ف ـقــط ف ــي خ ـلــق فــرص
وظ ـي ـف ـي ــة جـ ــديـ ــدة وح ـ ـسـ ــب ،بــل

يـســاهــم فــي إل ـهــام جـيــل الشباب
ً
ل ـل ـم ـضــي قـ ــدمـ ــا والـ ـسـ ـع ــي نـحــو
تحقيق تطلعاتهم.
فــي تعليق خــال الحفل الــذي
تم فيه تكريم عمر قتيبة الغانم،
ق ـ ــال أشـ ـي ــش أدف ـ ــان ـ ــي ،ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لمنظمة « »JAالعالمية:
«ل ــم يتطلب الـمــوضــوع أكـثــر من
حــوار واحــد فقط مع عمر الغانم
حتى أرى عمق اهتمامه والتزامه
بالمساهمة في إعداد جيل واعد
من رواد األعمال الشباب».
وأضاف أدفاني أن النجاحات
التي حققها عمر الغانم وزمالؤه
من الموظفين والمتطوعين في
جمعية إن ـجــاز ال ـعــرب هــي خير
م ـث ــال ل ـمــا تـسـعــى مـنـظـمــة «»JA
لتحقيقه ،ونحن فخورون بعملنا
مـعـهــم وسـ ـع ــداء بـتـكــريـمـنــا لهم

الليلة في هذا الحفل المميز.
ب ـ ــدوره قـ ــال ال ـغ ــان ــم« :يـتـمـتــع
الشرق األوسط بوجود العديد من
المواهب والطاقات ذات الكفاءات
العالية ،شبابنا لديهم أفكار لحل
ك ـب ــرى ال ـم ـش ــاك ــل ،وهـ ــم بـحــاجــة
منا لتمكينهم وتشجيعهم على
اقتناص الفرص لالنطالق نحو
النجاح».
وأضاف الغانم« :هذه الجائزة
ت ـع ـن ــي لـ ــي ال ـك ـث ـي ــر بـ ـع ــد مـ ــرور
ً
م ــا ي ـق ــارب  15ع ــام ــا م ـنــذ بــدايــة
مـشــواري مع إنـجــاز ،كل مجهود
قـمــت بـبــذلــه م ــع ه ــذه الـمــؤسـســة
ً
جنيت ثماره أضعافا من اإللهام
والقصص الناجحة .إنني لمدين
لـكــل الـشـبــاب الــذيــن شــاركــوا في
بــرامــج إنـجــاز على م ــدار األع ــوام
– جميع الطلبة والمتطوعين –

ألن ـهــم م ـصــدر إل ـهــام ل ـنــا ،ونحن
مدينون لهم بالشكر والتقدير».
ح ـضــر األم ـس ـيــة ع ــدد م ــن من
الشخصيات العالمية المعنية
ب ــالـ ـس ـي ــاس ــات الـ ـع ــام ــة وب ـع ــال ــم
األعـمــال ،بما في ذلــك جيم يونغ
ك ـيــم ،الــرئ ـيــس ال ـســابــق لمنظمة
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،كـ ـ ــاي-فـ ـ ــو ل ــي،
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
ا لـتـنـفـيــذي ل ـشــر كــة سينوفيجن
فنتشرز ،والشيخة هـنــادي بنت
ناصر بن خالد آل ثاني ،مؤسسة
ورئيسة مجلس إدارة شركة أموال
ور ئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة جمعية
إنجاز العرب ،إضافة إلى ممثلي
ش ــرك ــات سـيـتــي ق ــروب وبــرايــس
ووترهاوسكوبرز وأوليفر وايمان
ومؤسسة صن قروب اإلعالمية.

«وربة» ينظم مسابقة حفظ القرآن ألبناء موظفيه إعالن فائزي مسابقة «رتل مع بوبيان» الخامسة
للسنة الثالثة على الـتــوالــي ،يطلق بنك وربــة مسابقة حفظ
القرآن الكريم ألبناء موظفيه ،بدافع حرصه على تنشئة جيل من
حفظة كتاب الله وإدراك معانيه ورسائله السماوية السامية التي
تعتبر مرجعا روحيا لكل نواحي الحياة.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـم ـســاب ـقــة ك ـج ــزء م ــن ب ــرن ــام ــج ب ـن ــك ورب ـ ــة فــي
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة خ ــال شـهــر رم ـض ــان ،وال ـتــي يحرص
على إقامتها بشكل سنوي ،بهدف تعزيز نشر مبادئ الثقافة
اإلسالمية ،السيما بين الجيل الشاب.
وتنقسم المسابقة للبنين والبنات إلى فئتين؛ األولــى تضم
متسابقين من عمر  6إلى  6سنوات ،والثانية من  11الى  14سنة،
على أن يتم اختيار  10فائزين من كل فئة يحصلون على جوائز
نوعية تشجيعا لهم على دأبهم في حفظ السور القرآنية المباركة.
في هذا اإلطار ،قال المدير التنفيذي لالتصال المؤسسي في
بنك وربة أيمن المطيري« :بصفتنا مؤسسة إسالمية تعمل وفق
أحـكــام الشريعة اإلســامـيــة ،نسعى إلــى غــرس مـبــادئ وتعاليم
الدين اإلسالمي الحنيف عبر كتابه الكريم في األجيال الشابة،
لتكون بمنزلة المرجع الرئيسي لهم في جميع أمــور حياتهم،
لما تتضمنه من تشريعات عادلة توضح لهم الطريقة األفضل
للتعامل في مختلف جوانب حياتهم».
وأض ــاف الـمـطـيــري« :يــولــي بنك ورب ــة اهتماما خــاصــا لقواه

جانب من المسابقة
العاملة ،حيث يعتبرهم الشريك األساسي في مسيرة نجاح البنك
وتطوره ،لذلك كان البد من أن نقوم بتخصيص حيز لهم من جملة
األنشطة والفعاليات الهادفة والبناء ة التي ينظمها بنك وربة
خالل شهر رمضان ،والتي تسهل على الموظفين قضاء وقت مع
أسرهم ،وأيضا تــزرع روح المنافسة الشريفة بين المشتركين
في المسابقة».

أع ـل ــن ب ـنــك ب ــوب ـي ــان أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن في
مسابقته لحفظ القرآن الكريم (رتل مع بوبيان)
التي نظمها البنك للعام الخامس على التوالي،
بأكثر من  1000مشارك من الجنسين ،وبلغ عدد
ً
المكرمين في جميع المراحل  50فائزا.
وقـ ــال الـبـنــك ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أمـ ــس ،إن
مسابقة «رتــل مع بوبيان» للقرآن الكريم هذا
العام انتهت وسط إقبال كثيف ومشاركة كبيرة
من أبنائنا من حفظة كتاب الله لحفظ وتجويد
القرآن الكريم في ظل منافسة كبيرة بين الجميع
المشاركين من الجنسين يصعب معها اختيار
الخمسة األوائل في كل شريحة».
وفاز بالمراكز الخمسة األولى في شريحة 7
–  9من فئة البنين كل من كمال تامر الشرقاوي
المركز األول ،وعبد العزيز عبدالله الكندري
الـمــركــز الـثــانــي ،وطـلـحــة خ ــان محمد المركز
الثالث ،وحمد أحمد الصقعبي المركز الرابع،
أما المركز الخامس فتقاسم فيه كل من عاصم
محمد السيد عبدالله وعبدالعزيز آل بن علي.
وال ـف ــائ ــزون مــن الـشــريـحــة نفسها مــن فئة
البنات رؤى مؤيد الفارس المركز األول ،وأوراد

عبدالعزيز العنيزي المركز الثاني ،وحليمة
فهد الكندري المركز الثالث ،وجنى عبدالله
ً
درويش المركز الرابع ،وتقاسمت أيضا المركز
الخامس كل من شيخة عبدالله الكندري وسماء
أشرف القصبي .بينما الشريحة الثانية من سن
ً
 13 – 10فئة البنين فشملت كال من حسن أنور
المزيدي المركز األول ،وفيصل أنور الياقوت
ال ـمــركــز ال ـث ــان ــي ،عــوبــدالــرح ـمــن خ ــان محمد
المركز الثالث ،وأمجد مؤيد الـفــارس المركز
الــرابــع ،وكــا مــن عمر أحمد محمود ومحمد
البريدي في المركز الخامس .والفائزون من
نـفــس الـشــريـحــة مــن فـئــة الـبـنــات ج ــاءت فجر
أحمد المقهوي في المركز األول ،وعلياء عبدالله
الخليفي المركز الـثــانــي ،وجنى أحمد جالل
المركز الثالث ،والكادي حسين التركيت المركز
ً
الرابع ،وتقاسمت أيضا المركز الخامس مها
ناصر السعيد ومنى تامر الشرقاوي.
ثم يأتي بعد ذلك فائزو الشريحة الثالثة من
سن  17 – 14فئة البنين مؤمن أشرف القصبي
المركز األول ،ثم أحمد شريف مصطفى المركز
الثاني ،وعبدالله أحمد فــواز المركز الثالث،

وسليمان فــؤاد العتيبي المركز الــرابــع ،وكل
مــن محمد عبدالمعبود حسن وخــالــد محمد
العامري في المركز الخامس .أما فئة البنات
فجاءت لجين أحمد المقهوي في المركز األول،
ون ــوره مثنى العثمان المركز الثاني ،ورؤى
أحمد الصقعبي المركز الثالث ،وروان نائل
العميرة الـمــركــز ال ــراب ــع ،وك ــل مــن آمـنــة أحمد
الخالدي وسمية مال الله في المركز الخامس.
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اقتصاد
ً
« »KIBينظم حفل قرقيعان مليئا بالمغامرة في «األفنيوز»
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ناجيا :نهدف إلى تعزيز القيم التي تعكسها العادات الرمضانية الكويتية على مجتمعنا

قرقيعان « »KIBالمبتكر والمميز بأجواء مليئة بالمغامرة

احتفال هذا
العام تضمن
مجموعة
من األنشطة
الترفيهية
واأللعاب
الشائقة
لألطفال

نواف ناجيا

اقبال على قرقيعان  KIBالمبتكر

نواف ناجيا

فرحة األطفال

فــي إطــار التزامه المستمر ب ــأداء دوره
المجتمعي ،وخاصة خالل شهر رمضان،
نـظــم بـنــك الـكــويــت ال ــدول ــي ( )KIBفعالية
القرقيعان بطريقة مبتكرة مليئة بالمتعة
والـ ـت ــرفـ ـي ــه ،وذلـ ـ ــك ف ــي األفـ ـنـ ـي ــوز ،غ ــران ــد
أف ـن ـي ــو ،وت ـض ـم ــن ال ـح ـف ــل ح ــوض ــا مـلـيـئــا
بالحلويات ،للحصول على أكبر قدر ممكن
من القرقيعان ،مما أسعد الجميع ورسم
البهجة على وجوههم.

لعبة المتاهة للحصول على القرقيعان

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر أول وح ـ ــدة
االت ـ ـصـ ــال ال ـم ــؤس ـس ــي فـ ــي ال ـب ـن ــك نـ ــواف
ناجيا" :لطالما تميز شهر رمضان بأجواء
خــاصــة ،حـيــث يستقبلنا سـنــويــا محمال
بــال ـعــادات والـتـقــالـيــد الـخــاصــة ب ــه ،والـتــي
تــوارثـنــاهــا جيال بعد جـيــل .ومــن منطلق
دوره المجتمعي ،يهدف  KIBإلــى تعزيز
القيم التي تعكسها الـعــادات الرمضانية
الكويتية على مجتمعنا ،حيث تقربنا من

بعضنا ،وتـعــزز الــروابــط بين األف ــراد من
جميع األعمار".
وأشار ناجيا إلى أن احتفال هذا العام
تضمن مجموعة من األنشطة الترفيهية
واأللعاب الشيقة لألطفال ،حيث تم ربط كل
مشارك بحبال وتعليقه فوق حوض مليء
بالحلويات ،ليغوص فيه ويجمع أكبر قدر
ممكن من القرقيعان بأسلوب ممتع وشيق،
وشمل أيضا لعبة جديدة هي لعبة المتاهة

توزيع القرقيعان على زوار األفنيوز

الممتعة لألطفال ،حيث استمتع الجميع
بيوم عائلي ممتع.
ا لـ ـج ــد ي ــر ب ــا ل ــذ ك ــر أن " "KIBي ــوا ص ــل
تنظيم الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة
ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى خــدمــة مـخـتـلــف شــرائــح
الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ،ف ــي إطـ ــار بــرنــامـجــه
الرمضاني ،مما يؤكد دوره الحيوي في
المجتمع ،وسعيه للتأثير اإليجابي على
جميع أفراده.

تجميع أكبر قدر ممكن من حوض قرقيعان KIB

فرحة األطفال المشاركين في قرقيعان KIB

«الوطني» يشارك األطفال بقصر نايف «بيتك» يوزع القرقيعان على «برقان» يحتفل بالقرقيعان مع األطفال
األطفال في مجمع ديسكفري في «ديسكفري مول» و«األفنيوز»
وأسواق المباركية فرحة القرقيعان

توزيع القرقيعان على األطفال

لقطة جماعية
شارك بنك الكويت الوطني األطفال في قصر
نــايــف وأس ـ ــواق الـمـبــاركـيــة فــرحــة الـقــرقـيـعــان
السنوية ،وهي تقليد سنوي يحتفل به األطفال
فــي الـكــويــت منتصف شهر رم ـضــان ،وتخلل
مـنــاسـبــة الـقــرقـيـعــان ف ــي الـمـبــاركـيــة بــرنــامــج
ترفيهي حافل بالتسلية والمرح ،حيث تضمن
تجول عربة مثلجات مزينة بأجواء القرقيعان،
لمشاركة األطفال بهجة المناسبة.
وفي قصر نايف ،شارك بنك الكويت الوطني
فرحة القرقيعان مع الصائمين واألطفال ،في
إطــار رعايته لبرنامج "مــدفــع اإلف ـطــار" للعام
الرابع على التوالي ،حيث يتواجد المتطوعون
يوميا في قصر نايف عند
من موظفي البنك
ً
موعد إطــاق مدفع اإلف ـطــار ،لتوزيع وجبات
اإلفطار على الصائمين ،كما يقدم البنك جوائز
قـيـمــة لـلـمـشــاركـيــن ف ــي بــرنــامــج الـمـســابـقــات
اليومي الذي يقدمه تلفزيون الكويت.
وقــالــت مـســؤولــة الـعــاقــات الـعــامــة فــي بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ج ـ ـ ــوان ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل إن
مـشــاركــة األط ـفــال فــرحــة الـقــرقـيـعــان تنبع من
ال ـش ـعــور بــالـمـســؤولـيــة ت ـجــاه الـمـجـتـمــع بكل
فئاته ،خاصة أن البنك الوطني يولي أهمية
ق ـصــوى ل ـل ـم ـبــادرات االجـتـمــاعـيــة باعتبارها
السبيل االمثل لتحقيق التقدم واالزدهار على
مستوى الوطن.

وأكدت العبدالجليل أن هذه المبادرة تعتبر
ج ــزء ا مــن سـيــاســة الـبـنــك الــرام ـيــة ال ــى تعزيز
التواصل مع مجتمعه الذي ينتمي إليه ،بهدف
الـتـشـجـيــع ع ـلــى ال ـع ـمــل االج ـت ـمــاعــي وخــدمــة
المجتمع الكويتي.
وأض ــاف ــت أن ه ــذه ال ــزي ــارة تــأتــي ف ــي إط ــار
البرنامج االجتماعي الــذي أعــده بنك الكويت
الــوط ـنــي خ ــال شـهــر رم ـض ــان ،والـ ــذي يحفل
بالعديد من الفعاليات الخيرية واإلنسانية،
وأنـشـطــة الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة المتمثلة في
تقديم الــدعــم لمختلف الـمــؤسـســات والفئات
االجـتـمــاعـيــة ،إضــافــة إل ــى األع ـمــال التطوعية
والخيرية.
ونـظــم الـبـنــك الــوطـنــي خ ــال شـهــر رمـضــان
زيـ ــارات مـيــدانـيــة مختلفة ومـتـنــوعــة ق ــام بها
فريق من المتطوعين من موظفي البنك ،حيث
زار عشرات المراكز والمؤسسات االجتماعية
كجزء من مبادراته خالل الشهر الكريم.
وي ـ ــواص ـ ــل "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" سـ ـن ــوي ــا مـ ـب ــادرات ــه
االنسانية ودعمه لبرامج الرعاية االجتماعية،
إيمانا منه بــدور هــا فــي تجسيد المسؤولية
االجتماعية واثرها الفعال في خدمة المجتمع
وأبنائه ،كما أنها تعكس الدور القيادي الذي
يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود
طويلة.

في أجواء احتفالية خاصة،
وزع فـ ــر يـ ــق بـ ـي ــت ا ل ـت ـم ــو ي ــل
الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) الـتـطــوعــي،
القرقيعان على عدد كبير من
رواد مجمع "ديـسـكـفــري" من
الصغار والكبار ،حيث لقيت
االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة إق ـ ـبـ ــاال واسـ ـع ــا
مــن الـجـمـهــور الـمـتــوافــد على
ج ـن ــاح "ب ـي ـت ــك" ف ــي الـمـجـمــع،
وال ـ ـ ــذي ت ــم ت ـص ـم ـي ـمــه بـشـكــل
مبتكر كمجسم كـبـيــر لعلبة
ال ـقــرق ـي ـعــان ،وي ـح ـمــل ع ـنــوان
شريحة عمالء حساب "بيتي"
لألطفال.
ويـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم حـ ـف ــل
الـ ـ ـق ـ ــرقـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــان ضـ ـ ـم ـ ــن إطـ ـ ـ ــار
بــرنــامــج "ب ـي ـتــك" ال ـحــافــل في
رمـ ـ ـض ـ ــان "ت ـ ــواص ـ ــل بــال ـخ ـيــر
في شهر الخير  ،"5وانطالقا
مــن المسؤولية االجتماعية،
وح ــرص ــا ع ـلــى ال ـح ـفــاظ على
ال ـ ـمـ ــوروث ال ـش ـع ـبــي األص ـيــل
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــد تـ ـمـ ـس ــك ال ـب ـن ــك
بهويته المجتمعية ،واعتزازه
بالعادات والتقاليد الكويتية.
وس ــاه ـم ــت م ـش ــارك ــة "ب ـي ـتــك"،
التي دأب البنك على القيام بها
سـنــويــا فــي حـفــل القرقيعان،
فــي إدخ ــال البهجة والـســرور

ع ـل ــى نـ ـف ــوس االطـ ـ ـف ـ ــال ،وه ــو
م ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـكـ ــس ح ـ ـ ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك
عـلــى الـتـفــاعــل مــع كــل شــرائــح
ال ـم ـج ـت ـمــع وم ـش ــارك ـت ـه ــم فــي
مختلف الـمـنــاسـبــات .وتمتد
مشاركات "بيتك" في فعاليات
الـ ـق ــرقـ ـيـ ـع ــان ل ـت ـش ـمــل م ــواق ــع
مـخـتـلـفــة ،ب ـمــا فـيـهــا جمعية
مـ ـت ــازم ــة الـ ـ ـ ـ ــداون وج ـم ـع ـيــة
الـمـهـنــدسـيــن ،وق ـصــر نــايــف،
وم ـع ـه ــد دس ـ ـمـ ــان وع ـ ـ ــدد مــن
المستشفيات ومواقع مختلفة.
ولدى "بيتك" باقة متنوعة
م ـ ــن االن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة
التي تؤكد ريــادتــه في تحمل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
ضمن برنامج يشمل أنشطة
وم ـ ـ ـسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــات اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
مـتـعــددة ،وم ـبــادرات توعوية
وتواصل يومي مع الجمهور،
ت ــأك ـي ــدا ل ـح ــرص ال ـب ـنــك على
االلتزام برسالته االجتماعية
واالنسانية ،بما يرسخ مفهوم
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
ويهدف الى دعم كل مبادرات
العمل التطوعي.

قرقيعان «برقان» في «ديسكفري»
احـتـفــل بـنــك ب ــرق ــان بمناسبة
القرقيعان مع األطفال في فرعيه
بمجمع األفنيوز وديسكفري مول،
ف ــي إط ــار م ـب ــادرات ــه االجـتـمــاعـيــة
تـ ـ ـج ـ ــاه كـ ـ ـ ــل أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
وخصوصا األطفال.
ً
وقــال البنك في بيان صحافي
أمس ،إن احتفاالت القرقيعان التي
أقيمت يومي  14و 15مايو الجاري
شهدت مشاركة شخصية حساب
األط ـفــال "بــوبــا" ،وتنظيم أنشطة
ترفيهية متنوعة لجميع األطفال
بــوجــود عــائــاتـهــم ،وال ـعــديــد من
المجمعين.
رواد
ّ

 ...وفي األفنيوز

وألنه يعكس الثقافة والعادات
الكويتية القديمة والجميلة ،جاءت
احتفاالت بنك برقان بالقرقيعان
كمبادرة تعكس الروح الرمضانية
الـ ـغـ ـنـ ـي ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـعـ ــانـ ــي ودالالت
الـمـشــاركــة وال ـتــواصــل خ ــال هــذا
الشهر المبارك.
وخ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ــذه االح ـ ـت ـ ـف ـ ــاالت،
وزع مــوظ ـفــو ب ـنــك ب ــرق ــان هــدايــا
القرقيعان على جميع األطفال في
أجواء مليئة بالمتعة والمرح.
وت ـ ــأت ـ ــي رع ـ ــاي ـ ــة بـ ـن ــك ب ــرق ــان
ل ـهــذه ال ـم ـب ــادرة ضـمــن برنامجه
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ت ـ ـ ـحـ ـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان

"معا لنكون التغيير"،
"ً "ENGAGE
الذي يسلط الضوء على الجوانب
المهمة والـمــؤثــرة فــي المجتمع،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـعــزيــز مـســؤولـيـتــه
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال دعـ ــم
المبادرات اإليجابية ،التي تندرج
ف ــي اسـتــراتـيـجـيـتــه لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية.
ويأتي نهج حملة ""ENGAGE
تـمــاشـيـ ًـا مــع م ـبــادئ بـنــك بــرقــان،
كمؤسسة مــالـيــة كويتية رائ ــدة،
بحيث ينسجم أسلوب سياساته
مع احتياجات ومصالح المجتمع.

سيرة

٢٠

أوتار

سيرة
co
m

.
il@aljarida

taw
ab

العدد  / 4124األربعاء  22مايو 2019م  17 /رمضان 1440هـ

كاد حريق التهم ديكورات
ً
فيلم «كلمني شكرا» أن
يحول دون عودة شويكار
للسينما عام .2010

٢١
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عملية القلب المفتوح دفعت مبارك الحديبي ترك
ً
ً
ً
المخرج يوسف شاهين إلى إرثا غنائيا متنوعا في
كتابة سيناريو «حدوتة
الساحة الخليجية.
مصرية».

مسك وعنبر

٢٥

حضور كبير شهد حفل
تكريم جمعية الفنانين
الكويتيين لفريق عمل
أوبريت «مذكرات بحار».

تارانتينو مع السرية لفيلمه «once upon a
» time in hollywoodفي «كان»
جمع حفل "تشوبارد" االستثنائي أجمل
ال ـعــارضــات وال ـمــدعــوات والـنـجـمــات على
هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي،
وم ـن ـهــن :داك ــوت ــا فــانـيـنــغ ،وادي ـ ــل هــايـنــل،
وناتاليا فوديانوفا.
إلى ذلك ،طلب المخرج األميركي كوانتن
ّ
موجهة إلــى كل من
تارانتينو في رسالة
سـيـحـضــر ع ــرض فـيـلـمــه" once upon a
ّ
سيقدم في إطار
 "time in hollywoodالذي
المسابقة الرسمية للمهرجان ،عدم اإلفشاء
بمضمون هذا العمل الجديد والمحافظة
على سريته.
وكتب السينمائي في هذه الرسالة التي
نشرت عبر الحساب الرسمي في "تويتر"
لعمله الـجــديــد ه ــذا" :أح ـ ّـب السينما ،كما
ّ
ّ
ونستعد لكشف النقاب عن قصة
تحبونها.
ّ
متحمس لتشارك الفيلم مع
جديدة .وأنــا
الجمهور .
ّ
ّ
ّ
وقــال "جــل مــا أطلبه هــو أن يتجنب كل
منكم الكشف عن أي تفاصيل من شأنها
أن تـحــرم الـمـشــاهــديــن فــي المستقبل من
التجربة عينها ا لـتــي ستخوضونها مع
الفيلم".

وقليلة هي المعلومات التي رشحت عن
هذا العمل الجديد.
وأحــداث القصة تدور في لوس أنجلس
س ـن ــة  1969ومـ ـح ــوره ــا مـ ـغ ــام ــرات نـجــم
ال ـم ـس ـل ـســات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ريـ ــك دال ـت ــون
(ليوناردو دي كابريو) وكليف بوث (براد
بـيــت) ال ــذي يحل محل الممثل فــي بعض
الـمـشــاهــد وجــارتـهـمــا الـتــي ت ــؤدي دوره ــا
مارغو روبي.
وال يقدم الشريط الترويجي لـلفيلم أي
تفاصيل إضافية عن العمل التاسع لمخرج
"ب ــال ــب ف ـي ـك ـشــن" ال ـحــائــز ج ــائ ــزة الـسـعـفــة
الذهبية في .1994
ً
وليس تارانتينو أول مخرج يوجه طلبا
من هذا النوع لجمهور مهرجان "كــان" إذ
قام المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-
ً
هو بالمثل ،طالبا من النقاد عدم اإلفصاح
عن جزء ّ
معين من فيلمه الذي يعرض في
إطار المسابقة الرسمية.
وق ـبــل ش ـهــر ،ق ــام األخ ـ ــوان أن ـت ــون وجــو
روسي بنشر رسالة عبر شبكات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي س ـ ــأال ف ـي ـهــا ال ـم ـح ـب ـيــن ع ــدم
اإلفصاح عن خاتمة "أفنجرز :آند غايم".

وكعادته أثار دييغو مارادونا عاصفة من
السخرية بسبب فيلمه الجديد عن حياته
و طــا لــب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه
الشهر المقبل.
و فــي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي
الممتد لساعتين عن النجم األرجنتيني
ُ
الـمـثـيــر لـلـجــدل ك ـتــب" م ــارادون ــا المتمرد
والـبـطــل والـمـحـتــال" لكن الــاعــب السابق
الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة
"المحتال".
وق ــال م ــارادون ــا فــي مقابلة تلفزيونية
"لعبت كرة القدم وحصلت على المال من
الــركــض خلف ال ـكــرة ،ولــم أكــن السبب في
االحتيال على أي شخص.
وأضــاف إذا وضعوا ذلــك لجذب الناس
للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم
سلكوا الطريق الخطأ ال أحب هذا العنوان
وإذا لم أحــب العنوان فإني لن أذهــب إلى
الفيلم ال تذهبوا وتشاهدوه".

داكوتا فانينغ

ً
َّ
دي كابريو يلتقط صورة لمورنو جوليان مور روجت وثائقيا عن اإليدز كولن فيرث بطل فيلم جديد

جوليان مور

كاميال مورنو
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورة للنجم العالميليوناردو دي كابريو في
أحد الفنادق في فرنسا تظهر التقاطه صورة لحبيبته عارضة األزياء كاميال مورنو التي
ً
تصغره بنحو  23عاما ،وبدا من الواضح االهتمام الكبير الذي يعطيه ليونادرو لكاميال.
وكانت قد بدأت عالقة "ليوناردو دي كابريو" ،بطل فيلم  ،Titanicوكاميال مورون ،في
شهر أبريل الماضي.

قالت جوليان مور الممثلة الحاصلة على جائزة األوسكار ،إن مرورها بتجربة العناية
بشخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب "اإليدز" كان الدافع وراء اتخاذها قرار
المساعدة في ترويج الفيلم الوثائقي "فايف بي" الذي يتحدث عن أبطال غير معروفين
اعتنوا بمرضى إيدز في الثمانينيات.

كولن فيرث
يــؤدي الممثل البريطاني كولن فيرث ،الحائز جائزة أوسكار ،دور البطولة في فيلم
جديد عن الحرب العالمية الثانية.
ويحمل الفيلم عنوان "أوبيريشن منسميت" وهو مقتبس من كتاب لبن ماكنتر يحمل
العنوان نفسه ،وفق ما ذكرت مجلة "فاراييتي".
(أ ف ب)

ورثة هيوستن إلصدار ألبوم جديد
وجولة بتقنية هولوغرام
أب ـ ـ ــرم ورث ـ ـ ــة وي ـت ـن ــي ه ـيــوس ـتــن
اتـ ـف ــاق ــا إلح ـ ـيـ ــاء ذك ـ ـ ــرى ال ـم ـغ ـن ـيــة
األمـيــركـيــة قــد يفضي إل ــى صــدور
أل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ف ـ ـيـ ــه أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات لـ ـ ــم ت ـن ـشــر
ســابـقــا ،وجــولــة تـقــوم عـلــى تقنية
ص ــور تجسيمية ثــاثـيــة األب ـعــاد
(هولوغرام).
وقـ ـ ـ ــد أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
الموسيقي "برايمري وايف ميوزيك
بابليشينغ" إبــرام اتفاق مع ورثة
المغنية التي توفيت في عام ،2012
استحصلت بموجبه على  50في
ال ـم ـئــة م ــن مـحـفــوظــاتـهــا ،ب ـمــا في
ذ لــك الحقوق المرتبطة بأغانيها
وأف ــام ـه ــا وال ـم ـن ـت ـجــات المشتقة
منها.

وتــوف ـيــت ه ـيــوس ـتــن ،ال ـتــي تعد
ال ـف ـن ــان ــة الـ ـح ــائ ــزة أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مــن
الجوائز في التاريخ ،عن  48عاما،
إثــر إدم ــان الـمـخــدرات ،وفــي خالل
 10س ـنــوات ،تحولت مــن معبودة
الجماهير فــي الــواليــات المتحدة
إل ـ ــى ن ـج ـم ــة ت ـت ـص ــدر ف ـضــائ ـح ـهــا
أخبار المشاهير.
وقـ ــالـ ــت ب ـ ــات ه ـيــوس ـتــن قــري ـبــة
ال ـم ـغ ـن ـيــة والـ ـمـ ـش ــرف ــة عـ ــل تـنـفـيــذ
وصيتها في بيان إن "هذه الشراكة
ستساهم في اإلشعاع الفني إلرث
هيوستن".
وكانت قد قالت في تصريحات
لصحيفة ن ـيــويــورك تــايـمــز" :قبل
وفـ ــات ـ ـهـ ــا ،كـ ـ ــان اسـ ـمـ ـه ــا مــرت ـب ـطــا

بمسائل سلبية ّ
جدا ،ولم يكن هناك
م ـج ــال ل ـت ـقــديــم ال ـمــوس ـي ـقــى .وقــد
تناسوا موهبتها وطغت مشاكلها
الشخصية على مسيرتها".
وأوض ـحــت أن الـهــدف الرئيسي
من هذه الشراكة هو تنظيم جولة
تتضمن صورا تجسيمية باألبعاد
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة لـ ـهـ ـي ــوسـ ـت ــن ،ق ـ ــد ت ـل ـي ـهــا
ات ـف ــاق ــات حـ ــول م ـن ـت ـجــات مشتقة
ّ
وربما عرض في برودواي.

ويتني هيوستن

١٨

توابل ةديرجلا

ثقافات
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طوابع بريدية تسرد تاريخ اإلمارات العربية
ً
تعتبر شاهدا على التطورات الكثيرة التي عاشتها البالد

ً
ال يقتصر التاريخ على الكتب ،بل ُيلصق أيضا على الجهة األمامية من الظروف .وفي ًحالة ًاإلمارات العربية
ّ
المتحدة ،تشكل قطعة الورق المربعة الملونة هذه في الزاوية اليمنى العلوية مرشدا معبرا عنً التطورات
الكثيرة التي شهدتها قصة هذا البلد .وضمن هذا اإلطار ،احتضنت إمارة رأس الخيمة معرضا للطوابع القديمة
يستعرض تاريخ هذه القطعة الورقية المربعة.
تشمل هذه الطوابع األولى التي أصدرتها
حـكــومــة رأس الـخـيـمــة ،وق ــد ظـهــرت عليها
صورة الحاكم الراحل الشيخ صقر بن محمد
ً
القاسمي ،فضال عن شجر نخيل وداو مبحر.
كذلك حملت عبارة " ،"Ras Al Khaimaاسم
اإلمـ ــارة بــالـخــط الـعــربــي الـقــديــم ،وقيمتها
ُ
بالروبية الهندية .تظهر هذه الطوابع التي
صدرت في عام  1964أن رأس الخيمة كانت
تسير على الدرب نحو االستقالل مع أنها ما
كانت قد بلغته بعد.

جيمس النغتون
ذي ناشونال

الطوابع اإلماراتية
األولى حملت
صورة الشيخ
زايد آل نهيان إلى
جانب صور أخرى
مختارة

القرن التاسع عشر
كانت هذه السنة التي أسست فيها رأس
ً
الخيمة مكتبها البريدي ،علما أنها كانت
آخر إمارة تتخذ هذه الخطوة بين اإلمارات
السبع .كانت العملة المتبعة الروبية ،كما
فرضت بريطانيا التي تولت شــؤون رأس
الخيمة الخارجية بعد سلسلة من المعاهدات
في القرن التاسع عشر والحملة التي شنها
جنودها على هذه المدينة في عام .1809
وانـ ـطـ ـب ــق األم ـ ـ ــر ع ـي ـن ــه ع ـل ــى اإلم ـ ـ ـ ــارات
الـســت األخـ ــرى ،لــذلــك مــن الممكن مالحظة
يــد اإلمـبــراطــوريــة البريطانية الطولى في
الترتيبات البريدية طوال أكثر من مئة سنة
في اإلمــارات العربية المتحدة ،التي ُدعيت
آنذاك إمارات الساحل المتصالحة.
طالبت مجموعة من التجار من كراتشي
تعيش في دبي بإقامة فرع لخدمات البريد
الهندية في المدينة .وحصلت على مبتغاها
في  19أغسطس عام  .1909وطوال خمسين
سنة ،خرجت الطرود والرسائل من المدينة
وهــي تحمل عالمة تعطيل لطوابع تحدد
مصدرها "دبي".
ً
ك ــان ــت الـ ـط ــواب ــع الـم ـسـتـعـمـلــة أح ـي ــان ــا
بريطانية وهندية ،وصارت بعد االستقالل
ً
عام  1947من باكستان والحقا من مسقط في
سلطنة عمان حتى عام  1961حين صدرت
طوابع إمارات الساحل المتصالحة.

في عام  1909أنشئ
مكتب لخدمات
البريد في دبي

•

خدمات بريدية

ً
فــي أبــوظـبــي ،كــان الـنـظــام أكـثــر تعقيدا،
قليلون األجــانــب الــذيــن كانوا
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزورون ه ـ ــذه
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة قـ ـب ــل
خمسينيات القرن
الماضي .ولم تنشأ
حاجة حقيقية إلى
خدمات بريدية إال
م ــع وص ـ ــول أع ـ ــداد

الروبية الهندية

جمع الطوابع

نماذج متنو

عة من الطوابع

من أبــرزهــم فينبار
ك ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ،أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
مـتـخـصــص ف ــي جمع
الطوابع ودراستها أدار
قسم الطوابع في متجر "ماسي"
في نيويورك .وتشمل إنجازات
ك ـي ـنــي الـ ـكـ ـب ــرى ت ــرت ـي ـب ــه بـيــع
الطابع األكثر نــدرة في العالم:
طابع غويانا البريطانية بقيمة
سنت واحــد ،في عــام  1940لقاء
 40ألف دوالر أميركي.
فـ ــي ع ـ ــام  ،1963ع ـق ــد كـيـنــي

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

كبيرة من المهندسين وعمال البناء بغية
التنقيب عن النفط.
كـ ــان ك ـث ـيــرون م ــن ه ـ ــؤالء يـعـيـشــون في
ً
جزيرة داس ،وبدءا من منتصف خمسينيات
ً
القرن الماضي ،صار البريد يصل مباشرة
مــن الـبـحــريــن ،حـيــث أقــامــت وكــالــة البريد
البريطانية لـشــرق شبه الـجــزيــرة العربية
مقرها ،وهكذا حملت الرسائل التي ُب ُعث إلى
الوطن عالمة "البحرين" البريدية ،وإن أرسلت
من مكتب الوكالة في داس.
تبدل هذا الوضع عام  ،1963بحلول تلك
الـفـتــرة ،ك ــان النفط يتدفق وراحـ ــت مدينة
ً
أبــوظ ـبــي ت ـتـ ّ
ـوســع يــوم ـيــا م ــع تـنــامــي عــدد
سكانها بسرعة .فــي شهر م ــارس مــن تلك
السنة ،فتحت وكالة البريد البريطانية أول
فرع لها في أبوظبي ،واقترحت أن تستعمل
طــوابــع إم ـ ــارات الـســاحــل الـمـتـصــالــح التي
صــدرت بــادئ األمــر في دبي وحملت صور
أشجار نخيل ومراكب داو.
ُح ـ ــددت قيمتها بـخـمـســة بـ ـي ــزات ،الـتــي
ّ
كــانــت كــل مئة منها تشكل روبـيــة واح ــدة.
َ
لم تحظ هذه الفكرة برضى حاكم أبوظبي
الشيخ شخبوط الذي أراد طوابعه الخاصة.
وفي  30مارس عام  ،1964أصدرت أبوظبي
طوابعها األولى التي حملت صورة الشيخ
ً
شخبوط ،فضال عن غزال ،القصر الملكي في
قصر الحصن ،وحتى حفار نفط في صحراء
تجوبها جمال.
ُح ــددت قيمة هــذه الـطــوابــع بنسخة من
الــروب ـيــة الـهـنــديــة ُع ــرف ــت بــروب ـيــة الخليج
ً
العربي ،مع أن أبوظبي كانت تستخدم أحيانا
الدينار البحريني كعملة لها.
في عام  ،1966انتقلت السلطة من الشيخ
شخبوط إلــى الشيخ زايــد ،األب المؤسس.
بالطوابع القديمة،
استمر العمل في البداية ُ
لكن صورة الحاكم السابق غطيت بطباعة
ُحددت قيمة الطابع بالدينار .وبعد سنتين،
أصــدرت طوابع جديدة في الذكرى الثانية
لتسلم الشيخ زايد السلطة وحملت صورة
الحاكم مع شعار اإلمارة.
طبعت ه ــذه ال ـطــوابــع شــركــة Harrison
 and Sonsفي لندن ،التي تولت إنتاج طوابع
المملكة المتحدة كافة ،وقد ُحددت قيمتها
بالفلس ،وهي فئة أصغر من الدينار.
بحلول تلك الفترة ،كانت بريطانيا قد
تخلت عن سيطرتها على الخدمات البريدية
فــي اإلم ـ ــارات السبع كــافــة .ك ــان الكثير من
اإلمــارات الشمالية ُيرسل البريد عبر دبي،
ل ـ ـكـ ــن الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات
سمحت لها بإصدار
طوابعها الخاصة.
وق ــد أتـ ــاح ه ــذا أمــام
البعض فرص عمل.

رمضان
الغائب!

طوابع بريدية
سلسلة من الصفقات إلنتاج طوابع لعدد
ً
من اإلمارات ،وخصوصا عجمان والفجيرة،
ً
وأجرى أيضا ترتيبات مماثلة على ما يبدو
مع إمارات ُ أخرى منها رأس الخيمة.
وهكذا أعــدت طوابع كبيرة حديثة غنية
ب ــاألل ــوان شملت شـتــى األمـ ــور مــن لــوحــات
ميكيالنجيلو فــي كنيسة سيستينا إ لــى
حياة الرئيس األميركي جون كينيدي وحتى
األلعاب األولمبية الشتوية.

مرتفعات القمر
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،تـشـمــل مـجـمــوعــة
ريتز-كارلتون طابعين مخصصين لمهمات
ال ـف ـض ــاء ف ــي س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـمــاضــي
وسبعينياته ّ
يكرمان رواد الفضاء الروس
وأبولو  ،14أول مركبة تحط على مرتفعات
القمر وثالث مركبة تنزل على القمر.
تشير ال ـت ـقــديــرات إل ــى أن رأس الخيمة
وحدها أصدرت أكثر من  900طابع في تلك
الفترة .وتشمل األمثلة المعروضة األخرى
ً
ً
احتفاال بألف ليلة وليلة وتكريما لمستكشف
ُ
القرن الخامس عشر أحمد بن ماجد الذي ولد
في هذه المنطقة .تحتفل مجموعات معروفة
ً
أخرى بعيد األم وتشمل صورا للموناليزا،
مسرحيات أوبرا شهيرة ،والفصول األربعة
ً
لفيفالدي ،فـضــا عــن طــابــع عــام  1968عن
عيد الميالد.

غرامة كبيرة

ّ
شكلت هــذه الـطــوابــع ،الـتــي كــان الهدف
منها جــذب هــواة جمع الطوابع ال لصقها
ً
على الرسائل ،مصدر عائدات مهما لإلمارات
الفقيرة .فقد وصلت عائداتها في ذروتها إلى
ً
ُ 70ألف جنيه استرليني سنويا وفق تقرير
نشر عــام  1969فــي الصحيفة البريطانية
"تايمز" ،أي ما يعادل خمسة ماليين درهم
اليوم.
ً
أصــدرت عجمان أيضا سلسلة من تسع
طـبـعــات فــي الـمـنــامــة ،منطقتها الصغيرة
المحاطة باليابسة ،وفتحت مكتب بريد
ُ
هناك في شهر يوليو عــام  1966كي تختم
هــذه الطوابع بالشكل الصحيح .لكن هذه
ـواة جمع الطوابع
الطوابع ،التي يعرفها هـ ُ
الدوليون باسم "الكثبان" ،أنتجت بكميات
كبيرة ،ما أدى إلى تراجع قيمتها ال محالة.

ً
نتيجة لــذلــك ،مــا ع ــاد معظمها مــدرجــا
في فهارس جامعي الطوابع .كذلك ُ لم تسر
على ما ُيرام مع كيني ،الذي أدين في
األمور ُ
كبيرة بسبب
غرامة
عليه
رضت
وف
النهاية
ُ
صفقة عقدها مع جزر كوك ،بعدما خصصت
األمـ ـ ــوال ،ال ـتــي ك ــان ُيـفـتــرض أن ت ــؤول إلــى
صندوق تقاعد في الحكومة ،لتمويل حملة
الوزراء آنذاك.
انتخاب رئيس ُ
ف ــي ع ــام  ،1972أن ـش ـئــت خ ــدم ــات بــريــد
وطنية .ومع والدة الدرهم اإلماراتي في عام
ُ
 ،1973أعدت كل الترتيبات ُليصدر هذا البلد
الـجــديــد طــوابـعــه الـبــريــديــة األول ــى بعملته
الخاصة.

صور مختارة
حملت الطوابع اإلماراتية األولى صورة
الشيخ زاي ــد إلــى جــانــب صــور مختارة من
كــل إم ــارة مــن اإلمـ ــارات ،مثل جسر المقطع
الجديد في أبوظبي ،برج الساعة بديرة في
دبي ،وقصر الحاكم في عجمان .كذلك ظهرت
على طوابع أخرى خارطة للخليج العربي مع
تمثيل اإلمارات العربية المتحدة بعلم البلد
وشعاره الجديد المتمثل بالصقر .تراوحت
قيمة هذه الطوابع بين خمسة فلوس و1.25
درهم.
منذ ذلك الحين ،واصلت خدمات البريد
اإلماراتية إصدار الطوابع ،سواء لالستخدام
ال ـعــام أو ضـمــن طـبـعــات تحيي مناسبات
خاصة أو اليوم األول لصدور الطابعّ .
كرم
آخر طوابعها زيارة البابا فرانسيس ،سباق
الــدراجــات الهوائية فــي أبوظبي ،مهرجان
الشيخ زايد التراثي ،وشرطة دبي.
رغ ــم ان ـت ـشــار ط ــواب ــع "ال ـك ـث ـبــان" القليلة
ً
القيمة ،يبقى بعض الطوابع األقدم مطلوبا،
حسبما يؤكد ستانلي غيبونز الذي ُيعتبر
ً
مرجعا لجامعي الطوابع.
صحيح أن قيمتها لن تبلغ الـ 9.4ماليين
ً
دوالر التي ُدفعت أخيرا لقاء طابع غويانا
البريطانية ،إال أن الطبعة األولى من طوابع
أبوظبي ما زالت تحقق نحو  1500درهم.
ُ
ً
على سبيل الـمـثــال ،تـعــرض راهـنــا على
مــوقــع  eBayورق ــة مــن خمسة صـفــوف من
الطوابع تعود إلى عام  ،1971ويظهر فيها
الشيخ زايد مع حرف عربي ،لقاء  2700دوالر.

ُّ
تسلق الهرم ...جريمة متكررة تزعج الملك خوفو

يختلف شهر رمضان في منظور العبادات اإلسالمية عن
باقي شهور العام .وهذا االختالف هو ما يعطي هذا الشهر
خصوصيته وتفرده .رمضان شهر :الصوم ،والقرآن ،وليلة
الـقــدر ،والبركة ،والفضل ،وصــاة التراويح والقيام ،وصلة
ً
ـرا الشهر الــذي يفرح المسلمون بأنهم ّ
أتموا
القربى ،وأخـيـ
َّ
بعيد من أعياد اإلسالم ،أال
صيامه وقيامه ،ومن الله عليهم
ِ
وهو عيد الفطر.
رمضان ،بقدر ما هو شهر كباقي الشهورّ ،فهو شهر عبادة.
ّ
لينقي روحه من كل
شهر يتقرب به اإلنسان المسلم من اللهّ ،
ما علق بها من أدران ،مثلما يصوم كي ينقي جسده من كل
ما ّ
مسه من سموم .وهذا االقتران األساسي بين صوم الروح
وصوم الجسد ،جعل من ساعات وأيام رمضان ساعات عبادة
ّ
وخشوع وسالم وخلق حسن .حتى ان تعاليم اإلسالم تحث
على التحلي باألخالق الحسنة ،بأن يكون ّ
رد المس لما يعرض
لــه مــن مضايقة هــو عـبــارة" :اللهم إنــي صــائــم" ،وبـمــا يعني
تربية النفس اإلسالمية على شيء من الصبر والرد الجميل،
وتجاوز الموقف اإلنساني بالتي هي أحسن .وفي موازاة ذلك
يأتي الفهم الواجب للصوم بأنه صوم جوارح ،وليس للبعض
مــن صــومــه إال جــوعــه وعطشه .لـكــن ،الــراصــد لـحــال رمضان
والمسلمين هذه األيام يرى بوضوح الهوة التي باتت تفصل
بين رمضان كشهر عبادة وتعبد ،وبين رمضان شهر الصرف
الـمــالــي الــزائــد ،وشـهــر الـتـســوق ،وشـهــر سـبــاق المسلسالت
الرمضانية ،وشهر السهر ،وشهر المناسبات االستهالكية
المتجددة التي ال تقف عند حد .وهذه السلوكيات في مجملها
نزعت عن رمضان أجمل وأهم ما فيه؛ نزعت عنه الروحانية،
ً
حتى عاد غريبا بين أهله في أوطان المسلمين.
سبب يقلب األمــر ،بــأن يكون شهر الصوم هو
فليس من
ٍ
شهر المأكل ،وشهر الصرف المالي المبالغ فيه! شهر العبادة
يتحول إلى شهر مشاهدة مسلسالت تلفزيونية ال تنتهي!
وك ــأن وح ــش الـلـحـظــة اإلنـســانـيــة ال ـعــابــرة فــي المجتمعات
االسـتـهــاكـيــة ،لحظة ضجيج مــواقــع اإلن ـتــرنــت ،ومـحــركــات
الـبـحــث ،وث ــورة الـمـعـلــومــات ،رم ــت بثقلها عـلــى ه ــذا الشهر
الفضيل فسلبت منه روحه األجمل.
كـبــرت فــي بـيــت ،وكجميع بـيــوت المسلمين ،حيث لشهر
ّ
رمـضــان أنـفــاس معطرة خاصة بــه ،وحـضــور ال يشبه بقية
أيام السنة .كبرت في بيت ،اقترن به شهر رمضان بقراءة أبي
للقرآن .واقترن بصالة التراويح ،واقترن بحالة من السالم
والطمأنينة وصلة الــرحــم التي تعم أرج ــاء البيت والـحــارة
والبلد .وهذا كله كان يأتي مقترنا بسلوك إنساني مختلف
عن باقي أيام السنة ،حيث الرحمة والتراحم ،والطيب والطيبة،
وشيء جميل من فرح ومرح األطفال.
في ظل عالم يضج بالقلق والتوتر والوحشية والحروب
ً
والقتل والدمار ،بات المجتمع البشري أكثر ما يكون وعيا
بأهمية م ــدارس الـتــأمــل ،وانـتـشــرت هــذه ال ـمــدارس فــي طول
وعرض العالم ،وهي جميعها إنما تحاول أن تأخذ اإلنسان
في رحلة لعالمه الداخلي ،كي ينأى بنفسه عن كل ما ّ
يشوش
ويلوث فكره وروحــه .مــدارس التأمل حــول العالم ،وبجميع
ً
قناعاتها ،تحاول جاهدة أن تجعل من اإلنسان أكثر سالما
ً
مع نفسه ومع ما يحيط به .وال أظن أن أيا من هذه المدارس
يستطيع م ـج ــاراة فـكــر وفـلـسـفــة ال ـصــوم وق ــدرت ــه عـلــى أخــذ
اإلنسان إلى مسالك النأي عن كل ما من شأنه أن يلوث لحظته
ً
ً
روحيا وماديا.
تــأخــذنــي الــدهـشــة وأن ــا أرى سـبــاق الـمـحـطــات الفضائية
العربية إلى مسلسالت رمضانية بائسة .مسلسالت تفتقر إلى
الفني بقدر افتقارها إلى أي فكر إنساني .مسلسالت تمسخ
ً
ّ
بعص الممثلين ،بدعوة الفكاهة والتفكه ،فيأتي األداء هابطا
ً
وسوقيا لدرجة يخجل المشاهد من متابعته.
ً
ً
أفهم تماما مقولة :لست مجبورا على مشاهدة ما ال ترغب
فيه ،لكني هنا بصدد اإلشارة إلى أن ترتفع سوية المسلسل
الـعــربــي بـمــا يـتـنــاســب وال ـفــن كقيمة إنـســانـيــة راق ـي ــة ،وبما
يتناسب وطبيعة روح ومشاكل العصر الذي نحيا.
رمضان شهر غريب ،وكل سنة يزداد غربة عما يدور حوله.

إصدار

«الفرد والمجتمع» يركز على
اإلنجازات البشرية المعرفية

أحدث واقعة بطلها مدرب سباحة مصري لم يستجب لتحذيرات شرطة اآلثار
شهدت أهرامات الجيزة ّ(إحدى عجائب الدنيا السبع) واقعة أثارت
الجدل قبل أيام ،حين تسلق شخص هرم خوفو (الهرم األكبر) ،ووصل
إلى قمته وانتزع الساري الخشبي الموجود في أعلى نقطة ،ورشق
قوات األمن بالحجارة ،بعدما وجهت له تحذيرات بالتوقف عن مواصلة
التسلق.

•

ّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ّ
أث ــارت الــواقـعــة الـتــي تشكل جريمة
يعاقب عليها القانون المصري ،حفيظة
المهتمين بــالـشــأن األثـ ــري فــي مصر،
ً
وقــال البعض تعليقا على الواقعة إن
مــا ح ــدث جــريـمــة تـنـطــوي عـلــى إهــانــة
للتاريخ والـحـضــارة المصرية ،بينما
ك ـت ــب آخـ ـ ـ ــرون ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي "فيسبوك" إن هذه الجريمة

شاب تركي على قمة الهرم عام 2017

تسبب اإلزعاج للملك خوفو وللفراعنة
ً
ع ـمــومــا ،وتـعـكــس اسـتـهــانــة ب ـمــوروث
حضاري ال مثيل له على وجه األرض.
وألقت شرطة السياحة واآلثار وأمن
اآلث ـ ــار ال ـق ـبــض ع ـلــى مــرت ـكــب الــواق ـعــة
وأحـيــل إلــى النيابة العامة للتحقيق،
لتبين أنه مصري يعمل مدرب سباحة
ً
( 27ع ــام ــا) ،يـقـيــم ف ــي مـنـطـقــة "ال ـك ــوم
األخ ـ ـضـ ــر" ال ـت ــاب ـع ــة ل ـضــاح ـيــة ال ـه ــرم،
ً
وب ـســؤالــه لــم ي ـبـ ِـد سـبـبــا لـقـيــامــه بـهــذا

الفعل ،في حين ال تزال األجهزة المعنية
تواصل استكمال فحص موقفه واتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة.
إلى ذلك ،كشف مدير منطقة آثار الهرم،
أشــرف محيي ،مالبسات الواقعة ،حيث
قال في تصريحات له ،إن الشاب دخل كأي
زائر عادي بتذكرة دخول ،وبمجرد دخوله
المنطقة سارع نحو هرم خوفو ،وتسلقه
حتى وصل إلى قمته ،وأخذ بعض القطع
الخشبية الـمــوجــود بالمثلث الخشبي
أعلى قمة الهرم ،وألقاها على المارة في
ً
المنطقة ،مضيفا" :ق ــوات األم ــن الحقت
الشاب ،وتم إنزاله من أعلى قمة الهرم".
بينما قــال األمين العام للمجلس
األعـلــى لــآثــار ،مصطفى وزي ــري ،إن
لوائح المجلس تمنع صعود الهرم
األك ـ ـبـ ــر ،ولـ ـه ــذا ت ــم ت ـح ــوي ــل ال ـش ــاب
مرتكب الواقعة إلى النيابة.
ولم تكن تلك هي الواقعة األولى التي
يقوم فيها أشخاص بتسلق الهرم ،فخالل
ّ
ً
ديسمبر الماضي تسلق الهرم ليال مصور
دنماركي ُيــدعــى أنــدريــاس هفيد برفقة
ً
ً
صديقته ،وأث ــارت الواقعة جــدال واسعا
حيث التقط المصور صورة مخلة له مع
صديقته أعلى قمة الهرم.
ّ
وفـ ــي م ـ ــارس  2013ت ـســل ــق ال ـهــرم
ً
ل ـيــا ســا ئـحــون روس بينهم مصور
فوتوغرافي يدعي فيتالى راسكالوف،
ً
والتقطوا ألنفسهم صورا تذكارية فوق
قـمـتــه ،بـعــدمــا غــافـلــوا ح ــراس منطقة
األهـ ــرامـ ــات واخـ ـتـ ـب ــأوا ف ــي م ـك ــان ما

غالف اإلصدار

•

حتى ال يتم منعهم من صعود الهرم.
وفي فبراير  ،2016اتخذت السلطات
ً
المصرية قرارا بمنع دخول سائح ألماني
يــدعــى أن ــدري ــج كيسيلسكي مــن دخــول
مصر مدى الحياة ،بعدما خالف القانون
بتسلقه هرم خوفو نهارا والتقاطه صورا
تذكارية أثناء تسلقه.
وخـ ـ ــال الـ ـع ــام ذات ـ ـ ــه ،ارتـ ـك ــب ش ــاب
م ـصــري الـجــريـمــة ذات ـهــا ال ـتــي يعاقب
عليها القانون المصري ،حيث قام طالب
في كلية التجارة ُيدعى هشام مصطفى،
بتسلق الهرم األكبر ووصل إلى قمته،
ووثق ذلك بمجموعة من الصور التي
التقطها بطريقة "السيلفي".

وف ــي ع ــام  2017ن ـجــح ش ــاب تــركــي
ّ
ُي ــدع ــى ك ــورم ــوج ــو ف ــي ت ـس ــل ــق ال ـه ــرم
وال ــوص ــول لـلـقـمــة ،ووث ــق ذل ــك بمقطع
فـيــديــو نـشــره عـلــى حـســابــه الشخصي
بموقع "فيسبوك" ،وبينما كــان يصعد
الهرم سمع تحذيرات الشرطة له ودعوته
لـلـنــزول ،إال أن ــه واص ــل الـصـعــود حتى
ً
القمة والتقط صورا تذكارية من موقعه.
ويــزخــر مــوقــع غــوغــل بـصــور كثيرة،
يــرجــع معظمها إل ــى النصف األول من
القرن العشرين ،وبعض الصور يعود إلى
عام  ،1875التقطت ألناس يتسلقون الهرم
األكبر ،ويقفون في أعلى قمته ،إذ لم يكن
ً
هذا الفعل مجرما في ذلك الوقت.

القاهرة  -محمد الصادق

صــدر أخـيــرا عــن المؤسسة المصرية الــروسـيــة للثقافة
والـعـلــوم ،كتاب "الـفــرد والمجتمع" ،تأليف إيرينا فاتيفا؛
وترجمة محمد مجدي.
ويعد الكتاب إص ــدارا عالميا مرجعيا ،يقدم اإلنـجــازات
الرئيسة لميادين المعرفة المختلفة ،وتبلور الكاتبة إيرينا
فاتيفا صياغات علمية ضرورية لمفاهيم حياتية نعيش
بها :االحتياجات ،والمصالح والمحفزات ،والقيم ،والمعايير،
والجزاءات االجتماعية واألخالق ،وأنماط الحياة.
ويتعرض الكتاب لنشاط الفرد المهني ومساره ،وعالقة
ذلــك بالتعليم والمعرفة اللذيـن يؤديان إلــى تحقيق الفرد
للنجاح وتجنب ا لـفـشــل ،إذ إنهما – التعليم وا لـمـعــر فــة –
يــؤديــان بــالـضــرورة إلــى تأهيل الـفــرد للقيام ب ــدور قيادي
كاريزمي في مجتمعه.
وتقدم إيرينا فاتيفا تحليال لعالقة "الـفــرد والمجتمع"
لتصل بنا إلى طرح رؤيتها عن "اإلنسان الكامل" ،وهو ذلك
المفهوم الــذي يجسد سعي اإلنـســان إلــى تطويع "تحقيق
ال ــذات" كقمة االحتياجات اإلنسانية التي تمنح للفرد في
مجتمعه "حريته المطلقة" ،تلك الحرية التي تزيل التوتر
الناجم عن مقارنة النفس باآلخرين ،وتتخطى أي عوامل
خارجية كالمجد والتقدير .إنها حالة تتحقق بتوافر قيم
الجمال والخير.
يأتي كتاب "الفرد والمجتمع" في إطار مساهمة "المؤسسة
المصرية الروسية للثقافة والعلوم" في مبادرة إعالن عام
 2020عاما للثقافة المصرية الروسية.

توابل ةديرجلا
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حال شيحة :ال عالقة لخلع الحجاب بعودتي للتمثيل

ً
«كنت قلقة من الوقوف مجددا أمام الكاميرات»

أخبار النجوم

حنان مطاوع وريهام
عبدالغفور متفوقتان

عادت الفنانة حال شيحة لتشارك في الدراما الرمضانية لتسجل أول وجود فني لها منذ نحو  12عاما عبر ظهورها في مسلسل
«زلزال» .في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث حال عن المسلسل الجديد وكواليس عودتها للتمثيل واختياراتها المقبلة وغيرها
من التفاصيل.
القاهرة – هيثم عسران

محمد رمضان
ممثل لديه
جمهور كبير
يحب أن
يشاهد أعماله

• ال ـب ـع ــض ربـ ــط ب ـي ــن ق ــرار
خلعك الـحـجــاب وق ــرار عودتك
لـ ـلـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ،ه ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا الـ ــربـ ــط
صحيح؟
 ثـ ـم ــة اشـ ـ ـخ ـ ــاص ك ـث ـي ــروني ـع ـت ـق ــدون ذلـ ـ ــك وم ـن ـه ــم والـ ــد
ابـنــائــي ،لكن فــي الحقيقة وانــا
اتـ ـح ــدث ب ـم ـن ـت ـهــى الـ ـص ــدق ان
مـســألــة خـلــع ال ـح ـجــاب ل ــم يكن
لها دخل من قريب أو بعيد في
مسألة الـعــودة للتمثيل ،ولكن
ما حــدث هو رغبتي في العمل
لـلـمـسـتـقـبــل وت ـن ـف ـيــذ م ــا اح ـلــم
ب ــه ،وم ـنــذ طـفــولـتــي اح ــب الـفــن
واعشقه ودائما ما احلم بأدوار
اريد ان اقوم بتقديمها ،وخالل
ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة ش ـع ــرت بــأن
ليس لدي أحالم للمستقبل لذا
سعيت لتحقيق احالم الطفولة
فـ ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل ،وال ـ ـفـ ــن ك ـبــاقــي
الـمـجــاالت ،تـكــون مـســؤوال فيه
فقط عما تختاره والصورة التي
تـخـتــار ان ي ــراك الـنــاس عليها،
فــأي مـجــال بــه الجيد وال ــرديء
واالنسان هو صاحب القرار.
• ألم تخافي من االنتقادات
التي واجهتك؟
ً
 أعــرف جيدا من البداية انقـ ــراري سـيـتــرتــب عـلـيــه الـعــديــد
م ــن االمـ ـ ـ ــور ،خ ــاص ــة ان ه ـنــاك
فتيات صدمن فــي ق ــراري وهن
مــن متابعي اثـنــاء فـتــرة ارت ــداء
ال ـن ـقــاب ،لـكــن فــي الـنـهــايــة هــذه

ح ـ ـيـ ــاتـ ــي ،وانـ ـ ـ ــا م ـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن
تـ ـص ــرف ــات ــي ،وال ـ ـن ـ ــاس بـشـكــل
ع ــام ال يـمـكــن ارضـ ــاء هـ ــم ،فــأي
شخص معرض لالنتقاد ،وعلى
ً
المستوى الشخصي اعرف جيدا
ان االح ـكــام المسبقة الـتــي يتم
اصدارها على االشخاص تكون
قاسية وكنت مستعدة وقــادرة
على هذه المواجهة ،فحتى اآلن
ه ـنــاك م ــن يـسـعــى لمحاسبتي
على تصرفاتي وهــذا ليس من
حقهم على االطالق.
• ت ـل ـق ـيــت عـ ــروضـ ــا ك ـث ـيــرة
للعودة الى الدراما لكنك اخترت
«زلزال» ،فما السبب؟
 اش ـع ــر ب ــاش ـت ـي ــاق ش ــدي ــدةللعودة للفن ،وتلقيت عروضا
بــالـفـعــل الك ـثــر م ــن ع ـمــل ب ــل ان
ال ـب ـع ــض ط ــال ـب ـن ــي ب ـ ــأن ت ـكــون
عودتي من خالل بطولة مطلقة
ل ـكــن اه ـت ـمــامــي الــرئ ـي ـســي كــان
بتقديمي لعمل يرضيني واشعر
بنفسي في الدور وهو ما حدث
بــالـفـعــل عـنــدمــا ق ــرأت «زل ـ ــزال»،
وال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة انـ ـ ـن ـ ــي ت ـح ـم ـســت
للتجربة ألن شخصية صافية
مختلفة ومليئة بالتفاصيل.
• لكنك اع ـتــذرت عــن العمل
ً
قبل ان تعودي إليه مجددا ،فما
السبب؟
 مــا حــدث هــو انني رشحتل ـب ـط ــول ــة ع ـم ــل آخ ـ ــر مـ ــن خ ــال

ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة ف ــي ال ـبــدايــة
لكني لم اشعر بأنه مناسب لي،
وب ـع ــد ذلـ ــك رش ـح ــت لمسلسل
«زلـ ــزال» ول ــم يـكــن الـعـمــل قــد تم
االنتهاء من كتابته حيث كانت
الشخصية غير واضحة المعالم
بالنسبة لي فقررت االعتذار إلى
أن تــواصــل معي السيناريست
عبدالرحيم كمال مؤلف العمل
وتـحــدث معي عــن دور صافية
والتشابه بيني وبينها وبالفعل
ع ـ ــدت ل ـل ـع ـمــل ب ـع ــدم ــا تـفـهـمــت
ال ـخ ـطــوط الــرئـيـسـيــة الـخــاصــة
بالشخصية.
• مـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ت ـج ــرب ـت ــك مــع
محمد رمضان؟
 محمد رمضان ممثل لديهجمهور كبير يحب ان يشاهد
اعماله ومحبوب من الجمهور
وه ـ ــو مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـتــي
سعدت بالتعرف عليها والعمل
معها حتى االن ،واعتبر عودتي
للتمثيل في اول مــرة معه امرا
ايجابيا بالنسبة لي.
• هــل وج ــدت صـعــوبــة في
التعامل مع اللهجة الصعيدية؟
 ال انـكــر انـنــي كنت خائفةفـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة م ـن ـه ــا ل ـك ـن ــي لــم
اس ـ ـت ـ ـغـ ــرق وقـ ـ ـت ـ ــا ط ـ ــوي ـ ــا فــي
التأقلم مع الشخصية خاصة
ب ـع ــد ال ـج ـل ـس ــات م ــع مـصـحــح
ال ـل ـه ـجــة ع ـبــدال ـن ـبــي الـ ـه ــواري
حيث شعرت باالطمئنان من
نهاية الجلسة الثانية خاصة
ان طبيعة لهجة صافية كونها
من مدينة العياط القريبة جدا
مــن الـقــاهــرة تجعلها تتحدث
ال ـص ـع ـي ــدي ــة ب ـل ـه ـج ــة خـفـيـفــة
وليست صعبة.

ريهام عبدالغفور

حال شيحة
• ه ــل ال ـخ ــوف ف ــي ال ـبــدايــة
ارتبط أيضا بالعودة والوقوف
أمام الكاميرا؟
 كنت قلقة للغاية من فكرةالعودة والوقوف أمام الكاميرات
بعد كل هذا الغياب لكن كل هذا
تـبــدل مــع م ــرور الـمـشـهــد االول
وتـصــويــره ،فشعرت كأنني لم
اغـ ــب ع ــن ال ـكــام ـيــرا وت ـج ــاوزت
هذا االمر ،وال انكر ان جزءا من
قلقي ارتبط بيقيني من وجود
ً
تقييم لــدوري بعيدا عن العمل
والـمـقــارنــة بـيــن مــا قــدمـتــه مما
وضع علي عبئا نفسيا كبيرا،
خاصة مع ثقتي بأنني مازالت
احتفظ بمكانتي لدى الجمهور
بــالــرغــم مــن طــول فـتــرة غيابي،
وهو ما لمسته من ردود الفعل
عند اعالني خبر العودة.
• ه ــل وض ـعــت ش ــروط ــا في
االعمال التي ستقدمينها خالل
الفترة المقبلة؟
 ليست شروطا ،ولكن اهدافف ــي االخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات ،ف ـل ــدي رغـبــة
ف ــي ت ـقــديــم اع ـم ــال ت ـتــوافــق مع
قناعاتي الفنية ،فالفن يحمل

ف ــي جـ ــزء م ـنــه رس ــال ــة وال ـج ــزء
االخ ـ ــر ت ـس ـل ـيــة ل ـل ـج ـم ـهــور ،وال
ارغب في تقديم اعمال مبتذلة،
ويهمني ان اقدم ادوارا مختلفة
تـعـبــر ع ــن الـمـجـتـمــع م ــن خــال
ادوار م ـخ ـت ـل ـفــة س ـ ـ ــواء ك ــا ن ــت
بـسـيـطــة او مــرك ـبــة فــالـمـهــم ان
اق ــدم مــوضــوعــات اشـعــر بانها
سـ ـتـ ـجـ ـعـ ـلـ ـن ــي اخ ـ ـ ـ ـ ــرج ط ــاقـ ـت ــي
كممثلة.
• ع ـ ـ ـ ــدت لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ع ـب ــر
السينما االماراتية ،حدثينا عن
هذه التجربة؟
 انتهيت من تصوير دوريبالفعل فــي فيلم تسجيلي عن
الشاعر الراحل طرفة بن العبد
وهو شاعر من العصر الجاهلي
رحــل في سن صغيرة ،واجسد
خــال الفيلم شخصية مذيعة
تـقــدم تـقــريــرا عنه وهــو تجربة
سينمائية مختلفة بشكل كامل،
وتـحـمـســت ل ــه لـفـكــرتــه وهــدفــه،
خ ــاص ــة ان ط ــرف ــة ق ـت ــل بـسـبــب
كتاباته عن العادات والتقاليد
وال ـف ـي ـلــم يـصـحــح الـمـعـلــومــات
المغلوطة عنه.

انفصلت عن زوجي باحترام
تقول حال شيحة انها ال تحبذ الحديث
بــاسـتـفــاضــة عــن حـيــاتـهــا الـخــاصــة لـكــن ما
تــريــد ان تــؤكــده هــو انفصالها عــن زوجها
ووالـ ــد ابـنــائـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أن ـهــا تحتفظ
مـعــه بـعــاقــة اح ـت ــرام وود مـتـبــادل تحافظ
من خاللهما على عشرة السنوات الماضية

حال شيحة مع محمد رمضان

بينهما وعلى مستقبل ابنائهما .وأضافت
حال أن مسألة االنفصال حدثت بالفعل قبل
عــدة اشـهــر فــي كـنــدا وأن االوراق الرسمية
لالنفصال جار العمل على انهائها ،مشيرة
إلــى أن لديها عــدة امــور اخــرى في حياتها
خالل الفترة الحالية.

ً
تقرير التقييم الدرامي يسجل  948مخالفة في  18مسلسال

نالت الفنانتان حنان مطاوع وريهام عبدالغفور إشادات
َ
واسعة بعد عرض الحلقات األولى من مسلسلي «لمس أكتاف»
ً
و«زي الشمس» المعروضين حاليا على شاشة الفضائيات
المصرية.
وأك ــد الـمـتــابـعــون أن تـلــك اإلشـ ـ ــادات ال ـتــي فــاقــت اإلش ــادة
باألبطال األصليين للمسلسل جاءت بسبب تمكن النجمتين من
أدواتهما التمثيلية وإعدادهما وتجهيزهما لدوريهما بصور
جيدة .وأحدثت مشاهد مطاوع في الحارة بمسلسل «لمس
أكتاف» ،من بطولة ياسر جــال ،ضجة كبيرة إلجادتها دور
السيدة الشعبية القوية التي تستطيع أن تخيف أهل الحارة.
أما عبدالغفور فأجادت دور اإلثارة في «زي الشمس» بعد
مقتلها وظهورها في مشاهد الفالش باك ،وفي الحلقات األولى
جسدت مباراة تمثيلية مميزة مع دينا الشربيني تفوقت في
بعضها.

ياسمين صبري تواجه
أزمة جديدة

ياسمين صبري
واجهت النجمة الشابة ياسمين صبري أزمة جديدة مع
انتصاف عرض حلقات بطولتها المطلقة األولى «حكايتي»
بـعــد ات ـهــام الـكــاتـبــة نــور عبدالمجيد لـهــا ولـلـمــؤلــف محمد
عـبــدالـمـعـطــي بــالـسـطــو ع ـلــى األح ـ ــداث ال ــدرام ـي ــة لــروايـتـهــا
«السكاال».
ورأت ال ـكــات ـبــة أن ال ـكــاتــب اق ـت ـبــس ال ـش ـخ ـص ـيــات وغـ ّـيــر
أسماءها ،وقام بعمل أحداث مشابهة ألحداث قصته وموازية
كـنــوع مــن أن ــوع طمس المعالم إال أنـهــا نفس الشخصيات
واألماكن بما فيها اإلسكندرية ،واستبدل بعد المشاهد مثل
مشهد االختطاف في مركب أبدله بسيارة أجرة.
وردت الفنانة الشابة على هذا األمر بأن القصة الموجودة
في المسلسل مصنوعة من الصفر ،وأنها جلست مع المؤلف
وأخبرته بأنها تريد تقديم قصة تسير في هذا االتجاه ،فقام
بنسج خطوطها الدرامية حتى خرجت بهذا الشكل.

سلوى خطاب تكرر نفسها
في «الزوجة »18

ً
األلفاظ السوقية ومشاهد العنف األكثر انتشارا في الدراما الرمضانية
أصدر المجلس األعلى
اإلعالم في مصر
ً
لتنظيم ً
تقريرا رسميا للجنة الدراما
لتقييم األعمال الدرامية
خالل األسبوع األول من
شهر رمضان.

مسلسل
«هوجان»
حصل على
 ١٦٦مخالفة
في حين سجل
«الواد سيد
الشحات» ١٣٥
مخالفة

أعلن المجلس األعلى لتنظيم
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر
الــرسـمــي األول للجنة الــدرامــا،
ً
الــذي يتضمن تقييما لألعمال
الــدرامـيــة الـمـعــروضــة فــي شهر
رم ـض ــان ال ـم ـبــارك ف ــي ع ــدد من
القنوات الفضائية.
وتبين من التقرير رصد 948
ً
مخالفة في  18مسلسال ،وحصل
مسلسالن هما «حكايتي» بطولة
يــاسـمـيــن ص ـبــري عـلــى «دي إم
س ـ ـ ــي» ،و«طـ ـلـ ـق ــة ح ـ ــظ» ب ـطــولــة
مصطفى خاطر على «ســي بي
سي» على أفضل عملين خاليين
من أي مخالفات ،بينما كان أكثر
ً
عمل حـصــوال على المخالفات
«هــوجــان» بطولة محمد عــادل
إمام على قناة الحياة.
وتبين من التقرير أن األلفاظ
السوقية واإليحاء ات الجنسية
ومشاهد العنف أكثر المخالفات
الـمــرتـكـبــة ،وفـيـمــا يـلــي ترتيب
ال ـم ـس ـل ـس ــات مـ ــن حـ ـي ــث ع ــدد
ال ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـت ــي ارت ـك ـب ـت ـهــا
ونوعها:
 - 1ه ــوج ــان 166 :مـخــالـفــة،
والـمـعــروض على قـنــاة الحياة
بطولة محمد عادل إمام ،بواقع
ً
ً
 114لفظا ســو قـيــا و 16مشهد
ع ـن ــف ،وإيـ ـح ــاء ي ــن جـنـسـيـيــن،
و 18مـشـهــد تــدخ ـيــن ،ومـشـهــد
شرب مخدرات ،ومخالفة لعدم
احـتــرام الـقــانــون ،و 3مخالفات
ك ــود ال ـط ـفــل ،و 7ل ـعــدم اح ـتــرام
اللغة العربية.
 - 2الواد سيد الشحات135 :
مخالفة ،والمعروض على قناة
دي إم سي بطولة أحمد فهمي،
ً
ً
ب ــواق ــع  86ل ـف ـظ ــا س ــوقـ ـي ــا ،و7
إيحاءات جنسية ،و 3مخالفات
كــود الطفل ،و 39مخالفة لعدم
احترام اللغة العربية.
 - 3م ـم ـل ـك ــة ا ل ـ ـغ ـ ـجـ ــر105 :
مخالفات ،بطولة حورية فرغلي
وفيفي عـبــده ،الـمـعــروض على
ً
ق ـنــاة ال ـن ـه ــار ،ب ــواق ــع  88لـفـظــا
ً
ً
ً
ســوقـيــا ودون ـيــا وم ـب ـتــذال» ،و3

مشاهد عنف ،ومشهد «إيحاءات
جنسية» ،ومخالفة تتعلق بكود
الطفل ،ومخالفتين عدم احترام
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،و 5مـخــالـفــات
تشويه صورة المرأة وإهانتها،
و 5مـ ـخ ــالـ ـف ــات «ع ـ ـ ــدم م ــراع ــاة
الهوية المصرية والعربية».
 - 4ق ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــل 89 :م ـخ ــا ل ـف ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض عـ ـل ــى ق ـ ـنـ ــاة «إم
بــي س ــي» مـصــر بـطــولــة محمد
ً
ً
ممدوح ،بواقع  37لفظا سوقيا،
و 9مشاهد عنف ،و 4إيحاء ات
جنسية ،و 10مشاهد تدخين،
و« 12عـ ـ ــدم اح ـ ـتـ ــرام الـ ـق ــان ــون،
ومـ ـخ ــالـ ـف ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـت ـم ـج ـيــد
ال ـج ــري ـم ــة ،و 8م ـخــال ـفــات عــدم
اح ـ ـت ـ ــرام الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،و5
مخالفات لتشويه صورة المرأة.
 - 5حدوتة مرة 67 :مخالفة،
ال ـم ـعــروض عـلــى قـنــاة الـقــاهــرة
والناس بطولة غادة عبدالرازق،
بواقع  35مخالفة ألفاظ سوقية
ومتدنية ومبتذلة ،و 13تدخين،
و 7شـ ـ ــرب الـ ـخـ ـم ــر ،وم ـخ ــال ـف ــة
مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات ،و 4ع ـ ـ ــدم اح ـ ـتـ ــرام
القوانين ،وإيحاء ين جنسيين
و 3عــدم احـتــرام اللغة العربية،
ومخالفتي تشويه صورة المرأة
وإهانتها.
 « - 6شـ ـ ـق ـ ــة ف ـ ـ ـي ـ ـ ـصـ ـ ــل»64 :
مخالفة ،والـمـعــروض فــي قناة
إم بــي ســي مـصــر بـطــولــة كريم
محمود عبدالعزيز ،بــواقــع 48
ً
ً
لفظا سوقيا  ،ومخالفة تتعلق
ب ــال ـح ــض ع ـل ــى الـ ـك ــراهـ ـي ــة ،و6
إي ـ ـحـ ــاء ات ج ـن ـس ـيــة ،و 5ش ــرب
خـ ـم ــر ،وم ـخ ــال ـف ـت ــي م ـ ـخـ ــدرات،
ومـ ـخ ــالـ ـفـ ـت ــي تـ ـش ــوي ــه ص ـ ــورة
المرأة.
 - 7زي الشمس 62 :مخالفة،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروض ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـن ـ ــاة إم
بـ ــي سـ ــي مـ ـص ــر بـ ـط ــول ــة دي ـن ــا
ً
ال ـش ــرب ـي ـن ــي ،بـ ــواقـ ــع  26ل ـف ـظــا
ً
ســوقـيــا ،و 4إي ـحــاء ات جنسية،
ومثلها للتدخين ،و 3مخالفات
ع ـ ـ ــدم اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن ،و7
لمخالفة كود الطفل ،و 13لعدم

سلوى خطاب
وقعت الفنانة سلوى خطاب في مشكلة كبيرة خالل عرض
مسلسل «الــزوجــة  ،»18مــن بطولة الـفـنــان حسن الـ ــرداد ،إذ
ً
ً
واجهت نقدا كبيرا بتكرارها نفس األداء التمثيلي والصوتي
لشخصياتها التي قدمتها في مسلسالتها السابقة بداية من
ً
«سجن النسا» و«لهفة» واألعمال التي قدمتها أخيرا.
ورغم أن الشخصية هنا مختلفة في المستوى االقتصادي
واالجتماعي فإنها احتفظت بطريقة الحديث التي حققت
نجاحات كبيرة وعدم خروجها من روح الشخصية ،وهو ما
سبب هجوم متابعي المسلسل عليها ،وطالبوها باالهتمام
بالتفاصيل ،إذ من الصعب أن تمر هــذه األمــور على فنانة
كبيرة ومتمكنة بحجم خطاب ،كما ُوجه االنتقاد إلى المخرج
ً
أيضا لعدم توجيهها في هذا األمر.

ملصق مسلسل «هوجان»
احترام اللغة العربية ،ومخالفة
لتشوية صورة المرأة ،ومثلها
لـ ـش ــرب الـ ـخـ ـم ــر ،وم ـخــال ـف ـت ـيــن
لعدم احـتــرام الهوية المصرية
والعربية.
 - 8فكرة بمليون جنيه42 :
مخالفة ،والمعروض على قناة
إم ب ــي س ــي مـصــر بـطــولــة علي
ً
ً
ربـيــع ،بــواقــع ّ 30لفظا سوقيا،
ومخالفتي حض على الكراهية،
وم ـش ـه ــد عـ ـن ــف ،و 6إيـ ـح ــاء ات
جنسية ،و 3مـخــا لـفــات تتعلق
بتشويه صورة المرأة.
 - 9ابــن أص ــول 34 :مخالفة،
المعروض على قناة دي ام سي
بـطــولــة ح ـم ــادة هـ ــال ،وبــواقــع
ً
ً
 25ل ـف ـظــا س ــوق ـي ــا ،وإي ـحــاء يــن
جنسيين ،و 4عدم احترام اللغة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وم ـخ ــال ـف ــة لـتـشــويــه
صـ ــورة الـ ـم ــرأة ،ومـشـهــد شــرب
مخدرات.
 - 10ولد الغالبة 31 :مخالفة،
وال ـم ـع ــروض عـلــى ق ـنــاة إم بي
سي مصر بطولة أحمد السقا،
بواقع  10مخالفات سب وقذف،
ً
ً
و 14لفظا سوقيا ،ومشهد عنف
وإيحاءات جنسية ،و 5مخالفات
لتشويه صورة المرأة.
 - 11لمس أكتاف 29 :مخالفة،
ب ــواق ــع ل ـف ـظ ـيــن س ــوق ـي ـي ــن ،و5

مشاهد عنف ،ومشهد إيحاءات
جنسية ،و 6مشاهد تدخين ،و3
ش ــرب خ ـمــر ،و 6مـ ـخ ــدرات ،و2
ع ــدم اح ـتــرام ال ـقــانــون ،و 2عــدم
احترام اللغة العربية ،ومخالفة
لتشويه صورة المرأة.
 - 12ز ل ـ ـ ـ ـ ــزال 22 :م ـخ ــا ل ـف ــة،
المعروض على قناة دي إم سي
بـطــولــة محمد رم ـضــان ،بــواقــع
 6أل ـفــاظ ســوقـيــة ،ومخالفتين
للحض على الكراهية ،ومشهد
ع ـن ــف و 5إيـ ـ ـح ـ ــاء ات جـنـسـيــة،
ومشهدي تدخين ،ومشهد شرب
م ـ ـخـ ــدرات ،وم ـخــال ـفــة لتمجيد
ال ـج ــري ـم ــة ،وم ـث ـل ـهــا لـتــوظـيــف
الدين سلبيا.
 - 13البرنسيسة بيسة22 :
مخالفة ،الـمـعــروض على قناة
ال ـح ـيــاة بـطــولــة م ــي ع ــز الــديــن،
ً
ً
بواقع  16لفظا سوقيا ،و 3حض
على الكراهية ،ومشهد عنف ،و2
لعدم احترام اللغة العربية.
 - 14الزوجة  20 :18مخالفة،
وال ـم ـعــروض عـلــى قـنــاة النهار
بـطــولــة حـســن ال ـ ــرداد ،بــواقــع 9
إي ـ ـحـ ــاءات ج ـن ـس ـيــة ،ومـخــالـفــة
سب وقــذف ،و 6ألفاظ سوقية،
و 4تشويه صورة المرأة.
 - 15سوبر ميرو 18 :مخالفة
ب ـ ـطـ ــولـ ــة إيـ ـ ـم ـ ــي سـ ـمـ ـي ــر غ ــان ــم

والمعروض على قناة النهار،
ً
ً
ب ــواق ــع « 17ل ـف ـظ ــا س ــوق ـي ــا»،
ومخالفة تتعلق بالتدخين.
 - 16ب ــرك ــة 18 :مـخــالـفــة،
ال ـم ـع ــروض ع ـلــى ق ـن ــاة سي
بي سي بطولة عمرو سعد،
بــواقــع  5أل ـفــاظ ســوقـيــة ،و3
م ـش ــاه ــد عـ ـن ــف ،وإي ـح ــاء ي ــن
جنسيين ،ومخالفتي تدخين،
و 3ع ــدم احـ ـت ــرام ال ـقــوان ـيــن،
ومخالفتي تمجيد الجريمة،
ومخالفة عــدم احـتــرام اللغة
العربية.
 - 17بــدل الـحــدوتــة 14 :3
م ـخ ــال ـف ــة ،الـ ـمـ ـع ــروض عـلــى
قـ ـن ــاة سـ ــي بـ ــي سـ ــي ب ـطــولــة
دن ـيــا سـمـيــر غــانــم ،بــواقــع 7
أل ـف ــاظ ســوق ـيــة و 3مـشــاهــد
عنف ،ومخالفة لعدم احترام
ال ـقــوان ـيــن ،ومـثـلـهــا لتشويه
ص ـ ـ ـ ـ ــورة الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرأة ،وثـ ــال ـ ـثـ ــة
لمخالفة كود الطفل.
- 18آل خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــس10 :
م ـخــال ـفــات ،ال ـم ـعــروض على
قناة الحياة بطولة ياسمين
َ
مشهد ي
عبدالعزيز ،بــوا قــع
ع ـ ـنـ ــف ،ومـ ـشـ ـه ــد إيـ ـ ـح ـ ــاءات
جنسية ،و 5تدخين ،ومخالفة
لـ ـك ــود ال ـط ـف ــل ،وم ـث ـل ــه لـلـغــة
العربية.

هيدي كرم :عملي كمذيعة
أفادني في «كلبش »3

هيدي كرم
عبرت الفنانة هيدي كــرم عن سعادتها بــردود الفعل
على مشاركتها في مسلسلي «الزوجة  »18و«كلبش ،»3
مشيرة إلى أن أكثر ما أسعدها في التعليقات عن اختالف
الدورين.
وقالت هيدي إنها لم تجد مشكلة في التنسيق بين
مواعيد تصوير العملين ومشاركتها في برنامج «ست
الحسن» ،الــذي تشارك في تقديمه ،الفتة إلى أنها كانت
حريصة على تنسيق هــذا األمــر مبكرا ،لكن في النهاية
تعرضت لضغوطات بسبب ضيق الوقت ،وهو أمر طبيعي
اعتادت عليه.
وأشارت إلى أن تجربتها كمذيعة خالل الفترة الماضية
ساعدتها كثيرا في التعامل مع دورها في «كلبش  ،»3وفي
كثير من المشاهد ،خاصة أن الوقوف أمــام الكاميرا في
التمثيل يختلف عن الوقوف أمامها كمذيع.
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -15
ً
«الهانم» تعود إلى السينما مع مخرج «كلمني شكرا»

َّ
تعرضت شويكار لصدمة موجعة برحيل صانعي نجوميتها في المسرح الكوميدي .وفي
الحلقة السابقة ،الحقتها األحزان ،وظهرت النجمة الجميلة في ثوب الحداد مودعة
أستاذها عبدالمنعم مدبولي ،وبعد أشهر قليلة غاب فؤاد المهندس حبيب العمر ورفيق
وتباعدت ًأصداء سنوات التألق مع
مشوارها الفني ...ومرت الذكريات إزاء عينيهاً ،
عمالقي الكوميديا ،وشكل غيابهما عام  2006فراغا هائال في حياتها.
اختفت شويكار عن السينما،
منذ قدمت آخر أفالمها مع فؤاد
ال ـم ـه ـنــدس «ج ــري ـم ــة إال رب ــع»
 ،1990إخراج ياسين إسماعيل
يــاسـيــن ،وش ــارك ــت فــي بطولة
«أم ــريـ ـك ــا ش ـي ـكــا ب ـي ـك ــا» 1993
للمخرج خيري بشارة ،و{كشف
المستور»  1994إخراج عاطف
ال ـط ـيــب .وب ـعــد ذل ــك غــابــت عن
ً
الشاشة الكبيرة نحو  16عاما.
وفـ ــي عـ ــام  ،2010اس ـت ـطــاع
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج خـ ــالـ ــد ي ـ ــوس ـ ــف ،أن
يعيدها إلــى بــاتــوه السينما،
فـقــامــت ب ــدور متميز فــي فيلم
«كـ ـلـ ـمـ ـن ــي ش ـ ـ ـكـ ـ ــرا» وش ـ ــارك ـ ــت
ف ــي بـطــولـتــه م ــع ك ــل م ــن غ ــادة
عبدالرازق وعمرو عبدالجليل
وماجد المصري ،وصبري فواز.
يـتـنــاول الفيلم قصة شاب
يعيش مع أمه األرملة ،ويحلم
بالثراء والنجومية ،ويصطدم
بظروفه االجتماعية القاسية،
ويفيق من أحالمه ،ليبدأ حياة
جــديــدة بعد العثور على ابنه
الوحيد.
دارت فــي كــوالـيــس «كلمني
شـ ـك ــرا» أحـ ـ ــداث م ـث ـي ــرة ،ب ــدأت
ب ــان ــدالع حــريــق فــي أسـتــوديــو
ال ـت ـص ــوي ــر ،والـ ـتـ ـه ــام ال ـن ـي ــران
ديكور الفيلم بالكامل ،من ثم
ت ــوق ــف ال ـع ـم ــل أس ــاب ـي ــع ع ــدة،
وكادت شويكار تفقد األمل في
عودتها إلى الشاشة البيضاء،
ول ـك ــن ال ـم ـخــرج خ ــال ــد يــوســف
أقنعها بالمشاركة في الفيلم،
وب ـ ــأن ح ـض ــوره ــا يـمـثــل قيمة
ك ـب ـي ــرة ل ــزم ــائـ ـه ــا ،وال م ـبــرر
لغيابها عن جمهورها.
ويبدو أن التجربة استهوت
ال ـن ـج ـمــة ال ـك ـب ـي ــرة ،ح ـتــى أنـهــا
قالت عن ذكرياتها حول الفيلم
إنها تتابع أعمال خالد يوسف
منذ أول أفالمه «العاصفة» عام
 ،2000وتعتبره أحد المخرجين
الشباب المتميزين ،وسبق أن

القاهرة -أحمد الجمال

النجمة
الكبيرة
تتعرض
لوعكة
صحية
وترفض
العالج على
نفقة رجل
أعمال

اعـتــذرت إليه عن عــدم الظهور
كضيفة شرف في فيلميه «حين
مـ ـيـ ـس ــرة» و«دكـ ـ ـ ـ ــان ش ـح ــات ــة»،
ول ـك ـن ــه عـ ـ ــاود االت ـ ـصـ ــال ب ـهــا،
وطـ ـل ــب إل ـي ـه ــا أن تـ ـش ــارك فــي
ً
«كلمني شـكــرا» .وعندما قرأت
سيناريو الفيلم ،أعجبها دور
«أم إب ــراه ـي ــم ت ــوش ـك ــي» ألنـهــا
ليست شخصية تقليدية ،بل
ً
تحمل أبعادا إنسانية ونفسية،
ً
وتتشابه كثيرا مع حياة بعض
األمهات في المجتمع المصري.

غربة في البالتوه
وبعد تجاوز حادث الحريق،
استأنف خالد يوسف تصوير
ال ـف ـي ـل ــم ،والح ـ ـ ــظ أن ال ـن ـج ـمــة
ال ـج ـم ـي ـل ــة ت ـش ـع ــر بـ ـغ ــرب ــة فــي
البالتوه ،وتعامل مع هذا األمر
باحترافية ،وأصدر أوامره إلى
العاملين أن يــوفــروا لها سبل
الراحة ،ويعاملوا «الهانم» بما
يليق بنجوميتها وتاريخها
الفني .وبـمــرور الوقت شعرت
شــويـكــار بأنها تعمل فــي جو
أسـ ـ ـ ـ ــري ،وتـ ـ ــوطـ ـ ــدت عــاق ـت ـهــا
بزمالئها خالل فترة التصوير.
ً
ً
حقق «كلمني شكرا» نجاحا
ً
ً
جماهيريا كبيرا ،وأثنى النقاد
والـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـل ــى إط ــال ـت ـه ــا
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة،
وع ــودت ـه ــا إلـ ــى الـتـمـثـيــل بعد
غ ـي ــاب ط ــوي ــل ،ول ـك ــن الـنـجـمــة
الـجـمـيـلــة اخ ـت ـفــت مـ ــرة أخ ــرى
عــن الـسـيـنـمــا ،وآث ــرت الظهور
فـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات
التلفزيونية ،وتكرر اعتذارها
ع ــن ع ــدم ال ـم ـشــاركــة ف ــي أف ــام
كـ ـثـ ـي ــرة ،ل ـت ـث ـب ــت أن ـ ـهـ ــا بـلـغــت
مرحلة النضج الفني ،وليست
ب ـحــاجــة إل ــى ت ـقــديــم ت ـن ــازالت،
و ق ـ ـبـ ــول أدوار ال ت ـنــا س ـب ـهــا،
ويكفيها حب وتقدير الجمهور
ألعمالها السابقة.

أهل الهوى

مع النجم تامر حسني

استعادت «الليدي» تألقها
وشــاركــت فــي مسلسل «سر
عـلـنــي  }2010الـ ــذي تــزامــن
ً
عــرضــه م ــع مـ ــرور  50عــامــا
عـ ـل ــى انـ ـ ـط ـ ــاق م ـس ـيــرت ـهــا
الفنية .وفــي الـعــام التالي،
ظهرت النجمة الجميلة في
برنامج تلفزيوني ،وأعلنت
م ـش ــارك ـت ـه ــا فـ ــي مـسـلـســل
«أهـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوى» ت ــألـ ـي ــف
م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن،
وإخ ــراج عمر عبدالعزيز،
ع ــن حـ ـي ــاة ال ـش ــاع ــر ب ـيــرم
التونسي ،وبطولة كل من
فــاروق الفيشاوي (بيرم)،
وال ـم ـط ــرب إي ـم ــان الـبـحــر
دروي ــش (سيد دروي ــش).
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ع ـ ــام ـ ـيـ ــن ُع ـ ـ ــرض
المسلسل ،وقامت الفنانة
مادلين طبر بدور «ملك»
الـ ــذي اع ـت ــذرت شــويـكــار
ع ــن ع ــدم ت ـقــدي ـمــه ،وظــل
ً
السبب لغزا.
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـن ـ ـج ـ ـم ـ ــة
ال ـج ـم ـي ـلــة إلـ ــى حـيــاتـهــا
الخاصة ،وبين الحضور
والـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاب ،ت ـ ـتـ ــوهـ ــج
شعلة اإلبــداع ،وتنشط
ذاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـمـ ـخ ــرجـ ـي ــن
ويـ ـح ــاول ــون اس ـت ـعــادة
«الهانم» إلى «البالتوه»
وي ــرش ـح ــون ـه ــا ألدوار

شويكار
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،وتـ ـتـ ـلـ ـق ــى ات ـ ـصـ ــاالت
ه ـ ــاتـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ـ ــن مـ ـعـ ـجـ ـبـ ـيـ ـه ــا،
يـ ـط ــالـ ـب ــونـ ـه ــا ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ــى
ال ـت ـم ـث ـيــل ،وتـمـلـكـتـهــا مـشــاعــر
مـتـبــا يـنــة ،بـيــن عشقها لفنها،
ورغـ ـبـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عــن
متاعب األضواء والشهرة.
وت ــاح ــق األحـ ـ ــزان شــويـكــار
ب ــرحـ ـي ــل زم ــائـ ـه ــا ال ـم ـقــرب ـيــن
إليها ،ومن بينهم هند رستم،
وم ــديـ ـح ــة ي ـ ـسـ ــري ،وشـ ــاديـ ــة،
وفـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــة ،وزبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة
ث ــروت ،وكــريـمــة مـخـتــار ،ونــور
الشريف ،ومحمود عبدالعزيز،
ويعتصرها األلم بفقدهم ،وهي
تـعـتـبــر أن ـهــم يـمـثـلــون الـعـصــر
الذهبي لفن التمثيل ،وقدموا
ً
أعماال رائعة ،وتعاونت معهم
ً
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ف ـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال ك ـث ـي ــرة،
وتوثقت بينهم روابط الصداقة
والزمالة في السنوات الماضية،
وتؤكد أن حضورهم لن يغيب
عــن ذاك ــرة الـجـمـهــور وتـقــديــره
لعطائهم المتفرد.

«أهل الهوى»
يضم
مادلين طبر
بعد اعتذار
شويكار

النجمة المحبوبة

سحر األنغام
تعلقت شويكار منذ صغرها
بــأن ـغــام الـمــوسـيـقــى وأصـ ــوات
المطربين والمطربات ،وحفظت
أغــانــي أم كـلـثــوم وعبدالحليم
حـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــظ وشـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــة ون ـ ـ ـجـ ـ ــاة
الصغيرة ،وأحبت من األجيال
ً
الالحقة كال من أنغام وشيرين
ع ـب ــدال ــوه ــاب وم ــدح ــت صــالــح
وتامر حسني ،ولكنها تستمع
ً
كثيرا إلــى أغــانــي «العندليب»،
وفـ ــي ال ـمــوس ـي ـقــى إلـ ــى روائـ ــع
عـمــر خـيــرت وعـ َّـمــار الشريعي
وغيرهم.
وظـ ـه ــرت م ــوه ـب ــة شــوي ـكــار
الغنائية في كثير من أعمالها،
وت ـح ـمــس مــوس ـي ـقــار األج ـي ــال
محمد عبدالوهاب للتلحين لها
في مسرحية «أنا وهو وسموه»
 ،1966لكنها لم تعتبر نفسها
م ـطــربــة ،ب ــل مـمـثـلــة تـغـنــي من
خــال السياق الــدرامــي للعمل،
ً
ً
وه ـ ـ ــذا ل ُـي ــس أمـ ـ ـ ــرا س ـ ـهـ ــا ،بــل
ً
يتطلب أذنا موسيقية مرهفة،
ودرجة من الثقافة الموسيقية،

الليدي
تطمئن
جمهورها
بعد الوعكة
الصحية

خزانة «سيدتي الجميلة» تزدحم
بجوائز وتكريمات
ف ــي م ـنــزل شــوي ـكــار خ ــزان ــة خــاصــة ت ــزدح ــم بــرصـيــد كـبـيــر م ــن جــوائــز
وش ـه ــادات تـقــديــر ،وتـكــريـمــات مــن داخ ــل مـصــر وخــارج ـهــا ،أبــرزهــا كــان
ً
بمناسبة مرور  30عاما على عطائها المسرحي المتميز ،وتسلمت في
نوفمبر  1993وسام التتويج على عرش المسرح الكوميدي من مهرجان
المسرح بالقاهرة.
و فــي نهاية التسعينيات ســا فــرت النجمة الجميلة إ لــى أميركا حيث
ً
تسلمت جائزة فضية من التلفزيون العربي األميركي ،تقديرا لمشوارها
المتميز في مجال الدراما التلفزيونية .وخالل عام  ،2009تلقت التكريم من
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والثالثين ،لمسيرتها
المتفردة في األفالم التراجيدية والكوميدية.
وفي أكتوبر  ،2016ظهرت شويكار بإطاللتها الساحرة أثناء تكريمها
فــي ا ل ــدورة العشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية بالقاهرة،
ً
وتوسطت زمالء ها المكرمين تقديرا إلثرائهم الحركة الفنية المصرية،
وهم الفنان حسن يوسف ،والمخرجة إيناس الدغيدي ،والمونتيرة سلوى
بكير ،ومهندس الصوت جميل عزيز ،وأصدرت إدارة المهرجان كتيبات
تذكارية عن كل ُم َّ
كرم في تلك الدورة.
وفي حوار صحافي أجرته معها إحدى المجالت الفنية المصرية في
نوفمبر  ،2018قالت شويكار إنها حصلت على تكريمات عدة ،ومن بينها
تكريم مــن مهرجان اإلسكندرية السينمائي الــدولــي ،ومــن مهرجان في
ُ
األردن ،كذلك كرمت ثالث مرات في أميركا ،وتلقت تكريمات في الكويت
والمغرب وتونس والجزائر والعراق وليبيا ،وذكــرت ممازحة« :الــدوالب
سيقع عندي من كثرة التكريمات».

وإال وق ـعــت فــي فــخ «ال ـن ـشــاز»،
وقد اجتازت بنجاح اختبارها
م ــع ك ـبــار الـمـلـحـنـيــن ،وقــدمــت
ً
كثيرا من االسكتشات الغنائية
في أفالمها ومسرحياتها.
وما زال سحر األنغام يطارد
الفنانة الرقيقة ،رغم ابتعادها
عن الساحة الفنية ،واكتشافها
أنها عملت بما فيه الكفاية ،وآن
لها أن تستريح مــن األض ــواء،
وتنعم بصحبة أفراد عائلتها،
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــع إلـ ـ ـ ــى ال ـم ــوس ـي ـق ــى
والـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــاء ،وت ـ ـتـ ــابـ ــع األع ـ ـمـ ــال
الفنية الجيدة ،فلم تعد تحتمل
االن ـف ـعــال واإلجـ ـه ــاد ،ال سيما
أنها تعرضت لوعكة صحية،
ولزمت الفراش لفترة طويلة.

لحظة تسلمها وسام التتويج على عرش المسرح الكوميدي وتلقيها تهنئة
ً
زميلها المتوج أيضا الكاتب المسرحي علي سالم  -نوفمبر 1993

خالل العام الماضي (،)2018
خــرجــت شــويـكــار مــن عزلتها،
وط ـ ـمـ ــأنـ ــت ج ـ ـم ـ ـهـ ــورهـ ــا ع ـلــى
صـ ـحـ ـتـ ـه ــا ،بـ ـع ــدم ــا ت ـع ــرض ــت
ل ـ ـم ـ ـتـ ــاعـ ــب ص ـ ـح ـ ـيـ ــة طـ ـ ــارئـ ـ ــة،
وخ ـض ـعــت ل ـج ــراح ــة ،إذ قــالــت
في تصريحات إعالمية إن هذا
األمر يحدث لكثير من الناس،
وإن ا ل ـم ــرض ال يقلقها أل نـهــا
تؤمن بمشيئة الله ،وأوضحت
أنها أصبحت في حالة جيدة،
وال تشعر بالملل أو الفراغ ،ما
دامت تنعم بكل هذا الحب من
حــولـهــا ،ولــديـهــا رص ـيــد كبير
م ــن مـحـبــة وت ـقــديــر الـجـمـهــور
لها .بل إنها شعرت بالسعادة
وال ـ ـ ـتـ ـ ــأثـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد ،ع ـن ــدم ــا
هاتفها بعض المعجبين من
الـ ـشـ ـب ــاب ،وس ــألـ ـتـ ـه ــم :هـ ــل مــا
زلتم تذكرونني؟ وجاءها الرد
بأنها فنانة كبيرة ،وحاضرة
في قلوب الماليين من عشاق
فنها الراقي.
رف ـ ـ ـضـ ـ ــت شـ ـ ــوي ـ ـ ـكـ ـ ــار ك ـل ـم ــة
االع ـت ــزال ،واعـتـبــرت أنـهــا رغــم
ظروفها الصحية ،قد تستأنف
نـشــاطـهــا الـفـنــي ف ــي أي وق ــت،
م ــا دامـ ـ ــت ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تـحـمــل
ال ـم ـتــاعــب ،وأن ـع ــم ال ـلــه عليها
ب ــال ـش ـف ــاء ال ـ ـتـ ــام ،ووق ـت ـه ــا لــن
تتردد في قبول أي عمل جيد
يعرض عليها ،ويحفزها
للذهاب إلى االستوديو،
ويكفيها أن الكثيرين من
مـحـبـيـهــا ،ق ــد هــاتـفــوهــا
خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة م ــرضـ ـه ــا،
وتركت كلماتهم المفعمة

بالحب والتقدير ،أثرها الطيب
في نفسها.
فـ ــي ح ـ ـ ــوار م ـع ـه ــا ،ت ـحــدثــت
الـنـجـمــة الـجـمـيـلــة ع ــن ظ ــروف
مــرضـهــا األخ ـي ــر ،وق ــال ــت إنـهــا
ت ـع ــرض ــت ل ــوع ـك ــة ص ـح ـيــة فــي
األشهر الماضية .كانت تجلس
في بيتها ،ومعها بعض أفراد
أس ــرت ـه ــا ،ح ـيــن ش ـعــرت بتعب
ً
شـ ــديـ ــد ف ـن ـق ـل ــوه ــا فـ ـ ـ ـ ــورا إل ــى
المشفى لتلقي ا ل ـعــاج ،وبعد
أي ــام تماثلت لـلـشـفــاء ،وع ــادت
إل ـ ـ ــى مـ ـن ــزلـ ـه ــا ،ل ـت ـم ـك ــث ف ـت ــرة
ال ـن ـقــاهــة م ــع ابـنـتـهــا م ـنــة الـلــه
وأحفادها.
ورفضت شويكار أن تتحمل
نـ ـق ــاب ــة ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن ال ـم ـص ــري ــة
نـ ـفـ ـق ــات ع ــاجـ ـه ــا ،ولـ ـ ــم تـقـبــل
ً
ً
م ـب ـل ـغ ــا كـ ـبـ ـي ــرا تـ ـب ــرع ب ــه أح ــد
رجال األعمال ،وطلبت إليه أن
يقدمه ألشخاص غير قادرين،
مــا دام يــريــد أن يـفـعــل الـخـيــر،
فثمة فنانون يـمــرون بظروف
صحية وال يقدرون على العمل،
وي ـن ـت ـم ــون م ـث ـل ـهــا إلـ ــى نـقــابــة
الممثلين ،بينما تستطيع أن
تـنـفــق ع ـلــى عــاج ـهــا ،ولـيـســت
بحاجة إلى مساعدة من أحد.
كـ ــانـ ــت مـ ــواج ـ ـهـ ــة ش ــوي ـك ــار
للمرض منحة أكثر منها محنة،
ويكفيها هذا الحب الغامر الذي
أحاطها من أسرتها وجمهورها
وبعض زمالئها وصديقاتها
ال ـم ـق ــرب ــات إل ـي ـهــا م ــن الــوســط
ال ـف ـن ــي وخـ ــارجـ ــه ،ف ـه ــذا األم ــر
م ـن ـح ـهــا ط ــاق ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ورفـ ــع
معنوياتها خالل فترة مرضها،
ً
خ ـصــوصــا م ــع ب ــاق ــات الـ ــورود
الـ ـت ــي ت ــراكـ ـم ــت فـ ــي غ ــرف ـت ـه ــا،
وس ـي ــل االت ـ ـصـ ــاالت الـهــاتـفـيــة
م ــن مـحـبـيـهــا الـ ــذي ل ــم ينقطع
لالطمئنان على صحتها.

هوايات وذكريات
عـ ـ ـ ــادت شـ ــوي ـ ـكـ ــار ل ـت ـم ـضــي
أس ـ ـعـ ــد أوقـ ــات ـ ـهـ ــا م ـ ــع اب ـن ـت ـهــا
وأحفادها ،وتردد المثل الشهير
«أع ـ ــز م ــن الـ ـ ِـولـ ــد ِول ـ ــد الـ ـ ِـولـ ــد»،
إذ ت ـف ـي ــض مـ ـش ــاع ــره ــا بـحــب
جارف ألحفادها ،ويضم ألبوم
ذكرياتها لقطات استثنائية مع
ً
حفيدتها التي تشبهها كثيرا،
وورث ـ ـ ــت م ــن أي ـق ــون ــة ال ـج ـمــال
إطاللتها الساحرة ،وفي غمار
الدفء األسري ،تعيش «الليدي»
بين ذكريات األضواء والشهرة،
وحاضر يثمر سعادة وبهجة
ومحبة دائمة.
تـتــابـعــت ذك ــري ــات شــويـكــار،
وكأنها حدثت بــاألمــس ،ولكن
ً
شـيـئــا م ــا تـغـيــر ،ودف ـع ـهــا إلــى

المكوث في البيت خالل الفترة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ولـ ـ ــم يـ ـك ــن الـ ـم ــرض
ً
سببا لهذه العزلة ،بل شعرت
بــأن حياتها أكـثــر رحــابــة بين
أح ـ ـفـ ــادهـ ــا وأف ـ ـ ـ ـ ــراد أس ــرتـ ـه ــا.
وه ــي م ــا زالـ ــت مـتــابـعــة جـيــدة
ل ــأعـ ـم ــال الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،وتـ ـح ــرص
على مشاهدة الجيد منها في
الـقـنــوات الفضائية ،وتـمــارس
هواياتها من قــراء ة واستماع
إلى الموسيقى وتطريز وطهو.
وعلى طريقة «الفالش باك»
في السينما ،تسترجع «الليدي»
هــوايـتـهــا فــي الـمـطـبــخ ،عندما
كانت زوجــة لـفــؤاد المهندس،
وف ـ ــي لـ ـق ــاء ت ـل ـفــزيــونــي أج ــري
معها في منتصف الستينيات،
ِّ
لتصور النجمة
دخلت الكاميرا
وهي تحضر الطعام في مطبخ
مـنــزلـهــا ،وقــالــت إن ـهــا فــي يــوم
إجازتها تشعر بملل ،ولكنها
ت ـج ــد ال ـف ــرص ــة م ـت ــاح ــة لـطـهــو
الطعام بنفسها ،والذي تعلمت
ّ
وتعد أطباق
فنونه من والدتها،
األسـ ـب ــوع ك ـل ــه ،وت ـض ـع ـهــا في
الثالجة.
وسألتها المذيعة المصرية
م ـ ـ ـنـ ـ ــى ج ـ ـ ـبـ ـ ــر عـ ـ ـ ــن أط ـ ـبـ ــاق ـ ـهـ ــا
المفضلة ،فقالت إنها تحافظ
ً
على رشاقتها ،وتتبع نظاما
ً
خاصا في وجباتها ،فاإلفطار
عـبــارة عــن تفاحة وكــوب كبير
م ــن ال ـش ــاي بــال ـح ـل ـيــب ،بينما
يـ ـتـ ـن ــاول فـ ـ ـ ــؤاد طـ ـب ــق زبـ ـ ــادي
ب ــالـ ـعـ ـس ــل األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،وأحـ ـ ـ ـ ّـب
األ ك ــات بالنسبة إليهما لحم
ً
الـ ـض ــأن و{الـ ـ ـ ُـرقـ ـ ــاق» وأح ـي ــان ــا
يكون الغداء بضعة مالعق من
األرز مع اللحم والخضراوات،
ً
وك ـش ـف ــت أنـ ـه ــا دائ ـ ـمـ ــا ت ـجــرب
ُ
ً
أطباقا جديدة ،لكنها ال تكثر
من التوابل والدهون.
وف ـ ـ ــي األش ـ ـه ـ ــر الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
اس ـت ـعــادت الـنـجـمــة لـقــب «ســت
ب ـ ـيـ ــت مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى»
ك ـ ـطـ ــاه ـ ـيـ ــة م ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة ألن ـ ـ ـ ــواع
كـثـيــرة مــن األط ـع ـمــة ،ال سيما
«ال ـم ـلــوخ ـيــة واألران ـ ـ ـ ــب» ،وهــي
ِّ
تجرب ابتكار أصناف جديدة،
وتشعر بالسعادة عندما يثني
أح ـفــادهــا عـلــى مـ ــذاق أكــاتـهــا
الشهية.
وف ـ ـ ـ ــي نـ ــوف ـ ـم ـ ـبـ ــر الـ ـم ــاض ــي
( )2018احتفلت النجمة الكبيرة
ب ـع ـيــد مـ ـي ــاده ــا وس ـ ــط أف ـ ــراد
أسرتها وأصدقائها المقربين،
وأحـفــادهــا وأبنائه ـ ــم «نــازلــي
وفري ــدة» ومـ ـ ـ ــا زالــت شويكار
ط ـ ـ ـ ــوب ص ـ ـق ـ ــال عـ ـصـ ـي ــة ع ـل ــى
النسيان ،وفنانة استثنائية في
تاريخ الفن المصري والعربي.

إحدى حفيدات شويكار

توابل ةديرجلا

سيرة
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المشاكس يوسف شاهين
الحدوتة مستمرة

٢١

()15-15

ً
أصعب لحظة على المخرج وعلى المشاهد معا تلك التي تسبق كلمة «النهاية» ،إذ تبدو فيها
ً
السينما بعيدة عن واقع الحياة المستمرة ،وعن «الحدوتة التي ال تنتهي أبدا» ،بدليل أن صاحب
هذه السيرة رحل منذ سنوات ،لكننا عشنا مع سيرته على مدى أسبوعين ،حتى وصلنا إلى اللحظة
التي يجب أن نغلق فيها الملفات المفتوحة ،ونتخلص من التفاصيل كي نمهد المتابعين لكلمة
النهاية.
القاهرة – هبة الله يوسف

استغرق العمر
ً
مني  30عاما
كي أحظى
باعتراف
صانعي
السينما في
العالم

في «عودة
االبن الضال»
حذرت من
انفجار العائلة
العربية

هاني سالمة في {المصير}

اس ـ ـت ـ ـع ـ ــرض ـ ـن ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــدى
أسبوعين ميالد ونشأة شاهين
فـ ــي االسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،وس ـ ـفـ ــره إل ــى
أميركا لــدراســة الــدرامــا ،وعودته
إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ل ـل ـع ـمــل ك ـم ـخــرج
سينمائي ،وتعرفنا إلى منحنيات
الـتـعــب وال ـن ـج ــاح ،وإلـ ــى قصص
الـحــب والـهـجــر ،ونـشــوة التحقق
والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــرة ،وه ـ ــاوي ـ ــة اإلح ـ ـبـ ــاط
واالنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــار ،وإل ـ ـ ــى آالم ال ـس ـفــر
والـ ـغ ــرب ــة وش ـغ ــف ال ـح ـن ـيــن إل ــى
الــوطــن والـ ـب ــاد ،وف ــوق ه ــذا كله
خبرة التعلم ورحلة الوعي التي
تـبــدأ فــي لحظة وتستمر مــا دام
في الصدر نفس وفي الجسد روح.
يقول شاهين« :كسرت النكسة
ق ـلــب ج ـي ـلــي ،ل ـكــن االن ـت ـص ــار لم
ـداو جــروحـنــا،
يـصــالـحـنــا ول ــم ي ـ ـ ِ
عـلــى الـعـكــس اكتشفنا الـخــدعــة،
واكتشفنا أن الــدولــة الـتــي كانت
تأكلنا بدأت تتفسخ وتأكل نفسها،
فقد تقدمت بعد سنتين للموافقة
ع ـل ــى ع ـ ــرض ف ـي ـلــم «ال ـع ـص ـف ــور»
ودعـ ـمـ ـتـ ـن ــي ح ـ ـمـ ــات ص ـحــاف ـيــة
ت ـ ـطـ ــالـ ــب ب ـ ـعـ ــرضـ ــه ف ـ ـ ــي مـ ـص ــر،
وفوجئت بالموافقة ألن يوسف
السباعي أراد أن يستخدمه ضمن
حملة الهجوم على عبد الناصر
التي كانت سلطة السادات تخطط
ً
لها .وفعال كان العرض األول يوم
 26أغسطس  ،1974وأضـفــت في
المقدمة عبارة تقول «العصفور
مــا ك ــان لينطلق ،ل ــوال االنطالقة
الكبيرة لــإنـســان الـمـصــري يوم
 6أكـتــوبــر الـعـظـيــم» ،ولــأســف لم
يحقق الفيلم إيرادات ولم يصمد
بـ ــدور ال ـع ــرض أك ـث ــر م ــن خمسة
أسابيع .لكنني كنت أخذت مناعة
ضــد اإلح ـب ــاط ،ورغ ــم أن الــوضــع
العام صار أكثر رداءة ،فالسادات
جـ ــر الـ ـبـ ـل ــد إلـ ـ ــى االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح غـيــر
الـمــدروس ،وبــدأ رحلة التفاوض
لفك االشتباك مع إسرائيل ،ودخل
بنا في تحوالت عكسية أدت إلى
فــوضــى وعـشــوائـيــة كـبـيــرة تنذر
ب ـ ـكـ ــوارث ،وه ـ ــذا م ــا دف ـع ـنــي إلــى
الـتـفـكـيــر ف ــي فـيـلــم «عـ ـ ــودة االب ــن
الضال».
«وكـ ــانـ ــت ل ـ ــدي ف ــرص ــة إن ـت ــاج
مشترك مع طرف جزائري ،وقصة
مــن وح ــي ال ــدرام ــا اإلغــريـقـيــة عن
انتظار االبن الغائب إلنقاذ العائلة
من االبــن الطاغية الكبير .وكنت
أرغـ ــب ف ــي تـخـفـيــف الـتــراجـيــديــا
اإلغريقية وصناعة دراما غنائية
غير قاتمة ،لــذلــك اخـتــرت الفنان
وال ـش ــاع ــر ورسـ ـ ــام الـكــاريـكــاتـيــر
الجميل صالح جاهين للمشاركة
فــي كتابة الفيلم ،وفـتــاة لبنانية
جميلة صوتها ساحر ،هي ماجدة
الــرومــي للمشاركة فـيــه ،وقدمت
ً
الـفـيـلــم ول ـقــي نـجــاحــا فــي شباك
ال ـت ــذاك ــر .ل ـكــن ال ـن ـقــاد هــاج ـمــوه،
وقالوا إنه كئيب وانتهى بمجزرة
دموية ،مع أن هذا المشهد بالذات
ً
كــان تـحــذيــرا مــن انفجار العائلة
ً
الـعــربـيــة كـمــا ح ــدث ف ـع ــا ،وك ــان
ً
ً
أيضا تعبيرا عن إيماني بالشباب
وفرصتهم فــي صناعة مستقبل
أفضل».
ك ـ ــان «عـ ـ ـ ـ ــودة االبـ ـ ـ ــن ال ـ ـضـ ــال»
الضلع األخير في رباعية الهزيمة
ب ـ ـعـ ــد «االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار» و{األرض»
و{ال ـ ـع ـ ـص ـ ـفـ ــور» ،وك ـ ـ ــان شــاه ـيــن
ت ـ ـعـ ــرض ألزمـ ـ ـ ـ ــات ق ـل ـب ـي ــة أثـ ـن ــاء
تصوير «العصفور» ،فبدأ يشعر
بشبح «النهاية» يحلق فوق رأسه،
وبدأت األسئلة الوجودية تطارده
ع ــن م ـع ـنــى ح ـي ــات ــه ،وه ـ ــل حـقــق
ً
بـعـضــا مـمــا ك ــان يحلم ب ــه؟ ومــن
هــذه األسئلة بــدأت تتبلور فكرة
«اسكندرية ليه؟» أول أفالم السيرة
الذاتية ،والذي ُعرض عام »1978
ً
ً
وحقق نجاحا مذهال بعد حصوله
على أرفع جائزة في تاريخ شاهين
وهي الدب الفضي في مهرجان
برلين السينمائي الدولي.
ً
يقول شاهين« :كنت معرضا
ل ـل ـمــوت ب ـعــد إصــاب ـتــي بـنــوبــة
قلبية ألول مــرة أثـنــاء تصوير

ف ـي ـل ــم «ال ـ ـع ـ ـص ـ ـفـ ــور» ،وسـ ــافـ ــرت
لـلـخـضــوع ل ـجــراحــة خـطـيــرة في
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وقـ ـب ــل دخـ ــولـ ــي غــرفــة
ً
الجراحات نذرت أن أصنع فيلما
عــن حياتي بصدق شــديــد ،أضع
فيه خبراتي وتجاربي في إطار
فني ،وقدمت كشف حساب طويل
لنفسي ،ودخـلــت المغامرة التي
تعتبر األولى من نوعها في مصر،
وعبرت عن نفسي بصراحة كبيرة
ً
لدرجة أن وجهي كان يحمر خجال
أثناء تصوير بعض المشاهد».
لم يكتب شاهين الفيلم بمفرده،
ل ـك ـنــه اس ـت ـع ــان بــالـسـيـنــاريـســت
مـحـســن زاي ـ ــد ال ـ ــذي ت ـع ــرف إلـيــه
أث ـنــاء إن ـتــاج فـيـلــم «الـسـقــا مــات»
للمخرج الكبير صالح أبو سيف،
(كانت لفتة طيبة أن ينتج شاهين
ً
مــن خــال شركته فيلما لمخرج
ي ـن ــاف ـس ــه بـ ـ ـق ـ ــوة) .ل ـك ــن ال ـن ـج ــاح
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ح ـق ـقــه ال ـف ـي ـلــم في
الفن أفسدته السياسة ،إذ هوجم
بعنف عند عــرضــه فــي مهرجان
قـ ــرطـ ــاج ال ـس ـي ـن ـمــائــي ب ـتــونــس،
ً
واعتبرته الصحافة مؤيدا لمبادرة
ال ـس ــام ال ـتــي أعـلـنـهــا الـ ـس ــادات،
ب ـس ـبــب ت ـع ــاط ـف ــه مـ ــع شـخـصـيــة
يـهــودي يضطر إلــى الــرحـيــل عن
االسكندرية التي ولد وعاش فيها.
وبسبب هذه التهمة ُمنع في عدد
من البلدان العربية ،وطلبت هيئة
اإلذاعة والتلفزيون الجزائرية التي
شاركت في إنتاجه حذف اسمها
ً
م ــن عـنــاويـنــه (ال ـت ـت ــرات) تجنبا
للهجوم عليها.
وهكذا كانت بدايه شاهين مع
«السيرة الذاتية» شديدة السوء،
واح ـ ـتـ ــاج ال ـف ـي ـلــم إلـ ــى االن ـت ـظ ــار
لزمن قبل أن يعاد اكتشاف جانب
الـسـيــرة الــذاتـيــة فـيــه ،وقــد ساعد
عـلــى ذل ــك تـقــديــم شــاهـيــن فيلمه
الـثــانــي مــن ربــاعـيــة االسـكـنــدريــة
وهــو «حدوتة مصرية» الــذي بدأ
بمعركة ساخنة مع الكاتب الكبير
يوسف إدريس.

معركة اليوسفين
التقى يوسف شاهين يوسف
إدري ــس فــي سهرة عائلية ببيت
ص ــدي ــق م ـش ـت ــرك ،ودار ال ـح ــوار
حول المرض والحياة ،إذ تقاسم
االث ـ ـنـ ــان ت ـج ــرب ــة ج ــراح ــة الـقـلــب
ال ـم ـف ـتــوح ،وت ـعــرضــا لـلـمـخــاوف
نفسها من توقف الحياة .وانتهت
المناقشات باقتراح كتابة فيلم
بعنوان «الــذاكــرة» .وبعد أسابيع
ق ــدم إدري ــس فـكــرة سيناريو عن
محاكمة طفل يقف خلف القضبان
بـتـهـمــة ق ـتــل نـفـســه ب ـعــدمــا كـبــر.
ن ــال ــت ال ـف ـك ــرة إعـ ـج ــاب شــاهـيــن
واستمر إدريس نحو ستة أشهر
يـكـتــب ع ــن حـيــاتــه ه ــو ويـعـتــرف
بمكنوناته لدرجة أن الفيلم أصبح
ع ــن ي ــوس ــف إدريـ ـ ــس ول ـي ــس عن
يوسف شاهين .ولما أراد األخير
أن يضيف تفاصيل حياته ،حدثت
خالفات انتهت بانسحاب إدريس،
فـصـمــم شــاه ـيــن ع ـلــى اسـتـكـمــال
ال ـف ـي ـلــم ،وه ـ ــدده ال ـكــاتــب الكبير
بــرفــع قضية فــي الـمـحــاكــم ،لذلك
أعـ ــاد إل ـيــه شــاهـيــن الـسـيـنــاريــو،
ً
وعكف على كتابة فيلمه منفردا،
وهو أحد األفــام القليلة التي لم
يستعن فيها شاهين بكاتب آخر،
ووضع في العناوين اسم إدريس
كصاحب الفكرة.
يـقــول شــاهـيــن« :كــانــت عملية
القلب المفتوح بمنزلة جرس إنذار
للنهاية ،ولما شعرت أنني على
أبواب الموت سألت نفسي بجدية:
ماذا فعلت في حياتك يا يوسف؟
وقررت أن أحكي حقيقة ما حدث
ف ــي ح ـيــاتــي .كـنــت ف ــي الـســادســة
والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن،
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أكـ ـ ـ ـ ـ ــن
ب ـحــاجــة إلــى
أن أ خـ ـ ـت ـ ــرع
ح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــات،
فقد عشت ما

أثناء صالة الجنازة على شاهين في الكنيسة

يسرا ويوسف شاهين في {إسكندرية كمان وكمان}
يكفي من «الـحــواديــت» ،لــذا أردت
أن أحكي للجميع «حدوتة» ليس
عن «المنغصات» التي صادفتها
ف ــي ح ـي ــات ــي ك ـش ـخــص فـحـســب،
لكنني أردت أن تكون حدوتة عامة
تفيد الجميع ..أن تـكــون حدوتة
مصرية».
ي ـض ـي ــف ش ــاهـ ـي ــن« :ان ـت ـه ـيــت
من السيناريو في وقــت قياسي،
وح ـس ـمــت اخ ـت ـي ــارات الممثلين
واتفقت مع نور الشريف على دور
«يحيى شكري /يوسف شاهين)،
ولما طلب تأجيل التصوير بسبب
ارتباطه بمسلسل «أدي ــب» ،قلت:
بلغوه إني هشوف غيره .وفوجئت
بــاتـصــال مـنــه ي ـشــرح لــي ظــروفــه
ويقول بطريقته الظريفة :لو اتفقت
مع ممثل غيري هقتلك يا «جو»..
يعني أ قـعــد منتظر السنين دي
كلها علشان اشتغل معاك ولما
نتفق عاوز تغيرني؟».
ً
«طـ ـبـ ـع ــا ض ـح ـك ــت وق ـ ـلـ ــت ل ــه:
خــاص انــت اللي حتلعب الــدور،
ً
ً
وك ــان مـمـثــا عـظـيـمــا .أن ــا بموت
ً
فـ ـي ــه ب ـ ـصـ ــراحـ ــة ،وف ـ ـعـ ــا تــرشــح
نــور لجائزة التمثيل األول ــى في
مـهــرجــان البندقية ،وط ــارت منه
بـ ـف ــارق ص ـ ــوت ل ـص ــال ــح الـمـمـثــل
ال ـ ــروس ـ ــي م ـي ـش ـي ــل أول ـ ـيـ ــانـ ــوف.
وف ــاك ــر ك ـم ــان إن نـ ــور ه ــو ال ــذي
رشح منير لدور «مهدي» صديق
ً
البطل ،وعجبني الترشيح جــدا،
ً
ومنير كان رائعا في األغنية وفي
التمثيل».
يضيف شاهين« :اخترت يسرا
ولـ ــم ي ـكــن ل ـهــا ب ــدي ــل ،م ــا كنتش
ش ــاي ــف غـ ـي ــره ــا ،وأرسـ ـ ـل ـ ــت لـهــا
السيناريو ،لكنها اعتذرت ،ولما
ســأل ـت ـهــا ق ــال ــت :م ــش فــاه ـمــة أي
حاجة وخايفة من الدور ،واختفت
خالص ولم ترد على المساعدين
ف ــي ال ـت ـل ـفــون ،فــذهـبــت إلـيـهــا في
مـ ـن ــزلـ ـه ــا وأخـ ــذت ـ ـهـ ــا ب ــال ـع ــاف ـي ــة
للتمثيل ،وقلت لها :انــت حمارة
وهتعملي الدور غصب عنك حتى
لو مش فاهمة وال كلمة ،وكانت
هايلة».

مسيرة عسيرة
توالت أفالم شاهين في مرحلة
األسـ ـت ــاذي ــة ،إذ قـ ــدم «ال ـ ـ ـ ــوداع يا
بونابرت» عــام  1985بعد توقف
ث ـ ــاث س ـ ـن ـ ــوات ،فـ ــأعـ ــاد ال ـف ـي ـلــم
ات ـ ـهـ ــامـ ــات ال ـت ـط ـب ـي ــع ومـ ـغ ــازل ــة
الغرب ،وحدث انقسام كبير حول
رؤية شاهين لألعداء :هل يقصد
الفرنسيين فــي حملة بونابرت،
أم يمهد لضرورة التفاهم وتقبل
الصهاينة والحوار معهم؟ وكان
ً
ّ
يصب دوما في مصلحة
النقاش
ش ــاهـ ـي ــن ،وق ـ ــدرت ـ ــه عـ ـل ــى إث ـ ــارة
الجدل وجــذب اهتمام الصحافة
والجمهور.
وفي العام التالي (َّ ،)1986
قدم
شاهين فيلم

صفيت حسابي
مع النكسة
والمثقفين في
رباعية الهزيمة

«اليوم السادس» من بطولة الفنانة
العالمية داليدا ،بعدما كان اتفق
مــع محسنة تــوفـيــق عـلــى ال ــدور
وحفظت الحوار ّ
وفصلت مالبس
الشخصية.
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا غـ ـضـ ـب ــت م ـح ـس ـن ــة
م ـ ــن ش ــاهـ ـي ــن ول ـ ـ ــم ي ـس ـت ـط ــع أن
يـسـتــرضـيـهــا ،حـتــى عـنــدمــا أراد
ً
أن ي ـقــدم ل ـهــا أع ـ ـ ــذارا فــإنــه جــرح
شعورها أكثر ،ألنه قال لها« :دي
داليا ...تعرفي يعني إيه داليدا في
فيلم مصري؟!» ،فقالت له محسنة
بصوت بهية« :مهما كانت أعذارك
يــا أس ـتــاذ مــش مـســامـحــاك ..انت
كسرت قلبي».
ب ـع ــد «ال ـ ـيـ ــوم الـ ـ ـس ـ ــادس» ع ــاد
شاهين إلــى الـسـيــرة الــذاتـيــة في
مطلع التسعينات و ق ــدم الفيلم
الثالث فــي الرباعية «اسكندرية
كمان وكمان» ،وتناول فيه قضية
الديمقراطية وفصام المثقفين من
خالل أزمة ما سمي «أزمة القانون
 »103الخاص بالترشح للنقابات
الفنية ،وتزعم شاهين حملة في
الواقع مع عشرات النجوم الذين
اعـتـصـمــوا وقــامــوا بالتظاهرات
لمعارضة النقيب ورئيس اتحاد
الفنانين واتحاد النقابات الفنية
الكاتب سعد الدين وهبة ،ولقي
ً
ً
ال ـف ـي ـل ــم نـ ـج ــاح ــا الف ـ ـتـ ــا بـسـبــب
احتجاجات الفنانين التي شغلت
المجتمع والـصـحــافــة فــي مصر
وخارجها.
وفي العام التالي ( ،)1991قدم
ً
ً
شــاهـيــن فـيـلـمــا ق ـص ـيــرا بـعـنــوان
«القاهرة منورة بأهلها» ،وتسبب
فــي حملة ضــاريــة ضــده ،اتهمته
باإلساءة إلى سمعة مصرُ .عرض
الفيلم ألول مــرة في افتتاح قسم
المخرجين بمهرجان «ك ــان» في
مــايــو  ،1991وتلقفته الصحافة
المصرية بالهجوم الذي وصل إلى
المطالبة بإسقاط الجنسية عن
شاهين وطرده من مصر.
وبعد استراحة محارب امتدت
ً
إل ــى أربـ ــع س ـن ــوات ت ـقــري ـبــا ،عــاد
شــاهـيــن إل ــى ال ـم ـعــارك وحـمــات
الـهـجــوم بسبب فيلم «المصير»
الـ ــذي ق ــدم م ــن خ ــال ــه شخصية
الفيلسوف األندلسي «ابن رشد»،
وسعى من خالله إلى تأكيد حرية
الفكر في مواجهة القمع ومصادرة
الرأي.
لكن المعارضين للفيلم نددوا
بــاسـتـخــدام اللهجة الـعــامـيــة في
الـحــوار ،واستنكروا المغالطات
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ك ــأن ـه ــم ي ـش ــاه ــدون
ً
ً
فيلما وثائقيا عن مرحلة سقوط
األن ـ ــدل ـ ــس .إال أن ه ـ ــذه الـحـمـلــة
ال ـه ـجــوم ـيــة ك ــان ــت أقـ ــل حـ ــدة من

الحملة التي استبقت فيلمه التالي
«المهاجر» ،والــذي اعترض عليه
األزه ـ ــر ال ـشــريــف قـبــل تـصــويــره،
بعد تـســرب أخـبــار عــن تجسيده
شخصية «الـنـبــي يــوســف» عليه
ال ـ ـس ـ ــام ،ب ـي ـن ـم ــا األزه ـ ـ ـ ــر ي ـح ــرم
ت ـج ـس ـيــد ش ـخ ـص ـي ــات األن ـب ـي ــاء
وال ـ ـص ـ ـحـ ــابـ ــة .وصـ ـ ـ ــرح شــاه ـيــن
بأنه لن يقدم شخصية نبي ،بل
شـخـصـيــة م ـص ــري ي ــدع ــى «رام»
وليس «يــوســف» ،وبـهــذه الحيلة
حصل على موافقة الرقابة على
السيناريو وأنجز الفيلم وعرض
يـ ـ ــوم  26س ـب ـت ـم ـبــر عـ ـ ــام .1994
وبـعــد أســابـيــع كــان يــوســف يقف
إزاء القضاء للمحاكمة ،وشغلت
القضية ال ــرأي ال ـعــام حـتــى تمت
تـبــرئـتــه م ــن تـهـمــة اإلس ـ ـ ــاءة إلــى
األديـ ــان .لكن المهاجمين عــادوا
ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن ت ـه ـمــة الـتـطـبـيــع
والـتــرويــج للصلح مــع إسرائيل،
وه ــي الـتـهـمــة ال ـتــي ت ـك ــررت منذ
«اس ـك ـن ــدري ــة لـ ـي ــه» .وزاد الـطـيــن
بـلــة ه ــذه ال ـم ــرة نـشــر أخ ـب ــار عن
م ـش ــارك ــة شــاه ـيــن ف ــي م ـهــرجــان
ال ـق ــدس الـ ــذي تـنـظـمــه إســرائ ـيــل،
وأن ـ ـكـ ــر الـ ـمـ ـخ ــرج أيـ ـ ــة ع ــاق ــة لــه
بالمهرجان وبالصهاينة ،وعند
نشر ما يؤكد عرض أفالمه داخل
إســرائ ـيــل ق ــال عـبــارتــه الـشـهـيــرة:
«اغتصبوا أفالمي مثلما اغتصبوا
أرض فلسطين ،وم ــن يـقــدر على
رفــع قضايا ضــدهــم وتعويضي
عــن ه ــذه ال ـســرقــات فليساعدني
في ذلك».
ً
في الواقع كان شاهين معاديا
لــدولــة االح ـتــال ،ويـخــرج ضدها
في التظاهرات ،بل ذهب إلى حدود
رفح ،والتقطت له صور وهو يلقي
ال ـح ـجــارة عـلــى ج ـنــود االح ـتــال
ت ـضــام ـنــا م ــع أطـ ـف ــال ان ـت ـفــاضــة
الحجارة في فلسطين.
يقول شاهين« :عندما انطلقت
ً
االنتفاضة الثانية كنت مريضا
ف ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،وعـ ـلـ ـم ــت أن
وزارة الداخلية المصرية رفضت
ال ـت ـص ــري ــح ل ــوف ــد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن
بالذهاب إلــى رفــح للتضامن مع
إ خــوا ن ـهــم الفلسطينيين ،فقمت
ً
من سريري ضاربا عرض الحائط
بتحذيرات األطباء ،وقلت للفنانين
الـ ــذيـ ــن ن ـق ـل ــوا لـ ــي مـ ــا ح ـ ــدث مــن
الداخلية :لو أننا أحــرار وشرفاء
ً
لن ننتظر تصريحا من الداخلية..
يالال بينا».
خــرج شاهين مــن المستشفى
ً
إل ــى رف ــح أع ـ ــزال إال م ــن كـبــريــائــه
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا وب ـع ــض
األدوية ،ووقف على الحدود وألقى
باألحجار على قتلة األطفال ،وهو

ال ي ـ ــزال ي ـعــالــج م ــن ض ـغــط ال ــدم
المرتفع ومشاكل في القلب.

أرفع تكريم في أكبر
مهرجان دولي
يقول شاهين« :استغرق العمر
ً
مني  30عاما كي أحظى باعتراف
صانعي السينما في العالم ،ويوم
تكريمي في مهرجان «كان» أدركت
ً
ً
أنني حققت أمرا مهما .صفقوا لي
ً
ً
طويال حتي احمر وجهي خجال،
لحظتها كنت شخصيتين :األولى
ص ـع ــدت ل ـت ـس ـلــم الـ ـج ــائ ــزة وه ــي
فــي أوج قــوتـهــا ،فكي تكسر ذلك
الحاجز الغربي ال بد من أن تكون
ً
قويا بحق ،أما الشخصية الثانية
فكانت جالسة فــي مكانها تفكر
«هل هذه هي النهاية؟ ،هل حانت
اللحظة التي ينبغي ّ
علي أن أعلق
عدساتي على الحائط؟».
لكن يوسف شاهين لم يستسلم
لشبح النهاية ولم يعلق العدسات
على الحائط .بعد جائزة التتويج
ف ــي م ـه ــرج ــان «كـ ـ ــان» قـ ــدم أرب ـعــة
أف ــام بــدأهــا ب ــ{اآلخــر» عــام 1999
الـ ـ ــذي ن ــاق ــش م ــن خ ــال ــه قـضـيــة
الـ ـع ــولـ ـم ــة وم ـ ـخـ ــاطـ ــر اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
الـ ــدولـ ــي ،ث ــم «س ـك ــوت حـنـصــور»
عام  2001الذي واصل فيه إدانته
للرأسمالية المتوحشة والنمط
االس ـت ـهــاكــي وخ ـ ــداع اإلع ــان ــات
الزائفة والغش الفني ،وقــدم فيه
الفنانة لطيفة كبطلة سينمائية،
ث ــم اخ ـت ـتــم ربــاع ـيــة االس ـك ـنــدريــة
بفيلم «اسكندرية نيويورك» عام
 2004وقـ ــدم م ــن خــالــه مــراجـعــة
شاملة وناضجة لعالقته بأميركا
وموقفه منها منذ انبهر بها في
صباه وسافر إليها للدراسة حتى
صدمته في الوجه اآلخر لألميركي
ً
القبيح .وأخيرا ،قدم «هي فوضى»
عام  2007والــذي تنبأ فيه بثورة
يناير وحدثت بعد سنوات.
وع ـ ــاد ال ـح ــظ ال ـس ـع ـيــد لـيــدعــم
شاهين فــي النهايات كما دعمه
في البدايات ،إذ مرت أفالم التعب
ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن غير
م ـ ـعـ ــارك ه ـج ــوم ـي ــة ،بـ ــل عــرضــت
وسط جو من المودة واالستقبال
ً
ً
الحافل جماهيريا ونـقــديــا ،فقد
أصبح شاهين رغم المعارك التي
خــاض ـهــا ،وال ـخ ــاف ــات مـعــه ومــع
ً
أع ـمــالــه ،رمـ ــزا ل ــإب ــداع الـمـصــري
الجاد ،وأيقونة للسينما يفتخر
بها الجميع.

نهار داخلي
يوم مشمس –  27يوليو 2008

ُوزعت الكاميرات في األركان كلها .المصورون يحتلون المقاعد األولى في كاتدرائية القيامة للروم
الكاثوليك بشارع الضاهر بحي الفجالة وسط القاهرة ،زحمة كبيرة تجمع بين المصريين والعرب
واألجــانــب ...أنــاس عاديون ونجوم سينما ورجــال سياسة ،وممثلون لرئاسة الجمهورية والبرلمان
وأحزاب المعارضة.
تــزداد حركة الناس مع وصول جثمان ملفوف بعلم مصر ،يحمله عدد من تالمذة يوسف شاهين
األوفياء ،ثم يرتفع صوت األسقف جورج يطلب التزام الصمت لبدء صالة الجنازة التي استمرت ساعة
كاملة ،خرج بعدها المشيعون باتجاه االسكندرية لينام شاهين بقية الدهر في البلد المحبوب بجوار
أخيه ألفريد ووالده وسط مقابر األسرة في مقابر الروم الكاثوليك .وأمام المقبرة التي يحمل شاهدها
اسم «يوسف أديب شاهين» تختلط أصوات النحيب بهتافات المحبين« :الــوداع يا شاهين يا حبيب
الماليين»« ...مصريين ...مصريين بنحبك يا شاهين» ،وتسجل الكاميرات كلمات «حدوتة مصرية» على
شاهد القبر ،والتي ُحفرت على الرخام حسب وصيته:
«ال يهمني اسـمــك /ال يهمني عنوانك /ال يهمني لــونــك /وال مـيــادك /مكانك /يهمني اإلنـســان /ولو
مالوش عنوان»...
والحدوتة مستمرة...

شاهين في أحد التكريمات
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ً
ً
مبارك الحديبي ترك إرثا غنائيا
ً
متنوعا في الساحة الخليجية
أغنية «أودعك» بصوت الفنان حسين جاسم بداية انطالقته
صاحب الكلمة والحس المرهف الذي طالما طربت لكلمته األذواق ،وهو
من أشهر شعراء األغنية الكويتية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي ،أثرى
المكتبة الغنائية الكويتية بكثير من األغاني المنوعة والسامريات الجميلة التي
القت إعجابا وقبوال ّلدى المستمعين ،نظرا لنكهتها الخاصة في الكتابة،
ولسهولة لفظها ورقة معانيها وأصالتها المستمدة من التراث الكويتي
العريق ،والذي حافظ عليه ووظفه بصورة جميلة في العديد من أغانيه ،فالقت
فضة المعيلي

ّ
فـ ــي ع ـ ــام ُ 1961وظـ ـ ــف فــي
وزارة اإلع ـ ــام ،ث ــم أوق ـ ــف عن
العمل لصغر سنه ،إذ قــال له
أح ـم ــد ال ـس ـق ــاف :ارج ـ ــع أكـمــل
دراس ـت ــك وتـعـلـيـمــك ي ــا ابـنــي،
فحزن الحديبي ،ثم عاد للعمل
بعد عام ،وشغل منصب فني
مــراقـبــة فــي اإلذاعـ ــة ،فـكــان من
أوائل الكويتيين الذين عملوا
في الجهاز اإلعالمي الحكومي.
كما أصبح عضوا في جمعية
الفنانين الكويتيين ،وشــارك
فــي مجلس اإلدارة لـسـنــوات.
وفـ ـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات اخ ـت ـيــر
ع ـ ـ ـضـ ـ ــوا ف ـ ـ ــي ل ـ ـج ـ ـنـ ــة إج ـ ـ ـ ــازة
ن ـص ــوص األغـ ــانـ ــي ،وك ـ ّـرم ـت ــه
وزارة اإلعالم ومجموعة تقدير
عام .2013

بدايته

الحديبي أثرى
المكتبة الغنائية
الكويتية بكثير من
األغاني المنوعة
والسامريات
الجميلة

اكـتـشــف الـحــديـبــي أن لديه
موهبة شعرية ،وبــدأ الشاعر
مـ ـح ــاوالت ع ـك ـســت م ـشــاعــره،
وه ـكــذا اكـتـشــف مـيـلــه لكتابة
ال ـش ـع ــر ،ف ـ ــراح ي ـك ـتــب ويـطـلــع
صديقه أحمد الدخيل فحسب
عـ ـل ــى أش ـ ـ ـعـ ـ ــاره ،وب ـ ـعـ ــد ف ـت ــرة
ب ــدأ أص ــدق ــاؤه يـتـعــرفــون إلــى
م ــوه ـب ـت ــه فـ ــي ك ـت ــاب ــه ال ـش ـعــر
الغنائي.
وب ـع ــد ذلـ ــك ال ـت ـقــى ال ــراح ــل
بالفنان القدير يوسف دوخي
في اإلذاعة الكويتية ،واستمع
إل ــى كـلـمــات أغـنـيــة «لـيـلــي أنــا
س ـ ـ ـهـ ـ ــران» ،وأجـ ـ ـي ـ ــزت ف ـكــانــت
الخطوة األولى نحو االحتراف.

استحسانا لدى كل المطربين الذين تعاون معهم ،سواء كانوا مخضرمين أو
جددا ،فشدوا بكلماته التي صاغها لحنا كبار الملحنين الكويتيين والخليجيين.
اسمه الكامل مبارك محمد راشد الحديبي ،من مواليد الكويت في  1يناير عام
 ،1946عاش طفولته في أحضان حي المرقاب ،درس في مدرسة ابن زيدون
ثم بمدرسة ًحولي المتوسطة ،متزوج وله ابن (محمد) .وتوفي الحديبي عن عمر
ناهز  72عاما.

«المجلس الوطني» ّكرمه في «القرين »٢٣
ُ
في دورة مهرجان القرين الـ  ،23ك ِّرم الشاعر
الـكـبـيــر م ـب ــارك ال ـحــدي ـبــي ،وأط ـل ــق الـمـهــرجــان
ّ
أشعار الحديبي التي تألق بها نجوم األغنية
الكويتية الحديثة الفنانون مطرف المطرف،
وفواز المرزوق ،وفهد الحداد ،وفيصل السعد
بألوان الغناء العاطفي والشعبي والسامري،
الذي نسج أبياته الشاعر الغنائي الكبير مبارك
الحديبي .وحضر الحفل كوكبة مــن الفنانين
أ مـثــال الملحن القدير يوسف المهنا والفنان
نبيل شعيل ،وغنام الديكان ،ونجم العميري،
ومحمد المسباح ،وغيرهم.
وف ــي كـلـمـتــه ثـ ّـمــن األم ـي ــن الـمـســاعــد لقطاع
الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،بــدر الــدويــش ،ال ــدور الكبير للشاعر
مبارك الحديبي في رفعة الفن الكويتي ،مؤكدا
ّ
أن ال ـح ــدي ـب ــي ي ـع ــد أحـ ــد أب ـ ــرز ك ــت ــاب األغ ـن ـيــة
الكويتية الحديثة ،حيث أبدع بتأليف عشرات
القصائد الزاخرة بالمفردات ،التي ذاع صيتها
في المنطقة العربية عامة ودول الخليج على
وجه الخصوص ،الفتا إلى أن المجلس الوطني

الحديبي في إحدى المناسبات
وتعتبر أغنية «أودعك» بصوت
الفنان القدير حسين جاسم
وأل ـح ــان الـف ـنــان عـبــدالــرحـمــن
ال ـب ـع ـي ـج ــان بـ ــدايـ ــة ان ـط ــاق ــة
مبارك الحديبي كمؤلف أغان.
ّ
شكل الحديبي منذ بداياته
ً
ً
ثــاث ـيــا نــاج ـحــا م ــع الـمـطــرب
عبدالمحسن المهنا وشقيقه
الملحن يوسف المهنا ،وكانت
ث ـم ــرة ه ــذا ال ـت ـع ــاون أغـنـيــات
ناجحة من بينها« :كلن بقلبه»
(« ،)1974على خير»« ،حبيبي
تمسكن»« ،دار الـهــوى»« ،هلي
يا قمرة»« ،نار الهوى».

أشهر أغانيه
ّ
قدم الشاعر مبارك الحديبي
ال ـك ـث ـي ــر األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـغ ـن ــائ ـي ــة

بدر بورسلي وأغنية «سامحني خطيت»
خصص برنامج «طربيات» حلقة كاملة إللقاء
ال ـضــوء عـلــى س ـيــرة ومـسـيــرة الـشــاعــر الغنائي
الراحل ودوره المهم في إيصال األغنية الكويتية
إلى ما ُ وصلت إليه ،من خالل السرد المعلوماتي
ال ــذي نـشــر عــن ال ــراح ــل ،وم ــن خ ــال الـمــداخــات
الهاتفية على الهواء مع نخبة من كبار الفنانين
والشعراء في الكويت والخليج الذين أجمعوا على
دماثة خلق الــراحــل ونقاء سريرته ،وابتسامته

مبارك الحديبي

التي ال تفارق شفتيه .وقال الشاعر بدر بورسلي
في مداخلته إن الحديبي سبقه إلى كتابة أغنية
«سامحني خطيت» ،وأنه تمنى لو كان هو كاتبها.
وذكر الملحن الكبير يوسف المهنا في مداخلته:
كنا كأسرة واحدة ومعنا ماجد سلطان ،مضيفا
ً
أن الـحــديـبــي بــدأ مـهـنــدســا لـلـصــوت فــي اإلذاع ــة
الكويتية قبل ظهور موهبته الشعرية.

ال ـ ــرائـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـنـ ــوعـ ــت مــا
ب ـي ــن ال ــروم ــانـ ـس ــي ال ـعــاط ـفــي
والــوطـنــي .ومــن بين أشـعــاره
أغنية «صادني» للفنان نبيل
شـ ـعـ ـي ــل ،وأغ ـ ـن ـ ـيـ ــة «م ـن ـس ـي ــة»
و« م ـبــار ك ـيــن» للفنانة عائشة
المرطة ،وأغنية «قلبي ارتجف»
للفنان غريد الشاطئ ،وأغنية
«شفتك» و«سامحني خطيت»
للفنان عبدالكريم عبدالقادر.
وك ـتــب ال ــراح ــل أي ـضــا كلمات
أغ ـن ـيــة «مـ ــا اوع ـ ـ ــدك» لـلـفـنــانــة
ن ــانـ ـس ــي عـ ـ ـج ـ ــرم ،و«عـ ـفـ ـن ــاك»
لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان راش ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــاجـ ـ ــد،
و«ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــون» ل ـل ـف ـن ــان راب ـ ــح
صـ ـق ــر ،و«اس ـ ـكـ ــت وال ك ـل ـمــة»،
و«اشكي» ،و«الصدفة» ،و«الكبر
لله» للفنان عبدالله الرويشد،
وأغنية «ابعد وخلني» للفنان
طالل مداح.
وقـ ّـدم الحديبي أغنية «انتوا
َّ
ال ـل ــي ت ـغـ َّـيــرتــوا» ،و»حـ ــس ط ــار»
لـ ـفـ ـن ــان ال ـ ـعـ ــرب م ـح ـم ــد عـ ـب ــده،
وأغنية «طرا البارحة شي على
البال» للفنان خالد عبدالرحمن،
كذلك ّقدم للفنانة نوال أغنية «فز
قلبي» ،وأغنية «يزيد شوقي».

المسباح
أول أغنية ّ
سجلها المطرب
الشاب محمد المسباح كانت
ـوى
م ــن أل ـح ــان صــديــق ل ــه يـهـ ّ
الـفــن ،ولــديــه اسـتــديــو مصغر

اكتشف ميله
لكتابة الشعر
ُ
فراح يكتب ويطلع
صديقه أحمد
الدخيل

ف ــي ب ـي ـتــه ،وي ـس ـيــر ف ــي الـخــط
نفسه الــذي يسير فيه محمد
المسباح ،ال سيما في اهتمامه
بدراسة آلة العود.
س ـ ـمـ ــع األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـشـ ــاعـ ــر
الـ ـغـ ـن ــائ ــي م ـ ـبـ ــارك ال ـح ــدي ـب ــي
فـ ـس ـ ّـمـ ـعـ ـه ــا ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ل ـل ـم ـن ـتــج
مـحـمــد الـصـقـعـبــي ،واجتمعا
مـ ـ ــع الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر غـ ـن ــام
الـ ــدي ـ ـكـ ــان وال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ــراحـ ــل
م ـ ـ ــرزوق ال ـ ـمـ ــرزوق وال ـم ـلـ ّـحــن
يوسف المهنا ،وكانت الجلسة
ب ـم ـنــزلــة ل ـج ـنــة قـ ّـي ـمــت صــوت
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـم ـ ـس ـ ـبـ ــاح ،وأبـ ـ ـ ــدت
استعدادها لتقديم ألحان له.
ويـعـتـبــر الـمـسـبــاح أح ــد أب ــرز
الـمـطــربـيــن الكويتيين الــذيــن
تـ ـع ــاون م ـع ـهــم ال ـح ــدي ـب ــي ،إذ
قدم له مجموعة من األغنيات
مــن بينها أغـنـيــة «ب ــرد ودف ــا»
من كلمات الشاعر الحديبي،
وغ ـ ـنـ ــاء وألـ ـ ـح ـ ــان ال ـم ـس ـب ــاح،
وأغنية «ماني معاتبك» غناء
وتلحين المسباح ،ومن كلمات
الـ ـح ــديـ ـب ــي ،وأغـ ـنـ ـي ــة «م ـن ـتــي

ومهرجان القرين الثقافي يكرمان في شخصه
ً
الوفاء واإلخالص والمثابرة والتطور ،ونموذجا
ً
طيبا وصورة مشرفة للمواطن المحب لوطنه
َ
ولشعبه ،وال ــذي لــم ي ـتــوان عــن المساهمة في
البناء الحضاري للكويت العزيزة .وتضمنت
االحـتـفــالـيــة عــرض تسجيل مــرئــي عــن مسيرة
الحديبي الفنية وسيرته الذاتية ،إضافة إلى
شهادات فنية في حقه من ملحنين ومطربين من
بينهم غنام الديكان ويوسف المهنا ود .عبدالله
الرميثان ونبيل شعيل ومحمد المسباح.
وأعد الزميل صالح الغريب له كتيبا تذكاريا
يـتـضـمــن ال ـس ـي ــرة ،وك ــذل ــك ك ـل ـمــات لـمـجـمــوعــة
من زمــاء الــدرب؛ منهم شــادي الخليج ،وغنام
ال ــديـ ـك ــان ،وي ــوس ــف ال ـم ـه ـن ــا ،وع ـبــدال ـم ـح ـســن
المهنا ،وســالــم الــوهـيــدة ،ود .يعقوب يوسف
الـغـنـيــم ،وعـبــدالـلـطـيــف ال ـب ـنــاي ،وخــالــد ســالــم
ً
األن ـص ــاري وآخ ـ ــرون ،وأي ـض ــا تـضـمــن الكتيب
عــددا من النصوص التي غنت له من مشاهير
األغنية الكويتية ،مع نوت لها ،ومن مميزات هذا
اإلصدار نشرت له صور قديمة وجديدة.

م ـن ـس ـيــة» م ــن غ ـن ــاء وتـلـحـيــن
المسباح ،وكلمات الحديبي.

نبيل شعيل
تعاون الفنان نبيل شعيل مع
الحديبي في العديد من األعمال
الـنــاجـحــة ،وم ــن أشـهــر األغــانــي
الـتــي قــدمـهــا شعيل مــن كلمات
الحديبي «منك يا سمره» في عام
 1984من ألحان سليمان المال،
و«صادني» ،التي ما زالت تذاع
إلى اليوم ،وحققت ّنجاحا كبيرا،
نظرا ألسلوبها ورقة معانيها.
وبـ ـع ــد ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون ت ـكــرر
الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي أغ ـن ـي ــات ك ـث ـيــرة؛
منها «البارحة»« ،اللي ماله أول»
و«جـ ـيـ ـت ــك» ،و«عـ ـل ــى خ ـي ــر» و«ال
تـ ـص ــدق» م ــن ت ـل ـح ـيــن ع ـبــدال ـلــه
الــرم ـي ـثــان« ،ي ــا أن ــت واحـ ــد» من
تلحين طالل مداح« ،الله ياشي
تالال» ،واللي ماله أول» ،و«أنا يا
خلي» من تلحين يوسف المهنا،
«تـغــالــط إحـســاســك» مــن تلحين
محمد البلوشي.

من أشهر أغنياته
«صادني» للفنان
نبيل شعيل
وأغنية «منسية»
و«مباركين» للفنانة
عائشة المرطة

مبارك الحديبي مع نبيل شعيل

اليوحة أثناء تكريم الحديبي

قصة أغنية «عاش سلمان»
تحدث اإلعالمي د .أحمد العرفج في برنامج «يا هال بالعرفج»
عن الحديبي ،وقال إن كلماته لما تتأملها كلمات إنسانية راقية،
فقد تغنى بكلماته كثير من الفنانين ،كما أثرى األغنية الكويتية
بنصوص جيدة أداها نجوم الغناء في الكويت والخليج من أمثال
عبدالكريم عبدالقادر «سامحني» و«أخـطـيــت» ،وغنى له محمد
عبده ،والراحل طالل مداح ،وعبدالمحسن المهنا ،وغريد الشاطئ،
وعبادي الجوهر ،ونبيل شعيل وغيرهم.
وأضاف د .العرفج في حديثه عن شخصية الحديبي أنه عاش
بسيطا ،وكريما ،ومتسامحا ،ومات شهما ونبيال.
وق ــال الـعــرفــج إن الحديبي كتب أغنية «ع ــاش سـلـمــان» ،وعن
قصة األغنية ذكر أنه عندما سأل الموسيقار د .طالل عن قصة
األغنية «ع ــاش سـلـمــان» ،قــال د .طــال إن لــديــه أفـكــارا عــن أعمال
وطنية ممتازة ،وما زال وهو يفكر في األعمال الوطنية وكيفية
تنفيذها خطر في باله الشاعر مبارك الحديبي ،ألنه يعرف حبه
للملك سلمان شخصيا وحبه للمملكة ،وأوضح العرفج أن د .طالل
تحدث مع الراحل ،فوفقه الله في كتابة ال ـن ــص الجمي ـ ــل ،ووفـ ــق
د .طالل في تلحين العمل.

ولفت إلى أنه تم تركيب الصوت في وقت قصير بين الفنانين
عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد ،وعن طريق الموزع الموسيقي
طــارق عــاكــف ،والمشرف الـعــام للعمل خالد أبــو مـنــذر .وأوضــح
العرفج أنه سمع األغنية بكل الدول العربية التي زارها .وجاءت
كلمات «عاش سلمان» ،على النحو التالي:
عاش سلمان يا بالدي ..عاش سلمان
عاش سلمان ملكنا ..عاش سلمان
والشعب كله يردد ..عاش سلمان
غنت الدنيا وغنت البلد
غنت األمجاد لك يا بو فهد
تكتب لك الفرحة أحلى قصيد
افتخرنا فيك يا وجه السعد
أنت سلمان ما مثلك مثيل
وإن وجد مثلك صدقني قليل

الحديبي مع بعض نجوم األغنية الكويتية
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sudoku

من  4أحرف وهي اسم نبات يعيش في الظروف والبيئات الصحراوية
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كلمات متقاطعة
صبار

كلمة السر

 -١٠الـفـقـيــر ال ــذي ضــاق
الضلع – خلف.
عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة األكـ ـ ـث ـ ــر النت – لالستثناء.
 -5ن ـطــق ب ــأق ــوال ــه (م) –  -8من سور القرآن الكريم حاله (م).
 -1أل ـبــوم لـلـفـنــانــة نــوال جاذبية (م).
– باقي ومستمر (م).
 -3تعبك – جاهل القراءة ينشر (م).
الزغبي.
 -9الجميالت (م) – لفظة
 -2فنانة لبنانية حصلت والكتابة – ثلثا (بيت) -6 .ممثلة مصرية.
 -4ج ـه ــاز ال ــدخ ــول إلــى  -7ت ـس ـح ــب الـ ـلـ ـب ــن مــن تأفف.
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عموديا:

٣

الحلول

1

 ( -1أ جـ ــا ثـ ــا  )...كــا ت ـبــة
بوليسية إنكليزية.
 ..... ( -2الـمـهـنــا ) أب ــرع
فـ ــي األغـ ـنـ ـي ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
الكويتية.
 -3ال ـك ــوادر (مـبـعـثــرة) –
للتعريف.
 -4حــرف جــر – عائمات
(م).
 -5راش ـ ـ ــد (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) –
طليق.
 -6عاتب – (.......ح ـم ـيــد)
مطرب لبناني (م).
 -7حـ ــروف مـتـشــابـهــة –
راجعون (م).
 -8خذ – من المحرمات.
 ( -9ال )...من أسماء الله
ا ل ـح ـس ـنــى (م) – م ــار ك ــة
سيارات (م).
 -١٠أ ع ـ ــام (م) – نـغـمــة
موسيقية.
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سوريا
سلك
سالح
تطور

مساحة
بلسم
تلف
مادة
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فصيلة
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كلمة السر:

23

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :أمامك أخيرا دورة من الحظ،
فاعرف كيف تستفيد منها.
ً
عــاطـفـيــا :أحـبـبــت كـمــا لــو أن أحــدا
سواك لم يحب بهذا القدر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـح ـســن ات ـص ــاالت ــك
ال ـش ـخ ـص ـيــة وتـ ـع ــود الـ ــى حـضــور
اللقاءات والندوات.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :ب ـ ــرج ـ ــك ي ـ ـ ـعـ ـ ــاود سـ ـي ــره
ال ـم ـس ـت ـق ـي ــم ويـ ـجـ ـل ــب ل ـ ــك ال ـخ ـي ــر
والنجاح.
ً
عاطفيا :لو طالت المسافة بينكما
يبقى الحبيب على العهد.
ّ
ً
اجتماعيا :تحفظ قليال عن إبــداء
ّ
يخصك.
رأي في موضوع دقيق ال
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـس ـنــح ل ــك فـ ــرص كـثـيــرة
ومهمة تسهل لك دروب النجاح.
ً
عاطفيا :تعتقد ان هذا حبك االخير
ولكن ال تجزم بذلك.
ً
اجتماعيا :تحب مشاهدة البرامج
التلفزيونية ولديك افكار بديعة ال
تعلن عنها.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :إذا لم تكن مضطرا ،فال توقع
على أي عقود وال تعقد أي اتفاقات.
ً
عاطفيا :طيف الحبيب يالحقك في
أحالمك ويمأل أيامك بالفرح.
ً
اجتماعيا :ينبغي ضــرورة التعاون
مع محيطك وعدم إثارة الفوضى.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :من األفضل أن تسرع بالقيام
بما هو اضطراري وال تؤجله.
ً
عاطفيا :تغار من الهواء إذا لمس وجنتي
الحبيب ،فلماذا ال تصارحه بحبك؟
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـغ ـيــر ت ـعــام ـلــك م ــع األه ــل
ً
وت ـق ـت ــرب أك ـث ــر م ـن ـهــم ف ـت ـل ـقــى ت ـجــاوبــا
ً
محببا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تثار مشكلة شراكة مهنية أو
أزمة بين زمالء العمل.
ً
عاطفيا :تواجه أزمة تهديد بفراق أو
طالق وال تكترث لألمر.
ً
اجتماعيا :حظك جيد مع األحباء ،إذ
سوف تالقي العطف المطلوب.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يدخل برجك منطقة جديدة
تحررك من التعقيدات والمشاكل.
ً
ً
ً
عاطفيا :الحب ليس كالما معسوال،
بل هو خدمة وإخالص واحترام.
ً
ً
ً
اجتماعيا  :تالحظ انقالبا عائليا
ً
ايجابيا فــي األوض ــاع على جميع
الصعد.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :الـتـنــافــر بـيــن بــرجــك واألبـ ــراج
األخ ـ ــرى ي ـح ــذرك م ــن ب ـعــض ال ـح ــوادث
المهنية.
ً
عاطفيا :الشراكة مع رفيق العمر مهددة
ً
بالرتابة ،فال تقف متفرجا.
ً
اجتماعيا :تحتاج الى االنسجام والراحة
بعدما عملت بجهد لمدة طويلة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :تـجـ ّـســد أف ـك ــارك وآم ــال ــك من
خالل عملك وتصبح رغباتك حقيقية.
ً
عاطفيا  :يرتعش قلبك كلما ذ كــرت
اسم الحبيب وال تنام قبل أن تكلمه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــرغ ــب ف ــي ال ـم ـشــاركــة
بـبــر نــا مــج أو ف ــي حـلـقــة تلفزيونية
فمن يعلم؟
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـح ـتــاج ال ــى ات ـف ــاق جــديــد
وتسوية في حياتك المهنية.
ً
عاطفيا :األجواء المسيطرة عليكما
هي أجواء انسجام وتوافق عميقين.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ت ـه ـم ــل األولـ ــويـ ــات
ف ــي م ـعــام ـل ـتــك م ــع أف ـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة،
ً
وخصوصا الوالدين.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا :تـ ـ ــاقـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر م ــن
المسؤولين وتـعــرف االزدهـ ــار في
مشروعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـع ـت ــاب يـغـســل الـقـلــوب
ويقوي رباط الحب بينكما.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تأخذ خيارا اجتماعيا
ً
جديدا وتغير نظرتك الى األمور.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :اعتن بهدوء وحكمة بما هو
ضروري في مسيرتك المهنية.
ً
عاطفيا :سوف تتخطى موضوع غيرة
الشريك إن تصرفت باتزان وحكمة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـجــب إع ـ ــادة ال ـن ـظــر في
الــوضــع الـمـنــزلــي ،وال بــد مــن إع ــادة
ترتيبه.
رقم الحظ.22 :
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فندق النخيل أقام غبقته الرمضانية لإلعالميين
عاش اإلعالميون أجـ ً
ـواء عبقة بروح التراث الشامي األصيل بكل
تفاصيلها الجميلة في الغبقة الرمضانية التي أقامها لهم فندق
ومنتجع شاطئ النخيل ،بدعوة من المدير العام ربيع األطــرش،
حيث كان في استقبالهم مع طاقم اإلدارة.
ورحب األطرش بجمع كبير من الصحافيين والمصورين والمدونين
في منصات التواصل االجتماعي ،وغيرهم من العاملين في الوسط
اإلعــامــي ،الــذيــن أب ــدوا إعجابهم بخيمة ليالي النخيل الشامية
وإطاللتها الفريدة على الخليج العربي.

صورة جماعية لفريق عمل فندق النخيل

ٔ
ربيع االطرش والفنانة رونق

استقبال الفنانة هند البلوشي

احـتـفــل حــامــد راك ـ ــان الـفـضــالــة
بـتـخــرجــه ف ــي م ــدرس ــة دس ـمــان
ال ـ ـن ـ ـم ـ ــوذج ـ ـي ـ ــة ،وسـ ـ ـ ـ ــط أه ـ ـلـ ــه
وأصـ ــدقـ ــائـ ــه الـ ــذيـ ــن ت ـم ـن ــوا لــه
ال ـتــوف ـيــق ف ــي ح ـيــاتــه الـعـلـمـيــة
المقبلة.

صورة جماعية للمكرمين

حامد راكان الفضالة

صورة جماعية

الجامعة األميركية في الكويت ّ
تكرم الطلبة المتميزين
نظمت الجامعة األميركية في
الكويت الحفل السنوي لتكريم
الطلبة للسنة الخامسة عشرة
على التوالي بتنظيم مــن قسم
شؤون الطلبة ،لتكريم عدد من
ال ـطــاب ومـنـحـهــم جــوائــز على
جهودهم المتميزة واإلنجازات
التي حققوها في األنشطة غير
األكاديمية.

عدد من مدعوات الغبقة

حامد الفضالة تخرج
في مدرسة دسمان

اجتماع المجلس التحكيمي لمؤسسة
«تكريم» في سنته العاشرة
استضافت العاصمة البريطانية لندن المجلس التحكيمي الدولي لمؤسسة
"تكريم" ،الذي اجتمع الختيار الفائزين لدورة هذا العام للسنة العاشرة على
التوالي .وتواصل "تكريم" مساعيها الهادفة إلى تسليط الضوء على وجوه عربية
ً
أحدثت فرقا في مجتمعاتها في مجاالت عدة ،وتحويلها إلى مصادر إلهام
للشباب العرب.
ُ
ّ
وعلى هامش االجتماع الذي أداره بول سالم ،أقيم حفل عشاء تخلله تكريم
استثنائي لذكرى إحدى أبرز أعضاء المجلس التحكيمي ،المرحومة األميرة
البندري بنت عبدالرحمن الفيصل ،الرئيسة التنفيذية لـ"مؤسسة الملك خالد
ً
الخيرية" ،تقديرا إلنجازاتها الكبيرة في مجال العمل الخيري واإلنساني
ونشاطها االجتماعي .وتسلم الجائزة التقديرية شقيقها األمير سعود بن
عبدالرحمن الفيصل.

ربيع األطرش

المنتدى الرابع لـ «دراسات الخليج»
عقد مركز دراسات الخليج في الجامعة األميركية بالكويت
( )AUKمنتدى دراسات الخليج الرابع ،الذي يعقد كل عامين في
الجامعة ،حيث يستقطب باحثين محليين وإقليميين وعالميين،
ليشاركوا في جلسات نقاشية وندوات حول موضوعات متعلقة
بالمنطقة ،ومجال دراسات الخليج.
وتناول المنتدى هذا العام موضوع "الخليج وشبه الجزيرة
العربية :نظم اإلنتاج واالستهالك" ،وركزت الندوات ،التي أقيمت
على مدى  3أيام ،على مدخالت وعمليات ونتائج نظم اإلنتاج
واالستهالك داخل وعبر الخليج وشبه الجزيرة العربية.
كما ناقش المشاركون مختلف القطاعات التاريخية والمعاصرة،
في ظل هذه األنظمة ،ورعى المنتدى هذا العام شركة مشاريع
الكويت القابضة  -كيبكو ،وبنك برقان ،ومجموعة الخليج
للتأمين ،وشركة القرين للصناعات البترولية ،والشركة العقارية
المتحدة ،وكامكو.
جانب من إحدى الحلقات النقاشية في المنتدى
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مشاهدات

في أمسية مميزة بحضور كبير تقدمه السنعوسي وعبدالله والمهنا والسريع والشطي «مجموعة إنسان» فقد رونقه
محمد جمعة

حضور كبير شهد حفل تكريم
جمعية الفنانين الكويتيين
لفريق عمل أوبريت «مذكرات
بحار».

أق ــام ــت جـمـعـيــة الـفـنــانـيــن
الكويتيين ،في مقرها مساء
أ م ـ ـ ــس األول ،حـ ـف ــل ت ـك ــر ي ــم
فريق عمل أوبريت "مذكرات
ً
بـ ـح ــار" الـ ـ ــذي ع ـ ــرض أخـ ـي ــرا
على المسرح الوطني بمركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي،
ب ـح ـض ــور ن ـخ ـبــة ك ـب ـي ــرة مــن
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن،
ك ــان ف ــي اسـتـقـبــالـهــم الـفـنــان
القدير شادي الخليج رئيس
الجمعية.
وت ـ ـقـ ــدم ه ـ ـ ــؤالء ال ـف ـنــان ـيــن
وال ـم ـســؤول ـيــن وزيـ ــر اإلع ــام
األسـبــق محمد السنعوسي،
وال ـمــوس ـي ـقــار أنـ ــور عـبــدالـلــه
نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة،
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــار ي ـ ــوس ـ ــف
المهنا ،والـكــاتــب المسرحي
عبدالعزيز السريع ،والكاتب
د .سليمان الشطي ،واألديب
والـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه خ ـل ــف،
والـ ـفـ ـن ــان ــة زه ـ ـ ــرة ال ـخ ــرج ــي،
والمايسترو د .محمد باقر،
وفـيـصــل خــاجــة مــديــر مــركــز
الشيخ جابر األحمد الثقافي،
وأقـ ـي ــم ال ـح ـفــل وسـ ــط أجـ ــواء
رمضانية مميزة وكان عريفه
اإلعـ ــامـ ــي ي ــوس ــف ال ـســريــع،
كما شارك في تقديمه الفنان
جمال اللهو.

خدمة الحركة الفنية

الحضور
اليوم هو دعم
وتشجيع
ألبنائنا
الفنانين
وأنشطة
الجمعية
لالستمرار
في خدمة
الحركة الفنية
والثقافية
شادي الخليج

وألقى الفنان القدير شادي
الخليج كلمة بهذه المناسبة
هنأ خاللها الحضور بشهر

رمضان المبارك ،وأنــه "يسر
جمعية الفنانين الكويتيين
أن ت ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي م ـ ـع ـ ـكـ ــم ب ـح ـف ــل
القرقيعان السنوي وتكريم
جميع المشاركين في عرض
أوبريت "مذكرات بحار" الذي
أقيم خالل الفترة من  24أبريل
إ ل ـ ــى  2م ــا ي ــو  2019ب ـمــر كــز
الشيخ جابر األحمد الثقافي،
وحـضــوركــم الـكــريــم هــو دعم
وتشجيع ألبنائكم الفنانين
وأنشطة الجمعية لالستمرار
فـ ــي خ ــدم ــة الـ ـح ــرك ــة ال ـف ـن ـيــة
والثقافية في بلدنا الحبيب
سائلين الله العلي القدير في
هذه األيام المباركة أن يحفظ
ً
ً
الكويت أميرا وشعبا من كل
مكروه".
بعدها انطلقت فرقة أنور
الشامي في تقديم كوكبة من

األغاني والرقصات التراثية
ا لـتــي تفاعل معها الحضور
لتأتي لحظة التكريم لجميع
العاملين في أوبريت "مذكرات
بحار" بداية من فيصل خاجة
م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـش ـي ــخ جــابــر
األح ـمــد الـثـقــافــي ،حـيــث قــدم
لهم شادي الخليج بمشاركة
السنعوسي الدروع التذكارية
وش ـ ـهـ ــادات ال ـت ـقــديــر وكــذلــك
الفرقة الموسيقية والكورال
الفني ،كما قدم كل من الفنان
الـتـشـكـيـلــي أس ــام ــة الـجــاســم
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ف ــاض ــل
ً
ً
ال ــرئ ـي ــس م ـج ـس ـمــا ت ــذك ــاري ــا
هدية للفنان شادي الخليج.

دعم أنشطة الجمعية
وبـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم تـ ـح ــدث

القاهرة  -محمد قدري

انـتـهــى ع ــدد مــن ص ـنــاع الـمـسـلـســات الــرمـضــانـيــة الـحــالـيــة من
ً
التصوير تماما مع بداية شهر رمضان ،باإلضافة إلى انتهاء عدد
آخر من المسلسالت هذا األسبوع ،ليدخل المخرجون غرف المونتاج
لتسليم الحلقات.
وعلى صعيد آخر ،يستمر عدد من الصناع في بالتوهات التصوير
حتى األيــام األخيرة من شهر رمضان ،نظرا للتأخير الكبير الذي
تعانيه المسلسالت ،مما جعلهم يضغطون التصوير ،وعلى رأس
هذه المسلسالت "زي الشمس" للفنان دينا الشربيني ،حيث يستمر
المخرج سامح عبدالعزيز في اللوكيشن حتى  25رمضان ،وتتبقى
عــدة حلقات يسعى إلنـجــازهــا ،وهــو مــا جعله يــزيــد عــدد ساعات
التصوير.
ويوجد الفنان هاني سالمة في اللوكيشن حتى  23رمضان للمرة
األولى منذ  3سنوات ،نظرا النشغال المخرج رؤوف عبدالعزيز بفيلم
"حملة فرعون" خالل الفترة الماضية ،وهو ما جعله يؤجل تصوير
المسلسل عدة أيام ليعود إلى الفيلم ثم إلى المسلسل.
وتصور الفنانة دنيا سمير غانم القصة الثالثة من مسلسلها "بدل
الحدوتة  ،"3وتنتهي من التصوير مع األسبوع األخير من الشهر
الجاري ،ويواصل الكاتب الشاب أيمن وتار كتابة الحلقات األخيرة
بالتزامن مع التصوير.
ويتبقى ما يقرب من  5حلقات من الجزء الثالث من مسلسل األكشن
ومخرجه بيتر
"كلبش" ،حيث يتوافد الفنان أمير كرارة بطل العمل،
ّ
ميمي على تصوير الفيلم الجديد "كازابالنكا" ،وهو ما أخرهم على
االنتهاء من المسلسل ،مثلما حدث معهم العام الماضي.

علي العلياني
ذلــك مــن حلقة الفنانة إلهام
ال ـف ـض ــال ــة ب ـم ــا ش ـه ــدت ــه مــن
أسـئـلــة سـطـحـيــة ،وي ـبــدو أن

"مجموعة إنسان" فقد رونقه
ويحتاج إلى إعادة تقييم.

السبتي مستاءة من حذف أحد مشاهد «الديرفة»
ع ـب ــرت ال ـف ـنــانــة غ ــدي ــر الـسـبـتــي عن
استيائها من حذف تلفزيون الكويت
أحــد مشاهد مسلسل "الــديــرفــة" ،الذي
ك ــان يـحـمــل دالالت مـهـمــة ف ــي تـحــول
شخصيتها ضـمــن ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي
ً
لألحداث مستقبال ،وانتقدت غدير في
لـقــاء تلفزيوني بـشــدة حــذف المشهد
قــائ ـلــة" :الـمـشـهــد ال يـحـمــل أي إس ــاء ة
إنما يلمح إلى تعرض شخصية فاطمة
راق ويحمل
لالغتصاب لكن بأسلوب ٍ
رسـ ــائـ ــل م ـه ـمــة ل ـل ـج ـم ـهــور بـ ـض ــرورة
توخي الفتاة الحذر" ،متوجهة بالشكر
ً
للمحطات التي عرضت المشهد كامال.

غدير السبتي في «الديرفة»

«العاصوف» ونقلة جديدة في مسيرة القصبي
يحقق الفنان السعودي
ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــي ن ـق ـل ــة
جديدة هذا العام من خالل
مـسـلـســل "ال ـ ـعـ ــاصـ ــوف" ،إذ
ً
بات القصبي مهموما خالل
السنوات األخـيــرة بقضايا
م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــه الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي،
ولـ ـ ــم ي ـت ـخ ــل عـ ــن ال ـب ـعــديــن
الـخـلـيـجــي وال ـع ــرب ــي فيما
يـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـ ــن مـ ــوضـ ــوعـ ــات،
وح ـق ــق ال ـع ـمــل نـقـلــة مهمة
ً
ل ـل ـق ـص ـبــي خـ ـص ــوص ــا أن ــه
ذهب لمناطق جديدة بجرأة
وموضوعية.

جانب من حضور حفل التكريم

مسلسالت مستمرة في
البالتوهات آلخر رمضان
●

شادي الخليج والخرجي

السنعوسي في كلمة مرتجلة
قال فيها ،إن حلم مركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي تحقق
ً
ً
وأصبح واقعا ملموسا بكل
أنشطته ا لـمـمـيــزة للمحافظ
على أن تظل ا لـكــو يــت منارة
ً
للعلم واألدب والثقافة موجها
شكره إلى الشادي والجمعية
ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـي ــوم
بتكريم جميع المشاركين في
االوبريت.
كما ألقى الموسيقار أنور
ع ـبــدال ـلــه كـلـمــة ه ـنــأ خــالـهــا
الـ ـحـ ـض ــور ب ــال ـش ـه ــر ال ـك ــري ــم
وحرصهم على د عــم أنشطة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،ووج ـ ـ ـ ــه ال ـش ـك ــر
إل ــى العاملين فــي األوبــريــت
ً
ً
معربا عن سعادته به قائال
"ونـ ـسـ ـت ــون ــا وأس ـع ــدت ـم ــون ــا
ً
جميعا".
مــن نــاحـيـتــه ،ثـمــن الكاتب
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـس ــري ــع "هـ ــذه
العادات الطيبة من الجمعية
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة شـ ـ ـ ـ ــادي ال ـخ ـل ـي ــج
وحــرصـهــم عـلــى تـكــريــم الفن
وال ـف ـن ــان ـي ــن ون ـش ـك ــر فـيـصــل
خــاجــة وم ـعــاون ـيــه عـلــى هــذا
اإلن ـ ـجـ ــاز ال ـك ـب ـيــر ف ــي تـقــديــم
األوبــريــت وقلت للموسيقار
غـنــام الــديـكــان إن عملك قــدم
كما ينبغي أن يقدم وسعدت
الليلة معكم في هذه األمسية
الرمضانية الجميلة" ،ليكون
مسك الختام تقديم جوانب
من أوبريت "مذكرات بحار".

حـقــق بــرنــامــج مجموعة
إن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـب ــث ع ـبــر
شاشة قناة " "mbcلإلعالمي
علي العلياني ردود أفعال
ط ـ ـي ـ ـبـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــواس ـ ــم
السابقة باستقطاب نجوم
الـفــن عـلــى مـسـتــوى الــوطــن
ال ـع ــرب ــي ،ول ـع ــب الـعـلـيــانــي
على و تــر بعض الخالفات
ً
مـسـتـغــا ال ـهــالــة المحيطة
ً
بضيوفه خصوصا أنهم من
األسماء المقلة في الظهور،
لكن الـبــرنــامــج فــي نسخته
ً
هذا العام جاء فاترا يشوبه
ضعف في اإلعداد والبحث
والـغــوص بين ثنايا حياة
ض ـ ـيـ ــوفـ ــه ،وال أب ـ ـلـ ــغ ع ـلــى

ناصر القصبي

هيفاء عادل« :أمي دالل والعيال» صعب ومرهق

ً
تستعد للعودة مسرحيا بموسم جديد من العرض الكوميدي «موجب»
●

عزة إبراهيم

كشفت الفنانة هيفاء عادل
عـ ــن ت ـع ــاق ــده ــا ع ـل ــى مـسـلـســل
مـعــاصــر جــديــد م ـكــون م ــن 30
ح ـل ـق ــة ،مـ ــع ال ـم ـن ـت ــج ع ـبــدال ـلــه
ب ــوش ـه ــري ،خ ــروج ــا م ــن إط ــار
المسلسالت التراثية والحقب
التاريخية التي سيطرت على
مجمل أعمالها األخـيــرة ،على
أن يـ ـب ــدأ ت ـص ــوي ــر الـمـسـلـســل
عقب العيد بمجرد االنتهاء من
عرض مسرحية "موجب".
ووعدت هيفاء ،في تصريح
ل ـ ــ"ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،ب ــال ـم ـت ـع ــة فــي
عرضها المسرحي الكوميدي
"موجب" ،في موسمها الجديد
الـمـقــرر عرضها أول أي ــام عيد
الفطر ،على مسرح دار المهن
الطبية بالجابرية ،بمشاركة
أحالم حسن ،وسماح ،ومحمد
ال ـح ـم ـلــي ،وع ـبــدال ـلــه الـخـضــر،
وعبدالله الرميان ،ومن تأليف
وإخــراج محمد الحملي ،حيث

تبدأ األسبوع المقبل البروفات
التحضيرية للعرض.
وأوضحت أن دورها كبطلة
العمل "رابعة أم سرور" يحكي
قـصــة ام ــرأة ظـنــت أن لجوء ها
إل ـ ـ ــى "ال ـ ـم ـ ــوج ـ ــب" أو "ال ـ ـ ـ ـ ــزار"
سيساعدها في حل مشكالتها،
ب ـع ــدم ــا ي ـئ ـس ــت مـ ــن ال ـت ــوص ــل
إل ــى أي ح ـلــول ل ــأزم ــات الـتــي
تعانيها.
وذك ـ ــرت أن ن ـجــاح الـمــوســم
الماضي ،الــذي استمر عرضه
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  80ل ـي ـل ــة ،ك ــان
غير متوقع ،فالجمهور انبهر
ب ــالـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ودي ـ ـكـ ــورات ـ ـهـ ــا
الصعبة ،فأغلبها من الحديد،
ك ـم ــا أن ـه ــا م ـظ ـلـمــة واإلض ـ ــاءة
بـهــا خــاف ـتــة ،فــالـمـشـهــد جــديــد
وال ـ ـصـ ــورة مـخـتـلـفــة ،وهـ ــو ما
يسعى إلـيــه جـمـهــور المسرح
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـبـ ـح ــث ع ـ ـ ــن الـ ـج ــدي ــد
والـمـخـتـلــف ب ـع ـيــدا ع ــن رتــابــة
ال ـع ــدي ــد م ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـت ــي ال
تبحث عن االختالف.

هيفاء عادل
وش ـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى أن ن ـج ــاح
مسرحية "موجب" في المواسم
الـســابـقــة ك ــان نتيجة مجهود

كبير ،فهو عمل شاق جدا ،وبه
مجهود جبار من جميع أفراد
الطاقم.

وعـ ـ ـ ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا
ال ــدرامـ ـي ــة ،أشـ ـ ــارت ع ـ ــادل إلــى
تـجـسـيــدهــا دور ال ـب ـطــولــة في
قـصــة "م ـضــاوي أكـلـهــا الــذئــب"
في المسلسل منفصل الحلقات
" 7أب ـ ــواب" ،وه ــي قـصــة سيدة
في ثالثينيات القرن الماضي
تعاني مواقف صعبة تمر بها
مع زوجها وأسرتها ،ليكشف
المسار الدرامي لألحداث كيف
سـتــواجــه م ـضــاوي التحديات
في حياتها.
وتابعت" :هذا العمل اخترته
بتمعن شديد بعد قراءة العديد
من النصوص الدرامية التي لم
أج ــد فيها مــا يقنعني غـيــره"،
مضيفة أن أكثر ما يهمها في
اخـ ـتـ ـي ــار أي ع ـم ــل ه ــو ال ـنــص
الـ ــدرامـ ــي وال ـق ـص ــة وال ـح ـب ـكــة،
إضافة إلى طاقم العمل الجيد،
وهو ما شجعها على تجسيد
ال ــدور بـعــد تــوافــر كــل عناصر
النجاح على حد تعبيرها.
ولفتت الــى أن طــاقــم العمل

ب ــال ـف ـع ــل مـ ـمـ ـي ــز ،فــال ـم ـس ـل ـســل
م ــن إخ ـ ــراج س ـل ـطــان خ ـس ــروه،
وﺗﺄﻟﻴف عبدالمحسن الروضان،
وي ـشــارك ـهــا ال ـب ـطــولــة الـنـجــوم
سعد الـفــرج وجــاســم النبهان،
وبيومي فؤاد ،وجمال الردهان،
وهدى الخطيب.
وأشارت إلى صعوبة دورها
في مسلسل "أمي دالل والعيال"،
ب ـق ــو ل ـه ــا " ش ـخ ـص ـي ــة أم دالل
أخ ــذت مــن عـمــري  10سـنــوات،
حيث أجسد دور البطلة التي
تـمــر بـمــراحــل عـمــريــة مختلفة
ع ـل ــى م ـ ــدى ع ـق ــد مـ ــن الـ ــزمـ ــان،
بكل ما تحمله تلك الفترة من
تـحــديــات وصـعــوبــات وأزم ــات
ن ـف ـس ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ل ــذل ــك
كانت الصعوبة في معايشتها
وتـجـسـيــدهــا م ــن خ ــال األداء
والمالبس والمكياج والحوار،
فالعمل كــان مرهقا جــدا لكنه
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ي ـل ـيــق بــالـمـنـتــج
الدرامي الكويتي الذي ينبغى
أن يكون على المستوى".

«المميزون في رمضان» احتفى بنجوم األعمال الدرامية
الدورة الـ  12للمهرجان أقيمت بحضور الخليفة ونخبة من الفنانين
تكريم الفنان عبد الرحمن العقل

●

محمد جمعة

اح ـت ـفــت الـ ـ ــدورة الـ ـ ـ  12لـمـهــرجــان
"المميزون فــي رمـضــان" التي أقيمت
برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة
ومدير المهرجان الزميل نايف الشمري،
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ف ــي م ـقــر مكتبة
ال ـكــويــت الــوط ـن ـيــة ،ب ـن ـجــوم األع ـم ــال
الدرامية ،وقدمت الحفل المذيعة شيماء
قمبر وس ــط حـضــور كثيف مــن كبار
الفنانين والشباب الواعد السيما ممن
لهم بصمات جلية خالل شهر رمضان
الجاري في الدراما المحلية.
وحــرص بعض النجوم على إلقاء
ً
ك ـل ـمــات ب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة خـصــوصــا
الـفـنــان الـقــديــر جــاســم الـنـبـهــان ،الــذي
حضر لمؤازرة كريمته الفنانة حصة
ً
ً
قائال "نفرح كثيرا حين نجد مثل هذه
المهرجانات التي تكرم وتدعم الفنانين
ً
الشباب خصوصا أنهم بحاجة إلى
الدعم والتشجيع لمواصلة عطائهم
فــي الـســاحــة الفنية ،ونشكر الجهود

التي يقوم بها القائمون على مثل هذه
ً
الـمـهــرجــانــات ،خـصــوصــا أنـهــا تتوج
ً
ً
تعبا دام شـهــورا من خــال التصوير
ومشاق العمل الفني.
أمـ ــا ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر ع ـبــدالــرح ـمــن
العقل فقال :اخترت من قبل شخصية
ل ـم ـهــرجــان "ال ـم ـم ـيــزون ف ــي رم ـضــان"
وعهدي بهذا الحدث الفني أن القائمين
عـلـيــه حــري ـصــون عـلــى تـقــديــر جهود
ً
المشتغلين بالحقل الفني وأعتز كثيرا
بهذا التكريم وهذا التقدير الذي يتوج
ع ـطــاءات ـنــا كـفـنــانـيــن رواد بــالـســاحــة
الفنية ،وأشكر إدارة المهرجان على هذه
اللفتة الكريمة منهم.
الفنانة العراقية ميس كمر كانت من
ضمن المكرمينن وقالت في كلمتها:
"تكريمي في مهرجان بالكويت بمنزلة
ت ــاج على رأس ــي ،فــأنــا ـعتبر الكويت
بـ ـل ــدي الـ ـث ــان ــي ب ـع ــد ال ـ ـعـ ــراق وأه ـت ــم
ً
كثيرا بوجودي وتكريمي بمثل هذه
ال ـم ـهــرجــانــات ال ـتــي ت ـتــوج مسيرتي
الفنية.

وج ــاءت نتائج ال ــدورة ال ـ  12من
المهرجان على النحو التالي:
غـ ـ ـ ـ ــرور ص ـ ـفـ ــر جـ ـ ــائـ ـ ــزة ال ـت ـم ـي ــز
الرمضاني عن تميزها بدورها في
(ال موسيقى في األحمدي) ،وأحمد
بن حسين جائزة التميز الرمضاني
عــن تميزه فــي دوره بمسلسل (أنــا
عـنــدي ن ــص) ،وعـبــدالــرحـمــن العقل
أفضل مسلسل متكامل عن مسلسل
(الـ ــديـ ــرفـ ــة) ،وأحـ ـم ــد إي ـ ـ ــراج جــائــزة
أفضل ممثل دور أول عن دوريه في
مسلسلي (العذراء) و(إفراج مشروط)،
وع ـبــدال ـم ـح ـســن الـ ــروضـ ــان أفـضــل
مؤلف عن مسلسل (إفراج مشروط)،
وهـ ـن ــادي ال ـك ـن ــدري أف ـض ــل ممثلة
دور أول عن مسلسل (وما أدراك ما
أمي؟) ،ومحمد الحداد جائزة التميز
الرمضاني لهذا العام عن مشاركته
بالعمل المصري (كلبش) ومناف
عـ ـب ــدال أف ـض ــل م ـخ ــرج درام ـ ـ ــي عن
مسلسل (الديرفة) ،وملك
بوزيد جائزة التميز الرمضاني

عن دوريها بمسلسلي (وما أدراك ما
أمي؟) و(إفراج مشروط).
أما جنى الفيلكاوي فحصدت جائزة
التميز الرمضاني عن تميزها بدورها
بمسلسل (أجندة) ،ورهف محمد جائزة
التميز الرمضاني عن تميزها بدورها
بمسلسل (ال موسيقى في األحمدي)،
وحصة النبهان أفضل ممثلة واعــدة
عن مسلسل (أمنيات بعيدة) ،ومحمد
السعد جائزة التميز الرمضاني عن
دوره بمسلسل (م ــاذا ل ــو؟) وعبدالله
عبدالرضا أفضل منتج وأفضل ممثل
دور أول عن مسلسل(ماذا لو؟).
ون ــال ــت ال ـف ـن ــان ــة شـ ـج ــون ج ــائ ــزة
أف ـضــل ممثلة دور أول عــن مسلسل
(عـ ـ ـ ــذراء) ،وم ـن ـصــور بـلــوشــي جــائــزة
التميز الرمضاني عن تميزه بدوره في
مسلسل (ماذا لو؟) ،ومحمد الشعيبي
أف ـضــل مـمـثــل دور ث ــان ع ــن مسلسل
(ال ـع ــاص ـف ــة) ،ورهـ ــف ال ـع ـنــزي أفـضــل
ممثلة واع ـ ــدة ع ــن دوره ـ ــا بمسلسل
(أمنيات بعيدة).

أم ـ ــا ال ـم ـل ـح ــن ض ـ ـ ــاري الـمـسـيـلـيــم
فحصد جائزة أفضل مقدمة غنائية
ع ــن مسلسل (ع ـ ــذراء) و رت ــاج العلي
جائزة التميز الرمضاني عن تميزها
ب ــدوره ــا فــي مسلسل (وم ــا أدراك ما
أمــي؟) وشيماء سليمان أفضل ممثلة
واع ــدة عــن مسلسل (ال موسيقى في
األحمدي) ،وبدر العطوان جائزة التميز
الرمضاني عن دوره بمسلسل (موضي
قطعة من ذهب) ،وأحمد البريكي أفضل
مدير إدارة إنتاج عن مسلسل (أجندة).
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ح ـ ـصـ ــد عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
الدين جائزة أفضل مقدم برامج عن
(صـنــاديــق الـعـمــر) وعـبــدالـلــه المسلم
أفـ ـض ــل م ـم ـثــل واع ـ ــد ع ــن ت ـم ـي ــزه في
مسلسل (العاصفة) و(الديرفة) ،ونالت
الفنانة ميس كمر جــائــزة شخصية
ال ـم ـهــرجــان ل ـه ــذا ال ـع ــام ع ــن تميزها
بمسلسل (حدود الشر) ،وحققت فاطمة
الطباخ جائزة التميز الرمضاني عن
تميزها بشخصية (كوثروه) بمسلسل
(ال موسيقى في األحمدي).

ةديرجلا

•
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روحاني يطلب صالحيات تنفيذية واسعة وحصر السلطات بيده...
• مندوب إيران باألمم المتحدة :األزمة قد تخرج عن السيطرة • ترامب :اإليرانيون سيتصلون عندما يكونون مستعدين

تحليق فوق حاملة "إبراهام لينكولن" الموجودة في بحر العرب

في خطوة تعكس اضطراب
الجبهة الداخلية اإليرانية،
طالب الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،المحسوب
على الوسطيين ،بتوسيع
صالحياته إلخراج البالد من
األزمة الحالية ،في وقت بدا
أن اإليرانيين يراهنون على
إمكان تجاوز التوتر العالي
في المنطقة دون وقوع
صدام مسلح ،وهو ما عززته
التصريحات األخيرة للرئيس
األميركي دونالد ترامب.

«الكونغرس»
يستمع إلى إفادتي
وزير الدفاع ورئيس
األركان

طـ ــالـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ــران ـ ــي
حسن روحاني ،بالحصول على
صالحيات تنفيذية موسعة في
زمن الحرب للتعامل مع "الحرب
االقتصادية األميركية" ،مجددا
التحذير من أن األوضاع الحالية
قــد تكون أخطر مــن الـحــرب مع
ال ـع ــراق ف ــي ثـمــانـيـنـيــات الـقــرن
الـ ـم ــاض ــي ،وأن ـ ـ ــه رغ ـ ــم ت ــأي ـي ــده
ل ـ ـ "الـ ـ ـح ـ ــوار وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة"،
ف ــإن ال ـت ـطــورات الــراهـنــة ليست
مناسبة للتفاوض ،وأنــه ليس
أمام طهران سوى مقاومة حملة
الضغوط التي يقوم بها الرئيس
األميركي دونالد ترامب.

روح ــان ــي إل ــى م ـح ــاوالت جــرت
خالل العامين الماضيين لعقد
لقاء بينه وبين الرئيس ترامب،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـفـ ــاوضـ ــات
م ـبــاشــرة بـيــن الـبـلــديــن ،إال أنــه
ش ـ ــدد ع ـل ــى أن "ظ ـ ـ ــروف ال ـي ــوم
ليست ظروف تفاوض أبدا ،بل
هــي ظ ــروف مقاومة وصـمــود"،
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول إن ـ ـ ـ ــه ي ـف ـض ــل
الدبلوماسية.
يذكر أن المرشد األعلى علي
خامنئي ،باعتباره أعلى سلطة
س ـيــاس ـيــة ودي ـن ـي ــة ف ــي ال ـب ــاد،
يـمـتـلــك ق ـ ــرار ال ـس ـلــم والـ ـح ــرب،
ك ـمــا أن ــه ال ـقــائــد ال ـع ــام لـلـقــوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،ويـ ـ ـح ـ ــق لـ ـ ــه عـ ــزل
الرئيس.

وفـ ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء مـ ــع رجـ ـ ـ ــال دي ــن
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت مـ ـت ــأخ ــر م ـ ــن م ـس ــاء
أمـ ـ ــس األول ،أش ـ ـ ــار روح ــان ــي
المحسوب على الوسطيين إلى
ح ــرب الـ ـع ــراق ()1988 - 1980
عندما جرى تشكيل "المجلس
األعـ ـل ــى إلدارة ال ـ ـحـ ــرب" ،ال ــذي
ّ
تمكن مــن تخطي ف ــروع أخــرى
التخاذ قرارات بشأن االقتصاد
والمجهود الحربي.
ولفت الى أن "جميع السلطات
كــانــت فــي أي ــدي هــذا المجلس،
وح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــى مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــورى
(البرلمان) والقضاء لم يشاركا
ف ــي قـ ـ ــرارات ال ـم ـج ـلــس ،وال ـيــوم
ن ـظــرا إل ــى أن ـنــا ن ــواج ــه ظ ــروف
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،ف ــإنـ ـن ــا بـ ـح ــاج ــة إل ــى
مجلس مشابه".
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي:
"األميركيون لطالما عملوا ضد
إيـ ــران ،لكننا لــم نــواجــه فــي أي
مرحلة من المراحل ما نواجهه
الـ ـي ــوم م ــن م ـش ــاك ــل ف ــي م ـجــال
المعامالت البنكية وبيع النفط،
لذلك فإننا جميعا بحاجة إلى
التركيز وإدراك ظــروف الحرب
االقتصادية".
وإذ أكد أن البالد "متحدة في
أن ـنــا يـجــب أن ن ـقــاوم الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـعـ ـق ــوب ــات" ،لـفــت

ترامب :سيتصلون

صالحيات فائقة

وكـ ــان ت ــرام ــب ق ــد ن ـفــى أمــس
األول تقارير صحافية أميركية
تـفـيــد ب ــأن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ح ــاول ــت بــال ـف ـعــل ف ـت ــح ق ـن ــوات
تفاوض مع إيــران .وكتب ،على
حسابه بموقع "تويتر"" :إيــران
ستتصل بنا إذا ومتى أصبحوا
مـسـتـعــديــن .وف ــي غـضــون ذلــك،
سيواصل اقتصادهم االنهيار.
أنا حزين جدا من أجل الشعب
اإليراني".
وك ـ ـ ـ ــرر تـ ـ ــرامـ ـ ــب فـ ـ ــي ح ــدي ــث
للصحافيين بالبيت األبيض
أن ـ ــه ال يـ ـ ــزال م ـس ـت ـع ــدا إلج ـ ــراء
محادثات مع إيران ،بعد تهديده
ط ـ ـهـ ــران ب ـمــواج ـه ـت ـهــا بـ ـ ـ "قـ ــوة
هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء
ض ــد ال ـم ـصــالــح األم ـيــرك ـيــة في
الشرق األوسط.
وق ـب ــل ت ــوج ـه ــه الـ ــى فـعــالـيــة
فـ ــي ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا ق ـ ــال ت ــرام ــب:
"فيما يتعلق بإيران ،سنرى ما
سيحدث ...لكنهم أبدوا عدائية
ش ــدي ــدة .إنـهــم بـحــق المحرض
األول ع ـل ــى اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب" .وت ــاب ــع
قائال" :أعتقد أن إيران سترتكب
خطأ فادحا جــدا إن هي فعلت
ً
أي شــيء .وإن هي فعلت شيئا

مستشارون أميركيون خالل تدريب قوات عراقية قبل أيام (الجيش األميركي)
فـ ـسـ ـت ــواج ــه قـ ـ ــوة ه ــائـ ـل ــة ،لـكــن
ليس لدينا مــا يشير إلــى أنها
س ـت ـف ـعــل" .وأضـ ـ ــاف" :ل ــن يـكــون
أمامنا خيار".

دول خارجية
ّ
الـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـم ـ ـنـ ــدوب
اإليـ ــرانـ ــي لـ ــدى األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة،
مجيد تخت روانجي ،من اندالع
أزم ــة إقليمية إن لــم يتم احـتــواء
الوضع الحالي ،مؤكدا أن بالده
ال ت ـس ـع ــى إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب ،لـكـنـهــا
مستعدة للدفاع عن نفسها.
وق ـ ـ ــال روان ـ ـج ـ ــي ،فـ ــي رس ــال ــة
وجـ ـهـ ـه ــا ل ــأمـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم
المتحدة ورئـيــس مجلس األمــن
الـ ــدولـ ــي ،إن "األوضـ ـ ـ ــاع األم ـن ـيــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـخ ـل ـيــج
محفوفة بالمخاطر".
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن " هـ ـ ـن ـ ــاك
م ـ ــؤش ـ ــرات ت ـف ـي ــد بـ ـ ــأن أوس ــاط ــا
خــاصــة مــن خ ــارج هــذه المنطقة
ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول تـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـص ــال ـح ـه ــا

غـيــر ال ـم ـشــروعــة ،ع ــن طــريــق بث
األكاذيب وتقديم معلومات مزيفة
وأخـبــار مضللة ،وعبر االعتماد
ع ـلــى دع ــم حـلـفــائـهــا ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط ،وك ــذل ــك إرس ـ ــال ق ــوات
بحرية إلى المنطقة".
وتـ ــابـ ــع مـ ـ ـح ـ ــذرا" :إن لـ ــم يـتــم
احتواء هذا الوضع ،فمن المحتمل
أن ي ـخــرج ع ــن ال ـس ـي ـطــرة عــاجــا
أم آجــا ،وأن يقود إلــى أزمــة غير
ضرورية أخرى في هذه المنطقة".

فالحت بيشه
عـلــى صعيد آخ ــر ،قــال رئيس
لجنة األم ــن الـقــومــي والسياسة
الـخــارجـيــة فــي مجلس الـشــورى
(البرلمان) اإليراني ،حشمت الله
فالحت بيشه ،إن الدول األوروبية
"عالقة" في االتفاق النووي ،وغير
مـلـتــزمــة ب ــه ،ول ــن تـنـفــذ آلـيــاتـهــا
ال ـمــال ـيــة "اي ـن ـس ـت ـكــس" لتسهيل
الـحــركــة الـمــالـيــة وال ـت ـجــاريــة مع
إيران.

وق ــال بيشه إن "أوروب ــا غير
مستقلة ،وتنتظر المستجدات
األخ ـي ــرة بـيــن إيـ ــران وأم ـيــركــا"،
ً
م ـتــاب ـعــا أن "الـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
ترغب في الحفاظ على دورهــا
كالعب فقط".

فرنسا
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أك ـ ـ ــد وزي ـ ــر
الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ب ــرون ــو
ل ــومـ ـي ــر ،أمـ ـ ــس أن ت ـه ــدي ــدات
إيران باالنسحاب من االتفاق
النووي ال تفيد تأسيس اآللية
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ل ـل ـم ـع ــام ــات بـيــن
إيران وأوروبا .وأضاف قائال:
"أوروبا لن تخضع للتحذيرات
اإليرانية".
وقال لومير إن "األوروبيين
ي ــواجـ ـه ــون ض ـغ ــوط ــا هــائ ـلــة
م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فيما
يتعلق بــالـتـجــارة مــع إي ــران"،
معتبرا أن "التهديدات اإليرانية
ب ـ ــاالنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق

النووي مع القوى العالمية ال
تفيد فيما يتعلق بهذا األمر".
وفي وقت الحق طالبت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة إي ـ ـ ــران ب ـ
"االمتناع عن القيام بأي عمل من
شأنه أن ينتهك التزاماتها بخطة
العمل المشتركة".

الكونغرس
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فـ ـ ــي إدارة
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ب ـ ــأن وزيـ ــر
الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان
ورئيس هيئة األركــان األميركية
الجنرال جوزف دانفورد سيبلغان
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
في جلسة مغلقة ،تطورات الوضع
المتوتر بين الــواليــات المتحدة
وإي ـ ـ ــران .وأفـ ـ ــادت وس ــائ ــل إع ــام
أميركية بأنه ُيفترض أن يتحدث
وزيــر الخارجية األميركي مايك
ً
ب ــوم ـب ـي ــو أي ـ ـض ـ ــا أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـنـ ــواب
والشيوخ الذين يتجاوز عددهم
الـ  ،500خالل االجتماع نفسه.

وتــم إبــاغ مجموعة محدودة
مــؤل ـفــة م ــن ث ـمــان ـيــة بــرلـمــانـيـيــن
الخميس الماضي بشأن الملف
نفسه ،لكن الديمقراطيين طالبوا
بـحــق ك ــل ال ـن ــواب وال ـش ـيــوخ في
االطالع على تطورات الوضع.
وك ـ ــان ال ـس ـي ـنــاتــور األم ـيــركــي
ل ـي ـن ــدس ــي غـ ــراهـ ــام ال ـم ـق ــرب مــن
ترامب أكد أن إيــران مسؤولة عن
االعـ ـت ــداءات الـتــي حصلت خــال
الفترة األخيرة بمنطقة الخليج،
ودعا الى "رد عسكري ساحق" في
حال تعرضت المصالح األميركية
للخطر.
و ق ــال السيناتور الجمهوري
إنـ ــه ت ـب ـلــغ هـ ــذه ال ـم ـع ـلــومــات من
مستشار البيت األبيض لشؤون
األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي جـ ـ ــون ب ــول ـت ــون
المعروف بمواقفه المتشددة.
فــي المقابل ،كتب السيناتور
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ك ــري ــس م ــورف ــي،
وه ــو ع ـضــو ف ــي لـجـنــة ال ـش ــؤون
الخارجية مع غراهام ،في تغريدة
"قـ ـ ـ ــرأت م ـع ـل ــوم ــات أج ـه ــزة

الحوثيون حاولوا استهداف نجران بـ «درون مفخخة»  400عضو بالكونغرس:
أعـلــن التحالف العسكري الــذي
تقوده السعودية في اليمن أمس،
أن المتمردين الحوثيين اليمنيين
المتحالفين مــع إ ي ــران استهدفوا
مدينة نـجــران فــي جنوب المملكة
بطائرة من دون طيار (درون) ،بعد
ساعات من هجوم آخر ضد منطقة
تقع فيها مدينة مكة المكرمة.
وق ــال المتحدث بــاســم "تحالف
دع ــم الـشــرعـيــة فــي الـيـمــن" العقيد
الركن تركي المالكي ،في بيان ،إن
الحوثيين حاولوا "استهداف أحد
المرافق الحيوية في مدينة نجران
(جنوب) الذي يستخدمه المدنيون
م ــن مــواط ـن ـيــن ومـقـيـمـيــن بـطــائــرة
بـ ـ ــدون طـ ـي ــار ت ـح ـمــل م ـت ـف ـج ــرات".
وأض ـ ــاف" :س ـت ـكــون ه ـنــاك وســائــل
ردع حـ ـ ــازمـ ـ ــة وسـ ـتـ ـتـ ـخ ــذ ق ـ ـيـ ــادة
القوات المشتركة جميع اإلجراءات
الرادعة".
ّ
وش ــن الـمـتـمــردون الـمــدعــومــون
ً
من إيران األسبوع الماضي هجوما
ض ــد مـحـطـتــي ض ــخ لـخــط أنــابـيــب
نـفــط "شـ ــرق ـ غ ــرب "الــرئ ـي ـســي في
السعودية غرب الرياض بطائرات
من دون طيار ،مما أدى إلــى وقف
ّ
ضــخ النفط فيه ســاعــات .واتهمت

الـسـعــوديــة إي ــران بــإعـطــاء األوام ــر
لـلـمـتـمــرديــن بـمـهــاجـمــة منشآتها
النفطية.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أدان األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط،
مـ ـح ــاوالت ج ـمــاعــة "أنـ ـص ــار ال ـلــه"
ال ـحــوث ـيــة اس ـت ـه ــداف مــدي ـنــة مكة
المكرمة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم
الجامعة العربية محمود عفيفي
على أن مثل هذه األعمال اإلرهابية
ً
ً
تمثل ت ـهــديــدا خ ـط ـيــرا ،لـيــس فقط
ألمــن واسـتـقــرار الـسـعــوديــة وإنما
ً
أيضا لألمن اإلقليمي ككل ،إضافة
ً
إلـ ــى أن ـه ــا ت ـم ـثــل ان ـت ـه ــاك ــا لـحــرمــة
األماكن المقدسة وشهر رمضان".
وشـ ـ ــدد ال ـب ـي ــان ع ـل ــى "ت ـضــامــن
الجامعة الكامل مع السعودية في
مــواج ـهــة ك ــل م ــا م ــن شــأنــه تهديد
أمنها الوطني وزعزعة استقرارها،
ومساندة اإلجراءات التي تتخذها
السلطات السعودية لمواجهة هذا
التهديد".
وأك ــد الـبـيــان كــذلــك عـلــى "رفــض
أي محاولة لتوسيع دائــرة النزاع
المسلح الذي عاناه اليمن على مدار
السنوات األخيرة".

		
تقرير عن مواجهة جديدة بين روسيا

يمنيون أمام مخبز في صنعاء قبل أيام (إي بي أيه)

وق ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن أع ـ ـض ـ ــاء
ً
ال ـكــون ـغــرس األم ـي ــرك ــي خـطــابــا
إلى الرئيس دونالد ترامب ،أمس
األول ،يدعون فيه إلى استمرار
دور الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فــي
ً
سورية ،قائلين إنهم "قلقون جدا"
من الجماعات المتطرفة فيها.
وجاء في الخطاب ،الذي وقعه
نـحــو  400مــن أع ـضــاء مجلسي
النواب والشيوخ البالغ عددهم
ً
 535عضوا" ،فــي حين يتعرض
ف ـيــه ب ـعــض أقـ ــرب حـلـفــائـنــا في
المنطقة لتهديدات ،تؤدي قيادة
ً
الواليات المتحدة ودعمها دورا
ً
حاسما كعهدها".
وي ـحــث ال ـخ ـط ــاب ،م ــن ضمن
أشياء أخرى ،ترامب على تكثيف
الضغط على إيران وروسيا فيما
يتعلق بأنشطتهما في سورية
وكذلك على "حزب الله" اللبناني.
وي ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرون مـ ــن
أع ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس ،س ــواء من
الديمقراطيين أو الجمهوريين،

بقلق عميق إزاء سياسة ترامب
في سورية منذ قــراره المفاجئ
فـ ـ ــي ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر س ـ ـحـ ــب ج ـم ـيــع
القوات األميركية ،وقوامها 2000
جندي ،قبل أن يتراجع في فبراير
ويوافق على اإلبقاء على وجود
صغير لمواصلة الضغط على
تنظيم "داعش".
ووس ــط أن ـبــاء عــن اقتحامها
م ـع ـقــل الـمـيـلـيـشـيــات اإلي ــران ـي ــة
ب ـم ـط ــار ح ـل ــب ال ـ ــدول ـ ــي ،أجـ ــرت
الـقــوات الروسية بقيادة رئيس
دائرة الشرطة العسكرية بوزارة
الدفاع فالديمير إيفانوفسكي،
مـنــاورات عسكرية مشتركة مع
ال ـن ـظ ــام ف ــي م ـن ـط ـقــة مــرت ـف ـعــات
ال ـ ـجـ ــوالن ال ـم ـح ـت ـلــة بـمـحــافـظــة
القنيطرة.
ف ـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــق ،أك ـ ـ ــد
إي ـفــانــوف ـس ـكــي وجـ ــود الـشــرطــة
العسكرية اآلن على خط "برافو"،
على الجانب السوري الشرقي ،إذ
تم إنشاء ستة مراكز مراقبة منذ
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دوليات
وأوروبا ترفض تحذيرات طهران بشأن االتفاق النووي
• واشنطن للعراق :ملتزمون بـ«االتفاقية االستراتيجية» ولن نستخدم أراضيكم لمهاجمة أي دولة

سلة أخبار
خامنئي قلق من اندثار
«الفارسية»

دعا المرشد اإليراني األعلى
علي خامنئي إلى ضرورة
المحافظة على "الهوية
الوطنية في مواجهة الهويات
األجنبية" .وأبلغ خامئني
أساتذة متخصصين في
اللغة الفارسية وآدابها
وشعراء لدى استقبالهم
مساء أمس األول بأنه قلق من
اندثار اللغة الفارسية .وحث
"جميع األجهزة والمؤسسات
الحكومية على العمل على
دعم وترويج اللغة الفارسية".

 20عامًا سجنًا لهدايتي

حكمت محكمة إيرانية على
رجل األعمال المعروف حسين
ً
هدايتي ( 56عاما) بالسجن
ً
 20عاما بتهمة "االخالل
المتعمد بالنظام االقتصادي
والمالي للبالد عبر الكسب
غير المشروع" .وأوضح
المتحدث باسم السلطة
القضائية أمس ،أن المحكمة
الخاصة بالجرائم االقتصادية
قضت كذلك على قطب صناعة
االستيل والصلب بـ "حرمانه
من تولي وظائف حكومية
وجلده  74جلدة أمام المأل،
ورد مبلغ  4.88تريليون ريال".

السيد :واشنطن وإسرائيل
تريدان تحييد لبنان
االستخبارات .وأريد أن أقول
ذلك بوضوح ،هذا ليس ما تقوله
أجهزة االستخبارات".
وأعـ ـ ــاد ال ـن ــائ ــب الــدي ـم ـقــراطــي
روبــن غاليغو العضو فــي لجنة
ال ــدف ــاع بـمـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،نشر
ً
إحدى تغريدات غراهام ،مؤكدا أنه
مع غراهام يتلقيان "المعلومات
نفسها" من أجهزة االستخبارات.
وكـ ـت ــب "هـ ـ ــذا ل ـي ــس م ــا ق ـي ــل"،
ً
مـ ـتـ ـهـ ـم ــا غـ ـ ــراهـ ـ ــام ب ـن ـش ــر رؤي ـ ــة
ً
"مـشـ ّـوهــة تماما بهدف التوصل
إل ـ ــى خـ ــاصـ ــة ي ــري ــده ــا لـنـفـســه
ولوسائل اإلعالم".

العراق
الى ذلك ،ساد ههدوء حذر في
العراق ،بعد حادثة إطالق صاروخ
على محيط السفارة األميركية في
المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وزار ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ال ـس ـف ــارة
االميركية في بغداد جودي هود،
أمـ ــس ،مـسـتـشــار األمـ ــن الــوطـنــي

العراقي فالح الفياض .وقال بيان
للسفارة األميركية إن "هود شدد
عـلــى ال ـت ــزام ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تجاه الـعــراق باعتباره أحــد أهم
الشركاء االستراتيجيين للواليات
المتحدة في المنطقة".
وأكــد هــود خــال اللقاء أهمية
"وج ـ ـ ــود ح ـك ــوم ــة ع ــراق ـي ــة قــويــة
ومستقرة وذات سـيــادة" ،مشيرا
الى أن "الواليات المتحدة واثقة
ً
تـ ـم ــام ــا ب ـت ـص ـم ـيــم ق ـ ـ ــوات األمـ ــن
ال ـع ــراق ـي ــة ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة الـشـعــب
العراقي".
وتــابــع أن "الــواليــات المتحدة
س ـت ــواص ــل ش ــراك ـت ـه ــا م ــع ق ــوات
األم ــن الـعــراقـيــة ،وذل ــك مــن خــال
تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــورة وال ـ ـتـ ــدريـ ــب
وتجهيز قوات األمن العراقية في
ج ـهــودهــا لـلـقـضــاء عـلــى داع ــش،
ً
ل ـكــونــه ي ـش ـكــل ت ـه ــدي ــدا ل ـل ـعــراق،
وكذلك مواصلة العمل المشترك،
والـ ـح ــرص ع ـلــى ال ـت ــواص ــل بـيــن
ج ـم ـي ــع م ـ ـكـ ــونـ ــات ق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة" ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى "ال ـ ـتـ ــزام

ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة بــات ـفــاق ـيــة
اإلطار االستراتيجي ،بما في ذلك
عدم استخدام األراضي العراقية
لمهاجمة أي دولة أخرى".
مـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال م ــوق ــع
ً
"المونيتور" األميركي إن فصيال
ً
مـ ـسـ ـلـ ـح ــا جـ ـ ــديـ ـ ــدا يـ ـطـ ـل ــق ع ـلــى
ن ـف ـس ــه اسـ ـ ــم "وحـ ـ ـ ـ ــدات ال ـش ـه ـ ّيــد
عـلــي مـنـصــور ال ـج ـب ــوري" تبنى
الهجوم الصاروخي على السفارة
األميركية.

ّ
وقال هذا الفصيل إن الهجوم
ً
جاء ردا على "قرار ترامب إعفاء
ال ـج ـنــدي مــاي ـكــل بـيـهـيـنــا" ،في
إشـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى إصـ ـ ـ ــدار ال ــرئ ـي ــس
ً
ترامب عفوا عن الضابط السابق
فــي الـجـيــش األم ـيــركــي ،مايكل
بـيـهـيـنــا ،ال ـ ــذي ُس ـج ــن لخمس
س ـ ـنـ ــوات ب ـت ـه ـمــة ق ـت ــل سـجـيــن
عراقي في عام .2008
الـ ــى ذل ـ ــك ،ات ـه ــم ال ـن ــائ ــب عن
ك ـت ـلــة "ص ـ ــادق ـ ــون" الـبــرلـمــانـيــة

دورنا في سورية يجب أن يستمر

ماتيس :ال حرب في الخليج

وطهران في النيرب
ً
نهاية العام الماضي ،مؤكدا أنه
"هيأ الظروف حتى تتمكن القوات
األممية من نشر نقاطها والبدء
في تنفيذ المهام الموكلة إليها
والمعلقة منذ ."2013
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،أفـ ــاد مــوقــع
"زمان الوصل" السوري المعارض،
أ م ـ ـ ــس األول ،ع ـ ــن ق ـ ـيـ ــام ق ـ ــوات
روس ـيــة بــاقـتـحــام م ـطــار الـنـيــرب
أو حلب الــدولــي وسـيـطــرت على
جميع مـفــاصــل الـمـطــار وط ــردت
ً
الميليشيات اإليرانية نهائيا.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع
أن الميليشيات اإليــرانـيــة علمت
مــن النظام بنية ال ــروس اقتحام
المطار لذلك ومنذ ما قبل غروب
شمس يــوم ب ــدأت بــالـهــروب منه
إل ــى مـنــاطــق سيطرتها خــارجــه،
لكن القوات الروسية ألقت القبض
على بعض عناصر الميليشيات
دون مقاومة تذكر.
تأتي هذه التطورات بالتزامن
مــع حــديــث عــن منح نـظــام األســد

جـنــديــان مــن عملية «ال ـعــزم الـصـلــب» للتحالف
الدولي في سورية والعراق خالل تدريب قبل أيام
مـطــاري دمشق وحلب الدوليين
ل ــروسـ ـي ــا .ك ـم ــا شـ ـه ــدت مـنـطـقــة
المطار اشتباكات بين تشكيالت
ع ـس ـك ــري ــة ت ــدع ـم ـه ــا روسـ ـي ــا مــع
أخرى تمولها إيران.
وات ـ ـخـ ــذت م ـي ـل ـي ـش ـيــات تـحــت
إشراف قائد فيلق "القدس" قاسم
س ـل ـي ـمــانــي م ــن م ـط ــار "ال ـن ـي ــرب"
ً
مـقــرا لقواتها ،ومنعت فــي كثير
م ــن ال ـم ـن ــاس ـب ــات قـ ـ ــوات ال ـن ـظــام
مــن الــدخــول إل ــى الـقـســم المدني

مــن الجهة الشرقية ،حيث شهد
ولـفـتــرات طويلة هـبــوط طــائــرات
ً
شحن إيرانية ليال
ك ــان ــت ت ـن ـقــل م ـ ـعـ ــدات وق ـ ــوات
وش ـخ ـص ـي ــات إي ــرانـ ـي ــة وزعـ ـم ــاء
ً
ميليشيات عراقية شيعية ،فضال
عن تنفيذ دورات لعناصرها على
ق ـي ــادة ال ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيــرة ذات
األح ـج ــام الـصـغـيــرة ،إضــافــة إلــى
تمركز سرب من الطائرات المسيرة
ً
الكبيرة فترات مختلفة سابقا.

التابعة لـ "عصائب أهل الحق"
محمد كــريــم ال ـب ـلــداوي ،أطــرافــا
دولـيــة بالعمل على خلق أزمــة
ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة والـ ـ ــدفـ ـ ــع ب ــات ـج ــاه
ضرب إيران ،معتبرا استهداف
الـمـنـطـقــة ال ـخ ـض ــراء ب ـصــاروخ
كاتيوشا "مسرحية فاشلة".
وأكـ ــد الـ ـبـ ـل ــداوي ،أن "ك ــل ما
مــوجــود مــن س ـفــارات وهيئات
دبلوماسية ومؤسسات دولية
تـعـمــل فــي ال ـع ــراق هــي محمية

ب ــالـ ـق ــان ــون الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،ون ـح ــن
داعـ ـ ـم ـ ــون ل ـل ـح ـك ــوم ــة ل ـل ـح ـفــاظ
ع ـلــى م ـس ـتــوى االع ـ ـتـ ــدال ال ــذي
مارسته في التعامل مع األزمات،
ً
وأن ن ـنــأى ب ـع ـيــدا ع ــن سياسة
المحاور بالمنطقة والعالم".
في المقابل ،أشار عضو لجنة
الخدمات النيابية كاظم فنجان،
الى أن "طبول الحرب في الخليج
الـ ـع ــرب ــي تـ ـه ــدد ال ـ ـمـ ــوانـ ــئ وف ــي
مـقــدمـتـهــا ال ـعــراق ـيــة" ،داع ـيــا الــى

ضـ ـ ــرورة اإلس ـ ـ ــراع بــال ـك ـشــف عن
البدائل المتاحة.
الى ذلك ،كشف مصدر سياسي
أن االج ـت ـم ــاع ــات األخـ ـي ــرة الـتــي
أج ــراه ــا الــرئـيــس ال ـعــراقــي برهم
صالح بحثت سبل تمتين الجبهة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،إض ــاف ــة الـ ــى م ـب ــادرة
عراقية للتواصل مع دول الجوار
واألشـ ـق ــاء ،إلي ـج ــاد إط ــار لـحــوار
دوري حول المشكالت اإلقليمية.

علق النائباللبناني جميل
السيد ،على عودة مساعد
وزيرالخارجية االميركية
لشؤون الشرق األوسطديفيد
ً
ساترفيلد إلى بيروت حامال
مقترحات إسرائيلية حول
أزمة ترسيم الحدود البحرية
ً
قائال ":جاءنا ساترفيلد أمس
بإيجابيات منإسرائيل ،منذ
ً
شهر جاءنا من هناك مهددا
بسقوف عالية ،ماذا عدا مما
بدا؟ في السياسة ال يحل الروح
ُ
الق ُدس،أميركا وإسرائيل
تريدان تحييدنا اليوم وحصر
المواجهة مع إيرا ن في الخليج
 ،ثم تعودان علينا بعدها
بالنوايا القديمة" :قضم
ً
ً
الحدود الجنوبية ّبرا وبحرا".

وتسيطر ميليشيات إ يــران
على معظم المناطق حول حلب
ً
وخصوصا من الجهة الجنوبية
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ق ــري ــة ال ـح ــاض ــر،
ومن الجهة الجنوبية الشرقية
بــال ـس ـف ـيــرة وال ــواح ــة ومـعــامــل
ال ــدف ــاع ،وم ــن الـجـهــة الـشــرقـيــة
والشمالية الشيخ نجار وقريتي
نبل والزهراء.
(عواصم -وكاالت)

قال وزير الدفاع األميركي السابق جيمس ماتيس ،إن الرئيس
دونالد ترامب اتخذ قــرار تعزيز الوجود العسكري في الشرق
األوسط لردع إيران ،ال لشن حرب.
وف ــي ل ـق ــاء خ ــاص م ــع "س ـك ــاي ن ـي ــوز عــرب ـيــة"،
دعــا ماتيس ،الــذي يــزور العاصمة اإلماراتية
أ بــو ظ ـبــي ،دول المنطقة إ ل ــى تشكيل جبهة
مــوحــدة لـمــواجـهــة إيـ ــران ،ودفـعـهــا لتغيير
"سلوكها التدميري".
وعــن تقييمه للوضع في المنطقة بعد
انـسـحــاب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــن االتـفــاق
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،ق ــال" :م ــن الــواضــح
أن ما نحاول أن نفعله هو تصحيح
ً
بعض النقائص في االتفاق .وطبعا،
هذه هي مهمة الدبلوماسيين ،وزعماء
الدول".
وأضاف" :حينما ارتفعت بوادر القلق،
اتخذ الرئيس القرار بتعزيز الحضور
ال ـع ـس ـكــري وال ـع ـمــل م ــع أصــدقــائ ـنــا في
المنطقة ،للحفاظ على موقف رادع حتى
نحل المشكلة الرئيسة ،المتمثلة في سلوك
إيران ،ونتوصل إلى اتفاق جديد ملزم معها".
وفيما يتعلق بداللة الحشد العسكري
األميركي األخير في الخليج العربي،
ق ـ ـ ــال" :م ـ ــا ن ـ ـحـ ــاول أن ن ـف ـع ـلــه هــو
الحفاظ على الـســام ،وليس شن
حـ ــرب .ن ـحــن ن ـحــذر إي ـ ــران حتى
ً
تتوقف عما فعلته أخـيــرا قرب
م ـي ـنــاء ال ـف ـج ـيــرة وف ــي حـقــول

السعودية النفطية ( )...هناك الكثير من الوسائل التي ال ترقى
للحرب ،ويمكن أن نستعملها لحل هذه المشكالت".
وأكد أنه "ال يمكن توقع وقوع حرب ،فالهدف الشامل
لكل مــا يحدث الـيــوم هــو تجنب الـحــرب ،كــي تعود
األمور إلى طبيعتها ويتمكن الدبلوماسيون من
حل نقاط الخالف".
لكنه عــاد ليقول" :ينبغي أن تـكــون لدينا
دوريات عسكرية مشتركة مع تعزيز القوات،
ح ـتــى ن ــرس ــل رس ــال ــة واض ـح ــة إل ــى الـنـظــام
اإليراني مفادها بأن مشكلتنا ليست الشعب
اإليراني ،لكن ...النظام ،ثم النظام ،ثم النظام...
ومع هذا الردع الموجود في المنطقة ،أنا
متفائل بأننا لن نصل إلى الحرب".
ً
وع ــدد مــاتـيــس بـعـضــا مــن االنـتـهــاكــات
ً
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى م ـح ــاول ــة ال ـن ـظــام
اإلي ــران ــي اغـتـيــال ع ــادل الـجـبـيــر عـنــدمــا كــان
ً
سـفـيــرا للسعودية فــي واشـنـطــن ،ودوره (أي
ً
النظام اإليراني) في الحرب في اليمن ،مشددا
ً
على أهمية أن "تجتمع معا كل الدول التي تريد
السالم ،والدول التي تريد الرفاهية وحرية المالحة،
لضمان مواجهة سلوك إيران".
ومـضــى ي ـقــول" :ه ــذه هــي الـطــريـقــة الــوح ـيــدة التي
ن ـت ـج ـنــب ب ـه ــا ال ـ ـحـ ــرب ،ون ـج ـع ــل إي ـ ـ ــران تـغـيــر
س ـل ــوك ـه ــا .ي ـج ــب أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك جـبـهــة
موحدة ،من كل الدول التي تريد الحفاظ
على السالم وفي الوقت ذاته ال نتخلى عن
حرية المالحة أو أي استقالل سياسي.
ً
ً
يجب علينا العمل معا جميعا".
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ماكرون عشية «انتخابات أوروبا» :نواجه محاولة لتفكيك االتحاد
• اتهم «القوميين» بالتواطؤ مع «متمولين» روس ومقربين من ترامب • لوبن :كل شيء تغير

ً
بعد  18شهرا من دخول
العديد من أحزاب اليمين
المتطرف ،التي تتشاطر
مواقفها المناهضة لإلسالم
وللهجرة ولالتحاد األوروبي،
حكومات بلدان مثل فرنسا
وإيطاليا والنمسا مع تسجيل
تقدم في برلمانات أخرى
ببرلين واستوكهولم حتى
مدريد ،تستعد الدول الـ 28
في االتحاد إلى ًانتخابات من
ّ
المقرر أن تبدأ غدا وتستمر
حتى األحد المقبل ،يرى فيها
أنها
زعماء بعض ًالدول ً
ّ
تشكل «خطرا وجوديا» على
اتحادهم.

مع انهيار االئتالف الحكومي
في النمسا بين اليمين واليمين
ال ـم ـت ـط ــرف ق ـب ــل ث ــاث ــة أي ـ ــام مــن
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،بـعــد
اس ـت ـق ــال ــة ج ـم ـيــع وزراء "ح ــزب
ال ـح ــري ــة" ع ـلــى خـلـفـيــة فضيحة
ف ـســاد ،أع ـلــن الــرئـيــس الفرنسي
ّ
إي ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون ،أن ه ـنــاك
ً
"ت ـ ـ ــواط ـ ـ ــؤا لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـيــن
ال ـق ــوم ـي ـي ــن ومـ ـص ــال ــح أج ـن ـب ـيــة
ً
ب ـهــدف تـفـكـيــك أوروب ـ ـ ــا" ،مـشـيــرا
بــال ـت ـحــديــد إلـ ــى س ـت ـيــف بــانــون
ال ـم ـس ـت ـش ــار الـ ـس ــاب ــق ل ـلــرئ ـيــس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب،
ّ
و"متمولين روس".
وخ ـ ـ ــال م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع صـحــف
مناطقية فــرنـسـيــة ،أم ــس األول،
ق ــال م ــاك ــرون" :ال يمكننا إال أن
ينبغي للمرء أال
نشعر
بالقلقّ .
ً
يكون ساذجا ،لكني ال أخلط بين
ال ــدول وبعض األف ــراد ،حتى إذا
كانوا مجموعات ضغط أميركية
ً
أو أوليغارشيين روســا قريبين
من الحكومات".
ّ
ّ
وأكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي أن
االن ـت ـخــابــات ال ـتــي سـتـجــري في
دول االتحاد االوروبي الـ 28بين
 23و 26مايو الجاري "هي األكثر
ّ ّ
أهـمـيــة مـنــذ  1979ألن االت ـح ــاد
ً
ً
يواجه خطرا وجوديا".
وت ـط ـمــح األحـ ـ ـ ــزاب الـيـمـيـنـيــة
المتطرفة أو القومية المحافظة
الـمـنــاهـضــة ل ـلــوحــدة األوروب ـي ــة
وك ـ ــذل ـ ــك األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـع ـب ــوي ــة
إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة ح ـ ّـص ـت ـه ــا فـ ــي ه ــذه
االنتخابات التي سيتم خاللها
البرلمان األوروبي.
تجديد ّ
وت ـتــوقــع اس ـت ـطـ ّـاعــات ال ــرأي
ً
ّ
أن يتمكن  173مرشحا من هذه
األحـ ـ ـ ــزاب م ــن دخـ ـ ــول ال ـبــرل ـمــان
األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـم ـق ـبــل ،أي ب ــزي ــادة
ً
 19نائبا على حصتهم الحالية
ً
البالغة  154نائبا في البرلمان
الـمـنـبـثــق م ــن ان ـت ـخــابــات 2014
ً
والمؤلف من  751نائبا.
ّ
وشدد الرئيس الفرنسي على
ّ
أن "من ال يؤمن بمستقبل أوروبا

فرنسيون يمرون أمام الفتات انتخابية في باريس أمس (أي بي ايه)
هــو ع ـ ّ
ـدو ل ـهــا .الـقــومـيــون الــذيــن
يــريــدون تقسيمها هــم أعــداؤهــا
األوائل".
ون ـ ـ ـ ّـدد مـ ــاكـ ــرون ب ـم ــا اع ـت ـبــره
ً
"تواطؤا بين القوميين ومصالح
أجنبية" من أجل "تفكيك أوروبا"،
ً
ً ّ
م ـض ـي ـف ــا أن ب ـع ـض ــا مـ ــن "ق ـ ــادة
جـ ـم ــاع ــات الـ ـضـ ـغ ــط مـ ــن أمـ ـث ــال
ستيف بانون" المستشار السابق
للرئيس األميركي دونالد ترامب،
"القريبين من السلطات األميركية
يأملون انهيار االتحاد األوروبي
ويسعون لتحقيق ّهذا الهدف".
كـمــا لـفــت إل ــى أن ــه "ل ــم يسبق
ل ـ ـ ـلـ ـ ــروس ولـ ـ ـ ّبـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
األخرى أن تدخلوا إلى هذا ّ
الحد
ف ــي تـمــويــل وم ـســاعــدة األح ــزاب
اليمينية".
ودع ــا الــرئـيــس الـفــرنـســي إلــى
"مـ ـع ــاه ــدة تــأس ـي ـس ـيــة لــات ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي" بـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي م ــن ال ـم ـقــرر أن
تـ ـج ــري ف ــي ف ــرن ـس ــا ي ـ ــوم األح ــد

"بـ ـه ــدف ت ـح ــدي ــد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـخ ـم ــس
المقبلة".
وقال" :أريد معاهدة تأسيسية
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات،
بـ ـحـ ـي ــث يـ ــأخـ ــذ رؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدول
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات مـ ــع ال ـم ـفــوض ـيــة
ال ـج ــدي ــدة وم ـس ــؤول ــي الـبــرلـمــان
وال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وق ـت ـهــم لـتـحــديــد
استراتيجية أوروب ــا عـلــى مــدار
ا لـسـنــوات الخمس المقبلة ،بما
في ذلك التغييرات التي يريدون
إدخالها على المعاهدات".
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ــال ـع ــاق ــات
الفرنسية  -األلمانية ،أكد ماكرون
ً
مـ ـ ـج ـ ــددا إيـ ـم ــان ــه ب ــأه ـم ـي ــة ه ــذه
ً
الـعــاقــات ،الفـتــا إلــى أن "أوروب ــا
ال يمكن أن تتقدم إذا كانت هناك
خالفات فرنسية  -ألمانية".

س ـن ـت ـي ــن عـ ـل ــى ه ــزي ـم ـت ـه ــا أمـ ــام
م ـ ــاك ـ ــرون فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـث ــان ـي ــة
لالنتخابات الرئاسية الفرنسية،
تستعد زعيمة اليمين المتطرف
مــاريــن لــوبــن النـتـخــابــات األحــد
المقبل بحماس شديد.
وقــالــت لــوبــن ،فــي مـقــابـلــة مع
"ف ــران ــس بـ ــرس" ج ــرت األس ـبــوع
الماضي في مكتبها داخل حزبها
"الجمعية الوطنية" بعد انتخابها
عـ ـض ــوة ع ـ ــام " :2017ك ـ ــل ش ــيء
تغير" ،مضيفة" :قبل كنا وحيدين
ً
ج ـ ــدا ع ـلــى ال ـس ــاح ــة األوروب ـ ـيـ ــة،
ل ــم يـكــن مـعـنــا أح ــد لـلـعـمــل على
تغيير هذا االتحاد األوروبي من
الداخل ،لم يكن لدينا حلفاء .لكن
وخالل بضعة أشهر فقط ،برزت
على الساحة العديد مــن القوى
السياسية وبشكل الفت".

لوبن

«فضيحة إيبيزا»

مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،وبـ ـع ــد نـحــو

وعشية االنتخابات األوروبية،

انـ ـه ــار االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي في
ال ـن ـم ـســا ب ـيــن ال ـي ـم ـيــن والـيـمـيــن
ال ـم ـت ـطــرف ،م ــع اسـتـقــالــة جميع
وزراء "ح ــزب ال ـحــريــة" اليميني
ا لـمـتـطـ ّـر ف على خلفية فضيحة
فساد.
وأعـلــن "الـحــريــة" ،أمــس األول،
سحب جميع وزرائه من الحكومة
ّ
التي كان شكلها مع المحافظين
بزعامة المستشار سيباستيان
كـ ـ ـ ـ ــور تـ ـ ـ ـ ــز ،م ـ ـ ـ ــن دون ا ن ـ ـت ـ ـظـ ــار
االنتخابات التشريعية المبكرة
المقرر إجراؤها في سبتمبر.
ً
وجاء ذلك ردا على قرار رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء إق ــال ــة وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
اليميني المتطرف هيربرت كيكل.
وال يرى كورتز أن بقاء كيكل
ف ــي م ـن ـص ـبــه ي ـن ـس ـجــم م ــع آل ـيــة
التحقيق في شأن الشريط الذي
صور خلسة في فيال في جزيرة
اي ـب ـيــزا ودفـ ــع نــائــب الـمـسـتـشــار
ه ــايـ ـن ــز ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ش ـت ــراخ ــه
لالستقالة.

وان ـف ـجــرت "فـضـيـحــة إيـبـيــزا"
بعد نشر وسائل إعــام ألمانية
لفيديو ّ
صور بكاميرا خفية قبل
س ـن ـت ـيــنُ ،ي ـظ ـهــر ش ـت ــراخ ــه وهــو
يناقش في فيال بجزيرة إيبيزا
وقبل أشهر من انتخابات 2017
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،م ــع ام ـ ــرأة ُيـعـتـقــد
أنها مرتبطة بشخصية روسية،
َ
احتمال تقديم مساعدات مالية
ً
م ـق ــاب ــل م ـن ـح ـهــا م ــدخ ــا لـعـقــود
حكومية مع النمسا.
ّ
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ــل ــق رئ ـيــس
الــوزراء المجري فيكتور أوربــان
ً
ساخرا على األحــداث السياسية
في النمسا.
وف ــي إش ــارة إل ــى إل ـغــاء زي ــارة
لوزير النقل النمساوي نوربرت
هــوفــر م ــن "حـ ــزب ال ـح ــري ــة" ،قــال
أورب ـ ـ ـ ـ ــان ،ال ـي ـم ـي ـن ــي ال ـم ـح ــاف ــظ:
"أصـ ــدقـ ــاؤنـ ــا الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــون لــم
يتمكنوا من الحضور ألن افتتاح
موسم الصيد عندهم مبكرا".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

لبنان :سجال بين باسيل وخليل على الموازنة
●

ّ
يحتجون على الموازنة أمام ّ
مقر
عسكريون متقاعدون
الحكومة في بيروت أمس األول (أ ف ب)

بيروت  -ريان شربل

ّ
على وقع إضراب عام شل المرافق الحيوية في لبنان
وتخللته تظاهرات واعتصامات نقابية و"عسكرية"
وم ــواج ـه ــات ف ــي ســاحــة ريـ ــاض الـصـلــح للعسكريين
المتقاعدين الذين حاولوا اقتحام السراي الحكومي،
ً
أمــس األول ،رفضا "للمساس بالحقوق والمكتسبات
والرواتب واألجور والتقديمات" ،ترأس رئيس الحكومة
سعد الحريري جلسة جديدة لمجلس الوزراء الستكمال
مناقشة مشروع موازنة على أن تكون الجلسة األخيرة.
وأكــد وزيــر المال علي حسن خليل ،قبيل الجلسة ،أن
"الموازنة انتهت عندي ،والمطروح في الملفات العشرين
اليوم هو رسوم ال عالقة لها بالموازنة".
ورد وزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران باسيل على س ــؤال عن
ً
االنتهاء من الموازنة قائال" :بتخلص بس تخلص!" ،في
وقت قال وزير الدفاع إلياس بوصعب إن "األمور مختلطة
عند البعض في موضوع التدبير رقم ."٣
ورأى وزير العمل كميل أبوسليمان أنه "كان هناك

عمل جدي لتخفيض العجز ولكن اإلصالحات البنيوية
لم تحصل ،ومن الضروري زيادت إيــرادات االتصاالت
والمرفأ ،ووقف التهرب الضريبي ونحن مصرون على
ذلك".
مــن جــان ـبــه ،ق ــال وزي ــر الـصـنــاعــة وائ ــل أبــوفــاعــور إن
"المواد التي تمت صياغتها بيني وبين وزير االقتصاد
ً
تحقق  ٧٠مليون دوالر إضافية ،وبالتالي تحقق مزيدا
من التخفيض في العجز".
إل ــى ذل ــك ،تـتـصــاعــد وت ـيــرة أزم ــة رواتـ ــب العسكريين
المتقاعدين على خلفية التجاذب القائم بين الوزير باسيل
وعديله النائب في تكتل "لبنان القوي" شامل روكز حول
هذا الملف ،إذ يريد روكز أن يظهر ،وفق ما تقول أوساط
نيابية مطلعة ،أنه ّ
عراب الضباط العسكريين المتقاعدين،
أن يفقده هذه الورقة تحت شعار
في حين أن باسيل يريد ّ
التقشف واقتطاع ّ
حيز من الرواتب
المساواة في تطبيق
من جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
فــي سـيــاق مـنـفـصــل ،ق ــال رئـيــس الـجـمـهــوريــة العماد
ً
ميشال عون خالل استقباله وفدا من نقابة المهن البصرية

ً
في لبنان ،أمس" :اننا ورثنا دينا تجاوز  80مليار دوالر،
وم ــا نـقــوم بــه ض ــروري لـلـخــروج مــن األزمـ ــة ،وسيلمس
اللبنانيون أهميته بعد فترة حين يتحسن كل شيء".
ً
إلى ذلكّ ،
سبب اعتكاف موظفي الجمارك ،رفضا للمس
بمكتسباتهم ف ــي م ـش ــروع ال ـم ــوازن ــة ،أزم ــة عـلــى ســوق
ً
المحروقات في لبنان ،إذ شهدت محطات ازدحاما أمس
ّ
األول ،ذكر بأيام الحرب عبر سالسل لعشرات السيارات
التي تنتظر دورها.
وفاقم تأكيد مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود
فادي أبو شقرا ،المخاوف من وجود أزمة وقود حقيقية
فــي ال ـبــاد ،مـمــا أث ــار حــالــة ذع ــر عـنــد الـمــواطـنـيــن الــذيــن
تهافتوا إلى محطات الوقود.
ّ
تتفجر حالة الذعر عند المواطنين أمام محطات
ولم
ّ
الــوقــود فحسب ،بل تناول رواد مواقع التواصل األزمــة
بالسخرية والسخط بسبب ما وصلت إليه األمــور لدى
رؤيتهم طوابير السيارات أمام المحطات ،قبل أن تعلن
وزي ـ ــرة ال ـطــاقــة ن ــدى الـبـسـتــانــي ع ــدم وجـ ــود أزمـ ــة بعد
اتصالها بالمدير العام للجمارك أمس األول.

السودانّ :
«تجمع المهنيين»
يدعو إلى إسقاط «العسكري»

مصر :إطالق معصوم و«معتقلي العيد»

حميدتي :لن نجامل في أمن البلد واستقراره

●

بعد فشل المجلس العسكري االنتقالي
الحاكم وتحالف "قــوى الحرية والتغيير"
لليوم الثاني على الـتــوالــي ،فــي الوصول
ال ــى ات ـفــاق بـشــأن تشكيل رئــاســة مجلس
السيادة ،بسبب تمسك كل طرف بالهيمنة
ع ـلــى ال ـم ـج ـلــس ،دعـ ــا "ت ـج ـمــع المهنيين
السودانيين" ،أمس ،إلى إسقاط المجلس
العسكري ،واتهمه بعرقلة انتقال السلطة
ل ـل ـمــدن ـي ـيــن ،وبـ ـمـ ـح ــاول ــة إف ـ ـ ــراغ الـ ـث ــورة
السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها.
وأع ـل ــن "ت ـج ـمــع الـمـهـنـيـيــن" ال ـ ــذي قــاد
االحتجاجات ويرأس تحالف "قوى إعالن
الـحــريــة والتغيير" ،فــي بـيــان" ،التصعيد
مــع الـمـجـلــس الـعـسـكــري وتـحــديــد ساعة
الصفر لتنفيذ العصيان المدني واإلضراب
ال ـش ــام ــل" ،م ـش ــددا ع ـلــى "مــدن ـيــة السلطة
بالكامل".
وأكد أنه "ال مناص من إزاحة المجلس
العسكري لتتقدم الـثــورة لخط النهاية"،
م ــؤك ــدا أن "ت ـم ـســك ال ـم ـج ـلــس الـعـسـكــري
بالغالبية في مجلس السيادة وبرئاسته،
ال يــوفــي ب ـشــرط الـتـغـيـيــر ،وال يـعـ ّـبــر عن
المحتوى السياسي واالجتماعي للثورة".
من ناحيته ،أعلن "المجلس العسكري"
فـ ــي بـ ـي ــان أنـ ـ ــه "ال ت ـ ـ ــزال ن ـق ـط ــة ال ـخ ــاف
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ــالـ ـق ــة بـ ـي ــن ق ـ ـ ــوي ال ـح ــري ــة
والتغيير والمجلس حــول نسب التمثيل
ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين
والعسكريين" .وأض ــاف" :استشعارا منا
بــالـمـســؤولـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ــواق ـع ــة على
عاتقنا ،فإننا سنعمل مــن أجــل الوصول
إلى اتفاق عاجل ُ
ومــرض يلبي طموحات
الشعب الـســودانــي ،ويحقق أه ــداف ثــورة
ديسمبر المجيدة" ،من دون أن يحدد موعدا
الستئناف المحادثات.
وكان كال الجانبين قد أشار إلى أنهما
ع ـل ــى وشـ ــك ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق بـشــأن

فترة انتقالية مدتها  3سنوات .وكــان من
المتوقع أيـضــا أن تتمخض المحادثات
التي بدأت األحد عن اتفاق ،لكن تعذر هذا
بعد مفاوضات دامت أكثر من  6ساعات في
قصر الرئاسة بالخرطوم.
الــى ذلــك ،توعد نائب رئيس "المجلس
العسكري" محمد حمدان دقلو الملقب بـ
"حـمـيــدتــي" ،أم ــس األول" ،ك ــل مــن يخطط
إلحداث انفالت أمني في البالد بالحسم"،
وأوصى قواته باليقظة واالستعداد.
وقال في لقاء مع "قوات الدعم السريع"
التي يترأسها ،فــي "الـلــواء  185راجـمــات"
بالمهندسين في أم درمان ،إن "هناك جهات
ّ
تدبر وتخطط إلحداث فوضى ،ونحن لهم
بالمرصاد ،ولن نجامل في أمن واستقرار
البالد" .وتوقع "الوصول إلى اتفاق كامل
بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في
ً
وق ــت وج ـي ــز" ،مـعـتـبــرا أن "م ــا ي ـجــري هو
سحابة صيف".
ون ـ ّـب ــه إلـ ــى أن "ق ـ ـ ــوات ال ــدع ــم ال ـســريــع
ً
تتعرض لحملة تشويه شرسة" ،قائال "إن
قــوات الــدعــم السريع دائـمــا تمر بالمحن،
لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء".
وأوصــى قواته "بعدم االعتداء على أي
مــواطــن ،ومـحــذرا مــن خــروج أي فــرد على
القانون تحت طائلة المسؤولية والعدالة.
وم ــا زال ــت االحـتـجــاجــات مستمرة في
الشوارع وكذلك اعتصام أمام ّ
مقر القيادة
العامة للجيش في وسط الخرطوم ،حتى
بعد أن أطاح الجيش الرئيس عمر البشير
واعتقله في  11أبريل.
ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع
ُللحكم المدني والقصاص للعشرات الذين
قـتـلــوا منذ أن عمت االحـتـجــاجــات أرجــاء
الـ ـس ــودان ف ــي  19ديـسـمـبــر ،نتيجة أزم ــة
اقتصادية وعقود من الحكم القمعي.
(الخرطوم ـ ـ د ب أ ،رويترز)

ً
ً ً
 17مسؤوال عماليا يتقاضون  46مليون جنيه مقابل  65مليونا لـ  13ألف موظف
القاهرة  -رامي إبراهيم

أعـلـنــت الـحـكــومــة الـمـصــريــة أمــس
زيادة أسعار الكهرباء لتقليص حجم
ال ــدع ــم م ــن  49إل ــى  22م ـل ـيــار جـنـيــه،
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـك ـهــربــاء مـحـمــد شــاكــر
إن نـسـبــة ال ــزي ــادة ال ـجــديــدة تختلف
حسب شرائح االستهالك ،وتبلغ في
المتوسط  ،%14.9وسيتم تطبيقها
اعتبارا من يوليو المقبل على الفاتورة
الـتــي تسلمها الـمــواطـنــون فــي بــدايــة
أغسطس.
وأضــاف شاكر أنه تم انتهاء خطة
تطوير شبكات النقل والتوزيع خالل
خمس سـنــوات ،مشيرا إلــى أن أعمال
تـ ـط ــوي ــر شـ ـبـ ـك ــات الـ ـنـ ـق ــل والـ ـت ــوزي ــع
ستسهم فــي تحسين ا لـخــد مــة بشكل
هائل وغير مسبوق.
وتابع" :خطة تطوير شبكات النقل
والتوزيع ستنتهي في  ،2024وتأخر
إنـ ـج ــازه ــا ل ـي ــس ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ت ــواف ــر
التمويل ،وإنما بسبب احتياجها إلى
جهد كبير يستغرق سـنــوات طويلة،
واالنتهاء منها خالل  5سنوات من اآلن
إنجاز ضخم لقطاع الكهرباء".
وشـ ـ ـ ــدد ال ـ ــوزي ـ ــر عـ ـل ــى أن أسـ ـع ــار
ال ـشــرائــح مــوح ــدة عـلــى الـجـمـيــع ،وال
ف ــرق ف ــي ال ـم ـحــاس ـبــة ب ـيــن م ــن يقطن
في منطقة راقية وبين من يقطن في
الـمـنــاطــق الـعـشــوائـيــة" ،المتحكم هو
استهالك المواطن".
إلى ذلك ،أصدرت نيابة أمن الدولة
قـ ـ ـ ــرارا ب ـ ــاإلف ـ ــراح عـ ــن م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الـخــارجـيــة الـســابــق السفير معصوم
مـ ــرزوق ،ال ــذي طــالــب بتعليق العمل
ب ــال ــدس ـت ــور وإجـ ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء عـلــى
اس ـت ـم ــرار ال ـس ـي ـســي ،إض ــاف ــة إلـ ــى د.
عبدالفتاح البنا ،ود .رائد سالمة ،ود.
يحيى القزاز ،والناشطة نرمين حسين،

سلة أخبار
قطر تعلن شروط
اللجوء السياسي إليها

أصدر مجلس الوزراء القطري
قرارًا ينظم إجراءات وشروط
طلب لجوء سياسي في قطر.
وسمى القرار ،الذي نشر
في الجريدة الرسمية األحد
استنادًا إلى قانون أصدره
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
في سبتمبر املاضي 5 ،فئات
يحق لها تقديم الطلب ،هي:
"الحقوقيون ،ومراسلو وسائل
اإلعالم املرئية واملكتوبة،
واألشخاص الذين ينتمون
إلى أحزاب سياسية أو طوائف
ُ
دينية أو أقليات إثنية ،والكتاب
والباحثون ،واملسؤولون
السابقون أو الحاليون،
شريطة ُّ
تعرضهم للمالحقة أو
التهديد بالسجن أو التهديد أو
االضطهاد بسبب مواقفهم".
ووفق القانون ،يحق لالجئ
استقدام زوجته وأفراد أسرته
من الدرجة األولى والحصول
على إعانة مالية شهرية بحد
أدنى  820دوالرًا إلى حني توافر
فرصة عمل له.
ُ
ويسمح لالجئ السياسي
بالعمل والحق في توفير
السكن وتلقي الرعاية الصحية
والتعليم ،والحصول على وثيقة
سفر.

اإلمارات :إقامة دائمة
لمستثمرين و«الكفاءات»

بدأت دولة اإلمارات منح إقامة
دائمة ملستثمرين وأصحاب
"كفاءات استثنائية" في مجاالت
عدة ،وأعلن رئيس الحكومة
حاكم دبي الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،في تغريدة على
"تويتر" ،أمس" ،أطلقنا اليوم
نظام اإلقامة الدائمة (البطاقة
الذهبية) في اإلمارات .إقامة
دائمة للمستثمرين ،وللكفاءات
االستثنائية في مجاالت الطب
والهندسة والعلوم وكل الفنون".
وذكر أن الدفعة األولى من
مستحقي "البطاقة الذهبية"
تشمل  6800مستثمر تبلغ
استثماراتهم  100مليار درهم .

إسرائيل ّ
توسع مساحة
الصيد في غزة

أعلنت إسرائيل ،أمس ،أنها
ّ
خففت القيود املفروضة على
الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة
املحاصر بعد وقف النار عقب
التصعيد العنيف مع حماس
مطلع الشهر الجاري.
وأكدت وحدة وزارة الدفاع
املشرفة على املعابر ،إن إسرائيل
وسعت مساحة الصيد حتى 15
ً
ميال بحريًا ،وهي املسافة التي
سمحت للصيادين بالوصول
إليها في أبريل قبل تنظيم
االنتخابات التشريعية.

بريطانيا :فاراج ّ
يتعرض
لـ«هجوم بالحليب»

إفطار جماعي في حي عزبة حمادة بمدينة المطرية في القاهرة أمس األول (رويترز)
والمعروفين إعالميا باسم "معتقلي
العيد" ،بعد احتجازهم قرابة  9أشهر،
عـلــى خلفية ا تـهــا مـهــم بتكدير السلم
واألمن العام ،ونشر أخبار كاذبة.
يــذكــر أن مـحـكـمــة ج ـنــايــات شـمــال
ال ـق ــاه ــرة ق ـضــت ســاب ـقــا بـتــأيـيــد ق ــرار
النائب العام الـصــادر بالتحفظ على
أم ــوال الــدبـلــومــاســي الـســابــق السفير
م ـع ـص ــوم مـ ـ ـ ــرزوق ،وع ـض ــو ح ــرك ــة 9
مارس يحيى القزاز ،و 5نشطاء آخرين
متهمين بمشاركة جماعة إرهابية في
تحقيق أهدافها ،وتلقي تمويل بغرض
إرهابي.
وفي سياق منفصل ،قررت محكمة
جنايات الـقــاهــرة ،أمــس األول ،تأييد
إخ ـ ـ ــاء س ـب ـي ــل  9م ـت ـه ـم ـيــن ب ـت ـمــويــل
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ب ـي ـن ـهــم ع ــا ابـ ـن ــة يــوســف
القرضاوي وآخرون ،ووجهت النيابة
للمتهمين تهمة ارتـكــاب عــدة جرائم،
ت ـض ـم ـنــت "تـ ــولـ ــي ق ـ ـيـ ــادة وان ـض ـم ــام

لـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان" و"اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف
المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة"
و"اإلخــال بالنظام العام" و"تعريض
ســامــة الـمـجـتـمــع وأم ـن ــه لـلـخـطــر مع
علمهم بذلك".
ك ـم ــا وجـ ـه ــت ال ـم ـح ـك ـمــة ات ـه ــام ــات
أخـ ــرى ،وه ــي "م ــد الـجـمــاعــة بتمويل
أج ـن ـبــي م ــن دول خ ــارج ـي ــة ،وتـمــويــل
أنشطتها وعملياتها اإلر هــا ب ـيــة من
خالل إمــداد العناصر وأفــراد الخاليا
اإلره ــاب ـي ــة ب ــاألم ــوال ال ــازم ــة ل ـشــراء
األس ـل ـحــة والـ ـم ــواد الـمـسـتـخــدمــة في
تـصـنـيــع ال ـم ـت ـف ـجــرات ،السـتـخــدامـهــا
في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار
الدولة".
وكــانــت محكمة جـنــايــات الـقــاهــرة
ق ــررت ،فــي  16مــايــو ،تجديد حبس 6
متهمين بتمويل اإلرهـ ــاب 45 ،يوما
على ذمة التحقيقات ،في القضية التي
اتهمت فيها عال القرضاوي ،وزوجها

حسام الدين علي وآخرون.
ب ــرل ـم ــان ـي ــا ،ش ـه ــد اجـ ـتـ ـم ــاع لـجـنــة
الخطة والموازنة في البرلمان حالة من
االرتباك خالل مناقشة موازنة وزارة
الـقــوى العاملة ،للعام المالي -2019
 ،2020وكشف االجتماع عن تقاضي
 17مسؤوال فقط في  11مكتبا عماليا
ب ــال ـخ ــارج  46م ـل ـيــون ج ـن ـيــه ،بينما
يتقاضى  13ألف عامل في وزارة القوى
العاملة  65مليونا في الوزارة.
وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى
إيضاحا من وزارة المالية بخصوص
الموظفين الــ 17في مكاتب بالخارج،
ح ـي ــث ق ــال ــت م ـم ـث ـلــة وزارة ال ـمــال ـيــة
المصرية إن القوى العاملة هي التي
وضـ ـع ــت رواتـ ـ ـ ــب ه ـ ـ ــؤالء وت ـعــام ـل ـهــم
م ـع ــام ـل ــة دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ،ك ـم ـل ـح ـق ـيــن
عماليين ،وان تلك مصروفات المعيشة
والـسـكــن لـهــم ،بــواقــع  300ألــف جنيه
شهريا لكل فرد.

تعرض زعيم حزب «بريكست»
البريطاني نايجل فاراج،
لهجوم بالحليب املخفوق،
ليصبح أحدث شخصية
سياسية تتعرض لالستهداف
من قبل متظاهرين أو
معارضني ،بواسطة أطعمة أو
مشروبات.
وغطى الحليب املخفوق
مالبس فاراج ،وهو أحد
أبرز الشخصيات في حملة
خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،خالل مناسبة في
مدينة نيوكاسل اإلنكليزية.
وبعد إلقائه كلمة أمام
مؤيدين ،تعرض السياسي
لهجوم من قبل شاب في
الثالثينيات من عمره ،قبل أن
يقتاده مساعدوه إلى سيارة
أجرة.
وذكرت شرطة نورثمبريا أنها
وجهت اتهامًا إلى بول كراوذر
( 32عاما) في هذه الواقعة وأنه
مثل أمام محكمة أمس.

ةديرجلا
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رياضة
ً
فهد رئيسا لجهاز الكرة في القادسية وإبراهيم يقترب
ندا يفتح الباب أمام عودته إلى األصفر ...والمجمد مطلوب في اليرموك
أحمد حامد

تسير إدارة القادسية نحو
إسناد مهمة الكرة في
القلعة الصفراء إلى الشيخ
فهد طالل الفهد ،بينما
تجد إعادة المدرب محمد
إبراهيم آذانا صاغية
داخل الفريق األول ،وسط
موافقة مبدئية من الجنرال.

اسـ ـتـ ـق ــر األم ـ ـ ــر داخ ـ ـ ــل ن ـ ــادي
القادسية على إسناد ملف كرة
القدم إلــى نائب رئيس النادي
الشيخ فهد طالل الفهد ،بينما
بـ ــات الـ ـم ــدرب مـحـمــد إبــراه ـيــم
قــري ـبــا م ــن الـ ـع ــودة إلـ ــى ق ـيــادة
األصفر.
وقـ ــال م ـصــدر ف ــي الـقــادسـيــة
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن "ال ـف ـهــد أب ــدى
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـت ـس ـلــم م ـل ــف ك ــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى إعـ ـ ــادة
األم ــور إلــى نصابها الصحيح
في اتجاه العودة إلى منصات
التتويج".
وأضاف أن هناك شبه إجماع
م ــن ال ـم ـح ـي ـط ـيــن بــال ـف ـهــد على
ض ــرورة إع ــادة ال ـمــدرب محمد

إبراهيم لتولي مهمة األصفر،
السـ ـيـ ـم ــا أنـ ـ ــه ي ـح ـظ ــى ب ـتــأي ـيــد
ً
كبير من نجوم القادسية ،عطفا
على السنوات التي حقق فيها
بطوالت كثيرة للقلعة الصفراء.
ول ـ ـ ــم يـ ـغـ ـل ــق إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم م ـلــف
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،رغ ــم
ابتعاده منذ سنوات ،وخوضه
تـجــربــة فــي الـكــويــت والـعــربــي،
وأبدى الجنرال موافقة مبدئية
على أن يجد التقدير الالزم.

ندا يفكر
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،لـ ــم ي ـغ ـلــق قــائــد
ال ـقــادس ـيــة م ـســاعــد نـ ــدا ال ـبــاب
نـ ـح ــو عـ ــودتـ ــه مـ ــن ج ــدي ــد إل ــى

األص ـفــر فــي ال ـمــوســم الـجــديــد،
وق ــال على هــامــش وج ــوده في
دورة رم ـضــان ـيــة ،إن ــه ل ــم يـقــرر
م ـس ـت ـق ـب ـلــه فـ ــي ال ـ ـمـ ــاعـ ــب ،فــي
إشارة إلى إمكانية العودة مرة
أخرى.
ورش ـ ــح نـ ــدا ال ـ ـمـ ــدرب محمد
إبراهيم لقيادة األصفر ،مؤكدا
أن ال ـج ـن ــرال ق ـ ــادر ع ـلــى إعـ ــادة
التوازن داخل الفريق ،وقيادته
لتحقيق البطوالت.
وفي نفس السياق ،دخل سعود
المجمد مهاجم ا لـقــاد سـيــة ضمن
حـســابــات الـيــرمــوك،
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل رغـ ـب ــة
الجهاز الفني
بقيادة هاني

الجهراء يقترب من التعاقد
مع المشعان لتدريب «الكرة»
●

الصقر في الحصول على خدمات
الالعب.
هـ ــذا ،وت ـ ــدرس إدارة الـقــادسـيــة
مـلــف إعـ ــارة الــاعـبـيــن ال ـك ـبــار في
الفريق ،والذين شملتهم انتقادات
الذع ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـم ــاض ــي،
وتعتبر إدارة األصفر هذا األمر من
الملفات الشائكة ،السيما أن العديد
من الالعبين المرشحين للخروج
مــن أصـحــاب الـتــاريــخ الـحــافــل في
القلعة الصفراء.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـقــادس ـيــة
صـ ــرف ال ـن ـظــر ع ــن ت ـجــديــد عـقــود
أي مــن المحترفين ،ا لــذ يــن مثلوا
األصفر في الموسم المنقضي ،على
أن تــؤول مهمة اختيار محترفين
جدد للجهاز الفني الجديد.

محمد الفضلي

علمت "الجريدة" أن مجلس إدارة نادي الجهراء اقترب
من التعاقد مع المدرب الوطني د .محمد المشعان لتولي
ً
مهمة تدريب الفريق األول لكرة القدم خلفا للوطني أحمد
عبدالكريم الذي لم يحسم امره حتى اآلن.
وأكـ ــدت م ـصــادر ل ــ"ال ـجــريــدة" أن ف ـكــرة ال ـت ـفــاوض مع
المشعان جــاء ت برغبة من رئيس الـنــادي نــواف جديد
الــذي يشرف على اسـتـعــدادات فريق الكرة في للموسم
المقبل بحكم خبرتة الكروية،
وبالرغم من هبوط الفريق الى دوري الدرجة االولى
ف ــإن الـمـصــادر تــؤكــد أن الـمـشـعــان استحسن الـعــرض،
وأن التوقيع بشكل نهائي قد يتم خالل نهاية االسبوع
الجاري أو االسبوع المقبل.
ً
وكان المشعان عمل مساعدا لعدة مدربين في القادسية
والمنتخب الوطني.
ومن جانب آخر ،انهت إدارة النادي
االمـ ـ ـ ــور الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـج ــدي ــد عـقــد
المدافع الكاميروني أرون مبابي
ً
لمدة موسم رياضي آخر استعدادا
للموسم الـمـقـبــل ،فــي حـيــن يسود
الغموض حتى اآلن ملف تجديد
ع ـقــود المحترفين
االسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرال ـ ـ ـ ـ ــي
اولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
واالسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي
ديمبلي.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
صعيد متصل،
علمت "الجريدة"
أن إدارة نـ ــادي
ال ـ ـن ـ ـصـ ــر تـ ـن ــوي
ط ـ ـلـ ــب الـ ـتـ ـع ــاق ــد
مع حــارس مرمى
الـ ـف ــري ــق االول فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي ب ـنــدر
سـلـيـمــان عـلــى سـبـيــل االع ـ ــارة مــدة
ً
م ــوس ــم ري ــاض ــي واح ـ ــد اس ـت ـع ــدادا
للموسم المقبل.

مساعد ندا ومحمد إبراهيم

تدريبات النصر تنطلق  15يوليو ...ومصر عمومية الطائرة :لجنة جديدة إلدارة االتحاد
●
أو تركيا الستضافة المعسكر
محمد عبدالعزيز

بينما يفاضل مسؤولو النصر
بين مصر وتركيا الستضافة
المعسكر الخارجي ،استعدادا
للموسم المقبل ،تنطلق
تدريبات الفريق يوم  15يوليو
تحت إشراف المدرب التونسي
لطفي رحيم.

●

حازم ماهر

تقرر انطالق تدريبات الفريق
األول لـكــرة الـقــدم بـنــادي النصر
يــوم  15يوليو المقبل ،فــي إطــار
االستعدادات للموسم الرياضي
المقبل  ،2020-2019على استاد
علي صباح السالم بالنادي.
وم ــن ال ـم ـقــرر وص ــول ال ـمــدرب
ال ـت ــون ـس ــي ل ـط ـفــي رحـ ـي ــم ،ال ــذي
تعاقد معه مجلس إدارة النادي
بــرئــاســة خــالــد ال ـشــريــدة لـقـيــادة
الفريق بعقد مدة عام ،إلى البالد
ق ـبــل ان ـط ــاق ال ـت ــدري ـب ــات بنحو
يومين على أقصى تقدير.
إل ــى ذل ــك ،ق ــرر مجلس اإلدارة
إسناد مهمة رئاسة جهاز الكرة
إل ــى مــديــر ال ـفــريــق األول فيصل
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ،نـ ـظ ــرا ل ـن ـجــاحــه فــي
منصبه ال ــذي تــولــى مسؤوليته
منذ اعـتــزال الكرة بشكل نهائي،
وال ـ ــذي أشـ ــاد ب ــه الـجـمـيــع س ــواء
داخل النادي أو خارجه ،ليخلف
العدواني خالد الشريدة في تولي
رئاسة الجهاز.
ووج ــه ال ـع ــدوان ــي الـشـكــر إلــى
مجلس إدارة نــادي النصر على

الثقة التي ُمنحت لــه ،واختياره
ل ـم ـن ـصــب رئ ــاس ــة جـ ـه ــاز الـ ـك ــرة،
مضيفا أن المنصب الــذي تواله
يضاعف مسؤوليته تجاه النادي
في الفترة المقبلة.
ول ـفــت إل ــى أن ه ـنــاك مفاضلة
بين مصر وتركيا إلقامة المعسكر
الخارجي لتجهيز الفريق للموسم
الـمـقـبــل ،مبينا أن الـفــاصــل بين
الــدولـتـيــن فــي اخـتـيــار إحــداهـمــا
إلق ـ ــام ـ ــة الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــر يـ ــرجـ ــع فــي
الـمـقــام األول إل ــى وج ــود مالعب
للتدريبات والـمـبــاريــات بالقرب
من الفندق ،الذي سيقيم به الوفد
إلــى جــانــب وج ــود فــرق متدرجة
ال ـم ـس ـت ــوى ،س ـ ــواء ت ــاب ـع ــة ل ـهــذه
الــدولــة أو تقيم معسكرات هناك
لمواجهتها ،مشيرا إلى أنه ينسق
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي م ــع ال ـمــدرب
التونسي فــي العديد مــن األمــور
التي تخص الفريق.
وذكر العدواني أنه تم التعاقد
مع المحترف يوسف نياناج من
سلطنة بروناي ،بينما سيخضع
مهاجم برازيلي للتجربة ،سواء
فــي ال ـكــويــت أو داخ ــل المعسكر
الخارجي ،على أن يحسم مصيره

فيصل العدواني

مـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد أو ص ـ ــرف ال ـن ـظــر
عنه ال ـمــدرب لطفي رحـيــم ،وفقا
لـلـتــوصـيــة ال ـت ــي سـيــرفـعـهــا إلــى
جهاز الكرة.
ً
واختتم تصريحه معربا عن
أمنيته أن يحالف الـفــريــق األول
وج ـم ـيــع ف ــرق ال ـم ــراح ــل الـسـنـيــة
ال ـتــوف ـيــق ف ــي ال ـم ــوس ــم الـمـقـبــل،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ــدعـ ـ ــم غ ـيــر
الـمـحــدود مــن قبل مجلس إدارة
النادي لتحقيق النتائج المرجوة.

قررت الجمعية العمومية غير
العادية التحاد الكرة الطائرة،
التي عقدت مساء أمس األول في
ن ــادي الصليبيخات ،بحضور
ممثلي  11نــاديــا مــن أصــل ،12
إعفاء اللجنة المؤقتة المعينة
إلدارة شــؤون االتـحــاد برئاسة
ول ـي ــد أمـ ـ ــان ،وع ـض ــوي ــة محمد
الـعـجـمــي وع ـبــدال ـلــه ك ــاي ــد ،من
م ـه ــام ع ـم ـل ـهــا ،وش ـك ـل ــت لـجـنــة
ج ــدي ــدة ب ــرئ ــاس ــة ع ـب ــدال ـه ــادي
ال ـم ـط ـيــري م ــن نـ ــادي ال ـســاحــل،
ونايف الرشيدي من التضامن
أمينا للسر ،وخلف الهاجري من
الصليبيخات أمينا للصندوق.
ودعــت "العمومية" إلــى فتح
بــاب الترشح النتخاب مجلس
إدارة وفـ ــق ال ـن ـظ ــام االس ــاس ــي
الجديد ،إلكمال خارطة الطريق
للرياضة الكويتية.

بوسكندر :االنتخابات
بعد العيد
م ــن ج ــان ـب ــه ،ذكـ ــر أم ـي ــن ســر
نادي كاظمة يوسف بوسكندر،
ال ــذي ت ــرأس اجـتـمــاع الجمعية
العمومية عقب انتهاء الجلسة،
"ان اعفاء اللجنة جاء بناء على

جاغوار يواجه الكويت والفتاة يلتقي وست وينغ
في نصف نهائي « »%80للكرة النسائية
وصلت بطولة " "%80الرمضانية لكرة القدم النسائية ،التي تقام
على المالعب الفرعية الستاد جابر الدولي ،بشراكة استراتيجية مع
اتحاد الكرة ،وبدعم من الدوري اإلسباني ،إلى المحطة قبل األخيرة،
بعد أن تحددت معالم فــرق المربع الذهبي من خــال نتائج دور
الثمانية ،إذ سيتنافس المتأهلون لنصف النهائي على التتويج
باللقب وارتقاء المنصة.
وفي هذا اإلطــار ،انتهت لقاء ات الدور ربع النهائي ،التي جرت
مساء أمس األول بطريقة خروج المغلوب ،بتغلب جاغوار المرشح
األول للتتويج باللقب على ميالن بثالثة أهداف دون رد.
كما فاز فريق فتيات الكويت على سوبر سوكر بهدفين مقابل
هــدف ،وألحق فريق وست وينغ هزيمة ثقيلة بالعبات سترايكر
بدستة أهداف مقابل هدف ،وصعد الفائز إلى الدور قبل النهائي
إلى جانب جاغوار والكويت ،وأكمل نادي الفتاة عقد المربع الذهبي،
بعد أن تخطى فريق وفز بهدفين نظيفين.
ومن المقرر أن يلتقي في الدور قبل النهائي جاغوار مع الكويت
والفتاة في مواجهة وســت وينغ ،ويصعد الفائزان إلــى النهائي
لحسم اللقب والتتويج ،وبينما الخاسران لتحديد المركزين الثالث
والرابع ،وسط توقعات بأن يشهد هذا الدور إثارة وندية ،لتوافر
عناصر الخبرة والمستوى الفني واللياقة البدنية وا لـمـهــارات
الفردية بين العبات الفرق المشاركة ،باإلضافة إلى أداء ونتائج تلك
الفرق في دوري المجموعات بالدور األول التمهيدي.
وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة لمن يصعد منصة
التتويج بالمركز األول والثاني والثالث ،باإلضافة إلى جوائز أخرى
ألفضل العبة ،وأفضل حارس مرمى والفريق المثالي.

جانب من منافسات دور الثمانية

جانب من أجتماع الجمعية العمومية التحاد الطائرة
ال ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـت ــي ارت ـك ـب ـت ـهــا،
ب ـتــوج ـيــه ال ــدع ــوة إلـ ــى أع ـضــاء
الجمعية العمومية بفتح باب
ال ـت ــرش ــح م ــرت ـي ــن ،ل ــذل ــك ق ــررت
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،وف ــق
ص ــاح ـي ــات ـه ــا ،إع ـ ـفـ ــاء الـلـجـنــة
ال ـســاب ـقــة بــرئــاســة ول ـيــد أم ــان،
وتشكيل لجنة جديدة على أن
تـكــون مهمتها الـمـبــادرة بعقد
جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة غ ـيــر عــاديــة
ل ـف ـتــح بـ ــاب ال ـت ــرش ــح ف ــي اق ــرب
فرصة.

واضــاف بوسكندر" :ستقوم
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ب ــإرس ــال
محضر االج ـت ـمــاع إل ــى الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــري ــاض ــة وال ـل ـج ـن ــة
المؤقتة السابقة برئاسة أمان
فــي اق ــرب فــرصــة ،لتنفيذ قــرار
الجمعية العمومية وتسليم مقر
االتحاد إلى اللجنة الجديدة".
وأفاد بأن الجمعية العمومية
ل ـهــا ال ـحــق ف ــي ات ـخ ــاذ أي ق ــرار
فـ ــي م ـص ـل ـح ــة ت ـن ـف ـي ــذ خ ــارط ــة
الطريق ،إلنهاء مشكلة الرياضة

الكويتية ،وستخاطب اللجنة
ال ـ ـسـ ــداس ـ ـيـ ــة إلطـ ــاع ـ ـهـ ــا ع ـلــى
آ خــر المستجدات فيما يخص
انتخابات اتحاد الكرة الطائرة.
وأش ـ ــار إل ــى أن ف ـتــرة وج ــود
الـلـجـنــة ال ـمــؤق ـتــة ال ـج ــدي ــدة لن
ي ـت ـع ــدى أس ـب ــوع ـي ــن أو ثــاثــة
على أقـصــى تـقــديــر ،وذل ــك منذ
ف ـت ــح ب ـ ــاب الـ ـت ــرش ــح والـ ــدعـ ــوة
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،والـ ـ ـت ـ ــي غــال ـبــا
ستكون بعد إجازة عيد الفطر.

«األلعاب الشتوية» يشارك في اجتماعات
«هوكي الجليد» الدولي بفنلندا
يشارك نادي األلعاب الشتوية في اجتماعات االتحاد الدولي
لهوكي الجليد (كونغرس) المقررة غدا في فنلندا على هامش
بطولة كأس العالم للعبة (الفئة األولى) المتواصلة هناك.
وق ـ ــال م ــدي ــر ال ـت ـطــويــر ف ــي ال ـ ـنـ ــادي ،م ـش ـعــل ال ـع ـج ـمــي ،إن
االجتماعات التي تقام بمشاركة  107اتحادات وطنية عربية
وأجنبية ستشهد التصويت على عــدة ق ــرارات فنية وإداريــة
مهمة تخص تطوير اللعبة وسالمة الالعبين.
وأضاف العجمي أن االجتماعات ستحدد الدول المستضيفة
للبطوالت العالمية والـقــاريــة المقبلة ،والـتــي يـشــرف عليها
االت ـحــاد الــدولــي ،ومنها بـطــوالت ال ـقــارة اآلسـيــويــة مــن خالل
التصويت المباشر ،مؤكدا حرص النادي على المشاركة الفاعلة
في كل أنشطة االتحاد الدولي للعبة ،باعتباره عضوا فاعال فيه.
وأوضح أن االجتماعات تتضمن لقاء خاصا للجنة الحكام
في االتحاد الدولي بحضور رؤساء لجان التحكيم في الدول
األعضاء ،ويمثل النادي الكويتي رئيس لجنة الحكام الكويتية
عبدالله ال ــزي ــدان ،معربا عــن أمـلــه فــي أن تثمر تـطــور اللعبة
عالميا.
وأع ــرب العجمي عــن الـشـكــر لمجلس إدارة ن ــادي األلـعــاب
الشتوية على دعمه لكل الكفاء ات الكويتية الفنية واإلداريــة
العاملة في النادي ،والذي يتجسد بإشراكهم في أهم البرامج
واألن ـش ـط ــة ال ـت ــي تـقـيـمـهــا ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
المتخصصة.
(كونا)

االجتماعات
ستحدد الدول
المستضيفة
للبطوالت
العالمية
والقارية
المقبلة

العجمي
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تـجــول فــريــق مانشستر سيتي اإلنكليزي
لـكــرة ال ـقــدم على متن حافلة مكشوفة ،أمس
األول ،بين جماهيره بشوارع مدينة مانشستر،
ً
احـتـفــاال بــاإلنـجــاز غير المسبوق فــي تاريخ
األندية اإلنكليزية إذ توج الفريق خالل الموسم
المنقضي بـثــاثـيــة ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز وكــأس
رابطة المحترفين اإلنكليزية وكــأس االتحاد
اإلنكليزي.
واحتشد آالف المشجعين في شوارع المدينة
لالحتفال مع العبي الفريق ،الــذي حسم لقب
كأس االتحاد اإلنكليزي بانتصار ساحق على
واتـفــورد -6صفر السبت ،بعد أن حسم كأس
الرابطة في وقت سابق ،وكذلك الدوري الممتاز
خالل الجولة الثامنة والثالثين األخيرة.
وتقدم فينسنت كومباني ،القائد الراحل عن
ً
صفوف الفريق ،بالشكر لجماهير سيتي مشيدا
بالدور الذي لعبوه طوال الموسم.
وق ــال كــومـبــانــي ،ال ــذي ينتقل لـبــدء مشوار
ج ــدي ــد ف ــي ب ـ ــاده م ــع أن ــدرل ـخ ــت الـبـلـجـيـكــي،
ً
"أشكركم ،يا لها من رحلة قطعناها معا.
ً
وأض ــاف" :دائ ـمــا مــا كــان مانشستر سيتي
ً
ً
ناديا رائعا ،سواء فاز باأللقاب أو ال ،لكننا اآلن
ً
فزنا باأللقاب .إنني فخور جدا بأننا منحناكم
ً
شيئا طال انتظاره".
ً
ً
وأدى كومباني دورا بارزا مع الفريق خالل
ً
األسابيع األخيرة من الموسم ،خصوصا في

جانب من احتفاالت فريق مانشستر سيتي أمس األول

الدوري اإلنكليزي الممتاز هو
الـتـحــدي األك ـبــر فــي حــد ذات ــه.
وظـيـفـتــي أن أج ـعــل الــاعـبـيــن
يعتقدون أن بإمكانهم خوض
كل مباراة من أجل الفوز".
وقــال رئيس الـنــادي طوني
بلوم" :نحن سعداء للحصول
ع ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات أح ـ ـ ـ ـ ــد أك ـ ـثـ ــر
ال ـم ــدرب ـي ــن اإلن ـك ـل ـيــز ش ـبــابــا"،
مـضـيـفــا" :غ ــراه ــام بــوتــر لــديــه
سجل ممتاز في تطوير الفرق
بأسلوب لعب جذاب وتصميم
قوي وروح جماعية قوية".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق
أوسترسوند من الدرجة الرابعة
إل ــى األول ــى (لـلـمــرة األول ــى في
تــاري ـخــه) فــي  4أعـ ــوام (-2010
 ،)2014ح ـي ــث أ ن ـه ــى مــو سـمــه
األول ف ــي ا ل ــو ص ــا ف ــة (،)2015
ثــم الـثــانــي فــي الـمــركــز السابع
( ،)2016ثم قاده للقبه األول في
تــاري ـخــه ع ـنــدمــا أحـ ــرز ال ـكــأس
المحلية موسم .2017-2016

بوتر

وأوضـ ــح بــوتــر ،فــي مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي" ،لـ ـق ــد ع ـم ـل ــت بـجــد
ل ـلــوصــول إل ــى ه ــذه الـمــرحـلــة،
والطريق الــذي سلكته هو 14
عاما مــن التعلم والتضحية"،
متابعا" :ســأبــذل اآلن قصارى
جهدي لهذا النادي ومساعدته
على التطور".
وأردف" :الـمـنــافـســة هــي أن

كريستال باالس يمدد
عقد ويكهام
أع ـ ـلـ ــن ن ـ ـ ـ ــادي ك ــري ـس ـت ــال
بـ ـ ـ ـ ــاالس اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي لـ ـك ــرة
الـقــدم ،أمــس ،تمديد تعاقده
مع المهاجم كونور ويكهام،
ليظل ضمن صفوف الفريق
حتى عام .2021
وانضم ويكهام ( 26عاما)
إلى صفوف كريستال باالس
قادما من سندرالند في عام
 ،2015لكنه غاب عن المالعب
نحو عامين بسبب إصابة
في الرباط الصليبي للركبة.
وأثـ ـ ـن ـ ــى وي ـ ـك ـ ـهـ ــام ،ال ـ ــذي
أح ـ ــرز ع ـش ــرة أهـ ـ ــداف خــال
 42مـ ـ ـب ـ ــاراة ل ـل ـف ــري ــق ،عـلــى
التزام نادي كريستال باالس
تجاهه.
وقـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
لموقع النادي على اإلنترنت
"إن ـنــي سعيد أن كــل األم ــور

فريق جريدة النهار يحرز لقب بطولة
«شهداء مسجد الصادق»
أحرز فريق جريدة "النهار"
ل ـقــب ب ـطــولــة "شـ ـه ــداء مسجد
اإلم ـ ــام ال ـص ــادق الــرمـضــانـيــة"
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة ل ـ ــإع ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
والصحافيين لكرة القدم التي
نظمتها إدارة الرياضة للجميع
بالهيئة ا لـعــا مــة للرياضة في
مالعب ساحة بيان بمشاركة
ً
 48ف ــري ـق ــا ي ـم ـث ـلــون مـخـتـلــف
وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام وال ـص ـح ــف
والقنوات والمواقع اإللكترونية.
وت ـ ـم ـ ـك ـ ــن ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ج ـ ــري ـ ــدة
"النهار" من إحراز لقب النسخة
الخامسة للبطولة بفوزه على
فــريــق مـجـلــة أول ـم ـب ـيــاد حــامــل
اللقب  1 / 2في حين احتل فريق
ج ــري ــدة ال ــوط ــن اإلل ـك ـتــرون ـيــة
المركز الثالث.
وأقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم خ ـ ـ ـتـ ـ ــام الـ ـبـ ـط ــول ــة
بحضور مشعل الهدبه نائب
المدير الـعــام لقطاع الرياضة
ل ـل ـج ـم ـي ــع ب ـه ـي ـئ ــة ال ــري ــاض ــة،
وح ــام ــد ال ـه ــزي ــم م ــدي ــر إدارة
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وع ـم ــر
العجمي رئيس قسم األنشطة
العامة ،وأحمد الصايغ رئيس

بشوارع مانشستر

مساعدة زمالئه في تجاوز اللحظات الصعبة
في الدفاع .لكن ربما كان أبرز ما قدمه كومباني
في األيام الماضية ،الهدف الرائع الذي سجله
من مسافة  25يــاردة في المباراة أمــام ليستر
سيتي فــي الـجــولــة الـســابـعــة والـثــاثـيــن قبل
األخـيــرة مــن ال ــدوري ،والـتــي أبقت مانشستر
سيتي في صدارة المسابقة أمام ليفربول ،قبل
أن يحسم سيتي المسابقة
ً
في الجولة األخيرة متفوقا
ع ـلــى ل ـي ـفــربــول ب ـفــارق
نقطة واحدة.
(د ب أ)

ً
برايتون يعين بوتر مدربا
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي بـ ـ ــراي ـ ـ ـتـ ـ ــون
اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم أمــس
األول ت ـع ـي ـيــن غـ ــراهـ ــام بــوتــر
م ــدرب ــا ج ــدي ــدا ل ـفــري ـقــه ،خلفا
لأليرلندي كريس هيوتن ،الذي
أقـيــل مــن منصبه رغــم قيادته
الفريق للبقاء في البريمير ليغ،
بــإنـهــائــه ال ـمــوســم ف ــي الـمــركــز
السابع عشر.
وكـ ـ ـ ــان بـ ــوتـ ــر ،الـ ـ ـ ــذي صـنــع
اس ـم ــه ف ــي ع ــال ــم ال ـت ــدري ــب مع
فريق أوسترسوند السويدي،
يشرف على تدريب سوانسي
سـ ـيـ ـت ــي فـ ـ ــي دوري ا ل ـ ــدر ج ـ ــة
األولى (الثانية عمليا) الموسم
الماضي.
وأكـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــوتـ ـ ــر ،الـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ 44
ع ــام ــا ،ف ــي ب ـي ــان ل ـل ـن ــادي ،أنــه
متحمس ج ــدا ،مـضـيـفــا" :لقد
حـ َّـمـسـتـنــي األفـ ـك ــار وال ـخ ـطــط
ال ـ ـتـ ــي وض ـ ـعـ ــوهـ ــا ل ـم ـس ـت ـق ـبــل
ه ــذا الـ ـن ــادي .أن ــا سـعـيــد ج ــدا،
وي ـش ــرف ـن ــي أن أكـ ـ ــون شــري ـكــا
في ذلك".

sports@aljarida●com

الهدبة يتوسط الفريق الفائز
قـ ـس ــم ال ـ ـسـ ــاحـ ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
الرياضية ،وعبدالنبي العطار
رئيس مجلس إدارة الحسينية
الجعفرية ،وممثل مجلس أمناء
مسجد اإلمام الصادق ،وأبناء
وأهـ ــالـ ــي الـ ـشـ ـه ــداء وج ـم ـهــور
غفير.
وعـ ـ ـقـ ـ ــب ت ـ ـتـ ــوي ـ ـجـ ــه ال ـ ـفـ ــرق
ال ـفــائــزة وت ـكــريــم أس ــر شـهــداء
ال ـم ـس ـجــد أكـ ــد ال ـه ــدب ــه حــرص

هيئة ا لــر يــا ضــة ممثلة بقطاع
الــريــاضــة للجميع على إحياء
ذكرى شهداء الوطن في مسجد
اإلمـ ــام ال ـص ــادق ال ـتــي جسدت
ب ــرغ ــم آالمـ ـه ــا م ـل ـح ـمــة رائ ـع ــة
ألب ـن ــاء ال ـكــويــت ف ــي تصديهم
لتداعيات اإلرهاب وقدموا فيها
ً
ً
ً
قـيــادة وشعبا نـمــوذجــا فريدا
للوطنية واالنتماء والتالحم.

قــد حـسـمــت ،ويمكنني اآلن
ال ـتــرك ـيــز بـشـكــل ك ــام ــل على
عــودتــي للفريق خــال فترة
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات ل ـل ـم ــوس ــم
المقبل".
وأضـ ـ ــاف "أت ـم ـن ــى إث ـبــات
قــدرتــي على لعب دور بــارز
عندما أتمتع بلياقتي ...دعم
ال ـ ـنـ ــادي ل ــي ب ـع ــد م ـث ــل هــذه
اإلصـ ــابـ ــة ال ـخ ـط ـي ــرة يـعـنــي
الكثير بالنسبة إلي ،وأتمنى
أن أثبت جدارتي بهذه الثقة".
وأن ـهــى كــريـسـتــال بــاالس
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـقـ ـض ــي فــي
المركز الثاني عشر بالدوري
اإلنكليزي الممتاز.
(د ب أ)

دورتموند يعلن التعاقد مع المدافع شولز
أعـلــن ن ــادي بــوروسـيــا دورت ـمــونــد األلـمــانــي لـكــرة الـقــدم
ال ـثــاثــاء تـعــاقــده مــع األل ـمــانــي الــدولــي نـيـكــو شــولــز من
هوفنهايم ،بعقد لمدة خمسة أعوام ينتهي في .2024
وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند في بيان
نـشــره ا ل ـنــادي " نـيـكــو شــو لــز مــدا فــع تـطــور بشكل كبير
خالل األعوام األخيرة".
وأضـ ـ ـ ــاف :س ـن ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ق ــوت ــه ال ـب ــدن ـي ــة وس ــرع ـت ــه
وأ سـلــو بــه فــي اللعب المعتمد على الحركة بشكل كبير،
مثلما استفاد منه المنتخب األلماني.
وذكر دورتموند أنه لن يتم اإلعالن عن قيمة الصفقة ،لكن
تقارير إعالمية ذكرت أن الالعب البالغ من العمر  26عاما
كلف النادي  27مليون يورو.
و بــدأ شولز مسيرته االحترافية
ب ـنــادي هــر تــا بــر لـيــن قـبــل أن ينضم
إ لــى بــورو سـيــا مونشنغالدباخ ومنه
إ لـ ـ ــى ه ــو فـ ـنـ ـه ــا ي ــم ف ـ ــي  ،2017و شـ ـ ــارك
ف ــي س ــت م ـب ــاري ــات ض ـمــن ص ـف ــوف الـمـنـتـخــب
األلماني.
وق ــال شــولــز :بــوروسـيــا دورت ـمــونــد مــن أنــديــة القمة
وفــريـقــه يـقــدم كــرة قــدم تـتـنــاســب مـعــي .أعـتـقــد أنــه بإمكاني
مـســاعــدة الـفــريــق مــن خــال أس ـلــوب لـعـبــي .مـعــا يـمـكــن أن
نحقق أهدافا كبيرة.
(د ب أ)

نيكو شولز

مباراتان في دور الثمانية لبطولة «الكويتية لالستثمار»
تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم مـ ـن ــافـ ـس ــات
دور الـثـمــانـيــة لـبـطــولــة الـشــركــة
الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار لـلـبــراعــم
ف ــي نـسـخـتـهــا ال ـخ ــام ـس ــة ،الـتــي
تـقــام على صــالــة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب،
وتختتم منافساتها  25الجاري،
بمواجهتي فريق سراي للعطور
مع الفائز من المباراة الفاصلة،
ونقل وتجارة المواشي مع فريق
الفنان المرحوم ماجد السلطان.
وتختتم منافسات الــدور غدا
بمواجهتي فريق المسار لإلجارة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ــع ف ــري ــق نـ ــادي
انبي المصري ،وفريق أكاديمية
ف ـ ـ ــرس ـ ـ ــان األردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــع ف ــري ــق
أ كــاد يـمـيــة بسبيطلة التونسي،
وتقام المنافسات بنظام خروج
المغلوب من مباراة واحدة.
كما تقام اليوم مباراتا الدور
نصف النهائي لبطولة "الميني
ج ـ ــول" ل ــأشـ ـب ــال ،ح ـي ــث يـلـتـقــي
فــريــق س ــراي للعطور مــع فريق
الـفـنــان مـحـمــد الـمـنـيــع ،والـفــائــز
من مباراة فريق معرض الكويت
ال ــدول ــي مــع فــريــق ال ـف ـنــان خالد
ال ـع ـب ـيــد ،م ــع ال ـفــائــز م ــن م ـب ــاراة
فــريــق م ــدارس ال ـن ـبــراس وفــريــق
المسار لإلجارة واالستثمار.
وك ـ ـ ـ ــان عـ ـق ــد دور ال ـث ـم ــان ـي ــة

جانب من المنافسات
للبطولة اكتمل بعد تــأ هــل فرق
إنبي المصري ،والمرحوم الفنان
خالد الصديق ،والمرحوم الفنان
علي البريكي.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ــأه ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق إنـ ـب ــي
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري بـ ـ ـف ـ ــوزه عـ ـل ــى ف ــري ــق
المرحوم الفنان خالد النفيسي
بأربعة أهداف دون رد ،ليتصدر
المجموعة الـســابـعــة بــرصـيــد 4
ن ـقــاط ،بـعــد أن رجـحــت األه ــداف
ك ـف ـتــه ع ـل ــى ك ـف ــة ف ــري ــق ال ـش ـمــال

الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري الـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـصـ ــد ن ـفــس
الرصيد من النقاط.
أمـ ـ ــا ت ــأه ــل ف ــري ــق الـ ـم ــرح ــوم
الفنان خــا لــد الصديق فقد جاء
عبر الـفــوز على فــريــق المرحوم
ال ـف ـن ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـن ـصــور
بـهــدفـيــن دون رد ،لـيـتــربــع على
قمة المجموعة التاسعة برصيد
 4نقاط ،في المقابل تأهل فريق
الـفـنــان عـلــي الـبــريـكــي بــالـقــرعــة،
إث ـ ـ ــر ف ـ ـ ــوز أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة م ــرس ـي ــن

أدونويس التركي على أكاديمية
ن ـ ـجـ ــوم اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـ ـهـ ــدف دون
رد ،ل ـت ـت ـس ــاوى ال ـ ـفـ ــرق ال ـثــاثــة
ف ــي ع ــدد ال ـن ـقــاط ( 3لـكــل منهم)
وك ــذل ــك ع ــدد األه ـ ـ ــداف ،لـتـجــرى
قـ ــرعـ ــة ع ـل ـن ـي ــة بـ ـحـ ـض ــور م ــدي ــر
أول ال ـعــاقــات ال ـعــامــة واإلع ــام
بــا لـشــر كــة الكويتية لالستثمار
طالل الرشدان ،والتي أسفرت عن
تأهل البريكي.

دروغبا في مواجهة إمام وجمعة في تحدي األبطال بدورة الروضان

صراع على الكرة

تشهد دورة المرحوم عبدالله مشاري
ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة لـكــرة ال ـقــدم الـيــوم
تحدي األبطال الثالث ،الذي يجمع أسطورة
كوت ديفوار وتشيلسي اإلنكليزي ديدييه
دروغبا ،في مواجهة نجمي الكرة المصرية
والزمالك واألهلي حازم إمام ووائل جمعة.
وبعد أن استمتع جمهور الدورة بتحدي
األبطال االول الذي احتضن أسطورة روما
وم ـن ـت ـخــب إي ـطــال ـيــا فــرانـشـيـسـكــو تــوتــي
والـســاحــر النيجيري جــي كــي أوكــوتـشــا،
وتحدي األبطال الثاني بين ثنائي السامبا
كافو وفالكاو ،سيكون الجمهور على موعد
استثنائي مع نجوم القارة السمراء.
ويحل دروغبا ضيفا على الدورة للمرة
األول ـ ــى ،وه ــو ثــانــي نـجــم إفــريـقــي يسطع
في النسخة األربعين بعد أوكوتشا ،وهو
يتمتع بشعبية جارفة بين عشاق الدوري
اإلنكليزي وتشيلسي على وجه الخصوص،
ب ــاع ـت ـب ــاره مـ ــن افـ ـض ــل ال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن
مــروا على البلوز ،واحــد صانعي الفرحة
والبطوالت في النادي اللندني.
وي ـت ـحــدى دروغ ـب ــا الـثـنــائــي الـمـصــري

المميز ح ــازم إم ــام ووائ ــل جمعة ،واألول
الملقب باإلمبراطور ،سيلعب في الــدورة
للمرة األولــى ،وهو من الوجوه التقليدية
عـلــى ال ـم ـبــاريــات االس ـت ـعــراض ـيــة ف ــي كــرة
ال ـص ــاالت بـمـصــر ،ن ـظــرا لـمــا يمتلكه من
مهارات فنية عالية.
ويجدد تحدي األبطال الصراع الثنائي
الشهير بين دروغـبــا ووائ ــل جمعة ،الــذي
شهدته مباريات مصر وكــوت ديفوار في
نهائيات أمم إفريقيا.

والكوري تايو ،مقابل هدف لحمدي غيث.
ورغم الخسارة فإن البراق تأهل للدور
التالي ،متفوقا بفارق األه ــداف على بنك
االئـتـمــان ال ــذي اكتفى بالفوز على شركة
س ــدن اإلقـلـيـمـيــة بـهــدفــي ص ــاح حسيني
مقابل هدف سجله محمد الطيب.
وتتواصل منافسات دور المجموعات
الـيــوم بإقامة مباراتين ،األول ــى بين ماي
فــاتــورة ون ــادي الحسين ،والثانية تجمع
ريزلتس فيتامين والهدف.

فروج ينتزع بطاقة التأهل

األهلي يتخطى الذاير في البراعم

وف ــي مـنــافـســات ال ـيــوم ال ـســادس عشر،
حقق فريق دار المحمدية انتصارا ساحقا
عـلــى الـجــالـيــة الـســوريــة بثمانية أه ــداف،
ت ـن ــاوب ع ـلــى تـسـجـيـلـهــا ع ـلــي الــرم ـضــان
وكارلو وارليفيرا (هاتريك) ومحمد البناي،
ليرفع الفائز رصيده لسبع نقاط.
وفي المباراة الثانية انتزع فريق فروج
ريبابلك بطاقة التأهل بفوز صعب على
ال ـبــراق الليبي بهدفي عبدالله الشمالي

بركالت الترجيح اجتاز فريق اكاديمية
ال ـن ــادي االه ـلــي مـنــافـســه فــريــق الـمــرحــوم
متعب الذاير بثالثة أهداف مقابل هدفين،
بعد لقاء مثير انتهى بالتعادل السلبي،
ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وبنفس السيناريو تخطى نجوم الكرة
فريق الطموح بركالت الترجيح بهدفين
لهدف.
أم ــا الـمــواجـهــة الـثــالـثــة بـيــن عـلــي فــاح

وج ـيــوف ـن ـتــس فــان ـت ـهــت لـمـصـل ـحــة ف ــاح
بهدفين نظيفين حمال توقيع يوسف تامر.
وتتواصل مواجهات البراعم الممتعة
عبر مواجهتين ضمن المجموعة الثانية،
فيلعب نــادي الكويت أ مع دريــم ،في حين
يالقي نادي الشباب أ منافسة الفراعنة.

من الدورة
• ح ـ ـ ـلـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ف ـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
للمشاريع واإلرث القطرية ميعاد
العمادي ضيفة على اإلعالمي نادر
كرم في ديوانية الروضان ،للحديث
ع ــن ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـي ــة بـيــن
المشاريع واإلرث والدورة.
• نـ ـ ـ ــال م ـ ـح ـ ـتـ ــرف ف ـ ــري ـ ــق فـ ـ ــروج
ريـ ـب ــابـ ـل ــك ،الـ ـ ـك ـ ــوري تـ ــاثـ ــر ،ج ــائ ــزة
زي ــن الـمـقــدمــة ألف ـضــل الع ــب ضمن
منافسات اليوم السادس عشر.

ةديرجلا

•
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رياضة

برشلونة يهيمن على أبرز
مالمح موسم الليغا
هيمن نادي برشلونة على
معظم األرقام خالل مسابقة
الدوري اإلسباني لكرة القدم،
للموسم المنصرم -2018
 ،2019حيث يعتبر العمالق
الكتالوني األكثر من حيث
االنتصارات واألقل هزائم.

أس ــدل الـسـتــار عـلــى الـمــوســم
الحالي لليغا ،حيث شهد العديد
من األرقام التي كان بطلها األبرز
برشلونة ،المتوج بلقبه الثاني
على التوالي ،والـ 27في تاريخه.
وبعيدا عن لعنة التغييرات،
الـ ـت ــي ض ــرب ــت  11مـ ــدربـ ــا ه ــذا
ال ـم ــوس ــم ،ت ـص ــدر ال ـب ــاوغ ــران ــا
المشهد ،وهيمن على أغلب أرقام
الموسم ،الــذي شهد العديد من
الظواهر:
 - 1تناوب الصدارة:
انـتـهــى مــوســم ()2019-2018
فعليا بتتويج الفريق الكتالوني،
إال أن البطولة شهدت على مدار
أســاب ـي ـع ـهــا الـ ـ ــ 38تـ ـن ــاوب أكـثــر
من فريق على عرش صدارتها،
حيث كانت البداية مع إشبيلية
ال ــذي جلس على ال ـصــدارة بعد
الجولتين األولى والثامنة ،بينما
ريــال مدريد بعد الثانية ،حتى
جاء البرشا ليهيمن على باقي
األســاب ـيــع حـتــى ت ــوج بـطــا في
النهاية بفارق كبير من النقاط
عن مالحقه أتلتيكو مدريد.
 - 2البرشا صاحب أكبر عدد
من االنتصارات واألهداف واألقل
في الخسائر:
تمكنت كتيبة المدرب إرنستو
فالفيردي مــن حصد أكـبــر عدد
من االنتصارات في المسابقة (26
م ـبــاراة) ،كما أنـهــا كــانــت األكثر
زيارة لشباك منافسيها ( 90مرة،
بفارق  27هدفا عن ريال مدريد).
لـ ـ ـ ــم ي ـ ـك ـ ـتـ ــف رف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـنـ ـج ــم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
ب ـه ــذا ف ـح ـســب ،ب ــل إن ـه ــم كــانــوا
األقل تجرعا للخسارة ( 3مرات)،
فضال عن كونهم األفضل بعيدا
ع ــن م ـل ـع ـب ـهــم ،ب ـع ــد أن جـمـعــوا

 39ن ـق ـط ــة ،ل ـت ـض ــاف ل ـ ــ 48ال ـتــي
جـمـعــوهــا عـلــى مـلـعــب (الـكــامــب
نو) ،وهو نفس عدد النقاط الذي
جمعه األتلتي على ملعبه (واندا
ميتروبوليتانو).
 - 3أتلتيكو مــدريــد وصالبة
دفاعية معتادة:
ك ـع ــادت ــه م ـنــذ قـ ــدوم ال ـم ــدرب
األرجنتيني دييغو سيميوني
فـ ـ ـ ــي د يـ ـ ـسـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر  ،2011ب ـ ــات
الـفــريــق الـمــدريــدي رقـمــا صعبا
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــدف ــاع ــي على
المستويين ا ل ـقــاري والمحلي،
وهو ما جعله ،رغم عدم تتويجه
باللقب ،يفوز بأقوى خط دفاع
فــي الـمـســابـقــة ،حـيــث استقبلت
ش ـبــاكــه  29ه ــدف ــا ف ـق ــط ،مـقــابــل
 36لبرشلونة ،وبالتالي حافظ
حارسه السلوفيني يان أوبالك
ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة زامـ ـ ـ ـ ــورا كــأف ـضــل
حارس في الليغا.
 - 4فالنسيا ملك ا لـتـعــادالت
والريال األقل:
م ـ ـ ــع الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ال ـم ـت ـخ ـب ـط ــة
ل ـفــال ـن ـس ـيــا ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،ظــن
ال ـج ـم ـي ــع أن األم ـ ـ ـ ــور س ـت ـســوء
بــالـنـسـبــة لـكـتـيـبــة مــارسـيـلـيـنــو
غــارس ـيــا ت ـ ــورال ،إال أن الـفــريــق
أنـ ـه ــى األم ـ ـ ــور ب ــأف ـض ــل طــري ـقــة
م ـم ـك ـن ــة ،ح ـي ــث ص ـع ــد لـنـهــائــي
كأس الملك ،وسيواجه برشلونة
األسبوع المقبل ،كما أنه اقتنص
آخ ـ ــر بـ ـط ــاق ــات دوري األبـ ـط ــال
باحتالل المركز الرابع.
وعلى الرغم من هذا اإلنجاز،
فـ ــإن ال ــرق ــم األبـ ـ ــرز ل ـل ـفــريــق هــذا
ال ـمــوســم ه ــو ال ـع ــدد الـكـبـيــر من
الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ـت ــي خ ـ ــرج فـيـهــا
بنقطة والتي وصلت لـ 16مباراة،
بينما ك ــان ا لـفــر يــق الملكي هو

العبو برشلونة خالل مباراة سابقة هذا الموسم
األقــل بين جميع الفرق بخمس
مباريات.
 - 5رايو فاييكانو األضعف:
كان منطقيا بعد أن استقبلت
شباكه  70هدفا ،وتعرض ألكبر
عــدد من الهزائم ( ،)22أن يحتل
راي ــو فــايـيـكــانــو الـمــركــز األخـيــر
للمرة الثالثة في تاريخه ويعود
سريعا للقسم الثاني بصحبة
أوي ـس ـك ــا ص ــاح ــب أق ــل ع ــدد من
االنتصارات ( 7مرات).
 - 6ت ـغ ـي ـي ــرات عـ ــديـ ــدة عـلــى
مقاعد المدربين:
لم يكن كيكي سيتيين أفضل
حاال من أقرانه في الليغا ،بعد أن
أعلن نادي ريال بيتيس رحيله
عـ ــن الـ ـف ــري ــق ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مــن
فــوزه الفريق األندلسي في عقر
دار ريــال مدريد ( )2-0في ختام
المسابقة ،حيث ان الموسم شهد
تغيير  11مدربا منذ بدايته.
وتصدر ريال مدريد وسيلتا

فيغو ،حيث تناوب على تدريبهم
 3م ــدرب ـي ــن ،ب ــداي ــة م ــن جــولـيــن
لوبيتيغي ،مرورا باألرجنتيني
س ــان ـت ـي ــاغ ــو سـ ـ ـ ـ ــوالري ،ن ـهــايــة
بــال ـفــرن ـســي زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ــدان
بــال ـن ـس ـبــة ل ـلـم ـيــري ـن ـغــي ،بينما
جلس على مقعد "السيليستي"
ك ــل م ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي أنـطــونـيــو
م ـح ـم ــد ،والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي مـيـغـيــل
كـ ـ ـ ــاردوسـ ـ ـ ــو ،وال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ف ـ ــران
إسكريبا.
وت ـ ـعـ ــاقـ ــب عـ ـل ــى ت ـ ــدري ـ ــب كــل
م ــن أوي ـس ـك ــا وفـ ـي ــاري ــال ورايـ ــو
فاييكانو مدربين اثنين.

رقـ ـ ـ ــم مـ ـه ــاج ــم أتـ ـلـ ـتـ ـي ــك ب ـل ـب ــاو
التاريخي تيلمو زارا ،ويتفوق
على رقمه فــي الموسم السابق
بفارق هدفين ،بينما كان الرقم
القياسي في عدد أهدافه بالليغا
ف ــي م ــو س ــم ( )12-2011عـنــد مــا
وصل للرقم .50
وكـ ـ ــان روجـ ـ ــر مـ ــارتـ ــي ،الع ــب
لـيـفــانـتــي ،ه ــو م ــن ق ــص شــريــط
أهــداف الموسم في شباك ريال
بيتيس ،بينما كان األرجنتيني
ب ــاب ـل ــو ب ــاس ــي ص ــاح ــب كـلـمــة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ب ـ ـهـ ــدفـ ــه فـ ـ ــي شـ ـب ــاك
برشلونة األحد الماضي.

 - 7ميسي يتربع على عرش
ً
الهدافين مجددا:
واص ـ ــل ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي
ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي هـ ــواي ـ ـتـ ــه فــي
تحقيق األرق ــام القياسية ،بعد
أن حــافــظ عـلــى صـ ــدارة هــدافــي
ال ـم ـســاب ـقــة ب ــرص ـي ــد  36ه ــدف ــا،
ل ـي ـح ـق ــق ه ـ ــذا اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز ل ـل ـمــرة
الـســادســة فــي مسيرته ويـعــادل

" 11 - 8هاتريك":
أحد أبرز األرقام التي شهدتها
المسابقة هذا الموسم هو عدد
ال ـثــاث ـيــات "ال ـه ــات ــري ــك" ،وال ـتــي
وصـ ـل ــت ل ـل ــرق ــم  ،11ب ـتــوق ـيــع 8
الع ـب ـيــن ،ح ـيــث ت ـصــدر الـقــائـمــة
الـ ـنـ ـج ــم م ـي ـس ــي  3مـ ـ ـ ــرات أم ـ ــام
(ل ـي ـف ــان ـت ــي وإش ـب ـي ـل ـي ــة وريـ ـ ــال
بـيـتـيــس ع ـلــى ال ـت ــرت ـي ــب) ،يليه

مهاجم إشبيلية وســام بن يدر
مــرت ـيــن أم ـ ــام (ل ـي ـفــان ـتــي وريـ ــال
سوسييداد).
بـيـنـمــا ك ــان "ال ـه ــات ــري ــك" مــرة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب ك ـ ــل م ــن
األوروغ ـ ــوائ ـ ــي ل ــوي ــس س ــواري ــز
(أم ـ ـ ـ ــام ريـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد) ،وي ــاغ ــو
أسـ ـ ـب ـ ــاس (ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــاك إيـ ـ ـب ـ ــار)،
وراؤول دي تـ ـ ــو مـ ـ ــاس ( ضـ ــد
سيلتا فيغو) ،والمغربي يوسف
النصيري (ضــد ريــال بيتيس)،
والـفــرنـســي كــريــم بنزيمة (أم ــام
ات ـل ـت ـي ــك بـ ـلـ ـب ــاو) ،ف ـي ـم ــا اف ـت ـتــح
س ـج ــل الـ ـث ــاثـ ـي ــات ال ـبــرت ـغــالــي
أندريه سيلفا في أولى الجوالت،
والضحية كان (رايو فاييكانو).
 - 9مباراة برشلونة وأويسكا
وأكبر عدد أهداف في مباراة:
دخل يوم الثاني من سبتمبر
 2018تــاريــخ الليغا ،ليس فقط
ألنه كان بمنزلة الزيارة األولى
ألوي ـس ـك ــا ف ــي ت ــاري ـخ ــه لـمـلـعــب
(الـكــامــب ن ــو) ،ولـكــن أيـضــا ألنــه

كــان شــاهــدا على أكـثــر عــدد من
األه ـ ـ ـ ــداف فـ ــي م ـ ـبـ ــاراة واح ـ ـ ــدة،
عـ ـن ــدم ــا أمـ ـط ــر الـ ـب ــرش ــا ش ـب ــاك
الضيوف بثمانية أهداف مقابل
اثنين.
 - 10ب ــر شـ ـل ــو ن ــة و ص ـ ـ ـ ــدارة
سلسلة النتائج اإليجابية:
كان منطقيا بعد هذا الموسم
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،الـ ـ ـ ــذي قـ ــدمـ ــه ال ـف ــري ــق
الكتالوني ،ســواء على مستوى
النتائج أو بالتتويج ،أن يكون
ص ـ ــاح ـ ــب أفـ ـ ـض ـ ــل س ـل ـس ـل ــة مــن
النتائج اإليجابية.
وس ـجــل رف ــاق مـيـســي أفـضــل
سلسلة انتصارات متتالية هذا
ال ـمــوســم ع ـلــى مـ ــدار ( 8ج ــوالت
بـ ـ ـ ــدءا م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــ 14حـ ـت ــى الـ ـ ـ ـ ــ،)21
باإلضافة إلى سلسلة الالهزيمة
( 23مباراة منذ الجولة  13حتى
.)35

البلوغرانا يخطط للتعاقد مع مهاجم صريح دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ
كشفت تقارير إخبارية أمــس أن نــادي برشلونة
يـخـطــط لـتـعــزيــز ثــاثــة خ ـطــوط اس ـت ـعــدادا للموسم
الجديد ،أبرزها خط الهجوم الذي يسعى فيه للتعاقد
مع مهاجم صريح ليكون بديال لألوروغواني لويس
سواريز.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن
التعاقد مع مهاجم صريح بديل لسواريز لن يقصي
إدارة ال ـنــادي عــن مسعاها لضم ال ـهــداف الفرنسي
أنطوان غريزمان ،الذي أعلن مؤخرا قراره بالرحيل
عن أتلتيكو مدريد ،والــذي بإمكانه اللعب في أكثر
من مركز.
وأشارت إلى أن إدارة البرشا تخطط للتعاقد مع
مهاجم يجلس على دكــة الـبــدالء يكون حاسما في
حــال مشاركته في المباريات ،مثل ديفوك أوريجي

أوساسونا يضمن عودته
للدرجة األولى
ضمن أوساسونا عودته إلى الدرجة
األولى الموسم المقبل قبل ثالث مراحل
من نهاية دوري الدرجة الثانية ،وذلك
عـقــب خ ـســارة ألـبــاسـيـتــي الـثــالــث أمــام
غــرنــاطــة الـثــانــي ص ـفــر -1فــي المرحلة
التاسعة والثالثين.
وب ـن ـت ـي ـج ــة مـ ـ ـب ـ ــاراة االثـ ـنـ ـي ــن ،ب ــات
أوســاســونــا متصدر الترتيب برصيد
 78نقطة يبتعد ب ـفــارق  10نـقــاط عن
ألـبــاسـيـتــي ،وبــال ـتــالــي حـجــز الـبـطــاقــة
األولـ ــى إل ــى ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،فــي حين
تبقى حظوظ ألباسيتي قائمة لمنافسة
غرناطة ( 74نقطة) على البطاقة الثانية.
ويـ ـصـ ـع ــد بـ ـط ــل ووص ـ ـي ـ ــف دوري
ال ــدرج ــة الـثــانـيــة إل ــى األول ـ ــى ،عـلــى أن
تخوض األندية في المراكز بين الثالث
والسادس ،دورة فاصلة لتحديد الفريق
الثالث الصاعد إلى دوري األضواء.

وفرناندو يورنتي في دكة ليفربول وتوتنهام ،اللذين
تأهال لنهائي دوري أبطال أوروبا.
ومنذ رحيل باكو ألكاسير عن صفوف البرشا إلى
بروسيا دورتموند ،لم يقنع كل من منير الحدادي،
ال ــذي انـتـقــل إل ــى إشبيلية فــي يـنــايــر ال ـمــاضــي ،وال
كيفن برنس بواتنغ ،مدرب الفريق إرنستو فالفيردي
بمستواهما.
وسيلجأ فالفيردي لالعتماد على نجم الفريق،
ليونيل ميسي ،كمهاجم وهمي بسبب غياب سواريز
لإلصابة في نهائي كأس الملك السبت المقبل أمام
فالنسيا.
(إفي)

أب ــدى قــائــد فــريــق أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام الـهــولـنــدي،
ماتيس دي ليخت ،رغبته في مواصلة اللعب في نفس
الفريق الــذي سيلعب بــه زميله ،فرينكي دي يونغ،
العب الوسط الــذي تعاقد معه برشلونة ،وسينتقل
لصفوفه مع نهاية الموسم.
وحصل دي ليخت أمس األول على جائزة أفضل
العب في الموسم بالدوري الهولندي ،بعدما قاد فريقه
للتتويج بلقب الدوري المحلي.
وكشف الالعب صاحب الـ 19ربيعا أنه صوت في
الجائزة لزميله دي يونغ ،الــذي حصل على المركز
الثالث.
وعن مستقبله وإمكانية مواصلته اللعب مع دي

استدعاء فالنسيا إلى صفوف اإلكوادور

غولدن ستايتً يبلغ النهائي
الخامس تواليا
ب ـل ــغ غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت ووريـ ـ ــرز
حامل اللقب في العامين األخيرين
ال ــدور النهائي ل ــدوري كــرة السلة
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ل ـل ـم ــرة
الخامسة تواليا عقب تحقيقه الفوز
الرابع تواليا على مضيفه بورتالند
تــرايــل بــايــزرز عندما تغلب عليه
 117-119بعد التمديد االثنين ضمن
الدور النهائي للمنطقة الغربية.
وح ـســم ووريـ ـ ــرز ل ـقــب المنطقة
الغربية وبات ثاني فريق فقط في
تاريخ الدوري األميركي للمحترفين
يبلغ الدور النهائي للمرة الخامسة
تــوالـيــا وذل ــك منذ إنـجــاز بوسطن
سلتيكس قبل  53عاما.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــن
األخـيــرتـيــن ،قلب ووري ــرز الطاولة

على باليزرز في الربع األخير فحول
تخلفه بفارق  17نقطة إلى تعادل
في نهاية الوقت األصلي (،)111-111
قبل أن يحسم الشوط اإلضافي في
صالحه .6-8
وم ــرة أخ ــرى ،وفــي غـيــاب هدافه
كيفن دورانت الذي تعرض الصابة
في ربلة الساق في المباراة األولى
من الدور النهائي للمنطقة الغربية،
فرض ستيفن كوري نفسه نجما في
صفوف ووريرز بتسجيله  37نقطة.
وأنـهــى ك ــوري الـمـبــاراة بثالثية
مــزدوجــة "تريبل دب ــل" حيث حقق
 13متابعة مع  11تمريرة حاسمة،
وحـ ـ ـ ــذا حـ ـ ـ ــذوه درايـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد غ ــري ــن
بتسجيله  18نقطة مع  14متابعة
و 11تمريرة حاسمة.

يونغ ،قال قلب دفاع أياكس ،في تصريحات نشرتها
أمــس صحيفة سـبــورت الــريــاضـيــة" ،أعـتـقــد أنــه (دي
ي ــون ــغ) قـ ــدم مــوس ـمــا ك ـب ـي ــرا ،يـسـتـحــق ال ـت ـعــاقــد مع
برشلونة ،اللعب هناك؟ سيكون من الجيد اللعب مع
فرينكي في فريق ،لكني ال أعلم إذا كان هذا سيحدث
في هذا التوقيت".
ويسعى برشلونة إلى تعزيز خط دفاعه بضم دي
ليخت ،رغم صعوبة المهمة مع ارتفاع سعره وتنافس
عدة أندية أوروبية كبرى على ضمه.
(إفي)

كوري نجم غولدن ستايت في محاولة امام بورتالند

بـ ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع عـ ـل ــى إسـ ـ ــدال
ال ـس ـت ــارة ع ـلــى م ـس ـيــرة طــويـلــة
ف ــي ص ـف ــوف ن ـ ــادي مــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ام ـت ــدت
 10س ـ ـنـ ــوات ،اس ـت ــدع ــى م ــدرب
االكــوادور هرنان داريو غوميز
ق ـ ــائ ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب أنـ ـط ــونـ ـي ــو
فالنسيا الى التشكيلة الرسمية
لـ ـخ ــوض غـ ـم ــار بـ ـط ــول ــة ك ــوب ــا
أميركا في البرازيل.
ولـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــت خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
انتقادات واسعة محليا ال سيما
أن فالنسيا ( 33عاما) لم يخض
ســوى  10مباريات في الــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـم ـم ـتــاز وت ـعــرض
إلصابات متكررة هذا الموسم.
ودافـ ـ ـ ـ ــع غ ــومـ ـي ــز ع ـ ــن ق ـ ـ ــراره
بقوله :ثمة العبون لم يخوضوا
الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـبــاريــات لكنهم
العبون مهمون عندما يدافعون

ع ــن ألـ ــوان الـمـنـتـخــب الــوطـنــي.
وأضاف :لن أتخلى عن فالنسيا
الى أن يقول لي أنه سيعتزل.
وفالنسيا هو قائد منتخب
االك ـ ـ ــوادور وخ ــاض  94م ـبــاراة
وسجل  11هدفا.
وعلى الــرغــم مــن كونه شغل
مركز الظهير األيمن في صفوف

مانشستر يونايتد في األعوام
األخيرة ،لكن غوميز يعهد اليه
مركز الجناح األيمن.
وأوق ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــة ك ـ ــوب ـ ــا
أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا
ال ـبــرازيــل مــن  14يــونـيــو ال ــى 7
ي ــول ـي ــو ال ـم ـق ـب ـل ـيــن ،االكـ ـ ـ ــوادور
فـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة ال ــى
ج ــان ــب تـشـيـلــي حــام ـلــة الـلـقــب
واألوروغـ ـ ـ ــواي الـبـطـلــة  15مــرة
واليابان ضيفة البطولة.
يذكر ان االكوادور هي إحدى
دولتين الــى جانب فنزويال لم
يسبق لهما ان أ ح ــرز ت ــا اللقب
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري .أم ـ ـ ــا أف ـ ـضـ ــل ن ـت ـي ـجــة
حققتها فــي النهائيات فكانت
ح ـل ــول ـه ــا راب ـ ـعـ ــة ع ــام ــي 1959
و 1993عـ ـن ــد م ــا ا س ـت ـض ــا ف ــت
البطولة.

«فورموال  »1تودع بطلها السابق النمساوي الودا
ً
توفي ليل االثنين عن سن  70عاما ،أسطورة
سباقات "فورموال  "1وبطل العالم السابق ثالث
مرات النمساوي نيكي الودا الذي اقترنت مسيرته
بحادث مــروع كاد أن يــودي بحياته ،تعرض له
عام  1976وتسبب باشتعال النيران في سيارته
وهو بداخلها.
وأفاد متحدث باسم عائلة الودا وكالة فرانس
بـ ــرس ،أن األخ ـي ــر الـ ــذي خـضــع ال ـع ــام الـمــاضــي
لعملية زرع رئــة ،أسلم الــروح ليل االثنين على
سرير في المستشفى الجامعي بمدينة زوريخ
ً
السويسرية ،محاطا بأفراد عائلته.
وأحرز الودا المولود في العاصمة النمساوية
فيينا ،بطولة العالم لــ"فــومــورال  "1ثــاث مــرات

( 1975و 1977مع فيراري ،و 1984مع ماكالرين)،
في مسيرة تحول خاللها إلى واحد من أساطير
سباقات السرعة ،أكان لمهارته على الحلبة ،أو
لقدرته على العودة إلى المنافسة بعد حادثة.
طبع السباقات والحلبات خالل السبعينيات
ومـطـلــع الثمانينيات مــن ال ـقــرن الـمــاضــي ،لكن
المحطة األبرز كانت نجاته من الموت في األول
م ــن أغـسـطــس ع ــام  ،1976عـنــدمــا ت ـعــرض على
متن سيارته فـيــراري ،لحادث مــروع على حلبة
نوربورغرينغ األلمانية ،أدى إلى إصابته بحروق
بالغة لم يمح الزمن آثارها من على وجهه.
التهمت الـنـيــران سـيــارتــه بعد خــروجـهــا عن
المسار ،ويدين ببقائه على قيد الحياة إلى تدخل

السائقين اآلخرين الذين أخرجوه من السيارة
بعدما ظل بداخلها نحو دقيقة.
صــدمــت ص ــور ال ـح ــادث ال ـعــالــم ب ــأس ــره .لكن
الودا الـمـقــاتــل ع ــاد إل ــى ال ـح ـي ــاة ...والـسـبــاقــات.
بـعــد نـحــو سـتــة أســاب ـيــع فـقــط م ــن رق ـ ــوده على
ســريــر المستشفى بين الـحـيــاة وال ـمــوت ،أذهــل
الودا ال ـج ـم ـيــع ب ـ ـقـ ــراره ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي س ـبــاق
جــائــزة إيطاليا الكبرى على رغــم آث ــار الـحــادث
والإلصابات الخطيرة على وجهه.
ف ــي ذل ــك ال ـم ــوس ــم ،ن ــاف ــس ع ـلــى ال ـل ـقــب حتى
السباق األخير مع البريطاني جيمس هانت الذي
ً
توج بطال في نهاية المطاف.
هـ ـ ــذه ال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـم ـح ـم ــوم ــة الـ ـت ــي كـشـفــت
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ع ــن شـخـصـيــة غ ـيــر اع ـت ـيــاديــة لـلـســائــق
النمساوي ،شكلت محور فيلم "راش"
للمخرج األميركي رون هــاوارد عام
.2013
ب ـعــد عـ ــام ف ـقــط م ــن ن ـجــاتــه من
الموت ،توج الودا في  1977بلقبه
الـعــالـمــي الـثــانــي مــع ف ـيــراري بعد
األول عام .1975
وأعــرب الفريق اإليطالي في بيان
ال ـثــاثــاء عــن "حــزنــه الـعـمـيــق" لرحيل
ً
الودا ،م ــؤك ــدا أن ــه "سـيـبـقــى دائ ـم ــا في
ق ـلــوب ـنــا وقـ ـل ــوب ك ــل م ـش ـج ـعــي فـ ـي ــراري.
تعازينا الحارة لكل عائلته وأصدقائه".

اإلعالنات:

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

نيكي الودا

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
العدد  / 4124األربعاء  22مايو 2019م  17 /رمضان 1440هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أزمة مجلس الشورى 1921
المعنى والمبنى ()5

أ .د .غانم النجار

ربما كانت حادثة هجرة الطواويش عام  ،١٩١٠وتراجع الشيخ مبارك الصباح،
مع ما عرف عنه من شدة ،وما تبعها من حراك شعبي تجاه الشيخ سالم المبارك،
وتقديم عريضتين إصالحيتين تطالبان بإنشاء مجلس شــورى ،مثلتا نقطة
ً
ارتكاز لنظام سياسي منفتح نسبيا ،كان من نتائجه مجلس بلدي ومعارف بداية
الثالثينيات ،ثم مجلس تشريعي منتخب سنة  ،١٩٣٨ومجالس نوعية منتخبة
ً
في الخمسينيات ،وصوال إلى دستور  ،١٩٦٢والذي صار بحاجة إلى مزيد من
االنفتاح والحريات حسب نص الدستور نفسه.
ً
كما صار ضروريا من حيث الممارسة الحد من هيمنة السلطة شبه المطلقة،
ً
حتى كــاد يصبح الــدسـتــور شـكــا بــا مــوضــوع ،ومـجــرد ديـكــور مكمل للشكل
الحديث للدولة فقط ال غير .سنكتشف من خــال تلك األزم ــات السياسية عبر
التاريخ أنها متدرجة بالمطالب ،بلغت قمتها في المجلس التشريعي  ١٩٣٨من
حيث الصالحيات ،لتتراجع في حيثيات دستور .١٩٦٢
بعد وفاة الشيخ سالم المبارك في فبراير  ١٩٢١اجتمع عدد من وجهاء الكويت
في ديوان ناصر يوسف البدر ،واتفقوا على رفع عريضتين لألسرة الحاكمة من
خمسة بنود .نص العريضتين متشابه مع اختالف في المادة  ٣في إحداهما.
وهذا نصهما بأخطائهما اللغوية كما جاءتا:
"بسم الله
نحن الواضعون (اسمائنا) بذيل هذه الورقة قد اتفقنا واتحدنا على عهد الله
وميثاقه على هذه البنود اآلتية:
اوال اصالح بيت الصباح كيال يجري بينهم خالف في تعيين الحاكم
 )٢ان المرشحين لهذا االمــر هم الشيخ احمد الجابر والشيخ حمد المبارك
والشيخ عبدالله السالم
 )٣ان (ارتـضــى) عائلة الصباح على تعيين واحــد من الثالثة فبها ونعمت،
(اختالف) وان فوضوا االمــر لالهالي عيناه وان (ارادة) الحكومة تعيين واحد
منهم رضينا به .أما نص المادة  ٣في الوثيقة القديمة فجاء كالتالي "اذا اتفق
(رائ ــي) الجماعة على تعيين اي شخص مــن الثالثة يرفع االمــر الــى الحكومة
للتصديق عليه".
 )٤المعين المذكور يكون بصفة رئيس مجلس شورى.
 )٥ينتخب من آل صباح واالهالي (عــددا معلوما) إلدارة شــؤون البالد على
أساس العدل واإلنصاف.
الموقعون على العريضة األولى كانوا ثمانية ،وهم محمد شمالن ومبارك بن
محمد بورسلي وجاسم بن محمد بن أحمد وعبدالرحمن بن حسين العسعوسي
وصالح بن أحمد النهام وعبدالله بن زايد وسالم بن علي بوقماز.
أما الموقعون على العريضة الثانية فكان عددهم  ،٢٤وهم ناصر يوسف البدر
وحمد عبدالله الصقر وإبراهيم بن مضف وأحمد الحميظي (هكذا وردت) وأحمد
الفهد الخالد وعثمان الــراشــد وخالد المخلد ومحمد شمالن ومحمد الزاحم
وعبدالرحمن محمد البحر و(مبارك الساير) وسلطان البراهيم الكليب وعبدالله
الصميط وفهد عبداللطيف الفوزان وعبدالمحسن الصبيح وفالح الخرافي وعلي
بن إبراهيم الكليب ويوسف بن عيسى وعبداللطيف الحمد ويوسف الرشيد
وحمد الصميط ومسعود بن مشحن الرشيدي وعبيدان المحمد ومحمد بن
إبراهيم القالف.
ً
ً
ً
ً
وقــد بــذل د .خليفة الــوقـيــان ،مـشـكــورا ،جـهــدا بحثيا حثيثا ،للتأكد مــن دقة
األسماء ،كما كانت له جملة مالحظات على العريضة سنوردها في المقال الالحق.

درايش

هل هكذا تكون التوعية اإلسالمية؟!
ل ــم أع ـل ــم أن ه ـن ــاك ج ـهــة ف ــي وزارة األوق ـ ـ ــاف معنية
بالتوعية اإلسالمية ،وهذه الجهة مهمتها إقامة البرامج
والندوات الدينية الموجهة إلى الجمهور العام ،وإقامة
اللقاءات المفيدة للمجتمع.
ً
لم أجد سببا لوجود مثل هذه اإلدارة في وزارة األوقاف؛
ألننا مجتمع مسلم ،ولدينا مساجد أكثر من أي بلد آخر،
ولدينا إعالم يغطي هذا الجانب عشرات المرات.
ما لم أتوقعه أن يكون أي من العاملين في هذا المجال
الــدي ـنــي الـ ـص ــرف ،الـ ــذي ي ــدع ــو إل ــى ال ـمــوع ـظــة الـحـسـنــة
وي ــوج ــه ال ـعــامــة الــوج ـهــة الـصـحـيـحــة ل ـلــديــن ،أن يـكــون
ً
متهما بــالــرشــوة ،وه ــذا مــا ح ــدث ،حـيــث أص ــدر النائب
ً
الـعــام المستشار ض ــرار العسعوسي ق ــرارا بحجز هذا
الـشـخــص السـتـكـمــال التحقيقات مـعــه عـلــى ذم ــة قضية
االستيالء وتسهيل االستيالء على المال العام .وهو متهم
اآلن بمحاولة االستيالء على  200.000دينار من خالل
إحــدى المناقصات المسندة إلى إحــدى الشركات ...وقد

د .ناجي سعود الزيد

أبلغ صاحب إحدى الشركات أن المتهم اختلف معه على
مبلغ العمولة في إحدى المناقصات المسندة إليه ،هذا
ً
إن أثبتت التحقيقات ذلك ،ونأمل أال يكون ذلك صحيحا.
ووزارة األوقاف لم تعلق على هذا األمر ،ولم تكشف ذلك.
هذا خبر نشرته إحدى الصحف األسبوع الماضي.
واضح أن من يقوم بالتوعية اإلسالمية يريد لآلخرين
تطبيقها ،ولكنها ال تنطبق عليه ،فهل وزارة األو قــاف
نايمة بالعسل أمام هذه السلوكيات البعيدة عن اإلسالم؟!
صحيح أن األوقاف في هذه الحالة وضعت في المكان
المناسب الشخص "غير المناسب" ،هــذا إذا كــان الخبر
ً
صحيحا.
ُ َ
ً
وإذا كان صحيحا فال يكفي عقابه ،بل يجب أن يعاقب
ً
من اختاره لهذه المهمة ...فأكيد أنه لم يختره اعتباطا...
ول ــذا فــإنــه عـيــب كـبـيــر أن ي ـحــدث ه ــذا فــي وزارة معنية
باإلسالم ...ونحن بانتظار تفسير من الــوزارة حول هذا
الموضوع.

تزوير
الشهادات...
شنو صار؟!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

أدري ال ـق ـض ـي ــه غـ ـي ــر ك ـ ــل ال ـق ـض ــاي ــا
ثلث الشعب مشبوه والثلث "تجريم"!
وث ـ ـلـ ــث الـ ـ ـق ـ ــراي ـ ــب ش ــامـ ـلـ ـتـ ـه ــم ب ــاي ــا
وثلث النسايب "دال" من دون تكريم
إذا ت ـ ـبـ ــي ق ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــون ...الزم ض ـح ــا ي ــا
وإذا تبي تـجــامــل ...تساهل بترميم!
ون ـ ــاط ـ ــر أن ـ ـ ــا "حـ ـ ــامـ ـ ــد" ي ـ ـ ــرز الـ ـم ــراي ــا
ويكشف لنا الـصــوره ...بال أي تعتيم

َّْ
 ...ورد ...غطاها

أسامة الشاهي ن يقترح إنشاء لوحة إنجاز بأسماء
المقاولين والمراقبين والمشاركين في مشاريع
الطرق لفضح المقصرين وتكريم المجتهدين.
ً
تطور عظيم أن تراقب مشاريع الدولة بدال
من مراقبتك ألشجار الكريسماس والرسوم
الكرتونية! وحبذا لو أنشئت لوحة "لخمال"
نواب البرلمان ،وبهذا نصطاد عصفورين
بحجر ،فندخل موسوعة غينيس بإنجاز أطول
يافطة "لعدم اإلنجاز"!

خلل سكاني وفساد منظم
ق ـض ـي ـت ــان م ـل ـح ـت ــان فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ال
يمكن إغفال النظر عنهما ،أو التساهل
بشأنهما ،للدرجة السيئة التي وصلتا
ً
إليها ،ففي الكويت صار الفساد "بعبعا"
ي ـل ـت ـه ــم أم ـ ـ ـ ــوال ال ـ ــدول ـ ــة وم ـك ـت ـس ـبــات ـهــا
ومــؤسـســاتـهــا ،ويـ ــؤرق كــل م ــواط ــن ،لما
ً
ً
بلغه من مراحل صــار ملموسا ومدركا
ً
ومـنـظـمــا ت ــدل عليه م ـمــارســات ،وتـبــرره
أحداث ومجريات ،وله زعاماته ورموزه
السياسية والنيابية والحكومية ،وجهات
رقابته معطلة!
ماذا ننتظر؟ ...وإلى متى سنتفرج ويتم
التعامل مــع الـمــوضــوع بتجاهل غريب
بــل بمشاركة مــن كــل األطـ ــراف؟! فها هي
الكويت تحتل مراكز متدنية بمؤشرات
مدركات الفساد ،حسب تقييم المنظمة
ال ـعــال ـم ـيــة ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد ،وجـ ــاءت
ً
متراجعة عن مركزها السابق  ٢٠مركزا،
بل في ذيل القائمة بين دول الخليج ،ما
ً
ً
يعني أنها األكثر فسادا خليجيا ،حسب
تلك المؤشرات ،وتتمثل مظاهر الفساد
ال ـتــي رصــدتـهــا المنظمة ال ـمــذكــورة في
ما يلي:
– انتشار الرشوة.
– استخدام المال السياسي.
– اسـتـغــال السلطة الـعــامــة لمصالح
شخصية -وغيرها.
– ول ـيــس لــدي ـنــا ش ــك ف ــي أن الـجـهــود
ً
ً
الـمـبــذولــة رسـمـيــا وبــرلـمــانـيــا للتصدي

محمد المقاطع
للفساد متواضعة وغـيــر مـجــديــة ،وهو
مــا أدى إلــى وص ــول الكويت إلــى مراتب
ً
ال ـف ـســاد ،مــا يعني أن ك ــا مــن الحكومة
ومجلس األمة يتحمالن المسؤولية.
إن حالة الفساد وما بلغته من درجة
ً
تـسـتــدعــي جـ ـه ــودا مـتـكــامـلــة وحـقـيـقـيــة،
ً
ً
وتغييرا ال يمكن أن يكون عاديا ،ولكن هل
يمكن االعتماد على الحكومة والبرلمان
في النهوض بذلك؟
ُ
إن اإلرادة الشعبية لم تمنح الفرصة
والرقابة الجادة ومؤسساتها في سبات
عميق ،وهو ما يخشى معه بلوغ مرحلة
ً
الــاعــودة ،فهل نرتجي جهودا مخلصة
تنقذ البلد قبل فوات األوان من المجتمع
المدني ومؤسساته؟
– أما التركيبة السكانية فهي مسألة
م ـس ـت ـق ـب ــل ب ـ ـلـ ــد ،وت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ــى ح ـل ــول
م ـت ـكــام ـلــة ،وقـ ـ ـ ــرارات وت ـش ــري ـع ــات لمنع
ضياع البلد وسيادته ،بعد أن صار أهله
أقلية أدنى من  ٢٥في المئة من السكان،
وهناك جنسيتان (من العمالة المتوسطة
ً
والهامشية) تشكالن مع بعضهما عددا
يفوق أهل البلد ،ما ينذر بكوارث وأزمات
متفاقمة ما لم يتم التصدي لألمر بصورة
ً
جادة وعملية ،خصوصا أن بيد هاتين
الجنسيتين التحكم في شــؤون التعليم
والصحة ،والـمــراكــز الحساسة ،والمهن
الحرفية والفنية في الدولة قبل القطاع
ال ـخــاص ،وحــديــث الـحـكــومــة عــن ارتـفــاع

الباب األول ،وهو المرتبات ،قول صحيح،
لكنه ناقص بأن  ٥٠في المئة منه تذهب
لغير المواطنين ،رغم وجود بطالة مقنعة
بينهم لعدم الحاجة إليهم.
إن الخدمات العامة الصحية ،والطرق
وال ـم ـح ــروق ــات ،ودعـ ــم الـسـلــع والـتـعـلـيــم
يستفيد منها غـيــر ا لـكــو يـتــي ،وال يقدم
ً
ً
مقابال كافيا نظير ذ لــك ،إذ ليس لدينا
ض ــريـ ـب ــة دخ ـ ـ ـ ــل ،وال ض ــريـ ـب ــة ال ـق ـي ـم ــة
ال ـ ُـم ـض ــاف ــة ،وال رسـ ـ ــوم خ ــدم ــات فـعـلـيــة
عـلـيـهــم ،بــل إن مـعـظــم دخـلـهــم بالكويت
يـحــول إل ــى بـلــدانـهــم ،وال يــدخــل ال ــدورة
االق ـت ـص ــادي ــة لـلـبـلــد ،ف ــا أق ــل م ــن فــرض
ضريبة دخل على التحويالت.
إن وجود تركيبة سكانية مختلة صار
ً
ً
مصدرا لقلق مستمر للدولة اجتماعيا،
ً
ً
ً
ً
وم ــال ـي ــا وث ـق ــاف ـي ــا ،وق ـي ـم ـيــا وأخ ــاق ـي ــا،
ً
ب ــل إن ــه ص ــار م ـص ــدرا لـلـمـتــاجــرة بـقــوت
بعض هذه الفئات المغلوبة على أمرها
مــن قبل مجرمي تجار اإلقــامــة والـخــدم،
وزادت مظاهر وأشـكــال الجريمة ،حتى
ان بعضهم احتل مواقع ومراكز صارت
ً
ً
تمثل انتقاصا أكيدا لسيادة الدولة مثل
ال ـق ـضــاء ،األمـ ــر الـ ــذي يـحـتــاج إل ــى وقـفــة
جادة عملية ال خطب إنشائية أو جلسة
مجلس أمة للتنفيس ،فالمشكلة معروفة،
ومخاطرها مدركة ،وحلولها كثيرة ،فهال
أصلحنا البلد قبل الغرق.

وفيات
شيخة راشد الردهان

 79ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ــرج ــال :ال ـف ـن ـطــاس ،ق،2
ش ،13م ،15بجانب مسجد الحمدان ،ديــوان
الردهان ،النساء :القصور ،ق ،7ش ،34م ،17ت:
99660646 ،99777078

نجاة سالم فرحان

 70ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ــرج ــال :ص ــال ــة دس ـم ــان،
الروضة ،النساء :فهد األحمد ،ق ،1ش ،121م،3
ت90065691 ،96055541 ،99667626 :

عثمان عبدالله علي الرميح

 26ع ــام ــا ،ي ـش ـيــع ب ـع ــد صـ ــاة ع ـش ــاء ال ـي ــوم،
اليرموك ،ق ،3شارع عبدالعزيز بن باز ،م،20
ت99993060 :

ناصر عبدالوهاب سعد الوادي

 53عاما ،شيع ،الرجال :عبدالله المبارك ،ق،8
ش ،833م ،5النساء :الرابية ،ق ،3ش ،27م ،17ت:
98965458 ،97588551

منشي سالم فهاد العازمي

 77عاما ،شيع ،الرجال :صباح السالم ،ق،13

مواعيد الصالة
ش األول ،ج ،5م ،19النساء :علي صباح السالم،
ق ،2ش ،10م ،21ت50885055 :

خالد ثامر هدود علي

 56عاما ،شيع ،الرجال :القيروان ،ق ،2ش،203
م ،21النساء :مبارك الكبير ،ق ،2ش ،29م ،22ت:
55560729 ،98070307 ،92222192

يثرب إبراهيم ناصر الفوزان

زوجة يعقوب ناصر العبدالجليل
 53عاما ،تشيع بعد صالة عصر اليوم ،الرجال:
دي ـ ــوان الـعـبــدالـجـلـيــل ،ال ــروض ــة ،ق ،5ش،60
قسيمة  ،225مقابل موقف حديقة عبدالناصر،
النساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،2ش،28
م ،13ت99780097 :

أحمد صالح جمعة راشد

 52ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :ال ـقــريــن ،ق ،4ش،5
م ،28الـنـســاء :صباح الـســالــم ،ق ،4ش ،6م،53
ت99819055 :

الفجر

03:21

الشروق

04:52

الظهر

11:45

العصر

03:20

المغرب

06:37

العشاء

08:06

الطقس والبحر
العظمى 41
الصغرى 25
ً
أعلى مد  02:48صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:10ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:59صب ــاحـ ـ ــا
 08:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

