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توزاني تجسد معاناة األمهات
في «كان» ...ومارتن تستعرض
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النيابة لـ «الجنايات» :الرجعان
خان المتقاعدين وغدر بأموالهم

اإلمساك 3:١٠
اإلفطار 6:٣٨

الثانية

طالبت بتوقيع أقصى العقوبة بحقه وزوجته ورد أكثر من  246مليون دوالر
ً
«اشترى بأموال التأمينات أسهما في شركات
أوروبية وحصل منها على  %90عموالت»

حسين العبدالله

ً ً
ً
المحكمة حددت  27يونيو للنطق بالحكم بعد
«المتهم نفذ مخططا إجراميا محكما
وتصرفاته اتسمت بالضراوة والدهاء والتعقيد» استماعها للمرافعة المثيرة

فـ ـ ــي مـ ــراف ـ ـعـ ــة م ـ ـث ـ ـيـ ــرة شـ ـه ــدتـ ـه ــا م ـح ـك ـمــة
الجنايات ،أمس ،طالبت النيابة العامة بتوقيع
أقصى العقوبة على الرئيس السابق لمؤسسة
التأمينات االجتماعية فهد الرجعان وزوجته،
ورد المبالغ المستولى عليها ،والتي تزيد على
ً
 246مليون دوالر ،معتبرة ما قاما به خيانة
ً
وغدرا بأموال المتقاعدين.
وق ـ ــال مـمـثــل ال ـن ـيــابــة ح ـم ــود ال ـش ــام ــي ،في
مــرافـعـتــه ،إن «االت ـه ــام الـمــوجــه إل ــى الــرجـعــان
كشف أن أداءه لوظيفته كان على نحو منحرف
ً
أن «ما
تـهــاوت بــه قيم ال ــوالء لـلــوطــن» ،مــؤكــدا
ُ ً
أقدم عليه خطر يبلغ في مداه ومحوره نظما
آمنة ويهدد بقلبها على أعقابها ،بعد أن وجد
ّ
ً
ً
ً
مــاذا آمنا لما غله من أمــوال الكويتيين زورا
ً
وبهتانا».

وأضاف أن القضية «قضية فساد ديست بها
قيم األمــانــة ،وانتهكت فيها حرمات الكرامة،
ول ـي ــس أدل ع ـلــى تـهـتــك ع ــرى ال ــوف ــاء لـلــوطــن
والـ ـح ــرص ع ـلــى ث ــروات ــه م ــن أن ي ـب ـتــاع ال ـمــرء
األمــانــة الـتــي تـطــوق عنقه بـعــرض مــن الدنيا
ً
زائل ،ويجترئ عدوانا على أموال المتقاعدين
والـ ـعـ ـج ــزة والـ ـم ــرض ــى م ـم ــن ت ـع ـل ـقــت آمــال ـهــم
بالمؤسسة كجهة أواله ــا الدستور تصريف
شؤون معاشاتهم».
ووصف ُالشامي المتهم بأنه «ال يمتلك أي
عاطفة على قدس المتقاعدين ،أو يرده عن ذلك
نازع من نوازع الشرف ،ويبيع سعي الكادحين
ً
والقاعدين والمرضى ليطوق العالم قصورا
وأرصدة في بنوك شتى».
وهي
العامة
ولفت إلى أن «النيابة
02

األمير ورئيس الوزراء العراقي
بحثا آخر المستجدات
ومكافحة اإلرهاب

اقتصاد

١٠

جانب من مرافعة النيابة أمام المحكمة في قضية الرجعان أمس

تحاول شن هجوم مضاد على ترامب
طهران
ً

السيولة  24.6مليون
دينار ...و«األول» يضغط
على «المؤشر»

طرح «البدائل السكنية
المستردة» بمزاد علني
• أعلنت رفضها عروضا أميركية جديدة للتفاوض • تحدثت عن ابتعاد «لينكولن» لـ  ٧٠٠كيلومتر اقتصاد
للمواطنين
١٢
●

يوسف العبدالله

فــي خطوة تنظيمية للملف اإلسـكــانــي ،اعتمد
مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
إضافة باب جديد إلى الئحة الرعاية ،ببيع البدائل
السكنية ،مــن شـقــق وب ـيــوت وقـســائــم ،المستردة
إل ــى «ال ـمــؤس ـســة» فــي ال ـم ــزاد الـعـلـنــي ،لــأقــدم من
المواطنين من أصحاب الطلبات القائمة ،إلعادة
االستفادة منها.
وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن وزي ــرة
األشـغــال وزيــرة الــدولــة لشؤون اإلسـكــان د .جنان
ً
بوشهري أصدرت قرارا ببدء االستفادة من التعديل
التشريعي األ خـيــر للوحدات السكنية المستردة
من المنتفعين المخالفين لاللتزامات والشروط
الواجبة بقانون والئحة الرعاية السكنية ،أو عدم
وج ــود مـنـتـفــع مـسـتـحــق أو ال ــوف ــاة دون 02

«إيفا فنادق» :هيكلة
القروض الستيعاب بطء
السوق

رؤى عالمية

«االستئناف» تدين 106
موظفين في «الصحة»
بتزوير البصمة
●

عادل سامي

ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ــزوي ــره ــم ب ـص ـم ــة ال ـح ـض ــور
واالن ـصــراف فــي وزارة الصحة ،قضت محكمة
االس ـت ـئ ـن ــاف بـ ــإدانـ ــة  106مــوظ ـف ـيــن بـمـنـطـقــة
ً
األحـمــدي الصحية ،وأص ــدرت ضــدهــم أحكاما
تتراوح بين الحبس  3سنوات مع وقف التنفيذ،
واالمتناع عن النطق بالعقاب ،في حين قضت
ببراءة .3
وقالت مصادر صحية ،إن هذه القضية تعود
إلى عام  2015بعدما ّ
فعلت «األحمدي الصحية»
رقــابـتـهــا عـلــى بـصـمــة ال ـح ـضــور واالنـ ـص ــراف،
مؤكدة أن هناك حاالت تزوير مشابهة في باقي
المناطق ،لكنه لم يتم التنقيب عنها« ،لذا على
تلك المناطق أن تحذو حذو منطقة األحمدي»
وإحكام رقابتها على هذا الملف.
ودعـ ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى ت ـحــويــل أي 02

٠٩-٠٨
نائب قائد الحرس الـثــوري علي فــدوي وعــدد من القياديين خــال تجديد
ً
البيعة للخميني في مرقده بطهران أمس قبل  12يوما من ذكرى وفاته (إرنا)
مــع تــراجــع اح ـت ـمــاالت وق ــوع حــرب
شاملة فــي المنطقة ،بــدا أن إي ــران قد
ّ
غيرت تكتيكها في األزمة األخيرة مع
الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب من
ضبط النفس إلى محاولة شن هجوم
مضاد.
وأعـلـنــت ط ـهــران ،أم ــس ،أنـهــا تلقت
ً
عــروضــا أميركية جــديــدة للتفاوض،
لكنها رفضتها ،فيما بدا أنه انتصار
الستراتيجية رفــض الـتـفــاوض تحت
التهديد.
وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث بــاســم المجلس
األعلى لألمن القومي اإليراني كيوان
خـســروي إن مسؤولين مــن عــدد من
الدول زاروا إيران في اآلونة األخيرة
"معظمهم يمثلون الواليات المتحدة"،
لكن رسالة طهران لهم كانت حازمة.

وكــانــت "ال ـجــريــدة" ان ـفــردت أمــس
األول ب ـن ـش ــر خ ـب ــر ي ـف ـي ــد بـتـسـلـيــم
ُع ـم ــان رس ــال ــة إل ــى ال ـمــرشــد األع ـلــى
اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،تتضمن
فحوى اتصاالت مسقط مع ترامب،
ً
واق ـت ــراح ــا بـعـقــد ل ـقــاء بـيــن الــرئـيــس
األميركي وخامنئي أو مع الرئيس
حسن روحاني في حال حصل على
تفويض كامل للتفاوض.
وبينما قال مصدر ،لـ "الجريدة"،
إن ال ـجــانــب الـعـمــانــي اق ـت ــرح إج ــراء
مفاوضات استكشافية على مستوى
الخبراء في مسقط ،كشف دبلوماسي
ألماني لـ "رويترز" أن ينس بلوتنر،
مــديــر الــدائــرة السياسية فــي وزارة
الخارجية األلمانية ،زار طهران أمس
لــاج ـت ـمــاع م ــع مـســؤولـيــن 02

ماي تؤجل «التصويت الرابع»
على «بريكست» ...ولن تستقيل
ّقررت الحكومة البريطانية المحافظة،
بــزعــامــة تـيــريــزا م ــاي ،تــأجـيــل تصويت
ً
رابع كان مقررا في  7يونيو المقبل على
خطة «بريكست» معدلة كانت ستقدمها
رئيسة الوزراء.
وال تعتزم الحكومة البريطانية اليوم
إعـ ــان خـطـتـهــا ال ـج ــدي ــدة ل ـل ـخــروج من
ً
االتـحــاد األوروب ــي ،حسبما كــان مقررا،
بل لدى العودة من إجــازة البرلمان في
الرابع من يونيو.
وتـ ـتـ ـع ــرض م ـ ــاي ل ـض ـغ ــوط ش ــدي ــدة

ً
لالستقالة بعد عرضها اقتراحا بإجراء
ثان
تصويت في البرلمان على استفتاء ٍ
على «بريكست» ،في محاولة إلقناع حزب
العمال بدعم االتفاق الذي توصلت إليه
مع بروكسل للخروج من االتحاد.
واسـتـقــالــت وزي ــرة ش ــؤون البرلمان،
أنـ ــدريـ ــا لـ ـي ــدس ــوم ،م ـس ــاء أمـ ــس األول؛
ً
احـتـجــاجــا عـلــى االق ـتــراحــات الـجــديــدة.
وبعدما رفــض العماليون االقتراحات،
ب ــات ــت مـ ــاي ت ــواج ــه نـ ـي ــران ال ـم ـعــارضــة
وحزبها.
02

لبنان يضع خطة طوارئ
دبلوماسية بحال وقوع حرب
●

بيروت  -ريان شربل

نفى مصدر لبناني مسؤول «كــل ما يشاع
ح ــول غـيــاب أي مــوقــف رسـمــي مــن الـتـطــورات
المتسارعة في المنطقة والمرتبطة بالتصعيد
ً
بين واشنطن وطهران» ،الفتا إلى أن بالده تعد
خطة طــوارئ دبلوماسية للعمل بها في حال
وقوع حرب بالمنطقة.

وق ــال الـمـصــدر ،فــي اتـصــال مــع «الـجــريــدة»،
أمس ،إن «لبنان ليس بمنأى عن كل ما يحصل،
ً
وهو يدرك حجم التوتر» ،مشيرا إلى أن «الكالم
اإلعالمي ال يفيدنا ،ونحن ندرس كل الخطوات
التي يمكن اتخاذها لتدارك واحتواء أي تدهور
ً
ً
للوضع أكان داخليا أو إقليميا».
وكـشــف أن «ه ــذه الخطة يتم العمل عليها
بـشـكــل س ــري عـلــى أن تـكــون جــاهــزة 02

«هواوي» :بديل «أندرويد» في 2020
«باناسونيك» تعلق توفير المنتجات للشركة الصينية
كـ ـ ـش ـ ــف تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــواوي
الصينية لــات ـصــاالت ،أنـهــا قــد تطرح
نظام التشغيل ا لـخــاص بها للهواتف
الذكية ،وأجـهــزة الكمبيوتر المحمول
ً
في الصين ،بديال لـ «أندرويد» ،بعد أن
أدرج ــت واشـنـطــن الـشــركــة فــي القائمة
السوداء.
وقال رئيس أعمال المستهلكين في
«هـ ـ ــواوي» ري ـت ـشــارد ي ــو ،لـقـنــاة CNBC
األم ـي ــرك ـي ــة ،إن ال ـن ـس ـخــة ال ــدول ـي ــة من
النظام قد تكون جاهزة في الربع األول
أو الثاني من عام .2020

ووقـ ـع ــت «ه ـ ـ ـ ــواوي» ف ــي ورطـ ـ ــة ه ــذا
األسـ ـب ــوع ب ـعــد ق ـ ــرار «غ ــوغ ــل» حــرمــان
أجهزتها من نظام التشغيل Android
الخاص بها ،عقب األمر األميركي بحظر
بيع أو نقل التكنولوجيا األميركية إلى
الشركة الصينية.
وأض ـ ـ ــاف ريـ ـتـ ـش ــارد يـ ــو« :ال ـ ـيـ ــوم مــا
زلنا ملتزمين بـ Microsoft Windows
و ...Google Androidلكن إذا لم نتمكن
من استخدامها ،فستعد هواوي الخطة
 Bالسـتـخــدام نـظــام التشغيل الـخــاص
بنا».
02

كيف يمكن لقوات سورية
الديمقراطية الرد
على التدخل التركي؟
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األمير ورئيس الوزراء العراقي بحثا آخر المستجدات ومكافحة اإلرهاب

سموه أقام مأدبة إفطار على شرف الضيف وناقشا سبل دعم أمن واستقرار العراق

ً
المبارك مستقبال نظيره العراقي لدى وصوله إلى البالد أمس األول

سمو األمير خالل استقباله رئيس الوزراء العراقي

نحن في
مرحلة تصفير
المشاكل
بين بغداد
والكويت

عبدالمهدي

استقبل سمو أمير الـبــاد الشيخ
صباح األحمد ،بقصر دسمان مساء
أمس األول ،بحضور سمو ولي العهد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـم ــد ،سـمــو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
ورئـيــس مجلس وزراء الـعــراق عــادل
عـبــدالـمـهــدي والــوفــد ال ـمــرافــق ،وذلــك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء ت ـبــادل األحــاديــث
الودية في جو جسد روح األخوة وعمق
العالقات الثنائية التي تربط الكويت
بالعراق الشقيق وتعزيزها وتنميتها
وال ـس ـع ــي ال ـم ـت ــواص ــل ل ــارت ـق ــاء بــأطــر
التعاون المشترك في مختلف المجاالت
إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين
الشقيقين ،وسـبــل دعــم أمــن واستقرار
العراق لتحقيق وحدة وسالمة أراضيه
وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة
اإلره ــاب والقضاء عليه ،كما تضمنت
المباحثات بحث القضايا ذات االهتمام
ال ـم ـش ـت ــرك وآخ ـ ـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدات عـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية.
كما أقــام سموه ،بقصر دسمان،
مأدبة إفطار على شرف عبدالمهدي
وال ــوف ــد ال ـمــرافــق ،وذل ــك بمناسبة

زيارته الرسمية للبالد.
وك ــان عبدالمهدي والــوفــد المرافق
قــد وصــل إلــى الـبــاد فــي زيــارة رسمية
قصيرة ،حيث كان في مقدمة مستقبلي
الضيف على أرض مطار الكويت الدولي
سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك ،والنائب
األول لــرئ ـيــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الــدفــاع الـشـيــخ نــاصــر صـبــاح األحـمــد،
ونــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ووزيــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب
رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية
الـشـيــخ خــالــد الـ ـج ــراح ،ون ــائ ــب رئـيــس

مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء رئ ـيــس بـعـثــة الـشــرف
الـ ـم ــرافـ ـق ــة أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ،وع ـ ــدد مــن
الشيوخ والوزراء والمستشارين ،وعميد
الـسـلــك الــدبـلــومــاســي سـفـيــر الـسـنـغــال
لدى الكويت عبداألحد إمباكي ،وكبار
ال ـم ـســؤول ـيــن ب ــدي ــوان رئ ـي ــس مجلس
الوزراء وسفيرا البلدين.
وج ـ ــرت لـلـضـيــف م ــراس ــم اسـتـقـبــال
رسمية ،حيث عــزف خاللها السالمان
الجمهوري العراقي والوطني الكويتي،
وعقب ذلك صافح كبار مستقبليه.

وق ــد غ ــادر رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
والوفد المرافق البالد بعد زيارة رسمية
ق ـص ـيــرة ،وكـ ــان ف ــي وداع ـ ــه ع ـلــى أرض
م ـطــار الـكــويــت ال ــدول ــي الـشـيــخ صباح
الخالد والوزير أنس الصالح ،وعدد من
الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار
المسؤولين في الدولة وديــوان رئيس
مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

المسائل العالقة
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ع ـبــدال ـم ـهــدي ،في

بيان صحافي أمــس األول" ،إنـنــا في
مرحلة تصفير المشاكل بين العراق
والـ ـك ــوي ــت ،وق ـط ـع ـنــا ش ــوط ــا ك ـب ـيــرا،
وتجاوزنا الكثير من المسائل العالقة،
ونضع يدا بيد لبناء مستقبل أفضل
وع ــاق ــات ت ـكــامــل ،ولــدي ـنــا كـثـيــر من
المشتركات والفرص ،وباألخص في
مجاالت البناء واإلعمار والخدمات"،
مضيفا أن "الوفود واللجان المشتركة
قطعت شوطا مهما في بحث ملفات
التعاون في جميع المجاالت ،ونتطلع
إلى المزيد".

صاحب السمو :تفجير مقديشو يتنافى مع الشرائع والقيم
بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
بـبــرقـيــة ت ـعــزيــة إل ــى رئ ـيــس ال ـص ــوم ــال محمد
عبدالله فرماجو ،أعرب فيها سموه عن خالص
تـعــازيــه وص ــادق مــواســاتــه بضحايا التفجير
الذي وقع عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة
مقديشو ،وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا
والمصابين ،راجـيــا سموه للضحايا الرحمة

وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
وأكد سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة
لهذا العمل الشنيع الذي استهدف أرواح األبرياء
اآلمنين والمنافي لكل الشرائع والقيم اإلنسانية.
كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى ملك ماليزيا
السلطان عبدالله ،ابن السلطان أحمد شاهّ ،
عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته

بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ،السلطان أحمد
شاه المستعين بالله ،سائال سموه المولى تعالى
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته،
ويلهم األسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيات تعزية مماثلة.

الجارالله :زيارة عبدالمهدي إيجابية ومثمرة
اللجنة المشتركة وضعت خريطة طريق إلنهاء الملفات العالقة
عقدت مساء أمس األول جلسة
مباحثات رسمية بين الكويت
وال ـع ــراق بــرئــاســة نــائــب رئيس
مجلس الــوزراء وزير الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد ووزي ــر
النفط في العراق ثامر الغضبان
وبمشاركة وفد العراق الشقيق
ال ـمــرافــق لــرئـيــس ال ـ ــوزراء عــادل
عبدالمهدي الذي زار البالد.
وجـ ـ ـ ــرى خـ ـ ــال ال ـم ـب ــاح ـث ــات
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض مـ ـجـ ـم ــل عـ ــاقـ ــات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ــوث ـي ـق ــة وال ـم ـت ـي ـنــة
القائمة بين البلدين الشقيقين
وسبل تنيمتها وتطويرها على
ك ــاف ــة ال ـم ـس ـت ــويــات وفـ ــي شـتــى
الـمـجــاالت بــاإلضــافــة إلــى بحث
عدد من القضايا ذات االهتمام
المشترك بين البلدين الشقيقين.
حـ ـض ــر ج ـل ـس ــة ال ـم ـب ــاح ـث ــات
الرسمية عــن الـجــانــب الكويتي
ك ــل م ــن وزيـ ــر الـمــالـيــة د .نــايــف
الـحـجــرف ،ووزي ــر اإلع ــام وزيــر
الــدولــة ل ـشــؤون الـشـبــاب محمد
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــري ،ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة خ ــال ــد الـ ــروضـ ــان،
ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون
االقتصادية مريم العقيل ،ووزير

النفط وزيــر الكهرباء والـمــاء د.
خالد الفاضل.
كـ ـم ــا حـ ـض ــره ــا ن ــائ ــب وزيـ ــر
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر خ ــال ــد
الجارالله ،ورئيس جهاز األمن
ال ــوط ـن ــي ال ـش ـيــخ ث ــام ــر ال ـع ـلــي،
ومدير عــام الصندوق الكويتي
للتنمية االق ـت ـصــاديــة الـعــربـيــة
عبدالوهاب البدر ،ومساعد وزير
الخارجية لشؤون الوطن العربي
السفير فهد العوضي ،ومساعد
وزيــر الخارجية لـشــؤون مكتب
نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة السفير
أيهم العمر ،والعضو المنتدب
للهيئة العامة لالستثمار فاروق
بستكي ،ووكيل وزارة الداخلية
الفريق عصام النهام ،وعدد من
كبار المسؤولين في الدولة.

زيارة مثمرة
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد نــائــب وزي ــر
الخارجية خالد الجارالله أمس
األول أن زيـ ــارة رئ ـيــس الـ ــوزراء
العراقي عادل عبدالمهدي للبالد
مثمرة وإيجابية وشكلت فرصة
لـتـبــادل اآلراء وبـحــث الـعــاقــات

النيابة لـ «الجنايات» :الرجعان....
تمثل المجتمع في قبلة العدالة بدعواها هذه لم تكن المتهافتة
على االتهام قط ،بل كانت المستجلية لواقع الدعوى في أبعاده
ً
ً
ً
المختلفة دليال وبرهانا وفي قسماته الحقيقية نصا ومعنى؛
ً
ليستبين سبيل المجرمين» ،مــؤ كــدا أن «تلك القضية جعلت
المجتمع الكويتي يرى بعض أشباح إلرث مر أخذ يلوح بوجهه
ً
المشؤوم على البالد من جديد ،غاشيا أحالمهم في عيش رغيد
على نكال الخيانات السابقة».
ً
وأوضح أن ما أقدم عليه الرجعان ،بصفته مديرا للتأمينات،
ً
ً
ي ــرج ــع إلـ ــى ق ـبــل  30ع ــام ــا ح ـيــث اشـ ـت ــرى أس ـه ـم ــا م ــن شــركــة
ً
ســويـســريــة بـمــا ي ـعــادل  9مــايـيــن دي ـنــار ،وأس ـه ـمــا مــن شركة
ً
إيطالية بقيمة  50مليونا ،وأخرى من شركة ألمانية بمبلغ 56
مليون مــارك ألماني عن طريق وسيط خفي يدعى أحمد .ج،
مقابل تقاضي المتهم عموالت أودعت في حسابين يملكهما
بسويسرا.
وذكر أن الوسيط أكد صحة تلك الواقعة لدى سؤال النيابة له
في بريطانيا ،وأن الرجعان اجتمع معه أكثر من مرة في الكويت
ً
ً
وخــارجـهــا ،وطلب منه أن يكون وسيطا خفيا الستثماراته،
وحصل على عموالت شخصية من خالل ذلك تصل إلى ،%90
ً
وذلك رغم أن األموال المستثمرة تعود إلى «التأمينات» ،موضحا
أن النيابة العامة الكويتية طلبت مساعدة قضائية من نظيرتها
السويسرية للوصول إلى حسابات المتهم وزوجته ،والتي تبين
ً
أن عددها  15حسابا ،فتم التحفظ على المبالغ المودعة فيها
والتي قاربت  100مليون دوالر.
وذكر أن «تصرفات الرجعان كانت مشوبة بالضراوة والدهاء،
واتسمت بالتعقيد من أجل تنفيذ مخطط إجرامي محكم وظف
فيه شركاته وزوجته وهياكل مالية أخرى متناثرة حول العالم
لتحصيل عموالت ناهزت  365مليون دوالر».
وبعد سماعها لمرافعة النيابة ،حــددت المحكمة برئاسة
المستشار د .احمد المقلد وعضوية القاضيين أحمد المطوع
ووليد الجالد ،التي سمحت في سابقة قضائية لوسائل اإلعالم
بالحضور وتصوير الجلسة بالصوت والـصــورة ٢٧ ،يونيو
ً
المقبل للنطق بالحكم غيابيا على الرجعان وزوجته.
ً
ومن المتوقع أن يكون الحكم بالسجن  15عاما؛ ألنها عقوبة
الجريمة األشد ،مع إلزام المتهمين برد ما يقارب  246مليون
دوالر ،على أن يسمح القانون لهما في حال عودتهما إلى البالد
ً
بمعارضة الحكم واستكمال إجراءات المحاكمة الحقا.

بين البلدين الشقيقين.
وقـ ــال ال ـجــارال ـلــه ل ــ"ك ــون ــا" إن
ع ـبــدال ـم ـهــدي وال ــوف ــد ال ـمــرافــق
لــه التقيا نـظــراء هــم الكويتيين
حيث تم بحث تفاصيل العالقات
ال ـث ـنــائ ـيــة وأهـ ـ ــم ال ـم ـل ـف ــات ذات
االهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا
عـلــى تـطــويــر وت ـعــزيــز الـتـعــاون
في كل المجاالت "خصوصا أن

هــذه الــزيــارة تــأتــي بـعــد انعقاد
اللجنة الوزارية العليا السابعة
المشتركة" مبينا أنه تم التأكيد
على ما تم االتفاق عليه في تلك
اللجنة.
وأب ــدى الجارالله عــن تفاؤله
في تطوير العالقات بين العراق
والكويت" ،ونعتقد أننا نسير في
اال ت ـجــاه الصحيح فيما يحقق
م ـص ــال ــح ال ـب ـل ــدي ــن وال ـش ـع ـب ـيــن

طرح «البدائل السكنية المستردة»...
وجود أسرة ،أو التنازل النهائي ،وغيرها من الحاالت.
وأوضـحــت الـمـصــادر أن البديل المسترد سيتم تقييمه ،وفي
حال وجــود زيــادة في البناء بالنسبة للبيع ،أو عن مبلغ القرض
ُ
بالنسبة للقسيمة ،تقيم هــذه ا لــز يــادة مستقلة ،مبينة أن لجنة
المزايدات ستتولى اإلج ــراء ات المتعلقة ببيع البدائل المستردة
بالمزاد العلني ،على أن تتم الترسية على أعلى سعر ،وإذا لم يتقدم
مشتر في جلسة البيع تعاد المزايدة مع نقص نسبة العشر من
الثمن األساسي.
وأضافت أنه في حال عدم إتمام البيع لمستحقي الرعاية السكنية
ً
تعاد المزايدة للمواطنين كافة ،وفقا للسعر األساسي لبيع البديل
ُ
المسترد ،على أن ترفع مذكرة إلى مجلس إدارة المؤسسة التخاذ
قرار في حال عدم البيع ،مشيرة إلى أن القرار يحظر على الشخص
الواحد الحصول على أكثر من بديل مسترد بطريق المزاد العلني،
على أن يتولى بنك االئتمان الكويتي شأن البدائل التي ستطرح
بالمزاد لموافاة المؤسسة بآخر مديونية بشأنها.
وأفادت بأن عائدات بيع البدائل المستردة إلى المؤسسة تضاف
إلــى رأسمالها ،بعد خصم المديونية المستحقة لبنك االئتمان،
إن وجــدت ،وخصم قيمة الــزيــادة في البديل السكني ،إن وجــدت،
وتحويلها إلى ذوي الشأن.

«االستئناف» تدين ...106
حاالت تزوير للبصمة إلى النيابة العامة ،مشددة على أن تلك
ال ـحــاالت تمثل جريمة تـعـ ٍّـد على الـمــال ال ـعــام« ،وعـلــى اإلدارة
القانونية في الوزارة أن تنتبه إلى خطورة هذه الجرائم ،وعدم
تستر أي أحد عليها».

طهران تحاول شن هجوم مضاد...
إيرانيين ،في محاولة لتهدئة التوترات في المنطقة ،واحتماالت
الحفاظ على االتفاق النووي الذي أبرم في عام . 2015
وقال الدبلوماسي إن "الموقف في الخليج والمنطقة والوضع
ً
ً
ً
المتعلق باتفاق فيينا النووي خطير جدا" ،مؤكدا أن «هناك خطرا
ً
ً
حقيقيا من حدوث تصعيد ،...وأن الحوار مهم جدا».
في السياق نفسه ،اعتبر رئيس هيئة األركــان العامة للقوات
المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقري ،أمس ،أن المواجهة بين

الـشـقـيـقـيــن ويـ ـع ــزز عــاقــاتـهـمــا
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل األوض ـ ـ ـ ــاع
الصعبة التي تمر بها المنطقة".
وبسؤاله عما إذا كانت هناك
أي اتفاقيات أو مــذكــرات تفاهم
ق ــد وقـ ـع ــت خ ـ ــال ال ـ ــزي ـ ــارة ق ــال
الجارالله ،إن "االتفاقيات سبق أن
وقعت خالل اجتماعات اللجنة
ال ــوزاري ــة الـعـلـيــا الـمـشـتــركــة في
وقــت سابق من هــذا الشهر لكن

المعهد الدبلوماسي يقيم
دورة للملحقين العسكريين
●

جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية العراق
ما تم الحديث عنه خالل الزيارة
هــو بحث فــي التفاصيل وطــرح
رؤى مستقبلية في إطار العالقة
األخوية".
وأض ــاف أن اللجنة الــوزاريــة
وضعت خريطة طريق واضحة
ً
تـمـهـيــدا لــانـتـهــاء م ــن الـمـلـفــات
ال ـم ـه ـمــة ال ـعــال ـقــة ب ـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين.

ً
إيران والواليات المتحدة هي "صراع إرادات" ،معتبرا أن واشنطن
تضخم خطر الحرب ،وأن طهران انتصرت في الحرب النفسية ،في
وقت زعم قائد البحرية اإليرانية العميد حسین خانزادي ،أمس ،أن
حاملة الطائرات األميركية "أبراهام لينكولن" ابتعدت عن سواحل
إيران مسافة  700كيلومتر.
جاء ذلك ،في وقت قدمت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)
خططها إلى البيت األبيض إلرسال ما يصل إلى عشرة آالف جندي
إضــافــي لمنطقة الـشــرق األوس ــط ،فــي خـطــوة مــن شأنها تعزيز
الدفاعات ضد التهديدات اإليرانية المحتملة ،حسبما نقلت وكالة
أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين.
٢٢

لبنان يضع خطة طوارئ...

ً
خالل األسابيع القليلة المقبلة» ،الفتا إلى أن «لبنان يرغب في أن
ً
يكون جاهزا في حال حصول أي طارئ».
وأضــاف أن «الخطة تقضي بأن يتسلم كل السفراء اللبنانيين
المعتمدين لدى الدول العظمى تعليمات مسبقة تخولهم التحرك
ً
سريعا للضغط على عواصم القرار في حال اقتضى األمر ذلك».
ً
ُ
وتــابــع« :السيناريو المتوقع ،الــذي يــدرس حاليا ،هو احتمال
اعتداء إسرائيل على لبنان ،وفي تلك الحالة يقوم السفراء بإجراءات
ً
مدروسة مسبقا ومتزامنة ،بجميع الدول إليصال وجهة نظر لبنان،
ومحاولة الحد من العدوان».
ويتخوف مراقبون أن تندلع مواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل
الخليج.
بسبب التوتر في
ّ
وكــانــت واشنطن ح ــذرت إي ــران و«وكــاء هــا» مــن شــن أي هجوم
يستهدف مصالحها أو أحد حلفائها.
وقـبــل يــومـيــن أبـلــغ مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ديفيد
ساترفيلد الجانب اللبناني خالل زيارته لبيروت ،قلق بالده من
ً
محاوالت التصعيد بالمنطقة ،مؤكدا «أهمية بقاء لبنان بمنأى عن
أي محاولة الستخدام أراضيه في سياق التصعيد اإلقليمي ،لما
قد يكون له من تداعيات خطيرة على استقراره».

ماي تؤجل «التصويت الرابع»...
وقال تقرير نشرته صحيفة «التايمز» إن ماي ستستقيل اليوم،
ً
إال أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نفى ذلك ،مؤكدا أن
تيريزا ستكون في منصبها عندما يزور الرئيس األميركي دونالد
ترامب بريطانيا في  3يونيو المقبل.

ّ
وحذر من انزالق المنطقة إلى حرب
مدمرة على خلفية التوتر المتصاعد
بين إيران والواليات المتحدة ،مؤكدا أن
"العراق لن يدخل في سياسة المحاور
واالصطفافات واإلدان ــات واالتهامات،
ونــرجــو أن تخرج المؤتمرات العربية
واإلس ــام ـي ــة الـمـقـبـلــة ب ـخ ـطــاب تـهــدئــة
ي ـخــدم اس ـت ـقــرار الـمـنـطـقــة ال ـتــي عــانــت
ويالت الحروب والدمار".
وأردف أن "الوضع حساس وخطير،
ون ـخ ـشــى انـ ـ ــزالق الـمـنـطـقــة إلـ ــى حــرب
مدمرة ،وعلينا التعاون وتشجيع جهود
االستقرار ونزع فتيل الحرب".
وأوض ــح عبدالمهدي أن "الحكومة
ال ـعــراق ـيــة تـعـمــل بـجــد لـخــدمــة شعبها
وتـ ـط ــوي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
أشقائنا وجيراننا ،وإبعاد الخطر عن
شعوبنا وبلداننا ونزع فتيل األزمات،
وه ـ ـ ــي حـ ـك ــوم ــة ت ــرسـ ـي ــخ االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
وخـ ــدمـ ــات وإصـ ـ ـ ــاح ،ون ــري ــد أن ن ـبــدأ
ب ــداي ــة م ـث ـمــرة ف ــي عــاقــات ـنــا الـثـنــائـيــة
ف ــي ظ ــل ت ــوج ـه ــات الـ ـع ــراق وان ـف ـتــاحــه
واسـ ـتـ ـق ــراره ،وم ــا ي ـش ـهــده م ــن تــوقـيــع
اتفاقات ومشاريع عمالقة مع مختلف
دول الجوار والدول الصديقة".

ناصر الخمري

نظم معهد سعود الناصر
الــدب ـلــومــاســي ال ـكــوي ـتــي في
مقره دورة تدريبية خاصة
بالملحقين العسكريين الذين
تـ ـق ــرر ن ـق ـل ـهــم ال ـ ــى مـخـتـلــف
ال ـ ـس ـ ـف ـ ــارات وال ـم ـل ـح ـق ـي ــات
العسكرية لدى الدول األخرى.
وذكـ ـ ــر بـ ـي ــان ل ـل ـم ـع ـهــد أن
ال ــدورة تتضمن الـعــديــد من
ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـلــق
بـ ـ ــال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــي
للملحقين العسكريين ومنها
اإلتـ ـيـ ـكـ ـي ــت وال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول
واساسيات سياسة الكويت
ال ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـح ــدث
عنها مــد يــر المعهد السفير
عبدالعزيز الشارخ.
وأشار البيان إلى أن الدورة
تـضـمـنــت م ـحــاضــرة لمساعد
وزير الخارجية لشؤون مكتب
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـش ـي ــخ
أحمد الناصر تمحورت حول
اهتمامات السياسة الكويتية
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة واالزم ـ ــة

أحمد الناصر

الراهنة بين اي ــران والــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،واألزمـ ـ ـ ــة الـيـمـنـيــة
ومـ ـس ــاع ــي الـ ـك ــوي ــت ح ــول ـه ــا،
واألزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ،وال ــوض ــع
الراهن للقضية الفلسطينية،
ً
فضال عن عالقة قطر ببعض
الدول الخليجية.
وأوض ـ ــح أن مـســاعــد وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون الـمــراســم
السفير ضــاري العجران ألقى
مـحــاضــرة تتعلق بــالـجــوانــب
ال ـبــروتــوكــول ـيــة ال ـتــي يـحـتــاج
اليها الملحقون العسكريون.

وم ــع ان ـطــاق م ــاراث ــون انـتـخــابــات الـبــرلـمــان األوروبـ ـ ــي ،أ ّمــس،
مــن بــريـطــانـيــا وهــول ـنــدا ،والـ ــذي سيستمر حـتــى األحـ ــد ،توقعت
استطالعات رأي هزيمة مدوية للمحافظين بقيادة ماي ،مشيرة في
الوقت نفسه إلى أن حزب بريكست بقيادة نايجل فاراج ،هو الحزب
الذي يحظى بأكبر دعم بين البريطانيين خالل هذه االنتخابات،
إذ رجحت االستطالعات حصوله على  %38من أصوات الناخبين.
(لندن ـ ـ وكاالت)

«هواوي» :بديل «أندرويد»...
وأكد ريتشارد يو« :ال نريد أن نفعل هذا ،لكننا سنضطر إلى
ذلك بسبب الحكومة األميركية .أعتقد أن هذا النوع من األمور،
ً
لن يكون مجرد أخبار سيئة بالنسبة لنا ،ولكن أيضا للشركات
ً
األميركية ألننا ندعمها» ،مضيفا «ال نريد القيام بذلك ،ولكن ليس
لدينا خيار آخر».
وك ــان ــت صـحـيـفــة «غ ـل ــوب ــال ت ــاي ـم ــز» ،وه ــي صـحـيـفــة صينية
تديرها الــدولــة ،االثنين الماضي ،ذكــرت أن المنصة -المسماة
ً
« -»HongMengتخضع الختبار ،وستحل تدريجيا محل نظام
أندرويد ،بحسب ما نقلته «فرانس برس».
على صعيد متصل ،أبــدت الشركات اليابانية ردة فعل على
العقوبات األميركية على «هواوي» ،إذ تعتزم شركة باناسونيك
لإللكترونيات تعليق توفير بعض المكونات للشركة الصينية.
وقالت «باناسونيك» ،في بيان أمس ،إنه يتعين عليها تعليق
التعامالت مع «هواوي» ،والشركات الـ  68التابعة لها ،بعد الحظر
ً
الـصــادر عن اإلدارة األميركية ،الفتة إلــى أنها تــدرس حاليا أي
المنتجات يمكن أن تخضع لعقوبات واشنطن.
وعلقت شركات الهواتف اليابانية بيع أجهزة هواوي الجديدة،
ً
وال تريد قبول طلبات جديدة ،خوفا من أن «غوغل» قد ال تستمر
في تقديم خدمتها مثل نظام أندرويد للشركة الصينية.
َ
ُيــذكــر أن «ه ــواوي» تلقت مكونات تقدر قيمتها بـ  6مليارات
دوالر ،العام الماضي ،من شركات يابانية مثل باناسونيك.
وأف ــادت هيئة اإلذاع ــة البريطانية «بــي بــي س ــي» ،بــأن شركة
«إي ــه آر إم» الـبــريـطــانـيــة لتصنيع الــرقــائــق اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،التي
تمتلكها شركة سوفت بنك اليابانية ،قطعت عالقتها التجارية
مع «هواوي».
ويـشــار إلــى أنــه بــدون الحصول على رخصة فــي بريطانيا ،لن
تتمكن «هواوي» من تطوير معالجات تعتمد على تصميم «إيه آر إم».
(د ب أ)
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محليات
«التخطيط» :توسيع قطاع «التجزئة» بالمناطق السكنية
بهدف منافسة الجمعيات التعاونية وخفض أسعار السلع للمستهلكين
محمد الجاسم

الجمعيات تستحوذ
على  ٪75من
تجارة التجزئة...
واالقتراح يخفض
األسعار ٪٢٥

أوص ـ ـ ــى ت ـق ــري ــر فـ ــي ال ـخ ـطــة
الخمسية المقبلة 2025-2020
لألمانة العامة للمجلس األعلى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـي ــة بـفـتــح
المجال أمام قطاع التجزئة في
المناطق السكنية.
وذكـ ـ ــر ال ـت ـق ــري ــر أن تــوسـيــع
قطاع التجزئة سيضفي قيمة
التنافس في المنطقة السكنية
مــع الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة في
ظ ــروف مــؤاتـيــة وصـحـيــة ،مما
سيؤدي الى انخفاض االسعار
بـنـسـبــة ت ـت ـعــدى  25ف ــي الـمـئــة
للسلع والمنتجات.
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى ان ال ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية تستحوذ على أكثر
م ــن  75ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ت ـج ــارة
التجزئة فــي الــدولــة ،مبينا أن
مـ ـح ــات ال ـت ـج ــزئ ــة الـ ـت ــي ت ـقــدم
المساعدة بفعالية وكفاءة أثناء
عملية الـشــراء تــزيــد مبيعاتها
وتـ ـ ـ ـث ـ ـ ــري الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق الـ ـمـ ـحـ ـل ــي،
خصوصا مع الزيادة السكانية
التي تطرأ على الــدولــة ،والتي
ت ـح ـت ــاج الـ ـ ــى خـ ــدمـ ــات ت ـســوق
أوسع.
وأفـ ــاد ب ــأن ت ـج ــارة الـتـجــزئــة

•

قطاع التجزئة
ت ـت ـم ـيــز ب ــأن ـه ــا تـ ـق ــوم ب ـت ـعــزيــز
وج ـ ــود ت ـفــاعــل ب ـش ـكـ ٍـل مـبــاشــر
م ــع األف ـ ـ ــراد م ــن الـمـسـتـهـلـكـيــن
والـعـمــاء النهائيين ،كما يعد
حجم وكميات المبيعات كبيرا
تقريبا ،وتــواجــه انخفاضا في
قـيـمــة الـسـعــر ال ـن ـقــدي الـخــاص
بـهــا ،مقارنة بتكلفة التصنيع
والـتـصــديــر ،مما يـعــود بالنفع
عـلــى المستهلك ،و ت ـقــوم كذلك

ب ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــروض م ـب ـي ـع ــات
معتمدة على الترويج باالضافة
الى انها تساهم في توفير فرص
العمل لكل األف ــراد مــن مختلف
الفئات العمرية.
وت ـع ـت ـب ــر ت ـ ـجـ ــارة ال ـت ـج ــزئ ــة
أو م ــا يـسـمــى ال ـب ـيــع الـقـطــاعــي
متخصصة فــي بـيــع الـسـلــع أو
البضائع من مكان محدد ،مثل
متجر أو دكــان أو كشك ،أو عن

 25مليون دينار لتزويد
بوبيان بـ «الكهرباء»

ط ــري ــق ال ـب ــري ــد ،ف ــي م ـســاحــات
صـغـيــرة أو فــرديــة لالستهالك
المباشر مــن جانب المشتري،
ويمكن أن يشمل البيع القطاعي
خــدمــات إضــافـيــة موسعة مثل
البريد ،وتعتبر مناطق وأماكن
البيع المعتمدة على التجزئة
من أكثر أنواع األعمال التجارية
المنتشرة في كل دول العالم.

سيد القصاص

أدرجــت وزارة الكهرباء والماء ضمن خطتها للعام المالي
 2020-2019مشروعا لتزويد ميناء مـبــارك وجــزيــرة بوبيان
بالطاقة الكهربائية ،إذ رصدت الوزارة  53مليون دينار ضمن
ميزانيتها كتكلفة تقديرية لتغطية أعمال المناقصات المزمع
اإلعداد لها وطرحها خالل السنة المالية الجارية.
وأوض ـح ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي الـ ـ ــوزارة أن األع ـم ــال الـتــي
يتضمنها المشروع تركيب وتزويد محطتي تحويل رئيسية في
بوبيان بكلفة إجمالية  25مليون دينار ،وبمدة تنفيذ  24شهرا.
وأف ـ ــادت ب ــأن ال ـ ــوزارة ب ـصــدد اإلع ـ ــداد والـتـجـهـيــز ل ـعــدد من
المناقصات المستقبلية ،لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لميناء
مبارك الكبير وجزيرة بوبيان ،بالتوازي والتنسيق مع خطط
وبرامج تنفيذ الميناء ،الذي تنفذه وزارة األشغال العامة حاليا،
إضافة إلى جزيرة بوبيان التي تسعى الدولة حاليا لتحويلها
الى منطقة اقتصادية وعمرانية جاذبة.
واشارت المصادر الى ان مشاريع الكهرباء ،التي وضعتها
الوزارة ضمن خطتها للعام المالي الجاري ،تأتي ضمن التزام
الــوزارة بتوفير خدمتي الكهرباء والماء للمشاريع العمرانية
الجديدة.
وقــالــت إن ال ـ ــوزارة وض ـعــت فــي خطتها وض ـمــن برامجها
التحضير والتجهيز لجميع المتطلبات التي تلزم هذه المشاريع
وإعداد وتجهيز المناقصات الخاصة بها كل قطاع فيما يخصه،
س ــواء قـطــاعــات شـبـكــات الـتــوزيــع والـنـقــل أو مـشــاريــع الـمـيــاه،
لضمان توفير الخدمتين الهامتين الى مشروع من أهم مشاريع
الــدولــة الحيوية ،ميناء مبارك وجــزيــرة بوبيان ،والتي تعول
عليه الدولة في احداث التنمية المنشودة وتحقيق رؤية .2035

اختبارات «إشرافية الرياض» تبدأ  29الجاري وبقية المراحل لم تحسم
• الحربي والسلطان بحثا المواعيد وحسمها النهائي بعد عطلة العيد
• طلبة «الثانوية» واصلوا اختباراتهم بـ «اإلنكليزية» واختلفوا بشأن صعوبتها
•

فهد الرمضان

ب ـي ـن ـمــا أعـ ـل ــن ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
لـلـتـعـلـيــم ال ـع ــام ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة،
أسـ ــامـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ،تـ ـح ــدي ــد م ــوع ــد
انطالق المرحلة األولى لمرحلة رياض
األطفال من االختبارات اإللكترونية
للوظائف اإلشرافية التعليمية ،يوم
األربعاء  29الجاري ،كشفت مصادر
تربوية مطلعة أن مواعيد اختبارات
بقية المراحل الدراسية لم تحسم بعد
حتى نهاية دوام أمس.
وقــالــت ال ـم ـصــادر لـ ـ "ال ـجــريــدة" إن
وكيل الوزارة ،د .سعود الحربي ،عقد
اجتماعا مطوال مع السلطان لبحث
قـ ـ ــرارات ت ـحــديــد مــواع ـيــد اخ ـت ـبــارات
الوظائف اإلشرافية التعليمية ،الفتة
إلــى أن قــرار تحديد موعد اختبارات
رياض األطفال اتخذ ،في حين لم يتم
حسم مواعيد اختبارات بقية المراحل
الدراسية.
ورجـحــت أن يتم عقد االخـتـبــارات
لبعض المراحل في سبتمبر المقبل،
ن ـظ ــرا لـضـيــق ال ــوق ــت ،م ـس ـتــدركــة أن

عملية اتخاذ القرار بشأن المواعيد
ُ
لم تحسم بعد ،وتخضع للنقاش من
الجهات المختصة في إدارة التنسيق
ومتابعة التعليم الـعــام ،والفـتــة إلى
أن ال ـق ــرار ال ـحــاســم ب ـشــأن الـمــواعـيــد
لبقية ا لـمــرا حــل سيتخذ عقب عطلة
عيد الفطر.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،ق ــال السلطان،
فــي بـيــان لــه ،إن المرحلة األول ــى من
االخ ـت ـب ــارات اإللـكـتــرونـيــة للوظائف
اإلشرافية التعليمية ،ستشمل جميع
المرشحين بمرحلة ريــاض األطفال
لــوظ ـي ـفــة (م ــدي ــرة م ــدرس ــة ،وم ــدي ــرة
م ـســاعــدة ،وم ـشــرفــة فـنـيــة ،ومــوجـهــة
فـنـيــة) بجميع ا لـمـنــا طــق التعليمية،
وإدارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة ا لـ ـخ ــا ص ــة ،وإدارة
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص ،م ــوضـ ـح ــا أن ـه ــا
ستبدأ في  29الجاري ،وتستمر حتى
 3يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،ب ـمــركــز ال ـتــدريــب
بالجابرية.
وأشار إلى أن االختبار اإللكتروني
سيكون لمدة ساعتين وربع الساعة،
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا إلــى
الساعة الثانية عشرة والربع ،حسب

التخصصات والــوظــائــف الـمــذكــورة
بالجدول المرفق أسفل البيان.

ضمن المناهج
إل ــى ذلـ ــك ،واصـ ــل طـلـبــة الـثــانــويــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة أداء اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ـ ـهـ ــم ،ح ـيــث
أدى طـلـبــة ال ـق ـســم الـعـلـمــي واألدبـ ــي
اختباراتهم في مادة اللغة اإلنكليزية،
ووص ــف بـعــض الـطـلـبــة االخ ـت ـبــارات
بالصعبة ،في حين أكــد آخــرون أنها
ج ــاء ت مـنــاسـبــة لـمـسـتــواهــم وضمن
ال ـم ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة ال ـتــي درســوهــا
خالل العام.
وقــال الطالب محمد منصور (من
مدرسة أكاديمية الكويت) إن اختبار
ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ل ــم ي ـكــن س ـهــا أو
ص ـع ـبــا ،ل ـكــن األس ـئ ـلــة كــانــت غليظة
إلــى حد مــا ،وتحتاج إلــى المزيد من
المراجعة قبل تسليم ورقة االختبار،
ف ــي ح ـي ــن ع ــارض ــه ال ـط ــال ــب يــوســف
زين الدين الذي أكد أن اختبار اللغة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة جـ ــاء ب ــاألس ـئ ـل ــة ال ـمــرنــة
وا لـسـهـلــة ،فقط مــا يتعلق بالتعبير

جانب من اختبارات أمس
يحتاج إلى المزيد من التركيز ،حيث
قدم قصارى جهده باالختبار ،متمنيا
الدرجة الفائقة.
وذك ــرت الطالبة آالء محفوظ (من

مــدرســة األكــاديـمــة العربية الثانوية
لـلـبـنــات بــالـقـســم األدبـ ــي) أن اخـتـبــار
م ــادة اللغة اإلنكليزية الـيــوم (أمــس)
كـ ـ ـ ــان مـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــازا وم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــا ل ـج ـم ـيــع

«هيئة اإلعاقة» :زيادة اللجان الطبية
ُ
المستخدمة لألجهزة الذكية إلى 5
أكدت المبيلش ،أن «الهدف
من استخدام األجهزة
اللوحية الذكية في كتابة
التقارير الطبية مواكبة التطور
التكنولوجي وتوفير الوقت
والجهد ،ودرء أي حاالت
تالعب أو إدخال خاطئ
للبيانات».

•

جورج عاطف

كـشـفــت نــائ ـبــة م ــدي ــرة الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة
لقطاع الخدمات الطبية والنفسية
واالجـتـمــاعـيــة بــاإلنــابــة ،هـنــادي
ال ـم ـب ـي ـلــش ،ع ــن "زيـ ـ ـ ــادة ال ـل ـجــان
ال ـط ـب ـي ــة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة خــال ـهــا
األجهزة اللوحية الذكية في كتابة
التقارير الطبية إلى  5لجان ،عقب
ن ـج ــاح ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـف ـع ـلــي ل ـهــذه
العملية في لجنتين طبيتين".
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـل ــش ،فــي
تصريح صحافي ،أن "الهدف من
استخدام األجهزة اللوحية الذكية
في كتابة التقارير الطبية مواكبة
ال ـت ـطــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي وتــوفـيــر

الوقت والجهد ،ودرء أي حاالت
تالعب أو إدخال خاطئ للبيانات،
مــن خ ــال إدخ ــال نتيجة الحالة
بنفس الــوقــت ،وظـهــور االعتماد
اآللي والتوقيع اإللكتروني فورا
لألطباء" ،مشيرة إلى أنه "سيتم
تخصيص كــود ألطـبــاء اللجان،
ال ــذي ــن يــدخ ـلــون ب ــدوره ــم الــرقــم
المدني للمعاق عبر النظام ،حيث
يظهر أمامهم التاريخ المرضي
كامال ،ومن ثم يتم إدخال التقرير
الجديد بدرجة اإلعاقة ونوعها".

الربط اآللي
وق ــال ــت الـمـبـيـلــش إن "الـهـيـئــة
مستمرة في انجاز عملية الربط
اآللي مع الجهات الحكومية ذات

ً ً
العالقة ،وسيتم قريبا جدا الربط
ً
اآللي مع وزارة الدفاع ،فضال عن
تطبيق الموظف الشامل ،ووضع
ت ــابـ ـل ــت ف ـ ــي صـ ـ ـ ــاالت اس ـت ـق ـب ــال
ال ـمــراج ـع ـيــن يـتـسـنــى م ــن خــالــه
تقييم أداء الـهـيـئــة ،وم ــدى رضــا
المعاق عنه عقب إنجاز معاملته،
م ــن خ ـ ــال ت ـس ـج ـيــل مــاح ـظــاتــه
والسلبيات التي واجهته لتالفيها
خالل المراجعة المقبلة".
وفيما يخص القطاع الطبي،
ب ـي ـن ــت أن "األمـ ـ ـ ـ ــور ت ـس ـي ــر عـلــى
مـ ــا ُيـ ـ ـ ــرام وف ـ ــي تـ ـط ــور م ـس ـت ـمــر،
ً
خـ ـص ــوص ــا عـ ـق ــب صـ ـ ـ ــدور قـ ــرار
الالئحة المالية الخاصة بــإدارة
رعـ ــايـ ــة الـ ـمـ ـع ــاقـ ـي ــن ،وال ـ ـتـ ــي مــن
خ ــالـ ـه ــا س ـي ـت ــم الـ ـ ـص ـ ــرف ع ـلــى

العوضي :اجتماع قريب مع جمعيات
الصم لحل مشكالتهم
شفيقة العوضي

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة د .شفيقة العوضي ،عن "اجتماعها،
عقب العيد الفطر المبارك ،بجمعيات النفع
العام المعينة بشؤون الصم ،للوقوف على
مشكالتهم و مـحــاو لــة إ يـجــاد حـلــول جــذر يــة
لها ،خصوصا فيما يتعلق بمدربي لجنة
اإلش ـ ـ ــارة" ،الف ـت ــة إل ــى أن "ال ـع ـمــل ج ــار عـلــى

تطبيق ا ل ـقــرارات التنظيمية السابقة التي
أ نـجــز تـهــا الهيئة فيما يـخــص بـكــود البناء
وعملية الدمج التعليمي" ،مؤكدة أن "الهيئة
لن تصدر قرارا إال بوجود ممثلين عن ذوي
اإلعاقة ،ليكون مبينا على تجربة حية".

هنادي المبيلش

ال ـ ـم ـ ـعـ ــايـ ــدات ومـ ـ ــابـ ـ ــس ال ـع ـي ــد
وال ـق ــرق ـي ــان وم ـ ـصـ ــروف الـجـيــب
بصورة أوضح وأسهل" ،مشيرة
إلى أن "هناك لجنة مشتركة بين
الهيئة ووزارة الصحة ،لتفعيل
ال ـ ـقـ ــرارات الـطـبـيــة الـ ـص ــادرة عن
ال ـه ـي ـئ ــة ،خ ـص ــوص ــا ال ـ ـمـ ــادة 39
الخاصة بمرافقة المريض ،والتي
كانت تصدر قديما من المجلس
ً
الطبي ،وحاليا صدر من الهيئة،
فضال عــن عملية نقل المعاقين
إلى المستشفيات وبعض األمور
األخرى".

ازدواجية الصرف
وأكـ ــدت الـمـبـيـلــش أن "الهيئة
تـسـعــى إل ــى إت ـم ــام ال ــرب ــط اآلل ــي
مــع وزارة ال ـشــؤون االجتماعية،
ليتسنى مـنــع عملية ازدوا ج ـي ــة
صـ ــرف ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـش ـهــريــة"،
مؤكدة "استمرار العمل على منع
ازدواج ـيــة الـصــرف ،حفاظا على
المال العام ،إضافة إلى أن هناك
تعاونا جادا بين الهيئة ووزارة
الــداخ ـل ـيــة إلت ـم ــام عـمـلـيــة الــربــط
اآللي بين الجانبين".

الخضر يستقبل قائد قوة
الواجب المختلطة 152

استقبل رئيس األركان العامة
للجيش الفريق الركن محمد
الخضر ،بمكتبه ،صباح امس،
قائد قوة الواجب املختلطة
( 152مقرها بمملكة البحرين)
العقيد الركن بحري مبارك
علي الصباح.
واستمع الخضر إلى إيجاز
مفصل عن املهام والواجبات
املناطة بالقوة ،كما اطلع
على اخر املستجدات ومدى
الجاهزية الفنية واالدارية لها.

زكاة العثمان وزعت
مساعدات غذائية

وزعت لجنة زكاة العثمان
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية مساعدات غذائية
ً
متنوعة شملت سالال غذائية
وكوبون مشتريات وتمورًا
وغيرها من االحتياجات
الضرورية ،استفاد منها أكثر
من  1500شخص من األسر
املتعففة داخل الكويت.
وقال املدير العام للجنة
أحمد الكندري ،في تصريح
صحافي أمس" ،نحرص في
شهر رمضان املبارك على
تقديم الدعم الالزم لألسر
والعوائل الكريمة التي تعيش
معنا بالكويت" ،مؤكدًا أن
شهر رمضان يشهد تسابقًا
محمومًا من أهل الكويت على
فعل الخيرات واملشاركة في
أعمال البر واإلحسان .وأوضح
الكندري أن املساعدات شملت
تقديم  300سلة غذائية ضمت
املواد الغذائية الضرورية
كذلك توزيع كوبونات
مشتريات لألسر املستفيدة.

إخراج الزكاة برمضان
ابتغاء مضاعفة األجر

مستويات الطلبة ،وبإمكان الجميع
حله والحصول على عالمات ممتازة،
متمنية أن تكون االختبارات القادمة
بنفس المستوى.

«الشباب» :دور مهم للمجلس الشبابي
في تحقيق رؤية «كويت »2035

المبيلش :ربط آلي مع «الشؤون» لمنع ازدواجية صرف المساعدات

سلة أخبار

أكد المدير العام للهيئة العامة
للشباب عبدالرحمن المطيري
أهمية دور المجلس الشبابي في
تطوير وتعزيز العمل الشبابي
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ووضـ ـ ـ ـ ــع ال ـخ ـط ــط
واإلستراتيجيات إلقامة البرامج
واألن ـش ـطــة وف ــق رؤيـ ــة شبابية
عـصــريــة لتحقيق رؤي ــة "كــويــت
جديدة ."2035
وق ـ ـ ــال ال ـم ـط ـي ــري ،فـ ــي كـلـمــة
خـ ــال ل ـقــائــه أع ـض ــاء المجلس
الشبابي فــي المكتبة الوطنية،
أم ــس األول ،بمناسبة تشكيل
الـمـجـلــس الـتــأسـيـســي الـ ــذي تم
ً
ً
أخيرا ،إن الهيئة ستقيم مخيما
ألعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس ف ــي يــونـيــو
المقبل مدة شهر كامل إلعدادهم
للقيام بالمهام المنوطة بهم في
المجلس لتفعيل العمل الشبابي
وتحقيق الريادة للشباب وصنع
القرار في البرامج الشبابية.
وأعــرب عن تفاؤله في نجاح
عـمــل الـمـجـلــس عـقــب استماعه
آلراء وأفكار الشباب المميزة في
ً
ً
هذا اللقاء ،مبينا أن الـ  182شابا
وش ــاب ــة م ـمــن ان ـط ـب ـقــت عليهم
الـ ـش ــروط ال ـخــاصــة لــان ـض ـمــام
للمجلس مــن محافظات البالد
الـســت يتمتعون بـسـيــرة ذاتـيــة
مميزة في هذا المجال.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري أن
هـ ــذا ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـت ــأس ـي ـس ــي
ل ـل ـش ـب ــاب ع ـل ـي ــه مـ ـه ــام ك ـب ـيــرة
الس ـي ـمــا ف ــي تـحـقـيــق انـطــاقــة
م ـه ـمــة ل ـل ـم ـج ـلــس ،إل ـ ــى جــانــب
أن ــه سـيـمـهــد ال ـطــريــق إلن ـجــاح
المجالس المقبلة ويكون بمنزلة

قال رئيس لجنة زكاة
كيفان التابعة لجمعية
النجاة الخيرية الشيخ عود
الخميس ،إن العمل الخيري
الكويتي يشهد خالل شهر
رمضان تسابقًا محمومًا من
أهل الخير الذين يحرصون
على إخراج زكواتهم في
ً
شهر الصيام ،وذلك أمال في
مضاعفة األجر والثواب في
هذه األيام املباركة.

الحرارة تالمس  45درجة
عبدالرحمن المطيري

الــذاكــرة المؤسسية للمجالس
المقبلة.
وأوضح أن الهيئة لن يكون لها
تدخل بعمل المجلس وقــراراتــه
ً
وسيكون دوره ــا مقتصرا على
تقديم الدعم اللوجستي للمجلس
ً
والعون والمشورة ،مؤكدا ثقته
ب ـ ـقـ ــدرات الـ ـشـ ـب ــاب الـكــويـتـيـيــن
بإنجاح عمل المجلس وتحقيق
أهــدافــه بتنمية وتطوير العمل
الشبابي في البالد .وأكد الشباب
فــي مــداخــاتـهــم خــال الـلـقــاء أن
طموحهم كبير في صنع التغيير
عبر تحويل األفكار الشبابية في
تمكين الشباب وتنمية قدراتهم
إلى واقع ملموس من خالل إقرار
بــرامــج وأنـشـطــة تعمل فــي هــذا
االتجاه مع التركيز على القضايا
الملحة في المجتمع السيما في
الجوانب التعليمية.
ً
ويتكون المجلس من  36شابا
وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين
ً
 18و 34عــامــا مــع وج ــود شــاب
وشابة من ذوي اإلعاقة.

توقع مراقب التنبؤات
الجوية بإدارة األرصاد
الجوية عبدالعزيز القراوي أن
تكون حالة الطقس مستقرة
خالل نهاية األسبوع إلى حد
كبير إذ تميل درجات الحرارة
نحو االرتفاع الطفيف كما
سترتفع نسبة الرطوبة.
وقال القراوي لـ"كونا" ،إن
الطقس املتوقع اليوم الجمعة
سيكون حارًا والرياح متقلبة
االتجاه إلى شمالية غربية
تتحول إلى جنوبية شرقية
مع فرصة غبار على بعض
املناطق املكشوفة ودرجات
الحرارة العظمى املتوقعة
ما بني  42و  45درجة مئوية
ً
وتنخفض ليال إلى ما بني
 24و  27درجة .وتوقع أن
يكون الطقس نهار غد حارًا
ورطبًا نسبيًا والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة
مابني  8و  32كيلومترًا في
الساعة ،ودرجات الحرارة
العظمى املتوقعة ما بني 41
و 43درجة مئوية وتنخفض
ً
ليال إلى ما بني  23و  26درجة.
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ً
الكويت :ال سالم وسط توسع االحتالل اإلسرائيلي وزير األوقاف يصدر قرارا بالئحة
ً
بدال من مساءلة مرتكبيها تقوض قيم األمم المتحدة مكافآت أنشطة «شؤون القرآن»
العتيبي :مكافأة الجرائم
●
أك ـ ـ ــدت الـ ـك ــوي ــت أن ـ ــه ال يـمـكــن
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــدث ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام وسـ ــط
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ت ــوس ـي ــع رق ـعــة
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي ع ـبــر
االستيالء على األراض ــي بالقوة،
مشددة على أن االستيطان ال يزال
يشكل العائق األكـبــر أم ــام فرص
تحقيق السالم العادل والشامل.
جــاء ذلــك في كلمة الكويت في
جلسة مجلس األمن حول الحالة

فــي الـشــرق األوس ــط بما فــي ذلك
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أل ـقــاهــا
مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة
السفير منصور العتيبي مساء
أمس األول.
وج ـ ــدد الـعـتـيـبــي اإلدان ـ ـ ــة لكل
األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية
التي ليس لها أي شرعية قانونية،
ً
داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل
مسؤولياته فــي توفير الحماية

ترحيب بالتقدم الملحوظ في الصومال
رحـ ـب ــت ال ـك ــوي ــت ب ــال ـت ـق ــدم ال ـم ـل ـح ــوظ فــي
م ـس ــاع ــي ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـف ــدرالـ ـي ــة ال ـصــومــال ـيــة
لتحقيق االستقرار والمصالحة وبناء الدولة
على الرغم من التحديات العديدة التي تقوض
إنجاز األولويات المطلوبة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة ال ـكــويــت خ ــال جلسة
مـجـلــس األم ــن ح ــول ال ـصــومــال ،ال ـتــي ألـقــاهــا
ع ـض ــو وف ــده ــا الـ ــدائـ ــم لـ ــدى األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
المستشار نواف األحمد مساء أمس األول.

«المواصالت» تخاطب السفن
ً
الخارجة عن الخدمة مؤقتا
●

علي حسن

أعـلـنــت وزارة ال ـم ــواص ــات أن ق ـطــاع النقل
أصدر تعميما إداريا باالشتراطات واالرشادات
لترك سفينة مسجلة في الكويت خارج الخدمة
ً
مؤقتا.
وقــالــت ال ــوزارة فــي بيان صحافي أمــس ،ان
التعميم ينطبق على جميع السفن المسجلة
فــي الـكــويــت باستثناء السفن الـتــي تــم النص
عليها بالتعميم وا ل ـتــي يتعين تــر كـهــا خــارج
الخدمة مؤقتا ،مؤكدة ان التعميم جاء ليوضح
لمالك السفن والشركات الشروط واإلرشــادات
التي يتوجب اتباعها في حال خروج السفينة
المسجلة في دولة الكويت من الخدمة مؤقتا.
وشددت الوزارة على مالك السفن من األفراد
والشركات بضرورة التقيد بما جاء بالتعميم
وااللتزام بالشروط التي نص عليها ،كما شددت
على ضرورة زيارة الموقع اإللكتروني للوزارة
لالطالع على ما جــاء بالتعميم http://www.
.moc.gov.kw/marine_88.html

وق ــال األحـمــد ،إن "الـتـقــدم ينعكس فــي ظل
الـ ـح ــرص ع ـل ــى اإلسـ ـ ـ ــراع ف ــي ت ـن ـف ـيــذ الـخـطــة
االنتقالية التي التزمت بموجبها الحكومة
الفدرالية باألخذ بزمام المهام إذ نعول هنا
على خريطة الطريق الموضوعة من الحكومة
الـ ـف ــدرالـ ـي ــة إلن ـ ـجـ ــاز أجـ ـن ــدتـ ـه ــا اإلص ــاحـ ـي ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـش ــام ـل ــة وي ــأت ــي ف ــي مـقــدمـتـهــا
االنتهاء من مراجعة الدستور االنتقالي في
غضون نهاية العام".

الالزمة للشعب الفلسطيني ووضع
حد لالعتداءات اإلسرائيلية ،بما
في ذلك عمليات االقتحام المتكررة
لباحات المسجد األقـصــى تحت
حراسة القوات اإلسرائيلية".
وطــالــب إســرائ ـيــل باعتبارها
السلطة القائمة باالحتالل بوقف
جـمـيــع أعـمــالـهــا ال ـعــدوان ـيــة ضد
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وااللـ ـت ــزام
بحماية المدنيين وكفالة احترام
القانون اإلنساني الدولي والقانون
الــدولــي لحقوق اإلنـســان بما في
 1949ورف ـ ــع ح ـص ــاره ــا الـجــائــر
على قطاع غزة .وأشــار إلى أنه ال
يمكن التحدث عن السالم في ظل
استمرار طــرف في اتخاذ قــرارات
أحادية الجانب وهو ما حذر منه
ً
األمين العام لألمم المتحدة مرارا
ً
وت ـ ـكـ ــرارا ب ـش ــأن ت ـقــويــض فــرص
ً
تحقيق السالم مجددا اإلدانة لقرار
إسرائيل عدم تجديد والية الوجود
الدولي المؤقت في الخليل ولقرار
الحكومة اإلسرائيلية تجميد جزء
من عائدات الضرائب الفلسطينية.

محمد راشد

منصور العتيبي

ـاع
وأكـ ــد الـعـتـيـبــي أن أي م ـسـ ٍ
ت ـقــوم بـمـكــافــأة ه ــذه االنـتـهــاكــات
ً
والجرائم بدال من مساءلة الدولة
التي ارتكبتها ستقوض وتزعزع
الـ ـق ــواع ــد وال ـق ـي ــم ال ـت ــي ت ــم على
أس ــاس ـه ــا إنـ ـش ــاء م ـن ـظ ـمــة األم ــم
المتحدة ،والتي قام مجلس األمن
عبر عقود من الزمن بالدفاع عنها
والمطالبة بتنفيذها.

أصدر وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية وزيــر الــدولــة لشؤون
ً
ً
البلدية فهد الشعلة قرارا وزاريا،
بشأن الئحة مكافآت المشاركين
بــأن ـش ـطــة ق ـط ــاع ش ـ ــؤون ال ـق ــرآن
الكريم والدراسات اإلسالمية.
ونـ ــص ال ـ ـقـ ــرار ع ـل ــى ضـ ــرورة
ت ـط ـب ـي ــق أح ـ ـك ـ ــام م ـص ـط ـل ـحــات
أن ـش ـط ــة قـ ـط ــاع ش ـ ـ ــؤون الـ ـق ــرآن
الـكــريــم وال ــدراس ــات اإلســامـيــة،
وهي األندية الصيفية ،والمخيم
الــربـيـعــي ،والـعـشــر األواخـ ــر من
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،واالخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
الموسمية (الخريفية ،الربيعية،
الـ ـصـ ـيـ ـفـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات حـ ـلـ ـق ــات
تحفيظ القرآن الكريم) ،واإلدارات
الـمـخــاطـبــة بــأحـكــام ال ـق ــرار هــي:
إدارات قطاع شؤون القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية ،والتوجيه
الفني العام ،والمدير المسؤول
ه ــو م ــدي ــر اإلدارة الـ ـت ــاب ــع لـهــا
النشاط ،والمشرف األعلى لنشاط
االختبارات هو الوكيل المساعد

ً
عيد الفطر  ٤يونيو فلكيا ...و ٥بالرؤية

ت ــوق ــع ال ـف ـل ـك ــي والـ ـ ـم ـ ــؤرخ ال ـك ــوي ـت ــي عـضــو
الـجـمـعـيــة الـمـلـكـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة لـلـفـلــك ع ــادل
السعدون ،أمس ،حصول "انقسام فلكي كبير بين
الدول اإلسالمية حول غرة شهر شوال وإثبات
عيد الفطر السعيد".
وقال السعدون لـ"كونا" ،إن القمر الجديد أو
االقتران سيتم في الساعة الواحدة ودقيقتين
ظهر يوم االثنين  3يونيو المقبل ويغيب القمر
في الكويت بعد مغيب الشمس بدقيقة واحدة
وكذلك الحال في الدول العربية حوالي  5دقائق
وهي مدة مكوث غير كافية لرؤية الهالل ،كذلك

لن تتحقق الشروط األخرى للرؤية في أي دولة
عربية.
وأوضـ ــح أن ــه بـحـســب م ــوش ــرات ال ــرؤي ــة فــإن
الهالل بعد مغيب الشمس لن يرى في أي دولة
إسالمية حتى أقصى قارة إفريقيا ،وعند الفجر
يشاهد بواسطة المناظير في أميركا الجنوبية،
"وهي دول ال تشترك معنا في نفس الليل وكذلك
يكون قد بدأ الصباح عندنا لليوم التالي".
وبين أنه في يوم الثالثاء الموافق  4يونيو
ي ـغـيــب الـ ـه ــال وعـ ـم ــره  29س ــاع ــة و 44دقـيـقــة
وي ـم ـكــث ب ـعــد مـغـيــب ال ـش ـمــس س ــاع ــة وخـمــس

دقــائــق وارت ـفــاعــه عــن األف ــق  13درج ــة ونصف
الدرجة ورؤيته ستكون سهلة بالعين المجردة.
وذكر السعدون أنه بناء على ذلك فإن هناك
ً
دوال ستفطر يــوم الثالثاء بناء على حسابات
القمر ألنه اقترن مع الشمس وغاب بعد مغيب
الشمس ولو بعدة دقائق وليس حسب الرؤية
الشرعية ألنــه لن يــرى ،أمــا بحسب الــرؤيــة فإن
شهر شوال يبدأ يوم األربعاء  5يونيو ويكون
ً
الشهر قــد اكتمل  30يــومــا لــذا مــن المتوقع أال
تفطر الكثير من الدول يوم الثالثاء.

السجن  5سنوات لخليجي نصب على مواطنين
●

حسين العبدالله

قضت محكمة االستئناف الجزائية
بحبس واف ــد خليجي  5سـنــوات مع
الـشـغــل وال ـن ـفــاذ وتـغــريـمــه مليونين
و 930ألف دينار ،ومصادرة  16مليون

ً
ً
دينار استولى عليها نصبا واحتياال
من مواطنين ووافدين ،مع إبعاده عن
البالد وإلغاء حكم الجنايات الصادر
من اول درجة بحبسه ثالث سنوات.
وقـ ـض ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ،ف ــي الـقـضـيــة
ذاتها ،ببراء ة ثالثة وافدين و"بدون"

ومــواطــن مــن تهم غسل تلك األم ــوال،
ب ـعــدمــا اس ـتــولــت شــركــة ه ــذا الــوافــد
الخليجي التي يعمل بها المتهمون
ع ـل ــى أمـ ـ ـ ــوال ال ـض ـح ــاي ــا وإي ـه ــام ـه ــم
بمشاريع وأرب ــاح كاذبة على مواقع
التواصل ووسائل االعالم.

فهد الشعلة

لشؤون القرآن الكريم والدراسات
اإلسالمية.
وحدد القرار ضوابط المشاركة
ف ــي األن ـش ـط ــة ،ال ـت ــي ن ـصــت على
أال تـقــل م ــدة خــدمــة ال ـمــوظــف أو
ال ـم ـش ــارك ف ــي ال ـن ـشــاط ع ــن سنة
فـعـلـيــة ،وأن ي ـكــون ال ـمــوظــف من
العاملين الفعليين بأي من اإلدارات
المخاطبة بأحكام هذا القرار ،وأال
يكون وقع على الموظف المشارك

أي ج ـ ــزاء ت ــأدي ـب ــي خـ ــال ال ـع ــام،
واعتماد المشرف األعلى للنشاط
ألسماء المشاركين في األنشطة.
وبـ ـ ّـيـ ــن أن الـ ـمـ ـك ــاف ــآة ت ـصــرف
ع ــن أن ـش ـطــة األنـ ــديـ ــة الـصـيـفـيــة،
وأنـ ـشـ ـط ــة الـ ـعـ ـش ــر األواخ ـ ـ ـ ـ ــر مــن
رمضان ،والمخيم الربيعي إلدارات
الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن
الكريم مدة شهرين عن كل نشاط،
وبــال ـف ـئــات واألع ـ ـ ـ ــداد الـمـعـتـمــدة
مــن دي ــوان الـخــدمــة المدنية ،بما
ال ي ـت ـج ــاوز ال ـم ـب ـلــغ ال ـم ـت ــاح في
ميزانية كل سنة مالية ،مع توافر
االعتماد المالي ال ــازم ،في حين
تصرف مكافآة اختبارات الــدورة
الخريفية والربيعية والصيفية
ال ـتــي تنظمها م ــراق ـب ــات ش ــؤون
الـقــرآن الكريم ب ــإدارات الــدراســات
اإلســامـيــة وعـلــوم ال ـقــرآن الكريم
بحد أقصى ثالث مرات في كل عام،
ً
وفقا للفئات واألعداد المعتمدة من
دي ــوان الخدمة المدنية ،وبـمــا ال
يتجاوز المبلغ المتاح في ميزانية
كل سنة مالية ،وتــوافــر االعتماد
المالي الالزم.

 14مخالفة إعالن في حملة
لبلدية األحمدي
●

علي حسن

أجرى فريق الطوارئ في بلدية
األح ـمــدي جــولــة واسـعــة النطاق،
ت ــرك ــزت عـلــى مـتــابـعــة تــراخـيــص
اإلع ــان ــات وال ـش ـهــادات الصحية
للعاملين ،واشـتــراطــات النظافة،
والـ ـت ــي أسـ ـف ــرت ع ــن ت ـح ــري ــر 14
محضر مخالفة.
في السياق ،أفــاد رئيس فريق
طـ ـ ـ ـ ــوارئ األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي م ـش ـع ــل أب ــا
الـصــافــي ب ــأن الـجــولــة استهدفت
م ـن ـط ـق ــة ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ال ـس ـك ـن ـيــة
والصناعية والمهبولة ،بغرض
ال ـك ـشــف ع ــن أي مـخــالـفــة تخص
لوائح وقوانين البلدية ،حيث حرر
الفريق  14مخالفة ،تنوعت بين
فتح وإدارة محل بــدون ترخيص
م ــن قـبــل ال ـب ـلــديــة ،وإق ــام ــة إع ــان
بدون ترخيص ،واستغالل مساحة
خارج حدود المحل .وأضافت إدارة

مشعل الصافي

العالقات العامة أنه خالل الجولة
تمت إزال ــة  119إعــانــا عشوائيا
من الـشــوارع الرئيسية والفرعية
ل ـم ـن ـط ـقــة ال ـف ـح ـي ـح ـيــل الـسـكـنـيــة
والـصـنــاعـيــة ،وذل ــك لمنع حجب
الرؤية لسائقي المركبات.

بناء المدارس من أبرز مظاهر النهضة العمرانية بالكويت

ساحة مدرسة ابتدائية ويظهر العلم القديم والممرات المكسوة بالقواطع المشبكة
ف ــي أوائـ ــل خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن الـعـشــريــن ب ــدأت
نهضة عمرانية فــي الكويت شملت جميع مرافق
البالد كالدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس
والطرق وغيرها من المنشآت التي كانت تحتاج
إليها البالد في سبيل دفع عجلة التنمية فيها.
ومن أبرز مظاهر تلك النهضة العمرانية إنشاء
الـمــدارس ،إذ بنيت خاللها عشرات المدارس وفي
مقدمتها ثانوية الشويخ التي كانت بمنزلة مدينة
جامعية متكاملة ا لـخــد مــات بحيث أ نـشـئــت فيها
الكليات األولى لجامعة الكويت نظرا إلى مساحتها
الكبيرة.
وأنجزت في أوائل الخمسينيات عشرات المدارس
منها مــدرســة صــاح الــديــن المتوسطة عــام 1952
ومدرسة الشامية للبنين عام  1953وروضات طارق
والمهلب والمنصور عام  1954وغيرها من المدارس
داخل مدينة الكويت وفي ضواحيها وقراها.
واتبع في تلك الـمــدارس نمط جديد من أنماط
العمارة له خصائصه التي تختلف عما كانت عليه
عمارة المدارس قبل الخمسينيات لكن لم توثق منه

إال معلومات قليلة أوردها مركز البحوث والدراسات
الـكــويـتـيــة ف ــي مـجـلـتــه ال ــدوري ــة (رس ــال ــة ال ـكــويــت)
السيما ما يتعلق بمعلومات معمارية وإنشائية
عن مدرستي الشامية للبنين وروضة المنصور.

مدرسة الشامية
وذكــرت المجلة في العدد  38الصادر في أبريل
عــام  2012أنــه فــي عــام  1953أنهت شركة اإلنشاء
الـكــويـتـيــة أول ث ــاث ب ـنــايــات م ــن م ـبــانــي مــدرســة
الشامية للبنين وتلك الشركة كانت وكيال لشركة
إنكليزية كانت تساهم مع أربــع غيرها في أعمال
البناء والتعمير بالكويت حينذاك من خالل وكالئها
الكويتيين.
وذكــرت المجلة أن روضــة المنصور التي كانت
تقع في منطقة الشويخ السكنية كانت تستوعب
نحو  150طفال ونفذتها الشركة نفسها وكانت تضم
أربع بنايات شيدت من وحدات الخرسانة المسلحة
مع جدران قرميدية بين األعمدة والسقف.

ةديرجلا
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برلمانيات

المويزري :الهروب من رقابة «المحاسبة» مرفوض الدالل :قصور في استعدادات
سأل الحجرف عن سحب مبالغ من االحتياطي العام خالل األشهر الـ  6الماضية الدولة لألزمة اإلقليمية
وسط تحذير النائب شعيب
المويزري من التفريط في
المال العام ،من خالل عدم
التزام الشركات بقرارات
الجهات المشرفة عليها ،وجه
سؤاال إلى وزير المالية حول
االحتياطي العام.

ضعف الوزير
المختص
سبب
عدم قيام
المسؤولين
بمهامهم

حذر عضو لجنة الميزانيات
وال ـح ـس ــاب ال ـخ ـتــامــي الـنــائــب
شعيب المويزري من خطورة
ع ــدم ا ل ـت ــزام ممثلي الحكومة
فـ ــي الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـســاهــم
فيها ،بقرارات الجهات المشرفة
على تلك الشركات ألن في ذلك
ً
تفريطا بالمال الـعــام ،رافضا
محاوالت البعض الهروب من
رقابة ديوان المحاسبة بحجة
انـ ـه ــا شـ ــركـ ــات خـ ــاصـ ــة .وقـ ــال
المويزري في تصريح صحافي
امس ان القرار االستثماري في
الشركات التي تملك الحكومة
ح ـصــة م ــؤث ــرة فـيـهــا ال يتخذ
ب ـج ــدي ــة وم ـ ـ ـ ــازال هـ ـ ــذا الـ ـق ــرار
ت ـن ـق ـص ــه م ـ ــراع ـ ــاة ال ـم ـص ـل ـحــة
ً
العامة ،مشددا على ضرورة أن
تـكــون اي مـســاهـمــة للحكومة
مهما كــانــت النسبة مــدروســة
بعناية وفق االسس والمعايير
االستثمارية الصحيحة حتى
ال تكون االموال العامة عرضة
للخسائر او النهب.
وأضـ ـ ـ ــاف أن اسـ ـتـ ـم ــرار مــن
ُعينوا كممثلين للحكومة في
ال ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــاريــة رغــم
ع ــدم مــراعــات ـهــم لـمــا تقتضيه
ا لـمـصـلـحــة ا ل ـعــا مــة للقيامهم

بمسؤولياتهم يعود الى ضعف
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـمـ ـخـ ـت ــص ،م ـطــال ـبــا
بـ ــإب ـ ـعـ ــاد ه ـ ـ ـ ــؤالء االشـ ـ ـخ ـ ــاص
ً
ح ـفــاظــا عـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام فال
يمكن التفريط به مهما بلغت
نسبة مساهمة الحكومة حتى
لــو كــانــت  1فــي الـمـئــة ،ل ــذا من
ال ـض ــروري اخـضــاعـهــا لرقابة
ديوان المحاسبة والعمل على
تصحيح مالحظاته.

األموال العامة
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــزري الـ ــى
أن حـ ـم ــاي ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لالستثمار او اي جهة حكومية
لــامــوال الـعــامــة الـتــي تديرها
واجـ ـ ـ ـ ــب دسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ال ي ـم ـكــن
ب ـح ــال م ــن االح ـ ـ ــوال ال ـتــراخــي
أو ال ـت ـهــاون ف ـيــه ،مـهـمــا كانت
ن ـس ـبــة االمـ ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة ال ـتــي
تـ ـس ــاه ــم بـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـش ــرك ــات
ً
االس ـت ـث ـمــاريــة ،داع ـي ــا ق ـيــادات
هـيـئــة االس ـت ـث ـمــار إل ــى الـقـيــام
بمسؤوليتهم الدستورية في
صــون األم ــوال العامة واتخاذ
القرار المناسب لمنع تعرضها
للخطر إما بسحب مساهمتها
الـمــالـيــة مهما كــانــت الـظــروف

شعيب المويزري

او حمايتها من خــال احترام
نسبة ا لـحـكــو مــة كمساهم في
تلك الشركات.
وانتقد الـمــويــزري ممارسة
بـ ـ ـع ـ ــض األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن
تعينهم الحكومة في الشركات
ال ـم ـس ــاه ـم ــة ال ـ ــذي ـ ــن ي ـف ـتــرض
بهم اال ل ـتــزام بتحصين المال
ال ـعــام بـكــل الــوســائــل حـتــى لو
كــان هـنــاك مساهمون اخــرون
يملكون نسبا معادلة او اقل او
اكثر من نسبة الحكومة.
وع ـ ـ ــاب ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة أن
أغلب مساهماتها في الشركات

ت ـك ــون ف ــي ش ــرك ــات أش ـخــاص
بعينهم لهم عالقة مع الحكومة
وه ـ ــذا ال ـن ـهــج ن ـهــج الـمـســاهــم
ال ـض ـع ـيــف ،ق ــائ ــا« :ل ــو نـظــرنــا
ال ــى ك ــل ال ـشــركــات الـمـســاهـمــة
فيها الحكومة فسند أنــه لوال
هذه المساهمة لما قامت تلك
الشركات».
ّ
وعـ ــقـ ــب« :ل ــأس ــف ال ـم ـع ـيــار
لــدى الحكومة فــي المساهمة
هو الدخول في شركة ضعيفة
لـصــالــح اش ـخ ــاص او لتقوية
شركة تنفيعا الطراف محددة،
لذلك تكون حصة الحكومة من
الـعــائــد ال ـم ــادي هــي األضـعــف
ب ـس ـبــب ت ـل ــك ال ـم ـم ــارس ــة عـلــى
حساب المال العام».

سحب مبالغ االحتياطي
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وج ـ ــه
ً
الـ ـم ــوي ــزري سـ ـ ــؤاال إلـ ــى وزي ــر
المالية د .نايف الحجرف حول
ما إذا تم سحب أية مبالغ من
االحـتـيــاطــي ال ـعــام خــال فترة
الـسـتــة أش ـهــر ال ـمــاض ـيــة؟ وكــم
يـبـلــغ م ــا ت ــم سـحـبــه؟ وم ــا هو
السند القانوني لسحب هذه
المبالغ؟

اعتبر النائب محمد الــدالل
ان هناك ضعفا في استعدادات
ال ــدول ــة ل ــازم ــة ال ـحــال ـيــة على
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــويـ ـ ـي ـ ــن الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي
واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،وق ـ ـ ـصـ ـ ــورا عـنــد
بعض األجـهــزة ،وغموضا في
برامجها وما تقدمه للمواطنين
والمقيمين.
وق ـ ــال الـ ـ ـ ــدالل فـ ــي ت ـصــريــح
ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ام ـ ــس ان لــديــه
تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــات ومـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــات
واستفسارات كثيرة فيما يخص
دور ال ــدف ــاع ال ـم ــدن ــي ف ــي تلك
االزمة ،مشيرا الى ان مسؤولي
ال ــدف ــاع ال ـم ــدن ــي ل ــم يـحـضــروا
الـجـلـســة ال ـخــاصــة ،وكـ ــان هــذا
محل انتقاد من قبل عدد كبير
مــن ال ـن ــواب ،مــا جـعــل بعضهم
يــد عــون لتخصيص ساعتين
فــي الجلسة المقبلة لمناقشة
استعدادات الدفاع المدني.
ولفت الدالل الى انه وجه عدة
اسئلة عن خطط وبرامج الدفاع
ال ـمــدنــي وك ــان رده ــم بصفحة
واحدة ،معربا عن استغرابه من
عدم وجود مالجئ بمواصفات
ومعايير دولية ،وان الموجودة
حاليا هــي مـجــرد مــراكــز ايــواء

محمد الدالل

وليست مالجئ تقي أزمات الحرب
والكيماوي والمدارس.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ان مـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز االي ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـم ـتــاحــة حــال ـيــا تـسـتــوعــب فقط
 ٥٠ال ــف ش ـخــص م ــن ب ـيــن ارب ـعــة
مــايـيــن شـخــص مــوجــوديــن على
ارض الـكــويــت ،الفـتــا ال ــى ان دوال
كاالمارات واألردن وغيرهما سبقت
الكويت بسنوات في توفير اجهزة
متخصصة للتنسيق بين وزارات
الــدولــة في حالة حــدوث الطوارئ
والمشاكل.
وتمنى ان تكون هناك قــرارات

عاجلة تـجــاه تلك االم ــور ،واال
ت ـقــع الـ ـح ــرب رغـ ــم ان ال ـكــويــت
بموقع جغرافي ال تحسد عليه.
من جهة أخرى ،طالب الدالل
وزارات الدولة وخاصة وزارتي
الـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ب ـت ـقــديــم
الخطط الالزمة لتنفيذ قانون
المعاقين.
وقــال الــدالل :بصفتي مقررا
للجنة المعاقين ارى ان على
وزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـص ـح ــة
مسؤوليات كبيرة في ذلك.
واضـ ـ ـ ــاف :ل ــاس ــف ال ـشــديــد
اجتمعنا معهم وطلبنا خططهم
خالل شهر وأرسلنا لهم كتابا
بتاريخ  ١٦/١/٢٠١٩وحتى االن
لم يقدموا شيئا.
وزاد :ارس ـل ـن ــا ك ـت ــاب ــا اخ ــر
ـأت
ف ـ ــي شـ ـه ــر مـ ـ ـ ـ ــارس ،ول ـ ــم ي ـ ـ ِ
بجديد ،معتبرا ان هــذا إخــال
وع ـ ــدم احـ ـت ــرام وان ـت ـق ــاص من
مسؤوليات الوزارتين.
واشار الى ان اللجنة سترسل
االح ــد المقبل كتابا حــول هذا
االمر مؤكدا ان هذا يعد تذكيرا
اخ ـي ــرا وف ــي حــالــة ع ــدم تقديم
خـطــط ال ــوزارت ـي ــن ف ــان اللجنة
ستتخذ إجراءاتها.

«التشريعية» و«المالية» تبحثان تفعيل االتفاقيات العتيبي :إسقاط العضوية بموافقة أغلبية النواب
االقتصادية مع وفد برلماني عراقي

الشطي وخورشيد في اجتماعهما مع الوفد العراقي
اجتمع رئيس لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية النائب
خ ــال ــد ال ـش ـطــي ورئـ ـي ــس لجنة
الـشــؤون المالية واالقتصادية
ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب صـ ـ ـ ـ ــاح خـ ــورش ـ ـيـ ــد
بمجلس األمة مساء امس االول
مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ب ـم ـنــاس ـبــة
زيارتهم للبالد.

وجرى خالل االجتماع بحث
ومناقشة عدد من القضايا ذات
االهتمام المشترك على رأسها
تـفـعـيــل االت ـفــاق ـيــات المشتركة
بين البلدين.
وق ـ ــال ال ـش ـطــي ف ــي تـصــريــح
لـلـصـحــافـيـيــن ع ـقــب االج ـت ـمــاع
إن االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـحــث ع ـ ــددا مــن
ا لـ ـ ـم ـ ــوا ضـ ـ ـي ـ ــع ذات اال ه ـ ـت ـ ـمـ ــام

ال ـم ـش ـت ــرك ،اض ــاف ــة الـ ــى تــأكـيــد
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــن
االجتماعي واالقتصادي ما بين
البرلمانين الكويتي والعراقي
والشعبين الشقيقين.
وذكر ان االجتماع تطرق الى
المصالح االقتصادية المشتركة
والـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة ال ـ ـمـ ــاسـ ــة ل ـت ـف ـع ـيــل
الـتـبــادل والتكامل االقتصادي

المطيري لتخصيص مزارع حدودية
للمواطنين شمال البالد
قــدم النائب ماجد المطيري
ً
اق ـ ـتـ ــراحـ ــا ل ـت ـخ ـص ـيــص م ـ ــزارع
حدودية شمال البالد بمساحة
ت ـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن  5000و10000
م 2ل ـل ـمــواط ـن ـيــن م ـمــن تـنـطـبــق
عليهم الشروط واألحكام ،وذلك
بالتعاون مع البلدية.
ون ـ ـ ــص االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح عـ ـل ــى أن ــه
يـشـتــرط فــي ال ـفــرد المخصص
لــه «أن يـكــون رب أس ــرة كويتي
الجنسية ،وأال يـكــون قــد سبق
ُ
أن خصص له أرض من جانب
الهيئة الهيئة الـعــامــة لـشــؤون
ً
الزراعة ،أو يمتلك أرضا زراعية
ً
أو جــاخــورا (حظائر للماشية)
بـنـظــام ال ـش ــراء مــن ال ـغ ـيــر ،كما
يـحـظــر عـلـيــه اس ـت ـغــال األرض
(المساحة) المخصصة له لغير
غـ ـ ــرض الـ ـ ــزراعـ ـ ــة أو ك ـح ـظ ـيــرة
للماشية».
ُ ّ
وطالب المطيري بأن تشكل
لـجـنــة م ــن ال ـج ـهــات المختصة

عـ ـل ــى أن ت ـ ـقـ ــوم تـ ـل ــك ال ـل ـج ـن ــة
بـتـحــديــد ال ـم ــزارع المخصصة
وح ــدوده ــا ومـســاحـتـهــا ونشر
ذل ــك لـلـمــواطـنـيــن ف ــي الـجــريــدة
الرسمية وفــي األمــاكــن الـبــارزة
والوزارات.

إعداد النماذج

ماجد المطيري

لـتـخـصـيــص ال ـ ـمـ ــزارع ،وت ـكــون
مــن منتسبي الهيئة والبلدية،
ع ـلــى أن ي ـك ــون أع ـض ــاؤه ــا من
ذوي ال ـك ـف ــاء ات ،وم ـمــن يشهد
لهم بالنزاهة والتجرد والخبرة،
ويصدر قرار بتعيينهم في تلك
المهمة مــن ا لــوز يــر المختص،

وستقوم اللجنة كذلك بإعداد
ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـخــدم ـهــا
المواطنون الراغبون في التقدم
لتخصيص األرض لـهــم وبعد
اس ـت ـي ـف ــاء ت ـل ــك الـ ـنـ ـم ــاذج ت ـقــدم
ل ـل ـج ـنــة ل ـل ـبــت ف ـي ـهــا واخ ـت ـي ــار
المخصص لهم على أن تكون
العبرة في المقام األول ألسبقية
التقديم ثم الحالة االجتماعية.

بين الجانبين لتحقيق المنافع
الكبرى لهما.
وأش ــار ال ــى أن هـنــاك الكثير
م ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
وال ـت ـج ــاري ــة ال ـت ــي م ــن ال ــواج ــب
تفعيلها وتنشيطها لمصلحة
الشعبين الكويتي والعراقي.

ق ــدم الـنــائــب خــالــد العتيبي
اق ـتــراحــا ب ـقــانــون لـمـعــالـجــة ما
قضت به المحكمة الدستورية
م ــن ع ــدم دس ـتــوريــة ال ـم ــادة 16
من الئحة مجلس األمة الصادرة
بالقانون رقــم  12لسنة ،1963
والـ ـمـ ـقـ ـي ــد ف ـ ــي س ـج ـل ـه ــا ب ــرق ــم
 6ل ـس ـن ــة  2018ط ـع ــن م ـبــا شــر
بـجـلـسـتـهــا ال ـمـنـعـقــدة بـتــاريــخ
.2018/12/19
وجــاء بالمقترح أن يستبدل
بـ ـن ــص ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة  16ال ـم ـق ـضــي
ب ـ ـعـ ــدم دس ـ ـتـ ــوري ـ ـتـ ــه ب ــال ـط ـع ــن
رق ــم ( 2018/6ط ـع ــن دس ـت ــوري
مباشر) النص التالي« :تسقط
العضوية إذا فقد العضو أحد
الشروط المنصوص عليها في
المادة  82من الدستور ،أو في
قانون االنتخاب ،أو فقد أهليته
المدنية ،أو أعلن إفالسه بحكم
ق ـضــائــي ب ــات سـ ــواء ع ــرض لـه
ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إال
بعد االنتخاب أو بوفاته ،ويعلن
ال ـم ـج ـلــس خ ـل ــو م ـق ـع ــده طـبـقــا
ألحكام المادة  84من الدستور.
وفــي غير األح ــوال السابقة،

الشاهين لتكليف اللجان الوقوف
على االستعدادات الحكومية
ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب أس ـ ــام ـ ــة
ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن بـ ـ ــاق ـ ـ ـتـ ـ ــراح بـ ــأن
ُ«يـكـلــف مجلس األم ــة لجانه
الــدائ ـمــة والـمــؤقـتــة – كــل في
مجال اختصاصه – الوقوف
ع ـلــى اسـ ـتـ ـع ــدادات األج ـه ــزة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،كــل
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخ ـ ـص ـ ــه ،األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
والــدب ـلــومــاس ـيــة والـصـحـيــة
والغذائية والبيئية وغيرها،
لمواجهة األوضاع اإلقليمية
المتوترة واحتماالتها».
وعزا االقتراح إلى أنه« :لما
كانت األوضاع اإلقليمية في
غ ــاي ــة ال ـت ــوت ــر واالضـ ـط ــراب،
ولما وجه سمو أمير البالد
األج ـه ــزة المعنية ب ـضــرورة
االس ـت ـع ــداد وأخـ ــذ الـحـيـطــة،
ولما كان مجلس األمة معنيا
بـ ــالـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى إجـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة تـ ـمـ ـثـ ـي ــا ل ــأم ــة
ورقابة من الشعب».

أسامة الشاهين

وتابع« :لما كانت األوضاع
اإلقليمية تحتم استعداد كل
جـهــة عــامــة -وزارة أو هيئة
أو مؤسسة عامة أو غيرها–
لمواجهتها وقيامها بدورها
ف ــي إعـ ـ ــداد خ ـطــط الـ ـط ــوارئ
والـتــدرب عليها ،دون إبطاء
أو إهمال».

أن تستدعي الـعـضــو الـمــذكــور
لـسـمــاع أق ــوال ــه ،إذا أم ـكــن ذلــك،
على أن تقدم تقريرها في األمر
خالل أسبوعين على األكثر من
إحالته إليها ،ولها أن تستعين
بمن تراه في ذلك.

أول جلسة تالية

خالد العتيبي

إذا كانت غيبة العضو للحبس
فـيـمــا دون عـقــوبــة الـجـنــايــة أو
ل ـل ـف ـقــد أو ح ـك ــم ع ـل ـيــه بـتــدبـيــر
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ف ـ ــي ج ـ ــرائ ـ ــم م ـخ ـلــة
بــالـشــرف واألمــانــة بحكم بــات،
أو ف ـقــد الـ ـق ــدرة الـصـحـيــة على
مـمــارســة صــاحـيــاتــه ،أو حمد
ال ـس ـي ــرة ،وب ـل ــغ ذلـ ــك الـمـجـلــس
بأي طريق أحــال الرئيس األمر
إلــى لجنة الـشــؤون التشريعية
والقانونية لبحثه ،وعلى اللجنة

ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ع ـل ــى
المجلس في أول جلسة تالية،
وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك
أمـ ــام الـمـجـلــس عـلــى أن يـغــادر
االجـتـمــاع عند أخــذ األص ــوات،
إن ك ــان حــاضــرا ،وي ـصــدر قــرار
المجلس في الموضوع في مدة
ال تجاوز أسبوعين من تاريخ
عرض التقرير عليه.
وال يكون إسـقــاط العضوية
إال ب ـمــواف ـقــة أغـلـبـيــة األع ـض ــاء
ال ــذي ــن ي ـتــألــف مـنـهــم المجلس
بــاسـتـثـنــاء الـعـضــو الـمـعــروض
أمره والوزراء ،ويكون التصويت
ف ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة ب ــالـ ـمـ ـن ــاداة
ب ــاالس ــم ،وي ـج ــوز لـلـمـجـلــس أن
ً
يقرر جعل التصويت سريا».

وذكرت المذكرة اإليضاحية
انـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـم ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ال ــدس ـت ــوري ــة ق ــد ق ـض ــت ب ـعــدم
دس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة  16مــن
الئـحــة مجلس األم ــة الـصــادرة
بالقانون رقــم  12لسنة 1963
والـ ـمـ ـقـ ـي ــد فـ ــي س ـج ـل ـه ــا ب ــرق ــم
 6ل ـس ـنــة  2018ط ـع ــن مـبــا شــر
بجلستها ا لـمـنـعـقــدة بـتــار يــخ
 ،19/12/2018األمر الذي يوجب
على المشرع اإلس ــراع فــي سد
ال ـفــراغ التشريعي ال ــذي خلفه
ال ـح ـكــم فـيـمــا يـتـعـلــق بـسـقــوط
عضوية النائب ،وإيجاد مادة
بــديـلــة تـتــوافــق مــع النصوص
ال ــدس ـت ــوري ــة ذات ال ـعــاقــة وال
تـ ـخ ــالـ ـفـ ـه ــا ،ط ـب ـق ــا لـ ـم ــا أب ــان ــه
الحكم المشتار إليه من مثالب
دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ،كـ ـم ــا تـ ـع ــال ــج كــل
صــور وأشـكــال أسباب إسقاط
الـعـضــويــة ،وس ــد كــل الـثـغــرات
ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـك ـشــف عنها
بعض األحكام القضائية الباتة،
أو الحاالت األخرى التي يمكن
أن تنال من عضوية النائب في
مجلس األمة.

الهاشم تستفسر عن تخرج 500
طالب من جامعة مصرية بال حضور
وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤاال إلى وزير
التربية وزيــر التعليم العالي د .حامد العازمي،
حـ ــول مـقـطــع ف ـيــديــو ان ـت ـشــر ب ـم ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي إلحــدى جلسات البرلمان المصري،
أفـ ــاد ف ـيــه ن ــائ ــب ب ــأن ه ـن ــاك  500ط ــال ــب كــويـتــي
تخرجوا في كلية الحقوق بجامعة بني سويف،
وحصلوا على تقديرات علمية مرتفعة في جميع
المواد الدراسية ،رغم عدم حضورهم االختبارات،
وعدم حضورهم الجامعة من األساس ،وتساء ل
عــن أسـبــاب زي ــارات أســاتــذة «الـحـقــوق» للكويت
مرارا وتكرارا.
وقــالــت الـهــاشــم ،فــي ســؤالـهــا« ،يــرجــى إفــادتــي
بــال ـت ـف ـص ـيــل ع ـم ــا تـ ــم ذكـ ـ ــره فـ ــي ف ـي ــدي ــو جـلـســة
البرلمان المصري إن كانت المعلومة صحيحة
أم ال؟ وإن كــانــت اإلجــابــة بنعم يــرجــى تزويدنا
بكشف يوضح عدد الطلبة الكويتيين الحاليين
فــي جامعة بني ســويــف كلية الـحـقــوق ،وكشف
يبين أعداد الخريجين من هذه الكلية للسنوات
الثالث االخيرة ،وتقديراتهم العلمية ،وتزويدنا
باإلجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه صحة
ما ذكره النائب المصري».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ت ـق ــدم ــت ال ـه ــاش ــم ب ــاق ـت ــراح

برغبة للعمل على احــال العمالة الوطنية بدال
مــن العمالة األجنبية فــي الـقـطــاع النفطي ،لكي
ي ـتــم اس ـت ـي ـعــاب ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي ال ـع ــاط ــل عن
العمل ،وحصر الوظائف التخصصية الـنــادرة،
واالس ـت ـف ــادة م ــن ال ـطــاقــات الـشـبــابـيــة وال ـك ــوادر
الــوط ـن ـيــة ،ووضـ ــع ب ــرام ــج تـعـلـيـمـيــة وتــدريـبـيــة
تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف
الـتـخـصـصـيــة ،م ــن أجـ ــل ت ـكــويــت ك ــام ــل لـلـقـطــاع
ال ـن ـف ـط ــي ورفـ ـ ـ ــع ن ـس ـب ــة الـ ـتـ ـك ــوي ــت ب ــال ـش ــرك ــات
والمقاولين المتعاقدين مــع الـشــركــات النفطية
لتصل الى  .70%والتوسع في الصناعات النفطية
مما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص
عـمــل حقيقية لـلـشـبــاب ،وال ــرب ــط الـمـبــاشــر بين
الجهات التعليمية وســوق العمل ،لسد الفجوة
بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل،
وت ــوف ـي ــر وظ ــائ ــف لـلـخــريـجـيــن م ــن تـخـصـصــات
الهندسة في القطاع النفطي ،بما يخدم جميع
القطاعات المساندة للقطاع.

العدساني :الكويت عجزها إداري ال مالي ...وتقف على أرض صلبة
أكد العدساني أن الكويت
لديها عجز في االدارة
وال يوجد فيها عجز مالي،
مطالبا الحكومة بأن تكشف
كل البيانات وإيرادات النفط
التي تفوق المصروفات،
وعدم إعطاء رؤية تشاؤمية
وضبابية.

دعــا النائب ريــاض العدساني
ال ـح ـكــومــة إل ــى تـنـفـيــذ االتـفــاقـيــة
الـمـبــرمــة م ــع بــريـطــانـيــا م ــن أجــل
ج ـل ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـمــؤسـســة
التأمينات األسبق الهارب خارج
البالد ،والمتهم بإساءة استخدام
س ـل ـطــاتــه ،وال ـت ـع ــدي ع ـلــى ال ـمــال
العام ،مجددا تأكيده ان استجوابه
المرتقب لوزير المالية مستحق.
وق ــال الـعــدســانــي فــي تصريح
للصحافيين امس :وجهت سؤاال
برلمانيا حول اإلجراءات التي تمت
تجاه السرقات والتجاوزات التي
قــام بها مدير التأمينات األسبق
الهارب ،وإجراءات جلب من تعدى
عـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام ،وم ــس سمعة
ال ـك ــوي ــت وم ــؤس ـس ــة ال ـتــأم ـي ـنــات،
وإجراءات الجهات الحكومية تجاه
َ 16حسابا مشبوها لهذا الشخص.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :ت ـض ـمــن ال ـ ــرد عـلــى
ال ـســؤال أن ــه تــرتــب عـلــى ضخامة

القضية التي استمرت ثالثة عقود
وه ــي ف ـتــرة تــولــي فـهــد الــرجـعــان
منصب المدير العام في المؤسسة
تشعب العمل القانوني المتعلق
بـهــا مــن حـيــث الـنــوعـيــة والكمية
في سويسرا والواليات المتحدة
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وف ــرنـ ـس ــا ول ـب ـن ــان
والـبـحــريــن وج ــزر الـكــايـمــان ،وتم
تكليف مكاتب عــدة مختصة في
المحاماة بالدول المعنية ،وهي
تقوم بدورها بعد قبول مؤسسة
التأمينات كمدع بالحق المدني
ف ــي ن ـظــر الـقـضـيــة الـجـنــائـيــة في
سويسرا.
وت ــاب ــع :ف ــي ال ـكــويــت الـقـضـيــة
ج ـن ــائ ـي ــة ،وه ـ ـنـ ــاك ف ــري ــق مـكـلــف
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
الكويتية ومكتب التدقيق الجنائي
لبحث كــل مـخــالـفــات وت ـجــاوزات
الـ ـم ــدي ــر االس ـ ـبـ ــق وال ـ ـتـ ــي تـشـمــل
الفساد والمضاربات في البورصة

واالوبـشــن ،مشددا على اضطالع
الـ ـفـ ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع ومــؤس ـســة
التأمينات بدورهما في الحرص
على متابعة كل هذه القضايا.
وقال ان مدير التأمينات األسبق
مس أموال البلد ،وادعى أنه يريد
مـغــادرة البالد ألداء العمرة لكنه
ه ــرب ،داعـيــا الحكومة إلــى جلبه
وذل ــك تنفيذا لالتفاقية المبرمة
بين الكويت وبريطانيا وليكون
عبرة لمن يعتبر.
وأضـ ـ ــاف ان ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
أف ـ ـ ـ ــادت بـ ـع ــدم اعـ ـت ــراضـ ـه ــا عـلــى
ال ــدع ــوى الـمــزمــع رفـعـهــا مــن قبل
الـفــريــق الـقــانــونــي فــي بريطانيا
على الرجعان ومعاونيه ومديري
الصناديق للتعويضات المدنية،
وتـ ــم بــال ـف ـعــل رفـ ــع الـ ــدعـ ــاوى في
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا ال ـبــري ـطــان ـيــة،
ومنها المطالبة بمبلغ  80مليون
دوالر على مجموعة استثمارية،

وال ـم ـطــال ـبــة بـمـبـلــغ  199مـلـيــون
جنيه استرليني على مجموعة
بنوك وآخرين ،ومبلغ  850مليون
دوالر على الرجعان وآخرين ،داعيا
الجهات الحكومية إلــى التعاون
في كل هذه القضايا التي لن يتم
إغالقها قبل االنتهاء منها.

استجواب الحجرف
وفيما يخص استجواب وزير
المالية ،قــال العدساني :اؤكــد ان
ه ـن ــاك تـ ـض ــارب م ـصــالــح وس ــوء
اس ـت ـخــدام السلطة وع ــدم التقيد
بقواعد الميزانية ،مؤكدا انه اعطى
وزير المالية فرصة لتعديل بعض
األخطاء.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ان
االستجواب مستحق ،وأن هناك
بعض الشركات تملك فيها الدولة
نسبة بها مخالفات مالية وإدارية

ولم يتم تمكين ديوان المحاسبة
مــن مـمــارســة اخـتـصــاصــاتــه في
الشركة الكويتية لالستثمار.
واشار إلى ان ديوان المحاسبة
ق ـ ــام بـ ــإرسـ ــال كـ ـت ــاب ال ـ ــى وزيـ ــر
المالية منذ شهر يناير الماضي
يفيد بـعــدم تمكين ال ــدي ــوان من
ممارسة اختصاصه على الرغم
م ــن تـمـلــك ال ــدول ــة فـيـهــا بنسبة
 %76اال انه لم يرد على الكتاب
حتى االن.
واستغرب العدساني اعتراض
الشركة على قيام الوزير بإرفاق
بياناتها لمجلس االمــة ،مشيرا
الــى ان الــديــوان تبين لــه اصــدار
 160شيكا على بـيــاض لصرف
م ـ ـكـ ــافـ ــآت ل ـ ـق ـ ـي ـ ــادات ال ـ ـشـ ــركـ ــة،
م ـت ـســائــا :وف ــق أي أسـ ــاس يتم
هذا االمر؟ وكيف ال يتم السماح
لـ ـل ــدي ــوان بــال ـت ـف ـت ـيــش وف ـحــص
سجالته المحاسبية؟

واكد ان هناك شركات مسؤوال
عنها وزير المالية منها مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتيه التي
تطالب بعض الجهات الحكومية
بما يقارب  126مليون دينار وفقا
ل ـت ـقــاريــر ديـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة تم
تسديد  60مليونا وعلى الحكومة
ان تسدد الباقي.
وأوضــح العدساني ان شركة
ال ـم ـشــروعــات الـسـيــاحـيــة لديها
أرب ــاح فائتة بقيمة  290مليون
دي ـن ــار عـلــى ال ــرغ ــم م ــن اف ـتــراض
رفــع االحتياطي العام من خالل
اإلي ـ ــرادات غير النفطية ،مشيرا
ال ـ ــى ان حـ ـس ــاب ال ـع ـه ــد لـ ـ ــوزارة
الصحة يصل الى مليار ونصف
المليار دينار ،والوزير يقوم ببطء
بإجراءات التحصيل ،مؤكدا انه
خ ــال سـنــة ونـصــف زاد حساب
العهد الى فوق الـ .%50
وق ــال ان ـهــم ي ـحــاولــون إظـهــار

ه ــدر ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة ،وان هـنــاك
ع ـ ـ ـجـ ـ ــزا ح ـ ـتـ ــى ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرروا فـ ــرض
الضرائب ورفع األسعار ،وقالوها
س ــاب ـق ــا فـ ــي ال ـم ـج ـلــس ال ـســابــق
عندما اقروا الوثيقة االقتصادية
الـ ـت ــي أوق ـف ـن ــاه ــا ف ــي الـمـجـلــس
الحالي ،مؤكدا ان الكويت تقف
على ارض صلبة ،وال يوجد فيها
أي عجز مالي ،مؤكدا ان اي زيادة
على المواطن سيتحملها الوزير
المختص وحتى رئيس الحكومة.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي إل ـ ـ ــى ان
الـكــويــت لديها عجز فــي االدارة
وال يوجد فيها عجز مالي ،وعلى
الحكومة ان تكشف كافة البيانات
وإيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ــط الـ ـت ــي ت ـفــوق
المصروفات وعــدم إعطاء رؤية
تشاؤمية وضبابية ،الفتا الى انه
مسؤول عن كل ما نشره وقاله في
مؤتمراته الصحافية عن البيانات
المالية للدولة.
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العسعوسي لـ ًةديرجلا :.خطة متكاملة للمسجد
الكبير استعدادا للعشر األواخر من رمضان
محمد راشد

قال الوكيل المساعد لقطاع
الشؤون الثقافية في وزارة
األوقاف ،إن «مسجد الدولة
الكبير أنهى كل االستعدادات
الستقبال المصلين في العشر
األواخر من شهر رمضان»،
ً
موضحا أنه «تمت تهيئة
المسجد بما يتناسب مع
طبيعة رسالته السامية».

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة األوقـ ـ ــاف
والـشــؤون اإلسالمية المساعد
ل ـل ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة الـمـهـنــدس
داود الـعـسـعــوســي ان «مسجد
ال ــدول ــة ال ـك ـب ـيــر اك ـت ـســى أجـمــل
ُح ـل ــة وت ــزي ــن ف ــي أب ـه ــى ص ــورة
وتم تجهيزه بكامل التجهيزات
ً
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادا لـ ـشـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا الـ ـعـ ـش ــر
األواخر التي تعد أهم المواسم
العبادية التي تحتفل بها األمة
اإلســامـيــة فــي آن واحــد وفيها
ت ـع ـمــر ال ـم ـس ــاج ــد بــالـمـصـلـيــن
ً
طلبا لألجر وسعيا لرضا الله
تعالى».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوس ـ ـ ــي
ل ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،ان «قـ ـ ـط ـ ــاع
ً
الـ ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة ب ــدأ مـبـكــرا
االستعداد والتجهيز الستقبال
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب
ً
م ـ ــع ط ـب ـي ـع ـت ــه وان ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مــن
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي تتبناها
دولـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ف ـ ــي رع ــاي ـت ـه ــا
الـفــائـقــة لـبـيــوت الـلــه عـلــى مــدار

العام ،خصوصا في هذا الشهر
الكريم الذي يحتاج استعدادات
تتناسب مع طبيعته ومكانته
ع ـ ـنـ ــد الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــن ورسـ ــال ـ ـتـ ــه
الـ ـس ــامـ ـي ــة ،وم ـ ــا ي ـض ـف ـيــه عـلــى
نفوس الجميع من جو إيماني
وروحـ ــانـ ــي» ،مــوضـحــا ان ــه «تــم
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم األنـ ـشـ ـط ــة
والبرامج والفعاليات الدعوية
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـت ــي اح ـت ـض ـن ـهــا
ال ـم ـس ـجــد ال ـك ـب ـيــر خـ ــال شـهــر
رم ـضــان فــي األعـ ــوام الماضية
وال ـع ــام ال ـحــالــي ،وكــانــت عامل
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــذب وش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدت حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــورا
ً
جماهيريا ومتابعة حازت ثقة
الجميع ونحن نعتز بهذه الثقة
ونفخر بها».

أنشطة وبرامج
وأض ـ ـ ــاف :ان ـط ــاق ــا م ــن هــذه
ً
األس ـ ـبـ ــاب ،وح ـف ــاظ ــا ع ـلــى ثقة
ال ـج ـم ـهــور ال ـك ــري ــم ب ـمــا نـقــدمــه
م ــن أن ـش ـطــة وب ــرام ــج مـتـنــوعــة،

داود العسعوسي

وسـعـيـنــا ال ــدائ ــم إل ــى الـتـطــويــر
واالرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى األداء
وت ـق ــدي ــم األفـ ـض ــل دائ ـ ـمـ ــا ،ك ــان
التبكير في اإلع ــداد والتجهيز
واالس ـت ـعــداد الستقبال العشر
األواخ ــر مــن شهر رمـضــان هذا
العام ،وكانت الخطوات األولى
بـ ــدأت بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارتـ ــي
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ل ــوض ــع

الخطة المناسبة لخدمة وراحة
المصلين ،كما تم تشكيل فرق
عمل لتهيئة األجــواء اإليمانية
لـ ـ ـ ـ ــرواد الـ ـمـ ـسـ ـج ــد ،فـ ـض ــا عــن
تكاتف وتضافر جهود العديد
مــن الجهات مــع القائمين على
المسجد الكبير إلنجاح الموسم
ال ــرم ـض ــان ــي وال ـع ـش ــر األواخ ـ ــر
تحديدا.
وبين العسعوسي ان قطاع
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة ن ـف ــذ خـطــة
مـتـكــامـلــة ف ــي الـمـسـجــد الكبير
لهذه األيــام المباركة ،وذلك من
خ ــال صـيــانــة الـمـسـجــد بشكل
كامل ،وتهيئته لتحقيق األهداف
اإليمانية والعلمية واالجتماعية
على مــدار أيــام الشهر الفضيل
وخصوصا في العشر األواخر،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ــزوي ــد الـمـسـجــد
بـ ــاالح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة مــن
األن ـش ـطــة ال ــدع ــوي ــة والـثـقــافـيــة
المتنوعة.

 2.13مليون دينار ً للتأمين الصحي
على  4375إطفائيا

جانب من توقيع العقد
وقع المدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق
خــالــد ال ـم ـك ــراد ع ـقــد ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي الـجــديــد
لعالج رجــال االطفاء في المستشفيات الخاصة
مع مجموعة الخليج للتأمين بحضور الرئيس
التنفيذي للشركة طارق الصحاف بتكلفة بلغت
نحو  2.13مليون دينار لمدة  ٢٨شهرا ويشمل
 4375من رجــال االطفاء ليبدأ العمل به اعتبارا
من يوليو المقبل.
وق ــال الـفــريــق الـمـكــراد عـنــد تــوقـيــع الـعـقــد انــه

كلية الكويت التقنية احتفلت بالدفعة األولى من خريجيها
الزراعي :الكلية حققت العديد من اإلنجازات منذ إنشائها 2014
●

حمد العبدلي

اح ـت ـف ـل ــت ك ـل ـي ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـت ـق ـن ـيــة
بـتـخــريــج الــدف ـعــة األولـ ــى مــن طلبتها
للعام الدراسي  ،2019-2018تحت رعاية
وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي د.
حامد العازمي ،مساء أمس األول ،في
مبنى الكلية بمنطقة أبوحليفة.
وأكد رئيس الكلية د .عادل الزراعي
أنه «منذ إنشاء الكلية عام  2014وصلنا
إلى إنجازات عديدة ،فلنتخيل أن الفنان
الكبير عبدالحسين عبدالرضا ،رحمه
الله ،كان هنا وعمره  26سنة ،كم عدد
المتابعين لديه في انستغرام ،وكذلك
الـكــابـتــن جــاســم يـعـقــوب الـمــرعــب كــان
معنا وعمره  26سنة ،فكم عيادة أسنان
لدينا وكــم مطعما بالكويت ،فميسي
وكريستيانو ال يعتبرون العبين بل

جانب من الخريجين
شركات تدير ما يزيد على  450مليون
يورو».
واضاف د .الزراعي أن «رسالتي التي
أود أن تصل لكم كخريجين أن تعيشوا

الظرف الزمني الذي أنتم فيه ،فعليكم
صناعة ا ل ــذات وتحقيق طموحاتكم،
فأنتم تعيشون في زمن غير مسبوق،
أب ـن ــائ ــي ال ـخــري ـج ـيــن اذهـ ـب ــوا لتنفيذ

اف ـكــاركــم ف ــي الـعـشــريـنـيــات ،طــوروهــا
ف ــي الـثــاثـيـنـيــات اج ـن ــوا ث ـمــارهــا في
األربعينيات ،هذه نصيحتي لكم».
بدوره ،تحدث نيابة عن الخريجين

محمد السرحان قائال« :نتقدم بجزيل
الـشـكــر وال ـع ــرف ــان لـكــل م ــن ســاعــد في
إنهاء مراحلنا التعليمية من أساتذة،
واخص منهم كل من علمنا حرفا وكان
لنا عونا» ،مضيفا« :انكم كنتم بمنزلة
األه ـ ــل وال ـص ــدي ــق وال ـم ـع ـي ــن ،ومـهـمــا
أتحدث عنكم لن أوفيكم حقكم».
وأردف« :في هذا اليوم العظيم ،وما
أجمله من يوم ،أهنئ اخواني واخواتي
الخريجين بهذا النجاح الكبير في هذا
ال ـح ـفــل ،وإن ــه ل ـشــرف عـظـيــم تخرجنا
لنخدم الكويت ،وعلينا أن تكون هذه
الشهادة مسخرة لخدمة وطننا الغالي
ال ـك ــوي ــت ،ح ـتــى نــرفــع مـكــانـتــه دائ ـمــا،
ونسعى في تقدمه ،وأسأل الله التوفيق
في مسيرتنا الجديدة».

«بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الذي
يولي رجــال اإلطـفــاء اهتمامه البالغ ،طلبنا من
الشركة تسهيل اج ــراء ات العالج وسرعة انجاز
المعامالت ،وذلك تقديرا لدور رجل اإلطفاء الذي
يواجه المخاطر في عمله».
ويـشـمــل الـتــأمـيــن الـصـحــي رج ــال االط ـفــاء في
جميع المستشفيات الخاصة ،بحيث يدفع المؤمن
عليه  10بالمئة فقط من الرسوم.

«اإلطفاء» تنهي استعداداتها
للعشر األواخر
أعلن مدير إطفاء محافظة مبارك الكبير والمنسق العام
للنقاط األمنية الخاصة بــاإلدارة العامة لإلطفاء العميد
محمد المحميد ،أمــس األول ،إن «اإلط ـف ــاء» أنـهــت جميع
استعداداتها الالزمة الستقبال العشر األواخــر من شهر
رمضان المبارك.
وقال العميد المحميد ،في تصريح صحافي عقب جولة
تفقدية قام بها لالطالع على استعدادات النقاط األمنية
الخاصة باإلدارة العامة لالطفاء في المساجد ،إن اإلجراءات
المتبعة لتأمين المساجد تسير حسب المخطط له.
ولفت إلى التعاون والتنسيق مع قطاع الوقاية لتزويد
ال ـم ـس ــاج ــد بــال ـع ـنــاصــر ال ـم ـخ ـت ـصــة الـ ـت ــي ت ـت ــول ــى وض ــع
االشتراطات الوقائية وإزالة أي معوقات قد تواجه جموع
ً
المصلين في العشر األواخــر من الشهر الفضيل ،مشيدا
بدور إدارة العمليات المركزية في تأمين النقاط األمنية
باألفراد واآلليات وارتباطها بمراكز اإلطفاء القريبة.
ودعـ ــا الـمـحـمـيــد ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن إل ــى التقيد
باإلرشادات والتعليمات عند ذهابهم للمساجد والتعاون
مع اللجان المنظمة لضمان عدم عرقلة الخطة التي وضعت.

«اآلداب» توقع مذكرة مع المعهد الفرنسي
وق ـع ــت ع ـم ـيــدة كـلـيــة اآلداب
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .س ـع ــاد
عبدالوهاب مذكرة تعاون بين
الكلية والمعهد الفرنسي ،الذي
مثله مدير المعهد لدى الكويت
سيدرك دوفي ،والملحق الثقافي
للشؤون األكاديمية د .بنجامان
تـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــاي ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـع ـم ـي ــد
المساعد لـلـشــؤون األكاديمية
واألبحاث والدراسات العليا د.
عبدالله الهاجري ،ورئيس قسم
الـلـغــة الفرنسية وثـقــافــاتـهــا د.
منصف خميري ،ورئيس قسم
اللغة اإلنكليزية وآدابها د .الفي
ال ـح ــرب ــي ،ورئ ـي ــس ق ـســم الـلـغــة
العربية وآدابها د .عبدالمحسن
الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي ،ورئـ ـ ـي ـ ــس ق ـســم
الفلسفة د .محمد الوهيب.
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرة ع ــدة
بـنــود تـهــدف إل ــى دع ــم الـتـبــادل
الـ ـج ــامـ ـع ــي بـ ـي ــن ك ـل ـي ــة اآلداب
وال ـم ـع ـهــد ال ـفــرن ـســي ،عـلـمــا أن

خالل توقيع اتفاقية «االداب» والمعهد الفرنسي
ال ـق ـس ــم س ـب ــق أن ب ـ ــدأ تـطـبـيــق
بعض هذه البنود ،حيث شارك
 5مــن طـلـبــة الـكـلـيــة فــي دورات
ت ـ ــدري ـ ــب ف ـ ــي يـ ـن ــاي ــر وفـ ـب ــراي ــر
بالمعهد الفرنسي.

وسيتم ابتعاث  3طلبة مدة
شهر فــي الـفـتــرة الصيفية إلى
فــرنـســا ،لحضور دورة تدريب
فــي الـلـغــة والـثـقــافــة الفرنسية،
وسيتم العمل على تطبيق بقية

ً
 150طالبا بالشريعة شاركوا
في سماع «األدب المفرد» للبخاري

جانب من الحضور
أع ـل ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
جمعية «الراسخون في العلم الخيرية»
د .خ ــال ــد ال ـح ـب ـشــي اخ ـت ـت ــام مـجـلــس
سماع «األدب المفرد للبخاري» للشيخ
نــاصــر الـلــوغــانــي ،وال ــذي تــم تنظيمه
بجامعة الكويت ،بالتعاون مع كلية
الشريعة ،وحضره  150طالبا.
وأشار الحبشي إلى أن هذا المجلس
يأتي ضمن مشروع «نور الهدى» ،الذي
يـعـنــى بــال ـحــديــث ال ـن ـبــوي ال ـشــريــف،
ونـشــر ثـقــافــة الـسـنــد المتصل للنبي
ص ـلــى ال ـل ــه عـلـيــه وس ـل ــم ،والـتـعــريــف
بسيرته الـعـطــرة ،وبــدعــم مــن األمــانــة
العامة لــأوقــاف ،ممثلة بالصندوق
الوقفي للقرآن الكريم وعلومه.
وب ـيــن أن مـجـلــس الـسـمــاع اشتمل
ع ـلــى قـ ـ ــراءة ل ــأح ــادي ــث الـ ـ ـ ــواردة في
كـتــاب األدب الـمـفــرد لـلـبـخــاري ،وقــام
بالتعليق عليها ا لـشـيــخ ا لـلــو غــا نــي،
وح ـصــل ال ـم ـشــاركــون فـيــه عـلــى سند

متصل بــروايــة أحــاديــث الـكـتــاب إلــى
اإلم ــام ال ـب ـخــاري ،إضــافــة إل ــى تــوزيــع
الكتاب عليهم مجانا.
وأضـ ــاف ان ه ــذا الـمـجـلــس ام ـتــداد
لـلـمـجــالــس ال ـت ــي أقــام ـت ـهــا الـجـمـعـيــة
خ ــال الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن ،وأبــرزهــا
مجلس سـمــاع «األرب ـع ـيــن» الـنــوويــة،
ومجلس الشمائل المحمدية ،والتي
تهدف إلى إحياء سنة مجالس سماع
ح ــدي ــث ال ـن ـب ــي ونـ ـش ــر ه ـ ــذه ال ـث ـقــافــة
والحث عليها.
وأكـ ـ ــدت الـجـمـعـيــة أن ـه ــا ت ـه ـتــم في
األس ــاس بنشر ثـقــافــة ال ـق ــرآن الكريم
والسنة النبوية بين الشباب والفتيات،
بأسلوب ممتع وهادف ومبتكر ،إلعداد
نخبة متميزة منهم ،حافظة لكتاب
الله ،فقيهة به ،عاملة بما فيه ،ويكون
ل ـه ــم دور م ــؤث ــر ف ــي ن ـه ـضــة ال ــوط ــن
واستقراره.

الـبـنــود فــي ال ـس ـنــوات الـقــادمــة،
ل ـت ـطــويــر الـ ـم ــؤه ــات ال ـل ـغــويــة
وا لـثـقــا فــة العلمية لطلبة قسم
اللغة الفرنسية وثقافاتها.

الجامعة األميركية تحصل
على اعتماد « »AACSBلكلية
إدارة األعمال واالقتصاد
أع ـل ـن ــت ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـكــويــت
ح ـ ـصـ ــول ك ـل ـي ــة إدارة األعـ ـ ـم ـ ــال واالقـ ـتـ ـص ــاد
بالجامعة على االعتماد االكاديمي الدولي من
الهيئة الدولية لتطوير كليات األعمال ()AACSB
مما يشهد بأن الكلية استوفت معايير التميز
في تعليم إدارة األعمال وأظهرت أنها ملتزمة
بالتمسك بجودة برامجها والنهوض بها.
وأش ــاد عميد الكلية الــدكـتــور رال ــف باليام
بالجهود الحثيثة التي بذلها رئيس وأعضاء
لـجــان االعـتـمــاد التوجيهية الـتــي أدى عملها
ال ـش ــاق إل ــى ه ــذا اإلنـ ـج ــاز ،م ــؤك ــدا ان حـصــول
الكلية على االعتماد جاء نتيجة التزام الجامعة
بتعليم االداب الحرة والدعم المتميز لتحقيق
أعـ ـل ــى م ـعــاي ـيــر ال ـت ـع ـل ـيــم وت ـط ــوي ــر ال ـم ـنــاهــج
والتركيز على جودة التعليم والبحث ويعتبر
اعتماد  AACSBعالمة مميزة في تعليم إدارة
األع ـم ــال وح ـصــل عـلـيــه أق ــل م ــن  5بــالـمـئــة من
كليات إدارة األعمال في العالم.
من جانبها ،أكدت رئيسة الجامعة األميركية
في الكويت الدكتورة روضــة عــواد ان «القيمة
الحقيقية لهذا االعتماد انه مهد لنا طريقا نحو
التميز في كل جانب من جوانب التعليم اضافة
إلى القدرة على مقارنة تجاربنا مع المؤسسات
التعليمية العالمية المماثلة».
وبـهــذا االعـتـمــاد تـكــون كلية إدارة األعـمــال
واالقتصاد في الجامعة االميركية في الكويت
حصلت على االعتماد الثاني حيث كان األول
من مجلس اعتماد كليات وبرامج إدارة األعمال
( )ACBSPالذي تم منحه في نوفمبر .2010
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شوشرة :األرجوحة
األميركية -اإليرانية
مبارك العبدالهادي
األوضــاع تتوتر وتتصاعد ،واألحــداث تشهد دراما من نوع آخر،
و"أكشن" بصورة علنية ومكشوفة وتصريحات متضاربة ومعلومات
ّ
يصعد وآخر يهدئ ،ومسؤول
ال تعرف صحتها من كذبها ،وهناك من
يتحدى وآخر يبرر ،ودول تسعى جاهدة إلى وضع حلول ،وهناك من
يساوم ،وآخر يضع سيناريوهات مختلفة وتصورات متعددة حتى
بتنا كأننا على مسافة قصيرة من اندالع حرب قد تحدث دمارا شامال.
وهناك من يعتبر أن كل ذلك من رسم الخيال ،وابتزازا لدفع األموال،
وال نزال نصعد األرجوحة وال نعرف إلى أين يستقر الوضع وإلى ماذا
سينتهي؟ هل هو تصعيد لكسب األموال وتهويل الحدث الستنزاف
الجيوب أم هناك واقع أليم بانتظارنا؟!
إن الصراع المستمر بين الواليات المتحدة األميركية وإيران والذي
وصــل إلــى تـبــادل التهديدات واالتـهــامــات مــع رفــع حالة االستنفار
القصوى ما هو إال مبررات لصفقة القرن التي بوادرها ستتضح قريبا.
ومع هذه الدوامة فإن أخذ األمور من هذه الناحية يتطلب جدية
ً
لدى دول المنطقة تحسبا ألي طارئ ،خصوصا أن محيطنا الملتهب
ال يتوقف عند هذا الحد ،بل إن األزمات تعيش في داخله والبراكين
المتفجرة في كل يوم تخرج لنا من بوابة جديدة ،ودول الخليج كالعادة
في قلب هذا المحيط ونيرانه المتجددة االشتعال .وعبر كل ذلك فإن
مسألة أخذ الحيطة من األجهزة المختصة في الدولة واستعداداتها
ألي حدث يجب أن تكون في حالة استنفار مستمرة ،حتى ال نفاجأ
بما ال يحمد عقباه ال سيما أننا نسمع عن إدارة األزمات والكوارث ولم
نرها على أرض الواقع في ظل انشغالنا في صراعات جانبية وتصفية
حسابات حكومية -نيابية والعكس صحيح ،في حين العالم من حولنا
يشتعل ،وال يزال هناك من يغرد خارج السرب ويبث الشائعات حسب
أهوائه .إن المطلوب تشكيل إدارة أزمة قادرة على متابعة كل التطورات
ومواكبتها والتنسيق مع األجهزة الحكومية لتحديد االحتياجات
الفعلية ومواجهة القصور ،بعيدا عن ردات األفعال التي اعتدنا عليها
ممن ينكشفون في أول حدث.
ً
وفي ظل هذه الظروف الصعبة ال يزال الخالف الخليجي مستمرا،
وهــو "مــا يزيد الطين بلة" ألننا اليوم في أمـ ّـس الحاجة إلــى وحدة
ً
الصف الخليجي وتصفية األجواء بعيدا عن أي صراع أو تغريدات
بعض المرتزقة والمطبلين وأفالم بعض القنوات ،واصطناع بعض
األحداث وتدخل المندسين ،ألن ما يمس أي بلد خليجي هو مساس
لجميع دول المجلس التي أثبتت في الكثير من المحن ثبات مواقفها
ووحدتها ،وهو األمر الذي ّ
فوت الفرصة على من يريدون بنا الشر.
نتمنى أن تكون كل األحداث الدائرة بمثابة سحابة صيف وتنتهي،
وتستقر األمور ،وأن نكون بمنأى عن كل األحداث ،خصوصا في ظل
حكمة قائد اإلنسانية صاحب السمو أمير البالد وأشقائه قادة دول
الخليجي الذين ساهموا في إخماد العديد من الحرائق قبل اشتعالها
في دول أخرى.

شهادة الزور
محمد العويصي
عليه وسلم
عنها ،أن رسول الله صلى الله
سلمة َرضي الله
عن َّأم َ َ
َ َّ
َ َ
َّ ُ َ ْ َ
َ ُ َْ ُ َ
ص ُمون ِإلـ َّـيَ ،و َل َعل َب ْع َضك ْ َم أَن َيكون
َقال"ِ :إن َما أنا بش ٌرَ ،و ِإنك ْم َت ْخت
ِ
َ
ْ
بح َّجتهِ م ْن َب ْعض؛ فأقضي َل ُه ب ْ
أ ْل َح َن ُ
نح ِو َما أ ْس َم ُع ،ف َمن قض ْي ُت ل ُه
َ ِ َّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ ٍ ْ َ ً ِ َ َّ ِ
َ ِّ َ
بحق أ ِخي ِه ف ِإنما أقطع له ِقطعة ِمن الن ِار" .هذا الحديث الشريف ذكرني
بموقف سمعته عن إحدى الزوجات أرادت أن تتخلص من زوجها،
فذهبت إلى مكتب المحاماة ،وطلبت من المحامية أن ترفع لها دعوى
طالق ضد زوجها ،وبما أن الزوجة ليس لديها أسباب مقنعة للطالق،
ً
ً
لذلك فكرت تفكيرا شيطانيا وطلبت من المحامية أن ترفع لها دعوى
طالق للضرر بسبب هجر زوجها لها بالفراش ،وعدم إنفاقه عليها
وعلى أوالدها .وبما أن هاتين الدعويين دعوى الهجرة ودعوى عدم
النفقة من الصعب إثباتهما بسهولة ،خصوصا دعــوة الهجر في
ً
الفراش ،فقد فوجئ الزوج بمندوب المحكمة يسلمه كتابا من محكمة
األســرة لحضور جلسة طــاق للضرر بسبب الهجر وعــدم اإلنفاق،
ً
أخذ الزوج يتردد على المحكمة ليبرئ ساحته ،وأخيرا استخار رب
العاملين وفوض أمره إليه ،وقرر عدم الذهاب إلى المحكمة ،وليحكم
ً
ً
القاضي لزوجته بالطالق للضرر كما ادعت زورا وبهتانا.
هذه الزوجة تعلم علم اليقين أنها كاذبة وغير صادقة في دعواها،
فلو صدقها القاضي وحكم لها بالطالق للضرر حسب المذكرات
التي كتبتها لها المحامية ،فماذا ستقول لرب العالمين يوم القيامة؟!
قال رسول الله ،صلى الله عليه وسلم" :أيما امــرأة سألت زوجها
الطالق من غير بأس (سبب) فقد حرم الله عليها الجنة".
ويقول عليه الصالة والسالم" :أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا :بلى يا
ً
رسول الله :قال" :اإلشراك بالله ،وعقوق الوالدين ،وكان متكئا فجلس
فقال :أال وقول الزور! فما زال يكررها حتى قلنا :ليته سكت".
في هذا الحديث الشريف يحذرنا عليه الصالة والسالم من شهادة
الزور ألنها من الكبائر ومن أعظم الذنوب كونها تعتبر جريمة عظيمة
فيها ٌّ
شر عظيم وظلم للناس.
فهل من متعظ؟! آمل ذلك.

بيت الزكاة وتكريم الربان
د .أسامة خالد المسباح
هناك فــارق كبير بين تلك المجتمعات التي تعي داللــة العالقات
اإلنسانية كونها غاية بعيدة عن اعتبارات الدين والسياسة والعرق،
وتلك التي تنظر لها من ممر المصالح أو بناء التحالفات ،فعلى مر
التاريخ اإلنساني تعد اإلنسانية األداة األكثر أهمية التي يتشكل منها
نسيج التواصل الحيوي بين األمم والشعوب.
لذا أنقل فيما يلي من أسطر قليلة اعتزازي وكثيرين بخبر حصول
بيت الزكاة الكويتي على جائزة منظمة التعاون اإلسالمي لدورها
في العمل الريادي الزكوي واإلنساني ،هذا العمل الذي لم يقتصر على
الداخل الكويتي فحسب ،بل تمدد ليشمل العديد من البلدان والمناطق
ً
ً
خارج الكويت عربيا ودوليا .والحقيقة أن هذا القطاع الخيري (بيت
الزكاة) الذي تأسس عام  ،1982استطاع أن يتوسع أداؤه بشكل كبير
من حيث الصرف على أوجه العمل الخيري والتبرعات وتوزيعها على
مصارفها المستحقة بالداخل والخارج ،ووفق ضوابط محلية ودولية
وبشفافية عالية ،لذا لم يكن تكريم صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
الصباح ،حفظه الله ورعــاه ،لبيت الزكاة إال ترجمة وتأكيدا على ما
ً
ً
وصلت إليه هذه المؤسسة من أداء فاعل حضاريا وإنسانيا ،عكس
الركائز األصيلة التي جبل عليها أهل الكويت وتوارثوها عن اآلباء
واألجداد من عمل الخير وتقديم العطاء للجميع ،بل أثق أيضا أن ما
ً
بناه سمو الشيخ صباح األحمد على طريق العمل اإلنساني عموما
ً
لدولة الكويت سيظل محتال مكانة متقدمة ومرموقة ،وسيظل رقما
ً
مهما في المعادلة اإلنسانية الدولية ،فعمل الخير دوما مهما تعرض
لسهام االنتقاد والتجهيل فإنه يبقي من أسمى الترجمات للفضائل
وللتعاليم والمبادئ السمحة لكل األديان.
ً
ختاما ونحن في ظــال العشر األواخ ــر من شهر رمضان أتذكر
كلمات لسموه بهذه المناسبة من العام قبل الماضي حين قال "علينا
استشعار ما أفاء الله به علينا من نعمه فقد تكرم علينا بسعة الرزق
ورغد العيش ،وهيأ لنا أمنا واستقرارا وطمأنينة".
فاللهم أدم علينا األمــن واحفظ وطننا الكويت ورب ــان سفينته
وسلمهما من كل مكروه.

د .حسن عبدالله جوهر

hasanjohar@hotmail.com

لماذا تقرع طبول الحرب؟!
ً
ً
تشهد منطقة الخليج تصعيدا سياسيا
ً
وإعالميا غير مسبوق منذ سنوات الحرب
العراقية اإليرانية ،وقد يتخلل هذا التصعيد
موجات من التهديد أو مؤشرات ذات طابع
أمـنــي وعـسـكــري ،وه ــذا أمــر طبيعي فــي ظل
ً
الخالفات األميركية-اإليرانية تاريخيا ،والتي
تعاظمت في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ل ـكــن ال ــوض ــع ف ــي مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،رغــم
حساسيته المفرطة ،ال يزال تحت السيطرة
وضبط النفس ،ليس النـفــراجــات سياسية،
إنما إلدراك الجانب األميركي أن اشتعال نار
الحرب في هــذا اإلقليم غير قابل لالحتواء،
وستكون نتائجه كارثية وفق كل المقاييس
على دول المنطقة والواليات المتحدة ذاتها،
كما أن الطرف اإليراني يدرك القوة التدميرية
لـ ــدولـ ــة ع ـظ ـم ــى م ـث ــل ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
ومقتضيات المنطق ومعادالت القوة تقضي
أال يكون الحرب هو خيارها األول.
إال أن الــافــت أن دق طـبــول الـحــرب تأتي
مــن الــداخــل الخليجي ،والتغطية اإلعالمية
تــوحــي ب ــأن ال ـمــواج ـهــة الـعـسـكــريــة ق ــد دنــت
ساحة قــرارهــا ،كما ال تخفي بعض وسائل
اإلعالم فرحتها وترحيبها بمثل هذه الحرب،
وقد يكون منطلق ذلك أن الحرب لن تتعدى
المحيط اإليراني ،وأن العدو الجديد سيلقن

7

إضافات
بالعربي المشرمح« :جاك
الذيب وجاك وليده!»
محمد الرويحل

ً
ً
ً
درس ــا مـهـمــا ورادع ـ ــا مــن جــانــب واح ــد ،وأن
ا لــوال يــات المتحدة ستكون الظهر والسند
واألم ـ ــن واألمـ ـ ـ ــان وح ــام ــي ال ـح ـم ــى وكـ ــل مــا
يحتويه مصباح عالء الدين.
في كل حال ،يبقى هذا رأي يعكس وجهات
ن ـظــر األط ـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـيــة ،وخ ــاص ــة بحسب
طبيعة الـعــاقــة مــع إي ــران ،ولـكــن مــا تفسير
التطبيل والتهليل للحرب من بعض وسائل
اإلعـ ــام الـكــويـتـيــة ،وخــاصــة مــن قـبــل بعض
الصحف التي بنت مجدها وتاريخها على
مـ ـب ــادئ ال ـق ــوم ـي ــة وم ـن ــاه ـض ــة اإلم ـبــريــال ـيــة
باإلضافة إلى المهنية الصحافية ،إلى جانب
ً
ال ـت ـبــاكــي دائـ ـم ــا ع ـلــى ال ـم ــال الـ ـع ــام ،وف ــرض
الرسوم والضرائب ،وإلغاء الدعومات عن ذوي
الدخل المحدود ،وخصخصة الدولة بحجة
الحفاظ على خزينة الدولة ،علما أن ترامب
قــد شفط إلــى اآلن أكـثــر مــن نصف تريليون
دوالر منا كخليجيين دون أن يــر سـلــوا لنا
ً
ً
ً
جنديا واح ــدا أو حاملة طــائــرات اسـتـعــدادا
لهذه الحرب المزعومة؟
كما أن الموقف الرسمي ،كما الرأي العام
الشعبي في الكويت ،من التصعيد األميركي،
ورغم الضغوط الهائلة ،ما زال يتسم بالحكمة
والـتــوازن والـنــأي بالنفس عن المشاكل ،بل
عرض الوساطة الحميدة ،وهذا ما ّ
صرح به

وزير الخارجية بشكل واضح ،ولكن يبدو أن
ُ
كالمه لم يحل للبعض فتم التراجع عنه في
سقطة دبلوماسية ال تتعدى دقائق معدودات.
ً
إضافة إلى ذلك ،فإن المعنيين باألمر ،بدءا
بالرئيس األميركي ووزيــر خارجته ووزيــر
دفــاعــه والـكــونـغــرس األم ـيــركــي يستبعدون
خيار المواجهة العسكرية في الوقت الحالي،
وبالمثل أعلن اإليرانيون أنهم لن يبدؤوا بأي
عمل عسكري.
األدهى من ذلك ،الواليات المتحدة اعتمدت
سياسة االقتصاد لتمرير ما يسمى "صفقة
القرن" عبر البوابة الخليجية ،وستستضيف
ً
ً
مؤتمرا عالميا في البحرين خــال أسابيع،
فكيف يستقيم ذلك مع خيار الحرب ،وهذا ما
نتمنى أن يجيب عنه طبالة الحرب.
باختصار لم يبق طفل صغير وال عجوز
وال محلل استراتيجي وال مسؤول سياسي
وال كاتب صحافي ينطلي عليه حركات ترامب
الـبـهـلــوانـيــة ،واس ـت ـنــزافــه لـلـمــال الخليجي،
وكذبه في كل ما يدعي ليل نهار ،ولكن مع
األســف بقينا فــي الخليج الوحيدين الذين
نعلم أن الــرجــل ك ــاذب وم ـخــادع ولــص ومــع
ً
هــذا ندفع لــه ،فمن هو أفضل حــاال منا على
هذا الكوكب؟!

سبق أن كتبت عدة مقاالت حول األحداث اإلقليمية وسبب ترك
إيران تتمدد في محيط الشرق األوسط وتكوين أذرعة مسلحة لها
ً
بعلم وموافقة أميركا والغرب لتكون بعبعا لدول المنطقة وخاصة
دول الخليج الثرية بالمال والنفط.
ترك أميركا إليران بهذه الصورة لم يكن مصادفة أو عدم مباالة،
بــل كــان مخططا لــه ومرتبا لتحقيق أجـنــدة مرسومة لها ،حيث
اتفقوا لتأمن إيران الجار العراقي وتثأر منه على تفكيكه وتدمير
قوته وتحويله إلى ثالثة تكوينات متحاربة ومتعادية (شيعيه
وسنية وكــرديــة) ،وبذلك تصبح إيــران مصدر قلق وتهديد لدول
الخليج التي تبتزها أميركا بحجة الخطر اإليراني.
ولكن كلنا نعرف أن األميركيين ال حليف لهم سوى المصالح،
وباعتقادي أن إيــران حققت لهم الهدف المطلوب طــوال السنين
الماضية بنجاح ،األمر الذي قد يضحون بنظامها الحالي ليحققوا
الهدف الثاني ،وهو إعادة إعمار ما دمرته إيران وأذرعها في الشرق
األوس ــط ،وهــو مــا يستوجب القضاء على تلك األذرع المسلحة،
واس ـت ـب ــدال ن ـظــام ال ـمــالــي بـنـظــام جــديــد حـتــى يــؤم ـنــوا الـســاحــة
لشركاتهم لتحقيق هدف اإلعمار الثاني.
يعني بالعربي المشرمح:
"ج ـ ــاك ال ــذي ــب وج ـ ــاك ولـ ـي ــده" ه ــو ال ـه ــدف األول لــأمـيــركـيـيــن
ليستفيدوا مــن بيع أسلحتهم للخليج ،وعقد صفقات مليارية
بحجة حماية دوله من الخطر اإليراني ،وما إن حقق هذا السيناريو
هدفه ،ولم يعد الستمراره مصلحة لهم وجب التخلص منه لتحقيق
الهدف الثاني ،وهو إعمار ما تم تدميره في الشرق األوسط ،والذي
ال يمكن تحقيقه إال بالتخلص من أدوات الهدف األول ،وهــذا ما
سيحدث باعتقادي ،ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وشعوبنا من
خبثهم وتآمرهم ويجعل كيدهم في نحورهم.

محمد أحمد المجرن الرومي

ال للحرب
هذه األيــام بــدأت طبول الحرب تدق في خليجنا العربي ،والشعوب
المطلة عليه تكتم أنفاسها لئال يقع المحظور ،فنحن -جيل الخمسينيات-
تعايشنا مع حروب وقالقل في منطقتنا العربية بما فيها دول الخليج،
فكانت تبعات حــرب فلسطين واحـتــال الصهاينة لها وقتل أهاليها
وتشريدهم ونشأة دولة الصهاينة ،قد ألقت بظاللها على العرب أجمعين،
واستمرت إلى يومنا هذا.
في عــام  ١٩٥٦كــان الـعــدوان الثالثي على مصر الحبيبة ،وبعد ذلك
عام  ١٩٥٨تم اإلنــزال الفرنسي على لبنان ،وتغيرت بعض األنظمة من
ملكية إلــى جمهورية فــي مصر وال ـعــراق ،وج ــاءت حــرب  ١٩٦٧واحتل
اإلسرائيليون سيناء والضفة الغربية وهضبة الجوالن ،وراح ضحيتها
آالف البشر ُ
ودمرت الثروات واستنزفت الطاقات ،وتراجع االقتصاد في
المنطقة العربية.
وفي عام  ١٩٧٣نشبت الحرب مرة أخرى مع إسرائيل ،وبعدها بفترة
نشبت الحرب األهلية في لبنان ،وكذلك الصراع المسلح بين الفلسطينيين
واألردن ،وفي عام  ١٩٨٢وقع االجتياح اإلسرائيلي على لبنان ،وتوالت
الحروب والمشاكل في منطقتنا العربية ،وفي عام  ١٩٧٩قامت الثورة
في إيران بعد اإلطاحة بحكم الشاه ،وحل محلها نظام ديني متشدد أراد
تصدير ثورته للخارج وخصوصا للدول المجاورة.
في عام  ١٩٨٠قامت الحرب بين الجارتين إيران والعراق ،ونتج عنها
مئات اآلالف مــن القتلى والـجــرحــى ،وتدمير البنى التحية للدولتين،
واستمرت الحرب  ٨سنوات ،وأصبح الخليج ملتهبا حتى جاء عام،١٩٩٠
وحدثت الكارثة مرة أخرى عندما غزا العراق الكويت ،وقتل األبرياء ،ونهب

وشرد الكثيرين ،وأضر باالقتصاد واستمر سبعة أشهر ،وفي عام ٢٠٠٣
أطاحت القوات األميركية بالنظام العراقي.
ونحن اآلن في عام  ٢٠١٩وفي منطقة الخليج العربي نسمع ونرى
استعدادات حرب بين الواليات المتحدة وإيران ،والحشود في البر والبحر،
وهي قريبة منا ،إلى جانب الحرب اإلعالمية والنفسية التي بدأت منذ فترة.
وبما أن الحروب والمشاكل التي ذكرتها على مر السنين لم تجلب لنا
إال الويل والضعف لمنطقتنا العربية فإن الحرب إذا وقعت ،ال سمح الله،
ستغير الخريطة العربية ،وسيتخلف العرب سنوات طويلة ،إضافة إلى
التخلف الذي حدث في السابق ،فنحن ال نريد الحروب المدمرة بل العيش
بسالم مع جيراننا لنستخدم ثروتنا لمصلحة أجيالنا القادمة ،ولنلحق
بالدول التي سبقتنا بسنوات ونطور بلداننا ونعمل معا لمنع أي حرب
سواء في الخليج أو أي منطقة مجاورة .فلتعمل دول الخليج مجتمعة لحل
خالفاتها ومنع االضطراب ،وكذلك إيران لها دور لمنع الحرب وتجنيب
الشعب اإليــرانــي ويالتها والحفاظ على االقتصاد اإليــرانــي وتنميته
لمصلحة شعبها ،وأن تنعم الشعوب المطلة على ضفتي الخليج العربي
باألمن واالستقرار ،وذلــك بالتعاون فيما بينها ،وأن تنتهج سياسات
ً
عقالنية ،وتمد جسور التعاون لمصلحة شعوبها ،وال تعطي سببا لتدخل
القوى الكبرى في العالم ،لينعم الخليج باألمن واالستقرار.
وفــي النهاية ستدفع دولنا الخليجية وإي ــران فــاتــورة هــذه الحرب،
والجميع خاسرون ،اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الفضيل أن تجنبنا
الحروب والمشاكل والقالقل ،وأن نعيش وجيراننا بأمن وأمان ومحبة
وتعاون.

د.حمد حميد البلوشي

الرئيس ترامب وموازين القوى في إيران
تتبع اإلدارة األمـيــركـيــة الـحــالـيــة سياسة
مـتـشــددة حـيــال إي ــران إلجـبــارهــا على تغيير
سلوكها في الشرق األوس ــط ،وأسهم ذلــك في
تصاعد حدة التوتر في المنطقة ،وهو ما ينذر
بوقوع صدام من نوع ما بين الدولتين ،ورغم
أن المخرج من هذا التصعيد غير واضح ،فإن
الــواضــح هــو تأثير السياسة األميركية على
الــوضــع الــداخـلــي فــي إي ــران على الصعيدين
االقتصادي والسياسي.
لقد انسحبت اإلدارة الحالية مــن االتـفــاق
النووي لسنة  2015وتدرجت في فرض عقوبات
اقتصادية على طهران ،وصلت إلى حظر بيع
النفط اإلي ــران ــي ،وأدى ذلــك إلــى تــراجــع حجم
النمو االقتصادي في إيــران ،وانخفاض قيمة
العملة المحلية ،وارت ـفــاع مـعــدالت التضخم،
وبــالـتــالــي ارت ـفــاع أس ـعــار الـسـلــع والـخــدمــات،
ودفعت الضغوط األميركية بالرئيس اإليراني
إلى التأكيد على أن الظروف المحيطة بإيران
في الفترة الحالية هي أقسى من الظروف التي
صاحبت الحرب العراقية– اإليرانية.
وأمـ ــا عـلــى الـصـعـيــد الـسـيــاســي فأسهمت
السياسات األميركية في تغيير موازين القوى
لمصلحة المحافظين ،وخصوصا المتشددين
مـنـهــم ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـت ـيــار ال ـم ـع ـتــدل ،ف ــروج
األخير– المتحالف مع اإلصالحيين– ألهمية
االنفتاح على المجتمع الدولي والتوصل إلى
اتـفــاق ح ــول بــرنــامــج إي ــران ال ـنــووي على أمل

إنهاء عزلتها وتحسين وضعها االقتصادي،
إال أن الضغوط األميركية أضعفت من موقف
المعتدلين واإلصالحيين ،وأكدت صحة شكوك
المحافظين ،وعلى رأسهم مرشد الـثــورة في
جدوى التفاوض مع الحكومة األميركية والثقة
بها ،ويمكن القول إن سياسات واشنطن تصب
في مصلحة المحافظين :فكل تحرك سلبي تجاه
إيران ،يقابله تراجع في دور روحاني وسياساته
وتزايد ضغوط المحافظين عليه.
وال يملك روح ــان ــي وال اإلصــاح ـيــون أي
خيار آخر أمام الضغوط األميركية إال التقارب
والتنسيق مع المحافظين وحتى المتشددين
منهم ،وتعد ردود األفعال تجاه إدراج أميركا
للحرس الثوري على الئحة اإلرهاب مثاال على
ذلك ،فشجب روحاني الخطوة ،رغم االنتقادات
التي كان يوجهها في السابق لسياسات الحرس
الثوري.
كما ارت ــدى ع ــدد مــن ن ــواب الـبــرلـمــان ،ومن
ضمنهم أع ـضــاء عــن الـتـيــار اإلص ــاح ــي ،زي
الحرس الثوري في إحــدى الجلسات كخطوة
رم ــزي ــة ،كـمــا رف ــض مصطفى ت ــاج ــزاده ،وهــو
سياسي إصــاحــي ب ــارز كــان قــد ُسـجــن سبع
سنوات بعد أحداث  ،2009اإلجراءات األميركية
رغ ــم تحفظه عـلــى بـعــض سـيــاســات الـحــرس
الثوري.
وقد يضطر روحاني إلى الرضوخ لضغوط
المحافظين والتراجع عن سياسته االنفتاحية

بسبب تـهــديــدات ال ـحــرب ،وهــو مــا يــؤثــر على
مـســار ال ـثــورة على الـمــدى البعيد ،فــالـثــورات
العظمى تمر بمراحل مختلفة إلــى أن تنتهي
وتتحول الدولة إلى حالة طبيعية بعيدة عن
النفس الثوري وعن اللغة التصادمية.
ويمكن القول إن جــزءا من صــراع التيارات
السياسية في إيران يتمحور حول تحديد مسار
الثورة ،فحكومة روحاني كانت تدفع باتجاه
التخفيف من النفس الثوري ،إال أن سياسات
ترامب أسهمت في انكماش هذا االتجاه ضمن
النخبة الحاكمة وتعزيز فكرة استمرار الثورة
وعسكرة المجتمع والحد من التعددية النسبية
في إيران ،وهو ما يؤدي في المحصلة النهائية
إلى تقوية التيار المحافظ وخصوصا المتشدد.
ويـ ـج ــب ال ـت ــذك ـي ــر فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ب ــأن
االنتخابات البرلمانية في إيران ستقام خالل
أشهر ،كما أن االنتخابات الرئاسية ستجرى
خــال عامين ،وأمــام هــذه األج ــواء المتشنجة،
وضعف موقف المعتدلين واإلصالحيين ،قد
يتمكن المتشددون من السيطرة على السلطتين
التشريعية والتنفيذية وبالتالي تراجع الجهود
اإلصالحية وتقوية النفس الثوري في الدولة،
والـعــودة إلــى أجــواء السنوات األولــى من عمر
ال ـثــورة ومــا رافـقـهــا مــن تــأثـيــرات سلبية على
الداخل والخارج ،ويعد ذلك ،إن تحقق ،انتكاسة
للسياسة األميركية التي تأمل تغيير سلوك
إيران وسياستها في الشرق األوسط.

عبد الهادي شال*

التسامح
ّ
ٌ
ّ
مصدر
يعرف التسامح في اللغة بأنه التساهل والحلم والعفو ،وهو
من الفعل تسامح ،وهي من اللين والسهولة واللطف ،والكرم والعطاء،
والـجــود ،والـعــدل ،ورفــع الحرج ،و»التسامح» من السماحة والصفح
والتسامي والطيبة ،وهــي من أصــل الخلق اإلنساني والفطرة التي
أرادها الخالق أن تبقى كمجرى الدم في كل البشر ،ولكن هل كل البشر
لديهم هذه الملكة ،والقدرة على التسامح؟!
اإلجابة :ال ،ليس كل البشر في حالة تسامح دائم ،كما أنهم ليسوا في
حالة جفاء وتكبر وغطرسة دائمة ،فطبيعة النفس اإلنسانية متقبلة،
ال ثبات لحالها وإنما تؤثر فيها مواقف وحــاالت ترفع من مستوى
تسامحها ،وكذلك ترفع من مستوى تمردها وغضبها.
التسامح كلمة كثر ترديدها في السنوات األخيرة حين ظهر التشدد
وقام الصراع العقائدي الذي أشعله نوع من البشر في طبيعتهم غلظة
وجفاء ،تمردوا على كل األعراف بتتارية ال يقبلها منطق الحياة في
القرن الحادي والعشرين ،وعاثوا في األرض فسادا وتدميرا ،فكان
ضحيتهم بشرا متسامحين مع كل من حولهم.
لقد كان لألفكار المتمردة على الفطرة دور كبير في زرع الشقاق
وبــذور العداوة بين األمــم عبر الزمن ،مما ترتب عليه حــروب ودمار
وضـيــاع للجهد اإلنـســانــي لــأفـكــار الـبـنــاء ة ،وراح ضحيتها علماء
ومبدعون في كل مجاالت الحياة التي كان ومازال اإلنسان في حاجتها.
إن تصادم الرؤى حول منهج حياتي واحد وتفسيره بتحيز غير
منطقي أو بــرهــان قــوي هــو أحــد األسـبــاب الـتــي يتعالى فيها طرف
على اآلخر مما يضيق من مساحة التسامح ويغذي صفة الكراهية،
والعقالء هم الذين يقدرون على تجاوزها إليجاد مرتكز ُيـتفق عليه

يكون حجرا في أساس العالقة بين األطراف ،ولن يكون هناك أفضل
«التسامح» ألن فيه سر السعادة والسالم الذي نادت به كل الشرائع
من
ّ
السماوية و َبـش َـر به األنبياء الذين القوا اضطهادا من أقوامهم ،وهم
ينشرون دعواهم التي جوهرها التسامح والتآخي بعيدا عن التعالي
والتمييز بين البشر بسبب لون أو ضعف أو سيد وعبد.
مــن أجــل ذلــك أصبحنا نسمع هــذه الكلمة تـتــردد كثيرا حتى في
المجتمع الواحد وفروع نشاطاته االجتماعية واإلنسانية ألن العمل
بها رغبة صادقة في سالم ومحبة ووئام تسعد منه البشرية حين ال
تبقى النفس مستنفرة وخائفة مما ال تتوقعه.
ونحن في شهر رمضان المبارك وما فيه من فضل فإن التسامح
للصائمين
يكاد يكون من أصل قبول الصيام ،وهو الفرصة التي ُتـ
منح َ ُ َ ْ
َْ
محل الجفاء والقطيعة«َ ،وأن ت ْعفوا أق َر ُب
بأن تحل المودة والتسامح
َّ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ص ٌ
ير».
ِللتقوى ول تن َسوا الفضل بينك ْم ِإن الله ِبما تعملون ب ِ
إن الله يعفو ويسمح للمريض بأن يفطر وللمسافر الذي يشق َعليه
ْ
حين تزول األسباب «ف َمن
الطريق أن يفطر ،وهو سماح مشروط
بأدائه ُ َ
َ َ ُْ ْ َ
ً َ ْ َ َ َ َ َ َّ ٌ ْ َ َّ
ام أخ َر».
كان ِمنكم م ِريضا أو على سف ٍر ف ِعدة ِمن أي ٍ
أال يجدر باإلنسان أن يكون تسامحه غالبا على جفائه وقطيعته
لآلخرين وأن يتدبر آيات الله التي تدعو الجميع بأن يكونوا في حالة
وئــام وســام؟ وال نغفل عن وجــوب أال يكون التسامح عن ضعف أو
خوف بل من موقع قوة ،كما ال يجب التسامح مع العصاة والفاسدين
والمعتدين على حقوق اآلخرين الذين يتجاوزون القانون ألن ردعهم
فيه أمن وسالم.
* كاتب فلسطيني -كندا

إلى الليبراليين العرب
إن ُو ِجدوا!
خالد اسنافي الفالح
ً
غــالـبــا ال أعـلــق عـلــى كــل ح ــدث فــي حـيـنــه ،ألن بعضها يحتاج
ً
ً
دقة بحث تنتج رأيا موضوعيا ،وبعضها يحتاج صفاء األذهان
ً
وال ـع ــواط ــف تـ ـج ــاوزا لـلـظـلــم ال ـنــاتــج ع ــن هـيـجــان ردود األف ـع ــال،
ً
وبعضها ال يستحق الرد عليه أصال ،لذلك فضلت عدم الخوض مع
الخائضين في مقولة "من يضع القرآن بمكانة أعلى من الدستور
خائن لوطنه" ،التي قالتها في مقابلة متلفزة أستاذة في الفلسفة
بكلية اآلداب في جامعة الكويت ،وهي مقولة مجتزأة من حوار قارب
ً
دينيا يساوون
الدقائق العشرين ،تقصد عبرها فئة من المتزمتين َ
ً
بين النصوص المقدسة وبين تفسيراتهم لها ،وقد ّبين ْت ذلك الحقا
عبر بيان نشرته في وسائل التواصل االجتماعي.
ال أخفي ،قارئي النبيه ،أني قدمت إحسان الظن على إساء ته،
مقولتها إزاء اآلخر ،فإن خطيئة عدم االعتذار
فعلى الرغم من جرم َ َّ
ٌّ
عن زلتها ال شفيع ُيشف ُع لها! وهو دال على إيمانها بانتفاء وجود
مكانة للقرآن في المجتمع ،وحصرها لــدى األفــراد فقط ،ويعود
ذلك إلى وجهة النظر العلمانية المعلنة في اكتفاء القرآن بتنظيم
عالقة الفرد مع الله ،ولو قرأ علمانيونا القرآن لوجدوا فيه تنظيم
العالقة ًبين المجتمع المؤمن وغيره من المجتمعات غير المؤمنة
شاخصة ،ناهيك عن تنظيم العالقات بين المجتمع والفرد والعكس.
أتى ليبراليو المجتمعات المسلمة بموقفهم السابق من أمرين:
األول ،اسـتـعــارة الفهم الـغــربــي؛ فــأي مـفــردة كــ"ديـمـقــراطـيــة ،دولــة
المؤسسات ،القانون ،النظام المدني ،األح ــزاب ،تــداول السلطة...
إلخ" تتحرى االصطالح الغربي ال غير! والثاني ،إسقاط السيرورة
ً
التاريخية للعلمانية على تاريخ المجتمعات المسلمة ،تأسيسا
ً
لعلمانية عــربـيــة تـفـصــل الـغـيـبــي عــن الـ ُـم ـعــاش ،لتنشئ إســامــا
ً
ً
دن ـيــويــا ،كـمــا فـعــل األوروبـ ـي ــون لـمــا وج ــدوا ق ـصــورا فــي كتابهم
الـمـقــدس يمنعهم مــن االعـتـمــاد على نصوصه لتنظيم دنياهم،
لذلك لجؤوا إلى العلمانية التي رأوا فيها– والقول لعزمي بشارة-
"محاولة لتأسيس دين دنيوي" ،فكلمة العلمانية باللغة األجنبية
( )Secularismمشتقة مــن ( )Secularوهــو رجــل الكنيسة المهتم
بشؤون الدنيا.
يأمل الليبراليون عندنا من تلك المنهجية أن يبلغوا التقدم الذي
وصل له الغرب عبر مسيرته الخاصة إذا تتبعنا المسيرة ذاتها،
دون وضــع أدنــى اعتبار للفروقات الثقافية والظرفية الواقعية،
وبإهمال مصير التعدد الهوياتي للبشرية الذي سيذوب ال محالة
أمام ّ
تغول المركزية الغربية.

 :High Lightكاريزما
القائد صباح األحمد
د .حمود حطاب العنزي
طبول الحرب تــدق ،ونواقيس الخطر يتردد صداها في مسامع
الجميع ،فالبارجات والقاذفات وحــامــات الطائرات األميركية في
أطراف سواحل الخليج وبحر العرب ،وعندما يحدق الخطر باألفق،
يكون دورنا في تسليط الضوء على قوارب النجاة ومفاتيح التعامل
وقت الشدائد.
وأولها تقديم الكفاءات في كل المجاالت ال سيما في مواقع صنع
القرار ،فال مجال وقتئذ للوالءات والحسابات الضيقة ،وإال ستغرق
السفينة بكل من عليها؛ وال معنى لوجود حكومة رصيد إنجازها
صفر ،فهل هذه الحكومة قادرة على إدارة البالد في وقت احتماالت
الحرب فيه كبيرة؟
وث ــان ــي ق ـ ــوارب ال ـن ـجــاة ل ــأوط ــان وق ــت الـمـلـمــات ه ــو "تـصـفـيــر"
االحتقانات السياسية ،وذلك من خالل االستفادة من جهود الجميع،
وتناسي األيديولوجيات والمناحرات السياسية ،فلتنجح الكويت
ً
أوال؛ وال مجال اليوم لتحكيم الطفولة السياسية حتى ال تغرق البالد
بما يصدر عنها من إص ــرار ومكايدات وتصفية وإع ــدام الخصوم
السياسيين.
أما ثالث دروب النجاة فهو العمل الجماعي والتناغم والتجانس
بين كل األطراف :الفريق الحكومي ومجلس األمة والقوى السياسية
كافة والمواطنين في إطار ما يكفله الدستور من حرية وإرادة ومساواة،
فالجميع متساوون بالحقوق والواجبات.
ً
وشهادة حق أن هناك جهودا تبذل من النائب األول الشيخ ناصر
صباح األحمد لكنها غير كافية ،ألن يدا واحدة ال تستطيع أن تنجز؛
فاإلنجاز ،كما نؤمن به ،ال يكون إال نتاج عمل جماعي متجانس قادر
على درء المخاطر الخارجية ،وضرب المفاسد الداخلية في آن واحد.
فالشعب الكويتي يعقد آماله بعد الله سبحانه وتعالى ،على كاريزما
القائد صباح األحمد ،وما يتميز به من حنكة وخبرة سياسية ال تمكنه
من العبور بالكويت فقط بل منطقة الخليج كلها في أحلك الظروف،
لما يتمتع به من قبول دولي لدى الجميع.
لهذا كله نقول إن الكويت تحتاج إلى رجل دولة من الطراز الرفيع،
وهي تزخر بالكفاءات الوطنية من أبناء األسرة الحاكمة ،وآن اآلوان
ً
الختيار واحد منهم يقود الحكومة لتعود الكويت عروسا للخليج في
كل المجاالت كسابق عهدها.
ختاما:
وفي هذه الليالي المباركة نتضرع للمولي عز وجل أن يوفق أميرنا
وقائد مسيرتنا لما يحبه ويرضاه وأن يلهمه البصيرة والرأي الحكيم،
ويمتعه الله بالصحة والعافية ،ألننا نــراه المالذ األخير بعد الله
سبحانه وتعالى .ودمتم بخير.
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هل يحبط ترامب الجسر البري اإليراني في الشرق األوسط؟
جو ماكارون – المونيتور

سيشكل ًمعبر البوكمال مع
العراق نوعا من األصول
المهمة للنظام اإليراني الذي
يسعى الى توسيع التجارة
وتقليل تأثيرات العقوبات
األميركية على اقتصاده،
وسيسمح فتح المعبر إليران
باختصار نفقات النقل الجوي
من طهران إلى دمشق.

معبر البوكمال الحدودي بين العراق وسورية

مع استعراض
واشنطن وطهران
عضالتهما في الشرق
األوسط سيكون
اختبار البوكمال
ً
مهما في إطار
التنافس

هناك مؤشرات إلى أن
إدارة ترامب تضغط
على الحكومة
العراقية لعدم فتح
معبر البوكمال
الحدودي

مــع الـمــواجـهــة بـيــن واشـنـطــن
وطهران التي تصاعدت في أماكن
أخ ــرى فــي الـخـلـيــج أعـطــت إي ــران
أولوية قصوى لجهود ترمي إلى
تأمين وإعــادة فتح الحدود عند
ُال ـب ــوك ـم ــال ،وال ـت ــي تـعـبــر مــديـنــة
ق ــم ،وهــي الـحــدود الــوحـيــدة بين
ســوريــة وال ـع ــراق الـتــي تعبر من
خالل السيطرة اإليرانية لتعزيز
الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي فـ ــي الـ ـش ــرق،
وت ـخ ـف ـيــف ت ــأثـ ـي ــرات ال ـع ـقــوبــات
األميركية ،وعلى أي حال يتعين
علينا االنتظار لرؤية ما إذا كانت
إي ـ ــران سـتـسـحــب ه ــذه ال ـخ ـطــوة،
وك ـي ــف ي ـم ـكــن إلدارة ت ــرام ــب أن
تتصرف كردة فعل.
فــي  23أبــريــل الماضي عبرت
حـ ــافـ ـل ـ ـتـ ــان ت ـ ـحـ ـمـ ــان الـ ـحـ ـج ــاج
ال ـعــراق ـي ـيــن ب ـعــد زي ـ ــارة لـلـسـيــدة
زيـ ـن ــب ع ـل ــى م ـق ــرب ــة مـ ــن دم ـشــق
ح ــدود الـبــوكـمــال ألول م ــرة منذ
س ـنــة  ،2012م ـمــا يـشـيــر ال ــى أن
ذ لــك قــد يمهد السبيل لعمليات
تـجــاريــة ،وتـقــع مدينة البوكمال
على نهر الفرات في دير الزور في
ُشرق سورية والعبور الى مدينة
قــم فــي إقليم األنـبــار الـعــراقــي قد
ي ـف ـت ــح خـ ـ ــال  6أش ـ ـهـ ــر بـحـســب
مسؤولي حدود عراقيين.
موقع البوكمال االستراتيجي
ج ـعــل ال ـمــدي ـنــة وج ـه ــة عـسـكــريــة
ل ـل ـق ــوة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي ال ـق ــرن

ً
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــع ع ـ ـشـ ــر ك ـ ــان ـ ــت م ـ ــرك ـ ــزا
لـلـسـنـجــق ال ـع ـث ـمــانــي ،وف ــي عــام
 1921كانت المركز الــذي تشغله
القوات الفرنسية في مدينة دير
الـ ـ ـ ــزور ،وب ـع ــد الـ ـغ ــزو األم ـيــركــي
للعراق فــي سنة  2003أصبحت
الـ ـم ــديـ ـن ــة ن ـق ـط ــة عـ ـب ــور ل ـل ـث ــوار
العراقيين الذين قادوا حملة شهر
أكـتــوبــر  2008الــى البوكمال عن
طريق الحدود العراقية.
والـ ـي ــوم ق ــد ي ـت ـحــول ذلـ ــك الــى
م ـ ـع ـ ـبـ ــر رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ل ـ ـج ـ ـسـ ــر بـ ــري
إيـ ــرانـ ــي ي ــرب ــط طـ ـه ــران وب ـغ ــداد
ودمـ ـش ــق وبـ ـي ــروت م ـمــا يضمن
ق ـ ـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــر
األب ـيــض الـمـتــوســط ،وف ــي األجــل
ال ـق ـص ـيــر سـيـشـكــل هـ ــذا الـمـعـبــر
ً
البري نوعا من األصــول المهمة
ل ـل ـن ـظــام اإليـ ــرانـ ــي ال ـ ــذي يـسـعــى
الـ ــى ت ــوس ـي ــع الـ ـتـ ـج ــارة وتـقـلـيــل
تأثيرات العقوبات األميركية على
االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي ،وسيسمح
فـ ـت ــح م ـع ـب ــر الـ ـب ــوكـ ـم ــال إليـ ـ ــران
باختصار نفقات النقل الجوي
من طهران الى دمشق ،وبالتالي
اسـتـخــدام مـطــار ب ـيــروت الــدولــي
واالبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود غ ـيــر
الرسمية التي تديرها إيــران في
شرق سورية.
ج ـهــود ال ـن ـظــام ال ـس ــوري منذ
الـعــام الـمــاضــي إلع ــادة فـتــح هــذا
المعبر البري عن طريق مشاركة

بغداد أخفقت حتى اآلن ،وشملت
ت ـل ــك ال ـج ـه ــود رس ــال ــة م ــن وزي ــر
الخارجية السوري وليد المعلم
الـ ــى ن ـظ ـي ــره الـ ـع ــراق ــي ف ــي شـهــر
يونيو  2018طالب فيها بإعادة
فـتــح مـعـبــر ال ـبــوك ـمــال ،وت ـكــررت
خالل زيارة في العاشر من شهر
أبــريــل ال ـمــاضــي ق ــام بـهــا رئـيــس
الـ ـ ــوزراء ال ـس ــوري ع ـمــاد خميس
الى العراق.
وع ـلــى اي ح ــال كــانــت مــديـنــة
ال ـب ــوك ـم ــال م ـه ـمــة ض ـمــن الـخـطــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي س ــوري ــة ،وتــوجــد
ثالث مراحل في تطور السيطرة
اإليرانية على مدينة البوكمال:
بدأت المرحلة األولى في شهر
نوفمبر  2017عندما أشرف قائد
الحرس الثوري اإلسالمي قاسم
سليماني على معركة استعادة
م ــديـ ـن ــة الـ ـب ــوكـ ـم ــال مـ ــن تـنـظـيــم
"داعـ ـ ـ ــش" ،وق ــد أظ ـه ــرت ــه وســائــل
اإلع ـ ـ ــام وه ـ ــو ي ـ ـ ــزور ال ـم ـن ـط ـقــة.
وبعد وقت قصير من نهاية تلك
المعركة تقدمت موسكو ودمشق
ل ـت ـعــزيــز قــوت ـه ـمــا ع ـلــى جـبـهــات
أخ ــرى فــي ال ـبــاد ،لكنها أفضت
ا ل ــى و ج ــود ميليشيات مرتبطة
بالنظام السوري.
ل ـ ـ ـقـ ـ ــد س ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــرت عـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر
ال ـ ـم ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى م ــديـ ـن ــة
الـ ـ ـب ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــال ،واشـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــت م ــع
مـيـلـيـشـيــات مـحـلـيــة تـسـعــى الــى

السيطرة على المعبر ،وخصوصا
تدفق البضائع في شهر أغسطس
من عام  ،2018وقد أفضى ذلك إلى
اشتباكات بين ميليشيات النظام
السوري والميليشيات المدعومة
من إيران ،ثم بدأت لجنة مصالحة
عملها فــي شـهــر سبتمبر لنزع
فتيل التوتر.
وشـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات
ً
المدعومة إيرانيا حــزب الله في
لبنان و حــر كــة النجباء وكتائب
حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ول ـ ـ ـ ــواء
الفاطميين فــي أفـغــانـسـتــان ،في
حـيــن كــانــت مـيـلـيـشـيــات الـنـظــام
السوري القوة األمنية العسكرية.
المرحلة الثانية التي بدأت في
شهر أكتوبر ،وتميزت بتوسيع
ق ـ ــوة طـ ـ ـه ـ ــران ب ـش ـك ــل ت ــدري ـج ــي
وتــوسـيــع نـفــوذهــا فـيـمــا تــدبــرت
ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات مـ ــع م ــوسـ ـك ــو .وكـ ــان
النظام اإليــرانــي قد بــدأ بتطبيق
خ ـ ـط ـ ــوات ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،وفـ ــي غ ـضــون
ً
ذلــك نشرت موسكو أيضا قوات
محلية انتشرت عن طريق خدمات
ودف ـعــات نـقــديــة ،كـمــا أن روسـيــا
نشرت قوات على مقربة من معبر
الـبــوكـمــال فــي شهر أكـتــوبــر بعد
ثــاثــة أشـهــر مــن قـمــة هيلسنكي
 Helsinkiبـيــن الــرئ ـيــس دونــالــد
ترامب ونظيره الروسي فالديمير
ب ــوتـ ـي ــن ،وك ـ ـ ــان ل ـ ـقـ ــوات ال ـن ـظ ــام

السوري وروسيا دورها الرمزي
ع ـل ــى ش ـك ــل ق ـ ــوة فـ ــك االش ـت ـب ــاك
بين ق ــوات ســوريــا الديمقراطية
ً
والميليشيات المدعومة إيرانيا
على ضفتي نهر الفرات.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا أعـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة فـ ــرض ع ـق ــوب ــات عـلــى
إي ـ ــران ف ــي ش ـهــر نــوف ـم ـبــر ب ــدأت
طـ ـه ــران ب ـت ـســريــع وتـ ـي ــرة إعـ ــادة
فتح معبر البوكمال الذي أصبح
خــط حـيــاة لــاقـتـصــاد الـمــريــض،
وم ـن ــذ ش ـهــر ي ـنــايــر زاد ال ـن ـظــام
اإلي ــران ــي مــن مـعــدل الـتـجــارة مع
الـ ـع ــراق وس ــوري ــة ،وه ــي خـطــوة
تبدو مثل جــزء من خطط أوسع
لربط االقتصاد واألمن في هذين
البلدين من خالل طرقات وخطوط
حديدية وشبكات طاقة.
وف ـ ــي  17مـ ـ ــارس ق ـ ــال رئ ـيــس
أركـ ــان الـجـيــش ال ـعــراقــي عثمان
الغانمي خــال مؤتمر صحافي
م ـش ـت ــرك م ــع ن ـظ ـيــريــه اإلي ــران ــي
والـ ـس ــوري ف ــي دم ـشــق إن معبر
ال ـبــوك ـمــال سـيـفـتــح خ ــال األي ــام
القليلة المقبلة ،وفي اليوم التالي
سـ ــافـ ــر رئ ـ ـيـ ــس أركـ ـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش
اإليراني محمد باقري من دمشق
لزيارة القوات اإليرانية والحليفة
في مدينة البوكمال.
وفي وقت سابق من هذا الشهر
سحبت موسكو قواتها بما في
ذل ــك ال ـفــرقــة ال ـخــام ـســة ال ـمــدرعــة

ً
ً
وتــركــت ح ـضــورا رمــزيــا لمدينة
الـ ـب ــوكـ ـم ــال ،وف ـ ــي ح ـي ــن رف ـضــت
ال ـم ـص ــادر ال ـع ـس ـكــريــة الــروس ـيــة
تأكيد هذه التقارير أو نفيها فقد
أكدت مصادر محلية في البوكمال
أن هذا االنسحاب المفاجئ يعني
أن موسكو تخشى على سالمة
قــواتـهــا فــي الـبـيـئــة الــراه ـنــة بين
واشنطن وطهران ،في حين سعت
ً
أيـضــا إلــى تـفــادي أي اشتباكات
بين الميليشيات المدعومة من
قـبــل إي ــران ،وتـجــدر اإلش ــارة الــى
أن مــوسـكــو تــركــت إيـ ــران للعمل
في إطار معركة إعادة فتح معبر
البوكمال الحدودي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو
كيف ستكون ردة فعل الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة إذا شـنــت
قوات سورية الديمقراطية حملة
ه ـجــوم ـيــة ف ــي أعـ ـق ــاب ال ـت ـهــديــد
التركي الذي تدعمه الميليشيات
اإليرانية ،وعلى أي حال تستطيع
ال ـط ــائ ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة تــوجـيــه
ضــربــات إذا أقــرت إدارة الرئيس
ترامب المعلومات االستخبارية
حول شحنات أسلحة عبر الحدود
العراقية السورية.
ً
وتــوجــد م ــؤش ــرات أي ـضــا إلــى
أن إدارة ت ــرا م ــب ت ـض ـغــط عـلــى
ال ـح ـك ــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ل ـع ــدم فـتــح
المعبر الحدودي الذي سيفضي
إلى تسهيل التجارة مع النظامين

اإليراني والسوري المدرجين على
الئحة العقوبات األميركية.
ومـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض واش ـن ـط ــن
وط ـهــران عضالتهما فــي الشرق
األوسط سيكون اختبار البوكمال
ً
مهما في إطار التنافس ،والرهان
على مـحــادثــات أميركية روسية
ل ـحــل ه ــذه الـقـضـيــة ق ــد ال يـكــون
ً
ك ــاف ـي ــا ألن مــوس ـكــو ق ــد تـعــرض
فــي نـهــايــة الـمـطــاف ردع الـنـفــوذ
اإليراني في جنوب سورية ،وذلك
في مقابل تنازالت أميركية.
وفــي حين قــد ال تتمكن إدارة
تـ ــرامـ ــب مـ ــن مـ ـن ــع فـ ـت ــح ال ـم ـع ـبــر
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودي فـ ــإن ـ ـهـ ــا ت ـس ـت ـط ـي ــع
استخدام نفوذها على الحكومة
ُا لـعــرا قـيــة لتجميد مـعـبــر مدينة
قــم ،كما سبق أن فعلت مع معبر
نصيب األردني مع سورية ،وعلى
أي حال فإن العاصمة األردنية ال
تملك النفوذ الـبــارز الــذي تملكه
إيـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي ب ـ ـغ ـ ــداد .وس ـت ـك ــاف ــح
الحكومة العراقية لتحقيق توازن
م ــع إي ـ ــران والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
لـ ـلـ ـت ــوص ــل الـ ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــة حـ ــول
كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع مـعـبــر بــري
اس ـتــرات ـي ـجــي ،وسـتـضـطــر إدارة
ت ــرام ــب إل ــى تـقــريــر م ــا إذا كــانــت
تقبل بــوجــود جسر بــري إيراني
الى البحر األبيض المتوسط ،أو
أن تقرر ما هو الثمن المستعدة
لدفعه إلحباط ذلك الهدف.

هونغ كونغ والحرب الباردة الجديدة بين أميركا والصين
تطور دور هونغ كونغ ضمن
السياسة األميركية الى
نوع من التغيير ساعد في
تحرير الصين ضمن سياسة
األميركية ،وبكين
المشاركة ً
اليوم تعلم تماما محاولة
واشنطن للتطوير السلمي
في المنطقة اآلسيوية ،وأن
هونغ كونغ هي حصان
طروادة لالستراتيجية
األميركية الكاملة.

الناس يفاجأون
باهتمام واشنطن
بهونغ كونغ التي
تبلغ مساحتها
 1106كيلومترات
مربعة فقط

●

براين فونغ – ذي ديبلومات

خالل األشهر القليلة الماضية
ظـهــرت هــونــغ كــونــغ المستعمرة
البريطانية السابقة على شاشات
الــرادار األميركي ،وفي  27فبراير
ّ
 2019سلم القنصل العام األميركي
ً
في هونغ كونغ كيرت تونغ خطابا
غ ـيــر ع ـ ــادي ي ـح ــذر م ــن اس ـتــدامــة
الحكم الذاتي لهونغ كونغ ضمن
دولـ ــة واحـ ــدة ونـظــامـيــن «أو سي
ت ــي اس» ( ،)OCTSو فـ ــي خـطــا بــه
أبـ ــرز تــونــغ أه ـم ـيــة ال ـح ـفــاظ على
ال ـح ـكــم ال ــذات ــي ل ـهــونــغ كــونــغ في
مـنـطـقــة الـمـحـيــط الـ ـه ــادئ ال ـحــرة
والهندية (اف أو أي بــي) (،)FOIP
وفي  21مارس  2019نشرت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة تـقــريــرهــا
السنوي حــول هــونــغ كــونــغ الــذي
ك ـش ــف أن ت ــدخ ــل ال ـص ـي ــن يـكـفــي
لـ ـتـ ـب ــري ــر الـ ـمـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
ال ـم ـس ـت ـمــرة م ــن ج ــان ــب ال ــوالي ــات
المتحدة.
وف ــي  25أبــريــل  2019أص ــدرت
ً
وزارة الخارجية األميركية بيانا
ً
الفتا أظهر المخاوف إزاء مشروع
ق ــان ــون الـ ـتـ ـب ــادل ال ـم ـق ـت ــرح ال ــذي
إذا أق ــر ف ـســوف يـسـمــح لحكومة
هــونــغ كــونــغ ب ـم ـبــادلــة أش ـخــاص
الى الصين ووضع نهاية للسلطة
ال ـق ــان ــون ـي ــة الـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت 178
س ـنــة ،وف ــي  4مــايــو  2019أص ــدر
ً
ً
تــونــغ إنـ ـ ــذارا م ـبــاشــرا ب ـقــدر أكبر
في مقابلة مع وسائل اإلعالم قال
فيها إن قـلــق ال ــوالي ــات المتحدة
يكمن في التمييز بين هونغ كونغ
والـبــر الصيني ضمن إط ــار عمل
(أو سي تي اس) ( )OCTSوهو أقل
ً
وضوحا من الحاجة الى تعديالت
في السياسة األميركية.
ق ـ ــد يـ ـف ــاج ــأ الـ ـ ـن ـ ــاس ب ــاه ـت ـم ــام

واشنطن بهونغ كونغ التي تبلغ
مساحتها  1106كيلومترات مربعة
فـقــط ،ولـكــن إذا نظر اإلن ـســان عن
كثب إلى المصالح الجيوسياسية
الـ ـت ــي ت ـن ــاق ــش فـ ــي ه ــون ــغ كــونــغ
فيجب أال نفاجأ في رؤية واشنطن
تـ ـت ــدخ ــل وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــع ت ـق ــدم
الواليات المتحدة والصين نحو
حرب باردة جديدة.
الـ ــدرس الــرئ ـيــس المستخلص
م ــن ال ـتــاريــخ الـجـيــوسـيــاســي هو
أن هــونــغ كــونــغ كــانــت دائ ـم ــا في
خ ــط الـجـبـهــة ل ـل ـصــراع األمـيــركــي
الصيني ،وفي فترة الحرب الباردة
الـثـنــائـيــة الـقـطــب تبنت الــواليــات
المتحدة سياسة االحـتــواء لمنع
ان ـت ـشــار ال ـش ـيــوع ـيــة م ــن االت ـح ــاد
الـســوفـيــاتــي وحـلـفــائــه بـمــا فيهم
ال ـص ـيــن ،واع ـت ـب ــرت ه ــون ــغ كــونــغ
ً
ً
موقعا أماميا للعالم الحر تحت
هــذه المظلة ،وفــي الــوقــت الــراهــن
قاومت الصين سياسة االحتواء
األمـيــركـيــة عــن طــريــق االسـتـغــال
ال ـت ــام لــوضــع هــونــغ كــونــغ بغية
تجاوز الحصار األميركي.
ومـ ـن ــذ ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـت ــي ق ـ ــام بـهــا
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ري ـ ـت ـ ـشـ ــار
ن ـي ـك ـس ــون الـ ـ ــى ال ـص ـي ــن فـ ــي ع ــام
 1972سعى مختلف الرؤساء في
واش ـن ـطــن م ــن جـيـمــي ك ــارت ــر الــى
باراك أوباما إلى مشاركة الصين
بأمل أن تصبح فــي وضــع أفضل
ضمن المجتمع الدولي.
وف ــي ه ــذا ال ـض ــوء ت ـطــور دور
هـ ــونـ ــغ كـ ــونـ ــغ ضـ ـم ــن ال ـس ـي ــاس ــة
األمـيــركـيــة ال ــى ن ــوع مــن التغيير
ســاعــد فــي تـحــريــر الـصـيــن ضمن
س ـي ــاس ــة ال ـم ـش ــارك ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
ً
والصين اليوم تعلم تماما محاولة
واش ـن ـطــن لـلـتـطــويــر الـسـلـمــي في
الـمـنـطـقــة اآلسـ ـي ــوي ــة ،وأن هــونــغ

ترامب

شي جين بينغ

كـ ـ ــونـ ـ ــغ هـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـصـ ـ ــان طـ ـ ـ ـ ـ ــروادة
لالستراتيجية األميركية الكاملة،
ً
ً
وتبنت بكين أسلوبا دفاعيا ،وهي
تحاول منع تدفق مياه البئر من
هــونــغ كــونــغ ال ــى مـيــاه الـنـهــر في
ال ـص ـيــن ،وب ـعــد أك ـثــر مــن  4عقود
ً
على سنة  1972أصبح واضحا أن
سياسة الـمـشــاركــة األمـيــركـيــة قد
أخفقت في تحرير الصين ،إضافة
إل ــى تــوق ـعــات ب ــأن تـصـبــح هــونــغ
كونغ عنصر تغيير يحمل سمة
الفنتازيا.
ً
وبـ ـ ــدال م ــن ذلـ ــك ب ـ ــرزت الـصـيــن
ك ـ ـ ـقـ ـ ــوة ع ـ ـظ ـ ـمـ ــى ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ض ـم ــن
النمط غير المسبوق للرأسمالية
المطلقة ،وفــي الـسـنــوات األخيرة
حققت بكين مكاسب على األرض
عن طريق تحويل هونغ كونغ الى
حصان طروادة خاص بها ،ومنذ
وصول إدارة ترامب الى الحكم في
شهر يناير  2017غيرت االتجاه
ال ـس ـي ــاس ــي ن ـح ــو ال ـص ـي ــن ،وذل ــك
ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـخ ـلــي ع ــن أس ـلــوب
المشاركة التقليدي واستكشاف
س ـي ــاس ــة ال ـص ـي ــن م ــن ق ـب ــل إدارة
ترامب.

الخيارات األميركية في هونغ
كــونــغ تـشـمــل وجـ ــود  3خ ـي ــارات:
األول أن ا ل ـ ـ ــوال ي ـ ـ ــات ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
تستطيع الحفاظ على أسلوبها
المبدئي وذلــك عــن طريق إصــدار
تحذيرات إلى الصين حول تراجع
الحكم الذاتي لهونغ كونغ ،ولكن
من دون اتخاذ إجراء عملي.
وهذا األسلوب مفهوم في ضوء
اع ـتــراف أمـيــركــا بــأن هــونــغ كونغ
جزء من األرض السيادية للصين
وع ــدم الــدخــول فــي قضايا هونغ
كونغ ،لكن الجانب السلبي لهذا
ً
الخيار واضــح أيـضــا ،وقــد تبنت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ه ــذا الـخـيــار
منذ سنة  2014ولكن على الرغم
ً
من ذلك أيضا ساعدت التحذيرات
المتكررة حتى اآلن في منع تبديد
ال ـح ـكــم ال ــذات ــي الـمـسـتـمــر لـهــونــغ
كونغ.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـقـ ـيـ ـق ــة األمـ ـ ـ ـ ــر تـ ــواجـ ــه
واشـنـطــن اآلن خطر الـتـحــول الى
ن ـمــر م ــن دون أس ـن ــان ف ــي قضية
هونغ كونغ ،كما تجد الصين أن
اإلنــذارات لم تدعمها أي إجراء ات
ع ـم ـل ـيــة ،واألكـ ـث ــر أه ـم ـيــة ف ــي هــذا

ا ل ـخ ـيــار أن ا لـصـيــن ستتمكن من
تحويل هونغ كونغ بسهولة الى
مــوقــع أم ــام ــي صـيـنــي أح ـمــر وأن
المعاملة المختلفة سوف تصبح
الثغرة األكبر ألي عقوبات تفرض
على الصين.
ويـ ـمـ ـك ــن ت ـن ـف ـي ــذ هـ ـ ــذا ال ـخ ـي ــار
بسرعة عن طريق أوامــر تنفيذية
رئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذا سـ ـيـ ـجـ ـع ــل مــن
ال ـم ـن ـط ـقــي ت ـط ـب ـيــق ذلـ ــك إذا رأت
الواليات المتحدة أن نمط (أو سي
ً
تي أس)  OCTSقد أصبح تهديدا
لمصالحها القومية.
وهـ ـ ــذا ال ـخ ـي ــار ح ـت ــى ف ــي ح ــال
تبنيه ب ـصــورة جزئية سيقوض
بقدر كبير دور هونغ كونغ كمركز
مـ ــالـ ــي دولـ ـ ـ ــي ي ـ ـخـ ــدم االقـ ـتـ ـص ــاد
الصيني ،وعلى أي حــال فــإن هذا
هــو خـيــار ن ــووي ألن المنطقة لن
تـلـحــق األذى بــالـصـيــن وعـنــاصــر
ال ـت ـعــامــل مـعـهــا ف ــي هــونــغ كــونــغ
قد سبق أن تبنت المعركة للحكم
الذاتي.
كـ ـم ــا أن ت ـع ـل ـي ــق جـ ـ ــزء مـ ــن كــل
المعاملة المختلفة بالنسبة الى
هــونــغ كــونــغ يـعـنــي بـشـكــل فعلي
أن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة تـتـصــدر
دور «دول ــة واح ــدة ونـظــام واحــد»
وهي سياسة تدعم الحكم الذاتي
ل ـهــونــغ ك ــون ــغ ب ـمــوجــب ن ـمــط (أو
سي تي اس)  OCTSوسيتعارض
هذا الموقف مع محاولة واشنطن
لدمج هونغ كونغ ضمن إطار عمل
(اف او آي بي)  FOIPكما سبق أن
ذكر كيرت تونغ.
وال ـخ ـيــار الـثــالــث أن الــواليــات
المتحدة تستطيع فرض عقوبات
فردية بسبب تجاوز هونغ كونغ
ح ــدود الـحـكــم ال ــذات ــي ،ومـثــل هــذا
التجميد لألصول وإنكار السماح
للكيانات بتقويض الحكم الذاتي

لهونغ كونغ سيتم عن طريق دمج
شروط ذات صلة أو تبني حقوق
اإلنسان في هونغ كونغ ،والمنطق
يقول إن هــذا الخيار يعترف بأن
مـعـظــم ت ــدخ ــات بـكـيــن ك ــان ــت قد
اقـتـصــرت عـلــى تـجــديــد تــأشـيــرات
ال ــدخ ــول لـمـســؤولــي ال ـه ـجــرة ،في
ح ـيــن ت ــم تـنـفـيــذ هـ ــذه ال ـخ ـطــوات
مــن قـبــل مـتـعــاونـيــن محليين في
ح ـكــومــة ال ـص ـي ــن ،وس ـي ــدع ــم ذلــك
بالتالي الــدعــوة الــى إحـيــاء مركز
ه ــون ــغ ك ــون ــغ ع ـل ــى ش ـك ــل مــوقــع
أمامي للعالم الحر عن جبهة إف
أو آي بي  ،FOIPولكن من المؤكد
ً
ً
ت ـقــري ـبــا أن ال ـص ـيــن سـتـمـلــك ردا
قويا على هذا الخيار ،مما يمهد
الـســاحــة لمواجهة بين الــواليــات
المتحدة والصين إال إذا كانت لدى
الــواليــات المتحدة خطة واضحة
عملية إلسناد الحكم الذاتي لهونغ
كونغ في األجل الطويل وكان لدى
واشنطن التصميم على الدفع نحو
األمام وتبني هذا الخيار فسيضخ
عدم االستقرار السياسي في ذلك
الجزء من العالم.
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رؤى عالمية
كيف سترد قوات سورية الديمقراطية على التدخل التركي؟
جون هوالند  -ماكووان-
واشنطن انستيتوت

ّ
يمكن للتوغل التركي أن يفكك
"قوات سورية الديمقراطية"،
وإذا فشلت المفاوضات الحالية،
فيجب على صانعي السياسة في
الواليات المتحدة أن يدركوا أن
السماح ألنقرة بإنشاء منطقة
عازلة ًأحادية الجانب قد يؤدي
أساسا إلى القضاء على أفضل
حليف للتحالف في سورية.

ربما يكون الحفاظ
على التماسك
الداخلي أخطر
تهديد قد تواجهه
«قوات سورية
الديمقراطية» إذا
تدخلت تركيا من
جانب واحد

ممثلو «قوات
سورية
الديمقراطية» ذكروا
ّ
أن المسؤولين
األميركيين
يضغطون عليهم
للسماح لعدد
محدود من القوات
التركية بالدخول
للمنطقة العازلة

فــي الــوقــت ال ــذي سـ ّـرعــت فيه
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وت ــرك ـي ــا
و»قـ ــوات ســوريــة الديمقراطية»
ال ـم ـنــاق ـشــات الـمـتـعـلـقــة بــإقــامــة
منطقة آمنة محتملة في شمال
ش ـ ــرق س ـ ــوري ـ ــة ف ـ ــي األس ــابـ ـي ــع
األخيرة ،أضافت رسالة مفاجئة
ً
ً
ف ــي  6مــايــو ُبـ ـع ــدا ج ــدي ــدا على
ال ـم ـح ــادث ــات ،ف ـفــي أعـ ـق ــاب أول
لـ ـ ـق ـ ــاء ل ــزعـ ـي ــم «ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال
الـكــردسـتــانــي» عبدالله أوجــان
مع محامين منذ ثماني سنوات،
أص ــدر مــذكــرة تــدعــو إل ــى إجــراء
«م ـف ــاوض ــات دي ـم ـقــراط ـيــة» بين
«قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا األك ـ ـ ــراد وأن ـق ــرة
ّ
لتعزيز «الديمقراطية المحلية
ً
ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا دس ـتــوريــا
ضمن إطار سورية الموحدة».
ّ
وت ــرى م ـص ــادر مــطـلـعــة على
الــوضــع أن توقيت رسالته كان
ّ
التوصل إلى
يهدف إلى تسهيل
اتفاق بشأن المنطقة الحدودية
فـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ـ ــرق س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة،
ح ـي ــث ت ـس ـي ـطــر «ق ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» ،بقيادة «وحــدات
حـمــايــة ال ـش ـعــب» الـمـتـفـ ّـرعــة من
«حزب العمال الكردستاني» الذي
يحظى بدعم الواليات المتحدة
على تلك المناطق.
وتتفاوض تركيا وواشنطن
م ـنــذ ش ـه ــور ب ـش ــأن خ ـطــة تـقــوم
على تنظيم دوريات مشتركة في
منطقة آ مـنــة تمتد على مسافة
ً
اثنين وثالثين كلم تقريبا إلى
داخ ــل ســوريــة ،وعـلــى انسحاب
«قوات سورية الديمقراطية» من
ّ
جميع المناطق العازلة «إل أن
طــول ونقاط النهاية المحتملة
لـ ـه ــذه الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال تـ ـ ـ ــزال غـيــر
واضحة».
وفــي هــذا اإلط ــار ،ذكــر ممثلو
«قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
ّ
أن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن
يضغطون عليهم للسماح لعدد
م ـ ـحـ ــدود مـ ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة
ب ــال ــدخ ــول إل ـ ــى ه ـ ــذه الـمـنـطـقــة
ً
المقترحة ،ووفقا لذلك ،فإن بيان
أوجالن قد يشجع الجماعة على
اتباع المزيد من المرونة فيما
يتعلق بهذه األمور.
ورغ ــم أن صــانـعــي السياسة
فــي الــواليــات المتحدة يعربون
عــن ثقتهم فــي إم ـكــان الـتــوصــل
إلى مثل هذه الصفقة وتنفيذها،
ّ
إال أن التاريخ الحديث ً يجب أن
يعطي المتفائلين مهلة للتفكير
في األمر ،فإذا فشلت المحادثات،
فقد ّ
تقرر القوات التركية الدخول
إلى شمال شرق سورية بمحض
إرادت ـه ــا ،وال ـس ــؤال ال ــذي يطرح
نفسه هـنــا ،كـيــف س ـتـ ّ
ـرد «ق ــوات
سورية الديمقراطية» على إقامة

منطقة عازلة من جانب واحد؟
طالما وصف مسؤولو «قوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» احتمال
انـ ـتـ ـش ــار ال ـج ـي ــش الـ ـت ــرك ــي فــي
معقلهم الشمالي الشرقي كأفكار
ً
فلن تحقق نجاحا ،فهم يدركون
أن أنـ ـق ــرة ت ـن ـظــر إلـ ــى «وحـ ـ ــدات
حماية ا لـشـعــب» كنتاج مباشر
ل ــ»حــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي»،
الـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ــاد ح ـ ــرك ـ ــة تـ ـ ـم ـ ــرد فــي
تركيا منذ عــام  1984وصنفته
ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة وال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ً
كجماعة إرهــابـيــة ،ووفـقــا لذلك
يخشى كــل مــن «وح ــدات حماية
ال ـش ـعــب» وجـنــاحـهــا الـسـيــاســي
م ــن أن أي ت ـق ـ ّـدم ت ـح ــرزه تــركـيــا
في شمال شرق البالد سيشكل
ً
ً
تهديدا وجوديا للحركة بأكملها.
وال تـبـشــر الـتـجــربــة األخ ـيــرة
بالخير بالنسبة إ ل ــى إمكانية
ً
استدامة مشاركة تركيا أيضا،
ففي أعـقــاب مـفــاوضــات طويلة،
ات ـف ـق ــت واشـ ـنـ ـط ــن وأنـ ـ ـق ـ ــرة فــي
يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي ع ـلــى خــارطــة
طـ ــريـ ــق ل ـ ـطـ ــرد «ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» م ــن مـنـبــج الـتــي
تقع غــرب نهر الـفــرات مباشرة،
حـ ـي ــث ي ـ ـبـ ــدأ اإلقـ ـلـ ـي ــم ال ــرئ ـي ــس
التابع لـ»وحدات حماية الشعب»،
ول ـكــن االتـ ـف ــاق ل ــم يـتـحـقــق بعد
ع ـل ــى ن ـح ــو ك ــام ــل ،ف ــال ــدوري ــات
األم ـيــرك ـيــة-ال ـتــرك ـيــة الـمـشـتــركــة
التي دعت إليها االتفاقية لم تبدأ
إال بعد عــدة أشهر من التوصل
إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ،وال يـ ـ ــزال مـقــاتـلــو
«قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
ف ــي ال ـمــدي ـنــة ،ف ــي ح ـيــن ال ت ــزال
االش ـت ـب ــاك ــات ال ـم ـت ـفــرقــة تـنــدلــع
بين الميليشيات المدعومة من
تركيا ووح ــدات «ق ــوات سورية
الــديـمـقــراطـيــة» .ويشير الوضع
الـ ـق ــائ ــم إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه حـ ـت ــى ل ـ ــو تــم
ّ
التوصل إلــى اتفاق على الــورق
ب ـي ــن األطـ ـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـشــأن
ّ
شمال شرق البالد ،إل أن تنفيذه
يطرح تحديات كبيرة.
وك ــان الــرئـيــس الـتــركــي رجب
ً ّ
طيب أردوغان قد أعلن سابقا أن
هدفه هو «القضاء على الهياكل
ـج وشـ ــرق
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي م ـن ـب ـ ّ
ً
ال ـ ـفـ ــرات» ،وكـ ــان ق ــد حـ ــذر مـ ــرارا
ً
وتكرارا من أنه سينشئ منطقة
عــازلــة أحــاديــة الـجــانــب فــي تلك
المناطق إذا فشلت المحادثات
األميركية .فما الذي سيحدث إذا
تدخلت تركيا؟
ال يـمـكــن ال ـت ــوق ــع م ــن «ق ــوات
سورية الديمقراطية» أن تدافع
بنجاح عن أراضيها ّ
ضد تركيا
ب ــدون مـســاعــدة الـتـحــالــف الــذي
تترأسه الواليات المتحدة.
ً
ونظرا إلى النجاح الملحوظ

قوات سورية الديمقراطية شمال سورية
ّ
الـ ــذي حــقـقـتــه «وحـ ـ ــدات حـمــايــة
ً
الشعب» ،فضال عن «قوات سورية
الديمقراطية» في وقت الحق ،في
دحر تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
يـبــالــغ ال ـمــراق ـبــون الـخــارجـيــون
في تقدير مدى قدرة هذه القوات
على االعتماد على نفسها ّ
ضد
عدو عسكري تقليدي.
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،ل ــم يكن
بــإمـكــانـهــا ال ــدف ــاع ع ــن كــوبــانــي
أو االستيالء على الرقة ومنبج
وم ـع ـظ ــم م ـح ــاف ـظ ــة دي ـ ــر ال ـ ــزور
م ـ ـ ــن دون مـ ـ ـس ـ ــا ع ـ ــدة ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــوات
الجوية للتحالف ،فقد أصبحت
ق ــواتـ ـه ــا الـ ـب ــري ــة ق ــوي ــة ل ـل ـغــايــة
ب ـف ـضــل ش ــراك ـت ـه ــا مـ ــع الـ ـق ــوات
ال ـخــاصــة ال ـغــرب ـيــة ،والـعـنــاصــر
االستخباراتية ،والدعم الجوي
الــوث ـيــق .ول ــوال ه ــذا ال ــدع ــم ،لما
استطاعت على األرجح الصمود
ف ــي وج ــه ال ـه ـجــوم الـ ــذي تشنه
القوات المقاتلة بالوكالة بدعم
تركي ،ناهيك عن الجيش التركي
ّ
ويصح ذلك بوجه خاص
نفسه.
م ــع طـبـيـعــة األرض الـمـسـتــويــة
ا ل ـت ــي ال ت ـص ـ ّـب ف ــي مصلحتها
في شمال شــرق ســوريــة .فحتى
عندما حاولت «وح ــدات حماية
ال ـش ـعــب» أن ت ــداف ــع ع ــن جيبها
الجبلي الغربي في عفرين -وهي
أرض أكثر مناسبة بكثير للحرب
غير النظامية -استطاعت القوات
المدعومة مــن تركيا االستيالء
عليها في غضون أشهر.

وفـ ـ ــي ضـ ـ ــوء هـ ـ ــذه ال ـح ـق ــائ ــق
العسكرية ،ال تملك «قوات سورية
الديمقراطية» أي حافز إلعطاء
تركيا ذريعة إضافية لمزيد من
التدخالت ،أو إلعطاء واشنطن
ً
سببا لسحب دعمها ،وبالتالي،
«حزب العمال
فإن أي انطباع بأن ّ
الكردستاني» قد ينشط حملته
المسلحة في تركيا لردع العدوان
ً
على فرعه السوري كان خاطئا
عـلــى األرجـ ــح حـتــى قـبــل رســالــة
أوجالن األخيرة.
فمنذ بداية الحرب السورية،
أعطت «وحــدات حماية الشعب»
و»قـ ــوات ســوريــة الديمقراطية»
األول ـ ــوي ـ ــة ل ـت ـم ـي ـيــز حـمــاتـهـمــا
ع ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـ ــراع «حـ ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
الـ ـ ـك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــي» ف ـ ـ ــي ت ــركـ ـي ــا،
وي ـ ـ ـ ــدرك الـ ـمـ ـس ــؤول ــون األك ـ ـ ــراد
ً
ج ـ ـيـ ــدا أن وق ـ ـ ــوع أع ـ ـمـ ــال عـنــف
أخــرى مــن جانب «حــزب العمال
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» س ـ ـيـ ــؤدي إل ــى
ت ـح ــرك ــات تــرك ـيــة مـ ـض ــادة على
جانبي الحدود.
و فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ــع ،إذا ض ـعــف
دع ــم ال ـت ـحــالــف ،فـمــن المحتمل
أن تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول «ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة
الــديـمـقــراطـيــة» إبـ ــرام ات ـفــاق مع
ب ـشــار األس ــد وروس ـي ــا مــن أجــل
حـ ـم ــاي ــة ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة
الـ ـ ـش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـمـ ـن ــذ أن ع ـ ـ ــززت
سيطرتها على المنطقة ،تعاونت
«وحدات حماية الشعب» و»قوات
ً
سورية الديمقراطية» عموما مع

نظام األسد .على سبيل المثال،
حافظ النظام على سيطرته في
بـعــض ال ـج ـيــوب ف ــي القامشلي
والحسكة التي تسيطر عليهما
«وحدات حماية الشعب» منذ عام
 2011مع احتكاكات ضئيلة إلى
جانب مناوشات عرضية.
ومع ذلك ،تدرك «قوات سورية
ً
الديمقراطية» جيدا كيف يمكن
أن تـ ـ ـك ـ ــون دمـ ـ ـش ـ ــق وم ــوسـ ـك ــو
َ
حـلـيـفـيــن مـتـقـلـبـيــن ،ك ـمــا تـبـ ّـيــن
أث ـن ــاء االس ـت ـي ــاء ال ـت ــرك ــي على
عفرين ،فقد ّأدى سحب روسيا
ل ـل ـقــوات م ــن ذل ــك الـجـيــب وفـتــح
الـنـظــام الـمـجــال الـجــوي لتركيا
إلى تمهيد الطريق لذلك الهجوم،
وبعد شهر من بدء العملية ،دعت
«وحدات حماية الشعب» بصورة
م ـل ـح ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدة األس ـ ـ ــد،
ول ـكــن حـتــى ال ــوج ــود الـمـحــدود
للميليشيات المرتبطة بالنظام
ّ
لم يتمكن من وقف القوات التي
تدعمها تركيا.
وفي الحقيقة ،ال ترغب دمشق
في تعزيز قوة األكراد على الرغم
من أنها سارعت إلى نجدتهم في
بعض األحيان.
ويريد األسد الذي أصبح اآلن
ّ
أكثر جرأة حث (جماعات مقاتلة
في) أجزاء أخرى من سورية على
ال ـخ ـضــوع ،ف ــي حـيــن تـتـعــارض
مطامح «وحدات حماية الشعب»-
المعلنة والمتمثلة بإنشاء كيان
تعددي شبه مستقل في الشمال

ال ـشــرقــي م ــن ال ـب ــاد  -م ــع رؤي ــة
النظام.
ربـ ـم ــا يـ ـك ــون الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
التماسك الداخلي أخطر تهديد
ق ـ ــد تـ ــواج ـ ـهـ ــه «ق ـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» إذا تدخلت تركيا
من جانب واحد ،إذ تشير بيانات
االستقصاء ات إلى أن العناصر
العربية للجماعة ستنشق إذا
أتيحت لها الفرصة ،سواء أكانت
القوى المعارضة المعنية تابعة
ألردوغان أم األسد .وعلى الرغم
من الطبيعة المختلطة األعــراق
ل ــ»قــوات ســوريــة الديمقراطية»،
فـقــد أذع ــن معظم الـعــرب ُّ
السنة
في شمال شرق سورية لــإدارة
الـمـحـلـيــة ال ـتــي يـسـيـطــر عليها
ً
األك ـ ـ ـ ــراد ،ويـ ـع ــزى ذلـ ــك أس ــاس ــا
ألن ـهــا ضـمـنــت الــدعــم األمـيــركــي
واحـ ـتـ ـك ــار ال ـ ـقـ ــوة ،وإذا ت ـح ـ ّـدت
القوات المدعومة من تركيا هذا
ّ
االحتكار وسط دعم متقلب من
جانب قوات التحالف ،فبإمكان
االن ـش ـقــاقــات الـعــربـيــة الــواسـعــة
ال ـن ـط ــاق أن ت ـج ـعــل م ــن «ق ـ ــوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» جماعة
كردية بصورة أساسية.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ـ ّـو ،مــن
المرجح أن يضطر ما تبقى من
«قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
ذو األغـلـبـيــة الـكــرديــة الساحقة
إلـ ــى االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن ال ـم ـنــاطــق
الـعــربـيــة-الـكــرديــة المختلطة أو
ذات الغالبية العربية مثل منبج،

وتل أبيض ،والرقة ودير الزور،
والتراجع إلى جيوبها الكردية
المعزولة من أجل الحفاظ على
ما تبقى لها من قدر محدود من
استقالل ذاتي وسلطة.
وبــذلــك ،ستخسر فــي الوقت
ن ـف ـس ــه أف ـ ـضـ ــل وسـ ـيـ ـل ــة ضـغــط
للمساومة مــع نـظــام األس ــد في
ُ ّ
حين تـقــلــص بــدرجــة كبيرة من
ف ــائ ــدت ـه ــا لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
وحـ ـلـ ـف ــاء الـ ـتـ ـح ــال ــف اآلخـ ــريـ ــن،
الذين يريدون الحفاظ على قوة
شريكة في المناطق ذات الغالبية
الـ ـع ــربـ ـي ــة والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـبـ ــدو أك ـث ــر
عــرضــة لـظـهــور تنظيم «الــدولــة
اإلسالمية» من جديد.
وبــاخ ـت ـصــار ،يـمـكــن للتوغل
ّ
التركي أن يفكك «قــوات سورية
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،وإذا فـشـلــت
المفاوضات الحالية ،فيجب على
صانعي السياسة في الواليات
المتحدة أن يدركوا أن السماح
ألنـ ـق ــرة ب ــإن ـش ــاء مـنـطـقــة عــازلــة
ً
أحادية الجانب قد يؤدي أساسا
إلــى القضاء على أفضل حليف
للتحالف فــي ســوريــة .وبـهــدف
ض ـ ـمـ ــان ح ـم ــاي ـت ـه ــا ،سـتـضـطــر
«قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
إلى السعي للتوصل إلى اتفاق
مــع نـظــام األس ــد وروس ـي ــا ،مما
يـضـعــف ال ـن ـفــوذ األم ـي ــرك ــي في
المنطقة بشكل حاسم.

عباس مستعد لرفض خطة السالم ...فما العواقب؟
ربما أضعفت عملية ترسيخ
السلطة التي نظمها عباس
خصومه في الداخل ،مثل
حماس ،إال أن من غير
المرجح أن تحمي شعبه من
العواقب التي قد تترتب
على رفض خطة سالم
إضافية.

سعي عباس إلى
ترسيخ سلطته
والتخلص من
خصومه ليس
ً
جديدا إال أن
اتخاذه كل هذه
الخطوات يشير
إلى أنه يستعد
ألمر جلل

●

ديفيد ماي -ريل كلير ورلد

س ـيــرفــض الـفـلـسـطـيـنـيــون صفقة
ـوف ش ــروط ـه ــم،
الـ ـق ــرن إذا ل ــم تـ ـسـ ـت ـ ِ
أخيرا وزيــر الخارجية
حسبما حـ ّـذر
ً
الـفـلـسـطـيـنــي ري ـ ــاض ال ـمــال ـكــي قبل
ـدادا ل ـل ــرف ــض ،يـعـمــل
أي ـ ـ ــام ،واس ـ ـت ـ ـعـ ـ ً
رئيس السلطة الفلسطينية محمود
ع ـب ــاس ع ـل ــى ت ــرس ـي ــخ س ـل ـط ـتــه مـنــذ
أكثر من سنة على حساب خصومه.
صحيح أن مركزية السلطة قد تبدو
استراتيجية فــاعـلــة مــن ال ــداخ ــل ،إال
أنها لن تحمي على األرجــح السلطة
الفلسطينية من عواقب رفــض خطة
ال ـســام الـمـقـبـلــة ال ـتــي أعــدهــا البيت
األبيض.
الـتـقــى ع ـبــاس الــرئـيــس األمـيــركــي
َ
شهري
دونالد ترامب أربع مرات بين
مـ ـ ــارس وس ـب ـت ـم ـبــر ع ـ ــام  ،2017فــي
ح ـيــن اج ـت ـم ـعــت ال ــوف ــود األم ـيــرك ـيــة
والفلسطينية أكثر من ثالثين مرة،
ولكن عقب قــرار ترامب نقل السفارة
األمـيــركـيــة فــي إســرائـيــل إلــى الـقــدس
العام الماضي ،قطع عباس الروابط
السياسية مع البيت األبيض ،ثم أطلق
عباس سلسلة خطوات هدفها ترسيخ
سلطته السياسية وتحضير حلفائه
السياسيين لمواجهة تداعيات رفض
اقتراح السالم األميركي.

اجتماع المجلس الوطني
الفلسطيني
ُتعتبر حــركــة فـتــح ،الـتــي يرأسها
عباس ،المجموعة المسيطرة تحت
مظلة منظمة التحرير الفلسطينية،
وه ـ ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـم ـف ــاوض ــة ال ــدول ـي ــة
ا لــر سـمـيــة ا ل ـخــا صــة بالفلسطينيي،
أسست منظمة التحرير الفلسطينية
السلطة الفلسطينية كحكومة مؤقتة
ت ـمــاش ـيـ ًـا م ــع م ــا ورد ف ــي اتـفــاقـيــات

محمود عباس

بنيامين نتنياهو

أوسلو ،ويرأس عباس هذه الكيانات
الثالثة كافة.
ف ــي شـهــر مــايــو ع ــام  ،2018بعيد
نقل الــواليــات المتحدة سفارتها في
إسرائيل من تل أبيب ،عقد عباس ألول
اجتماعا للمجلس
مرة منذ  22سنة
ً
الوطني الفلسطيني بمقاعده الـ،787
وهـ ــو ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـتــاب ـعــة
ل ـم ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
مجلسا
فانتخب المجلس ا لــو طـنــي
ً
ـدا مــن 124
مــركــزيـ ًـا
ً
فلسطينيا جــديـ ً
ـوا ،ونـ ـق ــل إلـ ـي ــه ع ـل ــى م ــا ي ـبــدو
ع ـ ـضـ ـ ً
صــاحـيــات مهمة ،وتـبــدو إدارة هذا
الـمـجـلــس األص ـغ ــر أك ـثــر سـهــولــة في
حالة األزمات السياسية.
ع ـقــد ع ـب ــاس اج ـت ـم ــاع ـ ًـا للمجلس
المركزي الفلسطيني الحديث العهد
فــي شهر أكتوبر عــام  .2018وأصــدر
بيانا استهله بإعالن
هــذا المجلس
ً
مـ ـع ــارضـ ـت ــه «صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن» ال ـت ــي
أعدتها إدارة ترامب ،مع أن تفاصيل
هــذه الخطة لــم ُتنشر بـعــد ،وبــإجــراء
كــا هــذيــن االجتماعين فــي رام الله،
مدينة يعجز المنفيون الفلسطينيون
والـكـثـيــر مــن داع ـمــي خ ـصــوم عباس
ف ــي مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة

عــن بـلــوغـهــا ،ســاهــم رئ ـيــس السلطة
ال ـفـلـس ـطـيـنـيــة ف ــي ت ــرس ـي ــخ قــاعــدتــه
بقوة أكبر.
في شهر ديسمبر عام  ،2018عمد
عباس إلــى حــل المجلس التشريعي
الـفـلـسـطـيـنــي ،وه ــو مـجـلــس ممثلين
عن الشعب في السلطة الفلسطينية.
لم يجتمع هذا المجلس منذ انعقاده
بـعـيــد ف ــوز ح ـمــاس ف ــي االن ـت ـخــابــات
التشريعية عام  ،2006وخالل إعالنه
حـ ــل ال ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي ،تـعـهــد
عباس بتنظيم انتخابات في غضون
س ـتــة أش ـه ــر ،ع ـل ـمـ ًـا أن ه ــذه سـتـكــون
االنتخابات الفلسطينية األولــى منذ
 13س ـنــة ،لـكــن تـلــك الـمـهـلــة تنقضي
بسرعة ،ومع مجلس تشريعي جديد
يصوغه عباس على صورته ،سيحظى
هذا الزعيم الفلسطيني بدعم سياسي
إضــافــي لـ ُـيـقــام الضغط األمـيــركــي أو
حتى العربي للقبول بخطة السالم.

االستعداد ألمر جلل
ف ــي ش ـهــر ي ـنــايــر م ــن ه ــذه الـسـنــة،
اجتماعا للجنة المركزية
ترأس عباس
ً
في فتح أوصى خالله بحل الحكومة

اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في مايو 2018
ال ـتــي يــرأس ـهــا رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء رام ــي
ح ـمــد ال ـل ــه ،ف ـس ــارع ح ـمــد ال ـل ــه ،وهــو
ت ـك ـن ــوق ــراط ال ي ـح ــب ال ـ ـبـ ــروز ت ــرأس
الحكومة لست سنوات ،إلى االستقالة،
وفي شهر مارسّ ،
عين عباس محمد
ُ
جديدا للوزراء ،يعرف
رئيسا
أشتية
ً
ً
أش ـت ـيــة ف ــي األوس ـ ـ ــاط الـفـلـسـطـيـنـيــة
وتوافقا مع
بأنه شخصية أكثر قدرة
ً
الرئيس عباس.
صحيح أن سعي عباس لترسيخ
س ـل ـط ـتــه وال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن خ ـصــومــه
ـدا ،إال أن ات ـخــاذه كــل هذه
ليس جــديـ ً
وخصوصا مع مؤسسات
الخطوات،
ً
كانت خاملة أو متجمدة منذ سنوات،
يـشـيــر إل ــى أن الــرئ ـيــس الفلسطيني
يستعد ألمر جلل.
بعد تنظيم بيروقراطية فلسطينية
ـزا
ث ــابـ ـت ــة ،ب ـ ــات عـ ـب ــاس ال ـ ـيـ ــوم ج ــاه ـ ً
لمواجهة خطة ترامب للسالم ،التي
تقد م
يعتقد الفلسطينيون أ نـهــا لــن ّ
الكثير على صعيد االعتراف بآمالهم

الوطنية ،فال أحد يعرف موعد الكشف
عددا من التقارير
عن هذه الخطة ،لكن
ً
يـشـيــر إل ــى أن ـهــا سـ ُـت ـطــرح ف ــي مطلع
شـهــر يــونـيــو بـعــد تـشـكـيــل االئ ـتــاف
اإلسرائيلي وانقضاء شهر رمضان،
ومـمــا ن ــراه ،ن ــدرك أن عـبــاس يستعد
لرفضها.

األم ــم الـمـتـحــدة «األون ـ ـ ــروا» ،وقطعت
أموال المساعدات عن الفلسطينيين،
واعـ ـت ــرف ــت ب ـس ـي ــادة إس ــرائـ ـي ــل عـلــى
مرتفعات الجوالن .ال نعرف ما إذا كان
باإلمكان تفادي أي من هذه التطورات
بالتحاور ،غير أن الفلسطينيين لم
يحاولوا حتى.

نزعة الرفض

تسريب وثائق

ال عـجــب فــي أن نــزعــة ع ـبــاس إلــى
ال ــرف ــض وتـ ــرت ال ـعــاقــات م ــع الـبـيــت
األب ـ ـي ـ ــض ،ف ــاتـ ـخ ــذت إدارة ت ــرام ــب
خطوات فاعلة لتقنع الفلسطينيين
ـاال عند
بــأنـهــم سـيـكــونــون أف ـضــل حـ ـ ً
ال ـت ـح ــاور ،وخـ ــال مــرحـلــة الـسـيــاســة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـع ـن ـيــدة ه ـ ــذه ،نقلت
واشنطن سفارتها في إسرائيل إلى
القدس ،وأقفلت السفارة الفلسطينية
فــي واشنطن ،وأوقـفــت تمويل وكالة
غ ــوث ا لــا جـئـيـيــن الفلسطينيين في

ـرا
ه ـ ـن ـ ــاك وث ـ ـي ـ ـقـ ــة ُس ـ ـ ــرب ـ ـ ــت أخ ـ ـي ـ ـ ً
وت ـح ـت ــوي ،حـسـبـمــا ُي ـف ـت ــرض ،على
تـفــاصـيــل ع ــن خ ـطــة ال ـب ـيــت األب ـيــض
بـ ـع ــواق ــب وخـ ـيـ ـم ــة ف ـ ــي ح ـ ــال رف ــض
الـفـلـسـطـيـنـيــون ه ــذه ال ـص ـفـقــة .ربـمــا
أضعفت عملية ترسيخ السلطة التي
نظمها عباس خصومه فــي الــداخــل،
مثل حـمــاس ،إال أن مــن غير المرجح
أن تحمي شعبه من العواقب التي قد
تترتب على رفض خطة سالم إضافية.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.023

5.578

4.720

2.597 2.948 3.284

السيولة  24.6مليون دينار ...و«األول» يضغط على «المؤشر»
أداء جيد لمعظم الشركات ذات التداول في السوق الرئيسي
علي العنزي

مالت معظم األسهم في
السوق األول الى التراجع،
خصوصا الوطني وبيتك
وبرقان وكذلك أجيليتي.

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثة تباينا
ف ـ ــي ت ـ ـعـ ــامـ ــات جـ ـلـ ـس ــة أم ـ ــس،
ح ـي ــث تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر ال ـس ــوق
ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.46ف ــي الـمـئــة
تعادل  25.62نقطة ،ليقفل على
مستوى  5578.94نقطة ،وسط
سـ ـي ــو ل ــة ب ـل ـغ ــت  24.6م ـل ـيــون
ديـنــار ،وبكمية أسهم متداولة
بلغت  95.3مليون سهم نفذت
مــن خــال  4528صفقة ،وكذلك
انـخـفــض مــؤشــر ال ـســوق األول
ب ـن ـس ـب ــة  0.66فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة هــي
 40.16نقطة ،مقفال على مستوى
 6023.25نقطة ،بسيولة بلغت
 22.5م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وبـكـمـيــة
اسهم متداولة بلغت  55مليون
سهم نفذت عبر  3027صفقة.
بينما ارتـفــع مــؤشــر السوق
الرئيسي بنسبة  0.09في المئة
تساوي  4.47نقاط ،ليقفل على
مستوى  4720.52نقطة ،بسيولة
بلغت  2.1مليون دينار ،وبكمية
أسـ ـه ــم م ـ ـتـ ــداولـ ــة ب ـل ـغ ــت 40.2
م ـل ـيــون س ـهــم ن ـف ــذت م ــن خــال
 1501صفقة.

ميل إلى التراجع
مـ ــالـ ــت مـ ـعـ ـظ ــم األسـ ـ ـه ـ ــم فــي
ال ـ ـسـ ــوق األول ال ـ ــى الـ ـت ــراج ــع،
خـ ـص ــوص ــا الـ ــوط ـ ـنـ ــي وب ـي ـت ــك
وبـ ـ ــرقـ ـ ــان وك ـ ــذل ـ ــك أج ـي ـل ـي ـت ــي،

ل ـت ـض ـغــط بـ ـش ــدة ع ـل ــى مــؤشــر
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــوق األول ا لـ ـ ـ ـ ــذي ض ـغــط
بـ ـ ـ ـ ــدوره عـ ـل ــى مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
الـعــام بـبــورصــة الـكــويــت ،وكــان
االس ـت ـث ـنــاء ف ـقــط ب ـنــك الـخـلـيــج
لذي ربح  1في المئة إثر حديث
طويل حول من سيتملك حصة
 16فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،الـ ـت ــي تـمـلـكـهــا
ه ـي ـئ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وس ـت ـط ــرح
للمزايدة خالل الفترة القادمة،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ــر
كــانــت ال ـح ـظــوة لـلـشــركــات ذات
السيولة في السوق الرئيسي،
رغ ــم أن الـسـيــولــة لــم تـصــل الــى
مـسـتــويــاتـهــا الـســابـقــة ،وكــانــت
أق ـ ـ ــل م ـ ــن  2.2مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
إال أن مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــا ذ هـ ـ ـ ــب ا لـ ــى
عمليات الشراء وكانت األسهم
ذات ال ـس ـيــولــة األكـ ـب ــر ت ـت ــداول
باللون األخـضــر كأسهم قطاع
االس ـت ـث ـم ــار ،لـتـنـتـهــي الـجـلـســة
على تباين ،حيث ارتفع مؤشر
ال ـ ـس ـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي وتـ ــراجـ ــع
العام بضغط من األول بنسبة
واضحة.
خ ـل ـي ـج ـيــا ،م ــال ــت م ــؤش ــرات
أسواق دول مجلس التعاون الى
الـتــراجــع ،لكن هــذه التراجعات
كانت محدودة ،حيث لم يتجاوز
أكبرها نسبة  1في المئة ،وهو
ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وت ــراج ــع
كـ ــذلـ ــك قـ ـط ــر وال ـ ـكـ ــويـ ــت ودبـ ــي
ب ـن ـس ـبــة دارت حـ ـ ــول ا ل ـن ـصــف

نـقـطــة م ـئــويــة ،وكـ ــان االرت ـف ــاع
فــي مــؤشــري مسقط وأبوظبي
وبنسب محدودة أيضا ،بينما
على الطرف اآلخر كان التراجع
واضحا في اسعار النفط بأكثر
م ــن  1ف ــي ال ـم ـئــة ،وك ـســر بــرنــت
م ـس ـتــوى  70دوالرا لـلـبــر مـيــل
للمرة األولى خالل هذا الشهر،
وبعد ضغط من أخبار الحرب
التجارية بين عمالقي التجارة
ودخولها الى شركات ،حيث إن
مــا حصل مــن حظر بيع بعض
الخدمات من «هواوي» الصينية
قــد اث ــر فــي األس ـ ــواق الصينية

مباشرة ،ثم بعد ذلك انتقل الى
األسواق األميركية وبقية أسواق
العالم ،ولكن بنسبة لم تزد على
 1في المئة.

أداء القطاعات
طـ ـغ ــت ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى أداء
القطاعات أمس ،حيث انخفضت
مــؤشــرات ثمانية قطاعات هي
سلع استهالكية ب ـ  22.5نقطة
وصـنــاعــة ب ـ  7.7ن ـقــاط ،وبـنــوك
ب ـ  6.5نـقــاط ،وات ـصــاالت ب ـ 4.8
نـ ـق ــاط ،وخـ ــدمـ ــات اسـتـهــاكـيــة

ب ـ ـ  3.8ن ـق ــاط ،وخ ــدم ــات مــالـيــة
ب ـ  2.8نقطة ،والنفط والـغــاز بـ
 1.6ن ـق ـطــة ،وم ـ ــواد أســاس ـيــة بـ
 1.1نقطة ،بينما ارتفع مؤشرا
ق ـطــاع ـيــن ف ـق ــط ه ـم ــا ت ــأم ـي ــن ب ـ
 12.7نـقـطــة ،و ع ـق ــار بنقطتين
فـ ـ ـق ـ ــط ،واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت م ـ ــؤش ـ ــرات
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا
ومنافع ورعاية صحية ،وبقيت
دون تغير.
وتصدر سهم خليج ب قائمة
األسهم األكثر قيمة ،حيث بلغت
تـ ــداوالتـ ــه  7.2مــاي ـيــن دي ـن ــار،
وبــارتـفــاع بنسبة  1فــي المئة،

تـ ــاه س ـهــم ب ـي ـتــك بـ ـت ــداول 3.6
م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،وبــان ـخ ـفــاض
بنسبة  0.46في المئة ،ثم سهم
وط ـ ـنـ ــي ب ـ ـت ـ ــداول  3.4مــاي ـيــن
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وب ـ ـخ ـ ـس ـ ــارة ب ـن ـس ـبــة
 0.94ف ــي ال ـم ـئــة ،وراب ـع ــا سهم
أجـيـلـيـتــي بـ ـت ــداول  2.6مـلـيــون
دي ـن ــار ،وبـخـســائــر بنسبة 2.2
فــي الـمـئــة ،وأخ ـيــرا سـهــم أهلي
متحد بتداول  1.7مليون دينار،
وبتراجع بنسبة  1.2في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة ج ـ ــاء أوال سـهــم
خـلـيــج ب ،حـيــث تـ ــداول بكمية

ب ـ ـل ـ ـغـ ــت  23.8مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون س ـه ــم
وبــارت ـفــاع بنسبة  1فــي المئة
ج ــاء ثــان ـيــا س ـهــم أه ـلــي متحد
ب ـ ـ ـتـ ـ ــداول  7.3م ــايـ ـي ــن س ـه ــم،
وبتراجع بنسبة  1.2في المئة،
وجاء ثالثا سهم كفيك بتداول
 5.7م ــاي ـي ــن سـ ـه ــم ،وبـ ــأربـ ــاح
بـنـسـبــة  4.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وج ــاء
راب ـعــا سـهــم بـيـتــك ب ـت ــداول 5.6
ماليين سهم ،وبتراجع بنسبة
 0.46فــي الـمـئــة ،وج ــاء خامسا
سهم المدينة بتداول  4.4ماليين
سهم وبقي مستقرا دون تغير.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ارتفاعا سهم ك تلفزيوني ،حيث
ار ت ـفــع بنسبة  17.3فــي المئة،
تــاه سهم رمــال بنسبة  10في
المئة ،ثم سهم المعدات بنسبة
 9.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وراب ـ ـعـ ــا سـهــم
أرج ـ ــان بـنـسـبــة  6.6ف ــي الـمـئــة،
وأخيرا سهم كفيك بنسبة 4.1
في المئة.
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سهم آن ،حيث انخفض بنسبة
 8.6فـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،تـ ـ ـ ــاه س ـهــم
إنوفست بنسبة  7.9في المئة،
ثم سهم السالم بنسبة  7.9في
المئة ،ورابعا سهم بيان بنسبة
 7.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وأخـ ـي ــرا سـهــم
أصول بنسبة  7.6في المئة.

«االتصاالت» العراقية تلغي حصة
«أورانج» في «كورك»

الخرافي :انخفاض عائد «الساحل» من «الزميلة»

«أجيليتي» :مستمرون في اإلجراءات القانونية السترداد الحصة

●

قــالــت وكــالــة «ب ـلــوم ـبــرغ» األمـيــركـيــة إن هيئة
االتصاالت واإلعالم العراقية ألغت حصة لشركة
«أوران ـ ـ ــج» الـفــرنـسـيــة ت ـقــدر بـمــايـيــن ال ـ ــدوالرات
ف ــي شــركــة «ك ـ ــورك» ل ــات ـص ــاالت ،وحــولـتـهــا إلــى
مستثمرين محليين.
وأوضحت «بلومبرغ» أنها اطلعت على وثيقة
تفيد بــأن الهيئة أص ــدرت أم ــرا إداريـ ــا بتحويل
ح ـص ــة ت ـب ـلــغ نـسـبـتـهــا  44ف ــي ال ـم ـئ ــة تـمـتـلـكـهــا
«أورانج» بالشراكة مع الشركة الكويتية «أجيليتي»
في «كورك» إلى ثالثة مستثمرين ،بينهم العضو
المنتدب لـ «كورك» سيروان البرزاني ،ابن شقيق
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود
بارزاني.
ً
ووفقا للوكالة ،فقد نفذ إقليم كردستان العراق
األمر اإلداري وقام بنقل ملكية الحصة لمصلحة
الـمـسـتـثـمــريــن الـمـحـلـيـيــن ،مـشـيــرة إل ــى أن رجــل

األعمال سيروان البرزاني بات بذلك يسيطر على
 75في المئة من «كورك».
واشترت «أورانج» و»أجيليتي» عام  2011حصة
في «كورك» من خالل استثمار  810ماليين دوالر،
لكن الهيئة التنظيمية العراقية أعلنت في 2014
أن العقد باطل ،وقالت إن الشركتين فشلتا في
الوفاء بالتزاماتهما بشأن اإلنفاق وبناء الشبكات.
وق ـ ـ ــال م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـ ـش ــرك ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة،
إن ال ـح ـصــة الـمـهـيـمـنــة ال ـت ــي تـمـلـكـهــا «أورانـ ـ ــج»
و»أجيليتي» ،تمت مصادرتها بشكل غير قانوني،
وس ـتــواصــل «أوران ـ ـ ــج» ات ـخ ــاذ جـمـيــع الـخـطــوات
للحصول على تعويض عن هذه الخطوة.
من جهتها ،قالت «أجيليتي» ،إنها «مستمرة في
اإلجراءات القانونية في دبي ونيويورك والمركز
الدولي لتسوية النزاعات االستثمارية السترداد
حصتها في الشركة العراقية».

ً
عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلس إدارة جديدا
جراح الناصر

ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة شــركــة
ال ـســاحــل للتنمية واالس ـت ـث ـمــار أن ــور
الخرافي إن العائد من الشركات الزميلة
انخفض ،وتحديدا الشركة الكويتية
األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـع ــد اس ـت ـث ـم ــارا
رئـيـسـيــا لـلـشــركــة ،رغ ــم تحقيق أرق ــام
أعلى للمبيعات ،واستمرار العمل على
تخفيض المصروفات.
وأضـ ـ ــاف الـ ـخ ــراف ــي ،خـ ــال ان ـع ـقــاد
الجمعية العمومية ا لـعــاد يــة للشركة
أم ــس ،أن تــراجــع سعر صــرف الـيــورو
مقابل الدينار أثر سلبا على البيانات
المالية المجمعة ،وعليه حققت الشركة
ربحا صافيا قــدره  1.4مليون دينار،
مقابل  2.1مليون في  ،2017وانخفض
إجمالي الـمــوجــودات بنسبة ،%3.19

أخبار الشركات
«أسمنت الفجيرة» تتخارج من مصنع «صحار»
أعلنت شركة «أسمنت الفجيرة» تخارجها من مصنع
«أسمنت صحار».
وأضافت الشركة ،أن التأثير المالي لهذا التخارج
سيظهر بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 30
يونيو .2019

«أهلي متحد» :تمديد فترة شراء أسهم الخزينة
حصل البنك األهلي المتحد على رسالة عدم ممانعة
بتمديد الفترة المسموح بها لشراء أسهم الخزينة للبنك
ً
ً
لمدة اضافية قدرها  90يوما ًاعتبارا من  21مايو .2019

«الوطني» :تمديد فترة التصرف في أسهم الخزينة
وافق بنك الكويت المركزي على تمديد الموافقة لشراء
أو بيع أو التصرف في أسهم بنك الكويت الوطني بما
اليتجاوز  10في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع
لمدة ستة أشهر تنتهي في  30نوفمبر .2019

وانخفضت حقوق المساهمين .%2.77
وعــن ســوق العقار المحلي ،أوضح
ان هذا القطاع شهد انتعاشا في 2018
بارتفاع أسعار البيع الى أعلى مستوى
خالل  4سنوات ،كما ادى ارتفاع أسعار
الـشـقــق الـسـكـنـيــة وت ـعــديــات ـهــا ،الـتــي
أج ــرت ـه ــا وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
لخلق بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع،
الى معاودة الطلب على العقار السكني
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ،وحـ ـق ــق سـ ـ ــوق ال ـك ــوي ــت
لألوراق المالية أداء جيدا نسبيا عام
 ،2018مــدعــومــا بـجـهــود منظم ســوق
األسـهــم لتطوير الـســوق وإدراج ــه في
مؤشر  FTSEلألسواق الناشئة.
ووافـ ـ ـق ـ ــت ع ـم ــوم ـي ــة الـ ـش ــرك ــة عـلــى
اسـ ـتـ ـق ــال ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس اإلدارة،
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد
ل ـل ـشــركــة ل ـل ـس ـنــوات الـ ـث ــاث الـمـقـبـلــة،

استقرار الدوالر
واليورو وتراجع
اإلسترليني

«دانة الصفاة» تتلقى عرضين
لشراء حصص بشركتين
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة دان ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـص ـ ـفـ ــاة ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،عــن
ً
ت ـل ـق ـي ـه ــا عـ ـ ــرضـ ـ ــا ل ـ ـشـ ــراء
حصتها في شركة األغذية
ً
الخفيفة ،كما تلقت عرضا
آخـ ـ ــر ل ـ ـشـ ــراء ك ــام ــل حـصـتـهــا
في الشركة المصرية لمنتجات األلبان واألغذية
«إيدافكو».
وأوضحت «دانة» أن كامل حصتها في األغذية
الخفيفة تبلغ  50في المئة ،ومبلغ العرض المقدم
من شركة «ألتيكو» يبلغ  450ألف دينار.
وأضــافــت :أمــا الـعــرض الثاني ،فقد تقدمت به
شركة «إف آنــد بــي» اللبنانية لشراء كامل حصة
«دانة» في «إيدافكو» والبالغة  100في المئة بقيمة
 500ألف دينار».
وقالت إن األثر المالي للعرضين سيتم تحديده
بعد دراسة التفاصيل الخاصة بالعروض من قبل
مجلس إدارة الشركة.

اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر سـ ـ ـع ـ ــر ص ـ ــرف
ال ـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي مـقــابــل
ال ــديـ ـن ــار ال ـك ــوي ـت ــي أمـ ــس،
عند مستوى  0.304دينار،
واستقر اليورو عند 0.339
ديـ ـ ـن ـ ــار مـ ـق ــارن ــة ب ــأس ـع ــار
صرف أمس األول.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
المركزي في نشرته اليومية
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـتــرونــي
إن سـ ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـج ـن ـيــه
اإلسترليني انخفض إلى
مـ ـسـ ـت ــوى  0.384د ي ـ ـنـ ــار،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ارتـ ـ ـف ـ ــع ال ـف ــرن ــك
ال ـســوي ـســري إل ــى مستوى
 0.301ديـ ـن ــار وظ ـ ــل ال ـيــن
الـ ـي ــاب ــان ــي عـ ـن ــد م ـس ـتــوى
 0.002دينار دون تغيير.

وهــم :أسعد البنوان ،عبدالله الساير،
أس ــام ــة االي ـ ــوب ،ع ـبــدالــوهــاب الـ ــوزان،
معتز األلفي ،ممثل من العال الوطنية
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ب ــاس ــم عـ ـثـ ـم ــان مـ ــن ال ـغ ــد
العالمية.
ووافـ ـ ـق ـ ــت ال ـع ـم ــوم ـي ــة أي ـ ـضـ ــا عـلــى
عــدم تــوزيــع أرب ــاح عــن السنة المالية
ا ل ـم ـن ـت ـه ـيــة فـ ــي  31د ي ـس ـم ـب ــر ،2018
ووافـقــت لمجلس االدارة على إصــدار
سندات بالدينار أو بــأي عملة أخرى
يـ ــراهـ ــا مـ ـن ــاسـ ـب ــة ،وبـ ـم ــا ال ي ـت ـج ــاوز
الحد االقصى المصرح به قانونا ،أو
م ــا ي ـعــادلــه بــال ـع ـمــات االج ـن ـب ـيــة ،مع
تفويض مجلس االدارة تحديد نوع
تلك السندات ومدتها وقيمتها االسمية
وس ـع ــر ال ـف ــائ ــدة وم ــوع ــد ال ــوف ــاء بها
وسائر شروطها وأحكامها ،بعد أخذ
موافقة الجهات الرقابية المختصة.

أنور الخرافي

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

النفط ينخفض  %1بفعل زيادة المخزونات األميركية

ً
ً
البرميل الكويتي يتراجع  45سنتا ليبلغ  71.65دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 45
ً
سنتا في تــداوالت ،أمس األول ،ليبلغ 71.65
ً
ً
دوالرا م ـقــا بــل  72.10دوالرا لـلـبــر مـيــل في
ً
تــداوالت ،يوم الثالثاء الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،انخفضت أسعار
الـنـفــط بـنـحــو  1ف ــي الـمـئــة ،أم ـ ــس ،مــواصـلــة
خ ـس ــائ ــر ال ـج ـل ـســة ال ـس ــاب ـق ــة وس ـ ــط ارتـ ـف ــاع
مخزونات الـخــام األميركية وضعف الطلب
من المصافي.

وانخفضت العقود اآلجـلــة لخام القياس
ً
الـعــالـمــي بــرنــت  63سـنـتــا أو  0.9فــي المئة
ً
للبرميل إلــى  70.36دوالرا للبرميل مقارنة
مع سعر اإلغالق السابق.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة لـ ـخ ــام غ ــرب
ً
تكساس الوسيط األميركي  51سنتا أو 0.8
ً
في المئة إلى  60.91دوالرا للبرميل.
وتراجعت العقود اآلجلة للخام بالفعل 2
في المئة في اليوم السابق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية،

أسعار المعادن الثمينة والنفط
إن مـ ـخ ــزون ــات الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ـي ــة ارت ـف ـعــت
ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي ل ـت ـصــل إل ـ ــى أع ـلــى
مستوياتها منذ يوليو عام  2017بفعل ضعف
الطلب من المصافي.
وقــال أولــي هانسن رئيس استراتيجيات
السلع األولية في بنك ساكسو ،إن «المخاوف
بشأن تباطؤ نمو الطلب على (النفط) جراء
التأثير السلبي للحرب التجارية بين الواليات
المتحدة والصين على االقتصاد العالمي»
ً
تضغط أيضا على أسعار النفط.
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اقتصاد

فخ ثاسيدايديس سوف يبتلع العالم ...وعلى كل دولة أن تختار إحداهما
نوريل روبيني

في هذا العالم البلقاني
سوف تتوقع الصين
والواليات المتحدة من
الدول األخرى كلها
اختيار موقف محدد ،في
حين ستحاول معظم
الحكومات المحافظة على
عالقات اقتصادية جيدة
مع الطرفين .وبعد كل
شيء سوف يحافظ حلفاء
الواليات المتحدة على
أعمال مع الصين قد تفوق
الروابط مع أميركا.

م ـنــذ ب ـضــع س ـن ــوات وض ـمــن الــوفــد
الـغــربــي ال ــى الـصـيــن الـتـقـيــت الــرئـيــس
شــي جينبينغ  Xi Jinpingفــي قاعة
ال ـش ـع ــب بــال ـعــاص ـمــة ب ـك ـي ــن .وع ـنــدمــا
خ ــاط ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة جـ ــادل ب ــأن ص ـعــود الـصـيــن
ً
ً
سـ ـيـ ـك ــون سـ ـلـ ـمـ ـي ــا وأن دوال أ خ ـ ــرى
والواليات المتحدة على وجه التحديد
ل ـي ـس ــت ب ـح ــاج ــة ال ـ ــى ال ـق ـل ــق مـ ــن "ف ــخ
ثاسيدايديس"  Thucydides Trapنسبة
الــى الـمــؤرخ اليوناني الــذي أرخ حالة
خــوف إسبرطة مــن صـعــود أثينا مما
ً
ً
جعل الحرب بين الجانبين أمرا محتما.
وف ـ ــي ك ـت ــاب ــه لـ ـع ــام  2017ب ـع ـنــوان
"ال ـ ـحـ ــرب ق ـ ــدر :ه ــل تـسـتـطـيــع أم ـيــركــا
والـصـيــن تـفــادي "فــخ ثــاسـيــدايــديــس؟"
يستعرض غــراهــام أليسون Graham
 Allisonمن جامعة هــارفــارد  16حالة
ً
منافسة سابقا بين سلطة ناشئة وقوة
قــائـمــة ووج ــد أن  12مــن تـلــك الـحــاالت
أفضت إلى الحرب ،ومما ال شك فيه أن
الرئيس الصيني أراد أن تركز الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ع ـل ــى ال ـم ـنــاف ـس ـيــن األرب ـع ــة
المتبقين.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ــوع ــي الـمـتـبــادل
ل ـفــخ ث ــاس ـي ــداي ــدي ــس واالع ـ ـتـ ــراف بــأن
ً
تكرار التاريخ ليس حتميا ،فإن الصين
والواليات المتحدة تبدوان وقد سقطتا
ف ــي ال ـفــخ عـلــى أي حـ ــال ،وع ـلــى الــرغــم
مــن أن الـحــرب الساخنة بين القوتين
الرئيسيتين في العالم ال تــزال بعيدة
الحدوث ،فإن الحرب الباردة أصبحت
ً
أكثر احتماال.
الــواليــات المتحدة تنحو بالالئمة
على الصين بسبب التوترات الحالية
منذ االنضمام إلى منظمة التجارة
ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي سـ ـن ــة  2001ق ـط ـفــت

الصين فــوائــد نظم الـتـجــارة العالمية
واالستثمار ،في حين فشلت في تلبية
ً
التزاماتها والتحرك وفقا لقواعد تلك
المنظمة.
وبـحـســب ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،فــإن
الصين جنت ميزة غير عادلة من خالل
ســر قــة الملكية الفكرية و نـقــل التقنية
بــال ـقــوة وال ــدع ــم ال ـم ـقــدم إل ــى شــركــات
م ـح ـل ـي ــة وع ـ ــوام ـ ــل أخـ ـ ـ ــرى ذات صـلــة
برأسمالية الــدولــة ،وفــي الــوقــت نفسه
أصبحت حكومتها مطلقة اليد بشكل
متزايد وتحولت الى وظيفة التوجيه
والرصد والرقابة.
من جانبهم ،يشك الصينيون في أن
الهدف الحقيقي للواليات المتحدة هو
منع الصين من مد نفوذها االقتصادي
في الـخــارج ،وفــي رأيهم فــإن المنطقي
ً
جــدا أن يسعى ثاني أكبر اقتصاد في
العالم (بحجم الناتج المحلي اإلجمالي)
إلـ ــى تــوس ـيــع وت ــأك ـي ــد حـ ـض ــوره على
المسرح الــدولــي ،ويـجــادل الـقــادة بأن
نظامهم قد ّ
حسن الرفاهية المادية لـ
 1.4مليار صيني.
وب ـ ـغـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن أي ج ــان ــب
لديه المجادلة األقــوى ،فــإن تصعيد
الحرب التجارية والتقنية والتوترات
ً
ً
الجيوسياسية ربما كان أمرا حتميا،
ومـ ــا بـ ــدا ع ـلــى ش ـكــل حـ ــرب ت ـجــاريــة
أصـ ـب ــح اآلن يـ ـه ــدد ال ـ ــدول ـ ــة بـ ـع ــداء
م ـت ـب ــادل ،وان ـع ـكــس ه ــذا ف ــي خـطــاب
تـ ــرامـ ــب ح ـ ــول اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األمـ ــن
ً
القومي ،التي تفترض الصين منافسا
ً
استراتيجيا يتعين احتواؤه على كل
الجبهات.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،ش ــددت الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة بـ ـق ــوة ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــارات
األجـنـبـيــة الـصـيـنـيــة ،وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذلــك

قيدت الواليات المتحدة بشدة توسع
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخــارج ـيــة الـمـبــاشــرة
الصينية في قطاعات حساسة ومتابعة
أعمال أخرى لضمان هيمنة الغرب في
الصناعات االستراتيجية.
وأف ـض ــى ذلـ ــك إلـ ــى زيـ ـ ــادة الـضـغــط
على الـشــركــاء والحلفاء لضمان عدم
مشاركتهم في مبادرة الحزام والطريق
وهـ ــو ب ــرن ــام ــج ص ـي ـنــي واسـ ـ ــع لـبـنــاء
م ـشــاريــع بـنـيــة تـحـتـيــة عـبــر األراض ــي
الـ ـي ــورو -آس ـيــويــة (ي ــوروآسـ ـي ــا) ،كما
أف ـضــى إل ــى زيـ ــادة دوري ـ ــات الـبـحــريــة
األميركية في الشرق والبحار الصينية
الجنوبية حيث نمت الصين بنشاط
أكبر في مجاالتها اإلقليمية.
الـعــواقــب العالمية للحرب الـبــاردة
الصينية األميركية سوف تكون أوسع
من آفاق الحرب الباردة بين الواليات
المتحدة واالتـحــاد السوفياتي ،الذي
كان قوة متراجعة بنموذج اقتصادي
فــا شــل بينما الصين تتوسع و ســوف
تـصـبــح أك ـبــر اق ـت ـصــاد ف ــي ال ـعــالــم في
وقت قريب.
واألك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن الـ ـتـ ـب ــادل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري الـ ـبـ ـيـ ـن ــي بـ ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة واالتـ ـح ــاد الـســوفـيــاتــي كــان
ً
ً
م ـح ــدودا بينما تحتل الـصـيــن مــركــزا
ً
بــارزا في التجارة العالمية وفــي عالم
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وتـ ـت ــداخ ــل ب ـع ـمــق مــع
ً
الواليات المتحدة خصوصا.
ومــن شــأن مستوى تــام مــن الحرب
الـ ـب ــاردة أن يـثـيــر مــرح ـلــة ج ــدي ــدة من
ً
ال ـعــول ـمــة أو ع ـلــى األقـ ــل ان ـق ـســامــا في
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي إل ـ ـ ــى ك ـت ـل ـت ـيــن
اقتصاديتين غير متناسقتين.
وفي ظل أي سيناريو ،فإن التجارة
بــالـبـضــائــع وال ـخ ــدم ــات ورأس ال ـمــال

والعمالة والتقنية والمعلومات سوف
تتأثر بحدة والعالم الرقمي يمكن أن
يصبح عامل انقسام.
ً
ونظرا ألن الواليات المتحدة فرضت
عقوبات على شــركــات مثل زي.ت ــي.اي
 ZTEو ه ــاواوي  Huaweiفــإن الصين
ســوف تجهد لدعم عمالقتها التقنية
وتتحول إلــى جانب شــركــاء تجاريين
ال يعتمدون على الواليات المتحدة.

حدد موقفك  ...في أي جانب انت ؟
ف ــي ه ــذا ال ـعــالــم ال ـب ـل ـقــانــي ســوف
تتوقع الصين وال ــوالي ــات المتحدة
مـ ــن الـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ــرى ك ـل ـه ــا اخ ـت ـي ــار
م ــوق ــف مـ ـح ــدد ،ف ــي ح ـيــن س ـت ـحــاول
مـعـظــم ال ـح ـكــومــات الـمـحــافـظــة على
عالقات اقتصادية جيدة مع الطرفين.

أستراليا أكبر المستفيدين من الضربة الصينية
القاصمة لصناعة الغاز األميركية
●

جون لوساج

تنفيذ الصين لتهديدها االنتقامي بزيادة
التعرفة على وارداتـهــا من الغاز الطبيعي
المسال األميركي من  10إلــى  25في المئة
يعد ضربة قاسية للمصدرين األميركيين،
لكن دولة أخرى تنتظر تحقيق مكاسب من
وراء ذلك.
فــأس ـتــرال ـيــا تـسـتـعــد لـجـســر الـ ـه ــوة من
خالل ربط الصين بقطاعها المزدهر للغاز
الطبيعي المسال ،كانت بكين قد استوردت
العام الماضي نحو  23مليون طن من الغاز
الطبيعي المسال من أستراليا بما يشكل
نحو  42في المئة من الصادرات األسترالية،
ويمكن لهذا الرقم أن يزداد مع أن صادرات
الغاز الطبيعي المسال األميركي كانت قد
هبطت بنسبة  80في المئة في العام الحالي
مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وك ــان الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب قــد هــدد
بــزيــادة التعرفة الجمركية على مــا قيمته
 300مليار دوالر من الواردات الصينية ،مما
أفضى إلى خطوة انتقامية صينية األسبوع
الماضي عبر التهديد بزيادة  25في المئة
ً
على المستوردات من الغاز األميركي اعتبارا
من األول من شهر يونيو المقبل.

المنتجون قلقون
المنتجون للغاز الطبيعي المسال في
الــواليــات المتحدة ومصدريه الرئيسيين
ي ـن ـت ـظــرون بـقـلــق ل ـم ـعــرفــة ك ـيــف يـمـكــن أن
ت ــؤث ــر هـ ــذه ال ـت ـعــري ـفــات ع ـلــى م ـشــروعــات
ً
تطوير اإلنتاج للغاز الطبيعي ،وخصوصا

المشاريع المستقبلية أو تلك التي بانتظار
الموافقة .ويمكن أن تتوقع الصين االنتقال
من استيراد حوالي  53مليون طن من الغاز
الطبيعي المسال في سنة  2018إلى حوالي
 93مـلـيــون ط ــن م ــع ح ـلــول ع ــام  ،2025مع
تحركها بثبات لتصبح أكبر مستورد للغاز
الطبيعي في العالم.
وقال بنك كريدي سويس ،Credit Suisse
إن هــذا تـطــور إيـجــابــي بالنسبة لتسويق
الغاز الطبيعي المسال األسترالي ،بحسب
محلل الطاقة سول كافونك .Saul Kavonic
إن الواليات المتحدة هي الدولة المنافسة
الرئيسية ألستراليا في حقل الغاز الطبيعي
ال ـم ـســال ،لــذلــك ف ــإن الـتـعــرفــة الصينية من
شــأنـهــا إخـ ــراج ه ــذا الـمـنــافــس م ــن الـســوق
ب ـح ـســب ك ــاف ــون ــك ال ـ ـ ــذي ي ـ ــرى أن ال ـح ــرب
التجارية تزيد من خطر سعي المشترين
الصينيين لتوقيع عقود استيراد طويلة
المدى لمدة  20سنة من الواليات المتحدة.
وت ــوق ـع ــت دراسـ ـ ــة أج ــرت ـه ــا ش ــرك ــة وود
م ــا ك ـي ـن ــزي  Wood Mackenzieز يـ ـ ــادة
االس ـت ـث ـمــارات ف ــي م ـشــاريــع تـطــويــر الـغــاز
الطبيعي المسال بنحو  200مليار دوالر في
مواقع قادرة على إنتاج نحو  90مليون طن
خالل العامين المقبلين ،وبحسب الدراسة
كــان من المتوقع أن تتركز معظم مشاريع
تطوير إنـتــاج الـغــاز الطبيعي المسال في
الواليات المتحدة.

الدور األميركي
وكان الرئيس ترامب يأمل تعزيز الدور
األميركي الريادي العالمي في تصدير الغاز

الطبيعي المسال ،وكان من المتوقع من هذه
المشاريع العمرانية أن تدعم ازدهار صناعة
الــزيــت ال ـص ـخــري فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وتجدر اإلش ــارة إلــى أن الــواليــات المتحدة
ً
هي المصدر األسرع نموا في العالم ويتنبأ
محللون أن تحتل الواليات المتحدة المركز
األساسي بعد قطر وأستراليا بحلول نهاية
السنة الجارية.
وكانت الواليات المتحدة قد حققت زيادة
بنسبة  53في المئة في صادراتها من الغاز
الطبيعي الـمـســال فــي سـنــة  2018مقارنة
مع السنة السابقة ،واستمرت الــزيــادة في
مـشــاريــع إدارة معلومات الـطــاقــة المدنية
وس ــوف تحتل المركز الثالث فــي تصدير
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ال ـم ـســال ،بـيــد أن الصين
مشتر رئيسي للغاز الطبيعي المسال
هي
ٍ
وأصبحت اآلن ثاني أكبر مستورد للغاز
الطبيعي المسال في العالم بعد اليابان.

التهديد األخير
وفـيـمــا يعتبر الـتـهــديــد األخ ـيــر بــزيــادة
التعرفة مسألة جدية ،فإن الحرب التجارية
ً
األوســع يتوقع أن تحدث تأثيرا أكبر على
مشاريع تطوير الغاز الطبيعي في العالم.
وتتوقع شركة ريستاد  Rystadللطاقة أن
تصدر الواليات المتحدة كميات من الغاز
الطبيعي المسال تصل إلى  4أضعاف الكمية
المتوقعة خالل السنوات القليلة المقبلة إذا
لم تتعرض مشاريعها للعقوبات.
وتتوقع الشركة أن تتمكن بعض مشاريع
الـتـطــويــر األك ـثــر تكلفة مــن تـقــديــم شــروط
تنافسية إل ــى الـمـشـتــريــن وتـلـحــق الـضــرر

بالمشاريع المستهدفة للصادرات الصينية.
وأش ـ ــار مـحـلــل ش ــرك ــة ري ـس ـتــاد سـيـنــدر
كنوتسون إلى احتمال تحولها إلى ضحية
للحرب التجارية ،وكانت تشينير Cheniere
ً
قد أبرمت اتفاقا لـ  20سنة لتزويد مليوني
طن من الغاز الطبيعي المسال إلــى شركة
ً
سينوبك  Sinopecالمملوكة للدولة اعتبارا
من سنة  2023ولكن بلوغ المراحل النهائية
لهذا االتفاق قد تأجلت.
ويرى نيكوس تسافوس Nikos Tsafos
من مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
في واشنطن أن تأثير األجــل الطويل على
صــادرات الغاز الطبيعي المسال يمكن أن
يلحق الضرر بالمصدرين األميركيين.
لكن فــي الــوقــت الحالي ،وصلت كميات
من الغاز الطبيعي المسال إلى المشتريين
الصينيين من خالل شركات ومصادر إمداد
غير مباشرة .وكانت ثالث شركات نفطية
وطنية صينية كـبــرى قــد أبــرمــت اتفاقات
غير مباشرة مع مزودين أميركيين بحسب
تسافوس.
لكن الموجة الجديدة من مشاريع الغاز
الطبيعي المسال األميركي يمكن أن تتعرض
للضرر من خالل الحرب التجارية التي يمكن
أن تعرقل صادرات الغاز الطبيعي المسال
وتقوض الثقة في أمــن الطاقة إضافة إلى
وجود سوق مفتوح للغاز الطبيعي المسال
والطاقة بشكل إجمالي.
وقـ ـ ــال تـ ـس ــاف ــوس" :إن ت ـل ــك ال ـت ــأث ـي ــرات
يحتمل أن تـكــون أكـثــر أهمية مما إذا كان
ال ـغــاز الطبيعي الـمـســال يمكن أن يتدفق
على الصين".
(أويل برايس)

وبعد كل شيء سوف يحافظ حلفاء
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى أع ـم ــال مع
الصين قد تفوق الروابط مع أميركا.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن اقتصاد
المستقبل الــذي تسيطر فيه الصين
والواليات المتحدة بصورة مستقلة
على التقنيات مثل الذكاء الصناعي
وال ـج ـيــل ال ـخ ــام ــس ،ق ــد تـصـبــح فيه
األرض الوسطى غير مأهولة وسوف
ي ـض ـط ــر ك ـ ــل شـ ـخ ــص إل ـ ـ ــى ت ـح ــدي ــد
اخ ـت ـي ــاره ،ورب ـم ــا يــدخــل ال ـعــالــم في
عملية التخلي عن العولمة.
ً
وأيــا كان ما سيحدث فإن العالقة
الـصـيـنـيــة األم ـيــرك ـيــة س ــوف تصبح
القضية الجيوسياسية الرئيسية في
هذا القرن ،والمنافسة ستكون حتمية
لكن الجانبين سيديران اللعبة بشكل
ّ
ب ــن ــاء مـمــا يـسـمــح لـلـتـعــاون ف ــي حل

بعض المشكالت ،ويسمح للمنافسة
الصحية في البعض اآلخر.
ً
وف ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا سـ ـ ـ ــوف تـ ـخـ ـل ــق ال ـص ـي ــن
ً
ً
وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ن ـظ ــام ــا دول ـي ــا
ً
ج ــدي ــدا يـعـتـمــد ع ـلــى االعـ ـت ــراف ب ــدور
القوة الجديدة في رسم قواعد العولمة
والمؤسساتية.
أمــا إذا س ــاءت الـعــاقــة مــع محاولة
الواليات المتحدة تقييد تطور الصين
واحتواء صعودها ،فسوف تستعرض
الصين بصورة نشيطة قوتها في آسيا
وحول العالم وسوف تترتب على ذلك
حرب باردة كاملة ال يمكن استبعادها.
وي ـبــدو أن فــخ ثـيـسـيــدايــدس ســوف
يبتلع فــي ال ـقــرن ال ـح ــادي والـعـشــريــن
ليس الواليات المتحدة والصين فقط
بل العالم بأسره.
(ماركت ووتش)

شركات أميركية تبدأ بالتخلي
عن قشة الشرب
●

ميليسا لوكر

الحركة الهادفة إلــى حظر استخدام
مـ ـص ــاص ــات ال ـع ـص ـي ــر أو قـ ـش ــة شـفــط
السوائل والقطع البالستيكية المماثلة
ً
مــن أجــل حماية البيئة ت ــزداد اتساعا
و ح ـ ـتـ ــى اآلن ت ـع ـم ــل  127دو ل ـ ـ ــة عـلــى
طريق تفعيل الحظر على البالستيك
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم مـ ـ ــرة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،وي ـخ ـطــط
االت ـحــاد األوروبـ ــي لتطبيق هــذا على
م ـع ـظــم ال ـبــاس ـت ـيــك ال ـم ـس ـت ـع ـمــل م ــرة
واح ـ ــدة ،بـمــا فــي ذل ــك قـشــة ال ـشــرب بحلول
عام  ،2021وفي مدن مثل سياتل استمرت
الـجـهــود سـنــة ،بينما ت ــدرس مــديـنــة لــوس
ً
أنجلس خطوة مماثلة أيضا.
وب ــدأ عــدد مــن الـشــركــات بتنفيذ الحظر
إذ أعـ ـلـ ـن ــت خـ ـط ــوط آالس ـ ـكـ ــا الـ ـج ــوي ــة عــن
خطتها للتخلص من القشة وسيعقب ذلك
إج ــراء مماثل للخطوط الجوية األميركية
وسـتــاربـكــس وشــركــات أخ ــرى .واآلن بــدأت
هــول ف ــوودز  Whole Foodsخطة لخفض
استخدام البالستيك في متاجرها للبقالة.

وبـحـلــول شـهــر يــولـيــو  2019ف ــإن شركة
هــول ف ــوودز الـتــي اشترتها شــركــة أم ــازون
ً
فــي  2017ســوف تتخلص كليا مــن القشة
الـبــاسـتـيـكـيــة فــي مـتــاجــرهــا فــي الــواليــات
المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
وه ــذا مــا أعلنته الـشــركــة ه ــذا األس ـبــوع،
ويعتقد أ نـهــا أول شــر كــة بقالة وطنية في
الواليات المتحدة تقوم بمثل هذا العمل.
(فاست كومبني)

ثقافة اقتصادية
أسواق المشتقات المالية
هي أسواق توفر أدوات استثمارية مشتقة من أصول أو أوراق مالية ذات قيم سعرية ،وهي
بمنزلة عقود مالية بين طرفين يتفقان على قيمة معينة للعقد ،وتكون تلك القيمة مشتقة
من قيمة أصل مالي ما وتعتمد بشكل رئيسي على تغيرات قيمة ذلك األصل ،سواء كان ذلك
ً
ً
األصل أسهما أو سندات مالية أو أسعار عمالت أو سلعا أو حتى معدالت فائدة وغيرها
من األصول المالية.

إفالس الشركات النفطية األميركية يتواصل رغم ازدهار األسعار
●

تسفيتانا باراسكوفا

لــم يحقق كــل الــاعـبـيــن فــي حقل
ص ـن ــاع ــة الـ ــزيـ ــت الـ ـصـ ـخ ــري ف ــائ ــدة
مــن ارتـفــاع أسـعــار النفط الـخــام في
ه ــذه الـسـنــة ،وال مــن اس ـت ـمــرار نمو
اإلنتاج النفطي في حوض بيرميان
 Permianوال ا ل ـص ـعــود ا لـقـيــا ســي
إلنتاج الخام األميركي.
وف ـي ـم ــا ي ـت ــوس ــع دور الــاع ـب ـيــن
األك ـب ــر ب ـمــن فـيـهــم شــرك ـتــا اك ـســون
 م ــوبـ ـي ــل وش ـ ـي ـ ـفـ ــرون فـ ــي ح ــوضب ـيــرم ـيــان م ــع ت ــوق ــع زي ـ ــادة أح ـجــام
اإلنتاج بشكل بــارز خــال السنوات
القليلة المقبلة ،فــإن شركات إنتاج
صـغـيــرة فــي شـتــى أن ـحــاء الــواليــات
المتحدة تعاني في ظل أسعار خام
غرب تكساس الوسيط التي تتجاوز
ً
الـ  60دوالرا للبرميل.
والـبـعــض مــن الــاعـبـيــن الصغار
الذين كانوا يعولون على االقتراض
لتمويل عمليات حفر وجدوا أنفسهم
اآلن فــي مــوقــع للبحث عــن خـيــارات
إلع ــادة هيكلة الــديــون بما فــي ذلك
السعي لالحتماء بمظلة الفصل 11
من قانون اإلفالس.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـح ـســن سـعــر
النفط في الربع األول من هذه السنة،
فــإن البعض مــن الـشــركــات األصغر
ت ـص ــارع ف ــي سـبـيــل ال ـب ـق ــاء ،ويـظــن

المحللون أن هذه السنة قد تكون
ً
أكثر ايالما بالنسبة الى الالعبين
ف ــي م ـجــال االس ـت ـك ـشــاف واإلن ـت ــاج
( )E&Pفــي رقـعــة الــزيــت الصخري
وب ـق ــدر يــزيــد ع ـلــى م ـتــاعــب الـسـنــة
الماضية.
ويـتــوقــع أن يـفـضــي نـمــو إنـتــاج
الـ ــزيـ ــت الـ ـصـ ـخ ــري فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة إلى تباطؤ في هذه السنة
بحسب شلمبيرغر Schlumberger
وأشــارت أكبر مــزود خدمة لحقول
النفط في العالم إلى التكلفة األعلى
لـ ــرأس ال ـم ــال وال ـس ـعــة األدن ـ ــى في
االقـتــراض مــع سعي المستثمرين
إلــى زي ــادة العوائد كــرد فعل أولــي
على هبوط متوقع بنسبة  10في
ال ـم ـئــة ف ــي أم ـي ــرك ــا ال ـش ـمــال ـيــة هــذه
السنة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ذات س ـعــة
االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض األدنـ ـ ـ ـ ــى ت ـع ـت ـم ــد ع ـلــى
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــزي ــد م ــن ال ــدي ــون
لزيادة اإلنتاج وهي أول ضحايا هذا
النموذج من األعمال ،وتعاني كذلك
بعض الشركات الـمــزودة للخدمات
ال ـن ـف ـط ـيــة ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك وذي ــرف ــورد
إ نـ ـت ــر ن ــا شـ ـي ــو ن ــال Weatherford
 Internationalالـتــي كــانــت إحــدى
أك ـب ــر ش ــرك ــات ت ــزوي ــد أك ـب ــر حـقــول
النفط إلى وقت قريب.
وفــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر

قالت وذيــرفــورد ،إنها توصلت إلى
اتفاق مع مساهمين كبار حول إعادة
هيكلة مــال ـيــة ،وت ـتــوقــع ال ـشــركــة أن
تتم اتفاقية إعــادة الهيكلة الجارية
بـ ـم ــوج ــب الـ ـفـ ـص ــل  11م ـ ــن ق ــان ــون
اإلفالس.
واألسبوع الماضي ،علقت لجنة
أسهم نيويورك تــداول أسهم شركة
وذيـ ــرفـ ــورد الـ ـع ــادي ــة ،وق ــال ــت إنـهــا
تنوي البدء بإجراءات لشطب الشركة
م ــن ال ـس ــوق ألن ـهــا ل ــم تـعــد مناسبة
ل ــإدراج بسبب مستويات األسعار
ال ـم ـت ــدن ـي ــة بـ ـ ـص ـ ــورة غـ ـي ــر عـ ــاديـ ــة.
وتخطط وذيرفورد لالستئناف ضد
ذلك القرار.

على أي حــال ،ال يبدو أن ازدهــار
إنتاج الزيت الصخري نعمة بالنسبة
إلى كل الالعبين في الحقل النفطي
األمـ ـي ــرك ــي ،وفـ ــي ظ ــل أعـ ـب ــاء دي ــون
م ـتــزايــدة اخ ـت ــارت بـعــض الـشــركــات
ً
األصغر حجما أن تلجأ إلى الفصل
 11من قانون اإلفالس بغية تنظيف
مـيــزانـيــاتـهــا .وف ــي وق ــت ســابــق من
السنة الحالية ،تقدمت شركة جونز
للطاقة  Jones Energyالتي تتخذ من
ً
أوستن مقرا لها بطلب الخروج من
الفصل  11بعد تنظيف ميزانيتها
ً
اس ـت ـعــدادا لــدخــول اتـفــاقـيــة جــديــدة
لالقتراض.
وعلى الرغم من ذلــك ،ال يبدو أن

إجراءات اإلفالس الهادفة إلى إعادة
هيكلة الديون هي الخيار المفضل
لدى غالبية مجالس إدارات الشركات.
وق ـ ـ ــال ب ــات ــري ــك هـ ـي ــوز Patrick
 Hughesوه ـ ــو ش ــري ــك فـ ــي مـكـتــب
مـحــامــاة هاينز آنــد ب ــوون Haynes
 and Boone LLPفــي مقابلة لــه مع
ب ـلــو م ـبــرغ  Bloombergاأل س ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي" ،إن األم ـ ــر يـتـطـلــب وقــت
ً
طــويــا لمجالس اإلدارات فــي هــذه
ً
ال ـش ــرك ــات ك ــي ت ـ ــدرك ح ـق ــا أن هــذه
ه ــي ال ـط ــري ـق ــة ال ــوحـ ـي ــدة لـتـنـظـيــف
الميزانية".
وبحسب هينز آند بوون ،فإن عدد
حاالت إفالس شركات النفط والغاز

األمـيــركـيــة هـبـطــت ب ـصــورة كبيرة
خ ــال الـسـنــوات ال ـثــاث الماضية،
وتــراجـعــت مــن أكـثــر مــن  100طلب
ً
إف ــاس فــي  2016 – 2015وص ــوال
ً
ً
إلــى  24طلبا عــام  2017و 29طلبا
عام 2018
و 6حــاالت حتى األول من شهر
مايو الجاري.
وقالت هينز آند بوون في طلب
إ ف ــاس نشرته صحيفة مونيتور
 Monitorاألس ـبــوع الـمــاضــي ،إنــه
"على الرغم من األسعار األقل التي
ح ـصــل عـلـيـهــا مـنـتـجــو ال ـن ـفــط في
فصل الخريف الماضي ،فإن الزيادة
الحالية تخفف الكثير من الضغوط
على العديد من شركات النفط التي
تفادت اإلفــاس ،لكنها تظل متأثرة
بتبعات الــديــون الكبيرة التي تمت
قبل انهيار األسعار في سنة .2015
أي يظل البعض من الشركات عرضة
ل ـض ـغ ــوط ح ـت ــى مـ ــع ال ـت ـح ـس ــن فــي
أسعار النفط ،وقد ال تتمكن بعض
منها من تفادي إعادة هيكلة ديونها
عــن طــريــق قــانــون اإلفـ ــاس ،كـمــا أن
البعض من الشركات قد تكرر التوجه
نحو الفصل  11للمرة الثانية".
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـشـ ــركـ ــات خ ــدم ــات
الـحـقــول النفطية ،فــان عــدد طلبات
اإلفــاس في صناعة خدمات حقول
النفط في أميركا الشمالية قد هبط

فيما بين سنة  2018والــربــع األول
ً
م ــن س ـنــة  2019إلـ ــى  15ط ـل ـبــا مــع
ديون بلغت  3.82مليارات دوالر من
ً
أص ــل  40طـلـبــا بــديــون قيمتها 35
مليار دوالر في سنة  2017ويرجع
هذا الهبوط في طلبات اإلفالس إلى
االرتفاع في أسعار النفط.
وبحسب تقديرات بلومبرغ ،فإن
إفــاس ويــذرفــورد وحــدهــا يشكل 8
مليارات دوالر من ديون أضيفت إلى
ديــون هــذه السنة نتيجة إشـهــارات
اإلفالس.
وقالت هينز آنــد بــوون في شهر
م ـ ـ ـ ــارس" ،إن أ س ـ ـ ـ ــواق رأس ا لـ ـم ــال
واألس ـهــم والــديــون هبطت بـصــورة
حــادة نتيجة نقص مصادر رؤوس
األموال".
وي ـت ــوق ــع خـ ـب ــراء وم ـح ـل ـل ــون ،أن
يبلغ عدد الشركات المدينة أكثر من
الثلث في صناعة الزيت الصخري
في الواليات المتحدة ،وأن تتعرض
ل ـض ـغــوط مــال ـيــة إض ــاف ـي ــة ف ــي هــذه
السنة على الرغم من مستوى سعر الـ
ً
 60دوالرا لبرميل نفط غرب تكساس
ً
الــوسـيــط ،وه ــذا وض ــع لـيــس مرئيا
بـ ـص ــورة كــاف ـيــة ع ـنــدمــا ي ـن ـظــر إلــى
الـمـعــدالت القياسية إلن ـتــاج النفط
األميركي.
(اويل برايس)
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عيسى عبدالسالم

أكد البحر أن مبيعات مشروع
نادي زيمبالي للعطالت-بنظام
المشاركة بالوقت-حققت أداء
ً
استثنائيا خالل عام .2018

كـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة "إي ـفــا"
للفنادق والمنتجعات طالل البحر ،أن العمل
ً
جار حاليا على إعادة هيكلة قروض الشركة
ٍ
ً
السـتـيـعــاب ب ــطء ال ـس ــوق ،مـعـتـبــرا اسـتـكـمــال
العقارات السكنية في كل من بلقيس و ""The8
عام  2019من العوامل الرئيسية المحركة على
المدى القريب ،ونتطلع إلى االفتتاح الناجح
ً
لعنصر الضيافة في " "The8أيضا.
وتــوقــع الـبـحــر ،فــي كلمته أم ــام الجمعية
العادية للشركة ،التي عقدت أمــس ،بنصاب
بـلــغ  97.57ف ــي ال ـم ـئــة ،أن يـشـهــد ع ــام 2019
ً
تحسنا على مستوى أداء الشركة ونتائجها،
عـلــى ضــوء أع ـمــال الـشــركــة وأنشطتها خــال
الفترة المقبلة.
ً
وأشـ ــار إل ــى أن ع ــام  2018شـهــد ضـغــوطــا
ً
اقتصادية "أثــرت كثيرا على كل من مبيعات
العقارات وإيرادات الضيافة ،وإن كانت إعادة
هيكلة تمويل المجموعة في بعض مجاالت
التطوير الرئيسية لدينا تعني أننا قــادرون
ع ـلــى مــواج ـهــة ه ــذه ال ـت ـحــديــات ع ـلــى ال ـمــدى
المتوسط بشكل أفضل".
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـح ــر أن شـ ــركـ ــة إي ـ ـفـ ــا ل ـل ـف ـن ــادق
والمنتجعات حققت في  2018إيــرادات بلغت

 57.05مليون دينار " 188.21مليون دوالر" مع
إجمالي خسائر خاصة لمالكي الشركة األم
بلغت  19.25مليون دينار " 63.50مليون دوالر"
ً
أي  31.65فلسا للسهم الواحد.
وانخفضت حقوق المساهمين لتبلغ 40.99
مليون ديـنــار " 135.21مليون دوالر" ،بينما
ارتـفــع إجمالي األص ــول بنسبة  20فــي المئة
لتبلغ  344.74مليون دينار " 1.13مليار دوالر
مقارنة بـ  286.39مليون دينار " 944.42مليون
دوالر في .2017
ً
وب ـي ــن ال ـب ـحــر أن ال ـم ـن ـط ـقــة ش ـه ــدت ن ـمــوا
ً
ً
متقطعا وغـيــر ثــابــت على م ــدار الـ ـ  12شهرا
الماضية ،مع الميل نحو االستثمار العقاري
وت ـح ــدي ــات ال ـس ـيــولــة خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــالـيــة،
ً
مــوضـحــا أن الـ ـق ــرارات الـسـيــاسـيــة اإلقليمية
أدت إلــى االسـتـقــرار فــي القطاعات الرئيسية
لالقتصاد الهيدروكربوني ،لكن قطاعات مثل
الضيافة وتجارة التجزئة والعقارات شهدت
تحوالت جوهرية في ديناميكيا العرض ،التي
ً
أثرت سلبا على معدالت الدوران والهامش.
وذكر أنه على الرغم من استمرار حالة سوق
العقار في دبي والجانح نحو البيع "فإن عام
 2018شهد التقدم فــي مشاريعنا الرئيسية

على جــزيــرة النخلة جـمـيــرا ،إذ تــم الـبــدء في
تسليم الوحدات السكنية في مشروع بلقيس
السكني لمالكها خالل الربع األخير من العام،
وسيتم االنـتـهــاء مــن جميع عناصر الجانب
الـسـكـنــي مــن ال ـم ـشــروع خ ــال الــربــع ال ـقــادم،
أما مشروع " "The 8قد تم االنتهاء من عملية
بناء المكون السكني من المشروع خالل الربع
األخ ـي ــر م ــن ال ـع ــام ،وس ـت ـبــدأ ف ــي ال ــرب ــع األول
ً
مــن  2019عمليات الفحص تمهيدا لتسليم
الوحدات لمالكها".
ولفت الى أن شركة إيفا للخدمات العقارية
ً
حققت نموا في أعمال في قطاع التعامالت مع
الشركات  ،B2Bأما على صعيد التعامالت مع
ً
ً
األف ــراد  ،B2Cفقد شهد اختراقا كبيرا وتمت
إعادة صياغة العالمتين التجاريتين لتتناسب
مع التوسع الحاصل في هذا الجانب.
وحــول أعـمــال الشركة فــي جـنــوب إفريقيا،
أفاد بأن عمليات الحفر في مشروع زيمبالي
ليكسقد بدأت ،وسيتم البدء بتسليم الوحدات
ً
للمالك مع منتصف عام  ،2020مشيرا إلى أن
عمليات البيع خالل السنة المالية  2018كانت
ثابتة ،مع اهتمام أكبر بتطوير مشروعي أوشن
كلوب زبمبالي وبوليفارد سويتس ،ويتوقع

ً
أن يحقق مشروع زيمبالي ليكس نجاحا أكبر
من نظيره ،مشروع منتجع زيمبالي الساحلي.
وقال البحر إن إيرادات التشغيل اإلجمالية
في قطاع الضيافة في جنوب إفريقيا تأثرت
ً
سـلـبــا عـلــى م ــدار ع ــام  ،2018وأدت العقبات
االقتصادية كذلك عدم االستقرار السياسي إلى
هبوط كبير على عائدات الصناعة.
وبـ ـي ــن أنـ ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،حـقــق
فيرمونت زيمبالي معدل إشغال جيد ،والذي
ت ـح ـســن بـنـسـبــة  3ن ـق ــاط م ـئــويــة ع ــن ال ـعــام
السابق ،مما أدى إلى تحسن عام في اإليرادات
لكل غرفة متاحة هذا باإلضافة إلى االرتفاع
الكبير في عائدات المأكوالت والمشروبات
بسبب مركز فيرمونت للمؤتمرات الــذي تم
ً
افتتاحه حديثا ،وأدى الى تحسين إجمالي
الربح التشغيلي مقارنة بعام .2017
ولفت البحر إلى أن مبيعات مشروع نادي
زيمبالي للعطالت-بنظام المشاركة بالوقت-
ً
حققت أداء استثنائيا خــال عــام  2018مع
زيـ ــادة سـنــويــة بنسبة  17فــي الـمـئــة ،وأدى
تـجــديــد ال ــوح ــدات الـحــالـيــة وال ـت ـغ ـيــرات في
برنامج التبادل الدولي إلى زيــادة االهتمام
بمنتج المشاركة بالوقت.

«الوطني» يشارك طالب الجامعة في مائدتي إفطار وسحور
ق ــام ــت أسـ ـ ــرة ب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني بــزيــارة خاصة لسكن
ال ـطــال ـبــات ف ــي مـنـطـقــة كـيـفــان،
وس ـ ـكـ ــن الـ ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـش ــوي ــخ ،لـمـشــاركـتـهــم مــائــدة
إفطار ومائدة سحور ،وقضاء
بعض األوق ــات الطيبة معهم،
وتأتي هــذه المبادرة في إطار
برنامج "افعل الخير في شهر
الخير" السنوي الخاص بشهر
رمضان.
وت ـم ـيــزت ال ــزي ــارة بــالـطــابــع
األســري واألج ــواء الــوديــة ،وقد
عبرت خاللها أســرة البنك عن
دع ـم ـهــا وتـشـجـيـعـهــا لـلـطـلـبــة،
وح ــرصـ ـه ــا ع ـل ــى م ـشــارك ـت ـهــم
اإلفطار كمبادرة للتعويض عن
عدم تمكنهم من المشاركة مع
أســرهــم والتجمع حــول مائدة
إفطار واحدة.
وقالت مساعدة المدير العام
إلدارة العالقات العامة في بنك
الكويت الوطني منال المطر إن
"مشاركة بناتنا وأبنائنا الطلبة
هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــوائـ ــد ك ــان ــت م ـص ــدر
س ــرور كـبـيــر ،فـقــد اخ ـت ــاروا أن
يــأ تــوا للكويت بـهــدف التعلم،
وتعبيرا عن عاداتنا وتقاليدنا

منال المطر

ال ـم ـع ـطــاءة ق ــررن ــا أن نـتـشــارك
مـ ـعـ ـه ــم اإلفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار وال ـ ـس ـ ـحـ ــور
كـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـع ـط ــاء،
وخلق أجواء رمضانية للطلبة
المقيمين في الكويت ،ألن العمل
االجتماعي متأصل في الكويت
وفي نفوس الكويتيين".
وأضــافــت المطر أن "جامعة
الـكــويــت صــرح أكــاديـمــي نعتز
بــه وبـطــابــه وطــالـبــاتــه ،والبــد
أن ي ـكــون لـلـجــامـعــة وأبـنــائـهــا
حصة في برنامجنا الرمضاني
السنوي (افعل الخير في شهر

وفد «الوطني» يتقدمه عماد العبالني مع الطلبة
الخير) ،والذي يغطي بمبادراته
المؤسسات الرسمية وجمعيات
النفع العام والمساجد ،إضافة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات االنـ ـس ــانـ ـي ــة
والـ ـخـ ـي ــري ــة الـ ـت ــي ي ـل ـت ــزم بـهــا
ً
سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا فـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر الـ ـعـ ـط ــاء
والمشاركة".
ولفتت إلــى أن "زي ــارة سكن
الطالبات وسكن الطالب كانت

عائلية بامتياز ،حيث تعرفنا
ع ـلــى عـ ـ ــادات مـخـتـلـفــة إلف ـطــار
رمـ ـض ــان ف ــي م ـن ـط ـقــة الـخـلـيــج
والـ ـج ــوار ،كـمــا كــانــت مناسبة
لتأكيد أن بنك الكويت الوطني
متواجد دائما لتقديم واجباته
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
المناسبات واألمــاكــن ،انطالقا
مـ ــن ت ــأك ـي ــدن ــا وإيـ ـم ــانـ ـن ــا ب ــأن

الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة جــزء
أساسي في تطور المجتمعات
وتنميتها ،عن طريق مبادرات
قابلة للتطور واالستثمار بها
في مختلف المجاالت".
وقامت رئيسة قسم اإلسكان
ش ــريـ ـف ــة ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،ورئ ـي ـس ــة
قسم االنشطة مــي العصيمي،
ومراقبة السكن ندى القبندي،

وال ـط ــال ـب ــات بــاس ـت ـق ـبــال أس ــرة
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ي ـت ـق ــدم ـه ــم
ق ـيــادات مــن االدارة التنفيذية
ف ــي س ـكــن ال ـطــال ـبــات ،ك ـمــا قــام
الـقــائــم بــأعـمــال مــراقــب السكن
م ـب ــارك ال ـع ـنــزي ،واالخ ـصــائــي
االجـتـمــاعــي سـلـمــان بــوهــادي،
والـ ـط ــاب ،بــاسـتـقـبــال ممثلي
البنك في سكن الطالب.

طالل البحر

ووافقت الجمعية العمومية العادية لشركة
إيفا للفنادق والمتجعات على كل بنود جدول
أعمالها ،وأهمها عدم توزيع ارباح عن واقع
أداء العام .2018

 ...ويعلن فائزي السحوبات
األسبوعية لـ«الجوهرة»
يتابع بنك الكويت الوطني
تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت ل ـل ـع ـم ــاء
مـ ــن خ ـ ــال حـ ـس ــاب ال ـج ــوه ــرة
عـبــر ال ـس ـحــوبــات األسـبــوعـيــة،
الشهرية وربع السنوية ،وأعلن
األس ـم ــاء ال ـف ــائ ــزة ف ــي الـسـحــب
األسبوعي لشهر مايو ،إذ فاز
كل من القاصر بتول إسماعيل
سليمان دشتي ،وسجا عبدالله
سيد خلف البهبهاني ،ونادية
ع ـلــي أص ـغ ــر ع ــدوم ــي بـجــائــزة
قـيـمـتـهــا  5000دي ـن ــار كــويـتــي
لكل منهن.
وق ـ ــال "ال ــوطـ ـن ــي" إنـ ــه يــوفــر
ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ح ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـجـ ــوهـ ــرة
ً
ال ــدخ ــول تـلـقــائـيــا ف ــي السحب
على جوائز بقيمة  5000دينار
ً
أس ـب ــوع ـي ــا ،و 125000دي ـن ــار
ً
شهريا ،والجائزة الكبرى بقيمة
ً
 250000دي ـن ــار رب ــع س ـنــويــا،
ً
وك ــل  50دي ـن ــارا ي ـقــوم العميل
بإيداعها في حساب الجوهرة،
تمنحه فرصة لدخول السحب.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـحــد األدن ــى
لفتح الحساب هو  400دينار،
وال ـحــد األق ـصــى للمبلغ الــذي
يمكن االحتفاظ به في الحساب

هــو  500000ديـنــار ،وفــي حال
عـ ـ ــدم ق ـ ـيـ ــام ال ـع ـم ـي ــل بـعـمـلـيــة
س ـح ــب نـ ـق ــدي أو ت ـح ــوي ــل مــن
حساب الجوهرة خــال الفترة
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،ت ـت ـضــاعــف ف ــرص
ً
الفوز مقابل كل  50ديـنــارا في
الحساب.
وي ـق ــدم "ال ــوط ـن ــي" م ـنــذ عــام
 2012مـ ـك ــاف ــآت ل ـع ـم ــائ ــه مــن
خ ــال الـسـحــوبــات األسبوعية
والـ ـشـ ـه ــري ــة وربـ ـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
ل ـح ـس ــاب الـ ـج ــوه ــرة ،ب ـجــوائــز
تـصــل قيمتها اإلجـمــالـيــة إلــى
ً
ً
 2200000دينار سنويا ،علما
أنـ ــه ي ـتــم إجـ ـ ــراء ال ـس ـحــب على
أسماء الفائزين بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة،
ك ـم ــا ي ـت ــم اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن االسـ ــم
الكامل للفائزين.

«بيتك» :عملية إخالء ناجحة في فرع الفنطاس موظفو «األهلي» يزورون أطفال المستشفيات
نـظــم بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
"ب ـي ـت ــك" عـمـلـيــة إخ ـ ــاء ف ــي فــرع
الـ ـفـ ـنـ ـط ــاس الـ ـمـ ـص ــرف ــي ،ضـمــن
الحرص الدائم على اإلبقاء على
الجاهزية األمنية ،والتأكيد على
االستعدادات للتعامل مع حاالت
ال ـط ــوارئ ،وتـعــزيــز ثـقــافــة األمــن
والسالمة لدى الموظفين وعمالء
"بيتك" ،إذ يتم الترتيب لعدد من
عـمـلـيــات اإلخـ ــاء األم ـنــي ضمن
ال ـخ ـطــة ال ـس ـنــويــة إلدارة األم ــن
والسالمة.
وقال "بيتك" في بيان صحافي
أم ــس ،إن عـمـلـيــة اإلخـ ــاء ب ــدأت
بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات س ــابـ ـق ــة ،مـنـهــا
إبالغ الجهات الرسمية المعنية
وتحديد منطقة تجمع مناسبة
ق ــرب ال ـف ــرع ،وتــرشـيــح وتــدريــب
مـشــرفـيــن عـلــى عـمـلـيــة اإلخـ ــاء،
وإ ب ــاغ المعنيين فــي المنطقة
المجاورة للمكان .ومــع انطالق
ص ــاف ــرات اإلن ـ ـ ــذار ي ـتــم الـتـنـبـيــه
على الموظفين بضرورة اإلخالء

رجال «الداخلية» مع مسؤولي من «بيتك»
وال ـتــوجــه إل ــى منطقة التجمع،
واتباع تعليمات مشرفي اإلخالء
واألمــن والسالمة ،وتمت عملية

اإلخالء في وقت قياسي بالنسبة
للفرع ،وسادت األجواء روح من
التعاون والجدية ،مما كان محل

تقدير الجهات الرسمية المتابعة
ل ــإخ ــاء م ــن ال ـشــرطــة واإلط ـف ــاء
واإلسعاف.

زار مــوظـفــو الـبـنــك األهـلــي
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر
رم ـضــان مستشفيي األمـيــري
وال ـفــروان ـيــة ،وش ــارك ــوا فرحة
األطـ ـف ــال ب ــاالح ـت ـف ــال ب ــأج ــواء
ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر رمـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــان وحـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــة
"ال ـق ــرق ـي ـع ــان" ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لــرعــايــة
األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
(  ،)KACCHو تـ ـ ـ ــأ تـ ـ ـ ــي ه ـ ــذه
الـ ـمـ ـب ــادرة اسـ ـتـ ـم ــرارا لـجـهــود
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،وت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدا اللـ ـت ــزام ــه
بمشاركة المجتمع في مختلف
المناسبات.
وقــام موظفو البنك األهلي
ال ـكــوي ـتــي ب ـم ـشــاركــة األط ـف ــال
في بعض األنشطة التفاعلية
المسلية ،مثل النقش بالحناء
على اليدين والرسم واستقبال
الشخصيات الكرتونية أثناء
زي ــاراتـ ـه ــم ،لـتـخـفـيــف مـعــانــاة
ال ـم ــرض ــى م ــن األطـ ـف ــال أث ـنــاء
ف ـتــرة إ قــامـتـهــم بالمستشفى،

موظفو البنك خالل زيارة مستشفى الفروانية
ك ـمــا ق ــام ــوا ب ـت ــوزي ــع حـقــائــب
الهدايا عليهم.
وي ـ ــواص ـ ــل الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي

ا ل ـك ــو ي ـت ــي أداء دوره ا ل ـفــا عــل
لمسؤوليته االجـتـمــاعـيــة ،من
خالل دعم مثل هذه المبادرات،

ســواء بمناسبة شهر رمضان
ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك أو غ ـ ـ ـيـ ـ ــر هـ ـ ــا م ــن
المناسبات.

«التجاري» يدعم قرقيعان «يوم الوفاء» لـ «األحمدي» «تاب بيمنتس» ترعى «ریفود»
شـ ــارك ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري ال ـكــوي ـتــي ف ــي حفل
قــرق ـي ـعــان "ي ـ ــوم الـ ــوفـ ــاء" ل ـ ــذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـخ ــاص ــة ،ال ـ ــذي نـظـمـتــه م ـحــاف ـظــة األحـ ـم ــدي،
برعاية المحافظ الشيخ فواز الخالد ،وحضور
الـشـيـخــة شـيـخــة الـعـبــدالـلــه ،الــرئـيــس الـفـخــري
لـلـنــادي الكويتي الــريــاضــي ،والمهندس أنــور
األنـصــاري نائب المدير الـعــام لقطاع التعليم
والتأهيل بالهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة،
وتأتي هذه المساهمة ضمن أنشطة التجاري
خالل شهر رمضان.
وت ـض ـم ــن ال ـح ـف ــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات
الـتــرفـيـهـيــة الـمــرتـبـطــة بــال ـعــادات الـتــراثـيــة في
الـشـهــر الـفـضـيــل ،ومـنـهــا مـنــاسـبــة الـقــرقـيـعــان،
حيث تم توزيع القرقيعان على األطفال بأشكاله
المختلفة ،مما ســاهــم فــي إدخ ــال الـفــرحــة إلى
قلوبهم والسعادة والسرور إلى نفوسهم.
وثمن الشيخ فواز دور البنك التجاري ودعمه
للعديد من األنشطة والفعاليات التي تنظمها
المحافظة ،مشيدا باهتمام البنك بشتى األنشطة
التي من شأنها اإلسهام في تنمية المجتمع ،من
خالل مساهمته الفعالة في العديد من الفعاليات
التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني ،والتي
م ــن شــأنـهــا خــدمــة ق ـطــاعــات الـمـجـتـمــع ،س ــواء
التعليمية أو الثقافية أو الصحية أو التنموية أو
التربوية وغيرها ،بهدف تحقيق األثر اإليجابي
الذي يلمسه المواطن.
ب ــدوره ــا ،ذك ــرت نــائـبــة الـمــديــر ال ـعــام ،قطاع

جانب من التكريم
الـتــواصــل المؤسسي ،أمــانــي ال ــورع" :جــاء هذا
الدعم ضمن برنامج الرعاية االجتماعية الذي
سبق أن وضعه البنك مع محافظة األحمدي،
والـ ـ ـ ــذي مـ ــن ش ــأن ــه ت ـف ـع ـيــل دور ال ـم ـســؤول ـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـب ـنــك ف ــي خ ــدم ــة ال ـمــواط ـن ـيــن،
والـتــواصــل مــع أهــالــي المحافظة ،ومــد جسور
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مـ ـعـ ـه ــم ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المناسبات".
وأكدت الورع حرص "التجاري" على المشاركة

فــي مثل هــذه االحـتـفــاالت ورعــايـتـهــا ،حيث إن
مناسبة القرقيعان تعد إحدى العادات التراثية
القديمة ،وإحياءها يساهم في المحافظة على
التراث والهوية الكويتية القديمة.
وفي ختام الحفل ،توجه مسؤولو وقياديو
محافظة األحمدي بالشكر إلى البنك التجاري
الكويتي على رعايته لحفل قرقيعان المحافظة،
ً
متمنين للبنك مزيدا من التقدم واالزدهار.

أعلنت شركة تاب بيمنتس رعايتها
ل ـشــركــة ریـ ـف ــود ،وه ــي مــؤس ـســة غیر
هادفة للربح لحل لمشكلة النفایات
وال ـه ــدر ال ـغــذائــي فــي ال ـكــویــت ،وذلــك
ضمن حلول بیئیة إنسانیة اجتماعیة
وطنیة.
ّ
المؤسس
من ناحيته قال الشريك
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـعـمـلـيــات في
"ت ــاب بـيـمـنـتــس" أح ـمــد الـمـنـيــس ،إن
الرعاية المقدمة لـ "ريـفــود" تأتي في
إطــار برنامح "تــاب بيمنتس" الرائد
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال ـ ــذي
يهدف إلى المشاركة في دعم مختلف
الفعاليات التي تخدم المجتمع.
وأضاف المنيس ،أن خطة الشركة
تركز على دعم مثل هذه األعمال غير
ً
الــربـحـيــة ،مـشـيــرا إلــى أن فــريــق "تــاب
بيمنتس" شاركت "ريـفــود" قبل أيام
بتوزيع المؤن الغذائية على أكثر من
 ٨٠أسرة.
وبين أن الرعاية التي تقدمها "تاب"
لـ "ريفود" تندرج ضمن خطة الشركة
الـهــادفــة إلــى نشر ثقافة المسؤولية
االجتماعية بين األف ــراد ،والتعريف
بتطبيق معاييرها في المجتمع.
م ـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا قـ ــالـ ــت ال ـم ــؤس ــس

ً
المنيس متوسطا فريق «ريفود»
والرئيس التنفيذي لـ "ريـفــود" مريم
العيسى ،إن الـشــركــة" تستقبل مــواد
ً
غذائیة تفوق قيمتها سنويا الملیون
دیـنــار ،ولديها أكثر مــن  1400أســرة
م ـس ـج ـل ــة ت ـس ـت ـف ـی ــد م ـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج
الغذائي ،فيما يبلغ عدد متطوعيها
الیوم أكثر من .2000
ولفتت العيسى إلى آلية عمل"ريفود"
ً
الـتــي تـتـعــاون مــع أكـثــر مــن  30م ــوردا
لألغذیة من الشركات الغذائیة والمواد
االستهالكیة في الكویت.

وبينت أن عمل الشركة يتلخص في
تجمیع األطعمة والمواد االستهالكیة
ال ـفــائ ـضــة م ــن الـ ـم ــوردی ــن الـمـحـلـیـیــن
وش ــرك ــات الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـیــة بـطــریـقــة
تحفظ جودتها ثم توزیعها على األسر
ذات الــدخــول ال ـم ـحــدودة ،وفــق قاعدة
بیانات ،ونظام إلكتروني دقیق لیطابق
ال ـشــروط وال ـلــوائــح الـعــامــة ،الـتــي یتم
قبولهم على أساسها.
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يعد الفنان حمد ناصر
ثاني ماكيير كويتي
يمارس المهنة بعد
المخرج عبد العزيز
المنصور.
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كيندال جينر
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ساهم التلفزيون في
ّ
تعلق الفنان أحمد زكي
ً
بالفن خصوصا عندما
بدأ عرض المسلسالت
والبرامج.

١٧
مسك
وعنبر

بدأ الفنان محمود
المليجي مشواره بالعمل
ً
ملقنا في فرقة رمسيس
قبل أن يثبت جدارته
ً
ممثال.
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احتفل المعهد العالي للفنون
المسرحية بتخريج دفعة عام
.2019-2018

دانييل كريغ

أمبر هيرد

«لوك» جديد للتركي
جان يامان

كيندال جينر تنفصل
عن بن سيمونز

جوني ديب ينفي االعتداء
على هيرد

ي ـع ـمــد ال ـم ـم ـثــل ال ـت ــرك ــي ال ـش ـه ـيــرجـ ــان يــامــا 
ن
على التغيير بين فترة وأخرى بما يتناسب مع
دوره في مسلسل "الطائر المبكر" ،ولكسر الملل
لجمهوره عبر مواقع التواصل االجتماعي ،فظهر
ً
أخيرا بلوك جديد مع شعر "منسدل" بعد أن كان
يلتزم بلوك معين في حلقات المسلسل األولى.
"اللوك" أشاد به عدد كبير من معجباته ،بينما
البعض اآلخر فضل اللوك القديم ،ومن المعروف
ً
أن جـ ــان ي ــام ــان ق ــد ي ـس ـت ـغ ـنــي ك ـل ـي ــا ع ــن الـشـعــر
ا لـطــو يــل ال لـتـحــا قــه بـصـفــوف ا لـخــد مــة العسكرية
في تركيا.

صرحت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة األزياء
كيندال جينر أنها ال تحب أن تكشف عن عالقتها
وحياتها العاطفية.
وأف ـ ــادت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ب ــأن ك ـي ـنــدال ،الـتــي
كانت على عالقة مع العب الـ" "NBAبن سيمونز
انفصلت عنه بعد أن رصدته عدسات الكاميرات
ً
بمفرده في مدينة أتلنتيك ،خصوصا أن المرة
ً
األخيرة التي ظهرا فيها معا كانت في  11مارس
الماضي.
ويـ ـب ــدو أن ك ـي ـن ــدال ل ــم ت ـكــن ت ــري ــد أن تجعل
ً
عالقتها ببن علنية خوفا من المستقبل ،وألنها
تعلم أن األمور ال تبشر بالخير.

نـفــى نـجــم هــولـيــوود
ج ــون ــي دي ـ ــب االع ـ ـتـ ــداء
ال ـج ـســدي ع ـلــى زوج ـتــه
الـ ـس ــابـ ـق ــة أمـ ـبـ ــر هـ ـي ــرد،
واتـهـمـهــا بــأنـهــا هــي من
أسـ ـ ـ ــاءت م ـعــام ـل ـتــه خ ــال
زواجهما.
وقدم ديب ،وثائق جديدة
للمحكمة في قضية التشهير
ال ـ ـتـ ــي رفـ ـعـ ـه ــا ضـ ــد مـطـلـقـتــه
ً
م ـطــال ـبــا ب ـت ـعــويــض ق ـ ــدره 50
مليون دوالر.

توزاني تجسد معاناة األمهات
في «كان» ...ومارتن تستعرض

عملية جراحية في الكاحل لدانييل
كريغ «بطل جيمس بوند»
يخضع الممثل البريطاني دانييل كريغ لعملية جراحية في الكاحل
بعد تعرضه إلصابة أثناء تصوير الجزء الجديد من سلسلة أفالم
جيمس بوند ،لكن ذلك لن يؤثر على روزنامة اإلنتاج.
وأص ـيــب كــريــغ خ ــال الـتـصــويــر فــي جــامــايـكــا ضـمــن مشاركته
الخامسة في دور العميل السري األشهر في العالم ،على ما جاء
في الحساب الرسمي لجيمس بوند عبر "تويتر" .وأوضح المصدر
نفسه أن بدء عرض الجزء الخامس والعشرين من مغامرات العميل
ً
 007ال يزال مقررا في أبريل  .2020وجدول اإلنتاج لن يتغير مع أن
كريغ سيضطر إلى أخذ قسط من الراحة ليتعافى مدته أسبوعان
بعد العملية .وتردد منذ األسبوع الماضي أن كريغ أصيب.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الممثل انزلق على رصيف
ً
وسقط أرضا.
ً
ً
ودانييل كريغ هو أول ممثل يؤدي بنفسه عددا كبيرا من المشاهد
الخطيرة من بين كل الذين تولوا دور العميل السري الشهير وقد
تسبب له ذلك بإصابات عدة.
فهو خسر ضرسين خالل تصوير فيلم "كازينو رويال"
وعــانــى ج ــراء خـلــع فــي الـكـتــف فــي فـيـلــم "كــوان ـتــوم أوف
ً
سوالس" ما اضطره أيضا للخضوع لعملية جراحية.
ً
وي ــؤدي كــريــغ ( 51عــامــا) دور جيمس بــونــد للمرة
الخامسة قد تكون األخيرة.
(أ ف ب)

إشادة بـالسالسة الكبيرة واألداء الذي يفطر القلوب للبطلين
مازال اللون األحمر للسجادة الحمراء يستقطب النجمات والعارضات في مهرجان كان السينمائي ومنهن نبيلة بن عطية
وغيرها ،في حين تغوص المخرجة المغربية مريم توزاني في أول فيلم طويل من إخراجها يحمل عنوان «آدم» ويعرض
ّ
بالنبذ.
يقابلهن
معاناة األمهات «العزباوات» في مجتمع
ً
وقالت توزاني ،في مقابلة صحافية ،إنها لن تنسى مطلقا اليوم الذي أتت فيه امرأة شابة على وشك أن تلد إلى منزل
والديها في طنجة لطلب العمل.
حضور مميز فــي الـيــوم قبل األخير
لمهرجان "كــان" السينمائي بنسخته
ال ـ  72للنجمات والـعــارضــات وبطالت
األف ـ ـ ـ ـ ــام وم ـ ـن ـ ـهـ ــن :ن ـب ـي ـل ــة بـ ـ ــن ع ـط ـيــة
وستاسي مارتن ونويل بيري وغيرهن،
ف ــي ح ـيــن ق ــال ــت ال ـم ـخــرجــة الـمـغــربـيــة
ً
م ــري ــم ت ــوزان ــي ال ـت ــي تـبـلــغ ( 38ع ــام ــا)
الـتــي اخ ـتــارت أن تـصــور مشاهد فيلم
"آدم" في الدار البيضاء ،إنها لن تنسى
ً
مطلقا اليوم الذي أتت فيه امرأة شابة
على وشك أن تلد إلى منزل والديها في
طنجة لطلب العمل.
وأض ــاف ــت ت ــوازن ــي ،ال ـتــي تـظـهــر من
خ ـ ــال ه ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم األول ل ـه ــا مـحـنــة
األمهات الفقيرات اللواتي يجبرن على
التخلي عن أطفالهن ،أن "تلك الشابة
غـ ـ ـ ــادرت ق ــري ـت ـه ــا وكـ ــانـ ــت ع ـل ــى وش ــك
الوالدة ،ولم يكن لدى أمي عمل لتعرضه
عليها لكنها كانت خائفة من تركها...
ً
فهي لم تكن بصحة جيدة وكان واضحا
أنه لم يكن هناك أي مكان تقصده".
وأوضـ ـح ــت ت ــوزان ــي ف ــي مـقــابـلــة مع
وكـ ــالـ ــة "ف ـ ــرانـ ــس بـ ـ ـ ــرس" ،أن ال ـق ــان ــون
المغربي يحظر العالقات خــارج إطــار
الزواج ،كما أن النساء العازبات اللواتي
ّ
كــن يقصدن المستشفيات لـلــوالدة في
الفترة َّالتي تــدور فيها أحــداث القصة
ّ
كن ُيسلمن للشرطة على الفور.
وتــابـعــت "كــانــت ه ــذه الـشــابــة تطرق
ع ـل ــى ك ــل بـ ــاب تـ ـص ــادف ــه ،ل ــذل ــك ق ــررت
وال ــدت ــي ال ـس ـم ــاح ل ـهــا بــال ـب ـقــاء لــديـنــا
ً
بضعة أيــام حتى تجد حال لمشكلتها
لكن لــم يكن هـنــاك أي حــل ،فقد هربت
من عائلتها من دون إخبارهم بشيء"،
وكــانــت هــذه الشابة تعرض خدماتها
كعاملة منزلية أو مصففة شعر نسائية،
لكن عندما يكتشف الناس أنها حامل،
كانوا يطلبون منها الرحيل.

«محنة األمهات»

ريهانا

ريهانا تدشن عالمة أزياء
جديدة في باريس
كشفت المغنية ريهانا المولودة في باربادوس عن عالمة تجارية
جــديــدة لــأزيــاء مــع مجموعة "إل.ف ــي.إم.إت ــش" المالكة لشركة لوي
فيتون.
ً
وقالت ريهانا ،في مؤتمر صحافي" ،أسلوبي سيكون مختلفا
وغير تقليدي ألنني ال أنتمي لهذه الصناعة".
وأضافت أنها تأمل أن تقدم "رؤية جديدة للموضة".
ُ
ونظم عرض لألزياء في متجر بحي ماريه في باريس شمل سترات
باللون األبيض أو البيج وأثواب تكشف عن األكتاف أو بتصميمات
مشابهة للسترات.
(رويترز)

ستورمي دانيالز تتهم محاميها
بسرقة أموالها
مريم توزاني

لتتيح لــه فــرصــة الـحـصــول على حياة
كريمة ،أن تبدأ حياتها من جديد لتعود
امرأة محترمة كما كانت".
وروت المخرجة التي كانت في ذلك
الوقت طالبة "لكن عندما أنجبت الطفل
ل ــم ت ـكــن األم ـ ــور ب ـهــذه ال ـب ـســاطــة ألنـهــا
وضـعـتــه أث ـنــاء عـطـلــة نـهــايــة األس ـبــوع
وك ــان عليها االحـتـفــاظ بــه حتى تفتح
خدمة التبني .كنت معها في الوقت التي
كانت تحاول فيها قمع غريزة األمومة
ً
وتضع حاجزا بينها وبين طفلها .كان
ً
من المؤلم رؤية ذلك ...صدمت كثيرا".
ً
ً
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت "ش ـ ـي ـ ـئـ ــا فـ ـشـ ـيـ ـئ ــا رأيـ ـ ــت
مقاومتها تنكسر ومعاناتها تزداد مع
اق ـت ــراب مــوعــد وص ــول خــدمــة التبني.
ً
استيقظت غريزة األمومة لديها رغما
عنها".

فـ ـك ــرة رواي ـ ـ ــة هـ ــذه ال ـق ـص ــة لــديـهــا
ً
عندما كانت حامال" :أدركت كم هو
ً
فظيع أن يكون الشخص متظاهرا".
وقد أشاد النقاد في مهرجان كان
بهذا الفيلم الروائي األول للمخرجة
الـمـغــربـيــة إذ رأوا أن ـهــا حـ ّـولــت هــذه
ً
القصة "البسيطة ظاهريا ...إلى تحفة"
سينمائية ،فيما أ شـ ــادت مجلة "ذي
هوليوود ريبورتر" بـ"السالسة الكبيرة"
واألداء "الــذي يفطر القلوب" لبطلتي
الفيلم لبنى الزبال ونسرين الراضي.
(ا ف ب)

وقالت توزاني" ،لذلك ،بقيت (أي تلك فكرة القصة

الشابة) في منزلنا حتى موعد الوالدة،
أرادت أن تتخلى عن طفلها منذ والدته

وخـتـمــت مــريــم ت ــوزان ــي الـتــي نشأت

ستاسي مارتن

ات ـه ـمــت ال ـس ـل ـطــات الـقـضــائـيــة
ف ــي مــانـهــاتــن الـمـحــامــي مايكل
أفـ ـيـ ـن ــات ــي ب ــاخـ ـت ــاس أم ـ ــوال
مــوك ـل ـتــه ال ـن ـج ـمــة سـتــورمــي
ساهمت في
دانييلز ،ا لـتــي
ّ
شـهــرتــه عـنــدمــا مــثـلـهــا في
مـعــركـتـهــا ال ـق ـضــائ ـيــة مع
الرئيس دونالد ترامب.
وفـ ـ ـ ــي الئـ ـ ـح ـ ــة ات ـ ـهـ ــام
مــؤل ـفــة م ــن  16صـفـحــة،
ات ـ ـهـ ــم ال ـ ـمـ ــدعـ ــي الـ ـع ــام
ال ـ ـ ـفـ ـ ــدرالـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــام ــي
أفـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات ـ ــي ب ـ ـت ـ ــزوي ـ ــر
م ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات م ـ ــن أجـ ــل
ستورمي دانيالز
االس ـت ـي ــاء ع ـلــى مبلغ
ي ـقــدر بـنـحــو  300ألــف
ً
دوالر كان مخصصا في األصل لدانيالز كجزء من دفعة أولى من
ناشر مذكراتها.
ولم يذكر اسم ستورمي دانيالز ،واسمها الحقيقي ستيفاني
كليفورد ،صراحة في الئحة االتهام ،بل تمت اإلشارة إليها بـ
"الضحية رقم  ،"1لكن وسائل إعالم متعددة أكدت أن دانيالز
هي الضحية المعنية.
ً
ونفى أفيناتي هذا االتهام على موقع "تويتر" قائال" :لم
يتم اختالس أو إساءة استخدام أي أموال تتعلق بالسيدة
دانـيــالــز" .وأض ــاف أنــه واثــق مــن "تبرئته بالكامل" مــن هذه
التهمة.
وأفيناتي المعروف عنه ولعه بالرفاهية قيل إنه استخدم
األموال التي اختلسها من دانيالز كي يسدد نفقات متعلقة
بالعمل وأخرى شخصية تشمل استئجار سيارة فيراري.
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ورد الخال لـ ةديرجلا• :أشعر بقلق
ً
ّ
دائم تجاه ما سأقدم مستقبال
بيروت  -مايا الخوري

تؤدي الممثلة ورد الخال بطولة المسلسل الرمضاني اللبناني «أسود» (كتابة كلوديا مرشليان،
حبشي ،وإنتاج إيغل فيلمز) بشخصية «مارغو» األم غير الصالحة والزوجة الخائنة
وإخراج سمير ّ
والقاسية ،التي يلف ماضيها الكثير من الغموض.

ُ
استهلكت كل
ّ
الشر
أدواتي في

لم نعد نعلم
أي أنواع
القصص يرضي
الجمهور!

ال استقرار في
مستوى األعمال

• تـخـتــاريــن أدوارك بعناية
تــ ّ
ـام ـ ــة ،ف ـم ــا ال ـ ـ ــذي ج ــذب ــك إل ــى
مسلسل "أسود"؟
ً
 أعتمد الخيار نفسه دائما،ال ـم ــرت ـك ــز ع ـل ــى أه ـم ـي ــة الـقـصــة
وماهية دوري الجديد فيها ،كما
ّ
أهتم بهوية شركة اإلنتاج
أنني
والـمـمـثـلـيــن ال ـم ـشــارك ـيــن معي
في المسلسلّ .أما بالنسبة إلى
"أسود" ،فإضافة إلى توافر تلك
العناصر ،حرصت شركة اإلنتاج
ع ـلــى أدائـ ـ ــي هـ ــذه الـشـخـصـيــة،
ألنـنــي أجـمــع الشكل الخارجي
الـ ـم ــائ ــم ل ـش ـخ ـص ـي ــة مـ ــارغـ ــو،
الزوجة الخائنة واألم القاسية
غ ـيــر ال ـص ــال ـح ــة ،واالح ـت ــراف ـي ــة
ل ـت ـج ـس ـي ــد ش ـخ ـص ـي ــة ص ـع ـبــة
ً
ّ
ومعقدة جدا.
ّ
•تتميز القصة بالفانتازيا،
ّ
فكيف تلقفها الجمهور؟
 صـ ـ ــراحـ ـ ــة لـ ـ ــم ن ـ ـعـ ــد ن ـع ـلــمض ــي
أي أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـقـ ـص ــص ي ــر ّ
الجمهور! ثمة جمهور يفضل
الــواق ـع ـيــة ويـنـتـقــد الـفــانـتــازيــا
ألنـ ـ ـه ـ ــا ال تـ ـ ـم ـ ـ ّـت إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــواق ـ ــع
ّ
بصلة ،وجـمـهــور آخــر يـمــل من
ّ
المسلسالت الواقعية وجديتها
ّ
ويـ ـف ــض ــل ق ـص ــص الـ ـ ـح ـ ـ ّـب .ل ــذا
ّ
أصبحت األمور نسبية ،وأهواء
ً
الجمهور متفاوتة جدا .من جهة
أخ ـ ــرى م ــا ال ـض ـيــر ف ــي تطعيم
الدراما ببعض الفانتازيا؟

مارغو وأسود
•ش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك غ ـ ــامـ ـ ـض ـ ــة
ّ
ً
وم ـس ـت ـف ــزة ج ـ ـ ــدا ،فـ ــأي أحـ ــداث
ننتظر؟
 ال تـ ــزال أح ـ ــداث المسلسلغـ ــا م ـ ـضـ ــة ح ـ ـتـ ــى اآلن ،ل ـك ـن ـهــا

سـ ـت ــأخ ــذ مـ ـج ــراه ــا ال ـط ـب ـي ـعــي
تدريجيا حتى تنفضح الخيوط
كلها ،فيكتشف الجمهور عندها
ال ـخ ـي ــوط ال ـخ ـف ـيــة ال ـت ــي تــربــط
مارغو بأسود الذي ينتقم منها
مــن خــال ابنتها ،كما ينكشف
س ــر ال ـعــاقــة ال ـت ــي تجمعهما،
والتي هي أساسا ّ
محرك أحداث
القصة.
• لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـع ــزف
أورك ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرا الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى
التصويرية لمسلسل لبناني،
وال ـم ـعــزوفــة م ــن تــألـيــف زوج ــك
ال ـمــؤلــف والـ ـم ـ ّـوزع الموسيقي
باسم رزق.
ّ
 تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــك ـ ـ ــل ا لـ ـ ـم ـ ــو سـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــىً
ً
الـتـصــويــريــة عـنـصــرا هــامــا من
ّ
ع ـنــاصــر أي مـسـلـســل ومـكــمـلــة
ّ
تجسد معنى المشهد
له ،ألنها
ف ـي ـت ـفــاعــل ال ـم ـش ــاه ــد أكـ ـث ــر مــع
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ل ـكــل منها
موسيقى ّ خــاصــة بـهــا .لألسف
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــف ــون ب ــأهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا فــي
ب ـعــض األعـ ـم ــال .صـحـيــح أنـهــا
الـمــرة األول ــى التي تعزف فيها
أورك ـس ـت ــرا مــوسـيـقــى مسلسل
لبناني ،ومشكورة هي أوركسترا
"بودابست" على أدائها الجميل
ال ـ ــذي ج ـعــل ك ـث ـيــريــن ي ـ ّـوزع ــون
الفيديو الـخــاص بـهــا .تحرص
ً
شركة "إيغل فيلمز" دائما على
إيـ ـ ــاء أه ـم ـي ــة ل ـك ــل ع ـن ـصــر مــن
عـنــاصــر الـعـمــل ف ــا تـقـ ّـصــر في
التعاون مع الشخص المناسب
لتقديم األفضل.

منتج مميز
• تـ ــرب ـ ـطـ ــك عـ ـ ــاقـ ـ ــة ج ـ ـ ّـي ـ ــدة
ّ
بالمنتج جمال سنان؟

لقطة من مسلسل «ثورة الفالحين»

َ
ورد التي أنست الجمهور جبروت «لميس» ّ
وشرها وأذيتها من خالل «مارغو» ت ِع ُد
ّ
المشاهدين بأحداث غير متوقعة ،بعد مزيد من النقمة على هذه الشخصية.
عن «مارغو» ومسيرة الدراما اللبنانية تحدثت ورد الخال إلى «الجريدة»:
 هـ ــو م ـن ـت ــج يـ ـق ــرن أق ــوال ــهبـ ــأف ـ ـعـ ــالـ ــه ،ي ـ ــؤم ـ ــن بـ ــالـ ــدرامـ ــا
ا لـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة و ه ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ّـه األول
تطويرها .فعندما ينفذ أعماال
عربية مشتركة يهدف من خالل
تسويقها إلى تأمين التمويل
الـ ـ ــازم ل ــاس ـت ـم ــرار بــاألع ـمــال
المحلية النوعية .إلى ذلك هو
ّ
يقدر الممثلين الكبار ويحترم
مـسـيــرتـهــم ،ل ــذا نـ ــراه يـتـعــاون
ً
معهم دائما.
ً
• صـ ّـرحــت مـ ــرارا أن غيابك
ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ع ـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــة س ـب ـب ــه
العروض دون المستوى التي
تتلقينها ،فهل يشجعك المسار
الراهن للدراما على المشاركة؟
ً
 أن ـ ـ ـ ــا مـ ـتـ ـح ـ ّـمـ ـس ــة دائ ـ ـ ـمـ ـ ــاً
ً
لـلــدرامــا ،أحيانا أجــد عروضا
م ــائ ـم ــة وأح ـ ـيـ ــانـ ــا أخ ـ ـ ــرى ال،
فــأنـتـظــر األف ـض ــل .ثـمــة تـفــاوت
في المستوى ،ما يجعل مسار
ّ
مستقر أو
الدراما المحلية غير
ثابت .إذ قد نرى أعماال راقية
ً
ّ
وجيدة جدا ومن ثم يأتي ّعمل
ّ
أقــل مستوى يشوه ما تحقق.
لــذا أشعر بقلق دائــم تجاه ما
ّ
سأقدم مستقبال.

حدود المنافسة
• ر غـ ـ ـ ـ ـ ــم ذ لـ ـ ـ ـ ـ ــك ت ـ ـت ـ ـنـ ــا فـ ــس
المسلسالت المحلية في وقت
الذروة على الشاشات حاصدة
نسب مشاهدة مرتفعة؟
ً
 طـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــا  ّ ،ألن ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــوراللبناني يفضل المسلسالت
الـلـبـنــانـيــة ،ف ـنــراهــا متنافسة
ً
ج ـم ــاه ـي ــري ــا ع ـب ــر ال ـم ـح ـطــات،
ولـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارن ـ ـ ـ ــة مـ ــع
ال ـم ـس ـل ـســات ال ـعــرب ـيــة نشعر
بــإح ـبــاط م ـعـ ّـيــن بـسـبــب نـقــاط
ضعف نلحظها كاحترافيين
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال أك ـ ـثـ ــر مــن
الجمهور الذي يتابع في منزله.
ً
نتمنى دائما أن تصل أعمالنا
م ـع ـنــا إل ـ ــى ال ـ ـخـ ــارج فـتـنـتـشــر
ً
مثلما انتشرنا شخصيا.
ً
ً
• لكن ثمة تغييرا ملحوظا
ً
في الدراما المحلية أخيرا؟
 ن ـش ـعــر ب ـج ـ ّـدي ــة أكـ ـث ــر فــي
اإلنـ ـت ــاج ،ول ـكــن يـجــب متابعة
الـ ـتـ ـط ـ ّـور وع ـ ـ ــدم ال ـت ـس ـ ّـم ــر فــي
م ـكــان ـنــا .ي ـجــب إع ـط ــاء فــرصــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواهـ ــب ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ك ـمــا
ت ــأم ـي ــن ال ـت ـم ــوي ــل ال ـ ـ ــازم لـكــل
ع ـمــل ،وأش ـي ــد ف ــي ه ــذا اإلط ــار
ّ
محد دين يغامرون
بمنتجين

فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـور الـ ـ ــدرامـ ـ ــا
اللبنانية.
• ت ـع ــود األع ـ ـمـ ــال الـعــربـيــة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام إل ــى
موقعها الـمـتـقـ ّـدم بعد تــراجــع
ٍ
محلي العام الماضي ،بمشاركة
ممثلين قديرين مثل رفيق علي
أحمد ورولى حمادة وندى بو
فرحات ونقوال دانيال وغبريال
ّ
يمين وغيرهم ،فما رأيك؟
 إذا أرادوا د عـ ــم أ ع ـمــا ل ـهــميـجــب أن يستعينوا بممثلين
ً
لـبـنــانـيـيــن أقـ ــويـ ــاء ،خـصــوصــا
أن الجمهور ينظر إلــى الممثل
ال ـ ـقـ ــديـ ــر بـ ــإع ـ ـجـ ــاب واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام،
وه ـ ـ ـ ــؤالء إضـ ــافـ ــة ن ــوع ـ ّـي ــة ألي
عـمــل ،ونـحــن لــديـنــا الكثير من
الممثلين القديرين من كل فئات
األع ـ ـمـ ــار ،لـ ــذا ي ـجــب إع ـطــاؤهــم
م ـس ــاح ــة ف ــي أع ـم ــال ـن ــا كــون ـهــم
ّ
يـ ـش ــكـ ـل ــون راف ـ ـعـ ــة ل ـل ـم ـس ـل ـســل.
ً
وهـ ــذا األمـ ــر مـعـتـمــد أي ـض ــا من
ق ـبــل ال ـس ــوري ـي ــن والـمـصــريـيــن
الذين يستندون إلى الممثلين
الـقــديــريــن لــدعــم الـعـمــل وجــذب
الجمهور.
• أي صناعة درامـيــة يمكن
أن تتحقق طالما ال ثبات في
مستوى األعمال المحلية؟
 ل ــأس ــف فـ ــي م ـق ــاب ــل عـمــلّ
جيد هناك أعمال ضعيفة ،في
ّ
حين تتطلب الصناعة مجموعة
م ــن ال ـم ـن ـت ـج ـيــن وال ـم ـخــرج ـيــن
ّ
والكتاب األكفاء ،ألن الصناعة
ال تقوم على شخص أو اثنين.
ّ ً
جيدا نقاط ضعفنا
نحن نعلم
ً
ونحبط أحيانا من واقع المهنة.
ّ
الجيدة عناصر
تحتاج األعمال
ّ
قوية متماسكة ومتكاملة ،كما
ّ
نحتاج إلى التنوع والصناعة
ل ـن ـش ـع ــر بـ ـحـ ـم ــاس ال ـم ـنــاف ـســة
ّ
ف ـي ـم ــا بـ ـيـ ـنـ ـن ــا ،قـ ـب ــل أن ن ـف ــك ــر
ب ـم ـنــاف ـســة األع ـ ـمـ ــال ال ـع ــرب ـي ــة.
ي ـجــب أن ت ـت ــواف ــر أعـ ـم ــال ع ـ ّـدة
ّ
والتطور .لكن
جيدة للمنافسة
ل ــأس ــف ،إذا ُعـ ـ ــرض مـسـلـســل
م ـت ـك ــام ــل وجـ ـ ّـيـ ــد ي ــأت ــي ب ـعــده
مـسـلـســان أو أك ـث ــر بـمـسـتــوى
وضـ ـي ــع ،ف ـي ـض ــرب م ــا ت ـح ـقــق،
ً
مما ينعكس سلبا على صيت
األعمال المحلية.

بصمة جميلة
•ه ـ ـ ـ ــل ح ـ ـقـ ــق ف ـ ـعـ ــا "ث ـ ـ ـ ــورة
ال ـفــاح ـيــن" ثـ ــورة ف ــي ال ــدرام ــا
اللبنانية؟

حكاية أغنية «هان الود» ...أغنية حائرة
بين عبدالوهاب وحبيبة العمر

كتبها شاعر الشباب لمنافس أم كلثوم على عرش الغناء
ارتبطت أغنية «هان الود» بلحظة فارقة في حياة الموسيقار محمد
عبدالوهاب ،عندما انفصل عن زوجته نهلة القدسي في بداية الستينيات ،وفي
ذلك الوقت صاغ شاعر الشباب أحمد رامي هذه األغنية ،وأرسلها إلى منافس
أم كلثوم على عرش الغناء ،ليشدو بكلماتها ّ
المعبرة عن الحنين والعتاب،
وتظل أنغامها حائرة بين موسيقار األجيال وحبيبة العمر.

•

الجمال
القاهرة  -أحمد ّ

ل ــم ت ـكــن "هـ ــان ال ـ ــود" ال ـل ـقــاء األول بين
رامي وعبدالوهاب ،وتغنى األخير بأكثر
من عشرين أغنية لشاعر الشباب ،ومنها
"أيها الراقدون" و"الظلم ده كان ليه" و"أحب
عيشة الحرية" و"المية تــروي العطشان"،
وظهرت من خالل أفالم سينمائية ،وتباعد
تـعــاونـهـمــا الـفـنــي س ـنــوات طــوي ـلــة ،وكــان
لقاؤهما األخير في عام  ،1965عندما شدت
أم كلثوم بأغنية "أنت الحب".
وظل لقاء رامــي وعبدالوهاب في "هان
ال ــود" يثير ت ـســاؤالت حــول أغـنـيــة كتبها
شــاعــر ال ـش ـبــاب لـمـنــافــس أم ك ـل ـثــوم على
عــرش الغناء ،وقــد كــان  -آنــذاك  -شاعرها
الحصري ،وفي ذلك الوقت انطلقت جميع
ق ـصــائــده بـحـنـجــرتـهــا الــذه ـب ـيــة ،وفــوجــئ
ال ـج ـم ـهــور ب ـل ـقــاء ال ـش ــاع ــر وال ـمــوس ـي ـقــار،
واألخير يشدو:
قالوا لي هان الــود عليه ونسيك وفات
قلبك وحداني
رديت وقلت بتشمتوا ليه ،هو افتكرني
عشان ينساني؟
أنــا بحبه وأراعــي وده إن كــان في قربه
ّ
ول في بعده
وأفضل أمني الروح برضاه ألقاه جفاني
وزاد حرماني

ولعل "هان الود" األغنية الوحيدة لرامي
الـتــي غناها أكـثــر مــن مـطــرب ،فقد ّ
لحنها
ً
وغناها عبدالوهاب ،وأيضا غنتها فايزة
ً
ً
أحمد ونجاة الصغيرة ،وكانت حدثا فنيا
في عام  ،1963عندما ظهر الموسيقار مع
فرقته الموسيقية وهو يشدو بكلماتها من
خالل أحداث فيلم "منتهى الفرح" للمخرج
محمد سالم ،وتعد من أهم أسباب نجاح
هذا الشريط السينمائي.
وسجل عبدالوهاب أغنية "هــان الــود"
لــإذاعــة ،وحققت نجاحا كبيرا ،وفــي تلك
ً
ال ـف ـتــرة ك ــان مــوسـيـقــار األج ـي ــال م ـقــا في
غنائه ،ويمنح ألحانه لكثير من مطربات
ومطربي ذلك الجيل ،مثل عبدالحليم حافظ
ووردة الـجــزائــريــة ونـجــاة وفــايــزة أحـمــد،
وكــان يكتفي بغناء هــذه األلحان على آلة
الـعــود فقط ،لكنه خــرج عــن هــذه القاعدة،
وأراد أن يستعيد تألقه كمطرب ،ويثبت
ً
للجميع أنه اليزال قــادرا على الشدو ،وأن
حنجرته الذهبية لم ينل منها الزمن ،مع
تقدمه في العمر.

قصة حب
لم تكن "هان الود" مجرد أغنية عاطفية،
بل المست وجدان عبدالوهاب فور قراءتها،
واتـ ـص ــل ب ــال ـش ــاع ــر أح ـم ــد رام ـ ــي لـيـبـلـغــه
موافقته على تلحينها وغنائها بنفسه،

عبدالوهاب وزوجته نهلة القدسي
وظلت الكلمات تخايله بعد أن حفظها عن
ظهر قلب ،واختلى بنفسه ومعه آلة العود،
وبعد أيــام قليلة انتهى من اللحن ،وعمد
ّ ً
معبرا عن شموخ المحب في
إلى أن يكون
عـتــابــه لحبيبته ،وأن يـكــابــد آالم ال ـفــراق،
ليصبح مــن أروع األل ـح ــان ال ـتــي أبــدعـهــا
موسيقار األجيال.
َّ
لحن عبدالوهاب "هان الود" في لحظة
فارقة من حياته ،عندما جمعته قصة حب
انتهت بزواجه من السيدة نهلة القدسي،
وكانت من أشهر زيجات الوسط الفني في
ذلــك الــوقــت ،وع ــاش الحبيبان فــي أجــواء
شديدة الرومانسية ،وباتت حبيبة العمر
ملهمة الموسيقار في إبداعه الفني ،ليبلغ
ذروة النجاح والـشـهــرة كمطرب وملحن،
وينال التقدير والتكريم في سائر أنحاء
العالم العربي.
لم يتوقع عبدالوهاب أن يمر بتجربة
ال ـفــراق ،وينفصل عــن زوجـتــه نهلة ،وظل

ً
ً
خالفهما لغزا محيرا لكل المقربين منهما،
وف ــي ذل ــك الــوقــت أرس ــل رام ــي "ه ــان ال ــود"
ووج ــد الـمــوسـيـقــار ضــالـتــه ف ــي كلماتها
ّ
المعبرة عن محنته الشخصية ،وكأن شاعر
ً
الشباب كتبها حصريا لمنافس أم كلثوم،
وعلى الفور قام بتلحينها وغنائها ،دون
أن يمنحها لمطربه المفضل عبدالحليم
ح ــاف ــظ ،لـكـنــه أراد أن يــوصــل ع ـتــابــه إلــى
محبوبته التي افترقت عنه.
وسمعت القدسي تغريدة عبدالوهاب،
وأدركت أنه يغني "هان الود" لها ،ويوجه
إل ـي ـه ــا رسـ ــالـ ــة عـ ـتّ ــاب م ـف ـع ـمــة بــالـحـنـيــن
ومشاعر الحب ،ورق قلبها لكلمات األغنية،
وتالشت سحابة الخصام العابرة ،وعادت
إل ــى الـقـفــص الــذه ـبــي ،وت ـج ـ َّـدد ال ـل ـقــاء مع
حبيب الـعـمــر ،واسـتـشـعــرت صــدمــة الفقد
بــرحـيـلــه ع ــام  ،1991وعــاشــت عـلــى ذك ــراه
حتى رحيلها في عام .2015

ً
 ط ـب ـع ــا ،ل ـق ــد تـ ــرك بـصـمــةجميلة فــي الــدرامــا المحلية.
من الصعب تكرار إنتاج ضخم
ك ـهــذا .لـقــد بـيــع عـلــى Netflix
كونه يراعي الشروط الالزمة
لذلك ،وهذه سابقة.
ّ
• مـقــلــة فــي اإلط ــاالت
اإلعالمية ،وقد استغنيت
عــن "الـســوشـيــال مـيــديــا"،
فما الذي ّ
تغير؟
ً
 م ــرت ــاح ــة ج ـ ــدا ألنـنــيبعيدة عن التزلف والكذب
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق وال ـ ـم ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة
وال ـ ـت ـ ـب ـ ـج ـ ـيـ ــل والـ ـتـ ـف ــاه ــة
والـ ــواج ـ ـبـ ــات ال ـم ـفــروضــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـي .ل ـ ـسـ ــت ب ـ ـع ـ ـيـ ــدة مــن
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــاء
األصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء ع ـ ـبـ ــر اتـ ـ ـص ـ ــاالت
خـ ــاصـ ــة ،ف ـل ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة
اإلع ـ ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا عـ ـب ــر م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .لـقــد
ارتحت من التأويالت وفبركة
األخبار والدخول في متاهات
أن ــا فــي غـنــى عـنـهــا .إن ــه عالم
ً
مؤذ جدا ،لم أعتزل
افتراضي ً ٍ
ّ
منه نهائيا ألن لدي صفحتي
الخاصة عبر إنستغرام التي
أنشر من خاللها مقتطفات
ع ــن أع ـم ــال ــي وم ـقــابــاتــي
التلفزيونية فقط.
• بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـقـ ـ ــد يـ ـ ــم
شـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن
ش ــري ــرتـ ـي ــن" ،ل ـم ـيــس
ومارغو" ،إالم تتطلعين
مستقبال؟
 لـقــد اكتفيت صــراحــة منأدوار ال ـشــر ،ستظهر أح ــداث
"أســود" مــدى قساوة "مارغو"
الشريرة وجبروتها ،وهي التي
ال يمكن تـبــريــر أفـعــالـهــا .لقد
تعبت فعال وأري ــد اسـتــراحــة،
ألن األدوار ا لـمـمــا ثـلــة متعبة
ً
ً
ـدا ،فقد ّ
أدي ــت ألــوان
نفسيا ج ـ
ال ـش ــر ك ـل ـهــا ،واس ـت ـه ـل ـكــت كل
أدواتـ ـ ـ ــي ف ـي ـهــا وط ــاقـ ـت ــي .ل ــذا
ً
أرغ ـ ــب الحـ ـق ــا ف ــي دور امـ ــرأة
إيجابية لكسر ص ــورة الـشــرّ،
ً
مسلسال كوميديا أو
فأنتظر
ّ
ً
رومانسيا ،أتنفس من خالله
ً
الـصـعــداء م ـج ــددا .ل ــدي طاقة
ّ
ّ
للتلون في الشخصيات،
قوية
لذا ال أقبل التكرار في األدوار.
قد أعــود إلى الشر في مرحلة
الح ـقــة بـعــد تـقــديــم شخصية
ً
ً
مـخـتـلـفــة ج ـ ــدا ،خ ـصــوصــا أن
ّ
ّ
محرك أي عمل
الشر هو
دور
درامي.

ورد الخال

مشاهدة مرتفعة ألعمال ركيكة
عن ارتفاع نسبة المشاهدة ألعمال ركيكة في اإلنتاج
واإلخ ــراج ،تقول ورد الـخــال« :فــي ظل عــدم توافر أعمال
عـ ّـدة على مــدار السنة وخ ـيــارات كثيرة أمــام الجمهور،
يتابع اللبنانيون ما ُيعرض أمامهم عبر الشاشات بغض
النظر عــن الـمـسـتــوى .ثمة نــوعــان مــن الـجـمـهــور ،واحــد
يتابع الشبكات الفضائية وبالتالي يقارن بين أعمالنا
عرض في الـخــارج ،فينتقد ويـقـ ّـوم .وجمهور آخر
ومــا ُي
ّ
بسيط يتسلى طوال النهار بمشاهدة التلفزيون من دون
إيالء أهمية للمستوى أو التفاصيل المتعلقة بمستوى
ّ
متلق .لــذا يكفي أن يكون توقيت
مجرد
العمل ،ويكون
ٍ
ً
العرض مدروسا ،ومن دون توافر منافس حتى يحصد
جماهيرية واسعة.
وفيما يتعلق بدعم هذه األمور مبدأ استخفاف بعض
المنتجين فــي تنفيذ أعمالهم تـقــول :صحيح ،لكن في
مقابل المنتجين التجاريين ا لــذ يــن يتكلون على نجم
أو اثنين لرفع العمل ،ثمة من يسعى لالرتقاء بالدراما
ّ
عبر االنتقائية فــي الـخـيــار ،أي اخـتـيــار أفـضــل الكتاب
والمخرجين والممثلين.

رشيد عساف :أعطيت شخصية
«الباشا» لغة ونكهة
•

بيروت  -ةديرجلا

•

فـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوار مـ ـ ــع الـ ــوكـ ــالـ ــة
الوطنية لإلعالم أعلن الممثل
السوري رشيد عساف الذي
يجسد شخصية الباشا في
مسلسل "الـبــاشــا"" ،أنــه على
عتبة الستين من العمر أخذ
وأعـ ـ ـط ـ ــى .أخـ ـ ــذ مـ ــن ال ـم ـن ـتــج
مروان حداد بطولة محورية
ً
ً
ون ـ ـجـ ــاحـ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ،وأعـ ـط ــى
بـ ــدوره شــركــة مـ ــروى غ ــروب
ً
ً
والدراما اللبنانية دورا رائدا
ّ
ترسخ في أذهان المشاهدين
بنبرة وطبقة صوته ولغته
وهـ ــوي ـ ـتـ ــه ،فـ ـك ــم مـ ــن الـ ـن ــاس
ّ
يرددون" أنا الباشا ولك" ،أو
ً
تغزال ببياض البشرةّ .
وق ـ ـ ــال عـ ـس ــاف إن ـ ــه ت ــأخ ــر
فـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة
الدرامية اللبنانية ،وهو كان
سيخوض العمل التمثيلي
اللبناني أكثر من ّ
مرة ،ومثاال
ع ـن ــدم ــا ت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ال ـف ـن ــان
مروان الرحباني في المسرح
قـ ـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـيـ ــه ع ـ ــرض ـ ــا ،ل ـي ـك ــون
على مسرح الفنان منصور
الـ ــرح ـ ـبـ ــانـ ــي فـ ـ ــي م ـس ــرح ـي ــة
المتنبي بدور سيف الدولة،
إال أن ا نـ ـشـ ـغ ــاال ت ــه ب ــأ ع ـم ــال
ّ
متعددة حالت دون
تمثيلية
وقوفه على هذا المسرح الذي
يطمح للوقوف على خشبته
كل ممثل.
رش ـيــد ع ـســاف ال ــذي غــاب
عن الدراما السورية سنوات
بـعــد مـسـلـســل "رجـ ــال ال ـعــز"،
بزخم كبير ،وهو
عــاد اليها
ٍ
يـعـتـبــر ال ـب ـط ــوالت الـثـنــائـيــة
والثالثية والمتعددة األسماء

رشيد ّ
عساف
فرصة للتفاعل ،ويعطي مثال
مسلسل "الخربة" الذي جمعه
بالممثل الكبير دريد لحام.
أمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاف وق ـ ـتـ ــه
ب ــال ـج ــزء األول م ــن تـصــويــر
"الباشا" بين لبنان وتونس،
ح ـيــث ص ــور ه ـنــاك مسلسل
"مـ ـ ـم ـ ــال ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــار" ،وأنـ ـ ـج ـ ــز
مشاهده.
ّ
تنقل عساف بين الــدرامــا
فــي مصر وتــونــس والخليج
واألردن ،ف ـفــي م ـصــر كــا نــت
تجربته المميزة في مسلسل
"ال ـ ـهـ ــاربـ ــة" مـ ــع ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن
يوسف شرف الدين إخراجا
وشقيقه فؤاد تمثيال.
م ـ ــن مـ ـص ــر ال ـ ـ ــى ال ـخ ـل ـي ــج
وم ـس ـل ـســل "آخـ ـ ــر ال ـف ــرس ــان"
وجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــد وم ـ ــع
ً
ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن أيـ ـض ــا الـمـمـثــل
عـ ـم ــار شـ ـل ــق ومـ ـلـ ـك ــة ج ـم ــال
لبنان السابقة جويل بحلق.
و ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ّأد ى ا ل ـ ـل ـ ـه ـ ـجـ ــة
ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــر ي ـ ــة أدى ا لـ ـلـ ـهـ ـج ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة فـ ــي "ال ـح ـي ـت ــان"
وبمسلسالت اخــرى ،ويقول

إن "الـبــاشــا" يـجــذب شريحة
جــديــدة ل ـلــدرامــا هــي األوالد
الــذيــن يحضرون الــى مواقع
التصوير ،ويتابعون العمل
بحب وشغف".
ويعتبر "ان كل ما أضافه
ال ـ ــى ش ـخ ـص ـيــة الـ ـب ــاش ــا مــن
م ـ ـح ـ ـطـ ــات ك ـ ـ ـ ــام وحـ ـ ــركـ ـ ــات
وطبقة صوتية في حواراته
مـ ــع أوالده أو ح ـب ـي ـب ـتــه أو
خـ ـ ــد مـ ـ ــه أو ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــارة
بصالبته وليونته ال يكفي
لنجاح هذا العمل الذي يعد
كـ ــل مـ ــن ظـ ـه ــر فـ ـي ــه أو تـعــب
ألجله ،هو باشا من باشاوات
"ال ـ ـبـ ــاشـ ــا" ،م ـب ــدي ــا إع ـج ــاب ــه
ب ــال ـم ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن
وحضورهم".

توابل ةديرجلا

نجوم
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حمد ناصر الماكيير المتأرجح
بين التمثيل والمكياج
«الليلة يصل محقان» أولى مسرحياته
امتدت ًمسيرة الراحل حمد ناصر على مدى
 57عاما ،وحفلت باإلنجازات ،فقد تعلق
الراحل بالفن والتمثيل منذ صغره حين بدأ
رحلة التمثيل من خالل المسرح المدرسي
واألندية الصيفية ،وهو عضو فرقة المسرح
العربي منذ عام  1965ويعتبر أحد الرواد
األوائل للحركة الفنية المسرحية بالكويت،
وخاض ًالفنان الراحل ،الذي توفي عن ًعمر
 76عاما ً ،تجارب مختلفة في الفن تاركا
ً
إرثا كبيرا من األعمال وهو من مواليد 6
فضة المعيلي

حمد ناصر من
الجيل المبدع
ً
كان محافظا على
ً
مواعيده متنوعا
في أدواره

المؤمن الحظ
موهبته في الرسم
مع فرقة المسرح
العربي

في إحدى مقابالته
قال« :السينما
صناعة قبل أن
ً
تكون فنا»

يعتبر ثاني ماكيير
كويتي يمارس
مهنة المكياج بعد
المخرج الراحل
عبدالعزيز المنصور

يوليو عام  1942وله ثالثة أبناء هم أسامة،
وناصر ،ومصطفى.
ويعد ً
الراحل من ًالجيل المبدع ،إذ كان ً
مجتهدا ،ومحافظا على مواعيده ،ومتنوعا
في أدواره أتقن الفن من أطرافه كافة ،سواء
كانت الفكاهية أو ً الدرامية ًولم يكن يهمه
الدور كبيرا أو صغيرا فهو يعطي من
إن كان ً
ّ
روحه دورا ًيشد المشاهد إليه حتى يتذكره،
ويظل عالقا في الذاكرة.

ك ــان ــت ب ــداي ــة ال ـف ـن ــان حـمــد
نـ ــاصـ ــر ع ـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ـنـ ـش ــاط
الـمـســرحــي ،ففي الـســابــق كان
فــي كــل مــدرســة يوجد مسرح،
وف ـ ـ ـ ــي آخ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــام تـ ـك ــون
ه ـن ــاك م ـســاب ـقــة ه ــي ال ـم ـســرح
المدرسي ،وبسبب ذلك النشاط
ً
فـقــد ا سـتـهــواه التمثيل كثيرا
وأعجبه.
درس نـ ـ ــا صـ ـ ــر ف ـ ـ ــي م ـص ــر
تخصص التربية البدنية وكان
معه اإلعالمي خالد الحربان،
ويـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف عـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــد ،وأحـ ـ ـم ـ ــد
السرهيد وكان يمارس ألعاب
ً
القوى ،وكان أيضا في منتخب
الـ ـجـ ـمـ ـب ــاز ف ـ ــي عـ ــامـ ــي 1959
و ،1960لكن استهواه التمثيل
وكان زكي طليمات لديه معهد
وان ـ ـضـ ــم إلـ ـي ــه وك ـ ـ ــان ي ــزام ـل ــه
كثيرون منهم علي المفيدي،
وف ــؤاد الـشـطــي ،وعبدالمجيد
قــاســم ،وأمـيــن ال ـحــاج ،وكانت
ف ـت ــرة ال ـم ـع ـهــد سـنـتـيــن وبـعــد
االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة كــل
فـنــان كــان لــه تــوجـهــه وميوله
ف ــالـ ـبـ ـع ــض مـ ـنـ ـه ــم ذه ـ ـ ــب إل ــى
ال ـم ـس ــرح ال ـع ــرب ــي ،أو مـســرح
الخليج أو المسرح الشعبي،
ولكن جمعهم حبهم للفن.
و ع ــن تجربته فــي المسرح
ال ـعــربــي ال ـتــي ان ـضــم إل ـيــه في
ع ــام  ،1965ف ـقــد ك ــان الــراحــل
بـصـحـبــة ع ـمــال ـقــة ال ـف ــن غــانــم
ال ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح ،وس ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج،
وع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن ع ـب ــدال ــرض ــا،
وخ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـسـ ــي ،وك ـ ـ ــان
ً
المسرح ليس تمثيال فقط بل
ك ــان ه ـنــاك ديـ ـك ــور ،وم ـك ـيــاج،
وإدارة مسرحية وخــال فترة
وجوده في المسرح مدة أربع
س ـن ــوات ع ـمــل ف ــي الـكـثـيــر من
األنشطة التي تخص المسرح
لكنه لم يمثل.
وأب ـ ــرز األدوار ال ـت ــي أداه ــا
مع المسرح العربي دور األب
ف ــي م ـســرح ـيــة «ال ـل ـي ـل ــة يـصــل
المحقان» وهو أول دور له ،ثم
جـســد شـخـصـيــات :الــرجــل في
ً
«مـطـلــوب زوج ح ــاال» ،مندوب
ال ــدول ــة ال ـط ـبــران ـيــة ف ــي «عــالــم
نـ ـس ــاء ورجـ ـ ـ ــل» ،ال ـس ـج ــان فــي
«ان ـ ـسـ ــوا يـ ــا ن ـ ـ ــاس» ،ال ـقــاضــي
ف ــي «ق ــاض ــي ال ـف ــري ــج» ،رئـيــس
مجلس اإلدارة في «إمبراطور
ي ـب ـحــث ع ــن وظ ـي ـف ــة» ،ال ـجــاد
في «سلطان للبيع» ،سالم في
«عالم غريب غريب» ،بو يوسف

حمد ناصر

ف ــي «الـ ـث ــال ــث» ،أب ــو ن ــاط ــح في
«طبيب في الحب».

ثالث دقائق
أمــا عن أول دور مثله فكان
ف ــي م ـســرح ـيــة «ال ـل ـي ـل ــة يـصــل
مـحـقــان» مــع الـمـســرح العربي
والـ ـت ــي ع ــرض ــت س ـن ــة ،1969
وك ــان دوره ال ي ـت ـجــاوز ثــاث
دق ــائ ــق« ،وت ـلــك أول مسرحية
لي مع المحترفين عبدالحسين
عبدالرضا ،وغانم الصالح».
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــه األول ـ ـ ـ ــى
استمر حمد ناصر في مجال
ً
الـمـكـيــاج بـعــد أن تمكن جـيــدا
م ــن ال ـم ـه ـنــة .وب ـع ــد مـســرحـيــة
«ال ـل ـي ـلــة ي ـصــل م ـح ـق ــان» ،مثل
ً
مسرحية «مطلوب زوج حاال»
ودوره مدته ست دقائق لكنه
ً
أثــر فيه كثيرا ،وصــادفــت تلك
ال ـت ـجــربــة اف ـت ـت ــاح ف ـي ـلــم «بــس
يــا بـحــر» ،وقـضــى سنتين في
العمل بالفيلم.
وعـ ـ ــن حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى دور
وفــرصــة التمثيل فــي «بــس يا
ب ـح ــر» وهـ ــو ال ـف ـي ـلــم الـكــويـتــي
الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــد وال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــل ،ف ـق ــد
ً
احتوى هذا الفيلم تقريبا 80
ف ــي ال ـم ـئــة م ـنــه ع ـلــى ممثلين
كويتيين ولم تكن شخصياته
محدودة ،وهناك مجموعة من
الفنانين أ بــد عــوا فــي التمثيل
ف ـيــه وت ـج ـس ـيــد أدوارهـ ـ ـ ــم ،ألن
الجميع اشتغلوا بروح واحدة
وغ ــايـ ـتـ ـه ــم ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ،ول ـي ــس
الشهرة أو المادة.
وفــي إح ــدى الـمـقــابــات قال
ال ـ ــراح ـ ــل« :ال ـس ـي ـن ـم ــا ص ـنــاعــة
ً
ق ـب ــل أن تـ ـك ــون ف ـ ـنـ ــا» وك ــان ــت
ف ـك ــرة ال ـف ـي ـلــم ف ــي رأس خــالــد
الصديق ،وكان مخرج ومنتج

الفيلم بنفس ا لــو قــت ،و كــا تــب
القصة عبدالرحمن الصالح،
و قــام بمشاركته بالسيناريو
سعد الفرج.
وكان دور الراحل في الفيلم
أن ي ـج ـســد دور «ا لـ ـسـ ـي ــب» إذ
اخـتــاره المخرج ،واجتهد في
تجسيد الدور عن طريق سؤاله
البحارة عن تصرفات السيب
ومهامه ،ومثل الدور بنجاح.
أمـ ــا ع ــن دخ ــول ــه ف ــي مـجــال
ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ف ـ ـقـ ــد كـ ـ ـ ــان ذلـ ــك
بــدايــة مــن خــال مشاركته في
بــرنــامــج «ال ـص ـحــة لـلـجـمـيــع»،
فجزء من البرنامج كان يتكلم
عــن الـصـحــة أم ــا ال ـجــزء اآلخــر
فيتضمن فقرات تمثيلية وقام
ال ـ ــراح ـ ــل ب ـت ـم ـث ـيــل فـ ــي إحـ ــدى
ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــات ،وب ـ ـعـ ــدهـ ــا ش ـ ــارك
ف ـ ــي س ـ ـهـ ــرة تـ ــراث ـ ـيـ ــة ب ــال ـل ـغ ــة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـف ـص ـح ــى ب ـع ـنــوان
«ال ـج ــاري ــة ت ـ ــودد» وك ــان ــت من
بطولة سامية محمد ،ولطفي
عبدالحميد.

ً
عمله ماكييرا

ك ــان نــاصــر يـمـتـلــك م ـبــادئ
الــرســم ،فكان مــن ضمن الذين
أسسوا جريدة حائط ،وتولى
ال ـخــط وال ــرس ــم فـيـهــا ،والحــظ
الفنان جعفر المؤمن موهبته
في الخط فقام بنصحه بتعلم
أس ــاسـ ـي ــات الـ ـمـ ـكـ ـي ــاج ،وكـ ــان
أحد القالئل الذين أجادوه في
الكويت ،لذا يعتبر ناصر ثاني
ماكيير كويتي يمارس مهنة
الماكياج بعد المخرج الراحل
عبدالعزيز المنصور ،فقد أحب
ً
مهنة مــا كـيـيــر و ك ــان مجتهدا
فـيـهــا م ــن خ ــال إط ــاع ــه على
الـكـتــب ،والـخـبــرات الخارجية
ً
في المجال فحقق نجاحا في
هذا المجال.
واشـ ـتـ ـغ ــل فـ ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون
ً
مــاكـيـيــرا إلــى جــانــب عمله في
ال ـت ـم ـث ـيــل ،ولـ ــم ي ـش ـغ ـلــه عـمـلــه
ً
ماكييرا عن التمثيل بــل كان
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالن وج ـ ـه ـ ـيـ ــن ل ـع ـم ـلــة
ً
واح ــدة ،وعنده عمله ماكييرا
ً
يـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـ ـقـ ـ ــراء الـ ـ ـن ـ ــص ك ــام ــا
ومدلوالت الشخصيات ويتابع
ت ـطــور الـشـخـصـيــة مـنــذ بــدايــة
الـعـمــل إل ــى نـهــايـتــه ،والـحــالــة
النفسية التي تمثلها ويقوم
بمناقشتها مع المخرج حتى
يخرج بالنتيجة المرضية.

حمد ناصر مع سعد الفرج
وحاول االستفادة من خبير
التجميل محمد عبدالحميد
ال ـش ـه ـيــر ب ـل ـقــب «أبـ ـ ــو حـم ـيــد»
الذي تصدى لفن الماكياج في
المسرح ،فحاول قــدر اإلمكان
االستفادة من خبرته ،واجتهد
في البحث عن مراجع خارجية
في هذا المجال ومتابعة صور
الممثلين.
ً
أما مجال عمله ماكييرا في
المسلسالت التاريخية فكان
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ش ـي ـئ ـيــن وه ـمــا
نــو عـيــة الشخصية وتقاسيم
الوجه.
و فــي تجربة عمله فــي فيلم
«الرسالة» مع مصطفى العقاد
ال ـ ــذي ع ـم ـلــه ف ـيــه م ــع ممثلين
وف ـن ـي ـي ــن مـ ــن ق ـس ــم ال ـس ـي ـن ـمــا
ويـ ـع ــود ال ـف ـضــل ف ــي ذلـ ــك إلــى
محمد السنعوسي ا ل ــذي كان
ً
مـ ـس ــؤوال ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت عن
التلفزيون ،وكــان يريد شباب
التلفزيون أن يكتسبوا خبرات
من خالل مشاركتهم في الفيلم.
وبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل تـ ـعـ ـل ــم ال ـ ــراح ـ ــل
واكـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــب خـ ـ ـب ـ ــره مـ ـ ــن خـ ــال

مـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم م ــدة
أربعة أشهر توازي فترة عمله
بالتلفزيون ا لـتــي كــا نــت لمدة
سـ ـنـ ـتـ ـي ــن أو ث ـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات،
ألن ـ ـ ــه عـ ـم ــل ضـ ـم ــن فـ ــريـ ــق مــن
المحترفين.
وك ــان الــراحــل فــي مشاركته
ب ــالـ ـفـ ـيـ ـل ــم تـ ـمـ ـي ــز ب ـ ــاالن ـ ــدف ـ ــاع
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــاس وح ـ ـ ـ ــب الـ ـتـ ـعـ ـل ــم
و يــر يــد أن يثبت نفسه وا لـتــي
عــادت عليه بالنفع من إشــادة
وإعجاب من الجميع.
وت ـكـ ّـون فــريــق الماكيير في
الـفـيـلــم م ــن ثـمــانـيــة أش ـخــاص
أول ـه ــم ك ــان مــاس ـتــر الـمــاكـيـيــر
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي نـ ـ ـف ـ ــل س ـ ـمـ ــولـ ــود
ومساعده ألن في الفيلم ،و 4من
مصر ،والــراحــان حمد ناصر
وعبدالعزيز المنصور.
وفــي بــدايــة األم ــر لــم يعتمد
ال ـ ـمـ ــاس ـ ـتـ ــر األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ع ـل ــى
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــور وح ـ ـ ـمـ ـ ــد نـ ــاصـ ــر،
ثـ ـ ـ ــم ال ح ـ ـ ـ ـ ــظ أن شـ ـخـ ـصـ ـي ــات
الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـب ـ ــارس بـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـظ ـهــر
ب ـص ــورة بـ ــارزة وم ــن هـنــا شد
انتباه الماستر سمولود وقام

ً
حمد ناصر متوسطا إبراهيم الصالل وجاسم النبهان

أعماله
مـ ــن أعـ ـم ــال ــه ال ـم ـســرح ـيــة
ً
« م ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب زوج ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاال »
و«ال ـق ـض ـي ــة خـ ـ ــارج ال ـم ـلــف»
و«م ـ ــراه ـ ــق فـ ــي ال ـخ ـم ـس ـيــن»
و«إمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراط ـ ـ ــور يـ ـبـ ـح ــث عــن
وظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة» و«ط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـف ـ ـيـ ــل»
و«دكـ ـت ــور ص ـن ـهــات» و«ف ــري
كويت».
وشـ ـ ـ ــارك فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
المسلسالت التلفزيونية مثل
«عائلة بو جسوم» و«الغرباء»
و«األقدار» و«طيور على الماء»
و«زم ـ ــان اإلس ـك ــاف ــي» و«بـيــت
ب ــا أب ـ ــواب» و«جـ ــرح الــزمــن»

ً
اليوحة مكرما حمد ناصر بحضور العسعوسي والحمر

بتكليفهم بماكيير الشخصيات
الرئيسية في الفيلم.

اإلذاعة ومسرح الطفل
وفـ ــي ع ـم ـلــه بـ ــاإلذاعـ ــة ال ـتــي
س ــاه ـم ــت فـ ــي ص ـق ــل مــوه ـب ـتــه
وأك ـس ـب ـت ــه م ـ ـهـ ــارة ف ـن ـي ــة ،ق ــال
ال ــراح ــل فــي إح ــدى الـمـقــابــات،
إن مجال اإلذاعة صعب وسهل
ف ــي نـفــس ال ــوق ــت ألن ــك تــوصــل
بصوتك فقط ما تريد إيصاله
للمستمع م ــن أحــاس ـيــس ،أمــا
فــي مـجــال الـتـلـفــزيــون فيعتمد
على العديد مــن األشـيــاء منها
من خالل الحركات ،واإليماءات،
والــديـكــور ،والمكياج واللقطة
ت ـ ـقـ ــدر أن تـ ــوصـ ــل م ـ ــا ت ــري ــده
للمشاهد.
وقدم الراحل مجموعه كبيرة
م ــن الـمـسـلـســات اإلذاعـ ـي ــة من
أبرزها دوره في مسلسل إذاعي
عن قصة حياة الفنان الكويتي
الراحل عوض دوخي.
أمـ ــا ف ــي م ـس ــرح ال ـط ـف ــل فـلــم
ي ـخــض ال ــراح ــل ال ـم ـجــال وق ــال
فــي إح ــدى الـمـقــابــات «مـســرح
الطفل لم أخض مجال التمثيل
به ولن أخوض المجال به ألنه
م ــن أص ـعــب األعـ ـم ــال ،ويعتقد
البعض أن مسرح الطفل سهل
ولـكـنــه عـكــس ذل ــك ،ول ــم ينجح
م ـ ـسـ ــرح الـ ـطـ ـف ــل ل ــديـ ـن ــا ،ألن ـن ــا
كـ ـن ــا ن ـن ـظ ــر ل ـ ــه ب ــاس ـت ـخ ـف ــاف،
الوحيدة التي نظرت له بجدية
ه ــي ع ــواط ــف الـ ـب ــدر ،ل ــذل ــك كل
المسرحيات التي أطلقتها البدر
ً
ك ــان ــت ن ــاج ـح ــة ،وأيـ ـض ــا هــدى
ح ـس ـيــن وع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـعـقــل
ألنـهــم عـمـلــوا مــع ال ـبــدر قــدمــوا
مسرحيات طفل ناجحة».
وفــي مجال األوبــريـتــات كما
من ضمن أوبريتين هما «والله
ِّ
زمن» و«بساط الفقر» ،ولم يغن
ً
في األوبريتين لكنه كان ممثال
من ضمن المشاهد التمثيلية،
وفـ ــي أوب ــري ــت «بـ ـس ــاط ال ـف ـقــر»
ً
ً
عمل ممثال وماكييرا في الوقت
نفسه.

ساهمت اإلذاعة
في صقل موهبته
وأكسبته مهارة
فنية

امتدت مسيرته
على مدى
ً
 57عاما وحفلت
باإلنجازات

خاض
تجارب مختلفة
في الفن

قالوا عنه
و«الـ ـتـ ـن ــدي ــل» ك ـم ــا ظ ـه ــر فــي
ب ـعــض األف ـ ــام الـسـيـنـمــائـيــة
منها «بس يا بحر» و«الفخ»
إضــافــة إلــى مجموعة كبيرة
من المسلسالت اإلذاعية.

 ...وفي أحد أعماله

ت ــوف ــي ال ـف ـن ــان ف ــي  17ي ـن ــاي ــر  ،2019بـعــد
صراع مع المرض ،ونعاه العديد من الفنانين
الـكــويـتـيـيــن ومــؤس ـســات ثـقــافـيــة وفـنـيــة عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،وشهدت جنازته
ً
ً
ح ـضــورا كثيفا مــن الفنانين وذك ــروا مناقب
الراحل ليقول الفنان سليمان الياسين« :عرفته
في بداياتي ،كان يعمل «ماكييرا» في تلفزيون
الكويت ،وصارت بيننا عالقة إنسانية وعملية،
ً
ً
فكان وفيا يبذل جـهــودا كبيرة للوصول إلى
ً
ً
أفضل عطاء ،وصادقا أمينا ال ينفك يتابع كل
أعمال زمالئه بحب وتعاون مع الفرق األخرى،
وليس فرقة المسرح العربي فقط».
أما المخرج أحمد الشطي« :الراحل العم حمد
ً
ناصر كان مشهودا له بالعطاء واإلخالص ،كان

ً
قادرا على انتزاع حب اآلخرين بطيبة قلبه ،لم
يبخل بفنه يوما».
أما المخرج صالح القيالني فقال إنه «كان
ً
ً
ً
أخا وصديقا عزيزا ،ومن الرعيل األول في فرقة
المسرح العربي ،كما أثرى المكتبة المسرحية
والدرامية بعشرات األعمال ،التي تركت بصمات
خالدة على خريطة الفن الكويتي».
مــن ناحيته ،قــال المخرج محمد سليمان:
«جمعتني به مواقف جميلة ال تنسى ،وزاملته
فــي معهد ا لـفـنــون المسرحية قبل أن نصبح
أع ـض ــاء بـفــرقــة ال ـم ـســرح ال ـعــربــي ،لـتـمـتــد بنا
ً
الرحلة لما يقرب الخمسين عاما ،فكان يتفانى
ف ــي خ ــدم ــة ال ـج ـم ـيــع ،وال ي ـت ــوان ــى ف ــي نصح
اآلخرين».
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محمود المليجي ...شرير الشاشة ()10-2
ُ
ظهر مواهبه بمالبس «راقصة شعبية»
«الكومبارس» ي ِ
تحولت مسرحية «الذهب» إلى مرحلة فاصلة في حياة الفنان محمود
المليجي ،وتوالت األحداث في الحلقة الفائتة ،بعدما طرد تاجر الخيول
ابنه من المنزل ،وباتت أبواب احتراف التمثيل مشرعة إزاء «تلميذ المدرسة

القاهرة -أحمد الجمال

ّ
انضم إلى
فرقة رمسيس
في وظيفة
«ملقن»
ال ممثل

بدت العشرينيات إحــدى أكثر
ال ـف ـتــرات إثـ ــارة ف ــي ح ـيــاة الـفـنــان
محمود المليجي ،إذ اتخذ قراره
الـ ـصـ ـع ــب بـ ــاح ـ ـتـ ــراف ال ـت ـم ـث ـي ــل،
لتنهار طـمــوحــات أســرتــه فــي أن
يكمل تعليمه ،ويتخرج في إحدى
المدارس العليا.
لم يفكر الفتى في المتاعب التي
ستالحقه ،وأخــذتــه نشوة الثناء
على موهبته من أساتذته فتوح
نـشــاطــي وجـ ــورج أب ـيــض وعــزيــز
َّ
وتحولت فرقة المسرح في
عيد،
«ال ـمــدرســة الـخــديــويــة» إل ــى عالم
مليء باإلغراءات ،وأحالم الشهرة
واألضواء.
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ل ــم يستجب
التلميذ لنصيحة ناظر المدرسة
الخديوية لبيب بك الكرواني ،بأن
يـكـمــل تعليمه بـجــانــب مـمــارســة
ال ـ ـهـ ــوايـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـب ـه ــا ،ولـ ــوال
الـمـصــادفــة الـتــي جمعت بينهما
ف ــي شـ ـ ــارع عـ ـم ــاد ال ــدي ــن (وس ــط
القاهرة) ،لتأخر احترافه التمثيل،
وتضاعفت المعاناة التي عاشها،
إذ رق ال ـك ــروان ــي ل ـحــال تـلـمـيــذه،
واص ـط ـح ـبــه م ـعــه إلـ ــى صــديـقـتــه
الـفـنــانــة فــاطـمــة رش ــدي ،لتعطيه
فرصة للتمثيل في فرقتها ،وبعد
حل الفرقة وجد نفسه في مفترق
طرق.

فرقة رمسيس

يوسف وهبي
يعترف
بأن تلميذه
المليجي
أفضل منه

ع ـ ــاد ال ـم ـم ـثــل ال ـم ـح ـت ــرف إل ــى
شارع عماد الدين ،ليطرق أبواب
المسارح ،وكانت «فرقة رمسيس»
إحـ ــدى أش ـهــر ال ـف ــرق الـمـســرحـيــة
آنـ ـ ــذاك ،وت ـضــم نـخـبــة ك ـب ـيــرة من
نجوم ذلك العصر .لكن المليجي
بخبرته السابقة ،ظن أن صاحب
الفرقة يوسف بك وهبي ،سيمنحه
الفرصة من أول مرة ،إال أن األخير
لم يكن بحاجة إلى وجوه جديدة،
ّ
فضم الممثل إلى الفرقة في وظيفة
«ملقن» مقابل راتب تسعة جنيهات
ً
شهريا.
كانت هذه الوظيفة بداية مسار
جديد لحياة المليجي الفنية ،فقد
عـمــل فــي فــرقــة رمـسـيــس فــي أوج
تــألـقـهــا ،ف ــي ب ــداي ــة الـثــاثـيـنـيــات
من القرن الماضي ،أي بعد أكثر
من سبع سنوات على تأسيسها
في  10مارس  ،1923وكان الشاب
ال ـث ــري يــوســف وه ـبــي ع ــاد لـتــوه
مــن ال ـخ ــارج ،بـعــد حـصــولــه على
شـهــادة المعهد األعـلــى للتمثيل
فـ ـ ــي م ـ ـيـ ــانـ ــو ،والحـ ـ ـ ـ ــظ ت ــده ــور
المسرح ،واتجاهه إلــى الروايات
الهزلية ،فقرر االستعانة بصديقه
المخرج عزيز عيد لتأسيس هذه
الفرقة ،لتقديم روائع المسرحيات
العالمية باللغة العربية الفصحى،
واج ـت ــذب ه ــذا ال ـن ــوع الـمـســرحــي
ً
ً
جمهورا جديدا ،والتزم بضوابط
وتقاليد راسخة في األداء وموعد
فتح الستار ،وغيرها.

{الكمبوشة}
وجـ ـ ــد ال ـم ـل ـي ـج ــي فـ ــي وظ ـي ـفــة
{الملقن} فرصة الستعادة رائحة
الكواليس ،ورؤيــة عميد المسرح
ال ـع ــرب ــي ي ــوس ــف وه ـب ــي وســائــر
ن ـجــوم ال ـف ــرق ــة ،وك ــأن ــه واحـ ــد من
أعضاء هذا الفريق ،وفي كل ليلة،
ينتظر دقــات المسرح التقليدية،
وان ـ ـ ـفـ ـ ــراج الـ ـسـ ـت ــار عـ ــن ال ـع ــرض
ال ـم ـس ــرح ــي ،ب ـي ـن ـمــا ي ـج ـلــس فــي
{ال ـك ـم ـب ــوش ــة} ل ـي ـل ـقــن الـمـمـثـلـيــن
ً
أدوارهـ ــم .وك ــان حــريـصــا على أن
ً
ً
يـكــون صــوتــه مـسـمــوعــا وخــافـتــا
ف ــي ذات الـ ــوقـ ــت ،وه ـ ــو يـعــايــش
األدوار ،ويتمنى أن يــأتــي اليوم
الذي يصعد إلى خشبة المسرح،
وينحني لتحية الجمهور.
انتظر {الملقن} الشاب الفرصة
ً
لـيـصـبــح زم ـي ــا لـحـسـيــن ري ــاض
وروز اليوسف ،وعــزيــزة صدقي،
كما سبق في فرقة فاطمة رشدي،

الخديوية» ،وتألق في أدوار البطولة إلى جانب النجمة فاطمة رشدي،
واختارته الفتى األول في فيلم «الزواج» .ولكن موهبته لم تصمد في
مواجهة االنكسارات المباغتة ،وأغلقت دونه أبواب المسارح ودور السينما،

المليجي
وزامـ ـ ــل ك ـب ــار ال ـن ـج ــوم ،وق ـ ــرر أن
يتحمل هذا األلــم في داخله ،وأن
يروض ذاته ،ويطرد عن رأسه أنه
ً
ً
كان بطال مسرحيا ،وفتى أول على
ً
الشاشة ،ومشهودا له بالموهبة،
فهل ستنتهي به الحال وهو في
{الكمبوشة} والبديل أن يبحث عن
مكان أو وظيفة أخرى!
عشق المليجي للتمثيل ،كان
ً
سببا وراء موافقته على الظهور
ك ـم ـم ـثــل {ك ـ ــومـ ـ ـب ـ ــارس} ،ل ـي ـغــادر
{الكموشة} في وقت الحق ويقف
عـ ـل ــى خ ـش ـب ــة مـ ـس ــرح رم ـس ـيــس
ً
مرتديا «المالءة اللف» (زي نسائي
شـعـبــي ف ــي ف ـت ــرة الـثــاثـيـنـيــات)
وبدلة رقص شعبية ،وهكذا وافق
«ع ـم ــاق ال ـش ــر» ع ـلــى أداء أدوار
ن ـســائ ـيــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة لتثبيت
قدميه كممثل ،وإثبات قدرته على
أداء أي دور.
عـلــى أي ــة حـ ــال ،ظ ــل المليجي
ً
ص ـ ــاب ـ ــرا ح ـت ــى ج ـ ـ ــاءت ال ـف ــرص ــة
الـ ـت ــي ي ـن ـت ـظــرهــا ،ع ـن ــدم ــا أس ـنــد
إليه يوسف وهبي بعض األدوار
ً
الصغيرة ،وتدريجيا أصبح من
ً
نجوم الفرقة ،وظــل عـضــوا فيها
لفترة طويلة ،وتراكمت خبراته في
األداء التراجيدي ،وشهد له عميد
المسرح العربي بموهبته ،حتى
أن ــه ق ــال بـعــد س ـن ــوات« :مـحـمــود
المليجي هو الممثل الوحيد الذي
أستطيع أن أق ــول إنــه أفـضــل من
يوسف وهبي».
وف ــي ال ـم ـقــابــل ،ق ــال المليجي
ً
عن أستاذه« :كان يكن لي تقديرا
ال يــوصــف ،ويعتبرني االم ـتــداد
الطبيعي لــه وك ــان يشركني في
م ـع ـظ ــم أفـ ــامـ ــه م ـث ــل «ب ــرل ـن ـت ــي»
 ،1944حيث أديــت دور صحافي
يبحث عن الفضائح ،وفــي العام
نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه أش ـ ـ ــركـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ف ــي
{غ ـ ــرام وان ـت ـق ــام} مع
المطربة أسمهان،
وقـ ـم ــت ب ـ ــدور اب ــن
عــم زوجـهــا القتيل
(أن ــور وج ــدي) الــذي
ت ـ ـم ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن كـ ـش ــف
ال ـق ــات ــل ،ولــم
ي ـ ـكـ ــن سـ ــوى
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
وه ـبــي ذاتـ ـه،
وال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـمـ ــان
م ـ ـ ـ ــن ب ـ ـطـ ــولـ ــة
يوسف وهبي
وإخراجه}.

وبات على حافة االعتزال المبكر .إال أن الحنين إلى
الفن ،دفعه إلى البحث عن فرصة أخرى.

العمالقان فريد شوقي ومحمود المليجي

بهم مواقف وذكريات رائعة.
اعتبر المليجي أن هذه الفترة
إحدى أهم مراحل التأسيس لفن
التمثيل ،والبداية لنهضة المسرح
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،وقـ ـ ـ ــام بـ ـه ــا ف ـن ــان ــون
رواد ،حـمـلــوا عـلــى أكـتــافـهــم هــذه
المسؤولية ،والقوا من المتاعب ما
ال يتحمله إنسان .ولكنهم صمدوا
بـمــواهـبـهــم وإخ ــاص ـه ــم لفنهم،
واستطاعوا أن يحققوا حضورهم،
وسيظل تاريخ الفن يذكر عطاءهم
المتفرد ،ومنهم أستاذه عزيز عيد
ً
الـ ــذي عـلـمــه درسـ ــا ال يـنـســاه في
االلتزام الفني وعدم الغرور ،كذلك
يــوســف وهـبــي ،وحسين ريــاض،
وفتوح نشاطي ،وجــورج أبيض،
وغيرهم من العمالقة.
في ذلك الوقت لم تكن تأسست
نقابة الممثلين ،وك ــان المنتدى
بالنسبة إلى المليجي وزمالئه من
الفنانين مقهى «قهوة الفن» وكان
يقع إزاء «تياترو نجيب الريحاني»
في شارع عمادالدين ،وكان اسمه
ســابـقــا «ت ـيــاتــرو رم ـس ـيــس» .كــان
ال ـم ـم ـث ـلــون ي ـج ـت ـم ـعــون ف ــي ذل ــك
المقهى ،ويتباحثون في أمورهم
الفنية والحياتية ( شـبــه نقابة)،
فيما الرواد الغرباء يأتون لرؤية
نجومهم المفضلين ،وشهد هذا
المكان مآسي ومشاكل ومفارقات
مضحكة.
يـ ـحـ ـتـ ـف ــظ أرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة
وال ـت ـل ـفــزيــون ال ـم ـص ــري بـحــديــث
نادر للمليجي أشار فيه إلى ذلك
المقهى« :أتذكر أن الفنان مختار
عثمان كان يجلس إلى ركن خاص
ب ــه ،وك ـ ــان ي ـت ـضــايــق م ــن ارت ـف ــاع
الـ ـ ـح ـ ــرارة ويـ ـح ــب الـ ـ ـه ـ ــواء ،ف ـكــان
يــأخــذ مـثـلــث ان ــدف ــاع ال ـه ــواء ،وال

يسمح ألحد بأن يزاحمه في مكانه
الـمـفـضــل ،وت ـجــد ال ـف ـنــان حسين
ريــاض يلعب بـلـيــاردو ،وهــي من
هــوايــاتــه الـمـفـضـلــة ،ويستغرقه
اللعب لوقت طويل ،والكاتب سيد
ً
قــدري يتناول «سميطا وجبنة»،
وال ـف ـن ــان إب ــراه ـي ــم الـ ـج ــزار يـقــرأ
ً
شعرا ،وبذلك صارت «قهوة الفن»
بالنسبة إلينا حياة مصغرة».

االبن البكر

لقاء استثنائي
في كافيتريا
المسرح مع
طالب الهندسة
فريد شوقي

ً
قطع المليجي شوطا من حياته
في المسرح ،وعاش بين كواليسه
ً
ً
مـمـثــا ومـلـقـنــا ،ودانـ ــت لــه أدوار
البطولة ،وحقق حضوره بموهبته
الـجــامـحــة ،وعـشـقــه فــن التمثيل،
ولــذلــك اعتبر «الـتـيــاتــرو» بمنزلة
ابـنــه الـبـكــر ،وك ــان المفضل لديه
عن السينما والتلفزيون واإلذاعة
ألنه يتعايش معه في ألفة ،ويشعر
من خالله بتفاعله مع الجمهور،
ح ـتــى أن ــه ق ــال ذات مـ ــرة« :إذا لم
ً
تحفظ دورك جيدا ،أو لم تندمج
مع الشخصية كما يجب ،حينها
ستشعر بانصراف الجمهور من
خالل الهمهمات وصــوت تحريك
المقاعد».
وكان المليجي يمنح األولوية
ل ـخ ـش ـبــة الـ ـمـ ـس ــرح عـ ــن ال ـشــاشــة
ال ـب ـي ـض ــاء« :لـ ــو تـ ـع ــارض الـعـمــل
ال ـم ـســرحــي م ــع آخـ ــر سـيـنـمــائــي،
أض ـحــي بــالـفـيـلــم م ــن دون ت ــردد.
كذلك أشعر بالراحة النفسية ،وأنا
على خشبة المسرح ،وقد يحدث
أن يصاب الممثل بوعكة ،وتصل
درجــة حــرارتــه إلــى األربـعـيــن ،وال
يستطيع أن يمشي ،ولكنه بمجرد
أن يــدخــل م ــن ال ـكــوال ـيــس ،ويـشــم
رائحة خشبة المسرح ،كأنه أخذ
ً
حقنة مسكنة فيزول تعبه فورا».

موهبة كوميدية
فــي لـقــاء مــع اإلعــامــي الــراحــل
طــارق حبيب ،قــال المليجي ،إنه
ً
غـيــر دارس للتمثيل أ كــاد ي ـم ـيــا ،
ً
ل ــذل ــك لـ ــن ي ـس ـت ـخ ــدم مـصـطـلـحــا
ً
معينا لوصف أسلوبه في تقمص
الـشـخـصـيــات ،ول ـكــن االن ـف ـعــال ال
يأتي من دون تحضير ،كما ذكر،

المليجي بمالبس الراقصة
و{في الوقت ذاته ال بد من أن يترك
الفنان نفسه للتلقائية ،وال يفكر
بقصدية قبل دخوله إلــى خشبة
المسرح أنه سيمثل تراجيديا ،أو
يدغدغ نفسه ألن الدور كوميدي،
ً
وأي ـ ـض ـ ــا فـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا ،طــال ـمــا
ق ــال الـمـخــرج «أك ـش ــن» نــدخــل في
الشخصية»

كوميديا المليجي
ورغــم أدوار الشر التي الحقت
ال ـمـل ـي ـجــي خـ ــال م ـ ـشـ ــواره ،فــإنــه
ك ـش ــف ع ــن م ــواه ـب ــه ال ـكــوم ـيــديــة
س ــواء فــي الـمـســرح أو السينما،
وه ـ ــو ك ـ ــان ال ـم ـم ـثــل ال ـت ــراج ـي ــدي
وعضو فرقة رمسيس المسرحية،
ولكنه في الخمسينيات من القرن
الماضي ،عمل في فرقة إسماعيل
ي ــاسـ ـي ــن ،وذل ـ ــك ح ـت ــى مـنـتـصــف
الستينيات ،وتوالت العروض مع
نجم كوميدي استثنائي ،صنعت
لــه أفــام سينمائية باسمه ،مثل
«إسماعيل ياسين في األسطول»
وشاركه بطولته «شرير السينما»
وفي أفالم أخرى عدة ،وال يحفظ
لهما أرشيف التلفزيون المصري
سوى مسرحية «كل الرجالة كده»
إنتاج  ،1964أخرجها السيد بدير،
وشارك في بطولتها كل من تحية
كاريوكا واستيفان روستي.
اعتبر النقاد أن يوسف وهبي
سـ ـب ــق تـ ـلـ ـمـ ـي ــذه الـ ـمـ ـلـ ـيـ ـج ــي فــي
الكشف عــن مــواهـبــه الكوميدية،
وه ــو ك ــان الـتــراجـيــديــان الملتزم
بـ ــاألدوار ال ـجــادة ،وذل ــك فــي فيلم
{إش ـ ــاع ـ ــة ح ـ ــب}  1960ل ـل ـم ـخــرج
ف ـط ـي ــن عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،وب ـط ــول ــة:
س ـعــاد حـسـنــي ،وع ـمــر الـشــريــف،
وعبدالمنعم إبراهيم .وفي العام
التالي ،شــارك المليجي في فيلم
{يــوم من عمري} للمخرج عاطف
سالم ،وبطولة :عبدالحليم حافظ،
وزب ـ ـي ـ ــدة ثـ ـ ـ ـ ــروت ،وعـ ـب ــدالـ ـس ــام
الـنــابـلـســي ،وم ــا زالـ ــت الـمـشــاهــد
الـتــي جمعت شــريــر الـشــاشــة مع
النابلسي تفجر ضحك الجمهور.
ك ــذل ــك ظ ـهــر ع ـم ــاق ال ـش ــر في
أعمال كوميدية أخرى ،من بينها
مسرحية {انتهى الدرس يا غبي}
 ،1974ت ــأل ـي ــف ل ـي ـن ـيــن ال ــرم ـل ــي

وإخـ ــراج الـسـيــد راض ــي ،مــع نجم
الكوميديا محمد صبحي والفنان
ال ـك ـب ـيــر تــوف ـيــق ال ــدق ــن ،ومـحـمــد
مـتــولــي ،ولـكــن ه ــذه الـنــوعـيــة من
األدوار ،لـ ــم ت ـغ ـي ــر و جـ ـه ــة نـظــر
الـمـخــرجـيــن ف ــي إع ـ ــادة اكـتـشــاف
المليجي كممثل كوميدي ،وعدم
حصره في أدوار الشر.
وهنا ألمح المليجي إلى كسل
بـعــض المنتجين والـمـخــرجـيــن،
وحـ ـص ــره ــم ال ـم ـم ـث ــل فـ ــي أدوار
نمطية ،فـكــانــوا يـقــولــون {هــاتــوا
ً
ف ــان ــا ف ــي دور ك ـ ــذا} وه ـ ــذا نــوع
مــن االسـتـسـهــال ،فالتمثيل ليس
ً
ً
إبــداعــا فــرديــا ،مثل كتابة الشعر
أو الرواية ،بل يشتبك مع عناصر
أخ ـ ــرى ،م ــن س ـي ـنــاريــو وتـصــويــر
ودي ـك ــور وإخ ـ ــراج ،وال بــد مــن أن
تـتـكــامــل ه ــذه الـعـنــاصــر ،ليخرج
العمل بشكل جيد ،وله مصداقية
عند الجمهور.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،ت ــذك ــر
ً
ً
المليجي مــوقـفــا طــريـفــا مــع أحد
المنتجين ،إذ اتـصــل بــه األخـيــر،
ـام فــي فـيـلــم من
لـيـقــوم ب ــدور م ـحـ ٍ
إن ـ ـتـ ــاجـ ــه ،ول ـ ـ ــم ت ـع ـج ــب {ش ــري ــر
السينما} طريقة المنتج في عرض
الــدور ،وقــال له{ :اذهــب إلى نقابة
محام
المحامين ،وهناك ستجد أي
ٍ
يقوم بالدور أفضل مني}.

لقاء العمالقة
ف ــي م ـن ـت ـصــف األرب ـع ـي ـن ـي ــات،
جـ ــاء ل ـق ــاء ال ـع ـمــال ـقــة ب ـيــن أشـهــر
ثـنــائــي فـنــي فــي تــاريــخ السينما
ال ـم ـصــريــة ،وه ـم ــا ف ــري ــد شــوقــي،
ومحمود المليجي وكالهما خلع
ً
عليه النقاد والجمهور ألقابا عدة،
فـ ــاألول «م ـلــك ال ـتــرســو» و{وح ــش
الشاشة» والثاني «عمالق الشر»
و{شـ ـ ــريـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــة» ،وج ـم ـعــت
بينهما مئات األفالم السينمائية
على مدى نصف قرن أو يزيد.
فريد شوقي جمعته بمحمود
المليجي ،عــا قــة طويلة ممتدة،
بـ ـ ــدأت ق ـب ــل دخـ ـ ــول األول مـعـهــد
التمثيل ،و ك ــان المليجي يكبره
بنحو  12سـنــة ،فقد كــان شوقي
ً
ً
ممثال هــاويــا ،يذهب في اإلجــازة
الصيفية إلى كواليس فرقة يوسف
وهبي ،ويشاهد الممثلين ،وذات
مــرة رآه يوسف وهـبــي ،واخـتــاره
لـيـمـثــل دور كــوم ـبــارس صــامــت،
وك ــان حـلــم شــوقــي أن يـقــف على
خشبة الـمـســرح بجانب النجوم
الكبار.
وذات يوم رأى المليجي شوقي
في كافيتريا المسرح ،فسأله من
يكون ،فقال له شوقي{ :أنا تلميذ،
وسأتخرج هذا العام ،وسأصبح
ً
مهندسا لكني أ ه ــوى التمثيل}،
فنصحه المليجي بــأن يبقى في
الـهـنــدســة مــن منطلق أن الــراتــب
الوظيفي مضمون ،فهم في الفرقة
ً
تــارة يقبضون راتبهم وطــورا ال،
حـســب اإليـ ـ ــراد ،ف ـقــال شــوقــي إنــه
يشبع هوايته في اإلجازة الصيفية
وال ينوي االحتراف.

قهوة الفن
اجتاز المليجي أصعب
الفترات في حياته الفنية،
ً
ً
وأص ـ ـبـ ــح ع ـ ـضـ ــوا رئ ـي ـس ــا
ف ــي ف ــرق ــة رم ـس ـي ــس .ك ــان
ً
صـغـيــرا ،وأعـتـبــر زمــاءه
بـ ـمـ ـن ــزل ــة آب ـ ـ ـ ــاء وأخ ـ ـ ـ ــوة،
أب ـ ــرزه ـ ــم ع ـم ــر وص ـف ــي،
وبشارة واكيم ،ومختار
عثمان ،ومنسى فهمي،
وأحمد عالم ،وحسين
ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ،وم ـ ـح ـ ـمـ ــد
إب ــراه ـي ــم ،وإبــراه ـيــم
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزار ،وج ـم ـع ـتــه

البقية في الحلقة المقبلة

الطيب والشرير

 ...ومع إسماعيل ياسين

تخلل أدوار الشر التي قام بها الفنان محمود
الـمـلـيـجــي ،ب ـعــض األعـ ـم ــال ال ـتــي جـ َّـســد فيها
شخصية البطل الطيب ،ومنها فيلم «اإليمان»
 ،1952للمخرج أحمد بدرخان ،وشاركه البطولة
فريد شوقي غريمه التقليدي في السينما .وقبل
ذلك جمعتهما أفالم عدة ،واعتاد الجمهور أن
يرى {ملك الترسو} في دور البطل الطيب ،بينما
{ع ـمــاق ال ـشــر} يـبــدل أقـنـعـتــه بـيــن االنـتـهــازي
والمجرم وزعيم العصابة.
كذلك اعتاد جمهور السينما رؤيــة شوقي
{الطيب} يسدد اللكمات إلى المليجي {الشرير}
ويـنـتـهــي الـفـيـلــم بــانـتـصــار الـخـيــر ،مـثــل فيلم
{رصيف نمرة خمسة} عام  1952للمخرج نيازي
مصطفى ،ولكن ذلــك الـعــام جــاء بمفارقة غير
متوقعة ،فقد كان للمخرج أحمد بدرخان رأي
آخرّ ،
وبدل أدوار النجمين في فيلمه «اإليمان».
ودارت األحـ ــداث ح ــول ال ـشــاب المستهتر

«زناتي» (محمود المليجي) ،الــذي يحب بنت
الجيران (زهرة العال) ويهوى ركوب الدراجات
النارية ،ويشمر كمي قميصه ليبرز عضالته،
بينما َّ
جسد فريد شوقي دور صديقه الشرير.
وتنقلب حياة «زناتي» عندما يصاب بالشلل،
ويعلن توبته ،ويتحمل مسؤولية أبناء شقيقة
الراحل (سراج منير).
َّ
وتخلل «اإلي ـمــان» بعض المشاهد الفارقة
بين الغريمين ،فكان المليجي الطيب وصاحب
الـمـبــادئ ،بينما شــوقــي الـشــريــر ال ــذي يتلقى
ً
منه لكمات موجعة ،وهــو أمــر لم يكن مألوفا
لجمهور النجمين .لكن فــي األ ف ــام الالحقة،
اسـتــردا قناعيهما ،وقدما سلسلة طويلة من
األع ـ ـمـ ــال ل ـي ـص ـبــح ك ــل م ــن «وحـ ـ ــش ال ـش ــاش ــة»
و{ع ـ ـمـ ــاق الـ ـش ــر» أش ـه ــر ث ـنــائــي ف ـنــي عــرفـتــه
السينما المصرية.

شارع عمادالدين سنة  1930حيث كانت {قهوة الفن}

توابل ةديرجلا

سيرة
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أول خطوة
عاش أحمد زكي طفولة بائسة بسبب وفاة والده ،ثم زواج والدته
جديدة ،فذاق الكثير من معاني الحرمان والمعاناة،
وانتقالها ًلحياة ً
األقارب ،قبل أن يتلمس «مالمح
وعاش غريبا وحيدا يتنقل بين بيوت ً
الموهبة» ،طوق النجاة الذي منحه قدرا من التوازن والتميز وسط
أقرانه.
بعد وفاة «ألمظ» جدة زكي ،انتقل لإلقامة مع عائلة خاله عبدالمنعم،
القاهرة  -هبة الله يوسف

التلفزيون
ساحر جديد
ُ
فنت به زكي
وساهم أكثر
ّ
في تعلقه
بالفن

ّ
تسلق
«السيمافور»
ليشاهد
الزعيم جمال
عبدالناصر

قرر
االنتحار
بعد
رسوبه أول
مرة

التي لم يكن غريبا عنها ،فلقد تربى وسط أبنائه في البيت الكبير،
وسمير ابن خاله هو صديقه المقرب وشريكه في عشق الفن (تخرج
في كلية الفنون الجميلة) ،وهو أيضا كاتم أسراره ورفيقه في
مغامرات الذهاب للسينما ،وأول ّ
مطلع على موهبته.
انتقلت عائلة الخال من «الحسينية» إلى حي آخر هو «كفر النحال»،
وكانت بيوت هذا الحي من الطوب األحمر ،شوارعه وحواريه واسعة

ومنتظمة نسبيا ،وقد استمد هذا الحي قيمته من وجود مسجد
ومقام «سيدي أبوخليل»( ،وهو شيخ صوفي كان له أتباع
ومريدون ،وكان صاحب طريقة تعرف باسمه ،وكان يقام له
سنويا مولد كبير).
عن سيرة هذا المتفرد نواصل:

ّ
تحسن األوض ــاع املادية
مــع
لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــال ،أص ـ ـب ـ ــح فـ ـ ــي ال ـب ـي ــت
«راديو» ،وم ـ ـ ــن يومه ـ ـ ـ ــا التـ ــصق
به أح ـ ـم ــد ال يفارقه إال مضطرا،
ي ـحــرك م ــؤش ــره ف ــي بـحــث دائ ــم
عــن املسلسالت مثل «س ـمــارة»،
«عـصــابــة الـقــط األسـ ــود»« ،علي
بابا واألربـعــن حــرامــي» ،كذلك
ال ـصــور الـغـنــائـيــة مـثــل «الـجــوز
ال ـخ ـيــل وال ـع ــرب ـي ــة» ،خـصــوصــا
ف ــي ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ح ـيــث كــان
يـنـتـظــر صـ ــوت م ــدف ــع اإلف ـط ــار
ف ــي ال ـســاحــة ال ــواس ـع ــة ملسجد
أبــوخـلـيــل مــع غ ـيــره مــن أطـفــال
الحي ،وما إن يعلو صوت أذان
امل ـغ ــرب حـتــى يـطـيــر لـلـبـيــت ،ال
لـيـتـنــاول طـعــام اإلف ـط ــار ،ولكن
لـيـلـتــف ح ــول ال ــرادي ــو يستمع
الــى «أل ــف ليلة ولـيـلــة» بلحنها
املميز وبصوت الفنانة القديرة
زوزو نبيل الذي كان يأخذه الى
عوالم ساحرة.

بحر مويس
م ــرة أخـ ــرى ،تـيـســرت أح ــوال
الخال ،فانتقلت العائلة ومعها
زكـ ــي إلـ ــى ح ــي آخـ ــر ف ــي وســط
م ــدي ـن ــة الـ ــزقـ ــازيـ ــق ،وكـ ـ ــان أه ــم
مــا يميز ال ـشــارع ال ــذي سكنوا
إح ــدى بـنــايــاتــه وج ــود سينما
«وطـنـيــة» ،وهـكــذا قـ ّـدر لزكي أن
يتجاور مع معشوقته السينما.
يحكي الفنان التشكيلي سمير
عـ ـب ــداملـ ـنـ ـع ــم« :ك ـ ـ ـ ــان ان ـت ـق ــال ـن ــا
لــوســط املــديـنــة نقلة حضارية
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال
الـتـجــاريــة ،وك ــان أهـمـهــا شــارع
«البوسطة» ،وهو شــارع ضخم
تـتــوسـطــه حــديـقــة عــامــة ،كانت
تـ ـشـ ـه ــد ع ـ ــروض ـ ــا م ــوس ـي ـق ـي ــة،
مـ ـث ــل امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـن ـح ــاس ـي ــة
لـلـشــرطــة ،وب ــن ال ـحــن واآلخ ــر
ك ــان ي ـخ ـتــرق شـ ــارع الـبــوسـطــة
اسـ ـتـ ـع ــراض ض ـخ ــم مـ ـك ــون مــن
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب ذوي
ال ـع ـض ــات امل ـف ـت ــول ــة ،ي ــرت ــدون
م ــاب ــس ت ــاري ـخ ـي ــة ومـسـلـحــن
بــالــدروع والـسـيــوف الخشبية،
وي ـم ـت ـط ــي كـ ــل م ـن ـه ــم ح ـصــانــا
وي ـس ـيــر أم ــام ـه ــم أحـ ــد ال ــرج ــال
ب ـم ـي ـك ــرف ــون م ـع ـل ـن ــا عـ ــن فـيـلــم
م ـل ــيء ب ــامل ـغ ــام ــرات واألح ـ ـ ــداث
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة املـ ـثـ ـي ــرة ،وغ ــال ـب ــا
م ــا ت ـك ــون ب ـطــولــة هـ ــذه األفـ ــام
ملـمـثــل اش ـت ـهــر ف ــي ت ـلــك الـفـتــرة
هــو «ستيف ري ـفــز» ،وك ــان زكي
م ـغ ــرم ــا ج ـ ــدا ب ـ ــه ،لـ ــدرجـ ــة أنـ ــه،
وهــو صــاحــب الجسم النحيل،
ك ــان ي ـبــرع فــي تقليد حــركــاتــه.
ذات ي ـ ـ ــوم اهـ ـ ـت ـ ــزت الـ ــزقـ ــازيـ ــق
ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـ ــوت الـ ــزع ـ ـيـ ــم جـ ـم ــال
ع ـبــدال ـنــاصــر ي ـص ــدر كــالـهــديــر
مــن خــال جهاز سحري جديد
اسمه «التلفزيون» ،معلنا بدء
اإلرس ـ ـ ـ ــال ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،حـيــث
اف ـت ــرش ــت ال ـج ـمــاه ـيــر الـغـفـيــرة
أرض الـحــديـقــة الـعــامــة بـشــارع
ال ـب ــوس ـط ــة ،ي ـج ـل ـســون جميعا
فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـم ـ ــت ويـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرون ف ــي
ات ـج ــاه واح ـ ــد ،نـحــو ش ـبــاك في
ك ـش ــك خ ـش ـبــي م ـط ـلــي بــال ـلــون
األزرق ،وي ـطــل م ــن داخ ـل ــه هــذا
الـ ـسـ ـح ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد املـ ـسـ ـم ـ ُـى بـ ـ
«الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون» ،ع ــال ــم آخـ ــر ف ــن
بــه الـصـغـيــر ،وســاهــم أك ـثــر في
أن ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـف ــن ،خـصــوصــا
عـنــدمــا ب ــدأ فــي ع ــرض برامجه
املتنوعة ،واألفالم واملسلسالت
بــامل ـجــان عـلــى تـلــك الـجـمــاهـيــر.
كـ ـ ــان الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون هـ ــو ال ـب ــدي ــل
األرخص من السينما بالنسبة
ل ـل ـي ـت ـيــم ،ك ـم ــا أنـ ــه كـ ــان مـتــاحــا
دوم ــا ،فكان يجلس أمــامــه منذ
بــدايــه اإلرس ــال وحـتــى نهايته،
يتابع خالله كل نجومه الذين
ع ـش ـق ـه ــم؛ مـ ـحـ ـم ــود امل ـل ـي ـج ــي،
وح ـســن ريـ ــاض ،وزكـ ــي رسـتــم
وغ ـي ــره ــم ،وف ــي ط ــري ــق عــودتــه
ل ـل ـب ـيــت ع ـل ــى ك ــورنـ ـي ــش «ب ـحــر
مويس» (االسم املتداول بني أهل
الزقازيق) ،كان يواصل تقمص
كل ما شاهده من درامــا؛ سواء
ك ــان ــت أفـ ــامـ ــا أو م ـس ـل ـســات،
صحيح أنــه لــم يكن واعـيــا بأن
م ــا ي ـمــارســه م ــن تـقـلـيــد ،س ــواء
في ساحة البيت الكبير وسط
الــرفــاق واأله ــل ،أو فــي املدرسة
وغ ـي ــره ــا م ــن األمـ ــاكـ ــن ،ه ــو فن
ال ـت ـم ـث ـيــل بــال ـف ـعــل ،ل ـك ـنــه أدرك
الحـقــا ،ومــع الــوقــت ،أنــه يمتلك
شيئا مختلفا ومميزا.

الزعيم
كــانــت مصر فــي هــذه الفترة
تشهد مــدا ثوريا هائال ،وحبا
غـ ـي ــر ع ـ ـ ــادي ل ــزع ـي ـم ـه ــا ج ـم ــال
عبدالناصر ،كانت صوره تمأل

زكي مجسدًا شخصية جمال عبدالناصر
البيوت ،وخطبه وأخباره محل
اه ـت ـم ــام ال ـج ـم ـيــع ،واألغ ـن ـي ــات
تـ ـلـ ـه ــب حـ ـ ـم ـ ــاس الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر،
وفــي ظــل هــذا الشحن املعنوي
امل ـت ـص ــاع ــد ي ــومـ ـي ــا ،تـ ـ ــردد أن ــه
س ـي ـمــر ب ــال ـق ـط ــار ع ـل ــى مــديـنــة
ال ــزق ــازي ــق أثـ ـن ــاء زي ــارت ــه ملــدن
ال ـق ـنــاة ،وعـلـيــه ق ــرر زك ــي رؤيــة
ال ــزعـ ـي ــم ،ولـ ـك ــن ك ـي ــف فـ ــي ظــل
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــار األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي املـ ـحـ ـي ــط
ب ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد
والزحام الشديد من الجماهير
الـتــي خــرجــت تستقبل الزعيم.
يـ ـحـ ـك ــي زكـ ـ ـ ــي قـ ـ ــائـ ـ ــا :ع ـن ــدم ــا
علمت أن الرئيس عبدالناصر
سـيـمــر ع ـلــى بـلــدتـنــا بــالـقـطــار،
ك ــان كــل مــا يشغلني هــو كيف
أراه ،لذا ظللت أستكشف املكان
املحيط بالسكة الحديد لعلي
أج ــد مـخــرجــا أو مــوقـعــا يتيح
لــي رؤيــة جيدة ملوكب الزعيم،
وبالفعل تراءت لي فكرة عبقرية
تحقق لــي هــدفــي ،حـيــث قــررت
ّ
تـســلــق إح ــدى «الـسـيـمــافــورات»
ال ـع ــال ـي ــة ،وه ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة ع ـمــود
شاهق االرتـفــاع مهمته إعطاء
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات لـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــار ،وبـ ـم ــا
ي ـس ـم ــح بـ ـم ــروره ــا مـ ــن ع ــدم ــه.
يواصل :وبالفعل ،وقبل موعد
ال ـق ـط ــار ب ــوق ــت ،ك ـ ــاف نـجـحــت
ّ
ف ــي ت ـســلــق أح ــد ه ــذه األع ـم ــدة
التي سيمر من أمامها القطار،
حتي أنني اقتربت للحد الذي
كدت معه أملس الزعيم بأطراف
أصابعي ،رغم أن هذه املواجهة
حتما كادت تعرضني للخطر،
لكنني لــم أفـكــر فــي أي أخـطــار،
فقط ظلت عيني متحجرة ،ولم
يطرف لــي جفن طــوال لحظات
مـ ـ ــروره ،ف ـقــط ظـلـلــت أن ـظ ــر في
عـيـنـيــه ،ولـلـحـظــات ظـنـنــت أنــه
هو اآلخر يبادلني النظرات ،في
حني اختفت من حولي أصوات
الـجـمــاهـيــر أو ص ــوت ال ـق ـطــار،
وك ـ ــأن ال ـل ـح ـظــة أغ ـل ـق ــت عـلـيـنــا
فقط ،بالطبع لم أتخيل حينها
أن ـ ــه س ـي ــأت ــي ي ــوم ــا تـتـمـلـكـنــي
روحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأجـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــد
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ـتـ ــه ف ــي
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي.
ومـ ــع ك ــل خـطــاب
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــه
ال ـ ـ ـ ــزعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم ،ك ـ ـ ــان
األسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــم
يـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــق
غ ـي ــره ملــوقــع
م ـم ـي ــز أم ـ ــام
ال ـت ـل ـفــزيــون،
س ــواء املــوجــود
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ـش ـ ــك
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــي
بـ ــال ـ ـحـ ــدي ـ ـقـ ــة
ال ـعــامــة بـشــارع
الـ ـب ــوسـ ـط ــة ،أو أم ـ ـ ــام أح ــد
امل ـ ـ ـحـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ال ـت ــي
كانت تحرص على تشغيل
التلفزيون في أثناء الخطبة
ح ـت ــى ت ـت ـم ـكــن ال ـج ـمــاه ـيــر
امل ـش ـغ ــوف ــة ب ــزع ـي ـم ـه ــا مــن
مـتــابـعـتــه ،ك ــان يـقــف على
أطـ ـ ـ ــراف أص ــابـ ـع ــه طـ ــوال
ف ـ ـتـ ــره إذاعـ ـ ـ ـ ــة الـ ـخـ ـط ــاب
يتابع كلماته وحركاته
وح ـتــى يـنـتـهــي تـمــامــا،
وكـ ــأنـ ــه كـ ـ ــان ي ـخ ـتــزنــه
داخ ــل عقله الصغير،
الغريب أنــه لم يجرؤ
ف ــي ت ــك ال ـف ـتــرة على

أن يقلد الــزعـيــم ،كما دأب على
تقليد العديد من الشخصيات.

أول مرة «رسوب»
أيــام وأي ــام ،واليتيم األسمر
مـ ـجـ ـن ــون ب ـ ـشـ ــيء واح ـ ـ ـ ــد ف ـقــط
هــو التمث ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
ال يسم ـ ـ ـ ـ ــع وال يـهـتــم إال بــه،
ك ــل وق ـتــه مـشـغــول بــاالسـتـمــاع
ل ـلــراديــو صـبــاحــا والـتـلـفــزيــون
مـســاء وبينهما يـحــاول تقليد
ك ــل م ــا ش ــاه ــده أو اس ـت ـمــع لــه،
األمـ ــر الـ ــذي ت ــرك آث ـ ــارا سلبية
على دراس ـتــه ،فعرف ألول مره
معنى «الرسوب» في االمتحان،
وكـ ــان اليـ ــزال صـبـيــا ف ــي بــدايــة
املـ ــرح ـ ـلـ ــة اإلعـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ــة ،ي ــوم ـه ــا
شـعــر بـصــدمــة لــم يستشعرها
مــن قـبــل ،وخـجــل أن يـعــود إلــى
امل ـنــزل ،ف ـمــاذا سـيـقــول لـخــالــه؟،
كـ ـ ــان ح ــزيـ ـن ــا ب ـ ـشـ ــدة ،وي ـش ـعــر
بــالـتـقـصـيــر ف ــي ح ــق دراسـ ـت ــه،
ف ـ ـظـ ــل يـ ـمـ ـش ــي وي ـ ـم ـ ـشـ ــي ع ـلــى
غ ـيــر ه ــدى وال ــدم ــوع ال ت ـفــارق
ع ـي ـن ـيــه ،ح ـت ــى ش ـع ــر بــال ـت ـعــب،
ف ـج ـل ــس عـ ـل ــى أح ـ ـ ــد األرص ـ ـفـ ــة
يــواصــل الـبـكــاء بحرقة شديدة
اس ـتــوق ـفــت رجـ ــا كـ ــان يجلس
ع ـل ــى أح ـ ــد امل ـق ــاه ــي وب ـجــان ـبــه
طـ ـف ــل ص ـغ ـي ــر ف ـ ــي نـ ـف ــس عـمــر
أحمد ،فنادى عليه وسأله عن

في أحد أعماله

فشل في
االلتحاق
بالثانوي العام
ّ
فتعلم التمثيل
في املدرسة
الثانوية
الصناعية

س ــر ب ـكــائــه ،وب ـم ـجــرد أن عــرف
أنـ ــه م ـك ـس ــوف وح ــزي ــن بـسـبــب
سـقــوطــه ،وخـجــان مــن الـعــودة
ألهله بسبب فشله ،حتى انهال
عـ ـل ــى اب ـ ـنـ ــه الـ ـصـ ـغـ ـي ــر تــأن ـي ـبــا
وتبكيتا ،فهو اآلخ ــر ،كما فهم
من الرجل قد رسب ،لكن «جتته
م ـن ـح ـس ــة» ،وب ـم ـن ـت ـهــى ال ـب ــرود
غير مكترث بشيء ،ظل يشرب
«الحاجة الساقعة».
ي ـح ـكــي زكـ ــي ق ــائ ــا :يــومـهــا
تـمـلـكـنــي ال ـ ـيـ ــأس ،ل ــدرج ــة أن ــي
فكرت فعال في االنتحار وإنهاء
حياتي ،فالدنيا كلها «اســودت
ف ــي ع ـي ـن ــي» ،وب ــال ـف ـع ــل جــريــت
نــاح ـيــة إحـ ــدى ال ـت ــرع و«قـلـعــت
الـ ـج ــزم ــة» ،ورمـ ـي ــت ن ـف ـســي فــي
ال ـ ـتـ ــرعـ ــة ،لـ ـك ــن ل ـ ُـحـ ـس ــن ح ـظــي
كانت «الترعة ناشفة» ،فغرست
فـ ـ ــي الـ ـ ـط ـ ــن وه ـ ـ ــدوم ـ ـ ــي ك ـل ـهــا
«اتوسخت».
صــدمــة الـفـشــل فــي الــدراســة،
ال ـتــي عــاش ـهــا ال ـص ـبــي الـيـتـيــم،
ج ـع ـل ـت ــه يـ ـح ــرص الحـ ـق ــا عـلــى
االلـتــزام بــدراسـتــه ،إال أن «ريما
س ـ ـ ــرع ـ ـ ــان م ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــادت لـ ـس ــاب ــق
ع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا» ،وت ـ ـ ـغ ـ ـ ـلـ ـ ــب ع ـش ـق ــه
للتمثيل على كل شــيء ،لدرجة
أنه لم يتمكن من الحصول على
مـجـمــوع مـنــاســب فــي الـشـهــادة
اإلعـ ـ ــداديـ ـ ــة ي ــؤه ـل ــه لــال ـت ـحــاق
ب ــال ـث ــان ــوي الـ ـع ــام ،ول ـع ـلــه كــان
محظوظا لاللتحاق بالثانوية
ال ـص ـنــاع ـيــة ،وال ـت ــي ك ــان ــت أول
خطوة في مشوار تحقيق حلمه.
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول :لـ ـ ُـح ـ ـسـ ــن ح ـ ـظـ ــي أن ـن ــي
ال ـت ـح ـق ــت بـ ـم ــدرس ــة ال ــزق ــازي ــق
الـثــانــويــة الـصـنــاعـيــة ،صحيح
أن م ـع ـظ ــم امل ـ ـ ـ ــدارس فـ ــي ف ـتــرة
ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات كـ ــانـ ــت تـتـضـمــن
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف األن ـ ـش ـ ـط ـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة كـ ـ ـج ـ ــزء رئـ ـي ــس
وأسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة

ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،إال أن م ــدرس ــة
ال ـص ـن ــاي ــع ال ـت ــي ال ـت ـح ـقــت بـهــا
كـ ــانـ ــت ت ـت ـم ـت ــع ب ـخ ـص ــوص ـي ــة
م ـ ّـي ــزتـ ـه ــا ع ـ ــن غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،إذ أن
نــاظــرهــا كــامــل إسـمــاعـيــل نجم
ك ـ ـ ـ ــان عـ ــاش ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـف ــن عـ ـم ــوم ــا
واملـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،وكـ ـ ـ ــان
ي ــولـ ـي ــه رع ـ ــاي ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ف ـك ــان
حريصا على أن يقدم كل قسم
م ــن أق ـس ــام ال ــدراس ــة (الـ ـب ــرادة،
الـ ـ ـح ـ ــدادة ،الـ ـخ ــراط ــة ،ال ـن ـجــارة
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا) بـ ــاملـ ــدرسـ ــة ع ــرض ــا
مـ ـس ــرحـ ـي ــا ،وك ـ ـ ــان عـ ــددهـ ــا 12
عــرضــا مسرحيا يتم تقديمها
فــي شـهــر رم ـضــان مــن كــل عــام،
ل ـت ـت ـحــول ل ـي ــال ــي رمـ ـض ــان ال ــى
مهرجان مسرحي صغير داخل
م ــدرس ــة ال ــزق ــازي ــق الـصـنــاعـيــة،
ب ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ــاظ ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا امل ـ ـح ـ ــب
ل ـل ـف ـن ــون ،امل ـش ـج ــع ل ـل ـم ــواه ــب.
زكـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــق ب ـق ـس ــم
ّ
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرادة ،وتـ ـع ــل ــم كـ ـي ــف يـقــف
على «املـخــرطــة» ،وكــان مشروع
مـيـكــانـيـكــي ن ــاج ـح ــا ،ك ـمــا كــان
يــؤكــد ،وج ــد نفسه فــي املـســرح
يـ ـع ـ ّـب ــر م ـ ــن خـ ــالـ ــه ع ـ ــن ك ـ ــل مــا
بـ ــداخ ـ ـلـ ــه مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاعـ ــر ،فـ ـ ــرح،
حــزن و ،..اكتشف على خشبته
م ـعــانــي أخ ـ ــرى ك ـث ـيــرة ل ــم يكن
يدركها الطفل الصغير البارع
في تقليد البشر واملمثلني.

الفرق المسرحية المدرسية
وكاملعتاد راح زكــي يمارس
هوايته في تقليد الجميع أمام
زمـ ــائـ ــه ب ــالـ ـفـ ـص ــل ،وب ـ ـصـ ــورة
أع ـج ـب ــت زم ـي ـل ــه م ـح ـم ــد الـ ــذي
رشـحــه ب ــدوره لشقيقه يوسف
أس ـ ـتـ ــاذ الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ــامل ــدرس ــة،
التمثيل
وامل ـش ــرف عـلــى فــريــق
ّ
بها ،والــذي طلب منه أن يمثل
أم ـ ــام ـ ــه ،ف ــأع ـج ـب ــه أداؤه جـ ــدا،
ليرشحه ب ــدوره للفنان وفيق
ف ـه ـم ــي (زوج الـ ـفـ ـن ــان ــة ك ــوث ــر
الـ ـ ـعـ ـ ـس ـ ــال) ،ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ي ـع ـمــل
مـشــرفــا عـلــى ال ـف ــرق املـســرحـيــة
املدرسية في الزقازيق ،وبدوره
تـ ـ ـح ـ ـ ّـم ـ ــس لـ ـ ـض ـ ــم زك ـ ـ ـ ــي ض ـم ــن
مـنـتـخــب ي ـضــم ط ـل ـبــة م ــن عــدة
ّ
م ــدارس شكل مــن ّبينهم فريقا
مسرحيا ك ــان يـمــثــل املحافظة
فــي املـســابـقــات املـســرحـيــة على
م ـس ـتــوى ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وال ـتــي
ن ـج ـح ــوا ف ــي الـ ـف ــوز بــال ـجــائــزة
األول ـ ـ ـ ــى  3س ـ ـنـ ــوات م ـت ـتــال ـيــة.
ك ـ ـ ـ ـ ــان زك ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذه
ال ـعــروض أدوار الـبـطــولــة ،وقــد
شـجـعــه ك ـث ـيــرا ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل
وفيق فهمي املكتشف الحقيقي
مل ــوهـ ـب ــة زك ـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي أع ـج ــب
بـ ـق ــدرات ــه وم ــوه ـب ـت ــه ،وهـ ــو مــا
أكدته أيضا لجنة التحكيم في
ه ــذه امل ـســاب ـقــات ،وال ـت ــي كــانــت
تضم الفنانني محمود السباع،
وعـبــداملـنـعــم إبــراه ـيــم ومحمد
تـ ــوف ـ ـيـ ــق ،ال ـ ـ ـ ــذي شـ ـجـ ـع ــه ع ـلــى
أن ي ـت ـقــدم الم ـت ـحــانــات املـعـهــد
الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـن ــون امل ـس ــرح ـي ــة،
ب ـعــد أن ي ـح ـصــل ع ـلــى ش ـهــادة
ال ــدب ـل ــوم ،وهـ ــو م ــا ع ـقــد ال ـعــزم
عليه بالفعل.
ويـحـكــي زك ــي قــائــا :الـفـنــان
وف ـ ـيـ ــق ف ـه ـم ــي صـ ــاحـ ــب فـضــل

كـبـيــر ج ــدا ع ـل ـ ّـي ،ف ـهــو أول من
لفت نظري ملوهبتي ،وأول من
ّ
دربـ ـن ــي وع ـلـم ـنــي ف ـن ــون األداء
امل ـس ــرح ــي ،قـبـلـهــا ك ـنــت مـجــرد
عــاش ــق لـلـتـقـلـيــد ،ال أع ــي بــدقــة
أنني أمتلك املوهبة ،لذا سأظل
ممتنا له جدا ،خاصة أن دعمه
لــي فنيا وإنـســانـيــا لــم يتوقف
عـ ـن ــد م ــرحـ ـل ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ف ـق ــط،
ل ـك ـن ـهــا ام ـ ـتـ ــدت مل ــرح ـل ــة تــال ـيــة
حينما قــررت أن أرحــل للقاهرة
لدراسة الفن.
ويـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل :ع ـ ـم ـ ـلـ ــت ت ـح ــت
إدارت ـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي عـ ـ ــدة م ـس ــرح ـي ــات
أثـ ـن ــاء دراس ـ ـتـ ــي ف ــي ال ـثــانــويــة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ح ـي ــث أخ ـ ـ ــرج لــي
عدة مسرحيات ،منها «الطريق
األبيض» ،وجسدت من خاللها
دور األم ـ ـيـ ــر كـ ـ ـي ـ ــوان ،وح ـصــل
الـفــريــق مــن خ ــال ه ــذا الـعــرض
على املركز األول على مستوى
مدارس الجمهورية في مسابقة
اإللـ ـق ــاء وال ـت ـم ـث ـيــل ،ك ـمــا أخ ــرج
ل ـنــا أي ـضــا مـســرحـيــة «الـلـحـظــة
ال ـ ـحـ ــرجـ ــة» لـ ـي ــوس ــف إدريـ ـ ـ ــس،
وأديت فيها دور البطل نصار،
ك ــذل ــك م ـســرح ـيــة «ش ـق ــة غ ـلــط»،
وه ـ ــي واح ـ ـ ــدة م ــن م ـســرح ـيــات
نجيب الريجاني ،كما شجعني
وساعدني وفيق على أن أخرج
ب ـن ـف ـســي ال ـ ـعـ ــروض امل ـســرح ـيــة
ألقـ ـ ـس ـ ــام املـ ـ ــدرسـ ـ ــة امل ـخ ـت ـل ـف ــة،
ألن ــه ك ــان م ــن ض ـمــن األن ـش ـطــة،
ك ـمــا أش ـ ــرت ،أن ي ـقــدم ك ــل قسم
مسرحية منفصلة يتم عرضها
ليلتني على مسرح املدرسة في
شهر رمضان.
فــي هــذا الــوقــت كــان الـفــن قد
ّ
تملك من األسمر اليتيم تماما،
كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ك ـ ــل ج ـل ـس ــات ــه مــع
األص ــدق ــاء ع ـب ــارة ع ــن حــركــات
أو قفشات كوميدية ،ف ــإذا رأى
ف ــاح ــا أو ش ـخ ـص ــا مـ ــا يـسـيــر
ب ـطــري ـقــة غ ــري ـب ــة ك ـ ــان يـقـلــدهــا
بـ ـب ــراع ــة ،ك ــذل ــك لـ ــو اس ـتــوق ـفــه
أسـ ـ ـل ـ ــوب الفـ ـ ــت ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــام أو
غـ ـي ــره ــا مـ ــن تـ ـل ــك ال ـت ـف ــاص ـي ــل،
باختصار كان «يشخص» طوال
الوقت ،وكالعادة أهمل دروسه،
وف ـ ـش ـ ــل ف ـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
الدبلوم عامني متتاليني ،حتى
تم فصله ،ولوال إعجاب الناظر
ك ــام ــل ن ـج ــم ب ـم ــوه ـب ــة األس ـم ــر
ال ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــم ،وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرا ل ـن ـش ــاط ــه
املـســرحــي ،وأي ـضــا تعاطفا مع
ظروفه املعيشية ،ملا دفع له من
جيبه الـخــاص استمارة إعــادة
القيد بشهادة الدبلوم ،وكانت
قيمتها خمسة جنيهات ،وهو
بالطبع رقم كبير جدا في هذه
الـفـتــرة ،وذل ــك بعد أن أخــذ منه
وعــدا أكيدا بضرورة ّأن يجتاز
االمـتـحــان ،وبالفعل وف ــى زكي
ّ
بــالــوعــد ،وتـمــكــن مــن الحصول
ع ـل ــى شـ ـه ــادة ال ــدبـ ـل ــوم ،لـيـبــدأ
بعدها مشوار األلــف ميل نحو
تحقيق حلمه بدراسة التمثيل
ف ـ ــي املـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــالـ ــي ل ـل ـف ـنــون
املسرحية بالقاهرة.
ّ
ف ـ ـمـ ــاذا حـ ـ ـ ــدث ،وهـ ـ ــل ت ـمــكــن
مــن اجـتـيــاز اخ ـت ـبــارات الـقـبــول
باملعهد؟

سناء يونس تتحمس البن الزقازيق
مسقط رأسها
ت ـح ـكــي ال ـف ـن ــان ــة ال ــراحـ ـل ــة سـ ـن ــاء يــونــس
عــن بــدايــة معرفتها بــاألسـمــر الـيـتـيــم ،أنها
ف ــوجـ ـئ ــت ذات يـ ـ ــوم ب ــاتـ ـص ــال مـ ــن ال ـف ـن ــان
وفيق فهمي يدعوها للمشاركة في عرض
مسرحي بعنوان «الوطن» تقدمه فرقة شابة
فــي الــزقــازيــق ،ونـظــرا إلــى أن الــزقــازيــق هي
م ـس ـقــط رأسـ ـ ــي ،ف ـقــد تـحـمـســت لـلـمـشــاركــة،
رغ ــم أنـنــي كـنــت حينها «م ـعــروفــة نسبيا»،
وذلــك إليماني بمجموعة املسرحيني هناك
وبما يقدمونه من أعمال ،وفي اليوم املحدد
لحضوري فوجئت بهم جميعا في انتظاري
على محطة القطار ،وبينهم فتى أسمر تلمع
عيناه ،اقـتــرب مني وعرفني بنفسه قائال:
«أنا أحمد زكي يا أستاذة» ،كان خفيف الدم
وج ــذاب ــا ،وظ ــل يـتـحــدث كـثـيــرا عــن النشاط
امل ـســرحــي ال ــذي ي ـقــومــون ب ــه ،وع ــن أحــامــه
وطموحاته في املسرح ،وبعد هــذا العرض
تــوثـقــت صـلـتــي ب ــه ،وع ـنــدمــا ج ــاء لـلـقــاهــرة

سناء يونس
ليلتحق بمعهد التمثيل ك ــان ي ـتــردد كثيرا
عـلــى مـنــزلـنــا ،ورب ـط ــت ال ـصــداقــة بـيـنــه وبــن
إخ ــوت ــي ،ك ـمــا أن أمـ ــي أح ـب ـتــه ج ـ ــدا ،وكــانــت
تعتبره واحدا من أبنائها.

البقية في الحلقة المقبلة

١٨
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قرقيعان «المهندسين» ...غير
كـعــادتـهــا كــل ع ــام ،أقــامــت جمعية الـمـهـنــدسـيــن حفل
قرقيعان ألطـفــال وأبـنــاء األســر الهندسية وضيوفهم
مساء  20الجاري ،وسط حضور ومشاركة واسعة من
المهندسين والمهندسات.
وتضمنت الفعالية ،التي تم خاللها توزيع القرقيعان
والهدايا ،فقرات منوعة تعبر عن هذه المناسبة قدمتها
فرقة "شــو شاهين" ،لتؤكد أن "قرقيعان المهندسين
غير".
وأعربت المديرة العامة لجميعة المهندسين م .سارة
الـهــويــدي ،وعـضــوة مجلس إدارة الجمعية د .شــروق
الجاسر عن شكرهما لفريق تنظيم الفعالية الذي ضم
المهندسات أحالم حسن ونور الصباغة وفاطمة حياة،
ونورة العمير ،وسهيلة البخيت ،وليلى شاه.
ٔ
العتيبي والهدية مع ابنائهما في القرقيعان

ً
الدكتورة شروق الجاسر تتوسط عددا من المنظمات والمشاركات

ٔ
االطفال مع مقدم الحفل

ٔ
المهندستان سارة الهويدي ومريم الخضير مع مجموعة من االطفال

د .شروق الجاسر تتحدث في الحفل

نور الصباغة وسهيلة البخيت توزعان القرقيعان

ختام مع علم الوطن

جمعية خريجي الجامعة اللبنانية األميركية بالكويت تقيم غبقتها
أقامت جمعية خريجي الجامعة اللبنانية
األميركية ( – )LAUفــرع الـكــويــت ،غبقة
رمضانية فــي فـنــدق مــاريـنــا ،بمشاركة
عــدد مــن خريجي الجامعة وعائالتهم
وأصدقائهم ،الذين استمتعوا باألجواء
الرمضانية المليئة باأللفة وال ــمودة.

وبهذه المناسبة ،قال رئيس الجمعية
ز يــاد قباني ،إن "الجمعية تهدف من
خالل إقامة غبقتها إلى تعزيز أواصر
ال ـع ــاق ــات والـ ـت ــواص ــل ب ـيــن خــريـجــي
ال ـجــام ـعــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وس ــط أج ــواء
عائلية".

ً
القائمة بأعمال السفارة اللبنانية نسرين بوكرم تتوسط عددا من الحضور

صورة جماعية

وأشـ ـ ــاد ق ـب ــان ــي ب ـح ـض ــور عـ ــدد كـبـيــر
من خريجي ( )LAUوأسرهم ،موجها
الشكر والتقدير لتلبية ا لــد عــوة التي
سادت فيها روح األسرة الواحدة بين
أعضاء الجمعية.
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الخرافي :ثقافة العطاء أساس ارتكاز رؤية «زين» واستراتيجيتها
الشركة احتفت بموظفيها في الغبقة بنكهة جيل الثمانينيات
أوضحت «زين» أن غبقتها
الرمضانية من أبرز األنشطة
ّ
ّ
التي تنظمها لموظفيها
على مدار العام ،فهذه
االحتفالية السنوية ال تجدد
روح عمل الفريق الواحد
فحسب ،إنما بمنزلة ميثاق
عمل يتعاهد من خالله
الموظفون مع القيادات
التنفيذية على مواصلة
المسيرة الناجحة لعملياتها.

ً
فخور جدا
بكون شبكة
زين إحدى
أكبر وأقوى
شبكات
االتصاالت

الخرافي

اللمسات
الوجدانية
والمشاعر
الجميلة هي
التي تحقق
السعادة وال
العوائد المادية
فحسب

الخرافي

اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة "زي ـ ـ ـ ـ ــن"
ب ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـي ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـغـ ـبـ ـق ــة
الــرم ـضــان ـيــة ال ـس ـنــويــة الـتــي
أق ــامـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة الـ ــرايـ ــة
بفندق كــورت يــارد مــاريــوت،
وس ــط أج ـ ــواء جـمـيـلــة س ــادت
فيها روح الـعــائـلــة الــواحــدة،
بحضور نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لمجموعة "زي ــن" ب ــدر ناصر
الخرافي ،والرئيس التنفيذي
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات فـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
س ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوت ج ـ ـي ـ ـج ـ ـن ـ ـهـ ــاي ـ ـمـ ــر،
والرئيسة التنفيذية لشركة
"زين الكويت" إيمان الروضان.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بيان
صـحــافــي ،أن فـعــالـيــة الغبقة
الرمضانية هذا العام جاء ت
بـنـكـهــة ج ـيــل ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات،
عندما أخــذ الـفـنــان الكويتي
د ا و د ح ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن  ،ض ـ ـيـ ــف
االحتفالية ،موظفي الشركة
في رحلة زمنية لهذه الفترة
الجميلة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أن
غ ـب ـق ـت ـه ــا الـ ــرم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة مــن
ّ
أب ــرز األنـشـطــة الـتــي تنظمها
ّ
لموظفيها على م ــدار ا لـعــام،
ف ـه ــذه االح ـت ـفــال ـيــة الـسـنــويــة
ال ت ـج ــدد روح ع ـمــل ال ـفــريــق
الواحد فحسب ،إنما بمنزلة
مـ ـيـ ـث ــاق عـ ـم ــل يـ ـتـ ـع ــاه ــد مــن
خالله الموظفون مع القيادات
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة عـ ـل ــى م ــواص ـل ــة
المسيرة الناجحة لعملياتها،
كما أنها فرصة لتعزيز أواصر
ال ـ ــرواب ـ ــط ب ـي ــن أفـ ـ ـ ــراد عــائ ـلــة
"زين".

الثمانينيات
وق ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــرافـ ــي فـ ــي ه ــذه
االح ـت ـفــال ـيــة" :أود أن أرح ــب
بـعــائـلــة زي ــن ف ــي ه ــذه األي ــام
المباركة ،أعــادهــا الله علينا
ً
وع ـل ـي ـك ــم ج ـم ـي ـع ــا ب ــال ـخ ـي ــر،
منتهزا هــذه الـفــرصــة ألعــرب
ً
ل ـك ــم ج ـم ـي ـع ــا عـ ــن س ـعــادت ـنــا
بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات الـ ـت ــي تـحـقـقــت
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،والـ ـت ــي
أوصلت الشركة إلــى المكانة
المتميزة".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،الـ ـت ــي كــانــت
ع ـنــوان احـتـفــالـيــة ه ــذا الـعــام
ً
ً
قائال" :لدينا جميعا ذكريات
جميلة اتجاه الفترة ،والكثير
مـ ـن ــا ت ــرتـ ـب ــط مـ ـع ــه م ـش ــاع ــر
وذك ـ ــري ـ ــات خ ــاص ــة ال يـمـكــن
أن ن ـن ـســاهــا م ــع هـ ــذا الــزمــن
ال ـج ـم ـي ــل ،وال ـ ـيـ ــوم ال أع ـت ـبــر
ً
ً
ه ــذه الـغـبـقــة ح ــدث ــا رس ـم ـيــا،
ب ــل أعـتـبــر نـفـســي بـيــن أهـلــي
وعـ ــائ ـ ـل ـ ـتـ ــي ،ف ــالـ ـفـ ـت ــرة ال ـت ــي
قضيتها داخل زين جعلتني
أشعر أنني في بيتي ،وأنتم
ً
جميعا إخواني وأخواتي".

أداء «زين»
وأعرب الخرافي عن فخره
بما حققته الشركة من ّ
تميز
وتـفـ ّـرد فــي قـطــاع االتـصــاالت
ً
بـ ـق ــول ــه" :ف ـ ـخـ ــور جـ ـ ــدا ب ـكــون
شبكة زين إحدى أكبر وأقوى
ش ـب ـك ــات االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،وه ــي
م ـك ــان ــة وصـ ـل ــت ل ـه ــا بـفـضــل
العمل والـجـهــد الكبير الــذي
ب ــذل ــه ف ــري ــق ال ـق ـطــاع الـتـقـنــي
ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،وأتـ ـ ـح ـ ــدى أي
شخص أن يذهب إلى أوروبا
الـيــوم ،وال يفتقد شبكة زين

ً
الخرافي ُملقيا كلمته خالل الغبقة

الخرافي وجيجنهايمر والروضان خالل الغبقة
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي مــن
أولـ ــويـ ــات عـمـلـنــا خـ ــال هــذه
الـ ـفـ ـت ــرة ،وكـ ـي ــف نـ ـق ــود بـيـئــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول ال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ،ح ـت ــى
نـكــون قــادريــن عـلــى مواجهة
الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ب ـق ــوة
أكثر ،وأعقد أن ما يميزنا هو
جــرأ تـنــا عـلــى التفكير بشكل
مختلف ،وهذا أمر نفتخر به
ً
كثيرا".

في الكويت ،وعلى المستوى
الشخصي أتمنى أثناء سفري
أن أج ــد شبكة تـضــاهــي قــوة
وثبات شبكة زين ،فلكم جزيل
الشكر على هذا الجهد".
ً
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـخـ ــرافـ ــي قـ ــائـ ــا:
"من ناحية األداء التشغيلي،
حـقـقـنــا ف ــي ال ـف ـتــرة الـســابـقــة
م ــؤش ــرات مــال ـيــة ق ــوي ــة على
م ـس ـت ــوى اإليـ ـ ـ ـ ــرادات وح ـجــم
األرب ـ ــاح قـبــل خـصــم الـفــوائــد
والـ ـض ــرائ ــب واالس ـت ـهــاكــات
( ،)EBITDAوصافي األربــاح،
وال ـف ـضــل ف ــي ه ــذا ي ـعــود لله
ً
س ـب ـح ــا ن ــه أوال  ،و لـ ـك ــم أ ن ـتــم
ً
كفريق عمل ثانيا".
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــدرك" :األه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـن ــا ال ت ـك ـم ــن فــي
تحقيق هذه األرقام الممتازة
ف ـح ـســب ،ال ـت ــي ه ــي واج ـب ـنــا
اتـ ـج ــاه مـســاهـمـيـنــا ،ل ـكــن ما
ً
فعال هو ُّ
تغير ثقافة
يسعدني
الـعـمــل ف ــي ال ـشــركــة ،والـ ــروح
الجميلة التي نراها في زين،
ل ـي ــس فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ف ـق ــط بــل
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى كـ ــل ش ــرك ــات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،ف ـن ـحــن س ـع ــداء
بـ ـ ــأداء واج ـب ـن ــا وال ـتــزامــات ـنــا
ات ـج ــاه مـســاهـمـيـنــا ،ون ـجــاح
الـ ـش ــرك ــة فـ ــي م ــواصـ ـل ــة نـمــو
عملياتها ،وفــي نفس الوقت
س ـ ـعـ ــداء بـ ـم ــا ح ـق ـق ـن ــاه عـلــى
مستوى تطور ثقافة العمل".

تكريم قدامى الموظفين

المبادرات
ً
وأف ــاد الخرافي قــائــا" :إذا
ذه ـب ـنــا ألي م ــن الـ ـ ــدول الـتــي
ت ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا زي ـ ـ ــن ،ف ـس ـنــرى
ثقافة العمل نفسها ،والروح
نفسها ،والمبادرات نفسها،
وال ـتــي تــرتـكــز جميعها على
ثـقــافــة الـعـطــاء الـتــي تحدثنا
عـنـهــا ق ـبــل عــام ـيــن ،وال ـي ــوم،
نرى كل موظف وكل فرد في
ّ
ّ
ويطبقها".
يتميز بها
زين
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن اع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاده
بـ ــأن "ال ـل ـم ـس ــات ال ــوج ــدان ـي ــة
والمشاعر الجميلة هي التي
ت ـح ـق ــق الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة ،ول ـي ـســت
الـ ـع ــوائ ــد الـ ـم ــادي ــة ف ـح ـســب،
فـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــوائـ ـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ه ــي
مـســؤولـيـتـنــا وواج ـب ـنــا ،لكن
قـ ـي ــم الـ ـتـ ـس ــام ــح والـ ـت ــواص ــل
وال ـع ـطــاء ه ــي م ــا تـحـقــق لنا
ً
ال ـ ــراح ـ ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة ج ـم ـي ـعــا،
وعندما نطبق هذه المفاهيم
نـ ـ ـ ــرى أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـنـ ـعـ ـك ــس ع ـلــى

الخرافي وجيجنهايمر والروضان ّ
يكرمان أحد الموظفين القدامى
أرقامنا وأدائنا في النهاية ".
واختتم حديثه للموظفين
في هذه االحتفالية قائال "في
الفترة الماضية ،حددنا ثقافة
العطاء لتكون االستراتيجية
التي ترتكز عليها مبادراتنا
ورؤيـتـنــا ،وعملنا على نشر
ال ـم ـح ـب ــة وال ـ ـ ـسـ ـ ــام ،تـمـكـيــن
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ،ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب،
وتـغـيـيــر ث ـقــافــة الـبـيـئــة الـتــي
نعمل فيها ،وهــذا مــا جعلنا
ن ـن ــال ث ـقــة ال ـن ــاس فـيـنــا وفــي
رسالتنا ،وهي الرسالة التي
أص ـب ـحــت واض ـح ــة ح ـتــى في
دعاياتنا الرمضانية كل عام،
وأؤكـ ـ ــد ل ـكــم أن ـن ــا مـسـتـمــرون
عـ ـل ــى نـ ـه ــج ه ـ ـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة،
وه ــذا سبب ثقة الـنــاس فينا
والتزامهم معنا".

التركيز على
التحول الرقمي
من أولويات
عملنا خالل
هذه الفترة

الروضان

ومن ناحيتها ،قالت إيمان
الروضان الرئيسة التنفيذية
لشركة زين الكويت" :نجتمع
ً
معا في هــذه األيــام المباركة
بروح العائلة واحدة ،وأنتهز
هذه المناسبة ألتقدم بجزيل
ال ـش ـك ــر ل ـ ــأخ ب ـ ــدر ال ـخ ــراف ــي
واإلدارة ا لـتـنـفـيــذ يــة وجميع
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن فـ ــي ش ــرك ــة زي ــن
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ومـ ـجـ ـم ــوع ــة زيـ ــن،
ً
فنحن نترجم معا هذه الروح
الـعــائـلـيــة ،وهـ ــذا م ــا يجعلنا
نزداد أكثر قوة".

التحول الرقمي
وأضافت الروضان" :فخورة
ً
ج ـ ــدا ب ـكــل م ــا ح ـق ـق ـنــاه خــال
الفترة الماضية ،فقد نجحنا

ف ـ ــي ت ــأسـ ـي ــس نـ ـ ـم ـ ــاذج ع ـمــل
يحتذى بها في استرتيجية
أعمالنا في التحول الرقمي،
وركزنا منذ البداية ،وسنظل
ً
ً ُ ّ
دائما نركز على العميل أوال".
وت ــابـ ـع ــت ب ـق ــول ـه ــا "ب ــدأن ــا
عـمـلـيــة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي في
قـ ـن ــوات االتـ ـص ــال م ــع قــاعــدة
عـمــائـنــا ،وال ـتــي كــانــت محل
اهـتـمــامـنــا وأول ــوي ــات ـن ــا ،كما
ب ــدأن ــا ن ــرى ف ــي ن ـهــايــة ال ـعــام
ال ـمــاضــي وب ــداي ــة ه ــذا ال ـعــام
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات مــن
القنوات التقليدية ،والتحول
إل ــى الـقـنــوات الــرقـمـيــة ،وهــذا
إن دل على شــيء ،فإنما يدل
عـلــى أنـنــا نسير فــي الطريق
الصحيح".
وب ـي ـنــت بـقــولـهــا "الـتــركـيــز

ال ـجــديــر بــالــذكــر أن "زي ــن"
قامت خــال فعاليات الغبقة
ب ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم ق ـ ـ ــدام ـ ـ ــى م ــوظـ ـف ــي
ً
ال ـش ــرك ــة ،ت ـق ــدي ــرا لـجـهــودهــم
وإس ـهــامــات ـهــم ال ـتــي أضــافــت
الكثير إلــى نجاحات الشركة
عـلــى م ــر ال ـس ـنــوات الـســابـقــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـ ــرض عـمــل
ً
وثائقي تم إعــداده خصيصا
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــرز إنـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــازات ح ـم ـل ــة
"زي ـ ــن ال ـش ـه ــور" الــرمـضــانـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
سـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي كــانــت
واال ً
حافلة بالفعاليات والمبادرات
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــة واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة
واالجتماعية ،حيث أبرز هذا
العمل دور متطوعي الشركة
الـ ــذيـ ــن ش ـ ــارك ـ ــوا فـ ــي ت ـعــزيــز
العمل التطوعي طوال الشهر
الكريم.
وأكدت الشركة أنها اتخذت
شعار "زين الشهور" لحملتها
الرمضانية السنوية ،لما لهذا
الشهر مــن مكانة خاصة في
قلب المجتمع الكويتي ،والذي
تنعكس فيه روح حب الخير
ومساعدة الغير ،مبينة أنها
مستمرة بااللتزام في تقديم
قيمة مضافة للمجتمع ،وهو
م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـه ــا ت ـ ـحـ ــرص عـلــى
ً
تناول القضايا ًاألكثر تأثيرا
في الحياة ،مبينة أن حملتها
جــاء ت لتترجم هــذا التوجه،
ح ـي ــث ت ـح ـم ــل م ـع ـه ــا رس ــال ــة
تحث على التقارب والتراحم
بين جميع أطياف المجتمع.

الروضان تتوسط فريق عمل «زين»

تسالي
مــن  4أحــرف وهــي مدينة تأتي فــي المرتبة الثانية بعد
مانيال كمركز تجاري وتعليمي
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الميالد
بلغة

ً
مـهـنـيــا :تـبــدأ بتحقيق مـشــروع تــأمــل أن تكسب منه
الكثير من المال.
ً
عاطفيا :تسعى إلى مصالحة أو استقرار في حياتك
ً
الـعــاطـفـيــة .اجـتـمــاعـيــا :ت ـبــدو االت ـص ــاالت مــع بعض
األفرقاء والجماعات واألصدقاء في محلها اآلن.
رقم الحظ.53 :
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 1ا
 2س
 3ت
 4و
 5ن
 6ى
 7ا
8
 9ا
 10ب

كلمات متقاطعة

سيبو

كلمة السر

10

2
م
ع
ا
ذ
ب
ن
ج
ب
ل

9

5 4 3
م
ي
ى د ص
ى ك و
غ
ا
ى
ت
ب
ا ز
غ ل
ت ا م
هـ ل س

8

8 7 6
هـ ا د
ا ل ح
ن د و
ى ر
ر د ى
م ن ى
ز ى
ى ل و
د
ن ك ى

7

10 9
ن هـ
ف
ر
ج س
هـ
ا ت
ب ل
ذ
هـ ر
م

6

sudoku

5

8
7
2
5
3
4
9
1
6

4

6
5
4
1
2
9
3
7
8

3

3
1
9
7
8
6
5
2
4

2

9
8
1
3
5
2
4
6
7

1

 23يوليو  22 -أغسطس

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تخف من اعتماد طريقة جديدة في عملك
وتغيير األساليب السابقة.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـعــرف إل ــى حبيب جــديــد بـعــدمــا مــررت
بظروف عاطفية مريرة.
ً
اجتماعيا  :قــد تهتم بحركة اجتماعية أو ثقافية
وتوظف خبرتك في هذا المجال .رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :من الممكن أن تحصل على قرض أو أن تجني
بعض المال من استثمار لك.
ً
عاطفيا :يوم ممتاز للتعبير فيه عن محبتك لشريك
عمرك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تؤدي دورا نافذا في محيطك وتصبح
ً
محطا ألنظار.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تتأخر في تسديد بعض االستحقاقات المالية مـهـنـيــا :ي ـحــذرك الـفـلــك مــن الـمـجــازفــة والـمـغــامــرة،
ً
ً
فالظروف غير مناسبة بتاتا.
وتأمل في دفعها قريبا.
ً
ً
عاطفيا :يحتاج الحبيب إلى دليل من قلبك فال تبخل عاطفيا :تخوض تجربة عاطفية واعدة ،وقد تودي
الى اتخاذ قرار حاسم.
عليه.
ً
ً
اجتماعيا :فترة اجتماعية صاخبة بأحداثها وتحتاج اجتماعيا :استعمل حس الفكاهة عندك لمعالجة ما
يطرأ من سوء تفاهم.
فيها إلى التفكير والهدوء.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

الميزان
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األسد

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

7
2
6
9
4
8
1
3
5

 -1دولة أوروبية عاصمتها تالين – والد.
 -2أسلم وعمره  81سنة.
 -3حروف متشابهة – يفاجئه.
 -4عاصمة بنجالديش – في البيض.
 -5مجوهرات – مادة قاتلة (م).
 -6بطل فيلم «جواز بقرار جمهوري».
 -7ممر مائي يربط بحري أيجة ومرمرة.
 -8آمن بالله وحده (م) – متشابهان – حبي.
 -9خبراء بغوامض األمور.
 -10أضاع ماله فيما ال ينبغي (م) – مرتفع – أصلح.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الحلول

ً
أفقيا:

ً
عموديا:

ً
ً
ً
مهنيا :ال تخض صراعا مهنيا مع زميل ال تعرف مداه.
ً
عاطفيا :تشعر بالسعادة تغمر صورك ،ألن الحبيب
مخلص ويحبك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تخوض نقاشا مفيدا في إحدى الندوات،
ً
وقد يكون سياسيا.
رقم الحظ.17 :

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

كلمات متقاطعة

 -1من يجهل القراءة والكتابة – مصالحة.
 -2ممثل كوميدي مصري راحل.
 -3رياضة من الفنون القتالية.
 -4من األسماء الخمسة (م) – أبدل – لمس.
 -5رسول – ما يلبس فوق الثياب.
 -6من األلوان (م) – آمال.
 -7أباح – ملبس – حرف عطف.
 -8حيوان هجين – يلوذ.
 -9الكامل – زمن طويل.
 -10عاصمة فنلندا.

 21مارس  19 -أبريل
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العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا  :تخضع لضغوطات تدفعك إ لــى اعتماد نمط مهنيا :يتالقى برجك مع برج يثير بعض النزاعات
التي تقع عليك بقوة.
يختلف عن أسلوبك في العمل.
ً
ً
عاطفيا :يتحتم عليك اتخاذ قرار عاطفي موجع إن لم عاطفيا :تتمتعان اليوم بانسجام قــوي ،وتتفقان
ً
معا على المصارحة الصادقة.
تصطلح األمور بينكما.
ً
ً
اجتماعيا :يجب أن أحــذرك من بعض األمــور التي قد اجـتـمـ ًـاعـيــا :ال يـشــوب تعاملك لــوالــديــك أي شائبة
وحسنا تفعل .رقم الحظ.44 :
تضرب استقرارك العائلي .رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :يفرض المسؤولون عليك توجهات جديدة ال مهنيا :لحسن الحظ فقد تحرز أربــاحــا مهمة في
ً
مطلع هذة الفترة.
ترضيك دائما.
ً
ً
عاطفياّ :
هدئ روعك فقد تطرأ أزمة مع شريك العمر
عاطفيا :نزاع عاطفي لم يكن له مبرر لكنه وقع بسبب
تحتاج إلى تفاهم وروية.
غيرتك الشديدة.
ً
ً
اجتماعيا :بعض التراجع في صحة أحد أفــراد البيت اجتماعيا :تتسبب لك العالقات العائلية بمشاكل
أنت بغنى عنها اآلن .رقم الحظ.2 :
تقلق بالك .رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ً
مهنيا :تتوفق بظروف مناسبة تخدم مصالحك وتقوم مهنيا :مفاجأة ســارة جــدا فــي نطاق عملك وربــح
بتوظيفات مالية.
وفير قد تجني.
ً
ً
عاطفيا :تجنب الغيرة وخاصة بدون سبب يذكر فهي عاطفيا :بعض التصرفات العدائية تجاه الحبيب
ً
أصل المشاكل بينكما.
تؤلمه كثيرا وتجعله يبتعد عنك.
ً
ً
ّ
صحية
اجتماعيا :سارع إليجاد الحلول كلما وقعت مشكلة ،اجـتـمــاعـيــا :يـصــاب أحــد المقربين بوعكة
وال تترك األمور تتفاقم .رقم الحظ.56 :
وتضطر للبحث عن العالج األفضل .رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

21

مسك وعنبر

•
العدد  / 4126الجمعة  24مايو 2019م  19 /رمضان 1440هـ

ً
العنزي« :معهد المسرح» شهد اهتماما
بالتطوير التكنولوجي واإللكتروني

أقام حفل تخرج لدفعة  2019 - 2018بحضور الملحم
احتفل المعهد العالي للفنون
المسرحية بتخريج دفعة عام
 2019-2018باألقسام
األربعة :تمثيل وإخراج  -نقد
وأدب  -ديكور  -تلفزيون.

مشاهدات

أخطاء حفل الزفاف في «زلزال»
شهدت الحلقة  16من مسلسل «زلزال»،
بطولة الفنان محمد رمضان ،عدة أخطاء
في المشاهد الخاصة بحفل زفاف الفنان
محمود حجازي والفنانة هنادي مهنى،
مــن حيث التوقيت الــزمـنــي ال ــذي ينتمي
إل ــى األش ـه ــر األولـ ــى م ــن األل ـف ـيــة الـثــالـثــة،
إال أن طاقم العمل استخدم عدة أساليب
في إضــاء ة القاعة ،واألزيــاء كانت حديثة
وتعود إلى السنوات القريبة.
كما ظهرت أغنيات في الحفل ال تنتمي
إلى السنة نفسها ومنها نشيد العاشقين
لـلـفـنــانــة م ــاج ــدة ال ــروم ــي ،وأغ ــان ــي علي
حميدة.

محمد رمضان

اتهامات لـ «كلبش  »3بعدم المنطقية
الملحم والعنزي يتوسطان الطالب

نسعى لمزيد
من االهتمام
والرعاية
للنهوض
بالمعهد
العالي للفنون
للمسرحية

الملحم

ت ـحــت رع ــاي ــة وزيـ ــر الـتــربـيــة
وزيــر التعليم العالي د .حامد
العازمي ،احتفل المعهد العالي
لـلـفـنــون لـلـمـســرحـيــة بـتـخــريــج
دفعة عام  2019-2018باألقسام
األربـعــة (تمثيل وإخ ــراج  -نقد
وأدب  -ديكور  -تلفزيون) ،حيث
أناب العازمي الوكيل المساعد
للشؤون اإلدارية والمالية لمياء
الملحم.
وأل ـق ــت الـمـلـحــم كـلـمــة بـهــذه
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،هـ ـ ـن ـ ــأت خ ــال ـه ــا
الـ ـحـ ـض ــور ب ــال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـيــل،
وبـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـت ـ ـفـ ــوق
والنجاح ،ونصحتهم باالجتهاد
م ـس ـت ـق ـب ــا م ـ ــن أجـ ـلـ ـه ــم وأج ـ ــل
مجتمعهم ووطنهم.
وأثنت الوكيلة الملحم على
ج ـه ــود إدارة ال ـم ـع ـهــد ال ـعــالــي
ل ـل ـف ـنــون ال ـم ـســرح ـيــة ،ووعـ ــدت
الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ب ـص ـف ـت ـه ــا اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ب ـمــزيــد
مـ ــن االهـ ـتـ ـم ــام والـ ــرعـ ــايـ ــة ،مــن
ق ـب ــل وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي،
والمسؤولين فيها.
ثم ألقى عميد المعهد د .علي
ال ـع ـن ــزي كـلـمــة ق ــال ف ـي ـهــا« :فــي
الوقت الذي يزف المعهد فلذات
أكباده وأكبادكم ،فإنه ينظر إلى
المستقبل باستبشار وبخير»،
داعيا الطلبة «ألن يشاركوا بقوة

وتـصـمـيــم فــي مـعـتــرك الـحـيــاة،
بعد أن تسلحوا بـســاح العلم
والثقافة».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـن ــزي« :ق ـب ــل أن
أوجه كلمتي إلى أبنائنا الطلبة،
أود أن أستعرض معكم البيئة
الـصـحـيــة ال ـتــي عــاش ـهــا ه ــؤالء
الـطـلـبــة عـلــى الـمـسـتــوى الفني
والثقافي خالل األشهر القليلة
الماضية».
وأردف« :بثقة مطلقة بالله،
وبدعم كامل من القائمين على
وزارة التعليم العالي ،وبتعاون
م ـس ـت ـمــر مـ ــن ق ـب ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
كـ ـ ـ ـ ـ ــوادر الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ال ـم ـخ ـل ـص ــة
م ــن أس ــات ــذة ،إداريـ ـي ــن وطـلـبــة،
اسـتـطـعـنــا بـحـمــد ال ـلــه وشـكــره
إنـجــاز وإنـتــاج وتقديم العديد
من األعـمــال الفنية خــال العام
ا ل ـ ــدرا س ـ ــي  ،2019-2018مـثــل
مسرحية مسك عن سيرة األديب
الراحل إسماعيل فهد إسماعيل،
وال ـتــي تــم عــرضـهــا م ــرة أخــرى
ألول م ــرة بــال ـت ـعــاون مــع مــركــز
جابر الثقافي».
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان هـ ـن ــاك اي ـضــا
«أوب ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــر،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـن ـفــط،
وهناك مسرحية راويــة األفــام
ال ـتــي ش ــارك ــت ضـمــن مـهــرجــان
الشباب ،وال أنسى الحدث األهم

م ـس ــرح ـي ــة ال ـص ـق ــر عـ ــن س ـيــرة
المخرج الراحل صقر الرشود،
على مسرح المعهد».
وم ـضــى ال ـع ـن ــزي« :ال أنـســى
اهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـع ـه ــد ب ـم ـش ــارك ــات
الطلبة داخ ــل وخ ــارج الكويت،
ومنها فوز الطالبة قمر خاجة
وال ـط ــال ــب زيـ ــد ال ـم ــا بــالـمــركــز
األول والـ ـث ــال ــث ف ــي ال ـم ـعــرض
ال ـف ـن ــي ال ـم ـش ـت ــرك ل ـمــؤس ـســات
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،ومـ ـش ــارك ــة
الطالب بدر األستاذ في ملتقى
الشارقة ألوائل المسرح العربي
ضـمــن فـعــالـيــات أيـ ــام الـشــارقــة
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـ ـ ــدورة  ،29وهــي
إن ـ ـج ـ ــازات قـ ــد يـ ــراهـ ــا ال ـب ـعــض
بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا خـ ـط ــواتـ ـن ــا
األولى ،للوصول إلى طموحاتنا
الكبرى ،التي نتمناها لمعهدنا
العريق».

حسابات رسمية
وأردف« :عالوة على ما سبق
ف ـق ــد ش ـه ــد ال ـم ـع ـه ــد االه ـت ـم ــام
بـ ــال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي
واإللكتروني ،من خالل اعتماد
ال ــرص ــد اإلل ـك ـتــرونــي ف ــي لـجــان
الـكــونـتــرول ،وإن ـشــاء حسابات
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة خـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ــالـ ـمـ ـعـ ـه ــد
ع ـلــى ج ـم ـيــع م ــواق ــع ال ـتــواصــل

االجـتـمــاعــي ،وربـطـهــا بالهيئة
الـ ـع ــام ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ووزارة
التعليم العالي».
وتــابــع الـعـنــزي« :ال يفوتني
اإلشـ ـ ــارة إل ــى تــرم ـيــم وتـجــديــد
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ـه ــد،
وتمديد كيبل الكهرباء لمبنى
التلفزيون ،واستحداث قاعات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز ال ـم ـع ـه ــد
وتـ ــأه ـ ـي ـ ـلـ ــه الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ذوي
االحتياجات الخاصة في جميع
مرافقه».
وأضاف« :إن حصول أبنائنا
عـ ـل ــى مـ ــؤهـ ــل الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس
فــرصــة لخدمة الــوطــن ،فهنيئا
لـلــوطــن بـكــم وهـنـيـئــا لـنــا بـهــذا
ال ـ ــوط ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـط ــاء وب ـق ـي ــادت ــه
الرشيدة ،التي بذلت وما زالت
كل غال ونفيس ،وبــدون من أو
أذى ،لتهيئتكم لـهــذه المراحل
المتقدمة مــن حياتكم العلمية
والعملية».
ث ـ ــم أل ـ ـقـ ــت الـ ـخ ــريـ ـج ــة ش ـهــد
المزيدي كلمة الخريجين ،قالت
فيها إن من دواعي سرورها أن
تلقي كلمة الخريجين نيابة عن
زمــائـهــا ،وعـبــرت فيها عــن كل
معاني الشكر واالمـتـنــان «لكل
من أتاح لي فرصة المثول أمام
هذا الحشد الكريم لتنقل مشاعر
إخوانها الطالب والطالبات».

أمير كرارة

اتهم عدد كبير من المشاهدين مسلسل
«كلبش» بجزئه الثالث ،بطولة أمير كرارة،
بعدم المنطقية في عدد من المشاهد خالل
آخــر حلقتين ،حيث انتقد البعض مشهد
اج ـت ـمــاع وزراء ال ـطــاقــة ال ـع ــرب ،واخ ـتــراق
اإلرهــاب لالجتماع بشكل ســاذج ،ودخول
اإلرهابيين من بوابات الفندق بالمتفجرات
واألسلحة ،دون أي تفتيش أو احتياطات
أمـنـيــة ،رغــم معرفة األم ــن مسبقا بوجود
أخطار قد تحيط باالجتماع ،كما أنــه من
المفترض أن يتم عقد اللقاء في مكان أكثر
أمنا من الفندق الذي تم الهجوم عليه.
وطالت االنتقادات مشهد تعاون بعض
ال ـض ـب ــاط ،م ـثــل «أشـ ـ ــرف م ـص ـي ـل ـحــي» ،مع
اإلرهابيين لتنفيذ رغباتهم مقابل إعطائه
الـ ـ ــدواء لــزوج ـتــه ،وات ـه ـمــوا ص ـنــاع العمل
بإهانة األجهزة األمنية ،وأنه من غير الالئق
ظهور هذه األجهزة بهذا الشكل مهما كانت
الضغوط.

جمال الردهان وتألق مستمر
للعام الثاني على التوالي
يغرد الفنان جمال الردهان
خارج سرب األداء التقليدي،
بـ ـ ــدور م ـت ـم ـيــز فـ ــي مـسـلـســل
«أمنيات بعيدة» مع الفنانة
هدى حسين ،ورسخ الردهان
أقدامه هذا العام في منطقة
قـ ـلـ ـم ــا يـ ـن ــافـ ـس ــه فـ ـيـ ـه ــا أح ــد
ع ـب ــر أداء م ـت ــزن ومـنـضـبــط
ل ـش ـخ ـص ـيــة م ــرك ـب ــة ت ـج ــاوز
بها كــل األدوار الـتــي قدمها
من قبل.

جمال الردهان

«نجوم الفن واإلعالم» كرم الفائزين بجوائز دورته الرابعة
المبارك حصد أوسكار اإلبداع وداود وأسمهان والمنصور والنبهان األفضل
●

محمد جمعة

احـتـفــل مـهــرجــان «نـجــوم الفن
واإلعـ ـ ـ ـ ــام» ،الـ ـ ــذي ي ـق ــام بــرعــايــة
رج ــل األعـ ـم ــال فـ ــواز ال ـح ـســاوي،
بدورته الرابعة ،مساء أمس األول،
وشهد الحفل حضورا كبيرا من
المكرمين والشخصيات العامة،
ب ـي ـن ـمــا انـ ـ ــاب راعـ ـ ــي ال ـم ـه ــرج ــان
عـبــدالـلـطـيــف ال ـح ـســاوي لتكريم
ال ـف ــائ ــزي ــن ،وق ـ ــدم فـ ـق ــرات الـحـفــل
المذيعتان نــور العبدالله ور يــم
النجم ،كما شاركت المذيعة إيمان
نجم في تقديم فقرة االفتتاح.
ب ــدأ الـحـفــل ب ـعــرض بــانــورامــا
ل ـل ـم ـهــرجــان ،ث ــم ت ــاب ــع الـحـضــور
كلمة تلفزيونية مسجلة لراعي
المهرجان فواز الحساوي ،الذي
أكــد دعمه للمهرجان الــذي يقوم
سـ ـن ــوي ــا ب ـت ـت ــوي ــج ن ـ ـجـ ــوم ال ـف ــن
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،م ـث ـم ـن ــا دور وج ـه ــد
مـ ــؤسـ ــس ورئ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـه ــرج ــان
اإلع ــام ــي ج ـم ــال الـ ـع ــدوان ــي ،ثم
قدمت كلمات تلفزيونية مسجلة
لعدد من المكرمين في المهرجان،
أعقبتها فقرة موسيقية.
بعدها ألقى مؤسس ورئيس
المهرجان جمال العدواني كلمة
ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،أع ــرب خاللها
عن عميق شكره وتقديره للرعاية

الـكــريـمــة الــداع ـمــة م ــن قـبــل رجــل
األع ـمــال ف ــواز الـحـســاوي ،والــذي
حرص على تبني واحتضان هذا
المهرجان منذ انطالقته قبل 3
سنوات.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي إلـ ـ ــى أن
إدارة ا لـ ـمـ ـه ــر ج ــان ع ـم ـل ــت مـنــذ
شـ ـه ــور عـ ـل ــى ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـه ــذه
الـ ـ ــدورة ،وال ـتــي تـحـتـفــي بتكريم
أصحاب الـمـبــادرات االجتماعية
واإلنسانية ،وصناع الفن ،ونجوم
الرياضة ،والمبدعين في مجاالت
اإلعالم.
ووفاء وتقديرا لمسيرته الفنية
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـح ــاف ـل ــة بـ ــاإلبـ ــداع
والـتـمـيــز ق ــدم ع ــرض تـلـفــزيــونــي
بعنوان «لمسة وفــاء» ،استعرض
مسيرة وبصمات الفنان القطري
القدير الراحل عبدالعزيز جاسم،
ث ــم أل ـقــى رئ ـيــس لـجـنــة التحكيم
د .س ـل ـي ـمــان ال ـع ـس ـعــوســي كلمة
أكد فيها شفافية وحياد اللجنة
بــاخ ـت ـيــار ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي جــوائــز
ال ـم ـهــرجــان ،مـثـمـنــا دور اللجنة
المنظمة للمهرجان.

مراسم التكريم
بعدها انطلقت مراسم التكريم،
بداية بفريق مهرجان «نجوم الفن

المكرمون في لقطة تذكارية
واإلعالم» ،المكون من رئيس لجنة
التحكيم د .سليمان العسعوسي،
والمشرف العام للحفل المخرج
ي ـح ـيــى عـ ـب ــدال ــرض ــا ،والـ ـم ــدي ــرة
الـفـنـيــة الـفـنــانــة أبـ ــرار الـمـفـيــدي،
وبـ ـع ــده ــا تـ ــم ت ـك ــري ــم شـخـصـيــة
المهرجان المخرج علي الريس،
والذي أناب عنه بالحضور نجله
أحمد الريس.
ثـ ــم أعـ ـل ــن عـ ــن الـ ـف ــائ ــزي ــن فــي
الـ ـتـ ـك ــري ــم ب ـ ـجـ ــائـ ــزة األوس ـ ـك ـ ــار
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وهـ ـ ــم الـ ـشـ ـي ــخ فـهــد
المبارك الصباح أوسكار لإلبداع

ال ــدرام ــي االذاعـ ـ ــي ،وال ـ ــذي ألـقــى
كلمة بهذه المناسبة أعرب فبها
عن شكره وتقديره للجنة القائمة
للمهرجان ،مثمنا تكريم إذا عــة
الكويت التي تتبوأ دوما الريادة
والحضور والتميز.
ك ـمــا ت ــم ت ـكــريــم خ ــول ــة م ـبــارك
ال ـح ـســاوي أوس ـك ــار ل ــإب ــداع في
الـ ـعـ ـم ــل اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي وال ـ ـخ ـ ـيـ ــري،
وه ـي ـفــاء ع ــادل أوس ـك ــار لــإبــداع
الدرامي التلفزيوني عن مسلسلي
«الديرفة» و«أمي دالل».
وتتويجا للجهود التي بذلوها

محمد الشعيبي :أستعد لفيلم سينمائي بعد مسرحية
العيد «خطوات الشيطان»
●

عزة إبراهيم

كشف الفنان محمد الشعيبي عــن ظـهــوره في
فيلم سينمائي سيتم اإلعالن عنه بعد العيد ،وأنه
بمجرد االنـتـهــاء مــن عــرض مسرحيته «خـطــوات
ال ـش ـي ـطــان» ،سـيـتــم ال ـبــدء فــي تـصــويــر الـفـيـلــم مع
ً
مجموعة كـبـيــرة مــن ا لـنـجــوم ،مضيفا أن الفيلم
سيمثل إضافة حقيقية في مشواره الفني.
وقال الشعيبي في تصريح صحافي أمس ،إنه
ً
منشغل حاليا باالستعدادات لعرضه المسرحي
الـجــديــد فــي الـعـيــد مــن خ ــال مسرحية «خـطــوات
الـشـيـطــان» لـلـمـخــرج عـبــدالـلــه الـمـسـلــم ،والـمــؤلــف
عـبــدالـعــزيــز الـمـسـلــم ،عــن قـصــة مـحـمــد الـكـنــدري،

والمقرر عرضها على مسرح النادي العربي بمجرد
انتهاء الشهر الكريم.
وأضــاف أن البروفات التحضيرية للمسرحية
ً
ً
ً
تعمل يوميا استعدادا للعرض ،مؤكدا أن الموسم
الجديد سيحمل العديد من المفاجآت التي تبهر
الجمهوري مــن خــال عــرض رعــب كوميدي غاية
فــي الحبكة والقصة اإلبــداعـيــة .وأوضــح أن دوره
في المسرحية متعدد ويجسد شخصيات مختلفة
ستبهر الـجـمـهــور ،بــاإلضــافــة إل ــى ح ـضــور قــوي
للفنانين أبـطــال العمل وهــم عبدالعزيز المسلم،
وعبدالله المسلم وانتصار الشراح ،ومرام البلوشي،
ومحمد عبدالعزيز المسلم ،وعبدالرحمن الهزيم،
وفوز الشطي ،وفهد ليلي ،ومشعل الشايع.

محمد الشعيبي

وتميزوا بها في األعمال الدرامية
وال ـبــرام ـج ـيــة ف ــي ش ـهــر رم ـضــان
الجاري ،تم تكريم الفائزين ،وهم
اإلعالمي غالب العصيمي أفضل
برنامج حواري في «بالعربي مع
غالب» ،وأفضل شاشة رمضانية
تلفزيون الكويت ،وتسلمها وكيل
وزارة االعـ ــام الـمـســاعــد لقطاع
ال ـت ـل ـف ــزي ــون سـ ـع ــود الـ ـخ ــال ــدي،
وأف ـضــل إذاعـ ــة رمـضــانـيــة إذاع ــة
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـعـ ــام مـ ــديـ ــر إدارة
البرنامج العام سعد الفندي.
وت ـ ـ ــم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار «الـ ــديـ ــوان ـ ـيـ ــة»

أفضل برنامج إذاعــي رمضاني،
وت ـس ـل ـم ـه ــا الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
طالل الياقوت في محطة «نبض
ال ـك ــوي ــت» ،وب ــدري ــة طـلـبــة أفـضــل
ن ـج ـم ــة ك ــوم ـي ــدي ــة فـ ــي مـسـلـســل
«أنــا عندي نــص» ،وداود حسين
أ ف ـ ـضـ ــل دور أول عـ ــن مـسـلـســل
«م ـ ـ ــوض ـ ـ ــي قـ ـطـ ـع ــة م ـ ـ ــن ذه ـ ـ ـ ــب»،
وأسمهان توفيق أفضل دور أول
مسلسلي «الديرفة» و«العاصفة»،
وجـ ــاسـ ــم ال ـن ـب ـه ــان أفـ ـض ــل دور
تراثي لمسلسل «ال موسيقى في
األح ـ ـمـ ــدي» ،وم ـح ـمــد الـمـنـصــور

أ فـضــل أداء تمثيلي متناغم عن
مسلسل «الديرفة».
وح ـصــل ال ـف ـنــان طـ ــارق العلي
على جائزة أفضل مسلسل إذاعي
درامـ ـ ــي «أزواج ولـ ـك ــن» ،ومـحـمــد
دحام الشمري أفضل مخرج درامي
 2019عــن مسلسل «ال موسيقى
فــي األح ـمــدي» ،وعبدالله السيف
أفضل منتج لمسلسل متكامل «ال
موسيقى في األحمدي».
وأفضل كاتبة درامية رمضانية
 2019مـنــاصـفــة ل ـهــذا ال ـع ــام بين
الكاتبة منى الشمري وهبة مشاري

ح ـم ــادة مـسـلـسـلــي «ال موسيقى
فــي األح ـمــدي» و«دفـعــة الـقــاهــرة»،
أم ــا ج ـمــال ال ــرده ــان أف ـضــل نجم
درام ـ ـ ـ ــي عـ ــن م ـس ـل ـس ــل «أمـ ـنـ ـي ــات
بعيدة» ،وإبراهيم الحربي أفضل
دور متميز فــي مسلسل «حضن
الشوك».
وهدى الخطيب أجمل حضور
ع ــن دورهـ ـ ــا ف ــي مـسـلـســل «اف ـ ــراج
م ـش ــروط» ،ودوره ـ ــا عــن مسلسل
«أنـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـنـ ـ ــدي نـ ـ ـ ـ ـ ــص» ،ومـ ـحـ ـم ــد
العجيمي أفـضــل حـضــور درامــي
عـ ــن م ـس ـل ـس ـلــي «ومـ ـ ـ ــا أدراك مــا
أمـ ـ ــي» ،و»مـ ـن ــي وف ـي ـن ــي» ،وزهـ ــرة
ال ـخ ــرجــي أف ـض ــل أداء رمـضــانــي
ف ــي مـسـلـســل ال ـع ــاص ـف ــة ،وال ـه ــام
ال ـف ـضــالــة ع ــن أدائـ ـه ــا الـتـمـثـيـلــي
المبدع عن مسلسل «وما أدراك ما
أم ــي» ،وعلي كاكولي أفضل دور
ثان في مسلسل «ال موسيقى في
األحمدي» ،وبثينة الرئيسي أفضل
دور ثــان فــي مسلسل «الــديــرفــة»،
وميس كمر أفضل دور مؤثر في
مسلسل «حدود الشر».
وحصد طالل البرجس جائزة
أف ـضــل م ـخــرج تـلـفــزيــونــي ،2019
وإيمان نجم أفضل مذيعة إذاعية
 ،2019وحـصــة الـلــوغــانــي أفضل
مــذيـعــة تلفزيونية  ،2019وعلي
أحمد أفضل مذيع شاب .2019

ناصر القصبي :جزء ثالث من «العاصوف»
لم نستقر على مالمحه
ح ــل ن ـج ــوم مـسـلـســل «الـ ـع ــاص ــوف» ضـيــوفــا
على حلقة أمــس األول مــن بــرنــامــج «مجموعة
إنسان» ،لإلعالمي علي العلياني ،على قناة ،mbc
وأبــرزهــم الفنان ناصر القصبي وريــم عبدالله
وحبيب الحبيب وعبداإلله السناني وعبدالعزيز
السكيرين ومخرج العمل مثنى صبح .وعرض
ال ـبــرنــامــج ع ــدة م ـقــاطــع م ــن كــوال ـيــس مسلسل
«العاصوف» قبل الحديث عن تفاصيل المسلسل،
و قــال الفنان ناصر القصبي إن فكرة مسلسل
«العاصوف» بدأت على اعتبار أنه مسلسل من
أج ــزاء مـتـعــددة ،ولــم يكن يعلم متى سينتهي،
وكانت الفكرة استعراض مرحلة السبعينيات
كاملة وعرض هذا.

وكـشــف صـنــاع المسلسل عــن كواليس بناء
ديكورات المسلسل ،التي تتناسب مع هذه الفترة
الزمنية ،مشيرين إلى أن البناء والتحضيرات
استغرقت شهرين الستحضار كل تفاصيل فترة
السبعينيات إلى الشاشة ،واستغرق التصوير 6
أشهر كاملة ،واستعانوا بما يقارب  800شخص
للظهور في مشهد بالحرم الشريف ،وان عدد
الممثلين بالمسلسل وصل الى  80ممثال.
وعن تقديم جزء ثالث من «العاصوف» ،قال
القصبي إن هناك بالفعل جــزء ا ثالثا ،لكن لم
يستقروا على ترتيباته ومالمحه ،مضيفا انه
يفضل أال يزيد العمل على  3أجزاء.
ناصر القصبي

ةديرجلا
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برلين على خط خفض التوتر ...وإيران تحاول شن هجوم مضاد
• طهران« :أبراهام لينكولن» ابتعدت مسافة  700كيلومتر ...وأبلغنا الوسطاء رفضنا التفاوض
حاول اإليرانيون شن هجوم
مضاد على الضغوط األميركية،
معتبرين أن تراجع احتماالت
حدوث حرب أميركية هو
انتصار .وبينما تتسارع
االتصاالت والمبادرات الدولية
الرامية إلى خفض التوتر،
وآخرها دخول برلين على خط
أعلنت طهران أنها
التهدئةً ،
تلقت عروضا أميركية جديدة
للتفاوض لكنها رفضتها.

الجيش األميركي
يؤكد مواصلة
تحركاته بالمنطقة
و«البنتاغون»
تقترح إرسال
 10آالف جندي

دخلت برلين ،أم ــس ،على خط
مساعي خفض التوتر في المنطقة
بين الواليات المتحدة وإيران.
وقال مصدر دبلوماسي ألماني
لـ "رويترز" ،إن ينس بلوتنر مدير
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي وزارة
الـخــارجـيــة األلـمــانـيــة زار طـهــران،
أمـ ــس ،لــاجـتـمــاع م ــع مـســؤولـيــن
إي ــران ـي ـي ــن ف ــي م ـح ــاول ــة لـتـهــدئــة
التوترات في المنطقة ،واحتماالت
الحفاظ على االتفاق النووي الذي
أبرم في عام .2015
وقال مصدر دبلوماسي ألماني
لـ "رويترز" ،إن "الموقف في الخليج
والمنطقة والوضع المتعلق باتفاق
فيينا الـنــووي خطير ج ــدا .هناك
خطر حقيقي من حدوث تصعيد...
في الموقف ،الحوار مهم جدا".
جـ ــاء ذلـ ـ ــك ،بـيـنـمــا أكـ ــد ك ـي ــوان
خسروي المتحدث باسم المجلس
األع ـل ــى لــأمــن ال ـقــومــي اإلي ــران ــي،
أم ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ـجـ ـ ــددا ،أن ـ ـ ــه ل ـ ــن ت ـج ــرى
مـفــاوضــات مــع واشـنـطــن ،مجددا
بذلك الـتــزام طـهــران بالتعميمات
التي أصدرت منذ بداية التصعيد
الحالي ،وكانت "الجريدة" انفردت
ب ـن ـشــرهــا وتـ ـن ــص ع ـل ــى ض ـ ــرورة
عــدم الحديث بــأي شكل عن قبول
التفاوض ،وعــدم التهديد بإغالق
مضيق هرمز ،في محاولة لتقويض
استراتيجية الرئيس دونالد ترامب.
وق ــال خ ـس ــروي ،إن مسؤولين
من عدد من الــدول زاروا إيــران في
اآلونــة األخيرة "معظمهم يمثلون
الواليات المتحدة" ،لكن رسالة إيران
لـهــم كــانــت حــازمــة ،مضيفا "دون
استثناء ،تلقوا رسالة عن صالبة
ومقاومة األمة اإليرانية".
وت ــاب ــع" :ق ـل ـنــا ب ـص ــراح ــة ،إنـنــا
سنواصل هذا الطريق ،ولن تكون
ه ـن ــاك م ـف ــاوض ــات م ــع واش ـن ـطــن
طــالـمــا لــم تغير سلوكها وتــؤمــن
بحقوق إيران".
وك ــان رئـيــس الـ ـ ــوزراء الـعــراقــي
ع ــادل عبدالمهدي أعـلــن أن بــاده
س ـت ــرس ــل وف ــدي ــن إل ـ ــى واش ـن ـطــن
وط ـه ــران للمساعدة "ف ــي احـتــواء
التوتر" بينهما .وقام وزير خارجية
سلطنة عـمــان يــوســف بــن علوي
بــزيــارة لطهران االثنين الماضي،
ال ـت ـقــى خــال ـهــا ن ـظ ـيــره اإلي ــران ــي
جواد ظريف.
وعلمت "الجريدة" ،أن بن علوي
س ـلــم اإلي ــران ـي ـي ــن رس ــال ــة خــاصــة
لـلـمــرشــد األع ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي،
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن ف ـ ـح ـ ــوى االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
ال ـتــي أجــرت ـهــا ع ـمــان م ــع الـجــانــب
األم ـيــركــي .وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" أن
الــوزيــر العماني نقل لإليرانيين

سلة أخبار
هل نشرت واشنطن
 F35في األردن؟

نشر موقع "انتيل سكاي"
اإلسرائيلي المتخصص
بالمراقبة الجوية صورا
جوية قالت انها لنشر القوات
األميركية  16مقاتلة  F35في
قاعدة األزرق الجوية شرق
العاصمة االردنية عمان.
وفي حال صحت المعلومات
فستكون هذه أكبر عملية نشر
لمقاتلة  F35فائقة التطور
منذ دخولها الخدمة خارج
الواليات المتحدة.

نائب عراقي :لن نستقبل
التعزيزات األميركية

جنود إيرانيون خالل تجديد العهد في مرقد الخميني في طهران أمس (إرنا)
ً
اق ـتــراحــا بعقد لـقــاء بين الرئيس
ترامب وخامنئي ،أو مع الرئيس
ح ـســن روح ــان ــي ف ــي ح ــال حصل
ع ـلــى ت ـفــويــض ك ــام ــل لـلـتـفــاوض.
وقال مصدر لـ "الجريدة" ،إن الجانب
العماني اقترح اج ــراء مفاوضات
استكشافية على مستوى الخبراء
في مسقط.
وأفاد موقع "ديبكا" اإلسرائيلي
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري بـ ـ ـ ــأن م ـن ــدوب ـي ــن
أميركيين وإيرانيين موجودون في
قطر أو العراق بهدف التوصل إلى
اتفاق يخفف التوتر .وكان رئيس
لـجـنــة األمـ ــن ال ـقــومــي والـسـيــاســة
الخارجية فــي البرلمان اإليــرانــي
حشمت الله فالحت بيشه ،دعا قبل
أيام إلى حوار إيراني -أميركي في
الـعــراق أو قطر ،يكون هدفه إدارة
التوتر المتصاعد في المنطقة.
وب ــدا أن تـصــريـحــات خـســروي
جـ ــزء م ــن م ـح ــاول ــة إي ـ ـ ــران تغيير
تكتيتها م ــن ض ـبــط ال ـن ـفــس الــى
مـحــاولــة شــن هـجــوم مـضــاد .وقد
ص ـعــد ال ــرئ ـي ــس ح ـســن روح ــان ــي
ووزي ـ ــر خــارج ـي ـتــه مـحـمــد ج ــواد
ظريف من لهجتهما فيما يخص
األزمة ،وبدا أن استراتيجتهما في
رفض المفاوضات تحت التهديد قد
تنجح بعد أن تراجعت احتماالت
شن حرب شاملة.
وقال حسام الدين آشنا مستشار
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
في رسالة على "تويتر" إلى وزير
الخارجية األميركي مايك بومبيو،
إن االنتشار العسكري األميركي في
المنطقة استفزاز متعمد.
وأض ــاف آشنا باإلنكليزية" :ال
يمكن أيها الوزير بومبيو أن تأتي
بــالـسـفــن الـحــربـيــة إل ــى منطقتنا
وت ـس ـمــي هـ ــذا ردعـ ـ ــا .هـ ــذا يسمى
اس ـت ـف ــزازا .ه ــذا يجبر إيـ ــران على
إظهار ردعها الخاص ،الذي تسميه
أنت استفزازا .هل ترى الدائرة؟".
وفاجأ المرشد اإليراني األعلى
عـلــي خامنئي روح ــان ــي وظــريــف
بــانـتـقــادهـمــا ،وال ـنــأي بنفسه عن
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي الـ ــذي أبـ ــرم عــام

 ،2015مع القوى العالمية ،قائال،
إن رئيس البالد ووزير الخارجية
لم يتصرفا كما كان يرغب بالنسبة
لتطبيق االتفاق.
وأضاف خامنئي ،في تعليقات
ن ـش ــره ــا م ــوق ـع ــه ال ــرسـ ـم ــي عـلــى
اإلن ـتــرنــت" :إل ــى حــد م ــا ،لــم أقتنع
بالطريقة التي طبق بها االتفاق
النووي .في كثير من األحيان ،ذكرت
الرئيس ووزير الخارجية" بذلك.
وتابع "ال أثق كثيرا بالوسيلة
الـتــي دخــل بها (االت ـفــاق الـنــووي)
ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ ...وأب ـل ـغ ـن ــا مـ ــرارا
الرئيس ووزير الخارجية وأرسلنا
لهم إخطارا".
وعـ ـ ـل ـ ــى نـ ـح ــو مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،ق ــال
خامنئي ،إن الـشـبــاب اإليرانيين
س ـ ـي ـ ـش ـ ـهـ ــدون زوال إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
والحضارة األميركية.

صراع إرادات
واع ـت ـبــر رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ــان
العامة للقوات المسلحة اإليرانية
الـ ـل ــواء مـحـمــد ب ــاق ــري ،أم ـ ــس ،إن
الـمــواجـهــة بـيــن إيـ ــران وال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ه ــي "صـ ـ ــراع إرادات"،
معتبرا أن واشنطن تضخم خطر
الـحــرب ،وأن طـهــران انتصرت في
الحرب النفسية.
وقال باقري ،إن "القوات المسلحة
االيــران ـيــة مستعدة للقضاء على
أي مـعـتــد" ،مضيفا أن "ال ـظــروف
الجديدة لمواجهة النظام الفرعوني
األم ـي ــرك ــي تـسـتــدعــي م ــن الشعب
االي ـ ــران ـ ــي الـ ــوجـ ــود ف ــي س ــاح ــات
الجهاد".
وأوضــح أنه "في هذه االوضاع
الحساسة التي يقف فيها العدو
ً
ً
عاجزا ومهزوما أمــام إرادة ايــران
ال ـ ـثـ ــوريـ ــة والـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـح ـ ــاول فـيـهــا
اس ـت ـخ ــدام ق ــدرات ــه االع ــامـ ـي ــة ،ال
يتواني للحظة في تضخيم خطر
الحرب المزعومة ،كما أن سلسلة
ردود االفـعــال القوية على الحرب
ال ـن ـف ـس ـي ــة الـ ـت ــي اط ـل ـق ـه ــا ال ـع ــدو
واستعراض اإلرادة الراسخة في
استخدام منظومة الردع الدفاعية

لمواجهة العدو يمكن أن تظهر زوال
قوة أميركا وحلفائها أكثر من أي
وقت مضى".

قائد البحرية اإليراني
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ق ــائ ــد ال ـب ـحــريــة
اإليرانية العميد حسین خانزادي،
أمس ،إن حاملة الطائرات األميركية،
"أبراهام لينكولن" ،قد ابتعدت عن
سواحل إيران مسافة غير مسبوقة.
ورجع خانزادي ذلك إلى خشيتها
م ــن الـ ـص ــواري ــخ اإلي ــرانـ ـي ــة فيما
تتصاعد المخاوف من نشوب حرب
بين البلدين.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء الـطـلـبــة
اإليرانية (إيسنا) ،عن قائد القوات
ال ـب ـحــريــة ف ــي ال ـج ـيــش اإلي ــران ــي،
العميد حسین خــانــزادي" :حاملة
الطائرات األميركية تقف اليوم على
بعد  700كيلومتر بعيدا عن حدود
الجمهورية اإلسالمية ،وهذا األمر
لم يحدث في التاريخ من قبل".
وت ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــع" :عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــرج
األميركيون من الخليج الفارسي
ف ـ ـهـ ــذا يـ ــؤكـ ــد أن ـ ـهـ ــم يـ ـخـ ـش ــون أن
تــدمــر تجهيزاتهم العسكرية من
الصواريخ اإليرانية الموجودة في
الخليج الفارسي وبحر عمان ،لذلك
هم فروا ووقفوا بعيدا عن حدودنا".
ونقلت وكالة فارس لألنباء عن
الميجر جـنــرال غــام علي رشيد،
أمس األول ،قوله" :إذا كانت أميركا
ال ـم ـج ــرم ــة وح ـم ــات ـه ــا ال ـغــرب ـيــون
واإلق ـل ـي ـم ـي ــون ال ي ـ ـجـ ــرؤون على
الـ ــدخـ ــول ف ــي م ــواج ـه ــة عـسـكــريــة
مباشرة مــع بــادنــا ،فذلك بسبب
روح الـمـقــاومــة والـتـضـحـيــة لــدى
الشعب والشباب" .كما نقلت وكالة
فـ ـ ــارس ع ــن ق ــائ ــد آخ ـ ــر بــال ـحــرس
الثوري قوله ،إن الحرس والجيش
اإليــرانــي يسيطران سيطرة تامة
على شمال مضيق هرمز.
ونسبت الوكالة إلى علي فدوي
قوله" :كل شيء في شمال مضيق
هرمز تحت سيطرتنا" ،وذلــك في
إش ـ ــارة إلـ ــى ال ـم ـض ـيــق ال ـ ــذي يقع
عند حافة الخليج الشرقية ويمر

منه نحو خمس النفط المستهلك
عالميا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ـ ــدوي ل ـ ـ ـ "فـ ـ ـ ـ ــارس":
"(ت ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــات) الـ ـسـ ـف ــن ال ـح ــرب ـي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة تـحــت
السيطرة الكاملة للجيش اإليراني
والحرس الثوري".

الجيش األميركي
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،قـ ـ ـ ــال ال ـج ـي ــش
األميركي ،إنه سيواصل التحليق
واإلبـ ـح ــار أيـنـمــا يـسـمــح الـقــانــون
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي .وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـك ــابـ ـت ــن ب ـيــل
أوربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وه ـ ـ ــو مـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
القيادة المركزية األميركية" :نحن
مـسـتـعــدون مــع حلفائنا لضمان
ح ــري ــة ال ـم ــاح ــة والـ ـت ــدف ــق ال ـحــر
للتجارة عبر المنطقة الـتــي تقع
ت ـحــت ن ـط ــاق م ـســؤول ـيــة ال ـق ـيــادة
المركزية".

تعزيزات
في غضون ذلــك ،ستقدم وزارة
ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة (ال ـب ـن ـتــاغــون)
خططها إلى البيت األبيض إلرسال
ما يصل الى  10آالف جندي إضافي
ال ــى مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط في
خطوة من شأنها تعزيز الدفاعات
ضد التهديدات اإليرانية المحتملة،
بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد
برس عن مسؤولين أميركيين.
وأضاف المسؤولون ،إنه لم يتم
بعد اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن،
وليس من الواضح ،إن كان البيت
األبيض سيوافق على إرسال كل أو
بعض القوات المطلوبة .موضحين
أن هذه الخطوة ال تأتي ردا على أي
تهديد جديد من إي ــران ،بل ترمي
إلى تعزيز األمن في المنطقة.
وفي وقت سابق ،أعلن مسؤوالن
أميركيان ،أن وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) تبحث إرس ــال قــوات
إضافية إلى الشرق األوسط وسط
توتر مع إيران.
وكشف المسؤوالن ،أمس األول،
أن "البنتاغون" تدرس طلبا إلرسال
 5000جندي إضــافــي إلــى الشرق

األوس ــط وس ــط الـتــوتــر مــع إي ــران،
بحسب ما أفادت "رويترز".
وأفــاد المسؤوالن ،بــأن القيادة
المركزية األميركية هي التي قدمت
الطلب ،وليس من الواضح ما إذا
ك ــان "الـبـنـتــاغــون" سـتــوافــق عليه.
إلى ذلــك ،أوضــح أحد المسؤولين
أن طبيعة القوات المطلوبة ستكون
دفاعية.
وأع ـلــن وزي ــر الــدفــاع األميركي
بالوكالة باتريك شاناهان ،الثالثاء
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أن تـ ـح ــرك الـ ــواليـ ــات
المتحدة التي نشرت حاملة طائرات
وقــاذفــات فــي الخليج أت ــاح "وقــف
مخاطر هجمات ضــد أميركيين"
تشنها إيـ ــران ،مضيفا "نـحــن في
فترة ال تزال فيها المخاطر مرتفعة،
وتقتضي مهمتنا التأكد أال يخطئ
اإليرانيون في الحسابات".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ــديـ ـ ــة الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
االستخبارية التي استندت إليها
اإلدارة األمـيــركـيــة لتبرير إرس ــال
حــام ـلــة ط ــائ ــرات وقـ ــاذفـ ــات "ب ــي-
 "52وب ــارج ــة وب ـطــاريــة صــواريــخ
ب ـ ــات ـ ــري ـ ــوت مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـص ــدي
لتهديدات إيرانية محتملة.
إلى ذلــك ،قال الوزير األميركي:
"ت ـحـ ّـدث ـنــا ع ــن ت ـه ــدي ــدات ووقـعــت
هجمات" ،في إشــارة إلى "األعمال
الـتـخــريـبـيــة" ض ــد أربـ ــع سـفــن في
الخليج.
وت ــاب ــع "مـ ــا أري ـ ـ ــده ه ــو تــأكـيــد
ً
مــوثــوقـيــة ال ـم ـع ـلــومــات" ،مضيفا
ً
أن "إج ــراءات ـن ــا كــانــت ح ــذرة ج ــدا،
وقــد تمكنا من درء مخاطر وقوع
هجمات ضد أميركيين".
ولـ ــدى س ــؤال ــه ع ــن تصريحات
للرئيس األميركي دونالد ترامب
التي خفف فيها من وقع التهديد
ّ
الوشيك الذي قد تشكله إيران قال
ش ــان ــاه ــان" :ه ـن ــاك خ ـط ــر ،ونـحــن
نـتــولــى الـتـعــامــل م ـعــه" .وتــابــع "ال
يـعـنــي ذلـ ــك أن ال ـت ـه ــدي ــدات الـتــي
ً
حددناها قد زالت" ،مضيفا "أعتقد
أن ردنا الحذر قد أعطى اإليرانيين
الوقت للتفكير".
طهران  -وكاالت

هل تصل إعادة هيكلة «الحرس» إلى رقبة جهاز استخباراته؟
•

طهران  -فرزاد قاسمي

بعد أعوام من الخالفات بين الحكومات
اإليرانية المتعاقبة والحرس الثوري ،بشأن
وظيفة "جهاز استخبارات الحرس الثوري"،
ً
بدأت تتواتر أخيرا تقارير مفادها أن قرار
ح ــل ه ــذا ال ـج ـهــاز الـمـثـيــر لـلـجــدل ودمـجــه
بــوزارة االستخبارات تم اتخاذه ،في إطار
ما يقول محللون إنه عملية تغييرات كبيرة
في هيكلية الحرس الثوري.
وجاءت هذه التقارير ،بعد أن تجاهلت
التعيينات األخ ـي ــرة فــي ال ـحــرس الـثــوري
تعيين قــائــد جــديــد لـجـهــاز اسـتـخـبــارات
الـ ـح ــرس ،الـ ــذي درجـ ــت الـ ـع ــادة أن يعينه
المرشد األعلى ،وأن يكون هذا على اتصال
مباشر به.
وكــانــت وكــالــة أن ـبــاء "تـسـنـيــم" التابعة
لـلـحــرس ،قــامــت األس ـبــوع الـمــاضــي بنشر
خبر حذف بعد دقائق ،مفاده أن التعيينات
الـ ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي ش ـم ـلــت تـسـمـيــة حسين
ً
ً
ســامــي ق ــائ ــدا ج ــدي ــدا ل ـل ـحــرس ال ـث ــوري،
واللواء الشيخ حسين طائب مساعدا لقائد
الـحــرس للشؤون األمنية ،والعقيد حسن
ً
محقق رئيسا لجهاز "أمن الحرس الثوري"،
أتــت فــي إط ــار ق ــرار خامنئي ،القائد العام
لـلـقــوات المسلحة ،بــإيـجــاد تـغـيـيــرات في
هيكلية الحرس.

وأكد أحد مسؤولي الحرس لـ"الجريدة"
أن األخير بدأ يشهد تغييرات في تركيبته
وأركــانــه ،وأن هناك ق ــرارات بإلغاء بعض
األقـســام ،خصوصا في المجاالت األمنية
واالق ـت ـصــاديــة الــداخ ـل ـيــة ،ال ـتــي تضع
الحرس في مواجهة مباشرة
م ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،بـ ـع ــد
ت ـقــاريــر سلبية عن
الحرس رفعت إلى
المرشد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر إن
ه ــذه القضية
ت ـ ـ ـ ــم ب ـح ـث ـه ــا
ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــع
ت ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــص
مصلحة النظام،
والمجلس األعلى
لألمن القومي ،بشكل
مفصل ،وتــم رفــع تقرير
ع ــن ت ــدخ ــات ب ـعــض عناصر
الحرس في شؤون ال تعنيهم واستغاللهم
مناصبه ،مستندين إلى الحصانة األمنية
والعسكرية التي يتمتعون بها.
ً
وأش ـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن ه ـنــاك تـخــوفــا
م ــن امـ ـس ــاك ج ـه ــاز واحـ ـ ــد ب ـه ــذا ال ـك ــم من
القدرات العسكرية واألمنية واالقتصادية

وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـ ــن ش ــأن ــه أن ي ـ ـ ــؤدي ال ــى
تحويل الحكم في البلد إلى نوع من الحكم
العسكري ،وأن أي خليفة المرشد الحالي
لــن ي ـكــون باستطاعته مــواجـهــة العسكر
ً
مستقبال.
وحـ ـس ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ،ف ــإن
التقرير طالب المرشد
بـ ـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـي ــر
بـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ــت،
وعـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا
األساس اتخذ
خ ـ ــامـ ـ ـنـ ـ ـئ ـ ــي
قـ ـ ـ ــرار إيـ ـج ــاد
ت ـ ـ ـغ ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــرات
أس ــاسـ ـي ــة فــي
بنية الـحــرس،
وأن أحد أسباب
عــزل الـلــواء الركن
مـحـمــد جـعـفــري من
منصبه كقائد للحرس
كان معارضته الشديدة لهذه
التغييرات.
وأوضـ ــح الـمـصــدر أن ه ــذه التغييرات
تشمل دمج جميع األجهزة األمنية بوزارة
االستخبارات التي يشرف عليها المرشد
ً
ً
فعليا بشكل مباشر ،لكن تبقى ظاهريا تحت
مظلة الحكومة.

وأكد أن التغييرات لن تقتصر على جهاز
استخبارات الـحــرس بــل ستشمل أقساما
أخـ ــرى ،لـكــن الـمــرشــد يـصــر عـلــى أن تبقى
العملية داخلية لعدم إثارة الشكوك.
ً
وأثــار جهاز استخبارات الحرس جدال
ً
واس ـعــا بعد قيامه فــي الـسـنــوات األخـيــرة
باعتقاالت شملت شخصيات في مناصب
حكومية وآخرين يملكون حصانة برلمانية،
وذل ـ ــك دون أي ح ـكــم ق ـضــائــي وسجنهم
فــي سـجــون خــاصــة .ورب ـمــا ك ــان موضوع
الـ ــوفـ ــاة ال ـغ ــام ـض ــة أو بـ ــاالحـ ــرى اغ ـت ـيــال
البروفسور كاووس سيد امامي ،وهو أحد
اساتذة شؤون حفظ البيئة في البالد ،أحد
المواضيع التي أدت إلــى حمالت واسعة
ضد هذا الجهاز.
واعتقلت استخبارات الحرس الثوري
سيد إمامي وتالميذه ومساعديه ،واصرت
ع ـل ــى ان ـ ــه جـ ــاسـ ــوس ،رغ ـ ــم رف ـ ــض وزارة
االستخبارات براءته .وتوفي سيد امامي
بظروف غامضة قبل أيام من محاكمته.
وك ــذل ــك ان ــدل ـع ــت م ــواج ـه ــة ب ـيــن وزارة
االستخبارات بعد أن قام جهاز استخبارات
الحرس باعتقال عدد من مستشاري الوفد،
الذي انجز المفاوضات النووية مع مجموعة
 ،1+5واتهموا بأنهم جواسيس ،األمر الذي
نفته اسـتـخـبــارات الـحـكــومــة بــل أك ــدت أن
بعض هؤالء يتعاون معها بشكل وثيق.

أكد النائب في البرلمان
العراقي عن تحالف الفتح
محمد البلداوي أمس أن
"القوى السياسية العراقية
لن تسمح بدخول جندي
أميركي واحد جديد الى
البالد" ،في معرض تعليقه
على التقارير عن نية وزارة
الددفاع األميركية ارسال 10
آالف جندي الى المنطقة في
ظل التوتر مع إيران .وأشار
البلداوي إلى أن "الكتل
السياسية موحدة بشأن
األزمة بين واشنطن وطهران
وترفض أن تكون األراضي
العراقية منطلقا لالعتداء على
أي دولة".

واشنطن تعفي
بغداد من العقوبات

أكد القائم بأعمال السفارة
األميركية في بغداد جوي
هود أمس األول أن "الواليات
المتحدة أعفت العراق من
الحظر على إيران ويمكنه
ً
شراء الطاقة منها" ،موضحا
أن "ما يهم أميركا عدم تأثر
االقتصاد العراقي بأية أزمة
وتشجيع اآلخرين على
االستثمار في العراق ودعم
مؤسساته بكل المجاالت".

«القناة « :»13ثغرة برية»
في الحرب مع «حزب الله»

نشرت "القناة  "13اإلسرائيلية
سلسلة تقارير تحت عنوان
"حرب لبنان الثالثة" من اعداد
المعلق العسكري ألون بن
ديفيد .وأشار أحد التقارير
الى أن كبار ضباط الجيش
السابقين يحذرون من
الدخول في حرب جديدة مع
حزب الله ،معتبرين أن قدرات
الجيش البرية مشكوك فيها
رغم تحسن استعداده الجوي
واتساع بنك أهدافه من حوالي
ً
 260هدفا خالل حرب 2006
الى أكثر من ألفي هدف.
وبينما تحدث "العقيد أمير"
قائد قاعدة سالح الجو في
رمات ديفيد بثقة عن تطوير
قدرات الهجوم وازدياد
الفعالية التشغيلية بشكل
كبير لقواته ،أشار نائب
رئيس األركان السابق اللواء
يائير جوالن إلى أن "المشكلة
داخل الجيش اإلسرائيلي،
تتمثل في تآكل غريزته
الهجومية ،فال يمكن كسب
الحرب بدون مناورة برية،
وبالتالي يجب أن يخضع
الجيش لتغيير عقلي".

23
بيلوسي تدعو إلى اجتماع طارئ لبحث عزل ترامب
ً
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 4126الجمعة  24مايو 2019م  19 /رمضان 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

الرئيس غادر غاضبا اجتماعا مع قادة الديمقراطيين بالكونغرس ...و %60من الناخبين ال يريدونه لوالية ثانية

التعاون في ً
أخذت آمال ً
واشنطن منعطفا جديدا
نحو األسوأ ،إذ أنهى الرئيس
دونالد ترامب بشكل
األميركي ً
مفاجئ اجتماعا مع زعيمي
الحزب الديمقراطي في
الكونغرس ،كان من المقرر
أن يركز على خطط تطوير
البنية التحتية في البالد ،مما
دفع رئيسة مجلس النواب
الديمقراطية نانسي بيلوسي
إلى الدعوة الجتماع طارئ
ومغلق للبحث في إمكانية عزل
ترامب.

وصـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـ ـصـ ـ ــدامـ ـ ــات ب ـيــن
الرئيس األميركي دونالد ترامب
والديمقراطيين ذروتـهــا ،أمس
األول ،بعدما ثار غضب ترامب،
بسبب التحقيقات المستمرة
في عالقات حملته االنتخابية
المفترضة مع روسيا ،في حين
اتهمته رئيسة مجلس النواب
الديمقراطية نانسي بيلوسي
بـ «إخفاء» معلومات في تحقيق
المحقق الـخــاص روب ــرت مولر
بـ ـش ــأن الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ــروس ـ ــي فــي
انتخابات  ،2016وهو ما يمكن
ً
أن يعتبر تصرفا يستدعي عزله.
وأنـ ـ ـهـ ـ ــى تـ ـ ــرامـ ـ ــب الـ ـغ ــاض ــب
ً
اج ـت ـم ــاع ــا ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
م ــع ب ـي ـلــوســي وزعـ ـي ــم األق ـل ـيــة
الديمقراطية في مجلس الشيوخ
تشاك شومر بعيد  3دقائق من
ً
ب ــدئ ــه ،مـعـلـنــا أن ــه ال يستطيع
ا لـتـعــا مــل معهما بـشــأن البنية
التحتية وغيرها مــن القضايا
األساسية في البالد ،إال بعد أن
يتم إغالق «التحقيقات الزائفة».
وأمـ ــس ،دع ــت بـيـلــوســي (79
ع ــام ــا) ال ـن ــواب الــديـمـقــراطـيـيــن
صباح أمس ،إلى اجتماع طارئ
مغلق للبحث في إمكانية عزل
تــرامــب ( 74عــامــا) ،وهــو إجــراء
ال تحبذه.

بيلوسي وشومر

ترامب كان
ً
أقل استعدادا
من بوتين
خالل لقائهما
في 2017

تيلرسون

وع ـ ـقـ ــب م ـ ـ ـغـ ـ ــادرة ب ـي ـلــوســي
وشــومــر البيت األب ـيــض ،قالت
رئيسة مجلس النواب ،إن ترامب
رب ـمــا ارت ـكــب مـخــالـفــات «يمكن
أن ت ــؤدي إل ــى عــزلــه» مــن خــال
تجاهل مذكرات اإلحضار التي
أصدرها الكونغرس على خلفية
ت ـح ـق ـيــق مـ ــولـ ــر ،م ـش ـ ّـب ـه ــة ذل ــك
بعملية التستر ا لـتــي أسقطت
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــراحـ ـ ــل ريـ ـتـ ـش ــارد
نيكسون ،مضيفة« :هذا الرئيس

ترامب
ّ
في المقابل ،شن ترامب ،الذي
سارع إلى عقد مؤتمر صحافي
م ــرتـ ـج ــل فـ ــي ح ــديـ ـق ــة الـ ـ ـ ــورود

بالبيت األ ب ـيــض بـعــد لحظات
م ــن م ـ ـغـ ــادرة الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن،
ً
هـجــومــا ح ـ ــادا ع ـلــى خـصــومــه،
قائال ،إن «التوصل إلى أرضية
مشتركة سيكون مستحيال في
هــذه ال ـظــروف .مــا قــامــا بــه يعد
إساءة».
وقال عن تقرير مولر« :الكلمة
األخيرة ،لم يكن هناك تواطؤ ،لم
يكن هـنــاك تعطيل ،أنــا ال أقــوم
بعمليات إخفاء».
وأض ــاف« :ب ــدال مــن أن أدخــل
ً
سعيدا إلى اجتماع ،دخلت ألرى
أشخاصا قالوا إنني أتستر .أنا
ال أفعل ذلك .فكروا في القضية،
تحقيق مولر شمل  500شاهد،
واآلن تأتي بيلوسي ،وتقول إن
الرئيس يتعمد التستر؟.
ورأى أ نـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـت ـ ـع ـ ـيـ ــن ع ـل ــى
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراطـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء
«ت ـح ـق ـي ـقــات ـهــم ال ــوه ـم ـي ــة» لـكــي
يتمكن الجانبان من العمل من
أج ــل تـطــويــر الـبـنـيــة الـتـحـيـتــة.
وك ـ ــان ت ــم ال ـح ــدي ــث ع ــن مـســاع

لتوفير  2تريليون دوالر لهذا
الشأن.
ورد ع ـل ـي ـه ـمــا تـ ــرامـ ــب عـبــر
سلسلة تغريدات.
وكـ ـت ــب« :إن ـ ــه أمـ ــر م ـح ــزن أال
تتمكن نانسي بيلوسي وشاك
شــومــر أب ــدا مــن رؤي ــة أو إدراك
الـ ــوعـ ــود ال ـك ـب ــرى ال ـق ــائ ـم ــة فــي
بالدنا».
وأض ــاف« :يمكنهم مواصلة
ه ــذه ال ـح ـمــات ال ـش ـع ــواء الـتــي
كلفت  40مليون دوالر ،وكانت
مضيعة للوقت والجهد للجميع
فـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا ،أو الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
العمل» .وخلص ساخرا« :نانسي
أشكرك على صلواتك ،أعلم أنك
صادقة!»
وف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــور آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أظـ ـه ــر
اسـ ـتـ ـط ــاع ل ـ ـلـ ــرأي ،أن أغـلـبـيــة
كبيرة من الناخبين يعتقدون أن
ترامب ال يستحق والية ثانية.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة «ذا هـيــل»
عــن اسـتـطــاع نـشــرتــه «جامعة
مونماوث» بوالية نيوجيرسي،

أن  37فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ف ـ ـقـ ــط مــن
الناخبين يعتقدون أنه يتعين
إع ــادة انـتـخــابــه ،مـقــابــل  60في
المئة قــالــوا إنـهــم يعتقدون أن
ال ــوق ــت حـ ــان ألن ي ـك ــون ه ـنــاك
شخص آخر في البيت األبيض.

إقرارات الرئيس
وب ـي ـن ـم ــا ي ـت ـش ـبــث ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـم ــوق ـف ــه الـ ــرافـ ــض
لكشف إقــراراتــه الضريبية ،اال
ّ
المشرعين في والية نيويورك
أن
صـ ـ ــاد قـ ـ ــوا ،أ مـ ـ ــس األول ،عـلــى
مشروع قانون قد يتيح كشف
هـ ــذه االقـ ـ ـ ـ ــرارات خ ــاف ــا لــرغـبــة
الرئيس.
والـقــانــون الـجــديــد ،الــذي من
المتوقع أن يوقعه حاكم الوالية
الديمقراطي أندرو كيوموّ ،
يمهد
الطريق أمام مسؤولي الضرائب
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم ب ـعــض
المستندات المتعلقة بترامب
الى الكونغرس.

وك ـ ـيـ ــومـ ــو مـ ـ ـع ـ ــارض ش ــرس
لترامب ،لذا من شبه المؤكد أنه
سيضع توقيعه على القانون.

تيلرسون
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ق ــال وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق ري ـك ــس
تـيـلــرســون ،إن تــرامــب ك ــان أقــل
اسـتـعــدادا مــن نظيره الــروســي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن خ ــال اللقاء
ا ل ــذي جمعهما ع ــام  ،2017ما
أضـ ـع ــف م ــوق ــف ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
األميركيين.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات
تيلرسون ،الــذي أقــالــه ترامب
م ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـص ـ ـبـ ــه ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــارس
الماضي ،في إطار تقييمه أمام
لجنة في الكونغرس الثالثاء،
لـ ـكـ ـيـ ـفـ ـي ــة مـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـم ـحــادثــات الـتــي
جرت مع بوتين في هامبورغ
عام .2017
(واشنطن  -وكاالت)

وزير خارجية ألمانيا :القوميون والشعبويون يسعون إلى تدمير قارتنا
دعي ناخبو الــدول األعضاء الــ 28في االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ل ـ ــادالء بــأصــوات ـهــم لـلـمــرة الـتــاسـعــة
في التاريخ النتخاب ممثلين لهم في البرلمان
األوروبي.
وب ـ ــدأ ال ـبــري ـطــان ـيــون وال ـه ــول ـن ــدي ــون ،أم ــس،
ال ـت ـصــويــت الن ـت ـخ ــاب مـمـثـلـيـهــم ف ــي ال ـبــرل ـمــان
األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي ان ـت ـخــابــات ت ــرج ــح اسـتـطــاعــات
ال ــرأي أن يحقق المشككون فــي ج ــدوى الــوحــدة
األوروبية نجاحا فيها .وسيصوت أكثر من 427

لجنة االنتخابات« :مخالفات»
ألغت نتائج إسطنبول

سفن أميركية تبحر
عبر مضيق تايوان

إشارة االنتخابات األوروبية تنطلق من بريطانيا وهولندا
مليون ناخب في الدول الـ 28األعضاء في االتحاد
األوروب ــي الختيار  751نائبا أوروب ـيــا فــي هذه
االنتخابات التي تستمر حتى األحد.
ولــن تعلن النتائج رسميا قبل مساء األحــد،
ع ـنــدمــا ت ـك ــون ك ــل دول االتـ ـح ــاد ق ــد ان ـت ـهــت من
التصويت.
ّ
وتحتل االنتخابات األوروبية المرتبة الثانية
في حجمها بالعالم بعد االنتخابات التشريعية
في الهند.

سلة أخبار

أكدت اللجنة العليا
لالنتخابات في تركيا ،أنها
استندت إلى سلسلة من
ً
المخالفات ،خصوصا فيما
يتعلق باختيار مسؤولي
مراكز االقتراع ،في قرارها
بإلغاء انتخابات بلدية
اسطنبول التي جرت في
مارس.
وفي وثيقة من  250ورقة،
نشرتها اللجنة بعد مرور
أكثر من أسبوعين على
إعالنها إعادة االنتخابات
في  23يونيو ،أوضحت
اللجنة أن «المخالفات
ُ
اعتبرت وقائع قوضت
مصداقية االنتخابات».
(إسطنبول  -رويترز)

ّ
ترأست النائبة المسلمة إلهان عمر جلسة لمجلس النواب ،أمس األول ،وعلقت على األمر
في تغريدة على «تويتر» أرفقتها بصورتها مترئسة الجلسة «هذا الشرف لي .كل يوم
أشعر بالتواضع لخدمة الناس في مجتمعي».
يعرقل العدالة ،ومتورط بإخفاء
معلومات» .وهــي المرة األولــى
ال ـت ــي ت ـطــالــب ب ـي ـلــوســي بـعــزل
ترامب.
ورغم اتهامها لترامب بإخفاء
معلومات ،فــإن بيلوسي لفتت
إل ـ ــى أن اتـ ـ ـخ ـ ــاذ خ ـ ـطـ ــوة ل ـب ــدء
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـ ــزل ال ــرئـ ـي ــس قـبــل
انتخابات  2020تحمل مخاطر
س ـيــاس ـيــة ،خ ـصــوصــا أن مثل
هذه الخطوة لن تمر في مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ ال ـ ـ ــذي ي ـه ـي ـمــن عـلـيــه
الجمهوريون.
وروت بيلوسي ما حدث في
االجـتـمــاع الــذي لــم يـتــم .وقالت
إن «الرئيس كان عديم االحترام،
دخــل الــى الغرفة .والكالم الذي
قاله ،ال أستطيع حتى وصفه».
وفيما يتعلق بالتعاون في
قضايا البنى التحتية ،قالت:
«لـقــد رف ــض ،وأش ـعــر بالدهشة
ل ـ ـمـ ــاذا ف ـع ــل هـ ـ ـ ــذا؟ .صـ ـل ــوا مــن
أجل رئيس الواليات المتحدة،
وللواليات المتحدة».
أم ــا شــومــر فــوصــف اإلن ـهــاء
الــدرامــات ـي ـكــي لــاج ـت ـمــاع بــأنــه
«حجة معدة مسبقا» ،مضيفا:
«م ــا ح ــدث ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
ص ــادم ج ــدا» ،مــن دون الــدخــول
في تفاصيل.
ونـقـلــت صـحـيـفــة «واشـنـطــن
بــوســت» عــن شهود أف ــادوا بأن
الــرئـيــس تــأخــر  15دقـيـقــة على
االجتماع مع بيلوسي وشومر،
ولم يجلس أو يسلم على أحد،
بل اتهم بيلوسي بتصريحات
«سـيـئــة جـ ــدا» ،وخ ــرج م ــن دون
انتظار رد.

دوليات

وفــي هولندا ،تشير االستطالعات إلــى تقدم
حزب «منتدى الديمقراطية» المشكك في الوحدة
األوروبية وفي النظريات المتعلقة بتبدل المناخ،
في مواجهة الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك
روتي الذي دعا إلى تجمع كبير للناخبين لقطع
الطريق على الشعبويين.
وقال زعيم «منتدى الديمقراطي» تييري بوديه
هذا األسبوع إن «االتحاد األوروبــي أصبح دولة
مهيمنة ،وهذا هو بالتحديد نوع األمور التي نريد

وقفها» .وتشير آخر استطالعات الرأي إلى أن هذا
الحزب سيفوز بما بين  3و 5مقاعد من أصل 26
مقعدا مخصصة لهولندا.
وف ــي بــري ـطــان ـيــا ،ب ــدأ ال ـنــاخ ـبــون الـتـصــويــت
الختيار ممثليهم في البرلمان األوروبي وعددهم
ً
 73نائبا ،في أجواء تهيمن عليها قضية خروج
بريطانيا من االتحاد «بريكست» التي تشغل كل
النقاشات السياسية منذ استفتاء يونيو .2016
وف ــي بــرلـيــن ،دع ــا وزي ــر الـخــارجـيــة األلـمــانــي

هايكو ماس ،أمس ،إلى إرسال إشارة في مواجهة
القومية والشعبوية.
وقال« :يتعلق األمر بمسألة ما إذا كنا سنترك
أوروب ــا للفوضويين والعاملين على االنقسام
وصناع الخوف .هؤالء الذين يسعون إلى تدمير
أوروبا في النهاية».
وأك ــد الــوزيــر االت ـحــادي أن «طــريــق القوميين
والشعبويين سيقود حتما إلى فوضى».
(عواصم  -وكاالت)

أعلنت وزارة الدفاع في
تايوان ،أمس ،أن سفينتين
تابعتين للبحرية األميركية
هما :المدمرة «يو اس اس
بريبلي» ،وناقلة النفط «يو
اس ان اس والتر اس ديل»،
أبحرتا شماال نحو مضيق
تايوان االستراتيجي أمس
األول.
وأكدت الوزارة أن تايوان
تراقب مرور السفن األميركية
عن كثب ،ولم يحدث أمر غير
اعتيادي.
وتعد هذه خامس مرة تقوم
فيها سفن أميركية هذا العام
باإلبحار عبر المضيق الذي
يبلغ اتساعه  180كيلومترا،
والذي يفصل تايوان عن
الصين ،حيث تعتبر تايوان
هذا العمل داللة على دعم من
واشنطن في ظل التوترات
بين تايوان وبكين.
(تايبيه  -د ب أ)

السودان يطلق سراح
 305سجناء من «كوبر»

تفقد نائب رئيس المجلس
العسكري االنتقالي الحاكم
في السودان الفريق أول ّ
محمد حمدان دقلو الملقب
بـ»حميدتي» سجن كوبر،
الذي يقبع فيه الرئيس
المعزول حسن البشير ،وأمر
بإطالق  305سجناء بينهم
نساء من «كوبر» ،بعدما
ّ
سددوا الغرامات المفروضة
عليهم والبالغ إجمالها نحو
 34مليون جنيه سوداني.
وجدد «حميدتي» التأكيد
على «عدم طمع المجلس في
السلطة» ،مؤكدا أنه «سيظل
الضامن النتقال السلطة
عبر انتخابات حرة ونزيهة،
وأن حل مشاكل البالد لن
يتم إال عبر الحوار بين
السودانيين».

الهند :فوز انتخابي تاريخي للقوميين الهندوس
مودي ابن بائع الشاي يقضي على آمال عائلة غاندي في العودة إلى السلطة
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
ال ـه ـنــدوســي ال ـق ــوم ــي ن ــاري ـن ــدرا
مودي أمس الفوز في االنتخابات
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ب ــالـ ـهـ ـن ــد ،واع ـ ـ ــدا
بمستقبل «يشمل الجميع» ،فيما
يتجه حزبه لتحقيق فوز كاسح،
لـيـقـضــي م ــرة أخـ ــرى ع ـلــى آم ــال
عائلة غاندي بالعودة إلى الحكم.
وبـ ـع ــد ف ـ ــرز ن ـص ــف ب ـط ــاق ــات
االقـ ـ ـت ـ ــراع ،ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا 600
م ـل ـي ــون ،أظ ـه ــرت أرق ـ ــام الـلـجـنــة
االنـتـخــابـيــة ف ــوز ح ــزب الشعب
الـهـنــدوســي (بـهــاراتـيــا جــانــاتــا)
بغالبية كبيرة ،بحصوله على
 300مقعد في البرلمان المكون
من  543مقعدا.
فــي الـمـقــابــل ،أظ ـهــرت األرق ــام
أن حزب المؤتمر ،أكبر األحزاب
ال ـم ـنــاف ـســة ل ـب ـهــارات ـيــا جــانــاتــا،
وزعـيـمــه راهـ ــول غ ــان ــدي ،وريــث
ع ــائ ـل ــة نـ ـه ــرو غـ ــانـ ــدي ،وحـفـيــد
ونجل ثالثة رؤساء وزراء ،يواجه

هزيمة مذلة مع احتمال خسارته
المقعد الذي طالما شغلته أجيال
هــذه العائلة السياسية النافذة
ذات مرة.
وبعد اتضاح نتيجة الفرز في
أضـخــم عملية اق ـت ــراع بــالـعــالــم،
كتب مودي ابن بائع الشاي على
«تويتر»« :ننمو معا ونزدهر معا،
سنبني معا دولــة هندية أقــوى
وت ـش ـمــل ال ـج ـم ـيــع .ال ـه ـنــد تـفــوز
مرة أخرى!».
وتشير النتائج األولية للفرز
إلـ ــى غــال ـب ـيــة بــرل ـمــان ـيــة كـبـيــرة
ل ـب ـه ــارت ـي ــا ج ــان ــات ــا وح ـل ـف ــائ ــه
المتوقع فوزهم بنحو  50مقعدا
إضافيا ،لكنهم ال يزالون بحاجة
إلى غالبية في مجلس الشيوخ،
ل ـت ـج ــاوز ع ــوائ ــق أم ـ ــام األج ـن ــدة
التشريعية لمودي.
وكتب رئيس حــزب بهاراتيا
جاناتا اميت شاه على «تويتر»:
«هذا التفويض اليوم ...يظهر أن

شعب الهند اقتلع تماما الطبقية
وال ـم ـح ـس ــوب ـي ــة واالس ـ ـتـ ــرضـ ــاء
ليختار القومية والتنمية» ،في
ت ـص ــوي ــب ع ـل ــى حـ ــزب ال ـمــؤت ـمــر
وغاندي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاالت ف ــي
مكاتب بهاراتيا جاناتا ،ومنها
ف ــي مـكـتــب ب ــوم ـب ــاي ،ح ـيــث قــام
األنصار بالرقص وقرع الطبول
وإط ـ ـ ــاق ال ـه ـت ــاف ــات وال ـت ـلــويــح
بأعالم حزبية.
وف ــي مـقــر ح ــزب الـمــؤتـمــر في
ن ـي ــودل ـه ــي ،ج ـلــس عـ ــدد صغير
مــن المناصرين المكتئبين في
مجموعات تحت ظل األشجار.
وتخطى مــؤ شــر سينسيكس
الرئيسي في البورصة عتبة الـ40
أل ــف نـقـطــة لـلـمــرة األولـ ــى مــا إن
أظهرت نتائج الفرز فوز مودي،
وذلك في أعقاب تسجيله مكاسب
قوية منذ االثنين.
وكتب أغنى المصرفيين في

الهند اوداي كوتاك على «تويتر»،
مهنئا مودي« :حان وقت التغيير
ل ـل ـه ـن ــد .حـ ـ ــان الـ ــوقـ ــت إلصـ ــاح
ع ـم ـيــق .أح ـل ــم بـ ــأن ن ـص ـبــح قــوة
عالمية خالل حياتي».
وه ــاج ــم غ ــان ــدي ( 48ع ــام ــا)
مـ ــودي خـصــوصــا فـيـمــا يتعلق
ب ـش ـب ـه ــات فـ ـس ــاد عـ ـل ــى خـلـفـيــة
صفقة دفاعية فرنسية ومحنة
المزارعين واالقتصاد الضعيف.
لـكــن نـتـيـجــة ال ـف ــرز الخميس
ت ـش ـيــر إلـ ــى أن ح ــزب ــه ف ـش ــل فــي
ت ـغ ـي ـيــر م ـ ـسـ ــاره ب ـع ــد خ ـســارتــه
التاريخية في انتخابات .2014
وك ـ ـتـ ــب الـ ـمـ ـح ــرر ال ـس ـي ــاس ــي
هــارتــوش سينغ ب ــال فــي مجلة
كــرافــان «(حــزب) المؤتمر كارثة.
لم يقدم أي سبب للتصويت له».
وتشير التقارير إلى أن نسبة
البطالة هي األعلى في  4عقود،
مــع نمو ثالث أكبر اقتصاد في
آس ـي ــا ب ـب ــطء ش ــدي ــد ،وص ـعــوبــة

خـلــق وظــائــف لـمــايـيــن الـهـنــود
الداخلين سوق العمل كل شهر.
وي ـن ـظــر إل ــى م ـ ــودي ،الـعـضــو
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
الهندوسية المتشددة «راشتريا
ســوايــام ـس ـي ـفــاك س ــان ــغ» (هـيـئــة
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن ال ـقــوم ـي ـيــن) الـتــي
تـطـبــق أســال ـيــب شـبــه عسكرية،
والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان الـ ــوزيـ ــر األول فــي
غوجارات عام  ،2002عندما أودت
أعمال شغب بحياة أكثر من ألف
شخص معظمهم من المسلمين،
كشخصية مثيرة لالنقسام.
وتـ ـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ق ـت ــل
المسلمين وأفــراد أقلية الداليت
ال ـم ـه ـم ـش ــة ،ب ـس ـب ــب أك ـ ــل ل ـحــوم
األبقار وذبح الماشية والمتاجرة
بها ،لتضيف إلى مشاعر القلق
لدى مسلمي الهند البالغ عددهم
 170مليونا.
وخ ـ ــال ح ـكــم م ـ ــودي أع ـيــدت
تسمية الـعــديــد مــن الـمــدن التي

هنود يرتدون أقنعة تمثل وجه مودي خالل احتفاالت في بنغالور أمس
تحمل اسماء إسالمية ،فيما تم
تغيير بعض الكتب المدرسية
لـلـتـقـلـيــل م ــن أه ـم ـيــة إس ـهــامــات
المسلمين في الهند.
لكن مودي ( 68عاما) تمكن من
تحويل االنتخابات إلى استفتاء
على حكمه ،مع تقديم نفسه على
انه الشخص الوحيد القادر على
الدفاع عن الهند.

وتـلـقــى دع ـمــا هــائــا ف ــي ذلــك
الـمـسـعــى إث ــر ه ـجــوم ان ـت ـحــاري
تبنته جماعة متطرفة متمركزة
في باكستان ،أدى إلى مقتل 40
عسكريا هنديا في الشطر الذي
تديره الهند من كشمير في 14
فبراير.
وب ــرزت شكوك بشأن فعالية
الضربات الجوية الهندية التي

(أ ف ب)

ت ـلــت ذلـ ــك ع ـلــى ب ــاك ـس ـت ــان ،لكن
مـ ـ ـ ــودي أع ـ ـطـ ــى ل ـن ـف ـس ــه صـ ــورة
«ح ـ ــارس» ال ـب ــاد ،وبـنـبــرة قوية
ق ــال« :أيـنـمــا تختبئ الجماعات
اإلرهابية والفاعلون ،فإن قواتنا
األمنية ستخرجهم وتعاقبهم .كل
نقطة دم لجنودنا القتلى سيتم
الثأر لها».
(نيودلهي  -أ ف ب)

دوليات
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مصر :الحرارة تؤجل امتحانات الثانوية
●

القاهرة  -حسن حافظ

ض ــرب ــت م ــوج ــة مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع درج ـ ــات
الحرارة القاهرة والمحافظات المصرية،
أمــس ،ما أدى إلى توقف مظاهر الحياة،
ب ـعــدمــا ف ـضــل ال ـم ـصــريــون ع ــدم م ـغ ــادرة
ً
منازلهم ،هربا من القيظ في نهار شهر
رم ـض ــان ،إذ وص ـلــت درج ــة ال ـح ــرارة إلــى
 48في الظل.
وبينما حذرت هيئة األرصاد من النزول
إل ــى الـ ـش ــوارع خـشـيــة ال ـت ـعــرض لـضــربــة

شمس قد تؤدي إلى الوفاة ،بالتوازي مع
إع ــان وزارة الصحة ال ـطــوارئ القصوى
السـتـقـبــال الـمـصــابـيــن ،أعـلـنــت الحكومة
المصرية قرارا نادرا ،إن لم يكن األول من
نــوعــه ،بتأجيل امـتـحــانــات الـصــف األول
الثانوي ،من أمس الخميس إلى غد السبت.
وق ــال وزي ــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ط ــارق
شــوقــي ،إن ق ــرار الـتــأجـيــل شـمــل امتحان
ال ـل ـغ ــة األج ـن ـب ـي ــة األول ـ ـ ــى ف ـق ــط ،ع ـل ــى أن
تستكمل باقي االمتحانات في موعدها
الموضح في الجدول المعلن مسبقا ،كما

تم تأجيل امتحانات شهادة الدبلومات
ً
أيضا.
وفي الجامعات المصرية ،قررت جامعة
الـقــاهــرة أع ــرق الـجــامـعــات الـعــربـيــة ،عــدم
تأجيل االمتحانات في كلياتها المختلفة،
ل ـك ـن ـهــا ق ـ ــررت ت ــوف ـي ــر س ـ ـيـ ــارات إس ـع ــاف
لمواجهة أي طارئ ،فضال عن تخصيص
وق ـ ـ ــت م ـس ـت ـق ـط ــع لـ ـك ــل طـ ــالـ ــب م ـ ــن أج ــل
الحصول على فترة راحة وسط االمتحان.
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـس ـت ـع ــد حـ ـك ــوم ــة م ـص ـط ـفــى
مدبولي لرفع أسعار خدمات المحروقات

والكهرباء الشهر المقبل ،حاولت الحكومة
طمأنة المواطن المصري البسيط الــذي
ي ــدف ــع ف ــات ــورة ارتـ ـف ــاع ت ـكــال ـيــف ال ـح ـيــاة
اليومية ،إذ قال المركز اإلعالمي لمجلس
ال ــوزراء ،أمــس ،إن شائعة رفــع الــدعــم عن
رغيف الخبز فــي مــوازنــة التموين للعام
المالي  ،2020/2019غير صحيحة إطالقا.
كذلك نفت وزارة المالية مــا تــردد من
أنباء بشأن تقليص الميزانية المخصصة
لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في
موازنة العام المالي الجديد .2020/2019

foreigndesk@aljarida●com

ً
السراج يتعهد بعزل حفتر سياسيا
تـ ـعـ ـه ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
ال ــرئ ــاس ــي ل ـح ـكــومــة ال ــوف ــاق
الـلـيـبـيــة ف ــائ ــز الـ ـس ــراج أمــس
األول بإطالق عملية سياسية
ج ــدي ــدة م ــن دون قــائــد ق ــوات
ش ـ ـ ــرق ل ـي ـب ـي ــا أو م ـ ــا ي ـع ــرف
ب ــ"ال ـج ـيــش الــوط ـنــي الـلـيـبــي"
المشير خليفة حفتر ،الذي زار
أمس األول الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون وجــدد من
االليزيه رفضه وقف هجومه
على طرابلس.

وع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش زيـ ـ ــارتـ ـ ــه
ل ـت ــون ــس ،أكـ ــد الـ ـس ــراج لـعــدد
مـ ــن س ـ ـفـ ــراء الـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
واإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة وال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة أن
"حكومة الوفاق كانت ملتزمة
بالمسار الديمقراطي عندما
ً
شـ ـ ــن حـ ـفـ ـت ــر عـ ـ ـ ــدوانـ ـ ـ ــا ع ـلــى
ً
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،مـ ـش ــوه ــا أج ـ ــواء
التفاؤل بقرب انعقاد المؤتمر
الجامع وأثـنــاء زيــارة األمين
الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة إل ــى
طرابلس".

وت ــواصـ ـل ــت االش ـت ـب ــاك ــات
الـعـنـيـفــة بــاألسـلـحــة الثقيلة
على تخوم طرابلس الجنوبية
ب ـيــن قـ ــوات الـ ـس ــراج وحـفـتــر،
الذي نفذت طائراته الحربية
ن ـحــو  20غ ـ ــارة ع ـلــى أهـ ــداف
فــي م ـحــاور الـقـتــال ،وخــاصــة
فــي خلة الـفــرجــان وعيم زارة
ووادي الهيرة ووادي الربيع
وقرب مدينة تاجوراء.
(عواصم -وكاالت)
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رياضة
نصار لـ ةديرجلا  :التعامل االحترافي غاب عن برقان
•

أكد أن إدارة النادي لم تكلف نفسها مشقة إبالغه بنهاية العقد
أحمد حامد

أك ـ ــد الـ ـم ــدرب
من
يبقى مدرب برقان السابق وليد نصار ً
ال ــوط ـن ــي ولـيــد
بين المدربين الوطنيين المميزين ،عطفا
نصار أن التعامل
على مسيرته كالعب ومدرب نجح في
بــاح ـتــراف ـيــة غـ ــاب عن
ترك بصمة إيجابية.
إدارة برقان ،السيما فيما
يخص تجاهله ،وعدم إبالغه
ع ـق ــب ن ـه ــاي ــة الـ ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي
انتهاء عقده.
وكــان تولى مهمة بــرقــان فــي الموسم
الماضي ،ونافس مع فريقه بقوة من أجل
الصعود إلى الدوري الممتاز.
وقال نصار لـ"الجريدة" إنه كان يتطلع
إلى تعامل مهني من قبل برقان ،في ظل
عالقة جيدة خالل موسم كامل من العمل
داخل النادي ،مشيرا إلى أن إدارة النادي
لــم تكلف نفسها كـتــاب شكر أو إخطار
شفهي ،إلنهاء العالقة بود كما بدأت.
ولم يخف مدرب برقان السابق انه كان
ينتظر دعما له من إدارة برقان ،الستكمال
المشوار الــذي بــدأه مع الفريق ،من أجل
تحقيق حلم الصعود إلى دوري األضواء.
وأبدى نصار رضاه عما قدم اثناء عمله
مع برقان ،مشيرا إلى أن الجميع اجتهد
في حدود اإلمكانات المتاحة.

ميثاق المدربين
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة أن ي ـك ــون ه ـنــاك

وليد نصار

الشباب يدشن تدريباته  15يونيو
ويشارك في بطولة بإسبانيا
●

محمد الفضلي

حـ ــاص ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى أفـ ـ ـض ـ ــل م ـ ــرك ـ ــز ثـ ـ ـ ــان م ــن
المجموعات اإلحدى عشرة.
وت ـع ـق ــد ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة اج ـت ـم ــاع ــا مــع
أ عـضــاء الجهازين الفني بقيادة المدرب
ا ل ـ ـكـ ــروا تـ ــي را جـ ـيـ ـك ــو م ــا جـ ـي ــك واإلداري
ل ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـت ــدش ــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات لـ ـخ ــوض ال ـت ـص ـف ـيــات
على أن يتم كشف النقاب عنها عقب
االجتماع.
إ ل ــى ذ ل ــك ،تـفــا ضــل ا لـلـجـنــة الفنية
ب ـ ـيـ ــن أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن دول ـ ـ ـ ــة السـ ـتـ ـض ــاف ــة
ال ـم ـع ـس ـك ــر ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب،
والـ ـمـ ـق ــرر إق ــامـ ـت ــه خ ـ ــال ي ــول ـي ــو أو
أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،وتـ ـع ــد
إسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا األق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
الستضافة المعسكر،
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــو صـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
االتـ ـح ــاد ق ــد تـلـقــى
دعـ ــوة م ــن إح ــدى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
د و ر ة و د ي ـ ـ ـ ــة
دولية هناك.

يدشن منتخبنا الوطني للشباب لكرة
القدم تحت  19سنة تدريباته يوم  15من
يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل اس ـت ـع ــدادا لـخــوض
غـ ـم ــار م ـن ــاف ـس ــات ال ـت ـص ـف ـيــات
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة ل ـن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
آس ـ ـيـ ــا ،الـ ـت ــي ي ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق خ ـ ـ ـ ــال ن ــوفـ ـمـ ـب ــر
المقبل.
يــذكــر أن م ــراس ــم الـقــرعــة
ال ـ ـتـ ــي أجـ ــريـ ــت فـ ــي ال ـش ـه ــر
ال ـج ــاري أس ـف ــرت ع ــن وق ــوع
م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوطـ ـن ــي فــي
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ــى
وم ـع ــه مـنـتـخـبــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق (الـ ـبـ ـل ــد
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف)
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وف ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــن
وبـ ـ ــاك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان،
حـ ـي ــث ي ـتــأهــل
األول مباشرة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة
ال ـ ـقـ ــاريـ ــة ،فــي
ح ـي ــن ت ـتــأهــل
راجيكو ماجيك
 4منتخبا ت

دورة الهزيم لكرة السلة
تسدل الستار اليوم

الهزيم يكرم أحد المشاركين

●

جابر الشريفي

تسدل دورة الهزيم لكرة السلة اليوم الستار على منافساتها،
التي انطلقت االثنين الماضي ،بدورة الفتيات ،والتي توج بلقبها
نادي الفتيات.
وقامت اللجنة المنظمة للبطولة ،برئاسة د .نائل الهزيم ،بتجهيز
الترتيبات الالزمة لليوم الختامي من فعاليات ومسابقات ستقام
على هامش المباراة النهائية.
وشهد يــوم أمــس مواجهات دور الثمانية بــدورة الــرجــال ،بعد
تأهل فرق د .نائل الهزيم ،ومساكي ،ومصر ،وتب تيم ،ودكتورة
حنين ،وجولدن تيم ،وباور تيم.
وجاءت منافسات ربع النهائي غاية في الحماس ،في ظل رغبة
من جميع الفرق في إكمال المشوار نحو المباراة النهائية.
وأبــدى د .نائل الهزيم رضــاه عن سير المنافسات ،مشيرا إلى
أن البطولة تسير فــي اتجاهها الصحيح ،بما يخدم كــرة السلة
الكويتية.
وشدد الهزيم على أن الحرص على إقامة البطولة للعام الثالث
على التوالي ،ينطلق من وازع المسؤولية االجتماعية في اتجاه
ً
دعم الرياضة ،وكرة السلة خصوصا.
ّ
وبين أن إدخال العنصر النسائي في النسخة الحالية ،والنجاح
الذي تحقق ،يفتح الباب أمام زيادة عدد الفرق في الموسم المقبل.
وشكر الهزيم وسائل اإلعالم لدعمها الــدورة منذ والدتها قبل
ً
 3سـنــوات ،مــؤكــدا أن الوعد في اليوم الختامي للبطولة ،وخالل
الدورات المقبلة.

ميثاق يحكم تعامل المدربين مع األندية
تـحــت مظلة االت ـح ــاد ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه ال
ي ــوج ــد م ــا ي ـح ـمــي ال ـم ــدرب ـي ــن م ــن ج ــور
األندية.
ولــم يخف أن هناك من بين المدربين
من يسعى لضرب زمالئه من أجل مصالح
ضيقة ،وهو ما عاناه في الفترة األخيرة.
ظلم لفرق األولى
وانتقد نصار نظام الدوري في الدرجة
األولى ،مشيرا إلى أن االتحاد زاد اهتمامه
بالدوري الممتاز على حساب فرق األولى.
وقال مدرب برقان السابق إن التنافس
بين  5فرق أمر ممل ،وال يحفز الالعبين
ع ـلــى ت ـقــديــم م ـس ـتــويــات م ـت ـم ـيــزة ،الفـتــا
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ال ـ ـقـ ــويـ ــة ل ـ ـبـ ــرقـ ــان فــي
ال ــدوري تأثرت بكثرة التوقفات وتكرار
المواجهات.
وأضاف أن إعادة النظر في أمر دوري
الدرجة األولى أمر مهم من أجل مصلحة
ً
ال ـك ــرة الـكــويـتـيــة ،م ــؤك ــدا أن زيـ ــادة عــدد
الفرق والحوافز من بين ما يضمن تطور
المستوى.
الجدير بالذكر أن إدارة برقان استعانت
ب ــال ـم ــدرب م ــاه ــر ال ـش ـم ــري لـيـحــل بــديــا
لـنـصــار ،كـمــا أس ـنــدت مـهـمــة المستشار
الـفـنــي لـلـمــدرب الـســابــق لـلـســاحــل راشــد
البوص.

اليوسف وحيات
اجتمعا مع سامورا

ال ـيــوســف خ ــال تـقــديــم ال ــدرع
إلى سامورا
التقى رئيس اتـحــاد كــرة القدم
ال ـش ـيــخ أح ـمــد ال ـي ــوس ــف ،وعـضــو
مجلس اإلدارة رئيسة لجنة الكرة
النسائية فاطمة حيات ،مع األمين
العام لالتحاد الدولي لكرة القدم
( )FIFAفاطمة سامورا بزيوريخ.
وقـ ــدم ال ـيــوســف وح ـي ــات درع ــا
تذكارية لسامورا خالل اللقاء.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف وح ـ ـ ـيـ ـ ــات
غ ـ ـ ــادرا الـ ـب ــاد االث ـن ـي ــن ال ـمــاضــي
إل ــى زي ــوري ــخ ،م ــن أج ــل عـقــد عــدة
اجتماعات مــع مسؤولي االتحاد
الــدولــي خــاصــة بــاالتـحــاد والـكــرة
الكويتية وكذلك الكرة النسائية.

الشيخ :مستمر في المالعب...
والقادسية نافس بقوة على األلقاب
●

حازم ماهر

قــال صالح الشيخ العــب الفريق األول لكرة
القدم بنادي القادسية إنه حينما يشعر بعدم
ال ـق ــدرة عـلــى ال ـع ـطــاء سـيـعـلــن االعـ ـت ــزال بشكل
نهائي ،وإنــه سيتخذ القرار بعد تفكير عميق
وبعد الرجوع إلى أصدقائه المقربين ،مضيفا
أنـ ــه مـسـتـمــر ف ــي ال ـم ــاع ــب م ــع ال ـق ــادس ـي ــة في
الموسم الرياضي المقبل  2020-2019في ظل
قدرته على العطاء.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـي ـ ــخ فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لــ"الـجــريــدة" أن تحقيق القادسية
للقب واحد في الموسم الماضي
أق ــل م ــن ط ـم ــوح مـجـلــس اإلدارة
والـجـمــاهـيــر وأع ـض ــاء األج ـهــزة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـطـ ـبـ ـي ــة
والالعبين ،خصوصا أن القلعة
الـ ـصـ ـف ــراء ال تـ ـع ــرف إال تـحـقـيــق
األلقاب فقط.
وزاد " :ح ـص ـل ـن ــا عـ ـل ــى ا ل ـم ــر ك ــز
الثاني في بطولة دوري فيفا للدرجة
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ،وال ـ ـمـ ــركـ ــز ذات ـ ـ ــه فــي
ب ـطــول ـتــي كـ ــأس س ـمــو األم ـيــر
وسـ ـم ــو ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،وه ــو
مــا يعني أن الفريق لــم يكن
خارج إطار المنافسة ،لكنه
افتقد التوفيق".
ون ـفــى ال ـش ـيــخ م ــا ي ـتــردد
م ـ ـ ـ ــن وقـ ـ ـ ـ ـ ــت آلخـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن أن
الــاعـبـيــن أصـيـبــوا بــالـغــرور
بعد تحقيق لقب السوبر في صالح الشيخ

ّ
اللجنة الجديدة لـ «الطائرة» تسلمت مقر االتحاد
●

محمد عبدالعزيز

تسلمت اللجنة المؤقتة "الجديدة" المكلفة إدارة شؤون االتحاد
الكرة الطائرة مقر االتحاد ،وباشرت مهام عملها رسميا مساء أمس
األول.
وجــرت مراسم التسليم بإشرف ممثلي الهيئة العامة للرياضة،
وحضور رئيس اللجنة المؤقتة الجديدة د .عبدالهادي الشبيب وأمين
السر نايف الرشيدي ورئيس اللجنة السابقة وليد وأمان ،في حين
تغيب أمين صندوق اللجنة الجديدة خلف الهاجري بسبب مرضه.
وكانت الجمعية العمومية الـ "غير عادية" لالتحاد ،التي عقدت
مساء االثنين الماضي في الصليبيخات بحضور ممثلي  11ناد من
أصل  ،12قررت تشكيل لجنة مؤقتة جديدة إلدارة االتحاد في الفترة
المقبلة ،وإجــراء انتخابات مجلس اإلدارة الجديد ،وأعفت اللجنة
المؤقتة السابقة بــرئــاســة ولـيــد وأم ــان وعـضــويــة محمد العجمي
وعبدالله كايد ،بسبب المخالفات التي ارتكبتها اللجنة السابقة،
بعدما وجهت الدعوة ألعضاء الجمعية العمومية لفتح باب الترشيح
لالنتخابات مرتين.
من جهته ،أكد الشبيب ضرورة تعاون الجميع في المرحلة المقبلة

من أجل المصلحة العامة للعبة وللرياضة الكويتية ،مشيدا بالسلسلة
التى شهدتها إجراءات التسليم من الجميع.
وأوضح أن اللجنة ستحدد مواعيد فتح باب الترشيح وانتخابات
مجلس اإلدارة الجديدة في أول اجتماع لها.
ي ــذك ــر أن ال ـن ـظــام األس ــاس ــي لــات ـحــاد ي ـنــص ع ـلــى أن اسـتـقـبــال
الـتــرشـيـحــات لـمـجـلــس اإلدارة م ــدة  5أيـ ــام وب ـعــدهــا  10أيـ ــام لبت
الترشيحات قبل إجراء االنتخابات الرسمية لمجلس اإلدارة.

نجح نادي الفتاة في انتزاع المركز الثالث،
والوصول إلى منصة التتويج ،إثر فوزه على
فتيات الكويت بأربعة أهداف مقابل ثالثة ،في
المباراة التي جرت بينهما مساء أمس األول،
على الملعب الفرعي الستاد جابر الدولي ،في
إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع
في بطولة  80في المئة الرمضانية لكرة القدم

النسائية ،التي تقام بشراكة استراتيجية مع
اتحاد كرة القدم ،وبدعم من الدوري االسباني
(الليغا).
واحتل فريق الكويت المركز الرابع ،بعد أن
قدم مستوى جيدا ،وخسر بجدارة ،وكان ندا
لمنافسه على مدار شوطي اللقاء ،وانحصر
التتويج باللقب بين جاغوار ووست وينغ،

من منافسات دورة االستثمار
وتجارة المواشي بثالثة أهداف
مقابل هدفين.
وتـ ـخـ ـتـ ـت ــم ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
منافسات الدور نصف النهائي
لـبـطــولــة "الـمـيـنــي ج ــول" للسن
ال ـعــام ،إذ يلتقي فــريــق المسار
لــإجــارة واالستثمار مع فريق
معرض الكويت الدولي.
إلــى ذل ــك ،نجح فــريــق ســراي
ل ـل ـع ـط ــور ف ـ ــي الـ ـتـ ــأه ــل لـ ـل ــدور
النهائي لبطولة "الميني جول
لألشبال" بعد تغلبه على فريق
ال ـف ـنــان مـحـمــد الـمـنـيــع بــأربـعــة
أهداف مقابل ال شيء ،في وقت

عبدالهادي الشبيب ونايف الشمري بعد تسلم مقر االتحاد

نادي الفتاة ثالث بطولة %80

ً
إسدال الستار على بطولة الشركة الكويتية لالستثمار غدا
ُيـ ـ ـس ـ ــدل ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة مــن
مـســاء غــد الـسـبــت الـسـتــار على
م ـنــاف ـســات الـنـسـخــة الـخــامـســة
م ــن ب ـطــولــة ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،الـ ـت ــي تـ ـق ــام عـلــى
صــالــة الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي وا ل ـتــدر يــب بمنطقة
الشويخ مقابل جامعة الكويت،
وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـح ـ ـضـ ــور كـ ــوك ـ ـبـ ــة مــن
الشخصيات العامة التي وجهت
اللجنة المنظمة الدعوة لها.
ويـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـخ ـت ــام ــي
نهائي بطولة الـبــراعــم مواليد
 ،2006-2007وكشف النقاب عن
أفـضــل العــب وح ــارس وه ــداف،
وكذلك نهائي بطولتي الميني
جول للسن العام واألشبال.
ويـقــام الـيــوم الجمعة ،الــدور
نصف النهائي لبطولة البراعم،
حيث يلتقي في المباراة األولى
فريق ســراي للعطور مع فريق
المرحوم الفنان ماجد السلطان،
أم ــا ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة فتجمع
بين الفائز من مواجهة المسار
لــإجــارة واالستثمار مع فريق
إنـبــي الـمـصــري ،مــع الـفــائــز من
ل ـق ــاء ف ــري ــق أك ــادي ـم ـي ــة فــرســان
األردنـ ـ ـ ــي م ــع ف ــري ــق أكــادي ـم ـيــة
سـبـيـطـلــة ال ـت ــون ـس ــي ،والـلـتـيــن
أقيمتا أمس الخميس.
وجـ ـ ـ ــاء ت ــأه ــل ف ــري ــق سـ ــراي
للعطور للدور نصف النهائي
بعد فوزه في دور الثمانية على
ف ــري ــق ال ـم ــرح ــوم ال ـف ـن ــان خــالــد
الـصــديــق بهدفين مــن دون رد،
فــي حين تأهل فريق المرحوم
الـفـنــان مــاجــد الـسـلـطــان لـلــدور
ذات ــه ،إثــر فــوزه على فريق نقل

مطلع الموسم الماضي والتفوق على الكويت
بهدفين مقابل هدف ،مؤكدا أن الالعبين حصدوا
العديد من األلقاب ويمتلكون من الخبرات ما
يجعلهم قادرين على التعامل مع األلقاب التي
يحصدونها دون أن يصابوا بالغرور ،خصوصا
أن ال ـب ـط ــوالت بــالـنـسـبــة ل ـهــم وس ـي ـلــة إلس ـعــاد
الجماهير العريضة ،ولإلبقاء على القادسية
في الصدارة دائما.
وبشأن التعاقد مع مدرب أجنبي أو كويتي
فــي ال ـمــوســم الـمـقـبــل عـلــق الـشـيــخ قــائــا" :هــذا
األم ــر يــرجــع إلــى مجلس إدارة الـنــادي،
ألنه األقــدر على جلب المدرب األكفأ
واألقـ ـ ــدر ع ـلــى ق ـي ــادة ال ـفــريــق نحو
تحقيق المزيد من البطوالت".
يذكر أن مجلس إدارة القادسية
بات قاب قوسين أو أدنى قليال من
التعاقد مــع الـمــدرب محمد إبراهيم
ل ـق ـيــادة األص ـف ــر م ـج ــددا ف ــي الـمــوســم
المقبل ،السيما أنه يعلم تماما من أين
تؤكل الكتف.
واختتم الشيخ تصريحه
مـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــددا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أن
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ق ـ ــادر
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ع ـل ــى
تحقيق طموح
ج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــره
بـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــوز
باأللقاب كما
تـعــودت من
الالعبين.

تأهل للدور نفسه فريق المسار
لإلجارة واالستثمار بفوزه على
فريق الفنان خالد العبيد بثالثة
أهداف مقابل هدف.

السبيعي
بــدوره ،أعرب بدر السبيعي،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـشــركــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار عــن
سعادته بالتطور الذي تشهده
ال ـب ـط ــول ــة م ــن ن ـس ـخــة ألخ ـ ــرى،
ً
مضيفا أن الشركة تؤدي دورها
تـ ـج ــاه ال ـم ـج ـت ـم ــع فـ ــي ال ـع ــدي ــد

مــن الـمـجــاالت عـلــى أكـمــل وجــه
بشهادة الجميع.
وأكــد السبيعي أن القائمين
على الدورة عملوا على ضرورة
االع ـت ـن ــاء ب ــال ـب ــراع ــم م ــن خــال
ص ـق ــل م ـه ــارات ـه ــم ع ـب ــر تــوفـيــر
اح ـت ـكــاك ج ـيــد ل ـه ــم ،ول ــذل ــك تم
االتـ ـف ــاق ع ـلــى م ـش ــارك ــة  8فــرق
مثلت  8دول من آسيا وإفريقيا
ً
وأوروبـ ـ ـ ــا م ــن أصـ ــل  27فــري ـقــا
شاركوا في البطولة.

ب ـع ــد ف ــوزه ـم ــا ع ـل ــى ال ـك ــوي ــت والـ ـفـ ـت ــاة فــي
ال ــدور نصف النهائي ،وهــي الـفــرق األربعة
الـتــي نافست على ارت ـقــاء منصة التتويج،
واستحقت الوصول إلى الدور قبل النهائي،
خاصة جاغوار ،بعد تصدر المجموعات التي
لعبوا معها في الــدور التمهيدي الذي أقيم
بطريقة الدوري من دور واحد.

البغيلي :جمعية الرياضيين ستعمل
على إنشاء مدارس للموهوبين
قال رئيس جمعية الرياضيين الكويتية مبارك البغيلي ،انه من
أجل تعزيز الدور اإليجابي للرياضيين خرجت للنور فكرة الجمعية،
كأول جمعية نفع عام تـخـدم كل الرياضيـيـن الكويتيين وتهتم بهم،
وتكون ناطقا رسميا لهم ،تعبر عن مطالبهم واحتياجاتهم ،ليتسنى
لالعبين التفرغ للجانب الرياضي ،ولظهور أجيال من المحترفين،
والنهوض بالرياضة ،ووصولها إلى المكانة المرموقة.
وأضــاف البغيلي ،في تصريح له خالل الغبقة الرمضانية التي
أقــامـتـهــا الـجـمـعـيــة بـحـضــور الـعــديــد مــن الـشـخـصـيــات الــريــاضـيــة
والسياسية واإلعالمية" :من أبرز أه ــداف الجمعية المحافظة على
أخــاقـيــات المهنة ،والـعـمــل على االرت ـقــاء بـهــا ،وتــوطـيــد العالقات
بين الجمعية والهيئات والمؤسسات المعنية بالتربية البدنية
والرياضية".
وت ــاب ــع" :سـنـعـمــل عـلــى تـقــديــم مـقـتــرحــات بــالـقــوانـيــن وال ـق ــرارات
للجهات المختصة لتنظيم مزاولة األلعاب الرياضية ،والمساهمة
في حل مشاكل الرياضيين وذوى االحتياجات الخاصة ،باإلضافة
إلــى العمل على التوفيق بين األط ــراف فــي المنازعات التي تنشأ
بين الرياضيين أو بين األندية ،ومباشرة تنفيذ أحكامها بالطرق
ً
المقررة قانونا".
ول ـفــت الـبـغـيـلــي ال ــى أن الـجـمـعـيــة ستحفز عـلــى إن ـشــاء م ــدارس
ً
ً
للموهوبين رياضيا بمختلف المراحل الدراسية ،ورعايتهم رياضيا،
وتمثيل الالعبين في تنظيم فعاليات وإجراءات االعتزال للرياضيين
وتكريمهم بعد انتهاء مشوارهم الرياضي.

الحوطي وسويد مع أعضاء جمعية الرياضيين
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دروغبا يتوهج في تحدي
األبطال الثالث
في اليوم السابع عشر لدورة الروضان
شهدت منافسات اليوم
السابع عشر من دورة
الروضان الرمضانية لكرة
القدم تحدي األبطال الثالث،
إذ توهج أسطورة كوت
ديفوار وتشلسي ديدييه
دروغبا ،وثنائي الكرة المصرية
والزمالك واألهلي حازم إمام
ووائل جمعة.

واصلت دورة المرحوم عبدالله
م ـش ــاري ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة
لكرة القدم نشر البهجة وتقديم
وجبة كروية دسمة لجمهورها
وع ـش ــاق ك ــرة ال ـق ــدم عـبــر تـحــدي
األبطال الثالث الذي شهد توهج
أسطورة كوت ديفوار وتشلسي
الفيل ديــديـيــه دروغ ـبــا ،وثنائي
الكرة المصرية والزمالك واألهلي
حــازم إمــام ووائ ــل جمعة ،ضمن
منافسات اليوم السابع عشر.
مـشـهــد اإلب ـ ــداع واإلمـ ـت ــاع في
ت ـح ــدي األبـ ـط ــال ال ـث ــال ــث اكـتـمــل
ب ــوج ــود ال ـن ـج ــم ال ـل ـي ـب ــي ط ــارق
التائب ،كما شارك أيضا االعالمي
القطري محمد سعدون الكواري،
ب ــرفـ ـق ــة ن ـخ ـب ــة م ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم ك ــرة
الصاالت.
تـ ـح ــدي األب ـ ـطـ ــال ق ـ ــدم خــالــه

دروغ ـ ـبـ ــا ف ــاص ــا م ــن ال ـل ـم ـســات
الفنية ،كما ظهر في قمة رشاقته
وحـ ـي ــويـ ـت ــه ،ولـ ـ ــم ي ـت ـخ ــل أي ـض ــا
ع ــن شـغـفــه بـتـسـجـيــل األه ـ ــداف،
باعتباره أحد أهم المهاجمين في
تاريخ تشلسي والكرة اإلفريقية.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـكـ ـف ــل ح ـ ــازم
وال ـ ـتـ ــائـ ــب ب ــإمـ ـت ــاع ال ـج ـمــاه ـيــر
بمهارات ولمسات سحرية ،كما
شـكــل االث ـن ــان ثـنــائـيــا متفاهما
قـ ـ ــدم ال ـم ـت ـع ــة ط ـ ـ ــوال ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة،
بينما مارس وائل جمعة هوايته
المفضلة في مراقبة دروغبا ،كما
كان يحدث خالل مباريات مصر
وكــوت ديـفــوار فــي نهائيات أمم
إفريقيا .وانتهت المباراة بفوز
فريق وائل وجمعة بسبعة أهداف
مقابل ستة.
تكون فريق حازم إمام ووائل

ً
ديدييه :صالح أصبح ملكا إلفريقيا
عبر النجم االيفواري ديدييه دروغبا عن سعادته
بالوجود في الكويت مجددا بعدما زارها في ،2008
مـثـمـنــا دع ــوت ــه م ــن الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة الـعـلـيــا ل ــدورة
الروضان الرمضانية لكرة القدم التي طالما استقبلت
أبرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم.
وك ـش ــف دروغ ـ ـبـ ــا ،ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ع ـل ــى هــامــش
وجــوده في الــدورة والمشاركة في إحدى المباريات
االس ـت ـعــراض ـيــة ،ان روح ال ـفــريــق وتــوف ـيــر االج ـهــزة
التدريبية والالعبين المميزين مــن اسـبــاب الحقبة
المميزة لناديه االسبق تشلسي ،وهو ما ساعده على
الفوز بالدوري في أول موسم مع البلوز ليكتب معهم
تاريخا جديدا.
وأش ــار دروغ ـبــا الــى ان عــامــل الـخـبــرة ســاعــده في
نهائي دوري االبطال  ،2012السيما انه كان قد وعد
رئيس النادي بتحقيق اللقب.
وداف ـ ـ ــع ع ــن م ــوري ـن ـي ــو وان ـش ـي ـل ــوت ــي ال ـ ــى جــانــب
سكوالري ،مؤكدا انهم لم يأتوا لتشلسي في الوقت
الـمـنــاســب ،وه ــو أم ــر مــؤثــر فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،لــذلــك لم
يحالفهم الحظ اال انهم يبقون مدربين كبارا.
وبين أن عودته بعد الرحيل جاء ت بعدما طالبه

دروغبا يستحوذ على الكرة من أمام وائل جمعة
جمعة (نجوم زين) من :الحارس
عمار الحسيني ،وكايو ،ومحمد
صـ ـ ـف ـ ــري ،وي ـ ــوس ـ ــف الـ ـسـ ـلـ ـم ــان،
وناصر العلبان ،وطارق التائب،
والمدرب عالء جعفر.

وض ــم فــريــق دروغ ـب ــا (نـجــوم
الـ ـ ــروضـ ـ ــان) كـ ــا م ـ ــن :الـ ـح ــارس
مـ ـ ـه ـ ــدي ب ـ ــوش ـ ـه ـ ــري ،وس ـ ــاش ـ ــا،
وصالح فاضل ،وحنتوش ،وسالم
المكيمي ،وعلي موسى ،ومحمد

سعدون الكواري ،والمدرب حمزة
العجمي.
وش ـ ـهـ ــدت مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـي ــوم
الـســابــع عـشــر تـغـلــب فــريــق مــاي
ف ـ ــات ـ ــورة عـ ـل ــى نـ ـ ــادي ال ـح ـس ـيــن

بسداسية حملت توقيع كــل من
ك ــوب ــا ،وراف ـي ـن ـيــا ،وح ـســن عـلــي،
ووليد خالد (هاتريك).
وحـســم الـفــريــق الـفــائــز بطاقة
الـتــأهــل االول ــى عبر المجموعة،

من الدورة

الفراعنة يسقطون
الشباب في البراعم

دروغبا يحتفل مع الجماهير
مورينيو بــالـعــودة ومـســاعــدتــه ليحقق ال ــدوري من
جديد مع البلوز ،مبينا ان تشلسي بالفترة االخيرة
بدأ بشكل جيد ،اال انه واجــه موسما صعبا ،ونجح
في االخير ،وبلغ نهائي الدوري األوروبي.
وشدد على أن هيمنة الكرة االنكليزية أوروبيا أمر
منطقي مع ضم أنديتها الفضل النجوم ،متمنيا فوز

رودريغو على رادار بايرن ميونخ

أصبح العــب الــوســط اإلسباني رودريـغــو على رادار نــادي بايرن
ميونخ األلماني الساعي لتعزيز صفوفه للموسم الجديد.
وبحسب ما نشرته صحيفة كيكر الرياضية األلمانية الخميس ،فإن
رودريغو البالغ من العمر  22عاما والذي يلعب في صفوف أتلتيكو
هذا الموسم قادما من فياريال ،يعد من بين أهداف الفريق البافاري
هذا الصيف.
وكــان بايرن توصل كذلك التفاق مع الفرنسي لوكاس هرنانديز
لضمه من الروخيبالنكوس في الموسم المقبل.
ويبلغ الشرط الجزائي في عقد رودريـغــو  70مليون يــورو ،ويعد
مانشستر سيتي اإلنكليزي أيضا من بين الساعين لضمه.
(إفي)

تشلسى بالدوري األوروبي ،في الوقت الذي يصعب
فيه ترشيح بطل دوري األبـطــال لما قدمه الفريقان
في البطولة.
وعبر دروغبا عن عالقته الوطيدة بمحمد صالح
ورياض محرز ،مبينا أنهما قدما موسما استثنائيا.

● أهدى عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة درع الدورة
إلى الشيخ محمد العبدالله نائب وزير الديوان األميري.
● سلم الشيخ محمد العبدالله "بشت" الدورة للنجم االيفواري
دروغـبــا ،بينما سلم عبدالله الــروضــان "البشت" لنجمي
مصر حازم إمام ووائل جمعة.

ريتشارليسون متلهف للتحديات مع السيليساو
أكد مهاجم إيفرتون اإلنكليزي
ري ـت ـش ــارل ـي ـس ــون ،آخـ ــر األس ـم ــاء
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدع ــاة ل ـق ــائ ـم ــة مـنـتـخــب
ال ـب ــرازي ــل ل ـخــوض بـطــولــة كــوبــا
أميركا هذا الصيف ،أمس األول
أنــه متلهف لـخــوض أول بطولة
رسمية له بقميص "السيليساو".
وق ــال صــاحــب الـ ــ 22عــامــا في
ت ـص ــري ـح ــات ل ـل ـمــوقــع الــرس ـمــي
لــاتـحــاد ال ـبــرازي ـلــي ل ـكــرة الـقــدم
ع ـ ـق ـ ــب ان ـ ـض ـ ـم ـ ــام ـ ــه ل ـم ـع ـس ـك ــر
المنتخب" :أشعر بقشعريرة في
ج ـس ــدي ،ومـتـلـهــف ل ـبــدء ال ـمــران
في الحال".
وأضاف ريتشارليسون ،الذي
ظهر ألول مرة في قائمة البرازيل
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ل ـ ـخـ ــوض أول
وديتين عقب مــونــديــال روسيا،
"ول ـك ـنــي أي ـضــا سـعـيــد ج ــدا ،ألن
الوجود هنا فرصة ال تتكرر".
وكـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـهـ ــاجـ ــم "ال ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــز"
أول ا لـ ــا ع ـ ـب ـ ـيـ ــن ا ل ـم ـن ـض ـم ـي ــن
ل ـل ـم ـع ـس ـك ــر بـ ـم ــرك ــز ت ــدريـ ـب ــات
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ب ـمــدي ـنــة
تيريسوبوليس.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب أديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور

بينما حجز كويت ستيل مركز
الوصافة.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األخـ ـ ــرى تغلب
فــريــق ريــزلـتـيــس فـيـتــامـيــن على
الهدف بسبعة أهداف دون رد.
ويـلـتـقــي ال ـيــوم ن ــادي حـمــادة
مع زون سنت ،وكاريدج مع بنك
بوبيان ،ومونديال هشام فوالذ
مع هيلث بالنيت.

ليوناردو باتشي (تيتي) إلغاء
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدريـ ـب ــي الـ ـي ــوم
بسبب ا نـضـمــام العبين اثنين
ف ـق ــط ل ـل ـم ـع ـس ـكــر مـ ــن إج ـم ــال ــي
 23شملتهم القائمة النهائية
ل ـل ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
البرازيل من  14يونيو حتى 7
يوليو المقبلين.
وأض ــاف" :أتمنى االستفادة
كثيرا من وجودي هنا ،وأتمنى
المشاركة سريعا في المباريات،
ألنني أريد أن أكون في الملعب".
وشـ ــارك ريـتـشــارلـيـســون مع
إي ـفــرتــون ه ــذا ال ـمــوســم ف ــي 38
مـبــاراة ،مــا بين البريميير ليغ
وكـ ــأس االت ـح ــاد وكـ ــأس رابـطــة
األن ــدي ــة الـمـحـتــرفــة (Carabao
 ،)Cupوسجل  18هدفا ،وصنع
اثنين.
وكان تيتي قد كشف األسبوع
ال ـمــاضــي ع ــن قــائ ـمــة ت ـضــم 23
العبا لخوض البطولة لم تشمل
ثنائي ريال مدريد فينيسيوس
جـ ــون ـ ـيـ ــور ومـ ــارس ـ ـي ـ ـلـ ــو ،وف ــي
المقابل ظهر فيليبي كوتينيو،
العب برشلونة ،على الرغم من

ريتشارليسون مع المدرب تيتي
تراجع مستواه مع البالوغرانا
هذا الموسم.
ويلعب المنتخب البرازيلي
في المجموعة األولى التي تضم
مـنـتـخـبــات بــولـيـفـيــا وفـنــزويــا
وبيرو.
وستكون المباراة االفتتاحية
لـ ــ"الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو" ف ـ ــي اف ـت ـت ــاح
ال ـب ـط ــول ــة أمـ ـ ــام بــول ـي ـف ـيــا عـلــى
ملعب (مورومبي) بمدينة ساو
باولو.

ويسعى ر ف ــاق النجم نيمار
دا سيلفا لحصد اللقب التاسع
فــي تــاريــخ "الـكـنــاري" والغائب
عــن خــزائــن بـطــوالتـهــم مـنــذ 12
عــامــا ،عندما تــوجــوا بــه للمرة
األخيرة في فنزويال على الغريم
الـتـقـلـيــدي األرجـنـتـيــن بثالثية
نظيفة.
(إفي)

حقق الفراعنة فوزا مثيرا على
حساب نادي الشباب بهدفين من
دون رد ضـمــن مـنــافـســات الـيــوم
السابع عشر للنسخة التاسعة
لـ ــدورة ال ـبــراعــم ،فــي حـيــن تمكن
ن ــادي الـكــويــت فــي م ـبــاراة ثانية
من الفوز على حساب دريم بهدف
نظيف.
ال ـفــراع ـنــة ي ــواص ـل ــون تــألـقـهــم
والتقدم في السباق على اللقب،
ومنحهم األفضلية أمام الشباب
سيف االســام عــاء ورفــاد علي،
اما الكويت فيدين بفوزه لناصر
أنور صاحب الهدف الوحيد.
وت ـش ـه ــد م ـن ــاف ـس ــات ال ـب ــراع ــم
مباراتين الـيــوم ،إذ يلعب فريق
اكاديمية النادي االهلي مع نادي
الـكــويــت ب ،بينما يــاقــي نجوم
الكرة فريق علي فالح.

ً
مودريتش يجدد عقده قريبا
ذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة م ـ ــارك ـ ــا اإلس ـب ــان ـي ــة
الخميس أن الـكــرواتــي لــوكــا مودريتش
سيوقع خالل األيام المقبلة تجديد عقده
مع ريال مدريد حتى .2021
وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج
السيئة التي قدمها ريــال مدريد
هـ ــذا ال ـم ــوس ــم وج ـع ـل ـتــه يـخــرج
خالي الوفاض ،فضال عن ظروف
أخرى أجلت اإلعالن عن تجديد
عـقــد الـفــائــز بــالـكــرة الذهبية
الذي من المقرر أن يتم خالل
االيام المقبلة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن
م ــودري ـت ــش ( 33ع ــام ــا) ي ـح ـظــى بثقة
المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان
وجماهير الــريــال التي يرغب الالعب
الكرواتي في تعويضها عن الموسم
المتعثر باالستعداد جيدا للقادم.
وي ـع ـت ــزم م ــودري ـت ــش االس ـت ـع ــداد
ج ـي ــدا ل ـل ـمــوســم ال ـم ـق ـبــل خ ــاص ــة أن
الصيف هذا العام يختلف عن العام
الماضي الذي خاض فيه العب الوسط
ال ـكــرواتــي أوال مــونــديــال روس ـيــا 2018
وقاد فريقه للتأهل للنهائي ثم احاطته
شائعات رغبة إنتر ميالن في ضمه ،األمر
الذي أثر عليه وجعله يستهل العام باداء
بعيد عن مستواه المعهود.

ساري يبحث مستقبله مع إدارة تشلسي بعد نهائي «يوروبا ليغ»

ساري خالل تدريبات سابقة بنادي تشلسي

أك ــد اإلي ـط ــال ــي مــاوريـتـسـيــو
ساري ،أمس األول ،أنه سيبحث
م ـ ـ ــع إدارة فـ ــر ي ـ ـقـ ــه ت ـش ـل ـس ــي
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي م ـس ـت ـق ـب ـل ــه ع ـلــى
رأس اإلدارة الفنية ،وذلــك بعد
خوض نهائي مسابقة الدوري
األوروبي "يوروبا ليغ" في كرة
القدم أواخر الشهر الحالي.
و فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـم ـ ــو س ـ ــم األول مــع
المدرب السابق لنابولي ،تمكن
ً
ت ـش ـل ـس ــي مـ ــن الـ ـحـ ـل ــول ث ــال ـث ــا
فــي تــرتـيــب الـ ــدوري اإلنكليزي
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،وهـ ـ ــو م ــرك ــز مــؤهــل
ل ـ ـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـ ـطـ ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا فــي
الموسم المقبل.
كـ ـم ــا سـ ـيـ ـك ــون أمـ ـ ـ ــام ف ــرص ــة
ال ـت ـت ــوي ــج ب ـل ـقــب ق ـ ــاري عـنــدمــا
ي ـ ـخ ـ ــوض نـ ـه ــائ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن حـيــث
األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة غ ــري ـم ــه
الـلـنــدنــي أرس ـنــال فــي  29مايو
في باكو.
وق ـ ـ ــوب ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،السـ ـيـ ـم ــا
أسلوب اللعب الذي اعتمده مع
الـفــريــق األزرق ،ب ــآراء متفاوتة
في أوساط المشجعين ،كما بات

مـحــط تـقــاريــر صـحــافـيــة تلمح
الى إمكان عودته الى إيطاليا،
السيما في ظل شغور منصب
ال ـمــدرب فــي فريقي يوفنتوس
بطل المواسم الثمانية األخيرة،
وروما.
وقــال ســاري" :سأتحدث إلى
(إدارة) النادي ألنني أرغــب في
م ـعــرفــة م ــا إذا كــانــت م ـســرورة
ً
مني أم ال" ،مذكرا بتبقي عامين
في عقده الحالي.
وت ـح ــدث ــت ت ـق ــاري ــر إيـطــالـيــة
األرب ـ ـع ـ ــاء عـ ــن احـ ـتـ ـم ــال عـ ــودة
سـ ـ ـ ـ ـ ــاري إلـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ــاده لـ ـت ــول ــي
ً
اإلش ــراف على يوفنتوس بــدال
من ماسيميليانو أليغري الذي
أعلن األسبوع الماضي رحيله
عن الفريق بعد خمسة مواسم
على رأس إدارته الفنية.
وشـ ـ ــدد سـ ـ ــاري ع ـل ــى رف ـضــه
ا لــر بــط بـيــن مستقبله ونتيجة
ً
نهائي الدوري األوروبي ،مؤكدا
أن ــه "اذا ك ــان األم ــر كــذلــك ،أريــد
الــرحـيــل مــن اآلن ،عـشــرة أشهر
مــن الـعـمــل ،وبـعــدهــا يـتـقــرر كل
شــيء بنتيجة  90دقـيـقــة ...هذا

ً
األمـ ــر ل ــن ي ـكــون س ــوي ــا ،إم ــا أن
تكونوا سعداء بما أقــوم به أو
غ ـيــر س ـ ـعـ ــداء" ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
مسؤولي تشلسي المملوك من
الروسي رومان أبراموفيتش.
وإضافة إلى ضمان مشاركة
ت ـش ـل ـســي فـ ــي دوري األبـ ـط ــال
الـمــوســم الـمـقـبــل ،تمكن ســاري
مــن إيـصــال الفريق إلــى نهائي
ك ــأس الــراب ـطــة اإلنـكـلـيــزيــة قبل
الخسارة أمام مانشستر سيتي
 4-3بــركــات الـتــرجـيــح ،بينما
ف ـق ــد ل ـق ـب ــه فـ ــي ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
بـخـســارتــه فــي ال ــدور الخامس
أمام مانشستر يونايتد صفر.-2
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي:
"أع ـت ـق ــد أن ـن ــا حـظـيـنــا بـمــوســم
جـيــد ،مــع الـعــديــد مــن المشاكل
ب ــالـ ـطـ ـب ــع  ،أنـ ـهـ ـيـ ـن ــا الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز فــي المركز
الـ ـث ــال ــث ،ب ـل ـغ ـنــا ن ـه ــائ ــي ك ــأس
الــرابـطــة وه ــي مسابقة صعبة
ً
جـ ــدا ،واآلن سـنـخــوض نهائي
م ـس ــاب ـق ــة "يـ ـ ــوروبـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ" ،إذا
تمكنا من الفوز بها ،فسيصبح
ً
الموسم رائعا".

وانضم ساري إلى آراء سابقة
صدرت عن أرسنال والمشجعين
اإلن ـك ـل ـي ــز ،ف ــي ان ـت ـق ــاد اخ ـت ـيــار
عاصمة أذربيجان الستضافة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،السـ ـيـ ـم ــا ل ـب ـع ــده ــا
الجغرافي عن لندن (نحو أربعة
آالف كـ ـل ــم) ،وأوض ـ ـ ــح "ال ـم ـك ــان
مشكلة كبيرة لمشجعينا .أعتقد
أنـ ــه كـ ــان م ــن األفـ ـض ــل ل ــو أقـيــم
النهائي في مكان آخر".
ك ـمــا ت ـط ــرق إلـ ــى ق ـ ــرار العــب
أرسـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــال األرمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي هـ ـن ــري ــك
م ـ ـخ ـ ـي ـ ـتـ ــاريـ ــان ع ـ ـ ـ ــدم مـ ــراف ـ ـقـ ــة
فــري ـقــه إلـ ــى ب ــاك ــو ع ـلــى خلفية
التوترات السياسية بين بالده
وأذربيجان.
وق ـ ــال "ه ـ ــذا ال ــوض ــع مخيب
ً
لآلمال ،كنت أرغب فعال برؤيته
ً
حـ ــاضـ ــرا فـ ــي أرض ال ـم ـل ـع ــب"،
ً
مضيفا "بشأن قرار كهذا ،علينا
احترام قرار الرجل .ليس (قرار)
الالعب ،بل (قرار) الرجل".

27
«الفيفا» :عدد المنتخبات في مونديال قطر سيبقى 32
ةديرجلا

•
العدد  / 4126الجمعة  24مايو 2019م  19 /رمضان 1440هـ

sports@aljarida●com

ذكر االتحاد الدولي لكرة القدم
أنه لن تتم متابعة إمكانية
استضافة قطر لبطولة ً
مونديال  2022بـ  48فريقا
مع دول أخرى ،وستظل
الدولة الخليجية ملتزمة
تنظيم البطولة،
بضمان ً
بـ  32فريقا.

طــوى االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم "فيفا"
أمس األول ،صفحة زيادة عدد المنتخبات في
ً
نهائيات كأس العالم  2022في قطر ،مؤكدا
ً
إقــامـتـهــا بـمـشــاركــة  32مـنـتـخـبــا ،والـتـخـلــي
عــن اق ـتــراح دعـمــه رئـيـســه جــانــي إنفانتينو
لزيادة عددها إلى  ،48ما كان سيتطلب إقامة
مباريات في دول مجاورة.
وقبل أسبوعين مــن كونغرس الفيفا في
باريس ،والــذي كان سيتخذ القرار النهائي
بشأن توصية الزيادة التي أقرها االتحاد في
طرح
مارس الماضي ،أكد األخير التخلي عن
ٍ
دفع إنفانتينو ،الذي سيعاد انتخابه لوالية
ثانية على رأس االتحاد الشهر المقبل ،بقوة
العـتـمــاده السيما لما سيوفره مــن عــائــدات
مالية إضافية ،وتوسيع قاعدة المشاركة في
البطولة العالمية.
وأوضح االتحاد ،أن طي صفحة االقتراح
يـعــود لـعــدم مــاء مــة "ال ـظــروف الـحــالـيــة" في
الخليج إلقــامــة مـبــاريــات فــي دول مـجــاورة،
وضيق الوقت لدراسة اإلمكانية اللوجستية
ل ـق ـطــر الس ـت ـض ــاف ــة ب ـط ــول ــة ب ـم ـف ــرده ــا بـ ــ48
ً
منتخبا.
من جهتها ،أكدت اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث في بيان ،أن قطر كانت منفتحة على
زيادة العدد طالما كان ذلك يخدم "مصلحة
لـعـبــة ك ــرة ال ـق ــدم ودول ـ ــة ق ـطــر كمستضيف
أصيل".
وج ــاء فــي بـيــان للفيفا لـيــل األرب ـع ــاء :أنــه
ً
"تماشيا مع خالصات دراسة الجدوى التي
وافـ ــق عـلـيـهــا الـفـيـفــا ف ــي االج ـت ـم ــاع األخ ـيــر
لمجلسه ،ق ــام ا لـفـيـفــا و قـطــر بشكل مشترك
ببحث كل االحتماالت لزيادة عدد المنتخبات
ً
المشاركة من  32الى  48منتخبا ،عبر انخراط
الدول المجاورة في كأس العالم ."2022
أضـ ـ ــاف "ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـش ــارة شــامـلــة
ومعمقة بمشاركة كل المعنيين ،تم التوصل
إلى خالصة أنه في ظل الظروف الحالية ،لن
يكون في اإلمكان تنفيذ هذا االقتراح".
وك ــان ــت زي ـ ــادة ع ــدد الـمـنـتـخـبــات ،م ــع ما
ً
ي ـع ـن ـيــه ذل ـ ــك ت ـل ـق ــائ ـي ــا مـ ــن زيـ ـ ـ ــادة فـ ــي ع ــدد
المباريات والمشجعين المتوقع حضورهم،
تـطــرح تحديات لوجستية وتنظيمية على
قطر التي اختيرت في عام  2010الستضافة
المونديال ،وقامت باستعداداتها على أساس
ً
 32مـنـتـخـبــا .كـمــا أن األزم ـ ــة الــدبـلــومــاسـيــة

ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة مـ ـن ــذ قـ ـط ــع ال ــري ــاض
وأبوظبي والمنامة عالقاتها مع الدوحة عام
 ،2017تحد من خـيــارات إقامة مباريات في
الدول المجاورة.
ً
وبعدما تم التداول أخيرا بطرح استضافة
الـكــويــت وسلطنة عـمــان لبعض المباريات
بحال زيادة عدد المنتخبات ،أعلنت مسقط
ً
رس ـم ـيــا ع ــدم رغـبـتـهــا بــذل ــك ،بـيـنـمــا أش ــارت
تقارير صحافية إلى أن إنفانتينو الذي زار
ً
ً
الكويت الشهر الماضي ،سمع موقفا مشابها
من المسؤولين الذين التقاهم.
مــن جهة أخ ــرى ،أوض ــح الفيفا أنــه بحث
وقطر بجدوى استضافتها "بطولة يشارك
ً
ف ـي ـه ــا  48م ـن ـت ـخ ـب ــا مـ ــن خ ـ ـ ــال ،ع ـل ــى وج ــه
التحديد ،خفض بعض المعايير األساسية
ل ـل ـف ـي ـفــا .ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،خ ـل ــص تـحـلـيــل
ً
مشترك إلــى أنــه ،ونـظــرا للمرحلة المتقدمة
من التحضيرات والحاجة إلى إجــراء تقييم
مفصل حــول التأثير اللوجستي المحتمل
ع ـلــى ال ـب ـلــد ال ـم ـض ـيــف ،س ـي ـكــون ث ـمــة حــاجــة
ً
لمزيد من الوقت ،ولن يكون ممكنا اتخاذ قرار
قبل الموعد النهائي في يونيو .لذلك لم يتم
ً
المضي قدما بهذا الخيار".
وختم بيان االتحاد الدولي أنه بناء على
ذلك "كأس العالم قطر  2022ستبقى كما كان
ً
ً
مخططا لها مع  32منتخبا ولن يتم تقديم
أي اقتراح "بهذا الشأن" إلى كونغرس الفيفا
في الخامس من يونيو" المقبل.

ً
اإلبقاء على  32منتخبا

وفــي بيانها ،أكــدت اللجنة العليا اإلبقاء
على صيغة  32منتخبا "بعد تقييم نتائج
دراسة الجدوى التي قام بها الطرفان".
أضافت "أبدت دولة قطر استعدادها الكامل
للتباحث مــع الفيفا ح ــول إ مـكــا نـيــة تطبيق
مقترح توسعة عــدد المنتخبات المشاركة
ً
فــي البطولة إلــى  48فــريـقــا ،طالما كــان ذلك
في ما يخدم مصلحة لعبة كرة القدم ودولة
ً
قطر كمستضيف أصيل للبطولة" ،لكن "نظرا
إلــى الـمــراحــل المتقدمة الـتــي وصـلــت إليها
اس ـت ـع ــدادات دول ــة قـطــر السـتـضــافــة بطولة
ً
ك ــأس ال ـعــالــم وف ــق ن ـظــام  32فــري ـقــا ،وقـصــر
ا ل ــو ق ــت ا ل ـم ـتــاح لتقييم ا لـتــأ ثـيــر التشغيلي
والـلــوجـسـتــي عـلــى الـبـلــد المستضيف قبل

ً
أسينسيو :الريال يعود دائما

إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
اجتماع كونغرس الفيفا الشهر المقبل ،تم
اتخاذ قرار بعدم االستمرار في بحث إمكانية
تطبيق هذا المقترح".
وكــان األمين العام للجنة حسن الــذوادي
قد أفاد لوكالة فرانس برس في لقاء بالدوحة
السبت بأن الطرفين ال يزاالن يدرسان مسألة
زيادة عدد المنتخبات.
أضاف "في حال تم اتخاذ القرار "بالزيادة"
ً
فسيكون برغبتنا ،إيمانا منا بفوائد الزيادة
هــذه .إذا وجدنا أن الموضوع ال فائدة منه
أو أن سلبياته أكثر من إيجابياته فسيكون
ً
ً
قرارنا أن نبقي على  32فريقا" ،مؤكدا أن أي
قرار لن ُ"يفرض" على الدوحة.
وأكدت اللجنة العليا التزام قطر "بتنظيم
نـسـخــة م ـم ـيــزة م ــن ال ـم ــون ــدي ــال تـمـثــل فيها

أسينسيو

أقر حــارس أتلتيكو مدريد،
السلوفيني ي ــان أوبـ ــاك ،بــأن
فــريـقــه ك ــان ي ــود لــو تـمـكــن من
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى الـ ـم ــزي ــد مــن
األلقاب في هذا الموسم ،الذي
ف ـ ـ ــاز خـ ــالـ ــه ب ـ ـكـ ــأس ال ـس ــوب ــر
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وحـ ـ ــل ث ــانـ ـي ــا فــي
ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي
لكرة الـقــدم ،وبلغ ثمن نهائي
التشامبيونز ليغ.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ،فـ ــي
تصريحات نشرتها الليغا،
"كـلـنــا كـنــا نــريــد المنافسة
على المزيد والمكافحة من
أج ــل األل ـق ــاب ،ه ــذا الموسم
بــدأنــا بشكل جيد حين فزنا
بكأس السوبر األوروبي".
وأضــاف" :كنا نحلم بالفوز
بـكــل ش ــيء ،لـكــن مــا ح ــدث كــان
م ـخ ـت ـل ـف ــا ،ل ـق ــد أص ـب ـح ـن ــا فــي
المركز الثاني بالليغا ،ويجب
أن نكون سعداء بذلك ،وتهنئة
بــرشـلــونــة عـلــى ف ــوزه باللقب،

كاباروس لن يستمر في تدريب إشبيلية

االستعداد لالستضافة بالشتاء
وتستعد قطر الستضافة المونديال بين
نوفمبر وديسمبر " 2022األول الذي يقام في
ً
فصل الشتاء نظرا الرتفاع درجــات الحرارة
صيفا في الخليج" على ثمانية مالعب أنجز
اثنان منها ،هما استاد خليفة الدولي "أعيد
افـتـتــاحــه ف ــي  ،"2017واس ـت ــاد ال ـج ـنــوب في
ً
مدينة الوكرة "دشن رسميا األسبوع الماضي
بنهائي مسابقة كأس األمير".
وب ـح ـســب م ـســؤولــي الـلـجـنــة ال ـع ـل ـيــا ،من
الـمـتــوقــع إن ـجــاز الـمــاعــب الثمانية بحلول

إقـلـيــم األن ــدل ــس إلن ـه ــاء ال ـمــوســم ف ــي الـمــركــز
ال ـخــامــس ،وم ــن ثــم الـتــأهــل ل ــدور مجموعات
الدوري األوروبي في الموسم المقبل.
وأع ـلــن ال ـن ــادي عـبــر مــوقـعــه الــرسـمــي على
اإلنترنت ،أن قــرار رحيل كــابــاروس جــاء عقب
االجتماع الذي دار بين رئيس النادي ،خوسيه
كاسترو ،والمدير الرياضي رامون رودريغيز
"مونتشي" ،داخل أحد فنادق العاصمة التنزانية
دار السالم ،حيث كان يؤدي الفريق مباراة ودية
أمام فريق سيمبا.
وأضــاف البيان أن كــابــاروس ،الــذي أشرف

أوبالك
وانتظار فرصة جديدة الموسم
المقبل".
ومـ ـ ــن بـ ـي ــن األخ ـ ـط ـ ــاء ال ـت ــي
ارتكبها الروخيبالنكوس في
الليغا ،أقر الحارس السلوفيني
ب ــأن الـفــريــق ك ــان يتعين عليه

على تدريب الفريق في  3حقب مختلفة ،سيشغل
بدءا من الموسم المقبل "مركزا مرموقا داخل
الـهـيـكــل الــريــاضــي إلشبيلية ال ــذي سيقوده
مونتشي" .ويعد كاباروس أحد أكبر المدربين
في إسبانيا ،حيث إنه أدار على مدار مسيرته
 510مباريات في الدرجة األولى (منها  167مع
إشبيلية) ،وهــو أكثر المدربين جلوسا على
مقعد المدير الفني مع الفريق األندلسي عبر
تاريخه بـ 241مباراة ،متفوقا على أوناي إيمري،
المدير الفني ألرسنال اإلنكليزي ،صاحب الـ(205
مباراة) ،ومانولو كاردو ( 200مباراة)( .إفي)

يرى جوليو بابتيستا ،مهاجم ريال مدريد اإلسباني األسبق ،أن
انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الملكي سيمنحه
"حظوظا أكبر للمنافسة على الكرة الذهبية".
وفي تصريحات لوكالة (إفي) أمس األول ،أكد المهاجم البرازيلي،
الذي فاز بلقب الليغا مع الفريق الملكي في  ،2008أن إمكانية انتقال
نجم باريس ســان جرمان الفرنسي للميرينغي ،تعتبر الخيار
األفضل بالنسبة له.
وأش ــار إلــى أن "كثيرين يرغبون فــي رؤي ــة نيمار مـجــددا في
إسبانيا ،الكرة اإلسبانية تناسبه كثيرا ،بالنظر للموهبة الكبيرة
التي يمتلكها ،واالنضمام الى ريال مدريد سيمنحه فرصا أكبر
للمنافسة على الكرة الذهبية".
وأكد صاحب الـ  37عاما ،الذي يعمل حاليا على استخراج
رخصة التدريب من االتحاد اإلسباني لكرة القدم ،أن
الموسم الكارثي للريال جاء نتيجة للتطلعات
الكبيرة بعد فترة مليئة بالنجاحات.
وأكـ ـ ــد أن "الـ ـف ــري ــق ي ـم ــر بـمــرحـلــة
انتقالية ،ولكن الناس ،عندما تشجع
فــري ـقــا ك ـب ـيــرا ب ـح ـجــم ري ــال
مـ ــدريـ ــد ،ف ـهــي م ـع ـتــادة
على الفوز .الفوز ثم
الـ ـف ــوز ث ــم ال ـف ــوز،
يجعل الخيارات

الحصول على مزيد من النقاط
في المباريات التي أقيمت على
أرضه ،األمر الذي اعتبر أنه كان
سيبقي على آمــال األتلتي في
الكفاح على لقب الليغا لفترة
أطول.

ك ـم ــا اع ـت ـب ــر أوب ـ ـ ـ ــاك ،ال ــذي
حصل هذا الموسم على جائزة
أفـضــل ح ــارس لـلـمــرة الــرابـعــة،
بعدما اهـتــزت شباكه  27مرة
فـقــط فــي  37م ـب ــاراة بــالــدوري
اإلسباني ،أنه لم يصل بعد إلى

"أفضل مستوى" ،وأنه يستطيع
"مواصلة التحسن".
وبفضل أدائــه ،يعد األتلتي
هو الفريق الــذي تلقت شباكه
أقل عدد من األهداف في الليغا
( ،)29وهو أمر اعتبر الحارس
أن الفضل يعود فيه إلى جهود
الفريق كله.
وأكد ان "الحفاظ على نظافة
ال ـش ـبــاك يـعـنــي أن ــك ل ــم تخسر
هذه المباريات ،وهذا أمر يجب
أن نفخر بــه ألن ــه لـيــس سهال،
كنا متفوقين في هذا الجانب،
وأود أن أ ش ـك ــر ز م ــا ئ ــي على
مساعدتهم ،فأنا لست وحدي
في هذا العمل".
وعـ ــن زم ـي ـلــه األوروغـ ــوائـ ــي
دييغو غودين ،الذي يرحل عن
النادي المدريدي هذا الصيف،
قال أوبالك إنه "قدم عمال رائعا
وف ــاز بــاألل ـقــاب وك ــان قــائــدنــا،
افتخر بأنني لعبت إلى جانبه".
(إفي)

برشلونة يقترب من التعاقد مع لودوفيت ريس

بابتيستا يحفز نيمار على اإلنضمام إلى الملكي

جوليو بابتيستا

الــوطــن العربي وتعكس اإلمـكــانــات الكامنة
لدى شعوب المنطقة".

ً
عام  ،2021علما أن مواقع التدريب الـ 41باتت
جاهزة من اآلن.
وق ـ ـ ــدرت دراس ـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــدوى الـ ـت ــي اطـلـعــت
"فــرانــس ب ــرس" على نسخة منها ،أن زيــادة
عدد المنتخبات قد تؤدي الى "توفير عائدات
إضــاف ـيــة تـ ــراوح مــا بـيــن  300و 400مليون
دوالر" ،السيما من حقوق البث " 120مليون
ً
دوالر إضــاف ـيــة" والـتـســويــق " 150مـلـيــونــا"
ً
وعائدات التذاكر " 90مليونا".
ومع إغالق الباب على رفع عدد المنتخبات
ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ال ـم ـق ـبــل ،سـتـطـبــق ال ــزي ــادة
ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـت ــي كـ ــان ق ــد أق ــره ــا االت ـح ــاد
الــدولــي الـعــام الماضي ،أي  ،2026وذلــك في
المونديال المقام في الواليات المتحدة وكندا
والمكسيك.

أوبالك :كنا نود المنافسة على المزيد من األلقاب

قـ ــال العـ ــب ري ـ ــال م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،مــاركــو
أسينسيو ،أمس األول إن الموسم المنصرم للتو
كان "معقدا ومليئا بالصعوبات" ،لكنه رغم هذا
أكد لجماهير الفريق أن "الريال يعود دائما".
وك ـتــب ال ــاع ــب عـلــى حـســابــاتــه المختلفة
بالشبكات االجتماعية "انتهى موسم صعب
ومليء بالصعوبات ،وبعيد عن المستوى الذي
يستحقه الجمهور ،لكننا سننهض ونتحسن،
وسـنـقــدم كــل مــا لدينا فــي الموسم
ال ـم ـق ـبــل ل ـكــي يـسـتـمـتــع الـجـمـهــور
ب ـفــري ـقــه وت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل رد عـلــى
مودته ودعمه غير المشروط".
وأضاف الالعب الذي أرفق
مع رسالته صورة للتتويج
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
الماضي في كييف" :نتعهد
بأننا سنقاتل على كل لقب
حتى الـنـهــايــة .الــريــال يعود
دائما .فليحيا الريال".
(إفي)

أعلن نادي إشبيلية اإلسباني ،أمس األول ،أن
خواكين كاباروس لن يستمر في منصبه كمدير
فني للفريق في الموسم المقبل.
وكـ ــان ك ــاب ــاروس ،الـ ــذي ك ــان يـعـمــل مــديــرا
رياضيا للنادي في وقت سابق ،هو الذي اختار
بابلو ماتشين لتدريب الفريق األندلسي بداية
الموسم المنقضي ،إال أن سوء نتائج الفريق
تسبب فــي إقــالــة األخـيــر فــي م ــارس الماضي،
وتولي كاباروس نفسه المهمة خالل آخر 11
جولة في الليغا.
واستطاع صاحب الـ 63عاما أن يقود كبير

رياضة

أمامك محدودة ،وعندما تخسر ،يظن الجميع أن النهاية ستكون
كارثية ،يجب تحليل األمــور بهدوء شديد ،ألن هناك فرقا أخرى
جـيــدة ،ومــن المستحيل أن تظل تـفــوز لخمس أو ســت سنوات
متتالية".
وأوضح المهاجم الدولي السابق ان "الريال استطاع الفوز بلقب
دوري األبطال  3مرات متتالية ،وهذا أمر لم يتحقق في التاريخ .في
النهاية ،هذا يخلق نوعا من ضغوط المنافسة ،والضغط الذهني،
ألن الالعبين عليهم أن يتمتعوا بالتركيز في كل وقت".
ورغم موسم الفريق الكارثي والخروج صفر اليدين دون تحقيق
أي بطولة ،باستثناء مــونــديــال األنــديــة فــي اإلم ـ ــارات ،ال يعتقد
بابتيستا أن األمر يتعلق بنهاية حقبه للفريق.
وقال في هذا الصدد" :الدوافع تتجدد باستمرار لدى الالعبين،
وعلى الرغم من فوزهم بلقبين أو  3في دوري األبطال ،فهم يرغبون
في المزيد من االنتصارات .أعتقد أنهم يطمحون لتقديم موسم
كبير".
وح ــول رؤيـتــه لنهائي كــأس الملك ،غــدا على ملعب "بينيتو
فيامارين" ،منح بابتيستا أفضلية بسيطة لبرشلونة ،ولكنه حذر
أيضا من أن فالنسيا سيدافع بقوة عن حظوظه في الفوز باللقب.
وأشار إلى ان "برشلونة ،كونه اعتاد على خوض نهائيات كثيرة،
يمتلك أفضلية بسيطة على فالنسيا ،ولكن األخير أيضا سيقاتل
بقوة على حظوظه في الـفــوز .برشلونة المرشح األقــرب للفوز،
(إفي)
ولكن فالنسيا لن يجعل األمور سهلة".

لودوفيت ريس

كشفت تقارير كتالونية أن
بــرش ـلــونــة أوش ـ ــك ع ـلــى إع ــان
الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع الع ـ ـ ــب ال ــوس ــط
ال ـه ــول ـن ــدي الـ ـش ــاب لــودوف ـيــت
ريس.
وذكــرت صحيفة "سـبــورت"،
ً
أم ـ ــس ،أن ال ــاع ــب ( 18ع ــام ــا)
اجتاز بالفعل الفحص الطبي
وسيقدمه البالوغرانا رسميا
خالل الساعات المقبلة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن

الـبــرشــا سيدفع ثــاثــة ماليين
و 250ألف يورو لناديه الحالي
غرونينغن.
ومن المقرر أن ينضم الالعب
الشاب إلــى برشلونة في فترة
اإلعــداد للموسم الجديد ،لكنه
س ـي ـب ــدأ م ـس ـيــرتــه م ــع الـ ـن ــادي
الكتالوني بين صـفــوف فريق
ال ــردي ــف ت ـحــت إم ـ ــرة غــارس ـيــا
بيمينتا.
(إفي)

شتيغن يغيب عن نهائي كأس إسبانيا
تــأكــد غ ـيــاب األل ـمــانــي م ــارك-
أنــدريــه تير شتيغن عــن حراسة
ع ــري ــن بــرش ـلــونــة خـ ــال نـهــائــي
ً
كـ ــأس م ـل ــك إس ـب ــان ـي ــا غ ـ ــدا أم ــام
فالنسيا ،لـعــدم تعافيه مــن آالم
الركبة اليمنى.
ً
وأشار النادي في بيانه ،وفقا
ل ـت ـقــريــر ال ـج ـه ــاز ال ـط ـب ــي" ،ت ـيــر
شتيغن مازال يعاني آالم الركبة
اليمنى .سيواصل العالج خالل
األسابيع المقبلة ،وسيغيب عن
مباراة السبت".
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ـ ــان غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب ت ـي ــر
شتيغن ،فإن اسم الحارس ،الذي
كان سيحمي عرين البالوغرانا
أمــام "الخفافيش" ،كــان معروفا
م ــن قـ ـب ــل ،ح ـي ــث إن ال ـه ــول ـن ــدي
ياسبر سيليسن هو من يشارك
مع الفريق في مباريات الكأس.
وتـشـيــر ك ــل ال ـت ـقــاريــر إل ــى أن
إرنستو فالفيردي ،المدير الفني
ل ـل ـبــرشــا ،سـيـسـتــدعــي ال ـحــارس
ال ـشــاب إيـنـيــاكــي بينيا ،حــارس
الـفــريــق الــرديــف ،لـيـكــون البديل
في قائمة المباراة.

شتيغن
وبهذا يفقد البالوغرانا العبا
آخــر فــي آخــر مباريات الموسم،
ب ـع ــد أن ت ــأك ــد غ ـي ــاب ال ـم ـهــاجــم
األوروغـ ــوائـ ــي لــويــس س ــواري ــز،
الـ ــذي خ ـضــع ي ــوم  9م ــن الـشـهــر
ال ـ ـجـ ــاري لـعـمـلـيــة ج ــراح ـي ــة فــي
ال ــرك ـب ــة ال ـي ـم ـن ــى ،م ــا سـيـجـعـلــه
يبتعد عن المالعب مدة تتراوح
بين  4و 6أسابيع.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ـتــالــونــي
فـ ــي بـ ـي ــان ح ـي ـن ـئــذ أن صــاحــب

ال ـ ــ 32عــامــا خـضــع ل ـجــراحــة في
الـغـضــروف المفصلي الــداخـلــي
لركبته اليمنى.
ويـسـعــى ال ـفــريــق الـكـتــالــونــي
خـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ـس ـ ـبـ ــت الـ ـت ــي
ي ـح ـت ـض ـن ـه ــا مـ ـلـ ـع ــب (ب ـي ـن ـي ـتــو
فيامارين) في إشبيلية ،للجمع
بـيــن ا لـثـنــا ئـيــة المحلية (الليغا
وك ــأس الـمـلــك) لـلـمــوســم الـثــانــي
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،وال ـ ـتـ ــاسـ ــع فــي
(إفي)
تاريخه (رقم قياسي).
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

درايش

أشوا إنها
ما تمثلنا

في عود المال

فهد البسام

ع ـن ــدم ــا ت ـع ـلــم أن هـ ـن ــاك مـ ــن هـ ــو مـسـتـعــد
ومتفرغ لالتصال بالشرطة لإلبالغ عن فقير
يرتشف الماء في عز صيف الكويت الالهب،
أو تتذكر قضية َمن أحرقت حفل زفاف زوجها
لتمنعه مــن ا ل ــزواج عليها ،فقتلت المعازيم
وع ـ ــاش ال ـم ـع ــرس ،وربـ ـم ــا ت ـ ــزوج ب ـع ــده ــا ،أو
حينما تقرأ عن تفاصيل القضايا المتنوعة
الختالسات بعض المنوط بهم حماية البلد
ً
لـمـقــدرات وزارات ـه ــم ،أو تستمع مضطرا لمن
تعرف مستوى دنــاء تــه وانحطاطه ورخصه
يتحدث عن الشرف والنزاهة ومحاربة الفساد
والفاسدين وإنقاذ الوطن من براثن اآلخرين
ً
الــذيــن ال يقل س ــوء ا عنهم ،أو تتابع بصمت
اعتراضات أئمة المساجد على نظام البصمة،
ثم تتواتر األخبار عن قيام بعضهم بتعيين
واف ــدي ــن بــال ـبــاطــن ل ـل ـق ـيــام ب ـم ـهــام ـهــم ،نظير
ً
ً
إعطائهم جزء ا يسيرا من رواتبهم المدفوعة
لهم من أموال الدولة الحالل ،أو تراقب عمليات
االستنساخ المتكرر لقصة نجاح النائب الذي
يشتري أصوات الناخبين باآلالف ليبيع صوته
بـعــد ذل ــك بــالـمــايـيــن ،أو تـتــذكــر بالمناسبة
ق ـصــة األسـ ـت ــاذ ال ـجــام ـعــي الـ ـق ــدوة الـ ــذي كـ ّـان
ي ــوزع ال ــدرج ــات نظير الـتـصــويــت ل ــه ،ليمثل
األمــة خير تمثيل ،أو اآلخــر الــذي بــدأ مشوار
ص ـعــوده بــالـمـنــاداة بتعديل ال ـمــادة الثانية،
ليتوقف الـطــريــق عـنــد "كـبــت ّأمـ ــه" ،أو عندما
ً
تعرف مثال كمية القضايا بالمحاكم ضد من
ابتلعوا الحقوق الشرعية ألهلهم وأقاربهم
ً
بكل طيبة نفس وراحة بال ،وكأن شيئا لم يكن،
أو بال شك قد مرت عليك صور للمضبوطات
ال ـض ـخ ـمــة م ــن ال ـخ ـم ــور ال ـم ـه ــرب ــة ،والـ ـت ــي لم
يخاطر مهربوها بارتكاب فعلتهم الشنيعة
تـلــك ،لــوال وج ــود ســوق مــربــح ومتعطش لها
ً
في مجتمعنا المحافظ ،أو تصلك يوميا آخر
أخ ـبــار ال ـش ـهــادات ال ـم ــزورة الـتــي ال ينافسها
إال عــدد الـمــرضـيــات والجنسيات واإلقــامــات
المباعة وال ـم ــزورة ،ثــم وبـعــد أن تـقــرأ حكاية
ً
عل ،ليتوفاه
الرجل الذي رمى بنفسه أخيرا من ٍ
الله وهو قابض على ورقة يبث فيها شجونه
عن صعوبات الحياة وفساد الشؤون والبلدية
وانتشار الرشا فيهما وحولهما ،حينها ،وبعد
أن تستذكر كل هذا وأكثر مما تعرفه أنت وال
يعرفه غيرك ،ستحمد ربك أنك لم ترم بنفسك
ً
مــن أي مرتفع حتى اآلن ،وستتيقن فـعــا أن
ً
مسلسالتنا المعروضة ال تمثلنا أبدا ،ولنحمد
ً
كثيرا على ذلك ،ألن ّ
الستر زين.
الله

ُ
مكسيكية تصمم األزياء ...بقدميها
بـ ـع ــدم ــا تـ ـخ ــرج ــت ال ـم ـك ـس ـي ـك ـي ــة أدري ـ ــان ـ ــا
ماسياس فــي كلية للحقوق ،أدرك ــت أنـهــا لن
تحصل على وظيفة فــي أي شــركــة ألنـهــا بال
ذراع ـ ـيـ ــن ...ل ــذا بـ ــدأت الـعـمــل كـكــاتـبــة ومــؤلـفــة
مـســرحـيــة وم ـح ــاض ــرة تـحـفـيــزيــة ،وه ــي اآلن

حجرات للمدخنين في الشوارع
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت س ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــافـ ـ ــورة ه ـ ــذا
األسبوع تركيب حجرات خاصة
بــال ـمــدخ ـن ـيــن مـ ـ ـ ــزودة م ـص ـفــاة
ل ـ ـل ـ ـهـ ــواء ،لـ ـك ــن هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة
الجديدة لم تنل إعجاب كثر من
المدخنين.
ف ـفــي س ـن ـغ ــاف ــورة واح ـ ــد من
أكثر قوانين مكافحة التدخين
ً
ت ـ ـ ـشـ ـ ــددا ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وي ـم ـن ــع
ال ـت ــدخ ـي ــن ف ــي م ـع ـظــم األم ــاك ــن

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،وقـ ـ ـ ــد تـ ـ ـف ـ ــرض ع ـلــى
ال ـم ـخــال ـف ـيــن غ ــرام ــة ت ـصــل إلــى
ً
 725دوالرا  ،كـمــا أن السجائر
اإللكترونية محظورة.
لـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـمـ ــدخ ـ ـن ـ ـيـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن
جــربــوا ه ــذه الـحـجــرات والــذيــن
"فرانس
استطلعت آراءهم وكالة
ّ
بــرس" ،لم يقتنعوا بها وفضل
مـعـظـمـهــم ال ـتــدخ ـيــن ف ــي مـكــان
مسموح به في الهواء الطلق.

ً
ً
مصممة أزياء أطلقت أخيرا خط مالبس جديدا.
وصممت هــذه الـمــرأة الـمــولــودة بــا ذراعين
ً
ً
والبالغة حاليا  41عاما المجموعة ،وتنجز كل
ً
شيء تقريبا باستخدام قدميها.
وكـ ـشـ ـف ــت عـ ــن م ـج ـم ــوع ـت ـه ــا خـ ـ ــال أسـ ـب ــوع

الـمــوضــة فــي المكسيك الـشـهــر الـمــاضــي حين
دخلت فتيات ّ
معوقات وعرضن هذه المجموعة
ً
ّ
المؤلفة من  12تصميما ،والتي تميزت بألوانها
النابضة بالحياة ،ويسهل على ذوي الحاجات
الخاصة ارتداؤها .وهي كذلك تستخدم مالبس
صممت بحيث تستطيع ارتداءها برجليها.
ّ
والدا ماسياس علماها منذ والدتها استخدام
قدميها للقيام بأمور ينجزها األطفال اآلخرون
بأيديهم.
وا ّل ـي ــوم هــي تــأكــل وت ـشــرب وتـكـتــب وتــرســم
وتحضر الطعام وتقوم باألعمال المنزلية ،حتى
ُ
تلبس ابنتها ا لـتــي تبلغ  3سـنــوات برجليها
وقدميها.
واستخدمت ماسياس ذراعين اصطناعيتين
إلى أن أصبحت في العشرين من العمر ،لكن كان
عليها أن تتخلى عنهما ،إذ أصبحتا تشكالن
ً
ً
وزنا إضافيا وتضغطان على كتفيها.
وقالت" :كان من الصعب الذهاب إلى الجامعة
بــدون ـه ـمــا ،إذ ك ــان ع ـلــي أن أخ ـل ــع ح ــذائ ــي في
الفصل ألكتب .وخلع الحذاء في األماكن العامة
ً
يعتبر فظا".
(أ ف ب)

ً
 6سنوات سجنا لتجار سالحف

وقال أزفار زين وهو مسؤول
في شركة للتجارة اإللكترونية:
ً
"الـ ـج ــو خ ــان ــق ج ـ ــدا ه ـن ــا .إنـهــا
ً
ص ـغ ـيــرة جـ ـ ـ ــدا ...أش ـع ــر كــأنـنــي
مواطن من الدرجة الثانية".
وأضاف زين" :ال توجد مقاعد
ً
ً
أيضا .لست مستعدا للتدخين
ه ـنــا إال إذا وضـ ـع ــوا ح ـجــرات
أوسع وأكبر".
(أ ف ب)

ً
ثبتت محكمة استئناف في مدغشقر أحكاما بالسجن ست سنوات
على ثالثة أشخاص أدينوا بتهمة االتجار بعشرة آالف سلحفاة من
ً
نوع محمي .وتماشيا مع القرار الصادر عن محكمة البداية ،فرضت
ً
محكمة االستئناف في توليار "جنوب غرب" على المدانين أيضا دفع
ً
غرامة بالتكافل قدرها مئة مليون ارياري " 23800يورو" فضال عن دفع
ً
ً
 30مليونا إضافيا " 7100يورو" كعطل وضرر لوزارة البيئة.
وأمر القضاة بسجن المدانين فور انتهاء الجلسة على ما أوضح
الصندوق العالمي للطبيعة .وأوقفت الشرطة الثالثة وبينهم امرأة
في منزل في بيتسينجاكا "جنوب غرب" في أبريل  2018وبحوزتهم
(أ ف ب)
				
 10072سلحفاة مشعة.

عائلة «بن رزق» غادرت الكويت عام 1774م
ثم عادت في النصف األول من القرن الـ 19
ورد ف ــي مـ ـق ــال األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
اســم "عــايـشــة بنت محمد بــن رزق" في
الوثيقة التي تناولت أمالك أسرة الفهد
ال ـك ــري ـم ــة ف ــي الـ ـبـ ـص ــرة ،وب ـي ـع ـهــا عـلــى
سالم عبدالله العتيقي في عام 1930م.
ورغم أن الوثيقة بينت أن عايشة بنت
محمد بــن رزق هــي زوجــة عبدالوهاب
الخشرم ،فإنها ركزت على عملية البيع،
فشرحت األمالك المبيعة ،وبينت أسماء
البائعين وهم :سليمان بن عبدالمحسن
الفهد ،وأخوه فهد ،وعايشة بنت محمد
بــن رزق ،فمن هــي عايشة هــذه؟ يعرف
الـكـثـيــرون أن أس ــرة الـتــاجــر محمد بن
حسين بــن رزق الـخــالــدي كانت تسكن
ال ـكــويــت ف ــي ع ـهــد ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه بن
ً
ص ـبــاح األول ،وت ــرك ــت آث ـ ــارا تــاريـخـيــة
خلفها (ال يسعنا الحديث عنها اليوم)
قبل هجرتها من الكويت إلى االحساء
في عــام  1188هــ1774 /م ،وبعدها إلى
الزبارة في قطر.
واستقر محمد بن حسين بن رزق في
مدينة الزبارة ،التي ّ
عمرها مع الشيخ
خليفة محمد بن آل خليفة ،فأصبحت
ً
مدينة عامرة وميناء مهما في الخليج،
ً
ً
وازدهـ ـ ــرت ازده ـ ـ ــارا ك ـب ـيــرا .وق ــد تــوفــي
محمد بن حسين بن رزق في الــزبــارة،
وخلفه في قيادة قومه ابنه أحمد الذي
اش ـت ـهــر ب ـكــرمــه ال ـش ــدي ــد ،وح ـبــه للعلم

وحكمته فــي الـقـيــادة .وعـنــدمــا حاصر
سليمان بن طوق الزبارة عام  1215هـ
1800/م ،قرر أحمد بن رزق الهجرة منها،
فغادرها واتجه إلى "جو" في البحرين،
وب ـعــدهــا ب ـف ـتــرة ق ـص ـيــرة ات ـجــه مــديـنــة
البصرة التي توفي فيها عام 1810م.
وأنجب أحمد بن محمد بن حسين
بن رزق  5ذكور ،كما ذكر عثمان بن سند
في كتابه الشهير "سبائك العسجد" هم:
مـحـمــد ،ي ــوس ــف ،عـبــدالـمـحـســن ،خــالــد،
عبدالعزيز .ويبدو أن بعض أبناء أحمد
بن رزق عاد إلى الكويت واستقر فيها،
ً
بــدل ـيــل أن عـ ـ ــددا م ــن ال ــوث ــائ ــق أشـ ــارت
إل ــى وج ــوده ــم ف ــي ال ـك ــوي ــت .وم ــن هــذه
الوثائق الوثيقة التي أشرنا إليها في
ً
األسبوع الماضي ،ومنها أيضا ما ورد
في يوميات حاجي أحمد المنشي التي
كتبها في عام 1863م ،ونشرت تفاصيلها
ً
قـبــل  5س ـنــوات تـقــريـبــا ،حـيــث ذك ــر أنــه
ً
شاهد عددا من تجار الكويت على ظهر
باخرة ،وكان من بينهم الشيخ محمد بن
رزق ،ويقصد بذلك محمد بن أحمد بن
محمد بن رزق .إذن ،ما ورد في وثيقة
األس ـبــوع الـمــاضــي مــن أن عــايـشــة بنت
محمد بن رزق تزوجت من عبدالوهاب
الخشرم يتوافق مع القول إن محمد بن
أحمد بن محمد بن رزق عاد إلى الكويت،
وأنجب ابنة هي عايشة التي تزوجها

الكويتي عبدالوهاب الخشرم.
إليكم نص وثيقة أخرى تؤكد
هذا الزواج ،وبعض التفاصيل
األخرى:
"وجه تحرير هذه االحرف
هـ ــو اث ـ ـبـ ــات وراثـ ـ ـ ــة شــرع ـيــة
ل ــورث ــة مـعـيـنـيــن ب ـن ــاء عـلــى
ط ـل ــب ذلـ ـ ــك قـ ــد ح ـض ــر ل ــدي
محكمت ا لـكــو يــت الشرعية
كال من الرجلين يوسف بن
سـعــد ال ـمــانــع وصــالــح ابــن
براهيم السداني المقبولة
شـهــادتـهـمــا شــرعــا فشهدا
الله تعالى بلفظ الشهادة
ا لـ ـمـ ـعـ ـتـ ـب ــر ل ـ ـهـ ــا ان ف ـه ــد
الخشرم توفي وانحصرت
وراثته الشرعية في ابنيه
مـ ـحـ ـم ــد وعـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب
ف ـم ـس ـئ ـلــت م ـي ــراث ـه ــم مــن
اثنين لكل منهما وا حــد
ثم توفي محمد وانحصر
ارث ــه الـشــرعــي فــي اخيه
وش ـق ـي ـق ــه ع ـب ــدال ــوه ــاب
وفي زوجته شيخة بنت
عبدالعزيز العدواني فمسئلت ارثهم من
اربعة للزوجة الربع واحد والباقي وهو
ثالثة ارباع الخيه ثم توفى عبدالوهاب
وانـحـصــرت وراث ـتــه فــي زوجـتــه عايشة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :
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ســاجـعــات ال ـصــوت عـنــدك "بــوحـنــان"
چـنـهــا تـلـعــي بـعـتــب م ــن جـ ــوف عــود
و چـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــا خـ ـ ـ ــا ذاك ا ل ـ ـم ـ ـكـ ــان
ن ــاح ــت وتـ ـب ــدي ال ــزع ــل وال ــدم ــع زود
م ـ ـ ــا َد َر ت إن ا ل ـ ـ ــز م ـ ـ ــن مـ ـ ــا لـ ـ ــه أ م ـ ـ ــان
ْ
وكـ ـ ــل شـ ـ ــي صـ ـ ــار لـ ــه وق ـ ـفـ ــه وحـ ـ ــدود
ٍ
وف ــاخـ ـت ــات ال ــري ــش م ــن ذاك ال ــزم ــان
م ــا ل ـه ــن ف ــي ح ــاض ــر الـ ــديـ ــره وج ــود
سـ ــاج ـ ـعـ ــات وعـ ـشـ ـه ــن م ـ ــن كـ ـه ــرم ــان
ط ـ ـ ــاي ـ ـ ــرات ومـ ــاي ـ ـهـ ــن ش ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـ ــورود
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاد َرن أسـ ـ ـ ـ ـ ــراب مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل األوان
ي ـ ـ ـ ــوم دار ال ـ ـ ـجـ ـ ــو والـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــا رع ـ ـ ــود
والـ ــوتـ ــر ي ـش ـكــي ل ح ـ ْـب ـس ــات ال ـك ـمــان
اش جرى في الناس غاشيهم جمود؟!
الـ ـفـ ـض ــا لـ ـلـ ـطـ ـي ــر ...ال شـ ـ ــاف الـ ـه ــوان
والـ ـغـ ـن ــاوي ط ـي ــور ف ــي هـ ــذا ال ــوج ــود

ً
«العوالق» تهاجر شماال
ذكرت دراسة نشرت في العدد األخير من مجلة "نيتشر"
أن عوالق نصف الكرة األرضية الشمالي أصبحت تميل إلى
الهجرة إلى أقصى الشمال مع تزايد درجات الحرارة.
وقال لوكاس يونكرز المعد الرئيسي للدراسة المخصصة
لهذه الكائنات الصغيرة والـمــوجــودة فــي أســاس السلسلة
الغذائية للمحيطات" :لقد دفعنا األنظمة البيئية البحرية،
أو على األقل هذه المجموعة من العوالق الحيوانية ،بعيدا
ً
عن موطنها الطبيعي وهذا أمر مقلق جدا ،ومن المرجح أن
تتأثر النظم البيئية البحرية بهذا األمر تأثرا كبيرا" ،مضيفا
"كل تلك العوالق تحركت في اتجاه الشمال مع ارتفاع درجات
حرارة المحيطات".

وفيات
فاطمة ذياب صالح العتيبي

أرملة عوض منصور العتيبي
 74عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـجـهــراء ،النسيم ،ق ،2ش،19
م ،505ال ـن ـس ــاء :ال ـج ـه ــراء ،ال ـق ـصــر ،ق ،3ش ،5م ،402ت:
99799919

فهد قراش سرور العتيبي

 81عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط

محمد فهد حمد عبداللطيف المغلوث

 52عاما ،شيع ،الرجال :العديلية ،ق ،2ش ،28م ،2النساء:
حطين ،ق ،2ش ،17م ،44ت97220425 ،99758252 :

حبيبة عيد سالم السعدي

أرملة عوض مفلح زيدان السعدي
 75عاما ،شيعت ،الرجال :الصليبيخات ،ق ،3ش ،114ج،3
م ،29النساء :القيروان ،ق ،3ش ،306م ،24ت،99990504 :
99500919

آمنة علي محمد العبيد

 62عاما ،شيعت ،الرجال الفيحاء ،ق ،7ش ،74م ،16النساء:
مبارك الكبير ،ق ،4ش ،5م ،6ت،99822505 ،90964108 :
99478631 ،25410349

فهد يعقوب يوسف المعتوق

 68عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :ب ـيــان ،ق ،4ش ،1م ،16الـنـســاء:
الشهداء ،ق ،5ش ،515م ،12ت99539356 ،99661655 :

مبارك شويمي شبا الدبوس العازمي

 64عاما ،شيع ،الرجال :سلوى ،ق ،12ش ،1م ،199النساء:
سلوى ،ق ،1ش ،5م ،9ت66468666 ،51200441 :

مواعيد الصالة

بـنــت مـحـمــد بــن رزق
وفي ابن عمه وهو سليمان بن عبدالله
ال ـب ــداح ،"...وللوثيقة بقية ال يسعنا أن
نكملها في هذا المقال.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:20

العظمى 41

الشروق

04:52

الصغرى 26

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  04:18صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 02:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:38

ً
أدنى جزر  09:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:07

 10:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

