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دي كابريو وبيت يخطفان األضواء
في «كان» بحضور روبي
ص ١٥

ترامب يريد لقاء خامنئي

مسقط أوصلت إليه رسالة عن فحوى اتصاالتها مع األميركيين

محليات

• واشنطن اقترحت االجتماع مع المرشد أو تفويضه إلى روحاني إجراء المباحثات
طهران  -فرزاد قاسمي

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ،م ــن م ـصــدر ه ــو أح ــد م ـس ـت ـشــاري وزي ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،أن ُعمان ،أوصلت رسالة
إلــى المرشد األعـلــى اإليــرانــي علي خامنئي ،تتضمن فحوى
ات ـصــاالت مسقط مــع الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،وأن
األخير ال يريد إسقاط النظام في إيران أو شن حرب ضدها ،بل
هدفه الوحيد ضمان عدم وصولها إلى السالح النووي ،لمنع
تهديدها أمن المنطقة والعالم.
وق ــال الـمـصــدر إن ــه لــم يطلع عـلــى فـحــوى ه ــذه الــرســالــة أي
ً
مسؤول إيــرانــي ،باستثناء المرشد ،مبينا أن الرسالة أكدت
أن األميركيين أبلغوا الجانب العماني أن األمر الوحيد الذي
يمكن أن يجر المنطقة إلى حرب هو استهداف طهران أو أي من
حلفائها لجنود أو مصالح أميركية في المنطقة.
ولفت إلى أن واشنطن أكدت ُ
للعمانيين أنها تريد مفاوضات
على أعلى مستوى مع طهران ،أي بين ترامب وخامنئي ،لكن
إذا كــانــت هـنــاك عــراقـيــل مــن أي ن ــوع تـحــول دون ه ــذا الـلـقــاء،
فعلى المرشد أن يفوض جميع صالحياته في مجال 02

األمير :ظروف المنطقة بالغة الخطورة

اإلمساك 3:١١
اإلفطار 6:٣٨
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اختبارات ُإشرافية
«التربية» تعقد
في سبتمبر

اقتصاد

13

احتمال الحرب الشاملة يتالشى
تراجع احتمال وقوع حرب
شاملة بين إيــران والواليات
المتحدة إلى حده األدنى منذ
أي ـ ــام ،وأكـ ــد الـبـيــت األب ـيــض،
أمـ ـ ــس ،أن ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
ً
تــرامــب يريد أن يــرى تغييرا
في سلوك طهران ،وال يسعى
إلى الحرب.
وقال وزير الدفاع األميركي
بالوكالة بــاتــريــك شــانــاهــان،

عـ ـق ــب إفـ ـ ـ ـ ــادة أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـنـ ــواب
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ،إن بـ ـ ـ ــاده ال
تسعى إلى خوض حرب ضد
ً
ط ـهــران ،الفـتــا إلــى أن تعزيز
الوجود العسكري في الشرق
األوسط كان يستهدف الردع.
ً
وأكـ ـ ــد ش ــان ــاه ــان ج ــازم ــا:
"لـسـنــا عـلــى وش ــك ال ــذه ــاب"،
ً
م ـس ـت ــدرك ــا" :ن ـح ــن ف ــي فـتــرة
ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ف ـ ـي ـ ـهـ ــا 02

البحر :حان الوقت
لتعليم أبنائنا أن االختالف
نقطة قوة
ً
األمير متحدثا مع صباح الخالد والجارالله خالل زيارة سموه لوزارة الخارجية أمس األول

استكمال «األوضاع اإلقليمية» مناقصة الستجالب أنظمة
بـ «ساعتين» في الجلسة المقبلة رقابة على أجهزة االتصاالت

١٩

«الشؤون» :وقف استقبال
طلبات جمع تبرعات ّ
«الدية»

لمناقشة استعدادات «الداخلية» و«الدفاع» و«الحرس» تساؤل عن شركات تجسس تتعامل مع الداخلية الهاجري :لحين وضع ضوابط تنظم العملية
●

فهد التركي ومحيي عامر

ل ــم ي ـكــد ي ـمــر ي ــوم ــان ع ـلــى ال ـب ـيــان ال ــذي
أصدره مجلس األمة عقب جلسة «األوضاع
اإلق ـل ـي ـم ـيــة» ال ـت ــي ع ـقــدهــا بـ ـص ــورة ســريــة
الخميس الماضي ،حتى تقدم  6نواب بطلب
تخصيص ساعتين فــي الجلسة المقبلة
الستكمال مناقشة اسـتـعــدادات الحكومة،
ً
خـ ـص ــوص ــا وزارت ـ ـ ـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ــدفـ ــاع
و«الحرس الوطني» ،ألي طارئ بالمنطقة.
وفي موازاة «صافرة اإلنذار» التجريبية
الـتــي أطلقتها «الــداخـلـيــة» ،أم ــس ،فــي ُعدد
من المناطق ،جاء الطلب النيابي الذي قدم
ً
استنادا إلــى نص المادة  146من الالئحة
ً
الداخلية للمجلس ،مذيال بتواقيع 02

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة أن إح ــدى
الهيئات الفنية المتخصصة في الكويت
بدأت إعداد مناقصة الستجالب عروض
م ــن ش ــرك ــات أوروبـ ـي ــة لـلـحـصــول على
أنظمة متطورة لرقابة الهواتف المتنقلة
ً
والثابتة وأجهزة االتصاالت عموما.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،ل ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن
الـمـنــاقـصــة ،ال ـتــي ب ـصــدد ال ـط ــرح على
الشركات األوروبـيــة ،سيكون غطاؤها
ت ـحــت م ـظ ـلــة األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي حيث
تتيح البنود للهيئة المذكورة الحصول
عـلــى التقنيات الــازمــة لــرقــابــة أجـهــزة
االت ـص ــاالت ،س ــواء ال ـهــواتــف المتنقلة
أو الثابتة.
وأضافت أن هذا التوجه جديد على

اقتصاديات

تقرير اقتصادي

ال ــدول ــة ،إذ ال تسمح الـقــوانـيــن برقابة
أجهزة االتـصــاالت دون الحصول على
إذن م ــن ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،وال ـج ـه ــات
الـمـعـنـيــة ،ال ـت ــي تـتـمـثــل ف ــي الـسـلـطــات
األمنية ال الهيئات اإلشرافية والرقابية.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــكّ ،
وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب ش ـع ـيــب
ً
الـ ـم ــوي ــزري س ـ ـ ــؤاال إلـ ــى ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ
خــالــد ال ـج ــراح عــن تـعــامــل الـ ـ ــوزارة مع
شركات ِّ
مزودة لبرامج التجسس.
وطـلــب ال ـمــويــزري ت ــزوي ــده بــأسـمــاء
ال ـب ــرام ــج ال ـت ــي ت ــم ش ــراؤه ــا وال ـغ ــرض
منها وجنسية تلك الشركات ،ومــا إذا
كان التعامل معها تم بشكل مباشر أو
عبر شركات وسيطة أو أفراد وسطاء.

 %20.7تراجع
مخصصات البنوك
في الربع األول

النمو السكاني للكويتيين
طبيعي ...باألرقام ال األوهام
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فرصة أخيرة محكومة بالفشل إلنقاذ «بريكست»
ماي تعرض  10اقتراحات بينها استفتاء جديد
دخلت جهود رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا مــاي ،أمس،
ف ــي مـ ــأزق ج ــدي ــد ،ب ـعــد فشلها
في إقناع أغلبيتها البرلمانية
أو المعارضة بخطتها إلنقاذ
«ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ،الـ ـت ــي اع ـت ـبــرت ـهــا
«الفرصة األخيرة».
ُ
ويرجح أن تواجه ماي جلسة
مكثفة من األسئلة في البرلمان،
ق ـب ــل يـ ــوم واحـ ـ ــد م ــن تـصــويــت
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
األوروب ـيــة التي لــم يكن ُيتوقع
أن تشارك فيها بعد  3سنوات
مـ ــن إجـ ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ب ـشــأن
«بريكست».
ووعدت ماي ،أمس األول ،بأن
ت ـعــرض عـلــى ال ـن ــواب إمـكــانـيــة
التصويت على إجراء استفتاء
ـان ب ـشــأن بــريـكـســت ،وأعلنت
ثـ ٍ
سـلـسـلــة مـ ـب ــادرات ،م ـعــربــة عن
ّ
أملها أن تحل أزمة «بريكست»،

الذي رفض النواب البريطانيون
اتفاقه ثالث مرات.
وس ـب ــق أن ق ــال ــت مـ ــاي إنـهــا
سـتـقــدم اسـتـقــالـتـهــا بـعــد فترة
ق ـص ـيــرة م ــن طـ ــرح اإلج ـ ـ ــراءات
التي اقترحتها على التصويت
في مطلع الشهر المقبل ،مهما
كانت النتيجة.
وفــي خطابها المتلفز أمس
األول ،و عـ ـ ـ ــدت مـ ـ ــاي ب ــإ ع ـط ــاء
الـنــواب فــرصــة إج ــراء استفتاء
ت ــأك ـي ــدي ع ـل ــى أي ص ـي ـغــة مــن
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ب ــريـ ـكـ ـس ــت يـ ــواف ـ ـقـ ــون
عليها في نهاية المطاف،
ف ــي األســاب ـيــع أو األشـهــر
القادمة.
وهذا اإلجراء هو مطلب
رئ ـي ـس ــي لـ ـح ــزب ال ـع ـمــال
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ال ــرئـ ـيـ ـس ــي،
ل ـ ـكـ ــن يـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــه بـ ـش ــدة
الـمـحــافـظــون ال ـمــؤيــدون

لبريكست ،الذين قد تحتاج ماي
ً
أصواتهم أيضا لتمرير االتفاق.
ويأتي عــرض مــاي في حين
تـ ـش ــارك بــري ـطــان ـيــا الـ ـي ــوم فــي
االنتخابات األوروبية مع تقدم
«حزب بريكست» والليبراليين
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن الـ ـم ــؤي ــدي ــن
ل ـ ــات ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى
الحزبين الرئيسيين
فــي الـبــاد ،بحسب
اسـ ـتـ ـط ــاع أج ـ ــراه
مركز «يوغوف».
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●

جورج عاطف

كشفت وكيلة وزارة الشؤون االجتماعية
باإلنابة هناء الهاجري ،أن الــوزارة ،ممثلة
بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ،أوقفت
استقبال طلبات جمع التبرعات لمصلحة
حل قضايا خالفات الثأر ّ
(الدية) ،إلى حين
االنتهاء من وضع ضوابط جديدة للجمع،
ً
تنفيذا لقرار مجلس الــوزراء الصادر بهذا
الصدد.
وقــالــت الـهــاجــري ،فــي تصريح أمــس ،إن
الــوزارة بصدد تشكيل لجنة إلعــادة النظر
في اإلجــراء ات والضوابط المتعلقة بجمع
ال ـت ـب ــرع ــات لـ ـس ــداد ال ــدي ــة وال ـت ـعــوي ـضــات
ً
المرتبطة بـهــا ،وذل ــك وفـقــا لقرار 02

«كوفبك» :توقيع
اتفاقية امتياز
بترولي في باكستان
11

أحمد زكي« ...المتفرد»
اليتيم ()١٥-١

مسك وعنبر

21

العقاب :إنجازات المراكز
الثقافية تضع الكويت
على الخريطة العالمية

دوليات

السعودية واإلمارات تشاركان
في «ورشة المنامة»
تلقت ورشة عمل «السالم من أجل االزدهــار» ،التي تستضيفها
البحرين في  25و 26يونيو المقبل بالشراكة مع الواليات المتحدة،
ً
ً
دعـمــا كبيرا بــإعــان السعودية المشاركة فيها بــوزيــر االقتصاد
وال ـت ـخ ـط ـيــط م ـح ـمــد ب ــن م ــزي ــد ال ـت ــوي ـج ــري ،وت ــرح ـي ــب اإلمـ ـ ــارات
بانعقادها.
ووفق وكالة األنباء السعودية (واس) ،فإن مشاركة التويجري
فــي «ورش ــة الـمـنــامــة» ،الـتــي تشكل الـشــق االقـتـصــادي مــن «صفقة
ً
القرن» ،تأتي استمرارا لمواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب
الفلسطيني ،بما يحقق لــه االسـتـقــرار والـنـمــو والـعـيــش الكريم،
ويلبي آمــالــه وطـمــوحــاتــه ،وبـمــا يـعــود على المنطقة بشكل عام
باألمن والرخاء.
وقبل ذلك ،أكدت وزارة خارجية اإلمارات ليل الثالثاء -األربعاء
موقفها «السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها
ال ـقــدس الـشــرقـيــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن «ج ـهــود التنمية واالزده ـ ــار ال
تتقاطع مع هذا الموقف ،بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية
الموصلة إلى سالم دائم وشامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين».
وفي الدوحة ،أطلع الرئيس محمود عباس أمير قطر 02

تركيا ترفض االنسحاب من إدلب
واألسد يتكبد خسائر في حماة 23

23
«انتخابات أوروبا» تنطلق
وترقب الختراقات «أقصى
اليمين»

رياضة

25

ّ
«أزرق الناشئين» دشن
تدريباته لـ «غرب آسيا»
بحضور  25العبًا

ةديرجلا

•
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«الصحة» :إعفاء غير الكويتيين المصابين
بالجلطة القلبية الحادة من الرسوم

«الهالل األحمر» تؤكد أهمية الشراكة
اإلنسانية مع الحركة الدولية

سلمان الصباح :إجراء  200عملية جراحية في مستشفى جابر

الساير :الكويت لفتت أنظار المجتمع الدولي إلى الجهود اإلنسانية التي تبذلها

عادل سامي

كشف د .سلمان الصباح عن
إجراء  200عملية جراحية في
مستشفى جابر منذ شهر يناير
الماضي وحتى اآلن في جميع
التخصصات.

أصدر وزير الصحة د .باسل
ال ـص ـب ــاح قـ ـ ــرارا وزاري ـ ـ ــا بــإعـفــاء
ال ـ ـم ـ ــرض ـ ــى غ ـ ـيـ ــر الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن
ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ـ ـحـ ــاالت ال ـج ـل ـطــة
القلبية الحادة وما ينطوي عنها
من حاالت High Risk MSTEML
و STEMIم ــن رس ـ ــوم الـقـسـطــرة
ال ـق ـل ـب ـيــة والـ ـت ــي تـ ـج ــرى بـشـكــل
طارئ بمستشفيات ومراكز وزارة
الصحة.
وجـ ـ ـ ــاء فـ ــي ال ـ ـم ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة
مــن ال ـقــرار أن ــه يـتــم تـحــديــد هــذه
ال ـح ــاالت وف ــق ال ـن ـمــوذج الـمـعــد

بشأنها والمعتمد مــن الطبيب
المعالج ورئيس الوحدة ورئيس
القسم الطبي المختص.
وفي موضوع منفصل ،كشف
رئيس جمعية الجراحين ،رئيس
ق ـس ــم الـ ـج ــراح ــة ف ــي مـسـتـشـفــى
ج ــاب ــر ،د .س ـل ـمــان ال ـص ـبــاح عن
إج ــراء  200عملية جــراحـيــة في
المستشفى منذ يناير الماضي
وحتى اآلن في جميع تخصصات
الجراحة.
وق ـ ــال ال ـص ـب ــاح ف ــي تـصــريــح
للصحافيين على هامش غبقة

الكويت تفوز بمقعد في «العالج الكهربائي»
ح ـصــدت ال ـكــويــت مـقـعــدا لـعـضــويــة المجلس
الـتـنـفـيــذي لتخصص "ال ـع ــاج الـكـهــربــائــي" ،في
االجتماع اإلقليمي الذي عقد في المؤتمر العالمي
للعالج الطبيعي في جنيف ،والذي ينظمه االتحاد
العالمي للعالج الطبيعي كل عامين ،حيث فازت
عضوة جمعية العالج الطبيعي الكويتية د .مريم
المنديل بالمقعد مدة  4سنوات.
وهـ ـن ــأت رئ ـي ـس ــة ج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــاج الـطـبـيـعــي
ه ـنــاء الـخـمـيــس الــدك ـتــورة الـمـنــديــل بحصولها
على هــذا المقعد ،مشيرة إلــى أن دور المجلس

التنفيذي يتمثل في انجاز الكثير من األمور التي
تخدم التخصص كوضع خطة عالمية شاملة،
لالرتقاء بطريقة استخدام األجهزة الكهربائية
العالجية ،بما يضمن فاعليتها وسالمة المريض
والـمـسـتـخــدم م ـعــا ،بــاإلضــافــة لتصحيح بعض
المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بهذا التخصص.
وأضـ ــافـ ــت أن دور ال ـم ـج ـل ــس أيـ ـض ــا وض ــع
س ـي ــاس ــات مـنـهـجـيــة ل ـل ـتــواصــل م ــع اإلص ـ ــدارات
العلمية ،لضمان جودة ما يتم نشره من دراسات
وابحاث في تخصص العالج الكهربائي.

الجبري :دور محوري للنقابات
في رؤية كويت 2035

وزير اإلعالم يجتمع مع ممثلي النقابات
أكد وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري "أهمية
الــدور المحوري للنقابات الكويتية في المساهمة بالرؤية السامية
لسمو أمير البالد ،لكويت جديدة  ،2035والكويت مركز مالي وتجاري".
وقال الجبري ،خالل لقائه وفدا نقابيا ،إن "وزارة اإلعالم مستمرة في
دعم أنشطة اتحاد النقابات من خالل التغطيات والتقارير اإلعالمية
والبرامج المتخصصة إلبراز الوجه الحضاري لدولة الكويت ،تشجيعا
ألبنائنا العاملين في جميع الجهات والمجاالت".
وأشار إلى أن "الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك حريصة،
من منطلق وطني ،على دعــم العمل النقابي عبر تهيئة كل الظروف
إلنجاح أهدافها التي تعود بالنفع على بالدنا العزيزة وكل العاملين
في الجهات الحكومية ،وفي الوقت نفسه تعبر عن الوجه الحضاري
والمشرق للكويت".
ً
عـلــى صعيد مـتـصــل ،أك ــد الـجـبــري خ ــال لـقــائــه وف ــدا مــن جمعية
اإلعالميين الكويتية أن "اإلع ــام حريصة على فتح آفــاق تعاون مع
الجمعية عبر االستفادة من الخبرات وتبادل األفكار والــرؤى ،خدمة
لالعالم الكويتي".
ً
كـمــا الـتـقــى الــوزيــر الـجـبــري أي ـضــا ،رئـيــس مجلس إدارة جمعية
اإلعالميين الدكتور يوسف الخليفة ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وتم بحث
العديد من الموضوعات التي تهم المجاالت اإلعالمية وسبل تطويرها.

ترامب يريد لقاء...
ال ـم ـبــاح ـثــات إل ــى الــرئ ـيــس اإليـ ــرانـ ــي ،أم ــا الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
فسيضمن تأييد الكونغرس ألي اتفاق قد ينتج عن المفاوضات،
ً
مبينا أن األميركيين ينتظرون رد الجانب اإليراني على هذه
المقترحات.
وكشف أن مسقط عرضت على طهران تشكيل لجنة إيرانية
على مستوى الخبراء تجتمع ،في عمان خلف الكواليس ،مع
أخ ــرى أميركية مماثلة ،إلج ــراء م ـشــاورات استكشافية حول
سبل الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه األمور،
وإذا كانت النتائج إيجابية يرفع مستوى تلك المباحثات ،على
غرار ما جرى في المفاوضات التي أفضت إلى االتفاق النووي.
وكــانــت صحيفة "ذي أتالنتيك" األميركية العريقة ،نشرت
ً
في  29أبريل الماضي ،مقاال للباحث المعروف في مؤسسة
كارنيغي ،كريم سادجابور ،المتخصص في الشؤون اإليرانية،
تحت عنوان "المواجهة عالية المخاطر بين ترامب وخامنئي"
يشير فيه إلى وجود مصلحة مشتركة بين الرئيس األميركي
وال ـم ــرش ــد اإليـ ــرانـ ــي ل ـل ـت ـعــاون وت ـج ـنــب ال ـمــواج ـهــة الـحــال ـيــة،
ً
مستعرضا العراقيل التي تحول دون ذلك.
ونـقــل ســاجــادبــور ،فــي مـقــالــه ،عــن مـصــدر فــي "الـخــارجـيــة"
األم ـيــرك ـيــة أن "ال ـخ ــوف األك ـب ــر ل ــدى مـسـتـشــار األمـ ــن الـقــومــي
جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو (اللذين يؤيدان
التصعيد) أن يبادر خامنئي ويبعث رسالة إلى ترامب يطلب
ً
منه عقد لقاء بينهما" ،مضيفا ":بولتون وبومبيو يعرفان أن
ً
الرئيس سيقفز فورا الغتنام هذه الفرصة".
٢٢

احتمال الحرب الشاملة...
المخاطر مرتفعة ،وتقتضي مهمتنا التأكد أال يخطئ اإليرانيون
في الحسابات".
من ناحيته ،قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،في مقابلة
ّ
إذاعـيــة أمــس األول" :سنواصل اتـخــاذ إج ــراء ات لحماية المصالح
األميركية ،والعمل لردع إيران عن السلوك السيئ في المنطقة ،الذي
ّ
ّ
يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط".
ً
ّ
ّ
وأضاف بومبيو أن هناك "تلميحا فقط" بأن إيران تتحرك باتجاه
اإلفراج عن المواطنين األميركيين السجناء ،ولكن من دون الكشف عن
ً
ّ
"مجرد إجراء صغير لبناء الثقة أمر جيد ،ولذلك
تفاصيل ،مؤكدا أن
ً
ً
ً ّ
إذا أفرجوا عن هؤالء المحتجزين ظلما ،فإن ذلك سيكون أمرا جيدا".
وك ــان وزي ــر الخارجية اإليــرانــي محمد جــود ظــريــف تـحــدث عن
مفاوضات لتبادل سجناء خالل زيارته لنيويورك قبيل ارتفاع حدة
جولة التصعيد الحالية.
وفي طهران ،أكد رئيس لجنة األمن القومي في البرلمان اإليراني،

ج ـم ـع ـيــة الـ ـج ــراحـ ـي ــن ب ـح ـضــور
وزيــر الصحة د .باسل الصباح
ووكيل الوزارة د .مصطفى رضا
والسفير األمـيــركــي فــي الكويت
لورانس سيلفرمان والمدير العام
ل ـشــركــة بـ ــدر س ـل ـطــان وإخ ــوان ــه
ع ـم ــاد ال ــزب ــن وح ـش ــد ك ـب ـيــر مــن
األط ـبــاء والـجــراحـيــن ،إن هدفنا
أن يصبح مستشفى جابر أفضل
المستشفيات بالمنطقة ،الفتا
إلى أن العمل جار على قدم وساق
فــي المستشفى و عـلــى مستوى
عالمي.
وأضاف أنه تم تشغيل جميع
ال ـت ـخ ـص ـص ــات الـ ـج ــراحـ ـي ــة فــي
المستشفى سواء الجراحة العامة
أو جــراحــة المناظير أو جراحة
الـ ـعـ ـظ ــام أو جـ ــراحـ ــة ال ـم ـســالــك
البولية وغيرها.
وح ـ ـ ــذر الـ ـصـ ـب ــاح مـ ــن ت ــزاي ــد
نسب انتشار مرض السمنة في
البالد ،وكشف أن عدد العمليات
ال ـج ــراح ـي ــة ال ـخ ــاص ــة بــالـسـمـنــة
والتي أجريت في المستشفيات
الـحـكــومـيــة ،بـلــغ  3آالف عملية
جــراحـيــة خــال عــامـيــن .وأك ــد أن
معدالت السمنة في الكويت ،تبلغ
ً
وفقا إلحصائيات منظمة الصحة
العالمية .%38

أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ادارة
جمعية الـهــال األحـمــر الدكتور
ه ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ــاي ـ ــر ام ـ ــس أهـ ـمـ ـي ــة
الشراكة االنسانية بين الجمعية
ومكونات الحركة الدولية لخدمة
المتضررين والمحتاجين جراء
ال ـكــوارث الطبيعية أو الـكــوارث
التي من صنع االنسان.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــايـ ــر ف ـ ــي اتـ ـص ــال
هــاتـفــي مــع "كــونــا" عـلــى هامش
ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات مـ ــؤت ـ ـمـ ــر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـج ـم ـع ـي ــات ال ـص ـل ـيــب
األحمر والهالل األحمر لمنطقة
األم ـي ــرك ـي ـت ـي ــن ال ــذي ي ـع ـق ــد فــي
األرجنتين في الفترة من  21حتى
 23مــايــو ال ـحــالــي تـحــت عـنــوان
"الـقـيــادة وال ــرؤى االنسانية" ان
الكويت استطاعت أن تلفت أنظار
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي والـمـنـظـمــات
الدولية ذات الشأن إلى الجهود
اإلنسانية التي تبذلها.
وذكــر ان تنظيم هذا المؤتمر
مـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـص ـ ـل ـ ـيـ ــب األحـ ـ ـم ـ ــر
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة 35
ج ـم ـع ـيــة وط ـن ـي ــة ي ــأت ــي لــوضــع
خ ـطــة مـسـتـقـبـلـيــة مـنـسـقــة بـيــن
الـجـمـعـيــات الــوطـنـيــة للصليب
األحمر والهالل األحمر وتبادل
الخبرات لمواجهة االحتياجات

الساير يكرم رئيس الصليب األحمر األرجنتيني
وتخفيف األعباء عن المتضررين
والمحتاجين وتحديد المجاالت
ال ـت ــي ت ـش ـكــل أول ــوي ــة بــالـنـسـبــة
للحركة الدولية للجمعيات.
وأك ـ ــد أه ـم ـيــة هـ ــذه ال ـل ـق ــاءات
الــدولـيــة الـتــي تـتـنــاول المسائل
االن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،م ـض ـي ـف ــا ان وف ــد
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي هـ ــذا
االج ـت ـم ــاع الب ـ ــراز دور الـكــويــت
ودور الـجـمـعـيــة االن ـس ــان ــي في
عالقتها مع الدول الصديقة.
وأش ـ ـ ــار ال ـس ــاي ــر إلـ ــى أهـمـيــة

الوصول لنتائج قيمة لمواجهة
التحديات االنسانية المتزايدة
ف ــي ال ـع ـق ــد ال ـم ـق ـبــل والـ ـح ــد مــن
مـ ـخ ــاط ــر الـ ـ ـك ـ ــوارث ال ـم ـت ـع ــددة
وكذلك إشراك أجيال جديدة من
المتطوعين في الشبكة االنسانية
األكبر في العالم.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ب ـحــث
ت ـطــويــر آل ـيــات ال ـع ـمــل الـخــاصــة
ب ـق ـضــايــا ال ـم ـه ـجــريــن وتـمـكـيــن
الـنـســاء والـشـبــاب وتـعــزيــز روح
ال ـق ـي ــادة ف ــي ال ـع ـمــل االن ـس ــان ــي،

مضيفا أن المؤتمر سيصدر عدة
توصيات ترسم خريطة الطريق
للتعاون الجاد بين الجمعيات
الــوط ـن ـيــة ف ــي الـمـنـطـقــة لـخــدمــة
المستضعفين.
وأضـ ـ ـ ــاف أن وف ـ ــد الـجـمـعـيــة
الـتـقــى ع ــددا مــن ق ـي ــادات العمل
االنساني على هامش فعاليات
ال ـم ــؤت ـم ــر ل ـب ـحــث س ـب ــل ت ـعــزيــز
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي لـ ـخ ــدم ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــرري ـ ــن مـ ـ ـ ــن األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلنسانية في المنطقة.

ً
ّ
الكويت :لن ندخر جهدا لمعرفة مصير مفقودينا

ج ــددت الـكــويــت تــأكـيــد أنها
لم ولن تدخر أي جهد في دعم
المساعي المبذولة فــي سبيل
مـ ـع ــرف ــة مـ ـصـ ـي ــر ال ـم ـف ـق ــودي ــن
الـكــويـتـيـيــن ،مـشـيــدة بالتوجه
والــرغ ـبــة ال ـج ــادة ل ــدى ال ـعــراق
الشقيق في الوفاء بكل التزاماته
الدولية المتبقية تجاه الكويت
على النحو المطلوب.
ج ــاء ذل ــك فــي كـلـمــة الـكــويــت
ب ـج ـل ـســة م ـج ـلــس األم ـ ــن ح ــول
الوضع في العراق ،والتي ألقاها
مـ ـن ــدوب ال ـك ــوي ــت ال ــدائ ــم لــدى
األمم المتحدة السفير منصور
العتيبي مساء أمس األول.

وج ـ ــدد ال ـع ـت ـي ـبــي اس ـت ـعــداد
ال ـك ــوي ــت الـ ـت ــام ل ـت ـقــديــم الــدعــم
والـ ـمـ ـس ــان ــدة ل ـت ـســريــع وت ـي ــرة
تـنـفـيــذ ت ـلــك االلـ ـت ــزام ــات الـتــي
ن ـصــت عـلـيـهــا قـ ـ ــرارات مجلس
األمن ذات الصلة.
وأثـ ـ ـن ـ ــى عـ ـل ــى م ـ ــا ت ـ ـقـ ــوم بــه
ال ـب ـع ـثــة واألم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة فــي
جميع انحاء الـعــراق من خالل
تقديم المشورة ،دعما للجهود
الوطنية التي تقودها الحكومة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ــرامـ ـي ــة الـ ـ ــى ب ـنــاء
ً
مـسـتـقـبــل واع ـ ــد ل ـل ـع ــراق بـ ــدءا
م ــن تـهـيـئــة ال ـظ ــروف الـمــواتـيــة
لتحقيق األمن واالستقرار فيه،

وم ـ ــرورا بـتـلـبـيــة االحـتـيــاجــات
اإلنسانية واألساسية للشعب
العراقي الشقيق.

إعمار العراق
كـ ـم ــا أث ـ ـنـ ــى عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود
الـ ـمـ ـب ــذول ــة ل ـت ـه ـي ـئــة األرضـ ـي ــة
الـمـنــاسـبــة لـلـتـعــافــي وتحقيق
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ،وإعـ ــادة
إعمار العراق ،مؤكدا استمرار
دعم الكويت الكامل وتعاونها
م ــع ال ـب ـع ـثــة األم ـم ـي ــة وال ـفــريــق
القطري من اجل انجاز مهامهم
على أكمل وجه.

وق ــال العتيبي "ن ــرى أنــه آن
األوان ل ـل ـع ــراق ل ـكــي يستعيد
عــاف ـي ـتــه ب ـع ــدم ــا ش ـه ــده خ ــال
السنوات األخيرة أحداثا مؤلمة
خ ــال تـصــديــه ومـحــاربـتــه لما
يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع ـ ــش) ،وت ـجــدد ال ـكــويــت في
الوقت ذاته تضامنها مع العراق
قيادة وحكومة وشعبا في دحر
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،وت ــرسـ ـي ــخ ال ــوح ــدة
الوطنية العراقية ،مع الحفاظ
على استقالله وسيادته ووحدة
وسالمة أراضيه".
ودعا جميع الدول األعضاء،
التي شاركت في مؤتمر الكويت

المؤتمر الوطني فرصة تاريخية واعدة لمستقبل ليبيا
دع ــت الـكــويــت االطـ ــراف الليبيين الــى
ضبط النفس واحترام التزاماتهم بموجب
ال ـق ــان ــون االن ـس ــان ــي ال ــدول ــي وال ـق ــان ــون
الدولي لحقوق اإلنسان وعدم استهداف
الـمــدنـيـيــن والـمـنـشــآت الـمــدنـيــة ،مــؤكــدة
أهمية تغليب الحلول السلمية القائمة
ع ـلــى الـ ـح ــوار ون ـبــذ ال ـع ـنــف وانـ ــه ال حل
عسكري لهذه األزمة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة ال ـكــويــت بجلسة
مجلس األمن حول ليبيا أمس األول والتي
ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة السفير منصور العتيبي.

واشار العتيبي الى ان المجتمع الدولي
كــان يتهيأ لعقد المؤتمر ا لــو طـنــي بعد
تفاعل مجلس األمن مع هذه الدعوة من
خ ــال اعـتـمــاده للبيان الـصـحــافــي الــذي
رحــب بـعــزم األطـ ــراف الليبية المشاركة
الفاعلة واالنخراط الجاد بفعاليات هذا
الـمــؤتـمــر وق ـيــام األم ـيــن ال ـعــام أنطونيو
غ ــوت ـي ــري ــس بـ ــزيـ ــارة ل ـك ــل م ــن طــراب ـلــس
وبنغازي بغرض تهيئة الظروف المالئمة.
وبين ان المؤتمر الوطني يعد فرصة
تاريخية حقيقية لطي صفحة الماضي
الــذي استنزف ث ــروات ومـقــدرات الشعب

ً
فالحت بيشة ،أن إيران لن تخوض "تحت أي ظرف من الظروف" حربا
مع الواليات المتحدة ،ال مباشرة وال بالوكالة.
وأعرب المسؤول اإليراني عن رفض بالده اتهامات شركة التأمين
ً
النرويجية لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة ،معلنا انتظار
إعالن نتائج التحقيقات.
وجدد فالحت بيشة التزام إيران بمعادلة "ال حرب وال تفاوض"،
ً
التي وضعها المرشد األعلى علي خامنئي ،مطالبا مسؤولي البالد
بـ " التحرك إلدارة األزمات".
وأتــت تصريحات فالحت بيشه لتتوافق مع ما أدلــى بــه ،أمس
األول ،الوزير ظريف ،الذي قال في مقابلة مع شبكة  CNNاألميركية:
"ليس من مصلحة إيران التصعيد .قلنا بوضوح شديد إننا لن نكون
من يبدأ بالتصعيد ،لكننا سندافع عن أنفسنا".

استكمال «األوضاع اإلقليمية»...
النواب صفاء الهاشم وشعيب المويزري ومحمد الدالل وعبدالله
الرومي وعادل الدمخي وعدنان عبدالصمد.
وأشار مقدمو الطلب إلى أن نقاش الجلسة السرية اقتصر على
االستعدادات الخاصة باألمن الغذائي والنفط والصحة واإلعالم ،ولم
ُ
تستكمل خالله الجوانب األخرى التي ال تقل أهمية ،إذ لم تعرض
جهات حكومية مهمة رؤاها وخططها في التعامل مع األزمة األمنية
والعسكرية ،ومنها «الدفاع المدني» واألجهزة األمنية والدفاعية.
وقال النائب الدالل ،في تغريدة« :قدمت مع عدد من الزمالء النواب
ً
ً
طلبا جديدا الستكمال مناقشة المجلس في جلسة قادمة قريبة
ً
ً
استعدادات الحكومة للوضع المتأزم أمنيا وعسكريا في الخليج
ً
واإلقليم ،وخصوصا مناقشة استعدادات وزارة الداخلية (الدفاع
المدني) ووزارة الدفاع والحرس الوطني».
مــن جهتها ،ذك ــرت الـهــاشــم« :قــدمــت وال ـنــواب طلب تخصيص
ساعتين من الجلسة القادمة بعد عيد الفطر مباشرة ،كي تشرح
َ
لنا الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني
مدى جاهزيتها في هذه الظروف الخليجية واإلقليمية المتوترة».

«الشؤون» :وقف استقبال طلبات...

ُ ِّ
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء رق ــم  ،607الـ ــذي ك ــل ــف بـمــوجـبــه وزيـ ــر ال ـشــؤون
االجتماعية اتخاذ ما يلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام
بالضوابط والقواعد المقررة في قرار المجلس رقم .876
وأوضحت أن «الشؤون» قدمت إلى المجلس بعض المقترحات
لضبط وتنظيم هذه العملية ،وذلك عقب السلبيات ومظاهر الخلل
التي شابت بعض حاالت الجمع؛ لضمان سيرها في إطار أهدافها
المشروعة ،وتجنب انحرافها إلى سوء االستخدام.

ال ـل ـي ـب ــي إضـ ــافـ ــة ل ـك ــون ــه بـ ــوابـ ــة واعـ ـ ــدة
لمستقبل أ فـضــل يضمن معالجة جــادة
للتصدعات والخالفات وحالة التشرذم
واالنـقـســام المؤسسي الـتــي عصفت في
المشهد الليبي دون إقصاء أو تهميش
ألي مكون من مكونات المجتمع.
واوضح ان المجتمع الدولي حث تلك
األطــراف على ضمان المشاركة والقبول
بالنتائج المتوخاة اال انه تفاجأ باندالع
المواجهات المسلحة في محيط وداخل
العاصمة الليبية طرابلس خالل األسبوع
األول من شهر أبريل الماضي.

وأشـ ــارت إل ــى أن الـمـجـلــس ق ــرر تشكيل لجنة بــرئــاســة وزارة
الشؤون ،وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل
واألوق ـ ــاف ،ووح ــدة الـتـحــريــات الـمــالـيــة ،وبـنــك الـكــويــت الـمــركــزي،
والبلدية ،لدراسة اإلجراءات والضوابط الالزمة لتقنين هذا األمر،
والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عن الترخيص
لبعض الجمعيات والمبرات بهذا الشأن.
ولفتت إلى أن اللجنة ستضع توصيات لتقنين جمع التبرعات
ً
لهذا الغرض ،باعتباره عمال من أعمال البر ،بما يتفق مع أحكام
القانون ،وقرارات مجلس الوزراء ،والقرارات ذات الصلة.

فرصة أخيرة محكومة بالفشل
وقال زعيم «حزب بريكست» نايجل فاراج أمام تجمع انتخابي
أخير إن «األمــر بــات اآلن أبعد بكثير من الـخــروج من االتحاد.
ً
إنها مسألة أكبر وأعمق متعلقة بالديمقراطية» ،مضيفا« :إذا
ً
ً
حققنا فـ ــوزا ك ـب ـيــرا الـخـمـيــس فسنقضي عـلــى أي اح ـت ـمــال أن
ثان ،ألنهم يعلمون أنهم
يفرض البرلمان علينا إجراء استفتاء ٍ
سيخسرون!».
ً
وعقد فاراج أمس ً
لقاء ثنائيا مع الزعيم الليبرالي الديمقراطي

فـيـنــس كــاي ـبــل ،ال ــذي ق ــال أث ـنــاء تـجـمــع حــزبــي ،إن «الـتـصــويــت
لـلـيـبــرالـيـيــن الــديـمـقــراطـيـيــن هــو تـصــويــت لـبــريـطــانـيــا عالمية
ومنفتحة ،تصويت لوقف بريكست».
ويبدو أن الرفض القاطع لبريكست من جانب الحزب المؤيد
لالتحاد األوروبي يتوافق مع آراء من تبقى من الناخبين الذين
يدعمون عادة حزب العمال أو المحافظين.
من جانبها ،أكدت ماي أن اقتراحاتها هي «الفرصة ّاألخيرة»،
بالنسبة إلى البرلمان ،إلنهاء المأزق السياسي الذي أخر موعد
ً
ً
ً
ً
بريكست ،الذي كان مقررا أساسا في مارس ،وأثار غضبا شعبيا
ً
عارما ،واصفة تلك االقتراحات بأنها «اتفاق بريكست جديد»،
ينبغي لبريطانيا أن تدعمه.
وتسعى الحكومة إلى المصادقة على االتفاق بحلول موعد بدء
عطلة البرلمان الصيفية في  20يوليو ،مما سيسمح لبريطانيا
بمغادرة االتحاد في نهاية ذلك الشهر ،مادام النواب يرفضون
ثان.
إجراء استفتاء ٍ
وفي حال لم يحصل ذلك ،فقد يتم تأخير بريكست حتى 31
أكتوبر ،وهو الموعد الذي حدده االتحاد ،أو حتى إلى ما بعد
ً
هذا التاريخ إذا منح القادة األوروبيون بريطانيا تأجيال آخر.
وعرضت ماي  10اقتراحات إلدراجها في اتفاق بريكست جديد
يتوقع أن يتم التصويت عليه خــال األسبوع الــذي يبدأ في 3
ً
ً
ً
يونيو ،وتتضمن اتحادا جمركيا مؤقتا والحفاظ على حقوق
العمال األوروبيين ،وهما مطلبان رئيسيان لحزب العمال ،لكن
رئيسة الوزراء فشلت في الحصول على دعمه.

الدولي إلعادة إعمار العراق إلى
الوفاء بالتزاماتها التي اعلنتها
في المؤتمر.
وتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــي إلـ ـ ــى
االل ـت ــزام ــات الــدول ـيــة والـمـســائــل
اإلنسانية المتبقية والمتعلقة
بـ ــال ـ ـم ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــا
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ورع ـ ــاي ـ ــا الـ ـبـ ـل ــدان
ا لـثــا لـثــة ،والممتلكات الكويتية
المفقودة فــي ال ـعــراق ،بما فيها
المحفوظات الوطنية.
وق ــال "ن ـشــاطــر األم ـي ــن الـعــام
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة األسـ ـ ــف بــأنــه
اليـ ـ ـ ـ ــزال ه ـ ـنـ ــاك  369حـ ــالـ ــة مــن
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ـمـ ـفـ ـق ــودي ــن مــن
الرعايا الكويتيين وبلدان اخرى
لم يتم التعرف عليهم ،إذ لم يتم
الكشف عن أي رفات للمفقودين
منذ عام ."2004
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـف ـس ــه،
الـجــانــب ال ـعــراقــي إل ــى مــواصـلــة
جهوده في هــذا الشأن لتحقيق
نتائج ملموسة على ارض الواقع.
وحـ ــث ال ـع ـت ـي ـبــي ب ـع ـثــة األم ــم
المتحدة لمساعدة العراق على
متابعة ومواصلة تنفيذ واليتها
ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـمـتــابـعــة مـســألــة
المفقودين ،واعــادة الممتلكات،
بما فيها المحفوظات الوطنية،
ق ــائ ــا ان "األم ـ ـ ــر ال ـم ــؤس ــف هــو
أن مـصـيــر الـمـحـفــوظــات الي ــزال
فــي حكم المجهول منذ تحرير
الكويت عام ."1991

منصور العتيبي

العراق لديه
رغبة جادة
في الوفاء بكل
االلتزامات
المتبقية تجاه
الكويت
العتيبي

من جانبه ،قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن« :ال يمكن
أن ندعم مشروع القانون هذا ،ألن ذلك بشكل أساسي هو إعادة
ً
صياغة لما تمت مناقشته سابقا».
وتهدد اقتراحات ماي بتعزيز المقاومة في الصفوف الداعمة
لبريكست ضمن حزبها المحافظ.
وكتب وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ،وهو األوفر
ً
حظا ليخلف ماي في منصب رئاسة الحكومة ،في تغريدة ،أنه
لن يدعم الصيغة الجديدة من االتفاق ،بعدما صوت لمصلحة
ُ
االتفاق في آخر مرة طرح فيها على التصويت بالبرلمان.
وقال جونسون إن «مشروع القانون وبياننا يتعارضان بشكل
ّ
أصوت لمصلحته .يمكننا ،ويجب علينا أن نفعل
مباشر ،ولن
ً
أفضل من ذلك ،وتقديم ما ّ
صوت الناس ألجله» ،رافضا فكرة أي
ثان.
اتحاد جمركي أو استفتاء ٍ
وكان التصويت األخير على اتفاق بريكست في مارس ،األقرب
ً
ً
للمصادقة عليه ،إذ إنه كان يحتاج إلى  58صوتا إضافيا فقط
ً
من أصل  650صوتا في مجلس العموم لتبنيه.
(لندن ـ ـ ا ف ب ،رويترز)

السعودية واإلمارات تشاركان...
الشيخ تميم بن حمد ،أمس األول ،على األوضاع وآخر المستجدات،
ً
شاكرا إياه على دعمه الثابت للقضية الفلسطينية ،ووقوفه الدائم
مع شعبها.
وفــي غــزة ،حــذر الـقـيــادي فــي حركة حماس باسم نعيم ،أمــس،
مــن أن مـحــاوالت اإلدارة األميركية لتصفية القضية «تـعــزز عدم
االستقرار ،وتفتح الباب نحو دورات عنف جديدة في المنطقة»،
ً
مؤكدا أن «إعادة إحياء فكرة السالم االقتصادي من خالل مؤتمر
ال ـب ـحــريــن ،ل ــن يـكـتــب لـهــا ال ـن ـجــاح ،وال سـيـمــا أن ه ــذه ال ـف ـكــرة تم
تجريبها في تسعينيات القرن الماضي ،واصطدمت بتعقيدات
الواقع الجيوسياسي».
وإذ رفضت الفصائل الفلسطينية استضافة البحرين للورشة
األميركية ،اعتبرت أن مشاريعها االقتصادية لن تحجب الوجه
الخبيث ل ـ «صفقة ال ـقــرن» ،مـشــددة على أن قضية الفلسطينيين
سياسية بحتة ،وحقوقهم وطنية غير قابلة للمساومة والبيع.
(عواصم -وكاالت)
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محليات

ُ
اختبارات إشرافية «التربية» تعقد ًفي سبتمبر

ضيق الوقت واختبارات الثانوية العامة يصعبان عقدها حاليا
فهد الرمضان

تتجه «التربية» إلى تحديد
موعد عقد اختبارات
المرشحين للوظائف
اإلشرافية التعليمية ليكون
في سبتمبر المقبل ،وذلك
لضيق الوقت واالنشغال
في اختبارات الثانوية العامة
والدور الثاني.

بينما تسلمت ادارة التنسيق
ومـتــابـعــة الـتـعـلـيــم ال ـعــام اسئلة
االختبارات الخاصة بالوظائف
االشرافية التعليمية من التواجيه
ال ـف ـن ـي ــة ،ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» مــن
مصادرها أن البدء في اختبارات
الــوظــائــف االشــراف ـيــة سـيـتــم في
سبتمبر المقبل وذلــك النشغال
الوزارة في الوقت الحالي بعملية
اختبارات الثانوية العامة وأعمال
الكنترول واعالن نتائجها.
وقــالــت المصادر ان قياديي
الوزارة منشغلون حاليا بعملية
مـتــابـعــة اخ ـت ـبــارات الـطـلـبــة في
الـصــف الـثــانــي عشر وعمليات
ال ـت ـص ـح ـيــح ورصـ ـ ــد ال ــدرج ــات
والتمهيد العالن نتائج الثانوية
الـعــامــة وال ـتــي مــن الـمـتــوقــع أن
تـتــم ف ــي  3يــونـيــو أو قـبــل ذلــك
التاريخ بيوم أو يومين حسب
سرعة لجان التصحيح ورصد
الـ ـ ــدرجـ ـ ــات فـ ــي الـ ـكـ ـنـ ـت ــرول مــن
االنتهاء من اعمالها ،موضحة
أن وض ــع اخ ـت ـبــارات للوظائف
االش ــرافـ ـي ــة ف ــي هـ ــذا ال ـتــوق ـيــت

يعتبر أمرا غير مناسب.
واش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
مرحلة رياض االطفال سينتهي
الدوام فيها رسميا في  9يونيو
المقبل أي بعد انتهاء عطلة عيد
الفطر بيومين أو ثالثة أيام فقط،
وبــالـتــالــي لــن ي ـكــون ه ـنــاك وقــت
الداء الراغبات من المعلمات في
الـتــرقــي لــاخـتـبــارات السـيـمــا أن
الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى مـنـهــن رتـبــن
امورهن للسفر واتمام الحجوزات
فــي هــذه الـتــواريــخ وبــالـتــالــي لن
يكون هناك احد الداء االختبارات
اثناء العطلة الصيفية.
وش ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـل ــى أن
الرأي الغالب لدى معظم القيادات
ال ـت ــرب ــوي ــة أن ت ـك ــون اخ ـت ـب ــارات
الوظائف االشرافية التعليمية في
مطلع سبتمبر المقبل ،مع بداية
الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي وذل ـ ــك لـضـمــان
وجود جميع المرشحين للترقي
لـ ـه ــذه ال ــوظ ــائ ــف وضـ ـم ــان ع ــدم
ضياع حق أي احــد منهم ،الفتة
إلى أن الوزارة ستستفيد من فترة
الـعـطـلــة الـصـيـفـيــة فــي التجهيز

جانب من اختبارات الثانوية العامة أمس

لهذه االختبارات ووضعها قيد
التنفيذ في البرامج المخصصة
ل ــذل ــك الس ـي ـم ــا أن ـه ــا اخ ـت ـب ــارات
الـكـتــرونـيــة اض ــاف ــة إل ــى تجهيز
الـ ـج ــداول ال ـخــاصــة بــالـمـقــابــات
بالتنسيق مع الموجهين الفنيين
ل ـل ـم ــواد ال ــدارسـ ـي ــة والـ ــذيـ ــن هــم
س ـي ـك ــون ــون مـتـمـتـعـيــن ب ــاج ــازة
الصيف ،مؤكدة أن االختبارات لن

تعقد قبل سبتمبر المقبل.
مــن جــانــب آخ ــر ،بــاشــر طــاب
الـ ـص ــف ال ـث ــان ــي ع ـش ــر بـقـسـمـيــه
ال ـع ـل ـمــي واألدبـ ـ ـ ــي اخ ـت ـبــارات ـهــم
النهائية للفصل ا لــدرا ســي بعد
يوم راحة ،حيث أدى طلبة القسم
العلمي اختبار الكيمياء بينما
أدى طلبة القسم األدبــي اختبار
التاريخ.

وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،ق ــال مدير
ثانوية صالح شهاب والمنتدب
فــي ثــانــويــة فـهــد ال ـســالــم محمد
ع ـب ــاس ان الـ ـم ــدرس ــة اس ـت ـعــدت
اسـتـعــدادا جـيــدا ووضـعــت خطة
شــام ـلــة الس ـت ـق ـبــال االخ ـت ـب ــارات
النهائية للفصل الدراسي الثاني،
الفتا إلى أنه لوحظ زيــادة وعي
الطلبة بلوائح الغش.

«أهالي جنوب صباح» لرفع تخصيص المشروع حتى ٢٠١٩

عبدالله لـ ةديرجلا :.نطالب بتنفيذ البنى التحتية للمدينة
●

يوسف العبدالله

ط ــال ــب رئ ـي ــس ل ـج ـنــة أه ــال ــي «جـ ـن ــوب مــديـنــة
صباح األحمد السكنية» علي عبدالله المؤسسة
ا لـعــا مــة للرعاية السكنية بالكشف عــن المحور
الـخــدمــي للمدينة ،إل ــى جــانــب إع ــادة الـنـظــر في
رفــع أولــويــة التخصيص على الـمـشــروع ليصل

حـتــى الـطـلـبــات الـقــائـمــة ل ـعــام  ،2019وم ــا قـبــل.
وقــال عبدالله ،لـ «الـجــريــدة» ،إن أغلبية أهالي
«جنوب مدينة صباح األحمد» يطالبون بتنفيذ
البنى التحتية للمشروع في الضواحي المقاربة
لمدينة صباح األحمد القائمة؛ ألنها قريبة من
ال ـخ ــدمــات ال ـع ــام ــة ،لـتـسـهـيــل مـتـطـلـبــات الـحـيــاة
ً
والـعـمــل لقاطني المدينة الـجــديــدة ،مضيفا أن

الضواحي المقاربة لمدينة صباح األحمد هي
ً
إن  3وإن  11وإن  ،12وسيجري العمل الحقا على
ً
إن  9وإن  10تباعا.
وع ــن إي ـق ــاف ال ـت ــوزي ـع ــات ف ــي ال ـضــاح ـيــة «إن
ً
 »10حاليا وعــدم استكمال توزيعاتها ،قال إنه،
ّ
بالتنسيق مــع المؤسسة ،تبين أن لديها خطة
م ــوض ــوع ــة الس ـت ـك ـم ــال ال ـت ــوزي ـع ــات ب ـع ــد شـهــر

ً
ً
رمضان ،نظرا لقلة المراجعات الحكومية ،مشيرا
إلى أن «السكنية» انتهت حتى اآلن من توزيع أكثر
من  10آالف قسيمة في المشروع ،والمتبقي عدد
ً
بسيط جدا ،وسيتم استئناف توزيعه خالل الفترة
المقبلة لــانـتـهــاء مــن تــوزيـعــات الـسـنــة المالية
.2019 - 2018

اإلبراهيم« :كفو» منصة مهمة
لتطوير قدرات الشباب
«المشروع يعقد لقاءه السنوي في أكتوبر المقبل»
أك ـ ــد ال ـم ـس ـت ـش ــار ب ــال ــدي ــوان
األميري الدكتور يوسف االبراهيم
أهمية ودور مشروع «كفو» التابع
للديوان األميري باعتباره منصة
وطنية تساهم في تطوير قدرات
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ـب ـي ـنــا أن
المشروع سيعقد لقاءه السنوي
في اكتوبر المقبل.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
لالبراهيم لـ «كــونــا» على هامش
غـبـقــة رم ـضــان ـيــة أقــام ـهــا «ك ـفــو»
فـ ــي ق ـص ــر ال ـس ـي ــف ام ـ ــس االول
بحضور سفير الواليات المتحدة
األميركية لــدى الكويت لورانس
سـيـلـفــر مــان وممثلين مــن البنك
الــدولــي وصـنــدوق النقد الدولي
وال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج االنـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــي ل ــأم ــم
المتحدة وحشد من الشباب.
ورأى االبراهيم ان هــذا اللقاء
ف ــرص ــة ل ـت ـب ــادل األفـ ـك ــار واآلراء
وال ـت ـعــارف والـتـعــريــف بمشروع
«كفو» وبمشاريعه القادمة ،مشيرا
ال ــى ان ال ـل ـق ــاء ال ـس ـن ــوي الـمـقـبــل
لملتقى «كفو» ســوف يستعرض

يوسف االبراهيم

الـ ـنـ ـش ــاط ــات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـتــي
شهدها المشروع.
واعـتـبــر انـهــا «فــرصــة سعيدة
أن نلتقي بالشباب الذين عملوا
مـعـنــا ف ــي م ـش ــروع ك ـفــو وأي ـضــا
م ــع ال ـج ـه ــات ال ـت ــي عـمـلــت معنا
كــالـهـيـئــة الـعــامــة لـلـشـبــاب وعــدة
جهات أخــرى وكــل من ساهم في
المشروع».
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األمير :ظروف المنطقة بالغة الدقة والخطورة ونرجو
• سموه زار وولي العهد وكبار الشيوخ «الخارجية» وهنأ برمضان واستكمال تطوير مبنى الوزارة
عقيدتنا
الدبلوماسية
ترتكز على
السالم
والتعاون
وحسن الجوار
وعدم التدخل
في شؤون
اآلخرين

صاحب السمو

الكويت
ً
مارست دورا
ً
مميزا اتسم
بالواقعية
والتوازن حيال
ما يطرح من
قضايا في
مجلس األمن
صاحب السمو

نبه صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحـمــد إلــى «أننا
نـعـيــش ف ــي ظ ــروف بــالـغــة الــدقــة
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة ،وتـ ـتـ ـس ــارع وت ـي ــرة
التصعيد فــي منطقتنا ،ونرجو
أن يعود الهدوء إلى المنطقة ،وأن
تسود الحكمة والعقل في التعامل
مع األحداث من حولنا».
وأشـ ــاد س ـمــوه ،خ ــال زيــارتــه
أم ــس األول ،وف ــي مـعـيـتــه سمو
ولي العهد الشيخ نــواف األحمد
مـبـنــى وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،ب ــدور
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـتــي
استطاعت من خاللها الكويت أن
تتبوأ مكانة مرموقة في العالم،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى ن ـ ـجـ ــاح «ال ـع ـق ـي ــدة
الدبلوماسية» الكويتية القائمة
على مــد جـســور الـســام وإرس ــاء
التعاون بين دول وشعوب العالم
ً
لـخـلــق مـصــالــح مـشـتــركــة بـعـيــدا
عــن التدخل فــي ش ــؤون اآلخــريــن
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ح ـس ــن الـ ـج ــوار
والـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـش ــرع ـي ــة
الدولية وقواعد القانون الدولي
ومد يد العون وتقديم المساعدات
اإلنسانية لكل محتاج في مختلف
بقاع األرض.
وثمن سموه دور الكويت في
ً
مجلس األمن حيث مارست دورا
ً
مميزا اتسم بالواقعية والتوازن
حيال مــا يطرح مــن قضايا ،كما
تمكنت وبـنـجــاح بــاهــر أن تمثل
المجموعة العربية واإلسالمية
وتكون خير مدافع عن قضاياهم.
وكـ ـ ــان فـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال س ـم ــوه
خالل الزيارة نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،ونـ ــائـ ــب وزيـ ــر
الخارجية خالد الجارالله وكبار
المسؤولين بوزارة الخارجية.
وحضر اللقاء رئيس مجلس
األم ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـغـ ــانـ ــم وكـ ـب ــار
ال ـش ـيــوخ وس ـمــو رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـبــارك
وكبار المسؤولين بالدولة.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ك ـل ـم ــة
بالمناسبة الكلمة التالية:
«ي ـس ــرن ــي أن أه ـن ـئ ـكــم بـشـهــر
رمضان المبارك أعاده الله علينا

األمير يحيي مستقبليه لدى زيارته "الخارجية" ويبدو ولي العهد والغانم وجابر العبدالله
ً
ج ـم ـي ـعــا وعـ ـل ــى وط ـن ـن ــا ال ـعــزيــز
واألم ـت ـيــن الـعــربـيــة واإلســام ـيــة
بالخير واليمن والبركات.
كما يسرني وأخــي سمو ولي
العهد وأخي نائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي الـشـيــخ مـشـعــل األحـمــد
وأخي سمو رئيس مجلس الوزراء
والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق أن ن ـشــارك ـكــم
اح ـت ـف ــال ـك ــم ب ــاس ـت ـك ـم ــال ت ـطــويــر
وتوسعة مقر ديوان الوزارة.

أصحاب المعالي والسعادة...
بناتي وأبنائي
ون ـح ــن ن ـح ـت ـفــل م ـع ـكــم ال ـي ــوم
نستذكر بالتقدير ا ل ــدور البناء
الذي قام به هذا الكيان عبر ستة
عقود مضت ساهم في رفعة اسم
بلدنا الغالي الكويت والعمل على
تبوئها مكانة مرموقة بين دول
العالم عبر جهد دبلوماسي مميز
استطعنا مــن خــالــه أن نمارس
ً
ً
دورا مؤثرا في العديد من أحداث
العالم ،وأن ننال تقدير وإعجاب
األسرة الدولية لهذا الدور المميز.
ولقد كنتم في ممارستكم لهذا

الدور تنطلقون من قواعد راسخة
سعينا إلى إرسائها منذ البداية
لـتـمـثــل عـقـيــدة آم ـنــا بـهــا وعملنا
بهديها ترتكز على الحرص بمد
جـســور ال ـســام وإرسـ ــاء الـتـعــاون
بـيــن دول وش ـعــوب الـعــالــم لخلق
ً
مصالح مشتركة بعيدا عن التدخل
في شؤون اآلخرين والحفاظ على
حسن الـجــوار والتمسك بـقــرارات
الشرعية الدولية وقواعد القانون
الــدولــي ،كما عملنا ومــن منطلق
إنساني بحت على مــد يــد العون
وتقديم المساعدات اإلنسانية لكل
محتاج في مختلف بقاع األرض
بــا قـيــد أو ش ــرط ولـعــل مــا يقوم
بــه ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية
االقتصادية العربية والمؤسسات
الخيرية الكويتية خير مثال على
ً
هذا النهج الذي نستمده دائما من
مبادئ ديننا اإلســامــي الحنيف
وإرث ال ينضب ألجيال سابقة في
فعل الخير من أهل الكويت.

األداء في مجلس األمن
ل ـ ـقـ ــد م ـ ـضـ ــى ع ـ ـلـ ــى عـ ـض ــوي ــة
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت غ ـيــر ال ــدائ ـم ــة في
مجلس األمــن قــرابــة عــام ونصف
ال ـ ـعـ ــام اسـ ـتـ ـط ــاع ــت مـ ــن خــال ـهــا
الدبلوماسية الكويتية أن تمارس
ً
ً
دورا م ـم ـي ــزا اتـ ـس ــم بــالــواق ـع ـيــة
وال ـ ـت ـ ــوازن حـ ـي ــال م ــا يـ ـط ــرح مــن
قضايا للبحث في مجلس األمن،
ول ـق ــد اس ـت ـحــق ذلـ ــك اس ـت ـح ـســان
وإعـجــاب العديد مــن دول العالم
رغــم حساسية وأهمية القضايا
التي كانت محل بحث في مجلس
األمــن وقــد تمكنت الدبلوماسية
الكويتية وبنجاح باهر أن تمثل
المجموعة العربية واإلســامـيــة
ً
خ ـيــر تـمـثـيــل وأن ت ـكــون مــداف ـعــا
ع ـ ــن قـ ـض ــاي ــا أمـ ـتـ ـيـ ـن ــا ال ـع ــرب ـي ــة
واإلسالمية.

وأود أن أؤكـ ـ ــد ه ـن ــا ب ـ ــأن كــل
ذل ــك م ــا ك ــان لـيـتـحـقــق ل ــوال تلك
الـ ـك ــوكـ ـب ــة مـ ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــات ال ــذي ــن كــانــوا
ي ـض ـعــون ال ـك ــوي ــت ومـصـلـحـتـهــا
ن ـ ـصـ ــب أع ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم وع ـ ـل ـ ــى رأس
أولــويــات ـهــم ،كـمــا أن ـهــم مــدعــوون
ً
دائما لتوفير الرعاية واالهتمام
ألب ـ ـنـ ــائ ـ ـنـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ل ـح ــل
مـ ـشـ ـك ــاتـ ـه ــم وال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــاظ ع ـل ــى
مصالحهم.

الخطورة ...والحكمة
ي ـ ــدرك جـمـيـعـنــا أن ـن ــا نـعـيــش
فـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ب ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــة ال ـ ــدق ـ ــة
والـخـطــورة وي ــدرك أيـضــا وتيرة
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــارعـ ــة ف ــي
م ـن ـط ـق ـت ـنــا والـ ـت ــي ن ــرج ــو مـعـهــا
أن ي ـع ــود الـ ـه ــدوء إل ــى الـمـنـطـقــة
وأن ت ـســود الـحـكـمــة وال ـع ـقــل في
التعامل مــع األح ــداث مــن حولنا
وال ش ـ ــك ب ـ ـ ـ ــأن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـظ ـ ــروف
وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي ن ــواج ـه ـه ــا
تـضــاعــف مــن مـســؤولـيـتـكــم ومــن
ض ـ ــرورة مــواصـلـتـكــم لـجـهــودكــم
الدبلوماسية لتحقيق المصالح
العليا لوطنكم.
ً
وختاما نبتهل في هذه األيام
الـمـبــاركــة إلــى الـمــولــى تعالى أن
ي ـح ـفــظ وط ـن ـن ــا الـ ـغ ــال ــي وي ــدي ــم
عـلـيــه نـعـمــة األمـ ــن واألمـ ـ ــان وأن
يتغمد بواسع مغفرته ورضوانه
شهداء الوطن األبرار من اخواننا
الدبلوماسيين ويسكنهم فسيح
ً
جناته ،راجيا لكم دوام التوفيق
والنجاح في خدمة بلدكم ورفعة
اسمها وتحقيق مصالحها.

والء وعطاء
كما ألقى نائب رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة كلمة

صاحب السمو وولي العهد والعبدالله خالل جولة بمبنى الوزارة
بالمناسبة قال فيها ،إنه لشرف
ع ـظ ـي ــم ي ـ ــا صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أن
نحظى بلقائكم في هذه الليالي
المباركة وكم َي َ
سعد أبناؤكم في
وزارة الـخــارجـيــة أن تـكــون سنة
ح ـم ـيــدة ل ـل ـقــاء س ـمــوكــم ف ــي هــذه
األيام المباركة من الشهر الفضيل
م ــن ك ــل ع ــام ل ـنــؤكــد م ــن خــالـهــا
لسموكم الكريم تجديدنا للوالء
وعــزم ـنــا ع ـلــى مــواص ـلــة الـعـطــاء
وبذل الجهد في ظل توجيهاتكم
السديدة خدمة للمصالح العليا
لكويتنا الحبيبة.
وأضــاف :كنا في لقاء سموكم
قـ ـب ــل ع ـ ـ ــام مـ ـض ــى ف ـ ــي ال ـش ـه ــور
األو ل ــى لعضويتنا غير الدائمة
فــي مجلس األمــن حيث بدأناها
مـ ـتـ ـسـ ـلـ ـحـ ـي ــن بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــاتـ ـك ــم
ورعايتكم لنا ليتسم دورن ــا في
مجلس األم ــن بــالــدور الـمـتــوازن
ً
م ـ ـع ـ ـبـ ــرا ع ـ ــن نـ ـه ــج دب ـل ــوم ــاس ــي
راق وم ـت ــوازن يـضــع مصالحنا
ٍ
الـعـلـيــا فــي الـمـقــدمــة ويستجيب
لهموم ومشاغل أمتينا العربية

واإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـي ـ ــوم ن ـع ــاه ــد
سموكم على مواصلة هذا النهج
لنكمل مـسـيــرة عـضــويــة ناجحة
محل تقدير وإ ع ـجــاب المجتمع
الدولي.
وق ـ ــال «ونـ ـح ــن نـحـتـفــل ال ـيــوم
م ــع سـمــوكــم بــاسـتـكـمــال تطوير
وتوسعة هذا الصرح فإننا نؤكد
أن هذا المبنى وإذ كنا قد نجحنا
في تغيير معالمه فإن توجيهاتكم
الـســامـيــة مــا زال ي ـتــردد صــداهــا
في أرجائه وهي التي كانت وما
زالـ ــت تـمـثــل ن ـبــراســا لـنــا وهــديــا
في عملنا وجهدنا الدبلوماسي
ً
وسـيـبـقــى ك ــل ج ــزء م ـنــه ش ــاه ــدا
عـلــى عـطــائـكــم وحــرص ـكــم وأنـتــم
يا صاحب السمو ترسون قواعد
الــدبـلــومــاسـيــة الـكــويـتـيــة لعقود
عديدة مضت».

منطقة ملتهبة
أض ـ ـ ــاف :نـ ـ ــدرك أنـ ـن ــا نـعـيــش
فـ ــي م ـن ـط ـقــة م ـل ـت ـه ـبــة وم ـش ـهــد

سـيــاســي قــاتــم فـفــي جــانــب منه
يؤلمنا تــدهــور أوض ــاع أشـقــاء
ً
لنا وخــاف استمر طويال عكر
صفو سمائنا وفــي جانب آخر
من ذلك المشهد نعيش تصعيدا
ألوضــاعـنــا ينبئ عــن تداعيات
خطيرة تستوجب منا التعامل
ب ـكــل الـحـيـطــة والـ ـح ــذر والــدفــع
بــال ـج ـهــود ال ـه ــادف ــة إل ــى ال ـنــأي
بمنطقتنا عن التوتر والصدام.
ي ـع ــاه ــدك ــم أبـ ـن ــاؤك ــم بــأن ـهــم
ـدي
س ـيــواص ـلــون ال ـم ـس ـيــرة ب ـهـ ٍ
مـ ـ ــن ت ــوجـ ـيـ ـه ــاتـ ـك ــم الـ ـس ــامـ ـي ــة
وس ـ ـي ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــون ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
اإلن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــازات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
الـكــويـتـيــة الـتــي اسـتـطــاعــوا من
خاللها إضفاء المصداقية على
دورن ـ ـ ــا ف ــي ال ـم ـح ــاف ــل ال ــدول ـي ــة
وع ـ ـلـ ــى ك ـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ذل ــك
ال ــدور ال ــذي استند إلــى مبادئ
وقواعد وجهتمونا يا صاحب
ً
السمو إلى االلتزام بها دائما في
عالقاتنا الدولية وهــي احترام
سـ ـي ــادة الـ ـ ــدول وال ـح ـف ــاظ على

الغانم وكبار الشيوخ خالل الزيارة

local@aljarida●com

أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع األحداث
• الكويت تبوأت مكانة مرموقة في العالم عبر جهد دبلوماسي مميز خالل  6عقود

صاحب السمو يلقي كلمته

 ...وترحيب بسموه من صباح الخالد

ولي العهد يدون كلمة في سجل الشرف

يؤلمنا
تدهور أوضاع
أشقاء لنا
وخالف استمر
ً
طويال عكر
صفو سمائنا

الخالد
العبدالله ومشعل األحمد والمبارك ومبارك جابر األحمد وإبراهيم الدعيج

التداعيات
الخطيرة
المحيطة
تستوجب
الحيطة
والدفع
بجهود النأي
عن التوتر
والصدام

حسن الجوار والتمسك بقواعد
ال ـقــانــون ال ــدول ــي وال ـع ـمــل على
تعزيز األمــن والسلم الدوليين
وإعطاء األولوية لدعم األوضاع
اإلنسانية الصعبة.
كما نعاهد سموكم أننا في
إطــار هــذا ال ــدور ســوف نواصل
إيـ ـ ـ ــاء أبـ ـ ـن ـ ــاء وطـ ـنـ ـن ــا ال ـغ ــال ــي
أهـ ـمـ ـي ــة ق ـ ـصـ ــوى م ـ ــن ال ــرع ــاي ــة
واالهـتـمــام والمساعدة فــي حل
م ـ ــا ي ـع ـت ــرض ـه ــم م ـ ــن م ـش ـكــات
وال ـح ـفــاظ عـلــى مصالحهم في
الخارج.
ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام نـ ـتـ ـض ــرع إل ــى
الباري عز وجل أن يمتع سموكم
بموفور الصحة والعافية وأن
يحفظكم برعايته وعنايته وأن
ي ـص ــون لــوط ـن ـنــا ال ـغ ــال ــي أمـنــه
واس ـت ـق ــراره وازده ـ ـ ــاره ف ــي ظل
قيادتكم الحكيمة.
وق ـ ـ ــد ق ـ ـ ــام صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
وسمو ولي العهد بالتوقيع على
سجل الشرف.
وتم خالل هذه الزيارة إهداء
سموه وسمو ولي العهد هدايا
تذكارية بهذه المناسبة.

النائب األول وعدد من الشيوخ

ً
خالد الجارالله مرحبا باألمير

الوزير الصالح ومحمد العبدالله وعدد من الحضور

األمير :نتمنى لليمن األمن واالستقرار
استقبل صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمــس ،سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ثم سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
في مجال آخــر ،بعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إل ــى الــرئـيــس اليمني عـبــد رب ــه منصور

استقباالت ولي العهد

ه ـ ــادي ع ـبــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص تـهــانـيــه
بمناسبة العيد ا لــو طـنــي للجمهورية اليمنية
ً
الشقيقة متمنيا له موفور الصحة والعافية وأن
يسود األمن واالستقرار كافة ربوع البلد الشقيق.
وبعث سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس
الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد بـقـصــر
ب ـ ـيـ ــان ،أم ـ ـ ــس ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
المبارك.
واستقبل سموه نائب رئيس

مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،ثم نائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح.
ً
واستقبل ولي العهد أيضا،
عـ ـض ــو هـ ـيـ ـئ ــة ك ـ ـبـ ــار ال ـع ـل ـم ــاء

ب ـ ـ ــاألزه ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــريـ ــف وم ـج ـم ــع
الـ ـبـ ـح ــوث اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،رئ ـيــس
جامعة األزهر األسبق د .أحمد
عـمــر هــاشــم ،بمناسبة زيــارتــه
للبالد.

ً
صاحب السمو يقيم إفطارا على شرف وزير الدفاع وقادة الجيش
الخالد

األمير وولي العهد ومشعل األحمد خالل إفطار «الدفاع» ويبدو الخضر وعبدالله النواف
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
وسمو ولي العهد الشيخ نواف
األح ـم ــد بـقـصــر دس ـم ــان مـســاء
أمس األول ،النائب األول لرئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــدف ــاع
الشيخ ناصر الصباح ،ورئيس
األركــان العامة للجيش الفريق
ال ــرك ــن مـحـمــد ال ـخ ـضــر ،وكـبــار
القادة في الجيش ،وأقام سموه
مأدبة إفطار على شرفهم.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء ن ــائ ــب رئـيــس
الحرس الوطني الشيخ مشعل
األحمد.

حديث بين صاحب السمو والخضر
ولي العهد ومشعل األحمد ومبارك الجابر وسالم الجابر والنائب األول

ً
سموه مصافحا كبار ضباط «الدفاع»

النائب األول يستقبل جمعية «الحقوقيين» الخضر بحث التعاون مع مسؤولين بلجيكي وسلوفاكي
استقبل النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ
نــاصــر ال ـص ـبــاح ،بـقـصــر ب ـي ــان ،ص ـبــاح أمـ ــس ،رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
الجمعية الكويتية للحقوقيين د .إبراهيم الحمود وأعضاء مجلس
إدارة الجمعية.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء تـ ـب ــادل األحـ ــاديـ ــث الـ ــوديـ ــة ،وم ـنــاق ـشــة األمـ ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك.

استقبل رئيس األرك ــان العامة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن مـحـمــد
ال ـخ ـضــر ،بـمـكـتـبــه ،ص ـبــاح أم ــس،
ال ـم ـل ـح ــق ال ـع ـس ـك ــري الـبـلـجـيـكــي
الـمـقـيــم فــي أبــوظـبــي الـمـقــدم ركــن
اريــك ميشيلس ،بمناسبة زيارته

للبالد ،وتــم خــال اللقاء مناقشة
أهــم األم ــور ضمن محور الــزيــارة،
السـ ـيـ ـم ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـج ــوان ــب
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وسـ ـ ـب ـ ــل تـ ـط ــوي ــره ــا
وتعزيزها بين البلدين الصديقين.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ــدي ـ ــر شـ ـ ــؤون

الملحقين وا لـبـعـثــات العسكرية
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد الـ ـ ــركـ ـ ــن م ـ ـسـ ــاعـ ــد خـ ـ ــزام
الحمدان.
واستقبل الخضر أيضا ،سفير
جمهورية سلوفاكيا لــدى البالد
ايـ ـج ــور ه ــاي ــدوش ـي ــك ،وتـ ــم خــال

ال ـل ـقــاء ت ـب ــادل األح ــادي ــث ال ــودي ــة،
ومناقشة أهم األمور والمواضيع
ً
ذات االه ـت ـمــام الـمـشـتــرك ،مـشـيــدا
ب ـع ـمــق الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة بـيــن
البلدين الصديقين.

برلمانيات
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«الفتوى والتشريع» :مالحقة الرجعان بـ  ٣قضايا في بريطانيا

تبلغ قيمتها أكثر من مليار دوالر ...واإلدارة تكشف تفاصيلها
مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تالحق الرجعان
أكدت إدارة «الفتوى والتشريع» عدم دقة
في بريطانيا بـ 3قضايا بأكثر من مليار دوالر.
بعض المعلومات الواردة في التصريح الذي
ولخصت إجابة «الفتوى والتشريع» على سؤال
نشرته إحدى الصحف بشأن استعداد القضاء
السويسري لرفع قضية ضد فهد الرجعان حول النائب رياض العدساني ،الذي حصلت «الجريدة»
الـ 16حسابا ،وأنه احتوى على خلط في األحداث على نسخة منه قضية الرجعان من بدايتها حتى
وترتيبها ،األمر الذي ال يرقى إلى الرد الفني عليه ،تاريخه ،وجاء فيما يلي:
محيي عامر

أوال :بشأن االستفسار عن آخر
المستجدات المتعلقة بالتجاوزات
والـشـبـهــات بــاالعـتــداء على المال
ال ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة
للتأمينات االجتماعية.
نفيد بأنه بتاريخ 2015/1/19
صدر قــرار مجلس الــوزراء الموقر
رقـ ــم  91بـتـكـلـيــف إدارة ال ـف ـتــوى
والتشريع ،بالتنسيق مع المؤسسة
الـعــامــة للتأمينات االجـتـمــاعـيــة،
لمباشرة كل اإلجــراءات القانونية
ب ـ ـشـ ــأن م ـ ــا أث ـ ـيـ ــر م ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــاوزات
وش ـب ـه ــات االعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـل ــى ال ـم ــال
العام في المؤسسة واحالتها إلى
سلطات التحقيق داخ ــل الكويت
وخارجها ،تمهيدا إلحالتها إلى
القضاء.
وبناء على ذلك التكليف ،شكلت
"الفتوى والتشريع" فريقا قانونيا
مـتـخـصـصــا م ــن أعـ ـض ــاء اإلدارة
الكويتيين برئاسة رئيس "الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع" ال ـم ـس ـت ـشــار ص ــاح
المسعد ،وعدد من أعضاء اإلدارة.
ً
ونـ ـ ـظ ـ ــرا لـ ـضـ ـخ ــام ــة ال ـق ـض ـيــة
الستغراق وقائعها فترة استمرت 3
عقود ،وهي الفترة التي مارس فيها

المتهم فهد الرجعان عمله مديرا
عاما للمؤسسة ،ومما ترتب عليه
تشعب العمل القانوني المتعلق
ب ـق ـض ـي ــة الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات م ـ ــن حـيــث
نوعيته وكمه ومكانه (سويسرا-
بــريـطــانـيــا  -الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األميركية  -فرنسا  -لبنان  -جزر
الكيمن  -الـبـحــريــن) ،وت ـعــدد لغة
الـمـسـتـنــدات المتعلقة بالقضية
(إنكليزية  -فرنسية -عربية) ،األمر
ال ــذي يقضتي بــالـضــرورة تعيين
عدد من مكاتب المحاماة في الدول
المختلفة ،وبناء على ذلك تم تكليف
كل من:
 مكتب المحاماة Stewarts lawفي بريطانيا.
 م ـك ـتــب ال ـم ـح ــام ــاة Aubert NeYroud & StiickeLbergومكتب
Pierre Jacquemonoud &-Jean
 Guystanislasفي سويسرا.
 مـكـتــب الـتــدقـيــق المحاسبي)Smith & Williamson (Forensic
في بريطانيا.
 مـكـتــب Ginestli Magellan Paleyفي فرنسا
 -مكتب  Chadbourneفي

الواليات المتحدة
 م ـك ـتــب  Applebyفـ ــي ج ــزرالكيمن وجرنسي وفرجن.
يقوم الفريق القانوني المكلف
بالتعاون مــع المكاتب األجنبية
الـ ـمـ ـكـ ـلـ ـف ــة بـ ـعـ ـم ــل مـ ـكـ ـث ــف وفـ ـق ــا
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة رس ـم ـه ــا ال ـفــريــق
ً
بناء على األهــداف العامة التي تم
تحديدها ،والتي تتمثل في:
 - 1مـ ــاح ـ ـقـ ــة ا ل ـم ـت ــا ع ـب ـي ــن
ب ــاألم ــوال ال ـعــامــة بــاس ـت ـخــدام كل
السبل القانونية المتاحة ،ســواء
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،او ف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج،
بالشكل الــذي يحفظ هيبة الدولة
ومؤسساتها.
 - 2اسـتـعــادة المبالغ الـتــي تم
االستيالء عليها ،والتي لم تسقط
بالتقادم بسبب مرور فترة زمنية
كبيرة.
 - 3دراسة الخسائر التي لحقت
بالمؤسسة للحصول على أقصى
التعويضات الممكنة لجبر تلك
الخسائر.
 - 4معالجة أوضاع الصناديق
االستثمارية بالمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية بما يحفظ
ويصون المال العام.
وعـلــى ضــوء األه ــداف السابقة
فقد عمل الفريق القانوني المكلف
على عدة صعد تتمثل بما يلي:
أ  -التدقيق والتحري
يـ ـت ــول ــى ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
والتنسيق مــع المؤسسة العامة
للتأمينات االجـتـمــاعـيــة ومكتب
ال ـتــدق ـيــق ال ـج ـنــائــي Smith and
 Williamsonل ـل ـك ـشــف عـ ــن اي

مخططات استيالء او اطراف ثالثة
م ـتــورطــة ف ــي الـقـضـيــة ،وذلـ ــك عن
طــريــق تـسـهـيــل نـقــل الـمـسـتـنــدات
والقيام بالمقابالت والتحقيقات
الالزمة مع موظفي المؤسسة في
هذا الشأن.
كـمــا يـتــولــى الـفــريــق االش ــراف
على تحصيل المعلومات بالطريق
القضائي ،وذلك من خالل الدعوى
الجنائية السويسرية المرفوعة
حــال ـيــا ،وي ـق ــوم مـكـتــب الـمـحــامــاة
الـ ـس ــويـ ـس ــري ال ـم ـك ـل ــف Aubert
 Netroud & Stiickebergبسبب
القيود المفروضة على المؤسسة
مـ ــن الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـس ــوي ـس ــري
والـمـتـمـثـلــة ب ـق ــرار ال ـنــائــب ال ـعــام
ال ـســوي ـســري بــأحـقـيــة الـمــؤسـســة
ال ـعــامــة لـلـتــأمـنـيــات االجـتـمــاعـيــة
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا ال ـ ـمـ ــدعـ ــي ب ــال ـح ــق
المدني ،باالطالع على المستندات
ال ـم ـت ـح ـص ـل ــة دون ت ـص ــوي ــره ــا،
وال ـتــي تــم تأكيدها مــن المحكمة
الـفــدرالـيــة السويسرية ،وهــو قيد
ببطء من عملية اكتشاف مزيد من
المعلومات.
لكن الفريق السويسري المكلف،
وفي سبيل تحقيق اقصى وأسرع
قدر ممكن من الكشف والتحري عن
المعلومات ،يقوم بزيارات دورية
لمكتب النائب الـعــام السويسري
ل ـف ـحــص ال ـم ـس ـت ـن ــدات ،وت ــدوي ــن
مالحظات بشأنها ،وإرسالها الى
مكتب التدقيق المالي المحاسبي
ف ــي بــري ـطــان ـيــا ل ـل ـتــدق ـيــق عليها
وت ـح ـل ـي ـل ـهــا فـ ــي ع ـم ـل ـيــة م ـع ـقــدة
واستثنائية.

ب -القضية الجنائية السويسرية

«الفتوى والتشريع» تالحق الرجعان في بريطانيا

االختصاص القضائي
موضوع المطالبة
المدعى عليه
المدعي
مسلسل
 80مليون دوالر أميركي المحكمة العليا البريطانية
مجموعة MAN
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
1
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنك بكتيه وآخرون  199مليون جنيه استرليني المحكمة العليا البريطانية
2
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان وآخرون  850مليون دوالر أميركي المحكمة العليا البريطانية
3

ي ـقــوم فــريــق اإلدارة الـقــانــونــي
بــال ـت ـعــاون م ــع مـكـتــب الـمـحــامــاة
ال ـســوي ـســري Aubert Neyroud
 & Stiickelbergالمكلف بمتابعة
الـقـضـيــة الـجـنــائـيــة الـســويـســريــة،
وذلك بعد قبول مؤسسة التأمينات
كمدع بالحق المدني
االجتماعية
ٍ
في القضية الجنائية السويسرية
بـمـتــابـعــة ك ــل ج ــوان ــب وإجـ ـ ــراءات
تلك الدعوى ،وحضور التحقيقات،
وتقديم الطلبات الى النائب العام،
وطلب إدخال متهمين جدد فيها.

ج -القضية الجنائية في الكويت
ي ـ ـتـ ــولـ ــى ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـق ــان ــون ــي
ال ـم ـك ـل ــف كـ ــل جـ ــوانـ ــب الـتـنـسـيــق
والــدعــم للنيابة العامة الكويتية
في القضية ،كما تم التنسيق مع
النيابة العامة الكويتية ومكتب
التدقيق المحاسبي المالي Smith
 & Williamsonلتحليل المستندات
المتحصلة مــن طـلــب الـمـســاعــدة
القضائية السويسري ،عالوة على
ال ـت ـقــدم بـطـلــب ق ـب ــول الـتــأمـيـنــات
كمدع بالحق المدني في القضية
ٍ
الجنائية الكويتية.

التنسيق مع «التأمينات»
مبنى «الفتوى والتشريع»

ويـقــوم الفريق بتزويد اإلدارة
العليا للمؤسسة العامة للتأمينات

المويزري يسأل وزير الصحة
عن أدوية الوقاية من اإلشعاع
وجـه النائب شعيب المويزري
ً
سؤاال إلى وزير الصحة د .باسل
الصباح عن اس ـعــدادات ال ــوزارة
لحالة الـطــوارئ وأدوي ــة الوقاية
من اإلشعاع.
وقـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــويـ ــزري ،ف ــي نص
السؤال :طالعتنا وسائل اإلعالم
بتصريحكم بــأن وزارة الصحة
مستعدة لـحــالــة ال ـط ــوارئ ،وأن
أدوية الوقاية من اإلشعاع تكفي
للمواطنين والمقيمين ،وعليه
اإلجابة على التالي :ما هي أدوية
الوقاية من اإلشعاع؟ وهل تمت
توعية المواطنين والمقيمين
عن كيفية استخدام هذه األدوية؟
متى؟ وما الوسائل والبرامج التي
أعلنت عنها الوزارة؟
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ــي سـ ـ ــؤالـ ـ ــه" :إذا
ك ــان ــت هـ ــذه األدوي ـ ـ ـ ــة م ــوج ــودة
فــي مـسـتــودعــات وزارة الصحة
ف ـم ــا ال ـك ـم ـيــة ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة؟ وإن
ً
وج ــدت ه ــذه األدوي ـ ــة أص ــا في
مستودعات وزارة الصحة فهل
صالحيتها ســاريــة أم منتهية؟
ومن هو المسؤول عن التقصير
واالهمال إن ثبت ذلك؟"
وط ـل ــب ت ــزوي ــده بـمـسـتـنــدات
الـتــوريــد مــن الـشــركــة المصنعة
أو الــوكـيــل الـتـجــاري إل ــى وزارة
الصحة؟ والمستندات المتعلقة
بهذه األدوية التي تتضمن نوع
األدوية والغرض من استخدامها
وأس ـ ـمـ ــاء الـ ـش ــرك ــات الـمـصـنـعــة
والـ ـكـ ـمـ ـي ــات وت ـ ــاري ـ ــخ ال ـت ــوري ــد
والصالحية.
وف ــي سـ ــؤال ث ــان وج ـهــه إلــى
وزيــر التجارة والصناعة وزيــر
الــدولــة لـشــؤون الـخــدمــات خالد
ال ـ ــروض ـ ــان ،قـ ـ ــال ف ـي ــه مـقــدمـتــه
"ف ــي ت ــاري ــخ  2019/1/22قدمنا
عــدة أسئلة حــول تسليم الهيئة
العامة للصناعة بموجب عقد
رقــم  208الـمــؤرخ فــي 1999/7/6
إحــدى الشركات مساحة قدرها
 1625000متر مربع ،الستغاللها

شعيب المويزري

في أغراض التخزين مدة  20عاما،
وع ـلــى ض ــوء م ــا س ـبــق طلب
إجــاب ـتــه ع ــن اآلت ـ ــي "مـ ــا أس ـبــاب
ال ـت ــأخ ـي ــر فـ ــي الـ ـ ـ ــرد ع ـل ــى ه ــذه
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ،وه ـ ــل ألي مـ ــن ه ــذه
األسباب عالقة بتوجهك كوزير
ل ـل ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة بتجديد
التعاقد مع هذه الشركة بالرغم
من وجود العديد من المخالفات،
وص ـ ــدر ح ـكــم ق ـضــائــي ف ــي هــذا
الشأن؟".
وق ـ ــال الـ ـم ــوي ــزري ف ــي س ــؤال
وجهه الــى نائب رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ
خــالــد ال ـج ــراح" ،ه ــل تعاملت أو
تفاوضت وزارة الداخلية مع أي
م ــن ال ـشــركــات الـتــالـيــة ال ـم ــزودة
لبرامج التجسسBluecoat,( :
Gamma, NSO, BAE, Hacking
 )Teamإذا كانت اإلجــابــة بنعم
فما األسباب والهدف؟ وهل هذه
األس ـ ـبـ ــاب تـتـعـلــق بــالـمـصـلـحــة
الـعــامــة؟ وه ــل ك ــان الـتـعــامــل مع
الشركات المذكورة بشكل مباشر
أم عن طريق شركات وسيطة أو
أفراد وسطاء؟ وما البرامج التي
ت ــم ش ــراؤه ــا؟ وم ــا ال ـغ ــرض من
شرائها؟ وما جنسيات الشركات
المذكورة؟ وهل هناك أي شركات
أخرى تم التعامل معها للحصول
على برامج للتجسس؟".

االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـم ــا ك ـش ـف ــت عـنــه
المستندات واالدلـ ــة الناتجة عن
عمليات البحث والـتـحــري بشأن
تـ ـ ــورط ال ـب ـن ــوك وبـ ـع ــض م ــدي ــري
الصناديق في المنظومة اإلجرامية
لفهد الرجعان.
وقام الفريق بتكليف عدة مكاتب
محاماة لمتابعة اجراء الحجوزات
على أصول فهد الرجعان في عدة
أقــالـيــم ومــواجـهــة قيامه بتسييل
االصول او اخفائها او نقلها الفراد
اس ــرت ــه خــوفــا م ــن الـحـجــز عليها
توطنة للتنفيذ عليها مستقبال.
ويقوم الفريق القانوني المكلف
بـمـتــابـعــة ال ـم ـس ـت ـجــدات الـيــومـيــة
واالشــراف المباشر واليومي على
عمل مكاتب الـمـحــامــاة ومتابعة
االع ـمــال الموكلة لهم والمراجعة
الفنية ل ــاوراق القضائية ،ويقوم
بالتنسيق بين كل المكاتب المكلفة
بما يخدم مصلحة القضية ويسهم
في رفع كفاءة اداء جميع االعضاء،
ويكفل عدم تعارض االعمال التي
يقوم بها كل مكتب.
ثــانـيــا :بـشــأن اسـتـفـســاركــم عن
كيفية تعامل الحكومة الكويتية
وإج ــراءات ـه ــا بصفة عــامــة وإدارة
الفتوى والتشريع بصفة خاصة
مع التصريح المشار إليه:
ارتــأت ادارة الفتوى والتشريع،
على الــرغــم مــن الـجـهــود المظنية
م ــن ال ـف ــري ــق ال ـق ــان ــون ــي الـمـكـلــف
مـتــابـعــة قـضــايــا ال ـمــديــر الـســابــق
المتشعبة والتي تتطلب تمحيص
المستندات والــوقــائــع التاريخية
والتي استغرقت  3عقود من الزمن
فــي سابقة استثنائية فــي تاريخ
الكويت ،عــدم التصريح االعالمي
او التعليق عن أي خبر ينشر في
هذا الشأن داخل الكويت او خارجها
وذلك لعدة اسباب:
 -1سرية وحساسية المعلومات
المتعلقة بالقضية.
 -2ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى أال ت ـتــأثــر
االجراءات القضائية داخل الكويت
او خ ــارجـ ـه ــا ب ـ ــأي تـ ـص ــري ــح قــد
يستخدم ضد الكويت أو المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية ،وهذا
ما اكده مكتب المحاماة البريطاني
المكلف حيث أكد حرصه على أال
يتم التصريح في وسائل االعــام
فــي كــل مــا يتعلق بالقضية وفي
أضيق االحوال أن يكون أي تصريح
خــاض ـعــا ل ـل ـمــراج ـعــة وال ـمــواف ـقــة
من قبل الفريق القانوني المكلف
والمكاتب االجنبية المكلفة.
 -3الطبيعة القانونية لالجراءات
ال ـ ـ ــازم اتـ ـخ ــاذه ــا ي ـس ـت ـلــزم األم ــر
إحاطتها بالسرية التامة.
 -4ارتـ ـب ــاط مـعـظــم اإلج ـ ـ ــراءات
المتخذة مــن قبل النيابة العامة
وم ــا تـقــوم بــه االدارة مــن دور في
معاونتها خارج الكويت في طلب
المساعدة القضائية المقدم الى
سويسرا او التنسيق معها ومع
مكتب التدقيق الجنائي المالي
المكلف بشأن تحليل المعلومات
المتحصلة مــن طـلــب الـمـســاعــدة

القضائية ،حيث إن أي إفصاح عن
تــوجــه الـمــؤسـســة قــد يستغل من
قبل المتهمين مما يضر بمصالح
الدولة.
 - 5أما بشأن التصريح المذكور
ً
عن الـ  ١٦حسابا ،فإننا نؤكد عدم
دق ــة ب ـعــض ال ـم ـع ـلــومــات الـ ـ ــواردة
في التصريح ،حيث إن التصريح
اح ـت ــوى ع ـلــى خ ـلــط ف ــي األحـ ــداث
وترتيبها ،األمر الذي ال يرقى الى
الرد الفني عليه.
ثالثا :بشأن استفساركم عن عدد
القضايا التي تباشر إدارة الفتوى
والـتـشــريــع حــالـيــا وم ــوض ــوع كل
قضية على حدة:
ب ـع ــد ق ـي ــام ال ـف ــري ــق ال ـقــانــونــي
ال ـم ـك ـلــف الـ ـتـ ـع ــاون م ــع الـمـكــاتــب
األج ـن ـب ـيــة الـمـكـلـفــة بــالـتـحــريــات
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات
القضائية المتاحة لــرفــع قضايا
ال ـت ـع ــوي ــض الـ ـم ــدن ــي الس ـ ـتـ ــرداد
األمــوال التي دخلت الى حسابات
ف ـه ــد ال ــرجـ ـع ــان وأط ـ ـ ـ ـ ــراف ثــال ـثــة
م ـت ــورط ــة ،انـتـهــى ال ـفــريــق ال ــى أن
االختصاص القضائي البريطاني
ه ــو ال ـخ ـي ــار األفـ ـض ــل واألضـ ـم ــن
لــرفــع ال ــدع ــوى الـمــدنـيــة ضــد فهد
الــرجـعــان ،نـظــرا إلــى قــوة األدوات
القضائية البريطانية في الكشف
ع ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ـ ــي أي دول ـ ــة
ب ــال ـع ــال ــم ،ون ـ ـظـ ــرا لـ ــوجـ ــود طـلــب
تسليم مـقــدم مــن الـنـيــابــة العامة
للسلطات البريطانية ،ارتأت إدارة
الفتوى والتشريع آنذاك التنسيق
مــع النيابة العامة فــي موعد رفع
ال ــدع ــوى ضــد الــرجـعــان وآخــريــن،
حـ ـت ــى ال ت ـع ـي ــق الـ ـ ــدعـ ـ ــوى طـلــب
التسليم ال ــذي تقدمت بــه النيابة
العامة بأي حال من األحوال ،ورفع
الفريق دعوى احتياطية Protective
 claimعلى أحد مديري الصناديق
المشتبه بها ،والذي تعاملت معه
المؤسسة.
ووفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن األدل ـ ـ ـ ـ ــة
والـمـسـتـنــدات ،فـقــد تبين تــورطــه
م ــع ال ــرجـ ـع ــان دون رف ـع ـه ــا على
األخير مباشرة ،التزاما مع الفريق
المكلف بواجب التنسيق مع النيابة
الـ ـ ــوارد ف ــي قـ ــرار تكليف الـفــريــق،
وح ـف ــاظ ــا ع ـلــى س ــام ــة إج ـ ــراءات
الـتـسـلـيــم ال ـج ــاري ــة ب ـيــن الـنـيــابــة
العامة الكويتية والنيابة الملكية
البريطانية.
وح ـ ـيـ ــث إن الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة أف ـ ـ ـ ــادت أخـ ـ ـي ـ ــرا ،وف ـقــا
لمستجدات األمور ،بعدم اعتراضها
على الدعاوى المزمع إقامتها من
ال ـفــريــق ال ـقــانــونــي ف ــي بريطانيا
على الرجعان ومعاونيه من البنوك
ومـ ــديـ ــري ال ـص ـن ــادي ــق الق ـت ـضــاء
التعويضات المدنية.
وقــد استعان الفريق القانوني
المكلف بخبيرة التسليم المسقلة
ال ـس ـي ــدة Clare Montgomery
ل ـل ـتــأكــد م ــن عـ ــدم إع ــاق ــة ال ــدع ــوى
المدنية إلجــراءات التسليم ،وبناء
على ذلك ،تم رفع الدعاوى المدنية
في بريطانيا.

سلة برلمانية
الجالل لزيادة «اإلطفاء» في
«األحمدي» و«مبارك الكبير»

قدم النائب طالل الجالل
اقتراحا برغبة بشأن زيادة
مراكز االطفاء في محافظتي
االحمدي ومبارك الكبير،
وذلك نظرا لزيادة عدد
السكان في املحافظتني
وعدم تناسب مراكز
االطفاء املوجودة بهما مع
مساحتهما الكبيرة.

المطيري يسأل بوشهري
عن «الدائري السابع»

وجه النائب ماجد املطيري
سؤاال برملانيا الى وزير
األشغال العامة وزير الدولة
لشؤون اإلسكان جنان
بوشهري ،قال في مقدمته:
كثرت الحوادث والوفيات
ً
فضال عن االزدحام املروري
جراء بطء وتوقف عمليات
الصيانة وعشوائية
التحويالت االسمنتية بطريق
الدائري السابع خاصة جسر
صباح الناصر املؤدي ملنطقة
كبد .وعلى ضوء ما سبق
طلب تزويده بسبب توقف
أعمال الصيانة ،وباسم
الشركة املنفذة للمشروع،
وما األسس والضوابط التي
ً
بناء عليها تم إسناد املشروع
للشركة املنفذة؟

الدمخي لزيادة إعانة
الطلبة إلى  300دينار

تقدم النائب د .عادل الدمخي
باقتراح بزيادة إعانة الطلبة
بمبلغ  100دينار ،لتكون
 300دينار .وعزا االقتراح
إلى أنه بعد أعوام عدة من
تحديد إعانة الطلبة بمبلغ
 200دينار ،وما واكب ذلك من
ارتفاع لألسعار وغالء املعيشة
اقترحنا زيادة اإلعانة.
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النواف :رعاية بيوت الله واجب ديني وعمق وطني
تفقد مسجد بالل وأثنى على فريق عمل ديوان ولي العهد
محمد راشد

Summary

تكاتف
مؤسسات
الدولة في
العشر األواخر
يرسم لوحة
بديعة
من التالحم
االجتماعي

أك ــد م ـحــافــظ ح ــول ــي الـشـيــخ
أحمد النواف ،أن «الكويت تعنى
بدور العبادة منذ نشأتها ،وهي
تعد إح ــدى الـعــامــات المميزة
لـ ـبـ ـل ــدن ــا ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم أج ـ ـمـ ــع»،
م ــوضـ ـح ــا أن «الـ ـمـ ـس ــاج ــد فــي
الـكــويــت حصن حصين ومــاذ
آمـ ــن ،ورعــاي ـت ـهــا واجـ ــب ديـنــي،
وعمق وطني».
وأعــرب الـنــواف ،في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،عـ ـق ــب جـ ــولـ ــة ع ـلــى
مسجد بــال بحضور عــدد من
ق ـي ــادي ــي وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف ،عــن
«سعادته باهتمام الفرق العاملة
في مسجد بالل براحة المصلين
من قبل ديوان سمو ولي العهد
برئاسة الشيخ مبارك الصباح
رئيس ديوان سمو ولي العهد،
ومـتــابـعــة مــديــر إدارة مساجد
م ـحــاف ـظ ـ ـ ـ ــة ح ــول ــي د .خــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الحيص».
وأض ــاف «انـنــي متابع جيد
ألنشطة إدارة مساجد حولي،
السـيـمــا أنـهــا تــدخــل فــي نطاق
عمل المحافظة ،وتقدم الخدمات
آلالف ا لـمــوا طـنـيــن والمقيمين

انطالق فعاليات ملتقى اآلل
واألصحاب الرابع
انطلقت فعاليات ملتقى اآلل واألصحاب الرابع (األمسية
ال ـش ـع ــري ــة) ت ـحــت عـ ـن ــوان «اآلل واألص ـ ـحـ ــاب ف ــي الـشـعــر
الكويتي القديم والحديث» بمقر رابطة األدباء الكويتيين،
بحضور ر ئـيــس مـبــرة اآلل واأل ص ـحــاب د .عبدالمحسن
الـخــرافــي ،وأمـيــن ســر رابـطــة األدب ــاء الكويتيين حميدي
الـمـطـيــري ،وع ــدد مــن الـشـعــراء فــي الـكــويــت ومـحـبــي اآلل
واألصحاب.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس مـ ـب ــرة اآلل واألصـ ـ ـح ـ ــاب ع ـبــدال ـم ـح ـســن
الخرافي :اننا نجتمع في رحاب األدب والشعر ،حين يكون
قائله الشاعر الكويتي ،وموضوعه الصحابة وأهل البيت،
وبــذلــك تجتمع مـحــاســن شـتــى ،ف ــاألدب عـمــومــا والشعر
تحديدا هو ذاكر األمم ،موضحا ان «الشعر من أرقى أنواع
ً
انتشارا وأشدها تأثيرا وأحسنها إمتاعا،
األدب ،وأكثرها
ويأتي ملتقانا جامعا لهذه المعاني النبيلة».
بدوره ،قال أمين سر رابطة األدباء الكويتيين حميدي
المطيري :نسعد بوجود هذا التعاون المثمر مع المبرة
الذي يتضمن العديد من األهداف السامية وعلى رأسها
نشر تراث ومحبة اآلل واألصحاب بين المسلمين.

النواف والحيص خالل الجولة
ً
ع ـبــر أك ـث ــر م ــن  220م ـس ـج ــدا».
وأردف أن «العاملين فــي إدارة
ً
مساجد حولي يبذلون جهودا
حثيثة لخدمة رواد بيوت الله،
خ ـص ــوص ــا ف ــي ش ـه ــر رم ـض ــان
عبر ا لـمــرا كــز الرمضانية التي
ي ـشــرفــون عـلـيـهــا» ،داع ـي ــا «إل ــى
ب ــذل مــزيــد مــن الـجـهــد وابـتـكــار
العديد من األفكار التي تهدف
إلى خدمة البالد وراحة العباد».
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن «م ـح ــاف ـظ ــة
حولي بكل مؤسساتها الرسمية

و مــؤ سـســات المجتمع المدني
تتكاتف في شهر رمضان لدعم
وزارة األوقـ ـ ـ ــاف ،ال ـت ــي تـتــولــى
اإلشـ ــراف عـلــى الـمـســاجــد التي
ت ـع ـمــر بــال ـم ـص ـل ـيــن ،وهـ ـ ــذا مــن
منطلق حــرص المحافظة على
متابعة كل األمــور التي تعتبر
م ـحــور اه ـت ـمــام ال ـن ــاس للسهر
على راحتهم».
وأضــاف النواف ،ان «تكاتف
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ف ــي ال ـع ـشــر األواخ ـ ـ ــر م ــن شهر

رمـ ـض ــان ،ي ــرس ــم ل ــوح ــة بــديـعــة
تعكس صورة الكويت والتالحم
االجتماعي في كل المناسبات
والـ ـم ــواس ــم» ،م ـش ـيــرا إل ــى انـنــا
«ن ـج ــد هـ ــذه ال ـ ـ ـ ــوزارات ت ـمــد يد
العون بكل طاقاتها الستقبال
ال ـل ـيــالــي ال ـن ــوران ـي ــة ال ـم ـبــاركــة،
لـتــأكـيــد حــرص ـهــا ع ـلــى إن ـجــاح
الموسم الرمضاني الـمـبــارك»،
متمنيا أن «يعم الكويت وسائر
بــاد المسلمين األم ــن واألم ــان
والسالم».
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بيت الزكاة« :دليل اإلرشادات»
هو المعتمد لزكاة الشركات
أك ــد رئـيــس الهيئة الـشــرعـيــة فــي بـيــت الــزكــاة د .خالد
العتيبي أن األمــانــة الـعــامــة لـقـضــايــا الــزكــاة الـمـعــاصــرة
التابعة للهيئة الشرعية في بيت الزكاة تهدف إلى تمهيد
السبيل وسد الثغرات في تطبيق ركن الزكاة.
وقال العتيبي ،في تصريح صحافي ،إن األمانة العامة
لندوات قضايا الزكاة المعاصرة تفرغت لبحث ودراسة
المعضالت اال قـتـصــاد يــة والمحاسبية لـلـشــر كــات ،حيث
أن ـجــزت ل ـهــذا ال ـغــرض ك ـتــاب «دل ـيــل اإلرشـ ـ ــادات لحساب
زكــاة الشركات» وهــو المعتمد لــدى بيت الــزكــاة لحساب
زكاة الشركات.
وأضـ ـ ــاف أن هـ ــذا ال ــدل ـي ــل حـ ــاز ع ـن ــاي ــة ك ـب ــار ال ـع ـل ـمــاء
والمختصين مــن فـقـهــاء وا قـتـصــاد يـيــن ومحاسبين في
جميع بالد العالم ،حتى شغل من عمر الهيئة قرابة عشر
ً
ً
سنين بحثا ودرسا وقرارات وندوات لمناقشة مواد هذا
الدليل حتى اكتمل بناء لحمته وسداه.
ً
وأوضـ ـ ــح أن ب ـيــت ال ــزك ــاة ع ـقــد س ـت ــا وع ـش ــري ــن ن ــدوة
ً
وع ـشــرة مــؤتـمــرات عـلــى م ــدى  30عــامــا ،تـنــاولــت قضايا
ً
ً
ا لــز كــاة المعاصرة بحثا وتدقيقا ودرا س ــة ،ال سيما في
مجال المحاسبة والمعايير الشرعية التي تسهل على
المحاسبين حساب زكاة الشركات.
وأردف أن الهيئة الشرعية لبيت ا لــز كــاة اطلعت على
المعيار ا لـصــادر عــن جمعية المحاسبين والمراجعين
الكويتية وأبــدت مالحظاتها عليه ،ولم يتم اعتماده من
قبلها ،وأن المعمول بــه والمعتمد لــدى بيت ا لــز كــاة هو
كتاب دليل اإلرش ــادات لحساب زكــاة الشركات ،المعتمد
من ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ومن الهيئة الشرعية
لبيت الزكاة.

ً
«اإلطفاء» أخمدت حريقا التهم  3كراجات بالشويخ
●

محمد الشرهان

تمكن رجــال اإلطفاء ،مساء
أمس األول ،من السيطرة على
حريق ضخم التهم  3كراجات
بمنطقة الشويخ الصناعية،
ولــم يسفر الـحــادث عــن وقــوع
إصـ ـ ــابـ ـ ــات ،بـ ــل اقـ ـتـ ـص ــر عـلــى
الخسائر المادية التي لحقت
بالكراجات.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل الـ ـت ــي
رواهـ ــا مــديــر إدارة الـعــاقــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــه واإلع ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة
العامة لالطفاء العميد خليل
األمـيــر ل ـ «الـجــريــدة» ،أن بالغا
ورد ل ـغــر فــة ا ل ـع ـم ـل ـيــات يفيد
ب ـ ـ ــان ـ ـ ــدالع ح ـ ــري ـ ــق فـ ـ ــي كـ ـ ــراج
بمنطقة الشويخ الصناعية،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه فـ ـ ــور تـلـقــي
البالغ تم توجيه مراكز إطفاء

الشويخ الصناعي ،والشهداء،
وال ـ ـ ـعـ ـ ــارض ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي،
واإلسناد بقيادة العقيد ثامر
بورسلي إلى الموقع.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـم ـي ــد األمـ ـي ــر
أنــه عند وص ــول فــرق اإلطـفــاء
ت ـب ـيــن ان ال ـح ــري ــق ن ـش ــب فــي
 3ك ـ ــراج ـ ــات ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
اإلطفائيين شرعوا على الفور
يكافحون الحريق والسيطرة
عليه قبل انتشاره للكراجات
الـمـجــاورة ،الفتا الــى أنــه بعد
االنـتـهــاء مــن إخ ـمــاده باشرت
مــراقـبــة التحقيق فــي حــوادث
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــق عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ل ـم ـع ــرف ــة
مسببات الحادث.
حـضــر إل ــى الـمــوقــع رؤس ــاء
المراكز المشاركة في الحادث،
ورجـ ـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ
الطبية.

رجال اإلطفاء يكافحون الحريق

محليات
سلة أخبار
«طالب العلم» :قدمنا
مساعدات لـ  43ألف طالب

أعلن مدير لجنة طالب العلم
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ابراهيم البدر ،أن
اللجنة قدمت مساعدات مالية
استفاد منها أكثر من  43الف
طالب وطالبة داخل الكويت.
وقال البدر ،في تصريح
صحافي أمس ،إن حملة
ً
«أعطه قلما» التي نفذتها
الجمعية ساهمت في
مساعدة الطلبة المحتاجين،
في تسديد الرسوم الدراسية،
حيث كان عدد الطلبة
المستفيدين منها أكثر من
 ٢٠٠٠طالب وطالبة.
وبين أن غاية أهداف اللجنة
بناء الفرد الصالح لنفسه
وألمته وحماية أبناء الفقراء
من الجهل والتخلف.

«التعريف باإلسالم»
تطلق حملة «حقهم علينا»
تطلق لجنة التعريف
باإلسالم اليوم حملتها
الرمضانية الكبرى «حقهم
علينا» ،التي تقام بمجمع
 ،360وتستمر فعالياتها من
ً
ً
مساء،
الـ 12ظهرا حتى 12
وتهدف إلى تعليم 4000
مهتد ومهتدية شرائع الدين
الحنيف .وقال مدير إدارة
كبار المتبرعين بلجنة
التعريف باإلسالم مدير
الحملة جودة الفارس ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
«الحملة تسعى إلى توفير
الدعم المادي الالزم لتعليم
المهتدين الجدد مبادئ
الدين الحنيف ،ومساعدتهم
في حفظ القرآن الكريم»،
مشيرا إلى أن هدفها جمع
 100ألف دينار ،وتجوز فيها
الزكاة.

أكاديميا
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«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» و«»BIG BRAINS
توقعان اتفاقية إلنشاء مركز ابتكار جامعي بالكلية
البقاعين :نسعى للتعاون مع جميع القطاعات لتطوير التعليم وإعطاء طالبنا أفضل اإلمكانات
ّ
وق ـع ــت كـلـيــة ال ـكــويــت للعلوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا اتـ ـف ــاقـ ـي ــة مــع
شركة  BIG BRAINSإلنـشــاء أول
مــركــز ابتكار جامعي فــي الكلية
بمقرها في منطقة الدوحة .ووقع
االتفاقية رئيس الكلية د .خالد
ال ـب ـقــاع ـيــن ،وال ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
للشركة خليفة السنان.
وفي هذا الشأن ،قال البقاعين،
فــي تـصــريــح" :نـسـعــى دائ ـمــا إلــى
الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
لتطوير التعليم ،وإعطاء طالبنا
أفـضــل اإلم ـكــانــات ،بـهــدف تقديم
بــرامــج مميزة فــي التكنولوجيا
لتخريج مهندسين أكفاء قادرين
على إثراء سوق العمل بالمهارات
المطلوبة" ،موضحا أن االتفاقية
سـ ـتـ ـمـ ـن ــح ال ـ ـ ـفـ ـ ــرصـ ـ ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر

جانب من توقيع االتفاقية
التعاون لمستوى أفضل بحيث
يتمكن الطلبة من المشاركة في
المسابقات ا لـتــي تقيمها شركة
 BIG BRAINSفي عدة مجاالت.
وأضـ ــاف الـبـقــاعـيــن أن الكلية

ت ـط ــرح ب ــرام ــج دراسـ ـي ــة م ـم ـيــزة،
إذ تـ ــوفـ ــر ب ـ ــرام ـ ــج ف ـ ــي ه ـن ــدس ــة
الكمبيوتر وهندسة االتصاالت
واإللكترونيات وعلوم الكمبيوتر،
مشيرا إلى أن تلك البرامج تركز

على تطوير مهارات التكنولوجيا
لدى الطلبة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـك ـل ـيــة قــامــت
بــال ـعــديــد م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـعــام
الماضي ،بالتعاون مع جهات عدة

في القطاعين الخاص والحكومي،
وش ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـطـ ــاب فـ ــي اكـ ـث ــر مــن
مسابقة ،موضحا أن إنشاء مركز
لالبتكار في الكلية بالتعاون مع
شــركــة  BIG BRAINSيساهم في
تنفيذ رغبة سمو أمير البالد في
جـعــل الـكــويــت سـبــاقــة فــي مجال
التكنولوجيا.
ً
وذكر أن الكلية ال تدخر جهدا
في مد يد العون بجميع الجهات،
م ـ ــؤك ـ ــدا أهـ ـمـ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ه ــذا
التعاون من أجل أن ينعم الشباب
بمستوى عال من الثقافة والتطور
ومـ ــواك ـ ـبـ ــة م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـع ـص ــر،
وت ــوف ـي ــر ال ـس ـبــل أم ــام ـه ــم وفـتــح
اآلفاق إلطالق طاقة اإلبداع لديهم
لتحقيق طموحاتهم وتمكينهم
في المجاالت كافة.

السنان :التسجيل في
البعثات  9يونيو المقبل
كشفت عن فتح تخصصات جديدة في الخطة
● حمد العبدلي
أعـلـنــت الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون الـبـعـثــات وال ـم ـعــادالت
والعالقات الثقافية بــوزارة التعليم العالي فاطمة السنان ،أن
مواعيد التسجيل في خطة البعثات بوزارة التعليم العالي للعام
الدراسي  ،2020/2019تبدأ من األحد  9يونيو حتى الخميس
 20من الشهر نفسه.
وأوضحت السنان أن التخصصات المتاحة في خطة البعثات
للعام  2020/2019سـتــدرج فــي مــوقــع ال ــوزارة خــال األسـبــوع
المقبل ،موضحة أن خطة البعثات تضمنت تخصصات جديدة
مطلوبة في سوق العمل مثل األرصاد الجوية ،وهندسة الطيران،
وإدارة المطارات ،واألمن االلكتروني ،وطب عالج القدم.
وشـ ــددت عـلــى ضـ ــرورة أن ي ـقــدم الـطـلـبــة ك ــل الـمـسـتـنــدات
المطلوبة للتقديم للبعثة والـمـنـشــورة فــي مــوقــع الـ ــوزارة،
والتأكد من إرفاق نتيجة "االيلتز" أو "التوفل" إن توافرت لدى
الطالب خالل فترة التسجيل ،موضحة أن الدرجة المطلوبة
لاللتحاق بمقر هي ( )٥في االيلتز أو ما يعادلها في التوفل،
وأن للطالب فرصة اختيار  8رغبات عند التسجيل في الخطة.
وشجعت السنان الطلبة على االجتهاد والمثابرة خالل فترة
االخ ـت ـبــارات ،متمنية لهم التوفيق والـنـجــاح ،الفـتــة إلــى أن
الوزارة على أتم االستعداد لتلقي أي استفسارات أو تساؤالت
من الطلبة وأولياء األمور.

الفريح لـ ةديرجلا  :إضافة University of Hull
إلى الجامعات المرفوع عنها الحظر في بريطانيا
•

●

حمد العبدلي

قال رئيس المكتب التنفيذي باالتحاد الوطني
لطلبة الـكــويــت  -ف ــرع الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ،علي
الفريح ،إن االتحاد يتابع خطة االبتعاث في وزارة
التعليم العالي ،داعيا إلى ضرورة قبول جميع
الطلبة المستوفين للشروط ،ومؤكدا أن االتحاد
في خدمة الطلبة لمساعدتهم.
وك ـشــف ال ـف ــري ــح ،ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"،
عــن إضــافــة جامعة  University of Hullضمن
الجامعات التي تم استثناؤها أخيرا في المملكة
المتحدة ،وذلــك بعد تـحـ ّـرك اللجنة األكاديمية
المشتركة بين االتحاد والمكتب الثقافي الكويتي
بالمملكة المتحدة ،والتي تضاف الى  4جامعات
كانت مغلقة بسبب الضغط الـعــددي ،مبينا أن
الجامعات التي تم استثناؤها هيUniversity of :
salford University of sunderland ،University
.of lincoln ،Leeds Beckett University

وأضاف أن االتحاد سعى من قبل الى التوسع
في استثناء جامعات جديدة ،بعد اجتماعات مع
رئيس المكتب الثقافي د .فوزان الفارس والملحق
الثقافي د .فهد المضف ،تمت خاللها مناقشة
عــدد مــن القضايا الطالبية التي تهم إخواننا،
والمـسـنــا خــالـهــا ت ـعــاون الـمـلـحــق الـثـقــافــي مع
هذه القضايا.
وب ـ ّـي ــن أن االتـ ـح ــاد اج ـت ـمــع أي ـض ــا م ــع مــديــر
الـجـهــاز الــوطـنــي لالعتماد األكــاديـمــي وضمان
جودة التعليم ،د .حمد العدواني ،لبحث استثناء
الجامعات الموقوفة ،وكــذلــك قائمة الجامعات
المعتمدة ،مثمنا تعاون د .العدواني مع االتحاد.
وذكر أن االتحاد يحرص دائما على مصلحة
الطلبة ،مؤكدا أن استثتاء  5جامعات في المملكة
المتحدة ليس سوى بداية لتحقيق اعتماد قائمة
الجامعات فــي المملكة المتحدة ،والـتــي طالب
االتحاد بها في وقت سابق ،ونتمنى تحقيقها
في القريب العاجل.

بدء التسجيل في دورات خدمة المجتمع
والتعليم المستمر للفصل الدراسي الصيفي
اع ـ ـ ـلـ ـ ــن مـ ـ ــركـ ـ ــز خـ ـ ــدمـ ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
والتعليم المستمر بجامعة الكويت
ب ـ ـ ــدء ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي ج ـم ـيــع ال ـب ــرام ــج
والدورات التدريبية للفصل الدراسي
الـصـيـفــي بـعــد عـيــد الـفـطــر الـمـبــارك 9
يونيو المقبل إلى  27منه خالل أوقات
ً
الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي يــوم ـيــا م ــن ال ـســاعــة
 1 - 8:30ظهرا.
وبـهــذا الـصــدد ،ذكــرت مــديــرة مركز
خــد مــة المجتمع وا لـتـعـلـيــم المستمر
فــا طـمــة بـهـمــن أن ا لـتـسـجـيــل سيشمل
الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـط ــابـ ـي ــة وال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
والنسائية وتعليم اللغة االنكليزية
واللغات األجنبية المختلفة ،باإلضافة

إلى برامج ذوي االحتياجات الخاصة.
أ مــا عن نوعية البرامج المطروحة
في المركز ،فأوضحت أنها تتمثل في
ا لـبــرا مــج المتخصصة بتعليم اللغة
االنكليزية لألطفال وتعليم السباحة
والرياضة المائية ،والبرامج التربوية
وال ـتــأه ـي ـل ـيــة ل ـم ـع ـل ـمــي االح ـت ـي ــاج ــات
الخاصة وإ عــداد مترجم لغة اإل شــارة
ك ـم ــا ي ـق ــدم ا ل ـم ــر ك ــز دورات تــدر ي ـب ـيــة
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــاسـ ـ ــب اآلل ـ ـ ــي
وبرمجياته ،ودورات التوفل واآليلز
وال ـج ـي ـمــات ،عـلـمــا ب ــأن الـتـسـجـيــل في
دورات اللغة اإلنكليزية مستمر حتى
مــوعــد االخ ـت ـبــار  23يــونـيــو واكـتـمــال

ال ـعــدد ،كـمــا تـبــدأ ال ــدراس ــة فــي جميع
الدورات في  30يونيو وتنتهي في 7
أغسطس .2019
وفي الختام ،وجهت بهمن الدعوة
للراغبين في االلتحاق بدورات وبرامج
المركز لمراجعة موقع التسجيل خالل
ً
الفترة الصباحية يوميا من الساعة
 1 - 8:30ظ ـه ــرا ف ــي جــا م ـعــة ا ل ـكــو يــت
– م ــرك ــز خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع والـتـعـلـيــم
المستمر – الشويخ  -مبنى  12قسم
ال ـت ـس ـج ـي ــل والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة (ال ـ ــدف ـ ــع عــن
طريق الكي نت فقط) ،وزيارة المواقع
اإللكترونية للحصول على مزيد من
التفاصيل.

«التقدم العلمي» تطلق مجلة
«إم أي تي سلون» بالعربية
أط ـل ـق ــت "الـ ـتـ ـق ــدم ال ـع ـل ـمــي
ل ـل ـن ـشــر وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع" ،إحـ ــدى
ا لـشــر كــات التابعة لمؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،للمرة
األول ـ ــى ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي،
الـ ـت ــرجـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة لـمـجـلــة
"إم أي تــي س ـلــون" العالمية
الـمــرمــوقــة الـمـتـخـصـصــة في
م ـجــال اإلدارة ،ب ـهــدف إ ث ــراء
المحتوى العربي في مجالي
اإلدارة واالبتكار.
وصــرحــت مــديــرة بــرنــامــج
نـ ـ ـش ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة
وا ل ـت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــة فـ ــي إدارة
الثقافة العلمية بالمؤسسة
ب ـ ـ ــأن إط ـ ـ ـ ــاق ه ـ ـ ــذه ال ـم ـج ـل ــة
ال ـ ــرصـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة ي ـ ـ ـهـ ـ ــدف أي ـ ـضـ ــا
الـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي رفـ ــع
نـ ـسـ ـب ــة الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى الـ ـع ــرب ــي
ال ـم ـت ـخ ـصــص ب ــرف ــده ب ـم ــادة
عـلـمـيــة رصـيـنــة تـخــاطــب كل
م ــا ي ـح ـت ــاج الـ ـي ــه ال ـع ــام ـل ــون
في قطاعي اإلدارة واالبتكار
بالوطن العربي.
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــة
تـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى األب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث
الـعـلـمـيــة الـ ـج ــادة ،وتـسـتـقــي
م ــوض ــوع ــاتـ ـه ــا م ـ ــن م ـن ـصــة
م ـ ـع ـ ـهـ ــد مـ ــاسـ ــات ـ ـشـ ــوس ـ ـتـ ــس
للتكنولوجيا إلدارة األعمال
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
ا ل ــذي يـعــد مــن أ ه ــم المعاهد
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــوق ـ ــة ف ــي
مجاالت علمية متعددة.
وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ا ل ـم ـج ـل ــة
تقود الخطاب بين الباحثين
األك ــاديـ ـمـ ـيـ ـي ــن والـ ـم ــدي ــري ــن
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال

غالف المجلة

األعـ ـم ــال وغ ـي ــره ــم م ــن ق ــادة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤثـ ـ ــريـ ـ ــن حـ ـ ــول
التطورات والمستجدات في
م ـج ــال ال ـم ـم ــارس ــة اإلداري ـ ـ ــة،
و خــا صــة تـلــك ا ل ـتــي تشكلها
الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا وت ـ ـع ـ ـيـ ــد
صياغتها ،والتي تعمل على
تغيير كيفية ق ـيــادة األ ف ــراد
واالبتكار.
ويأتي إطالق هذه المجلة
ض ـمــن سـلـسـلــة ال ـم ـن ـشــورات
ال ـم ـت ـن ــوع ــة الـ ـت ــي ت ـص ــدره ــا
الـمــؤسـســة ،وتـضــم ع ــددا من
ال ـم ـج ــات ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـك ـتــب
والموسوعات الموجهة إلى
مـخـتـلــف ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع،
بهدف تعزيز الثقافة العلمية
وت ـ ــرسـ ـ ـيـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا ،فـ ـ ـض ـ ــا ع ــن
بــواب ـت ـهــا اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـتــي
تتيح للمتصفحين اال طــاع
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـس ــخ اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
لجميع اإلصدارات.

ةديرجلا
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خليل علي حيدر

الفوضى المرورية ال تطاق

لماذا اعتزل الكاتب الكويتي؟!
ّ
من أسباب انقراض كتاب
الكويت يأسهم من تعديل
األوضاع وإصالح الحال،
رغم كل الكتابات وتواصل
الشكوى! فعندما نتصفح
بعض المجالت الكويتية
القديمة قبل االستقالل،
وبعض أعداد السنوات
السابقة من أي صحيفة
حالية ،نجد أن اليوم
كاألمس ،وأن شكاوى اليوم
قد أثيرت أو أثير ما يماثلها
قبل أعوام.

كولن كال*

وليد عبدالله الغانم

فاجأ الزميل الكاتب "عبدالمحسن جمعة" ال ـقـ ّـراء في
ّ
مقال له يوم  2019 /5 /9في "الجريدة" بمالحظته أن "كتاب
الكويت ينقرضون"!
ّ
وذكر أن مساهمات الكتاب أمر أساسي ليس في إثارة
القضايا العامة ومناقشة المستجدات فحسب ،بل كذلك في
رصد مسار مختلف جوانب حياة أي مجتمع ،وبخاصة من
قبل الباحثين بعد أعوام ،في مسار المجتمع الكويتي ،وما
استجد وما اختفى من مظاهر.
ّ
وعبر الزميل عن قلقه لما يحدث في اإلعالم الكويتي،
ّ
فالكتاب الــذيــن يتناولون الـشــأن السياسي وال ـعــام "في
تناقص مستمر" بعد أن "تراجعت أعدادهم ،واعتزل الكثير
ّ
منهم ،ولــم يتبق من الكتاب الصحافيين المحترفين إال
قلة نادرة ،فيما عدا الهواة أو الذين يمارسون هذه المهنة
كعمل جانبي".
ً
ونعرف جميعا أن مالحظة األخ عبد المحسن ومخاوفه
قد تكون في محلها ،وإن كنا نفتقر إلى دراســة للظاهرة
وبعض اإلحصائيات المتعلقة بها ،غير أن المشكلة على
صلة كــذلــك بــأزمــة الصحافة الــورقـيــة وال ـقــدرات الخارقة
لإلنترنت والثقافة اإللكترونية وتسهيالت النقال وغير
ذلك ،مما تسبب في َ َنفور القارئ من التحليالت والمطوالت،
وأدى إلى "تقصير نفس" القارئ وزيادة استعجاله ،وتداعي
"الحائط الرابع" بين وقــوع الحدث ،والحديث عنه ،وبين
ّ
المستجدات والكتاب.
عــانــت الـكــويــت منذ س ـنــوات طويلة غـيــاب الصحافي
الـمـحـتــرف ،الـكــاتــب ال ــذي يكتب دون خلفية عقائدية أو
انتماء سياسي ،ومن الصعوبة بمكان أن يحترف أي كويتي
الصحافة كما في المجتمعات الغربية مثال ،فالمؤسسات
الصحافية في الكويت ليست مبنية على هــذا األســاس،
ً
ً
وال تتنافس فكريا وسياسيا في هــذا الميدان ،كما أنها
في الغالب تزن الكاتب والمقاالت بطرق تختلف عما عليه
الحال في البلدان الغربية ،وال يبدأ الكاتب الصحافي في
ً
الكويت مسيرته المهنية متطلعا إلى ما ينشده األوروبي
واألميركي وغيره.
وال أدري إن كانت إدارات الصحف الكويتية تجتمع
ّ
بكتابها بانتظام ،أو أن رئيس التحرير يكشف لهم ما لديه
ً
من معلومات ،أو أن لهذه الصحف أهدافا إعالمية واضحة،

أو أن لديها جدوال بالقضايا وسلما لألولويات الجديرة
بالطرح .وقــد أشــار األسـتــاذ عبدالمحسن إلــى مجموعة
من الدول العربية التي ال يمكن فهم الكثير من تطوراتها
ّ
دون متابعة إعالم الصحافة فيها والكتاب البارزين مثل
مصر والسعودية ،وكــذلــك البلدان الغربية ،فهل يصدق
هذا على الكويت؟ هل ظهور مقاالت لهذا الكاتب أو ذلك
ً
تمهيدا لقرار ما أو إجراء غير متوقع أو أي شيء ستتخذه
ً
الحكومة قريبا مـثــا؟ مــن المستبعد أن تجد تخطيطا
فكريا إال نــادرا في المسار السياسي الكويتي ،بل ليس
ّ
لدى الحكومة مجموعات من الخبراء أو المثقفين والكتاب
ممن يتابعون بانتظام مشاكل الكويت أو أوضاع جيرانها
والتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية القادمة،
وال يحاول أحد أن يطور رؤية الحكومة إلى المسائل القبلية
أو الطائفية أو عالقة الدولة بالدين أو تأثر اإلسالميين بما
في المنطقة من تطورات ومستجدات.
وتخاطب الصحافة من جانب آخر نصف أو ثلث السكان
وربما أقل بحكم التركيبة السكانية .وتكتب المقاالت عادة
من وجهة نظر الكويتيين وال تعكس بالضرورة معاناة
"الجاليات" و"الــوافــديــن" ،رغــم أنهم فــي حاجة ماسة إلى
إصالح األوضاع وتعديلها!
لم نعرف في صحافتنا كذلك الكاتب المختص بالشؤون
الكويتية ،كاتب يتابع كل صغيرة وكبيرة ويرصد الحكومة
والمجلس والقوانين والحياة العامة ،ويكتب بانتظام،
ويحلل األوضاع ويستعرض المخاطر ويحدد المسار.
مثل هذا المختص ال نراه حتى في الجامعات والمعاهد
لدينا إال القلة ممن يمزجون بين تخصصاتهم في الجامعة
والـحـيــاة اإلعــامـيــة واالجـتـمــاعـيــة ،وبـخــاصــة مــن يتابع
منهم االنتخابات والمناطق وشرائح الناخبين مثال ،ومن
األكاديميين وغيرهم ممن تستعين بهم برامج التلفزيون
و"الميديا" في المناسبات ،ولكن هل هم مختصون متابعون
لألوضاع بانتظام قبل هذه المشاكل وبعدها كما هي الحال
في أوروبا وأميركا أو حتى مصر؟
ً
من نواقص التغطية السياسية في الكويت إذا غياب
من يكرس وقتة واهتمامه لمتابعة تفاصيل وتشعبات
مجاله ،فالكويتيون يتبادلون أحاديث ظواهر الفساد في
كل المجالس والديوانيات كل يوم ،ولكن ال توجد حتى اآلن

فيما أعلم دراسة موثقة عن الظاهرة رغم وفرة المصادر
ّ
وغنى المراجع .وهناك مئات القانونيين ومنهم كتاب زوايا
ومحاضرون ،ولكن كم منهم يبرز في المقاالت والدراسات
الصحافية القانونية أو تجميع الوثائق في قضايا الفساد؟!
ّ
ومن أسباب "انقراض كتاب الكويت" ،إذا كانت الشكوى
ّ
غير قابلة للتجاهل" ،يــأس الكتاب مــن تعديل األوضــاع
وإصالح الحال" ،رغم كل الكتابات وتواصل الشكوى!
ونحن عندما نتصفح بعض المجالت الكويتية القديمة
قبل االسـتـقــال ،وبعض أع ــداد السنوات السابقة مــن أي
صحيفة حالية ،نجد أن اليوم كاألمس ،وأن شكاوى اليوم
قد أثيرت أو أثير ما يماثلها قبل أعوام.
ن ـظ ــرت م ـثــا ف ــي ف ـه ــرس "د .م ـح ـمــد ح ـســن ع ـبــدال ـلــه"
للصحافة الكويتية ،واخترت لكم بعض العناوين مثل:
 -1عبدالرحمن العوضي" :الرشوة أصبحت أهم مقومات
حياتنا اليومية"( .الطليعة .)1965 /12 /8
ً
 -2يــوســف محمد الـشــايـجــي" :ك ــن مـتـمـلـقــا"( .الـبـعـثــة،
أكتوبر .)1950
ً
 -3إبراهيم الشطي" :لو كنت طالبا لطالبت بثورة في
التعليم"( .أخبار الكويت.)1971 /1 /28 ،
 -4أبو بدر" :سياسة إرضاء الجميع وعلة العلل"( .الهدف،
.)1970 /7 /9
ً
 -5باقر خريبط" :ال نريد مزيدا من الديمقراطية"( .صوت
الخليج.)1971 /4 /8 ،
 -6نجيبة جمعة" :كثيرات من نساء الكويت أحسن من
الكثيرين في مجلس األمة"( .الهدف.)1966 /12 /8 ،
 -7محمود عـبــدالـقــادر (تـحـقـيــق)" :خــريـجــو الصحافة
الكويتيون لماذا ال يعملون في الصحافة؟"( .الـهــدف/2 ،
.)1970 /7
الكثيرون على قناعة بــأن مشاكل الكويت السياسية
خــاصــة ،ليست هــي الـعـصـيــة عـلــى ال ـحــل وال األص ـع ــب...
إن تـصــدت الحكومة لحلها ،وبـخــاصــة مــع وج ــود المال
والقوانين والشعب والمتعلم والمرأة المشاركة في الحياة
العامة.
المشكلة األصعب ،يــرى الكثيرون مثلهم ،والتي ربما
ّ
سببت انقراض الكتاب السياسيين ،صعوبة إقناع الحكومة
ً
بأن تفعل شيئا!

ديفيد كينير*

سياسة ترامب اإليرانية تزداد خطورة
ً
أصدر مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون تحذيرا
ً
قاتما وجهه إلــى إي ــران ،وأعـلــن أن الــواليــات المتحدة ستنشر
مجموعة حاملة الـطــائــرات أبــراهــام لنكولن وقــوة مــن قاذفات
القنابل في الخليج العربي بغية "توجيه رسالة واضحة ال لبس
فيها إلــى النظام اإليــرانــي مفادها أن أي هجوم على مصالح
الواليات المتحدة أو مصالح حلفائنا ُ
سيجابه بقوة شديدة"،
وأضاف أن الواليات المتحدة "ال تسعى وراء الحرب مع النظام
هجوم".
اإليراني" ،إال أنها "مستعدة بالكامل للرد على أي ّ
في جهد إضافي لتعزيز الضغط على النظام ،صنفت إدارة
ً
ً
ترامب أيضا حرس الثورة اإليراني منظمة إرهابية ،علما أن هذه
ُ
ً
ً
أول مرة تصدر فيها واشنطن تصنيفا مماثال ضد أحد مكونات
حكومة أمة أخرى ،فرد مجلس الشورى اإليراني بتمرير قانون
ّ
وقعه الرئيس حسن روحــانــي يعتبر هــذا القانون كل الجنود
األمـيــركـيـيــن فــي ال ـشــرق األوس ــط إرهــابـيـيــن ويـصـنــف حكومة
الواليات المتحدة دولة راعية لإلرهاب.
فــي الـمـقــابــل ،يـبــدو أن ال ـقــادة اإليــرانـيـيــن يــدرســون خطوات
الستئناف برنامج إي ــران الـنــووي ،فــا تــزال إي ــران حتى اليوم
ً
ملتزمة بـحــدود الصفقة النووية بشأن تخصيب اليورانيوم
وغيره من النشاطات المحظورة ،مع أنها لم تحصد سوى القليل
من الفوائد االقتصادية التي ُوعدت بها ضمن إطار هذا االتفاق.
ُ
ً
بدا هدف طهران خالل السنة الماضية المضي قدما بما أتيح
ً
لها ،مستغلة االستياء الدولي دبلوماسيا للتصدي للعقوبات
األميركية ،وانتظار تغيير النظام في واشنطن بعد انتخابات
عام  ،2020لكن اإلجماع السياسي بين النخب اإليرانية بشأن
مواصلة التمسك بالقيود النووية ينهار على ما يبدو.
م ــع اق ـت ــراب ال ــذك ــرى األولـ ــى الن ـس ـحــاب ت ــرام ــب م ــن االت ـفــاق
الـنــووي اإليــرانــي ،أدت دوام ــة الفعل ورد الفعل التي أطلقتها
اإلدارة األميركية بسبب حملة الضغط األقصى التي تمارسها
إلــى وضــع شديد الـخـطــورة ،وضــع ي ــزداد فيه خطر المواجهة
ً
العسكرية يوميا.
إذا تفاعلت إي ــران أو المجموعات التابعة لها مــع الضغط
األميركي بطريقة تؤدي إلى إراقة دماء أميركية أو ّ
توجه ضربة
قوية إلى بنية النفط البالغة األهمية في المنطقة ،فمن الممكن أن
تخرج المسائل عن السيطرة بسرعة.
ً
بخالف الـسـنــوات األخـيــرة مــن عهد أوبــامــا ،ال تتوافر راهنا
خطوط تواصل رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران إلدارة
األزمــة .ويبدو المتشددون من شتى األطــراف متعطشين للقتال
ويبحثون عن فرص لتصعيد التوتر بدل التهدئة.
إذا لم يطرأ أي ّ
تبدل على األوضاع ،ال يريد ترامب على األرجح
ً
حربا أميركية أخرى في الشرق األوسط ،ولكن إذا استمددنا العبر
من الماضي ،نتوقع أن يدفعه حدسه إلى الرد على أي استفزاز
إيــرانــي بـخـطــاب عــدائــي يـصــب الــزيــت عـلــى ال ـنــار ،وم ــن السهل
ً
أيضا ُّ
تخيل أن يقود سلوك إيــران إلى ضغط سياسي حاد من
المتبرعين اليمينيين الداعمين للرئيس ،وصقور الكونغرس،
ً
والحلفاء اإلقليميين يدفع ترامب إلى شن عمل العسكري ،علما
أن هــذه القوى ذاتها التي ضغطت على ترامب لالنسحاب من
الصفقة اإليرانية.
ً
ما عاد الرئيس محاطا بمستشار األمن القومي السابق هربرت
ماكماستر ،ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس ،وغيرهما من
السياسيين المتزنين الهادئين ،على العكس ،يحيط نفسه اليوم
ً
بمستشارين مثل بولتون ،فضال عن وزير الخارجية مايك بومبيو
الذي لطالما دعا إلى حرب ضد إيران.
يبدو أن مستشاري تــرامــب يفكرون الـيــوم فــي هــذه النتيجة
بالتحديد وفي مبرراتها القانونية المتاحة .خالل جلسة استماع
الشهر الماضي أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ،
سأل السيناتور الجمهوري راند بول بومبيو عما إذا كان تفويض
استعمال القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة والقوات التابعة
لها في عام  2001يمنح إدارة ترامب صالحيات السير إلى الحرب
مع إيران .رفض بومبيو تقديم جواب واضح مباشر ،إال أنه قال
إن إدارة ترامب تعتقد أن ثمة رابطا بين إيران وتنظيم القاعدة.
ما يزيد الطين بلة أن استئناف إيران نشاطاتها النووية سيدفع
إسرائيل ،كما نتوقع ،إلــى الـعــودة إلــى تهديداتها بتنفيذ عمل
عسكري والتي اعتدناها بين َ
عامي  2009و ،2012لكن الواليات
ّ
المتحدة في هذه المرحلة ستشجع الضربات اإلسرائيلية على
األرجح بدل أن تسعى إلى كبحها ،فقد كان دعم ترامب لحكومة
ً
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو راسخا وغير مشروط.
لكن كل هذا يقودنا إلى لحظة بالغة الخطورة ،وقبل أن تخرج
المسائل عن السيطرة ،من الحكمة أن تضبط اإلدارة األميركية
خطابها ،وتفتح قـنــوات رفيعة المستوى مــع طـهــران ،وتعرب
عــن اسـتـعــدادهــا لـلـعــودة إلــى الصفقة الـنــوويــة كنقطة انطالق
في مفاوضات جديدة ،لكن احتمال أن تسلك اإلدارة هذا الدرب
مـعــدوم .على الـعـكــس ،تــراهــن بكل مــا تملك على استراتيجية
الضغط األقصى .وثمة أدلة متراكمة على أنها تسير نحو الحرب،
سواء أدرك ترامب ذلك أم ال.
*«فورين بوليسي»

زوايا ورؤى

باسيل كاليمون*

من المسؤول عن الفوضى المرورية المهلكة التي
نعيشها؟ أليست وزارة الداخلية التي نرى دورياتها
تقف عند التقاطعات وإشارات المرور في حين
ينشغل أفرادها بهواتفهم تاركين واجباتهم
الوظيفية في الشارع؟ أليست وزارة الداخلية التي
تتصرف مع هذه األوضاع بردود األفعال وحسب ما
ينشر في وسائل التواصل؟
زحمة الـسـيــارات ليست هــي الهم الــذي يقض مضاجع
رواد الطريق فحسب ،فلو كانت الزحمة في شوارع طبيعية
وطــرق نظيفة ونـظــام م ــروري محترم لهانت آثــارهــا على
ً
ال ـنــاس ،لكننا فــي الـكــويــت نـعــانــي أضـعــافــا مضاعفة مع
الــزحـمــة بسبب ت ــردي أوض ــاع ال ـطــرق ومصيبة الحصى
المتطاير والحفر العميقة ،ثم الفوضى المرورية العارمة
في الشوارع في كل حين.
ً
ال نشاهد يوميا معالم هذه الفوضى التعيسة من الشباب
الطائشين والمتهورين فقط كما كــان الناس يشكون في
السابق ،إنما من قــادة الشاحنات الكبيرة قبل السيارات
ال ـص ـغ ـيــرة ،وم ــن ب ــاص ــات ش ــرك ــات الـنـقــل بــأنــواع ـهــا الـتــي
تجوب الـشــوارع ،وهــي خالية من الــركــاب ،ومــن الــدراجــات
ا لـنــار يــة للمطاعم ا لـتــي يسابقنا أصحابها فــي السكيك،
ومن التكاسي الجوالة التي تقف في كل حارة وبكل جهة،
وال يعبأ أصحابها بمن خلفهم ،ومن آالف السائقين الذين
يقودون سيارات مهترئة بدون رخصة أو برخصة منتهية
أو حصل عليها بدون وجه حق ،كل هذه المعالم عنوانها
واحد :ضعف الداخلية وغياب الردع واختفاء رجال المرور
من الطريق والجرأة على اختراق القانون.
ً
في كل مشوار تسلكه يوميا تشاهد هذه التجاوزات في
وضح النهار ،وأما الكارثة الكبرى التي يشترك فيها الشباب
والبنات والرجال والنساء بال مباالة فهي استخدام الهاتف
النقال أثناء القيادة بكتابه الرسائل وقراءتها ،واالطالع على
برامج التواصل االجتماعي واالندماج فيها ،ونسيان أمر
الطريق في الخط السريع أو عند الدوار أو إشارة المرور،
وهذه من أخطر العادات الطارئة علينا في الشارع ،وتكاد
تكون السبب األول للحوادث اليومية المختلفة صغيرها
وكبيرها ،وبغض النظر عن أي قانون فمن الواجب علينا
ً
جميعا أن نكافح هذه اآلفة الفتاكة لمصلحتنا ومصلحة
كل ّ
رواد الطريق.
من المسؤول عن هذه الفوضى المرورية المهلكة؟ أليست
وزارة الداخلية التي نرى دورياتها تقف عند التقاطعات
وإشارات المرور في حين ينشغل أفرادها بهواتفهم تاركين
واجباتهم الوظيفية في الشارع؟ أليست وزارة الداخلية التي
تتصرف مع هذه األوضاع بردود األفعال وحسب ما ينشر
في وسائل التواصل؟ أليست وزارة الداخلية التي تترك
الفوضى المرورية تنمو وتتضخم في ظل غياب خططها
الفعالة ووجودها الصادق في الطرق؟
يا ترى ماذا عن المجلس األعلى للمرور؟ وما دوره؟ وما
برامجه؟ ومــا أعماله التي ال نــراهــا وال نجد آثــارهــا على
ً
أرض الواقع؟ وأخيرا أين الحس الوطني والهم االجتماعي
للمواطن والمقيم في حماية الطريق بااللتزام بالقانون،
وتــرك المخالفات ،واإلبــاغ عن التجاوزات الخطيرة التي
يراها أمامه في كل حين؟
إن الفوضى المرورية كارثة وطنية وخطر محقق على
الناس وجب على وزارة الداخلية أن تواجهه بجدية ،وتعيد
ً
ً
األمور إلى نصابها حماية ألرواح البشر أوال ،ثم تجميال
لصورة الوطن.
والله الموفق.

كالي فولر راين بيرغ*

ديفيد كينير*

االختبار الكبير األول لزيلنسكي
برزت مسألة مهمة في مرحلة ما بعد االنتخابات
فــي أوكــرانـيــا ،ففي مقابلة مقلقة ألنــدريــه بــوهــدان،
محامي الرئيس المنتخب فالديمير زيلنسكي ،حافظ
أسراره ،ومستشاره السياسي ،كشف أنه ما زال يعمل
ً
محاميا لرجل األعمال الثري إيهور كولومويسكي في
مسألة تأميم "برايفت بنك" ،لكن هذا التأكيد ،إذا قبله
ً
ً
الرئيس المنتخب ،يشكل خطرا كبيرا يهدد أجندة
اإلصالح في عهد زيلنسكي.
ُ
اعتبرت عملية تأميم "برايفت بنك" في أواخر عام
 2016خطوة مهمة الستمرار القطاع المصرفي في
أوكرانيا ،فكشفت عمليات التدقيق في موقف هذا
ً
ً
المصرف المالي أنه كان يعاني عجزا ضخما مقارنة
ً
برسملته .وكان سبب ذلك قروضا متعثرة وصلت
قيمتها إلى مليارات الــدوالرات ،باإلضافة إلى ذلك،
ً
ُمنحت نسبة كبيرة جدا من هذه القروض المتعثرة
إل ــى ش ــرك ــات يــديــرهــا الـمـســاهـمــون ف ــي الـمـصــرف،
ً
وخصوصا إيهور كولومويسكي ( )%49وهيناديه
بوهولوبوف ( ،)%49لذلك احتاج "برايفت بنك" إلى
عملية إعادة رسملة ضخمة نفذها المصرف المركزي
ّ
األوك ــران ــي بموجب اتـفــاق ســلــم هــذا الـمـصــرف إلى
الــدولــة .نتيجة لذلك ،الحقت الدولة كولومويسكي
وغيره من المساهمين بغية استعادة مبالغ ضخمة
من المال ُسحبت من المصرف.
حجم األم ــوال المرتبطة بإخفاق هــذا المصرف
ضخم ،فكشفت عملية التدقيق عن نقص في رأس
المال بلغ  5.65مليارات دوالر ،ويهدد نقص مماثل
ً
إيــداعــات أكثر مــن  20مليونا مــن عمالء المصرف.
وبما أن "برايفت بنك" المصرف التجاري األكبر في
أوكــرانـيــا ،فــا شــك أن انـهـيــاره ي ــؤدي إلــى تداعيات
ً
مهولة على النظام المصرفي ويؤثر سلبا في عملية
التعافي االقتصادي الهشة.
نتيجة لذلك ،اعتبر صندوق النقد الدولي إعادة
هيكلة هذا المصرف خطوة بالغة األهمية ألنه هدد
ّ
استقرار أوكرانيا المالي ،وقد شكلت األموال اإلضافية
التي استلزمتها إع ــادة الهيكلة هــذه نسبة كبيرة
من الناتج المحلي اإلجمالي في البلد ،لذلك يمثل
اإلخفاق في استعادة أي من الخسائر التي تسبب بها
ً
ً
المساهمون السابقون ثقال كبيرا ُيضاف إلى عبء
الدين الصخم الملقى على كاهل أوكرانيا.
ً
لـكــن كــولــومــويـسـكــي نـجــح أخ ـي ــرا فــي الحصول
على حكم صادر عن محكمة دنيا يقضي بأن عملية
تأميم "برايفت بنك" غير مشروعة ،واستأنف وزير
ال ـمــال وال ـم ـصــرف ال ـمــركــزي األوك ــران ــي ه ــذا الـقــرار
ً
ّ
أمــام محكمة أعلى ،وشكل هذا الحكم أيضا محور
اجتماع لمجلس األم ــن الوطني دعــا إليه الرئيس
ـاض
بوروشينكو ،وبما أن هــذا الحكم صــدر عــن قـ ٍ
ُيشتبه في تقاضيه رشوة في السابق ،تحوم شكوك
ً
كثيرة حــول مصداقيته ،ونـظــرا إلــى حجم الفساد
المتفشي في النظام القضائي ،ثمة احتمال أن يكون
ً
حكم المحكمة األعلى غير نزيه أيضا.
فــي ظــل ظ ــروف مـمــاثـلــة ،يـجــب أن ي ـكــون موقف
ً
الرئيس المنتخب زيلنسكي حازما ،ومن الضروري
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ديفيد كينير*

معركة شد الحبل بين الواليات المتحدة وروسيا قد تخرب فنزويال

أن يبعد محامي كولومويسكي ،بــوهــدان ،عــن أي
قرار ُيتخذ في األوساط المحيطة به بشأن "برايفت
بنك" ،ويمثل أي دور يواصل بوهدان تأديته في هذه
ً
ً
ً
المسألة تضاربا واضحا وجليا في المصالح .ومن
المؤكد أن الشعب األوكراني سيفهم خطوة مماثلة
على أنها إشارة إلى أن مصالح رجل األعمال الثري
ه ــذا ُيـ ـ ّ
ـروج لـهــا بــواسـطــة الـ ُنـفــوذ الـسـيــاســي ،كذلك
سيتضح أن كل الوعود التي أطلقت عن رفع سيطرة
األثرياء عن الحكومة فارغة بالكامل ،وسيتبين أن
تعهد زيلنسكي الرئيس في حملته ،محاربة الفساد،
ليس إال رياء ،ونتيجة لذلك قد يخسر الرئيس بسرعة
مصداقيته في نظر الشعب.
ذك ــر مستشارو زيلنسكي أن "بــرايـفــت بـنــك" لن
ُيعاد إلــى كولومويسكي ،ومــن الـضــروري دعــم هذا
ً
الموقف بوضوح ،إذ تنشأ هنا خصوصا حاجة إلى
تعهد باستخدام كل األساليب المتاحة بغية مقاومة
جهود كولومويسكي الرامية إلى إلغاء عملية التأميم
وتفادي إعادة دفع األصول التي ُسلبت من المصرف
من خالل عمليات إقراض ال أساس تجاريا لها.
يجب أال يقتصر هذا االلتزام على االكتفاء باحترام
"األح ـك ــام القضائية" ال ـص ــادرة عــن نـظــام المحاكم
الفاسد في أوكرانيا ،بل يلزم أن يشمل تدابير خاصة
هدفها محاربة أي تــراجــع مماثل ،ولـهــذه المسألة
أهمية مالية كـبــرى ،لــذلــك مــن ال ـضــروري التوصل
إلى تدابير فاعلة لحماية موازنة الدولة وماليتها
من األذى.
إذا لــم ّ
يتقيد زيلنسكي بـهــذا الـمـســار ،فستكون
ً
ً
العواقب وخيمة ،وستعاني شعبيته انخفاضا حادا،
مما يؤدي إلى تراجع كبير في الدعم الذي يحظى به
حزب "سلوها نارودا" أو "خادم الشعب" في انتخابات
المجلس األعلى األوكــرانــي ،وإذا أخفق الحزب في
تحقيق كتلة كبيرة في هذا البرلمان ،فذلك يعني أن
أجندة إصالحات زيلنسكي لن تنال التأييد الكافي.
كــذلــك ل ــن ت ـعــود ال ـمــؤس ـســات ال ـمــال ـيــة الــدول ـيــة،
ً
وخصوصا صندوق النقد الدولي ،تثق بأوكرانيا،
وقد تمتنع عن منحها مساعدة مالية إضافية ،ومع
اقتراب موعد تسديد دفعات عالية المستوى ،تواجه
ً
ً
أوكــرانـيــا خـطــرا كـبـيــرا يـهــدد بتعثرها وقــد تنهار
عملتها الهريفنا ،كذلك سيتبدد االستقرار الهش
َ
الذي ُحقق في مجالي الموازنة والنظام المصرفي،
وس ـت ـكــون ال ـخ ـضــات م ـهــولــة وسـيـعـجــز ال ـب ـلــد عن
مواصلة السير في االتجاه الجديد المليء باألمل.
*«المجلس األطلسي»

يــراهــن القائد الفنزويلي خ ــوان غــوايــدو على أن
تساهم التظاهرات المدنية الضخمة واالضــرابــات
الـعــامــة فــي زعــزعــة والء الـجـيــش للحاكم المستبد
نيكوالس مادورو ،وإنهاء حالة المواجهة السياسية
في كاراكاس ،فقد لقي كثيرون حتفهم ،وال شك أننا
سنشهد المزيد من أعمال العنف ،لكن تفادي هذه
األعمال مهم ألن األسلوب السلمي ينجح في إسقاط
الحكام المستبدين بفاعلية أكبر من أي مقاربة أخرى.
ّ
ً
تتبع حركات االحتجاج المحلية غالبا مسارات
تبدأ بالمواجهة ثم العنف فالتدخل األجنبي ،وفي
ً
فنزويال ،أقحم بوتين نفسه شخصيا في هذا الصراع،
ً
ً
ً
حاضا مادورو على عدم الهرب ومرسال عمالء روسا
وأسلحة إلى فنزويال ،كذلك درست الجمعية الوطنية
الفنزويلية فـكــرة اللجوء إلــى الــدسـتــور كــي تطالب
عالنية بمساعدة عسكرية خارجية بموجب مسؤولية
الحماية ،حتى إن البعض يحضون ترامب على إنهاء
هذا الخطر المعتمل ،لكن غزو فنزويال ليس الحل،
في الوقت الراهن على األقــل .عندما نــدرس الجهود
الناجحة التي تشبه ما يقوم به غوايدو وزمالؤه في
فنزويال اليوم ،نتوصل إلى نموذج فاعل :لكي تنجح
هذه الحركة ،يجب أن تملك األعداد واالنضباط .لكن
األهم من ذلك ضرورة أن تلهم َمن هم في قوى األمن
في الدولة على تبديل والئهم.
ُ
يشير كل ما كتب عن المقاومة المدنية إلى قاعدة
 ،%3.5ومـ ــا م ــن ح ــرك ــة حـظـيــت ب ـم ـشــاركــة نــاشـطــة
وم ـس ـتــدامــة م ــن  %3.5م ــن ال ـش ـعــب أخ ـف ـقــت ،حتى
إن بعضها نـجــح بــأقــل مــن ذل ــك بكثير ،وف ــق إريـكــا
تشينويث ،عـضــو فــي هيئة ال ـتــدريــس فــي مــدرســة
كينيدي في جامعة هارفارد.
نزل عشرات اآلالف إلى شــوارع فنزويال ،ولكن ما
األعداد المطلوبة لإلطاحة بمادورو؟ لنفترض أن عدد
ً
السكان خمسة وعشرون مليونا (بعدما هرب نحو
ثالثة ماليين الجئ أو أكثر) .تشير عملية حسابية
ً
ً
بسيطة إلى أن الرقم السحري يكون مليونا تقريبا ،وال
شك أن من الصعب التدقيق في األرقام في بيئة متقلبة
ً
مماثلة ،ولكن َّمن الممكن بلوغ الحشد المطلوب قريبا،
هذا إذا لم ُيحقق بعد .إال أن العدد المطلق ليس وحده
المهم ،وإلرغــام مــادورو على الرحيل يجب أن يكون
ً
ً
الحشد منوعا أيضا (من حيث الطبقات االجتماعية،
ً
ً
والفئات العمرية ،والجنس) ومنتشرا جغرافيا.
ُ
باختصار ،تظهر األبحاث أن احتمال رحيل ّمادورو
ي ــزداد كلما بــدا المناهضون له نسخة مصغرة عن
المجتمع الفنزويلي أكثر منه مجموعة من المتظاهرين
العاديين .يؤدي مثيرو الشغب العنيفون إلى تراجع
أعداد المتظاهرين بما أن َمن يترددون في االنضمام
إلــى التظاهرات سيقررون البقاء فــي المنزل ،حيث
ينعمون بأمان نسبي ،كذلك يدفع العنف قوى األمن
إلى استخدام تدابير مريعة أو حتى يبرره إلى حد
ً
مــا ،لكن الشعب الفنزويلي ظل منضبطا على نحو
مذهل حتى اليوم.
ولكن فــي األوض ــاع اليائسة كتلك التي تمر بها
فنزويال الـيــوم ،إذا لجأت المعارضة إلــى العنف أو

بــاألحــرى عندما تقوم بــذلــك ،يتراجع بقوة احتمال
رحيل مادورو من دون تدخل أجنبي .بكلمات أخرى،
تكشف األب ـحــاث أن العنف يقلص األعـ ــداد ،فـيــزداد
ً
الوضع سوءا بسرعة ،مما يعزز احتمال أن يعمد كال
الطرفين ،مادورو وغوايدو ،إلى الدعوة لتدخل أجنبي
من روسيا وفنزويال على التوالي.
ّ
هل ّ
يبدل الجيش والءه؟ لطالما شكلت عمليات
الفرار محور السؤال األكثر أهمية .أظهر مادورو حتى
اليوم أنه قادر على اكتشاف الثورات ،صحيح أن 1500
ً
جندي تقريبا فروا ،إال أن كبار المسؤولين العسكريين
لم ّ
يبدلوا والءهم ،لكن هذا الوضع قد يتبدل بسرعة من
ُ
ُ
خالل مفهوم يدعى "االرتداد" ويعرفه عالم االجتماع
في جامعة روتجرز كورت شوك بأنه تراجع في قوة
وشرعية سلطة تستخدم القمع العنيف ضد مدنيين
يمارسون حق التظاهر السلمي.
عندما تمارس القوى األمنية التابعة للنظام أعمال
عنف غير مـبــررة ضــد متظاهرين ُسلميين ،تجذب
ً
أع ـ ــدادا أكـبــر إل ــى ال ـش ــارع ،وكلما كــثــرت فــي وسائل
التواصل االجتماعي صور النظام وهو يقود الدبابات
ً
في وجــه الحشود ،يضرب مدنيين عــزال في األزقــة،
ويطلق النار بدون تمييز من األبنية ،ارتفعت أعداد
المتظاهرين ،وقد يدفع هذا القوى األمنية إلى تبديل
حساباتها ،مما يؤدي في الحال إلى ارتفاع سريع في
أعداد الفارين.
ً
نالحظ أيضا إشارات إلى انقسام النخبة ،فيعكس
ـارض البارز
إط ــاق الـســراح العشوائي للقائد الـمـعـ ِ
ليوبولدو لوبيز بعد نحو خمس سنوات في اإلقامة
الجبرية وعجز النظام عن إصدار حتى مذكرة اعتقال
بحق غوايدو مدى التفكك في برج الحاكم المستبد.
ال يستطيع أحد في هذه اللحظة بالتحديد التوقع
بثقة حول مصير الديمقراطية في أي بلد ،فكيف إذا
كــانــت فــي فـنــزويــا؟ لكننا نستطيع أن نستخلص
بعض األفكار العامة عن مستقبل مادورو من أبحاث
العلوم السياسية.
ش ــددت ال ــوالي ــات المتحدة الـعـقــوبــات على نفط
ّ
فنزويال الخام ،الذي يشكل مصدر األموال المشروع
األخير المتاح للنظام ،وما زال كثيرون يبحثون بدأب
على صعيد دولي عن المواضع التي خبأ فيها النظام
ُ
ما نهبه من مال .تعتبر هذه الثروة المسروقة ضرورية
الستمرار أي حاكم مستبد.
في الختام ،يظل األهم البقاء في السلطة :إذا واصل
ً
الفنزويليون نزولهم إلى الشارع يوما بعد يوم بأعداد
أكبر وتنوع أوسع ،متظاهرين بطريقة سلمية ،فيما
ّ
تضيق واشنطن الخناق على مادورو من الخارج ،ال
شك أن مادورو سيهرب إلى كوبا أو روسيا وهو يجر
أذيال الخيبة.
ولكن إذا تحولت فنزويال إلى شرك حرب بالوكالة
ً
بين روسيا والواليات المتحدة ،فلن تحمل النتائج إذا
ُ
راحة تذكر لشعب فنزويال المحاصر أو لمن يشعرون
َ
بالقلق حيال العدو الراسي جنوب الحدود األميركية.
* «ناشيونال إنترست»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.603

4.714

6.062

2.592 2.941 3.284

تقرير اقتصادي

النمو السكاني للكويتيين طبيعي ...باألرقام ال األوهام
لسوق العمل حتى 2030
القادمين
كعدد
نقرأه
عندما
مستحق
رقم
مواطن
ألف
400
من
القلق
●
ً
ً
ً
● صحة فرضية التزوير تتطلب نموا سكانيا للمواطنين من  4.5إلى  %5سنويا وهو ما لم يحدث
تتطلب فرضية وجود أكثر
من ًً 400ألف مواطن مزور
نموا سكانيا نسبته ًمن 4.5
إلى  5في المئة سنويا ،وهو
ما لم يحدث في الكويت
قط منذ تحريرها ،وال حتى
في السنوات السابقة للغزو
العراقي ،حسب بيانات
اإلدارة العامة لإلحصاء.

ُ
تسمع فــي الـكــويــت منذ فـتــرة ليست
بالطويلة أصوات في الدواوين ووسائل
ً
الـتــواصــل ،وص ــوال إلــى البرلمان ،تجزم
بــوجــود اخـتــال غير طبيعي فــي النمو
السكاني للمواطنين منذ تحرير البالد
مــن ال ـغــزو ال ـعــراقــي ،وأن ه ــذا االخـتــال
تجاوز  400ألف شخص ،أي  28في المئة
من المواطنين ،وبالتالي ال يستحقون
نيل الجنسية الكويتية ألنهم مزورون.
ويعرف النمو السكاني في أي دولة
بــأنــه ال ـفــارق بـيــن ع ــدد الـمــوالـيــد مقابل
الوفيات ،إلى جانب النمو الحاصل من
الهجرة  -إن وجدت  -ولعل هذا التعريف،
إلى جانب حساب األرقام ،ينفيان بشكل
كبير الكثير من األوهام المتعلقة بدخول
شعب آخر إلى الكويت بعدد ضخم دون
أن يستشعر بهم أحــد وقتها ( )...فعدد
الكويتيين في عام الغزو  1990كان يبلغ
 599ألف مواطن  -حسب بيانات البوابة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الــرس ـم ـيــة  -بـيـنـمــا يبلغ
متوسط نمو السكان التراكمي منذ ذاك
العام إلى العام الماضي  3.13في المئة،

وهذا يعني احتساب كل سنة على حدة
 كما يوضح الجدول  -بناء على السنةالسابقة ،وبالتالي ستنتج زيادة سكانية
مختلفة في كل عــام ،وبشكل تصاعدي
فــإن كانت الــزيــادة في عــام  1991بـ 17.7
ألف مواطن ليصبح إجمالي المواطنين
ً
وقتها  617.7ألـفــا فــإن الــزيــادة فــي عام
 1992تقاس مقارنة بالسنة السابقة ،أي
ً
 1991ليبلغ عــدد المواطنين  637ألفا،
ً
وصــوال بحساب نفس النسبة إلــى عام
 2018إل ــى ع ــدد  1.402مـلـيــون مــواطــن،
وه ــو ع ــدد مـتـســق مــع ع ــدد المواطنين
ً
الكويتيين المسجلين رسميا في سجالت
الـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة ف ــي نـهــايــة الـعــام
الماضي عند  1.403مليون مواطن.

النمو التراكمي
ويتضح من األرقــام أعــاه أن النسبة
التي بني عليها القياس كنمو سكاني
تــراك ـمــي « »3.13ف ــي ال ـم ـئــة نــات ـجــة عن
متوسطات النمو السكاني حسب الخطط

النمو السكاني للكويتيين (بااللف) بين  1990و2018
السنة
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

عدد الكويتيين
617.7
637
656.9
677.4
698.6
720.4
742.9
766.1
790
814.7
840.2
866.4
893.5
921.4

السنة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

الخمسية السنوية  -الموضحة في الرسم
ال ـب ـيــانــي  -إذ بـلـغــت ب ـيــن ع ــام ــي 1990
و 1994ما نسبته  3.67في المئة ،ومن عام
 1995إلى عام  1999ما نسبته  3.45في
المئة ،ومن عام  2000إلى  2004ما نسبته
 3.28فــي الـمـئــة ،وم ــن  2005إل ــى 2009
بواقع  3.04في المئة ،لتدنو نسبة النمو
السكاني من  2010إلى  2015بالغة 2.61
في المئة ،وتصل في السنوات من 2015
إلى  2018إلى  2.5في المئة ،ويتضح من
خ ــال ه ــذه ال ـس ـنــوات أمـ ــران أســاسـيــان،
أولهما أن الزيادة السكانية للمواطنين
الكويتيين خالل الـ 28سنة الماضية كانت
طبيعية ومتسقة مع المعدالت الطبيعية،
والتي تتناسب مع تشجيع الدولة على
اإلن ـ ـجـ ــاب ،م ـثــل ال ــدع ــوم ــات ال ـمــال ـيــة أو
المنافع االجتماعية من صحة وتعليم
وغيرهما ،وثانيهما أنــه لــم يـحــدث في
أي عام من أعوام البحث طفرة في النمو
السكاني كنتيجة «الهجرة».
ورغــم تشجيع الــدولــة على اإلنجاب،
ً
ف ـ ــإن هـ ـن ــاك ت ــراجـ ـع ــا ف ــي ن ـس ـبــة الـنـمــو

الـسـكــانــي بـشـكــل الف ــت خ ــال الـسـنــوات
األخ ـي ــرة مـقــارنــة بـنـهــايــة الثمانينيات
من  4.13في المئة إلى  2.5في السنوات
ً
األخيرة ،نظرا لتزايد صعوبات المعيشة
والسكن ،وميل األســر إلــى اإلنـفــاق أكثر
ً
ع ـلــى الـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص بـ ــدال م ــن ال ـعــام
المجاني ،والوعي االجتماعي بالتركيز
على جودة األبناء ال عددهم فقط.

فرضية التزوير
أمــا فرضية وجــود أكثر من  400ألف
ً
ً
م ــواط ــن مـ ــزور فـتـتـطـلــب ن ـم ــوا سـكــانـيــا
ً
نسبته من  4.5إلــى  5في المئة سنويا،
وهــو مــا لــم يحدث فــي الكويت قــط منذ
تحريرها ،وال حتى في السنوات السابقة
للغزو ال ـعــراقــي ،حسب بـيــانــات اإلدارة
العامة لإلحصاء ،وبالتالي فإن احتمال
دخ ـ ــول ش ـعــب ج ــدي ــد ع ـلــى الـكــويـتـيـيــن
يـتـضــاءل إل ــى حــد بـعـيــد ،ويـحـتــاج إلــى
إثباتات حسابية ومادية ممن يتبنى مثل
هذه الفرضية.

متوسط النمو السكاني للكويتيين منذ عام  1985إلى 2018

عدد الكويتيين
940.8
970.2
1.000
1.031.3
1.063.5
1096.7
1131
1166.4
1202.9
1240.5
1279.3
1319
1360.2
1402

أسعار النفط تتراجع مع نمو المخزونات األميركية
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86
ً
سنتا في تــداوالت أمس األول ليبلغ 72.10
ً
ً
دوالرا مـقــا بــل  72.96دوالرا لـلـبــر مـيــل في
ً
تداوالت يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،تراجعت أسعار
النفط أمس ،بعدما أظهرت بيانات صناعية
زيادة في مخزونات الخام األميركية إضافة
إلــى تعهد السعودية بالحفاظ على تــوازن
األسواق.
غير أن محللين قــالــوا إن أس ــواق النفط
ال ت ــزال فــي حــالــة مــن شــح اإلمـ ــدادات وسط
تخفيضات اإلن ـتــاج الـتــي تـقــودهــا منظمة

البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتصاعد
التوتر السياسي في الشرق األوسط.
وتراجعت العقود اآلجـلــة لخام القياس
ً
العالمي برنت  39سنتا أو  0.5في المئة إلى
ً
 71.79دوالرا للبرميل.
وانـخـفـضــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام غــرب
تكساس الوسيط األميركي تسليم يوليو
ً
ً
 59سنتا أو  0.9في المئة إلى  62.54دوالرا
للبرميل .وانـقـضــى أجــل عقد يونيو أمس
ً
بــا ل ـت ـســو يــة ع ـن ــد  62.99دوالرا لـلـبــر مـيــل
ً
بانخفاض  11سنتا.
وقـ ـ ــال م ـع ـه ــد ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،إن
مخزونات الخام األميركية ارتفعت بمقدار

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

لم يشهد النمو
السكاني خالل ٢٨
ً
عاما أي ارتفاع غير
طبيعي ناتج عن
عامل «الهجرة»

 %44.4نمو فائض الكويت
التجاري مع اليابان

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  86سنتا ليبلغ  72.10دوالرا

 2.4مليون برميل في األسبوع الماضي إلى
 480.2مـلـيــون بــرمـيــل مـقــارنــة مــع توقعات
المحللين بانخفاضها  599ألف برميل.
وإلــى جانب العوامل األساسية للسوق،
يراقب تجار النفط التوترات بين الواليات
المتحدة وإيران.
وتـصــاعــدت هــذه الـتــوتــرات منذ أن أعــاد
ترامب فرض عقوبات على صــادرات النفط
اإليرانية في محاولة لتكبيل اقتصاد إيران
وإجبارها على وقف برنامجها النووي.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ـ ــر ،شـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة
الــروســي ألكسندر نــوفــاك على أن التعاون
مع السعودية يضمن توازن العرض والطلب

ولعل رقم  400ألف مواطن يستحق أن
ً
يكون باعثا للقلق من زاوية أخرى بعيدة
عــن أوه ــام الـتــزويــر ،وذل ــك فــي كــون هذا
الرقم يماثل عدد القادمين لسوق العمل
خالل الـ 12عاما القادمة ،في وقت تعاني
ال ــدول ــة الـعـجــز ع ــن خـلــق ف ــرص الـعـمــل،
وإنفاق أكثر من نصف ميزانياتها على
الرواتب وما في حكمها من مصروفات،
كـمــا أن ــه قــريــب م ــن رق ــم نـحــو  500ألــف
مواطن بال سكن مستقل ،أو حوالي 580
أل ــف طــالــب وطــالـبــة يتلقون مستويات
تعليمية منخفضة ،مقارنة بما ينفق على
التعليم من أموال ،وغير ذلك من تحديات
لمعظم الكويتيين والمقيمين تشمل
خدمات الصحة والطرق وغيرها كثير.
فلذلك قد ال يكون طــرح عــدد مــزوري
الجنسية الضخم والمبالغ فيه من زاوية
عنصرية فقط ،بل يمكن أن يكون لتبرير
فشل الدولة في تقديم خدماتها أو تنفيذ
مـســؤولـيــاتـهــا ،وعـنــدهــا يسهل ق ــول إن
ال ــ 400ألــف مواطن الذين تعاني الدولة
فــي خلق فــرص عمل لهم هــم نتاج 400
أل ــف م ــزور للجنسية ،وينسحب األمــر
على التعليم والـصـحــة والـسـكــن ،إذ إن
خلق االنقسام في المجتمع ربما يكون
من أدوات اإلدارة العامة التي لم تنجح
في معظم مهامها.
ال شـ ــك أن أم ـ ـ ــام الـ ـك ــوي ــت ت ـح ــدي ــات
متعددة ،بعضها يتعلق بمحيط إقليمي
مختلف عما تعودناه منذ سنوات طويلة،
وبــاتــت احتماالت االنفجار فيه متاحة
أكثر من أي وقت مضى ،ووضع داخلي
يشكو فشل اإلدارة الحكومية في تنفيذ
أي مشاريع تنموية ناجحة ،بينما تزداد
التحديات المالية واالقتصادية أكثر من
أي وق ــت ســابــق ،وبــالـتــالــي ف ــإن آخ ــر ما
ينقص المجتمع هو االنشغال بقضية
غير موجودة أصال ،في حين أن المنطق
يـفــرض علينا أن نتأمل حولنا وداخــل
بيتنا ،كــي نتجنب االص ـطــدام بــاألســوأ
ً
ً
إقليميا أو محليا.

واستقرار سوق النفط .وتوقع نشوء مخاطر
الـطـلــب عـلــى الـنـفــط خ ــال األع ـ ــوام القليلة
المقبلة بسبب تباطؤ اال قـتـصــاد العالمي
م ــع ب ــداي ــة ان ـخ ـفــاض م ـع ــدل ن ـمــو ال ـت ـجــارة
العالمية وتصاعد النزاعات التجارية بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن .وأوضـ ــح أن
شهر أبريل شهد زيادة في تنفيذ الحصص
حسب اتفاقية «أوبك بلس» ،إذ بلغ متوسط
النسبة المئوية للتنفيذ  164في المئة بشكل
تراكمي في دول أوبك وغير األعضاء في هذه
ً
المنظمة ،كاشفا أن سبب التوصل إلى هذه
ً
النسبة العالية يرجع أساسا إلى الحرص في
تنفيذ االتفاق من قبل السعودية.

قــالــت وزارة الـمــالـيــة الـيــابــانـيــة ،إن فائض
الكويت التجاري مع اليابان قفز بنسبة 44.4
في المئة عن العام الماضي ليصل إلــى 70.9
مـلـيــار يــن يــابــانــي أي  641مـلـيــون دوالر في
أبريل الماضي.
وأضافت الوزارة ،في تقرير أولي ،أن الكويت
ً
ً
سجلت فــائـضــا ت ـجــاريــا مــع ال ـيــابــان م ــدة 11
سنة وثالثة اشهر ،إذ ارتفعت صادراتها إلى
اليابان للمرة األولى منذ شهرين بنسبة 31.8
في المئة لتصل إلى
 84.4مليار ين ياباني ( 764مليون دوالر).
وأوضـ ـح ــت أن صـ ـ ــادرات ال ـي ــاب ــان للكويت
تــراج ـعــت بـنـسـبــة  9.6ف ــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس
س ـن ــوي لـتـصــل إل ــى  13.6م ـل ـيــار ي ــن يــابــانــي

( 123مليون دوالر) .وبالنسبة لفائض الشرق
األوســط التجاري مع اليابان ،أوضح التقرير
أنــه ارتفع في الشهر الماضي بنسبة  9.3في
المئة ليصل إلى
 632.7مليار ين ياباني ( 5.7مليارات دوالر)
مع ارتفاع واردات اليابان من المنطقة بنسبة
 3.3في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن صـ ـ ـ ـ ــادرات الـ ـنـ ـف ــط الـ ـخ ــام
والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال
وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تمثل 95.9
في المئة من إجمالي صادرات الشرق األوسط
لليابان ارتـفـعــت فــي الشهر الـمــاضــي بنسبة
 3.1في المئة.
(طوكيو  -كونا)

«بيتك» 865 :مليون دينار تعامالت العقار في الربع األول بنمو %4
ارتفعت قيمة تداوالت القطاع
السكني  28في المئة الى 403
ماليين دينار ،وزاد عددها 25
في المئة على أساس سنوي إلى
 1237صفقة.

ارتفعت قيمة
تداوالت القطاع
التجاري إلى ١٧٥
مليون دينار بنمو
٪٢٢

قـ ـ ــال ت ـق ــري ــر ل ـب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويت «بيتك» إن القطاع العقاري
استهل تداوالته عام  2019بقيمة
بلغت  865مليون دينار في الربع
األول بزيادة سنوية  4في المئة،
فــي حين استمر عــدد الـتــداوالت
ً
أيضا في االرتفاع خالل السنوات
ال ـثــاث الـمــاضـيــة ،ويــأتــي الــربــع
األول كـثــانــي أع ـلــى مـسـتــوى من
ً
حيث العدد في تلك الفترة ،محققا
 1623صفقة بزيادة  17في المئة
ع ــن ع ــدده ــا ف ــي ال ــرب ــع األول من
.2018
لـ ـك ــن الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـعـ ـق ــاري ــة
اإلج ـم ــال ـي ــة ،وف ــق ال ـت ـقــريــر ،تعد
منخفضة عن الربع الرابع بنسبة
ً
 26ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ال ـ ــذي ي ـعــد رب ـعــا
ً
اس ـت ـث ـنــائ ـيــا م ــن ح ـيــث االرت ـف ــاع
خالل الثالث سنوات الماضية.
وقــال إن األداء الـقــوي للقطاع
العقاري في الربع األول من العام
الحالي يأتي عن ذات الفترة من
ً
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي م ــدف ــوع ــا بـ ــأداء
متفاوت للقطاعات المختلفة.
وكان أداء العقار التجاري في
مقدمتها بتضاعف قيمة تداوالته
إل ـ ــى  175م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ل ـعــدد
 33صـفـقــة ب ــزي ــادة  56فــي المئة
لقيمتها و 22فــي المئة لعددها
على أساس سنوي.

ك ـمــا ارت ـف ـع ــت ق ـي ـمــة ت ـ ــداوالت
ال ـق ـط ــاع ال ـس ـك ـنــي  28ف ــي الـمـئــة
الـ ــى  403م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،وزاد
عددها  25في المئة على أساس
سـ ـن ــوي إل ـ ــى  1237ص ـف ـق ــة ،فــي
حـيــن تــراجـعــت تـ ــداوالت القطاع
االس ـت ـث ـم ــاري إلـ ــى  253مـلـيــون
ديـ ـ ـن ـ ــار ب ـن ـس ـب ــة  33ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي مـصـحــوبــة
ب ــان ـخ ـف ــاض  4.8فـ ــي ال ـم ـئ ــة فــي
عــددهــا إلــى  335صفقة .مــع ذلك
يالحظ اتجاه تصاعدي لمؤشرات
تــداول القيمة والـعــدد منذ الربع
األول من العام الماضي.
وم ـ ــازال ـ ــت ق ـي ـم ــة ال ـ ـت ـ ــداوالت
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـس ـك ــن
الـخــاص عند أعـلــى مستوياتها
خ ــال ح ــوال ــي  4سـ ـن ــوات ،بــرغــم
تــراجـعـهــا فــي الــربــع األول  1في
المئة عن الربع السابق له ،ومازال
ع ــدده ــا عـنــد أع ـلــى الـمـسـتــويــات
خالل السنوات األربــع الماضية،
ً
متجاوزا حاجز األلف صفقة لكنه
انخفض  4في المئة عن مستوى
اسـتـثـنــائــي شـهــده ع ــدد صفقات
القطاع في الربع الرابع من .2018
ويواصل القطاع االستثماري
ً
اتجاها تصاعديا منذ بداية العام
الماضي ،ومازالت قيمة تداوالته
في كل الفترات الفصلية من 2018

حتى الربع األول من العام الحالي
أعـلــى بشكل الفــت عــن مثيالتها
ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة ال ـمــاض ـيــة،
لكنها تــراجـعــت فــي الــربــع األول
إلى  253مليون دينار أي نصف
ً
قيمتها التي تخطت حــاجــزا في
الربع الرابع  2018لم تصله منذ 4
سنوات ،مع تراجع عددها بنسبة
 35في المئة عن الربع الرابع.
وت ـس ـيــر قـيـمــة ال ـ ـتـ ــداوالت في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ف ـ ــي اتـ ـج ــاه
م ـت ـص ــاع ــد مـ ـن ــذ س ـج ـل ــت أدن ـ ــى
م ـس ـتــويــات ـهــا ف ــي ن ـهــايــة ،2016
برغم تراجعها بشكل محدود في

الربع األول بحوالي  14في المئة
عن الربع الرابع  ، 2018وتراجع
عددها بحوالي  13في المئة.
وفيما يخص تطورات أسعار
ال ـع ـق ــار ال ـم ـح ـلــي ب ـن ـهــايــة الــربــع
األول  2019فقد ارتـفــع متوسط
سعر المتر المربع على مستوى
ً
الـكــويــت إلــى  631دي ـنــارا لقطاع
ال ـس ـك ــن الـ ـ ـخ ـ ــاص ،وب ـ ـ ــدأ يـشـهــد
ً
تغيرات ربع سنوية تأخذ اتجاها
ً
تصاعديا مرتفعة  1في المئة على
أس ــاس رب ــع س ـنــوي وت ـصــل إلــى
 4.1في المئة على أساس سنوي،
فيما حافظت مستويات األسعار

في القطاع العقاري االستثماري
على مستوياتها بمتوسط قدره
ً
 1539دينارا للمتر ومازالت أقل
بنسبة  1فــي الـمـئــة عـلــى أســاس
سنوي ،فيما استقرت األسعار في
القطاع العقاري التجاري مقارنة
ً
بالربع الــرابــع عند  3528دينارا
للمتر ،وارت ـف ـعــت  4.2فــي المئة
على أساس سنوي.
وأش ــار إلــى أن مـتــوســط سعر
ال ـ ـم ـ ـتـ ــر اس ـ ـت ـ ـقـ ــر ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
العاصمة في الربع األول من 2019
ً
ً
مـسـجــا  867دي ـن ــارا فــي السكن
الـخــاص ،وفــي االستثماري عند

ً
 2370ديـ ـن ــارا ،ويــزيــد فــي قطاع
ً
العقار التجاري متجاوزا 6000
دينار.
أما محافظة حولي فقد تحسن
متوسط سعر المتر المربع فيها
ل ـق ـط ــاع ال ـس ـك ــن ال ـ ـخـ ــاص وب ـلــغ
ً
 847ديـنــارا ،وتراجع في القطاع
االس ـت ـث ـمــاري إل ــى  1600دي ـنــار،
م ــع تـحـســن م ـتــواصــل لمتوسط
األسعار في التجاري عند 3211
ً
ديـ ـن ــارا ،ويـبـلــغ مـتــوســط السعر
ً
 534دينارا لقطاع السكن الخاص
بمحافظة الفروانية واستقر في
الـقـطــاع االسـتـثـمــاري عند 1410
ً
دنانير ،بينما سجل  2314دينارا
في القطاع التجاري.
وعاد قطاع السكن الخاص إلى
المرتبة األولى من جديد بحصة
 46.7في المئة من الـتــداوالت أي
أعلى مساهمة لهذا القطاع خالل
أكثر من عام مقابل  35في المئة
فــي الــربــع الــرابــع ،فيما تراجعت
حـصــة الـقـطــاع االسـتـثـمــاري إلــى
ً
المرتبة الثانية مستحوذا على
 29في المئة من قيمة التداوالت
مقابل أكثر من  43في المئة في
الــربــع الــرابــع ،وتــواصــل تــداوالت
الـقـطــاع ال ـت ـجــاري تحسنها إلــى
 20في المئة من التداوالت مقابل
 17.5فــي المئة فــي الــربــع الــرابــع،

ف ـي ـمــا ش ـك ـلــت تـ ـ ـ ــداوالت ال ـق ـطــاع
الحرفي والصناعي  3.2في المئة
والقطاع الساحلي لم يتجاوز 1
في المئة من التداوالت العقارية.
وب ـل ـغــت ال ـ ـتـ ــداوالت الـعـقــاريــة
ل ـل ـس ـكــن ال ـ ـخـ ــاص  403مــاي ـيــن
دينار في الربع األول ،منخفضة
 1ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ــرب ــع ال ــراب ــع،
ومازالت تداوالت هذا القطاع في
الربعين األول  2019والرابع 2018
ه ــي األعـ ـل ــى خـ ــال ث ــاث ــة أعـ ــوام
ً
ً
وتواصل قيمتها اتجاها بطيئا
ن ـح ــو ال ـت ـح ـس ــن ،ف ـي ـمــا ارت ـف ـعــت
تداوالت القطاع  28في المئة على
أس ــاس س ـنــوي ،ومـ ــازال االتـجــاه
التصاعدي القوي للتغير السنوي
ً
متواصال في تداوالت السكني.
وزاد مـتــوســط قـيـمــة الصفقة
لـعـقــار الـسـكــن ال ـخــاص إل ــى 326
ألف دينار بزيادة  3في المئة عن
الــربــع الــرابــع ،ويــاحــظ استمرار
المسار التصاعدي لمتوسط قيمة
الصفقة في هذا القطاع منذ بداية
 ،2018ما المؤشر لالرتفاع بنسبة
 2.5في المئة على أساس سنوي،
فيما يسجل مـعــدالت تغير ربع
سنوي متذبذبة.

ةديرجلا
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 %20.7تراجع مخصصات البنوك في الربع األول
محمد اإلتربي

 146.2مليون دينار
مقابل  184.5لنفس
الفترة من 2018

سـجــل إجـمــالــي مخصصات
القطاع المصرفي بالكامل لفترة
ً
الــربــع األول مــن  2019تراجعا
ً
ملحوظا بنسبة بلغت  20.7في
المئة ،إذ بلغت قيمتها 146.2
مليون دينار مقارنة مع 184.55
ً
مليونا لنفس الفترة المقابلة
من عام .2018
وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــايـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات
المخصصات المحددة والعامة
وانخفاض القيمة بين مصرف
وآ خ ــر إذ سجل البنك الوطني
وال ـخ ـل ـيــج أك ـب ــر ن ـس ـبــة تــراجــع
لفترة الربع األول بنسبة 25.8
و 68.8في المئة على التوالي.
ً
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــا ت ـخ ـل ــص ال ـق ـط ــاع
المصرفي على مــدار السنوات
الماضية مــن شطب ومعالجة
ال ـمــديــون ـيــات الـمـتـعـثــرة وغـيــر
المنتظمة.
وع ــادت أغلبية الـمـيــزانـيــات
إلى فترة ما قبل األزمة لناحية
نسب ومستويات التعثر التي
تـ ــراوح بـيــن  1و  2.4فــي المئة
ً
كحد أقصى تقريبا.
ً
وع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــا دخـ ـ ـل ـ ــت الـ ـبـ ـن ــوك
لـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـك ــام ــل
للمعيار المحاسبي  9وشهدت
العديد من الميزانيات فروقات

ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق الـ ـمـ ـعـ ـي ــار وب ـي ــن
التعليمات التي يوجه به البنك
المركزي إذ يتم قياس خسائر
ً
االئتمان المتوقعة وفقا لخسائر
االئتمان المتوقعة للتسهيالت
ً
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة الـمـحـتـسـبــة طـبـقــا
للمعيار الدولي للتقارير المالية
 9مع اإللـتــزام بتعليمات البنك
المركزي أو المخصصات التي
مخصصات البنوك
لفترة الربع األول 2019
البنك
البنك الوطني
بيت التمويل
بنك الخليج
البنك التجاري
البنك األهلي
بنك بوبيان
المتحد – الكويت
البنك الدولي
وربة
بنك برقان
اإلجمالي

ت ـق ـت ـض ـي ـهــا ت ـع ـي ـم ـيــاتــه أي ـه ـمــا
أعلى ،من بــاب التحوط بأعلى
من المطلوب.
وبحسب ميزانيات المصارف
كان هناك تفاوت لألعلى ما بين
تعليمات ا لـمـعـيــار وتعليمات
المركزي التحوطية.
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن إ جـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــي
المخصصات مـنــذ األزم ــة قبل

ً
 10سنوات بلغ تقريبا نحو 7.6
ً
مليارات دينار تقريبا.
وتـ ـع ــزز ت ـل ــك ال ـم ـخ ـص ـصــات
ً
القوة المالية للقطاع ،علما أن
تـلــك المخصصات كثير منها
ان ـت ـف ــت الـ ـح ــاج ــة إلـ ـي ــه نـتـيـجــة
ال ـت ـس ــوي ــات والـ ـ ـس ـ ــداد وقــاب ـلــه
التحرر في التوقيت المناسب
التي يراه المركزي.

مخصصات الربع األول  2018مخصصات الربع األول  2019نسبة النمو
()25.8-
31.406
42.332
()-15.9
40.025
47.572
()-68.8
12.4
39.7
%43
23.026
16.092
%0.59
13.508
13.428
%4.3
7.601
7.283
%11.8
3.327
2.974
%22.6
2.173
1.771
%35.6
5.166
3.807
( )-20.8
7.6
9.6
% 20.7
146.232
184.559

«كوفبك» :توقيع اتفاقية امتياز
بترولي في باكستان
أعلنت الشركة الكويتية
لــاسـتـكـشــافــات الـبـتــرولـيــة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة «ك ـ ــوفـ ـ ـب ـ ــك» أن
شــركـتـهــا الـتــابـعــة «كـيــرثــار
بــاك ـس ـتــان» وق ـعــت اتـفــاقـيــة
تـ ـ ــرخ ـ ـ ـيـ ـ ــص اس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــافـ ــي
وامتياز بترولي في قطاع
مــا خــاد ر قــم « »19-3371في
باكستان والذي يمتد على
ً
م ـس ــا ح ــة  1560ك ـي ـلــو م ـتــرا
ً
مربعا .
و قــال الرئيس التنفيذي
لـ ــ»ك ــوفـ ـب ــك» ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
سـ ـع ــود الـ ـن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح
ل ــوك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـكــوي ـت ـيــة
« كـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ــا» أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ــذا
االمتياز البترولي يقع في
مـقــاطـعــات آت ــوك وجــاكــوال
وم ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــوالـ ـ ــي ف ـ ـ ــي إقـ ـلـ ـي ــم
البنجاب ومقاطعة كوهات
في إقليم خيبر بختونخوا.
وأعرب عن فخر «كوفبك»
ب ـ ـعـ ــاقـ ــات ـ ـهـ ــا الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة م ــع
ب ــاك ـس ـت ــان والـ ـت ــي ت ـت ـب ـلــور
م ـ ــن خـ ـ ــال اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا

معرفي« :كي جي إل» ستبرم المزيد من العقود والمشاريع
●

سند الشمري

ك ـش ــف رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
شــركــة راب ـطــة الـكــويــت والخليج
للنقل «كي جي إل» ماهر معرفي،
أن الفترة المقبلة ستشهد فيها
الشركة إبــرام المزيد من العقود
والـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـج ــدي ــدة بـجــانــب
ال ـع ـقــود وال ـم ـشــاريــع ال ـتــي تـقــوم
بها وشركاتها التابعة بتنفيذها
ً
حــال ـي ــا م ــع ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
والقطاع الخاص.
وقـ ــال م ـعــرفــي خ ــال اجـتـمــاع
الجمعية العمومية العادية التي
ع ـق ــدت أم ـ ــس ،إن إدارة ال ـشــركــة
تـ ـبـ ـن ــت اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ش ــام ـل ــة
ل ـت ـطــو يــر أ نـشـطـتـهــا لتستجيب
وتتكيف مع التحوالت والتطورات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـط ــردة وتـعــزيــز
عــوائــدهــا عـبــر اقـتـنــاص الـفــرص

االستثمارية على مستوى العالم.
وأكد حرص مجلس اإلدارة على
تحقيق مـعــاد لــة تضمن للشركة
التنمية التنافسية المستدامة
للمحافظة على تحقيق األربــاح
ال ـم ــرج ــوة ل ـصــالــح مـســاهـمـيـهــا،
ع ـبــر م ــواص ـل ــة ت ـنــويــع األنـشـطــة
والخدمات والحصول على عقود
نقل وتخزين لوجستي باإلضافة
إلى تطوير مناطق تخزينية في
الـكــويــت ودول مجلس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي وعـ ـل ــى األخ ـ ـ ــص فــي
المملكة العربية السعودية.
وأكـ ــد أن ال ـشــركــة تـسـعــى إلــى
تحقيق نتائج أفضل عــام 2019
م ــن خ ــال االس ـت ـم ــرار ف ــي ات ـبــاع
سـيــاســة الـتـطــويــر والـتـنــويــع في
الخدمات التي تقدمها وشركاتها
التابعة لعمالئها وتوسيع نطاق
أعمالها على الصعيدين المحلي

واإلقـلـيـمــي وف ـتــح م ـجــاالت أكبر
ً
لنموها مستقبال من أجل تحقيق
ال ـم ــزي ــد م ــن األربـ ـ ـ ــاح وال ـع ــوائ ــد
المرجوة لصالح مساهميها.
وأشار إلى أهمية تطوير أعمال
ال ـشــركــة وتـلـبـيــة كــافــة متطلبات
عمالئها بهدف مساعدتهم على
تحقيق أهــدافـهــم اإلستراتيجية
ألن شركتنا مزود رائد في مجال
حلول والنقل واإلمداد والخدمات
اللوجستية المتكاملة باإلضافة
إلى إدارة سلسلة التوريد بالشرق
األوسط وإدارة الموانئ والشحن
وال ـ ـت ـ ـفـ ــريـ ــغ ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن
اإلق ـل ـي ـمــي والـ ــدولـ ــي مـسـتـخــدمــة
أفضل الوسائل التقنية الحديثة
وال ـص ــدي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئــة .ول ـف ــت إل ــى
بعض التوجهات االستراتيجية
ً
المستقبلية لـلـشــركــة ،م ــؤك ــدا أن
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

جانب من اجتماع عمومية «كي جي إل»
ً
والقياديين فيها ملتزمين جميعا
بدعم رؤية الشركة ،لتصبح أكبر
مـ ــزود ل ـل ـخــدمــات لــوجـسـتـيــة في
المنطقة .وأفاد معرفي بأن إيرادات
تشغيل الـشــركــة فــي  2018بلغت
 65.38م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ف ــي حين
إجمالي مصروفات التشغيل في

«إيفــا» :إطفاء خسائر متراكمة بـ  57.3مليون دينار
واف ــق مـجـلــس إدارة شــركــة االس ـت ـشــارات
المالية الدولية القابضة (إيفــا) في اجتماعه
ا لــذي انعقد أ مــس األول ،على ر فــع توصية
إلى عمومية الشركة بإطفاء خسائر الشركة
ُ
المتراكمة البالغة  57.3مليون دينار.
وقالت الشركة ،إن إطفاء الخسائر سيكون

أسعار صرف العمالت العالمية

عن طريق استخدام عالوة اإلصدار ،إضافة
إلى تخفيض جزئي من رأس المال.
وأوضـ ـح ــت «إي ـفـ ـ ـ ــا» أن ه ــذا الـ ـق ــرار يــأتــي
ً
ت ـم ـه ـي ــدا الت ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ــازمـ ــة فــي
ه ــذا ال ـشــأن وأخ ــذ ال ـمــواف ـقــات مــن الـجـهــات
ُ
المختصة.

«أجوان» تخسر
 50.4ألف دينار
بـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــر
شــر كــة أ ج ــوان الخليج
ا ل ـع ـق ــار ي ــة  50.44أ لــف
د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار بـ ـ ــوا قـ ـ ــع 0.24
فلس للسهم في الفترة
ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي 31
م ـ ــارس  ،2019م ـقــا بــل
تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـلـ ـه ــا خـ ـس ــائ ــر
بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  35.78أ ل ـ ــف
دينار ،ما يعادل 0.17
فلس للسهم في نفس
الفترة من عام .2018

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

استقرار الدوالر
واليورو
واإلسترليني
اس ـت ـقــر س ـعــر صــرف
الدوالر األميركي مقابل
الدينار الكويتي أمس،
عـ ـن ــد مـ ـسـ ـت ــوى 0.304
دينار ،واستقر اليورو
عـ ـ ـن ـ ــد  0.339د يـ ـ ـن ـ ــار
مقارنة بأسعار صرف
يوم الثالثاء.
وق ـ ـ ــال ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي فـ ــي ن ـشــرتــه
ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإل لـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرو ن ـ ـ ـ ـ ــي إن
سـ ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـج ـن ـيــه
اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي اس ـت ـق ــر
عـ ـن ــد مـ ـسـ ـت ــوى 0.386
دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار كـ ـ ـم ـ ــا اسـ ـتـ ـق ــر
الفرنك السويسري عند
مستوى  0.300ديـنــار،
وظل الين الياباني عند
مـسـتــوى  0.002ديـنــار
دون تغيير.

 2018بـلــغ  51.76مـلـيــون ديـنــار،
وبلغت األرباح  2.72مليون دينار.
وواف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـلــى
كــافــة ال ـب ـنــود الـ ـ ــواردة ف ــي جــدول
االعمال وأبرزها المصادقة على
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي
ال ـح ـســابــات ،واع ـت ـمــاد الـبـيــانــات
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الـمــالـيــة وال ـح ـســابــات الختامية
للشركة عن السنة المالية المنتهية
فــي  31ديسمبر  ،2018كما تمت
المصادقة على توصية مجلس
اإلدارة بـ ـت ــوزي ــع أسـ ـه ــم مـنـحــة
مـجــانـيــة بنسبة  5فــي الـمـئــة من
رأسمال الشركة.

ال ـن ــاج ـح ــة الـ ـت ــي تـ ـج ــاوزت
قيمتها نـحــو مـلـيــار دوالر
أمريكي منذ عام .1987
وأوضح أن قطاع ماخاد
ي ـع ــد ث ــال ــث األص ـ ـ ــول ال ـتــي
ت ـ ـتـ ــولـ ــى ف ـ ـي ـ ـهـ ــا «كـ ــوف ـ ـبـ ــك»
مـســؤولـيــات الـمـشـغــل وهــو
األول ف ــي إ ق ـل ـيــم ا لـبـنـجــاب
ال فـ ـ ـت ـ ــا إ لـ ـ ـ ــى أن « كـ ــو ف ـ ـبـ ــك»
تـخـطــط لـلـعـمــل والـتـنـسـيــق
عن كثب مع شركات النفط
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة
والشركة اإلقليمية القابضة
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـعـمـل ـيــاتـهــا
ال ـت ــي س ـي ـتــم ت ـن ـف ـيــذهــا فــي
القطاع المذكور.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـط ـ ـلـ ــع
ال ـ ـشـ ــركـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
ال ـب ـيــانــات الــزلــزال ـيــة وحـفــر
ب ـئــر اسـتـكـشــافـيــة ف ــي هــذه
المرحلة في قطاع ماخاد.
ووقع االتفاقية نيابة عن
«كوفبك» الرئيس التنفيذي
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواف سـ ـ ـع ـ ــود
الـنــاصــر الـصـبــاح فــي حين

وقعها نيابة عن باكستان
ال ـس ـك ــرت ـي ــر ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي فــي
القسم البترولي ميان أسد
هـ ـ ــايـ ـ ــود الـ ـ ــديـ ـ ــن ب ـح ـض ــور
وز يــر النفط ا لـفـيــدرا لــي في
باكستان عمر أيوب خان.
يذكر أن الشركة الكويتية
لــاسـتـكـشــافــات الـبـتــرولـيــة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة «ك ــوفـ ـب ــك» هــي
ش ـ ــرك ـ ــة تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـم ــؤس ـس ــة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة وه ــي
شـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرول ع ــالـ ـمـ ـي ــة
تعمل في مجال استكشاف
وتـ ـط ــوي ــر وإنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ــط
ال ـ ـخـ ــام والـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي
خارج الكويت.

«التجارة» تنظم إشعارات
المراجعة ومحاضر الضبط
ً
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بشأن تنظيم إشعارات
المراجعة ومحاضر الضبط القضائي.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي أمــس ،إن القرار تضمن
إعداد سجل خاص لتسليم دفاتر االشعارات ومحاضر الضبط
التي يتم تحريرها وإصدارها في شأن البالغات والمخالفات
المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية وحماية المستهلك بأرقام
مسلسلة ومرقومة صفحاتها من أصل وصورتين.
وأض ــاف ــت أن ــه ال يـسـلــم لـمــأمــور الـضـبــط دف ـتــر إش ـع ــارات أو
مـحــاضــر جــديــدة إال بـعــد اسـتـنـفــاد صـفـحــات الــدفـتــر الـســابــق
ً
تسليمه وإعادته إلى اإلدارة المختصة مشتمال على كافة الصور
الخاصة بالحفظ لــإشـعــارات والمحاضر الـتــي تــم تحريرها
واصدارها.
وأشارت إلى أنه يراعى عند الغاء أي إشعار أو محضر إرفاق
مذكرة توضيحية بأسباب العدول أو اإللغاء موقعة من المأمور
المختص  -والـمـســؤول المباشر وفــي حــال كــان سبب اإللغاء
الصلح أو تنازل الشاكي يرفق صورة التنازل موقعة من طرفي
الخالف مبينة أنه يجوز لدواعي العمل االستعاضة عن المذكرة
بتدوين أسباب اإللغاء أوالعدول على ذات االشعار أو المحضر
بخانة مالحظات موقعة من مأمور الضبط ومسئولة المباشر.
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البحر« :الديـرة القابضة» تتفاوض مع مقرضيها
ةديرجلا
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جراح الناصر

اإلدارة
تعكف على
بذل المزيد
من الجهد
لتحقيق نتائج
إيجابية

قـ ــال رئ ـي ـ ــس م ـج ـلــس اإلدارة لـشــركـ ــة
الديـرة القابضة طــالل البحـر ،إن الشركة
ً
تتفاوض حاليا مع مقرضيها من أطراف
ذات صـلــة وذمـ ــم دائ ـن ــة أخـ ــرى لرسملة
المبالغ المستحقة لهم والبالغة 12.36
مليون دينار ،وذلك ضمن خطط الشركة
المستقبلية.
وأضاف البحر ،في كلمته خالل انعقاد
الجمعية العمومية للشركة أمس ،أن ذلك
ً
يأتي التزاما بسياسة الشركة بتخفيض
مصاريفها واألعباء المالية عليها.
وع ــن األداء ال ـمــالــي ل ـل ـشــركــة ،أوض ــح
ً
أنـهــا سجلت أرب ــاح ــا خ ــال ال ـعــام 2018
بلغت  470ألــف دي ـنــار ،بربحية للسهم
الواحد قدرها  2.38فلس مقابل خسائر
بـلـغــت  1.459مـلـيــون دي ـن ــار ،م ــا يـعــادل
 7.39فلوس للسهم الــواحــد خــال العام
السابق ،وترجع أرباح السنة إلى حصص
ال ـشــركــة م ــن اسـتـثـمــار ب ـشــركــات زمـيـلــة،
ورد مخصصات انتفت الحاجة إليها،
باالضافة إلى إيرادات فوائد.

«كواليتي نت» تعلن تحديث
تطبيق «مسلم»
أعلنت شركة "كواليتي
ن ـ ــت" ت ـح ــدي ــث "تـطـبـيــق
مـسـلــم" بـمـنــاسـبــة شهر
رمـضــان الفضيل ،الــذي
ي ـح ـتــوي ع ـلــى بــاقــة من
الخدمات التي يحرص
ال ـم ـس ـلــم ع ـل ــى اإلطـ ــاع
ع ـل ـي ـه ــا ،واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
ً
منها يوميا ،والمتوفرة
عبر التطبيق بأسلوب
ع ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
مـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
االستخدام.
وأوض ـحــت الـشــركــة فــي بـيــان صحافي أم ــس ،أن التحديث
وواف ،ويـ ـض ــع ب ـي ــن أيـ ــدي
الـ ـج ــدي ــد ل ـل ـت ـط ـب ـيــق هـ ــو ش ــام ــل
ٍ
المستخدمين عدة مميزات بشكل بسيط وجذاب ،وهذا التطبيق
يحتوي على القرآن الكريم بترتيب السور ،األجزاء واألحزاب،
كـتــابــة واض ـحــة بــالـخــط الـعـثـمــانــي ،وأس ـلــوب بـحــث سـهــل مع
خاصية الـتــاوة المتوفرة بــأصــوات أهــم المقرئين ،مــع ميزة
إضافة الفواصل وإمكانية مشاركة السور ،واأليات عبر وسائل
التواصل االجتماعي.
ويتضمن كذلك بوصلة تحديد القبلة مع خاصية الضبط مع
موقعك ،ويحتوي على مواقيت الصالة حسب موقعك الحالي،
حـســاب دقـيــق لــوقــت الـصــاة المتبقي مــع تنبيهات بصرية،
وصوتية ل ــآذان مــع الكثير مــن أص ــوات المؤذنين لالختيار
من بينهم.
ويتضمن التطبيق كذلك األدعية واألذكار المختلفة مرتبة
ً
ومفهرسة حسب االستخدام ،وفيه أيضا أوقات الصيام (إمساك
وإفطار) وإمساكية متوفرة على مدار العام إضافة إلى تقويم
إسالمي هجري كامل لتقدير تواريخ األعياد ،مع إمكانية ضبط
اللغة حسب الرغبة.
وأش ـ ــارت ال ـشــركــة إل ــى أن الـتـطـبـيــق يـعـكــس دور الـشــركــة
ً
االجـتـمــاعــي الـمـتـمـيــز ،خـصــوصــا أن التطبيق يـحـمــل رســالــة
اجتماعية ،وإنسانية ذات قيمة ومضمون تناسب شهر رمضان
ً
الفضيل ،متوقعة أن يشهد هذا التطبيق استخداما ومشاهدة
ً
كبيرين نظرا إلى فكرته المتميزة ،وما يحتويه من مضامين
ً
ً
ج ـيــدة ،وجــذابــة خـصــوصــا أن ــه يـضــم عــرضــا للصفحات مما
يجعله التطبيق األفضل ،والخيار األول للراغبين في استخدام
الهواتف الذكية.

وع ــن األداء ال ـعــام لـلـشــركــات التابعة
والــزم ـي ـلــة ،فـقــد تـمـكـنــت إحـ ــدى شــركــات
الــديــرة الزميلة (مجموعة أرزان المالية
ل ـل ـت ـمــويــل واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار) مـ ــن م ــواج ـه ــة
التحديات وتحقيق نتائج إيجابية خالل
الـعــام حيث استطاعت تحقيق إي ــرادات
تشغيلية قدرها  8.65ماليين دينار ،كما
حققت صافي أربــاح بلغت  2.53مليون
دينار عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر .2018
وفي لمحة عامة لفت إلى تباطؤ النمو
االقتصادي في المنطقة نتيجة التحديات
التي واجهت الحكومات عامة والخليجية
ً
خ ـص ــوص ــا ب ـعــد ت ــراج ــع أسـ ـع ــار الـنـفــط
فــي الــربــع األخـيــر مــن عــام  2018مقارنة
بالنصف األول من نفس العام ،لكن هذا
ً
التأثير كان محدودا على الكويت نتيجة
إحتياط الحكومة بوضع سعر التعادل
للنفط فــي م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،إضــافــة إلــى
التوترات السياسية في المنطقة والتي
أث ــرت عـلــى أس ــواق ال ـمــال الخليجية ،إذ

كانت للتوترات السياسية الدولية بالغ
األث ــر عـلــى األسـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية
منها بورصة الكويت.
وذك ــر الـبـحــر أن ــه عـلــى الــرغــم مــن هــذه
التحديات ،فــإن اإلدارة تعكف على بذل
المزيد من الجهد لتحقيق نتائج إيجابية
بـمــا يـحـقــق ه ــدف ال ـشــركــة وي ـع ــود على
المساهمين بالمنفعة.
ووافقت العمومية على توصية مجلس
اإلدارة ب ـعــدم ت ــوزي ــع أرب ـ ــاح ع ــن الـسـنــة
المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2018
كما وافـقــت على إقـتــراح مجلس االدارة
ب ـع ــدم ت ــوزي ــع م ـكــافــأة ألع ـض ــاء مجلس
االدارة عــن السنة الماليـة المنتهية في
 ،2018 /12/ 31و تـ ــم ت ـفــو يــض مجلس
االدارة بشراء أو بيع بما اليتجاوز  10في
ً
المئة من عـدد أسهمها ،وذلك وفقـا لمواد
ال ـقــانــون رق ــم ( )7لـسـنــة  2010والئـحـتــه
التنفيذية وتعديالتهما.

ً
مترئسا العمومية
البحر

«التركية» 5 :صاالت في مطار إسطنبول الجديد
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها
مع إتمام عملية "االنتقال الرائع" إلى المقر
الجديد في مطار إسطنبول ،والتي تعتبر أحد
أهم األحداث في تاريخ قطاع الطيران التركي،
ستفتتح خمس صــاالت تتوفر للمسافرين
على درجة األعمال ،وأصحاب عضوية "مايلز
أند سمايلز إيليت بالس" و"إيليت" ،و"ستار
أالينس غولد" و"نادي الشركات".
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بيان صحافي أمــس،
ً
إن هناك حاليا ثالث صاالت مفتوحة ،صالة
الخطوط الجوية التركية لألعمال ،وصالة
"مايلز أند سمايلز" وصالة الرحالت المحلية،
وم ــن الـمـخـطــط اف ـت ـتــاح ال ـصــالــة الـحـصــريــة
وصالة الواصلين في صيف .2019
وتـبـلــغ مـســاحــة صــالــة الـخـطــوط الـجــويــة
ً
التركية لألعمال تقريبا  60000قدم مربعة،
ً
ً
وتستوعب  765ضيفا وتحتوي  13جناحا
ً
خاصا مع غرف استحمام.
كـمــا صـمـمــت ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـتــركـيــة
ً
ً
متحفا بمساحة  130قــدمــا مربعة فــي هذه
ال ـص ــال ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـت ـحــف إسـطـنـبــول
للفنون الحديثة.

كـ ـم ــا ت ـب ـل ــغ مـ ـس ــاح ــة ص ــال ــة
"مايلز أند سمايلز" من الخطوط
الجوية التركية أكثر من 60000
قـ ــدم م ــرب ـع ــة وت ـس ـت ــوع ــب 765
ً
ً
ً
ضيفا وتوفر  11جناحا خاصا
مــع غــرف استحمام ،ومساحة
يمكن للضيوف االستراحة فيها
على أرائك مريحة ،واالستمتاع
باألطعمة الشهية والحصرية
من المطبخ التركي والمطابخ
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،أو االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع
بخدمات التدليك االحترافية.
وتــوفــر ه ــذه الـصــالــة الترفيه
عـبــر األل ـعــاب اإللـكـتــرونـيــة ،ومـحــاكــاة لعبة
الغولف ،ومساحة لعب كبيرة لألطفال ،فيما
يتم العمل على إنشاء مركز للتكنولوجيا
يحتوي على نظارات ثالثية األبعاد والواقع
االفتراضي ،كما تحتوي الصالتان على غرف
اجتماعات ومكتبة ومصلى.
وي ـم ـك ــن الـ ــدخـ ــول إلـ ــى ص ــال ــة ال ـخ ـطــوط
ال ـجــويــة ال ـتــرك ـيــة ل ـلــرحــات الـمـحـلـيــة عبر
بوابة دخول خاصة موجودة خارج البناء

لـيـسـتـطـيــع الـ ـمـ ـس ــاف ــرون إتـ ـم ــام إج ـ ـ ــراءات
التسجيل واالنتقال مباشرة إلى الطائرات
بــاس ـت ـخــدام ال ـح ــاف ــات ،وت ـت ـض ـمــن مــرافــق
ال ـص ــال ــة أرائ ـ ــك م ــري ـح ــة ،وأط ـع ـم ــة تــرك ـيــة،
وم ـس ــاح ــة ل ـعــب واس ـع ــة ل ــأط ـف ــال ،وجـ ــدار
لـلــوســائــط الـمـتـعــددة م ــزود بـعــدة شــاشــات
تلفزيون ومصلى.

«الحمراء العقارية» تدعم دار األطفال األيتام
استضافت شركة الحمراء العقارية حفل
قرقيعان مخصصا لألطفال األيتام ،تحت
مظلة ال ـم ـبــادرة الــوطـنـيــة "ان ـشــر الـفــرحــة"،
بالتعاون مع دار األطفال التي تشرف عليها
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،وتخلل
الحفل عــدد مــن األنـشـطــة الـتــي تـهــدف إلى
إسعاد األطفال وخلق ذكريات ال تنسى لهم.
وع ـك ـســت ه ــذه الـفـعــالـيــة أج ـ ــواء الـشـهــر
الفضيل والـتــراث الكويتي األصـيــل القائم
على الـكــرم والضيافة والرحمة والمحبة،
حيث استمتع األطفال األيتام الذين تتراوح
أعـمــارهــم بين  3و 17عــامــا بمجموعة من
الفعاليات والفقرات التي قضوا فيها أوقاتا
مليئة بالمرح والترفيه.
وص ـ ـ ــرح م ــدي ــر ال ـتـ ـس ــوي ــق والـ ـع ــاق ــات
العامة في شركة الحمراء العقارية عبدالله

ال ـم ـن ـص ــور" :إن ال ـن ـجــاح
م ـن ـق ـطــع ال ـن ـظ ـيــر لـحـمـلــة
انـ ـ ـش ـ ــر ال ـ ـف ـ ــرح ـ ــة ،ال ـ ـعـ ــام
ال ـمــاضــي ،وال ـتــي شملت
مشاركة جـهــات متعددة
في الكويت ،شجعنا على
مــواصـلــة ه ــذه الـمـبــادرة
الرائعة لرفع الوعي حول
الفئات المحتاجة للدعم
ونشر الفرحة بينها".
وأض ـ ــاف الـمـنـصــور:
"ه ــذا ال ـحــدث مــا هــو إال
مجرد بداية للعديد من
األن ـش ـطــة ال ـق ــادم ــة ،سـنــة 2018
ألهمت األطفال وقدموا إبداعاتهم ومواهبهم
للشعب الكويتي ،لذلك نعتزم اتباع أنشطة
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مـخـتـلـفــة ه ــذا ال ـع ــام ف ــي م ـج ــاالت التعليم
الترفيهي والرياضة والموسيقى وغيرها".

« »Ooredooتطلق باقة
«شامل كنترول» الحصرية
أطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
"  "Ooredooبــا قــة
"ش ـ ــام ـ ــل كـ ـنـ ـت ــرول"
األولـ ـ ــى م ــن نــوعـهــا
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،الـتــي
تـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــح ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــاء
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول عـ ـل ــى
مـمـيــزات وخ ــواص
كل من الدفع اآلجل
والـ ــدفـ ــع الـمـسـبــق
في باقة واحدة.
وقــالــت الشركة
في بيان صحافي
أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ب ــا ق ــة
Shamel Control
الحصرية تعتمد
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــة
دف ـ ـ ـ ــع آج ـ ـ ـ ــل ذات
ف ــوائ ــد ثــاب ـتــة ،إذ
ستساعد هــذه الـبــاقــة فــي تثبيت تكلفة الـفــاتــورة الشهرية
للعمالء ،مع توفير إمكانية تجميد أو نقل العقد ،وبإمكان
ال ـع ـمــاء زيـ ــادة رص ـيــد ال ـبــاقــة وب ـعــد إعـ ــادة شـحـنـهــا يمكن
االشتراك في إضافات أو باقات  Shamel Controlالخاصة،
أو حتى استخدام الرصيد السابق الدفع في  PAYGOإلجراء
المكالمات.
تعتبر هذه الباقة مثالية لعمالء خدمة الدفع المسبق الذين
يرغبون فــي رفاهية الحصول على باقة دفــع آجــل بأسعار
معقولة وثابتة ،كذلك تناسب العمالء الذين يرغبون في توفير
خطوط ألطفالهم أو سائقيهم أو عامالت منزلهم مع تجنب
أي تكاليف غير متوقعة .يمكن لمشتركي Shamel Control
إعادة شحن خطوطهم بإستخدام طرق إعادة الشحن المتاحة
للدفع المسبق.
ستوفر باقة الدفع اآلجل الثابتة للمشتركين  7غيغابايت
من اإلنترنت و  150دقيقة من المكالمات المحلية .إذا كان
هناك التزام مع الباقة ،فسيحصل العمالء على  100دقيقة
دولية يمكنهم استخدامها مرة واحدة خالل فترة التزامهم.
ً
وسيتمكن العمالء الذين اشتركوا في التزام لمدة  24شهرا
من اختيار وإضافة جهاز  iPhoneأو  Samsungأو Huawei
إلى باقتهم.

«األولى للوقود» تعيد افتتاح «بليمز» تطلق خدمة تسريع
محطة القرين بحلتها الجديدة عمليات الشراء لعمالئها

أعلنت الشركة األولى للتسويق المحلي للوقود افتتاح محطتها في
منطقة القرين الواقعة على شارع الغوص ،بعد العمل على تطوير البنية
التحتية والخارجية فيها ،والتي تمحورت حول رفع الكفاءة ومستوى
السالمة البيئية عبر تركيب نظام استرجاع األبـخــرة باإلضافة إلى
تطوير محطة الغسيل وتزويدها بأحدث األجهزة المطابقة للمواصفات
العالمية .وعــن الموضوع قــال م .عــادل العوضي ،الرئيس التنفيذي
ً
للشركة" :إننا في "األولى للوقود" حريصون دائما على تمييز عمالئنا
بما نقدمه لهم من أفضل وأجود الخدمات ذات القيمة المضافة ،وإننا
مستمرون بالعمل لتطوير كل محطات الوقود لخدمة العمالء الكرام".

أعلنت "بليمز" ( )bleemsإطالق
خ ــدم ــة ح ـف ــظ بـ ـي ــان ــات ال ـب ـطــاقــة
البنكية (كي فاست) بالتعاون مع
شــركــة "ك ــي ن ــت" ،وحـفــظ بيانات
البطاقة االئتمانية بالتعاون بنك
الكويت الوطني.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
والمؤسس الشريك في ""bleems
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـ ـخ ـ ــزام ،ف ــي ت ـصــريــح
صحافي أمــس ،إن حفظ بيانات
ال ـب ـط ــاق ــة ال ـب ـن ـك ـيــة لـلـعـمـيــل يـتــم
بــال ـت ـعــاون م ــع ش ــرك ــة "ك ــي ن ــت"،
فأثناء عملية الـشــراء األولــى يتم
حـفــظ ب ـيــانــات الـبـطــاقــة البنكية
للعميل لدى شركة "كي نت" وبعد
ً
ذل ــك ال ـت ـعــرف آل ـي ــا ع ـلــى بـيــانــات
العميل يتم فــي كــل عملية شــراء
ً
الحقا مما يسهل علمية الشراء.
ومــن جــانــب آخ ــر ،قــال الـخــزام،

إن التقنية المستخدمة في حفظ
بيانات البطاقة االئتمانية للعميل
س ـت ـل ـغــي ال ـت ـع ـق ـيــد م ــن عـمـلـيــات
ً
الـ ـش ــراء الــروت ـي ـن ـيــة وخ ـصــوصــا
عـنــد ت ـكــرار ال ـش ــراء ،وه ــي تقنية
تتبع أعلى معايير األمان ،وتعتبر
اختيارية للعمالء ،وذلك للتسوق
عبر التطبيق أو الموقع ،وتوفر
ال ــوق ــت وتـجـنـبـهــم ع ـن ــاء إدخـ ــال
بيانات البطاقة االئتمانية في كل
مرة يتم الشراء فيها.
ويـعـتـبــر "بـلـيـمــز" أك ـبــر مــوقــع
وتطبيق لطلب الورد والحلويات
والهدايا عبر اإلنترنت في الخليج
ال ـعــربــي ،إذ يعمل كحلقة وصــل
ب ـي ــن األفـ ـ ـ ـ ــراد وأف ـ ـخـ ــر ال ـم ـتــاجــر
المحلية والمفضلة لديهم ،ويتميز
"بليمز" بتوفير منصة إلكترونية
تتضمن أجود وأرقى أنواع الورود

عبدالله الخزام

والـحـلــويــات وال ـهــدايــا والـعـطــور
واأللـعــاب التي تتناسب وجميع
المناسبات للتوصيل فــي نفس
اليوم أو في تواريخ محددة.

«الراية المتحدة» تحتفل بالقرقيعان في دور الرعاية
نظمت شركة الراية المتحدة حفل قرقيعان وغبقة لذوي االحتياجات الخاصة
من مختلف األعمار والنزالء في دور الرعاية االجتماعية ،بحضور فريق الشركة،
يترأسهم رئيس مجلس اإلدارة جاسم الفجي ،والرئيس التنفيذي عدنان السالم.
وتخلل الحفل عدد من المسابقات والفعاليات شارك فيها ذوو الهمم بتفاعل،
معبرين عن فرحتهم بمبادرة شركة الراية المتحدة لمشاركتها هذا الحدث
الرمضاني معهم ،كما قــام فريق الشركة بالتواصل مع ذوي الهمم ،وتوزيع
الـهــدايــا عليهم وحـلــوى قرقيعان ،مما ســاهــم فــي إضـفــاء روح شهر رمضان
السامية على حياتهم ورسم البسمة على وجوههم.
فــي هــذا اإلط ــار ،قــال عــدنــان الـســالــم" :إن مـبــادرة شركة الــرايــة المتحدة في
مشاركة ذوي الهمم معاني شهر رمضان السامية تنبثق من حرصها على
تطبيق برنامجها للمسؤولية االجتماعية ،السيما خالل الشهر الفضيل الداعي
الى التآخي والمشاركة والعطاء".
وأردف" :لقد سررنا بزيارتنا ألبنائنا وأخواتنا من ذوي الهمم ،واستطعنا
ولو لوقت وجيز أن نرفه عنهم معاناتهم ،كما نفخر بفريق عملنا الذي لم يدخر
جهدا في التفاعل والتواصل معهم بكل محبة".
وأشار إلى أن شركة الراية المتحدة ترى مسؤوليتها كبيرة في دعم المجتمع
بجميع أطيافه ،السيما أنها شركة كويتية انبثقت من ربــوع هــذا المجتمع
الــذي دعــم نجاحاتها ،وبالتالي البــد من مبادلته بالوفاء واالخــذ بيد أبنائه
بمختلف فئاتهم.

جانب من االحتفال

١٣
البحر :حان الوقت لتعليم أبنائنا أن االختالف نقطة قوة
ةديرجلا

•
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• «عليهم تقبل مختلف اآلراء والثقافات واألديان والجنسيات»
• رعت حفل خريجي المدرسة العالمية األميركية 2019 - 2018

شيخة البحر أثناء إلقاء كلمتها
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«الوطني»
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التعليمية
والتدريبية
التي تهدف
الى رفع
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أق ــام ــت ال ـم ــدرس ــة الـعــالـمـيــة
األميركية حفل تخرج لطالبها
عن العام الدراسي 2019-2018
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ف ــي فـنــدق
ال ــري ـج ـن ـس ــي -ب ــرع ــايـ ـ ـ ــة نــائ ـبــة
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي شيخة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ،وح ـ ـ ـضـ ـ ــور ال ـ ـمـ ــديـ ــرة
اإلداري ــة للمدرسة نــورة الغانم
وال ـمــديــر األكــادي ـمــي للمدرسة
جوان كاننج.
ووفــق بيان صحافي للبنك
أمس ،أعربت البحر في كلمتها
خالل الحفل عن إيمانها بقدرة
الطلبة الكويتيين وإمكاناتهم
المتميزة التي تؤهلهم لتقديم
ً
مــا تحتاجه ا لـكــو يــت مستقبال
من أجل تحقيق تنمية مستدامة
السيما وسط مؤسسات قادرة
ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـ ـك ــوادر
الــواعــدة وخـلــق فــرص وظيفية
مستقبلية مناسبة لها.
وأبــدت سعادتها بالحضور
وسط الحشد الكبير من الطلبة
وهنأتهم على تفوقهم العلمي،
م ــؤك ــدة أن ط ــري ــق ال ـن ـج ــاح ما
ً
يزال طويال أمام الطلبة حديثي
التخرج وأن الوصول إلى القمة
ً
س ـي ـك ــون م ـل ـي ـئ ــا ب ــال ـت ـح ــدي ــات
ً
ويـ ـحـ ـت ــاج م ـ ــزي ـ ــدا مـ ــن ال ـج ـهــد
والمثابرة.
وقالت "إننا في بنك الكويت
الوطني نولي أهمية كبرى تجاه
تـقــديــم الــدعــم ألبـنــائـنــا الطلبة
وكـ ــافـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
والتدريبية التي تهدف الى رفع
مستواهم التعليمي وتوفير كل
احتياجاتهم لمواصلة مسيرة
الـ ـتـ ـف ــوق واالن ـ ـ ـجـ ـ ــاز وت ـح ـق ـيــق
طـمــوحــاتـهــم بـمــا يــدعــم تنمية
وتقدم الكويت".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت "فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار
مـســؤولـيـتـنــا االج ـت ـمــاع ـيــة في

لقطة للطلبة األوائل الذين تم تكريمهم أثناء الحفل
ال ـب ـنــك وال ـت ــزام ـن ــا ت ـج ــاه قـطــاع
التعليم ا ل ــذي يـعــد االستثمار
ً
ف ـي ــه اسـ ــاسـ ــا ل ـت ـط ــور وتـنـمـيــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،ن ـس ـت ـق ـبــل عـلــى
مدار العام مجموعات مختلفة
من طلبة المدارس والجامعات
ف ــي إطـ ــار ال ــزي ــارات الـمـيــدانـيــة
ال ـت ــي نـنـظـمـهــا لـتـعــريـفـهــم عن
قرب بطبيعة العمل في القطاع
المصرفي وفتح اآلفاق أمامهم
ً
مـسـتـقـبــا لــانـضـمــام إل ــى هــذا
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل عـصــب
االقتصاد".
وأش ـ ـ ــارت ال ـب ـحــر إلـ ــى سعي
بنك الكويت الوطني إلــى منح
الشباب األولوية لما في ذلك من
ضمان لتحقيق مستقبل مزدهر
ً
وه ــو مــا يعتبره الـبـنــك واجـبــا
ً
ً
ً
وطنيا واجتماعيا واستثمارا
ً
ح ـق ـي ـق ـي ــا فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل فــي
ظ ـ ـ ـ ــل األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة

والمتخصصة لدى البنك والتي
تـسـهــم ب ـقــدر كـبـيــر ف ــي تـطــويــر
الكوادر الوطنية الطموحة.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت اح ـ ـت ـ ـيـ ــاج ال ـك ــوي ــت
لـ ـط ــاق ــات وعـ ـ ـق ـ ــول وإب ـ ــداع ـ ــات
ش ـ ـبـ ــاب ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق
أهــداف رؤيــة  2035التي تهدف
إل ــى تـطــويــر ال ـبــاد كــي تصبح
ً
ً
ً
مركزا ثقافيا وماليا ،وأن تكون
ً
ل ـه ــا ال ـ ــري ـ ــادة ع ــال ـم ـي ــا ب ـق ـطــاع
البتروكيماويات ،كما أن تصبح
ً
م ـ ــرك ـ ــزا لـ ـج ــذب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ون ـ ـ ـقـ ـ ــل الـ ـمـ ـع ــرف ــة
الـمــرتـبـطــة بــالـطــاقــة المتجددة
وتكنولوجيا المعلومات بحلول
عام .2035
وق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
ا لـنـصــا ئــح للطلبة حـثـتـهــم من
خ ــال ـه ــا ع ـل ــى أه ـم ـي ــة الـ ـت ــزود
بــال ـم ـعــرفــة وال ـش ـغ ــف بــالـتـعـلــم
م ـ ـ ـ ــؤ ك ـ ـ ـ ــدة أن سـ ـ ـ ـ ـ ــوق ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل
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البحر

المستقبلي ينتظره تغييرات
جذرية في خضم ثورة صناعية
رابعة ستحتاج معها الوظائـف
إلى المبدعين وذوي المهارات
ال ـعــال ـيــة ،وأوص ـت ـه ــم بــاخـتـيــار
تخصصات غير تقليدية تحاكي
متطلبات تـلــك ا ل ـث ــورة مشيرة
إلى التقارير الصادرة عن معهد
ماكنزي والمنتدى االقتصادي
العالمي والتي أكدت أن  50في
ال ـم ـئــة م ــن ال ــوظ ــائ ــف الـحــالـيــة
ق ــاب ـل ــة ل ــأت ـم ـت ــة واالس ـت ـغ ـن ــاء
عـ ــن ال ـع ـن ـص ــر الـ ـبـ ـش ــري ،فـيـمــا
سـيــؤثــر الـتـطــور التكنولوجي
خــال السنوات العشر المقبلة
على نحو  800مليون شخص
سيجبر منهم ما قد يصل إلى
 375مليون شخص على تغيير
مهنتهم وتعلم مهارات جديدة
لمواكبة هذا التغير الهائل.
وأكدت البحر للطلبة على أن

األذكياء والمتميزين هم الذين
ً
يـخـطـطــون ج ـيــدا لمستقبلهم،
وأوصتهم بالتخطيط بعناية
واالختيار بين المجاالت التي
يمكنهم مــن خــالـهــا الــوصــول
إلى اإلبداع واالبتكار في عملهم
المستقبلي.
ك ـ ـمـ ــا أوصـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم بـ ـ ـض ـ ــرورة
الـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــاب ـ ــرة وال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد م ـ ـ ــن أن
ال ـم ـس ـت ـح ـيــل ال ي ـس ـكــن إال فــي
العقول العاجزة فقط فالنجاح
ً
دائـ ـم ــا ه ــو حـلـيــف الـطــامـحـيــن
وال ـم ـج ـت ـه ــدي ــن ك ـم ــا أن أع ـظــم
النجاحات تأتي بعد العثرات.
وقــالــت الـبـحــر" :قــد ال نعرف
مــا ا ل ــذي سيحمله المستقبل،
لكن التزامنا بمبدأ "التعلم مدى
الـحـيــاة" هــو الطريقة المؤكدة
ً
الـتــي تجعلنا دائ ـمــا نسير في
ً
درب النجاح ،فال تجعلوا حدودا
ل ـس ـقــف ط ـمــوحــات ـكــم وأط ـل ـق ــوا

ال ـع ـن ــان ل ـطــاقــات ـكــم اإلب ــداع ـي ــة
فأنتم أمل وغد هذا البلد ،وبكم
نستشرف مستقبل أكثر إشراقا
لبلدنا الكويت الحبيبة".
وشـ ـ ــددت ع ـلــى أنـ ــه ق ــد حــان
الوقت ليعلم اآلبــاء أبنائهم أن
االختالف يمثل نقطة قــوة وأن
عـلـيـهــم أن يـتـقـبـلــوا االخ ـت ــاف
فــي األراء والـثـقــافــات واألدي ــان
والجنسيات.
م ــن جــانـبـهــا أع ــرب ــت كــانـنــج
خـ ــال ك ـل ـم ـت ـهــا ع ــن س ـعــادت ـهــا
الغامرة بوجودها بين كوكبة
م ـت ـم ـيــزة م ــن ال ـط ـل ـبــة وأولـ ـي ــاء
األم ـ ـ ــور واإلداري ـ ـ ـيـ ـ ــن وأعـ ـض ــاء
هيئة تدريس المدرسة العالمية
األميركية.
وأك ـ ــدت خ ــال كـلـمـتـهــا الـتــي
أل ـق ـت ـهــا ف ــي ال ـح ـفــل ع ـلــى ق ــدرة
طـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
األميركية على مواجهة تحديات
الحياة من خالل ما تعلموه من
معارف ومهارات ستبقى معهم
ً
ً
قيما وعلما على ال ــدوام خالل
حياتهم العملية وستساعدهم
ف ــي تـخـطــي ص ـعــوبــات الـحـيــاة
القادمة ومواكبة التقدم العلمي
وال ـت ـك ـنــولــوجــي نـحــو تحقيق
أهدافهم.
وشهد الحفل تكريم الطلبة
الـمـتـفــوقـيــن إذ حـصــل الـطــالــب
عبدالوهاب المطوع على المركز
األول وال ـ ــذي ال ـت ـحــق بجامعة
مانشستر في المملكة المتحدة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ــدراس ــة هـنــدســة
الكهرباء واإللكترونيات ،فيما
حصل الطالب مصطفى الرفاعي
ع ـلــى ال ـمــركــز ال ـثــانــي ليلتحق
بـجــامـعــة ت ـشــارلــز ف ــي بـلـغــاريــا
ل ـ ــدراس ـ ــة الـ ـط ــب وت ـس ـل ــم كــافــة
الطلبة شهادات التخرج وسط
فرحة الجميع.

طلبة المدرسة
العالمية
األميركية
قادرون على
مواجهة
تحديات
الحياة
ومواكبة
التقدم العلمي

كاننج

صورة جماعية للطلبة الخريجين بعد حصولهم على شهادات التخرج

أثناء تقدم الطلبة للحصول على شهادات التخرج
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«بوبيان» يكرم موظفيه لنجاحهم في منع «األهلي» يحتفل بغبقته الرمضانية
عمليات اختراق ألنظمة البنك المصرفية السنوية مع موظفيه
جانب من االحتفال

لقطة جماعية خالل التكريم

البنك احتفل مع
عمالء «الغالي»
بالقرقيعان

كـ ــر مـ ــت اإلدارة ا لـ ـعـ ـلـ ـي ــا ل ـب ـنــك
ب ــوب ـي ــان عـ ــددا م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن مــن
إدارات ا ل ـب ـنــك ا لـمـخـتـلـفــة ،وا لــذ يــن
نجحوا بيقظتهم في إفشال ومنع
ع ـم ـل ـيــة اخـ ـت ــراق ألجـ ـه ــزة وأن ـظ ـمــة
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،حـ ـ ـ ــاول أح ــد
األشخاص من الجنسية األوروبية
القيام بها.
وتـ ــوجـ ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا لــر ئ ـيــس ا لـتـنـفـيــذي للبنك
عــادل الماجد بالشكر إلى موظفي
البنك على مــا قــا مــوا بــه ،مــؤ كــدا أن
م ـ ــوارد ال ـب ـنــك ال ـب ـشــريــة بـمـخـتـلــف
مستوياتها وفي مختلف اإلدارات
ال تـ ــألـ ــو ج ـ ـهـ ــدا لـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء
والحفاظ على مصالحهم.
وشدد الماجد على أن ما قام به

الموظفون إنما يؤكد مدى القدرات
ا لـمـمـيــزة ا لـتــي يتمتع بـهــا موظفو
البنك ،والجهد الذي يبذلونه خالل
اداء مهامهم الوظيفية.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي حـ ـ ـف ـ ــل الـ ـتـ ـك ــري ــم
نــائــب الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي عـبــدالـلــه
التويجري ،ومدير عام البنك وليد
ال ـيــاقــوت ،ومــديــر األم ــن فــي الـبـنــك
مساعد اللوغاني ،إلى جانب عدد
من المسؤولين.
و ك ـ ــا ن ـ ــت إدارة األ م ـ ـ ـ ــن وإدارة
تكنولوجيا المعلومات فــي البنك
قــد تمكنا مطلع األ س ـبــوع الحالي
م ــن إف ـش ــال م ـحــاولــة ق ــام ب ـهــا أحــد
األش ـخ ــاص مــن جـنـسـيــة أوروب ـي ــة،
لتركيب جهاز نسخ بيانات في أحد
أجهزة السحب اآللي التابعة للبنك.

وكانت يقظة العاملين في إدارة
األمن وتطور التقنيات المستخدمة
فـ ــي ال ـب ـن ــك ت ـم ـك ـن ــت مـ ــن اك ـت ـش ــاف
ال ـم ـح ــاول ــة وإب ـط ــال ـه ــا ف ــي دق ــائ ــق
م ـعــدودة وا لـقـبــض عـلــى مرتكبها،
الــى جــانــب ســرعــة اسـتـجــابــة رجــال
وزارة الداخلية والذين وصلوا إلى
مكان ا لـحــدث ،وأ لـقــوا القبض على
صاحب المحاولة الفاشلة.
من جانب آخر ،احتفل بنك بوبيان
م ــع ع ـم ــائ ــه م ــن األط ـ ـفـ ــال أص ـح ــاب
ح ـســاب ال ـغــالــي بــالـقــرقـيـعــان ،ال ــذي
يعتبر من العادات الكويتية األصيلة،
والتي تعبر عن احتفالية الكويتيين
بالشهر الفضيل ،الذي يحمل الكثير
مــن مـعــانــي ال ـتــواصــل الـجـمـيــل بين
الناس.

احتفل البنك األ هـلــي الكويتي مع
موظفيه بغبقته الرمضانية السنوية
فــي أمـسـيــة رائ ـعــة وأج ــواء رمضانية
بهيجة ،تخللتها العديد من الفقرات
والجوائز القيمة ،وأقيم الحفل بقاعة
ال ــراي ــة ،ف ـنــدق م ــاري ــوت كـ ــورت ي ــارد،
الكويت ،حيث تم تجهيز القاعة على
الطراز المعماري الكويتي القديم ،مما
أضفى جوا من األصالة والعراقة على
مكان الحفل.
وش ـهــدت األم ـس ـيــة ،الـتــي حضرها
غ ــالـ ـبـ ـي ــة الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن مـ ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
اإلدارات ،و ع ـ ـلـ ــى رأ س ـ ـهـ ــم ا ل ــر ئ ـي ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،وك ـ ـبـ ــار
ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي ال ـب ـنــك ،ال ـعــديــد من
الفقرات والفعاليات الممتعة والجوائز
القيمة التي فاز بها الموظفون.

وانطلقت البداية بترحيب ميشال
العقاد ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
البنك األ هـلــي الكويتي ،بالموظفين،
موجها لهم كلمة بمناسبة حلول شهر
ر مـضــان ،حيث شكر الموظفين على
ما يبذلونه من جهود مخلصة طوال
مـسـيــرتـهــم الـمـهـنـيــة لتحقيق أه ــداف
الـبـنــك والـمـســاهـمــة فــي رف ــع مكانته،
مـتـمـنـيــا ل ـهــم االس ـت ـم ــرار ف ــي الـعـطــاء
والعمل الجاد.
وخالل الحفل ،أجرى مقدم البرامج
حـمــود ع ــادل الـعــديــد مــن المسابقات
ب ـي ــن ال ـم ــوظ ـف ـيــن ،ك ـمــا ش ـ ــارك بـعــض
ال ـم ـســؤول ـيــن م ــن اإلدارة ال ـع ـل ـيــا فــي
اختيار أرقام الحظ وتوزيع الجوائز
على ا لـفــا ئــز يــن ،وا لـتــي اشتملت على
هدايا نقدية وهواتف ذكية ورحالت

إلى لندن وباريس وبرشلونة وبيروت
ودب ــي ،إضــافــة إل ــى ال ـجــائــزة الـكـبــرى
وهي  1000دينار نقدا ،والتي فاز بها
أحمد أشرف محمد.
كما شهدت األمسية مجموعة من
الفقرات الترفيهية األخرى التي شملت
السحب على أر ق ــام تــذا كــر الحضور،
والتي قام بها مقدم البرامج اإلذاعية
الموهوب أسامة فودة ،وكذلك منصة
لـلـتـصــويــر ال ـف ــوري ف ــي بـيـئــة تــراثـيــة
كــوي ـت ـيــة ق ــدي ـم ــة ،وم ــاك ـي ـن ــة ل ـل ـهــدايــا
ال ـفــوريــة ومــاكـيـنــة لـلـقـهــوة الـســريـعــة
التحضير ،واستمتع الجميع بــروح
األسـ ـ ــرة الـ ــواحـ ــدة ف ــي ج ــو رم ـضــانــي
بهيج على أنغام موسيقى فرقة جاز
كلوب.

« »KIBيستمر في توزيع وجبات اإلفطار «برقان» يواصل دعمه للجمعية «التجاري» يرعى حفل قرقيعان
الكويتية لرعاية األطفال
محافظة مبارك الكبير

جانب من توزيع اإلفطار
في إطار حملته الرمضانية "أمل للحياة" لهذا
العام ،أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBاستمرار
تنظيمه مبادرة إفطار الصائمين التي تتضمن
توزيع وجبات إفطار يومية متكاملة للصائمين
طوال شهر رمضان ،بمشاركة مجموعة من "أبطال
 "KIBمن موظفي البنك المتطوعين ومجموعة
حصاد التطوعية.
وصــرح مدير أول وحــدة االتصال المؤسسي
في البنك نواف ناجيا بأن "مبادرة  KIBلتوزيع
وجبات إفطار الصائمين طوال أيام شهر رمضان
تـأتي جريا على عادته السنوية ،وذلك في إطار
برنامجه الرائد للمسؤولية االجتماعية ،بهدف
تــأمـيــن اإلف ـط ــار للصائمين مــن ع ــرب وأجــانــب،
السيما الذين يعيشون بعيدا عن أهلهم وذويهم،
إضافة إلى حرصه على مساعدة األسر المتعففة
غير القادرة على تأمين إفطارها اليومي".

وأضاف ناجيا أن  KIBيسعى دائما إلى إقامة
هذه المبادرة في شهر رمضان من كل عام ،لما
تتضمنه من أهداف إنسانية ودينية ومجتمعية
ف ــي آن واحـ ـ ــد ،مــوض ـحــا أن ـه ــا ت ـت ـمــاشــى أيـضــا
مــع أه ــداف حملته الرمضانية لـهــذا الـعــام "أمــل
للحياة" ،حيث تؤكد سعيه لتعزيز قيم الخير
واألم ـ ــل والـمـحـبــة وال ـت ـع ــاون بـيــن جـمـيــع أف ــراد
المجتمع الكويتي.
يــذكــر أن ت ــوزي ــع وج ـب ــات إف ـط ــار الـصــائـمـيــن
تعتبر إحــدى الـمـبــادرات ال ـبــارزة التي تشملها
حملة " "KIBالرمضانية ،والتي تتضمن مجموعة
من الفعاليات الدينية واالجتماعية والخيرية
واإلنسانية ،بما يواكب برنامج البنك المجتمعي
الهادف للتأثير إيجابيا على المجتمع وأفراده،
مــن خــال تنظيم الفعاليات ا لـتــي تتناسب مع
عظمة وفضائل شهر الخير والعطاء.

أعـ ـل ــن ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان م ــواص ـل ــة
دع ـ ـم ـ ــه ل ـل ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
لرعاية األطـفــال فــي المستشفى
(كـ ــاتـ ــش) ،إي ـم ــان ــا بــالـمـســاهـمــة
فــي رفــاهـيــة المجتمع مــن خــال
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـن ـب ـي ـل ــة ،وف ـ ــي إط ــار
شــراكـتــه الـمـمـتــدة مـنــذ  18عاما
مع الجمعية .ومن خالل ضمان
الدعم الشامل لألطفال وأسرهم
منذ فترة طويلة ،كان بنك برقان
ومازال شريكا وداعما للجمعية
بـفـضــل م ـب ــادرات ــه ومـســاهـمــاتــه
العديدة.
وت ـن ــدرج ه ــذه ال ـم ـشــاركــة في
إطــار رؤيــة البنك االستراتيجية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـكـ ــس ق ـ ـيـ ــم االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
والثقة والنزاهة ودعــم األنشطة
اإلنسانية ،حيث أصبحت اليوم
المسؤولية االجتماعية للشركات
واج ـبــا وطـنـيــا وقـيـمــة إنسانية
للنهوض واالرتـقــاء بالمجتمع،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة ورفـ ـ ــع
م ـس ـتــوى ال ــوع ــي وال ـث ـقــافــة لــدى
األفراد عن القضايا اإلنسانية.
تجدر اإلشارة إلى أن الجمعية
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــرع ــاي ــة األطـ ـف ــال في
المستشفى (كاتش) هي منظمة
غـيــر ربـحـيــة تــديــر بــرامــج حياة
ال ـ ـط ـ ـفـ ــل الـ ـ ـم ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة مـ ـ ــن ق ـب ــل
أخ ـص ــائ ـي ـي ــن فـ ــي حـ ـي ــاة ال ـط ـفــل
وموجهين محترفين في اللعب
ف ـ ــي  6م ـس ـت ـش ـف ـي ــات ح ـكــوم ـيــة
بالكويت.

احتفالية محافظة مبارك الكبير بالقرقيعان

وي ـع ـمــل ف ــري ــق الـجـمـعـيــة عن
ك ـث ــب مـ ــع مـ ـم ــرض ــات ،وأط ـ ـبـ ــاء،
وأخـصــائــي صحة آخــريــن للحد
مــن اآلث ــار السلبية الناجمة عن
العالج في المستشفيات ،وخلق
تـ ـج ــرب ــة أس ـ ـعـ ــد عـ ـن ــد األط ـ ـفـ ــال
المرضى وعائالتهم.
ويندرج دعم بنك برقان لمثل
ه ــذه ال ـم ـب ــادرات ضـمــن بــرنــامــج
ب ـن ــك ب ــرق ــان االج ـت ـم ــاع ــي تـحــت
ً
عـنــوان "( "ENGAGEمـعــا لنكون
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر) ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
تـسـلـيــط ال ـض ــوء عـلــى الـجــوانــب
المهمة والـمــؤثــرة فــي المجتمع
عـبــر تـعــزيــز ال ــرف ــاه االجـتـمــاعــي
من خالل المبادرات االجتماعية
والتعليمية والثقافية والصحية.
ويأتي نهج حملة ""ENGAGE
تـ ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع م ـ ـب ـ ــادئ الـ ـبـ ـن ــك،
كمؤسسة مالية كويتية رائــدة،
حيث ينسجم أسلوب سياساته
مـ ـ ـ ــع اح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات وم ـ ـصـ ــالـ ــح
المجتمع.

ش ـ ــارك ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي حـفــل
القرقيعان ،الذي نظمته محافظة مبارك الكبير
لفئة ذوي االحتياجات الخاصة وذويهم ونزالء
مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين،
في مجمع المروج ،وذلك ضمن أنشطة "التجاري"
خالل شهر رمضان الفضيل.
وفي هذا السياق ،صرحت نائبة المدير العام
بقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع
بــأن هــذه الرعاية جــاء ت ضمن برنامج الرعاية
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ال ــذي سـبــق أن وض ـعــه الـبـنــك مع
محافظة مبارك الكبير ،والــذي من شأنه تفعيل
دور الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ل ـ "ال ـت ـجــاري" في
خدمة المواطنين والتواصل مع أهالي المحافظة،
ومد جسور التعاون والتواصل معهم في مختلف
المناسبات.
وأكدت الورع حرص "التجاري" على المشاركة

ف ــي م ـثــل ه ــذه االح ـت ـف ــاالت ورع ــاي ـت ـه ــا ،إذ تعد
مـنــاسـبــة ال ـقــرق ـي ـعــان إحـ ــدى الـ ـع ــادات الـتــراثـيــة
القديمة ،ويساهم إحياؤها في المحافظة على
التراث والهوية الكويتية.
وع ــن بــرنــامــج الـحـفــل ،قــالــت إن ــه اشـتـمــل على
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـســاب ـقــات الـتــرفـيـهـيــة واألل ـع ــاب
واألغاني التراثية التي تناسب هذه المناسبة،
مشيرة إلى أن الحفل حضره مجموعة كبيرة من
أهالي محافظة مبارك الكبير الذين أمضوا أمسية
ممتعة ساهمت في إدخال الفرحة ورسم البسمة
على وجوه الكبار والصغار.
وفي ختام الحفل ،وجهت قيادات المحافظة
الشكر إ لــى البنك التجاري على رعايته للسنة
الثالثة على التوالي لهذه المناسبة المميزة التي
تساهم في رسم االبتسامة على وجــوه األطفال
وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

«الخليج» يشارك «سيفكو» و«الكويتي للطعام» في «الماجلة»
أعد بنك الخليج صناديق "الماجلة"
وتــوزي ـع ـهــا عـلــى األسـ ــر الـمـحـتــاجــة في
الكويت ،في مبادرة تأتي ضمن العديد
من الفعاليات واألنشطة الخيرية التي
يتبناها خــال شهر رمـضــان الـمـبــارك،
ويقيمها بالتعاون مــع البنك الكويتي
للطعام وسيفكو.
وقــال البنك في بيان صحافي أمس،
إنــه يـشــارك للعام الـثــالــث على التوالي
م ــع ال ـب ـنــك ال ـكــوي ـتــي ل ـل ـط ـعــام ،ول ـل ـعــام
الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي م ــع س ـي ـف ـكــو فــي
ه ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ،وتـتـضـمــن الـصـنــاديــق
المواد الغذائية األساسية التي تغطي
اح ـت ـيــاجــات أس ـ ــرة كــام ـلــة مـ ــدة أس ـبــوع
ً
تقريبا.
وقامت فرق تطوعية من بنك الخليج
بالتعاون مع فريق عمل سيفكو بإعداد

ت ـلــك ال ـص ـن ــادي ــق بـيـنـمــا ي ـتــولــى الـبـنــك
الكويتي للطعام توزيعها على األ ســر
المحتاجة في الكويت.
وبهذه المناسبة ،قال مساعد المدير
ال ـع ــام ل ــات ـص ــاالت ال ـخــارج ـيــة ف ــي بنك
الخليج ،أحمد األمير" :نحرص في بنك
ً
الخليج كثيرا على اغتنام جميع الفرص
التي تمكننا من العطاء للمجتمع وخدمة
ً
جميع فئاته المحتاجة ،وخصوصا في
ً
شهر رمضان الكريم ،نعمل مجددا هذا
العام مع شركائنا البنك الكويتي للطعام
وسيفكو إلعداد صناديق الماجلة لألسر
المحتاجة ،كل الشكر والتقدير لجميع
شركائنا الكرام على مساهمتهم في هذه
الـمـبــادرة ،ونتطلع إلــى مواصلة العمل
ً
معا في المستقبل".
وقــال سالم الحمر ،أمين سر مجلس

ادارة الـبـنــك الـكــويـتــي لـلـطـعــام" :توفير
الـ ـ ـم ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ــأس ــر
المحتاجة فــي الكويت والـحــد مــن هدر
ال ـط ـع ــام ه ـمــا ال ـت ـحــديــان الـ ـل ــذان نعمل
ً
لتحقيقهما دائـمــا .تعاون بنك الخليج
ً
م ـع ـن ــا ج ـع ــل هـ ـ ــذا م ـم ـك ـن ــا .ن ـش ـك ــر لـهــم
جهودهم هــذه ونتمنى أن تستمر هذه
ً
العادة مستقبال".
م ــن جـهـتـهــا صــرحــت ن ــور الـقـطــامــي،
الرئيس التنفيذي لسيفكو" :يسعدني
ً
ج ـ ـ ــدا حـ ـ ــرص جـ ـه ــات كـ ـب ــرى م ـث ــل بـنــك
ال ـخ ـل ـي ــج عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل م ـع ـن ــا فـ ــي ه ــذه
المبادرة للعام الرابع على التوالي .أقدر
أهمية دورنا ومسؤوليتنا االجتماعية
واألث ــر ال ــذي سيتركه ذلــك على العديد
من األسر في الكويت خالل شهر الخير".

أحمد األمير

مشاركون في توزيع الماجلة

«المتحد» يحتفل بالقرقيعان في مستشفى مبارك «وربة» يجري سحب «السنبلة» األسبوعي اليوم
نظم البنك األهلي المتحد زيارة لالحتفال
بالقرقيعان مع األطفال فى مستشفى مبارك،
ً
وذلك حرصا من البنك على إضفاء االبتسامة
والسعادة على وجوه األطفال وبث األمل في
قلوبهم في شهر رمضان المبارك.،
وق ــال البنك فــي بـيــان صحافي أم ــس ،إنه
ش ــارك فــي الــزيــارة عــدد مــن المتطوعين من
موظفي البنك يتقدمهم طارق محمود الرئيس
الـتـنـفـيــذي بــالــوكــالــة لـلـبـنــك وس ـحــر دشـتــي
المديرة العامة لحماية العمالء والمسؤولة
عن برنامج المسؤولية اإلجتماعية في البنك .
وبـهــذه المناسبة أف ــادت شتي بــأن رؤيــة
الفرحة والبهجة على وجوه األطفال وذويهم
بالحصول على القرقيعان والهدايا الجميلة
ب ـم ـنــاس ـبــة ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان الـ ـك ــري ــم تـضـفــي
ال ـس ـعــادة عـلــي ك ــل الـمـشــاركـيــن ف ــى ال ــزي ــارة
وتشعرنا بمتعة العطاء وإدخال السرور على
قلوب اآلخرين فى شهر الخير.

جانب من االحتفال
وأوض ـح ــت أن ه ــذه الـمـشــاركــة تـنـبــع من
الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكل
فـئــاتــه ،وه ــي تقليد يـحــرص الـبـنــك األهـلــي

المتحد على االلـتــزام بالقيام بــه فــي شهر
رمضان من كل عام.

ي ـ ـجـ ــري بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة سـ ـح ــب ال ـس ـن ـب ـلــة
األسبوعي الـ  20في تمام الساعة الحادية
عشرة ظهر اليوم ،بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وقال "وربة" في بيان صحافي أمس ،إن
حساب السنبلة يمثل الخيار األمثل لكل
الراغبين بتوفير األموال وتحقيق عوائد
مــالـيــة ثــابـتــة عـلــى أرصــدت ـهــم ف ــي الــوقــت
نـفـســه ،إضــافــة إلــى فــرص لـلـفــوز بجوائز
نقدية طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته بتطوير وتحديث
خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق
م ــع تـحـقـيــق الـمـصـلـحــة وال ـف ــائ ــدة األك ـبــر
ً
لـعـمــائــه ون ـظ ــرا لـتـنــامــي ق ــاع ــدة عمالئه
وال ـت ـجــاوب الـكـبـيــر ال ــذي ل ـقــاه الـحـســاب،
يعيد بـنــك ورب ــة إط ــاق حملة "السنبلة"
ّ
بحلة جديدة ومتطورة في  2019تطوي

فــي ثناياها جــوائــز نقدية وعينية أكبر،
إذ قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي
يحصل عليها العمالء لتصل الى أكثر من
مليون دينار.
ويستمر البنك بالسحوبات األسبوعية
على خمسة رابحين  1000دينار لكل منهم
 ،وتتميز السنبلة في  2019بالسحوبات
الكبرى ( )Mega Drawsالتي تقام كل ربع
سنة لتكشف عن خمسة رابحين ،ويكون
من نصيب الــرابــح األول  100ألــف دينار،
وأربعة رابحين بسيارات Land Cruiser
.VXR
ول ـم ـنــح ال ـع ـم ــاء ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـفــرص
ل ـلــربــح ،ق ــام ب ـنــك وربـ ــة ب ــزي ــادة ال ـجــوائــز
بسحب الـ  Mega Drawاألخير لعام 2019
بإضافة سيارتي الند كروز من نفس الفئة.

وفيما يتعلق بفرص الربح ،فيحق لكل
عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10
دنانير في الحساب .هذا وقدم بنك وربة
ً
ً
حال استثماريا آخر باسم وديعة السنبلة
التي تعد المودعين بعوائد متوقعة تصل
إلى  3.5في المئة وفرص ربح في سحوبات
السنبلة طوال فترة االستثمار.

نجوم
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يعتبر الفنان الراحل
كاظم القالف من أهم
الفنانين الذي قدموا
ً
أعماال متميزة على
ً
مدار  40عاما.
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منذ دخوله إلى عالم
«الجريدة» تسلط
التمثيل ،ارتبط الفنان
الضوء على سيرة
محمود المليجي بأدوار
الفنان أحمد زكي
الشر في السينما والمسرح صاحب الموهبة
والدراما التلفزيونية.
االستثنائية.

دي كابريو وبيت يخطفان األضواء في «كان»
بحضور روبي  ...ووثائقي عن ليام غالغر
ق ـب ــل صـ ـع ــود س ــال ــم م ـهــرجــان
"كان" السينمائي ،تحدث النجمان
بــراد بيت وليوناردو دي كابريو
عــن ال ـم ـخــرج كــويـنـتــن تــارانـتـيـنــو
الــذي جمعهما للمرة األول ــى ،إلى
جانب مارغو روبي على السجادة
الحمراء.
وقــال دي كابريو" :كوينتن من
آخر المخرجين الذين ينخرطون
فــي تقليد السينما ا ل ـعــر يــق" ،في
ح ـي ــن أك ـ ــد بـ ـ ــراد ب ـي ــت أن "فـيـلـمــه
رسالة حب إلــى هوليوود ولوس
أنجلس والسينما".

وخ ـ ـ ـصـ ـ ــص م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان "كـ ـ ـ ـ ــان"
ً
ً
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــاال حـ ـ ـ ـ ــارا لـ ـط ــاق ــم ف ــري ــق
تارانتينو الجديد "وانس آبن ايه
تــايــم  ...إن ه ــول ـي ــوود" ال ــذي كــان
ً
مرتقبا في المهرجان ولــم يشكل
ترحيب الحشود التي تجمعت أمام
ساللم مركز المهرجانات مفاجأة،
إذ و قــف النجمان الهوليووديان
فترة طويلة اللتقاط الصور معهما
وتوقيع اإلهداءات.
أمـ ــا داخـ ـ ــل الـ ـق ــاع ــة ،ف ـق ــد صـفــق
الحضور للفيلم مدة سبع دقائق
ً
تـقــريـبــا وه ــو أم ــر الب ــأس بــه لكنه

شيرا هاس

ً
ل ـ ـيـ ــس اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا فـ ـ ــي م ـ ـيـ ــزان
مهرجان "كان" وقد تأثر براد بيت
واغ ــرورق ــت عـيـنــاه بــالــدمــوع على
هذا االستقبال.
إل ــى ذل ــك يـعــرض فيلم وثائقي
جديد عن مغني فرقة "أوايسيس"
ل ـي ــام غــال ـغــر ،وم ــن ال ـمــرت ـقــب بــدء
عـ ــرض "لـ ـي ــام غ ــال ـغ ــر :آز إت واز"
(ليام غالغر :كما كان األمر) الشهر
ً
المقبل تزامنا مع صــدور ألبومه
الـفــردي الثاني الــذي سيطرح في
ً
األسواق قريبا.
وبدأ المنتج المشارك في العمل

ستونبوي

ّ
بتتبع
تشارلي اليتنينغ وفريقه
ال ـف ـنــان الـ ــذي ت ـص ـ ّـدرت فضائحه
أخبار المشاهير ،قبل عودته إلى
الساحة الفنية.
وأص ــدر غالغر ألـبــومــه الـفــردي
األول "آز إت واز" سنة  2017ولقي
ً
ً
نـجــاحــا كـبـيــرا ،وكـشــف اليتنينغ
لمجلة "ان ام اي" البريطانية
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ــؤون
الموسيقى أن عمله الجديد
ً
ً
"سيثير إعجابا كبيرا".

ناتاشا بور

شيرا هاس بطلة لفيلم
«نتفليكس»

جائزة موسيقى تتحول
إلى شجار بين المطربين

ناتاشا بور تتألق بافتتاح
فيلم «عالء الدين»

أ عـلـنــت شــر كــة " نـتـفـلـيـكــس" أ نـهــا تـقــوم بتصوير
فيلم من أربعة أجزاء يعتمد على مذكرات بعنوان
"الهروب من قيود المجتمع الديني المتشدد" (أن
أور ثــوذ كــس) للمدونة ديبورا فيلدمان ،تــؤدي فيه
(د ب أ)
الممثلة شيرا هاس الدور الرئيسي.

ّ
تحول التكريم إلى شجار وشغب ،خالل حفل توزيع
جوائز مهرجان كبير للموسيقى في غانا ،بعد إعالن
فوز واحد من أبرز المطربين .وكان المغني ستونبوي
أوشك أن يتسلم جائزة مطرب العام قبل أن يقتحم غريمه،
في مجال الغناء" ،شتا والي" ومرافقوه خشبة المسرح.

تألقت ناتاشا بور خالل عرض أولي الفتتاح فيلم
"ع ــاء الــديــن" ،ال ــذي عــرض على مـســرح "ال كابيتان"
فــي هــولـيــوود بكاليفورنيا ،حيث يتم عــرض الفيلم
من بطولة ويــل سميث بــدور السينما األميركية في
 24الجاري.

بانكسي البريطاني األشهر في فن الشوارع
والرسم على الجدران
بصمته تحاكي لوحة الرسام الهولندي الشهير فيرمير «الشابة واللؤلؤة»
لوحة جدارية لفن الشوارع

قبل خمس سنوات زين فنان الشارع البريطاني بانكسي جدار مبنى حزين في
بريستول برسم «فتاة بطبلة مثقوبة» فأصبح قبلة للمصورين في مسقط رأسه
الذي يحمل بصماته في أماكن كثيرة.
وأنجز الرسم عام  2014وهو يحاكي لوحة الرسام الهولندي الشهير فيرمير
«الشابة واللؤلؤة» وقد استحالت حبة اللؤلؤ في رسمه إلى جهاز إنذار سداسي
األضالع.
حـظــي ا لـفـنــان ا لـبــر يـطــا نــي بانكسي
فــي الـسـبـعـيـنـيــات عـلــى ش ـهــرة واسـعــة
وه ـ ــو مـ ــن أطـ ـل ــق رس ـ ــم ثـ ـق ــاف ــة ال ـه ـيــب
والغرافيتي.
ً
ويـقــول لــوي ( 14عــامــا) وهــو تلميذ
فـ ــرن ـ ـسـ ــي ف ـ ــي رح ـ ـل ـ ــة م ـ ــدرسـ ـ ـي ـ ــة إلـ ــى
بــريـسـتــول" :ه ــذه ام ــرأة خــانــت زوجـهــا
متدل من النافذة".
والعشيق
ٍ
وتوقف لوي مع زمالئه أمام الرسم
مـسـتـمـعـيــن بــانـتـبــاه إل ــى الــدل ـيــل الــذي
يتحدث عن الغموض الذي يلف "ملك"
فــن ال ـش ــارع وي ـقــول الــدل ـيــل" :ال نـعــرف
هــويـتــه ،يـقــال إنــه مــن بــريـسـتــول واآلن
ً
تباع رسومه بأسعار مرتفعة جدا ".
وبــال ـف ـعــل ،ال ي ـع ــرف ال ـك ـث ـيــرون عــن
بانكسي باستثناء أعماله التي جعلت
منه أحد أشهر فناني جيله وهو بنى
ً
ش ـه ــرت ــه أيـ ـض ــا ع ـل ــى ال ـغ ـم ــوض ال ــذي
يكتنف هويته.
ف ــي أك ـتــوبــر  2018ت ـصــدر بــانـكـســي
األخ ـب ــار ع ـنــدمــا ب ـيــع أح ــد أع ـمــالــه في
ً
مـ ــزاد ف ــي ل ـنــدن وت ـم ــزق ت ـل ـقــائ ـيــا أم ــام
أ ع ـيــن ا ل ـح ـضــور بـفـضــل م ـقــص مخفي
في اإلطار.

ويقال إن بانكسي ولد في بريستول
عام  1974وكان في سن المراهقة يتردد
ع ـلــى بــرنــامــج ت ــرب ــوي يــوفــر لــرســامــي
الـغــرافـيـتــي الـشـبــاب إمـكــانـيــة ممارسة
هذا الفن من دون أن تالحقهم الشرطة
على ما يروي جون نايشن الذي يلقب
"عراب" فن الشارع في بريستول.
وه ــو ق ــال لـ ـ "هــافـيـنـغـتــون بــوســت":
"كان يأتي وينظر إلى الناس يرسمون
ً
و كــان يهتم كثيرا لثقافة الهيب هوب
والغرافيتي".

مجموعة «درايبريدزي كرو»
ويرجح أن يكون بانكسي انضم بعد
ذلــك إلــى مجموعة "درايـبــريــدزي كــرو"
لفناني الشارع في مطلع التسعينيات
وا نـغـمــس فــي أو س ــاط ثـقــا فـيــة نشيطة
تـ ـغ ــذيـ ـه ــا فـ ـ ــرق رائ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي م ــوس ـي ـق ــى
"تـ ــريـ ــب ه ـ ـ ــوب" م ـث ــل "م ــاسـ ـي ــف أت ـ ــاك"
و"بورتيشيد".
وفي عام  ،2001رافق الفنان على ما
يبدو فريق "ايستون كاوبويز" الهاوي
لـكــرة ا لـقــدم فــي بريستول خــال جولة

ف ــي ال ـم ـك ـس ـي ــك ،ح ـي ــث كـ ــان ي ـل ـعــب فــي
مركز حارس المرمى وخاض مباريات
ضــد أ ف ــراد مــن الميليشيات ا لــزا بــا تـيــة
ً
مـسـتـغــا ال ـفــرصــة لـيــرســم عـلــى بعض
ً
الـ ـج ــدران مـ ـم ــررا رس ــائ ــل احـتـجــاجـيــة
يبرع بها.
وزاد ا لـغـمــوض ا لــذي يلف بانكسي
بـعــد ذلــك مــع تــوســع شـهــرتــه وهــو راح
يــرســم ع ـلــى جـ ــدران ف ــي ل ـنــدن وكــالـيــه
ً
ون ـيــويــورك وغ ــزة وم ــدن أخ ــرى مـنــددا
بالنزعة االستهالكية تــارة ،وبمصير
ا لــا جـئـيــن ت ــارة أ خ ــرى لكنه لــم ينس
ً
بريستول أ بــدا التي يــزور هــا بانتظام
لتوقيع أعمال جديدة.
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وفي غضون عقدين ساهم بانكسي
ف ــي ج ـع ــل هـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة ال ـب ــال ــغ ع ــدد
سكانها  460ألف نسمة والتي يمر بها
نهر آيفون ،إ حــدى عواصم فن الشارع
ً
العالمية ممهدا الطريق أمام نحو 150
ً
فنانا يعملون فيها راهناص.
و يـقــول البريطاني جــودي توماس،
الـ ـ ـ ــذي تـ ــزيـ ــن أع ـ ـمـ ــالـ ــه بـ ـع ــض جـ ـ ــدران
بــر يـسـتــول" :شعبيته و ب ــروزه ساهما
ً
فــي قـبــول فــن ال ـش ــارع" ال ــذي غــالـبــا ما
ً
ً
كان يعتبر سريا وفوضويا .
(أ ف ب)

مارغو روبي

مسك وعنبر
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التقت الفرق الثقافية في
غبقة أقامها مركز جابر
الثقافي بمناسبة انتهاء
الموسم الثقافي .2019-2018
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ثقافات

الحارثي تحصد جائزة «مان بوكر» الدولية

تنوير

المعرفة
وطبول
الحرب

توابل ةديرجلا

•
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أول روائية عربية تنال هذا التكريم األدبي المرموق

الخيال
ّ
والتخيل!
مسفر الدوسري

د .أيمن بكر

على المفكرين من علماء االجتماع والنفس والتاريخ والفالسفة
أن يعلنوا هوان أمرهم ،وانهيار القيمة التي طالما أحاطت بعملهم،
بل والقيمة التي اكتسبتها المعرفة بصورة عامة في ثقافات ما
قبل سيادة الرأسمالية المتوحشة التي نعيشها.
في مؤتمر بفيينا سألني أحد الحضور خالل المائدة المستديرة
األخيرة للمؤتمر :ما الرسالة التي توجهها للرئيس األميركي (كان
ساعتها ب ــاراك أوبــامــا) فيما يتصل بتعامله مــع قضايا الشرق
األوسط .كان السؤال مفاجئا ،فأجبت السائل وقد بدت علي الحيرة:
ـ إن كــان الرئيس األميركي شخصا قابال للتعلم ،واالستماع
للعقل ،فعليه أن يتوجه للعلماء الكبار الموجودين في أميركا
ليستشيرهم فيما يجب فعله ،لديه "أرجون أبادوراي" و"تشومسكي"
وغيرهم .عليه إن استطاع أن يبتعد قليال عن األصوات المهيمنة
على السياسات األميركية ،والتي تنبع من سيطرة مخيفة لكيانات
اقتصادية ،ال تنظر أبعد من حدود مكاسبها القصيرة أو المتوسطة
المدى ،كأنما مصير العالم الخارجي لن يمس أميركا.
لم أتخيل ساعتها أن هناك من يمكنه أن يكون أخطر على الحياة
اإلنسانية من منطق السياسات األميركية وتوازناتها الناعمة،
التي تسمح لها بالتحالف مع الشيطان لتحقيق مكاسب مباشرة،
يمكن استخدامها في المعارك االنتخابية ،وتجنب ضغوط لوبيات
السالح والمخدرات والكيانات االقتصادية العابرة للقارات واللوبي
اليهودي وغيرها على صانع القرار األميركي .لكن األمر ازداد سوءا
مــع تــرامــب ،الــذي أضــاف حالة مــن الرعونة واالستعراضية على
السياسة األميركية ،التي ال تخلو منهما باألساس.
التوتر في الشرق األوسط وصل إلى حدود دق طبول الحرب،
برعاية أميركية استطاعت أن تفرض حالة من العصبية والعنترية
عـلــى ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي الـمـتـبــادل بـيــن دول الـمـنـطـقــة .منطقة
الـشــرق األوس ــط بكل المعايير يجمعها مصير واح ــد ،لكن قوى
المركز الرأسمالي المستفيدة من تأجيج الصراع ،لتبقى المنطقة
ســوقــا لمنتجات الـغــرب ومنبعا لـلـمــواد الـخــام مـعــا ،تعمل على
منع وصول الوعي السياسي واالجتماعي لشعوب المنطقة ،إلى
مرحلة العمل على تأمين المستقبل ،بمنطق التعاون والتفاهم ال
التناحر والتهديد.
هـنــا يـتـضــح غ ـيــاب الـمـعــرفــة ف ــي م ـج ــاالت ال ـع ـلــوم اإلنـســانـيــة،
َّ
وهوانها على ُصناع القرار في الشرق والغرب .لقد حذر العلماء
والمفكرون مــن تأجيج الـصــراعــات ،إن كنا نريد للنوع البشري
أن يـسـتـمــر؛ حـ ــذروا مــن حــالــة التعبئة المخيفة لـلـســاح فــي كل
مناطق الصراع ،وهي التعبئة التي البد أن يتم تفريغها جزئيا
عبر حروب إقليمية في دول العالم العاشر الذي نعيش فيه ،كي
تتمكن الــدول المنتجة للسالح من تحقيق مكاسب جديدة .حذر
المفكرون من االستهانة بقضايا تلوث البيئة ،التي ستؤدي إلى
تسميم أج ــواء األرض بــأمــراض فتاكة ،أو غرقها بفائض المياه
السائلة من القطبين بسبب االحتباس الحراري المستمر .حذروا
من إفشال الدول وتشريد أهلها ،كي ال يتحولوا إلى قنبلة إنسانية
وسياسية واقتصادية تهدد العالم كله .لكن لألسف هانت المعرفة،
َّ
وهان العارفون ،إال من سخر طاقاته لخدمة السادة الحمقى الذين
يحكمون الـعــالــم .كــل الــدالئــل تشير إلــى أن نـشــوب حــرب جديدة
في الشرق األوسط لن يكون في مصلحة أحد ،حتى أميركا التي
وصل استعراضها للقوة إلى منتهاه ،بإرسال حامالت الطائرات
حول العالم بال ضابط ،سوى حالة االنتفاخ الذاتي التي تعانيها
السياسة األميركية .ورغم ذلك فاحتمال نشوب الحرب قائم ،رغم
هذه الحسابات المخيفة .لقد نجحت الرأسمالية أن تدفع إلى الظل
كل المعارف التي يمكنها أن تنقذ مستقبل البشرية ،وأن تجعل
الفلسفة الوحيدة الحاكمة للبشر هي منطق المكسب والخسارة
بالمعنى االقتصادي المتوحش المنفصل عن القيم اإلنسانية،
ليبدو أن البشرية أصبحت كقاطرة تتحرك بال قائد نحو حتفها.

جوخة الحارثي والمترجمة مارلين بوث

اقتنصت الروائية العمانية
جوخة الحارثي جائزة
"مان بوكر" الدولية ،لتكون
أول كاتبة عربية تنال هذا
التكريم األدبي المرموق.

فـ ـ ــازت ال ــروائـ ـي ــة ال ـع ـمــان ـيــة
ج ــوخ ــة ال ـح ــارث ــي م ـس ــاء أمــس
األول ف ــي ل ـن ــدن ب ـج ــائ ــزة "م ــان
بـ ــوكـ ــر" الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،الـ ـت ــي تـمـنــح
ألفـ ـ ـض ـ ــل ع ـ ـمـ ــل أدبـ ـ ـ ـ ــي م ـت ــرج ــم
لإلنكليزية ،وذلــك عــن روايتها
"سـيــدات القمر" التي ترجمتها
م ــارل ـي ــن بـ ــوث إلـ ــى اإلن ـك ـل ـيــزيــة
بعنوان "سلستيال باديز" (أجرام
سماوية).
وهي المرة األولى منذ أنشئت
"مــان بــوكــر" الــدولـيــة فــي ،2005
ال ـت ــي ي ـف ــوز فـيـهــا ك ــات ــب عــربــي
ً
بالجائزة ،والحارثي ( 40عاما)
هــي أيـضــا أول روائ ـيــة عمانية
يترجم لها عمل إلى اإلنكليزية.

تاريخ مشترك

الكتاب يستولي
على العقول
والقلوب بنفس
المقدار
بيتاني هيوز

وقالت رئيسة لجنة التحكيم
بـ ـيـ ـت ــان ــي ه ـ ـيـ ــوز إن "الـ ـكـ ـت ــاب
يستولي على العقول والقلوب
بنفس المقدار" ،مضيفة" :األجرام
السماوية يـتـنــاول الـقــوى التي
ت ـقـ ّـيــدنــا وت ـل ــك ال ـت ــي ت ـح ــررن ــا"،
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت أيـ ـ ـض ـ ــا ب ــال ـت ــرج ـم ــة
"الدقيقة والشاعرية".
وترى هيوز ان الرواية أظهرت
"ف ـنــا حـســاســا وج ــوان ــب مقلقة
من تاريخنا المشترك" ،معتبرة
أن "األسـ ـ ـل ـ ــوب يـ ـق ــاوم ب ـم ـهــارة
ال ـع ـبــارات الـمـبـتــذلــة عــن الـعــرق
والعبودية والجنس".
وبلغت قيمة الجائزة المالية
 50أ لـ ـ ـ ــف جـ ـنـ ـي ــه إ سـ ـت ــر لـ ـيـ ـن ــي
تقاسمتها الحارثي مع مارلين
ً
بوث ( 64عاما) وهي أكاديمية
أميركية.

الشعر العربي
وكتبت الروائية العمانية من

قبل مجموعتين من الروايات
ال ـق ـص ـي ــرة وكـ ـت ــاب ــا لــأط ـفــال
وثالث روايات باللغة العربية،
ودرس ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــر ال ـ ـعـ ــربـ ــي
الكالسيكي في جامعة ادنبرة
بــأس ـت ـك ـل ـنــدا ،وت ـع ـم ــل حــالـيــا
مــدرســة فــي جامعة السلطان
قابوس بمسقط.
وتفوقت جوخة ( 41عاما)
عـ ـل ــى  5م ـن ــاف ـس ـي ــن ضـمـتـهــم
ال ـقــائ ـمــة ال ـق ـص ـيــرة لـلـجــائــزة،
مــن فرنسا وألمانيا وبولندا
وكولومبيا وتشيلي.

المجتمع العماني
تحكي رواية "سيدات القمر"
قـ ـص ــة  3ش ـق ـي ـق ــات ت ــواج ـه ــن
تغييرات تحدث في المجتمع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ،وك ـ ـيـ ــف ت ـت ـعــامــل
عائلتهن مع هذه التغيرات.
وت ــدور أح ــداث ال ــرواي ــة في
قرية "العوافي" بسلطنة عمان،
حـيــث تــواجــه ث ــاث شقيقات:
مايا ،التي تزوجت من عبدالله
بعد مشاكل كثيرة ،وأسـمــاء،
ال ـت ــي ت ــزوج ــت ف ـق ــط ك ــواج ــب
اجتماعي ،وخولة ،التي تنتظر
حبيبها الذي هاجر إلى كندا.
وتعكس قصص الشقيقات
الثالث تطور عمان من مجتمع
ت ـق ـل ـيــدي يـمـتـلــك ال ـع ـب ـيــد إلــى
حداثة معقدة.

موهبة أدبية
ووصفت صحيفة الغارديان
الرواية بأنها تقدم "لمحة عن
ثقافة غير معروفة نسبيا في
الغرب" ،بينما قالت صحيفة
ذي ناشيونال إنها تشير إلى
"ظـهــور موهبة أدبـيــة كـبــرى"،

ووصفت الرواية بأنها "إنجاز
قوي ومنسوجة بحرفية وبها
خيال عميق" .وتشكلت لجنة
ال ـت ـح ـك ـيــم م ــن  5شـخـصـيــات
برئاسة المؤرخة البريطانية
بـ ـيـ ـت ــان ــي هـ ـ ـي ـ ــوز ،وعـ ـض ــوي ــة
المترجمة األمـيــركـيــة مــوريــن
ف ــريـ ـل ــي ،وأسـ ـ ـت ـ ــاذة الـفـلـسـفــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن ـ ـجـ ــي ه ــوب ــز،
والـ ـ ــروائـ ـ ــي ال ـن ـي ـج ـي ــري إل ـنــا
ث ــان ـج ــون ،وال ـك ــات ــب ال ـه ـنــدي
بانكاج ميشرا.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ت ـح ـك ـي ــم
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام تـلـقــت
 108روايـ ــات ،كتبت ب ــ 25لغة
مختلفة ،واخ ـتــارت  13روايــة
فقط للقائمة الطويلة ،قبل أن
تستقر على  6فقط في القائمة
ال ـق ـص ـي ــرة ،وب ـل ـغ ــت ال ـقــائ ـمــة
القصيرة للجائزة إضافة إلى
رواية "سيدات القمر" لجوخة
الـحــارثــي ،رواي ــات "السنوات"
للكاتبة آني إيرنو من فرنسا،
ترجمة أليسون إل سترومر،
و"ج ـ ـ ــزر ال ـص ـن ــوب ــر" لـلـكــاتـبــة
األلـمــانـيــة م ــاري ــون بــوشـمــان،
تــرج ـمــة ج ـيــن كــال ـي ـغــا ،و"م ــر
بمحراثك على عظام الموتى"
للكاتبة أولـغــا تــوكــاركــوك من
بولندا ،ترجمة أنتونيا لويد
ج ــون ــز .إض ــاف ــة إلـ ــى رواي ـت ــي
"ظـ ـ ـ ـ ـ ــال األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال" لـ ـلـ ـك ــات ــب
خــوان غابرييل فاسكويز من
إسبانيا ،ترجمة آن ماكلين،
و"ح ـ ـ ـ ــق االنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاع" ل ـل ـكــات ـبــة
اإلي ـطــال ـيــة اإلس ـبــان ـيــة عـلـيــاء
ترابوكو زيران ،ترجمة صوفي
هيوز.

يــولــد م ــن ظ ـهــره وال يـتـطــابــق مـعــه ف ــي الـصـفــات
ّ
التخيل ليس هو الخيال،
وال األدوار وال األثــر ،إن
والتداخل بينهما مربك!
يــرى كونستانتين ستانيسالفسكي أن الخيال
يخلق األشياء التي يمكن أن توجد أو تحدث ،بينما
ّ
التخيل األشياء التي ال وجود لها والتي لم
يخلق
ً
يسبق لها أن وجدت ،والتي لن توجد أبدا.
وسـتــانـيـســافـسـكــي ه ــو مــؤلــف ال ـك ـتــاب الشهير
"إع ــداد الممثل فــي الـمـعــانــاة اإلنـســانـيــة" ،أحــد أهم
الكتب في فن األداء المسرحي ،وهو أحد أهم مخرجي
ال ـم ـســرح ال ـحــديــث ف ــي عـهــد االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي،
ورغ ـ ــم ذلـ ــك أعـ ـت ــرف بـ ــأن تــوض ـيــح ال ـم ـع ـلــم الـكـبـيــر
ستانيسالفسكي لــم ي ــزح عــن فهمي البسيط تلك
ّ
والتخيل ،وكنت سأجاري
الضبابية بين الخيال
ً
ج ـم ـل ـتــه ال ـتــوض ـي ـح ـيــة ال ـس ــاب ـق ــة احـ ـت ــرام ــا ل ـق ــدره
الجليل ،ودوره في اتساع رقعة الجمال عن طريق
إبداعاته ومؤلفاته التي ّ
غيرت مسيرة فن المسرح
االس ـت ـعــراضــي الـكــاسـيـكــي ،وكـ ــان م ــن الـمـمـكــن أن
أفسح لتلك الجملة المجال بعقلي لكي ّ
تمر مرور
ّ
الـكــرام ،إلــى أن استوقتني جملته عــن التخيل" :لن
ً
توجد أبدا"! هذه الجملة جعلتني أعيد التفكير في
رأي األستاذ ستانيسالفسكي ،فبرأيي المتواضع
أن الخيال صــورة يمكن أن توجد أو تحدث ،بينما
ّ
التخيل هــو "ابـتـكــار" األداة لتجسيد تلك الـصــورة
ً
لتصبح موجودة فعال! الخيال سماء مرفوعة عن
أرض بال عمد وال ساللم تتجاوز علوها لنعرف ما
ّ
والتخيل هو "البراق" للوصول إليها!
خلف سورها،
ً
ّ
التخيل هو اآللية في جعل الخيال واقعا ،هو الجسر
والسلم والـجـنــاح و"مـحــايــة" المسافة بين الخيال
والــواقــع ،وشاغل الفراغ بين الممكن والمستحيل،
أمــا الخيال فهو إمكانية أن يطير اإلنـســان كسائر
الطيور فــي الـفـضــاء ،والتخيل هــو محاولة عباس
بن فرناس الطيران بجناحين من الريش لتحقيق
ذلك ،أو محاولة األخوين رايت عن طريق جناحين
معدنيين ومحرك من صنفهما.
ً
هناك صعوبة غالبا فــي رســم خــط التماس بين
ّ
والتخيل ،فنكاد نجزم بأنهما متماثالن،
الخيال
ولكنهما ليسا كذلك ،فالخيال هو الجنون الذي ال
نتوقع حدوثه على أرض الواقع ،بينما التخيل هو
الوسيلة التي تجعل الجنون يمشي على قدمين في
الحدائق العامة ،ويحرص على أخذ جريدته اليومية
ّ
"يطبع" العالقة
من بقالة الحي في الظهيرة ،وهو من
بين ذلك الجنون وبين العقل البشري ليصبح وجوده
ضمن قائمة المسلمات وال ينكره سوى مجنون!
الـخـيــال ال يمكن الـحـكــم لــه أو عـلـيــه ،ألن ــه مجرد
صورة ذهنية ال تأخذ معيار الصواب والخطأ في
الحسبان ،بــل مقياسها الوحيد هــو المسافة بين
الصورة والواقع المحسوس والطبيعي للبشر ،بينما
التخيل له صفات الفشل كمحاولة ابن فرناس -مع
أنني أعتبرها فاشلة إلــى حين -أو أن يأخذ صفة
األخوين رايت ،رغم أن ابن فرناس
النجاح كمحاولة
ٌّ
واألخوين رايت تخيلوا كل بطريقته وبالطريقة التي
أوحــى بها ذكــاء كل منهم لتجسيد الخيال وجعل
ً
الـصــورة الذهنية إلنـســان يطير عاليا بين األرض
والسماء حقيقة .ورغم أن الفرق شاسع بين الخيال
ّ
والتخيل فإنهما مكمالن لبعضهما ،فلوال التخيل ما
ً
ُ
أصبح الخيال واقعا ،ولوال الخيال ما وجدت حاجة
ً
ّ
للتخيل ،ومن الالفت حقا أن الفن بأنواعه هو الوحيد
الذي يملك معجزة الجمع بينهما في آن واحد ،وربما
هذا ما أعطاه ذلك السحر!

إصدار

ٌ
«طبيب في المنزل» ...مذكرات مهاتير
محمد في طبعة جديدة
َّ
● القاهرة  -أحمد الجمال
صدرت عن دار المشرق في
القاهرة طبعة جديدة من كتاب
مــذكــرات رئيس وزراء ماليزيا
م ـهــات ـيــر م ـح ـمــد ت ـحــت ع ـنــوان
ٌ
"طبيب في المنزل".
وبحسب ما ورد في الكتاب،
فــإنــه رغ ــم الـتـجــربــة السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـث ـي ــرة ال ـتــي
خــاض ـهــا مـهــاتـيــر مـحـمــد على
ً
ً
امتداد  22عاما قضاها رئيسا
لوزراء ماليزيا ،قبل أن يعود مرة
أخرى ،فقد مر بتجربة نضالية
صعبة لتحويل وطـنــه مــن بلد
زراعـ ـ ــي مـهـمــش فـقـيــر إلـ ــى بلد
ً
صناعي متقدم وفاعل إقليميا،
ً
ً
ومتحرر سياسيا واقتصاديا
من الهيمنة الغربية.
ول ــم ي ـص ــدر مـهــاتـيــر محمد
مذكراته الشخصية عن تجربته
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ال ـم ـه ـمــة ومــاح ـظــاتــه الـفـكــريــة
واالجتماعية إال في وقت متأخر،
إذ احـتــاج إلــى عــدة سـنــوات من
الكتابة والتوثيق من أجل تدوين
أهم تفاصيل هذه التجربة ،ولم
ت ـص ــدر ه ــذه ال ـم ــذك ــرات إال في
منتصف عام .2011
ه ــذا ال ـك ـتــاب ال يـ ــروي قصة
م ـه ــات ـي ــر م ـح ـم ــد ال ـش ـخ ـص ـيــة،
بــل ي ــروي قصة مــالـيــزيــا ،البلد

غالف الكتاب
ً
الذي خرج مرهقا من استعمار
ً
بــريـطــانــي ،وك ــان حــريـصــا على
ً
ً
بـقــائــه نــامـيــا ومتخلفا يعيش
عـلــى بـيــع ال ـم ـطــاط والـقـصــديــر
للمستعمر ،لكنه استطاع عبر
نـ ـض ــال س ـي ــاس ــي واقـ ـتـ ـص ــادي
ط ـ ــوي ـ ــل ،وبـ ـ ــوجـ ـ ــود شـخـصـيــة
قـ ـي ــادي ــة ف ـ ـ ــذة ،أن ي ـت ـح ــول مــن
بـلــد زراع ــي مهمش إل ــى إحــدى
الــدول االقتصادية والصناعية
الـمــرمــوقــة ،وأن يــرفــع متوسط
ً
دخــل الفرد من  350دوالرا إلى
 8000دوالر ،وأن ي ـج ـعــل من
الماليويين ،الذين كان لهم  2في
المئة فقط من حجم االقتصاد
المحلي ،شــركــاء حقيقيين في
اقتصاد بلدهم.

توابل ةديرجلا

نجوم
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كاظم القالف ...رحلة فنية
مزدحمة بالعطاء والتميز
بدأ حياته في الفن من خالل المسرح المدرسي
يعد الفنان والمؤلف والمخرج كاظم القالف من العالمات
البارزة في الفن الكويتي ،بفضل ما قدمه من أعمال ذات قيمة
فنية راقية ،كما أنه من الرواد الذين رسموا خريطة الفن
الكويتي المسرحي والتلفزيوني واإلذاعي ،وكانت له محطات
أسهمت ًبشكل خالق في تميز الفن
وأفكار ورؤى كثيرة ً
الكويتي وريادته خليجيا وعربيا.
وال يمكن بأي حال من األحوال الحديث عن تطور الفن
الكويتي إال والقالف في طليعة هذا الحديث ،من خالل ما
تحمله من مسؤولية كبيرة في وضع الخصوصية التي تناسبت
فضة المعيلي

ً
القالف عمل مشرفا
ً
فنيا في قسم
الدراما في تلفزيون
ً
أبوظبي وأستاذا
لمادة التلفزيون
في المعهد العالي
للفنون المسرحية

يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ك ــاظ ــم
ً
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ــن أه ـ ــم
مخرجي الدراما التلفزيونية
فــي ا لـخـلـيــج ،و ض ــع لمساته
على العديد من المسلسالت
ا ل ـت ـل ـفــز يــو ن ـيــة ،وادار مـعـظــم
ن ـجــوم ال ــدرام ــا ف ــي الـكــويــت،
ف ـقــد ك ــان ي ـس ـعــى ف ــي جـمـيــع
أع ـم ــال ــه ال ـت ــي ي ـخــرج ـهــا إلــى
تقديم صــورة متميزة تبين
عن احترافه في التعامل مع
الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،وإم ـك ــان ـي ــات ــه فــي
تصوير المشهد الدرامي من
زاويـ ــة تــؤكــد رؤي ـتــه وقــدرتــه
عـلــى الـتـعــامــل مــع الـكــامـيــرا،
بــأس ـلــوب الـخـبـيــر الـمـتـمـكــن،
إلى جانب مشاركته ،ممثال،
فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال
المسرحية والدرامية.
ت ـ ــرك ال ـ ـقـ ــاف ب ـع ــد وف ــات ــه
مـ ـس ــاح ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،فـ ـق ــد ك ــان
را ئ ــدا متميزا فــي بـنــاء الفن،
سواء كان في مجال التمثيل
أو اال خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ،و ف ـ ـ ـ ــي ش ـت ــى
مجاالت االذا عــة والتلفزيون
والمسرح ،واستطاع بجهوده
وموهبته مع عدد من زمالئه
المخرجين االرتقاء باألعمال
الدرامية في الكويت والخليج
والجزيرة العربية.

المسرح المدرسي

أول عمل شارك فيه
«أحر ما عندهم
أبرد ما عندي» في
عام  1961وصدر له
كتاب «طريقك إلى
اإلخراج واإلنتاج
التلفزيوني»

ول ــد كــاظــم ابــراه ـيــم احـمــد
ا لـ ـ ـق ـ ــاف ف ـ ــي  15أ ب ـ ــر ي ـ ــل مــن
عـ ـ ـ ــام  1945ب ـ ــأ ح ـ ــد أ ح ـ ـيـ ــاء
دولــة الـكــويــت ،وهــو الشقيق
األصغر للفنان مكي القالف.
وت ـل ـقــى م ــراح ـل ــه الـتـعـلـيـمـيــة
األول ـ ــى هـ ـن ــاك ،وب ـ ــدأ حـيــاتــه
الـفـنـيــة م ــن خ ــال االن ـض ـمــام
إل ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي،
وذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة ن ـه ــاي ــة
الـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات وب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة
الـسـتـيـنـيــات .فــي تـلــك الفترة
سـ ـ ـج ـ ــل الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف عـ ـض ــويـ ـت ــه
ف ــي ف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح ال ـعــربــي
والمسرح الشعبي.
يذكر أن كاظم القالف يعد
أول عضو في فرقة المسرح
ا لـعــر بــي وا لـمـســرح الشعبي.
ا سـمــه الكامل كــا ظــم ابراهيم
أحـ ـم ــد ال ـ ـقـ ــاف ،م ــن مــوال ـيــد
ال ـكــويــت ع ــام  ،1945مـتــزوج
ول ــه مــن األب ـن ــاء :وائ ــل ،والء،
وفـ ـ ــاء ،وئـ ـ ــام ،ك ـل ـث ــم ،مـحـمــد،

ً
ً
مع الفن بكل أشكاله ،مسرحا وتلفزيونا وإذاعة ،ومن ثم
مشاركته الدؤوبة في مختلف األعمال مع عمالقة الفن في
ذلك الوقت ،ولقد تركت أعماله انطباعات جيدة في نفوس
أدواره التمثيلية وتفاعل معها بكل
الجمهور الذي عشق
ً
صدق .لقد كان القالف رمزا لمعنى الفن والفنان الملتزم
بروحه الراقية وإيمانه الكبير بما يقدمه من أعمال متميزة
تركها لنا في مسيرة الحركة الفنية ،من خالل تمسكه بمناهج
الفن على أصوله ،وقدرته الفذة على االحتفاظ بهذا الفن
صافيا.

كاظم القالف
اب ــراه ـي ــم ،م ــري ــم ،إس ـمــاع ـيــل،
ش ـ ـي ـ ـمـ ــاء ،ب ـ ـشـ ــايـ ــر ،أس ـ ــام ـ ــة،
عبدالله.

أول عمل
تـ ـ ـق ـ ــول س ـ ـيـ ــرتـ ــه الـ ــذات ـ ـيـ ــة
إنـ ـ ــه عـ ـم ــل مـ ـ ــدة س ـن ـت ـي ــن فــي
ال ـج ـيــش ال ـك ــوي ـت ــي ،ومـ ــن ثــم
ان ـت ـقــل ب ـعــد ذلـ ــك إلـ ــى وزارة
اإلعالم كمخرج في تلفزيون
ً
الكويت ،وعمل لفترة أستاذا
لمادة التلفزيون في المعهد
الـعــالــي لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة.
وأول عـ ـ ـم ـ ــل فـ ـ ـن ـ ــي ق ـ ـ ـ ــام ب ــه
م ـ ــع عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـص ــال ــح
وعـبــدالـمـحـســن الـخـلـفــان في
ع ــام  1961ب ـع ـنــوان "أح ــر ما
عندهم أبرد ما عندي" ،وأول
عـ ـم ــل مـ ـس ــرح ــي ش ـ ـ ــارك ف ـيــه
م ـم ـثــا ك ـ ــان "اغـ ـن ــم زم ــان ــك".
تولى تدريس مــادة اإلخــراج
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ف ـ ــي ال ـم ـع ـه ــد
ال ـعــالــي لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة
عام  ،1986وسجل عضويته
ف ــي ف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح ال ـعــربــي
والمسرح الشعبي .عمل في
تـ ـلـ ـف ــزي ــون أب ــوظـ ـب ــي ب ــدول ــة
اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة
ً
م ـ ـسـ ــؤوال ع ــن ع ـم ـل ـيــة ال ـن ـقــل
ً
ً
ا لـخــار جــي و مـشــر فــا فنيا في
قسم الدراما ومراقبا لألعمال
الفنية العربية واألجنبية.

مذكرات جحا
ومن أعماله في التلفزيون:
الكرسي الثاني عشر ،محكمة
الـفــريــج ،أجـلــح وأمـلــح ،درس
خ ـصــوصــي ،إل ــى أب ــي وأم ــي
مــع التحية (ا ل ـجــزء ا لـثــا نــي)،

كاظم القالف عقب عودته من رحلة العالج

القالف مع منصور المنصور
ال ـ ــدردور ،أب ـنــاء ال ـغــد ،شعب
الطماع ،علي بابا ،السلسلة،
المطلقة ،إلى من يهمه األمر،
ط ـ ـيـ ــور عـ ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــاء ،ص ـ ــراع
األجـيــال ،دمـعــة على الــرمــال،
مذكرات جحا ،رقية وسبيكة،
عـلــى الــدنـيــا ال ـســام ،ازع ــاج،
عــاد و ل ـكــن ،ر حـلــة العجائب،
طش ورش ،سالمتك.

ترك بصمة في
التلفزيون بأعماله
«درس خصوصي»
و«أبناء الغد»
و«المطلقة»
لقطة من مسلسل «درس خصوصي»

«اغنم زمانك»
وفـ ــي ال ـم ـس ــرح ش ـ ــارك فــي
أعمال فنية حازت على شهرة
ً
واسعة ،خصوصا من خالل
النكهة الخاصة التي أضافها
إلى هذه االعمال المسرحية،
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا" :أغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــم زم ـ ـ ــان ـ ـ ــك"،
مـ ـ ــن تـ ــأل ـ ـيـ ــف ع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن
عـبــدالــرضــا ،وإخ ــراج حسين
الصالح الدوسري ،وعرضت
فـ ــي  18فـ ـب ــرا ي ــر  1966عـلــى
ً
م ـس ــرح ف ــي ك ـي ـف ــان ،وأي ـض ــا
"ال ـقــاضــي راض ــي" مــن إع ــداد
محمد جــا بــر ،إ خــراج حسين
الـصــالــح ال ــدوس ــري ،عرضت
ف ــي  12نــو ف ـم ـبــر  1968على
مسرح كيفان" ،وهالو دولي"
مــع عبدالحسين عبدالرضا
وغ ـ ـ ــان ـ ـ ــم ال ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح وم ـ ــري ـ ــم
ال ـغ ـض ـب ــان وم ــري ــم ال ـصــالــح
وش ــوي ـك ــار وع ـلــي الـمـفـيــدي،
و" ب ـيــت بــو صــا لــح" مسرحية
اج ـت ـمــاع ـيــة ف ـكــاه ـيــة ه ــادف ــة،
أن ـت ـج ـه ــا الـ ـمـ ـس ــرح ال ـج ــدي ــد
ع ــام  1978م ــن بـطــولــة غــانــم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز
ال ـن ـم ــش ،وخ ــال ــد ال ـنـف ـي ـســي،
و"ض ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــز"
م ـســرح ـيــة كــوم ـيــديــة كـتـبـهــا
س ـعــد ال ـف ــرج وعـبــدالـحـسـيــن

ً
جسد دورا
ً
متميزا رغم صغر
مساحته في
الفيلم السينمائي
«الرسالة»

عبدالرضا ،وأخرجها فاروق
الـ ـقـ ـيـ ـس ــي ،و"حـ ـ ـ ـ ــرم سـ ـع ــادة
ا ل ــوز ي ــر" مــع خــا لــد النفيسي
وحـيــاة الفهد وسـعــد الـفــرج،
و"ممثل الشعب" تم عرضها
ع ـ ـ ــام  ،1985وا لـ ـمـ ـس ــر حـ ـي ــة
مــن تمثيل :خــا لــد النفيسي،
سـ ـع ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج ،عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
النمش ،غانم الصالح ،مريم
الصالح ،و"جسوم ومشيري"
من إخراج أحمد عبدالحليم،
"مخروش طــاح بكروش" من
بطولة كــل مــن ط ــارق العلي،
أحـمــد جــوهــر ،كــاظــم الـقــاف،
محمد حسن ،سمير القالف،
وأحمد السلمان ،ومن تأليف
مـ ـب ــارك الـ ـحـ ـش ــاش ،ويـعـتـبــر
أبـ ــرز أع ـم ــال ــه ال ــدرام ـي ــة بـعــد
ال ـت ـح ــري ــر" ،أح ـ ــر م ــا عـنــدهــم
أ بــرد مــا عـنــدي" عبدالرحمن
الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،وعـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن
الخلفان.

فيلم الرسالة
ً
ً
كما أنه جسد دورا متميزا
رغم صغر مساحته في الفيلم
السينمائي "الرسالة" ،مشهد
ص ـغ ـي ــر فـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـف ـي ـل ــم.
ومـ ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي تـصــدى

إلخ ـ ــراجـ ـ ـه ـ ــا" :الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج مــن
ال ـ ـهـ ــاويـ ــة"" ،فـ ـه ــد ال ـع ـس ـك ــر"،
"األيـ ـ ـ ـ ــام"" ،أشـ ـ ـ ــواك ال ــرب ـي ــع"،
"ج ـ ـفـ ــت الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــؤوس"" ،ل ـي ــال ــي
شـ ـ ـه ـ ــرزاد" مـ ــن ت ــأل ـي ــف فـ ــواز
ش ـ ـعـ ــار" ،ث ـ ـقـ ــوب فـ ــي الـ ـث ــوب
األس ـ ـ ــود" ع ــن ق ـص ــة إح ـس ــان
ع ـبــدال ـقــدوس ،بـطــولــة سعاد
عـ ـب ــدالـ ـل ــه وع ـ ـلـ ــي الـ ـب ــريـ ـك ــي،
"أسـ ـط ــورة ال ـص ـح ــراء" إع ــداد
يـحـيــى ال ـك ـيــانــي ،سـيـنــاريــو
وحـ ــوار ف ــواز ش ـع ــار ،بـطــولــة
س ـ ـ ـعـ ـ ــاد عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه وأحـ ـ ـم ـ ــد
الـ ـص ــال ــح" ،قـ ـص ــة م ـ ـ ــوال" مــع
أمـ ـ ــل عـ ـب ــدالـ ـل ــه" ،االن ـ ـ ـحـ ـ ــدار"
ب ـ ـطـ ــولـ ــة س ـ ـ ـعـ ـ ــاد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه،
"لـ ــم ت ـك ــن أم ـن ـي ـت ــي"" ،ش ـمــس
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـحـ ـ ــى" بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة أح ـ ـمـ ــد
جوهر" ،حكايات من التراث"
ت ـ ــألـ ـ ـي ـ ــف مـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارس،
سـ ـيـ ـن ــاري ــو وحـ ـ ـ ـ ــوار ن ــوري ــه
ا لـعـتــال" ،خماسية الجوهرة
" ،و"م ـ ـبـ ــارك وال ـم ـص ـي ــر" مــع
عــواطــف ال ـب ــدر ،كــذلــك أخــرج
بــرنــامــج "ع ـ ــادت عـلـيـكــم" في
عام .1973

«درس خصوصي»
كما شــارك ا لـقــاف كممثل
فـ ــي أع ـ ـمـ ــال ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة مــن
ب ـي ـن ـه ــا" :درس خ ـصــو صــي"
مع عبدالحسين عبدالرضا،
سعاد عبدالله ،مريم الصالح،
"الدردور"" ،أبناء الغد" إخراج
غافل فاضل ،إنتاج "مؤسسة
اإلنتاج البرامجي المشترك"
لـعــام " ،2000ا لـمـطـلـقــة" عمل
مـشـتــرك س ـعــودي  -مـصــري،
و"صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع األج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال" ع ـم ــل
مشترك سعودي  -مصري.

مسابقات رمضان

أثناء االستعداد قبل التصوير

جـســد شـخـصـيــات :أشعب
الـ ـطـ ـم ــاع م ــن إخ ـ ـ ــراج ال ـس ـيــد
الـ ـ ــرب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
مسلسل "علي بابا" ،وثالثية
"السلسلة" مع أحمد الصالح
وم ــري ــم ال ـغ ـض ـب ــان ،وشـ ــارك
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــات رم ـ ـ ـضـ ـ ــان
إخ ـ ـ ـ ـ ــراج س ـ ــام ـ ــي ال ـ ـشـ ــريـ ــدة.
شارك في ندوة حول األغنية
التلفزيونية في مقر جمعية
ال ـف ـنــان ـيــن الـكــويـتـيـيــن ف ــي 2
أ غ ـس ـطــس  .1972و ص ـ ــدر لــه

كاظم القالف مع مجموعة من األصدقاء

وفاته

أجمل ما قال

تــوفــي ال ـق ــاف -رح ـم ــه ال ـل ــه -فجر
يوم الثالثاء  4يوليو  ،2000عن عمر
يـنــاهــز الـخــامـســة والـخـمـسـيــن عاما
ب ـع ــد ص ـ ــراع م ــري ــر ل ـع ــدة أع ـ ـ ــوام مــع
ً
مــرض عـضــال ،بعد أن تــرك لنا إرثــا
ً
ً
فنيا سيظل باقيا ليشهد على رحلة
فنان قــدم الكثير للفن الكويتي ،من
أعمال مسرحية وتلفزيونية وإذاعية،
وح ـص ــد ال ـج ــوائ ــز ،ك ـمــا أل ــف الـكـتــب
ّ
ودرس مـ ــادة ال ـم ـســرح ف ــي الـمـعـهــد
العالي للفنون المسرحية.

من أجمل ما قاله القالف:
ً
• ال يقف الفنان عند نقطة معينة ويأخذ تقاعدا
عندها ،إنما يبقى عطاؤه حتى الممات ،ينقص
الفنان الكويتي الصدق مع نفسه ومع همومه.
• قد ال يكون المال عقبة رئيسية بالنسبة إلى
الفنان ،فال بد له من أن يقدم تضحيات وأن يكون
ً
ً
صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع اآلخرين.
• ميكرفون اإلذاعة سرطان الفنان ألنه يأخذ منه
كل وقته وأحاسيسه ومشاعره.
• إن لم أجد نفسي في عمل ما أرفضه ،وسبق لي
ً
أن رفضت أعماال كثيرة لعدم قناعتي بها ،وليس
التصدي للعمل هو الكسب المادي.
• مــن الـسـهــل عـلــى اإلن ـســان أن يبكي ولـكــن من

لقطة من «مسلسل مذكرات جحا»

ك ـتــاب "طــري ـقــك إل ــى اإلخ ــراج
واإلنتاج التلفزيوني" .1995
منذ  1999وحتى وفاته زار
أكـثــر مــن اثـنـتــي عـشــرة دولــة
م ــن ب ـي ـن ـه ــا :دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
ا لـعــر بـيــة ا لـمـتـحــدة ،المملكة
المتحدة ،الواليات المتحدة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ــوري ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــا،
السعودية ،إمارة دبي ،مملكة
ال ـب ـحــريــن وغ ـي ــره ــا .وأخ ــرج
لتلفزيون الكويت مسابقات
ر مـ ـض ــان  ،1994ك ـم ــا ش ــارك
فـ ــي أع ـ ـمـ ــال إذاع ـ ـيـ ــة درامـ ـي ــة
ك ـم ـم ـثــل ،م ــن ب ـي ـن ـهــا" :ن ــاف ــذة
على التاريخ"" ،نجوم القمة"،
وه ــي آخ ــر أع ـمــالــه اإلذاع ـي ــة،
"مـ ـ ـخ ـ ــروش طـ ـ ــاح ب ـ ـكـ ــروش"،
ت ــألـ ـي ــف مـ ـ ـب ـ ــارك الـ ـحـ ـش ــاش،
ويعتبر أبرز أعماله الدرامية
بعد التحرير.

دروع وجوائز
ً
نال القالف دروعا وجوائز
ت ـك ــري ـم ـي ــة مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا :درع
فـ ـن ــان ال ـم ـس ــرح ف ــي اح ـت ـفــال
"ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
لـتـكــريــم ال ـف ـنــان الـمـســرحــي"،
وجائزة تشجيعية عن دوره
ف ــي مـســرحـيــة "حـ ــرم س ـعــادة
الـ ــوزيـ ــر" ف ــي "ي ـ ــوم ال ـم ـســرح
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ل ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
المسرحي".
وبـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ع ـ ــودت ـ ــه مــن
رح ـ ـ ـلـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــاج ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة ف ــي
الواليات المتحدة األميركية،
أقـ ـ ـ ـ ـ ــام االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــارح األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ح ـف ـلــة
ً
تـكــريـمـيــة ل ــه واس ـت ـق ـبــاال في
حضور فنانين من قطاعات
فـ ـنـ ـي ــة ،وألـ ـقـ ـي ــت كـ ـلـ ـم ــات فــي
المناسبة في نوفمبر ،1998
وح ـص ــل ع ـلــى درع تــذكــاريــة
من "مركز آفاق الفن لإلنتاج
الفني والمسرحي" لجهوده
المبذولة وتفانيه في سنوات
عطائه في مجال المسرح.

الصعب عليه أن يضحك.
• أب ـحــث عــن ال ـجــديــد وع ــن ال ـنــص الـجـيــد الــذي
أتفاعل معه ألنه يطرح قضية ،أما النص الرديء
فــأرف ـضــه ،الـقـضـيــة قـضـيــة ن ـ ّـص ولـيـســت قضية
إخراج.
• التمثيل شيء جانبي بالنسبة إلي ألن مهمتي
األســاس ـيــة هــي اإلخ ـ ــراج وتـحـقـيــق ذات ــي كفنان
عــن طــريــق اإلخـ ــراج ،ال سيما أنـنــي أؤدي أدوار
الشخصيات التي أخرجها.
• ن ـص ـي ـحــة ل ـش ـب ــاب ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي لـلـفـنــون
المسرحية أال يتعجلوا على أنفسهم ،فالطريق
أمامهم مفتوح وعليهم أن يسلكوه بروية وليس
باستعجال.
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محمود المليجي ...شرير الشاشة

()10-1

محمد عبدالوهاب يطرد {المطرب النشاز} من درس الموسيقى
منذ دخوله عالم التمثيل في أواخر العشرينيات من القرن الماضي ،الحقت الفنان
محمود المليجي ( )1983 - 1910أدوار الشر في السينما والمسرح والدراما
وتحول ابن تاجر الخيول إلى ممثل قدير ّ
التلفزيونيةَّ ،
ضل طريقه إلى العالمية،
وأيقونة حاضرة في أذهان المخرجين ،وتعددت ألقابه مثل {عمالق الشر}
القاهرة  -أحمد الجمال

ناظر املدرسة
الخديوية
يصطحب
تلميذه إلى
مسرح فاطمة
رشدي

بــدأت الرحلة في  22ديسمبر
 1910في حي {املغربلني} الشعبي
ب ــال ـق ــاه ــرة ،ح ـي ــث ولـ ــد مـحـمــود
حـســن املـلـيـجــي ،ألب أص ـلــه من
قرية {مليج} بمحافظة املنوفية
(شـمــال الـقــاهــرة) يمتهن تـجــارة
الـ ـسـ ـي ــارات والـ ـخـ ـي ــول ال ـعــرب ـيــة
األصيلة ،وفي دروب {املغربلني}
عاش االبن محمود مهد طفولته
وص ـبــاه ،وتفتح وعـيــه على أهم
املراحل في تاريخ مصر الحديث،
وتـنــامــى لــديــه الـشـعــور الوطني
ال ــراف ــض لــاحـتــال الـبــريـطــانــي،
وقيام ثورة .1919
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،حـ ــرص
الـ ـت ــاج ــر ح ـس ــن امل ـل ـي ـج ــي عـلــى
إل ـح ــاق اب ـنــه م ـح ـمــود بــاملــدرســة
االبـتــدائـيــة ،وطـبـعــا ك ــان طامحًا
ف ــي أن يـكـمــل اب ـن ــه تـعـلـيـمــه إلــى
املراحل ُ
العليا ،وأن يصير طبيبًا
أو مـهـنــدســا أو م ـحــام ـيــا .ولـكــن
ال ـص ـبــي خــاي ـل ـتــه أح ـ ــام أخـ ــرى،
ف ـش ـغــف ب ــامل ــوس ـي ـق ــى والـ ـغـ ـن ــاء،
وح ـ ـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـقـ ــل إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة
الـثــانــويــة فــي مــدرســة الخديوية
(بشارع درب الجماميز بالسيدة
زي ـ ـن ـ ــب) ات ـ ـجـ ــه م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ن ـحــو
غــرفــة املــوسـيـقــى ووق ــف مرتبكًا
إزاء أسـ ـت ــاذ امل ــوس ـي ـق ــى مـحـمــد
عبدالوهاب ،وما إن ّ
هم بالغناء
حـتــى أوق ـفــه مــوسـيـقــار األج ـيــال
ب ــإش ــارة م ــن يـ ــده ،وقـ ــال ل ــه{ :مــن
فضلك اطلع بره ..صوتك نشاز}.

سراب األحالم

أول أدواره
ً
كان {نشاال}
ومعلمه
شاهده
بمالبس
التمثيل
فظن أنه لص
حقيقي

ه ـ ـكـ ــذا انـ ـقـ ـط ــع امل ـل ـي ـج ــي عــن
ح ـص ــة امل ــوس ـي ـق ــى بـ ـف ــرم ــان مــن
َّ
وتحولت أحالمه
مطربه املفضل،
إلـ ـ ــى س ـ ـ ـ ــراب ،وفـ ـ ــي ذلـ ـ ــك ال ــوق ــت
اعـتــرض وال ــده على إهـمــال ابنه
دروس ـ ـ ـ ــه ،وان ـش ـغ ــال ــه ب ـه ــواي ــات
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ال سـ ـيـ ـم ــا أن غ ــال ـب ـي ــة
الـعــائــات املـصــريــة آن ــذاك ،كانت
ترفض أن يمتهن أبناؤها الغناء
وال ـت ـم ـث ـيــل ،وتـعـتـبــر أصـحــابـهــا
{مغنواتية ومشخصاتية}.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـثـ ــرتـ ــه األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــع
املوسيقى فــإن تـيــارًا آخــر جرفه،
إذ ال ـت ـح ــق ب ـف ــرق ــة ال ـت ـم ـث ـيــل فــي
امل ـ ــدرس ـ ــة ،وأبـ ـ ـ ــدى ح ـم ــاس ــة فــي
الــوقــوف على خشبة املـســرح مع
أق ــران ــه ،وتـجـسـيــد األدوار الـتــي
قام بها عمالقة التمثيل في هذا
العصر ،كيوسف وهبي ونجيب
الريحاني وعزيز عيد وغيرهم.
ل ــم ي ـ ــدرك ال ـط ــال ــب ال ـثــانــوي
محمود المليجي أن هذه الفترة
م ــن ح ـي ــات ــه ،سـتـلـقــي بـظــالـهــا
عـلــى س ـنــوات ع ـمــره ،وأن ــه منذ
الـ ـي ــوم األول ال ـ ــذي ص ـعــد فـيــه
إل ــى خـشـبــة م ـســرح {ال ـمــدرســة
الـ ـخ ــدي ــوي ــة} ك ـ ــان ع ـل ــى مــوعــد
مــع مــراحــل لــإخـفــاق والنجاح
والتعثر والنهوض ،ليصبح هذا
الممثل ال ـفــارق بموهبته ،وأن
عينيه المعبرتين عن انفعاالته
الداخلية ،واندماجه الكامل في
تجسيد ا لـشـخـصـيــات ،جعلت
كبار النجوم يخشون الوقوف
أمامه.

نصيحة الكرواني
وج ــد الـمـلـيـجــي ضــال ـتــه في
{ال ـم ــدرس ــة ال ـخــديــويــة} وكــأنــه
يعيد اكتشاف مسار موهبته،
وحـ ــال ـ ـفـ ــه ال ـ ـحـ ــظ أن الـ ـنـ ـش ــاط
الـمـســرحــي ك ــان ضـمــن أنشطة
الهوايات المقررة في المدارس،
و ف ــور التحاقة بفرقة التمثيل
ّ
تدرب على يد فنانين كبار من
أمـ ـث ــال ج ـ ــورج أب ـي ــض وف ـتــوح
ن ـشــاطــي وأح ـم ــد ع ــام وعــزيــز
عيد ،ولفت األنظار إلى براعته
في تجسيد أدوار تراوحت بين
الكوميديا والتراجيديا ،وصار
ً
رئيسا للفرقة.

و{أنطوني كوين العرب} ليصبح {نجم شباك} من طراز خاص ،وعلى مدى نصف
قرن ،حظي بتقدير ًالنقاد ًوجمهور الفن في العالم العربي.
ً
ترك المليجي رصيدا ضخما من األعمال الفنية ،تراوحت بين  750فيلما ،و320
مسرحية ،وعشرات األدوار في الدراما اإلذاعية والتلفزيونية ،وبدا مشوار حياته

ً
حافال بمواقف وأحداث مثيرة ،وتحوالت جرفته إلى عالم
التمثيل ،ليرتدي أقنعة الشرير والطيب والريفي
وغيرها ،ويسطر بموهبته الطاغية
والمحامي ً
ً
تاريخا متفردا بين أقرانه في هذا المجال.

محمود املليجي
ل ــم ي ـن ــس م ـح ـم ــود امل ـل ـي ـجــي،
كيف نصحه ناظر املدرسة لبيب
ب ــك ال ـك ــروان ــي بـصـقــل مــوهـبـتــه
بالدراسة ،لكن {عمالق الشر} لم
يستجب لنصيحة الكرواني ،إذ
قال في إحدى حواراته اإلذاعية
مـ ــع اإلعـ ــامـ ــي الـ ــراحـ ــل وجـ ــدي
الحكيم ،إنه فور التحاقه بفرقة
فــاط ـمــة رشـ ـ ــدي ،تـ ــرك {امل ــدرس ــة
الخديوية} واحترف التمثيل.

المعلم والنشال
ب ــدأ املـلـيـجــي م ـش ــواره الفني
م ـ ـ ــع فـ ـ ــرقـ ـ ــة {ف ـ ــاط ـ ـم ـ ــة رش ـ ـ ـ ــدي}
املسرحية ،بينما كان في املرحلة
الثانوية ،وفي ثاني أدواره على
املسرح كان ُيجسد دور {نشال}
(لص) يخطف حقائب السيدات،
وك ـ ـ ــان أول م ـش ـه ــد ي ـظ ـه ــر فـيــه
دخ ــول ــه ع ـل ــى ض ــاب ــط ال ـشــرطــة
ويــداه مكبلتان بأصفاد حديد،
ويقوده أحد العساكر.
وحـ ـ ـ ــدث ذات م ـ ــرة أن خ ــرج
املـ ـلـ ـيـ ـج ــي م ـ ــع صـ ــدي ـ ـقـ ــه ،ال ـ ــذي
كــان ي ــؤدي دور الـعـسـكــري ،إلى
{الـ ـب ــوفـ ـي ــه} ب ـم ــاب ــس الـتـمـثـيــل
والقيد في يديه ،ووقفا يشربان
املياه الغازية ،وفجأة ظهر ُمعلم
الحساب في املدرسة ،والذي كان
ي ـتــوقــع ل ــه ال ـف ـشــل ال ــذري ــع .ومــا
إن رأى امل ـع ـلــم تـلـمـيــذه مــرتــديــا
الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي
واألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ف ــي
يـ ــديـ ــه وبـ ـ ـج ـ ــواره
ال ـع ـس ـكــري ،حتى
ّ
ُظ ـ ــن أن امل ـل ـي ـجــي
ً
ق ـبــض عـلـيــه فـعــا،
ً
فـ ـص ــاح ق ـ ــائ ـ ــا{ :أنـ ــا
قـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ــك..
آدي آخرتك}،
ث ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـفـ ــت
إلـ ـ ـ ــى زم ـي ـل ــه
لـيـســألــه ع ــن ال ـج ـهــة الـتــي
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
امل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي
إلـيـهــا ،ف ــأدرك
ال ــزمـ ـي ــل امل ـم ـثــل
أن املعلم شامت في املليجي،
فـقــال{ :عـلــى قـســم الـشــرطــة}،
وطلب إليه أن يضمنه ُحتى
يـخـلــي س ـب ـي ـلــه ،ل ـكــن املـعـلــم
تنكر للمليجي وق ــال إنــه ال
يـعــرفــه ،ثــم تركهما وهــرول
إلى داخل املسرح.
ورف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـتـ ــار وأدى
املـ ـلـ ـيـ ـج ــي دوره ج ـ ـي ـ ـدًا،
وف ـ ــوج ـ ــئ م ـع ـل ـم ــه ب ــأن ــه
مـ ـمـ ـث ــل شـ ـ ــاطـ ـ ــر ،وبـ ـع ــد
ان ـت ـه ــاء الـ ـع ــرض دخ ــل
الكواليس باحثًا عنه،

فاطمة رشدي

ومـ ـ ــا إن رآه اح ـت ـض ـن ــه وق ـ ّـب ـل ــه
ً
قائال إنــه لم يكن يعلم أنــه فنان
م ــوه ــوب ،ومـ ــن يــوم ـهــا اع ـت ـبــره
أفـضــل تــامــذتــه النابهني الذين
ي ـن ـت ـظ ــره ــم م ـس ـت ـق ـب ــل مـ ـش ــرق،
وت ـب ــدل ــت ال ـع ــاق ــة بـيـنـهـمــا إلــى
صداقة قوية.

سـ ـيـ ـم ــا أن ـ ـ ــه {ش ـ ــري ـ ــط م ـس ـج ــل}
سـيـشــاهــده جـمـهــور كـبـيــر ،ففي
ذل ـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت ل ـ ــم يـ ـك ــن مـ ـعـ ـت ــادًا
تصوير {املسرحيات}.

الممثل المحترف

قبلة في الصحراء
ضاق التاجر حسني املليجي
بــأهــواء ابـنــه ،وط ــرده مــن املنزل،
بـ ـع ــد أن عـ ـل ــم ب ــانـ ـغـ ـم ــاس ــه فــي
ال ـت ـم ـث ـي ــل ،وإه ـ ـمـ ــالـ ــه دروسـ ـ ـ ــه،
ليدخل الصبي إلى عالم غامض.
وب ــدت خـطــواتــه مـتـعـجـلــة ،كأنه
ي ـس ــاب ــق ال ــزم ــن ن ـح ــو األضـ ـ ــواء
وال ـش ـه ــرة ،ت ـحــدي ـدًا ع ــام ،1927
ول ــم ي ـت ـجــاوز  17ع ــام ــا .اخ ـتــاره
آنــذاك ،وبعض الوجوه الجديدة
أم ـث ــال أنـ ــور وجـ ــدي وبـ ــدر المــا
وإيفون جوين ،املخرج إبراهيم
المــا للمشاركة ب ــأدوار صغيرة
ف ــي فـيـلـمــه ال ـص ــام ــت {ق ـب ـلــة في
ال ـص ـحــراء} ال ــذي يـعــد أول فيلم
روائي طويل في تاريخ السينما
املصرية.
كـ ــان ل ـت ـجــرب ـتــه الـسـيـنـمــائـيــة
األولــى ،صدى مغايرًا في نفسه،
وأدرك املليجي أن هــذا الشريط
الصامت ،سيجلب له الشهرة ،ال

كان يتقاضى
 ٤جنيهات
عن كل
ليلة عرض
مسرحي

اع ـت ـب ــر امل ـل ـي ـج ــي أن ب ــداي ـت ــه
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،ع ـن ــدم ــا اس ـت ــأج ــرت
ف ـ ــرق ـ ــة {املـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة ال ـ ـخ ــديـ ــوي ــة}
م ـســرح الـفـنــانــة فــاطـمــة رش ــدي،
لتقدم أحــد عروضها املسرحية
{الــذهــب} وشــاهــد الـعــرض نقاد،
وأثنوا على أداء املمثل الصغير،
واع ـت ـقــدوا أن الـفــرقــة املــدرسـيــة،
استعانت بممثل محترف.
ت ـ ـ ــوال ـ ـ ــت األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ب ــإيـ ـق ــاع
متسارع ،وطلبت الفنانة فاطمة
رش ـ ـ ـ ــدي ( )1996 - 1908ضــم
املليجي رسميًا إلى فرقتها ،وفي
ذلــك الــوقــت ،كــانــت نجمة ذائـعــة
ال ـص ـيــت وت ـل ـقــب بـ ـس ــارة بــرنــار
الشرق ،ويخرج أعمالها زوجها
املـ ـخ ــرج ع ــزي ــز ع ـي ــد ،وي ـف ــد إل ــى
مـســرحـهــا الـجـمـهــور م ــن أنـحــاء
ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي .وحـيـنـهــا أدرك
املليجي أنــه على أعتاب مرحلة
جديدة ،فألقى نظرة الوداع على
{املــدرســة الخديوية} وكــان كلما
ابتعدت خطواته تالحقه أصداء
خــافـتــة لنصيحة الـنــاظــر لبيب
الـ ـك ــروان ــي{ :يـ ــا م ـح ـمــود إدرس
لتصقل موهبتك}.
وفـ ــي رواي ـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ل ـل ـمــؤرخ
ال ـف ـن ــي الـ ــراحـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه أح ـمــد
عبدالله ،قــال إن املليجي بعدما
أن ـ ـهـ ــى دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه ف ـ ــي {امل ـ ــدرس ـ ــة
ال ـخ ــدي ــوي ــة} أص ـب ــح ف ــي مـفـتــرق
ط ــرق ،وتـ ــردد عـلــى ش ــارع عماد
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـب ـ ـحـ ــث عـ ـ ـ ــن فـ ــرصـ ــة
لـلـتـمـثـيــل ،إذ ك ــان يــزدحــم بــدور

املـ ـس ــرح وت ـج ـم ـع ــات ال ـف ـن ــان ــن.
وذات يــوم صــادف الناظر لبيب
ال ـكــروانــي ،وك ــان األخ ـيــر يعرف
أنــه يعشق التمثيل ،فـســألــه عن
أح ــوال ــه ،وحـ ــاول أن يـقـنـعــه بــأن
يعود إلى منزله ،ويكمل تعليمه
ال ـع ــال ــي ،ول ـك ــن ت ـل ـم ـيــذه أخ ـبــره
بأنه سيحترف الفن ،فأخذه من
يده إلى فاطمة رشدي ،وقال لها:
{هـ ــذا ال ــول ــد م ــوه ــوب وإن كنت
أتـمـنــى أن يـكـمــل تـعـلـيـمــه ،لكنه
ً
يريد أن يصبح ممثال} ،فوافقت
على إلحاقه بفرقتها.
املليجي استحضر نصيحة
الـ ـك ــروان ــي ف ــي أوق ـ ـ ــات عـصـيـبــة
ص ــادفـ ـت ــه فـ ــي بـ ــدايـ ــة احـ ـت ــراف ــه
ال ـتـم ـث ـيــل ،ل ـكــن امل ـم ـثــل الـصـغـيــر
أص ــابـ ـت ــه ن ـ ـشـ ــوة ال ـ ـف ـ ــرح ،وه ــو
ّ
ينضم إلــى أكبر فرقة مسرحية
في مصر أوائــل الثالثينيات من
القرن املاضي ،ليقف إلــى جانب
فاطمة رشدي في أدوار صغيرة،
ويـتـقــاضــى أرب ـعــة جـنـيـهــات عن
كل ليلة عــرض ملسرحيات عدة،
من بينها {مجنون ليلى} و{667
زيتون}.
فــي ذلــك الــوقــت ،كانت رشــدي
تـبـحــث ع ــن وج ــه ج ــدي ــد ،لـيـقــوم
بأدوار البطولة إلى جانبها ،بعد
خــافــات مــع بطل الـفــرقــة الفنان
أحـمــد ع ــام ،واسـتـطــاع املليجي
أن ي ـل ـف ــت نـ ـظ ــره ــا ب ـم ــوه ـب ـت ــه،
ً
فقررت أن يحل بديال لعالم ،وفي
غمرة تألقه ،تضاعفت املشكالت
ُ
وحلت الفرقة.

اعتزال مبكر
كـ ــانـ ــت تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة إحـ ـ ــدى
أص ـ ـع ـ ــب ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرات ف ـ ـ ــي حـ ـي ــاة
املـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،وح ـ ـ ــدث أن أسـ ـت ــاذه
امل ـخ ــرج ع ــزيــز ع ـيــد ق ــال ل ــه ذات
م ـ ــرة{ :أن ـ ــت م ــش (لـ ـس ــت) مـمـثــل
وال تـصـلــح لـلـتـمـثـيــل} ،ويــومـهــا
اعتصره األل ــم والـحــزن وك ــاد أن
ي ـب ـت ـعــد ع ــن ال ـت ـم ـث ـيــل ،ويـبـحــث
عـ ــن م ـه ـن ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ول ـ ـكـ ــن بـعــد
ف ـت ــرة أخـ ـب ــره أحـ ــد امل ـق ــرب ــن من
عيد ،أن األخير قال ذلك ليحميه
مــن ال ـغ ــرور ،وأن ــه مقتنع تمامًا
بموهبته ،وأراد منه أن يجتهد
أكـثــر فــي استيعاب الشخصية،
وتجسيدها جيدًا.
ّ
ل ـ ــم يـ ـك ــن ح ـ ـ ــل فـ ــرقـ ــة ف ــاط ـم ــة
رشـ ـ ــدي ال ـص ــدم ــة األولـ ـ ــى ال ـتــي
ت ـل ـق ــاه ــا امل ـل ـي ـج ــي ،ف ـف ــي ال ـع ــام
 1932رشحته رشــدي ليقف إلى
ً
جانبها بطال في فيلم {الــزواج}،
م ــن تــألـيـفـهــا وإخ ــراج ـه ــا .دارت
أح ـ ــداث ـ ــه امل ـ ـي ـ ـلـ ــودرام ـ ـيـ ــة ح ــول
شخصية {سـلـمــى} ابـنــة الــرجــل
ال ـ ـثـ ــري ،الـ ـت ــي ت ـح ــب ابـ ــن عـمـهــا
الفقير (املليجي).
وتنتهي األحـ ــداث عـلــى نحو
م ــأس ــاوي ب ـم ــوت س ـل ـمــى .أش ــار
م ـل ـصــق ال ـف ـي ـلــم إلـ ــى أنـ ــه ع ـبــارة
عــن {رواي ـ ــة أخــاقـيــة تـبـحــث في

م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـ ـ ـ ـ ــزواج وم ـ ـ ــا ي ـن ـتــج
عـنــه مــن ض ــرر ألســرنــا الشرقية
م ــن مـحــافـظـتـهــا ع ـلــى الـتـقــالـيــد
القديمة التي تهدد كيانها} ،وقد
ص ـ ِّـورت املـشــاهــد بــن اسـتــوديــو
فــي فــرنـســا وآخ ــر فــي إسـبــانـيــا،
إلــى جانب عــدد من املشاهد في
محل {كوداك} في القاهرة.
وان ـت ـظــر املـلـيـجــي بـشـغــف رد
فعل الجمهور ،لكن الفيلم حني
ُع ــرض فــي ص ــاالت السينما في
ً
 17ي ــول ـي ــو  ،1933الق ـ ــى ف ـشــا
ذريعًا ،ونال من نجومية بطلته
فــاطـمــة رشـ ــدي ،وت ـب ــددت أحــام
امل ـم ـثــل الـ ـش ــاب ف ــي أول بـطــولــة
مطلقة له على الشاشة البيضاء،
وتضاعفت معاناته ،حني َّ
حمله
الصانعون املسؤولية ،وبعدها
أغلقت في وجهه أبــواب املسرح
والسينماَّ ،
فقرر اعتزال التمثيل.
كانت فترة التوقف عن العمل
عصيبة بالنسبة إلــى املليجي،
ف ـمــع تـعـطـلــه ع ــن ال ـع ـمــل تــوقــف
م ـ ـصـ ــدر دخـ ـ ـل ـ ــه ،وكـ ـ ـ ــان حـيـنـهــا
يـ ـسـ ـك ــن فـ ـ ــي درب الـ ـجـ ـم ــامـ ـي ــز
ف ــي ح ــي ال ـس ـي ــدة زيـ ـن ــب ،وك ــان
جيرانه في املنطقة يتوقعون ما
سيحدث له من عــدم االستقرار،
لكنه وجد منهم معاونة كبيرة،
فـ ـ ــذات يـ ـ ــوم ُحـ ـج ــز عـ ـل ــى شـقـتــه
ل ـتــأخــره ف ــي دف ــع اإليـ ـج ــار ،ولــم
يكن مالك العقار من أهل الحي،
فرفع قضية ،وأخذ أمرًا بالحجز
عـلــى الـشـقــة ،ول ــم يبلغ املليجي
والــدتــه بــاألمــر كــي ال يضايقها،
وجلس في انتظار الفرج.
وف ـ ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ــوج ــئ
املـلـيـجــي ب ـمــن ي ــدق ج ــرس ــا إزاء
ً
ال ـبــاب ،ووج ــد رج ــاال أت ــوا لفتح
مـ ـ ــزاد ع ـل ــى م ـح ـت ــوي ــات ال ـش ـقــة،
وك ـ ـ ــان {ع ـ ــم عـ ـل ــي} ب ــائ ــع ال ـف ــول
جــالـســا فــي مـحـلــه ،وت ـســاءل عن
األم ــر ،وف ــورًا رك ــض إل ــى منزله،
وأحضر مصوغات زوجته ،وعاد
إلى محله ،وأخذ حصيلة اليوم،
كذلك املعلم عز الجزار فعل األمر
ذات ــه ،وتجمع أصـحــاب املحالت
األخـ ـ ـ ــرى ،وهـ ــرعـ ــوا إلـ ــى امل ـن ــزل،
ودف ـعــوا قيمة اإلي ـجــار املـتــأخــر،
وكانت تلك ملحة إنسانية امتاز
بها هذا الحي الشعبي.
لــم يصمد املليجي إزاء قــرار
االع ـ ـ ـتـ ـ ــزال املـ ـبـ ـك ــر ،وبـ ـ ـ ــدت أيـ ــام
التمرينات والعروض املسرحية
كــأنـهــا ذكــريــات بـعـيــدة ،ولكنها
تثير في داخله الحنني إلى الفن
الذي عشقه ،وانجرف معه بعيدًا
عــن {املــدرســة الـخــديــويــة} ،وفكر
مــاذا سيفعل واألبــواب موصدة،
ومـ ــن سـيـمـنـحــه ف ــرص ــة جــديــدة
ب ـع ــد هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـش ــل! وفـ ـ ــي غ ـمــرة
تفكيره ،برقت في رأسه فكرة أن
يذهب إلى {فرقة رمسيس} التي
أسـسـهــا ال ـف ـنــان الـكـبـيــر يــوســف
وهـبــي ،وكــانــت أبــرز الـفــرق التي
تنافس مسرح فاطمة رشدي.

مسرحيات شكسبير في الشارع
في عشرينيات القرن املاضي ،كانت املسارح املتنقلة تقصد املوالد ،وتنصب خيامها في الشارع ،وتقدم
عروضًا مسرحية ،ويتحلق حولها الجمهور .شاهد املليجي في الحي الشعبي حيث عاش مسرحيات
شكسبير مثل {هاملت} و{عطيل} ورواي ــات عاملية عــدة ،وكــان يقدمها ممثلون هــواة برؤيتهم الفنية
املحدودة ،ولكنهم كانوا طامحني في النجاح.
كذلك اعتمدت عروض كوميدية على االرتجال ،وإضحاك الجمهور من خالل مواقف هزلية ،وفنون التراث
مثل خيال الظل ،والراوي الشعبي الذي يعزف على آلة {الربابة} ويحكي قصص بطوالت العرب األولني.
ومن هنا تنامت لدى املليجي الروح الفنيةُ ،
وصقلت موهبته في التمثيل.

البقية في الحلقة المقبلة

الحي الشعبي ...بالتوه سينمائي

منزل املليجي

اعـتـبــر املـلـيـجــي أن ال ـحــي الـشـعـبــي ،أول {بــاتــوه
سـيـنـمــائــي} ف ــي ح ـيــاتــه ،وأن م ـســالــك ال ـح ـيــاة لم
تنسه أجمل سنوات عمره ،وهناك وجد الصورة
الفنية الـكــامـلــة ،حيث أصـحــاب الـحــرف التراثية،
كــال ـن ـحــاســن وص ــان ـع ــي ال ـح ـقــائــب وال ـخ ـيــام ـيــة،
وكــانــوا فـنــانــن م ـهــرة ،يمتلكون مــوهـبــة فطرية،
فضال عن املودة والتواصل
ويخلصون إلبداعهم،
ً
ب ــن أه ــال ــي ال ـح ــي ،وبـيـنـهــم شـخـصـيــات شــديــدة
ال ـثــراء اإلنـســانــي ،وتتمتع بــأخــاق عــالـيــة ،وروح
{ابن البلد الشهم}.
حـ ــدث ذلـ ــك ف ــي حـقـبــة ال ـع ـشــري ـن ـيــات ،ح ـيــث نشأ
امل ـل ـي ـجــي ،وت ـن ـقــل ب ــن أح ـي ــاء شـعـبـيــة م ـت ـجــاورة،
فــأصـبـحــت ال ـقــاهــرة الـقــديـمــة عــاملــه األث ـي ــر ،ومهد
ط ـفــول ـتــه وص ـ ـبـ ــاه ،واس ـت ـل ـه ــم أس ـل ــوب ــه ف ــي أداء
شخصية {اب ــن الـبـلــد} بــأطـيــافـهــا كــافــة مــن خــال
اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار خ ـ ـبـ ــراتـ ــه امل ـ ـخ ـ ـتـ ــزنـ ــة ،وم ـع ــاي ـش ـت ــه
للشخصية التي يجسدها ،ليترك لدى الجمهور
انطباعًا بواقعيتها ،وكأن املمثل ذاته هو {الطيب}
و{الشرير} واملـجــرم} ،وتلك البراعة لم تكن وليدة
امل ـص ــادف ــة ،ب ــل ت ـنــم ع ــن مــوه ـبــة طــاغ ـيــة ،وعـشــق
جارف لهذا الفن.
ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوار إذاع ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــع اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ح ـك ـمــت

ال ـشــرب ـي ـنــي ،اس ـت ـعــاد املـلـيـجــي ذك ــري ــات طفولته
بـ ـق ــول ــه{ :أتـ ـ ــذكـ ـ ــر ،ع ـن ــدم ــا ك ـن ــت أدخ ـ ـ ــل إلـ ـ ــى حــي
{املغربلني} وأرى محل {عــم فــرج} الصائغ ،وكــان
دائمًا يأتي باملالليم (املليم عملة مصرية معدنية
قديمة) ،ويطليها بالذهب ،ويفرقها على أطفال
الـشــارع مــن دون مقابل ،وكنا نفرح بها ،وأمامه
كــان يوجد {عــم متولي} بائع األلـبــان ،وكــان فتوة
مــن الـفـتــوات ،ويتميز بطول القامة ،لكنه لــم يكن
مفتريًا ،بل يدافع عن الحق .وعلى ناصية {دريسة
حـســن} كــانــت تجلس {عــزيــزة الـفـحـلــة} وأمــامـهــا
أج ــول ــة ع ـل ــف امل ــاشـ ـي ــة ،وك ــان ــت {فـ ـت ــواي ــة} وه ــي
وزوجها كحاكمني كانا يدافعان عن الضعفاء}.
ع ــاش املـلـيـجــي طـفــولـتــه ف ــي امل ـغــرب ـلــن ،وبـعــدهــا
انـتـقــل إل ــى الـحــي الـعــريــق {الـسـيــدة زي ـنــب} ،حيث
الحلمية ودرب الـجـمــامـيــز ،واألخ ـيــر أمـضــى فيه
ال ـف ـنــان أك ـبــر وق ــت ف ــي ح ـيــاتــه ،وت ـعــامــل م ــع أهــل
هــذه املنطقة ،مثل {عــم عــز} ال ـجــزار ال ــذي لــم تكن
النقود تدخل محله ،إذ يأخذ الزبائن ما يريدون،
ويــدفـعــون أو ال يــدفـعــون .ك ــان الـسـكــان يعيشون
كأسرة واحدة .كذلك في {بركة الفيل} و{الحلمية}،
وجميعها مناطق أخذت من عمره سنوات كثيرة،
وصقلت في نفسه حبه للفن.

أحد شوارع حي املغربلني الذي ولد ونشأ فيه املليجي
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اليتيم
هو «العبقري»« ...االستثنائي» ...الظاهرة التي لم تتكرر ،والموهبة قالوا عنه «ترمومتر الموهوبين» ،الذي تقاس من خالله المواهب
التمثيلية الفريدة التي قلبت الموازين ،الرجل الذي قال عنه روبرت األخرى في فن األداء ،و«صوت المهمشين» على الشاشة عبر
التي ّعبر فيها عن أحالمهم وطموحاتهم
دي نيرو ًإن «هوليوود» خسرتً موهبته.
عشرات األفالم ً
ً
كان «غوال» أمام الكاميرا ،ماهرا في السطو على القلوب ،بديعا في وإحباطاتهم أيضا ...إنه العمالق أحمد زكي ،واحد من أبرز عالمات
تناوله للشخصيات فنجح في تحويل الحروف إلى نبض وأحاسيس السينما المصرية« ،صائد الجوائز» ،الذي ّ
تربع على القمة ألكثر من
ربع قرن ،واليزال يعيش في وجدان عشاق فنه.
ومشاعر.
القاهرة  -هبة الله يوسف

مات أبوه
وهو رضيع
ورأى أمه
ألول مرة
في السابعة
من عمره

كان يكره
نظرات
الشفقة
وعاش غريبًا
وسط الجميع

ّ
تعلم التمثيل
من السينما
وراديو
الجيران

ف ــي ح ــي «ال ـح ـس ـي ـن ـي ــة» ال ــذي
يقع على أطــراف مدينة الزقازيق
(ع ــاصـ ـم ــة م ـح ــاف ـظ ــة ال ـش ــرق ـي ــة)،
توطدت عالقة الصداقة بني زكي،
وعبداملنعم وكــامــل ،اللذين كانا
يعمالن في إدارة «سوق الثالثاء»،
الـ ـ ــذي ي ـع ــج أس ـب ــوع ـي ــا بــال ـبــاعــة
وامل ـش ـت ــري ــن ملـخـتـلــف ال ـس ـل ــع ،إذ
ت ـ ــزوج زك ـ ــي م ــن رتـ ـيـ ـب ــة ،األخ ــت
الكبرى لعبداملنعم ،في حني تزوج
كامل من خيرية أخته الصغرى.
كـ ــان زكـ ــي م ـت ــول ــي ع ـبــدالــرح ـمــن
بـ ـ ــدوي ش ــاب ــا م ـت ــدي ـن ــا ،م ـسـتــور
ال ـ ـح ـ ــال ،تـ ـ ـ ــزوج رتـ ـيـ ـب ــة وأنـ ـج ــب
مـنـهــا ص ـبــاح ال ـتــي تــوفــاهــا الـلــه
ب ـعــد أن أص ـي ـبــت بــال ـح ـمــى ،قبل
أن ي ــرزقـ ـه ــا الـ ـل ــه ب ـط ـفــل أط ـل ـقــت
عليه أحمدّ ،
تيمنا باسم سيدي
أح ـم ــد ال ــرف ــاع ــي (أحـ ـ ــد األولـ ـي ــاء
الصالحني) فــي الثامن عشر من
نوفمبر عام .1949
ال ـ ـغـ ــريـ ــب أن بـ ـع ــض األقـ ـ ـ ــام
ال ـتــي تـنــاولــت س ـيــرة أح ـمــد زكــي
بـ ـع ــد رحـ ـيـ ـل ــه ،راحـ ـ ـ ــت تـ ــؤكـ ــد أن
ل ــه شـقـيـقــا اس ـم ــه صـ ـب ــري ،وأن ــه
كـ ــان ي ـع ـمــل خـ ـب ــازا وت ــوف ــي بعد
رحـ ـيـ ـل ــه ب ـ ـس ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة ،وأن
ه ــذا الـشـقـيــق ك ــان ق ــد ان ـت ـقــل مع
أمـ ـ ــه ل ـب ـي ــت الـ ــزوج ـ ـيـ ــة الـ ـج ــدي ــد،
فـ ــي حـ ــن ظـ ــل الـ ـطـ ـف ــل ال ــرض ـي ــع
أح ـم ــد ف ــي ب ـيــت ج ــدت ــه ،وه ــو ما
نـ ـف ــاه ت ـم ــام ــا ابـ ـ ــن خ ــال ــه سـمـيــر
ع ـب ــدامل ـن ـع ــم الـ ـفـ ـن ــان الـتـشـكـيـلــي
وصديق عمر زكي ورفيق مشواره
بالحياة ،مؤكدا أن الراحل لم يكن
ل ــه إال شـقـيـقــة وح ـي ــدة ف ـقــط هي
صباح ،التي رحلت قبل أن تكمل
عامها الثاني.
زكـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ــم يـ ـ ـح ـ ــك كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا ع ــن
شقيقته ابـنــة امل ــوت صـبــاح ،ألنه
ك ــان ص ـغ ـيــرا حـيـنـمــا رح ـلــت عن
الدنيا ،ومن ثم ال يعي الكثير من
التفاصيل ،فال ذكريات وال حتى
«خـ ـص ــوم ــات ط ـف ــول ـي ــة» ،ي ـضــاف
إل ــى ذل ــك أن امل ــوه ــوب ال ــراح ــل لم
يكن يتحمس للحديث عن حياته
الـخــاصــة والـعــائـلـيــة بشكل عــام،
ولـيــس فقط مــا يتعلق بشقيقته
الراحلة أو بقية إخوته من والدته،
محمد وإيمان ومنى وإلهام ،حتى
والدته رتيبة لم يحك عنها كثيرا.
ك ــذل ــك وال ـ ـ ـ ــده لـ ــم يـ ـ ــرد ذكـ ـ ــره إال
بـ ـعـ ـب ــارات م ـق ـت ـض ـبــة ،ف ـق ــد ف ــارق
ال ـح ـي ــاة ب ـع ــد ص ـ ــراع ق ـص ـيــر مع
املـ ـ ـ ـ ـ ــرض وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــره ل ـ ـ ــم يـ ـتـ ـج ــاوز
ال ـعــامــن ،مــامـحــه تـعــرف عليها
فقط عبر بضعة صــور قليلة لم
تـصـمــد كـثـيــرا فــي ذاك ــرت ــه ،حتى
حـكــايــات األه ــل واألص ــدق ــاء عنه
ّ
عـلــى قــلـتـهــا ل ــم تـقـبــع طــويــا في
وجدانه.
لم يــدرك يوما معنى كلمة أب
أو أم ،وعندما كان يصادف هذه
ال ـك ـل ـمــات ف ــي ح ـ ــوار مـسـلـســل أو
فيلم كان يشعر بحرج شديد ،بما
يستعصي عليه نطقها بسالسة،
واعترف به زكي في
وهو ما سبق ّ
أحد حواراته ،ولخص من خالله،
ببساطة ،عالقته بوالديه ،فاألب
رح ــل ول ــم يـتـجــاوز هــو الـعــامــن،
و«الحرمان» من الحنان والعطف
ل ــم يـقـتـصــرا عـلــى عــاطـفــة األب ــوة
ف ـق ــط ،لـكـنـهــا امـ ـت ــدت أي ـض ــا إلــى
ح ـنــان األم وعـطـفـهــا ،حـيــث حــرم
منه قهرا ال اختيارا.
فــاألم «فالحة صبية» ال يجوز
أن تظل عزباء ،لهذا زوجوها بعد
وفــاة والــده ،وعاشت مع زوجها،
ف ـك ـبــر زكـ ــي ف ــي ب ـي ــوت ال ـعــائ ـلــة،
لــدرجــة أن ــه رآه ــا ألول م ــرة وهــو
في السابعة من عمره ،كما صرح
في أحد حواراته ،يومها لم يعرف
من هذه املرأة الحزينة التي ظلت
تنظر إليه بعينني حزينتني قبل
أن ّ
تقبله وتــرحــل مــن دون كــام،
تلك النظرة التي لم ينسها أبــدا،
حتى عندما كبر كانت أمه تنظر
له نفس النظرة الحزينة ذاتها.

الحرمان
اإلحساس باليتم وتبعاته من
نظرات شفقة وإحساس بالغربة
وال ـع ــزل ــة وال ــوح ــدة وغ ـيــرهــا من

في هذه الحلقات نستعرض سيرة األسمر صاحب «الموهبة
االستثنائية» المتفردة ،رافع شعار «السهل الممتنع» ،وكيف نجح
بمالمح كان البعض يراها «قبيحة» في التربع ليس فقط على القمة،
لكن داخل القلوب.

ال ـعــائ ـلــة ،بــاخـتـصــار ك ــان كريما
ج ــدا م ــع الـجـمـيــع ،ي ـحــرص على
زي ــارت ـه ــم كـلـمــا سـنـحــت ظــروفــه،
أو استضافتهم فــي منزله لــو لم
يستطع زيــارتـهــم ،وفــي ح ــوارات
أخــرى اعـتــرف أخــوه محمد كيف
س ــاع ــده م ــادي ــا ومـ ـ ــرارا ،كــذلــك لم
يبخل على أي فرد من عائلته بأي
مـطــالــب مــاديــة ،فـهــل الـنـضــج هو
الذي دفع زكي لتجاوز إحساسه
بالحرمان؟

االكتشاف

أحمد زكي
املـ ـش ــاع ــر املـ ـح ــاي ــدة هـ ــي كـ ــل مــا
عـلــق ب ــذاك ــرة زك ــي ،حـتــى عندما
كبر قليال ،وع ــرف أن أمــه التــزال
عـلــى قـيــد الـحـيــاة ،وب ــدأ يــزورهــا
فــي بيت زوجـهــا على ف ـتــرات ،لم
يـفــارقــه إحـســاســه بالغربة حتى
وهــو مع والــدتــه أو إخــوتــه ،ظلت
دوما هناك غصة في قلبه.

الغربة والشفقة
غير أن الغربة التي ترسخت
ف ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ــدان الـ ـصـ ـغـ ـي ــر ال ـي ـت ـيــم
لـ ــم ت ـت ــوق ــف ع ـن ــد ع ــاق ـت ــه بــأمــه
أو إخ ــوت ــه ف ـق ــط ،لـكـنـهــا ام ـتــدت
للجيران واألق ــارب ،فالكل  -على
حد توصيفه  -كان يتعامل معه
ب ـش ـكــل ح ـ ـيـ ــادي وف ـ ــي كـ ــل ش ــيء
امل ـش ــاع ــر واالهـ ـتـ ـم ــام ،س ـ ــواء في
الفرح أو الحزن.
وفي حوار سابق ،اعترف زكي
بأنه عاش «غريبا» ،صحيح كان
ه ـن ــاك «اهـ ـتـ ـم ــام» ،ل ـك ـنــه مـحــايــد
مغلف بالشفقة ،وبعد أن ماتت
جدته أملــظ تنقل بني عــدة بيوت،
وفــي كلها لــم يتغير اإلحـســاس،
ف ـهــو دائ ـم ــا «ال ـغ ــري ــب» ،الجميع
ي ـ ـ ــوص ـ ـ ــون بـ ـعـ ـضـ ـه ــم «م ـ ـحـ ــدش
يـ ــزعـ ــل أح ـ ـم ـ ــد ..ده يـ ـتـ ـي ــم» ،ل ــذا
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت عـ ــاق ـ ـتـ ــه ب ــال ـج ـم ـي ــع
م ـحــايــدة ،يـنـجــح «مـ ـب ــروك» ،لكن
من دون مشاعر ،يرسب «معلش
املـ ـ ــرة الـ ـق ــادم ــة ت ـن ـج ــح» ،بـعـكــس
م ــا ك ــان ــوا يـفـعـلــون م ــع أوالدهـ ــم.
الـحـيــاد فــي املـشــاعــر والـعــاقــات،
الذي استشعره زكي كان شعورا
مـ ـتـ ـب ــادال ب ـي ـن ــه وب ـ ــن ال ـج ـم ـيــع،
لـ ـه ــذا كـ ــان ي ــرف ــض أي
مـســاعــدة دافعه ـ ـ ـ ــا
الـشـفـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وأي
مشـ ـ ــاعــر ال يشعر
بـ ـص ــدقـ ـه ــا ،ع ــاش
طـفــولــة حــائــرة كما
اعترف مرارا ،لم يفهم
فـ ــي الـ ـب ــداي ــة
ســر النظرات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ت ـ ـح ـ ــاص ـ ــره م ــن
األهل واملعارف،
وم ـ ـ ــع ال ــوق ــت
أدرك أن ـ ـهـ ــا
«ال ـش ـف ـق ــة» عـلــى
اليتيم الذي ّقدر له أن يموت
والـ ــده وه ــو اليـ ــزال رضـيـعــا،
قبل أن تتركه أمه قهرا.
أيـ ـض ــا كـ ـ ــان ي ــؤمل ــه دومـ ــا
أن ــه مـجــرد ضـيــف غــريــب في
كــل الـبـيــوت ّول ـيــس صاحب
م ـ ـكـ ــان ،بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
املـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـك ــريـ ـم ــة ،فـكــل
م ــن يـسـتـضـيـفــه مـشـغــول
بأوالده يغدق عليهم حبه
وح ـن ــان ــه ح ـتــى الـغـضــب
منهم منطقي ومشروع،
ب ـ ــاخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار مـ ـش ــاع ــر
ح ـق ـي ـق ـيــة بـ ـخ ــاف مــا
قدم له بوصفه اليتيم،

مـ ـم ــا دفـ ـع ــه ب ــالـ ـفـ ـط ــرة الخ ـت ـي ــار
الـ ـصـ ـم ــت ،وكـ ــأنـ ــه غ ـي ــر م ــوج ــود
بينهم أص ــا ،حـيــث ك ــان يخجل
من املطالبة بحقوقه ،أو التعبير
ع ــن أم ـن ـي ــات ــه ورغـ ـب ــات ــه ،ورب ـم ــا
لــم يـكــن ي ــدرك ماهيتها وم ــن ثم
التعبير عنها.
فــي ح ــوار ســابــق حـكــي قــائــا:
كـنــت طـفــا مـنـطــويــا ج ــدا ،أتــأمــل
م ــا يـ ــدور م ــن حــولــي ف ــي صـمــت،
أراق ــب العالم مــن ركـنــي املـنــزوي،
طريقة الـكــام وتنويعاتها ،وما
يـخــص ك ــل م ــوق ــف ،االبـتـســامــات
والضحكات ،ســواء الـصــادرة من
القلب أو املفتعلة ،كذلك لحظات
ال ـغ ـضــب ،األل ــم وال ـق ـهــر ،صحيح
في البداية لم أستطع التمييز بني
كــل هــذه االخ ـتــافــات ،لكنني مع
الوقت تمكنت ،املؤكد أن جميعها
انـطـبـعــت ف ــي ذه ـنــي ل ــم تفارقها
أبـ ــدا ،ب ــل ســاعــدتـنــي ف ــي مهنتي
كممثل الحقا.
وهكذا اختار اليتيم املوهوب
وبتلقائية «العزلة» ،بل ومارسها
بـصــرامــة شــديــدة ،خصوصا في
سنوات ما قبل الدخول للمدرسة،
والـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا س ــاهـ ـم ــت فــي
ت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ع ـ ــاق ـ ــات ـ ــه،
ومـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات الـ ـتـ ـلـ ـق ــي والـ ــوعـ ــي
ب ــال ـب ـش ــر واألش ـ ـي ـ ــاء مـ ــن ح ــول ــه،
ل ـك ـن ـهــا ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت لـعـبــت
دورا فــي مــزيــد مــن الـعــزلــة ،فهذا
الطفل الذي عرف معنى الحرمان
وقلة الحيلة ،وعــاش داخــل عامله
ال ـ ـخـ ــاص ،اف ـت ـق ــد ل ـل ـخ ـبــرة وك ــان
«حـســن الـنـيــة» ،الـحـيــاة بالنسبة

والدته

«التقليد»
أول خطوة
اكتشف
من خاللها
موهبته

له كانت أبيض أو أسود ،وعندما
خرج للعالم مع دخوله للمدرسة
أص ـيــب بـبـعــض ال ـصــدمــات الـتــي
جعلته يتمسك بعزلته أكثر.
وب ـ ــأس ـ ــى ،اع ـ ـتـ ــرف فـ ــي حـ ــوار
سابق قائال »:زمــان كــان بداخلي
ط ـف ــل ج ـم ـيــل ح ـس ــن ال ـن ـي ــة ج ــدا،
ك ـنــت أصـ ــدق ك ــل ش ــيء بـسـهــولــة
ودون أدنـ ــى جـهــد م ــن اآلخ ــري ــن،
دائما كنت أتوقع الخير فأصدم
بــال ـشــر ،فــأصـبـحــت أت ــوق ــع الـشــر
تـمـهـيــدا السـتـقـبــال ال ـخ ـيــر ،ومــع
الــوقــت اخ ـتــرت الـصـمــت والـتــأمــل
اللذين لعبا دورا فــي أن أكتسب
ال ـخ ـبــرات ،واأله ــم حـمــايــة نفسي
م ــن ال ـصــدمــات خـشـيــة مــزيــد من
الوجع واأللم.
ال ـغــريــب أن ك ــل ه ــذا الـحــرمــان
ال ـ ــذي ع ــاش ــه زك ـ ــي وت ـ ــرك آث ـ ــاره
الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة عـ ـلـ ـي ــه ،وس ـ ــاه ـ ــم فــي
ت ـكــوي ـنــه وت ـش ـك ـيــل وجـ ــدانـ ــه ،لــم
يــدفـعــه لـقـطــع حـبــل ال ــوص ــال مع
أه ـل ــه ،ل ــم يـخـلـعـهـمــا م ــن حـيــاتــه،
بـ ــل ع ـل ــى ع ـك ــس مـ ــا هـ ــو ش ــائ ــع،
كـ ــان ودودا ب ــأه ـل ــه وب ـ ـ ــارا ب ـهــم،
ودوما كان حريصا على مد حبل
الــوصــال مــع عائلته ،وبــاألخــص
والـ ــدتـ ــه ،وهـ ــو م ــا أكـ ـ ــده ال ـعــديــد
مــن أف ــراد عائلته وفــي مقدمتهم
محمد أخــوه من أمــه ،حيث حكى
ك ـيــف ك ــان مـحـبــا وب ـ ــارا بجميع
أف ـ ــراد عــائـلـتــه ،م ــؤك ــدا أن البيت
الـ ـ ــذي ت ـع ـي ــش فـ ـي ــه وال ـ ــدت ـ ــه هــو
الــذي تكفل بـشــراء أرضــه وبنائه
وتأثيثه في «الحسينية» مسقط
رأســه ،فقد كــان يحلم ببناء بيت
ي ـضــم ال ـج ـم ـيــع ،ل ـي ـكــون بـمـنــزلــة
بيت للعائلة ،تماما كالذي تربي
فـيــه ،كـمــا أن ــه تـحـ ّـمــل تكلفة قيام
والــدتــه بالحج والعمرة أكثر من
م ـ ــرة ،وك ـ ــان ي ـن ــوي اصـطـحــابـهــا
ل ـ ـل ـ ـحـ ــج ل ـ ـ ـ ـ ــوال ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف مـ ــرضـ ــه
ال ـت ــي مـنـع ـتــه م ــن ذل ـ ــك ،ك ـم ــا أن ــه
ك ـ ــان ي ـت ـك ـفــل ب ـم ـص ــاري ــف ال ـحــج
أو ال ـع ـم ــرة مل ـج ـمــوعــة م ــن أفـ ــراد

ف ــي الـ ـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـكـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ب ـ ـ ـ «الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة» ،كـ ــانـ ــت أك ـث ــر
ل ـ ـح ـ ـظـ ــات أحـ ـ ـم ـ ــد س ـ ـ ـعـ ـ ــادة ت ـلــك
ال ـتــي ك ــان ي ـس ـتــرق فـيـهــا الـسـمــع
لــراديــو الـجـيــران ،ســاعــات طويلة
كـ ـ ــان ي ـس ـت ـم ــع ف ـي ـه ــا ل ــأغ ـن ـي ــات
وامل ـس ـل ـســات أو «الـتـمـثـيـلـيــات»،
كما كانوا يطلقون عليها ،قبل أن
يشرع في تقليد كل ما سمعه في
الراديو.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ل ــم ي ـ ــدرك الـيـتـيــم
املـ ـ ــوهـ ـ ــوب أن م ـ ــا يـ ـم ــارس ــه هــو
ف ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ،ف ـق ــط ك ـ ــان يـشـعــر
بــال ـس ـعــادة وامل ـت ـع ــة ،وه ــو يعيد
ت ـق ـل ـي ــد م ـ ــا سـ ـمـ ـع ــه ،خ ـص ــوص ــا
عندما القت موهبته استحسانا
ي ـ ــوم تـ ـج ــرأ وكـ ـش ــف ع ـن ـهــا أمـ ــام
أق ـ ــران ـ ــه مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء خـ ــالـ ــه ،حـتــى
اشتهر بقدرته على التقليد.
يحكي سمير عبداملنعم (ابــن
خ ــال ــه) ق ــائ ــا :ك ــان أح ـمــد يمتلك
شخصية ســاخــرة وقـ ــدرة فائقة
على التقليد ،وذات يوم أخذ يقلد
س ـيــدنــا ش ـيــخ ال ـك ـتــاب ال ـضــريــر،
وبطريقة أثارت ضحكات األطفال،
بــالـفـعــل ك ــان ب ــارع ــا ف ــي تـقـلـيــده،
حــركــاتــه ،ن ـظــراتــه ،طــريـقــه كالمه
وقراءته للقرآن ،ومن جانبنا كنا
نـتـعـجــب م ــن هـ ــذه ال ـ ـقـ ــدرة ،ومــن
أي ــن تعلمها ،وكـيــف أج ــاده ــا ،لم
نعرف أن فترات الصمت الطويل
ال ـتــي ك ــان يـلـتــزم بـهــا لــم تـكــن إال
فترة استعداد وتحضير ،قبل أن
يكشف عــن موهبته الـتــي راحــت
تتأكد مع األيام.
ورغ ــم أن امل ــدرس ــة االبـتــدائـيــة
ال ـت ــي ال ـت ـح ــق ب ـه ــا زكـ ــي ل ــم يـكــن
بها نشاطات فنية ملحوظة ،فإن
موهبة التقليد لــم تـفــارق الطفل
ال ـي ـت ـي ــم حـ ـت ــى ذاع ص ـي ـت ــه بــن
الجميع ،قبل أن تتطور املوهبة
إلى تأليف «اسكتشات ضاحكة»
ك ـ ـ ــان يـ ـم ــارسـ ـه ــا ف ـ ــي «ال ـف ـس ـح ــة
املــدرس ـيــة» ،يتخللها تقليد هــذا
املدرس أو ذاك.

شغف
كـ ـب ــر ال ـص ـغ ـي ــر وك ـ ـبـ ــرت مـعــه
املوهبة ،صحيح أنه لم يكن واعيا
بحجمها ،وأنها ستكون طريقه
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل ،إال أن ش ـغ ـفــه بـهــا
واملتعة التي كان يستشعرها من
خــالـهــا كــانــت قــد كـبــرت بداخله
ي ــوم ــا ت ـل ــو اآلخـ ـ ـ ــر ،وم ـ ــع ال ــوق ــت
اكتشف «السينما».
كانت الزقازيق في ذلك الوقت

ق ــد عــرفــت  4ق ــاع ــات سـيـنـمــا هي
«سـ ـلـ ـم ــى» و«م ـ ـ ـصـ ـ ــر»« ،وطـ ـنـ ـي ــة»
و«أم ـي ــر» ،ومـنــذ أن وطـئــت قدماه
هذا العالم ذاب فيه عشقا ،سحره
تماما ،كان يتفاعل بود وحميمية
مع كل ما يدور أمامه من مشاعر
وأحاسيس تنبض على الشاشة
الـفـضـيــة ،فــي مقتصد مـصــروفــه
طــوال أيــام األسبوع حتى يتمكن
م ــن ارت ـي ــاد الـسـيـنـمــا ومـشــاهــدة
األفـ ــام ،لـيـخــرج مــن دار الـعــرض
ي ـ ـسـ ــرد كـ ـ ــل كـ ـبـ ـي ــرة وصـ ـغـ ـي ــرة،
ي ـح ـكــي األح ـ ـ ـ ــداث وي ـق ـل ــد بـعــض
الـشـخـصـيــات ،بــل يعيد تجسيد
م ـشــاهــد كــام ـلــة أم ـ ــام أق ــران ــه في
املدرسة أو بيت العائلة في ساحة
البيت الكبير ،والكل يتعجب من
قــدرتــه عـلــى اإلس ـه ــاب والتقليد،
ح ـت ــى ف ــي األفـ ـ ـ ــام األج ـن ـب ـي ــة لــم
يثنه عجزه عن إجاده اللغات في
إع ــادة تجسيد امل ـشــاهــد ،إذ كــان
يستخدم بعض األلفاظ الشبيهة،
أم ــا ال ـتــي ت ـح ـتــوي م ـثــا م ـبــارزة
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــوف ،ف ـ ـكـ ــان يـ ـطـ ـل ــب مــن
سمير ابن خاله أو أي من أقرانه
م ـبــارزتــه ،مستخدما «ال ـخــوص»
الذي تصنع منه األقفاص.
ال ـت ـم ـث ـي ــل إذن أن ـ ـقـ ــذ ال ـي ـت ـيــم
م ــن عــزلـتــه ال ـتــي اخ ـتــارهــا قـهــرا،
كـ ــان ي ـش ـعــر أن ب ــداخ ـل ــه مـشــاعــر
وأحـ ــاس ـ ـيـ ــس تـ ــريـ ــد أن ت ـت ـح ــرر
مـ ــن داخ ـ ـلـ ــه ،ك ـم ــا ص ـ ــرح ك ـث ـيــرا،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــذه امل ــوه ـب ــة
واستحسان الجميع لها جعاله
مميزا وســط أقــرانــه وبــن أطفال
العائلة ،لــم يشعر بالغربة حتى
وس ـ ــط أقـ ـ ـ ــرب ال ـ ـن ـ ــاس ل ـ ــه ،لـكـنــه
ب ـ ــات ش ـخ ـصــا مـ ـمـ ـي ــزا ،ل ــدي ــه مــا
يـحـكــي ع ـنــه وي ـم ــارس ــه فيحظى
بإعجابهم.

التمثيل بالفطرة
بــاخ ـت ـصــار ،ان ـف ـجــرت مــوهـبــة
األس ـم ــر الـصـغـيــر بـشـكــل واض ــح
وصـ ــريـ ــح ،وف ـ ــي تـ ـح ــول مـفــاجــئ
وج ـ ـ ـ ــدت فـ ـي ــه الـ ـع ــائـ ـل ــة وس ـي ـل ــة
«ت ـس ــري ــة ل ـل ـن ـف ــوس» ،ف ـه ــو يـقـلــد
الغائبني كما لو كانوا حاضرين،
يـ ـحـ ـك ــي ع ـ ــن أف ـ ـ ـ ـ ــام شـ ــاهـ ــدهـ ــا،
وحـ ـك ــاي ــات س ـم ـع ـهــا ،ومـ ــن بـيــت
إلى بيت يقلد هذا أو ذاك ،يحكي
فيستمعون ويستمتعون أيضا.
حـ ـك ــى زكـ ـ ــي كـ ـي ــف اسـ ـتـ ـط ــاع
تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاوز أصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــات
ب ــال ـت ـق ـم ــص ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان ي ــدخ ــل
فــي شخصية أخـ ــرى ،ويستعير
ان ـف ـعــاالت ـهــا وط ــرائ ــق تـعـبـيــرهــا،
مؤكدا أنه كان ينسى للحظات أنه
أحمد ويتذكر فقط هذا الشخص.
ل ــم ي ـكــن أح ـمــد واع ـي ــا بــأبـعــاد
ّ
مــوه ـب ـتــه ،ل ـكــن امل ــؤك ــد أن ــه تـعــلــم
وم ـ ـ ــارس ف ــن ال ـت ـم ـث ـيــل بــالـفـطــرة
ّ
ودون أن ي ـعــل ـمــه ل ــه أحـ ـ ــد ،ك ــان
فقط يمعن النظر ويتأمل ،يراقب
العالم مــن حوله ثــم يعيد إنتاج
املخزون بداخله.
متى إذن أدرك الصغير أن ما
ي ـمــارســه ف ــن ل ــه أص ــول وق ــواع ــد،
ومتى قــرر أن يواصل طريقه في
هذا املجال؟!

زكي في أحد األفالم

البقية في الحلقة المقبلة

أول خشبة مسرح

في أحد أعماله

عندما ضاقت ساحة البيت الكبير بأحمد وأقرانه ،بعد
أن كثر أطفال العيلة ،انتقل إلى ساحة السوق ،حيث وجد
في كشك البوابة أنسب مكان يمارس عليه هوايته ويشبع
رغباته ،كــان الكشك عـبــارة عــن منصة خشبية تعلو عن
األرض ع ــدة درج ـ ــات ،يحيطها س ــور خـشـبــي ال يحجب
جملوني مــن «الـقــرمـيــد األحـمــر»،
الــرؤيــة ويظللها سقف
ّ
كان يقف على املنصة منفردا يمثل ما شاهده من أفالم أو
ما استمع له في اإلذاعة ،وأوالد الحي يحيطون باملنصة
يشاهدونه ،وأحيانا ينضم بعض املارة يتفرجون على
هذا العبقري املوهوب.

 ...ومع نور الشريف في أحد املشاهد

تسالي
م ــن  9أحـ ــرف وه ــي اس ــم ش ــرك ــة تـصـنــع أمـتـعــة
وحقائب السفر.
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الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
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 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يؤدي عملك الماهر إلى ازدهار ونجاح
منقطع النظير.
ً
عاطفيا :حب جديد ينتظرك أمام الباب أو لقاء
عاطفي ممتع.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ه ــذه الـفـتــرة مـمـيــزة بــاالتـصــاالت
االجتماعية الفنية والدعوات المفرحة.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تقدم على عملك بثقة قوية بنفسك ولكن
ال تهمل المستجدات.
ً
عاطفيا :يزدهر وضعك العاطفي بشكل الفت
ويغار األصدقاء منك.
ً
اجتماعيا  :تتلقى كلمات المجاملة والمديح
ً
ً
فقد أصبحت نجما اجتماعيا.
رقم الحظ.39 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :توظف كل طاقاتك إلنجاح مشروعك
وقد اجتزت نصف الدرب.
ً
ً
عاطفيا :يوم واعد جدا يحمل إليك في طياته
ً
ً
ً
لقاء حارا وغراما قويا.
ً
اجتماعيا :يزودك أحد األقرباء بنصائح تفيدك
لتحسين اجواء المنزل.
رقم الحظ.28 :

الدلو

كلمات متقاطعة

 20يناير  18 -فبراير

10

سامسونايت

كلمة السر

االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ـت ــي
السابق (م).
 - 7سارق (م) – طرق.
 - 8غ ـ ـ ـ ـ ـ ــم – ن ـ ـصـ ــف
(حكايات) – ُبعد.

 - 9فؤادي (م) – نيشان.
 - 10منزلنا (م) – يضرب
(الطائر بمنقارة).

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تـخــوض فــي عـمـلــك ت ـجــارب استثنائية
تؤهلك لترفيع رتبتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـجـســد األح ـ ــام ويـمـكـنــك أن تلمس
التغييرات العاطفية اإليجابية.
ً
اجتماعيا :ال تتكلم بفوقية مع اآلخرين ألنك أذكى
منهم وانتبه لسمعتك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اعتن بتفاصيل عملك لكي يكون متكامال
وانجزه في الوقت المعين.
ً
عــا طـفـيــا  :تـبــدأ فـتــرة عاطفية استثنائية مليئة
بالحب والفرح الكثير.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـجــد س ـهــولــة ك ـب ـيــرة ف ــي الـتـعـبـيــر
والتواصل ألن لديك نعمة الكالم.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :رتب أوراقك واعمل بصمت وتكتم لتقطف
ثمرة أتعابك.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاذر مــن تشنجات وانـفـعــاالت تجاه
تصرفات شريك حياتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـصــادفــك فــرص اجتماعية ناجحة
ومهمة والمهم معرفة اإلفادة منها.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ينصحك الفلك بالتحفظ والتكتم ويتوقع
ً
ً
لك تغييرا جذريا.
ً
عاطفيا :تفرح بفترة عاطفية استثنائية لم تمر
ً
بمثلها سابقا.
ً
اجتماعيا :تناقش ربما قضية قد ّ
مر عليها الزمن
ً
وتحسمها نهائيا.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تشعر أنك في المكان المناسب وتمارس
واجباتك بمهارة نادرة.
ً
عاطفيا :تـعــرف أن أحــدهــم يحبك عندما يكون
ً
خائفا من ان يخسرك.
ً
ً
اجتماعيا :قد تجد ما كان ضائعا منك او تلتقط
فرصة سريعة.
رقم الحظ.2 :
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عموديا:
 - 3عاصمة أيسلندا.
 - 1ق ـ ـص ـ ــر ا ل ـ ــر ئ ـ ــا س ـ ــة  - 4ثلثا (بــرع) – دقت –
اخترق (م).
الفرنسية.
 - 2أ ج ـنــح – عاصمتها  - 5البوليس (مبعثرة).
 - 6من أهم جمهوريات
طهران (م).

األسد

القوس
ي
ن
ق
ر

ً

6 9

ً
مـهـنـيــا :ح ــاذر الـحـمــاســة الـمـتـطــرفــة واعــد
النظر بواقعية لكل ما تنجزه.
ً
ً
عاطفيا :قد تعرف ً
لقاء عاطفيا يكون على
ً
األرجح مصيريا بالنسبة إليك.
ً
اجتماعيا :أنت تعلم أن اإلحسان بالوالدين
هو من أفضل الوصايا فطبقه.
رقم الحظ.53 :

الحلول
1

 - 1فـ ـيـ ـل ــم ع ــا لـ ـم ــي مــن
إخراج السوري مصطفى
العقاد.
 - 2وا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة – أ ح ـ ـ ــد
م ــؤ سـ ـس ــي دار أ خـ ـب ــار
اليوم.
 ( - 3الملك  )...مسرحية
لشكسبير – قمح.
 - 4طائر جميل الصوت
– للنفي.
 - 5يضيئ – كراهية.
 - 6أغنية لمدحت صالح
(م).
 - 7انتصر (م) – يقدموا
المواساة (م).
 - 8يــرغــب – متشابهان
– عمر.
 - 9فــاكـهــي (مـبـعـثــرة) –
من يقرأ (م).
 - 10البلح الجاف.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

4

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

ً
مهنيا :يعطيك الفلك إشــارات معينة يجب أن
تلتقطها وتحللها بذكاء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ــظ ي ــراف ــق خ ـط ــوات ــك الـعــاطـفـيــة
فينجذب إليك الطرف اآلخر بسرعة.
ً
اجتماعيا :تتوسع اآلفاق وقد تذهب في رحلة
سفر مميزة.
رقم الحظ.17 :

3 4

1 3

سعر
مرتفع
خيوط

 21مارس  19 -أبريل
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2

1

الحمل

1

2
8
3
4
6
7
9
5
1

نظام
تصنيع
حجم
تسويق
تجارة
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توابل ةديرجلا

•
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ً
مهنيا :ينصحك الفلك بالهدوء وعدم التسرع
بعقد االتفاقات.
ً
ً
عاطفيا :احبب فعال وال تهرب لتعرف كم انت
محظوظ.
ً
اجتماعيا :توقع بعض األخبار العائلية التي
تريحك وتفرح قلبك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تقوم بعملية شراء جيدة وتتوقع أن تربح
من خاللها بعض المال.
ً
عاطفيا :ال يمكنك إغــاق قلبك فالمشاعر التي
تحس بها حقيقية.
ً
ً
اجتماعيا :تقضي أوقــاتــا سعيدة فــي محيطك
العائلي بعد فترة من اإلرهاق.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
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العقاب :إنجازات المراكز تضع الكويت على الخريطة العالمية
خالل غبقة جمعت الفرق الثقافية التابعة للديوان األميري

صورة جماعية لحضور الغبقة

التقت الفرق الثقافية في غبقة
أقامها مركز جابر الثقافي
بمناسبة انتهاء الموسم
الثقافي .2019-2018

أق ـ ـ ـ ــام مـ ــركـ ــز الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
األحمد الثقافي غبقة رمضانية
ل ـل ـم ــوظ ـف ـي ــن والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
مختلف إدارات المراكز الثقافية
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـلـ ــديـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـم ــال ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـم ــال ـي ــة
بــالــديــوان عـبــدالـعــزيــز إسـحــق،
ومديرة إدارة المراكز الثقافية
ف ــي ال ــدي ــوان م .سـحــر الـعـقــاب،
ف ــي مـبـنــى ال ـم ــؤت ـم ــرات الـتــابــع

ل ـل ـم ــرك ــز ،ح ـي ــث سـ ـ ــادت أجـ ــواء
األلفة وروح الفريق بين موظفي
المراكز الثقافية ،فكانت فرصة
للتواصل والتعارف بعد انتهاء
الموسم الثقافي .2019-2018

قاعة السينما
بــدأ برنامج الحفل في قاعة
الـسـيـنـمــا ب ـمــركــز ج ــاب ــر ،حيث
ُعرض فيلم قصير يروي مسيرة

ا لـمــرا كــز الثقافية منذ نشأتها
ح ـت ــى انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـعـ ــام ،مـسـلـطــا
الضوء على أهم اإلنجازات التي
حققتها المراكز خالل مسيرتها،
ودورهـ ــا ال ـم ـحــوري فــي تعزيز
دور الكويت الثقافي بالمنطقة.
وتبع العرض كلمة ألقتها م.
العقاب قالت فيها إن «إنجازات
ج ـم ـيــع الـ ـم ــراك ــز ال ـث ـقــاف ـيــة فــي
هــذا الموسم سعت نحو إمــداد
الجسور الثقافية لفئات كبيرة

ومتنوعة في المجتمع المحلي
وال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،وم ـ ــا ت ـخ ـلــل ه ــذا
الموسم من فعاليات ذات صدى
عـ ـ ــال اسـ ـتـ ـح ــق ردود األفـ ـع ــال
اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ــا شــك
ستسهم في وضع الكويت على
خريطة الثقافة العالمية».

إنجازات المراكز
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــت م .الـ ـعـ ـق ــاب

إن ـجــازات الـمــراكــز الثقافية كل
عـلــى ح ــدة ،مــؤكــدة ان اتباعكم
لهذا النهج الذي أعطى الفرصة
ل ـف ـئــة ال ـش ـب ــاب ذوي ال ـمــواهــب
وال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـب ــدع ــة فــي
مختلف ا ل ـم ـجــاالت الهندسية
أو الـبـحــوث والـفـنــون والـعـلــوم
والتاريخ والترفيه لتقديم أفضل
ال ـب ــرام ــج ف ــي م ـج ــال الـتـشـغـيــل
والصيانة إنما تستحقون عليه
الشكر الجزيل فردا فردا على كل

جـهــودكــم الـمـبــذولــة ط ــوال هــذا
العام دون كلل أو ملل».

مشاريع متنوعة
الـجــديــر ذك ــره أنــه على مــدار
سنوات عديدة ،وبتوجيهات من
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،أنجز الديوان األميري
مشاريع متنوعة تمثلت بمراكز
ثقافية تابعة للديوان األميري،

س ــاه ـم ــت فـ ــي ت ـح ـق ـيــق نـهـضــة
معمارية وثقافية بالكويت.
وت ـش ـم ــل ه ـ ــذه الـ ـم ــراك ــز كــا
مــن مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي ،ومركز الشيخ عبدالله
ال ـ ـسـ ــالـ ــم ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ،وح ــديـ ـق ــة
الشهيد ،ومتحف قصر السالم
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم اف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــه مـ ــؤخـ ــرا
بحضور صاحب السمو.

فريق عمل المراكز الثقافية التابعة للديوان األميري

عبد العزيز إسحق

أحمد العونان« :بالني زماني» يناقش قضايا الشمري :يدفعوننا إلى الحضيض واألعمال
التافهة بخوفهم من الدراما الهادفة
مختلفة بقوالب متنوعة
●

محمد جمعة

أعــرب الفنان أحمد العونان
ع ــن س ـع ــادت ــه ب ـ ـ ــردود األفـ ـع ــال
الطيبة تـجــاه مسلسل « بــا نــي
زم ــان ــي» ،الـ ــذي ي ـع ــرض حــالـيــا
عبر تلفزيون الكويت ،وكشف
عن مشاركته في مسرحية «ليلة
زفته» خالل عيد الفطر المقبل.
وق ـ ــال ال ـع ــون ــان ع ــن «بــانــي
زمـ ــانـ ــي»« :س ـع ـيــد جـ ــدا بـ ــردود
األفـ ـع ــال ال ـط ـي ـبــة ال ـت ــي تــواكــب
ال ـع ـم ــل ،الس ـي ـم ــا م ــع م ـشــاركــة
نخبة من الفنانين الذين اعتز
بهم وأقدرهم على ما بذلوه من
مجهود كبير».
واستطرد« :يقع المسلسل في
حلقات منفصلة متصلة بأجواء
م ـخ ـت ـل ـف ــة وقـ ـ ــوالـ ـ ــب م ـت ـن ــوع ــة،
لمناقشة ا لـقـضــا يــا المختلفة،
ال س ـي ـمــا أن ا ل ـج ـم ـهــور يتطلع
إ لــى و جـبــة فنية مختلفة عقب
اإلف ـط ــار ،وه ــذا مــا يحققه لهم
بالني زماني».
وأض ـ ـ ــاف ان ال ـع ـم ــل إخ ـ ــراج
أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ــدوغ ـ ـ ـجـ ـ ــي ،وي ـش ـه ــد
مـ ـش ــارك ــة ن ـخ ـبــة مـ ــن ال ـن ـج ــوم،
الس ـي ـمــا ق ـ ــروب «ال ـ ـبـ ــام» ال ــذي
يـ ــرافـ ــق الـ ـفـ ـن ــان حـ ـس ــن الـ ـب ــام

فــي الـمـســرح وال ــدرام ــا ،ومنهم
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـن ـ ـصـ ــار ،وف ـه ــد
الـ ـبـ ـن ــاي ،وم ـح ـم ــد ال ــرمـ ـض ــان،
إلــى جانب العديد مــن ضيوف
ال ـشــرف ،مـثــل الـقــديــرة انتصار
الـ ـش ــراح ،وي ـع ــرض الـعـمــل عبر
شاشة تلفزيون الكويت.
وحول تفاعل الجمهور معه،
السـيـمــا مـســرحـيــا ،تــابــع« :هبة
من الله أن يمنح االنسان القبول
في األرض ،ونحن نقدر ونحترم
الجمهور الذي يأتي خصيصا
لمشاهدة اعمالنا ،لذلك نحرص
على حبل الود معهم ،وأن نقدم
لهم القيمة و نــر ســم االبتسامة
على محياهم».
وكشف عن عمله المسرحي
الجديد «ليلة زفته» مع الفنان
حسن البالم ،مضيفا« :أتمنى أن
نوفق في هذه التجربة الجديدة،
والـمـســرحـيــة مــن تــألـيــف أحمد
العوضي وإخراج عبدالله البدر،
وسنقدم عروضنا اعتبارا من
أول أي ــام عـيــد الـفـطــر ،مــن على
مسرح نادي اليرموك الرياضي».
وأردف « :ي ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ــي
المسرحية نخبة من الفنانين،
على رأسهم الفنان حسن البالم
وزهــرة عرفات وخالد المظفر،

●

أحمد العونان
ال ــذي انـضــم الــى غ ــروب الـبــام،
ومـ ـعـ ـن ــا أي ـ ـض ـ ــا فـ ـه ــد الـ ـبـ ـن ــاي
ومحمد الرمضان وعبدالعزيز
النصار وعبدالله البدر ولولوة
المال وخالد السجاري».
وتوقف العونان عند محطته
التلفزيونية «م ـشــاويــر» ،الــذي
ي ـعــرض ع ـبــر شــاش ــة تـلـفــزيــون
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وق ـ ـ ـ ــال« :ت ـش ــاط ــرن ــي
تـقــديــم الـحـلـقــات الـنـجـمــة منى
شـ ـ ــداد ،وأع ـت ــز ب ـه ــذه الـتـجــربــة

المميزة التي تعد وجبة خفيفة،
وأتمنى أن نكون عند حسن ظن
المشاهدين».
يذكر أن «مشاوير» من تقديم
م ـنــى ش ـ ــداد وأح ـم ــد ال ـع ــون ــان،
وي ـ ــرأس فــريــق إعـ ـ ــداده هـنــادي
االبراهيم ،ويشارك في اإلعــداد
ال ــزم ـي ــل ص ــال ــح الـ ــدويـ ــخ ،ومــن
إخراج حسين بومجداد ورياض
العبيد ،واإلشراف العام ألسامة
المخيال.

●

محمد جمعة

كشف الـفـنــان الـقــديــر حسين المنصور عــن مشاركته في
المسرحية الكوميدية «رايحين ملح» خالل عيد الفطر المقبل
في مملكة البحرين ،والمسرحية من تأليف هشام يوسف،
وإخــراج حسين العويناتي ،ويشارك في بطولتها نخبة
من الفنانين منهم شيماء سبت ،وعبدالله بهمن ،وفي
ال ـش ــرق ــاوي ،وع ـلــي خــاتــم ،وس ـ ــارة ،وأب ــودان ــة ،وجعفر
الساري ،وعلي العويناتي ،ومنصور الجداوي ،وحسين
الجمري ،وآخرون.
من جهة أخرى ،يطل المنصور على المشاهدين من
ً
خالل الدراما االجتماعية «مني وفيني» الذي يأتي راصدا
مجموعة من القضايا االجتماعية في إطار تحليلي عميق
وعبر مجموعة من الخطوط الدرامية المتوازية وحضور
لجميع النجوم بشخصيات خارج األطر التقليدية المعروفة
عنها في األعمال الدرامية السابقة ،وتــدور أحــداث المسلسل
الدرامي الجديد بين عائالت أبومشعل ،وأبوسعد ،وأبومحمد
وأبو حنان .والمسلسل من تأليف الهنوف ،ومعالجة درامية
محمد الـكـنــدري ،وإخ ــراج عبدالرحمن السلمان ،ويـشــارك في
بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية.

حـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـجـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ــاره
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «ال مـ ــو س ـ ـي ـ ـقـ ــى ف ــي
األحمدي» منذ الحلقات األولى،
ع ـل ـقــت ال ـك ــات ـب ــة م ـن ــى ال ـش ـمــري
ب ــأن الـعـمــل ي ـح ــارب العنصرية
وال ـط ـب ـق ـيــة ف ــي الـمـجـتـمــع الـتــي
تــؤثــر على الـعــاقــات اإلنسانية
و مـصــا ئــر المحبين ،والمشاهد
لــم يـتـعــود عـلــى مـثــل ه ــذا الـنــوع
من المعالجات والمكاشفة ،مما
سبب للبعض مفاجأة أو صدمة،
ح ـي ــث إن ال ـم ـش ــاه ــد ال ـكــوي ـتــي
والخليجي اعتادا على درامــا ال
تكشف الواقع أو تعكسه بشيء
م ـ ــن الـ ـمـ ـك ــاشـ ـف ــة والـ ـمـ ـص ــارح ــة
والنقد.
وأضافت ،في تصريح خاص
لـ ّ«الـجــريــدة» ،أن الــدرامــا البــد أن
تمثل الواقع ،ولذلك فحين يقترب
الكاتب أو المبدع من الحكايات
ال ـم ـن ـس ـيــة وال ـق ـض ــاي ــا الـجــدلـيــة
كالهوية والعمق ،يصاب البعض
بــاإلثــارة أو االستنكار ،وكأنهم
يدفعوننا إلــى األعـمــال التافهة
والحضيض في أعمال ال تشبه
رؤيتنا.
وكـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،م ــؤل ـف ــة

منى الشمري
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «ال مـ ــو س ـ ـي ـ ـقـ ــى ف ــي
األحـ ـم ــدى» و»أم ـن ـي ــات ب ـع ـيــدة»،
المذاعين ضمن السباق الدرامي
ف ــي رم ـ ـضـ ــان ،ح ـج ــم االخ ـت ــاف
ال ـك ـب ـيــر ب ـي ــن ال ـع ـم ـل ـيــن ،فـ ــاألول
عمل تراثي يمر في حقب زمنية
مختلفة ،ينبذ العنصرية وضد
الـفـئــويــة والـطــائـفـيــة ،وه ــو عمل
اجـتـمــاعــي يــدعــو إل ــى التسامح
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــول اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـ ـه ـ ــو م ـف ـع ــم
ب ــال ــوط ـن ـي ــة والـ ـ ـح ـ ــس الـ ـع ــال ــي،

ّ
كما أنــه يمثل الـفــريــق الكويتي
القديم بكل مكوناته االجتماعية
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا نـ ـ ـم ـ ــاذج
متجانسة وبينها انسجام كبير،
وهو ما يظهر بين الشخصيات
مـ ــن خ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل ،ك ـم ــا يـحـمــل
رسائل عميقة على المستويين
المجتمعي واإلنساني.
وأضافت أن «أمنيات بعيدة»
ع ـمــل م ـعــاصــر يـبـحــر ف ــي حقبة
واح ـ ـ ــدة ح ــدي ـث ــة ف ــي ق ـضــايــاهــا

إيراج :أستعد لتصوير مسلسل ومسرحية

«رايحين ملح» تعيد حسين
المنصور للمسرح
●

عزة إبراهيم

ّ
ومبني على فكرة
وشخوصها،
أساسية هي أن الشر ليس فطرة
في اإلنسان ،بل إن فطرته سليمة،
لكن الظروف االجتماعية والعقد
النفسية ،والضغوط الحياتية،
تخلق لدينا منظورا خاطئا ،وما
ينشأ عنها من أمنيات مشوهة
ومنحرفة ،وأن الشخص الشرير
يستحق العطف والشفقة ،ألنه
ظالم لنفسه ،وضحية ظروف لم
يخترها فــي عديد مــن األح ــوال،
ولذلك نتج ّ
لدي عملين مختلفين
تماما في الرؤية والرسائل.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـع ـم ـل ـيــن لــم
يقرر لهما منذ البداية العرض
مـ ـت ــزامـ ـنـ ـي ــن ف ـ ــي مـ ــوسـ ــم واح ـ ــد
وخـ ــاصـ ــة فـ ــي رم ـ ـضـ ــان ،لـكـنـهــا
أكدت أنها كانت تفضل الوجود
بعمل واح ــد وهــو «ال موسيقى
فــي األح ـم ــدي» ،عـلــى أن يعرض
المسلسل الثاني خارج السباق
الرمضاني ،لكن ظــروف تتعلق
بالتعسف الــرقــابــي حــالــت دون
خـ ـ ــروج ال ـم ـس ـل ـســل ل ـل ـن ــور مـنــذ
العام الماضي ،ليتزامن بمحض
المصادفة مــع «أمنيات بعيدة»
الذي حتمت الظروف اإلنتاجية
إذاعـتــه فــي رمـضــان ،وهــو مــا لم
أحبذه في الحقيقة.

حسين المنصور

عزة إبراهيم

ذكر الفنان أحمد إيراج أنه يستعد
اآلن بالبروفات التحضيرية لعرض
مسرحيته االستعراضية الموسيقية
«ش ـبــح األوبـ ـ ــرا» ،فــي أول أي ــام عيد
الفطر ،على مسرح جمعية الكشافة
بحولي ،بمشاركة مجموعة كبيرة
من الفنانين ،منهم مشاري البالم،
وهـبــة الـ ــدري ،وحـمــد الـعـمــدانــي،
وش ـ ـي ـ ـمـ ــاء سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،وسـ ـع ــود
بوعبيد ،ونورا ،وناصر الدوب،
وعصام الكاظمي ،والمسرحية
مـ ــن ت ــألـ ـي ــف وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج مـحـمــد
الحملي.
وكـشــف إي ــراج ،لــ«الـجــريــدة»،
أن ــه يـقــرأ اآلن أكـثــر مــن سيناريو
لدخول مسلسل جديد عقب العيد،
وب ـ ـم ـ ـجـ ــرد االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ــن ع ـ ــروض
الـمـســرحـيــة ،مــوضـحــا أنــه سيجسد
دوريــن مختلفين ،أحدهما مسلسل
درامي واآلخر عرض مسرحي ،رافضا
الكشف عن أسماء المشاركين حتى
االنتهاء من التعاقدات رسميا.

وحـ ــول ال ــدرام ــا الــرمـضــانـيــة هــذا
العام ،أكد أن الفنانين على مستوى
اإلخ ــراج والتمثيل والتأليف بذلوا
مـ ـجـ ـه ــودا واض ـ ـحـ ــا هـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم،
وهــو ما حقق نجاحا كبيرا للعديد
م ــن األع ـ ـمـ ــال ،ك ـم ــا ج ـس ــد ح ــال ــة مــن
التنوع والتلوين بين األعمال الفنية
وال ــدرام ـي ــة م ــا يـبـشــر بــالـخـيــر حــول
مستقبل الفن واإلب ــداع في الكويت،
داعـ ـ ـي ـ ــا لـ ـه ــم بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـت ــوف ـي ــق
والنجاح.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن س ـع ــادت ــه بــالـتـكــريــم
كأفضل ممثل في مهرجان المميزون
عن دوره في مسلسل إفراج مشروط،
ال ـ ـ ـ ــذي جـ ـس ــد فـ ـي ــه دور «س ـ ــام ـ ــي»،
الــذي كــان لــه تأثير كبير فــي أحــداث
المسلسل الذي يحكي قصة  4فتيات
تــرعــرعــن فــي دار لــأيـتــام ،أصولهن
مجهولة ،كـبــرن وفــي داخلهن رغبة
عارمة الكتشاف هويتهن ،والوصول
إل ـ ــى أسـ ــرهـ ــن ب ـع ــد أن ع ـش ــن ح ـيــاة
مشبعة بالغموض ،والمسلسل تأليف
ع ـبــد الـمـحـســن الـ ــروضـ ــان ،وإخـ ــراج
عيسى ذياب.

وأوضح إيراج أن نجاح دوره في
المسلسل هو من نجاح العمل كله
الذي شارك فيه نجوم كبار أمثال
سعد الفرج وخالد أمين وهبة
الدري وعبدالمحسن القفاص
وم ـح ـمــد ال ـع ـلــوي وفـيـصــل
الـعـمـيــري وشـهــد ياسين
وفرح الصراف ،وغيرهم
من النجوم.
وعـ ـب ــر عـ ــن س ـع ــادت ــه
بـ ـ ـ ــدور «إب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم» فــي
مسلسل عـ ــذاري ،الــذي
ك ـ ــان ل ـ ــه ت ــأثـ ـي ــر كـبـيــر
ف ــي م ـس ـيــرتــه الـفـنـيــة،
فـ ــال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل رغـ ـ ــم
أنـ ـ ــه ي ـع ـت ـب ــر ب ـط ــول ــة
ن ـس ــا ئ ـي ــة إال أن دور
«إبراهيم» كان محوريا
فـ ــي مـ ـس ــار الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـتــي
ت ـح ـكــي ب ــأس ـل ــوب ت ــراج ـي ــدي
م ــأس ــاة وت ـح ــدي ــات مـجـمــوعــة
مــن السجينات الــاتــي تالقت
حكايتهن خلف أسوار السجن
وظلمته.

أحمد إيراج
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تراجع احتماالت حرب شاملة بين إيران والواليات المتحدة

ً
ً
• «البنتاغون» :لسنا ذاهبين إلى قتال • فالحت بيشه :طهران لن تشن هجوما مباشرا أو عبر وكالء

سلة أخبار
اتفاق قطري -أميركي
حول العمل الثابت لـ «ناتو»

وقعت القوات املسلحة القطرية
والقيادة املركزية للقوات الجوية
االميركية أمس األول اتفاقية
اجراءات العمل الثابتة لقوات
حلف شمالي االطلسي (ناتو)
في قطر .وذكرت وكالة االنباء
القطرية أنه وقع االتفاقية عن
الجانب القطري رئيس هيئة
التعاون الدولي العسكري
بالقوات املسلحة القطرية العميد
الركن عبدالعزيز السليطي ،وعن
الجانب االميركي قائد الجناح
( )379للحمالت الجوية بقاعدة
العديد الجوية العميد جايسون
آرميغاس.

مستشار بوش :أهداف
ترامب مستحيلة
ً
الجنرال دانفور متجها إلى الشهادة أمام الكونغرس أمس األول (أ ف ب)

جنديان أميركيان في الكويت قبل أيام (القيادة المركزية)

بدا أن طبول الحرب ،التي
كانت تقرع على مدى أيام ،قد
توقفت ،رغم أن زوال التوتر
في المنطقة ال يزال يحتاج إلى
مبادرات تبعد احتمال الحرب
بشكل نهائي.

السعودية ستفعل
ما في وسعها
لمنع حرب وتدعو
إلى إيقاف النظام
اإليراني عند حده

ت ــراجـ ـع ــت أم ـ ــس اح ـت ـم ــاالت
وق ــوع حــرب شاملة بين إيــران
والـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة إلـ ــى
حــدهــا األدنـ ــى مـنــذ أيـ ــام ،عقب
تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
األمـ ـي ــرك ــي ب ــال ــوك ــال ــة بــاتــريــك
شاناهان ،أعقبت إفــادة قدمها
لـلـكــونـغــرس ح ــول ال ـت ـط ــورات،
وكـ ــذلـ ــك ت ـص ــري ـح ــات إي ــران ـي ــة
جازمة بعدم نيتها شن اعتداء
مـ ـب ــاش ــر أو عـ ـب ــر وك ـ ـ ــاء عـلــى
الواليات المتحدة.
وقــال شاناهان ،بعد جلسة
إح ــاط ــة م ـغ ـل ـقــة ل ـل ـن ــواب ح ــول
التوترات المتصاعدة مع إيران،
إن الواليات المتحدة ال تسعى
إل ــى خ ــوض ح ــرب ض ــد إيـ ــران،
م ـض ـي ـف ــا أن تـ ـع ــزي ــز الـ ــوجـ ــود
العسكري فــي الـشــرق األوســط
كان يستهدف الردع.
وأكد شاناهان جازما" :لسنا
على وشك الذهاب إلى حرب لقد
قمنا ب ــردع هـجـمــات مــن خــال
إعادة تهيئة أصولنا" ،مضيفا:
"ن ـح ــن ف ــي ف ـت ــرة ال ت ـ ــزال فيها
الـمـخــاطــر مــرتـفـعــة ،وتقتضي
م ـه ـم ـت ـن ــا ال ـ ـتـ ــأكـ ــد أال ي ـخ ـطــئ
اإليرانيون في الحسابات".
وأكد الوزير بالوكالة جدية
المعلومات االستخبارية ،التي
استندت إليها اإلدارة األميركية
لتبرير إرس ــال حاملة طائرات
وقـ ـ ــاذفـ ـ ــات "بـ ـ ــي  "52وب ــارج ــة
وبطارية صواريخ باتريوت ،من
أجل التصدي لتهديدات إيرانية
محتملة.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي:
"لـ ـق ــد ت ـح ــدث ـن ــا عـ ــن ت ـه ــدي ــدات
ووق ـع ــت ه ـج ـمــات" ،ف ــي إش ــارة
إلــى "األع ـمــال التخريبية" ضد
 4س ـف ــن س ـع ــودي ــة وإم ــاراتـ ـي ــة
ونرويجية في المياه اإلقليمية
اإلماراتية قبالة ميناء الفجيرة.
وتابع" :ما أريده هو تأكيد
موثوقية المعلومات" ،مشيرا
إلى أن "إجراءاتنا كانت حذرة
ج ـ ـ ـ ــدا ،وق ـ ـ ــد ت ـم ـك ـن ــا مـ ـ ــن درء
م ـخــاطــر وقـ ــوع ه ـج ـمــات ضد
أميركيين".
وعـ ــن ت ـصــري ـحــات لـلــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب خفف
فيها من وقع التهديد الوشيك
الـ ـ ـ ــذي قـ ــد ت ـش ـك ـل ــه إي ـ ـ ـ ــران ق ــال
شــانــاهــان" :هـنــاك خطر ونحن
نتولى التعامل معه" ،متابعا:
"ال يعني ذلك أن التهديدات التي
حــددنــاهــا ق ــد زالـ ــت .أعـتـقــد أن

«حزب الله» :هدفنا حماية لبنان فقط

لقاء كوبيش بنائب نصرالله ُيغضب إسرائيل
بعد ّ
تنصل الفصائل العراقية المحسوبة على طهران من الصاورخ
الذي استهدف محيط السفارة األميركية في المنطقة الخضراء ببغداد،
برزت تصريحات لنائب األمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم خالل
استقباله قبل أيــام الممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة
في لبنان يان كوبيش ،أكد فيها أن "قوة حزب الله وجاهزيته ليستا
سوى من أجل حماية لبنان وأراضيه وثرواته ،وأن الجميع يشهد على
الدور الذي لعبه حزب الله في تحرير األراضي اللبنانية من االحتالل
االسرائيلي من جهة ،ومن اإلرهــاب التكفيري من جهة أخرى ،وذلك
في إطار وحدة الجيش والشعب والمقاومة".
وحمل قاسم "كال من الواليات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن
حال التصعيد والتوتر في المنطقة" ،وقال إن "اللغة المستخدمة من
هذه الجبهة هي لغة التهديد والحرب ،ومن شأن ذلك أن يدفع باألمور
إلى حافة المواجهة".
وأثار تعليق كوبيش على "تويتر" بعد اللقاء غضب إسرائيل التي
طالبت بإقالة المسؤول األممي .وبعد االجتماع غرد كوبيش" :أنا ممتن
جدا على النقاش الجاد حول مجموعة واسعة من القضايا مع نعيم
ردنا الحذر قد أعطى اإليرانيين
الوقت للتفكير".
ويـ ـب ــدو أن كـ ـب ــار م ـســؤولــي
اإلدارة األ مـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـي ـ ــة أ خـ ـ ـ ــذوا
يخففون من حدة لهجتهم بعد
أسابيع من التهديدات إليران.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األمـيــركــي مــايــك بومبيو أمس
األول إن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ل ـ ــم تـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى "اس ـت ـن ـت ــاج
نهائي" يمكن عرضه علنا حول
اع ـ ـتـ ــداءات ال ـف ـج ـيــرة ،مـضـيـفــا:
"األهم هو أننا سنواصل اتخاذ
إج ـ ـ ـ ــراءات ل ـح ـمــايــة ال ـم ـصــالــح
األميركية ،والعمل لــردع إيران
عن السلوك السيئ في المنطقة،
والـ ـ ــذي ي ـه ــدد ب ـحــق بتصعيد
ال ــوض ــع بـحـيــث تــرتـفــع أسـعــار
النفط".
وال ـ ـ ـمـ ـ ــح ب ــومـ ـبـ ـي ــو إلـ ـ ـ ــى أن
واشنطن قد تؤيد التفاوض مع
طهران حول االفراج عن سجناء،
وهو ما اقترحه وزير الخارجية
اإلي ــران ــي مـحـمــد ج ــواد ظريف
خ ــال زي ــارت ــه ل ـن ـيــويــورك قبل
جولة التصعيد الحالية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر االم ـ ـيـ ــركـ ــي
إن ه ـن ــاك "تـلـمـيـحـ ًـا ف ـق ــط" بــأن
إي ــران تـتـحــرك بــاتـجــاه االف ــراج
ع ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن األم ـيــرك ـي ـيــن
السجناء ،لكن من دون الكشف
عــن تفاصيل ،مضيفا" :مجرد

االستخبارات الروسية تحذر
من «سيناريو مقلق»
ّ
حـ ـ ـ ــذر مـ ــديـ ــر م ـص ـل ـح ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
الخارجية الروسية ،سيرغي ناريشكين ،من
خطورة تطورات األحداث حول إيران ،داعيا
إلى ضرورة تغلب العقل على اندفاع بعض
القادة السياسيين.
وقال ناريشكين في تصريح على هامش
اجـتـمــاع لمجلس رؤس ــاء األج ـهــزة األمنية
ألعضاء رابطة الدول المستقلة ،أمس األول:
مــن الــواضــح أن الــوضــع يتطور بسيناريو
مقلق جدا .والسبب األولي بديهي للجميع،
وهو قصة انسحاب الواليات المتحدة مما
يسمى بالصفقة النووية اإليرانية .وتابع:
مـعـظــم الـ ــدول عـلــى يـقـيــن ت ــام م ــع ذل ــك بــأن
إيران تلتزم بشكل كامل بتعهداتها في إطار
هذا االتفاق ،ولهذا السبب يكتسب تأجيج
الــوضــع مــن قبل الــواليــات المتحدة طابعا
خطيرا جدا.

وأضاف ناريشكين :من المهم أن تضبط
األطراف مشاعرها ،ويجب منع تغلب اندفاع
بعض القادة السياسيين على صوت العقل.
بدوره ،قال نائب وزير الخارجية الروسي،
سـيــرغــي ريــاب ـكــوف ،إن ال ــوالي ــات المتحدة
وب ـعــض حـلـفــائـهــا ي ـقــومــون ب ـخ ـطــوات لها
عالقة بإيران ،آملين أن يفقد أحد األطــراف
أعصابه.
ودعا ريابكوف إلى عدم "تأزيم الوضع في
منطقة الخليج ،كما تفعل الواليات المتحدة
وبعض حلفائها".
وأكد أن "الوقت حان لعقد لجنة مشتركة
وبحث جملة المسائل المتراكمة".
ودع ــت وزارة الخارجية الــروسـيــة إيــران
أمس األول الى االمتناع عن اتخاذ مزيد من
الخطوات الخاصة بوقف تنفيذ التزاماتها
الناجمة عن االتفاق النووي.

إج ــراء صغير لـبـنــاء الـثـقــة هو
أمر جيد ،ولذلك إذا أفرجوا عن
هؤالء األميركيين المحتجزين
ظ ـل ـمــا فـ ــإن ذلـ ــك س ـي ـك ــون أم ــرا
جيدا".

فالحت بيشه
من ناحيته ،أكد رئيس لجنة
األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي ال ـبــرل ـمــان
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي فـ ــاحـ ــت بـ ـيـ ـش ــة أن
إي ـ ـ ــران ل ــن ت ـخ ــوض "ت ـح ــت أي
ظ ــرف م ــن الـ ـظ ــروف" حــربــا مع
الــواليــات المتحدة ،ال مباشرة
وال بالوكالة.
ونقلت عن فالحت بيشه قوله
"لن ندخل الحرب تحت أي ظرف
من الظروف" ،مضيفا" :ال يمكن
ألي جماعة أن تعلن أنها تدخل
في حرب بالوكالة عن إيران".
وأعـ ــرب ال ـم ـســؤول اإلي ــران ــي
عن رفض بالده اتهامات شركة
ال ـتــأم ـيــن ال ـنــروي ـج ـيــة لـطـهــران
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة عـ ــن ت ـف ـج ـيــرات
الفجيرة ،مشيرا إلى أن بعض
الالعبين في المنطقة يسعون
إلــى زعزعة أمــن الخليج الهش
لتحقيق مصالحهم ،موضحا
أن طهران بانتظار إعالن نتائج
التحقيقات.
وج ــدد فــاحــت بيشه الـتــزام
إيـ ـ ــران ب ـم ـعــادلــة "ال حـ ــرب وال

قاسم ،نائب األمين العام لحزب الله ،إضافة إلى ذلك تلقيت نسخة
من كتابه  -قراءته إلزامية!".
وعلقت صفحة الجيش اإلسرائيلي قائلة" :هل تعرف ما هو إلزامي
يجب عليك أيضا قراءته؟ قرار األمم المتحدة ."1701
ّ
ورد وزي ــر األم ــن الــداخـلــي غلعاد أردان على تـغــريــدة المبعوث
األممي ،وقال متوجها الى كوبيش في تغريدة" :هل ناقشتم أيضا
كيف يستمر حزب الله في مواصلة استخفافه بقرار  1701وتوسيع
ترسانة صواريخه؟ أو كيف يمكن لألمم المتحدة أن تساعد حزب
الله في بناء األنفاق اإلرهابية؟ أو هل طلب نصيحة دبلوماسية أين
سيقتل يهود في المرة القادمة؟".
وعلى الرغم من الحملة اإلسرائيلية العنيفة على كوبيس ،فإن مكتب
األخير أكد لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنهم "يعملون مع حزب
الله كإحدى القوى السياسية الموجودة في لبنان".
وعـ ّـيــن كوبيش فــي منصبه منسقا خــاصــا لألمين الـعــام لألمم
المتحدة في لبنان عام  ،2018حيث شغل سابقا منصب وزير خارجية
سلوفاكيا.
تفاوض" ،التي وضعها المرشد
األ عـلــى علي خامنئي ،مطالبا
م ـس ــؤول ــي الـ ـب ــاد ب ـ ـ "ال ـت ـح ــرك
إلدارة األزمات".
وأت ـ ـ ـ ــت تـ ـص ــريـ ـح ــات ب ـي ـشــه
لتتوافق مــع مــا أدلــى بــه ،أمس
األول ،وزير الخارجية اإليراني،
محمد جــواد ظريف ،الــذي قال
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ش ـب ـك ــة CNN
األمـيــركـيــة" :لـيــس مــن مصلحة
إيــران التصعيد .قلنا بوضوح
شــديــد إنـنــا لــن نـكــون مــن يبدأ
بالتصعيد ،لكننا سندافع عن
أن ـف ـس ـن ــا" .وأضـ ـ ـ ــاف" :س ـت ـكــون
هناك تداعيات مؤلمة بالنسبة
للجميع ،إذا حصل تصعيد ضد
إيران ،هذا أمر مؤكد".

ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،مقطع
فيديو لعمليات مشتركة للقوات
البحرية األميركية الموجودة
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة عـ ـم ــل األس ـ ـطـ ــول
ال ـ ـخـ ــامـ ــس ،ت ـت ـق ــدم ـه ــا حــام ـلــة
الطائرات ،ابراهام لنكولن.
وقـ ـ ــال ف ــري ــق الـ ـت ــواص ــل فــي
ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ـق ـطــع ال ـف ـيــديــو
الــذي نـشــره" :حاملة الطائرات
األم ـي ــرك ـي ــة ابـ ــراهـ ــام لـیـنـكــولــن
وقوة المهام القاصفة وسفينة
ال ـه ـج ــوم ال ـبــرمــائ ـيــة كـيــرســاج
تنفذ عمليات مشتركة في بحر
ال ـع ــرب م ــن أج ــل زيـ ــادة ال ـقــدرة
القتالية واالستعداد البحري،
ولـ ـ ـ ـ ــردع األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـم ــزع ــزع ــة
لــاس ـت ـقــرار ال ـت ــي ت ـه ــدد ق ــوات
ومصالح الواليات المتحدة في
المنطقة".

في غضون ذلك ،أعلنت وكالة
"فـ ـ ــارس" ال ـم ـقــربــة م ــن ال ـحــرس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري ،أمـ ـ ـ ــس ،أن ال ـج ـيــش
اإليــرانــي يستعد إلرس ــال قطع
مــن األس ـطــول الـحــربــي رق ــم 62
إلى المياه الدولية ،خالل األيام
الـمـقـبـلــة .وذك ــرت أن األسـطــول
كــان قــد أنـجــز مـهـمــات لحماية
السفن التجارية وناقالت النفط
اإليرانية إلى مياه خليج عدن.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،نـ ـش ــر ف ــري ــق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة

السعودية

بوارج وفيديو

وفــي الــريــاض ،أعلن مجلس
ال ــوزراء السعودي عقب جلسة
بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز ،مساء أمس األول أن
المملكة تسعى إلى السالم في
المنطقة ،وأنها ستفعل ما في
وسعها لمنع نشوب أي حرب.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس "ح ـ ـ ــرص
المملكة على كــل مــا مــن شأنه
ت ـعــزيــز األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار في

المنطقة من خالل دعــوة خادم
الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن ألشـقــائــه
قـ ــادة دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل
وق ـ ـ ــادة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة لـعـقــد
قـ ـمـ ـتـ ـي ــن خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة وع ــربـ ـي ــة
طارئتين في مكة المكرمة نهاية
مايو الجاري".
وش ـ ــدد ال ـم ـج ـلــس ف ــي ب ـيــان
على "أهمية القمتين الطارئتين
للتشاور بين قادة دول مجلس
التعاون والدول العربية ،وبحث
ت ـ ـصـ ــرفـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام االي ـ ــران ـ ــي
ووكالئه والعمليات اإلرهابية
والـ ـتـ ـخ ــريـ ـبـ ـي ــة ،وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا
ال ـخ ـط ـيــرة ع ـلــى ال ـس ـلــم واألم ــن
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي والـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي وعـ ـل ــى
إمدادات واستقرار أسواق النفط
العالمية".
وقال وزير اإلعالم السعودي
ت ــرك ــي ال ـش ـب ــان ــة ،فـ ــي ال ـب ـي ــان،
إن مجلس ال ـ ــوزراء اطـلــع على
جملة من التقارير عن تطورات
األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن
اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي ومختلف
الجهود بشأنها.
وجـ ـ ـ ـ ــدد فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق
"تــأك ـيــد الـمـمـلـكــة ع ـلــى ال ـســام
فــي المنطقة ،والـتــي ال تسعى
إل ـ ــى غ ـ ـيـ ــره ،وس ـت ـف ـع ــل مـ ــا فــي
وسـعـهــا لـمـنــع ق ـيــام أي ح ــرب،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ي ــد الـسـعــوديــة
مـمـتــدة دائ ـم ــا لـلـسـلــم وتسعى
إلى تحقيقه ،وتــرى أن من حق
شـ ـع ــوب ال ـم ـن ـط ـق ــة بـ ـم ــا فـيـهــا
الشعب اإليــرانــي أن تعيش في
أمن واستقرار ،وأن تنصرف إلى
تحقيق التنمية".
وط ــال ــب الـشـبــانــة المجتمع
ال ــدول ــي ب ـت ـحـ ّـمــل مـســؤولـيــاتــه
بـ ـ ـ "اتـ ـ ـخ ـ ــاذ مـ ــوقـ ــف حـ ـ ـ ــازم مــن
ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي إلي ـقــافــه عند
ح ــده ،ومـنـعــه مــن نـشــر الــدمــار
وال ـف ــوض ــى ف ــي ال ـعــالــم أج ـمــع،
وأن يبتعد ووكالؤه عن التهور
والتصرفات الخرقاء ،وتجنيب
المنطقة المخاطر ،وأال يدفعها
إلى ما ال تحمد عقباه".
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـم ـج ـل ــس عـ ــن أم ــل
الـمـمـلـكــة وتـطـلـعـهــا أن تحقق
ال ــدورة الـ ــ 14للقمة اإلسالمية
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــاون
اإل س ــا م ــي ا ل ـت ــي تستضيفها
المملكة فــي  31ال ـجــاري تحت
يدا بيد نحو
شعار (قمة مكةً ...
المستقبل) موقفا موحدا تجاه
مـخـتـلــف ال ـق ـضــايــا واألحـ ـ ــداث
الجارية في العالم اإلسالمي.

ً
الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران مجددا

قال ريتشارد هاس ،مستشار
الرئيس األميركي األسبق ،جورج
بوش ،لشؤون الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،في مقابلة مع
 CNNإن األهداف التي وضعها
الرئيس دونالد ترامب مع ايران ال
يمكن تحقيقها.
وقال« :ما تريده اإلدارة األميركية
حاليا والدفع بسياسة الضغط
على إيران في سبيل إما تغيير
النظام اإليراني أو تغيير جذري
في سياسة إيران ،وكالهما
متشابه وكالهما لن يحصل».
وأضاف« :إيران تدفع باالتجاه
املعاكس ،عبر الخروج من االتفاق
النووي وعبر جعل الواليات
املتحدة األميركية وحلفائها غير
مرتاحني على اإلطالق في املنطقة».
ولفت هاس إلى أن إيران تتراجع
إن شعرت بأن الثورة اإلسالمية
في خطر ،وأوضح« :االحتمال
ممكن أنه في ظل وطأة العقوبات
سيأتي اليوم الذي سيقول فيه
الرئيس حسن روحاني واملرشد
األعلى :علينا القيام بتنازالت
سواء رغبنا في ذلك أو ال في
سبيل املحافظة على الثورة ،ال
استبعد ذلك ،لسنا هناك بعد،
ولكن ال اعتقد أننا نتجه إلى حرب
رغم أننا قد ندخلها بسبب خطأ
في حسابات بضوء عمل كل هذه
القوات بصورة متوازية».

كلينتون :الدبلوماسية
ً
بدال من الحرب

أكدت املرشحة الرئاسية
الديمقراطية السابقة في
الواليات املتحدةهيالري
كلينتون ،أن على بالدها أن تركز
على مزيد من الدبلوماسية مع
إيران بدال من الحرب.
وأضافت كلينتون أن «التفاوض
والتفاهم أفضل دائما من
القتال» ،الفتة إلى أن «هذا ما
فعلناه مع إيران في السابق،
وهو وضع حد لبرنامجها
النووي ،من خالل االتفاق الذي
تم التوصل إليه ،وهذا ما ينبغي
فعله اآلن».

تحركات إسرائيلية
على حدود لبنان

التحالف« :الحرس الثوري» زود الميليشيات بقدرات نوعية

الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي (أ ف ب)

أعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون أمس تنفيذ هجوم
بطائرة مسيرة (درون) على مطار نـجــران جنوب غربي
السعودية ،للمرة الثانية خالل  24ساعة.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن "مصدر
عسكري" زعمه " نـجــاح العملية الهجومية لسالح الجو
المسير بطائرة قاصف كيه تو ،التي استهدفت مرابض
الطائرات الحربية في مطار نجران".
وأمــس األول أعلن التحالف العربي العامل فــي اليمن
بقيادة السعودية إسقاط مقذوفات حوثية كانت هدفها
اصابة مطار نجران.
ّ
واتـ ـه ــم ال ـت ـحــالــف ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي بـتــزويــد
ّ
المتمردين الحوثيين "بقدرات نوعية ال يمكن ألي ميليشيا
ف ــي ال ـعــالــم أن تـحـصــل عـلـيـهــا" م ــن ص ــواري ــخ باليستية
وطائرات بدون طيار.
ونفى زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبدالملك
الـحــوثــي ،أمــس األول ،محاولة جماعته اط ــاق صــواريــخ
باليستية على مدينة مكة المكرمة.

في ظل الصمت اإلسرائيلي
حول التطورات االقليمية بطلب
من واشنطن ،رصدت تحركات
للجيش االسرائيلي قرب
الحدود مع لبنان تعكس تخوفا
اسرائيليا على ما يبدو من
نشاط لحزب الله.
وأمس قام الجيش اإلسرائيلي
أمس بأعمال حفر وتوسيع عند
الحدود اللبنانية ،ومشطت
قوة اسرائيلية أمس األول
طريقا عسكريًا محاذيا للسياج
الحدودي ،وكان عناصر الدورية
يتوقفون من حني آلخر عند
البوابات الحديدية لتفقد اجهزة
املراقبة املثبتة على السياج.

ةديرجلا
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ّ
«انتخابات أوروبا» تنطلق ...وترقب الختراقات «أقصى اليمين»
• الهجرة «سم بطيء» و«بريكست» معضلة • تحذير من حملة تضليل ومشاركة ضعيفة
يبدأ اليوم أوروبيون ،من أصل
 420مليون شخص ،اإلدالء
بأصواتهم في انتخابات
االتحاد األوروبي التي تنطلق
اليوم ،وتستمر إلى األحد
المقبل ،في واحد من أكبر
التدريبات الديمقراطية
بالعالم.

تنطلق اليوم عملية التصويت
الن ـ ـت ـ ـخـ ــاب أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـب ــرلـ ـم ــان
األوروب ـ ـ ــي ،ال ـبــالــغ عــددهــم ،751
وال ــذي ــن سيمثلون شـعــوب دول
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـس ـنــوات
الخمس المقبلة.
وتـقــام االنتخابات على مدى
أربعة أيام حتى األحد المقبل ،إذ
تبدأ اليوم في هولندا والمملكة
ال ـم ـت ـحــدة ،عـلـمــا أن األخـ ـي ــرة لم
ت ـخ ــرج ح ـتــى اآلن م ــن االتـ ـح ــاد،
بعد تأجيل ذلــك مــرات عــدة ،كما
أن تاريخ مغادرتها ال يــزال غير
مؤكد.
وف ــي رســالـتــه إل ــى الناخبين،
ق ــال رئ ـيــس ال ـبــرل ـمــان األوروبـ ــي
أنطونيو تاجاني« :علينا تغيير
أوروب ـ ـ ــا ،وجـعـلـهــا أك ـثــر فاعلية
م ــن خ ــال االس ـت ـجــابــة لـشــواغــل
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى مــا
حققناه بالفعل».
ويشير المحللون إلى أن نسبة
المشاركة في االنتخابات ستكون
منخفضة ،وبالتالي من األسهل
على األحــزاب الشعبية اليمينية
وال ـي ـســاريــة الـمـتـطــرفــة أن تــركــز
حمالتها عـلــى الناخبين ا لــذ يــن
يفضلون هذه األحزاب.
ويعتقد مــا يـقــرب مــن  43في
المئة من األوروبيين أن صعود
األح ـ ــزاب الـشـعـبــويــة ي ـهــدد عمل
االتحاد األوروبي ،وفقا الستطالع
أجرته مؤسسة «يوغوف» أخيرا.
وت ــوق ــع االس ـت ـط ــاع أن تفقد
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــان ال ـس ـي ــاس ـي ـت ــان
الكبيرتان في البرلمان األوروبي،
وهـمــا «ح ــزب الشعب األوروب ــي»
(يـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــط) و«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
االش ـتــراكــي» ،مقاعد ع ــدة ،للمرة
األولى في تاريخهما.

أزمة الهجرة
وس ـي ـط ــرت ق ـضــايــا الـتـصــدي
للهجرة غـيــر الـشــرعـيــة وحماية
حدود االتحاد األوروبي والموقف
م ــن إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي اتـفــاقـيــات
شـنـغــن ،عـلــى حملة االنـتـخــابــات
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـب ـعــد سـ ـن ــوات مــن
موجة اللجوء غير المسبوقة التي
بدأت في  ،2015فإن أزمة الهجرة

ً
سالفيني يلتقط صورا بهاتفه خالل حملة لحزبه «الرابطة» في جنوب إيطاليا أمس األول لحضهم على التصويت في االنتخابات األوروبية (اي بي إيه)
تستمر في تقسيم بلدان االتحاد
األوروبي.
وكتبت صحيفة «لوفيغارو»
الفرنسية أنه وبعد أربع سنوات
من الذروة عندما وصل عام 2015
أكثر من مليون شخص الى دول
أوروبـ ـي ــة ،ال تـ ــزال أزمـ ــة الـهـجــرة
بـمـنــزلــة س ــم ب ـطــيء ف ــي االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وت ــوق ـع ــت أن ت ـحــرز
األحــزاب القومية بسببها تقدما
في االنتخابات.
أما صحيفة «الكروا» الفرنسية
ف ـ ـ ــرأت أن دوال أوروبـ ـ ـي ـ ــة ،مـثــل
إي ـطــال ـيــا أو ال ـم ـجــر أو الـنـمـســا،
انـ ـ ــزلـ ـ ــق حـ ـكـ ـمـ ـه ــا الـ ـ ـ ــى ال ـي ـم ـي ــن
المتطرف بدعوى محاربة الهجرة.

معضلة «بريكست»
في المقابل ،ومع أنهم يريدون
مغادرة االتحاد األوروبي يتوجه
البريطانيون ،الـيــوم ،إلــى مراكز
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع النـ ـتـ ـخ ــاب  73نــائ ـبــا
بريطانيا في البرلمان االوروبي،

ُنـظــرا ألن الـحـكــومــة البريطانية
أجبرت على تنظيم االنتخابات
األوروب ـيــة بعد أن رفــض النواب
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــون م ــرتـ ـي ــن اتـ ـف ــاق
«بريكست» الــذي أبرمته رئيسة
الوزراء تيريزا ماي في نوفمبر مع
بروكسل ،ما أرغمها على ارجــاء
موعد خروج البالد من االتحاد.

حشد ضد القوميين
وكان معظم القادة األوروبيين
ت ـح ــرك ــوا ق ـبــل أي ـ ــام م ــن ان ـطــاق
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ــد
المتنامي للشعبويين ،ساعين
إ لــى تحريك مؤيديهم وتنشيط
الـمـشــاركــة فــي انـتـخــابــات تشهد
تقليديا إقباال خفيفا.
وف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،دع ـ ــا ال ــرئ ـي ــس
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون إلـ ــى «ق ـي ــام
ائـتــاف تقدمي كبير» بمواجهة
«م ـ ــن ي ــري ــد ت ــدم ـي ــر أوروب ـ ـ ـ ــا مــن
خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ــوم ـ ـي ـ ــة» ،ون ـ ـ ّـبـ ـ ــه مــن
«الـ ـخـ ـط ــر ال ـ ــوج ـ ــودي ال ـم ـت ـم ـثــل

بتفتت أوروب ـ ــا» ،علما أن حزبه
«الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة إل ـ ــى األم ـ ـ ـ ــام» مــع
حلفائه يتقاربون باستطالعات
الرأي مع حزب «التجمع الوطني»
اليميني المتطرف لمارين لوبن.
وقلل ماكرون ،الذي صور مرارا
استطالعات ال ــرأي التي أجريت
على مستوى االتـحــاد األوروبــي
ع ـل ــى أنـ ـه ــا اخ ـت ـب ــار ل ـل ـق ــوة بـيــن
الـمـعـتــدلـيــن الـمــؤيــديــن لــاتـحــاد
األوروبي وبين اليمين المتطرف
المتنامي في التكتل ،من أهمية
احـ ـتـ ـم ــال ف ـ ــوز ح ــزب ــه ال ــوس ـط ــي
بمقاعد أقل من «التجمع الوطني»
في االنتخابات األوروبية.
وأظـ ـه ــر اس ـت ـط ــاع رأي مـهــم
ن ـشــر االث ـن ـي ــن أن «ال ـج ـم ـهــوريــة
إلى األمــام» سيحصل على %23
م ــن األصـ ـ ــوات ،مـقــابــل  %23.5لـ
«التجمع الوطني».
وبـ ـع ــد ت ـج ـم ــع ك ـب ـي ــر ال ـس ـبــت
فــي مـيــانــو ،بـقـيــادة زعـيــم حــزب
«الـ ــراب ـ ـطـ ــة» اإليـ ـط ــال ــي الـيـمـيـنــي
المتطرف ماتيو سالفيني ،وحد

اليمين المتطرف صفوفه تحت
تحالف «أوروبا األمم والحريات»،
الــذي يضم «الــرابـطــة» و«التجمع
ال ــوط ـن ــي» ال ـفــرن ـســي م ــع «ح ــزب
الحرية» النمساوي وحزب «فالمز
بيالنغ» أو «المصلحة الفلمنكية»
البلجيكي.
وتـعـثــرت انـطــاقــة ه ــؤالء بعد
فضيحة أدت إلى انهيار التحالف
ال ـح ــاك ــم ب ـي ــن ال ـي ـم ـيــن والـيـمـيــن
المتطرف في النمسا ،بسبب ما
بات يعرف بـ»فضيحة إيبيزا».

حمالت تضليل
إلى ذلك ،حذرت فيرا غوروفا،
مـ ـف ــوض ــة ال ـ ـع ـ ــدل ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،م ــن م ـخــاطــر تـعــرض
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن لـ ـحـ ـم ــات ت ـض ـل ـيــل،
وقالت« :ليس لدينا علم بوجود
حـمـلــة تـضـلـيــل ك ـب ـيــرة ،ال يعني
ذلــك أنها غير مــوجــودة .ربما لم
يتم اكتشافها».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت منظمة

«أف ــاز» غير الحكومية ،المدافعة
عـ ـ ــن قـ ـض ــاي ــا الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وحـ ـق ــوق
اإلن ـس ــان ،أم ــس ،أنـهــا أبلغت عن
أكثر من  500صفحة ومجموعة
ي ـش ـت ـبــه ف ــي ن ـش ــره ــا م ـع ـلــومــات
كــاذبــة داخ ــل االت ـحــاد األوروب ــي،
يتبعها نحو  32مليون مستخدم.

سالفيني
في المقابل ،قــال نائب رئيس
الوزراء اإليطالي ماتيو سالفيني
إن ــه «ال ش ــيء سـيـتـغـيــر االثـنـيــن
المقبل بالنسبة للحكومة ،ألن
االنتخابات تتعلق بأوروبا ،وإذا
حصلنا على القوة في االنتخابات
فسنغير أوروبا أخيرا».
وفي حوار مع القناة الخامسة
اإليـطــالـيــة ،أوض ــح سالفيني أن
«أوروبـ ــا فتحت أبــوابـهــا لهجرة
جـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـم ــا نـ ـح ــن ف ـق ــط،
إيـطــالـيــا فـقــط وأن ــا فـقــط أوقـفـنــا
هذه الهجرة».
(عواصم  -وكاالت)

الماضي .وتابع أنه تمت الحيلولة دون بدء
«مأساة جديدة» ،وأنه بحث مع وزير الدفاع
الروسي سيرجي شويجو درء موجة جديدة
من المهاجرين إلى داخل تركيا.
وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» أن قـ ــوات
الحكومة السورية نفذت ثالثة هجمات على
األقـ ــل بــال ـقــرب م ــن مــوقــع مــراق ـبــة تــركــي في
منطقة خفض التصعيد بإدلب ،وهو واحد
ً
من  12موقعا مقامة بموجب اتفاق أبرم بين
تركيا وروسيا وإيران في مايو الماضي.
في هذه األثناء ،أطلقت فصائل المعارضة
ً
بقيادة جبهة النصرة سابقا عملية عسكرية
واسعة تمكنت من خاللها من استعادة عدة
مناطق في ريــف حماة من قــوات الحكومية
أبرزها بلدة كفر نبودة ،التي خسرتها قبل
أسبوعين.

ّوبحسب المرصد السوري ،فإن «النصرة»
ً
ً
شــنــت هـجــومــا ان ـت ـحــاريــا بـسـيــارة مفخخة
استهدف قوات النظام داخل بلدة كفرنبودة،
الواقعة فــي ريــف حماة الشمالي المالصق
ً
لـمـحــافـظــة إدلـ ـ ــب ،م ـش ـي ــرا إل ــى أن ال ـم ـعــارك
العنيفة المستمرة أدت إلى ارتفاع عدد القتلى
من  44إلى  52خالل  24ساعة.
ّ
وأف ـ ــاد ال ـمــرصــد ب ـش ــن م ـقــاتــات ســوريــة
غـ ـ ــارات ع ـلــى م ـنــاطــق عـ ــدة ف ــي ريـ ــف حـمــاة
الشمالي وريف إدلب الجنوبي ،تزامنت مع
غارات روسية شملت مناطق في ريف إدلب
الجنوبي وريف حلب الغربي.
ً
والحقا ،استهدفت غارات جوية ،لم يتمكن
المرصد من تحديد ما إذا كان الهجوم نفذ
ب ـســاح ال ـجــو ال ـس ــوري أم ال ــروس ــي ،معقل
المعارضة فــي معرة النعمان وأسـفــرت عن

ً
مقتل  12مدنيا ،في منطقة السوق الشعبي
بكورنيش المدينة.

هجوم كيماوي
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تـضــاربــت األن ـب ــاء أمــس
بشأن قيام القوات الحكومية السورية بشن
هجوم بغاز الكلور على منطقة يسيطر عليها
مسلحون مطلع األسبوع.
وكــانــت الــواليــات المتحدة ج ــددت ،أمس
األول ،التحذير من أنه إذا ما استخدم نظام
ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ـ ــد األس ـل ـحــة
الكيميائية ،فإن الواليات المتحدة وحلفاءها
سيردون سريعا وبالشكل المناسب.
ونفى المرصد السوري لحقوق اإلنسان،
أمس ،أن تكون القوات الحكومية السورية قد

استخدمت غاز الكلور في شن هجوم شمال
غربي البالد أخيرا.
وذك ــرت شبكة «إب ــاء» اإلخـبــاريــة التابعة
لهيئة تحرير الشام أن قــوات األســد قصفت
األح ــد الـمــاضــي تـلــة الكابينة بـغــاز الـكـلــور،
إال أن الـقـصــف لــم يسفر عــن إصــابــة أي من
مسلحيها.
وقـ ــال ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
س ـيــرغــي ري ــابـ ـك ــوف ،أم ـ ــس« :ت ــوج ــد لــديـنــا
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـس ـل ـح ـي ــن
واإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ي ـ ـقـ ــومـ ــون
بــاسـتـعــدادات مستمرة لتنظيم استفزازات
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـم ــواد ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة .وال يــرد
زمــاؤنــا األميركيون وحلفاؤهم على هذه
المعلومات بتحد».
(عواصم  -وكاالت)

لبنان :الموازنة تضرب التضامن الوزاري القاهرة تطلق طلبة تظاهروا ضد «االمتحان»
●

وزراء يتساءلون عن سبب اجتماع لجنة مصغرة لمناقشتها
●

بيروت  -ةديرجلا

بعد جهد جهيد ،انتهت الحكومة اللبنانية
مــن إن ـجــاز درس ومـنــاقـشــة م ـشــروع قــانــون
موازنة  ،2019تمهيدا إلقرارها وإحالتها إلى
مجلس النواب.
فعلى مدى  17جلسة وأكثر ،امتدت جلجلة
المداوالت الوزارية لصوغ موازنة قادرة على
مــواكـبــة تـحــديــات المرحلة بأفضل صــورة،
إال أن م ـص ــادر سـيــاسـيــة مـتــابـعــة قــالــت إن
«م ــا حـصــل هــو فــي الــواقــع مـمــاطـلــة ،ناتجة
ّ
عــن تـشــتــت أه ــل الـبـيــت الـحـكــومــي الــواحــد،
وغياب التضامن الــوزاري .وقد ظهرت هذه
التناقضات في أكثر من محطة على طريق
إقرار الموازنة».
وتابعت المصادر« :فــي األيــام الماضية،
ّ
ضــاع مـشــروع وزيــر الـمــال ،وفتح كــل طرف
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــه ،ووضـ ـ ـ ــع ب ـع ـض ـه ــم أوراقـ ـ ـ ــه
ّ
ّ
وأصر على مناقشتها في الحكومة،
الخاصة،
وقد ذهبوا إلى حد التلويح باالستقالة منها
اذا لــم يحصل ذل ــك ،وه ــذا مــا فعله تحديدا
رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية
ج ـبــران بــاسـيــل ال ــذي أع ـلــن أن ــه يـسـعــى إلــى
وضع رؤية اقتصادية للموازنة».
وأض ــاف ــت أن «ســاب ـقــة طـبـعــت مـنــاقـشــات
ال ـم ـ ّـوازن ــة ف ــي مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ه ــذه ال ـمــرة،
تـمــثـلــت ف ــي اق ـت ـحــام وزراء ،بـشـكــل واض ــح،
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات زمـ ــائ ـ ـهـ ــم ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
م ـحــاول ـيــن ف ــرض خ ـيــارات ـهــم وتــوجـهــاتـهــم
عليهم ،وقد نجحوا الى حد بعيد في ذلك،

ّ
ترامب يرشح امرأة
لقيادة القوات الجوية

«جرائم الالجئين» تطيح
وزير الهجرة الهولندي

تضارب أنباء بشأن استخدام «الكيماوي» ...وواشنطن تتوعد دمشق برد سريع

•

سلة أخبار

أعلن الرئيس األميركي دونالد
ترامب ترشيح باربرا باريت،
السفيرة السابقة وسيدة
األعمال من أريزونا ،لتولي
قيادة القوات الجوية.
وشغلت باربرا ،البالغة 68
عاما ،منصب سفيرة واشنطن
لدى فنلندا بين عامي 2008
و 2009في عهد الرئيس
جورج دبليو بوش ،كما
ترأست مركز «ايروسبايس
كوربوريشن» ألبحاث الطيران
حتى عام .2017
(واشنطن  -أ ف ب)

تركيا ترفض االنسحاب من إدلب واألسد يتكبد خسائر في حماة
ّ
م ــع ت ـمــكــن ف ـصــائــل ال ـم ـعــارضــة م ــن كسر
خطوط الدفاع األولى لقوات الرئيس السوري
بـشــار األس ــد بـعــدة مـنــاطــق فــي ري ــف حـمــاة،
واستعادة معظم بلدة كفرنبودة غربا ،شدد
الجيش التركي على أ نــه لــن يخلي مواقعه
في إدلب.
وقال وزير الدفاع خلوصي أكار ،في وقت
متأخر أمس األول ،إن «إخالء موقع المراقبة
ف ــي إدلـ ـ ــب ب ـع ــد هـ ـج ــوم ال ـن ـظ ــام ل ــن ي ـحــدث
ً
بالتأكيد ،لن يحدث في أي مكان» ،مضيفا:
«ل ــن تـتــراجــع ال ـقــوات المسلحة الـتــركـيــة من
مـكــان تـمــركــزهــا» .وأض ــاف أك ــار أن «الـنـظــام
يبذل ما في وسعه لإلخالل بالوضع القائم،
ً
مستخدما البراميل المتفجرة والهجمات
ً
البرية والقصف الجوي» ،مؤكدا أن  300ألف
شخص نزحوا بسبب الصراع خالل الشهر

دوليات

ُ
ّ
َ
وزير المال علي
وقد وترت منافسة باسيل
حسن خليل عالقات الرجلين».
وقـ ـبـ ـي ــل ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــي
ستواصل الدرس في مشروع موازنة ،2019
يفترض ان تكون االخيرة ،عقدت لجنة
والتي
ّ
وزاري ــة مـصــغــرة اجتماعا تمهيديا ،أمــس،
بــرئــاســة رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
في السراي إلعداد األجواء المناسبة القرار
الموازنة.
وقــال خليل« :الموازنة خلصت ،وال أعلم
سبب هذا االجتماع ،وال يمكن تحديد عدد
االقتراحات التي أضيفت النها مواد بنيوية».
أم ــا وزي ــر الـصـنــاعــة وائ ــل اب ــو فــاعــور فـقــال:
«نجتمع اليوم ضمن لجنة تسييرية قبيل
مجلس الوزراء» ،مضيفا« :اقتطاع نسبة من
الرواتب واألجور لتخفيض العجز الى الـ 7
في المئة غير مطروح».
وتساءل وزير األشغال يوسف فنيانوس:
«ال ن ــدري ل ـمــاذا ُدعـيـنــا ال ــى اجـتـمــاع لجنة
مصغرة لمناقشة الـمــوازنــة بعد  17جلسة
لمجلس الـ ــوزراء؟» ،مضيفا« :جــرى االتفاق
عـلــى أن يقتصر عـمــل وزارة األش ـغ ــال هــذا
العام على االوتوسترادات االساسية ،وذلك
بفعل التخفيض في موازنتها ،وال تلومونا
بالتالي إذا حصل تقصير».
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـع ـم ــل كـمـيــل
ً
ً
أبوسليمان« :نعتبر أن هناك إصالحا جديا
بتخفيض العجز الى  7.6ونحن منفتحون
ع ـلــى االقـ ـت ــراح ــات لـتـخـفـيـضــه أك ـث ــر شــرط
اإلسراع بذلك».

القاهرة  -رامي إبراهيم

قــرر وزيــر الداخلية المصري
مـ ـحـ ـم ــود ت ــوفـ ـي ــق اإلف ـ ـ ـ ـ ــراج عــن
عـشــرات مــن طــاب الـصــف األول
الثانوي ،الذين تم إلقاء القبض
ع ـل ـي ـهــم ع ـق ــب ت ـظ ــاه ــره ــم أم ــس
األول ،احتجاجا على فشل تجربة
االمتحانات اإللكترونية.
ونـ ـج ــح ال ـ ـقـ ــرار فـ ــي تـخـفـيــف
حالة الغضب العارمة ،عقب إلقاء
قـ ــوات األمـ ــن ال ـق ـبــض ع ـلــى عــدد
م ــن ال ـط ــاب ال ــذي ــن خ ــرج ــوا في
تظاهرات بعدد من المحافظات،
وتــداول نشطاء على «فيسبوك»
و«ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» ص ـ ـ ـ ـ ــورا ومـ ـق ــاط ــع
مسجلة تظهر التعامل العنيف
مــن قبل أف ــراد األمــن مــع الطالب
والطالبات.
وش ـ ـهـ ــدت امـ ـتـ ـح ــان ــات أولـ ــى
ثـ ـ ــانـ ـ ــوي تـ ـحـ ـسـ ـن ــا نـ ـسـ ـبـ ـي ــا فــي
استخدام التابلت ،إال أن التجربة
لـ ــم ت ـن ـج ــح ب ــالـ ـك ــام ــل بـ ـع ــد ،مــع
استمرار أداء الكثير من الطالب
امتحاناتهم ورقيا ،بعد فشلهم
ف ــي ال ــدخ ــول ع ـلــى «الـسـيـسـتــم»،
مما أدى إلى نشوب التظاهرات
فــي عــدد مــن المحافظات أمــس،
مطالبين بالعودة لالمتحانات
الورقية وإيقاف تجربة امتحان
التابلت ،وهو بمنزلة رد واضح
على ما قاله وزير التعليم أمس
م ــن أن «م ـن ـظــومــة االم ـت ـحــانــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ح ـق ـق ــت ن ـجــاحــا
مدويا».

قدم وزير الهجرة الهولندي
مارك هاربرز استقالته ،بعد
احتجاجات برلمانية حول
تالعب محتمل ببيانات
متعلقة بالجرائم المسجلة
التي ارتكبها طالبو اللجوء
في البالد .وتعرض هاربرز
إلحراج بعد تقديمه تقريرا
إلى البرلمان يعرض
إحصائيات عن الجرائم التي
ارتكبها طالبو اللجوء .وأفرد
التقرير للجنح مثل السرقة
من المتاجر فئات منفصلة
خاصة بها ،لكن الجرائم
االعتداء
الخطيرة مثل ُ
الجنسي والقتل ضمت معا
ضمن فئة «جرائم أخرى» من
دون تفصيلها .وأعلن هاربرز
استقالته ،مساء أمس األول،
خالل مناقشة برلمانية،
ونقل عنه اإلعالم أنه «يتحمل
المسؤولية الكاملة» عن عدم
تقديم المعلومات للبرلمان
بالشكل الصحيح.
(الهاي  -أ ف ب)

«الترويكا» تدعو إلرساء
حكم مدني في السودان

حضت الواليات المتحدة
وبريطانيا والنرويج
ً
على التوصل سريعا إلى
اتفاق بين المتظاهرين
السودانيين والمجلس
العسكري الحاكم حول
االنتقال إلى حكم مدني في
البالد ،معتبرة أن عدم القيام
بذلك سيجعل من الصعب
عليها العمل مع السلطات
الجديدة .وأكدت «الترويكا
الغربية» في بيان «يحتاج
ً
السودان سريعا إلى اتفاق
بين األطراف ينهي هذه
الفترة من عدم اليقين وعدم
االستقرار ،وأي نتيجة ال
تؤدي الى تشكيل حكومة
بقيادة مدنية ستجعل من
الصعب على بلداننا العمل
مع السلطات الجديدة لدعم
التنمية االقتصادية في
السودان».
(الخرطوم  -أ ف ب)

قبرص ترد على أنقرة
بتكثيفها التنقيب عن الغاز

وزير الدفاع محمد زكي يكرم أحد قيادات المنطقة الغربية أمس األول (المتحدث العسكري)
وتـ ـسـ ـبـ ـب ــت صـ ـ ــور االع ـ ـت ـ ــداء
عـلــى ال ـطــاب الــذيــن ال تـتـجــاوز
أعمار معظمهم عن  15سنة في
صدمة للمصريين وغضب لدى
الكثيرين.
وبينما نفذت القوات البحرية
ت ــدري ـب ــا ب ـح ــري ــا ع ــاب ــرا بـنـطــاق
ال ـب ـح ــر ال ـم ـت ــوس ــط م ــع الـ ـق ــوات
البحرية الفرنسية قــرر النائب
ال ـع ــام الـمـسـتـشــار نـبـيــل ص ــادق
إعادة تشريح جثمان الفلسطيني
زكي مبارك ،الذي قالت السلطات
التركية إنه انتحر شنقا ،لبيان

السبب الحقيقي لوفاته ،وأصدر
قرارا بالتحقيق في الحادث.
وانتقل رئيس نيابة الحوادث
لـمـسـتـشـفــى فـلـسـطـيــن لـمـعــايـنــة
الجثمان ،ويستمع حاليا فريق
مــن الـنـيــابــة ألقـ ــوال بـعــض أف ــراد
األسرة حول ظروف مقتله ،بينما
يـسـتـمــع فــريــق آخ ــر م ــن الـنـيــابــة
ل ـش ـه ــادات م ــن أقـ ـ ــارب وم ـع ــارف
الـقـتـيــل ف ــي م ـقــر مـحـكـمــة شـمــال
القاهرة بالعباسية ،بحسب موقع
قناة «العربية».
وتقدمت أسرة الضحية بطلب

رس ـمــي لـلـنــائــب ال ـع ــام الـمـصــري
إلعــادة تشريح الجثمان ،وبيان
حـ ـج ــم اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ف ـ ـيـ ــه ،وآث ـ ـ ــار
التعذيب ،وتحديد سبب الوفاة
ال ـف ـع ـلــي ،ووص ـ ــل ال ـج ـث ـمــان إلــى
القاهرة قادما من تركيا االثنين
ال ـم ــاض ــي ،وك ـ ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه
بالمطار أسرته ،وممثل السفارة
الفلسطينية بالقاهرة .واختفى
مـ ـب ــارك ف ــي األراض ـ ـ ــى ال ـتــرك ـيــة،
مطلع أبــريــل الماضي ،وبعد 17
يوما أعلنت السلطات التركية نبأ
اعتقاله بتهمة التجسس.

في تصريح يأتي بعيد
إعالن تركيا عزمها إجراء
عمليات تنقيب مماثلة
ّ
في المنطقة نفسها ،أكدت
ّ
الحكومة القبرصية ،أن
الجزيرة المتوسطية
ّ
ستكثف عمليات التنقيب
عن الغاز في «منطقتها
االقتصادية الخالصة».
وقال وزير الطاقة القبرصي
جورج الكوتريبيس ،أمس
ّ
األول ،إن «األعمال متواصلة
في المنطقة االقتصادية
القبرصية الخالصة .ومن
ّ
المقرر إجراء ثماني عمليات
حفر خالل األشهر الـ24
المقبلة 6 ،منها لالستكشاف،
واالثنتان الباقيتان للتأكيد».
(نيقوسيا  -أ ف ب)

دوليات
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الفلبين« :الشيوخ» تحت سيطرة دوتيرتي
حقق حلفاء الرئيس الفلبيني رودريغو
ً
ً
دوت ـيــرتــي ان ـت ـصــارا كــاسـحــا فــي انـتـخــابــات
منتصف ال ــوالي ــة ،لـيـسـيـطــروا عـلــى مجلس
الشيوخ ،الهيئة األخيرة التي كانت ال تزال
تقاوم سياسته المثيرة للجدل ،حسب نتائج
رسمية أعلنت ،أمس.
ً
ومجلس الشيوخ المؤلف من  24عضوا
يتم تجديد نصفهم كل ّ
ّ
ست سنواتُ ،يعتبر
ً
تقليديا أكثر استقاللية من مجلس النواب.
وقد اضطلع منذ  ٣سنوات بدور أساسي في
عرقلة بعض مبادرات الرئيس المثيرة للجدل.
إال أن حلفاء دوتيرتي فازوا بتسعة مقاعد

م ــن أصـ ــل  12أع ـي ــد ت ـجــديــدهــا ف ــي مجلس
ال ـش ـيــوخ فــي االن ـت ـخــابــات ال ـتــي أجــريــت في
 13م ــاي ــو ،وف ــاز بــالـمـقــاعــد ال ـثــاثــة األخ ــرى
مرشحون مستقلون.
وبات الرئيس الذي يحتفظ بأكثرية الـ297
مقعدا فــي مجلس الـنــواب ،يسيطر على 15
من  24مقعدا في مجلس الشيوخ ،مقابل 4
لمعارضيه.
ولذلك تعطي هذه النتائج الرئيس حرية
لتنفيذ مشاريعه المثيرة للجدل من إعــادة
تطبيق عقوبة اإلعدام الى إصالح الدستور.
ُ
ّ
وتعرض دوتيرتي الذي انتخب في ،2016

النتقادات من الدول الغربية بسبب اعتماده
سياسة عنيفة لمكافحة تهريب المخدرات.
وقتلت قوات األمن في اطار "الحرب على
االرهاب" أكثر من  5300مهرب ومدمن.
ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الجدد،
الــرئـيــس الـســابــق للشرطة الوطنية رونــالــد
ُ
ديال روزا الــذي كلف في " 2016الحرب على
االرهـ ـ ــاب" .وسـتــدخــل إي ـمــي م ــارك ــوس ،ابنة
الدكتاتور الراحل فرديناند ماركوس ،مجلس
الشيوخ بعد  33عاما من سقوط والدها في
ثورة .1986
(مانيال ـ ـ أ ف ب)

foreigndesk@aljarida●com

إندونيسيا 6 :قتلى باحتجاجات على «الرئاسية»

ُ
قتل  6أشخاص وأصيب أكثر
من  200آخرين ،في جاكرتا ،خالل
مــواج ـهــات حـصـلــت غـ ــداة إع ــان
الـنـتــائــج الــرسـمـيــة لــانـتـخــابــات
الــرئــاس ـيــة ،وال ـتــي تحتج عليها
المعارضة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة
االندونيسية تيتو كرنفيان ،أمس،
أن الشرطة لم تستخدم الرصاص
ال ـحــي ضــد الـمـتـظــاهــريــن ،وضــد
أن ـصــار الـمــرشــح الـخــاســر بــرابــو
سونبيانتو الــذيــن ال يعترفون

بهزيمته أمــام الرئيس المنتهية
واليته جوكو ويدودو.
ُ
واعتقل نحو  70متظاهرا ،كما
تـقــول الـشــرطــة الـتــي ع ــزت أعمال
العنف الى "محرضين".
ودارت مواجهات بين مؤيدي
المعارضة والشرطة في مختلف
نقاط العاصمة منذ ليل الثالثاء
وحتى صباح األمس ،بعد اإلعالن
الـمـفــاجــئ فــي ال ـيــوم الـســابــق عن
الـنـتــائــج الــرسـمـيــة لــانـتـخــابــات
الرئاسية.

وعمدت قوات مكافحة الشغب
إل ــى اس ـت ـخ ــدام ال ـغ ــاز المسيل
للدموع وخراطيم الماء لتفريق
م ـت ـظــاهــريــن ك ــان ــوا يــرش ـقــون
الـشــرطــة بالمفرقعات الـنــاريــة
والحجارة.
وأض ــرم متظاهرون آخــرون
النار في أكشاك بيع بالسوق،
وكذلك في عدد من السيارات.
كما حجبت الحكومة بعض
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
لكبح جماح عمليات التحريض

عبر االنترنت ،بعد أعمال الشغب
المميتة.
وأمـ ــس األول ،أعـلـنــت لجنة
االنـتـخــابــات فــوز ويـ ــدودو (57
عاما) بحصوله على  55.5في
المئة من االص ــوات ،في مقابل
 44.5في المئة لمنافسه الجنرال
المتقاعد برابو سوبيانتو في
االنتخابات التي جــرت في 17
أبريل.
(جاكرتا  -أ ف ب)
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٢٥

رياضة
ّ
تدريباته
ن
دش
الناشئين»
«أزرق
ً
لـ «غرب آسيا» بحضور  25العبا
الحريص :المغادرة لمعسكر تركيا  6يونيو
و 4مباريات تجريبية هناك
حازم ماهر

ً
بحضور  25العبا ،دشن «أزرق
 16سنة
الناشئين» تحت ً
تدريباته ،استعدادا لبطولة
غرب آسيا التي تقام في
األردن من  1إلى  12يوليو
المقبل.

خيطان يضم
اإليطالي نيكوالس
تـ ـع ــاق ــد ن ـ ـ ـ ــادي خـ ـيـ ـط ــان مــع
اإليطالي نيكوالس العــب وسط
اليرموك السابق لتدعيم صفوف
الفريق األول لكرة القدم.
ويعد نيكوالس ثاني صفقات
خـ ـيـ ـط ــان ،ب ـع ــد أن ق ــام ــت إدارة
الـنــادي بتجديد عقد المحترف
الـبــرازيـلــي أوتــافـيــو سيلفا ،إلى
ج ــان ــب تـ ـع ــاق ــده ــا مـ ــع الـ ـم ــدرب
ً
اإلسباني خوسيه بديال لنظيره
خالد أحمد.
وتواصل إدارة الكرة والمدرب
اإلسباني خوسيه رحلة البحث
عـ ــن م ـح ـت ــرف ـي ــن السـ ـيـ ـم ــا فـيـمــا
يـخــص تــدعـيــم ال ـه ـجــوم ،ومــركــز
صانع األلعاب.
ك ـمــا ي ـب ــرز م ـلــف ال ـت ـعــاقــد مع
عدد من الالعبين المحليين لسد
الثغرات التي حالت بين الفريق
وبين العودة إلى الدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن خيطان صرف
النظر عــن تجديد عقود الغاني
نيكوالس كوفي ومواطنه كوفي
بواكيه إلى جانب األردني أحمد
أسامة.

يــوا صــل منتخبنا الوطني
للناشئين تحت  16سنة لكرة
ال ـق ــدم تــدري ـبــاتــه ف ــي الـثــامـنــة
والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم،
ضـمــن االس ـت ـع ــدادات لـخــوض
مـنــافـســات بـطــولــة غ ــرب آسيا
التي يستضيفها األردن من 1
إلى  12من يوليو المقبل.
وكــانــت تدريبات األزرق قد
انطلقت أمــس األول فــي نفس
توقيت ومـكــان تــدريــب الـيــوم،
ب ـح ـضــور  25الع ـب ــا م ــن أصــل
 36وقع عليهم اختيار الجهاز
الفني للمنتخب بقيادة المدرب
إبراهيم عبيد.
وع ـق ــد ع ـب ـيــد اج ـت ـمــاعــا مع
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ــدي ــر
الـمـنـتـخــب م ـح ـمــد ال ـحــريــص،
وش ـه ــد تــأك ـيــد أه ـم ـيــة ال ـف ـتــرة
الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـج ـهــزهــم
ل ـب ـط ــول ــة غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا ،وال ـت ــي
يعتبرها الـجـهــاز الـفـنــي خير
ب ــروف ــة لـلـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة
لنهائيات كأس آسيا تحت 16
سـنــة الـتــي سـتـقــام فــي األـ ــردن
أيـ ـض ــا خ ـ ــال ش ـه ــر سـبـتـمـبــر
المقبل.
وشدد عبيد على أنه ال مكان
لالعب غير ملتزم بالتعليمات،
أو غير مواظب على التدريبات،
مع لفت نظر الالعبين إلــى أن

باب المنتخب سيظل مفتوحا
عـلــى مـصــراعـيــه مــن أج ــل ضم
وجوه جديدة قد تثبت نفسها
مـ ـ ــع أنـ ــدي ـ ـت ـ ـهـ ــا ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـطـ ــاق
الموسم المقبل .2020-2019

الحريص :التنسيق
جار على التجريبيات
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد م ـح ـمــد
ال ـحــريــص أن غ ـيــاب  11العـبــا
دفعة واحدة يرجع إلى وجود
الع ـب ــي ال ـع ــرب ــي ( 10الع ـب ـيــن)
م ــع نــادي ـهــم الـ ــذي ي ـش ــارك في
بطولة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،والذين سينضمون
لـلـتــدريـبــات ي ــوم  27ال ـج ــاري،
في حين غاب العب آخر بسبب
ارت ـ ـبـ ــاطـ ــه ب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــة خ ـ ــارج
الكويت.
وأعـ ـل ــن أن وف ـ ــد الـمـنـتـخــب
س ـي ـغــادر إل ــى تــركـيــا لـلــدخــول
هناك في معسكر تدريب يوم
ال ـس ــادس م ــن يــونـيــو الـمـقـبــل،
عـلــى أن ي ـغــادر الــوفــد ي ــوم 27
م ـنــه إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة األردنـ ـي ــة
عمان ،حيث يقيم يومين على
ن ـف ـقــة اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ،ث ــم يقيم
ابتداء من يوم  29على حساب
البطولة.
وأوضـ ــح أن ه ـنــاك تنسيقا

تعليمات مدرب الفريق قبل التدريب (تصوير نوفل إبراهيم)
جاريا مع عدد من المنتخبات
ا ل ـتــي ستقيم معسكر تــدر يــب
في تركيا يتزامن مع معسكر
األزرق ه ـن ــاك ،م ــن أج ــل إقــامــة
 4مـبــاريــات تجريبية مــع هذه

م ـب ـي ـنــا أن ا ل ـ ـهـ ــدف األول مــن
بطولة غــرب آسيا هو تجهيز
ال ــاع ـب ـي ــن ل ـل ـت ـص ـف ـيــات ك ــأس
آسيا تحت  16سنة ،مؤكدا أنه
لـيــس ه ـنــاك مـجـمــوعــة صعبة

ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ،خـ ـص ــوص ــا أن
ضيق الــوقــت حــال دون إقامة
م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ت ـ ـجـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــات فــي
الكويت.
واختتم الحريص تصريحه

وأخــرى سهلة في التصفيات،
وعلى من يريد التأهل للبطولة
القارية تحقيق الفوز في جميع
المباريات.
ي ــذ ك ــر أن األزرق و قـ ـ ــع فــي

الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ومـ ـع ــه
مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات األردن (ا لـ ـبـ ـل ــد
ال ـ ـم ـ ـض ـ ـيـ ــف) ،ط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان،
ونيبال ،وسريالنكا.

المطوع يحصل على جائزة أفضل العب محلي طائرة كاظمة تتعاقد
مع سعد يعقوب

ح ـص ــل العـ ــب ن ـ ــادي ال ـق ــادس ـي ــة ب ــدر
ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع ،أمـ ـ ــس األول ،عـ ـل ــى ج ــائ ــزة
"غـ ـ ــولـ ـ ــدن ون" ك ــأفـ ـض ــل الع ـ ــب مـحـلــي
للموسم الــريــاضــي  ،2019/ 2018التي
أقيمت تحت رعاية النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
الصباح.
وأعرب المطوع ،في كلمة عقب تسلمه
الجائزة التي قدمها موقع "غولدن ون"
بــالـتـعــاون مــع الـهـيـئــة الـعــامــة للشباب
وشركة "انستات" ،عن فخره بالحصول
عليها.
ً
وأك ــد أن هــذه الـجــائــزة تشكل حــافــزا
لالعبين لتقديم مستويات مميزة في
المواسم المقبلة ،مقدما الشكر لكل من
رشــح اسـمــه كأفضل العــب مــن مدربين
وجمهور وإعالميين.
وكانت جائزة أفضل العب ناشئ من
نصيب العب القادسية عيد الرشيدي،
في حين حصل العب القادسية يوسف
ناصر على جائزة هدف الموسم ،وحصد
العــب ن ــادي الـعــربــي حسين الموسوي
جائزة هداف الموسم ،وحارس العربي
سليمان عبدالغفور جائزة أفضل صد
للكرة.
بدوره ،قال المدير العام للهيئة العامة
للشباب عبدالرحمن المطيري ،في كلمة
له بالمناسبة ،إن الجائزة تعطي مساحة

●

المطوع أثناء تسلمه الجائزة
لالعبين لــإبــداع ،والسـيـمــا أنـهــا تحت
مبادرة شبابية ،وبالتعاون مع جهات
حكومية وخاصة متعددة.
وأعـ ــرب الـمـطـيــري عــن ش ـكــره لــراعــي
الحفل على االهتمام بشريحة الشباب
ف ــي ك ــل الـ ـمـ ـج ــاالت ،م ـمــا ي ــؤك ــد حــرص
القيادة السياسية والحكومة في دعمها
للشباب ليعود بالمنفعة عليهم.
مــن جهته ،قــال الـمـســؤول الفني عن
ج ــائ ــزة "غ ــول ــدن ون" أس ــام ــة بـيـحــي إن

الـ ـج ــائ ــزة خ ـض ـعــت ل ـم ـعــاي ـيــر عــال ـم ـيــة،
ب ـ ــال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون م ـ ـ ــع شـ ـ ــركـ ـ ــة "ان ـ ـس ـ ـت ـ ــات"
إلح ـص ــائ ـي ــات كـ ــرة الـ ـق ــدم ،إض ــاف ــة إلــى
الهيئة العامة للشباب.
ول ـفــت بـيـحــي إل ــى أن ال ـجــائــزة مــرت
بـعــدة مــراحــل ،مبينا أن مــن ضمن تلك
المراحل اختيار أربعة العبين من جانب
مـتـخـصـصـيــن وم ــدربـ ـي ــن وصـ ـ ــوال إل ــى
تصويت الجمهور للفوز النهائي.
(كونا)

محمد عبدالعزيز

تعاقد نادي كاظمة رسميا مع المدرب الوطني سعد يعقوب
لتولي مهمة المدرب المساعد للفريق االول للكرة الطائرة،
ومدرب فريق الشباب تحت  18سنة ،والمدير الفني لقطاع
الناشئين بالنادي في الموسم الجديد.
ويعتبر يعقوب مــن المدربين الوطنيين أصحاب
الخبرة الطويلة والكفاءة في مجال تدريب اللعبة سواء
على مستوى االندية أو المنتخبات الوطنية.
وكانت آخر تجربة ليعقوب مع النادي العربي ،وحقق
معه نتائج جيدة على مدار موسمين ،وكان له الفضل في
حصول االخضر على المركز الثالث في بطولة كأس االتحاد هذا
الموسم .وشكلت إدارة لعبة الكرة الطائرة بنادي كاظمة بقيادة
مدير اللعبة خالد البحوة باقي أ عـضــاء الجهاز الفني لقطاع
الناشئين ،و جــدد الثقة بـمــدرب الناشئين تحت  15التونسي
محمد الحمادي ،وتعاقد مع مدرب القادسية السابق التونسي
محمد بالحسن لتولي تدريب فريق االشبال تحت  13سنة،
وأسند مهمة تدريب مدرب اللعبة الى المدرب التونسي هشام
محمد في الموسم المقبل.
يذكر أن البرتقالي جدد الثقة بمدرب الفريق االول الصربي
الكسندر للموسم السادس على التوالي بعد النتائج المميزة
ه ــذا ال ـمــوســم ،وخ ـصــوصــا ح ـصــول عـلــى ل ـقــب ب ـطــولــة كــأس
االتحاد ووصافة الدوري الممتاز.

جاغوار ووست وينغ إلى نهائي بطولة  %80ختام دور الـ  ٨لبطولة الكويتية لالستثمار اليوم
واص ــل فــريــق ج ــاغ ــوار ان ـت ـصــاراتــه ،وح ـقــق فــوزا
الفتا على فريق فتيات الكويت بأربعة اهداف مقابل
هدفين في المباراة التي جرت بينهما مساء امس
االول على المالعب الفرعية الستاد جابر الدولي ،في
اطار لقاء ات الدور نصف النهائي لبطولة "ثمانون
في المئة" الرمضانية لكرة القدم النسائية ،التي تقام
بشراكة استراتيجية مع اتحاد كرة القدم وبدعم من
الدوري االسباني (الليغا).
وب ـه ــذا االن ـت ـص ــار ،تــأهــل ج ــاغ ــوار ال ــى ال ـم ـبــاراة
النهائية للمنافسة على اللقب وإعــادة انجاز العام
الماضي ،وفي نفس الدور تغلب فريق وست وينغ
على نادي الفتاة بثالثة اهداف مقابل هدف واحد،
وبذلك يلتقي وست وينغ مع جاغوار في النهائي
الذي يقام اليوم (الخميس) لحسم التتويج ،ولعب
الكويت مع الفتاة لتحديد المركزين الثالث والرابع
وارتقاء منصة التتويج في التاسعة من مساء امس
(االربعاء).
وتميزت مباريات الــدور نصف النهائي بالندية
وال ـت ـكــافــؤ وم ـح ــاول ــة ك ــل ط ــرف م ــن ال ـف ــرق االرب ـعــة
الصعود للمباراة النهائية وا ن ـتــزاع اللقب ،وعلى
الرغم من هزيمة الكويت امام جاغوار بفارق هدفين
فــإنــه ك ــان ن ــدا لـمـنــافـســه عـلــى م ــدار شــوطــي الـلـقــاء،
ورجحت كفة جاغوار بفضل خبرة العباته وتمتعهن
بالمستوى الفني واللياقة البدنية ،إذ يضم الفريق
مـجـمــوعــة مـتـجــانـســة تـمـلــك ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـهــارات
الفردية ،ولها العديد من االنجازات التي كان آخرها
الفوز ببطولة أول دوري نسائي رسمي أقيم تحت
إشراف اللجنة النسائية باتحاد الكرة.

العبة جاغوار تحتفل بالهدف

تتواصل اليوم منافسات دور
الثمانية لبطولة الشركة الكويتية
لــاسـتـثـمــار لـلـبــراعــم ،الـتــي تقام
على صالة الهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب ،بــإقــامــة
م ـبــارات ـيــن ،يـلـتـقــي فـيـهـمــا فــريــق
المسار لإلجارة واالستثمار مع
فريق نادي إنبي المصري ،وفريق
أكاديمية فرسان األردني مع فريق
أكاديمية سبيطلة التونسي.
وك ــان فــريــق ال ـمــرحــوم الفنان
خالد الصديق ضــرب موعدا مع
ف ــري ــق س ـ ــراي ل ـل ـع ـطــور ف ــي دور
الثمانية أمس ،حينما تفوق في
ال ـم ـب ــاراة الـفــاصـلــة ال ـتــي أقيمت
أمــس األول على فريق المرحوم
ال ـف ـن ــان ع ـل ــي ال ـب ــري ـك ــي ب ــرك ــات
الترجيح بنتيجة  ،6-5بعد انتهاء
الوقت األصلي للمباراة بالتعادل
اإليجابي بهدف لمثله.
وشـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة الـفــاصـلــة
اخـ ـتـ ـي ــار م ـح ـم ــد ن ـ ـجـ ــم ،حـ ــارس
م ــرم ــى ف ــري ــق الـ ـم ــرح ــوم ال ـف ـنــان
خ ــال ــد ال ـص ــدي ــق ،كــأف ـضــل العــب
في المباراة ،ليحصل على كأس
تذكارية و 100دوالر مكافأة من
قبل الشركة الكويتية لالستثمار،
والـتــي قدمها لــه نجم المنتخب

جانب من المباراة الفاصلة
الوطني الكويتي والنادي العربي
الـ ـس ــاب ــق خـ ــالـ ــد عـ ـب ــدالـ ـق ــدوس،
وقــام مدير أول العالقات العامة
واإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ــال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار طـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرشـ ـ ــدان
بتكريم عبدالقدوس بتقديم درع
تذكارية له.
إلى ذلك ،تشهد بطولة "الميني
ج ــول" لـلـســن ال ـع ــام ال ـي ــوم خـتــام
دور ال ـث ـمــان ـيــة ل ـل ـب ـطــولــة ،حيث

يلتقي فــريــق س ــراي للعطور مع
فريق الفنان سعد الفرج ،على أن
يلتقي ا لـفــا ئــز منهما مــع الفائز
من مباراة فريق معرض الكويت
الــدولــي وفــريــق المسار لــإجــارة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وذلـ ـ ــك ف ــي الـ ــدور
نصف النهائي الذي يقام غدا.
فــي سـيــاق متصل ،أقـيــم أمس
ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي لـبـطــولــة
"الميني جــول" لــأشـبــال ،والــذي

جـمــع بـيــن فــريــق س ــراي للعطور
مــع فــريــق الـفـنــان محمد المنيع،
والمسار لإلجارة واالستثمار مع
فريق الفنان خالد العبيد.
وكــان دور الثمانية شهد فوز
فريق المسار لإلجارة واالستثمار
عـلــى مـ ــدارس ال ـن ـبــراس بهدفين
لهدف ،وفريق الفنان خالد العبيد
على فريق معرض الكويت الدولي
بهدف دون رد.
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«الفضالة» و«االتحاد» خطفا بطاقتي
عبورهما ألدوار خروج المغلوب
في منافسات اليوم السادس عشر لدورة الروضان
يلتقي اليوم في دورة الروضان
نادي المضمار مع «كي اي بي»،
ونادي الحد مع «عادل الغانم
للسيارات» ،وفريق المرحوم
حسين الرومي مع سبورتكس.

ت ـ ــأه ـ ــل فـ ــري ـ ـقـ ــا ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم
عبداللطيف الفضالة واالتحاد
ألدوار خروج المغلوب بدورة
الـ ـم ــرح ــوم ع ـب ــدال ـل ــه م ـش ــاري
ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة لـكــرة
الـقــدم بعدما حققا الـفــوز في
منافسات اليوم السادس عشر
من المسابقة.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة االولـ ـ ــى كــان
ف ــري ــق الـ ــزامـ ــل ل ـل ـتــأه ـيــل فــي
أ شــد الحاجة لتحقيق الفوز
لتجنب اإلقصاء المبكر ،لكنه
لم يحافظ على تقدمه بهدف
مـحـتــرفــه هـ ــودي ،حـيــث ادرك
ف ــري ــق "الـ ـفـ ـض ــال ــة" ال ـت ـع ــادل
س ــري ـع ــا ب ــواسـ ـط ــة م ـح ـتــرفــه
دال ــي ،ليحجز بطاقة العبور
االولــى عن المجموعة ألدوار
خروج المغلوب.
وفي الثانية خطف االتحاد
ال ـل ـي ـبــي ب ـطــاقــة تــأه ـلــه بـفــوز
مستحق عـلــى هــول ـيــداي ان،
بفضل رباعية ابراهيم التومي
ومحمد شحوت وعبدالحكيم

اومـيــدي ،بينما سجل هدفي
ه ــول ـي ــداي ان ال ـن ـجــم الليبي
ط ــارق الـتــائــب وم ـيــزا ،ليودع
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـخ ـ ــاس ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــدورة
بهزيمة ثالثة على التوالي.
فــي الـمـبــاراة الثالثة حقق
"الخليج للكابالت" انتصارا
ع ـل ــى "ش ـ ـ ــاري كـ ـ ــار" بـثـنــائـيــة
فامبيتا وساسا.
يـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم نـ ـ ـ ـ ــادي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ـ ـ ــي اي
بـ ـ ــي ،ون ـ ـ ــاد ال ـ ـحـ ــد م ـ ــع ع ـ ــادل
الـ ـغ ــان ــم لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ،وف ــري ــق
المرحوم حسين الــرومــي مع
سبورتكس ،ويملك المضمار
ارب ــع نـقــاط مقابل ثــاث لكي
اي بي ،وسيكون االول بحاجة
إل ـ ــى ن ـق ـطــة الـ ـتـ ـع ــادل لـحـســم
تــأهـلــه ل ـلــدور ال ـتــالــي ،بينما
سـيـبـحــث ال ـث ــان ــي ع ــن ال ـفــوز
لخطف بطاقة العبور.
وف ـ ـ ـ ــي اخ ـ ـ ـ ــر م ــواجـ ـهـ ـتـ ـي ــن
س ـي ـح ـج ــز ال ـ ـفـ ــائـ ــز ت ــأشـ ـي ــرة
ال ـص ـع ــود ،خ ــاص ــة ان ال ـفــرق

من منافسات اليوم السادس عشر للدورة
األربعة تتساوى في الرصيد
بنقطتين لكل فريق.

«اليوسف» يتألق في البراعم
واصل فريق المرحوم الشيخ
خالد اليوسف مشوار الدفاع عن

الـلـقــب بـنـجــاح بـعــدمــا تمكن من
اجتياز عقبة الرومن تاد بهدف
من دون رد ،وفي لقاء مثير اخر
حقق نادي التضامن الفوز على
ح ـســاب ن ـجــوم ال ـبــراعــم بــركــات
الترجيح بخمسة اهــداف مقابل
اربعة بعد انتهاء الوقت االصلي

بشار« :الروضان» نموذج للعمل الرياضي المتكامل
أكــد بـشــار عـبــدالـلــه ،نجم الكرة
الـكــويـتـيــة ،أن شـهــادتــه مـجــروحــة
فــي دورة الــروضــان ،معتبرا أنها
مـ ــن م ـع ــال ــم الـ ــريـ ــاضـ ــة ،ل ـي ــس فــي
رمضان فقط إنما على مدار العام،
السيما أن العمل الــذي يظهر في
رمضان هو نتاج جهد وعمل على
مدار العام.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـلـ ــه أن دورة
الروضان نموذج للعمل الرياضي
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل ،م ـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـي ــم رائ ـ ـ ــع
ومستوى فني عال وزخم إعالمي
هائل ،ومن إخراج ونقل تلفزيوني،
إلــى جــانــب الــديــوانـيــة واالستديو
التحليلي.
وأبدى سعادته بأن يكون جزءا

مــن ال ــدورة فــي الـسـنــوات االخـيــرة
كأحد ضيوف ديوانية الروضان،
مبينا أن عالقته بــالــدورة ممتدة
لسنوات ،وأن هناك ذكريات جميلة
تربطه بها ،خاصة أنه كالعب كان
حــري ـصــا ع ـلــى ال ـح ـضــور للصالة
ومتابعة مبارياتها.
وأش ـ ــار ال ــى أن ــه ل ــم ي ـش ــارك في
دورات رم ـض ــان م ــن ق ـبــل ،عـنــدمــا
ك ــان الع ـبــا وح ـتــى بـعــد االع ـت ــزال،
كــاشـفــا أن مـشــاركـتــه فــي النسخة
الـحــالـيــة ل ـلــدورة مــع بـلــوغ عامها
الـ 40تمثل أول مشاركة في الدورات
الرمضانية ،وأنه كان يمني النفس
بخوض التجربة ،وقد تحققت في
هذه النسخة ،واستمتع من خاللها.

كونتي يفوز بمعركته
القضائية مع البلوز

كونتي
سيضطر فريق تشلسي اإلنكليزي لدفع مبلغ مالي قدره  10.3ماليين
يــورو تعويضا للمدرب اإليطالي أنطونيو كونتي بعدما فاز األخير
بمعركته القضائية ضد النادي.
وأفادت صحيفة "ذا تايمز" اإلنكليزية بأن محكمة التحكيم الرياضي
حكمت لمصلحة المدرب ،ولكن يمكن للقضية أن تنتهي في المحكمة
العليا إذا رفض تشلسي قبول الحكم.
وكان النادي اإلنكليزي أقال كونتي الصيف الماضي ،قبل عام من
انتهاء عقد المدرب ،ولكن محامي المدرب أكد أنه كان يستحق الحصول
على مبلغ  10.3ماليين يورو.
في المقابل ،رأى الـنــادي أن سلوك كونتي ( 49عاما) خــرق شروط
تعيينه بعدما وقع في مشادات مع العبين أمثال دييغو كوستا.
وأنفق رومان أبراموفيتش ،مالك تشلسي ،أكثر من  80مليون يورو
كتعويض للمدربين المقالين منذ شرائه النادي في .2003
وأصبح كونتي تاسع مدرب يقال من تشلسي ،منذ شراء أبراموفيتش
الـنــادي ،حيث أتــاح الفرصة لماوريتسيو ســاري ،الــذي بــات مستقبله
مهددا مع الفريق .ويتوقع ،على نطاق واسع ،أن يقود كونتي فريق إنتر
ميالن هذا الصيف.

سيلفي مع بشار

بالتعادل بهدف لمثله.
اإلثارة والمتعة جاءت عنوان
مواجهة اليوسف والرومن تاد،
ً
حيث قدم العبو الفريقين فاصال
مــن الـمـتـعــة قـبــل ان يـحـســم عبد
ا لـلــه الشطى النتيجة لمصلحة
اليوسف بخطف هدف الفوز.

وت ـش ـهــد م ـنــاف ـســات ال ـ ــدورة
ال ـي ــوم مــواج ـه ـت ـيــن م ــن الـعـيــار
الثقيل ،عندما تواجه اكاديمية
سترايكرز نادي كاظمة ب ،فيما
يلعب "ك ــام دكــاتــرة" مــع فريق
المرحوم ضاري العثمان.

ل ــم تـخـتـلــف ال ـح ــال فــي الـلـقــاء
الثاني حيث تقاسم نجوم البراعم
والتضامن الخطورة والسيطرة،
وسـ ـج ــل ل ـل ـت ـضــامــن الفـ ــي سـعــد
وللنجوم عبد الله كمال ليفرض
ال ـت ـعــادل نـفـســه وتـبـتـســم ركــات
الترجيح للتضامن.

من الدورة
• اصطحب عبدالله
ال ـ ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ـ ــان ،رئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة،
الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم اإليـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــواري
ديدييه دروغبا ،لزيارة
جـ ـ ـن ـ ــاح األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال فــي
م ـس ـت ـش ـفــى األحـ ـم ــدي
الجديد.
• ا نـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـه ـ ــد
األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،العـ ـ ــب
الفيصلي ا لـسـعــودي،
إلـ ـ ــى ك ــوكـ ـب ــة مـحـلـلــي
ديوانية الروضان في
ضيافة اإلعالمي نادر
كرم.

توزيع الهدايا على الجماهير

تشيك يتولى منصب مدير الكرة بتشلسي رابتورز يستعرض في مواجهة باكس
ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"
الـبــريـطــانـيــة ،أن الـتـشـيـكــي بيتر
ت ـش ـي ــك ح ـ ـ ــارس م ــرم ــى أرسـ ـن ــال
اإلنكليزي ،سيتولى منصب مدير
ال ـكــرة بـنــاديــه الـســابــق تشلسي،
وذلك بعد نهاية الموسم الجاري.
وكــان الحارس التشيكي أعلن
في وقت سابق اعتزاله كرة القدم
بنهاية الموسم الـجــاري ،لينهي
مسيرة كروية طويلة دامت ألكثر
ً
من  18عاما لعب خاللها ألندية
ســاف ـيــا ب ـ ــراج ال ـت ـش ـي ـكــي ،وري ــن

الـفــرنـســي ،ثــم تشلسي وأرسـنــال
في الدوري اإلنكليزي.
وظل تشلسي بــدون مدير كرة
منذ استقالة مايكل إيمينالو في
نوفمبر من عام  ،2017حيث تولت
الروسية ماريناجرا نوفيسكايا
معظم المهام اإلدارية في النادي
بعد رحيله ،و لــم تكشف الشبكة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة عـ ــن الـ ـمـ ـه ــام ال ـتــي
سيكلف بها ا ل ـحــارس التشيكي
ف ــي ت ـش ـل ـســي ،لـكـنـهــا ذك ـ ــرت أنــه
سيكون لــه دور فــي ســد الفجوة

بين مجلس اإلدارة ومدير النادي.
ً
وسيخوض تشيك ( 36عــا مــا)
م ـب ــارات ــه األخـ ـي ــرة ف ــي ع ــال ــم كــرة
ال ـقــدم مــع أرس ـنــال أم ــام تشلسي
ي ــوم  29الـ ـج ــاري ،حـيـنـمــا يلعب
الـ ـف ــريـ ـق ــان فـ ــي نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـ ــدوري
األوروبـ ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وال ـ ــذي
ي ـق ــام ف ــي مــدي ـنــة ب ــاك ــو عــاصـمــة
أذربيجان.
(دبأ)

دورتموند يضم ثورغان هازارد
واص ــل ن ــادي بــوروسـيــا دورتـمــونــد األلماني
لكرة القدم مساعيه لتعزيز صفوفه ،استعدادا
لـ ـلـ ـم ــوس ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وأب ـ ـ ـ ــرم أمـ ـ ــس ص ـف ـق ــة ضــم
البلجيكي الدولي ثورغان هازارد من بوروسيا
مونشنغالدباخ.
وينضم هازارد ( 26عاما) إلى دورتموند بعقد
لمدة  5أعوام تنتهي في  ،2024في صفقة لم يجر
اإلعالن عن قيمتها.

وكان من المفترض أن يستمر عقد هازارد مع
بوروسيا مونشنغالدباخ مدة عام واحد.
وقال مايكل زورك ،مدير الكرة في دورتموند،
ف ــي ت ـصــري ـحــات ل ـمــوقــع الـ ـن ــادي" ،سـ ـع ــداء جــدا
بأن ثورغان بدا مقتنعا تماما لدى اتخاذ قرار
االنضمام إلى دورتموند .إنه محترف ذو خبرة
في البوندسليغا".
(د ب أ)

قـ ــدم ت ــورونـ ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز ع ــرض ــا الف ـتــا
وألحق بمنافسه ميلووكي باكس خسارة
ث ـق ـي ـل ــة  120-102فـ ــي نـ ـه ــا ئ ــي ا ل ـم ـن ـط ـقــة
الغربية ،ضمن دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين فــي ال ـم ـبــاراة الــرابـعــة ع ـلــى
ملعبه ،مــدركــا الـتـعــادل 2-2
في السلسلة.
واعتمد رابـتــورز أداء
جماعيا في الوقت الذي
كان فيه أفضل هداف في
صـفــوفــه كــاوهــي لينارد
ي ـعــانــي إص ــاب ــة ،ل ـكــن على
الرغم من ذلك نجح في تسجيل
 19نقطة .وكان كايل الوري أفضل مسجل
في صفوف الفائز مع  25نقطة بينها 12
في الربع األول.
وقدم العبا االرتكاز
االسباني مارك غاسول
والكونغولي االسباني
سيرج ايباكا أفضل أداء
ل ـه ـمــا ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
وسجل كل منهما  17نقطة ،في حين
أضاف االحتياطي نورمان باول  18نقطة.
ول ــم تـنـفــع ال ـن ـقــاط ال ـ ــ 30ال ـت ــي سجلها
كريس ميدلتون أو النقاط الــ 25لليوناني
يانيس أنتيتوكونمبو في إبعاد الخسارة
عـ ــن بـ ــاكـ ــس الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـي ــف الـ ـمـ ـب ــاراة
الخامسة اليوم.

وقلب رابتورز تخلفه في الربع األول
بفارق سبع نقاط ،وأنهاه متقدما ،32-31
ثم وسع الفارق إلى  10نقاط في نهاية
الشوط األول (.)65-55
وابتعد رابتورز بفارق 16
نقطة فــي إحــدى مراحل
ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ق ـب ــل أن
يـ ــدخـ ــل الـ ــربـ ــع األخـ ـي ــر
متقدما بفارق  13نقطة،
ويـنـهــي ال ـم ـبــاراة بـفــارق
 18نقطة.
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
هـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــرة
الثانية فقط
ا ل ـتــي يتكبد
فـيـهــا بــاكــس
خـ ـس ــارتـ ـي ــن
مـتـتــالـيـتـيــن
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
الموسم.

فانفليت نجم رابتورز

ميسي يشارك ...وإيكاردي وهيغواين خارج تشكيلة األرجنتين

جانب من تدريبات سابقة للمنتخب األرجنتيني

أعلن مدرب منتخب األرجنتين لكرة القدم ليونيل
سكالوني ،أمس األول ،تشكيلة من  23العبا ،استعدادا
لخوض منافسات بطولة "كوبا أميركا" ،التي تنطلق
الشهر المقبل فــي ال ـبــرازيــل ،تضم الـقــائــد ليونيل
ميسي ،ويغيب عنها م ــاورو إي ـكــاردي ،وغونزالو
هيغواين.
وقال المدرب ،في مؤتمر صحافي ،بمركز تدريب
إزيزا بالقرب من بوينوس أيرس ،إن "الالعبين الذين
تم استدعاؤهم ،وبينهم العائدان سيرخيو أغويرو
وأنخل دي ماريا ،هم من نعتبرهم األفضل".
وبعد فترة ابتعاد عن المنتخب عقب مونديال
 2018ف ـ ــي رو س ـ ـي ـ ــا،
خ ـ ـ ـ ـ ــاض م ـ ـي ـ ـسـ ــي ف ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي
ال ـم ـبــاراة الــوديــة التي
خـســرتـهــا األرجـنـتـيــن
أم ــام فـنــزويــا  3-1في
مدريد .ولم يلعب نجم
ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
إال ت ـ ـل ـ ــك ا لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
تحت إش ــراف الـمــدرب
سكالوني الــذي تولى
المهمة بعد المونديال.
وع ــاد إل ــى تشكيلة
المنتخب للمرة األولى

منذ الخروج من ثمن النهائي أمام فرنسا التي توجت
باللقب ،دي ماريا العب باريس سان جرمان الفرنسي،
وأغويورو مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي.
ول ــم ي ـس ـتــدع س ـكــالــونــي الـمـهــاجـمـيــن اآلخ ــري ــن
هيغواين المعار من يوفنتوس اإليطالي إلى تشلسي
اإلنكليزي ،وإيكاردي العب إنتر ميالن اإليطالي الذي
غــاب فترة عــن صفوف الفريق بين فبراير ومطلع
أبريل ،على خلفية خالفات مع النادي بشأن عقده
وسحب شارة القيادة منه.
وسيحتفل ميسي خالل البطولة التي تقام بين
 14يونيو والسابع من يوليو ،بعيد ميالده الثاني
وال ـثــاث ـيــن ،وه ــو الي ـ ــزال يـلـهــث وراء لـقــب أول مع
منتخب بالده.
ويشارك في البطولة القارية منتخبا قطر بطل
آسـيــا وال ـيــابــان ضيفين مــن خ ــارج ال ـق ــارة ،إضــافــة
الــى منتخباتها العشرة وهــي :البرازيل المضيفة،
األرجنتين ،بوليفيا ،تشيلي حاملة اللقب ،كولومبيا،
اإلكوادور ،الباراغواي ،البيرو ،األوروغواي وفنزويال.
وتـلـعــب األرجـنـتـيــن فــي المجموعة الـثــانـيــة الــى
جانب كولومبيا والباراغواي وقطر ،وهي لم تحرز
اللقب منذ  1993رغم بلوغها النهائي أربع مرات في
النسخ الخمس األخيرة ( 2015 ،2007 ،2004و.)2016
وبعد النهائي األخير ،أعلن ميسي اعتزال اللعب
دوليا بعد فشله في إحــراز لقب في ثالث مباريات
نهائية خــال عامين (كوبا أميركا مرتين ونهائي

مونديال البرازيل  2014أمام ألمانيا) ،قبل أن يعود
عن قراره في .2017
وتستعد األرجنتين لـخــوض المسابقة القارية
بمباراة ودية مع نيكاراغوا في السابع من يونيو.
في ما يأتي تشكيلة الالعبين:
 لحراسة المرمى :أغوستين ماركيسين (أميركامكسيكو المكسيكي) ،فرانكو أرماني (ريفر باليت)،
وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز).
 للدفاع :جرمان بتسيال (فيورنتينا اإليطالي)،خـ ـ ــوان ف ــوي ــث (ت ــوت ـن ـه ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،ن ـي ـكــوالس
أوتامندي( .مانشستر سيتي) ،نيكوالس تاليافيكو
(أياكس أمستردام الهولندي) ،رنزو سارافيا (راسينغ
كلوب) ،راميرو فونيس موري (فياريال اإلسباني)،
وميلتون غاسكو (ريفر باليت).
 للوسط :لـيــانــدرو بــاريــديــس وأنـخــل دي ماريا(ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان) ،غـيــدو رودري ـغ ـيــز (أمـيــركــا
م ـك ـس ـي ـكــو) ،ج ـيــوفــانــي ل ــو سـيـلـســو (ري ـ ــال بيتس
اإلس ـبــانــي) ،روبــرتــو بـيــريــرا (وات ـف ــورد اإلنـكـلـيــزي)،
رودريغو دي بول( .أودينيزي اإليطالي) ،إيزيكييل
ب ــاالسـ ـي ــوس (ري ـ ـفـ ــر بـ ــايـ ــت) وم ـ ــارك ـ ــوس أك ــون ـي ــا
(سبورتينغ البرتغالي).
 للهجوم :ليونيل ميسي (برشلونة) ،سيرخيوأغويرو (مانشستر سيتي) ،باولو ديباال (يوفنتوس
اإليطالي) ،الوتارو مارتينيز (إنتر ميالن) وماتياس
سواريز (ريفر باليت).
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رياضة

نجوم صنعوا الفارق في تتويج برشلونة بالليغا
حــافــظ بــرشـلــونــة عـلــى لـقــب الليغا ه ــذا الموسم
للموسم الثاني على التوالي ،والـ26
ف ــي ت ــاري ـخ ــه ،وال ـث ــام ــن في
آخــر  11عاما ،إال أن هذا
التتويج لم يكن ليتحقق
لــوال وجــود أبطال سواء
داخل المستطيل األخضر
أو خارجه.
وعـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
وج ـ ــود أك ـث ــر م ــن اســم
ي ـس ـت ـح ــق أن ي ـح ـفــر
فــي جنبات "الكامب
نـ ــو" ع ـلــى م ـ ــدار هــذا
ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــو سـ ـ ـ ــم ،إال أن
هـنــاك خمسة أبطال
كــانــوا األب ــرز في
مسلسل التتويج الكتالوني وهم :مارك-
أن ــدري ــه تـيــر شتيغن وجـ ـي ــرارد بيكيه
وجــوردي ألبا وليونيل ميسي والمدير
الفني إرنستو فالفيردي.

وبعيدا عن أرقامه الرائعة ،فإن صاحب الـ 27عاما تمكن
من كسب حب الجميع بشخصيته القيادية ،واندماجه
وسط المجموعة.

 -2جيرارد بيكيه:
قد يكون هذا هو أحد أفضل مواسم المدافع الدولي
السابق مــع البرسا ،فــاإلصــابــات المتكررة للثنائي
الفرنسي صــامــويــل أومتيتي والبلجيكي توماس
فيرمايلين وابتعادهما عن المالعب فترة طويلة ،فضال
عن عــدم االعتماد على الكولومبي جيسون موريو
المنضم في الميركاتو الشتوي من فالنسيا ،جعلت
فالفيردي يعتمد كثيرا على خدمات بيكيه.
ويعد صاحب الـ 32عاما أحد أكثر الالعبين الذين
شــاركــوا فــي المباريات هــذا الموسم ،وشكل ثنائيا
متفاهما مع الفرنسي كليمون لونجليه.

 -3جوردي ألبا:
اس ـ ـ ــم آخ ـ ـ ــر سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ه ـي ـم ـنــة
ال ـب ــرس ــا ع ـلــى ل ـقــب الـلـيـغــا
لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة عـلــى
التوالي ،بانطالقاته
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدوي ـ ـ ــة ف ــي
ال ـج ــان ــب األي ـس ــر
في إيجاد

 -1تير شتيغن:

ميسي

عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذهـ ـ ـ ــاب جـ ــائـ ــزة "زام ـ ـ ـ ـ ــورا"
للسلوفيني يان أوبــاك ،حــارس مرمى أتلتيكو
مــدريــد ،للعام الـثــانــي على الـتــوالــي ،إال أن تير
شتيغن ك ــان بمنزلة ســد منيع أم ــام هجمات
ال ـخ ـصــوم ،وس ــاه ــم بـتـصــديــاتــه الـحــاسـمــة في
حـفــاظ الـبــاوغــرانــا على لقب الليغا للموسم
الثاني تواليا.
وباإلضافة إلى حفاظه على عذرية شباكه في
 16مباراة ،وصلت نسبة فاعلية الدولي األلماني
إلى  72.6في المئة بتصدياته التي وصلت إلى .85

فاران

إصابة دييغو كوستا بالتواء
في الكاحل
تعرض دييغو كوستا مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادي
أتلتيكو مدريد اللتواء في الكاحل األيسر ،خالل المباراة الودية
التي خاضها فريقه أمام بيتار اإلسرائيلي ،أمس األول.
وتعرض كوستا لإلصابة في الدقيقة  23إثــر عرقلة من العب
في الفريق المنافس ،واضطر للخروج من المباراة في الدقيقة .28
وعقب ذلك بوقت قصير ،أعلن أتلتيكو أن الالعب تعرض اللتواء
في الكاحل األيسر ،ولكن اآلشعة التي خضع لها أكدت سالمة العظم.
ومن المقرر أن يخضع الالعب لفحوص أخرى فور العودة إلى
مدريد للوقوف على درجة اإلصابة.
وعــاد كوستا للعب مع الفريق للمرة األولــى منذ السادس من
أبــريــل الـمــاضــي عندما حصل على البطاقة الـحـمــراء فــي مـبــاراة
برشلونة ،وتلقى عقوبة اإليقاف ثماني مباريات بسبب تجاهله
للحكم خيسوس جيل مانزانز.
(د ب أ)

ً
قبيحا لو رحلت نهاية الموسم الجاري".
ً
وردا ع ـلــى س ــؤال ــه ع ـمــا إذا ك ــان ال يـ ــزال يشعر
باحترام الجماهير ،قال "أعتقد ذلــك ،آمل أن تكون
ً
هــذه صورتي لــدى الجماهير ،أحــاول دائما القيام
ب ــاألم ــور كـمــا ينبغي وزم ــائ ــي يمكنهم االعـتـمــاد
ً
علي ألنني أقاتل دائما من أجل قيمص هذا النادي".
ً
وتــابــع قــائــا" :إنـهــم يعلمون أنـهــم يستطيعون
االع ـت ـمــاد عـلــي لـلـفــوز بتشامبيونز أو بـمــونــديــال
وأنني في موسم مثل هذا لن أختبىء وأتهرب من
المسؤولية".
وعن رحيل زيدان عن اإلدارة الفنية للريال نهاية
الموسم الماضي بشكل مفاجئ ثم عودته مرة أخرى
فــي األش ــواط األخـيــرة مــن الـمــوســم الـجــاري بعدما
أصبح الملكي ال يراهن على شيء ،أفاد فاران" :لقد
تفاجئنا حين رحل ونتفهم األسباب ،لكن أعتقد أن
ً
عودته كانت أفضل خيار للنادي ،لكنه يقول أيضا
الكثير عن شخصية هذا المدرب".
وأوضح "حين تفوز بثالث بطوالت تشامبيونز
ً
ثم تعود لتضع إنـجــازا بهذا الحجم في خطر -إذا
ج ــاز الـتـعـبـيــر...-ألنــه ال يــوجــد مـجــال لتحسين ما
حققته بالفعل وهذا يقول الكثير عن شخصية زيدان
والرغبات التي عاد على أساسها".

ق ـ ـ ــال ال ـ ــويـ ـ ـل ـ ــزي غ ـ ــاري ـ ــث ب ـ ـيـ ــل ،جـ ـن ــاح
ري ـ ــال م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،إن الع ـب ــي كــرة
ا لـقــدم يـفـقــدون "ا لـسـيـطــرة" على حياتهم،
وإن ـ ـهـ ــم روي ـ ـ ــدا روي ـ ـ ــدا ي ـص ـب ـح ــون أش ـبــه
بـ"الروبوتات".
وذ ك ــر ب ـيــل ،فــي فـيـلــم ""State of Play
الــوثــائ ـقــي مــن إن ـتــاج "ب ــي تــي سـبــورتــس
فيلم" ،والذي يعرض في  29الجاري" ،نحن
كالروبوتات في كرة القدم ،إذ ال يتاح لك
اخـتـيــار جــدولــك كـمــا فــي ريــاضــات أخــرى
مثل الجولف أو التنس".
وأض ـ ــاف" :ال ي ـتــاح ل ــك اخ ـت ـيــار م ــا ال ــذي
ستفعله و مـتــى سـتـفـعـلــه .يـقــو لــون لـنــا أ يــن
يجب أن نتواجد ومتى ،وفي أي ساعة نأكل،
وف ــي أي ســاعــة يـجــب أن نـلـتـقــي بــال ـمــدرب.

راكيتيتش
أفضل شيء وأتمنى أن يستمر
فترة طويلة".
وعـ ـ ــن انـ ـتـ ـق ــال العـ ـ ــب أي ــاك ــس
آمـ ـسـ ـت ــردام فــري ـن ـكــي دي يــونــج
ل ـل ـب ــرس ــا ،ذك ـ ــر راك ـي ـت ـي ـت ــش ب ــأن
الـ ــاعـ ــب الـ ـه ــولـ ـن ــدي "لـ ـ ــم يـصــل
إلشغال مركزي ،فمركزي مشغول
بالفعل .في أياكس ومع منتخب

بالطبع ال يمكن الحديث عن العناصر المهمة في
تتويج برشلونة ،دون ذكر هدافه التاريخي في الليغا
وقائده الحالي النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
فصاحب القميص رقم " "10ساهم بأهدافه الـ 36هذا
الموسم في اإلبقاء على درع الليغا داخل ملعب (الكامب
نو) ،مهيمنا على لقب هداف المسابقة للموسم الثالث
تــوال ـيــا ،والـ ـس ــادس ف ــي تــاريـخــه،
لـيــواصــل هــوايـتــه فــي تحقيق
األرقــام القياسية بمعادلة
أسـ ـ ـط ـ ــورة

 -5إرنستو فالفيردي:
عـ ـنـ ـص ــر آخـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ــاهـ ـ ــم فــي
ه ــذه الهيمنة الكبيرة للفريق
الـكـتــالــونــي عـلــى المشهد داخــل
إسبانيا ،ولكن هذه المرة ليس داخل المستطيل
األخضر ،ولكن من خارج الخطوط ،وتحديدا
مقعد المدير الفني ،وهو فالفيردي.
وعلى الرغم من تعثر المدرب الباسكي
لـلـعــام الـثــانــي تــوالـيــا فــي دوري األب ـطــال
وبطريقة مماثلة تقريبا ،إال أن دوره كان واضحا في
إحكام قبضتهم محليا.
فبرشلونة حسم اللقب قبل  3جوالت من النهاية،
وب ـفــارق  11نقطة عــن أق ــرب مالحقيه (أتلتيكو
مدريد) ،و 19عن ريال مدريد.
واستطاع البرسا تحت قيادة فالفيردي أن يفوز
بفارق تاريخي عن الغريم التقليدي الميرينغي لم
يسبق حدوثه في تاريخ المسابقة.

بيكيه

بنزيمة :نتطلع لحصد
كل األلقاب الموسم
المقبل
أكـ ـ ــد الـ ـف ــرنـ ـس ــي كـ ــريـ ــم ب ـنــزي ـمــة
مهاجم ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي أن
ً
ال ـمــوســم الـمـنـقـضــي ك ــان مـحـبـطــا
بالنسبة للنادي الملكي.
ً
وحـ ـ ــل ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ث ــالـ ـث ــا فــي
الدوري اإلسباني وودع كأس ملك
إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
وأك ـ ــد ب ـنــزي ـمــة أن ري ـ ــال مــدريــد
ي ـت ـط ـلــع ل ـل ـف ــوز ب ـك ــل األلـ ـ ـق ـ ــاب فــي
الموسم المقبل تحت قيادة المدرب
الفرنسي زين الدين زيدان.
وشارك بنزيمة في  53مباراة مع
الــريــال هــذا الموسم على مستوى
ً
كــافــة ال ـب ـطــوالت وس ـجــل  30هــدفــا
ً
بواقع  21هدفا في الدوري وأربعة
أه ـ ــداف ف ــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
وم ـث ـل ـهــم ف ــي كـ ــأس م ـلــك إسـبــانـيــا
بـ ـج ــان ــب ه ـ ـ ــدف واح ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي ك ــأس
السوبر األوروبي.
(د ب أ)

ناتشو يجدد عقده مع الملكي
أش ـ ــارت ت ـقــاري ــر ريــاض ـي ــة أم ــس إل ــى أن
ريال مدريد سيعلن خالل الساعات المقبلة
تجديد عقد العبه ناتشو فيرنانديز حتى
 30يونيو .2022
وكان عقد الالعب األصلي ينتهي
في  ،2021قبل أن يتم التوصل
إلى اتفاق بين الطرفين من أجل
مده لعام آخر ،وفقا لما ذكرته
صحيفة "ماركا".
وأوض ـ ـح ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن
الـ ـم ــدرب ال ـفــرن ـســي زي ــن الــديــن
زيدان ،أعطى بالتأكيد موافقته
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـت ـج ــدي ــد،
نـظــرا ألن الالعب
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 29ع ـ ــام ـ ــا
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ض ـم ــن
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ـ ـ ــه
ف ـ ـ ــي خـ ـط ــوط
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
إل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
سـ ـ ـ ـ ــرخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــو
رامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس

بيل :العبو كرة القدم مثل الروبوتات

ً
راكيتيتش :لم أفكر مطلقا في الرحيل
أك ــد الع ــب وس ــط بــرشـلــونــة،
الكرواتي إيفان راكيتيتش أنه
ً
لم يفكر مطلقا في الرحيل عن
الـنــادي الكتالوني ،مشيرا إلى
أنـ ــه ي ـض ــع ب ـي ــن أهـ ــدافـ ــه ال ـف ــوز
بـ ــدوري األب ـط ــال األوروب ـ ــي مع
البالوغرانا مرة أخرى.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة
(موندو ديبورتيفو) أمس ،قال
الدولي الكرواتي" :لدي عقد مع
ً
برشلونة و لــم أ فـكــر مطلقا في
ً
الرحيل" ،معربا عن رغبته في
"الفوز بالتشامبيونز مرة أخرى
مع البرسا والمزيد من األلقاب".
ً
وتعقيبا على تردد اسمه بين
ا لــا عـبـيــن المرشحين للرحيل
عن البرسا هــذا الصيف ،حيث
أش ــارت شــائـعــات إل ــى إمكانية
ان ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه إلنـ ـ ـت ـ ــر م ـ ـ ـيـ ـ ــان ،قـ ــال
راكـيـتـيـتــش "إن ـت ــر م ـي ــان؟ أكــن
االحـ ـت ــرام ل ـل ـفــرق األخ ـ ــرى وإذا
ك ــان ــوا يــريــدون ـنــي ف ـهــذا ألنـنــي
أقوم بعمل جيد".
واس ـت ـطــرد "لـ ــدي ع ـقــد مــدتــه
ثالث سنوات وهــذا هو المكان
ال ــذي أري ــد أن أك ــون فيه والــذي
أشعر فيه أنا وأسرتي بسعادة".
وأقر الالعب البالغ من العمر
ً
 31ع ــام ــا ب ــأن ــه يـشـعــر بــالــدعــم
الشديد من المشجعين وأكد أنه
يشعر بـ"حبهم" حين يصفقون
ً
له أو يرددون اسمه ،مؤكدا "هذا
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فاران :سأستمر مع ريال مدريد
أكد مدافع ريال مدريد ،الفرنسي رافائيل
فـ ــاران رغـبـتــه ف ــي االس ـت ـم ــرار بـيــن صـفــوف
ً
الفريق الملكي الـعــام المقبل ،معتبرا أنــه لو
كان رحل عقب هذا الموسم المحبط ،كان ذلك
ً
ليبدو "قبيحا".
وفــي مقابلة نشرتها صحيفة "ماركا"
أمس ،قال فاران" :أريد االستمرار في ريال
مدريد العام القادم ،وأنا متيقن من أننا
سنعيش مرة أخرى مشاعر إيجابية وأن
ً ً
الموسم القادم سيكون جيدا جدا".
واعتبر بطل العالم مع منتخب فرنسا
ف ــي  ،2018أن رحـيـلــه ع ــن الـمـلـكــي عقب
موسم مخيب لآلمال خرج منه الريال
ً
خــالــي الــوفــاض ،كــان ليصبح أمــرا
ً
حزينا".
وأض ـ ــاف ال ــاع ــب صــاحــب
ً
ال ــ 26عــامــا" :كــل شــيء يجب
ً
أن ينتهي يوما ما ،لكن عقب
موسم مثل هذا لم أكن أرغب
ف ــي ذل ـ ــك .ع ـلــى األق ـ ــل بــالـنـسـبــة
ً
لـ ــي ،احـ ـت ــرام ــا ل ـت ــاري ـخ ــي م ــع هـ ــذا ال ـن ــادي
والـمـشـجـعـيــن والـجـمـيــع .ك ــان لـيـبــدو األمــر

الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـلــول ل ـل ـفــريــق ،وضـ ــرب دف ــاع ــات
الخصوم.
وإذا ك ــان بيكيه صــاحــب أكـثــر الــدقــائــق لعبا في
الليغا ،فإن ألبا صاحب أكثر عدد من المباريات (32
مرة أساسيا و 4كبديل) ،كما أنه سجل هدفين وصنع
 8أخرى.
هــذا باإلضافة للتفاهم الكبير بينه وبين النجم
ليونيل ميسي ،وال ــذي ساهم فــي إنـهــاء العديد من
المباريات الصعبة ،فال يمكن أن يطلب أكثر من هذا
من ظهير أيسر.

اتلتيك بلباو ثيلمو زارا ،في عدد مرات الفوز
بلقب الـ "بيتشيتشي".
ولـ ـ ــم ي ـك ـت ــف "ال ـ ـبـ ــرغـ ــوث" ب ـه ــز ش ـبــاك
الخصوم فحسب ،بل إنــه أيضا لعب دور
صانع األلعاب ،وهو ما تتحدث عنه األرقام
بوضوح ،حيث إنه احتل صدارة أصحاب
ال ـت ـمــريــرات الـحــاسـمــة إل ــى جــانــب العــب
إشبيلية بــابـلــو ســاراب ـيــا بــرصـيــد (19
تمريرة) ،كما أنه كان األعلى في المحاولة
عـلــى الـمــرمــى ( 140م ـحــاولــة) ،وأيـضــا
األك ـث ــر م ــن حـيــث ع ــدد ال ـن ـقــاط الـتــي
منحها لفريقه ( 18نقطة) ،لتحمل
هذه البطولة اسمه عن جدارة.

هولندا هو يلعب في مركز آخر".
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــاهـ ـتـ ـم ــام
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ب ـ ـضـ ــم الـ ـمـ ـه ــاج ــم
ال ـف ــرن ـس ــي أن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان
الذي ودع أتلتيكو مدريد نهاية
الموسم ،قال راكيتيتش "أتمنى
أن يكون معنا هنا في الفريق".
(إفي)

المسألة كأنك تفقد السيطرة على حياتك
بشكل ما".
و لــم يتحدث بيل عــن و ضـعــه فــي ر يــال
مدريد ،إذ اقتصر كالمه على صعوبة أن
تكون العبا محترفا.
وت ــاب ــع" :م ـس ـيــرة ال ــاع ــب ف ــي كــرة
ال ـقــدم قـصـيــرة ،لــدرجــة أن ــك أحـيــانــا
قــد تـضـطــر إ لــى التضحية ببعض
األ مـ ـ ـ ـ ــور .وأ نـ ـ ـ ــت ط ـ ـفـ ــل ،ال ت ــوج ــد
أ فـكــار كثيرة فــي رأ س ــك .يمكنك
االس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع والـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــك م ــع
أ ص ــد ق ــا ئ ــك دون ضـ ـغ ــوط أو
انتقادات".
(إفي)

بيل

والفرنسي رافائيل فاران والبرازيلي إيدير
ميليتاو.
ويـ ــأتـ ــي ت ـج ــدي ــد ع ـق ــد ن ــات ـش ــو اع ـت ــراف ــا
بـ ـجـ ـه ــوده وع ـم ـل ــه وأدائـ ـ ـ ـ ــه ك ــاع ــب وص ــل
لصفوف الميرينغي في  2001وخاض أول
مـبــاراة له مع الفريق األول في 2011
على يــد الـمــدرب البرتغالي جوزيه
مورينيو.
و بـهــذا التجديد ،سينتهي عقد
ناتشو مع الريال حين يصبح عمره
 32ع ــام ــا ،أي ع ـقــب  22ع ــام ــا على
و صــو لــه إل ــى القلعة البيضاء،
علما بأن آخر تجديد قام به
يعود تاريخه إلى .2014
(إفي)

ناتشو

توتنهام يفكر في ضم سيبايوس
يبحث نــادي توتنهام اإلنكليزي عــن تعزيز صفوفه للموسم
المقبل ،بعد قرار المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عدم
إبــرام أي صفقة الموسم الماضي ،إذ يرغب في التعاقد مع العب
الوسط اإلسباني داني سيبايوس المحترف بصفوف ريال مدريد.
وبحسب صحيفة "آس" الرياضية ،فإن بوكيتينو يرى سيبايوس
أفضل بديل في حال رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن ،الذي
ينتهي عقده في  2020وال ينوي حتى اآلن تجديده.
وأوضحت أن سيبايوس ( 22عاما) يخطط هو اآلخر للبحث
ناد خارج أسوار ريال مدريد بعد عودة الفرنسي زين الدين
عن ٍ
زيدان للفريق الملكي ،إذ إنه ال يعتمد عليه ،وقد ال يقبل الالعب
بموسم ثالث على التوالي دون أن يحظى بدور بطولي.
وأشــارت إلى أن إدارة الريال ال ترغب في بيع الالعب وفي
أسوأ األحوال قد تلجأ إلى إعارته ،وخاصة أنه يريد المشاركة
بقوة في المباريات خالل الموسم المقبل إلقناع مدرب منتخب
إسبانيا ،لــويــس إنــريـكــي ،الستدعائه لـخــوض غـمــار منافسات
بطولة أمم أوروبا .2020
(إفي)

جوان البورتا يأسف لفقدان البلوغرانا أسلوبه الكروي
أبدى الرئيس السابق لنادي برشلونة،
خــوان البورتا ،أسفه إزاء فقدان البرشا
"أسـلــوبــه ال ـكــروي األص ـيــل" ،األم ــر الــذي
تـسـبــب ف ــي تـعــرضــه لـنـتــائــج سـيـئــة في
الـبـطــوالت الــدولـيــة الـتــي خاضها خالل
السنوات األخيرة.
وفــي تصريحات أثـنــاء مشاركته في
مــؤ تـمــر أ ع ـمــال بالعاصمة الكولومبية
بوجوتا ،قال البورتا أمس األول إن "أكثر
من ناد ليس مجرد شعار ،بل هو إعالن
ل ـم ـبــادئ ،لــديـنــا مــرجــع ك ــان يتمثل في
أسلوب كروي أصيل علمه إيانا يوهان
كرويف ،نحن نراهن بعزم على الناشئين
واآلن أصبح النادي بعيدا عن ذلك".
وأبـ ــرز الــرئـيــس الـســابــق للبلوغرانا
"اإلرادة" ال ـتــي اكـتـسـبـهــا ال ـفــريــق خــال
رئ ــاسـ ـت ــه ،دون أن ي ـن ـســى ذكـ ــر صــانــع
النتائج الجيدة في اإلدارة الفنية ،بيب
غوارديوال ،وقال" :في الرياضة الجماعية
ال يكون الفوز ملكا لشخص واحد فقط،
بل يصنعه الفريق بأسره".
وذك ـ ــر البـ ــورتـ ــا ،ال ـ ــذي ت ــول ــى رئــاســة
الـ ـن ــادي ب ـيــن ع ــام ــي  2003و ،2010أن
البرشا تعاقد مع غــوارديــوال الــذي كان
يدرب فريق الشباب وقتها ،على حساب
المدرب الذي كان بطل أوروبا مع بورتو،
البرتغالي جــوزيــه مــوريـنـيــو ،ال ــذي أقر
بأنه كان "الرهان األسهل".
وأوضــح" :لقد فعلنا ذلك ألنها كانت
الطريقة التي تتسق مع ما نحن عليه،
نظرا ألسلوبه األصيل في لعب كرة القدم،

جوان البورتا
والــزمــن أثبت في النهاية أننا كنا على
حــق ،كــانــوا هــم (الــاعـبــون والـمــدربــون)
ال ـص ـن ــاع ال ـح ـق ـي ـق ـي ـيــن ل ـن ـج ــاح ــات تـلــك
الحقبة".
يشار إلى أنه خالل رئاسة المحامي
وال ـس ـيــاســي ال ـك ـتــالــونــي ،حـقــق ال ـنــادي
أك ـثــر م ــن  50لـقـبــا رسـمـيــا ف ــي مختلف
الرياضات ،أبرزها دوري أبطال أوروبا

لكرة الـقــدم فــي  2006و ،2009وال ــدوري
األوروب ــي لكرة السلة فــي  2010وكــأس
أوروبا لكرة اليد في .2005
وانتهت واليــة البــورتــا فــي  ،2010ثم
تقدم النتخابات النادي في صيف ،2015
حيث خسر أمام الرئيس الحالي للبرشا
جوسيب ماريا بارتوميو.
وف ــي  8مــايــو الـ ـج ــاري ،بـعــد ي ــوم من

سـ ـق ــوط ب ــرش ـل ــون ــة فـ ــي ن ـص ــف ن ـهــائــي
ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز ل ـيــغ ع ـلــى ي ــد لـيـفــربــول
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،طـ ــالـ ــب الب ـ ــورت ـ ــا بـ ــإجـ ــراء
انتخابات مبكرة هذا الصيف ،علما أن
الوالية الحالية تنتهي في .2021
(إفي)

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ُ
لصقة تبرد الجسم وتدفئه
اب ـ ـت ـ ـكـ ــر م ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــون مــن
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة لـصـقــة
مـ ــرنـ ــة قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ت ـب ــري ــد
الـجـســم الـبـشــري أو تدفئته
إل ـ ــى الـ ــدرجـ ــة ال ـم ــري ـح ــة فــي
البيت والعمل والشارع.
ويمكن رفــع أو تخفيض
درجــة ح ــرارة جسم اإلنسان
إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــري ـ ـحـ ــة
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ب ـ ـهـ ــذه ال ـل ـص ـقــة
الفريدة والناعمة ،والحفاظ
عليها بنفس المستوى وفقا
لتغير درج ــة ح ــرارة الوسط
الـ ـمـ ـحـ ـي ــط ،ب ـح ـس ــب ن ـت ــائ ــج
الدراسة التي أجريت بجامعة
كاليفورنيا في سان دييغو.
وقالت قناة "روسيا اليوم"
على موقعها اإللكتروني إن
هـ ــذه ال ـل ـص ـقــة ت ـح ـصــل على
الـ ـط ــاق ــة مـ ــن بـ ـط ــاري ــة مــرنــة
توضع في المالبس مباشرة،
وتـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد فـ ـ ـ ــي ت ـخ ـف ـي ــض

اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة الـ ـت ــي
تستخدمها مكيفات الهواء
ومعدات التدفئة في المباني
والمنازل.
وتكيف اللصقة المبتكرة
درج ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــرارة ال ـج ـس ــم إل ــى
ال ــدرج ــة الـمــريـحــة فــي الـيــوم
الـ ـح ــار أو الـ ـ ـب ـ ــارد .وحــال ـيــا
ص ـن ـعــت ن ـس ـخــة واحـ ـ ــدة من
ه ـ ــذه ال ـل ـص ـق ــة ،وف ـي ـم ــا بـعــد
سـ ـتـ ـس ــاع ــد عـ ـن ــد إن ـت ــاج ـه ــا
تجاريا على تخفيض نفقات
التدفئة والتبريد.
وصنعت هذه اللصقة من
س ـبــائــك حـ ــراريـ ــة ،تـسـتـخــدم
ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة لـخـلــق
تأقلم في درجات الحرارة.

َّ
عق والديه ببالغ كاذب
ُح ِكم على طالب فرنسي
فــي الـثــالـثــة والـعـشــريــن من
عمره بالسجن تسعة أشهر
مــع وق ــف الـتـنـفـيــذ؛ إلدانـتــه
بتقديم بالغ كاذب في يناير
الماضي ،عن وجــود قنبلة
عـلــى طــائــرة تــابـعــة لشركة
"إي ـ ـ ــزي جـ ـ ــت" ،بـ ـه ــدف مـنــع
والديه من السفر لزيارته.
وأق ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــاب بــال ـت ـه ـمــة
الموجهة إلـيــه لــدى مثوله
أمـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــاي ــات،
ً
قائال ،إنه كان يريد بشتى
ال ــوس ــائ ــل م ـنــع وال ــدي ــه من
السفر إلى مدينة رين (غرب)
لزيارته.
وهـ ـ ــذا الـ ـش ــاب ال ـمــاحــق
"تسبب في حال بلبلة كبيرة
ف ــي  18ي ـنــايــر ف ــي م ـطــاري
ريــن -دينار ولـيــون -سانت
إكزوبيري (وسط شرق).
وكان الشاب وجه رسالة
عبر الهاتف في يوم الرحلة

«الداخلية»...
ارحموا عباد الله!

ً
جاء فيها" :اسمعوني جيدا،
طائرة إيــزي جت المتجهة
من ليون إلى رين لن تطير،
وإال فإنها ستنفجر" ،مما
اضطر قائد الطائرة إلى أن
يعود أدراجه .كما أدى هذا
ً
األمر أيضا إلى تأخير أكثر
من عشر رحالت.
وأوض ــح الطالب الحائز
ش ـ ـهـ ــادة فـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،أن
ً
اسـتـقـبــال والــديــه ك ــان أم ــرا
ً
"غير وارد" ،موضحا" :كنت
أم ـض ــي الـ ـي ــوم ف ــي تــدخـيــن
الـحـشـيـشــة عـنــدمــا ل ــم يكن
لدي دروس".
(أ ف ب)

«الداخلية» :إلغاء وعدم تجديد  538ألف
رخصة سوق للوافدين
ً
َّ
● منهم مبعدون ومغادرون نهائيا ومن تحصل عليها بالتحايل
●  ٧٣٨ألف رخصة قيادة صالحة للمقيمين

●

محمد الشرهان

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األم ـن ــي ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة ،أن اإلدارة
الـعــامــة لـلـمــرور عملت عـلــى إل ـغــاء وعــدم
ً
ت ـجــديــد  538أل ـف ــا و 382رخ ـص ــة ق ـيــادة
للمقيمين خالل األشهر القليلة الماضية.
وقـ ـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن
"الــرخــص الـمـلـغــاة لــوافــديــن تــم إبـعــادهــم
عــن ال ـبــاد ،أو ألش ـخــاص غـ ــادروا بشكل
نهائي ،أو آلخرين تحصلوا عليها بصور
غير قانونية ،ولوافدين من حملة المادة
 ،22والــذيــن حـصـلــوا عـلــى رخ ــص بشكل
غير قانوني".

كندا تغلق حديقة حيوانات خاصة
داهـمــت السلطات الكندية ،أمــس األول ،حديقة
لـلـحـيــوانــات ،وأوق ـف ــت مــالـكـهــا وصـ ــادرت أكـثــر من
 100حـيــوان ،بما فــي ذلــك أس ــود ،وحمير وحشية،
وحـيــوانــات كنغر ودبـبــة ،بعد العثور على نمرين
نافقين فيها.
ويواجه نورمان تراهان صاحب حديقة حيوانات
سان إدوار في سان إدوار دو ماسكينونجيه ،الواقعة
ً
على مسافة  120كيلومترا شمال شرق مونتريال،
تهمة معاملة الحيوانات بقساوة وإهمالها.
وإذا تمت إدانته ،فقد تفرض عليه عقوبة بالسجن

وأوض ـح ــت اإلحـصــائـيــة ال ـص ــادرة عن
قطاع الـمــرور والعمليات أن عــدد رخص
القيادة المسجلة للمواطنين والمقيمين
ً
ً
فــي النظام اآل ل ــي بلغ مليونا و 360ألفا
ً
و 148رخصة ،منها  621ألفا و 744رخصة
لـلـمــواطـنـيــن ،ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ ع ــدد رخــص
ً
المقيمين ,بعد اإلل ـغــاء 738 ,ألـفــا و404
رخ ــص م ــوزع ــة بـيــن خــاصــة وع ــام ــة ،وال
تشمل اإلنشائية ،ورخص قيادة الدراجات
النارية.
وأك ــد قـطــاع ال ـمــرور أن اإلدارة العامة
ل ـل ـمــرور تـطـبــق ال ـقــواعــد والـ ـش ــروط على
راغبي استخراج رخص السوق ،وانها لم
تـجــدد أي رخـصــة يكتشف أنـهــا مخالفة

لتلك القواعد ،أو لم تعد تنطبق الشروط
ً
على حائزيها ،مشيرا إلى أن تحديد موعد
ً
اختبار رخص السوق يتم حاليا من خالل
الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وأوضــح أن المرحلة المقبلة ستشهد
نقلة نوعية في آليات استخراج وتجديد
ً
الرخص ،الفتا إلى أن الحمالت المرورية
ت ـف ـح ــص كـ ــل رخـ ـ ــص ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،وت ـت ـخــذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة ت ـجــاه
المخالفين.

ً
ُسجن ظلما وغير مهتم بالتعويض

قد تصل إلى  5سنوات ،اضافة إلى منعه مدى الحياة
من امتالك حيوانات.
وأ مـضــت الجمعية المحلية لوقاية الحيوانات
من المعاملة القاسية (اس بي سي ايه) ،التي تتمتع
بصالحيات إلنفاذ القوانين في المقاطعة ،صباح
أمس ،مع فريق من األطباء البيطريين ،وهي تتحقق
من صحة كل حيوان .وقالت صوفي غايار المسؤولة
عن هذه العملية ،خالل مؤتمر صحافي ،أمس" ،نظرا
إلى حجم العملية وتعقيدها ،ستنفذ الخطة على
(أ ف ب)
		
مدار أسابيع".

ذكرت قناة تلفزيونية أميركية أن حكومة والية ميشيغان ،ستدفع
مليون ونصف المليون دوالر للمواطن ريتشارد فيليبس الذي قضى
 46عاما في السجن على جريمة قتل لم يرتكبها.
وقــد سجن فيليبس فــي عــام  ،1971ولــم يفرج عنه إال ربيع العام
الماضي ،ولم ُيدفع له شيء على ما حل به.
وقالت قناة "روسيا اليوم" على موقعها اإللكتروني أمس إن مكتب
المدعي العام قــرر بعد مــرور عــام على إطــاق ســراحــه ،تعويضه عن
السنوات التي احتجزت فيها حريته ،بمبلغ  1.5مليون دوالر.
وأفاد تقرير القناة التلفزيونية األميركية أيضا بعدم مباالة فيليبس،
إن كانت ستدفع له السلطات شيئا تكفيرا عن الخطأ الذي ارتكبته أم ال.

سفينة كندية تعبر
«األطلسي» بال طاقم!
ُ
تـ ـ ـج ـ ــرى االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات األخ ـ ـيـ ــرة
ً
الن ـطــاق سفينة بـطــول  12م ـتــرا من
ك ـن ــدا ،ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـع ـبــور الـمـحـيــط
األطلسي بال طاقم ،في سابقة ستكون
هي األولى من نوعها في العالم.
وستكون وجهة السفينة "يو .إس.
ف ــي مــاكـسـلـيـمــر" ه ــي س ــاح ــل جـنــوب
إنكلترا ،وستجري عمليات مسح في
المياه العميقة خالل رحلتها بتوجيه
ّ
من قبطان بمحطة تحكم في بريطانيا،
ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة نحو
ً
 35يوما.
والسفينة من بناء شركة سي-كيت
إن ـت ــرن ــاش ــون ــال ،ال ـت ــي ت ـط ــور الـسـفــن
لــأغــراض البحرية وأغ ــراض البحث
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي م ـســاب ـقــة ش ــل أوش ــن
ديسكفري إكسبرايز ،التي تهدف إلى
إجراء مسح آلي لقاع البحر ،ويمكنها
إطالق مركبات آلية تعمل تحت سطح
الماء واستعادتها.
ويجرى تشغيلها بجهاز للتحكم
عن ُبعد عندما تكون راسية ،أمــا في
حالة اإلبحار ،فيمكنها نقل البيانات
في بث مباشر إلى وحدة التحكم عبر
روابط متعددة باألقمار االصطناعية.
وتقول الشركة إنها ترى المستقبل
في السفن التي تبحر بال طواقم ،ألن
ذلك من شأنه إبعاد البشر عن الخطر،

يومية سياسية مستقلة

كل مقيم وافد في الكويت طالما يعمل بشكل قانوني
وبمستندات حكومية سليمة هو أمانة لدينا ،ألننا
ّأمناه وأدخلناه وطننا ،وهو ما يستوجب أن نحافظ
على أمنه وراحته ،ونقدم له خدمات تتناسب مع ما
يدفعه من رسوم لها ،وما يقدمه لنا وللبلد من خدمات،
بــاإلضــافــة إلــى مــا ترتبه علينا الـمـعــاهــدات الدولية،
والعالقات اإلنسانية واإلسالمية من احترام ومعاملة
حسنة لنظرائنا في الخلق.
ك ــل ه ــذا ك ــام يـجــب أن ت ـكــون األج ـه ــزة التنفيذية
مستوعبة له ،وعلى علم به ،كونها أذرع الدولة التي
تعكس التزاماتها وعالقاتها الدولية ،وبالتأكيد فإن
وزارة الداخلية هي الجهاز األول الــذي يتعامل معه
الوافدون عند دخولهم البالد ،والجهة األخيرة التي
تودعهم عند مغادرتهم لها ،خاصة أن عدد الوافدين
ً
في الكويت يناهز الثالثة ماليين نسمة ،أي تقريبا
أكثر من ضعفي المواطنين الكويتيين.
لـ ــذا ع ـنــدمــا اتـ ـخ ــذت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ق ـ ــرار إل ـغــاء
"ملصق اإلقامة" في جواز سفر الوافدين ،كان عليها
أن تبحث كل اآلثــار المترتبة عليه ،وكيفية التعامل
مـعــه ،السيما أن البطاقة المدنية الـتــي اعـتـمــدت من
ً
"الــداخـلـيــة" ب ــدال مــن ملصق اإلقــامــة تـصــدر مــن جهة
أخــرى هي هيئة المعلومات المدنية ،وهــو ما ترتب
عليه اختالف ترجمة األسـمــاء األجنبية في األحــرف
ال ـعــرب ـيــة والــات ـي ـن ـيــة خــاصــة ل ـلــوافــديــن اآلسـيــويـيــن
واألوروبـيـيــن واألفــارقــة وغيرهم ،وهــو ما تسبب في
خسائر فادحة للعديد منهم ،إذ يفاجأون عند مغادرة
الـبــاد بضابط ال ـج ــوازات يخبرهم بــاخـتــاف االســم
المسجل في البطاقة المدنية عما هو مسجل في سجل
إدارة الهجرة اإللكتروني ،مما يدفعهم إلى إلغاء السفر
في اللحظة األخيرة.
ً
طبعا تصحيح هذه األخطاء ،الناتجة عن عدم دقة
إدخـ ــال الـبـيــانــات حـســب ال ـج ــواز فــي إدارات الهجرة
والبطاقة المدنية ،أدى إلى طوابير ال نهاية لها أمام
هيئة المعلومات المدنية في الشمس الحارقة ،وفي
ً
ً
دوام ال يــزيــد فعليا على  3ســاعــات يــومـيــا فــي شهر
رمضان ،ومعاملة يمكن وصفها بتحفظ بأنها ليست
مناسبة لبشر ال ذنب لهم نتيجة لذلك القرار ،بالطبع
لن تستطيع هيئة المعلومات المدنية أن تعدل أسماء
ماليين الوافدين في شهر أو شهرين أو حتى  6أشهر،
لــذا يجب أن يكون هناك قــرار سريع للتخفيف على
الوافدين ،وحل هذه المعضلة عبر تمديد العمل بقرار
ملصق اإلقامة ،أو اعتماد الرقم المدني مع البصمة عند
العودة للبالد ،خاصة أن هذه األجهزة موجودة في كل
المنافذ الخارجية ،أو إيجاد أي مخرج آخر حتى نرحم
ونخفف عمن يشاركنا الوطن ويقيم معنا.

وفيات
فاطمة عبدالستار سالم مبارك زوجة غازي فيصل الفرحان
ً
 46عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :جابر األحـمــد ،ق ،1ش ،110م،17
ا ل ـن ـس ــاء :ا ل ـ ـفـ ــردوس ،ق ،6ش ،1ج ،9م ،20ت،99533079 :
99125625
عائشة عبدالعزيز محمد الخليفي زوجة ذياب صالح الذياب
ً
 75عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الشامية ،ق ،4م ،5شــارع عبدالله
زك ــري ــا األنـ ـص ــاري ،ال ـن ـس ــاء :ال ـف ـي ـحــاء ،ق ،2ش ،27م ،14ت:
97979055

عبدالله أحمد حمزه محمد حيدر

ً
 31عاما ،شيع ،الرجال :الجابرية ،حسينية البلوش ،النساء:
الجابرية ،ق ،9ش ،16م ،15ت99993321 :
رقية عباس حسين شموه أرملة محمد عبدالجادر المقهوي
ً
 67عاما ،شيعت ،الرجال :المسايل ،مسجد حسن الزلزلة ،ق،5
ش ،350النساء :الرميثية ،ق ،2حسينية الزهراء ،ت99012909 :

عدنان مصطفى حسين شولي

ً
 38عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،النساء:
الرميثية ،ق ،9ش أسامة بن زيد ،جادة  ،93م ،38ت،66119050 :
99776554

منى حسين علي الدشتي

ً
 55عاما ،شيعت ،الرجال :ميدان حولي ،الحسينية األشكنانية،
(بـعــد اإلف ـطــار) ،الـنـســاء :بـيــان ،ق ،11ش ،1م ،19ج ــادة  ،9ت:
99108014 ،99448518
وحش راشد الحويلي أرملة مشل محمد ضاحي المطيري
 92عاما ،شيعت ،الــرجــال :صباح الناصر ،ق ،6ش ،47م،70
النساء :صباح الناصر ،ق ،6ش ،46م ،59ت99540888 :

فهد محمد فالح علي الهاجري

ً
 44عاما ،شيع ،الرجال :ديوان آل عياد ،القصور ،ق ،7امتداد
جسر صبحان ،أســواق القرين ،النساء :القصور ،ق ،7ش36
م( ،21م ـنــزل الـنــائــب الـســابــق مــاضــي الـعــايــد ال ـهــاجــري) ،ت:
50866186 ،50200006

عبدالله عبدالعزيز عبدالله البحر

ً
 56عاما ،شيع ،الرجال :ديوان البحر ،ضاحية عبدالله السالم،
مقابل شارع الرياض ،النساء :السالمية ،ق ،11شارع خالد زيد
الخالد ،م ،24ت25638339 ،22524573 :

مواعيد الصالة

مضيفة أن السفن ا لـتــي ال تحتاج
إلـ ـ ــى طـ ــواقـ ــم بـ ـش ــري ــة ت ـح ـق ــق ف ــوائ ــد
اقتصادية وبيئية كبيرة.
من جانبه ،قال مدير اإلدارة الدولية

في الشركة بن سيمبسون" :إن السفينة
ال تـحـتــاج إل ــى م ـق ـصــورة وال مطبخ
وال إمـ ــدادات مـيــاه وال تكييف ه ــواء،
ً
فيصبح حجمها فجأة شيئا ال يذكر،

مقارنة بحجم السفن المستخدمة في
الوقت الحالي".
وقالت الشركة إن الحجم واستخدام
الكهرباء ووق ــود الــديــزل كقوة للدفع

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

عبدالمحسن جمعة

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

يجعالن استخدام الوقود أقل بنسبة
 95في المئة.
(رويترز)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:21

العظمى 41

الشروق

04:52

الصغرى 26

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  03:33صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 01:42ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:38

ً
أدنى جزر  08:33صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:06

 09:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

