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أينوز يحصد الجائزة الكبرى في
«كان» وماستروياني أفضل ممثلة
ص 17

بن علوي ينجح في بدء المفاوضات
وطهران
واشنطن
بين
ً
ُ

اإلمساك 3:٠٩
اإلفطار 6:٣٩

محليات

٠٣

الجار الله أفاد بانطالقها بعد زيارة وزير خارجية عمان إليران تأكيدا لما انفردت به ةديرجلا.
«الكويت واثقة بتغلب الحكمة والعقل وعدم
حدوث صدام لوجود ما يدعو لألمل والتفاؤل»

«مستعدون لبذل أي جهود للتهدئة ونتطلع
أن تعالج قمم مكة األوضاع الحالية»

ً
تأكيدا لما انـفــردت بــه «الـجــريــدة» عن
الـمـســاعــي ال ـتــي ت ـقــودهــا سـلـطـنــة عـمــان
لبدء المفاوضات بين الواليات المتحدة
وإيــران ،قال نائب وزيــر الخارجية خالد
ال ـجــارال ـلــه« :ي ـب ــدو أن ال ـم ـفــاوضــات بين
ً
الطرفين قــد ب ــدأت» ،إذ إن هـنــاك تحركا
ً
وات ـ ـص ـ ــاالت ،م ـس ـت ـش ـهــدا بـ ــزيـ ــارة وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـع ـمــانــي يــوســف ب ــن عـلــوي
لطهران.
وأع ــرب الـجــارالـلــه ،على هــامــش غبقة
وزارة ال ـخــارج ـيــة ع ـلــى ش ــرف الـبـعـثــات
الدبلوماسية المعتمدة لــدى البالد ،عن
أمله أن تكون هذه الحالة مشابهة ألزمة
التصعيد بين أميركا وكوريا الشمالية
التي انتهت بنجاح طاولة المفاوضات.
وأكـ ـ ــد أن ال ـك ــوي ــت ل ــدي ـه ــا ال ـث ـق ــة ب ــأن
الحكمة والعقل سـيـســودان ،وأن الهدوء
سيكون سيد الموقف في المنطقة ،بعدم
ً
حدوث صدام ،مبينا أن تلك الثقة مستمدة

مـ ــن ت ـص ــري ـح ــات ال ـج ــان ـب ـي ــن األم ـي ــرك ــي
واإلي ــران ــي ب ـعــدم رغـبـتـهـمــا ف ــي ال ـحــرب،
لــذا «نعتقد أن هناك مــا يدعو إلــى األمــل
والتفاؤل بأن تكون هناك سيطرة ،بما ال
ً
يشكل خطورة أو تهديدا ألمن المنطقة».
ً
ولفت إلى أن «الكويت مستعدة دائما،
وح ــاض ــرة ل ـب ــذل أي ج ـه ــود ت ـه ــدف إلــى
الـتـهــدئــة واالس ـت ـقــرار وتـجـنــب ال ـصــدام»،
ً
معربا عن تطلعه أن تعالج القمم الثالث
التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز بمكة المكرمة،
األوضــاع ،وأن يصدر عنها ما يسهم في
التهدئة.
وذكــر أن الكويت ترحب بــأي جهود
تـ ـب ــذل فـ ــي إط ـ ـ ــار ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد،
ً
م ـش ـي ــرا ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه إلـ ــى ضـ ــرورة
ت ــوخ ــي ال ـح ـي ـطــة وال ـ ـحـ ــذر م ــن ت ـس ــارع
وتيرة األحداث وهذا الوضع الحساس
والبالغ الخطورة والتطورات 04

واشنطن ترسل تعزيزات محدودة وطهران
تعول على العقالء إلبعاد شبح الحرب
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استشهاد شرطي
وإصابة  ١٠بانقالب زورق
لخفر السواحل في الصبية

ً
والدة بريتني سبيرز تتدخل قضائيا
لمتابعة عالج ابنتها ص 13

الحكومة تتحدى نواب «العفو
الشامل» ...وت
رف
ض
جل
س
ته
جودا ارتفاع النجاح في الثانوية
ً
ال● دغانم :أبلغتني عدم حضورها لمناقشة القانون ...ولن أكون مو
ميثير :أطلب التركيز على «العفو الخا
ص»...مخي:وغيرعليناذلكرفع ٌّذر لكتابلرماد بال«عدم التعيونعاون» وانخفاض «الحرمان»
● الدالل :موقف سلبي يناقض مبدأ التعاون ● الد
غـيـر
مـخـصـص لـلـبـيـع
في المنطقة (سنتوم)
الموجودة
عنصر من «المارينز» على متن البارجة «كيرسارج»

اإلمساك 3:21
اإلفطار 6:30

«المواصالت» :تمديد عقد شركة البريد الحالية  6أشهر

في دلبلا

•

أوتار

تعهدت بإعادة كل العمال وإنهاء التكدس في أسرع وقت

ً
ً
ف ــي خ ـط ــوة ت ـم ـثــل ت ـح ــدي ــا ح ـكــوم ـيــا ل ـل ـنــواب
الـ
ـداعـيــن إل ــى إق ــرار قــانــون الـعـفــو الـشــامــل ،أعلن
رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم أن الحكومة
اع ـ
تــذرت عــن ع ــدم حـضــور جلسة األح ــد ً المقبل
المخصصة
لمناقشة هذا القانون ،مبينا أنه لن
ً
يـكـ
ـون مــوجــودا فــي تلك الجلسة ،وسيحضرها
نائبه ،ويرفعها.
وأكـ ــد ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـ ــدالل أن ع ــدم حـضــور
الحكومة الجلسة سلوك «يناقض مبدأ التعاون

فهد التركي
ومحيي عامر

بـ ـع ــد مـ ـت ــابـ ـع ــة «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»
ل ـت ـط ــورات أزم ـ ــة ق ـط ــاع الـبــريــد
خالل الفترة الماضية واإلضراب
العمالي الــذي أدى إلــى تكدس
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرود وتـ ـعـ ـطـ ـي ــل م ـص ــال ــح
المواطنين والمقيمين ،أعلنت
وزارة الَ ـمــواصــات أن الـشــركــة
الـمـتـعــاقــد مـعـهــا ب ـشــأن تــوزيــع
الـ ـ ـط ـ ــرود ت ـع ـه ــدت ب ـ ــإع ـ ــادة كــل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال إل ـ ـ ــى م ـ ــراك ـ ــز الـ ـب ــري ــد
وزي ــادة العمل إلنـهــاء التكدس
الحالي في أســرع وقــت ،مبينة
أنـهــا صــرفــت الــدفـعــات المالية

المستحقة لتلك الشركة.
وقالت الوزارة ،في بيان أمس،
إنه تم الحصول على الموافقات
الـ ــازمـ ــة ل ـت ـمــديــد ال ـت ـعــاقــد مــع
الشركة  6أشهر إضافية تنتهي
بنهاية نوفمبر المقبل.
وأضافت «المواصالت» أنها
ً
حصلت أيضا على الموافقات
ً
ال ــرس ـم ـي ــة كـ ــي تـ ـط ــرح غـ ـ ـ ــدا3 ،
مناقصات تتعلق بأعمال البريد
بأكثر من  3ماليين دينار على
مــدى  3سنوات ،في محافظات
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــت04 ،

مع المجلس» الذي ًنص
عليه الدستور في المادة
ً
،50
كما يمثل موقفا سلبيا ضد مطلب دستوري
بـتـ
فـعـيــل الـ ـم ــادة  ٧٥ال ـتــي تـعـطــي مـجـلــس األم ــة
صالحية إصدار هذا القانون.
أم ــا ال ـنــائــب د .ع ــادل
ا
ل
ـ
ـد
م
ـ
خ
ـ
ـي،
ف
ـ
ـرأى
أن
ع
ـ
ـدم
حضور الحكومة جلسة «العفو» ،وعدم مواجهتها
استجواب د .عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس
الـ ـ ـ
ـوزراء ،إذا ق ــررت ذل ــك ،وتـحــويـلــه إل ــى اللجنة
التشريعية البرلمانية ،يعنيان أن «هذه الحكومة

ورئيسها ال يــريــدان تحمل المسؤولية ،وعلينا
بالمعنيين به ،ويجب مراعاة أوضاع البلد وما
عندئذ كأعضاء أن نرفع إلى صاحب السمو كتاب
يحيط به من أخطار« ،وأن نكون أكثر مصداقية
عدم تعاون معها».
مع بلدنا والمواطنين».
وكشف النائب خلف دميثير أنه من المؤيدين
على
صعيد
آخر،
صرح
الرئيس
ًالغانم ،أمس،
للعفو ال
ً
ـخ ــاص« ،وغ ـيــر ًذل ــك هــو م ـح ــاوالت لــذر ب ـ
ـأن عـ ــددا مــن ال ـن ــواب قــدمــوا طـلـبــا لتخصيص
الرماد في العيون» ،معلنا
عدم حضوره الجلسة ساعتين في الجلسات
المقبلة ،لمناقشة التطورات
المخصصة للعفو
الشامل.
ً
اإلقليميةً في المنطقة ،مؤكدا أن الوضع اإلقليمي
وطالب دميثير ،في
تصريح ،الجميع بالتركيز
ً
مهم ج ــدا ،وقــد تعقد لجنة ال ـشــؤون الخارجية
على العفو الـخــاص ،مبينا أن
«الشامل» إضــرار البرلمانية اجتماعات لمناقشته.

طالل مداح يزداد
شهرة وعبدالوهاب
ّ
يلقبه بـ «زرياب العصر»
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فوضى «البريد» تناقض شعارات التنمية

سيارات

1٥

سجل كنترول اختبارات الثانوية العامة في وزارة التربية
األمير وملكاقتصاديات
ً
ً
األربعاء
إضراب «البريد» يستمر والنواب يفتحون الملف  16ارتفاعا ملحوظا في نسب النجاح للمواد التي تم االنتهاء
األردن بحثا تعزيز
مسيرة العمل
شويكار« ...سيدة
العربي المشترك
العمشة» تثير الجدلمن تصحيحها حتى نهاية دوام الخميس الماضي ،مقارنة
مزر ● العدساني :إهمال غير طبيعي
● المال :وضع القطاع ٍ
بفيلمها
● ال
الخمسة!مع المخرجينباألعوام السابقة ،إذ بلغت في التربية اإلسالمية للقسمين
«الدرة»:
الخسائر
شطي :مرفق حالته سيئة ويجب تحسينه وتقديم خدمة متميزة
654.8
ألف
ًدينار
ومكافأة مجلس اإلدارة  42ألفا
سيرة العلمي واألدبــي  ،%97.5وفــي الرياضيات  ،%75.5وباللغة
فشل الحكومة في
 17الفرنسية والتاريخ  ،%80مع انخفاض ملحوظ في عدد حاالت
استمرارها رسالة حل المشكالت البسيطة يؤكد عدم جديتها في تحقيق رؤية الكويت
للمستثمرين
كيف تقبل «المواصالت» العبث
أين اإلدارة الحكومية الصارمة التي
بأال تصدقوا كل ما تسمعونه من
الحرمان من أداء االختبارات نتيجة الغش أو محاولته ،إذ بلغ
بمصالح العباد ومراسالتهم
تتدخل في الوقت المناسب
«تجارة»:لتفعيل
شعارات بشأن «المركز المالي»
دراسة عن جدوى االستمرار
وهضم حقوق العمال البسطاء؟
الجزاءات وطرح حلول بديلة؟
المشاكس يوسف في األسبوع األول  704حاالت.
بالبورصة وعرضها على المساهمين
شركات تبتعد عن «اختراق الحسابات»
شاهين« ...أميركا ...إلى ذلك ،أوضحت إحصائية الوزارة اليومية أن عدد حاالت
أميركا»
بالتخلص من كلمة السر
مسك وعنبر الغياب بلغ  9104حاالت ،باألسبوع األول ،مشيرة إلى أن بعض
 4.1ماليين دينار أرباح
●
21
الطلبة يلجأون إلى «الطبيات» ألداء اختبارات الدور الثاني
«الصالحية العقارية»
ً
في الربع األول
على أمل تحقيق نتيجة أفضل ،وهو ما لن يجدي نفعا في ظل
صورتان ضوئيتان النفراد «الجريدة» في كشف فوضى البريد
مجلس األمة :ندعم خطوات
جابر:األعمالنصوصالتراثية استمرار «التربية» في تطبيق لوائح الغش بكل حزم03 .
«التح
البحرين تلقت أول المعارضة التركية ّ
الف» :بيان «اإلعالم» يحمي
األمير لتعزيز أمن الكويت تقرير «الكهرباء والبنزين» مدرج منذ
سنتين!
متوفرة
تلو
ح
بـ
«
دفعة
ثورة»
مساعدات
ُ
وننتظر التكليف
● داء الدورة المستندية في الجهات الحكومية يعدي مجلس
التاألمة
طرف وينتهك الحريات
خليجية
ً
● وزارة
وتدعو إلعادة «الرئاسية»
المالية رفضت المقترح لمخالفته الدستور ومكافأته لألكثر إسرافا
أصدرته لتبرير حذف
www.aljarida.com

األمير يقيم مأدبة إفطار
على شرف وزير الداخلية
وقادة الوزارة
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غـيـر مـخـصـص لـلـبـيـع

10

اإلمساك ٣:١١
اإلفطار ٦:٣٧

جيب رانغلر الجديدة
بالكامل ...بطلة
الطرق الوعرة

اقتصاد

15

يوسف العبدالله

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

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

منظمة « »JAالعالمية
تكرم عمر الغانم لجهوده
في تحفيز اإلبداع

اقتصاد
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طرود بريدية مكدسة نتيجة إضراب عمال البريد

١٣

محيي عامر

«أرزان» :نهدف لتحقيق
االستدامة في نمو حقوق
المساهمين والربحية

دوليات

مع تسجيل العاملين في شركة التوزيع
البريدية المتعاقدة مع وزارة
المواصالت
ً
في جميع أفرع
البريد بالبالد ،أسبوعا من
ً
اإلضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

12

ّ
ً
الشهرية ،شن عدد من النواب هجوما على
يخص تكدس الطرود البريدية ،وعدم صرف
قطاع َالبريد ،واصفين وضعه بـ «المزري
ُ
رواتب العاملين في الشركة المتعاقدة مع
والمهمل».
الوزارة.
وأك ـ ــد ال ـن ــائ ــب ب ــدر ال ـم ــال ،ع ـبــر حـســابــه
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خـ ــالـ ــد ال ـش ـط ــي،
بـ «تويتر» ،أن
وضع
البريد
في
الكويت مزر،
ٍ ل ـ «الـجــريــدة»« :يـجــب التحقيق مــع الشركة
وعـلــى وزي ــر ا
ل
ـ
خ
ـ
ـد
م
ـ
ـات
متابعة
األ
م
ـ
ـر
فيما
ب
ـ
ش
ـ
ـأن
ت
ـ
ـأ
خ
ـ
يــر رواتـ ــب الـمــوظـفـيــن
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أوتار

«على الحكومة التعامل بشفافية مع
المواطنين وإطالعهم على المستجدات»

اقتصاديات

«كميفك» تتعاقد على
نظام تشغيل عالمي
لـ «صانع السوق»
١١

أع ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـجـ ـل ــس
األم ـ ـ ـ ـ ــة عــن سـمــوه نحو تعزيز أمـ ًـن الباد
ً
ت ـ ـقـ ــديـ ــره وت ـث ـم ـي ـن ــه
ل ـل ـج ـهــود وشعبها ووقوفهم صفا واحدا
الـكـبـيــرة ال ـ
تــي ي ـقــوم بـهــا سمو مع القيادة السياسية.
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
وف ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أص ـ ـ ـ ـ ــدره أم ــس
األح ـ ـمـ ــد ،والـ ـم ــوق ــف ال ــرس ـم ــي بناء على
تكليف عقب الجلسة
ُ
لدولة الكويت ،في
تعزيز ًاألمن الـ ـس ــري ــة الـ ـت ــي ع ـ ـقـ ــدت فـ ــي ١٦
والـسـلــم بالمنطقة،
مــؤكــدا في الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة أوض ـ ـ ــاع
ال ـ ــوق ـ ــت ذاتـ ـ
ـ ــه دع ـ ـمـ ــه خـ ـط ــوات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـط ـ ـ ـقـ ـ ــة ،ط ـ ــال ـ ــب
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SMS
المجلس يـطــا لــب ا لـحـكــو مــة بالتعامل مع
المواطنين بشفافية ،ويؤيدها في مناقشة
االستعدادات بجلسة سرية!

●

٢٢

محرر الشؤون السياسية

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

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

١٣٤
التي أعطت المجلس حــق تشريع الـضــرائــب ،أما
الرسوم فتركتها بيد السلطة التنفيذية.
غير
أن «المالية» البرلمانية رفضت مبررات الحكومة،
وأك ــدت
دسـتــوريــة االق ـتــراح وانتهت إلــى إق ــراره ،ورأت
أن
الوضع المالي في الكويت متين بحسب مؤشرات
التصنيفات االئتمانية ،كما أن زيادة أسعار الكهرباء
ع ـلــى ال ـ
ق ـط ــاع ال ـت ـج ــاري وال ـص ـن ــاع ــي واالس ـت ـث ـم ــاري
ستنعكس على المواطنين بشكل غير مباشرّ ،
محملة
الحكومة مسؤولية عــدم مراجعة أسعار البنزين كما
وعدت ،وعدم إيفائها بوعد تقديم الدعم للمواطنين.
الجدير بالذكر أن جذور هذا التعديل تعود إلى قانون
المديونيات الصعبة ،والـقــانــون  ٧٩لسنة  ١٩٩٥الــذي
صــدر بـ
عــده ،بشأن الــرســوم والتكاليف المالية مقابل
االنـتـفـ
ـاع بــالـمــرافــق وال ـخــدمــات ،وال ــذي أق ــره المجلس
آن ــذاك لمنع الحكومة مــن زي ــادة الــرســوم على
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من المرجح جدا وقوف إيران خلف الهجمات األخيرة في الخليج
●

نقل معدات على متن حاملة الطائرات «أبراهام

لينكولن» الموجودة في المنطقة (األسطول الخامس)

مبارك الحديبي ترك إرثًا
غنائيًا متنوعًا في الساحة
الخليجية

«الشال» :دول الخليج تخصص
مواردها اتلتمويل تكلفة
صاالت كويتية ـ أميركية لتجنيب المنطقة التصعيد
ً
البناء
من
بدال
النزاعات
12

روحاني يقترح حصرً الصالحيات بيده لضبط «العسكر»
بومبيو:

مشهد تمثيلي من مسلسل كويتي

ق ــال ــت ح ـكــومــة ال ـب ـحــريــن إن
المملكة تلقت العام الماضي 2.3
مليار دوالر مساعدات خليجية
إلنقاذها من العجز المالي الذي
تعانيه ،متوقعة أن يصل إليها
هذا العام  2.28مليار ،بموجب
ات ـف ــاق م ــع شـقـيـقــاتـهــا م ــن دول
الخليج.
وكــانــت السعودية والكويت
واإلمارات اتفقت العام الماضي
على تقديم عشرة مليارات دوالر
إلى
البحرين
لدعم
احتياجاتها
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة ،ف ــي وقــت

طهران  -فرزاد قاسمي

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

رفــض التحالف ال
ــوطـنــي الديمقراطي مــا جــاء فــي بـيــان وزارة
اإلعالم لتبرير حذف مشهد من أحد
المسلسالت الكويتية يظهر
ً
س ـيــدة ت ــزور ق ـبــري
والــدي ـهــا فــي ال ـع ـيــد ،واص ـف ــا مــا تضمنه هــذا
مسكالبيان
وعنبربأنه «إساءة
إلى معتقدات اآلخرين واعتداء على حرياتهم
ومعتقداتهم الدينية».
وقال التحالف ،في
بيان له أمس ،إن المادة  35من الدستور نصت
على أن حرية
االعتقاد
مطلقة
وأن
الدولة
ً
تحمي حرية أداء شعائر
األديان ،معتبرا أن بيان «اإلعالم» «ليس إال
ً
حماية ألفكار التطرف
ً
 ٢٥ودعـمــا لممارسات إ
قـصــاء اآلخــريــن ،واسـتـمــرارا لنهج التضييق
جمعية على الحريات».

الفنانين احتفت
بفريق «مذكرات بحار»
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دوليات

٢٦

ً
ا
●حتماالت نشوب حرب منخفضة ...وأوروبا ترفض «الـ  60يوما» اإليرانية

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

ناصر الخمري

الحوثيون حاولوا «أبــراهــام لينكولن» التي عبرت
قناة ومباشرة مع المسؤولين ًاألميركيين
استهداف نجرانال ـســويــس أم ــس ،وق ــاذف ــات «ب ـ
ـي  »52لتالفي أي تصعيد ،معربا عــن أمله
قللت أوس ــاط كــويـتـيــة
وخليجية
 02بـ «درون
مفخخة»االستراتيجية التي وصلت
من
بالفعل أن «يـتــم تغليب صــوت الحكمة على
احتمال نشوب حرب في المنطقة ،إلى المنطقة.
نبرة التهديد والوعيد التي يتبناها
أو حتى توجيه ضربة أميركية ،ولو
ورغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر ر
ف ـي ــع الطرفان ،لمعالجة التهديدات األمنية
مـحــدودة ،إلــى إيــران ،رغــم
التحركات لــ»الـجــريــدة» أن الـكــويــت
تتابع
رياضة
بقلق التي تواجهها المنطقة».
العسكرية
األخيرة
ّ
ً
ً
للواليات المتحدة بالغ ارتفاع
حالة
التوتر
في
شن الرئيس السوري بشار األسد
هجوما
منطقة
حادا
على
ف
ـ
ـي
جماعة
ا
ل
ـ
س
ـ
ي
ـ
«اإلخوان
ـاق،
ب
ـ
ـدا
أم ــس أن خطوة
المسلمين» ،إذ وصف بإرسالها إلى ًالخليج
أفرادها بـ «الشياطين» ،معتبرا أنهم «سحبوا من
الخليج ،وأن هناك
حاملة الطائرات 31
الديانة
اإلسامية األخاق وشوهوا صورتها وخربوها».
اتصاالت مستمرة إيران بشأن تعليق التزامها

انتخابات
اتهامات أوروبا :هجوم أخير لوقف «القوميين» األسد« :اإلخوان» شياطين
فرنسية وألمانية لـ «أقصى اليمين» بالتواطؤ وبيع المبادئ

يستعد األوروبيون
للذهاب وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ،الـ ـلـ ـتـ ـي ـ
ً
ـن ت ـ ـقـ ــودان أنـ ـجـ ـي ــا مـ ـي ــرك ــل االت ـ ـهـ ــامـ ــات،
إلـ ــى ص
ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع غـ ــدا ،االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ،ت ـ ـش ـ ـنـ ـ
ـان الـ ـهـ ـج ــوم محذرين مــن «الخطر القومي»
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـس ـت ـمــر حـتــى
األخير في محاولة وقــف تقدم المقبل.
 26ال ـجــاري الخـتـيـ
ـار البرلمان ال ـم ـت ـطــرف ـيــن ،ف ــي وق ــت خيمت
وق ــال م ــاك ــرون ،ال ــذي وصــف
ال ـم ــوح ـ
ـد ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،فضيحة شملت ح ـ
ـزب الحرية في مقابلة مع صحف فرنسية
وت ـ ـط ـ ـمـ ــح خـ ــال ـ ـهـ ــا األح ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـنـ ـمـ ـس ـ
ـاوي الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف ع ـلــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ب ــأنـ ـه ــا
«األك ـ ـثـ ــر
ّ ّ
ال ـش ـع ـبــويــة ،وأقـ ـص ــى الـيـمـيــن ،األجواء.
أهمية منذ ً 1979ألن
االتـحــاد
والقومية
المتشككة
في
االتحاد
ً ّ
ولــم يوفر
إي ـمــانــويــل الرئيس الفرنسي يواجه ًخطرا وجوديا» ،إن هناك
إلى اختراق تاريخي.
م ــاك ــرون
وش ــرك ــاؤه «تواطؤا بين القوميين ومصالح
و بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس أن فـ ــر ن ـ ـسـ ــا في حزب
المستشارة األلمانية أجنبية بهدف تفكيك

واتهم األسد ،خال
مراسم افتتاح مركز تابع لوزارة األوقاف لمواجهة
ً
التطرف« ،اإلخوان» بـ
«إدخال مفهوم العنف إلى دين الخير والحق» ،معتبرا
أنهم «استبدلوا األخاق
بالنفاق ،وأدخلوا عليها كل الموبقات ،من غدر
وقتل وإجرام وعمالة وخيانة».
وأق ـ ّـر بــأنــه واجــه
حملة مستمرة تتهم نظامه ب ـ «اإلل ـحــاد» ،وعــدم
اإل
ي ـمــان ،عبر تسويق أح ــداث على أنــه يتبناها،
مثل ًركوع بعض الموالين لصورته في الشوارع،
ً
مشددا على أنه «ال يمكن إلنسان أن يكون منتميا
بصفاء وصدق إلى دينه وهو ال ينتمي إلى عائلته
ومجتمعه بصدق».
(دمشق ـ ـ سانا)
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الطريق إلى « 10داونينغ» سالك أمام جونسون
02

برشلونة يهيمن على أبرز
مالمح موسم الليغا

أكثر من  10مرشحين لخالفة ماي ومعركة طاحنة داخل المحافظين

جونسون في صورة أرشيفية (أ ف ب)

02

انطلق أمس السباق إلى رئاسة « 10داونينغ ستريت»ّ ،
مقر الحكومة
البريطانية ،لخالفة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي التي أعلنت
أمس األول ،دامعة استقالتها.
وأجمع المراقبون على أن النائب المحافظ وزير الخارجية السابق
بوريس جونسون ،قائد معسكر «بريكست» الذي يوصف بأنه مزعج
ً
بقدر ما هو جذاب ،يعد المرشح األوفر حظا لخالفة ماي التي ساهم
معها بصبر في الدفع نحو الخروج من االتحاد األوروبي.
ً
ّ
سيتقدم لمنصب رئاسة الوزراء ،قال
وردا على سؤال عما إذا كان
ً
جــونـســون ،الـبــالــغ مــن العمر  54عــامــا ،أم ــس« :ســأفـعــل ذل ــك ،بالطبع
سأفعل» ،وكــأن أعلى درجــة في السلطة البريطانية كانت في نهاية
ً
ً
المطاف ،دائما في باله ،ألن «بوجو» كما يلقب ،رجل طموح جدا.
وأظهر استطالع جرى داخل حزب المحافظين ،حصول جونسون
على  %32.4من تأييد أعضاء الحزب ،تاله وزير «بريكست» السابق
دومـيـنـيــك راب بـحـصــولــه عـلــى  ،%14.7ووزي ــر الـبـيـئــة مــايـكــل غــوف
ّ
ً
بـ  ،%8.4بينما حل رابعا وزير الخارجية جيريمي هانت بـ  ،%6.5ثم
وزير الداخلية ساجد جاويد بـ.%4.7
ورئيس الحكومة المقبل للمملكة المتحدة ،البالغ عــدد سكانها
أكثر من  66مليون نسمة ،سيقرره قرابة  100ألــف من أعضاء حزب
المحافظين المنتسبين.
وقــال وزيــر الصحة مات هانكوك أمــس« :سأترشح ألصبح رئيس
الوزراء المقبل ،ألنني أعتقد من أعماق قلبي أننا في حاجة إلى زعيم
من أجل المستقبل ،ال من أجل الحاضر فحسب».
ووفــق مكاتب المراهنات ،يلي جونسون وراب غــوف وهــانــت ،كل
من أندريا ليدسوم ،الرئيسة السابقة لمجلس العموم ،ووزير التنمية
الدولية روري ستيورات ،ووزيــر الدفاع بيني موردونت ،والداخلية
ساجد جاويد.
وفــي مــؤشــر إلــى سخونة الـمـعــركــة ،تعهد سـتـيــوارت ،وهــو واحــد
من أكثر من  10مرشحين لخالفة مــاي ،بأنه لن يخدم تحت رئاسة
جونسون ،وأنه سيعارض «بريكست» من دون اتفاق.
وتغادر ماي زعامة حزب المحافظين في  7يونيو المقبل ،لكنها
ً
ستبقى رئيسة للحكومة حتى اختيار أعضاء الحزب خلفا لها ،وهو
ما سيتم قبل  20يوليو.
(لندن ـ ـ وكاالت) ٢٥

ّ
ص ــع ــدت ،أمـ ــس ،الـمـعــارضــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس
ّ
رجب طيب إردوغــان ،وتوعدته
ب ـ «ثورة من أجل الديمقراطية»،
بـعــد إلـ
غ
ـ
ـا
ئ
ـ
ـه
ن
ـ
ت
ـ
ـا
ئ
ـ
ـج
ا
ن
ـ
ت
ـ
خــابــات
بلدية إسطنبول التي خسرها،
وت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ــوعـ ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
جديدة الشهر المقبل.
وبـ ـع ــد س ــاع ــات م ــن مـطــالـبــة
حـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري
العلماني والمعارض الرئيسي،
ً
رسميا ،بإلغاء تفويض إردوغان،
وإع ــادة االنـتـخــابــات الرئاسية؛

«ألن نـ ـف ــس الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـت ــي
يــزعــم حــزبــه ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة
أنها حدثت في انتخابات بلدية
إسطنبول في  31مــارس شابت
االنتخابات العامة التي
أجريت
ّ
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي» ،ق ـ ــال م ــرش ــح
ُال ـحــزب أك ــرم إم ــام أوغ ـلــو ،الــذي
أبطل فوزه في
انتخابات البلدية
ّ ً
وسيخوض مجددا جولة اإلعادة،
إن «ما سنقوم به اآلن هو معركة
مــن أجــل الــديـمـقــراطـيــة .ستكون
بالطبع ث ــورة عندما نـقــوم بها
حتى نهايتها».

مسك وعنبر

حجي لـ ةديرجلا« .أوبك» وحلفاؤها
يواجهان تحديات زيادة إنتاج «الصخري»
والقوانين البيئية الجديدة
13
21

«المجلس الوطني»
 02نظم زيارة «دبلوماسية»
إلى فيلكا

Cooking

18

«أبراهام لينكولن» تعبر قناة السويس أمس

استمتعي بإعداد كرات
«نوتشي» اإليطالية

٢٧
إيران و«حزب اهلل» خارج
الساحل السوري

•
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محليات

األمير يقيم مأدبة إفطار على شرف وزير الداخلية وقادة الوزارة

سموه يعزي بضحايا تفجيري باكستان وأفغانستان ويهنئ ملك األردن ورئيس األرجنتين بعيدي البلدين
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
وسمو ولي العهد الشيخ نواف
األح ـم ــد ،بـقـصــر دس ـم ــان مـســاء
الخميس الماضي ،نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الشيخ خالد الجراح ومستشار
ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ووزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـف ــري ــق أول
متقاعد سليمان الفهد ووكيل
وزارة الــداخـلـيــة الـفــريــق عصام
النهام وكبار القادة في الوزارة،
حيث أق ــام سـمــوه مــأدبــة إفطار
على شرفهم.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء ن ــائ ــب رئ ـيــس
الـحــرس الوطني الشيخ مشعل
األحمد.
من جانب آخر ،بعث صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ــى
ملك األردن عبدالله الـثــانــي بن
الحسين ،عبر فيها سـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة ذكرى
العيد الوطني للمملكة األردنية
ال ـهــاش ـم ـيــة ال ـش ـق ـي ـقــة ،مـتـمـنـيــا
ل ـل ـم ـلــك ع ـبــدال ـل ــه دوام الـصـحــة
والعافية وللمملكة وشعبها كل
التقدم واالزدهار في ظل قيادته
الحكيمة.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إلى الرئيس االرجنتيني
مــاوري ـس ـيــو م ــاك ــري ،عـبــر فيها
سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،

االمير وولي العهد ومشعل األحمد خالل إفطار «الداخلية»

م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية ،وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـع ــزي ــة الـ ـ ــى ال ــرئ ـي ــس
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي ع ـ ـ ـ ــارف عـ ـل ــوي،
أع ــرب فـيـهــا س ـمــوه عــن خالص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وصـ ـ ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه
بضحايا حــادث االنفجار الذي
وقــع بمسجد في مدينة كويتا،
والـ ـ ــذي أس ـف ــر ع ــن س ـق ــوط عــدد
مـ ــن الـ ـضـ ـح ــاي ــا وال ـم ـص ــاب ـي ــن،
س ــائ ــا س ـم ــوه ال ـم ــول ــى تـعــالــى
أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـض ـح ــاي ــا ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ومـ ـغـ ـف ــرت ــه ،وأن يـمــن
على المصابين بسرعة الشفاء
والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تعزية
إل ــى رئ ـيــس أفـغــانـسـتــان محمد
أشــرف غني ،أعــرب فيها سموه
عـ ــن خ ــال ــص تـ ـع ــازي ــه وص ـ ــادق
مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ـض ـح ــاي ــا ان ـف ـج ــار
قنبلة داخل مسجد في العاصمة
كابول ،والــذي أسفر عن سقوط
عدد من الضحايا والمصابين،
س ــائ ــا س ـم ــوه ال ـم ــول ــى تـعــالــى
أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـض ـح ــاي ــا ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ومـ ـغـ ـف ــرت ــه ،وأن يـمــن
على المصابين بسرعة الشفاء
والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد وسـ ـم ــو رئ ـيــس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ جــابــر
المبارك ببرقيات مماثلة.

ً
متحدثا مع الجراح ويبدو الفهد والنهام
صاحب السمو

النائب األول وعدد من الشيوخ خالل اإلفطار

أسبوع االختبارات ...ارتفاع نسب النجاح وانخفاض الحرمان
«اإلسالمية»  % 97.5والرياضيات  ٪75.5و«الفرنسية» و«التاريخ» ٪80
مع انخفاض ملحوظ في
عدد حاالت الحرمان مقارنة
سجلت
مع األعوام
السابقةً ،
ً
وزارة التربية ارتفاعا الفتا
في نسب النجاح بالمواد التي
تم االنتهاء من تصحيحها
باختبارات الثانوية العامة.

●

فهد الرمضان

بينما سجلت وزارة التربية في
األي ــام الـثــاثــة األول ــى لــاخـتـبــارات
 704حاالت حرمان لطلبة غشاشين
أو ح ــاول ــوا الـ ـغ ــش ،وك ــذل ــك 9104
ح ــاالت غـيــاب لطلبة فــي القسمين
العلمي واألدب ــي والتعليم الديني
ل ـل ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا ،ك ـش ـف ــت م ـص ــادر
تربوية لـ "الجريدة" عن ارتفاع نسب
ال ـن ـجــاح ل ـل ـمــواد ال ـتــي ت ــم االنـتـهــاء
مــن تصحيحها حـتــى نـهــايــة دوام
الخميس الماضي.
في هذا السياق ،علمت "الجريدة"
م ــن مـ ـص ــادره ــا أن ن ـس ــب ال ـن ـجــاح
ف ــي مـعـظــم ال ـم ــواد ال ــدراس ـي ــة الـتــي
تــم االنـتـهــاء مــن تصحيحها كانت
م ــرت ـف ـع ــة ،م ـم ــا ي ـ ــدل ع ـل ــى ت ـحـ ُّـســن
م ـل ـحــوظ ف ــي الـتـحـصـيــل ال ــدراس ــي
للطلبة في المدارس.
وقالت المصادر أن نسبة النجاح
في مادة التربية اإلسالمية للقسمين
العلمي واألدبي بلغت  97.5بالمئة،
موضحة أن نسبة النجاح في مادة
الرياضيات بلغت  75.5بالمئة ،في
حين كانت في اللغة الفرنسية 80
بــالـمـئــة ،وف ــي م ــادة الـتــاريــخ بلغت
 80بــال ـم ـئــة ،الف ـت ــة إل ــى أن الـنـســب
ال ـمــرت ـف ـعــة ت ـع ـطــي مـ ــؤشـ ــرات عـلــى
ارتفاع نسبة النجاح العامة المتوقع
إعالنها في نهاية االختبارات التي
تنتهي الخميس المقبل.

إل ــى ذلـ ــك ،أوض ـح ــت ال ـم ـصــادر
أن م ـتــاب ـعــة وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي ،د .حامد العازمي،
أوضاع االختبارات بشكل يومي،
وتعليماته بتطبيق لوائح الغش
بحزم ،مع مراعاة الجانب النفسي
للطلبة في اللجان ،ومراعاة أجواء
الـ ـصـ ـي ــام كـ ـ ــان لـ ـه ــا األث ـ ـ ــر األكـ ـب ــر
فـ ــي س ـي ــر االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات بــال ـش ـكــل
الصحيح ،وتحقيق الطلبة نسب
نـجــاح مرتفعة نسبيا ،مبينة أن
االخ ـت ـب ــارات جـ ــاء ت ف ــي مستوى
الطلبة وضمن المناهج الدراسية
ال ـت ــي درسـ ــوهـ ــا ،م ـمــا س ــاه ــم في
تحقيق أفضل النتائج.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن الئـ ـح ــة ال ـغــش
التي طبقت خــال العام الماضي
والـعــام الــدراســي الحالي كــان لها
األثر االكبر في اعتماد الطلبة على
أنفسهم ،واالبتعاد عن محاوالت
الغش ووقف ظاهرة الحصول على
نتائج وهمية ،إضافة إلــى نجاح
تدوير مديري المدارس الثانوية
ال ـتــي حــرمــت الـطـلـبــة الغشاشين
م ـ ــن أي فـ ــرصـ ــة ل ــاعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
هذه الطرق الملتوية ،مما ساهم
ف ــي ان ـخ ـف ــاض حـ ـ ــاالت ال ـح ــرم ــان
هـ ــذا الـ ـع ــام ،م ـق ــارن ــة م ــع األع ـ ــوام
التي سبقت تطبيق هذه اللوائح
واإلجراءات.
وبالعودة إلى حاالت الحرمان
والـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــاب ،أشـ ـ ـ ـ ــارت إح ـص ــائ ـي ــة

شيري بلير :قدمنا شكوى رسمية
بشأن احتجاز الزاريفا في الكويت
نيل بوش :أسرتي ساعدت في «التحرير» وأكره تضرر العالقات
طالب فريق قانوني دولي
داعم لسيدة األعمال الروسية
المسجونة في الكويت ماريا
الزاري ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا ،األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
بإجراء تحقيق في احتجازها،
وال ـت ـحــري لـكـشــف مــابـســات
قضيتها.
وأع ـلــن ال ـفــريــق الـقــانــونــي،
الـ ــذي ت ـتــرأســه ش ـي ــري بـلـيــر،
ال ـم ـح ــام ـي ــة الـ ـح ــائ ــزة وسـ ــام
اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـبــريـطــانـيــة،
وزوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني األسبق ،أنه سلم
إلـ ـ ــى ف ــري ــق الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـع ـنــي
بمسألة االحتجاز التعسفي
ال ـتــابــع لـلـمـنـظـمــة الـعــالـمـيــة،
ً
شكوى رسمية ،مطالبا إياه
بــإجــراء تحقيق فــي احتجاز
الزاريـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ـ ــي رئـ ـيـ ـس ــة
مجلس إدارة صندوق KGLI
لالستثمار ،في نوفمبر .2017
وأك ـ ـ ــد الـ ـف ــري ــق ال ـق ــان ــون ــي
الـ ــدولـ ــي أن ـ ــه س ـي ـت ـع ـيــن عـلــى

مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـم ــل األمـ ـمـ ـي ــة
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى دول ـ ــة ال ـكــويــت،
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى رده ـ ـ ــا قـبــل
إبداء رأيه ،ويمكن للمجموعة
أن ت ـ ــوص ـ ــي بـ ـ ـ ــاإلفـ ـ ـ ــراج عــن
س ـ ـيـ ــدة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ــروسـ ـي ــة،
وبدفع تعويض لها من قبل
السلطات الكويتية.
وأك ـ ـ ــد الـ ـف ــري ــق أن ت ـقــديــم
ال ـش ـكــوى ي ــأت ــي ع ـلــى خلفية
ال ـق ـلــق ال ــدول ــي م ــن اس ـت ـمــرار
احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاز س ـ ـ ـيـ ـ ــدة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
ال ــروس ـي ــة ،وكـيـفـيــة انـعـكــاس
ذلـ ــك ع ـلــى م ـن ــاخ االس ـت ـث ـمــار
األجنبي في الكويت ،مضيفة
أن الزاريـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا قـ ــدمـ ــت أي ـض ــا
ش ـك ــوى مـنـفـصـلــة لـلـتـحـكـيــم
االستثماري ضد الكويت فيما
يتعلق بسجنها ،ومعاملتها
الـتـعـسـفـيــة ف ــي هـ ــذه ال ـب ــاد،
وذلـ ــك ف ــي وق ــت تـسـتـعــد فيه
الكويت لتولي رئاسة مجلس
األم ــن ال ــدول ــي ،بــالـتــزامــن مع

تـكــريــم أم ـيــر ال ـكــويــت الشيخ
صباح األحمد من قبل البنك
الدولي ،تقديرا لدعمه للتنمية
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
العالمية.
ّ
م ــن جــان ـبــه ،ع ــل ــق الـعـضــو
اآلخـ ـ ــر ف ــي ال ـف ــري ــق ال ــدول ــي،
المحامي والمحافظ األسبق
ل ــوالي ــة ف ـل ــوري ــدا ،ن ـيــل بــوش
(وهو نجل الرئيس األميركي
األس ـبــق ج ــورج ب ــوش األب)،
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع بـ ــال ـ ـقـ ــول:
"بـصـفـتــي أح ــد أفـ ــراد األس ــرة
ال ـ ـتـ ــي س ـ ــاع ـ ــدت ف ـ ــي ت ـحــريــر
الـكــويــت ،فإنني أك ــره أن أرى
العالقات األميركية -الكويتية
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــرر مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء هـ ـ ــذه
القضية".

األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـ ـتـ ــي سـ ـبـ ـق ــت ت ـط ـب ـيــق
اللوائح المشددة لمحاربة ظاهرة
الغش.

ارتفاع الغياب

حامد العازمي

"الـتــربـيــة" الـيــومـيــة بـشــأن حــاالت
الـحــرمــان والـغـيــاب فــي الكنترول
أن عــدد حــاالت الغياب للطبة في
القسمين العلمي واألدبي والتعليم
الديني بلغ  9104طالب وطالبات،
ف ــي ح ـي ــن ت ــوق ـع ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن
تنخفض حــاالت الحرمان للطبة
نتيجة تشديد الــوزارة اإلجــراء ات
ولمعرفة الطلبة المسبقة بحزم
اللجان في تطبيق اللوائح الخاص
بالغش ،الفتة إلى أن عدد حاالت
الحرمان يوم الخميس تجاوز الـ
 144حــا لــة فــي القسمين العلمي
واألدب ـ ــي فــي اخ ـت ـبــار م ــادة اللغة
اإلنكليزية ،ليرتفع إجمالي حاالت
الـحــرمــان فــي األس ـبــوع األول إلى
 704ح ـ ـ ــاالت ،وه ـ ــو رق ـ ــم أق ـ ــل مــن

سفارتنا في فرنسا
تؤكد سالمة
مواطنينا بليون
أك ــدت س ـفــارة الكويت
ل ــدى فــرنـســا ع ــدم وجــود
مــواطـنـيــن كــويـتـيـيــن من
بين جرحى االنفجار في
مدينة ليون.
وق ــال ــت الـ ـسـ ـف ــارة ،في
بيان ،إنها تواصلت مع
م ــواط ـن ـي ـه ــا فـ ــي مــدي ـنــة
لـ ـ ـي ـ ــون ش ـ ــرق ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد،
واطمأنت عليهم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت انـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع ال ـج ـه ــات
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة فــي
لـيــون ،والـتــي اك ــدت عدم
وجود كويتيين من بين
الجرحى.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـع ــاون
م ــع ال ـس ـل ـط ــات األم ـن ـي ــة،
والتزام الحيطة والحذر،
والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مـ ـعـ ـه ــا فــي
حاالت الطوارئ.

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع
عـ ـ ــدد ح ـ ـ ــاالت غ ـ ـيـ ــاب ال ـط ـل ـب ــة فــي
اخ ـت ـبــارات نـهــايــة ال ـعــام يـعــود في
الغالب إلى رغبة البعض منهم في
الحصول على مرضيات والتغيب
ع ـ ــن االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ،ل ـ ـلـ ــدخـ ــول فــي
اختبارات الــدور الثاني ،على أمل
أن تـكــون األم ــور أخ ــف مــن ناحية
التشدد فــي اإلجـ ــراء ات ،الفـتــة إلى
أن الوزارة ماضية في تطبيق نفس
اإلجـ ـ ــراء ات وبـنـفــس ال ـحــزم ،للحد
مــن ظــاهــرة الـغــش الـتــي استشرت
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ،وال ـت ــي
ح ــدت الـ ــوزارة منها فــي السنتين
األخيرتين ،نتيجة تطبيق إجراءات
حازمة.

«الشؤون» :ديوان الخدمة يجدد
االستعانة بخدمات  86غير كويتي

ً
رفض الموافقة لمن تجاوز الـ  65عاما
وأكـ ــد ال ــدي ــوان ع ـلــى ض ـ ــرورة أن
● جورج عاطف

وافق ديوان الخدمة المدنية على
طـلــب وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة،
ت ـج ــدي ــد االس ـت ـع ــان ــة ب ـخ ــدم ــات 86
ً
موظفا غير كويتي من العاملين في
دور الرعاية االجتماعية ،وذلك على
ً
بند المكافأة لمدة سنة اعتبارا من
مطلع يوليو المقبل.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـخ ـط ــاب الـ ـ ـص ـ ــادر مــن
ال ــدي ــوان إل ــى "ال ـ ـشـ ــؤون" وحـصـلــت
"الـ ـج ــري ــدة" ع ـلــى ن ـس ـخــة م ـن ــه ،فــإن
"هـنــاك اشـتــراطــات حــددهــا الــديــوان
لـلـمــوافـقــة عـلــى طـلــب ال ـ ـ ــوزارة ،بــأن
ي ـك ــون م ــرك ــز ع ـمــل ال ـمــوظ ـف ـيــن دور
ا ل ــر ع ــا ي ــة اال ج ـت ـمــا ع ـيــة ،وأال تشمل
الموافقات الموظفين الذين تجاوزوا
ً
ا لـســن القانونية البالغة  65عــا مــا ،
عـ ـل ــى أن تـ ـت ــم مـ ـخ ــاطـ ـب ــة ال ـ ــدي ـ ــوان
بـشــأنـهــم بـخـطــاب وك ـشــوف أسـمــاء
منفصلة للتمكن مــن بحثها وا لــرد
بشأنها".

"ت ـ ـكـ ــون ج ـم ـي ــع األسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــواردة
بالكشوف سبق بحثها والموافقة
عليها من قبله ،وأال يكون من بينها
أسماء جديدة مدرجة ألول مرة ،أما
فيما يخص الموظفين (البدون) فإنه
يشترط حيازتهم بطاقات المراجعة
الخاصة بالجهاز المركزي لمعالجة
أوضـ ـ ـ ــاع ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ب ـ ـصـ ــورة غـيــر
قانونية ،وبصالحية ال تقل عــن 6
أشهر ،مع التأكيد على إبرام عقود
ً
االستعانة مع المذكورين وفقا لقرار
مجلس الخدمة المدنية رقم  5لسنة
 ،2007والمعدل بالقرار رقم  2لسنة
 ،2017وضرورة إدراج بيانات هذه
العقود على النظم المتكاملة".
وحــدد الــديــوان بــأن يتم الصرف
م ــن ب ـنــد ال ـم ـكــافــآت (الـ ـن ــوع الـثــالــث
المستعان بخدماتهم) ،وأن يشترط
توافر االعتماد المالي ا لــازم بهذا
الـبـنــد مــن الـمـيــزانـيــة (ال ـبــاب األول)
الذي يسمح بالصرف.

تغيير اسم مبرة القناعات إلى العائلة
عدد حاالت الحرمان
 ...704وتسجيل
 9آالف حالة غياب
في «العلمي واألدبي»

أصدر وزير الشؤون االجتماعية سعد الخراز ،القرار الوزاري رقم (/41أ)
لسنة  ،2019بشأن تعديل اسم مبرة القناعات لتصبح مبرة العائلة ،على أن
ً
يعمل بالقرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات واإلدارت
المختصة تنفيذه ،كما أصدر الخراز ،القرار الوزاري رقم (/45أ) لسنة ،2019
بشأن الهيكل التنظيمي لألمانة العامة للمجلس األعلى لشؤون األسرة.

الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إيجاد
وسائل أكثر فاعلية لمنع الجريمة
أكــدت الكويت أهمية إيجاد
نظم ووسائل أكثر فاعلية لمنع
الجريمة وإعــادة إدماج الجناة
في المجتمع ومعالجة األسباب
الحقيقية للجريمة وجذورها.
جــاء ذلــك في مداخلة لوكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
األم ـ ــن ال ـج ـن ــائ ــي ال ـ ـلـ ــواء خــالــد

ال ــدي ـي ــن خـ ــال م ـنــاق ـشــة الـبـنــد
السابع من جدول أعمال الدورة
الـ  28للجنة األمم المتحدة التي
عقدت في جنيف لمنع الجريمة
وإقرار العدالة الجنائية.
ودع ـ ـ ــا ال ــديـ ـي ــن إل ـ ــى ت ـعــزيــز
مـ ـس ــأل ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وت ـط ـب ـيــق
مـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة

التعاون مع البلدان المضيفة لعمليات
السالم ضرورة إلنجاحه
أكدت الكويت أهمية التعاون والتنسيق بشكل مستمر ولصيق
مع البلدان المضيفة لعمليات السالم ،ألن ذلــك يعد مبدأ لحفظ
ً
السالم وضرورة لنجاحه وشرطا لتفوقه.
جاء ذلك في كلمة الكويت ،التي ألقاها السكرتير األول بوفدها
الدائم لدى األمم المتحدة فواز بورسلي في جلسة مجلس األمن
بصيغة (آريا) حول أثر حفظ السالم على بناء السالم والحفاظ عليه.
ول ـف ــت بــورس ـلــي إل ــى إص ـ ــاح ال ـق ـطــاع األم ـن ــي وب ـن ــاء ق ــدرات
ً
المؤسسات عوضا عن عمل مجلس األمن واألمانة العامة والدول
المساهمة بقوات مع الدول المضيفة من أجل صياغة والية متدرجة
وتستجيب للتطورات على األرض.

وق ـ ــواع ـ ــده ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال م ـنــع
الجريمة والعدالة الجنائية.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـك ــوي ــت تــأخــذ
بـ ـعـ ـي ــن االع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار م ـض ــام ـي ــن
واس ـت ـن ـت ــاج ــات ت ـقــريــر األم ـيــن
العام لألمم المتحدة أنطونيو
غ ــوت ـي ــري ــس ح ـ ــول ه ـ ــذا ال ـب ـنــد
ً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ح ـ ـيـ ــال ت ـش ـج ـيــع
الدول نحو اتخاذ تدابير لمنع
الـ ـج ــريـ ـم ــة وإصـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـع ــدال ــة
الجنائية في خططها الوطنية
المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وت ـنــاول الــديـيــن التطبيقات
العملية في التشريعات الوطنية
لـ ـلـ ـك ــوي ــت فـ ـ ــي الـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــن
األســاسـيـيــن لـهــذا الـبـنــد وهما
ال ـع ــدال ــة الـتـصــالـحـيــة وق ــواع ــد
األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ال ـن ـم ــوذج ـي ــة
لمعاملة السجناء.
وأش ـ ـ ـ ــار فـ ــي م ــداخـ ـلـ ـت ــه إل ــى
ال ـم ـق ــارب ــة ال ـكــوي ـت ـيــة وطـبـيـعــة
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت اب ـ ـ ـتـ ـ ــداء م ـ ــن ق ــان ــون
اإلج ـ ــراء ات الـجــزائـيــة الكويتي
وال ـعــديــد مــن ال ـن ـصــوص ،التي

اتخذت مفهوم تطبيق الصلح
ً
س ـب ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـع ــدال ــة مــع
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـج ــان ــب
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــار اإلج ـ ــرائ ـ ــي
لـلـقـضـيــة ال ـم ـن ـظــورة وجـســامــة
ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة وذلـ ـ ـ ـ ــك كـ ـ ـج ـ ــزء مــن
استقرار النظام العام.
وجاء في المداخلة الكويتية
أن العدالة التصالحية تتضمن
فـ ـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ــات ـه ــا وأركـ ــان ـ ـهـ ــا
نـ ـط ــاق ــات أش ـ ـمـ ــل ت ـت ـح ـق ــق مــن
خــالـهــا األه ـ ــداف المجتمعية
الـ ـمـ ـنـ ـش ــودة ومـ ـ ــن أمـ ـثـ ـل ــة ذل ــك
مفهوم العقوبات البديلة وكذلك
الحاالت المحددة وفق القانون
للعفو عن الجناة المبلغين عن
الجريمة.
وأفاد بأن القوانين الوطنية
ً
ب ــال ـك ــوي ــت ت ـض ـم ـنــت ت ـط ـب ـي ـقــا
لتلك المفاهيم فــي النصوص
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـت ـج ــري ــم فـ ــي كــل
مـ ــن جـ ــرائـ ــم الـ ـفـ ـس ــاد وج ــرائ ــم
االتـجــار بــاألشـخــاص وتهريب
المهاجرين وكذلك جرائم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
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الدويري :سكري األطفال في ازدياد مستمر بالكويت

ً
«دسمان» ال يألو جهدا في نشر الوعي بالمرض في المجتمع
عادل سامي

حث مرضى السكري
على ممارسة النشاط
البدني واختيار
الغذاء الصحي
واالعتدال

أك ـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمـعـهــد
دس ـ ـ ـمـ ـ ــان لـ ـلـ ـسـ ـك ــري د .ق ـيــس
الـ ــدويـ ــري أن س ـك ــري األط ـف ــال
فــي ازديـ ــاد مستمر بالكويت،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـم ـع ـهــد يـهــدف
إل ـ ــى م ـك ــاف ـح ــة وبـ ـ ــاء ال ـس ـكــري
فــي الـكــويــت مــن خ ــال أبـحــاث
الـسـكــري والــوقــايــة المتكاملة
والتدريب والتثقيف والعالج.
وق ــال الــدويــري فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ع ـل ــى ه ــام ــش حـفــل
ال ـق ــرق ـي ـع ــان ال ـس ـن ــوي ألط ـف ــال
ال ـس ـكــري ال ــذي نـظـمــه المعهد
مـســاء الخميس إن المعهد ال
يألو جهدا في نشر الوعي بين
جميع شرائح المجتمع.
وأضــاف أن الهدف من حفل
القرقيعان هو رسم االبتسامة
على وجوه االطفال المصابين
ب ـم ــرض ال ـس ـك ــري وتــوعـيـتـهــم
بـطــر يـقــة مسلية و حـثـهــم على
م ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط الـ ـب ــدن ــي
واخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــذاء ال ـص ـح ــي
واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدال وال ـ ــوع ـ ــي بــال ـق ـيــم
الصحية.
وش ـ ــدد ع ـل ــى حـ ــرص مـعـهــد
دسمان للسكري والذي أنشأته
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم

العلمي على تنويع الفعاليات
واأللعاب لتشمل جميع الفئات
العمرية لألطفال ،مشيرا إلى أن
المعهد وبرعاية بيت التمويل
الكويتي نظم حفل القرقيعان
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور جـ ـ ـم ـ ــع غ ـ ـف ـ ـيـ ــر م ــن
األطـفــال ،والسيما المصابون
بـ ــال ـ ـس ـ ـكـ ــري م ـ ـن ـ ـهـ ــم ،وال ـ ــذي ـ ــن
استمتعوا بالبرنامج المميز
الغني بالمسابقات الثقافية،
األل ـعــاب الشعبية ،والـعــروض
الـشـيـقــة وال ـت ــي ش ــارك ــت فيها
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـم ـح ـب ـبــة ل ــدى
األطـفــال إضــافــة لنقش الحنة،
ت ـل ــوي ــن ال ـ ــوج ـ ــوه ،وبــوط ـب ـي ـلــة
غيرها من الفقرات والفعاليات
المتعددة.
وأشــار إلى أن الحفل اختتم
بـ ـت ــوزي ــع أك ـ ـيـ ــاس ال ـقــرق ـي ـعــان
المميزة على االطفال ،الفتا إلى
أن هذه الفعالية رسمت البسمة
ع ـل ــى وجـ ـ ــوه أطـ ـف ــال ال ـس ـكــري
وع ـ ــززت روح ال ـت ـعــايــش فيما
بينهم وساهمت في توعيتهم
حول السكري.

شغل إدارتي
«الصحة المدرسية»
و«كبار السن» بعد العيد
●

جانب من حضور الغبقة

باسل الصباح :تعزيز األمن الصحي
أكــد وزيــر الصحة الشيخ د .باسل الصباح أمس
ح ــرص وزارة الـصـحــة عـلــى ال ـم ـشــاركــة الـفـعــالــة في
اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية،
وعرض إنجازاتها واالستفادة من خبرات اآلخرين.
جاء ذلك في تصريح الصباح لـ«كونا» على هامش
فعاليات الدورة الـ 72للجمعية العامة لمنظمة الصحة
العالمية ،المتواصلة من  20الى  28الجاري.
وأض ــاف الــوزيــر أن الـكــويــت حــريـصــة عـلــى تـبــادل

الـخـبــرات مــع رؤس ــاء وأع ـضــاء الــوفــود ومستشاري
الصحة العالمية حــول الموضوعات المدرجة على
جدول األعمال ،بهدف التوصل إلى القرارات المناسبة.
وبين أن االستفادة من نتائج هذه الجمعية العامة
ينعكس في تعزيز األمن الصحي ،ودعم قدرات النظم
الصحية للتصدي للطوارئ والتحديات التنموية،
والمضي قدما لألمام ،والعمل على تحقيق األهداف
والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام .2030

عادل سامي

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة بحثت في عدد من
األسماء المرشحة لشغل شواغر في وظائف إشرافية
لــدي ـهــا ،وف ــي مـقــدمـتـهــا مـنـصــب مــديــر إدارة الـصـحــة
المدرسية ،ومدير إدارة الخدمات الصحية لكبار السن،
إل ــى جــانــب دراس ــة إج ــراء حــركــة تـنـقــات بـيــن مــديــري
المستشفيات ونوابهم.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تصدر القرارات بعد عطلة
عيد الفطر ،واالنـتـهــاء مــن دراس ــة األسـمــاء المرشحة،
وت ـلــك ال ـتــي ستشملها حــركــة الـتـنـقــات بـيــن مــديــري
المستشفيات ونوابهم ،وفي ضوء األحكام القضائية
التي تخص بعض مديري المستشفيات.
يــذكــر أن م ــدي ـ َـري إدارة الـصـحــة الـمــدرسـيــة وإدارة
ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ل ـك ـبــار ال ـس ــن ت ـقــدمــا ق ـبــل أشـهــر
باستقالتيهما من العمل في الوزارة ،وهو ما نتج عنه
شغر هذين المنصبين حتى اآلن.
في موضوع منفصل ،كشف مدير مستشفى الطب
الطبيعي والتأهيل د .صالح الشايجي ،أن وحدة الطب
ً
الصيني في المستشفى تستقبل  20ألف مريض سنويا،
محولين من أقسام الطب الطبيعي في المستشفيات
العامة .وقال الشايجي في تصريح صحافي ،إن  75في
المئة من هؤالء من النساء و 25في المئة من الرجال.
وأكد أن مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل يراعي
أعلى معايير األمن والسالمة ،إذ إن األبر المستخدمة في
العالج تستخدم مرة واحدة فقط ومن ثم يتم التخلص
منها في مدفن آمن للنفايات الطبية.

ً
جائزة رعاية المسنين لـ «الباز» اإلسباني مبارك العبدالله يرعى المؤتمر  32متسابقا حصدوا جوائز مسابقة
اإلقليمي لـ «المديرين الشباب» رمضان «األحمدي غير»
سلم وزير الصحة د .باسل الصباح جائزة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
للرعاية الصحية للمسنين و تـعــز يــز الصحة
تـحــت مظلة منظمة ا لـصـحــة العالمية لفريق
الـبــاحـثـيــن بــالـشـيـخــوخــة وال ـه ـشــاشــة بمعهد

البحوث في مستشفى «الباز» في إسبانيا ،وذلك
على هامش اجتماعات الــدورة ال ـ  72لجمعية
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة ال ـتــاب ـعــة لـمـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية في جنيف.

أك ـ ـ ــدت م ـن ـظ ـمــة ال ـم ــدي ــري ــن
ال ـش ـب ــاب ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال إف ــري ـق ـي ــا،
أن ـهــا تستعد إلط ــاق الـحــدث
اإل قـ ـلـ ـيـ ـم ــي األول ل ـل ـمــد يــر يــن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـق ــام فــي
الكويت برعاية الشيخ مبارك
عبدالله المبارك.
وكـ ـ ــان ال ـع ـب ــدال ـل ــه اسـتـقـبــل
فــي الـقـصــر األب ـيــض الرئيس
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــة ق ـطــب

دادابي ،وهي إحدى المنظمات
الـقـيــاد يــة الرئيسية للرؤساء
التنفيذيين فــي العالم ،حيث
تـ ـفـ ـت ــح لـ ـه ــم بـ ـ ــوابـ ـ ــة ع ــال ـم ـي ــة
ل ــان ـخ ــراط وال ـت ـع ـلــم وال ـن ـمــو
فــي مـجــال اإلدارة التنفيذية،
ويـسـتـفـيــد أعـ ـض ــاء الـمـنـظـمــة
ال ـم ـعــرفــة وال ـخ ـب ــرة م ــن رواد
ً
األعمال ،الذين هم أكثر تأثيرا
ً
وابـتـكــارا حــول الـعــالــم ،سعيا
إلى إلهام الشباب والمجتمع.

بن علوي ينجح في بدء...
المتسارعة التي «تنبئ بتداعيات نتمنى أال تكون خطيرة».
وكانت «الجريدة» انفردت بمعلومات من طهران عن نقل مسقط
إليها اقتراحات أميركية لحل الخالفات ،بينها إجراء لقاء بين الرئيس
دونالد ترامب والمرشد اإليراني األعلى علي خامنئي أو الرئيس حسن
روحــانــي ،كما اقترحت ُعمان أن تستضيف مفاوضات استكشافية
على مستوى الخبراء يمكن ترقيتها ،إذا نجحت ،إلى مستوى آخر.
وأم ــس بقي الـتــراجــع الـبـطــيء وال ـحــذر للتوتر فــي المنطقة سيد
الموقف رغم إعالن واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية جديدة محدودة
إلــى المنطقة واتهامها الحرس الـثــوري بالمسؤولية عن اعـتــداء ات
الفجيرة وصاروخ بغداد.
ً
وأعلن ترامب من البيت األبيض مساء أمس األول أنه سيرسل «عددا
ً
ً
قليال نسبيا من الجنود ،أغلبيتهم للحماية» ،في حين قالت وزارة
الدفاع «البنتاغون» إن الجنود البالغ عددهم  1500لن ينشروا في
سورية أو العراق ،األمر الذي يرجح إتيانهم إلى الخليج.
وتشمل القوات اإلضافية التي سيتم نشرها ،طائرات استطالع
ً
وسربا من المقاتالت ،إضافة إلى مهندسين وكتيبة من  600عنصر،
مسؤولين عن إدارة أنظمة صاروخية.
من جهته ،اعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،أمس
ً
أن «تعزيز الــوجــود األميركي في منطقتنا خطير جــدا على السالم
ً
واألمن الدوليين ،ويجب مواجهته» ،معقبا على االتهامات بشأن تورط
طهران في الهجمات األخيرة بالمنطقة ،بأن «األميركيين صرحوا بمثل
هذه المزاعم لتبرير سياساتهم العدائية».
وفي حين قال القائد العسكري اإليراني ،البريغادير جنرال حسن
ّ
«تعول» على العقالء في الواليات المتحدة إلبعاد
سيفي ،إن طهران
شبح الحرب ،وفق وكالة «مهر» لألنباء ،هدد الجنرال مرتضى قرباني
مستشار الـقـيــادة العسكرية اإليــرانـيــة بلجوء ب ــاده إلــى صــواريــخ
و«أسلحة سرية» إلغــراق البوارج وحامالت الطائرات األميركية في
مياه الخليج.
 ٠٦و٢٧-٢٦

«المواصالت» :تمديد عقد...
موضحة أن كل مناقصة تشمل محافظتين ،ويقتصر فوز أي من
الشركات المتنافسة على مناقصة واحدة فقط.
وأك ــدت أن المناقصات الـثــاث أحيلت إلــى لجنة المناقصات
لالنتهاء من إج ــراء ات الطرح والترسية ،موضحة أن الهدف من
تقسيمها إلى ثالث يأتي لتالفي ما حدث في الفترة الماضية مع
ً
الشركة الوحيدة المتعاقد معها حاليا.

أع ــرب محافظ األح ـمــدي الشيخ ف ــواز الخالد
عن سعادته بمواصلة مسابقة األحمدي لحفظ
وتجويد القرآن الكريم مسيرة نجاحها ،لتنسجم
مع النهج القويم للكويت قيادة وحكومة وشعبا،
في العناية بكتاب الله عز وجل.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تـكــريــم ال ـخــالــد  32متسابقا
ومتسابقة ،من أصــل  300مشارك في المسابقة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ال ـخ ــام ـس ــة ل ـح ـفــظ ال ـ ـقـ ــرآن ال ـكــريــم
وتجويده ،التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع
إدارة مساجد األحـمــدي ،تحت شعار «األحمدي

غير في شهر الخير» ،في مركز الحبارى التابع
لشركة نفط الكويت بمدينة االحمدي.
وقال الخالد إن المحافظة بادرت إلى صياغة
الشراكات ومد جسور التعاون وكفالة مقومات
النجاح لمختلف المبادرات التي تصب في هذا
االتجاه ،ومنها هذه المسابقة التي جسدت وال
تزال شراكة مثمرة بناءة بين محافظة األحمدي،
ممثلة بإدارة العالقات الحكومية ،ووزارة األوقاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة ،ممثلة فــي إدارة مساجد
األحمدي.

•
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برلمانيات

المرداس لـ ةديرجلا  :على رئيس الوزراء تبيان
الجانب غير الدستوري في االستجواب على المنصة
•

«أمامنا  7قوانين إلنجازها قبل نهاية دور االنعقاد ...وال بديل عن عودة أسعار البنزين إلى سابق عهدها»
فهد التركي

الحكومة
تتحدث عن
مكافحة
الفساد ولم
نشاهد
ً ُ
مسؤوال أحيل
للنيابة أو
ً
وزيرا أقيل
بسبب قصوره

كشف النائب نايف المرداس أن
رئيس الــوزراء سمو الشيخ جابر
المنصة
المبارك كان عليه صعود
ُ
مــن خ ــال االس ـت ـجــواب ال ــذي قــدم
إليه من النائب عبدالكريم الكندري،
وتبيان ما إذا كان هناك محاور غير
دسـتــوريــة فيه مــن على المنصة،
ُ
ال أن تـحــال صحيفة االستجواب
برمتها إلى اللجنة التشريعية.
وق ــال الـ ـم ــرداس ،لـ ـ "ال ـجــريــدة"،
إن رئيس الـ ــوزراء سبق ُ أن صعد
المنصة في استجوابات قدمت إليه
وأوض ــح مــا كــان فيها مــن محاور
غير دستورية ،ولذلك كان األولى له
صعودها في استجواب الكندري،
ً
مبينا أنه ّ
صوت ضد اإلحالة إلى
"التشريعية" لهذا السبب.
وشدد المرداس على ضرورة أن
تقوم اللجنة التشريعية بواجبها
ع ـنــد دراس ـ ـ ــة مـ ـح ــاور اس ـت ـجــواب
المبارك ومدى دستوريته ،وإنجاز
تقريرها بأسرع وقت كي يتسنى
للمجلس ممارسة دوره.

وقال إن نهاية دور االنعقاد على
األبواب بعد انقضاء شهر رمضان،
والمواطن يتوقع أن يكون للمجلس
إنجازات على صعيد القوانين خالل
الشهر الوحيد الذي تبقى من الدور
ً
الحالي ،الفتا إلى أن هناك سبعة
قــوانـيــن يـجــب إق ــراره ــا قـبــل فض
دور االنعقاد.

أسعار البنزين
وأك ـ ــد ضـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــودة أس ـع ــار
الـبـنــزيــن كـمــا كــانــت ف ــي الـســابــق،
ً
وخـصــوصــا بعد االرت ـفــاع الكبير
في أسعار برميل النفط ،األمر الذي
يـجـعــل ال ــوف ــرة الـمــالـيــة حــاضــرة،
ولذلك البد أن ُينجز هذا القانون،
وأال تتجه الحكومة إلى أي زيادة
ج ــدي ــدة ل ـل ـب ـنــزيــن إال ع ــن طــريــق
مجلس األمة.
وأوض ــح أن ال ـظــروف مواتية
ً
ج ــدا كــي تـعــود أس ـعــار البنزين
ً
كـمــا كــانــت ف ــي ال ـســابــق ،مــؤكــدا
أن المواطن يستحق الكثير من

الـحـكــومــة وال ـم ـج ـلــس ،ولـتـكــون
خاتمة دور االنعقاد بهذا القانون.
وأوضح أن "دور وعمل المجلس
ليس بالطموح الــذي نصبو إليه
كنواب أو مواطنين ،لكننا نتطلع
قبل فض دور االنعقاد إلى الوصول
إل ــى مــا يـفــرح ال ـمــواطــن مــن خــال
تحقيق وإن ـج ــاز قــوانـيــن تخدمه
وتحقق المصلحة العامة".

حق دستوري
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن االسـ ـتـ ـج ــواب
حــق دسـتــوري لكل نــائــب" ،ونحن
جلسنا مع عدد من المستجوبين
السابقين وتــم حضهم على عدم
تقديم االستجواب مباشرة اال بعد
اسـتـنـفــاد جـمـيــع ال ـم ـح ــاوالت مع
الوزير المستجوب ،مع ضرورة أن
يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار
وتقديم محاور االستجواب للوزير
المعني للعمل على حلها وإذا لم
تحل أو تعالج المخالفات يكون
االس ـت ـج ــواب مستحقا ،وهـ ــذا ما

فعله اح ــد ال ـن ــواب الـســابـقـيــن مع
احد ال ــوزراء ،فالناس تريد العنب
ال الناطور ،وليتم الفعل كما فعل
أح ــد نـ ــواب الــرع ـيــل االول محمد
الرشيد مع احد الوزراء عندما قدم
الـيــه استجوابه بصفة شخصية
وطــالـبــه بمعالجة الـمـحــاور التي
فـيــه قـبــل تـقــديـمــه رسـمـيــا ،وفعال
عولجت القضية وانتفى الغرض
من االستجواب آنذاك".
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرداس إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
االستجواب عبارة عن سؤال مغلظ،
ولــذلــك على ال ـنــواب الـجـلــوس مع
الوزراء المعنيين باالستجواب قبل
تقديمه أمال في معالجة القضايا
ال ـ ـ ــواردة بــال ـم ـحــاور قـبــل تقديمه
بهدف كسب وقت المجلس.

األوضاع اإلقليمية
وفي حديثه عن الحكومة ،شدد
عـلــى ضـ ــرورة أن "ت ـعــي األوض ــاع
ال ـخــارج ـيــة واألخـ ـط ــار اإلقليمية
ال ـتــي تـحـيــط بــال ـبــاد ،فـضــا عن

توافق نيابي  -حكومي
قال المرداس" :نتطلع إلى أن يكون هناك توافق
نيابي حكومي على إقرار القوانين السبعة التي
ً
تصب في مصلحة الوطن والمواطن ،وخصوصا
م ــا يـتـعـلــق بــاس ـت ـع ـجــال عـ ــودة أس ـع ــار الـبـنــزيــن
الوضع الداخلي ،وأن تهتم بالشعب
الكويتي الطيب الــذي ال يمكن أن
ً
تجد مثيال له ،فهو مثال يحتذى
به في الوحدة الوطنية".
وط ــال ــب ال ـح ـك ــوم ــة ب ـ ــأن ت ـقــدم
أج ـنــدة خطتها االصــاحـيــة على
ارض الواقع ،فالمواطنون متذمرون
مـ ــن األوض ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـح ــالـ ـي ــة وع ـجــز

إل ــى ســابــق عـهــدهــا ،ف ـهــذا األم ــر مــن المتطلبات
الـمـسـتـحـقــة ال ـت ــي ي ـجــب أن ي ـت ـخــذهــا الـمـجـلــس
والحكومة خالل المرحلة المقبلة".

الحكومة عــن اإلص ــاح ومعالجة
القضايا ،فأوضاع الصحة والتعليم
ً
م ـث ــا مـ ـت ــردي ــة ،والـ ـقـ ـص ــور ع ــارم
بــالـخــدمــات ،ونسمع عــن مكافحة
الـفـســاد وان ــزع ــاج الـحـكــومــة منه،
لكن لم نشاهد أي مسؤول متسبب
أو متهم أحيل الى النيابة أو تمت
إقالة أي وزير مقصر.

وأك ــد أن ــه مــن غير المعقول أن
يستمر وزي ــر ويستجوب بسبب
قصوره ،ورئيس الــوزراء ال يقيله،
فمن عليه مــاحـظــات وغـيــر قــادر
على القيام بمعالجة القضايا التي
لديه أو يكافح الفساد يجب إقالته،
والبلد يحوي كفاءات من الممكن
أن تقوم مكانه.

لجنة التحقيق في تعيينات «الفتوى» تجتمع اليوم

العدساني لتشديد إجراءات منع السفر
أرصدتهم
تضخمت
من
على
مهلة األسبوعين التي منحها لها المجلس على وشك االنتهاء
أكد النائب رياض العدساني أن هروب رجل أعمال بطريقة غير
مشروعة ،رغم أن عليه منع سفر ،على خلفية قضايا مشبوهة،
ومنها غسل أم ــوال ونصب واحتيال وشيكات مــن غير رصيد
تجاوزت  10ماليين دينار ،يؤكد أن ما ذكرت سابقا كان صحيحا
بحق المتورطين ،وأن هناك شبهات بجرائم مالية وتجاوزات
صارخة وتكسب غير مشروع وتضخم األرصدة البنكية.
وقـ ــال ال ـعــدســانــي ،ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس" ،ي ـجــب ع ـلــى الـجـهــات
المختصة مباشرة اختصاصاتها بإحضاره دون تهاون أو تراخ،
وكذلك تشديد اإلجراءات على المتورطين مع رجل األعمال الهارب،
ومنهم نائب سابق ،حتى ال يهربوا خارج البالد".
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل متجاوز استغل
ن ـفــوذه وحـقــق االنـتـفــاع الشخصي بتضخم األرصـ ــدة البنكية
وحركة الحسابات غير الطبيعية ،والتي ال تتناسب مع دخله
المالي ،وهذا هو قمة التجاوز والتكسب غير المشروع والمشبوه
ومخالفة قوانين الدولة.

•

رياض العدساني

محيي عامر

تعقد لجنة التحقيق في ضوابط
وقـ ــواعـ ــد الـ ـقـ ـب ــول ب ـ ـ ـ ــإدارة ال ـف ـتــوى
وال ـت ـش ــري ــع ال ـبــرل ـمــان ـيــة اجـتـمــاعــا
ظهر اليوم تستكمل خالله التحقيق
في ضوابط وقواعد القبول بــإدارة
الفتوى والتشريع ،النجاز تقريرها،
خــاصــة أن مـهـلــة االسـبــوعـيــن التي
مـنـحـهــا ل ـهــا ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى وشــك
االنتهاء.
ووافــق مجلس األمــة في جلسته
المنعقدة بتاريخ  14مايو الماضي
على رســالــة رئيس لجنة التحقيق
ح ــول ضــوابــط وقــواعــد الـقـبــول في

إدارة الفتوى والتشريع النائب خليل
عبدالله التي طلب فيها تمديد عمل
اللجنة مدة أسبوعين حتى تتمكن
من إعداد تقريرها.
وجــاء طلب عبدالله بعد انتهاء
المهلة التي حددها المجلس للجنة
بانجاز تقريرها خــال شهر وذلك
في جلسة  16ابريل الماضي ،وطلبت
مهلة جديدة النجاز تقريرها مرجعة
سبب تأخرها الى وجود نقص في
المعلومات وتأخر ورود البيانات.
يذكر ان اللجنة ثالثية ،اذ تتكون
مــن ال ـنــائــب خـلـيــل عـبــدالـلــه رئيسا
وال ـن ــائ ــب م ـب ــارك ال ـح ــري ــص م ـقــررا
وعضوية النائب عبدالله فهاد.

جانب من اجتماع لجنة التحقيق

 ٥نواب يطالبون بمنع تعطيل الفصل في القضايا
في خطوة تهدف الى عدم تعطيل
فصل الدعاوى القضائية قدم النائب
عـبــدالـلــه ال ـك ـنــدري اق ـتــراحــا بـقــانــون
ب ـم ـشــاركــة ال ـن ــواب اس ــام ــة الـشــاهـيــن
وبـ ـ ـ ــدر ال ـ ـمـ ــا وريـ ـ ـ ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي
ومحمد الــدالل بتعديل بعض احكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية،
لمعالجة االستخدام السيئ لـ "طلب
الـ ـ ــرد" ون ــص اقـ ـت ــراح ال ـك ـن ــدري على
ان :ي ـس ـت ـبــدل ب ـنــص ( )109وال ـف ـقــرة
األخيرة من المادة ( )154من المرسوم
بالقانون رقم ( )38لسنة  1980المشار
اليه النصان االتيان:
المادة (:)109
"يترتب على تقديم طلب الرد األول
فـقــط وق ــف ال ــدع ــوى األصـلـيــة ال ــى ان

ً
يـحـكــم فـيــه نـهــائـيــا وم ــع ذل ــك يـجــوز
للمحكمة ف ــي حــالــة االس ـت ـع ـجــال او
استئناف حكم رفض الرد وبناء على
طلب الخصم اآلخــر نــدب قــاض بدال
ممن طلب رده".
(مادة  )154فقرة اخيرة:
يعرض الطعن على محكمة منعقدة
ف ــي غــرفــة ال ـم ـش ــورة ،مـشـفــوعــا ب ــرأي
نـيــابــة الـتـمـيـيــز ،ف ــإذا طـلـبــت النيابة
تمييز الـحـكــم الـمـطـعــون فـيــه او كــان
الحكم االستئنافي المطعون فيه قد
ص ــدر عـلــى خ ــاف حـكــم محكمة أول
درجــة حــددت المحكمة جلسة لنظر
الطعن.
وفي غير األحوال المشار اليها في
الفقرة السابقة اذا رأت المحكمة ان

الطعن غير مقبول لعيب فــي الشكل
او لـبـطــان فــي إج ــراء ات ــه او إلقامته
على غير األسباب المبينة في المادة
( )152م ــن ه ــذا ال ـق ــان ــون قـ ــررت عــدم
ق ـبــولــه ب ــأس ـب ــاب م ــوج ــزة ت ـث ـبــت في
محضر الجلسة.
ول ـل ـط ــاع ــن ال ـت ـظ ـلــم امـ ـ ــام ال ــدائ ــرة
التي اصــدرت قــرار عــدم قبول الطعن
بعريضة تودع إدارة كتاب المحكمة
 خالل ثالثين يوما من تاريخ صدورهوللدائرة المنعقدة في غرفة المشورة
ام ـ ــا رف ـ ــض ال ـت ـظ ـل ــم وت ــأيـ ـي ــد الـ ـق ــرار
المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن
بــأسـبــاب مــوجــزة تـثـبــت فــي محضر
الـجـلـســة او ق ـب ــول الـتـظـلــم وتـحــديــد
جلسة لنظر الطعن".

وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرة االيـ ـض ــاحـ ـي ــة
لالقتراح بقانون بتعديل بعض احكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ()38
لسنة .1980
ت ـن ــص ال ـ ـمـ ــادة ( )109م ــن ق ــان ــون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بالقانون رقــم ( )38لسنة
 1980عـلــى أن" :ي ـتــرتــب عـلــى تقديم
طلب الرد وقف الدعوى االصلية الى
ان يصدر حكم نهائي في طلب الرد،
وال ــوق ــف هـنــا وج ــوب ــي ي ـحــدث بـقــوة
الـ ـق ــان ــون ،ف ـ ــإذا ت ــم إجـ ـ ــراء وال ــدع ــوى
موقوفة كان اإلجراء باطال وال يجوز
للقاضي المطلوب رده ان يفصل في
الدعوى قبل الفصل في طلب رده ،فإذا

عبدالله الكندري للخراز« :خاف الله» في المعاقين
قال النائب عبدالله الكندري إن الهيئة العامة لإلعاقة،
الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل ،تتصرف
بطريقة غير مسؤولة ،فمن غير المقبول تكرار تأخر صرف
مستحقات ذوي اإلعاقة ومن يرعاهم ،مطالبا بضرورة صرف
مستحقات المعاقين ومن يرعاهم وبدل الخادم بأسرع وقت.
واضـ ــاف ال ـك ـنــدري أن عـلــى وزي ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
ومسؤولي هيئة اإلعاقة أن يخافوا الله في المعاقين ،ألن
الـفـتــرة المقبلة تتضمن عـيــد الـفـطــر ،وذوي اإلعــاقــة ومــن
يرعاهم بحاجة إلــى االستعجال فــي صــرف المستحقات،
فالتأخير غير مقبول.

وأشـ ــار إل ــى أن الـمـســؤولـيــن فــي هـيـئــة اإلع ــاق ــة يـجــب أن
يكونوا على قــدر المسؤولية ،ويتحلون بــروح اإلنسانية
ألن المهمة الملقاة عليهم تتطلب ذلك ،موضحا أن "هناك
الكثير من المالحظات التي سنركز عليها ،وسنفتح ملفاتها،
والتي تتعلق بالتقصير واإلهمال فور وصول المستندات
والمعلومات".
وأش ــار إل ــى أن المعاقين وذوي ـهــم لـهــم حـقــوق بموجب
القوانين الـســاريــة ،ويجب أن يعيشوا كما يعيش غيرهم
بكرامة ودون تضييق أو إهـمــال ،وهــم األول ــى فــي الرعاية
واالهتمام والدعم.

عبدالله الكندري

قضى على رغم ذلك كان حكمه باطال
لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات
تقرر العتبارات تتصل بالعدالة.
وتــابـعــت :ونـظــرا الن هــذا االث ــر قد
يـ ـس ــاء اس ـت ـخ ــدام ــه ل ـم ـج ــرد تـعـطـيــل
الفصل في الدعوى واإلضرار بالخصم
اآلخر ،ولمكافحة التمادي في االلتجاء
الـ ــى ط ـل ـبــات ال ـ ــرد م ــن ج ــان ــب بعض
الـمـبـطـلـيــن الــراغ ـب ـيــن ف ــي إط ــال ــة أمــد
ال ـت ـقــاضــي ،وض ــع االقـ ـت ــراح بـقــانــون
الماثل تعديال على نص المادة ()109
المشار اليه واستبداله بنص يتضمن
ح ــدا ل ــأث ــر ال ــواق ــف ع ـلــى ط ـلــب ال ــرد
وقصره على طلب الرد األول حتى ال
تستمر الخصومة األصلية موقوفة
ال ــى اج ــل غـيــر مسمى نتيجة لتعدد
طـلـبــات ال ــرد الـتــي تـقــدم بـعــد الطلب
األول وتــرتـيــب أث ــر واق ــف عـلــى سير
الخصومة بـنــاء على كــل طلب منها
لحين الفصل في طلب الرد األول ،فال
يترتب على تقديم اي طلب رد اخر
وق ــف س ـيــر ال ـخ ـصــومــة ف ــي ال ــدع ــوى
االصلية حيث ال يترتب على تقديم
طلبات ال ــرد التالية اثــر مــوقــف على
سير الخصومة االصلية.
وبينت المذكرة االيضاحية القتراح
ال ـك ـن ــدري انـ ــه اس ـت ـه ــدف بــاس ـت ـبــدال
نص الفقرة االخيرة من المادة ()154
مــن الـمــرســوم بالقانون المشار اليه
ن ـص ــوص فـ ـق ــرات ج ــدي ــدة ت ــاف ــي ما
ك ـش ــف ع ـن ــه ال ـت ـط ـب ـي ــق ال ـع ـم ـل ــي مــن
ص ــدور قـ ــرارات مــن محكمة منعقدة
فــي غرفة الـمـشــورة بعدم القبول في

ح ـ ـ ــاالت رئ ـ ــي مـ ــن االص ـ ـلـ ــح ل ـل ـعــدالــة
تـحــديــد جـلـســة لـنـظــر طـعــونـهــا ام ــام
المحكمة وذلك اذا رأت النيابة تمييز
الـحـكــم الـمـطـعــون فـيــه او ك ــان الحكم
االستئنافي المطعون فيه قــد صدر
على خــاف حكم محكمة اول درجــة،
ً
وت ـح ـق ـي ـقــا ل ـل ـهــدف م ــن انـ ـش ــاء غــرفــة
المشورة فقد تضمن االقتراح انه وفي
غير االحوال المشار اليها في الفقرة
السابقة اذا رأت المحكمة ان الطعن
غير مقبول لعيب في الشكل او لبطالن
ف ــي اجـ ــراء اتـ ــه او إلقــام ـتــه ع ـلــى غير
االسباب المبينة في المادة ( )152من
هذا القانون قررت عدم قبوله بأسباب
موجزة تثبت في محضر الجلسة.
وقـ ــالـ ــت :ك ـم ــا رئ ـ ــي ايـ ـض ــا اع ـط ــاء
ال ـطــاعــن ال ـح ــق ف ــي الـتـظـلــم ف ــي غير
الحاالت المتقدمة من قرار عدم قبول
الطعن امام الدائرة ذاتها التي اصدرته
فـ ــي غ ــرف ــة الـ ـمـ ـش ــورة خ ـ ــال ثــاث ـيــن
ً
يوما من تاريخ صدوره ويكون لهذه
االخيرة رفضه وتأييد القرار المتظلم
منه بقرار غير قابل للطعن باسباب
موجزة تثبت في محضر الجلسة او
قـبــول التظلم و تـحــد يــد جلسة لنظر
الـطـعــن ب ـهــدف ات ــاح ــة فــرصــة اخـيــرة
للطاعن الصادر ضده القرار لعرض
وجهة نظره او ما قد يكون لديه من
مستندات مؤيدة لها على المحكمة.

الدقباسي :كلنا
سور الكويت

علي الدقباسي

قـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـلــي
الدقباسي "كلنا سور
للكويت ،ودعمنا كبير
ألجهزة الدولة األمنية
واإلعــامـيــة ،لمواجهة
أي ظـ ـ ــروف ت ـن ـتــج عــن
االحتقان الذي تشهده
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،وثـ ـقـ ـتـ ـن ــا
م ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،وف ـ ــي
م ـثــل ه ــذه الـ ـظ ــروف ال
تنصت لجماعة (قالوا
وي ـق ــول ــون) ،وال تــأخــذ
أخبارك إال من مصدر
واح ـ ــد دول ـ ــة ال ـكــويــت،
ونعيدها تكرارا ومرارا
الكويت وبس".

«الداخلية والدفاع» :التجنيس الفوري لحملة إحصاء 1965
أحالت إلى المجلس تقريرها بالموافقة على اقتراح الحويلة
•
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أحــالــت لجنة الـشــؤون الداخلية والــدفــاع البرلمانية
تقريرها السابع والعشرين ،الذي اختتمت فيه بالموافقة
على االقـتــراح برغبة المقدم من النائب محمد الحويلة
بشأن التجنيس الـفــوري للمستحقين ،والــذيــن تنطبق
عليهم الشروط ممن شملهم إحصاء عام  ،1965ووضع
خط زمني محدد ال يزيد على ثالث سنوات يتم خاللها
تصفية هذا الملف ،إما بحصول المستحق منهم على
الجنسية ،أو بحصوله على حق اإلقامة الدائمة بصورة
قانونية ،واإلعالن الصريح والواضح عن خطوات الحل،
وإضفاء أكبر قدر من الشفافية على الجوانب المختلفة
لتلك القضية وعناصرها وسبل الحل المزمع القيام بها.
وجاء في تقرير اللجنة ،الذي حصلت "الجريدة" على

نسخة منه" :أحــال رئيس مجلس األمــة االقـتــراح برغبة
المشار إليه الى اللجنة في 2018/11/18م ،لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه ،وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد
بتاريخ 2019/3/26م ،وبعد المناقشة وتبادل اآلراء انتهت
اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة
على االقتراح برغبة المشار إليه ،واللجنة تقدم تقريرها
للمجلس الموقر التخاذ ما يراه مناسبا بصدده".
وجــاء نص االقـتــراح الــذي تقدم به الحويلة ،ووافقت
عليه اللجنة ما يلي" :يعاني األفراد غير محددي الجنسية
ممن يعيشون على أرض هذا الوطن ،ومعظمهم ولد فيه،
عدة صعوبات في حياتهم ،منها عدم االعتراف بهويتهم،
وحرمانهم مــن أبـســط حقوقهم فــي مواصلة تعليمهم
والتنقل بحرية ،وتعتبر أوضاعهم قضية شائكة بكل
المقاييس ،وقابلة للتحول إلى قضية أمن قومي عاجال أم

آجال ،ان لم يتم حسمها بحل نهائي ،وانطالقا من الواجب
الوطني وما تحتمه المسؤولية اإلنسانية من توفير سبل
العيش الكريم لهم ،خصوصا أنهم جزء ال يتجزأ من نسيج
المجتمع الكويتي ،حيث أثبتت األزمات حبهم وانتماءهم
لهذا الوطن الكريم".
وأضــاف "لــذا أقترح التجنيس الفوري للمستحقين،
الذين تنطبق عليهم الشروط ممن شملهم إحصاء عام
 ،1965ووضع خط زمني محدد ال يزيد على ثالث سنوات
يتم خاللها تصفية هذا الملف ،إما بحصول المستحق
منهم على الجنسية أو بحصوله على حق اإلقامة الدائمة
بصورة قانونية ،واإلعالن الصريح والواضح عن خطوات
ال ـحــل ،وإض ـفــاء أكـبــر ق ــدر مــن الشفافية على الجوانب
المختلفة لتلك القضية وعناصرها ،وسبل الحل المزمع
القيام بها".

لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية في اجتماع سابق
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ناصر المحمد وصباح الخالد وخالد الجارالله خالل غبقة «الخارجية»

ناصر الخمري

أكد نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله أن الكويت لديها الثقة
في أن تسود الحكمة والعقل ،وأن
ي ـكــون ال ـه ــدوء سـيــد الـمــوقــف في
المنطقة وأال يـكــون هـنــاك صــدام
فيها.
وق ــال الجارالله للصحافيين،
عـلــى هــامــش الغبقة الرمضانية
لوزارة الخارجية مساء الخميس
ال ـم ــاض ــي ع ـل ــى ش ـ ــرف ال ـب ـع ـثــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة ل ــدى

ً
الجارالله متحدثا إلى الصحافيين

الكويت ،إن تلك الثقة مستمدة من
التصريحات إذ أب ــدى الجانبان
األميركي واإليراني عدم رغبتهما
في الحرب ،بالتالي «نحن ضمن
ه ــذه ال ــدائ ــرة نعتقد أن هـنــاك ما
يدعو إلــى األمــل والـتـفــاؤل فــي أن
تكون هناك سيطرة بما ال يشكل
خطورة أو تهديدا ألمن المنطقة».
ولفت إلى أن الكويت مستعدة
ً
دائ ـمــا وحــاضــرة لـبــذل أي جهود
تـهــدف إل ــى الـتـهــدئــة واالسـتـقــرار
ً
وتجنب الصدام ،معربا عن تطلعه
فــي أن تعالج القمم الـثــاث التي
دعا لها خادم الحرمين الشريفين
الـمـلــك سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز آل
سعود األوضاع وأن يصدر عنها
ما يسهم في تهدئة الوضع.
ً
وردا على ســؤال عما اذا كانت
ال ـك ــوي ــت ت ـق ــوم ب ـج ـهــود لـتـهــدئــة
الوضع في المنطقة ذكر الجارالله
«أن وضـ ـ ــع ال ـم ـن ـطـ ـق ــة ح ـس ــاس
وبالغ الخطورة وهناك تطورات
متسارعة تنبئ بتداعيات نتمنى
ً
أال ت ـك ــون خ ـط ـي ــرة» م ـش ـي ــرا إلــى
ض ــرورة تــوخــي الحيطة والـحــذر
م ــن ت ـس ــارع وت ـي ــرة األح ـ ــداث في
المنطقة.
وبسؤاله عما إذا كان التصعيد
ً
الـحــاصــل مشابها لما سبقه في
كوريا الشمالية وأدى إلى طاولة
الـمـفــاوضــات ،قــال إن تلك الحالة

الخالد والجارالله والوزيران الصالح والعفاسي
ً
من التصعيد كانت ناجحة معربا
عن أمله في أن تكون هذه الحالة
مشابهة ألزمة كوريا الشمالية.
وأض ـ ـ ــاف «عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـب ــدو أن
المفاوضات بين الطرفين قد بدأت
ً
فهناك تحرك واتصاالت مستشهدا
بــزيــارة وزيــر الخارجية العماني
يوسف بن علوي إلى طهران».
وأك ـ ـ ــد ت ــرح ـي ــب الـ ـك ــوي ــت ب ــأي
ج ـه ــود ت ـب ــذل ف ــي إط ـ ــار تخفيف
التصعيد في منطقة الخليج.

التعاون مع العراق
وأكد الجارالله أن الكويت تعرب
ع ــن ارت ـيــاح ـهــا لـتـطــور الـعــاقــات
ً
مع الـعــراق ،مشيرا إلــى أن توقيع
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ال ـم ـش ـتــركــة بين
ً
ال ـب ـل ــدي ــن أخ ـ ـيـ ــرا خ ـم ــس وث ــائ ــق
ومحضر اجتماعات يمثل خريطة
طريق للتعاون المستقبلي بين
الجانبين.
وحـ ــول زي ـ ــارة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
العراقي عادل عبدالمهدي األخيرة
للكويت أفاد الجارالله بأنها تأتي
ب ـعــد ج ــول ــة م ــن الـ ـمـ ـش ــاورات في
إطــار اللجنة العليا المشتركة إذ
بحث الجانبان تفاصيل العالقات
الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأوضــح أن زيــارة عبدالمهدي
جاءت في إطار أعمال تلك اللجنة

والتي كانت إيجابية وناجحة إذ
تم التطرق فيها إلــى موضوعات
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة الـمـشـتــركــة،
والتأكيد على ما تم االتفاق عليه
في إطار اللجنة العليا المشتركة
لتعزيز العمل بين الجانبين.
ً
وذكر أنه تم خالل الزيارة أيضا
عقد اجتماع على مستوى الوزراء
بين الطرفين لبحث أوجه التعاون
وطـ ـ ــرح ال ـم ـل ـف ــات ذات االه ـت ـم ــام
المشترك مثل الطاقة واالستثمار.
وب ـســؤالــه عــن الـمـلــف النفطي
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،أف ـ ــاد ب ـ ــأن ه ـنــاك
مذكرة تفاهم مشتركة مع الجانب
العراقي تتعلق بالحقول الشمالية
المشتركة وهي مفعلة وتم البدء
فيها.

العالقات مع مصر
وأكـ ــد ال ـجــارال ـلــه أن الـعــاقــات
الكويتية المصرية استراتيجية
وم ـت ـم ـيــزة وم ـت ـط ــورة ع ـلــى كــافــة
المستويات.
وعــن الــزيــارة المرتقبة لسمو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
جابر الـمـبــارك إلــى مصر الشهر
المقبل ،ذكر الجارالله أن مستوى
ال ـعــاقــات المتميز بـيــن الـكــويــت
ومصر يحتاج إلى هذا المستوى
من الزيارات.

ً
وزير الخارجية مصافحا السفير األميركي ويبدو سفير كندا

إشادة سامية بدور «الخارجية»
قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ،إن
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أشاد
ب ــدور ال ــوزارة ومنتسبيها مــن دبلوماسيين
وإداريين في تعزيز دور الكويت ومكانتها على
المستوى الدولي.
وأض ـ ــاف ال ـج ــارال ـل ــه ،أن وزارة الـخــارجـيــة
تشرفت قبل أ يــام بحضور سمو أمير البالد

ال ـ ــذي ت ــزام ــن م ــع اس ـت ـك ـمــال الـ ـ ـ ــوزارة تـطــويــر
مبناها ،وقد أشاد سموه بالدور البناء الذي
قــامــت ب ــه وزارة ال ـخــارج ـيــة عـبــر سـتــة عـقــود
مضت ساهمت خاللها في رفعة اسم الكويت
ً
عاليا والعمل على تبوئها مكانة مرموقة بين
دول العالم.

نائب وزير الخارجية :خالف دول التعاون مؤلم
لكن المجلس استطاع حماية مسيرته
قـ ــال ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة خــالــد
الـجــارالـلــه ،إن ذك ــرى تأسيس مجلس
التعاون الخليجي الـ  38تحمل العديد
من المعاني النبيلة.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـج ــارالـ ـل ــه فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي بـهــذه المناسبة ،أن الكويت
ً
سعت إلى بلورة فكرة المجلس إدراكا
من إحساس المغفور له األمير الراحل
الشيخ جابر األحمد بأهمية أن يكون
ال ـت ـم ــاس ــك وال ـ ـتـ ــرابـ ــط س ـم ــة ل ـش ـعــوب
وحكومات دول مجلس التعاون.

عدد من السفراء خالل الغبقة

خالف وتنسيق
وأوضح أن مسيرة المجلس شهدت
على مدى األعوام الماضية العديد من
اإلنجازات الكبيرة في شتى المجاالت
والـمـيــاديــن وانـعـكـســت عـلــى الـمــواطــن
ال ـخ ـل ـي ـج ــي وحـ ـقـ ـق ــت ت ـط ـل ـع ــات ــه عـلــى
كــل الـصـعــد االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة
والعسكرية واألمنية وعلى الساحتين
اإلقليمية والدولية.
وبين أن المجلس استطاع من خالل

الخالد والجارالله يستقبالن الحضور

حضور نسائي في الغبقة

ً
ً
تـلــك اإلنـ ـج ــازات أن يـمـثــل إط ـ ــارا قــويــا
ً
ل ــأم ــن ال ـج ـم ــاع ــي وسـ ـي ــاج ــا لـحـمــايــة
مكتسبات الكيان الخليجي والتصدي
لألخطار التي تعترضها وأصبح يؤدي
ً
ً
دورا م ــؤث ــرا ف ــي إدارة األزمـ ـ ــات الـتــي
تشهدها المنطقة.
وأك ــد أن مــا ي ـحــدث مــن خ ــاف بين
دول مجلس التعاون «مؤلم ولكن لله
ال ـح ـمــد اس ـت ـط ــاع ال ـم ـج ـلــس أن يـبـقــي
على مسيرته المباركة وعلى تعاونه
وتنسيقه وآلـيــات العمل المشترك في
اطار مجلس التعاون».
وأشار إلى مساعي سمو أمير البالد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد وال ـكــويــت للم
الـشـمــل الخليجي وع ــدم تــأثــر مسيرة
مجلس التعاون الخليجي بأي خالف
كان.

تداعيات المنطقة
ول ـفــت ال ـجــارال ـلــه إل ــى أن التصعيد
الـ ـح ــاص ــل بـ ـي ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
االميركية وإي ــران فــي منطقة الخليج

ً
ً
ً
«يـشـكــل تـهــديــدا وت ـط ــورا خـطـيــرا على
مـسـتــوى الـمـنـطـقــة ،لـكـنـنــا ن ـعــول على
حـ ــرص وح ـك ـمــة ق ـ ــادة دول الـمـجـلــس
لـ ـتـ ـج ــاوز ه ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـخ ـط ـيــرة
التي تشهدها المنطقة وما تمثله من
تداعيات».
وذكر أن التجانس بين دول التعاون
أسهم فــي تبني مــواقــف مــوحــدة تجاه
العديد من القضايا السياسية والتركيز
على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية واحترام سيادة
ك ــل دولـ ـ ــة ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا ومـ ــواردهـ ــا
واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة
لـفــض الـمـنــازعــات مـمــا أعـطــى مجلس
ً
ً
ال ـت ـعــاون قـ ــدرا ك ـب ـيــرا مــن الـمـصــداقـيــة
كمنظمة دولية فاعلة في المنطقة.
وأفـ ــاد ب ــأن الـمـجـلــس واج ــه الـعــديــد
مــن الـتـحــديــات عـلــى صعيد السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة تـمـثـلــت ف ــي ت ـمــاســك دول
المجلس أثناء الحرب العراقية اإليرانية
ك ــذل ــك خ ـ ــال م ـح ـن ــة ال ـ ـغـ ــزو ال ـع ــراق ــي
للكويت والـجـهــود الـكـبـيــرة للمجلس
ودول التحالف في التحرير.

وأضـ ـ ــاف أن ال ـم ـج ـلــس دعـ ــم وح ــدة
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وسـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــراق ودعـ ــم
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ودعـ ـ ــم وح ــدة
واسـتـقــرار اليمن إلــى جــانــب االهتمام
بالوضع السوري والشأن الصومالي
ودعم الشعب الليبي وتطلعاته وإدانة
اضطهاد األقليات المسلمة في ميانمار.
وق ـ ــال ال ـج ــارال ـل ــه إن ـن ــا «م ـت ـفــائ ـلــون
ب ـم ـس ـيــرة ال ـم ـج ـلــس ون ـع ـت ـقــد أن هــذه
الـمـسـيــرة ح ــازت إع ـجــاب الـعــالــم الــذي
أص ـب ــح ي ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ـج ـلــس ككتلة
مؤثرة وفعالة في األحداث والتطورات
اإلقليمية».
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـمــواطــن الخليجي
تلمس وتأثر بحجم التنسيق والتعاون
بـيــن دول المجلس مــن خ ــال إعطائه
حــريــة الـتـنـقــل بــالـبـطــاقــة الـمــدنـيــة في
جميع دول المجلس إضافة إلى تمتع
المواطن الخليجي بالخدمات الصحية
وحـ ــريـ ــة ال ـت ـم ـل ــك وت ــوحـ ـي ــد ال ـت ـع ــرف ــة
الـجـمــركـيــة الـتــي تضمنتها االتـفــاقـيــة
االقتصادية الموحدة للمجلس وهي
مكاسب حقيقية للمواطن الخليجي.

•
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المسجد الكبير أحيا الليلة األولى من العشر األواخر
الوسمي :استعدادات الستقبال المصلين بالليالي المباركة
محمد راشد

توافد ضيوف الرحمن على
مسجد الدولة الكبير إلحياء
الليلة األولى من العشر األوخر
لشهر رمضانّ ،
وأم المصلين
القارئان بدر العلي ،وفهد
المطيري.

أحيا المصلون في المسجد الكبير الليلة األولى
م ــن ص ــاة ال ـق ـيــام لـيـلــة ال ـ ـ  20م ــن شـهــر رمـضــان
المبارك ،إذ أم المصلين في الركعات األربع األولى
الـقــارئ بــدر العلي ،ومــن الركعة الخامسة حتى
الثامنة أم المصلين القارئ فهد المطيري.
ونظمت اللجنة اإلعالمية للعشر األواخــر في
المسجد الكبير أولى حلقات برنامج في رحاب
الليالي العشر بالتعاون مع تلفزيون الكويت ،إذ
استضافت اإلمــام والخطيب في وزارة األوقــاف
والـشــؤون اإلسالمية علي الوسمي الــذي أكــد ان
«هذه الليالي نعمة كبرى ،فمن بلغها فاز بالذهب
إن أحيا هذه الليالي وحظي بليلة القدر» ،الفتا
إلــى ان «الـكــويــت أخــذت على عاتقها االستعداد
بجميع مساجدها بالمحافظات الست وتهيئتها
الس ـت ـق ـبــال ج ـم ــوع الـمـصـلـيــن ف ــي ه ــذه الـلـيــالــي
المباركة».
وأضاف ان «هذه الليالي اختصها الله سبحانه
بــالـفـضــائــل الـكـثـيــرة ال ـتــي ال تـعــد وال تـحـصــى»،
مشيرا إلــى ان «الــواجــب على أول ـيــاء األم ــور من
اآلبــاء واألمهات أن يحثوا أبناء هم على الصالة
والقيام ليزرعوا فيهم حب هــذه السنة وارتياد
المساجد وشغل أوقاتهم فيما ينفعهم» ،مؤكدا
ان «إخـفــاء ليلة الـقــدر فــي العشر األواخ ــر حكمة

«األوقاف» :دعم المبادرات
التي تصب في خدمة كتاب الله
أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة األوق ـ ـ ــاف
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون االسـ ــام ـ ـيـ ــة ف ــري ــد
عمادي" ،أهمية دعم المبادرات
واألعمال التي تصب في خدمة
كتاب الله ،السيما ان النتيجة
اإليجابية ستعود على المجتمع
وتؤدي إلى صالحه".
وق ــال ع ـمــادي خ ــال رعــايـتــه
مـ ـس ــابـ ـق ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـم ـس ـي ـلــم
السادسة بمشاركة  500متسابق
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـج ــد صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـس ــال ــم
بمنطقة العارضية أمس األول،
ً
ان "وزارة األوقاف تحرص دائما
على دعــم هــذه الـمـبــادرات التي
تسهم فــي حفظ كـتــاب الـلــه لما
لـهــا مــن أثــر إيـجــابــي فــي تربية
األب ـنــاء وال ـن ــشء ،خـصــوصــا ان
اح ـ ــدى م ـه ــام الـ ـ ـ ــوزارة الـعـنــايــة
بالقرآن الكريم وزي ــادة اإلقبال
عليه بكل عـلــو مــه" ،مشيرا إلى

ان "رؤي ــة الـ ــوزارة القائمة على
ً
تحقيق الريادة عالميا في العمل
اإلسالمي تتطلب دعم األنشطة
والفعاليات التي تخدم القرآن".
ب ـ ــدوره ،ق ــال أم ـيــن س ــر وقــف
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـل ــم ،د.أح ـ ـمـ ــد
الـهـيـفــي ،ان "مـســابـقــة عـبــدالـلــه
الـمـسـيـلــم ف ــي عــام ـهــا ال ـســادس
ت ـ ـضـ ــم قـ ـ ــرا بـ ـ ــة  500م ـت ـس ــا ب ــق
ومـتـســابـقــة مــن أب ـنــاء محافظة
الـفــروانـيــة وأك ـثــر مــن  20لجنة
للتحكيم و 40حكما من أصحاب
الـسـنــد ال ـم ـت ـصــل" ،مــوضـحــا ان
"مــا يميز المسابقة هو التنوع
الحاصل من حيث عدد فئاتها
التي تضم أكثر من  11فئة من
جميع األعمار ،ومنح  100جائزة
نقدية للفائزين والفائزات".

المصلون في المسجد الكبير
عظيمة ستدفع المسلمين إلى المزيد من الطاعات
وتكشف من يحرص على قيام هذه الليالي».

بلد اإلنسانية
كما استضاف برنامج «في رحاب الليالي العشر»
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بصائر الخيرية
ماجد الشيباني ،إذ أوضح ان «استعدادات العمل

الخيري ال تتوقف طوال العام وإن كان يتزايد خالل
شهر رمضان».
وأضاف ان «الكويت بلد اإلنسانية انطلق فيها
العمل الخيري تحت قيادة سمو أمير البالد قائد
العمل اإلنـســانــي فــي تـعــاون مشترك مــع ال ــوزارات
والمؤسسات الحكومية ،وتناغم مع بعضها بعضا
الستكمال مسيرة العمل الخيري الكويتي» ،مبينا

«مفاجآت صيفية» لمساهمي جمعية مشرف
قــال رئيس لجنة المشتريات
والـتـســويــق فــي جمعية مشرف
الـتـعــاونـيــة ،محمد مـنـصــور ،إن
مـســاهـمــي الـجـمـعـيــة يـنـتـظــرهــم
العديد من المفاجآت في الفترة
ً
المقبلة ،خصوصا فيما يتعلق
بسلة السفر التي سيتم الكشف
عنها خالل األيام المقبلة.
وأشار الى أن سلة السفر تضم
ال ـعــديــد م ــن مـسـتـلــزمــات الـسـفــر
المتنوعة ،وأغلب المواد والسلع
ال ـت ــي ي ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــا ال ـم ـســافــر،
موضحا أن الجمعية تحاول قدر
األمكان توفير احتياجات األهالي
والـمـســاهـمـيــن ،حـيــث تـقــدم هــذه
السالل وفق أسعار رمزية جدا.
وش ــدد مـنـصــور عـلــى أن سلة
الـسـفــر ه ــي اس ـت ـمــرار لـلـعــروض
والسالل التي تقدمها الجمعية
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ح ـ ـيـ ــث تــم
ت ــوزي ــع س ـلــة ال ـل ـحــم م ــن  6حتى
 13ال ـجــاري ،قبل أن يتم تمديد

التوزيع أسبوعا ،نظرا لإلقبال
ال ـك ـث ـيــف م ــن ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،كما
تـ ــوزيـ ــع سـ ـل ــة الـ ـق ــرقـ ـيـ ـع ــان م ــدة
أسـبــوع ايضا فــي الفترة مــن 16
حتى  23الشهر ذاته ،وتم توزيع
أكـثــر مــن  5آالف سـلــة ،وهــو رقم
ق ـيــاســي غ ـيــر م ـس ـبــوق ،مضيفا
أن الـجـمـعـيــة مـسـتـمــرة بـتــوزيــع
السالل طــوال العام ،ومنها سلة
المساهمين الشتوية ،سلة البر
وسلة مشرف المدرسية.
وك ـش ــف م ـن ـص ــور أن تـطــويــر
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات وم ــواكـ ـب ــة
رغ ـبــات ومـتـطـلـبــات احـتـيــاجــات
الـمـســاهـمـيــن ه ــو ال ـه ــدف األب ــرز
الــذي تسعى إدارة الجمعية الى
ال ــوص ــول ال ـي ــه ،وك ــذل ــك االرت ـق ــاء
بـخــدمــات الـمـنـطـقــة واسـتـحــداث
ال ـم ـهــرجــانــات والـ ـع ــروض الـتــي
تـ ــرضـ ــي ط ـ ـمـ ــوح ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
وتلبي رغباتهم ،مؤكدا استمرار
اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ب ـ ــرام ـ ــج ت ـســوي ـق ـيــة

محمد منصور

متميزة وتخفيضات األ س ـعــار،
ب ـم ــا يـ ـت ــواف ــق ودور ال ـج ـم ـع ـيــة
الخدمي والتعاوني.
وذ كـ ـ ـ ـ ــر أن مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
ي ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار أف ـض ــل
األصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات
الجمعية.

ان «العمل الخيري الكويتي وصل إلى العديد من
الدول التي يحتاج فيها الناس إلى المساعدة وذلك
بالتنسيق مع وزارة الشؤون ووزارة الخارجية ،فال
نعمل إال من خالل القنوات الرسمية لضمان وصول
هذه األموال والمساعدات إلى مستحقيها ولتوفير
الطمأنينة للمتبرعين على القنوات التي تصرف
فيها تبرعاتهم».

ً
«الشباب» تكرم  63مبدعا
أعلنت الهيئة العامة للشباب
تـكــريــم  63مـبــدعــا ومـبــدعــة في
مجاالت الرياضة والموسيقى
والتمثيل والتصوير والهندسة
والـعـمــل االن ـســانــي واالعــامــي
والشعر واألدب.
وق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام للهيئة
ال ـعــامــة لـلـشـبــاب عـبــدالــرحـمــن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح
صحافي على هامش مهرجان
«تستاهلون» لتكريم المبدعين
كل في مجاله الــذي يقام تحت
رعــايــة هيئة الـشـبــاب والشيخ
دعيج الخليفة ،إن هذا التكريم
ي ـس ـع ــى ال ـ ــى ت ـح ـف ـيــز ال ـش ـب ــاب
اآلخــريــن لــابــداع واالنـجــاز في
مختلف المجاالت.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،أع ــرب
المطيري في تصريح لـ»كونا»
عــن سـعــادتــه بمشاركة الهيئة
ف ــي ت ـك ــري ــم هـ ــذه ال ـك ــوك ـب ــة مــن
المتميزين في المجتمع ،الذين
ق ــدم ــوا ال ـعــديــد م ــن االن ـج ــازات

محليات
سلة أخبار
«النجاة» :الزكاة تصرف
حسب رغبة المتبرع

أكد رئيس قطاع الموارد
واإلعالم بجمعية النجاة
الخيرية عمر الثويني ،أن
الجمعية تطرح حاليا مشروع
الزكاة والصدقات على أهل
الخير ،الفتا إلى أنه من
أهم وأبرز المشاريع التي
تنفذها ،لتحقيق مبدأ التكافل
االجتماعي بين المسلمين،
وإزالة أسباب العوز والفقر،
وتخفيف معاناة الفقراء
والمساكين واأليتام وذوي
الحاجات.
وأشار إلى أن المشروع يفيد
العديد من األسر الفقيرة
داخل الكويت وخارجها،
قائال إن "الزكاة حياة ونجاة
للمستفيدين".
وحول كيفية مساهمة أهل
الخير والمحسنين ،ذكر
الثويني أنه يمكن للمتبرع
والمحسن الذي يريد إخراج
زكاته تخصيص المبلغ الذي
ً
يراه مناسبا من زكاة أمواله
لمصلحة هذا المشروع في
المصرف ،الذي يريده من
مصارف الزكاة الثمانية.

«حقهم علينا» جمعت
 100ألف دينار

عبدالرحمن المطيري

فــي مختلف ال ـم ـجــاالت «وه ــذا
م ــن ب ـ ــاب ال ـت ـق ــدي ــر ل ـج ـهــودهــم
وتشجيعهم على تقديم المزيد».
وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
المجتمعية من القطاع الخاص
ومــؤسـســات المجتمع المدني
ومـبــادرتـهـمــا إل ــى تـكــريــم هــذه
االنجازات واالبداعات.

أقامت لجنة التعريف باإلسالم
حملة "حقهم علينا" ،التي
حققت هدفها المادي ،وجمعت
 100ألف دينار ،في أقل من 12
ساعة ،حيث أقيمت الحملة
بمجمع  ،360واستمرت
فعالياتها من  12ظهرا حتى
 12ليال.
في هذا الصدد ،هنأ المدير
العام للجنة فريد العوضي أهل
الكويت بنجاح الحملة ،والتي
ستقوم بتعليم  4000مهتد
ومهتدية اللغة العربية وتعاليم
الدين اإلسالمي الحنيف
والعادات والتقاليد الكويتية
األصيلة ،فالمرحلة األصعب في
حياة المهتدي الجديد هي ما
تعقب نطق الشهادتين.
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استشهاد شرطي وإصابة  10بانقالب
زورق لخفر السواحل في الصبية

المكراد تفقد مراكز اإلطفاء
وطالب بزيادة االستعداد

الحادث وقع خالل تبديل الزام ومهنيان آسيويان بين المصابين
محمد الشرهان

أثناء أداء واجبه الوطني،
استشهد أحد رجال الداخلية
الشرطي عبدالله الفيلكاوي،
وأصيب  10آخرون في
انقالب زورق تابع إلدارة خفر
السواحل بمركز الصبية.

اس ـت ـش ـه ــد رج ـ ــل أم ـ ــن بــرت ـبــة
شرطي من مرتبات اإلدارة العامة
ل ـخ ـفــر الـ ـس ــواح ــل ،وأصـ ـي ــب 10
عسكريين بينهم ضابط برتبة
رائ ـ ــد ،وم ـه ـن ـيــان آس ـي ــوي ــان ،في
حادث اصطدام زورق تابع لخفر
الـســواحــل بــالـصـخــور البحرية،
مما أدى إلى انقالبه في منطقة
ال ـص ـب ـيــة ال ـب ـحــريــة م ـس ــاء أمــس
األول.
وقال مصدر أمني لـ«الجريدة»،
إن «الـ ـح ــادث وق ــع أث ـن ــاء تبديل
الــزام في مركز الصبية البحري
ال ـت ــاب ــع ل ـ ـ ـ ــادارة ال ـع ــام ــة لـخـفــر
الـ ـس ــواح ــل ،أثـ ـن ــاء ت ــوج ــه أفـ ــراد
ال ــزام إلــى قــاعــدة خفر السواحل
بالفنطاس».
وأشار المصدر إلى أن غرفة
العمليات تلقت بالغا بالحادث،
وعـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ت ــوج ـه ــت زوارق
اإلنقاذ التابعة لالطفاء البحري
باإلدارة العامة لالطفاء ،وزوارق
إ نـ ـ ـق ـ ــاذ اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـخ ـفــر
السواحل ،وطائرة تابعة إلدارة
ال ـط ـيــران ال ـع ــام ــودي ،وط ــائ ــرات
اإلسعاف الجوي التابعة إلدارة
الطوارئ الطبية بوزارة الصحة.

المكراد خالل الجولة
عبدالله الفيلكاوي

وأضـ ـ ـ ــاف أن رج ـ ـ ــال اإلطـ ـف ــاء
البحري ،ورجــال خفر السواحل
تمكنوا من انتشال جميع طاقم
ال ـ ـ ـ ــزورق ال ـم ـن ـك ــوب ،وت ـب ـي ــن أن
أحدهم فارق الحياة ،واصابة 10
إصابة أحدهم حرجة ،الفتا إلى
أن المصابين نـقـلــوا عــن طريق
اإلسعاف الجوي إلى مستشفيات
الجهراء ،واألميري ،والصباح.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أوض ـ ـحـ ــت اإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني
فــي ال ــوزارة ،فــي بيان صحافي،

الزورق بعد الحادث
أمــس األول ،أن بالغا ورد يفيد
بانقالب الزورق وتم التعامل معه
مــن قـبــل اإلن ـقــاذ الـبـحــري وخفر
السواحل ،وانتشال  10أفراد من
طاقم القارب تعرضوا إلصابات
متفرقة ،وكذلك انتشال جثمان
الـمـتــوفــى ،ونـقـلـهــم جـمـيـعــا إلــى
"الصبية".
وت ـق ــدم ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـخــالــص

العزاء إلى أســرة شهيد الواجب
ال ـشــرطــي ع ـبــدال ـلــه الـفـيـلـكــاوي،
داعـيــة العلي القدير أن يتغمده
بـ ــواسـ ــع رحـ ـمـ ـت ــه ،وي ـل ـه ــم أه ـلــه
وذويه الصبر والسلوان.
وأوض ـحــت اإلدارة أن جهات
االخـ ـتـ ـص ــاص ف ـت ـح ــت تـحـقـيـقــا
ف ــوري ــا التـ ـخ ــاذ ك ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات
للوقوف على أسباب الحادث.

قام المدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق
خــالــد ال ـم ـكــراد ام ــس االول بـجــولــة تـفـقــديــة على
عــدد مــن مــراكــز اإلطـفــاء لــاطــاع على الجاهزية
واالستعداد.
وبدأت الجولة في مركز اإلسناد حيث تناول
الفريق المكراد طعام اإلفطار مع منتسبيه ونقل
اليهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
الـ ــذي يــولــي اه ـت ـمــامــه ب ــرج ــال اإلط ـف ــاء لــدورهــم
الحيوي في تأمين سالمة المواطنين والمقيمين
من اية مخاطر.
وأشـ ــاد ال ـم ـكــراد ب ــال ــدور الـحـيــوي ال ــذي لعبه
منتسبو المركز خالل استجابتهم للتعامل مع
الـ ـح ــوادث ال ـك ـبــرى ال ـتــي وق ـعــت ف ــي ه ــذا الشهر
الـمـبــارك مــن تـقــديــم لـلــدعــم اللوجستي وتــزويــد

«ملك الشبو» في قبضة رجال مكافحة المخدرات

«اإلطفاء» تخمد حريق شاليهات
كيربي بجانب «الصباح الطبية»

عثر بحوزته على  19كيلو شبو ونصف مليون حبة مخدر
●
قيمة المضبوطات
نصف مليون دينار
والكمية تعد األكبر
خالل العام

محمد الشرهان

وجه رجال مباحث اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) ضربة
موجعة لتجار المخدرات ومروجيها ،عندما
تمكنوا من ضبط مقيم بصورة غير قانونية،
والملقب بـ "ملك الشبو" ،وعثروا بحوزته على
 19كيلو من مادة الشبو ،ونصف مليون حبة
مخدرة ،وتعد هذه الكمية األكبر خالل العام.
وفي التفاصيل ،التي رواها مصدر أمني

ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن مـعـلــومــات ســريــة وصلت
ل ــإدارة العامة لمكافحة الـمـخــدرات ،تفيد
ب ـج ـلــب ش ـخــص ك ـم ـيــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـم ــواد
الـ ـمـ ـخ ــدرة إل ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن إح ـ ـ ــدى ال ـ ــدول
المجاورة بقصد االتجار بها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن ـ ــه بـ ـع ــد تـكـثـيــف
التحريات والمراقبة الدقيقة للمتهم ،تبين
أنه من غير محددي الجنسية ،ومن أرباب
ال ـس ــواب ــق ،وح ـكــم عـلـيــه ف ــي قـضـيــة اتـجــار
بالمخدرات ،وقضى عقوبة الحبس مدة 6

سنوات ،وخرج من السجن ليمارس نشاطه
من جديد.
وأوضح أن التحريات دلت على أن المتهم
يخزن بضاعته التي تمكن من تهريبها في
جاخوره الخاص بمنطقة السالمي ،الفتا
إل ــى أن رجـ ــال الـمـبــاحــث تـمـكـنــوا م ــن عقد
صفقة مع المتهم عبر أحد مصادرهم السرية
لشراء كمية من مادة الشبو المخدرة ،األمر
الذي وافق عليه التاجر وحدد منطقة تيماء
مكانا لعملية التسليم والتسلم ،حيث أطبق

مــراكــز اإلط ـفــاء بجميع اآلل ـيــات والـمـعــدات التي
مكنتهم من انهاء هذه الحوادث بأوقات قياسية
لتقليل حجم الخسائر.
ب ـعــد ذل ــك ق ــام ال ـم ـك ــراد ب ــزي ــارة م ــراك ــز اط ـفــاء
الشويخ الصناعية والمدينة والشهداء وطالبهم
بزيادة اليقظة والحرص على االنضباط بالعمل
وتطوير انفسهم بالتدريب المستمر ،فالمرحلة
التي نعيشها تتطلب منا بذل المزيد من الجهد
والعمل لما يخدم مصالح الوطن ويحمي مقدراته.
رافق الفريق المكراد بالجولة التفقدية نائب
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون ق ـطــاع الـمـكــافـحــة ال ـلــواء
جمال البليهيص ،ومدير ادارة العالقات العامة
واإلعالم العميد خليل األمير ،ومسؤول التواصل
االجتماعي النقيب رضا السلمان.

عليه رجال المباحث متلبسا واقتادوه الى
مكتب التحقيق.
وذك ــر انــه بعد أخــذ اإلذن الـقــانــونــي من
وكـيــل الـنــائــب الـعــام فتش رج ــال المباحث
جــاخــور المتهم فــي منطقة السالمي ،وتم
ال ـع ـث ــور ع ـلــى  19كـيـلــو م ــن م ـ ــادة الـشـبــو،
ون ـحــو نـصــف مـلـيــون حـبــة م ــن ال ـمــؤثــرات
العقلية "كبتاغون" ،مبينا أن المتهم اعترف
بجلب المخدرات عبر دولة مجاورة بقصد
االتجار بها.

تـمـكـنــت  3ف ــرق لــإط ـفــاء م ــن الـسـيـطــرة عـلــى حــريــق ان ــدل ــع في
شاليهات كيربي تابعة لشركة صيانة مستشفى بن سينا بجانب
منطقة الصباح الطبية.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء
في بيانها ،أن مركز عمليات اإلطفاء تلقى بالغا ،مساء أمس األول
يفيد باندالع حريق في  3شاليهات تابعة لشركة صيانة مستشفى
بن سينا ،وتم توجيه فرق اإلطفاء للتعامل مع الحادث من مراكز
الشويخ ،والصليبيخات ،واإلسناد ،وباشرت تلك الفرق مكافحة
الحريق ومحاصرته من جميع االتجاهات وإخماده ،لمنع انتشار
النيران لباقي الشاليهات ،ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات
بشرية بل اقتصرت األضرار على الماديات.
وباشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق بعملها لمعرفة
مسببات الحادث.

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالجليب
الجاني تمكن من سرقة  28ألف دينار ...ومعاونوه قطعوا التيار عن المجمع
●

محمد الشرهان

نفذ شخص مجهول الهوية مساء أمس
األول ع ـم ـل ـيــة س ـط ــو م ـس ـلــح ع ـل ــى س ـي ــارة
نقل األم ــوال التابعة إلحــدى الـشــركــات في
منطقة جليب الـشـيــوخ ،وتمكن مــن سرقة
 28ألــف دينار ،والذ بالفرار الــى جهة غير
معلومة ،وتزامنت عملية السطو مع قطع
التيار الكهربائي على المجمع لحظة تنفيذ
الجريمة ،يذكر أن هذه هي جريمة السطو
الثانية خالل أسبوع في محافظة الفروانية.
وفي التفاصيل ،التي رواها لـ"الجريدة"
مصدر أمني مطلع ،أن غرفة عمليات وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ت ـل ـقــت ب ــاغ ــا م ــن مــوظ ـفــي أحــد
مـحــات الـصــرافــة بالمنطقة التجارية في
جـلـيــب ال ـش ـيــوخ ،أف ـ ــادوا خــالـهــا بتعرض
س ـي ــارة نـقــل امـ ــوال لعملية سـطــو مسلح،

وفور تلقي البالغ توجه رجال االمن ورجال
المباحث الى موقع البالغ.
وأف ـ ـ ــاد ال ـم ـص ــدر بـ ــأن رجـ ـ ــال ال ـم ـبــاحــث
استمعوا إلفادة موظفي سيارة نقل األموال،
الذين قالوا إنهم وبعد تحصيلهم لألموال
م ــن إح ـ ــدى ش ــرك ــات ال ـص ــراف ــة ،وضـعــوهــا
بكيس وتوجهوا الــى سيارة نقل األمــوال،
وأثناء سيرهم خرج عليهم المتهم حامال
س ــاح نــاصــر وه ــدده ــم بــالـقـتــل وطــالـبـهــم
بتسليمه كيس األمــوال فسلموه إيــاه والذ
بالفرار ،مبينا أن الموظفين أفــادوا أيضا
بأنهم طــاردوا المتهم بعد فــراره لكنهم لم
يتمكنوا من ضبطه.
وأض ـ ـ ــاف أن رج ـ ــال ال ـم ـب ــاح ــث الح ـظ ــوا
أن كهرباء المجمع التجاري الــذي حدثت
أمامه عملية السطو فصلت أثناء العملية،
معتقدين أن الجناة أكثر من شخص ،وأن

أحدهم تولى عملية فصل التيار الكهربائي
عـ ــن ال ـم ـج ـم ــع ح ـت ــى ال تـ ـص ــور ك ــام ـي ــرات
المراقبة عملية السطو.
وأشــار المصدر إلــى أن رجــال المباحث
تحصلوا على تصوير واضح للعملية من
كاميرات المراقبة بالمجمع المجاور ،والتي
رصــدت عملية السطو أوال بــأول ،وكشفت
صــورة المتهم الــذي يعتقد أنــه مــن إحــدى
الجنسيات العربية.
وأوضح أن عملية ضبط المتهم مسألة
وقت ،خصوصا أن رجال المباحث قارنوا
صــورتــه بـصــورة المتهم ال ــذي نفذ عملية
سطو فاشلة في منطقة الفروانية األسبوع
الماضي ،وتبين أنهما شخصان مختلفان،
بينما كان رجال المباحث يعتقدون أنهما
نفس الشخص.

ً
 85مخالفة في حملة لبلدية العاصمة  58مخالفة و 59إنذارا
في حملة لبلدية الفروانية
شنت إدارة النظافة العامة
وإش ـغــاالت الـطــرق بـفــرع بلدية
ً
مـحــافـظــة ال ـعــاص ـمــة ع ـ ــددا من
الحمالت ،لرفع مستوى النظافة
بــالـمـحــافـظــة ،وإظ ـه ــار المنظر
الجمالي والحضاري للبالد.
وأكد مدير اإلدارة بالوكالة
ج ـ ـمـ ــال الـ ـفـ ـضـ ـل ــي ،أن م ــرك ــز
نظافة القبلة والسوق التابع
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ش ـ ـ ــن ح ـ ـم ـ ـلـ ــة ع ـل ــى
منطقة الصالحية وشواطئ
العاصمة ،لرصد المخالفين،
واتخاذ االجــراء ات القانونية
ً
بحقهم ،الفتا إلــى أن الحملة
أسفرت عن تحرير  85مخالفة،
إل ــى جــانــب ض ـبــط  17بــائـعــا
متجوال ،وتم اتخاذ اإلجراءات

القانونية بحقهم.
وت ــاب ــع الـفـضـلــي أن مــراقـبــة
ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــاف ـ ــة ق ـ ـ ــام ـ ـ ــت بـ ـحـ ـم ــات
نظافة مكثفة ،لرفع المستوى
بالمحافظة ،والتي أسفرت عن
رفع وإزالة 230م 3من المخلفات
واألنقاض.
وشدد الفضلي على مرتادي
ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـح ـف ــاظ
على النظافة العامة مــن خالل
إلـ ـق ــاء ال ـم ـخ ـل ـفــات ف ــي األم ــاك ــن
المخصصة لها ،بهدف االرتقاء
ب ـم ـس ـتــوى ال ـن ـظ ــاف ــة ،وإظـ ـه ــار
الـ ـص ــورة ال ـح ـض ــاري ــة ل ـلــدولــة،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ـح ـمــات مـسـتـمــرة
ل ــرص ــد ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن ،واتـ ـخ ــاذ
اإلجراءات القانونية بحقهم.

نفذ فــرع بلدية محافظة الفروانية ،بكل الجهات الرقابية التابعة
له ،حملة على عموم المحافظة لفرض هيبة القانون على المخالفين،
وتضمنت الحملة الكشف على الـعـقــارات وسـكــن ال ـعــزاب والمحالت
التجارية واألسواق العشوائية والسالمة والنظافة العامة واإلعالنات،
فضال عن التأكد من جميع التراخيص الممنوحة من البلدية.
وفي هذا السياق ،أكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية ،أحمد الهزيم،
أن الحمالت هدفها القضاء على المظاهر السليبية التى باتت تؤرق
ً
الجميع ،إلى جانب غلق المحال المخالفة إداريــا ،إضافة إلى التعامل
ً
مــع سكن ال ـعــزاب ،مضيفا أنــه تــم توجيه  59إنـ ــذارا لـعـقــارات مخالفة
تستخدم لسكن العزاب ،وتحرير  33مخالفة تضمنت  15مخالفة بائع
متجول ،و 10مخالفات نظافة عامة ،و 8مخالفات استغالل مساحة ،إلى
جانب رفع ومصادرة حمولة 57م 3من الخضراوات والفواكه والمواد
الغذائية واألثاث المستعمل ،فضال عن رفع حمولة  115م 3من المخلفات
والنفايات الناتجة عن األسواق بعد رفع البضائع منها.

«البحري» يدعو لالشتراك في رحلة الغوص
أعرب رئيس النادي البحري الرياضي اللواء
فهد الفهد عن اعتزاز النادي وتقديره الكبيرين
للرعاية األبوية الكريمة لسمو أمير البالد الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد لــرح ـلــة إحـ ـي ــاء ذك ـ ــرى ال ـغــوص
الحادية والثالثين التي ستنظمها لجنة التراث
البحري في النادي خالل في الفترة من  25يوليو
إلــى  1أغسطس المقبل بمشاركة سفن الغوص
المهداة من قبل األمير الراحل الشيخ جابر األحمد
ومن سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وذكـ ـ ــر ال ـف ـه ــد أن ل ــرح ـل ــة ال ـ ـغـ ــوص مـعــانـيـهــا
المنسجمة مع توجيهات وارشــادات سمو أمير
البالد وسمو ولي العهد ،في تفعيل كافة األنشطة
التي من شأنها أن تساهم في تعزيز روح الوحدة
الوطنية في نفوس الشباب ،وفي األخذ بالنهج
المتميز الــذي ســار عليه آبــاؤهــم وأجــدادهــم من

الرعيل األول ،من أجــل المحافظة على وحدتهم
وتــرابـطـهــم والـتـفــافـهــم جميعا خـلــف قـيــادتـهــم،
وم ـج ـســديــن روح األسـ ـ ــرة الـ ــواحـ ــدة الـمـتـمـسـكــة
بالثوابت والقيم األصيلة الـتــي قــام عليها هذا
الوطن العزيز ،كما أن لرحلة الغوص معانيها في
التأكيد على عمق الروابط الخليجية المشتركة
بين أبناء الخليج في الماضي والحاضر.
م ــن جــان ـب ـهــا ،وج ـهــت لـجـنــة ال ـت ــراث الـبـحــري
الدعوة للشباب الكويتيين الذين ال تقل أعمارهم
عــن  15عــامــا وال تــزيــد على  20عــامــا لالشتراك
في رحلة الغوص ،مشيرة الى أن باب االشتراك
مفتوح حاليا إما عن طريق التسجيل اإللكتروني
أو التسجيل المباشر بمراجعة مقر النادي يوميا
من بعد صالة العشاء حتى الساعة  11ليال.

فهد الفهد
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الشمري لـ ةديرجلا  :تطوير مناهج الجامعة يتم
ً
دوريا ووفق معايير دولية
•

بومجداد لـ ةديرجلا  :تحديث مختبرات الكيمياء الفيزيائية لتواكب الجامعات العالمية
•

فيصل متعب

أكد أعضاء هيئة التدريس
في جامعة الكويت أن المناهج
المتبعة في كليات الجامعة
موافقة للمعايير الدولية ،وأن
ُ
تطوير المنهج تعنى به لجنة
المناهج في الكلية التي تتخذ
اإلجراءات الالزمة لذلك
من خالل مناقشة التطوير.

قـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـمـ ـي ــد الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـلـشــؤون الـطــابـيــة فــي كلية
الـ ـعـ ـل ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـجــام ـعــة
ال ـك ــوي ــت د .ن ــاي ــف ال ـش ـمــري
إن من المتطلبات الرئيسية
لالعتماد األكاديمي في الكلية
تـطــويــر الـمـنــاهــج الــدراس ـيــة،
و»ن ـ ـحـ ــن نـ ـق ــوم ب ــذل ــك بـشـكــل
ً
دوري» ،الفتا إلى «أننا نعمل
في الفترة الحالية على طرح
العديد من المقررات الدراسية
الـتــي تتوافق مــع االبـتـكــارات
المتزامنة مع مشاريع البالد».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــري ،فــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح ل ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة»،
أن «ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـمـ ـن ــاه ــج فــي
كليتنا يعتمد عـلــى مناهج
ُ
تــدرس في جامعات عالمية،
إذ نـ ـسـ ـع ــى إ لـ ـ ـ ــى أن تـ ـك ــون
مناهجنا مشابهة لـهــا ،إ لــى
جــانــب ارتـبــاطـهــا بالمعايير
الدولية المتعلقة باالعتماد
ً
األكاديمي» ،مبينا أن تطوير
ُ
الـ ـمـ ـنـ ـه ــج ت ـ ـع ـ ـنـ ــى بـ ـ ــه ل ـج ـنــة
ال ـم ـن ــاه ــج فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة ال ـتــي
تتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك
مــن خــال مناقشة التطوير،
وت ـمــريــره عـلــى ع ــدة مــراحــل،
حتى يتم اعتماده.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ت ـط ــوي ــر
ال ـم ـنــاهــج ي ـتــم ع ـبــر جانبين

أساسيين ،أحدهما اجتهادي
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ـق ـس ــم
العلمي ،واآلخر هو ما تفرضه
مؤسسة االعتماد األكاديمي
( )AACSBعلى الكلية لتطوير
م ـ ـنـ ــاه ـ ـج ـ ـهـ ــا ومـ ــواك ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــررات الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
الجامعات العالمية.
بدوره ،قال أستاذ الكيمياء
ب ـك ـل ـيــة الـ ـعـ ـل ــوم فـ ــي جــام ـعــة
ال ـك ــوي ــت د .ع ـل ــي ب ــوم ـج ــداد
إن ه ـن ــاك م ـس ــؤول ـي ــة كـبـيــرة
مـ ـلـ ـق ــاة عـ ـل ــى أعـ ـ ـض ـ ــاء هـيـئــة
ال ـت ــدري ــس ،يـجــب أال يغفلوا
عـنـهــا ،هــي تـطــويــر المناهج
وطـ ـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــررات ج ـ ــدي ـ ــدة
تتماشى مع التطور العلمي
ً
والـتـكـنــولــوجــي ،مضيفا أنــه
يفترض على كل قسم علمي
أن ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم و بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل دوري
ب ـمــراج ـعــة ج ـم ـيــع ال ـم ـق ــررات
الحالية المطروحة وتطويرها
إن لزم األمر ،إلى جانب طرح
مـقــررات جــديــدة تفيد الوطن
وس ـ ــوق ال ـع ـمــل ،وت ـض ـمــن أن
يكون خريجو الجامعة على
اط ـ ـ ــاع ك ــام ــل ع ـل ــى ال ـت ـط ــور
العلمي للقرن الـ .21
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف د .بـ ـ ــوم ـ ـ ـجـ ـ ــداد،
ً
لــ«الـجــريــدة» ،أن هـنــاك أقساما
مجتهدة في الكلية بشأن مسألة

نايف الشمري

علي بومجداد

الـتـطــويــر ،وه ـنــاك تقصير من
بعض األقسام ،وهنا يأتي دور
مجلس القسم العلمي ورئاسة
القسم وعميد الكلية في متابعة
هذا األمر.
وحـ ـ ـ ــول الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـت ــي
ش ـهــدهــا ق ـســم ال ـك ـي ـم ـيــاء في
ك ـل ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ،بـ ـي ــن أنـ ـ ــه تــم
تحديث مختبرات الكيمياء
ال ـف ـيــزيــائ ـيــة ل ـت ــواك ــب أفـضــل
الجامعات العالمية ،موضحا
ً
أن ــه ق ــدم ع ــام  ٢٠١٨مـقـتــرحــا
لـ ـمـ ـق ــرر مـ ـه ــم ج ـ ـ ــدا بـ ـعـ ـن ــوان
«مقدمة في علم وتكنولوجيا
ال ـ ـنـ ــانـ ــو» كـ ـمـ ـق ــرر اخـ ـتـ ـي ــاري
ل ـل ـك ـل ـي ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،وه ـ ــي:

العلوم ،والهندسة والبترول،
والـ ـعـ ـل ــوم ال ـح ـيــات ـيــة وع ـل ــوم
وهندسة الكمبيوتر.
ولـ ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ــى «أن ـ ـ ـنـ ـ ــا ن ـق ــوم
ح ــالـ ـي ــا م ـ ــع بـ ـع ــض الـ ــزمـ ــاء
بتصميم مـقــرر آخــر فــي علم
ا لـنــا نــو تكنولوجي ،سيكون
ً
مخصصا لطلبة الكيمياء»،
آم ــا أن ي ــرى ه ــذان الـمـقــرران
ال ـ ـنـ ــور ق ــريـ ـب ــا ،إذ ي ـع ـت ـبــران
أول مـقــرريــن فــي عـلــم النانو
بالجامعة.

ً
 91معتمرا شاركوا في عمرة رابطة «تدريس التطبيقي»
أعـلــن أمـيــن الـصـنــدوق رئـيــس اللجنتين
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة فــي راب ـطــة أعـضــاء
هيئة التدريس للكليات التطبيقية د .يوسف
العنزي أن وفــد العمرة الرمضانية بحمد
الله وفضله عاد ألحضان الكويت بعد أداء
المناسك بسهولة ويسر.
وقـ ــال ال ـع ـنــزي إن ع ــدد الـمـسـجـلـيــن في
الرحلة بلغ  91معتمرا من الهيئة التدريسية

وعائالتهم ،مضيفا أن المشاركين عبروا
عن شكرهم للرابطة واللجنة االجتماعية
والـقــائـمـيــن عـلــى الــرح ـلــة ،لـمــا لـمـســوه من
خدمات متميزة خالل أدائهم مناسك العمرة
الـتــي جــرت بسهولة ويـســر بفضل الـلــه ثم
بفضل جهود القائمين على الرحلة.
وت ــوج ــه بــال ـش ـكــر إلـ ــى ال ـل ــه ع ــز وج ــل
بعودة زمالئه سالمين غانمين ،كما توجه

بشكره لزمالئه رئيس وأعـضــاء الهيئة
اإلدارية للرابطة لدعمهم الالمحدود الذي
ساهم في نجاح الرحلة ،وخص بالشكر
أمـيــن ســر الــرابـطــة مــديــر مــركــز الـتــدريــب
د .ف ـ ـ ــارس الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،وعـ ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
االجـتـمــاعـيــة د .ول ـيــد ال ـعــوضــي ،ومكتب
س ـفــريــات الـفـهــد عـلــى رقـيـهــم ف ــي الـتـعــامــل
وتميزهم في أداء المهام الموكلة إليهم.

ً
 25عاما دون تطور

إل ــى ذلـ ــك ،كـشـفــت م ـصــادر
أكاديمية مطلعة في جامعة
ً
الـ ـك ــوي ــت أن هـ ـن ــاك ت ــأخ ـي ــرا
ف ــي تـطــويــر بـعــض الـمـنــاهــج
الدراسية في الكليات األدبية،
إذ ه ـنــاك م ـق ــررات م ــر عليها
قرابة  25عاما دون تحديث،
مبينة أن بـعــض الـكـلـيــات ال
ً
تهتم كثيرا بمسألة االعتماد
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـلــب
تطوير المناهج.
وذكرت المصادر أن بعض
أعضاء هيئة التدريس مازالوا
يتبعون أ ســا لـيــب معينة في
شرح المناهج ،مثل «التلقين»
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـتـ ـب ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــرق
التقليدية.

9

أكاديميا

تقليص الجامعات األردنية المعتمدة إلى 8
●

حمد العبدلي

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" م ــن
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ف ــي وزارة
التعليم العالي أن االجتماع
األخير لمجلس إدارة الجهاز
الوطني لالعتماد األكاديمي
وضمان جودة التعليم وافق
فــي اجتماعه األ خـيــر الشهر
ا لـمــا ضــي عـلــى تقليص عــدد
ال ـجــام ـعــات األردنـ ـي ــة ال ــى 8
بـ ـ ــدال م ـ ــن  ،14وا ل ـ ـ ـ ــذي ك ــان
مفترضا أن يقر أ عــوام ،بعد
تـ ـق ــري ــر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـس ــاب ــق

بـشــأن الكثافة الطالبية في
الجامعات األردنية.
و بـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد قـ ـ ـ ـ ــرار ال ـت ـق ـل ـي ــص
بـ ــان ـ ـت ـ ـظـ ــار اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد وزي ـ ـ ــر
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
ا ل ـع ــا ل ــي د .ح ــا م ــد ا ل ـع ــاز م ــي
وإصدار قرار بتعميم أسماء
قــائـمــة الـجــامـعــات الـجــديــدة
المعتمدة في األردن.
وأو ض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ا لـ ـجـ ـه ــاز
الوطني لالعتماد األكاديمي
ي ـ ـن ـ ـظـ ــر كـ ـ ــذلـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــادة
ت ــرتـ ـي ــب قـ ــوائـ ــم ال ـج ــام ـع ــات

ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
الجامعات األوروبية ،ومنها
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة وال ـف ــرن ـس ـي ــة،
وال ـجــام ـعــات الـمـعـتـمــدة في
الواليات المتحدة األميركية.
وأ ش ـ ـ ــارت إ لـ ــى أن ا لـخـطــة
ال ـت ــي ي ـت ـخــذهــا ال ـج ـه ــاز فــي
شأن قوائم الجامعات تأتي
بعد الموجة األ خـيــرة بشأن
الـ ـشـ ـه ــادات ال ـ ـمـ ــزورة وغ ـيــر
المعتمدة ،وبسببها أ صــدر
أخ ـي ــرا قـ ــرارا بـتـقـلـيــص عــدد
الجامعات في مصر إلى .7

الناهض والمرزوق يحصالن
على جائزة التدريس المتميز
حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن عـ ـض ــو
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ف ـ ــي ق ـســم
اإلدارة والتسويق د .مشاري
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاهـ ـ ــض ،وع ـ ـ ـضـ ـ ــو ه ـي ـئ ــة
التدريس بقسم الطرق الكمية
ونـظــم الـمـعـلــومــات د .محمد
الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،م ــن ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
اإلداري ـ ـ ـ ــة ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت،
على جائزة التدريس المتميز
للعام الجامعي .2019-2018
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر د .ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ه ـ ـ ــض،
المتخصص في ريادة األعمال
واإلدارة اال سـ ـت ــرا تـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
أن تـعـلـيــم ريـ ـ ــادة األعـ ـم ــال ال
يعتمد على الكتب والتنظير
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
ال ـف ـل ـس ـفــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ت ـقــوم
على تنمية أساليب التفكير
العلمية وتطبيقها على أرض
الواقع ،ومناقشة واستضافة
رواد األع ـ ـمـ ــال فـ ــي ج ـل ـســات
حــواريــة حــول ري ــادة األعمال
واالبتكار.
وت ـقــدم بالشكر إل ــى لجنة
التقييم وجميع المساهمين
ف ــي ت ـطــويــر ج ـ ــودة الـعـمـلـيــة
التعليمية ،وكل من أسهم في
نيله هــذه الجائزة ،مبينا أن
التكريم ال يعدو كونه التزاما
باالستمرار في تقديم األفضل
دائما.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال د .محمد
الـ ـم ــرزوق إن "ال ـج ــائ ــزة ولـلــه

مشاري الناهض

محمد المرزوق

الحمد من فضل الله وتوفيقه،
وهي انعكاس لجهود جميع
م ــن ك ـ ــان ل ــه ي ــد ف ــي تـعـلـيـمــه
خـ ـ ـ ــال رح ـ ـل ـ ـتـ ــه الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وأبــرزهــم أســاتــذة في جامعة
الكويت أصبحوا اآلن زمــاء
له فجزاهم الله خير الجزاء،
وأس ـ ـ ـ ـ ــأل الـ ـ ـل ـ ــه أن يـ ـ ـك ـ ــون لــه
ول ــزم ــائ ــه األثـ ــر ال ـبــالــغ على
طلبته كما كان".
وأشار إلى أن هذه الجائزة
بمنزلة تأكيد بأنه يسير على
ال ـن ـه ــج ال ـص ـح ـي ــح فـ ــي خـلــق
بيئة تعليمية صحيحة تنقل
النظريات المكتوبة إلى واقع
ا لـخـبــرة العملية ،مما يسهم
فــي توضيح الــرؤيــة العلمية
للطلبة.

الـجــديــر بــالــذكــر أن جــائــزة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ال ـم ـت ـم ـي ــز تـمـنــح
س ـن ــوي ــا ل ـع ـضــو م ـخ ـت ــار مــن
ه ـي ـئ ــة تـ ـ ــدريـ ـ ــس ،يـ ـت ــم ف ـي ـهــا
االخ ـت ـي ــار ب ـن ــاء ع ـلــى الـتـمـيــز
فــي أســال ـيــب وط ــرق التعليم
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة والـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة فــي
العملية الـتــدريـسـيــة ،وتـقــدم
ا لـجــا ئــزة للتعبير عــن تقدير
الـ ـج ــامـ ـع ــة ل ـم ـس ـت ــوى األداء
التدريسي لألساتذة الفائزين،
لـ ــإس ـ ـهـ ــام فـ ـ ــي رفـ ـ ـ ــع ك ـ ـفـ ــاءة
الـطـلـبــة وتــأه ـل ـي ـهــم ،وحـثـهــم
على البحث العلمي ،وغرس
القيم المهنية واالجتماعية
واألخالقية لديهم.

١٠

زوايا ورؤى

•
العدد  / 4127األحد  26مايو 2019م  21 /رمضان 1440هـ

ةديرجلا

edhafat@aljarida●com

ماهية «صفقة القرن» وسبب
الهجوم على «األونروا»

المستشار شفيق إمام

نفي شبهة العنصرية في قانون الوحدة الوطنية
إن الكويت قلعة التوافق
والتسامح وقبول اآلخر،
خليجيا وعربيا ،وال يخلو
اجتماع للمنظمات البرلمانية
والدولية ،إال وترتفع قامتها
عالية على كل قزامات
االستسالم العربي ،مدافعة
عن الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني وحق
العودة ،ودولة فلسطين
وعاصمتها القدس.

الصندوق األسود والسنعوسي
فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــي حـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ــرد فــي
مـقــالــي األح ــد الـمــاضــي تـحــت عـنــوان
"الـ ـصـ ـن ــدوق األسـ ـ ــود وال ـس ـن ـعــوســي
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارون ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــون
وحـ ــق الـ ـ ــرد" ع ـلــى ال ـس ـب ــاب وال ـق ــذف
ال ـلــذيــن أطـلـقـهـمــا الـسـنـعــو ســي على
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن ،ب ـل ـغــة
ا لـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم ا ل ـ ـتـ ــي ا سـ ـتـ ـخ ــد مـ ـه ــا وأن
ك ــا مـنـهــم أل ـعــن م ــن اآلخـ ــر ،قـلــت في
س ـيــاق ال ــرد إن خ ـطــاب الـسـنـعــوســي
الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــت ع ـل ـيــه خـ ـط ــاب الـ ـع ــداء
اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق
وص ــاحـ ـب ــه لـ ـلـ ـمـ ـس ــاءالت ال ـق ــان ــون ـي ــة
وال ـق ـضــائ ـيــة ،ألن ــه يـقــع تـحــت طــائـلــة
ال ـج ــرائ ــم وال ـع ـقــوبــات ال ـتــي يـقــررهــا
قانون الجزاء وقانون اإلعالم وقانون
الوحدة الوطنية رقم  19لسنة .2012
و لــر غـبــة ا لـبـعــض فــي إزا ل ــة اللبس
حول نطاق تطبيق القانون األخير،
وه ــل يـقـتـصــر تـطـبـيـقــه ع ـلــى حـمــايــة
الكويتيين وحدهم كما زعم البعض؟
رأيـ ــت أن أس ـت ـج ـيــب ل ـه ــذه الــرغـبــة
م ـ ــرحـ ـ ـب ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن إسـ ـ ـه ـ ــام
المستشارين المصريين في النهضة
التشريعية والقانونية فــي الكويت
الـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ــدأتـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــالـ ــي األحـ ـ ــد
الماضي.

د .مصطفى البرغوثي*

غيرهم وهم في حماية هذا القانون،
بدال من أن يقعوا تحت طائلة عقابه،
وما كان هذا قصد المشرع بأي حال
من األحوال.
إن هذا البعض من حيث ال يقصد،
يشوه الوجه الجميل للكويت ،إمارة
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـجـ ـم ــع ك ـ ــل ه ــذه
الجنسيات وطنا للجميع ،كما قلت
في مقالي األحد الماضي.
إن ا لـ ـك ــو ي ــت ا لـ ـت ــي ال ت ـ ـ ــزال ح ـتــى
اآلن ف ــي ه ـ ــذا ا ل ــز م ــن ا لـ ـ ـ ــرديء ا ل ــذي
ي ـت ـقــاتــل ف ـي ــه الـ ـع ــرب ج ـم ـي ـعــا ،قـلـعــة
ال ـت ــواف ــق وال ـت ـســامــح وق ـب ــول اآلخ ــر،
خليجيا وعربيا ،وال يخلو اجتماع
للمنظمات البرلمانية والدولية ،إال
وترتفع قامة الكويت عالية على كل
ق ــزام ــات االسـ ـتـ ـس ــام الـ ـع ــرب ــي ،عـلــى
لسان رئيس برلمانها السيد مرزوق
الغانم ،منددا باالحتالل اإلسرائيلي
وجـ ــرائ ـ ـمـ ــه ال ـب ـش ـع ــة فـ ــي ف ـل ـس ـط ـيــن،
مـ ــداف ـ ـعـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـمـ ـش ــروع ــة
للشعب الفلسطيني و ح ــق ا ل ـعــودة،
ودولة فلسطين وعاصمتها القدس.

قانون حماية
الوحدة
إنهم يسيئون إلى إمارة اإلنسانية
الوطنية
وأنبه هنا البعض الذي يعتقد أن
ينطلق من
قانون الوحدة الوطنية فيما يجرمه
م ــن أف ـع ــال ي ـعــاقــب عـلـيـهــا بــالـحـبــس
اإليمان
ال ــذي تـصــل مــدتــه إلــى سـبــع سـنــوات
بكرامة
و مـنـهــا "ازدراء أي فـئــة مــن ا ل ـنــاس"،
الكويت تقف وحدها مع الشعب
أن ـبــه ه ـنــا ال ـب ـعــض بــأن ـهــم يــرتـكـبــون
الفلسطيني
اإلنسان
خ ـطــأ ع ـمــر هــم إذا ظ ـن ــوا أن ا لـكــو يــت
وأرف ـ ــض رف ـض ــا قــاط ـعــا أن يـنـعــت هــذا البلد الطيب ا لــذي فتح ذرا عـيــه
ومن اإلعالن
بـ ـع ــض الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ــم ال س ـ ـت ـ ـضـ ــا فـ ــة كـ ـ ــل أ ج ـ ـ ـنـ ـ ــاس األرض
العالمي
 19ل ـس ـنــة  ،2012ف ــي شـ ــأن ا ل ــو ح ــدة لـتـعـمــل ف ـيــه ،وت ـســاهــم ف ــي نـهـضـتــه،
الوطنية بالعنصرية ،وأنه ال يحمي والتي استحقت بسبب ذلك وبسبب
لحقوق
إال وح ــدة الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ،وقــد مساعداتها اإلنسانية للعالم كله ،أن
اإلنسان
أغ ـل ـق ــوه ع ـلــى أن ـف ـس ـهــم ل ـســب وق ــذف تـلـقــب بــإ مــارة اإل نـســا نـيــة ،وأن يلقب

أ م ـيــر هــا بــأ مـيــر اإل ن ـســا ن ـيــة ،ال يمكن
أن تصدر قانونا ذا طابع عنصري.

اإلساءة إلى القانون ذاته
ويسيئون إلى القانون ذاتــه ذلك أن
ق ــان ــون ح ـمــايــة ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة هو
مــن حـصــاد ال ـمــادة ( )29مــن الــدسـتــور
ال ـتــي نـصــت عـلــى أن ال ـنــاس سواسية
فــي الـكــرامــة اإلنـســانـيــة ،وأن ــه ال تمييز
بينهم في الحقوق والواجبات العامة،
وه ــو مــا كشفت عـنــه وأكــدتــه الـمــذكــرة
اإليـضــاحـيــة لـلـقــانــون ،مــن أن الـقــانــون
ينطلق من اإليمان بكرامة اإلنسان ومن
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وأنه
أعد مشروعه للمساواة بين البشر ،كما
جــاء في المذكرة اإليضاحية للقانون
سالف الذكر.
وت ـ ــرق ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ف ـ ــي الـ ـحـ ـق ــوق
وال ــواج ـب ــات إل ــى مــرتـبــة أع ـلــى م ــن كل
ن ـ ـصـ ــوص ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور ،إذ ي ـع ـص ـم ـهــا
الدستور من أي اقتراح بتنقيحها إال
لمزيد مــن ضماناتها ،إعـمــاال ألحكام
ال ـ ـمـ ــادة ( ،)175وأن مـ ـب ــدأ ال ـم ـس ــاواة
أم ــام ال ـقــانــون وف ـقــا لـقـضــاء المحكمة
الدستورية فــي الكويت يعتبر ركيزة
أساسية للحقوق والـحــريــات ودعامة
من دعامات المجتمع ،وميزانا للعدل
واإلنصاف ،وقيدا في الوقت ذاته على
ال ـم ـش ــرع أال ي ـت ـع ــداه ف ـي ـمــا ي ـس ـنــه من
األح ـك ــام ،وأن غــايــة ه ــذا الـمـبــدأ صــون
الحقوق والحريات في مواجهة صور
التمييز وأشكاله( .جلسة 2007 /9 /23
 ق  17لسنة .)2006وي ـ ـقـ ــرر الـ ـقـ ـض ــاء الـ ــدس ـ ـتـ ــوري فــي
مصر أن مبدأ الـمـســاواة أمــام القانون
ه ــو أسـ ــاس ال ـع ــدل وال ـحــريــة وال ـســام
االج ـت ـمــاعــي ،وع ـلــى تـقــديــر أن الـغــايــة
التي يتوخاها تتمثل أصال في صون

الحقوق وتأمين الحريات في مواجهة
صــور من التمييز تنال منها أو تقيد
م ـمــارس ـت ـهــا( .ال ـم ـح ـك ـمــة الــدس ـتــوريــة
ب ـ ـم ـ ـصـ ــر -ق 34لـ ـسـ ـن ــة  13ق ـض ــا ئ ـي ــة
دستورية -جلسة .)1994 /6 /20
وأطالب القراء األعزاء الذين طالبوني
بإلقاء الضوء على أحكام هذا القانون
بالعودة إلى مقالي المنشور على هذه
ا لـصـفـحــة ب ـتــار يــخ  2019 /3 /3تحت
عنوان "قانون حماية الوحدة الوطنية
قانون إخاء إنساني" ،والذي قلت فيه
إن األصل العام في القوانين الجزائية
هـ ــو ال ـت ـط ـب ـي ــق عـ ـل ــى كـ ــل األشـ ـخ ــاص
الذين يسكنون اإلقليم ،دون النظر إلى
جنسياتهم ،بل يطول القانون بزواجره
من شارك في ارتكاب الجريمة الواقعة
ً
في إقليم الدولة ،ولو كان موجودا وقت
ارتكابها خارج البالد.
وقد نصت المادة األولــى من قانون
حماية الــوحــدة الوطنية على سريان
أحكامه على "كل شخص يرتكب خارج
إقليم دولة الكويت فعال يجعله فاعال
أصليا أو شريكا في الجريمة إذا وقعت
كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت".
كما نصت المادة الثانية من القانون
أيضا على عقاب "كــل من يرتكب فعال
يخالف الحظر المنصوص عليه في
المادة األولى من هذا القانون".
وال أجد ما أختم به هذا المقال أفضل
مــن أن أوج ــه كلمتي إلــى هــذا البعض
أال ي ـق ـعــوا ف ــي ف ــخ ن ـص ـبــوه ألنـفـسـهــم،
هـ ـ ــو ج ـ ـعـ ــل هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون فـ ـ ــي صــف
القوانين العنصرية التي يقوم اللوبي
الـصـهـيــونــي بـتـســويـقـهــا لـلـبــرلـمــانــات
الغربية ،مثل قوانين بلفين وغايسو
فايوس في فرنسا وقانون الهولوكست
الذي يحمي العنصرية اإلسرائيلية ضد
أي فكر يناهض الفكر الصهيوني.

المعماريون وحديث
الجزر
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
تقول وزارة الداخلية إنها ألغت  538ألف رخصة قيادة مركبة
ُصــرف بعضها بطرق االستثناء والتجاوز! أليس هذا مشروع
قتل في الشوارع؟
***
يتأسس الكالم أدناه على قاعدتين :األولى أن منطقة الخليج
العربي ُمرشحة لالنفجار مرة رابعة بعد الحروب الثالث ُ
المدمرة
السابقة ،والثانية أن هناك تباشير وعي غير مكتمل للشكل الذي
نريده ألنفسنا ولثقافتنا كسكان على ضفتي هذا اللسان المائي
ً
ً
الغائر في صحراء جرداء ،جمع على ضفتيه عربا وعجما على
مر عصور غابرة وال يزال.
ً
أح ـ ِـي ــي ه ــذا ال ـح ــديــث اس ـت ـن ــادا إل ــى م ـشــاركــة مـج ـمــوعــة من
المعماريين الخليجيين– بينهم كوكبة كويتية مثلت المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب– فــي بينالي البندقية لعام
 2016الذي يقام كل سنتين ،وذلك للحديث عن إمكان إحياء شكل
التواصل الحيوي بين شعوب المنطقة الخليجية من خالل الجزر
الواقعة في مياهه وعددها  300جزيرة ،وذلك قبل التقسيمات
السياسية التي ظهرت برحيل المحتلين الذين َّأمنوا النفط لهم
بال مشاكل ،تلك التقسيمات التي قضت على التواصل الطبيعي
للبشر من خالل لقاءاتهم الفطرية في العديد من تلك الجزر قبل
عقود من الزمن.
إن مــا يحدث فــي منطقة الخليج ،فــي الـمــاء واليابسة ،عبث
وإضاعة للوقت والمال وإهدار لقيمة البشر القاطنين فيها .نحن
اليوم– العرب والعجم– نحلم باالستقرار ،لكننا ال نملك خريطة
طريق له ،وتبدو الضفة اإليرانية غارقة في صراعات جغرافية
ُممتدة ،ال تستطيع تصدير وصفات حضارة فارس اإلنسانية
الراقية ،في حين تبدو الضفة العربية مرتبكة بسبب إشكاالت
ً
لم تجد حــا ومنها الهوية ،والنفط ،وارتـبــاط مصير المنطقة
بالغرب دون فكاك.
ن ـع ــود ل ـب ـي ـنــالــي ال ـب ـنــدق ـيــة  ،2016ف ـقــد قـ ــام م ـج ـمــوعــة مــن
المعماريين بعمل مقاربات هندسية -ثقافية– تفاعلية للشكل
المأمول إلعادة الروح التي كانت تسود في جزر الخليج وموانئه
البدائية قبل حقبة النفط ،حيث االحتكاك اليومي بين سكان هذا
اللسان المائي ،عرضوا من خاللها ما يمكن أن ُيستغل من الجزر
الكثيرة في الكويت وإيران وقطر واإلمارات والسعودية وعمان
ُ
والبحرين من أجل خلق لغة تواصل تنتج مصالح وحرص على
إرث عميق من الهويات ،وتعيد صياغة شكل المنطقة الستيعاب
امتدادات العولمة ،وتهضم أشكاال مغايرة من الشعوب بحكم
أعمال اإلعمار والتنمية.
يقول المعماريون– وهم أدوات سالم مقنعون ومحفزون– إن ما
تقوم به بعض دول الخليج من استغالل لبعض الجزر الطبيعية
والصناعية (كيش– فيلكا– مسندم– السعديات– البنانا -النخيل)
وغيرها بداية تلمس الطريق ألحد مسببات النجاة من كارثة
الفناء ،فمسببات القلق في المنطقة اليوم كثيرة منها البيئي
والسياسي واالقتصادي والتنموي المريض.
هؤالء– المعماريون– في نظر البعض حالمون ألنهم يريدون
إعادة كل أصحاب المصالح واألفراد العاديين من أهل المنطقة
ً
إلى شكل التواصل الفطري واإلنساني القديم مضافا إليه الكم
الـبـشــري الـجــديــد ال ـقــادم بطلب أهــل المنطقة لمساعدتهم في
ً
البناء بعيدا عن كل الحواجز الزائفة الحالية (عقائدية– نفسية–
ُ ُ
ُ
سياسية) ،هــذا حــلــم أليس كــذلــك؟ ربـمــا نعم ،لكنه نمط متقدم
ً
وحضاري في بناء بيئات السالم خصوصا في منطقة الخليج
التي تحتوي على كل عوامل الرفاهية.
أنصح بقراءة األفكار النيرة التي سطرها معماريون متقدمون
فــي الفكر فــي كـتــاب (الخليج ومحيطه) ال ـصــادر عــن المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ففيه الرصد ،والرأي ،واألفكار
والمشاريع الرائعة التي أظن أنها ستكون ذات صلة بالحديث
ال ــدائ ــر فــي الـكــويــت ح ــول م ـشــروع "ال ـحــريــر والـ ـج ــزر" ،وحــديــث
السعودية في مشروع "نيوم".
في الكتاب قصص حول التبادل والتواصل وإعادة اكتشاف
الهوية والتفاعل مع المحيط بشكل يقينا من الفناء المحتوم.
شكرا للمعماريين ،زهراء علي بابا ،حامد بوخمسين ،منيرة
الربعي ،نور بوشهري ،عبداللطيف المشاري ،أسيل الرقم أحمد
فهد بـشــارة مــن الـكــويــت ،وعـلــي كريمي مــن الـبـحــريــن ،وفاطمة
السهالوي وعلي بن شبيب من قطر ،ورنــد عبدالجبار وميثاء
المزروعي من اإلمــارات ،ونسرين طبطبائي وبابك أفراسياني
من إيران.
وأخـيــرا ،فــإن أي حديث حــول "الـحــريــر" فــي الكويت يجب أن
يستوعب الطاقات الكويتية المذكورة وغيرها ممن تزخر بها
مؤسسات كويتية مثل جامعة الكويت– كلية العمارة والمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ومكاتب الهندسة والتخطيط
َ
الخاصة ،ألنهم باختصار ُمك ِّون سالم اجتماعي– عمراني.

من أخطر األمور التي صدرت عن فريق "صفقة القرن"
على أعتاب الدعوة لورشة البحرين ،المطالبة بتصفة
و كــا لــة األ م ــم ا لـمـتـحــدة لـغــوث ا لــا جـئـيــن الفلسطينيين
( )UNRWAونقل خدماتها لما سموها الدول المضيفة.
وقـ ــد ع ـب ــرت ت ـص ــري ـح ــات غ ــري ـن ـب ــات ال ـغ ــاض ـب ــة ضــد
األونروا عن إحساس الفريق األميركي بالفشل ،بعد أن
صمدت وكالة الغوث لقطع المساهمة األميركية والتي
تصل إلى ثلث ميزانية الوكالة.
وليس األ مــر بحاجة إ لــى ذ كــاء مفرط كي يــدرك المرء
أن ال ـه ـج ــوم ع ـلــى وك ــال ــة ال ـغ ــوث ي ـس ـت ـهــدف ح ــق ع ــودة
الــاج ـئ ـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن إلـ ــى دي ــاره ــم ال ـت ــي ه ـجــروا
منها في فلسطين ،إذ يعرف الفريق األميركي أن وكالة
ا لـغــوث أنشئت بـقــرار أممي مــن الجمعية العامة لألمم
ا ل ـم ـت ـحــدة ،وأن إ ن ـش ــاء ه ــا و ب ـق ــاء ه ــا مــر ت ـب ـطــان بتنفيذ
قــرار الجمعية العامة ر قــم  194وا لــذي نــص على عــودة
الالجئين الفلسطينيين المهجرين في عام إلى ديارهم
التي هجروا منها عام  1948وهو يظن أن تصفية وكالة
الغوث سيعني تصفية قضية الالجئين.
و مــن ا لــوا ضــح أن ا سـتــرا تـيـجـيــة غــر يـنـبــات -كوشنر-
نتنياهو ترمي إلى تفكيك وتصفية حق العودة كجزء
من تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية ،وبالتالي فإن
الحفاظ على وكالة الغوث ،صار مرتبطا بالحفاظ على
حق العودة الذي لم ،ولن ،يتنازل عنه الفلسطينيون.
ال ـغ ــري ــب ،ب ـعــد ك ــل م ــا ح ــدث ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،ومــا
سمعناه من تصريحات رسمية من فريق "صفقة القرن"،
ستتضمنه ُ هذه
أن بعض الناس ما زالوا يتساء لون عما ُ
الصفقة ،وللتذكير فقط ،سأشير إلى ما نفذ ،وما أ علن
عنه حتى اآلن رسميا من قبل فريق ترامب:
أوال -االعتراف بضم القدس وبأنها عاصمة إلسرائيل
ونقل السفارة األميركية لها.
ثانيا -االعتراف بالضم غير الشرعي للجوالن المحتل.
ثــالـثــا -إع ــان الـتـخـلــى عــن حــل الــدولـتـيــن وع ــن هــدف
إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
رابعا -قطع  %30من ميزانية وكالة الغوث الدولية
والمطالبة بتصفيتها.
خامسا -قطع المساعدات عــن الفلسطينيين بما في
ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
ســادســا -اإلع ــان عــن مــؤتـمــر الـبـحــريــن لـتـقــديــم الحل
االقتصادي كبديل للحقوق السياسية ولتسريع عملية
التطبيع.
س ــاب ـع ــا -ال ـم ـس ــاع ــي ال ـح ـث ـي ـثــة ل ـف ــرص ال ـت ـط ـب ـيــع بـيــن
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل والـ ـمـ ـحـ ـي ــط الـ ـع ــرب ــي عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية ،ودون إنهاء االحتالل ونظام األبارتهايد.
ثامنا -منح غطاء كامل ،ودعم سياسي مفتوح للتوسع
االستيطاني االستعماري بصورة لم يسبق لها مثيل.
تـ ــاس ـ ـعـ ــا -الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــح بـ ـش ــرعـ ـي ــة ض ـ ــم ال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات
االستعمارية والجزء األكبر من الضفة الغربية إلسرائيل.
عاشرا -تغيير معايير السياسة األميركية فيما يتعلق
بفلسطين لتصبح مطابقة لسياسة نتنياهو العنصرية
المتطرفة.
ا لـصــورة وا ضـحــة ،ولكنها تصطدم بحقيقة أن هناك
إجماعا فلسطينيا شامال على رفض ما يسمى "صفقة
القرن" ،وعلى رفض التعاطي معها.
قديما قــال االستراتيجي وا لـقــا ئــد العسكري الشهير
"كالوزفيتز" إن أي طرف لن ينتصر في أي حرب ،أو صراع،
ما لم يكسر إرادة خصمه ويجعله يقر بهزيمته ،وهذا
مــا لــم تستطع إســرائـيــل تحقيقه رغــم االحـتــال ،والقمع
العسكري ،والتنكيل ،ومنظومة الحصار واألبارتهايد،
وهذا ما لن تستطيع "صفقة القرن" أن تحققه ،ألن إرادة
الشعب الفلسطيني لن تكسر.
* األمين العام لحركة المبادرة
الوطنية الفلسطينية

خافيير سوالنا*

أوروبا الغد
انتخابات البرلمان األوروبي
توصف عادة بأنها
"انتخابات من الدرجة
الثانية" ،ويبدو أن نسبة
اإلقبال المنخفضة للناخبين،
التي كانت تتراجع باطراد
منذ االنتخابات األولى في
عام  ،1979تشير إلى أن
األوروبيين ال يولون أهمية
كافية لها.

أفضل تكريم
لمؤيدي وحدة
أوروبا هو
تجنب الشعور
بالشلل بسبب
الحنين إلى
الماضي
وااللتزام ببناء
أوروبا الغد

يشارك االتحاد األوروبــي ،كل خمس
سنوات ،في تمرين يكسبه وعيا ذاتيا ،إذ
تسمح لنا انتخابات البرلمان األوروبي
بالنظر إلى أنفسنا في المرآة والتأمل في
مرور الوقت ،ومع ذلك ،فإن االنتخابات
الـمـقـبـلــة ل ـهــا ط ـبــع خ ـ ــاص :إذ سـتـكــون
األولى منذ أزمة الالجئين ،ومنذ استفتاء
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،
ومنذ انتخاب الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،وفي هذه السنوات المضطربة،
دائما ما كنا نتأمل في المرآة ،وبعد هذا
ً
ا لـتـصــو يــت ،سيكتسب تفكيرنا أ خـيــرا
الوضوح الذي نتوق إليه.
وعادة ما توصف انتخابات البرلمان
األوروبــي بأنها "انتخابات من الدرجة
الـ ـث ــانـ ـي ــة" ،وي ـ ـبـ ــدو أن ن ـس ـب ــة اإلقـ ـب ــال
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة ل ـل ـنــاخ ـب ـي ــن ،الـ ـت ــي كــانــت
تتراجع باطراد منذ االنتخابات األولى
في عام  ،1979تشير إلى أن األوروبيين
ال يولون أهمية كافية لها ،إذ قبل ثالثة
أشهر من انتخابات هذا العام ،كان 33
في المئة فقط من المواطنين األوروبيين
عـلــى عـلــم ب ــأن االنـتـخــابــات ستعقد في
شهر مايو ،و 5في المئة فقط كانوا على
علم بتواريخ إجرائها بالضبط ،وقبل
شهر ،كان  26في المئة فقط من األلمان
عـلــى دراي ــة بمواطنهم مــانـفــريــد ويـبــر،
مرشح حــزب الشعب األوروب ــي لرئاسة
المفوضية األوروبية.
ولكن استطالعات الرأي ترسم صورة
أكثر إشــراقــا ،إذ يظهر أحــدث استطالع
ليوروباروميتر أن ما يقرب من سبعة
مــن أص ــل عـشــرة أوروب ـي ـيــن ،باستثناء
ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ،ي ـع ـت ـق ــدون أن ب ــاده ــم
اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن االن ـ ــدم ـ ــاج ،وهـ ــي أع ـلــى
نسبة منذ عــام  ،1983ويتقاسم معظم
البريطانيين ،اآلن ،الرأي نفسه.
ومع ذلك ،فقد حدثت قطيعة سياسية
م ـع ـي ـن ــة ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع أن ـ ـح ـ ــاء أوروب ـ ـ ـ ـ ــا،
ويـ ــؤثـ ــر هـ ـ ــذا عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع م ـس ـت ــوي ــات
الحكم ،وتظهر المشكلة بوضوح ،على
الـخـصــوص ،فــي الـبـلــدان الـتــي انضمت
إلى االتحاد األوروبي بعد نهاية القرن،
وي ـث ــق م ــواط ـن ــو أوروبـ ـ ـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة فــي
النظام السياسي أقــل مــن نظرائهم في
أوروب ـيــا الغربية؛ ولـيــس مــن المفاجئ
ً
إذا أن يـتــراجــع ع ــدد الـمـصــوتـيــن منهم
فــي االنـتـخــابــات األوروب ـي ــة والــوطـنـيــة،

وينتشر الـسـخــط الـمــؤسـســي واإلق ـبــال
الـمـنـخـفــض ب ـيــن ال ـش ـبــاب األوروب ـي ـي ــن
ً
عموما ،مــع أن تأييدهم ألوروب ــا يفوق
المتوسط.
وفضال عن ذلك ،بالنسبة إلى األجيال
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ـمــل آم ـ ــاال وهـ ــي تــراقــب
تطور المشروع األوروبي ،خالل النصف
الثاني من القرن العشرين ،فإن العالقة
المتناغمة بينها وبين النظام السياسي
ق ــد ان ـت ـه ــت ،إذ قـ ــال ال ـع ــال ــم الـسـيــاســي
ً
ال ـب ـل ـغــاري ،إي ـف ــان كــراس ـت ـيــف ،إن ــه ب ــدال
من الــوصــول إلــى "نهاية التاريخ" التي
وصفها فرانسيس فوكوياما ألول مرة
فــي ع ــام  ،1989يـبــدو أنـنــا وصـلـنــا إلــى
نهاية اهتمام معظم الـنــاس بالتاريخ.
وكـمــا قــال كــراسـتـيــف ،وم ــارك لـيــونــارد،
وس ـ ــوس ـ ــي ديـ ـنـ ـيـ ـس ــون م ـ ــن ال ـم ـج ـل ــس
األوروبي للعالقات الخارجية" ،لقد أنشأ
االتحاد األوروبــي من قبل المجتمعات
الـتــي كــانــت تخشى ماضيها ،أمــا اآلن،
فاألوروبيون يخافون من المستقبل".
ومع أنه ال يزال من الضروري التأكيد
عـلــى دور االن ــدم ــاج األوروبـ ــي عـلــى أنــه
ضــامــن ل ـل ـســام ب ـعــد ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
الثانية ،فــإن االتـحــاد األوروب ــي يحتاج
إل ــى م ـصــادر شــرعـيــة إضــاف ـيــة ،ولـســوء
الحظ ،كان للتحديات االقتصادية ،وتلك
المتعلقة بالهجرة في السنوات األخيرة-
والـتــي تعامل معها االتـحــاد األوروب ــي
ودول ــه األع ـضــاء بطريقة سيئة -تأثير
عكسي .وأدى ذلك إلى فتح المجال أمام
األحزاب القومية الشعبوية لكسب الدعم
ع ــن طــريــق تـقــديـمـهــا وعـ ــودا بـمــواجـهــة
التحديات الحالية والمستقبلية ،مثل
األزمة الديمغرافية المتنامية ،بواسطة
استراتيجيات من الماضي المثالي ،مثل
العزلة الوطنية.
ومع ذلك ،فإن فوضى خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبــي ،قد بعثت رسالة
قــويــة مضمونها أن الــريــاح ب ــاردة جدا
خارج االتحاد األوروبي ،إذ بدأت المملكة
المتحدة ترتعش بالفعل بعد أن فتحت
الـبــاب للتو ،وإن المسافات الجغرافية
والسندات االقتصادية المقيدة ،والوزن
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـص ـغ ـيــر ن ـس ـب ـيــا ل ـل ــدول
األوروبـ ـي ــة ،كلها حـقــائــق ال مـفــر منها،
والحظ المواطنون األوروبيون ذلك ،وال
عجب في أن األحزاب القومية الشعبوية

ف ــي الـ ـق ــارة ق ــد تــوق ـفــت ،ع ـلــى م ــا ي ـبــدو،
ع ــن الـتـفـكـيــر ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن االت ـحــاد
األوروبي.
وتتعارض هــذه األط ــراف في العديد
من القضايا ،لكنها تجد أرضية مشتركة
في خطابها المتعلق بمكافحة كراهية
األجانب ،وفي هذا الصدد ،يجب التأكيد
عـلــى أن ال ـحــق ف ــي ال ـل ـجــوء مـعـتــرف به
ً
دوليا ،وأن الهجرة بصفة عامة يمكن أن
تساعد في مواجهة تراجعنا السكاني،
وأن عدد المهاجرين في العالم الصناعي
أقل بكثير مما ُيعتقد عموما .ومعارضة
ال ـه ـج ــرة غ ـيــر ال ـخــاض ـعــة ل ـلــرقــابــة أمــر
معقول؛ ولكن أن ندير ظهرنا لجيراننا
ليس كــذلــك ،وهـنــا ،ال نتحدث فقط عن
ضـ ـ ــرورة إن ـس ــان ـي ــة :ف ــاألم ــن ال ـخــارجــي
واألمــن الداخلي ،في النهاية ،مرتبطان
إلى درجة ال يمكن تفريقهما.
وعلى أي حال ،فإن القضية التي تهم
األوروب ـي ـي ــن أك ـثــر ال ـيــوم لـيـســت قضية
الهجرة ،بل قضية االقتصاد ،وأحد أكبر
التحديات التي نواجهها اليوم هي عدم
المساواة ،التي تتصاعد في جميع بلدان
منظمة التعاون االقـتـصــادي والتنمية
تقريبا ،وفي الوقت نفسه اتسعت الفجوة
بين الشمال والجنوب األوروبــي أيضا
نتيجة لألزمة االقتصادية.
وم ــع أن ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ال يمكنها
أن ت ـت ـهــرب م ــن م ـســؤول ـيــات ـهــا ،إال أنــه
يتعين على المؤسسات األوروبية فعل
المزيد لتعزيز التماسك عن طريق عقد
اجتماعي جديد ،والذي يجب أن يشمل
كل شيء بما في ذلك اضطرابات سوق
الشغل التي تعتمد على التكنولوجيا
واالستدامة البيئية.
وم ــع أن األمـ ــر ق ــد ي ـك ــون مـتـنــاقـضــا،
فالحقيقة هي أنه حتى إن كانت الثقة في
االتحاد األوروبي قد تزعزعت بقوة ،فإن
االندماج األوروبــي استمر بدون توقف
خالل العقد الماضي.
وهناك ،بالطبع ،طريق طويلة أمامنا،
ول ـكــن ل ــم يـكــن ل ــدى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
مــن قـبــل أدوات أكـثــر فــاعـلـيــة لمواجهة
التحديات االقتصادية والمالية التي قد
تنشأ ،فإذا كان على االتحاد أن يستمر
فــي هــذا المسار بعد االنـتـخــابــات ،وإذا
أراد أن يحافظ على دوره كعنصر فاعل
متعدد األط ــراف فــي عــالــم يـعــرف تزايد

المنافسة بين ا لـقــوى الكبرى ،فيتعين
على األغلبية الصامتة المؤيدة لالندماج
أن تنطق وتتعبأ.
وع ـ ــن ط ــري ــق الـ ـت ــأم ــل فـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،تمكن األوروبيون أخيرا -على
األقل– من خلق فضاء سياسي مشترك،
ً
وبدال من السماح للقوميين الشعبويين
باستخدامه ضدهم ،يجب على األحزاب
ال ـم ــؤي ــدة ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي صـيــاغــة
قـصــة تحويلية تــر كــز عـلــى المستقبل،
وكـمــا ق ــال الـكــاتــب الـنـمـســاوي ستيفان
ً
زوي ــغ ،قــد يسعدنا أحيانا الحنين إلى
ً
"عالم األمس" ،ولكن ،وفقا لزويغ أيضا،
ي ـج ــب أن ن ـس ـت ـمــر فـ ــي الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
مشاريع تطلعية ،مثل أوروبا المسالمة
والمندمجة التي لم يعش زويغ ليراها،
وإن أفضل تكريم لمؤيدي وحدة أوروبا
هـ ــو ت ـج ـن ــب الـ ـشـ ـع ــور ب ــال ـش ـل ــل بـسـبــب
الحنين إلــى الـمــاضــي ،واالل ـت ــزام ببناء
أوروبا الغد.
* الممثل األعلى السابق للسياسة
الخارجية واألمنية في االتحاد
األوروبي ،واألمين العام لحلف الناتو،
ووزير خارجية إسبانيا ،ورئيس مركز
إيساد  ESADEلالقتصاد العالمي
والجغرافيا السياسية ،وزميل متميز
في مؤسسة بروكينجز ،وعضو
في مجلس جدول األعمال العالمي
للمنتدى االقتصادي العالمي ألوروبا.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

القضية التي تهم
األوروبيين اليوم
ليست قضية الهجرة
بل قضية االقتصاد
وأحد أكبر التحديات
التي نواجهها هو
عدم المساواة

•
العدد  / 4127األحد  26مايو 2019م  21 /رمضان 1440هـ

ةديرجلا

economy@aljarida●com

11

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.578

6.023

٤.720

2.586 2.933 3.287

تشغيل عالمي لـ«صانع السوق»
نظام
على
تتعاقد
«كميفك»
ً
ً
• البورصة وافقت عليه فنيا واجتماع تحضيري لبدء الخدمة سريعا
• محفظة مستقلة لكل سهم وإقبال مرتقب من الشركات لضمان استقرار السعر ورفع سيولة السهم
محمد اإلتربي

خدمة صانع
السوق ستغير
خريطة التداوالت
ومستويات السيولة
ً
تدريجيا

كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن
شركة الكويت والشرق األوسط
"كميفك" تعاقدت لشراء نظام
تشغيل "سـيـسـتــم" آل ــي عالمي
لتطبيق نـظــام صــانــع الـســوق،
ون ـ ـ ـ ــال مـ ــواف ـ ـقـ ــة واسـ ـتـ ـحـ ـس ــان
إدارة البورصة ،ومن المقرر أن
تلتقي هذه األخيرة خالل الفترة
المقبلة فريق العمل الفني لدى
الشركة المعنية بتقديم الخدمة
ً
لبدء إطالقها رسميا .
ووف ــق ال ـم ـصــادر ،ف ــإن هناك
ً
جاهزية من الشركة فنيا ،وعلى
الصعيد العملي هناك العديد
مــن العمالء جــاهــزون للتوقيع
وال ـت ـعــاقــد م ــع ال ـشــركــة لـلـقـيــام
بدرو صانع سوق على أسهمها
وفق اآللية التي تم اعتمادها.
ولإلشارة فإنه يحق للشركة
الـحــائــزة مــوافـقــة هيئة أس ــواق
ال ـ ـمـ ــال ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة صــانــع
الـســوق أن تقدم الخدمة لنحو
 25شركة مدرجة.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة

س ـت ـك ــون ل ـك ــل ش ــرك ــة مـحـفـظــة
خــاصــة ب ـن ـظــام صــانــع ال ـســوق
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـهـ ــم تـ ـعـ ـم ــل ب ـش ـك ــل
مستقل من خــال النظام اآللي
و"السيستم" الــذي ستعمل من
خــالــه ال ـخــدمــة بـحـيــث تتولى
الشركة رصد قيمة مالية ويحق
للشركة مقدمة الخدمة زيادتها
من جهتها.
ل ـك ــن فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أش ـ ــارت
المصادر إلــى أن خدمة صانع
ال ـســوق ال ـتــي تـعــد األحـ ــدث في
الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة س ـت ـغ ـي ــر خ ــري ـط ــة
التداوالت ومستويات السيولة
ً
ت ــدريـ ـجـ ـي ــا السـ ـيـ ـم ــا أنـ ـ ــه تـمــت
بلورتها فــي إطــار ونـظــام ذكي
يحقق جملة أهداف لكل أطراف
منظومة التداول.
ومـ ــن أب ـ ــرز ال ـم ـم ـي ــزات ال ـتــي
س ـ ـت ـ ـن ـ ـع ـ ـكـ ــس عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق
ً
والشركات عموما مايلي:
 -1سـ ـيـ ـك ــون م ـ ــن ال ـ ـجـ ــدوى
الـ ـع ــالـ ـي ــة ل ـ ـجـ ــوء ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الشركات للتعاقد واالتفاق مع

ص ــان ــع ال ـس ــوق ل ـم ـمــارســة هــذا
الــدور على السهم كخيار بديل
ومفيد لممارسة حقها في شراء
 5في المئة من جانب كل شركة
بشكل مباشر فذلك الخيار يمثل
ً
عبئا ويجمد سيولة كبيرة دون
ـال فــي حين
فــائــدة أو م ــردود ع ـ ٍ
س ـي ـك ــون ص ــان ــع الـ ـس ــوق أك ـثــر
جدوى.
 -2ك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــات
لــديـهــا سـيــولــة وف ــوائ ــض ،ومــن
ا لـمـصـلـحــة ل ـهــا أن ي ـتــم تقييم
س ـ ـه ـ ـم ـ ـهـ ــا ب ـ ـس ـ ـعـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــادل ف ــي
ً
مقصورة اإلدراج خصوصا أن
ً
ك ـث ـيــرا مـنـهــا ت ـت ــداول بــأقــل من
الـقـمـيــة الــدفـتــريــة أو ال تعكس
حقيقة األداء.
 -3تحقيق ا سـتـقــرار سعري
ل ـل ـس ـه ــم ي ـج ـع ــل مـ ـن ــه ض ـمــانــة
ج ـيــدة ومـقـبــولــة ل ــدى الـبـنــوك،
ف ـف ــي وق ـ ــت ي ـم ـكــن أن ت ـتــراجــع
بعض البنوك عــن قـبــول أسهم
كضمانات ورهونات ،فان تعاقد
هذه الشركة أو تلك مع صانع

س ــوق يـضـمــن ســائـلـيــة للسهم
ً
ً
ً
وسـعــرا منطقيا وع ــادال يشكل
ً
قبوال وجاذبية للسهم كضمان،
ً
وهو ما سيحل كثيرا من مشاكل
الشركات.
 -4ال ـم ـح ـف ـظــة الـ ـت ــي سـيـتــم
تدشينها للقيام ب ــدور صانع
س ــوق ع ـلــى س ـهــم م ــا ستحقق
ً
هــامـشــا وع ــوائ ــد ربـحـيــة ســواء
ل ـل ـشــركــة ال ـم ــدي ــرة أو صــاحـبــة
ً
الـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن أنـ ـه ــا
سـ ـتـ ـج ــذب سـ ـي ــول ــة م ـض ــاع ـف ــة
ل ـل ـس ـهــم م ـم ــا س ـي ـن ـع ـكــس عـلــى
السوق ككل.
 -5ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق اال سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
ً
الـ ـسـ ـع ــري ل ـل ـس ـه ــم بـ ـعـ ـي ــدا عــن
الـمـضــاربــات ال ـحــادة سيشجع
ً
مزيدا من المستثمرين أصحاب
التوجهات االستثمارية طويلة
أو متوسطة األجل على اللجوء
لمثل هذه األسهم التي تحظى
بتغطية من صانع السوق.
 -6س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك تـغـطـيــة
ل ـل ـف ـج ــوات ال ـس ـع ــري ــة الـ ـح ــادة

ب ــال ـت ــال ــي ت ـج ـن ـيــب ال ـم ــؤش ــرات
الـ ـع ــاكـ ـس ــة ل ـل ـت ـع ــام ــات وأداء
السوق التذبذبات غير الحقيقية
ً
بالتالي سيعكس السوق كثيرا
مــن اإليـجــابـيــات الـتــي تحققها
الـ ـش ــرك ــات م ــن ن ـم ــو وأداء فــي
األرباح .
تتوقع مصادر مالية أان تلجأ
المجاميع الـكـبــرى فــي الـســوق
إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـلــى مــواف ـقــات
لتقديم خدمة صانع سوق ،وأن
تمارس هذا الدور على أسهمها،
ً
خ ـص ــوص ــا أن اآللـ ـي ــة الـحــالـيــة
والـ ـ ـص ـ ــورة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ل ـصــانــع
السوق من أكثر األدوات جدوى
نتيجة لـجـهــود وت ـعــاون إدارة
ال ـب ــورص ــة م ــع ال ـش ــرك ــة ،وال ـتــي
سهلت ومهدت خــروج الخدمة
للنور وستشجع شركات جديدة
الس ـي ـم ــا أن م ـك ــاس ــب ال ـخــدمــة
ل ـكــل أط ـ ــراف الـمـنـظــومــة عــالـيــة
الجدوى بحسب تأكيدات فرق
العمل الفنية.
وسينتقل السوق المالي إلى

ً
مرحلة أكثر مؤسسية تدريجيا
مع دخول صانع سوق إضافي
أو أك ـث ــر ف ــوج ــود ثــاثــة على
األقــل ،يغطي كل صانع سوق
نـحــو  25شــركــة ،يعني أن 75
شــركــة مـشـمــولــة ب ـهــذا الـنـظــام
وتحظى بمزيد من االستقرار
ا لـسـعــري وتتمتع بالسائلية

المحكومة والمنظمة.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة األوسـ ـ ـ ـ ــط
حصلت على موافقة نهائية من
هيئة أس ــواق الـمــال لمدة ثالث
س ـنــوات لـتـقــديــم خــدمــة صانع
السوق كأول شركة مدرجة في
البورصة تحظى بهذه الموافقة.

ً
«البترول الوطنية» و«كيبيك» :نقل وتغيير النفط يرتد إلى  69دوالرا ويسجل أكبر
في بعض المناصب بالشركتين
خسارة أسبوعية في 2019
•

أشرف عجمي

أص ـ ــدر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي شــركــة
ال ـب ـت ــرول الــوط ـن ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ول ـي ــد ال ـبــدر
تعميما داخليا إلى نواب الرئيس التنفيذي
ومديري الدوائر ورؤساء األقسام في الشركة
بأن يتم نقل محمد سعود الشمري لوظيفة
مدير الهندسة والصيانة لتشغيل مشروع
الوقود البيئي ،على أن بكون مسؤوال بشكل
مباشر أمام نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة
ميناء األحمدي.
وشمل التعميم أيضا نقل محمد ناصر
العجمي لوظيفة مدير الهندسة والصيانة
فــي مصفاة ميناء عـبــدالـلــه ،ونـقــل سمير
كــا ظــم العلي لوظيفة مــد يــر الصيانة في
مـصـفــاة مـيـنــاء عـبــدالـلــه ،إضــافــة ال ــى نقل

طارق نوري الثويني لوظيفة مدير ضمان
الجودة في مصفاة ميناء عبدالله.
ويتم العمل بهذا التعميم اعتبارا من اليوم،
على أن يكون موظفو مصفاة ميناء عبدالله
المذكورين في التعميم مسؤولين بشكل مباشر
أمام نائب الرئيس التنفيذي للمصفاة.
في السياق نفسه ،أصدر الرئيس التنفيذي
بالوكالة في الشركة الكويتية في الصناعات
البترولية المتكاملة "كيبيك" حاتم العوضي
تغييرات تنظيمية داخل الشركة تتضمن اآلتي:
أوال :في االدارة العامة :يعين خليفة أحمد
القالف مديرا عاما لمجموعة مساندة اإلدارة،
عـلــى أن ي ـكــون م ـســؤوال بشكل مـبــاشــر أمــام
الرئيس التفيذي في الشركة.
ثانيا :مديرية الشؤون المالية واالدارية :يتم
ً
تعيين فايز احمد المذكور مديرا لمجموعة

الخدمات العامة ،على ان يكون مسؤوال امام
نــائــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــؤون المالية
واالدارية.
ثالثا :مديرية مصفاة الزور :يعين ابراهيم
ً
محمد العوضي مديرا لمجموعة المشاريع
الكبرى ويـكــون مـســؤوال ام ــام نائب الرئيس
التنفيذي لمصفاة الزور.
راب ـع ــا :مــديــريــة الـبـتــروكـيـمــاويــات والـغــاز
ً
الـمـســال :يعين هـشــام ن ــوري الثويني مــديــرا
لمجموعة المشاريع الكبرى الستيراد الغاز
الطبيعي وال ـم ـســال ،على أن يـكــون مسؤوال
أمام نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات
والغاز المسال ،كما يعين محمد فهد العتيبي
مديرا لمجموعة العمليات (الغاز المسال) ،على
أن يكون مسؤوال أمام نائب الرئيس التنفيذي
للبتروكيماويات والغاز المسال.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.93دوالر ليبلغ  67.54دوالرا
انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الكويتي
 1.93دوالر في ت ــداوالت أمــس األول ليبلغ
ً
ً
 67.54دوالرا مقابل  69.47دوالرا للبرميل
ً
في تداوالت ،الخميس الماضي ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،ارتفعت أسعار
ً
النفط إلى  69دوالرا للبرميل الجمعة بعد
خسائر تكبدتها على مدى جلستين ،لكنها
سجلت أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية
ال ـعــام الـحــالــي بسبب ارت ـفــاع الـمـخــزونــات
والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
وزادت م ـ ـ ـخـ ـ ــزو نـ ـ ــات ا لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ا لـ ـ ـخ ـ ــام
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـت ـب ـل ــغ أع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا
م ـنــذ يــول ـيــو  ،2017م ـمــا يـشـيــر إل ــى وف ــرة

اإلمدادات في أكبر مستهلك للخام في العالم.
ً
فــي غـضــون ذل ــك ،تــأثــرت األس ـعــار سلبا
جــراء مخاوف من أن الـنــزاع التجاري بين
الواليات المتحدة والصين يتطور ليصبح
ً
أكثر ترسخا.
وارتـفــع خــام القياس العالمي برنت 98
ً
ً
سنتا إلى  68.74دوالرا للبرميل لكنه يظل
على مسار االنخفاض نحو  5في المئة هذا
األسبوع.
وصـ ـع ــد خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـس ــاس الــوس ـيــط
ً
ً
األ مـ ـي ــر ك ــي  75س ـن ـت ــا إ ل ـ ــى  58.66دوالرا
للبرميل.
لكن تخفيضات اإلنتاج ،سواء الطوعية
أو تلك الناجمة عن عقوبات أميركية ،تقدم

الــدعــم األس ـعــار ويـتــوقــع بعض المحللين
تعافي السوق.
وأظ ـ ـهـ ــر تـ ـق ــري ــر شـ ــركـ ــة "بـ ـيـ ـك ــر هـ ـي ــوز"
ً
ً
األميركية للخدمات النفطية تراجعا جديدا
ل ـعــدد مـنـصــات اس ـت ـخــراج الـنـفــط الـعــامـلــة
ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــأس ـبــوع الـثــالــث
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ب ـعــد تــراج ـعــه ب ـشــدة خــال
األسبوعين الماضيين.
وذكرت الشركة أن إجمالي عدد منصات
النفط العاملة في الواليات المتحدة تراجع
خــال األسـبــوع الحالي بمقدار  5منصات
خ ــال األس ـبــوع المنتهي ال ـيــوم ،إل ــى 797
م ـن ـصــة ،ب ـعــد ت ــراج ـع ــه خـ ــال األس ـبــوع ـيــن
ً
السابقين أيضا.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

التصعيد الجيوسياسي يسيطر على أداء بورصات الخليج
تباين المؤشرات وسط تغيرات محدودة ومتقاربة
•

علي العنزي

تباينت محصلة أداء مــؤشــرات أس ــواق ال ـمــال في
دول مجلس التعاون الخليجي األسبوعية ،وبنهاية
األسبوع الثالث ربحت أربعة مؤشرات وبنسب متقاربة
ومحدودة بينما تراجعت  3بنسب أكبر لكنها بقيت
دون  1.5في المئة.
وكان أكبرها  1.4في المئة في سوق قطر تاله مؤشر
بورصة الكويت العام بخسارة  1.2في المئة ثم مؤشر
"تاسي" الرئيسي في سوق األسهم السعودية ،وسجل
مؤشر ســوق أبوظبي أفضل مكاسب وهــو مــن عانى
جراء خسارة كبيرة خالل األسبوع الماضي واستعاد
نسبة  1.2في المئة ثم تاله سوقا دبي والبحرين بنسبة
متماثلة كانت  0.6في المئة وسجل مؤشر سوق مسقط
ً
ارتفاعا بنسبة  0.4في المئة.

تراجع مؤشر قطر لالسبوع الثالث
استمرت التراجعات في مؤشر ســوق قطر المالي
ً
ً
وزادت خسارته هذا العام محتال المركز الثاني خليجيا
بـعــد ســوق مسقط إذ بلغت خـســارة الـقـطــري  5.3في
الـمـئــة بـعــد أن تــراجــع األس ـبــوع الـمــاضــي بنسبة 1.4
في المئة تعادل  141.35نقطة ليستقر عند مستوى
 9730.52نقطة.
وب ـعــد ض ـغــوط م ــن عــامــل جـيــوسـيــاســي كـبـيــر في
المنطقة استمر مؤشر قطر بالهبوط إذ جــاء إعــان
مــؤشــر "إم إس ســي أي" لــأســواق الناشئة "مــورغــان
ً
ستانلي سابقا" بحذف شركة إزدان من مؤشر الشركات
الـكـبـيــرة "الـقـيــاســي الـعــالـمــي" لـيـتــراجــع الـسـهــم بشدة
ويحقق أكبر خسارة بين األسهم القطرية.
كذلك لــم تسعف أسـعــار الطاقة مــؤشــرات األســواق
الخليجية إذ تكبدت خـســارة أسبوعية جــديــدة على
الرغم من األجواء الجيوسياسية بين الواليات المتحدة
وإيران لكن أسعار النفط اختارت العامل االقتصادي
لتتفاعل معه وبـعــد بــدايــة حــرب وحـظــر جــديــدة على
شركة هواوي الصينية من الواليات المتحدة تراجعت
االس ـ ــواق وال ـس ـلــع عـلــى حــد س ــواء زادهـ ــا بـلــة ارت ـفــاع
م ـخــزونــات الـنـفــط األمـيــركـيــة ألعـلــى مـسـتــويــاتـهــا في
عامين مما تسبب بضغط كبير على أ سـعــار الطاقة
ً
ليكسر خام برنت مستوى  70دوالرا للبرميل ،وللمرة

ً
األولى خالل شهرين ويستقر حول  67دوالرا للبرميل
بعد إقفال مــؤشــرات األس ــواق المالية الخليجية يوم
الخميس الماضي.

السوق الكويتي وأداء متقلب
عم اللون األحمر مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
ً
الثالثة ومتغيراتها أيـضــا ،وسجل مؤشر البورصة
العام خسارة  1.2في المئة تعادل  70.23نقطة ليتراجع
إلى مستوى  5578.94نقطة وكانت هذه الخسارة بتأثير
مؤشر السوق األول ،الذي فقد نسبة أكبر كانت  1.4في
المئة هي  84.63نقطة ليقفل على مستوى 6023.25
نـقـطــة وبــال ـكــاد يـحــافــظ عـلــى مـسـتــوى  6آالف نقطة
النفسي المهم في حين جاء ت خسارة مؤشر السوق
الرئيسي أقل وأدنى من نقطة مئوية بقليل إذ حذف 41
نقطة ليقفل على مستوى  4720.52نقطة.
ً
ً
وسجلت متغيرات السوق الثالثة تراجعا واضحا إذ
خسرت السيولة نسبة  32في المئة من قوتها مقارنة
مع األسـبــوع األسـبــق ،وخسر النشاط  22.3في المئة
وتراجع عدد الصفقات بنسبة  11.3في المئة ،وكانت
ً
حــركــة البيع أكـبــر مــن ال ـشــراء خـصــوصــا فــي مكونات
السوق األول على الرغم من بعض االنتقائية والشراء
على أسهم محدودة بينما كان أداء السوق الرئيسي
أفضل خالل الجلسة األخيرة التي اتسمت بالشراء على
األسهم ذات السيولة والتشغيلية منه.
وتراجعت مكاسب السوق األول إلى  15في المئة هذا
العام لكنها مازالت بصدارة المؤشرات الخليجية ،في
حين حافظ مؤشر السوق العام على نسبة  10في المئة.

السعودي وخسارة الجلسة األخيرة
ت ــذب ــذب أداء مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي الــرئـيـســي
"تاسي" بقوة خــال األسبوع الماضي تــارة بدعم من
تقارير مؤشرات األسواق العالمية الناشئة التي تؤكد
ترقيته واستحقاقه سيولة كبيرة قــد تصل إ لــى 16
مليار دوالر وتارة أخرى يتراجع تحت ضغط العامل
الجيوسياسي وقبل تأثره بخسارة أسعار النفط التي
ذكرناها في بداية التقرير ،لكن األسبوع الماضي كان
أسوأ جلساته األخيرة التي أكلت مكاسب أربع جلسات
وزادت بخسارة بنسبة  1.1في المئة ولألسبوع الرابع
على التوالي لتبقى فقط على نسبة  10.6في المئة هي

ً
مكاسب هــذا الـعــام الـتــي تبخر نصفها تقريبا تحت
ضغوط عديدة وبتجاهل المحفزات المستقبلية للسوق
األكبر في الشرق األوسط ،وحذف مؤشر "تاسي" 90.69
نقطة خالل االسبوع الرابع من شهر مايو وأقفل على
مستوى  853.16نقطة.

ارتداد محدود في أبوظبي
ال ت ـق ــارن ارت ـ ـ ــدادة م ــؤش ــر س ــوق أبــوظ ـبــي الـمــالــي
بخسارته لألسبوع األسبق التي بلغت  6.6في المئة
وهي أكبر خسارة أسبوعية لسوق خليجي هذا العام،
واستطاع بالكاد استعادة نسبة محدودة من الخسارة
ت ـقــدر ب  1.2فــي الـمـئــة هــي  58.06نـقـطــة ليقفل على
مستوى  4777.32نقطة وسط القلق المستمر من العامل

الجيوسياسي والتصريحات النارية المستمرة بين
الجانبين األميركي واإليراني ،وقلصت هذه االرتدادة
خ ـســارتــه الـسـنــويــة إل ــى  3.6ف ــي الـمـئــة لـيـبـقــى ضمن
المؤشرات الخسارة كالعماني والقطري.
وساعدت بعض األخبار الخاصة بشركات عقارية
في دبي فازت بعقود أن تبقي مؤشر السوق في المنطقة
الخضراء بعد أن ربح نسبة  0.6في المئة هي 14.67
ً
نقطة ليقفل على مستوى  2589.68نقطة ومستمرا
على مكاسب لـهــذا الـعــام لكنها تقلصت إلــى  2.2في
المئة فقط.

المنامة ومسقط
اس ـت ـط ــاع س ــوق ــا مـسـقــط وال ـم ـن ــام ــة م ــن اإلق ـف ــال

عـلــى مـكــاســب أسـبــوعـيــة وإن كــانــت م ـح ــدودة غير
أنها أوقفت النزيف الحاد في النقاط التي سجلها
الـســوقــان خــال شهر رمـضــان ،ورب ــح مــؤشــر سوق
ً
البحرين الـمــالــي نسبة  0.6فــي المئة مـتـعــادال مع
سوق دبي وارتفع ب  8.91نقاط ليقفل على مستوى
ً
 1408.49نقاط وبقي محافظا على نسبة  5.5في
ً
المئة هي مكاسب هذا العام واستمر إيجابيا ،بينما
ربح مؤشر سوق مسقط نسبة  0.4في المئة تساوي
 17.02نقطة ليقفل عـلــى مـسـتــوى  3875.89نقطة
وبخسارة سنوية كبيرة كانت حتى نهاية األسبوع
ً
نسبة  10.7في المئة وهي األكبر خليجيا.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

دول الخليج تخصص مواردها لتمويل النزاعات ال البناء

ً
• الصين لم تصرف بنسا على الحرب بينما حظيت أميركا بـ  ١٦سنة من السالم طوال تاريخها
• الحرب الحقيقية المستحقة هي في تخصيص الموارد لتمويل مشروعات تنموية والتوحد لهزيمة دعاة العنف
المثال األوروبي قاطع،
فالمهزوم في الحروب
ألمانيا -أصبح الزعيم فيزمن السلم عندما وجهت
كل موارده إلى البناء.

أفـ ـ ــاد ال ـت ـق ــري ــر األس ـب ــوع ــي
ل ـشــركــة ال ـش ــال لــاس ـت ـشــارات
أن الرئيس األميركي األسبق
ج ـ ـي ـ ـمـ ــي ك ـ ـ ــارت ـ ـ ــر خ ـ ـلـ ــص ف ــي
مكالمة هاتفية فــي  13أبريل
 2019مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـحــالــي
دونالد ترامب ،إلى ما معناه:
ً
«أن ال ـص ـيــن ل ــم ت ــدخ ــل حــربــا
ً
واح ـ ـ ـ ــدة ولـ ـ ــم ت ـ ـصـ ــرف ب ـن ـســا
ً
واحــدا على الحروب منذ عام
 ،1979بينما أميركا لم تحظ
س ــوى بـ ـ  16سـنــة مــن الـســام
ط ــوال تــاريـخـهــا ،لــذلــك تتقدم
ً
بكين حاليا على واشنطن في
كل الحقول».
ووفـ ــق ال ـت ـقــريــر ،ف ـمــا عـنــاه
ال ــرئـ ـي ــس كـ ــارتـ ــر م ـ ـفـ ــاده ب ــأن
كــل م ــوارد الصين مخصصة
لعملية ا لـبـنــاء ،بينما نفقات
ال ـ ــدف ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـل ـغ ــت 3
تريليونات دوالر اقتطعت من
نصيب االستثمار في بنائها.
في التفاصيل ،فإن الحروب،
دمــار للبشر ومحرقة مــوارد،
وحتى قبل أزمة إيران وأميركا
األخيرة ،وبسبب حرق الموارد
فــي نــزاعــات مسلحة وحــروب
تـ ـج ــاري ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ب ــات
نمو اقتصاد إقليمنا األد نــى
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،وآخ ــر
ما يحتاجه اإلقليم هو حرب
طاحنة جديدة.
ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـمـ ـع ــاص ــر،
كانت أوروب ــا ساحة رئيسية
لـ ـح ــربـ ـي ــن ك ــونـ ـيـ ـتـ ـي ــن خـ ــال
النصف األول من القرن الفائت،
أحـ ــرقـ ــت ب ـش ــره ــا وم ـ ــوارده ـ ــا
وفقدت بعدهما زعامة العالم،

واحتاجت إلى مشروع إعادة
بـ ـ ـن ـ ــاء «مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع مـ ـ ــارشـ ـ ــال»
لـ ـتـ ـع ــوي ــض دمـ ـ ـ ــار ح ــروبـ ـه ــا،

ومهاجروها خالل تلك الحقبة
وصـ ـ ـل ـ ــوا إلـ ـ ــى ش ـ ــواط ـ ــئ دول
عربية آمنة ،وبعد نصف قرن

من انتقال العنف إلى إقليمنا،
ب ــات إقليمنا أ كـبــر مساهمي
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم فـ ـ ــي هـ ـ ـج ـ ــرة نـ ــاسـ ــه،

بينما أوروبا طورت تعاونها
لتصبح ما بين مشروع اتحاد
دولها ومشروع وحدة عملتها.

معدالت النمو الضعيفة لمعظم دول الخليج ليست مضمونة
تكاليف األزمة األميركية اإليرانية تحسم من حصيلة الموارد المالية
ذكر «الشال» أن «صندوق النقد الدولي» خفض في تقريره
لشهر أبريل  ،2019توقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست لعام
.2019
ووفق تقرير الصندوق فإن أعلى معدالت النمو المتوقعة
كانت لإلمارات العربية المتحدة ،وأن ينمو اقتصادها بنحو
 3.7في المئة عام  2019كما في تقرير شهر أكتوبر .2018
بينما ُعــدلــت أرق ــام تقرير شهر أبــريــل  2019إلــى  2.8في
المئة ،لكن صـنــدوق النقد رفعها لعام  2020إلــى نحو 3.3
في المئة.
وثــانــي أعلى مـعــدالت النمو المتوقعة لــدولــة قطر ،التي
خفض الصندوق تقديراته لنموها من نحو  2.8في المئة
بأكتوبر  ،2018إلى نحو  2.6في المئة في أبريل  ،2019ترتفع
إلى  3.2في المئة خالل عـام .2020
وجاء ت الكويت ثالثة بخفض كبير لتقديرات نموها من

 4.1في المئة في أكتوبر  2018إلى  2.5في المئة في أبريل
 ،2019وترتفع تلك التقديرات إلى  2.9في المئة عام .2020
وتأتي البحرين رابعة بخفض في تقديرات النمو من 2.6
في المئة في أكتوبر  2018إلى  1.8في المئة في أبريل  ،2019ثم
ترتفع إلى  2.1في المئة عام .2020
وفي الترتيب الخامس تأتي السعودية أكبر اقتصادات اإلقليم
ليخفض «صندوق النقد الدولي» تقديراته لها من  2.4في المئة
في أكتوبر  ،2018إلى  1.8في المئة في أبريل  ،2019ثم ترتفع
إلى  2.1في المئة في عام .2020
أما ُعمان فخفضت تقديرات نموها من  5في المئة في أكتوبر
 2018إلى  1.1في المئة في أبريل  ،2019أي شملها التخفيض
األعلى.
وذك ــر «ال ـش ــال» أن ضـعــف تــوقـعــات م ـعــدالت الـنـمــو لمعظم
دول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي ،تستمر ،مقارنة بمعدالتها
التاريخية ،وتظل دون المستوى القادر على خلق ما يكفي من

ً
فرص عمل ،والبطالة هي التحدي الحقيقي القادم لها جميعا.
وحتى معدالت النمو الضعيفة ،ليست مضمونة ،فعام 2018
وما مضى من عام  2019حافل بالخالفات السياسية والتجارية،
ً
واألخ ـيــرة أث ــرت سلبا فــي تـقــديــرات «ص ـنــدوق النقد الــدولــي»
الخاصة بنمو االقتصاد العالمي.
ً
كما أن لإلقليم مفاجآته أيضا ،فأحداث العنف الجيوسياسية،
تمتد بما قــد يـهــدد كــل مــا تبقى مــن دول اإلقليم والـتــي ظلت
ً
نسبيا بمنأى عن العنف المباشر ،ذلك ما قد يصبح حصيلة
ً
األزمة األميركية اإليرانية األخيرة ،مؤثرة سلبا بزيادة تكاليفها،
وتكاليفها المحتملة الباهظة تحسم من حصيلة الموارد المالية
التي يفترض أن توجه لدعم معدالت النمو.
الخالصة هي ،أن الشحة المؤقتة في جانب المعروض من
ً
النفط قد تدعم مؤقتا معدالت النمو ،ولكن ،ولألسف ،ال تكاد
تــوحــي ببعض األم ــل حـتــى تنفجر أزم ــة تــأتــي عـلــى جديدها
وقديمها.

الفارق في كل تلك التجارب
هو خيار بشري ،الـنــزوع إلى
العنف أو التحلي بالشجاعة
والـ ـحـ ـكـ ـم ــة لـ ـح ــل الـ ـخ ــاف ــات
بالتفاوض والتعاون في ربط
م ـص ــال ــح الـ ـشـ ـع ــوب بـعـضـهــا
ببعض ،هو قرار ،قرار العنف
مــدمــر ،وقـ ــرار رب ــط المصالح
بين الشعوب آلية تجعل قرار
العنف شبه مستحيل.
الـ ـمـ ـث ــال األوروبـ ـ ـ ـ ــي ق ــاط ــع،
فـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــزوم فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب
أل ـمــان ـيــا -أص ـبــح الــزع ـيــم فيزمــن السلم عندما وجهت كل
م ـ ــوارده إل ــى ال ـب ـنــاء ،وحققت
ألـ ـم ــانـ ـي ــا قـ ـي ــادتـ ـه ــا ألوروب ـ ـ ــا
بـقــوتـهــا االقـتـصــاديــة بـعــد أن
فشلت فــي تحقيقها بقوتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وح ـ ـ ــال ال ـي ــاب ــان
مماثل.
وت ـ ـك ـ ـفـ ــي مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة صـ ـ ــورة
فــوتــوغــراف ـيــة قــدي ـمــة لمدينة
البصرة أو دمشق أو طرابلس
أو صـ ـنـ ـع ــاء ف ـ ــي س ـت ـي ـن ـيــات
الـقــرن الـفــائــت بوضعها اآلن،
وت ـل ــك رس ــال ــة واض ـح ــة لثمن
غـ ـي ــاب الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،وإن قــامــت
حــرب بسبب األزم ــة اإليرانية

األميركية األخيرة ،فسوف
تتكرر تلك النماذج في إقليم
الخليج.
وف ــي ف ـق ــرة م ــن تـقــريــرنــا
الحالي ،تحقق اقتصادات
ً
إق ـ ـل ـ ـيـ ــم الـ ـخـ ـلـ ـي ــج هـ ـب ــوط ــا
ً
متصال في معدالت نموها
رغــم تماسك أسـعــار النفط
ً
ً
حــول ال ـ  70دوالرا أميركيا
للبرميل ،أي أن السبب في
ضـعــف نـمــوهــا لـيــس شحة
الـ ـ ـمـ ـ ــوارد الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وإن ـم ــا
إنـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــراف ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا
ل ـت ـمــويــل تـكـلـفــة ال ـن ــزاع ــات
ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـب ـن ــاء .وال ـح ــرب
الحقيقية المستحقة هي
فـ ـ ــي ت ـخ ـص ـي ــص ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
لتمويل مشروعات تنموية
لخلق فرص عمل مستدامة
لـ ـم ــواجـ ـه ــة أزم ـ ـ ــة ال ـب ـط ــال ــة
السافرة القادمة ال محالة،
ولعل هدفنا المشترك قبل
االن ـ ـ ـ ـ ــزالق لـ ـلـ ـمـ ـح ــذور ،هــو
الـتــوحــد لهزيمة كــل داعية
للعنف.

 %33.7ارتفاع سيولة العقار تراجع أربـاح «التجاري» بسبب ارتفاع المخصصـات
بلغت  365مليون دينار عبر  806صفقات

قــال تقرير «الـشــال» إن آخــر البيانات المتوفرة
فـ ــي وزارة ا ل ـ ـعـ ــدل -إدارة ا ل ـت ـس ـج ـيــل ا ل ـع ـق ــاري
والتوثيق(بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي
ونـظــام الشريط الساحلي) تظهر ارتـفــاع سيولة
ســوق العقار في أبريل الماضي مقارنة بسيولة
مارس الماضي.
ووفق التقرير ،بلغت جملة قيمة تداوالت العقود
والــوكــاالت لشهر أبــريــل نحو  365مليون دينار،
وهــي قيمة أعـلــى بما نسبته  33.7فــي المئة عن
مستوى سيولة شهر مــارس  2019البالغة نحو
 273مليون دينار ،كذلك أعلى بما نسبته  12.2في
المئة مقارنة مع سيولة أبريل  ،2018عندما بلغت
السيولة آنذاك نحو  325.4مليون دينار.
وت ــوزع ــت تـ ــداوالت أبــريــل  2019مــا بـيــن نحو
ً
 353.1مـلـيــون دي ـن ــار عـ ـق ــودا ،ون ـحــو  12مـلـيــون
دينار وكاالت ،وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا
ً
الشهر  806صفقات ،توزعت ما بين  772عقودا
و 34وكاالت.
وح ـص ــدت مـحــافـظــة األح ـم ــدي أع ـلــى ع ــدد من
الصفقات ب ـ  255صفقة وممثلة بنحو  31.6في
المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية ،تليها
محافظة مبارك الكبير بـ  220صفقة وتمثل نحو
 27.3في المئة ،في حين حظيت محافظة الجهراء
على أدنــى عــدد من الصفقات بـ  40صفقة ممثلة
بنحو  5في المئة.
وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن الخاص نحو
 192.2مليون دينار ،مرتفعة بنحو  17.3في المئة
مقارنة مع مارس  2019عندما بلغت نحو 163.9
مليون ديـنــار ،وانخفضت نسبة مساهمتها إلى
نحو  52.6في المئة من جملة قيمة تداوالت العقار
مقارنة بما نسبته  60في المئة في مارس .2019
وبـلــغ المعدل الشهري لقيمة ت ــداوالت السكن
ً
الـخــاص خــال آخــر  12شـهــرا نحو  127.7مليون
دينار ،أي إن قيمة تداوالت شهر أبريل  2019أعلى
بما نسبته  50.6في المئة مقارنة بالمعدل.
وارتـفــع عــدد الصفقات لهذا النشاط إلــى 595
صـفـقــة م ـقــارنــة بـ ـ  492صـفـقــة ف ــي مـ ــارس ،2019
وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الــواحــدة لنشاط
السكن الخاص نحو  323ألف دينار مقارنة بنحو

 333ألــف ديـنــار فــي مــارس  ،2019أي بانخفاض
بحدود  3 -في المئة .وبلغت قيمة تداوالت نشاط
السكن االستثماري نحو  137.2مليون دينار أي
بارتفاع بنحو  66.3في المئة مقارنة بشهر مارس
 2019حين بلغت نحو  82.5مليون دينار ،وارتفعت
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو  37.6في
المئة مقارنة بما نسبته  30.2في المئة.
وبـلــغ الـمـعــدل الـشـهــري لقيمة ت ــداوالت نشاط
ً
السكن االستثماري خــال  12شـهــرا نحو 126.8
مليون دينار ،أي إن قيمة تداوالت شهر أبريل أعلى
بما نسبته  8.1في المئة مقارنة بمعدل آخــر 12
ً
شهرا .وارتفع عدد صفقاته إلى  174صفقة مقارنة
بـ  113صفقة في مــارس  ،2019وبذلك بلغ معدل
قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن االستثماري
نحو  788ألف دينار مقارنة بنحو  730ألف دينار
في مارس  ،2019أي بارتفاع بحدود  8في المئة.
وارتفعت قيمة تــداوالت النشاط التجاري إلى
نحو  35.7مليون دينار ،أي ارتفعت بنحو  34في
المئة مقارنة مع مارس  2019حين بلغت نحو 26.6
مليون دينار ،وثبتت مساهمته من قيمة التداوالت
العقارية عند نحو  9.8في المئة للفترتين.
وبـلــغ مـعــدل قيمة تـ ــداوالت الـنـشــاط الـتـجــاري
ً
خالل  12شهرا نحو  52.8مليون دينار ،أي إن قيمة
تداوالت شهر أبريل أدنى بنحو  -32.4في المئة عن
ً
متوسط آخر  12شهرا.
وبلغ عدد صفقاته  37صفقة مقارنة بـ  11صفقة
لشهر مارس  ،2019وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة
الــواحــدة لشهر أبريل  2019نحو  965ألــف دينار
مقارنة بمعدل مارس  2019البالغ نحو  2.4مليون
دينار ،أي بانخفاض بحدود  -60.2في المئة.
وع ـنــد م ـقــارنــة إج ـمــالــي ت ـ ــداوالت شـهــر أبــريــل
بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل
ً
 )2018نالحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 325.4
ً
مليون دينار إلى نحو  365مليونا ،أي بما نسبته
 12.2في المئة كما أسلفنا.
وشمل االرتفاع سيولة نشاط السكن الخاص
بنسبة  48.9فــي المئة ،بينما انخفضت سيولة
النشاط التجاري بنسبة  17.3 -في المئة ونشاط
السكن اإلستثماري بنسبة  4.4 -في المئة.

المعدالت السابقة هابطة واستثنائية ودون المسجلة من  2015إلى 2017
تـنــاول تقرير «ال ـشــال» نتائج أعـمــال البنك التجاري
الكويتي للربع األول من العام الحالي ،التي تشير إلى
تحقيق البنك صافي أربــاح (بعد خصم الضرائب) بلغ
نحو  966ألف دينار ،مقارنة بنحو  10.1ماليين دينار
خالل الفترة نفسها من عام .2018
ووفق «الشال» فإن ربحية البنك انخفضت بنحو 9.1
ماليين دينار ويعزى هذا االنخفاض في مستوى األربـاح
الصافية إلــى ارتـفــاع إجمالـي المخصصـات بنحو 6.9
ماليين دينار أو بنحو  43.1في المئة ،لتبلغ نحو 23
ً
مليون دينار بعد أن كانت عند نحو  16.1مليونا واألخير
معدل هابط واستثنائي ودون معدالت السنوات 2015-
 2017 - 2016والبالغ  23مليون دينار.
ً
ً
وحقق البنك ربحا تشغيليا قبل خصم المخصصات
ً
بلغ نحو  24مليون دينار ،منخفضا بنحو  2.6مليون أو
ً
ما نسبته  9.8في المئة ،مقارنة مع  26.7مليونا.
في التفاصيل ،التي رصدها «الشال» ،انخفضت جملة
اإليرادات التشغيلية بنحو  568ألف دينار أو ما نسبته
ً
ً
 1.5في المئة ،وصوال إلى نحو  36.9مليونا ،مقارنة بنحو
ً
 37.5مليونا للفترة نفسها من عام .2018
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيــرادات توزيعات
أرباح وبند إيرادات تشغيل أخرى بما مجمله  1.2مليون
ً
دينار ،وصــوال إلــى نحو  941ألــف دينار ،مقارنة بنحو
ً
 2.1مليون بينما ارتفع قليال بند صافي إيرادات الفوائد
ً
بنحو  22ألف دينار أو ما نسبته  0.1في المئة ،وصوال
ً
ً
إلى  24.11مليونا مقارنة بنحو  24.09مليونا.
وارتفعت باقي بنود اإليرادات التشغيلية األخرى بنحو
ً
ً
 573ألف دينار وصوال إلى نحو  11.9مليونا.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو
ً
ً
 2.1مليون دينار وصــوال إلــى نحو  13مليونا ،مقارنة
بنحو  10.9ماليين للفترة ذاتها من عام .2018
ً
وحققت جملة المخصصات ارتفاعا بنحو  6.9ماليين
دينار أو ما نسبته  43.1في المئة ،عندما بلغت نحو 23
ً
مليونا مقارنة بنحو  16.1مليون دينار ،كما أسلفنا.
وعليه ،انخفض هامش صافي الربح إلى نحو  2.4في
المئة ،بعد أن كان نحو  29في المئة خالل الفترة المماثلة
من عام .2018
وبـلــغ إجـمــالــي مــوجــودات البنك نحو  4.56مليارات
دي ـنــار أي بــارت ـفــاع بـلـغــت قـيـمـتــه  100.8مـلـيــون ديـنــار

ونسبته  2.3في المئة ،مقارنة بنحو  4.46مليارات بنهاية
عام  ،2018بينما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6.5
ً
في المئة أو بقيمة  277.4مليونا ،عند المقارنة بإجمالي
الموجودات في الربع األول من عــام  .2018وسجل بند
ً
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى ارتفاعا
بلغت قيمته  220.4مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت
ً
 59.5في المئة ،وصــوال إلــى  590.8مليون دينار (12.9
في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 370.4
ً
مليونا ( 8.3في المئة من إجمالي الموجودات) كما في
ً
نهاية العام الفائت ،بينما حقق هذا البند ارتفاعا وبنحو
ً
ً
 159.5مليونا حين بلغ  431.2مليونا ( 10في المئة من
إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) عند الـمـقــارنــة بنفس الـفـتــرة من
عام .2018
ً
وارتفع أيضا ،بند قــروض وسلفيات للعمالء بنحو
 64.4مليون دينار وبنسبة  2.9في المئة ليصل إلى نحو
 2.31مليار ( 50.7في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل
 2.25مليار ( 50.4في المئة من إجمالي الموجودات) كما
فــي نهاية ديسمبر  ،2018وارتـفــع بنحو  173.6مليون
دينار أو بنحو  8.1في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها
من عام  2018حين بلغ نحو  2.14مليار دينار ( 50في
المئة من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي

الودائع نحو  64.3في المئة ،مقارنة بنحو  62.3في المئة
للربع األول من عام .2018
ب ـي ـن ـمــا س ـج ــل ب ـن ــد ال ـن ـق ــد وأرصـ ـ ـ ــدة ق ـص ـي ــرة األج ــل
ً
انخفاضا بلغ قــدره  210.1ماليين دينار ونسبته 24.5
فــي الـمـئــة ،ليصل إلــى نحو  648.8مليون ديـنــار (14.2
ً
في المئة من إجمالي الموجودات) ،مقابل  858.8مليونا
( 19.2في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية
ً
ديسمبر  ،2018بينما حقق انخفاضا بنحو  3.1في المئة
عند مقارنته بالفترة نفسها مــن عــام  ،2018حين بلغ
آنــذاك ما قيمته  669.6مليون دينار ( 15.6في المئة من
إجمالي الموجودات).
وت ـش ـيــر األرق ـ ــام إل ــى أن م ـط ـلــوبــات ال ـب ـنــك (م ــن غير
ً
احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 80.1
مليون دينار ،أي ما نسبته  2.1في المئة لتصل إلى نحو
 3.81مليارات دينار ،مقارنة بنحو  3.73مليارات بنهاية
ً
عام  ،2018كذلك حققت ارتفاعا بنحو  205.8ماليين دينار،
أي بنسبة بلغت  5.7في المئة عند المقارنة بما كان عليه
ذلــك اإلجـمــالــي فــي نهاية الــربــع األول مــن الـعــام الفائت،
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
نحو  83.6في المئة مقارنة بنحو  84.2في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على
أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات ربحية البنك انخفضت،
مقارنة مع الفترة نفسها من عام .2018
إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين
الخاص بمساهمي البنك ( )ROEإلى نحو  0.5في المئة
مقارنة بنحو  6في المئة ،وسجلمؤشر العائد على معدل
ً
موجودات البنك ( )ROAانخفاضا حين بلغ نحو  0.1في
ً
المئة قياسا بنحو  0.9في المئة.
وحقق مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ()ROC
ً
ً
ً
انخفاضا كبيرا ،حين بلغ نحو  2.2في المئة قياسا بنحو
 24.5في المئة .وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى 0.5
فلس ،مقابل 5.1فلوس للفترة نفسها من عام  .2018وبلغ
مؤشر مضاعف السعر /ربحية السهم الواحد ( )P/Eنحو
 277.5مــرة مقارنة بنحو  22مــرة ،وتحقق ذلــك نتيجة
انخفاض ربحية السهم بنسبة  90.2في المئة وارتفاع
السعر السوقي للسهم بنسبة  23.6في المئة .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية (P/B) نحو  1.3مرة ،بعد
أن كان  1.1مرة.
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حجي لـ ةديرجلا « :أوبك» وحلفاؤها يواجهان تحديات زيادة
إنتاج «الصخري» والقوانين البيئية الجديدة
•
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•

«رفض دول الخليج تعويض حصة إيران النفطية دليل دامغ على ُّ
تشبع السوق»
توقع الخبير النفطي السعودي د .أنس حجي أن تؤتي قرارات «أوبك ًبلس» ثمارها في
األشهر القليلة المقبلة ،وأن يظهر التحسن في أسعار النفط تدريجيا بسبب زيادة
ً
نسبة تشغيل المصافي ،فضال عن ازدياد الطلب العالمي على النفط ،الذي يكون عادة
مع النصف الثاني من العام.
يعني حدوث انخفاض في المخزون التجاري للدول
ذلك
إن
وقال حجي لـ»الجريدة»،
ً
المستهلكة مع ارتفاع األسعار ،مبينا أن الخالفات التي تعتري «أوبك» ،وانسحاب

ً
قطر من عضويتها ،أمر اعتادته المنظمة منذ إنشائها ،بل دائما استفادت من تلك
الخالفات.
وأكد أن العقوبات على إيران ستخفض إنتاجها وصادراتها النفطية ،لكنها سوف ً
تستطيع تصدير النفط من خالل ًعدة أساليب اعتادتها منذ العقوبات القديمة ،منبها
إلى أن الحروب التجارية تؤثر سلبا في نمو االقتصاد العالمي ،مما يعني انخفاض نمو
الطلب على الخام ،إضافة إلى تأثير تلك الحروب على أسعار العمالت.
أنس حجي

أشرف عجمي

ق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر الـ ـنـ ـفـ ـط ــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي د .أنـ ـ ــس ح ـج ــي،
إن مـنـظـمــة الـ ـ ــدول ال ـم ـصــدرة
ل ـل ـب ـتــرول "أوب ـ ـ ــك" م ـنــذ ال ـيــوم
األول إل ن ـش ــا ئ ـه ــا ع ـ ــام 1960
وب ـ ـ ـ ـ ــذور ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف مـ ــوجـ ــودة
فيها ،ألن االتفاق على إنشاء
المنظمة قام على رغبة خمس
دول ،لكن لكل منها مصالحها
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ف ـ ـهـ ــدف ف ـن ــزوي ــا
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان اس ـ ـتـ ــرجـ ــاع
جـ ــزء م ــن حـصـتـهــا الـســوقـيــة
ال ـت ــي كـسـبـتـهــا ب ـعــض الـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ب ـس ـب ــب ان ـح ـف ــاض
تـكــالـيــف اإلن ـت ــاج ،بينما كــان
هدف شاه إيران الضغط على
شــركــات النفط التي سيطرت
على النفط اإليراني بشكل لم
يكن لــه مثيل فــي دول أخــرى،
بينما كان هدف العراق تحييد
مصر عــن الـمــوضــوع ،وهــدف
السعودية الضغط على شركة
"أرام ـكــو" التي كانت أميركية
وقـتـهــا ،بينما كــانــت الكويت
متأثرة بفكرة "بـتــرول العرب
لـ ـلـ ـع ــرب" ،وت ــؤي ــده ــا ف ــي ذل ــك
م ـ ــواق ـ ــف ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـسـ ـع ــودي
األسبق عبدالله الطريقي.

خالفات «أوبك»

طهران
تستطيع
االلتفاف
على القرارات
األميركية
من خالل
استخدام
نفطها
في توليد
الكهرباء
وتصديرها

وأضـ ـ ـ ــاف حـ ـج ــي أن بـ ــذور
ً
الخالف إذا كانت موجودة منذ
البداية ،ومع توسع "أوبك" في
عضويتها ،انضمت إليها دول
ال يجمعها مع غيرها من دول
س ــوى أن ـهــا نــام ـيــة وم ـصــدرة
لـ ـلـ ـنـ ـف ــط ،وم ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــرور ال ــزم ــن
ح ـص ـل ــت ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــراقـ ـي ــة-
ً
اإليرانية ،علما أن كال البلدين
هـمــا ع ـضــوان فــي "أوبـ ـ ــك" ،ثم
حصل الغزو العراقي الغاشم
ً
للكويت ،وأيضا هما عضوان
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،ث ـ ـ ــم وقـ ـف ــت
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات مــع
الكويت ضد العراق ،والجميع
أعضاء في "أوبك".
وتابع أنه بعد ذلك حصلت

خ ــاف ــات خ ـل ـي ـج ـيــة -إي ــران ـي ــة
ً
وجميعا هم أعضاء في أوبك،
وحصل خالف سعودي ليبي،
وسـعــودي قـطــري ،وجميعهم
ً
أع ـض ــاء ف ــي الـمـنـظـمــة أي ـضــا،
وحصل خالف ليبي -جزائري
ً
وهما عضوان في أوبك أيضا،
واآلن ه ـن ــاك خـ ــاف م ــع قطر
ا لـتــي انسحبت مــن المنظمة،
ً
كما أن هناك خالفا مع إيران.
ورأى أن ك ـ ــل ه ـ ـ ــذا ي ــؤ ك ــد
أن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ه ـ ـ ــو ج ـ ـ ـ ــزء م ــن
"أوب ـ ـ ــك" وت ــاري ـخ ـه ــا ،وعـلـيـنــا
أال نستغرب الوضع الحالي،
أي تــاريــخ طــويــل مــن الخالف
ً
اعتادت عليه "أوبك" ،وأحيانا
استفادت منه ألنها المنظمة
الــوح ـيــدة ال ـتــي تجتمع فيها
األطراف المتصارعة.

إيران واإلنتاج
وأضاف حجي أن العقوبات،
ب ـ ــا شـ ـ ــك ،س ـت ـخ ـف ــض إنـ ـت ــاج
وصـ ـ ــادرات إي ـ ــران م ــن الـنـفــط،
لـ ـك ــن طـ ـ ـه ـ ــران س ـت ـس ـت ـم ــر فــي
إنتاج النفط ألسباب مختلفة،
وسـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر فـ ـ ــي تـ ـص ــدي ــره
ً
أي ـض ــا ،وسـيـكــون االنـخـفــاض
فـ ــي اإلن ـ ـتـ ــاج أق ـ ــل ب ـك ـث ـيــر مــن
االنـ ـخـ ـف ــاض ف ــي ال ـ ـصـ ــادرات،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن إي ـ ـ ـ ــران تـسـتـطـيــع
ت ـخ ــزي ــن ال ـن ـف ــط ال ـم ـن ـت ــج فــي
م ـكــا مــن ت ـحــت األرض أو في
نــاقــات ضخمة فــي الـمــوانــئ
ً
اإليرانية ،أو استخدامه داخليا
في أمور مختلفة منها توليد
الـكـهــربــاء وتـصــديــرهــا لـلــدول
المجاورة ،فتصدير الكهرباء
اليخضع للعقوبات.
وأشــار إلــى أن إيــران أتقنت
لـعـبــة تـصــديــر الـنـفــط ف ــي ظل
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات خـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــود
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ولـ ــدي ـ ـهـ ــا ش ـب ـكــة
إقـلـيـمـيــة وعــال ـم ـيــة لـتـســويــق
نـ ـفـ ـطـ ـه ــا أش ـ ـ ـبـ ـ ــه ب ــالـ ـم ــافـ ـي ــا،
وبناء عليه ال يمكن للرئيس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب أن

«زين» تشارك األطفال في مستشفاها
التخصصي فرحة القرقيعان

مبنى مستشفى زين
شـ ــاركـ ــت ش ــرك ــة زي ـ ــن األط ـ ـفـ ــال الـ ـم ــرض ــى فــي
م ـس ـت ـش ـف ــى زي ـ ـ ــن ال ـت ـخ ـص ـص ــي لـ ــأنـ ــف واألذن
وال ـح ـن ـجــرة فــرحــة ال ـقــرق ـي ـعــان ،م ــن خ ــال تــوزيــع
أكياس الحلوى واأللـعــاب والهدايا على مختلف
أجنحة المستشفى ،ضمن حملتها االجتماعية
"زين الشهور" لشهر رمضان المبارك.
وذكــرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن مبادرة
زي ــارة المستشفيات الـتــي تنظمها م ــرات عديدة
في مختلف المناسبات خالل العام تأتي انطالقا
م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
واالستدامة ،حيث تهدف هذه الزيارات اإلنسانية
إلى مشاركة األطفال المرضى وعائالتهم والهيئة
الـتـمــريـضـيــة ،ال ـتــي تـعـتـنــي ب ـه ــم ،ف ــرح ــة وبـهـجــة
المناسبات واألعياد المختلفة ،وعلى رأسها فرحة
القرقيعان في شهر رمضان.
وبينت أن الزيارة التي قام بها فريقها التطوعي
اتسمت بروح عائلية امتألت باألجواء الرمضانية
الجميلة ،حيث تضمنت توزيع الهدايا والقرقيعان
ع ـل ــى األط ـ ـفـ ــال وع ــائ ــات ـه ــم ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى زي ــن
التخصصي لألنف واألذن والحنجرة.
كما قدمت مجموعة من أكياس القرقيعان لفريق
الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفيات
( ،)KACCHليتم توزيعها من قبلهم على مجموعة
من أهم وأكبر المستشفيات التي تحتضن المرضى
من األطفال في الكويت.
وأك ــدت الـشــركــة أنـهــا تـهــدف مــن هــذه الــزيــارات
التفاعلية ،التي تحرص على تنظيمها على مدار
الـسـنــة ،إلــى مـشــاركــة المجتمع بمختلف أطيافه
الفرحة خالل المناسبات الخاصة ،إذ إنها تعتبر

هذه المبادرات انعكاسا حقيقيا لعادات وتقاليد
المجتمع الكويتي ،إضافة إلى تفعيل استراتيجية
الشركة في مجاالت االستدامة.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ح ـم ـلــة زيـ ــن الــرم ـضــان ـيــة
ل ـهــذا ال ـعــام ش ـهــدت حــزمــة كـبـيــرة مــن ال ـم ـبــادرات
والـفـعــالـيــات االجـتـمــاعـيــة والـخـيــريــة الـتــي ترتكز
عـلــى الـقـيــم الـجـمـيـلــة ،وال ـتــي تـغـطــي ال ـشــركــة من
خاللها مختلف األنشطة الخيرية واالجتماعية
والتطوعية ،والتي شملت صاالت إفطار الصائم
اليومية خــال الشهر الفضيل ،إ ضــا فــة لمبادرة
توزيع المؤن الغذائية (ماچلة رمضان) على األسر
المتعففة داخل الكويت ،بالتعاون مع العديد من
الجهات الخيرية ،وغيرها.
وبصفتها شركة االتصاالت الرائدة في الكويت،
فإن "زين" تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده
من خالل تنظيم ودعم المبادرات اإلنسانية القيمة
على مــدار السنة بشكل عــام ،وفــي شهر رمضان
بشكل خاص ،لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم
تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع
المختلفة.
الجدير بالذكر أن مستشفى زين التخصصي
لــأنــف واألذن وال ـح ـن ـجــرة ،ال ــذي أسـسـتــه "زي ــن"،
يتميز بأحدث وأفضل التجهيزات الطبية المتطورة
لعالج أمراض األنف واألذن والحنجرة ،حيث يخدم
المستشفى  3600مريض ومراجع سنويا ،إضافة
إلى إجراء  300عملية شهريا بمعدل  10عمليات
يوميا ،ويقوم فريق زين التطوعي بزيارته في أكثر
من مناسبة خالل العام ،منها العيد الوطني وشهر
رمضان وعيدا الفطر واألضحى وغيرها.

يضغط عـلــى ط ـهــران وال ــدول
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة مـ ـنـ ـه ــا ل ــوق ــف
ً
تصدير النفط اإليراني كليا إذ
تستطيع إيران تصدير نفطها
ب ــأشـ ـك ــال م ـخ ـت ـل ـفــة ،بـعـضـهــا
مـ ـع ــروف ل ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ــاس،
وبـعـضـهــا مـ ــازال يـخـفــى على
أكثرهم.

النفط بالعملة المحلية ،مما
يـنـتــج ع ـنــه ان ـخ ـفــاض الـطـلــب
ع ـلــى ال ـن ـف ــط ،وت ـف ــاق ــم األمـ ــور
يـعـنــي ق ـيــام الـصـيــن وغـيــرهــا
ب ــزي ــادة وارداتـ ـ ـه ـ ــا م ــن إيـ ــران
كخطوة للضغط على حكومة
تــرامــب ،واألم ــر نفسه ينطبق
على فنزويال.

وبين حجي أن عدم ارتفاع
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ب ـع ــد تـطـبـيــق
العقوبات ،ورفض دول الخليج
ال ـت ـعــويــض ع ــن ن ـقــص الـنـفــط
اإلي ــران ــي إال بـعــد وج ــود أدلــة
عـلــى حــاجــة ال ـس ــوق لكميات
إض ــاف ـي ــة ي ــؤك ــد ف ــي الـمـجـمــل
أن الـ ـس ــوق م ـشـ ّـبــع م ــن جـهــة،
وأن إي ــران مــا زال ــت تستطيع
تـســويــق ج ــزء م ــن نـفـطـهــا من
جهة أخرى ،والغريب في األمر
أن أغلب زبائن إيران لم يطلبوا
م ــن دول الـخـلـيــج الـتـعــويــض
عما يفترض أنهم فقدوه من
إمدادات النفط اإليرانية.
وع ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروب
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
العالمي مــن ناحية والتأثير
على أسعار النفط من ناحية
أخرى ،أفاد حجي بأن التأثير
سلبي فــي الحالتين ،وهناك
ارت ـب ــاط بـيـنـهـمــا ،ألن الـحــرب
ال ـت ـج ــاري ــة ت ــؤث ــر ف ــي تـبــاطــؤ
النمون بالتالي ينعكس ذلك
ع ـل ــى ط ـل ــب ال ـن ـف ــط ويـخـفــض
معدالت الطلب عليه.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ح ــال
تفاقمت تلك الحرب التجارية،
فإنها ستؤثر في عدة جوانب
مـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ،م ـن ـهــا
وقــف استيراد الصين للنفط
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ـ ــذا س ـي ـغ ـيــر
ات ـجــاهــات ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة،
ك ـم ــا أنـ ـه ــا ت ــؤث ــر فـ ــي أس ـع ــار
ال ـع ـم ــات وأي ان ـخ ـف ــاض في
العملة الصينية وغيرها يرفع
مــن تكاليف فــاتــورة استيراد

وقـ ـ ـ ــال ح ـ ـجـ ــي ،إن ال ـم ـث ـيــر
فـ ـ ـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــو اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار
الـ ـصـ ـي ــن بـ ـبـ ـن ــاء االح ـت ـي ــاط ــي
ً
االستراتيجي النفطي تخوفا
مـ ـ ــن ردود ف ـ ـعـ ــل أ مـ ـي ــر كـ ـي ــة،
ً
خصوصا إذا أغلق األميركيون
م ـض ـي ــق "مـ ـلـ ـق ــا" ب ـط ــري ـق ــة أو
بــأخــر ،لـهــذا ف ــإن ه ــذه الـحــرب
ال ـت ـج ــاري ــة سـتـشـجــع الـصـيــن
على زيــادة حجم احتياطيها
االس ـتــرات ـي ـجــي ،ويـتـبـيــن مما
سبق أن آثار الحرب التجارية
ع ـل ــى أس ـ ـ ــواق ال ـن ـف ــط سـلـبـيــة
وإيـجــابـيــة فــي الــوقــت نفسه،
واألثـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـصـ ــافـ ــي س ـي ـع ـت ـمــد
على مدى قيام الصين بشراء
المزيد من النفط إلكمال بناء
االحتياطي االستراتيجي.

الخالف بين
دول «أوبك»
جزء من
تاريخها
اعتادته
وتستفيد منه احتياطي استراتيجي

السوق ّ
مشبع

«أوبك» و«أوبك بلس»

إيران تتقن
التحايل
في عمليات
تصدير
نفطها ولديها
خبرة في هذا
المجال منذ
العقوبات
القديمة

قدمت خدماتها
«مدن األهلية» ً
ألكثر من  40مشروعا بنهاية 2018
كـ ـش ــف ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـشــركــة م ــدن األهـلـيــة الـعـقــاريــة
الـمـهـنــدس عـمــر نـجــم عــن طــرح
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات ت ـ ـجـ ــاريـ ــة ل ـل ـت ــأج ـي ــر
والتملك في العديد من مناطق
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ف ــي
المناطق الخارجية ،مثل أسواق
الـقــريــن وال ـعــارض ـيــة والعقيلة
والـ ـش ــوي ــخ ال ـص ـنــاع ـيــة والـ ــري
وغيرها ،بعدما نجحت الشركة
فــي تـقــديــم خــدمــاتـهــا العقارية
المتكاملة ألكثر من  40مشروعا
م ـح ـل ـيــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا ب ــإج ـم ــال ــي
مـســاحــات تــزيــد عـلــى  200ألــف
متر مربع ،موزعة على أكثر من
 2000مـنـشــأة ت ـجــاريــة ،وقيمة
سوقية تتجاوز  3مليارات دوالر
بنهاية عام .2018
وأوضح نجم ،في تصريحات
صحافية على هــا مــش الغبقة،
أن "مـ ــدن األه ـل ـي ــة" نـجـحــت في
ت ـن ـف ـيــذ اتـ ـف ــاق ــات فـ ــي سـلـطـنــة
عـمــان واإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة،
وت ـت ـط ـل ــع إل ـ ــى أسـ ـ ـ ــواق واع ـ ــدة
أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،م ـن ـهــا
مصر ،وخصوصا في مجاالت
العقارات التجارية.
وكـ ـش ــف أن الـ ـش ــرك ــة ،وب ـعــد
مـ ـ ــرور ن ـح ــو  10سـ ـن ــوات عـلــى
ع ـم ـل ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـت ـط ــوي ــر
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام ،2008
اس ـت ـطــاعــت أن تـصـبــح واح ــدة
م ـ ــن أه ـ ـ ــم ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـخ ــدم ــات
العقارية المتكاملة والمتطورة
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ،بـ ـتـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا
مجموعة واسعة من الخدمات،
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر
العقاري والتسويق والتأجير
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارات الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة
وإدارة المشاريع وإدارة البناء
والممتلكات.
وبين أن "م ــدن" ،وخــال تلك
السنوات الوجيزة ،نجحت عبر
خدماتها المتطورة والتزامها
بمعايير الجودة والتنفيذ في
المواعيد والوفاء بالوعود في

عمر نجم

نـيــل ثـقــة أه ــم وأك ـب ــر الـشــركــات
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـطــويــر
العقاري ،وكذلك تجارة التجزئة،
مما يمثلون أبرز وأهم العالمات
التجارية العلمية فــي الكويت
والمنطقة.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـ ــدن األه ـل ـي ــة
استطاعت أن تساهم في إطالق
العديد من المشاريع بالكويت
وخ ــارجـ ـه ــا ،ف ــي م ـج ــال بــرامــج
الـتـصـمـيــم ،وإدارة الـمـشــاريــع،
والتأجير ،وعمليات المشاريع،
وأهمها مجمعات ذا جيت مول،
أح ــد أك ـب ــر الـ ـم ــوالت الـتـجــاريــة
ف ــي ال ـكــويــت ،ومـ ــوالت الـلـيــوان
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة وسـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
العقيلة ،ومجمعات ديفون وذا
فــالـيــج وذا ب ــورت وذا لـيــك في
منطقة أبوالحصانية ،ومجمعا
أركــان والسالم مول في منطقة
ال ـســال ـم ـيــة ،وم ـج ـمــع الـمـخـيــال
فــي منطقة الـجـهــراء ،ومجمعا
كــريـسـتــال  1وكــري ـس ـتــال  2في
الشويخ ،وميرال في الفروانية،
وبـ ـ ــرج ال ـج ـي ــت تـ ـ ــاور وم ـج ـمــع
سرايا في الجهراء.

وأوضح أن أوبك وحلفاءها
ي ــواج ـه ــان ت ـح ــدي ــات ع ــدي ــدة،
ف ـع ـلــى ج ــان ــب الـ ـع ــرض هـنــاك
الـ ــزيـ ــادة ال ـك ـب ـي ــرة ف ــي إن ـت ــاج
ال ـن ـف ــط الـ ـصـ ـخ ــري ،وت ــذب ــذب
إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج نـ ـيـ ـجـ ـي ــري ــا ول ـي ـب ـي ــا
بسبب أ عـمــال العنف فيهما،
والـعـقــوبــات الـمـفــروضــة على
إي ــران وف ـنــزويــا ،إضــافــة إلــى
عـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ــدول
باتفاقيات تخفيض اإلنتاج،
وهـ ـن ــاك الـ ـع ــوام ــل الـطـبـيـعـيــة
مـ ـث ــل األعـ ــاص ـ ـيـ ــر ف ـ ــي خـلـيــج
الـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــك ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــواصـ ـ ــف
الرملية فــي الخليج العربي،
واألم ـ ـ ـ ــواج ال ـع ــات ـي ــة ف ــي بـحــر

ال ـش ـمــال ،والـصـقـيــع فــي غــرب
ت ـك ـســاس ،واألمـ ـط ــار الـغــزيــرة
في هيوستن ،وهناك العوامل
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى
إغـ ــاق ال ـم ـصــافــي واألنــاب ـيــب
وال ـم ـن ـش ــآت الـنـفـطـيــة بسبب
أع ـ ـمـ ــال ال ـص ـي ــان ــة أو بـسـبــب
مـ ـ ـش ـ ــا ك ـ ــل ف ـ ـن ـ ـيـ ــة أو ح ـ ــرا ئ ـ ــق
وانفجارات.
وأشــار إلــى أنــه على جانب
الـطـلــب يــواجــه ه ــؤالء الكثير
من التحديات التي تتمثل في
ت ـغ ـيــرات ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي،
وآث ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة،
وت ـغ ـي ــرات األح ـ ـ ــوال ال ـجــويــة،
ال ـتــي ت ــؤدي إل ــى ت ـغ ـيــرات في
الطلب على النفط ،إضافة إلى
ال ـن ـمــو الـكـبـيــر ف ــي ال ـس ـيــارات
الكهربائية ،وفرض الحكومات
والمنظمات ا لــدو لـيــة قوانين
ب ـي ـئ ـيــة جـ ــديـ ــدة م ـث ــل ق ــان ــون
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـب ـحــريــة الــدول ـيــة
الـ ـق ــاض ــي ب ـت ـخ ـف ـيــض نـسـبــة
ال ـك ـب ــري ــت فـ ــي وق ـ ـ ــود ال ـس ـفــن
ابتداء من عام .2020
وبـ ـ ـي ـ ــن أن ذل ـ ـ ــك ي ـ ــؤك ـ ــد أن
ق ــرارات "أوب ــك" و"أوب ــك بلس"
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــول ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
ي ـت ــوق ـع ـه ــا الـ ـبـ ـع ــض ،وي ـج ــب
أن تـكــون واض ـحــة ،ومنطقية
ومـ ـ ــرنـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـف ـس ــه،
وترضي أغلب األطــراف وهذا
مانراه اآلن.

التوقعات
وت ــوق ــع ال ـح ـجــي أن تــؤتــي
قرارات "أوبك بلس" (أي الدول
أع ـضــاء المنظمة والـ ــدول من
خارجها) ثمارها في األشهر
ال ـم ـق ـب ـل ــة إذ سـ ـيـ ـك ــون ه ـن ــاك
ت ـح ـســن ف ــي األس ـ ـعـ ــار بسبب
زيادة نسبة تشغيل المصافي
بعد انتهاء عمليات الصيانة
وال ـت ـص ـل ـيــح ،وب ـس ـبــب زيـ ــادة
ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي ع ـلــى الـنـفــط
عـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي الـ ـنـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي
مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن ـنــا

ً
ً
سنشهد انخفاضا مستمرا في
مستويات المخزون التجاري
ف ــي ال ـ ـ ــدول ال ـم ـس ـت ـه ـل ـكــة ،مــع
األسعار.
ارتفاع في ً ّ
وأخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرا فـ ـ ــنـ ـ ــد الـ ـحـ ـج ــي
الـمـشـكـلــة ف ــي عـ ــدة ن ـق ــاط من
أهمها:
* أن إ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران و ف ـ ـ ـنـ ـ ــزو يـ ـ ــا
ستستمران في تصدير النفط،
بـعـضــه ع ـبــر ال ـس ــوق ال ـس ــوداء،
ب ــالـ ـت ــال ــي ل ـ ــن ت ـ ـعـ ــرف ال ـك ـم ـي ــة
بالضبط ،لذا يجب توخي الحذر
وعــدم قيام "أوب ــك" بالتعويض
عــن الـنـفــط ال ــذي يـبــدو أن ــه فقد
وذلك حتى تتضح األمور.
* أن ا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن و غـ ـ ـي ـ ــر ه ـ ــا
اس ـ ـتـ ــوردوا ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة من
ال ـن ـف ــط ف ــي األشـ ـه ــر ال ـمــاض ـيــة
ً
وق ـ ــام ـ ــوا ب ـت ـخــزي ـن ـهــا ت ـح ـس ـبــا
لمقاطعة إي ــران ،هــذه ال ــواردات
ج ـع ـلــت ال ـط ـل ــب ال ـع ــال ـمــي عـلــى
النفط أكبر من حقيقته ،من جهة
ثــانـيــة ،ستستخدم تـلــك ال ــدول
هـ ــذا ال ـم ـخ ــزون اآلن ب ـعــد ق ــرار
المقاطعة ،بالتالي هــي ليست
ً
ب ـحــاجــة حــال ـيــا إل ــى ن ـفــط دول
الخليج للتعويض عــن النفط
اإليراني.
* ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــزون ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري
األم ـيــركــي مــرتـفــع بـشـكــل كبير
وتخفيضه إلى مستويات تدعم
ت ــوازن ال ـســوق صـعــب إذ يجب
تخفيضه بأكثر من  70مليون
برميل خالل الشهور المقبلة.
ً
واخ ـت ـت ــم ح ـجــي ق ــائ ــا أنــه
عـلــى الــرغــم مــن تــوقــع ارت ـفــاع
األس ـعــار ،فــإن هـنــاك ضبابية
ف ــي الـ ـس ــوق س ـت ـم ـنــع أس ـع ــار
ال ـن ـف ــط مـ ــن االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع بـشـكــل
ً
كـبـيــر ،م ــؤك ــدا أن ع ــدم ارتـفــاع
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ب ـش ـك ــل كـبـيــر
يــأ تــي لمصلحة دول الخليج
ألن األسعار المرتفعة فوق 80
ً
ً
دوالرا حاليا تضر بمصالحها
بسبب أنها ترفع إنـتــاج دول
خارج "أوبك" وتخفض الطلب
على النفط.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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ً
يعود جزئيا لتراجع االنكماش بخدمات اإلسكان وزيادة تضخم المواد الغذائية

تعكس الصورة اإلجمالية
ضغوطات سعرية ضعيفة
بسبب مجموعة من العوامل،
منها النمو االقتصادي
المتواضع ،واستمرار ضعف
سوق اإلسكان.

خفض التوقعات
لـ  2019من %2.0
إلى  %1.5مع
إمكانية المزيد
من االنخفاض

قـ ـ ــال الـ ـم ــوج ــز االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ،إن الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم فــي
أسـعــار المستهلك ارتـفــع خالل
الربع األول من  2019ليصل في
نهايته إلــى  0.8فــي المئة على
أساس سنوي ،بعد أن بلغ 0.4
في المئة في نهاية الربع األخير
من .2018
ووف ـ ـ ــق ال ـ ـمـ ــوجـ ــز ،جـ ـ ــاء ه ــذا
االرت ـ ـفـ ــاع أقـ ــل م ــن ال ـت ــوق ـع ــات،
وأدى إل ـ ــى خ ـف ــض تــوق ـعــات ـنــا
لـلـتـضـخــم ل ـل ـعــام بــأك ـم ـلــه ،لكن
مقياسنا للتضخم األ ســا ســي،
الذي يستثني الغذاء واإلسكان،
بقي على حاله ،ليصل في نهاية
الربع إلى  1.7في المئة ،ويرجع
االرتفاع في التضخم الكلي في
الربع األول إلى تأثيرات األساس
عقب تراجع األسعار قبل سنة،
إذ تراجعت األسعار على أساس
شهري في شهرين من األشهر
ال ـثــاثــة األول ـ ــى م ــن  2019لكن
معدل التراجع كان أقل من السنة
الماضية.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل ،ت ـع ـك ــس
الـصــورة اإلجمالية ضغوطات
سـ ـ ـع ـ ــري ـ ــة ضـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة بـ ـسـ ـب ــب
مـجـمــوعــة م ــن ال ـع ــوام ــل ،منها
النمو االقـتـصــادي المتواضع،

واستمرار ضعف سوق اإلسكان
وسعر الـغــذاء ،والنمو البطيء
لألجور ،وسعر الصرف المرتفع
ال ـ ــذي ي ـب ـقــي أسـ ـع ــار ال ـ ـ ــواردات
منخفضة.

ً
اإليجارات السكنية تنخفض مجددا

تــراجــع االنـكـمــاش فــي ّ
مكون
ً
خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان (غ ـ ــالـ ـ ـب ـ ــا
ً
اإليجارات) إلى النصف تقريبا،
مــن  1.1فــي المئة فــي ديسمبر
إل ــى  0.6ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي م ــارس
على أساس سنوي ،ليدعم بذلك
ً
ظــاهــريــا ال ــرأي ب ــأن التحديات
في السوق السكني الناتجة عن
فائض في العرض تستمر في
التراجع ،لكن اإلي ـجــارات ،التي
كانت مستقرة لسنة ،تراجعت
بنسبة  0.7في المئة على أساس
شهري في مارس ،في إشارة إلى
أن ال ـتــراجــع ف ــي ال ـس ــوق م ــازال
ً
مستمرا.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن أس ـعــار
الـعـقــارات ومستويات النشاط
ارت ـ ـف ـ ـع ـ ــت ع ـ ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوي ــاتـ ـه ــا
ا ل ـم ـت ــد ن ـي ــة ف ـ ــي ،2017-2016
ف ـ ــإن إيـ ـ ـج ـ ــارات قـ ـط ــاع ال ـش ـقــق،
ً
ً
ّ
ال ـت ــي ت ـش ــك ــل ج ـ ـ ــزءا م ـه ـم ــا فــي
سـلــة مــؤشــر سـعــر المستهلك،

«المركزي» يوفر العيادي عبر أجهزة
السحب اآللي ببعض المجمعات

للعام الثالث على التوالي ،يوفر بنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي أجـ ـه ــزة ال ـس ـح ــب اآللـ ـ ــي ف ــي ع ـ ــدد مــن
المجمعات التجارية (األفنيوز ،جيت مول، 360 ،
أوتاد الجهراء ،الكوت ،الحمراء) ،لتوفير األوراق
النقدية من فئات ( )1 ،5 ،10 ،20من الدينار ،نظرا
الزدياد الطلب على تلك الفئات لتوزيع «العيادي»
خالل فترة عيد الفطر.
وي ــوف ــر «الـ ـم ــرك ــزي» ه ــذه ال ـخــدمــة بــالـتـعــاون
مــع اتـحــاد مـصــارف الـكــويــت ،وشــركــة الخدمات
المصرفية اآللية المشتركة (كي-نت) ،والمجمعات
الـتـجــاريــة ال ـمــذكــورة ،عـبــر وض ــع أج ـهــزة سحب
آلي مزودة بالفئات المذكورة ،لتغطية متطلبات

المواطنين والمقيمين من مختلف األوراق النقدية
خالل فترة العيد.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ه ــذه ال ـخــدمــة شـهــدت
تــرح ـي ـبــا وإق ـ ـبـ ــاال ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة مــن
الجمهور ،حيث وفرت عليه عناء الحصول على
الـفـئــات المختلفة مــن األوراق الـنـقــديــة ،السيما
الصغرى التي ال تتوافر عادة في أجهزة السحب
اآللي.
وزود «ال ـم ــرك ــزي» الـبـنــوك الـمـحـلـيــة فــي وقــت
سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة،
ليتسنى تــو فـيــرهــا للجمهور فــي ف ــروع البنوك
المنتشرة في مناطق دولة الكويت.

ق ــد ت ـك ــون واق ـع ــة ت ـحــت ضغط
ً
تراجع الطلب نسبيا من شريحة
الوافدين بسبب انخفاض عدد
الملتحقين بعائل فيما يخص
األســر الوافدة (الــذي قد يقلص
الطلب على الشقق الكبيرة).
وارت ـف ــع الـتـضـخــم فــي قطاع
الـ ـغ ــذاء والـ ـمـ ـش ــروب ــات – وهــو
ّ
مـكـ ّـون يشكل  17فــي المئة من
س ـلــة م ــؤش ــر س ـعــر الـمـسـتـهـلــك
– إل ـ ــى أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى لـ ــه فــي
سبعة أشهر ،لكنه مع ذلك بقي
ً
منخفضا عند  1.0في المئة في
مارس بعد أن بلغ  0.1في المئة
في ديسمبر.
وي ـعــزى ه ــذا االرت ـف ــاع ،الــذي
يــرجــع بـشـكــل كـبـيــر إل ــى تأثير
التراجع الحاد في تضخم سعر
األسـمــاك والـمــأكــوالت البحرية
قبل سنة ،فيما تباطأ االنحدار
ً
ف ــي أس ـع ــار ال ـخ ـض ــروات قليال
ً
أخيرا.
وعـلــى الــرغــم مــن أن تضخم
ً
س ـعــر الـ ـغ ــذاء كـ ــان أك ـث ــر تـقـلـبــا
ً
ً
أخ ـي ــرا ،فــإنــه ك ــان ثــابـتــا بشكل
شامل ما بين السنتين والثالث
سنوات األخيرة ،عند معدل 0.1
فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سنوي
منذ الربع األخير من .2016
وكــان السبب الرئيسي وراء

ذلــك التراجع في أسعار الغذاء
العالمية التي انخفضت بشكل
ً
طفيف ،لكن التقلب كــان أيضا
ً
منخفضا بفعل أشكال مختلفة
مــن الــدعــم الـحـكــومــي وتـحــديــد
األسعار.

تضخم متضارب
ك ـ ــان ال ـت ـض ـخ ــم فـ ــي ال ـف ـئ ــات
ً
األســاس ـيــة م ـت ـنــوعــا ،إذ ارتـفــع
ف ــي أربـ ــع ف ـئــات ف ـقــط م ــن أصــل
عشر فــي مــارس بالمقارنة مع
ديسمبر ،وكان االرتفاع األعلى
ف ــي ف ـئــة االت ـ ـصـ ــاالت (ارت ـف ـعــت
بـ ــواقـ ــع  1.0فـ ــي ال ـم ـئ ــة لـتـصــل
إل ــى  6.0ف ــي ال ـم ـئ ــة) ،وف ــي فئة
الـمــابــس (ارتـفـعــت بنسبة 0.9
لتصل إلــى  0.4في المئة) التي
شهدت ثاني شهر إيجابي على
ال ـتــوالــي بـعــد تسعة أشـهــر من
االنكماش.
وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،كــانــت
ه ـنــاك تــراج ـعــات مـلـحــوظــة في
مجموعة ا لـخــد مــات المتنوعة
(تراجعت بنسبة  0.8في المئة
ل ـت ـص ــل إلـ ـ ــى  0.5-فـ ــي ال ـم ـئ ــة)
والـتـعـلـيــم (ت ــراج ــع بنسبة 0.5
في المئة إلى  1.9في المئة) التي
تــراجـعــت بسبب تــأثـيــر ارتـفــاع

أتــاح بيت التمويل الكويتي
(بيتك) لعمالئه خدمة التحويل
بالجنيه المصري إلى جمهورية
م ـصــر ال ـعــرب ـيــة ،ب ـعــد أن كــانــت
عملية تحويل األموال إلى مصر
تقتصر على الدوالر.
وج ـ ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة «بـ ـيـ ـت ــك»
بإضافة الجنيه المصري كعملة
ت ـحــويــل أجـنـبـيــة ج ــدي ــدة على
أن ـظ ـم ـتــه ،ض ـمــن إط ـ ــار حــرصــه
على تعزيز خدماته المصرفية
لشرائح عمالئه ،السيما الجالية
ال ـم ـص ــري ــة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر أك ـبــر

ال ـج ــال ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة ع ـ ــددا فــي
الكويت.
وبـ ـ ــات اآلن ب ـم ـق ــدور ع ـمــاء
«بـيـتــك» إج ــراء الـتـحــويــات الى
م ـص ــر بــال ـج ـن ـيــه مـ ـب ــاش ــرة مــن
ح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة إل ــى
ح ـس ــاب ــات ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن ب ــأي
ب ـنــك كـ ــان ع ـلــى م ـ ــدار ال ـســاعــة،
بـ ـس ــرع ــة أك ـ ـبـ ــر وتـ ـكـ ـلـ ـف ــة أق ـ ــل،
باستخدام الخدمات المصرفية
ع ـب ــر اإل نـ ـت ــر ن ــت ،KFHonline
أو الـهــواتــف الــذكـيــة أو الـفــروع
المصرفية.

ضـ ـم ــن ب ــرن ــامـ ـج ــه ال ـم ـم ـيــز
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادف إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة كــل
ق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ف ــرح ــة
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال بـ ـشـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان
الفضيل ،نظم البنك التجاري
زيارة لقطاع شؤون العمليات
بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة ال ـم ــرك ــزي ــة
للعمليات– ب ــوزارة الداخلية،
وذلــك لمشاركة موظفي قطاع
ش ـ ــؤون ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـمــركــزيــة
( )112بـ ــالـ ــوزارة اإلفـ ـط ــار في
الشهر الفضيل بإقامة مأدبة
ً
إفطار ،وذلك تقديرا لجهودهم
الـمـبــذولــة فــي تشغيل وإدارة
غـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـم ــرك ــزي ــة
ف ــي ك ــل األوق ـ ـ ــات ،وخـصــوصــا
ف ــي س ــاع ــات ال ـ ــذروة ف ــي شهر
رمضان.
وجاءت هذه الزيارة في إطار
الـتــواصــل ال ــذي يـحــرص عليه
البنك مع كل شرائح المجتمع،
واهـ ـتـ ـم ــام ــه ال ـك ـب ـي ــر ب ـج ـهــود
القائمين على األمن بمختلف
ق ـ ـطـ ــا عـ ــات وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة،
ً
وإيـمــانــا منه بــأن المسؤولية
االجتماعية منهج عمل يهدف
إلى خدمة مؤسسات المجتمع
ال ـم ــدن ــي ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى خــدمــة
الوطن والمواطن.

وفــي هــذا الـسـيــاق ،صرحت
ن ــائ ـب ــة ال ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام– ق ـطــاع
التواصل المؤسسي في البنك،
أمــانــي الـ ــورع« :تــأتــي مشاركة
أسرة البنك التجاري لموظفي
غـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـم ــرك ــزي ــة
( )112بـ ـم ــأدب ــة اإلفـ ـ ـط ـ ــار فــي
إطـ ـ ــار األن ـش ـط ــة وال ـف ـعــال ـيــات
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة الـ ـت ــي يـنـظـمـهــا
ال ـب ـن ــك خ ـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
ً
وان ـطــاقــا مــن إيـمــانــه بأهمية
ً
دع ـ ــم م ــوظ ـف ــي األم ـ ـ ــن ت ـق ــدي ــرا
ً
وعرفانا لجهودهم وإخالصهم
وع ـطــائ ـهــم الـمـسـتـمــر وال ـ ــذود
ب ـج ـه ــوده ــم ووقـ ـتـ ـه ــم فـ ــي كــل
األوقات من أجل حماية وطننا
الغالي الكويت».
وتابعت الورع كاشفة الدور
المهم الذي تضطلع به اإلدارة
ال ـم ــرك ــزي ــة لـلـعـمـلـيــات وغــرفــة
العمليات الـمــركــزيــة بــالــوزارة
لجهة تلقي البالغات والتقارير
الـمـهـمــة م ــن األج ـه ــزة األمـنـيــة
ً
والـجـهــات األخ ــرى ،فـضــا عن
تلقي الـبــاغــات مــن الجمهور
والمؤسسات والهيئات العامة
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدة فـ ــي ذات
الوقت الطابع العائلي والودي
ال ــذي اتسمت بــه هــذه الــزيــارة

أع ـلــن «األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد» في
ال ـث ــان ــي وال ـع ـش ــري ــن م ــن مــايــو
الـ ـج ــاري أس ـم ــاء الــراب ـح ـيــن في
السحب األسبوعي على جوائز
الـ ـحـ ـص ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي ،ح ـســاب
السحب على الجوائز اإلسالمي
األول فـ ــي ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ،إذ ي ـق ــدم
ل ـع ـمــائــه أك ـب ــر عـ ــدد م ــن فــرص
للفوز على مدار العام من خالل
ما يزيد على  850جائزة سنويا.
وأسـفــر السحب عــن حصول
الــرابــح ف ــادي عيسى المحمود
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة
الـكـبــرى بقيمة  10.000ديـنــار،
باإلضافة إلى حصول  20فائزا
على  1000دينار لكل رابح وهم:
أحمد عبدالله الشرقاوي ،نزيه
يــوســف أبــوعــاصــي ،علي خالد
علي مرزوق ،عبدالله عبدالسيد

الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي ،خـ ــالـ ــد س ـل ـي ـمــان
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،خ ـل ـي ــل عـ ـل ــي ح ـج ــي،
مشعل عبدالله المطيري ،هنادي
محمد ال ـطــواري ،خيرية حيدر
حسين ،محمد حمد المطيري،
عبدالله جــاســم الــدمـخــي ،وفــاء
حمد ع ـبــدالــرزاق ،خــالــد نزهان
الشمري ،انجيال ديـقــوا بيريز،
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم عـ ـل ــي ع ـ ـبـ ــاس ،نـبـيــل
إب ــراه ـي ــم م ـح ـمــد ،جـعـفــر حسن
خ ـم ـي ــس ،ع ـ ـ ــادل ج ـع ـف ــر ،نـبـيــل
جـ ــوزيـ ــف ك ـ ـتـ ــران ،ح ـم ــد حـســن
أحمد.
ويـ ـتـ ـي ــح ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ل ـع ـم ــاء
البنك الدخول في السحب على
جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة
 250.000د.ك ل ـل ــرا ب ــح ،وا ل ـتــي
ت ـم ـك ـن ــه م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق أح ــام ــه
وتطلعاته .هــذا بــاإلضــافــة إلى

توقع انخفاض التضخم
على الــرغــم مــن أنــه فــي رأينا
ل ــم يـتـغـيــر تــوقــع الـتـضـخــم في
األس ـ ـ ـ ـ ــاس ع ـ ــن ذي ق ـ ـبـ ــل ،ف ـقــد
خفضنا توقعنا للتضخم في
 2019من  2.0في المئة إلى 1.5
في المئة بسبب البيانات التي
جاءت أقل من المتوقع في الربع
األول مــن  – 2019مــع إمكانية
مزيد من التراجعات.
ً
لكن ذلك مازال يمثل ارتفاعا
ع ــن ت ـض ـخــم ال ـس ـن ــة ال ـمــاض ـيــة
ال ـب ــال ــغ  0.6ف ــي ال ـم ـئــة فبعض
العوامل السلبية التي ضغطت
على التضخم في  2018تتراجع
ً
تدريجيا.
ويتوقع أن يتراوح التضخم

لقطة جماعية
وال ـت ـج ـمــع ع ـلــى م ــأدب ــة إف ـطــار
خالل شهر رمضان المبارك.
وف ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،عـبــر
مدير اإلدارة العامة المركزية
ل ـل ـع ـم ـل ـي ــات– الـ ـعـ ـقـ ـي ــد أح ـم ــد
ال ـع ــازم ــي ،ع ــن ش ـكــره العميق

وتقديره إلدارة «التجاري» لهذه
ال ـم ـب ــادرة ال ـتــي ح ــرص الـبـنــك
عـلــى ال ـق ـيــام بـهــا وم ــا لـهــا من
أثر في نشر الوعي االجتماعي
وث ـقــافــة الـمـشــاركــة بـيــن فئات
ً
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي ،م ـش ـيــدا

ببصمة «التجاري» الواضحة
في هــذا المجال التي تتجسد
من خالل دعمه لكل القطاعات
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى خ ــدم ــة ال ــوط ــن
والمواطن.

«الوطني» يوفر خدمة العيادي
بأجهزة السحب المتنقلة

ولفت السميط ،في تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إل ـ ـ ـ ــى أن «بـ ـيـ ـت ــك»
يواصل دوره في إدارة سيولة
البنك بالشكل األمثل ،وتسعير
ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة وال ــودائ ــع،
وت ـح ــدي ــد أسـ ـع ــار ب ـيــع وشـ ــراء
الـ ـعـ ـم ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ي ــوم ـي ــا،
لـ ـتـ ـع ــزي ــز قـ ـ ــدراتـ ـ ــه ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
أسعار تنافسية وخدمات عالية
الجودة لعمالئه.
أحمد السميط

«المتحد» يعلن فائزي السحب األسبوعي
على «الحصاد» اإلسالمي
السحب الشهري على جائزة بـ
 100.000د.ك.
ولـ ـع ــل مـ ــن أب ـ ـ ــرز ال ـم ـم ـي ــزات
التي يقدمها البرنامج لعمالئه
الـسـحــب عـلــى جــوائــز الـعـيــديــن
لعمالئه الذين يسعدون بالفوز
ف ـ ــي الـ ـعـ ـي ــدي ــن ،حـ ـي ــث ي ـح ـظــى
الــرابـحــون مــن عمالء «المتحد»
بجائزة بـ  100,000د.ك في الفطر
واألضحى.
وتـتـضـمــن ج ــوائ ــز الـحـصــاد
 21جائزة أسبوعية تتكون من
ج ــائ ــزة ك ـب ــرى بـقـيـمــة 10,000
دينار ،باإلضافة إلى  20جائزة
قيمة كل منها  1000دينار.
وفـ ـض ــا ع ــن ب ــاق ــة ال ـج ــوائ ــز
الجذابة ،يحصل عمالء الحصاد
اإلس ــام ــي عـلــى أربـ ــاح سنوية
مـ ـت ــوقـ ـع ــة ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس ع ـقــد

ارت ـف ــع خ ــال ال ـس ـنــة الـمــاضـيــة
بسبب قوة الدوالر الذي يرتبط
به الدينار على األغلب.

األساس عند حوالي  2في المئة
لباقي السنة وأن يبلغ معدله ما
ي ـقــارب مـعــدل الـسـنــة الماضية
البالغ  1.9في المئة.
وتتضمن العوامل التي يمكن
أن ترفع توقع التضخم تراجع
الـ ــدوالر األمـيــركــي ال ــذي يــؤدي
إلى تراجع الدينار (لترتفع بذلك
أسـعــار ال ــواردات) كذلك ارتفاع
إنفاق المستهلك بسبب النمو
القوي لإلقراض.
وتتضمن العوامل التي يمكن
أن تخفض توقع التضخم تجدد
ال ـتــراجــع ف ــي إيـ ـج ــارات السكن
بـ ـسـ ـب ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـم ـس ــاك ــن
الـشــاغــرة وانـخـفــاض التضخم
األ سـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــي إذا ك ـ ـ ـ ــان ا لـ ـنـ ـم ــو
ً
االقتصادي متواضعا.

«التجاري» يشارك موظفي «الداخلية» في «اإلفطار»

«بيتك» :تحويل األموال بالجنيه إلى مصر
عبر اإلنترنت أو الفروع المصرفية
وق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـخــزانــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» أح ـم ــد
ال ـس ـم ـيــط إن «ب ـي ـت ــك» زاد عــدد
العمالت المتاح التحويل بها
ال ـ ــى دول الـ ـع ــال ــم ،ل ـت ـصــل ال ــى
 28عـمـلــة أجـنـبـيــة ،مـضـيـفــا أن
ذلــك يتماشى مع استراتيجية
البنك في تطوير خدمة العمالء
بمختلف شرائحهم ،وتوسيع
شبكة التحويل لتصبح خدمات
«ب ـي ـتــك» أك ـث ــر م ــاء م ــة ،وتـلـبــي
ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
المتغيرة لدى العمالء.

األسـعــار فــي الفترة نفسها في
السنة الماضية.
وكان سبب تراجع التضخم
في مجموعة الخدمات المتنوعة
ّ
مكون العناية الشخصية ،الذي
يتضمن المجوهرات.
وب ـش ـك ــل م ـن ـف ـصــل ،الحـظـنــا
ً
أيضا تراجع التضخم ّفي مؤشر
سعر الجملة ،الذي يمثل أسعار
ال ـج ـم ـل ــة ب ـي ــن الـ ـش ــرك ــات (ق ـبــل
بلوغها المستهلكين).
إذ تـ ــراجـ ــع ت ـض ـخ ــم أس ـع ــار
الـجـمـلــة م ــن  1.3ف ــي الـمـئــة في
ديسمبر إلى  0.8في المئة فقط
في مــارس على أســاس سنوي،
وأص ـ ـبـ ــح اآلن ن ـص ــف مـ ــا ك ــان
عليه حين بلغ الــذروة عند 1.9
في المئة في سبتمبر الماضي.
وتـعـتـبــر ه ــذه األرقـ ـ ــام محل
اهتمام ألنها يمكن أن تشير إلى
درجــة الضغوطات التضخمية
ً
الـ ـق ــادم ــة – خ ـص ــوص ــا لـلـسـلــع
المصنعة األساس.
ً
وإجماال ،بلغ تضخم أسعار
ً
الجملة محليا ( 0.6فــي المئة)
أقل من التضخم المستورد (1.0
ف ــي ال ـم ـئــة) ،مـمــا يـشـيــر إل ــى أن
الضغوطات السعرية الضعيفة
ال ترجع فقط إلــى سعر صرف
الــديـنــار ال ـقــوي نسبيا ،وال ــذي

الــوكــالــة ،وهــو مــا يجعل
الـحـســاب مفيدا لألسرة
ولـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــدخ ـ ــري ـ ــن ب ــوج ــه
ع ــام م ــن خ ــال تحقيقه
لـلـعــديــد مــن الـمـمـيــزات،
وهـ ــو م ــا ي ـل ـقــى تـقــديــر
ال ـ ـع ـ ـم ـ ــاء ،سـ ـ ـ ـ ــواء مــن
الجدد أو الحاليين.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـحــد
األدن ــى للمشاركة واالسـتـفــادة
من السحوبات  100د.ك ،تؤهل
العميل للحصول على فرصتين
ل ــدخ ــول ال ـس ـحــب ،وال ـت ــي تــزيــد
ح ـ ـ ـتـ ـ ــى  30.000فـ ـ ــر صـ ـ ــة ف ــي
السحب ،باإلضافة الى الحصول
على أرباح سنوية مثمرة.
وت ـت ـي ــح كـ ــل  50دي ـ ـنـ ــارا فــي
ح ـســاب الـعـمـيــل فــرصــة واح ــدة
للمشاركة فــي الـسـحــب ،بشرط

أن ي ـحــافــظ ع ـلــى رصـ ـي ــده م ـ ّـدة
ّ
 15يوما على األقــل قبل تاريخ
ا ل ـ ـس ـ ـحـ ــب ،و كـ ـلـ ـم ــا زادت م ــدة
االح ـت ـف ــاظ زادت ف ــرص دخ ــول
السحب لكل  50دينارا.
ويتم إج ــراء السحوبات كل
يوم أربعاء في «األهلي المتحد»
بالكويت أو بالبحرين ،بناء على
خطة السحب ،وفي أيام األعياد
أو العطالت الرسمية يتم تأجيل
السحب ليوم العمل التالي.

ميثم السالم

فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ح ـ ـ ــرص ـ ـ ــه ع ـل ــى
مـ ـش ــارك ــة عـ ـم ــائ ــه فـ ــي جـمـيــع
األعياد والمناسبات ،يوفر بنك
الكويت الوطني أجهزة سحب
آلي متنقلة ،لتوفير أوراق النقد
الـجــديــدة «ال ـع ـيــادي» بمناسبة
عيد الفطر ،حرصا منه على أن
يكون األقرب دائما إلى عمالئه
في جميع أماكن تواجدهم.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـسـ ـح ــب
المتنقلة أمــس توفير العيادي
مـ ــن ف ـئ ــة ال ــديـ ـن ــار و 5دن ــان ـي ــر
و 10دن ــان ـي ــر ،ف ــي ال ـع ــدي ــد من
الـمـحــافـظــات وال ـم ـنــاطــق ،على
فـ ـت ــرتـ ـي ــن مـ ـ ــن ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ح ـتــى
السادسة عـصــرا ،ومــن الثامنة
مساء إلى الثانية عشرة صباحا
خالل شهر رمضان.
وع ـلــى م ــدار األس ـب ــوع يــوفــر
الـبـنــك س ـحــوبــات ال ـع ـيــادي من
خالل جهاز الصراف التفاعلي
في مجمع األفنيوز على فترتين،
من الحادية عشرة صباحا إلى
السادسة مساء ،ومــن السابعة
والـنـصــف مـســاء حـتــى الثانية
والنصف صباحا.
بهذه المناسبة ،قال مسؤول
إدارة أجهزة السحب اآللــي في
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي مـيـثــم
ال ـ ـسـ ــالـ ــم« :دأب بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت

الــوطـنــي على مـشــاركــة عمالئه
فرحة األعياد ،من خالل توفير
خدمة سحوبات العيادي عبر
أجهزة السحب اآللــي المتنقلة
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـشــر ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
المحافظات والمناطق ،حرصا
م ــن الـبـنــك عـلــى راحـ ــة عـمــائــه،
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع اه ـت ـم ــام ــات ـه ــم
المختلفة».
وأكــد السالم جاهزية شبكة
أجهزة السحب اآللي لدى البنك
الس ـت ـق ـب ــال ع ـط ـل ــة الـ ـعـ ـي ــد ،مــن
خالل قيام موظفين مختصين
بتغذية ماكينات الصرف خالل
أيــام العطل ،استعدادا الرتفاع
عـمـلـيــات الـسـحــب مــن األج ـهــزة
لـ ــزيـ ــادة ع ـم ـل ـيــات ال ـس ـح ــب مــن
ال ـع ـمــاء خ ــال ف ـت ــرات األع ـيــاد
والمناسبات.
وأشار إلى أن أجهزة السحب
اآللــي في بنك الكويت الوطني
مستعدة بشكل مستمر لتلبية
مـتـطـلـبــات ال ـع ـم ــاء ،سـ ــواء في
األي ــام الـعــاديــة أو خــال العطل
والمناسبات ،ويأتي ذلك نتيجة
لـلـنـظــام الـ ــذي تـعـمــل ب ــه شبكة
أجهزة البنك وفق أحدث وأفضل
الـتـقـنـيــات الـمـصــرفـيــة وبــأعـلــى
درجات األمان.
وأض ــاف أن خــدمــة الـعـيــادي

م ـ ــن «ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي» الق ـ ـ ــت إقـ ـب ــاال
كبيرا مــن الـعـمــاء خــال العام
ال ـم ــاض ــي ،ح ـيــث ب ـلــغ إجـمــالــي
عـمـلـيــات سـحــب ال ـع ـيــادي عبر
أجهزة السحب اآللــي المتنقلة
 14668عملية ،بقيمة بلغت 900
ألف دينار.
وي ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الوطني تعزيز موقعه الريادي
في السوق المصرفي ،من خالل
ش ـب ـك ـتــه ال ـم ـصــرف ـيــة الـمـحـلـيــة
األك ـبــر عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت،
حـيــث يـمـتــد ان ـت ـشــار مجموعة
الـبـنــك مــن خ ــال  68فــرعــا على
مـسـتــوى ال ـكــويــت ،إض ــاف ــة إلــى
شـبـكــة مــوس ـعــة تـتـخـطــى أكـثــر
مـ ــن  13أل ـ ــف جـ ـه ــاز م ــن ن ـقــاط
البيع ،منها أكثر من  8000جهاز
بتقنية الدفع قريب المدى ،وهو
أمـ ــر غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ال ـســوق
المحلي.
كـ ـم ــا ي ـت ـم ـي ــز بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي بـ ــأك ـ ـبـ ــر شـ ـبـ ـك ــة مــن
اجـهــزة السحب اآللــي واكثرها
انتشارا على مستوى الكويت،
بـنـحــو  316ج ـهــاز سـحــب آل ــي،
من ضمنها  99جهازا لإليداع
النقدي.

•
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اقتصاد

شكوى إلى هيئة األسواق ووزارة التجارة بشأن
مخالفة «منشآت» قواعد الحوكمة
 %25.81من المساهمين يتحفظون على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة
عيسى عبدالسالم

قــدمــت مـجـمــوعــة تمثل  25.69في
الـمـئــة م ــن مـســاهـمــي شــركــة منشأت
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـع ـق ــاري ــة ،ش ـك ــوى ضــد
أع ـضــاء بمجلس إدارة الـشــركــة ،الــى
هيئة أس ــواق الـمــال ووزارة التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة ،ب ـش ــأن م ـخــال ـفــة قــواعــد
ال ـحــوك ـمــة فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــإب ــراء ذمــة
أعـضــاء مجلس اإلدارة فــي الجمعية
العمومية للشركة ،والتي عقدت في
 16مايو الجاري.
وتضمنت الشكوى ،التي حصلت
«الجريدة» على نسخة منها« :نود أن
نوضح لسيادتكم ما دار في الجمعية
العمومية ،وذلك لقيام أعضاء مجلس
االدارة المالكين لألسهم بالتصويت
ع ـل ــى م ـح ـضــر االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي ال ـب ـنــد
الثالث عشر ،والذي ينص على (اخالء
طــرف أعـضــاء مجلس االدارة وإب ــراء

ذم ـت ـه ــم ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـتـصــرفــاتـهــم
المالية والقانونية عن ادارة الشركة
ل ـل ـس ـنــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  31ديـسـمـبــر
.»)2018
وأضـ ــافـ ــت الـ ـشـ ـك ــوي ،أن ال ـق ــانــون
رقــم  7لعام  2010بشأن إنشاء هيئة
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال والئ ـح ـت ــه الـتـنـفـيــذيــة
وتعديالتهما بالكتاب الخامس عشر
«حــوكـمــة ال ـشــركــات» الـفـصــل التاسع
الـ ـق ــاع ــدة ال ـث ــام ـن ــة (احـ ـ ـت ـ ــرام ح ـقــوق
المساهمين) المادة  9-9البند رقم 2
ينص على «التأكد أنه يحق أن يوكل
غـيــره فــي حـضــور اجـتـمــاع الجمعية
الـعـمــومـيــة ،وذلـ ــك بـمـقـتـضــى توكيل
خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا
ال ـغــرض وال ي ـجــوز ألع ـضــاء مجلس
االدارة االشـتــراك في التصويت على
ق ـ ـ ــرارات الـجـمـعـيــة ال ـع ــام ــة ال ـخــاصــة

ب ــإب ــراء ذم ـت ـهــم م ــن ال ـم ـســؤول ـيــة عن
اداراتـ ـ ـه ـ ــم أو ال ـت ــي ت ـت ـع ـلــق بـمـنـفـعــة
خاصة لهم أو ألزواجـهــم أو أقاربهم
من الدرجة األولى بخالف قائم بينهم
وبين الشركة».
وتابعت« :إن نص الـمــادة صريح،
وهـ ــو عـ ــدم اشـ ـت ــراك أعـ ـض ــاء مجلس
االدارة في التصويت على بند ابــراء
ال ــذم ــة وه ــو م ــا ت ــم ف ـعــا بالجمعية
العمومية ،وفقا لقانون هيئة أسواق
الـمــال ،إذ إن أغلبية الحضور أفــادوا
بأنه ال يجوز االشتراك في التصويت
ألعضاء مجلس االدارة ،وهو ما أيده
ال ـم ـحــامــي ال ـخ ــاص ب ـشــركــة مـنـشــآت
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـع ـق ــاري ــة ال ـح ــاض ــر فــي
الجمعية العمومية ،وعليه تم اعتماد
عدم مشاركتهم بالتصويت».
وذكرت أنه في يوم األحد الموافق

 19مايو  2019تم االعالن في بورصة
الكويت عن نتائج الجمعية العمومية
بـشـكــل م ـغــايــر ل ـمــا ت ــم فـيـهــا بــالـبـنــد
ال ـثــالــث ع ـشــر ،وت ــم االعـ ــان كــالـتــالــي
«البند الثالث عشر :ناقشت الجمعية
اخ ــاء ط ــرف أع ـضــاء مـجـلــس االدارة
وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم
المالية والقانونية عن ادارة الشركة
خ ــال ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة في
 31ديسمبر  ،2018وقد صوت نسبة
قــدرهــا  52.83فــي الـمـئــة بــالـمــوافـقــة،
واعـتــرض مساهمون يملكون نسبة
 25.81في المئة على تصويت األغلبية
وتحفظوا على هذا البند».
وزادت« :انـ ــه ل ـمــا ل ــم يـحـضــر في
الجمعية العمومية من المساهمين،
وله حق التصويت على هذا البند ،اال
الذين يمتلكون  25.81في المئة ،وال

«لوجستيك» :تطوير أكثر من مليون متر
مربع «تخزين» في دول الخليج
●

سند الشمري

أكــد رئيس مجلس إدارة «كي
جي إل لوجستيك» ،جعفر علي ،أن
الشركة تتطلع إلى توسع نطاق
أعمالها على الصعيدين المحلي
واإلقـلـيـمــي ،وفـتــح مـجــاالت أكبر
لنموها مستقبال ،مــع ا سـتـمــرار
اتباع سياسة التطوير والتنويع
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـت ـخ ــزي ــن واإلمـ ـ ـ ــداد
والـ ـنـ ـق ــل وال ـ ــدع ـ ــم ال ـل ــوج ـس ـت ــي،
لضمان تقديم خدمات لوجستية
متميزة ،حسب متطلبات السوق
المحلي والعالمي.
حديث علي جاء خالل اجتماع
الجمعية العمومية العادية ،التي
ع ـقــدت ي ــوم الـخـمـيــس الـمــاضــي،
حيث قال إن «الشركة استمرت في
تعزيز استثماراتها في الشركات
الــزمـيـلــة مــن خ ــال إع ــادة هيكلة
بعض الشركات ،وتعزيز ربحية
شركات أخرى».
وأش ـ ـ ـ ــار عـ ـل ــي إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار
هدف الشركة في تطوير أكثر من
مـلـيــون مـتــر مــربــع مــن المناطق
ال ـت ـخ ــزي ـن ـي ــة ف ـ ــي دول م ـج ـلــس

ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ودخـ ـ ــول
األس ـ ــواق الـنــامـيــة ذات ال ـمــردود
ً
المجزي ،تطبيقا لخطة الشركة
ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق ت ــوس ـع ــات ون ـمــو
ألصول الشركة وعوائدها.
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه تـ ــم خـ ـ ــال ع ــام
 2018تـطــويــر مـســاحــة  200ألــف
متر مربع مــن الـمـخــازن المبردة
والجافة في السعودية ،متمنيا
أن تـ ـص ــل ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل إل ــى
اك ـث ــر م ــن م ـل ـيــون م ـتــر م ــرب ــع من
المخازن المبردة والجافة ،لتلبية
احتياجات عمالء الشركة بالسوق
السعودي ،الــذي يشهد تطورات
اقتصادية إقليمية ستكون األعلى
ً
نشاطا من بين الــدول المجاورة
في المنطقة خالل الفترة المقبلة.
وتــابــع قــائــا إنــه «رغــم تباطؤ
الحركة االقتصادية في  2018فإنه
شهد إرســاء دعائم استراتيجية
الشركة ،واستهداف قطاعات ذات
نمو جيد وعوائد مستقرة».
وأكـ ــد عـلــي أن «مـجـلــس إدارة
الشركة ال يدخر جهدا في سبيل
تطوير أعمالها ،بما يتناسب مع
تطلعات وخطط الـعـمــاء ،ســواء

 183مليون دوالر أرباح «إيكويت»
في الربع األول

جانب من «العمومية»
كــان على المستوى اإلقليمي أو
ال ــدول ــي ،وعـلــى األخ ــص الجيش
األميركي العميل االستراتيجي
لدى الشركة».
وذكــر أن الشركة حققت خالل
عـ ـ ــام  2018صـ ــا فـ ــي ر بـ ـ ــح 5.92
م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،بــرب ـح ـيــة 8.17
فـلــوس للسهم الــواحــد ،فــي حين
ب ـلــغ إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات 41.76
م ـل ـيــونــا م ـق ــارن ــة ب ــال ـع ــام ،2017
حـيــث بـلـغــت  40مـلـيــونــا بــزيــادة
 4.39في المئة.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن إ جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي

موجودات الشركة بلغ نحو 133
مليون د ي ـنــار ،كما بلغ إجمالي
ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن  98مليونا
م ـقــارنــة بــال ـعــام ال ـمــاضــي ،حيث
بـلــغ  96.4مـلـيــونــا ب ــزي ــادة 1.68
في المئة.
وواف ـ ـ ـقـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـلــى
ك ــل ال ـب ـن ــود ال ـ ـ ــواردة ف ــي ج ــدول
األعمال ،وأبرزها المصادقة على
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي
ال ـح ـســابــات ،واع ـت ـمــاد الـبـيــانــات
الـمــالـيــة وال ـح ـســابــات الختامية
للشركة ،وذلك عن السنة المالية

المنتهية في  31ديسمبر .2018
وتمت الموافقة على توصية
م ـج ـلــس اإلدارة ب ـت ــوزي ــع أسـهــم
منحة مجانية بنسبة  5في المئة
م ــن رأس ـ ـمـ ــال ال ـش ــرك ــة ال ـم ـصــدر
والمدفوع بواقع  5أسهم لكل 100
سهم ،وذلك للمساهمين المقيدين
في سجالت الشركة في نهاية يوم
االس ـت ـح ـقــاق ال ـم ـحــدد ل ــه تــاريــخ
.2019/6/18

مؤسس «هواوي» :عالقتنا بالشركات األميركية
ترامب
من
تنفيذي
ألمر
ورقة
تدمرها
لن
ً ً
ً

ً
«استعددنا جيدا لمثل هذه المفاجآت ولن نعاني نقصا كبيرا جدا في التوريدات»
ف ـ ــي آخ ـ ــر ل ـ ـقـ ــاء ل ـ ــه م ـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مــن
اإلعــام ـي ـيــن الـصـيـنـيـيــن ،أم ــس ،لتسليط
الـضــوء عـلــى مــوقــف الـشــركــة فــي مواجهة
األح ــداث المتسارعة التي تواجهها على
خـلـفـيــة ق ــرار الـحـكــومــة األمـيــركـيــة بحظر
العمل مع الشركة ومنع الشركات األميركية
من التعامل معها ،وما تبع ذلك من إعالن
عدد من الشركات األميركية الكبرى كشركة
«غوغل» وقف أعمالها مع هواوي ،أوضح
رن تــزن ـف ـيــه م ــؤس ــس ش ــرك ــة هـ ـ ــواوي أن
ً
مايجري ليس بالمفاجئ تماما ،فالشركة
توقعت حصول معظم هذه السيناريوهات
واستعدت لمثل هذه التحديات ،لكن لربما
كان الجديد في األمــر التسارع الكبير في
وتيرة األحــداث وتتالي مستجداتها على
أكثر من صعيد.
ً
وأوضـ ــح تــزنـفـيــه ،أن مــاي ـجــري حــالـيــا
ً
خارج السيطرة ألنه مدفوع تماما بدوافع
الساسة األميركيين ،وأنــه الينبغي ألحد
بما فيهم اإلعــام لوم الشركات األميركية
التي أعلنت عن وقف تعامالتها مع هواوي
ً
ً
بــاعـتـبــار ذل ــك ك ــان ل ــزام ــا عـلـيـهــم امـتـثــاال
لألمر التنفيذي ،وأن من تقع عليه الالئمة
بالفعل هم السياسيون األميركيون الذين
يـتـبـنــون ه ــذا ال ـم ــوق ــف ،ل ـكــن ق ــد يـكــونــون
وقعوا في خطأ التقليل من شأن هواوي،
ً
فالشركة كانت تعلم تماما أنها ستصل إلى
مفارق الطرق هذه مع الحكومة األميركية،
ً
وخططت سابقا لتكون جاهزة للتعامل مع
مثل هذه األحداث.
وانتهز تزنفيه الفرصة ليشكر الشركات
األميركية على ماقدمته من دعم في مسيرة
ً
تطوير أعمال هواوي على مدى  30عاما،
وق ــال مــن بــاب االع ـتــراف بالجميل ،هناك
العديد من الشركات األميركية التي كان
لها الفضل بوصول هواوي لما هي عليه
من الــريــادة العالمية ،بما فيها الشركات
االستشارية كشركة آي بي أم وأكسنتشر
والشركات التي تزود هواوي بالمكونات
المهمة من أميركا وفي مقدمتها شركات
الرقاقات.
وم ــع تــأك ـيــده ع ــدم الـتـقـلـيــل م ــن تــأثـيــر
قرارات الحكومة األميركية وإرتداداتها  -إن
تأكدت وثبتت  -على بعض أعمال الشركة

رن تزنفيه
كمنتجات المستهلك ،قال تزنفيه ،إنه يثق
ً
تماما بقدرات الشركة وريادتها في مجاالت
ع ــدة ل ــن ت ـتــأثــر بـشـكــل سـلـبــي ك ـب ـيــر ،وأن
ً
التأثير سيكون محدودا لدرجة كبيرة على
أعمال هواوي في مجاالت جديدة وحيوية
كتكنولوجيا الجيل الخامس التي تتربع
ً
هواوي اليوم على عرش ريادتها عالميا،
ولديها ثقة بأن منافسي الشركة لن يمكنهم
اللحاق بركب ريــادة الشركة لهذا المجال
خالل العامين أو الثالثة القادمين.
ك ـم ــا أوض ـ ــح أنـ ــه ح ـت ــى ل ــو ث ـب ــت حـظــر
تــوريــد الـشــركــات األميركية ل ـهــواوي ،فلن
ً
ً
تعاني الشركة نقصا حادا في التوريدات
باعتبار أن لديها البدائل ،فالشركة تعتبر
ا لـيــوم على قائمة المصنعين العالميين
ً
ألكثر المكونات تـطــورا وأهمية ،وتمتلك
كافة القدرات في هذا المجال ،بما في ذلك
ً
إنـتــاج رقــاقــات تفوقت بها فعليا العديد
من الشركات.
واسـ ـتـ ـط ــرد أن ـ ــه فـ ــي ح ـ ــال اس ـت ـطــاعــت
الشركات األميركية الحصول على رخصة
ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـي ــة لـمـتــابـعــة ال ـتــوريــد
لهواوي ،فسيسر الشركة متابعة عالقاتها
الطويلة األمــد مع شركائها من الشركات
ً
األم ـيــرك ـيــة والـ ـش ــراء مـنـهــم مـ ـج ــددا ،وقــد
يكون أمر الحصول على رخصة الحكومة
األميركية ليس باألمر الذي يمكن تحقيقه
ً
بسرعة ،لذا فإننا نعمل حاليا على تطبيق
خطط أعمال المرحلة المؤقتة التي يمكنها
التعامل مع الوضع الراهن ،وتؤكد هواوي

أن عالقاتها مع الشركات األميركية عالقة
وط ـي ــدة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة طــويــل األم ـ ــد ،لن
تدمرها بالتأكيد قطعة ورقية تتمثل بأمر
تنفيذي للرئيس ترامب.
وف ــي إش ــارة واض ـحــة لثقة ه ــواوي من
تفوقها على الواليات المتحدة في مجال
تـكـنــولــوجـيــا الـجـيــل ال ـخــامــس وريــادت ـهــا
الـعــالـمـيــة لـهــذه الـتـقـنـيــة ،ق ــال تــزنـفـيــه أنــه
ً
الي ـع ـل ــم ت ـم ــام ــا م ــا ف ــي م ـخ ـي ـلــة ال ـســاســة
األمـيــركـيـيــن الــذيــن ي ـقــودون الـحـمـلــة ضد
هـ ــواوي ،لكنه يعتقد ب ــأن شــركــة ه ــواوي
يـجــب أال تـكــون مستهدفة مــن الحكومة
األم ـيــرك ـيــة لـمـجــرد نـجــاحـهــا ف ــي الـتـفــوق
على الــواليــات المتحدة فــي تقنية الجيل
الخامس ،أو العتبارات صراعات تجارية
بين الصين وأميركا ،فاألحرى أن يتعاون
الـجـمـيــع وأن ت ـكــون الـحـكــومــة األمـيــركـيــة
منفتحة على الحوار والنقاشات البناء ة
المبنية على حقائق علمية وتكنولوجية،
ال مجرد إدعاءات اليمكن إثباتها بأي دليل.
وعن رؤيته الرتدادات قرارات الحكومة
والشركات األميركية على باقي األســواق،
ذكـ ــر أنـ ــه الي ـع ـت ـقــد بـ ــأن ال ـ ـ ــدول األوربـ ـي ــة
ستمشي على خطا الحكومة األميركية في
التشكيك غير المبرر والمثبت بهواوي أو
ً
حظر أعمالها ،مؤكدا أن شفافية هــواوي
وانفتاحها ليس لهما حدود ،وقد عبرت عن
ً
ً
ذلك مرارا وتكرارا من خالل كافة مديريها
وأنه إن كان لدى أي حكومة أو عميل وجهة
نظر أو مقترح بخصوص أي شكوك حيال

يحق طبقا للقانون تصويت أعضاء
مجلس االدارة في شأن إخالء الطرف
وإبــراء ذمة مجلس االدارة ،اال أن ما
قام به أعضاء مجلس االدارة مخالفة
لـلـمــادة ال ـتــي تــم ذكــرهــا وللحقيقة،
حيث ما تم ذكره أن االغلبية صوتت
بنسبة  52.837فــي الـمـئــة عـلــى بند
إبراء الذمة وتحفظ نسبة  25.817في
المئة على هــذا التصويت ،حيث ان
ذلك يعطي تفسيرا أن نسبة التحفظ
على مشاركة األغلبية بالتصويت،
ول ــم ي ـت ـطــرق ال ــى أن نـسـبــة 25.817
في المئة قد صوتت بعدم إبراء ذمة
أعـضــاء مجلس االدارة ،مما يعطي
انطباعا خادعا للمساهمين ومغايرا
للحقيقة».
وتساءل المساهمون «لماذا لم يتم
ذكر البند بشكل صريح أنه تم ابراء

ذمة اعضاء مجلس االدارة باألغلبية
مع تحفظ مساهمين على ابراء الذمة
بنسبة  25.81في المئة؟».
وطـ ــالـ ــب الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــون ب ــات ـخ ــاذ
اإلجراء الرادع ،وذلك بشطب مشاركة
األعضاء بالتصوبت ليصبح البند
ال ـ ـثـ ــالـ ــث عـ ـش ــر «عـ ـ ـ ــدم اخـ ـ ـ ــاء ط ــرف
وع ـ ـ ــدم ابـ ـ ـ ــراء ذم ـ ــة أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
االدارة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـتـصــرفــاتـهــم
المالية والقانونية عن ادارة الشركة
خ ــال الـسـنــة الـمــالـيــة الـمـنـتـهـيــة 31
ديسمبر  2018بــاالجـمــاع ،مــع طلب
اعــادة االفصاح عن محضر اجتماع
الجمعية ا لـعــا مــة ا ل ـعــاد يــة للشركة،
وف ــق مـقـتــرح الـبـنــد الـمـعــدل ،تعزيزا
لـمـبــدأ االف ـص ــاح والـشـفــافـيــة وحفظ
حقوق األقلية».

أعمال الشركة ،فالشركة ستكون سعيدة
ً
جدا بالوقوف عند مثل هذه األمور للتحقق
منها ومناقشتها بشكل علمي ومنطقي،
خــارج نطاق أي من المحفزات أو الدوافع
السياسية.
ومن أهم األمور التي أكد عليها تزنفيه
خــال حديثه مــع اإلعالميين فــي التعبير
عن موقف الشركة القوي واستعدادها ألي
مفاجآت وثقتها بالمستقبل ،هي الخلفية
القوية للشركة ومابنته على مدار سنوات
طــويـلــة ف ــي م ـجــال الـبـحــث وال ـت ـطــويــر ،إذ
اعتبر هذا المجال من المقومات الكبيرة
ونـقــاط الـقــوة الـتــي تستند إليها الشركة
بالنظر لالستثمارات الكبيرة التي تضخها
ف ــي ال ـب ـحــوث األســاس ـيــة والـمـتـخـصـصــة،
وهــي ب ــذور جـيــدة ت ــذرع فــي بيئة خصبة
أثبتت جدارتها مــرات عديدة وأتــت أكلها
ً
جـ ـي ــدا ،ك ـمــا ه ــو الـ ـح ــال ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
الجيل الخامس التي ساهمت هواوي في
تـطــويــرهــا وتــربـعــت عـلــى ع ــرش ريــادتـهــا
ً
عــالـمـيــا بفضل جـهــود الـبـحــث والتطوير
المبكر ،وقد ساهمت بوضع أكثر من  27في
المئة من مقاييسها ومعاييرها العالمية،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ت ـمــديــد مـهـلــة ال ـح ـظــر 90
ً
يوما «ال تعني الكثير بالنسبة لنا فنحن
مستعدون بها أو بدونها» ولــدى هواوي
اليوم أكثر من  26مركز للبحث والتطوير
في مختلف دول العالم ،وأكثر من  700عالم
رياضيات و 800عالم فيزياء و 120عالم
كيمياء يعملون لــدى هــواوي ويحاولون
الوصول الكتشافات تقنية جديدة تشكل
عالمات فارقة في مستقبل خدمة البشرية.
وفي سؤال له حول خطة الشركة لتغيير
ن ـهــج ح ـمــات ـهــا اإلع ــام ـي ــة والـتـســويـقـيــة
فــي مواجهة التحديات الحالية وضمان
ثبات ثقة عمالء الشركة بها خارج السوق
الصيني ،قــال تزنفيه إن الـشــركــة لــم ولن
تسعى لحل مشاكلها من خــال الحمالت
اإلعــام ـيــة ،بــل مــن خ ــال إث ـبــات مــزيــد من
ج ــدارتـ ـه ــا ع ـل ــى ط ــري ــق ت ــوف ـي ــر خ ــدم ــات
وم ـن ـت ـجــات نــوع ـيــة وذات ق ـي ـمــة مـضــافــة
بالنسبة لـلـعـمــاء ،والـسـهــر عـلــى تحقيق
أهداف أعمالهم وخططهم االستراتيجية.

أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة إي ـك ــوي ــت
للبتروكيماويات ،أمس ،نتائجها
المالية للربع األول من عام ،2019
حيث بلغت األرباح قبل احتساب
الـ ـف ــوائ ــد والـ ـض ــرائ ــب واإله ـ ــاك
واالسـتـهــاك  294مليون دوالر،
مسجلة انخفاضا بنسبة %49
عــن الــربــع األول مــن ع ــام ،2018
حيث بلغت األرباح  577مليونا،
كما بلغت اإليرادات  889مليونا،
م ـقــارنــة ب ــإي ــرادات بـلـغــت 1.241
مليون في الربع األول من ،2018
وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة
.%28
وب ـ ـلـ ــغ صـ ــافـ ــي ال ـ ــدخ ـ ــل ب ـعــد
الضرائب  183مليون دوالر في
الربع األول من عام  ،2019مسجال
انخفاضا بنسبة  ،%57مقارنة
بـ 435مليونا في الربع األول من
العام السابق.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
التنفيذي للمجموعة د .راميش
رام ـ ــاج ـ ـن ـ ــدران« :رغ ـ ـ ــم اس ـت ـق ــرار

م ـع ــدل ن ـم ــو ال ـط ـل ــب م ـن ــذ ب ــداي ــة
العام فإن عدم القدرة على تقدير
ا لــر ســوم الجمركية وتطلعاتها
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة بـ ـصـ ـف ــة ن ــاف ـي ــة
ل ـل ـج ـهــالــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـقـلـبــات
أسـ ـع ــار الـ ـسـ ـل ــع ،أثـ ـ ــرا ع ـل ــى ثـقــة
العمالء».
وأض ـ ـ ــاف رامـ ــاج ـ ـنـ ــدران« :م ــن
جــانــب آخ ــر ف ــإن اسـتـهــاك حجم
مخزون المنتجات  -الــذي ازداد
قـ ـب ــل ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـسـ ـن ــة ال ـص ـي ـن ـيــة
الـجــديــدة  -اسـتـغــرق وقـتــا أطــول
م ــن ال ـم ـت ــوق ــع ،ومـ ــع ذلـ ــك سـجــل
م ـخــزون الـمـنـتـجــات ل ــدى عمالء
المستخدمين النهائيين أد نــى
مـ ـسـ ـت ــوى شـ ـه ــدن ــاه مـ ـن ــذ ف ـت ــرة
طويلة».
وتابع« :يمكن استعادة الثقة
باألسواق عند استبعاد العوامل
الـتــي أسهمت فــي ذل ــك ،وسيظل
ت ــرك ـي ــزن ــا ف ــي اي ـك ــوي ــت مـنـصـبــا
عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز ثـ ـق ــاف ــة ال ـس ــام ــة
ف ــي ع ـم ـل ـيــات اإلنـ ـت ــاج والـمـنـتــج

راميش راماجندران

الموثوق بــه واإلنـتــاج منخفض
التكلفة لتخطي هذه الفترة ،ومن
جانب آخر فإن األعمال اإلنشائية
ألحـ ــدث مـصــانـعـنــا ال ــواق ــع على
الـ ـس ــاح ــل ال ـج ـن ــوب ــي ل ـل ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـس ـيــر وفـ ــق ال ـخ ـطــة،
ومــن المتوقع بــدء تشغيله قبل
نهاية .»2019

«أبل» تعترف
بإبطاء «التجارة» :مراقب التزام
تحديثاتها لآليفون
كويتي في شركات التأمين

اعترفت شركة «أبــل» األميركية بأن
عددا من تحديثاتها الخاصة بأجهزة
«آيـ ـف ــون» ق ــد تـبـطــئ ال ـه ــوات ــف ،واع ــدة
بتحذير المستخدمين فــي ح ــال كــان
لتلك التحديثات أي تأثيرات سلبية.
وأخ ـ ـطـ ــرت «أب ـ ـ ــل» ه ـي ـئــة الـمـنــافـســة
وم ـ ــراق ـ ـب ـ ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق أنـ ـ ـه ـ ــا س ـت ـب ـلــغ
م ـس ـت ـخ ــدم ــي هـ ــواتـ ــف آي ـ ـفـ ــون بـشـكــل
مـفـصــل ،ح ــول كيفية تــأثـيــر البطارية
على سرعة أداء أجهزتهم ،حسبما نقلت
صحيفة «صن» البريطانية.
وستقوم «أبل» بنشر تحذير مرافق
للتحديثات ،إلطالع المستخدمين في
حال ظهور أي تراجع بأداء أجهزتهم،
إن قرروا تنزيلها.

أص ــدرت وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ق ــرارا بــإلــزام
شــركــات الـتــأمـيــن ،والـمــؤسـســات الـتــي ت ــزاول مهنة
سماسرة العقار ،ومجال الذهب والمعادن الثمينة،
والصرافة تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى
العاملة تفيد بتعيين مراقب التزام كويتي.
وأضافت الوزارة ،في بيان صحافي ،أن هذا القرار
يـلــزم الـشــركــات المشار إليها بــالـقــرار الـ ــوزاري رقم
 243لسنة  2019عند تجديد تراخيصها التجارية
بتقديم شـهــادة مــن الهيئة العامة للقوى العاملة،
تفيد بتعيين مراقب التزام ،مؤكدة أنه ال يتم تجديد
ً
الترخيص دون استيفاء هذا المستند ،اعتبارا من
 1يناير .2020

اقتصاد
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ةديرجلا

ً
الذهب مستقر فوق  1280دوالرا بفعل بيانات أميركية
استقرت أسعار الذهب أمس األول ،بعد أن ارتفعت
فوق  1280دوالرا في الجلسة السابقة ،في الوقت
الــذي دفعت فيه بيانات أميركية ضعيفة الــدوالر،
لينزل من أعلى مستوى في عامين ،وأثارت مجددا
آم ــاال ب ــأن يخفض مجلس االحـتـيــاطــي االت ـحــادي
(البنك المركزي األميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
واس ـت ـقــر ال ــذه ــب ف ــي ال ـم ـعــامــات ال ـف ــوري ــة عند
 1283.21دوالرا لألوقية (األونصة) ،بعد أن صعد 1.1
في المئة ألعلى مستوى في أسبوع عند 1287.23
دوالرا في الجلسة السابقة .والذهب مرتفع  0.5في
المئة منذ بداية األسبوع.

وتراجع الذهب في العقود األميركية اآلجلة 0.2
في المئة إلى  1283.10دوالرا.
وع ــادة مــا يــدعــم خفض أسـعــار الـفــائــدة الــذهــب،
إذ إنــه يقلص تكلفة الفرصة البديلة على حائزي
الـمـعــدن الـثـمـيــن ،ال ــذي ال ي ــدر ع ــائ ــدا ،لـكــن الــذهــب
ي ـت ـع ــرض ل ـض ـغ ــوط فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إذ إن
المستثمرين يفضلون ال ــدوالر األمـيــركــي فــي ظل
تصاعد التوترات التجارية بين الصين والواليات
المتحدة.
والمعدن األصفر منخفض نحو  5في المئة منذ
المس ذروة  10أشهر في فبراير عند  1346.73دوالرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،نزلت الفضة
 0.1في المئة إلى  14.54دوالرا لألوقية ،بينما ارتفع
ال ـبــاديــوم واح ــدا فــي الـمـئــة إل ــى  1324.35دوالرا.
ويتجه البالديوم صوب االرتفاع  1.1في المئة على
أساس أسبوعي ،وهو أول صعود في أربعة أسابيع.
وزاد البالتين  1.5فــي المئة إلــى  805دوالرات
لــأوقـيــة ،بـعــد أن الم ــس أدن ــى مستوياته مـنــذ 15
فبراير عند  791دوالرا في الجلسة السابقة .ويتجه
البالتين صــوب تكيد خـســارة للجلسة الخامسة
على الترتيب.
(رويترز)

economy@aljarida●com

بورصة عمالت «رقمية»
تطلب الحماية من اإلفالس
أعلنت بورصة « »Crytptopia Limitedالنيوزيلندية للعمالت
الرقمية التقدم بطلب لحمايتها من اإلفالس ،وحماية أكثر من
 300ألف حساب لديها حول العالم.
وأفادت الشركة بأن هذا الطلب يأتي بعد أن استولى قراصنة
فــي وق ــت ســابــق ه ــذا ال ـعــام عـلــى عـمــات رقـمـيــة لــديـهــا بقيمة
تزيد على  16مليون دوالر .وكــان قراصنة اخترقوا البورصة
الـنـيــوزيـلـنــديــة واس ـتــولــوا عـلــى مـحــافــظ رقـمـيــة مـخــزنــة داخــل
«كريبتوبيا» ،خالل يناير  ،2019وسرقوا أصول العمالء.

أوتار

١٩

سيرة

ljarida.com

سيرة

@a

il
tawab
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امتلك المطرب صالح
ً
ً
الحريبي صوتا مميزا
ساعده في أداء أصعب
األلوان الغنائية.

٢١

٢٠

مسك
وعنبر

٢٤

من المقرر أن تعرض
لم ينبس الفنان أحمد
كادت وجبة «جمبري»
زكي ببنت شفة أمام لجنة مسرحية «عودة ريا وسكينة»
فاسدة تناولها الفنان
خالل عيد الفطر على مسرح
محمود المليجي أن تودي االختبار وعقد لسانه،
عبدالحسين عبدالرضا في
وارتبك وتلعثم.
بحياته.
منطقة السالمية.

أينوز يحصد الجائزة الكبرى لفئة «نظرة ما»
في «كان» وماستروياني أفضل ممثلة
نال فيلم "الحياة الخفية ألوريديش غوسماو" للبرازيلي
كريم أينوز الجائزة الكبرى في فئة "نظرة ما" على هامش
دورة عام  2019من مهرجان "كان" السينمائي.
ّ
و قــال المخرج لــدى تسلمه ا لـجــا ئــزة" :أ هــدي هــذا الفيلم
ّ
لكل النساء في العالم وللممثالت اللواتي تعاونت معهن".
ويروي فيلم "الحياة الخفية ألوريديش غوسماو" قصة
شقيقتين تعجزان عن تحقيق أحالمهما بسبب ضغوطات
المجتمع البرازيلي في الخمسينيات القائم على مفاهيم
ذكورية.
وتمنح جوائز هذه الفئة التي تقام على هامش فعاليات
م ـه ــرج ــان "كـ ـ ــان" ق ـب ــل  24س ــاع ــة م ــن ال ـك ـش ــف ع ــن نـتــائــج
المسابقة الرسمية.
ً
و شــارك فى "نظرة مــا" هــذه السنة  18فيلما  ،من بينها
تسعة هي األولى لمخرجيها.
و تــرأ ســت لجنة التحكيم المخرجة والممثلة اللبنانية
نادين لبكي التي نالت في عام  2018جائزة لجنة التحكيم
في "كان" عن فيلمها "كفرناحوم".
ً
وقالت لبكي :على الرغم من أن السياسة لم تؤد دورا في
اختيارات هــذا العام فــإن الحصول على جائزة من " كــان"
يبعث برسالة قوية.

وأضافت "كل تقدير في مثل هذه المنصات الكبيرة يكون
له صدى أعلى بكثير".
ونــالــت الـمـمـثـلــة الـفــرنـسـيــة ك ـيــارا مــاسـتــرويــانــي جــائــزة
أ ف ـضــل أداء ع ــن دور هـ ــا ف ــي " شــا م ـبــر ( "212ا ل ـغــر فــة )212
للفرنسي كريستوف أونوريه.
وتؤدي الممثلة في الفيلم دور امرأة تخون زوجها تغادر
المنزل وتمضي ليلة في فندق تستعرض فيها مجريات
حياتها.
ُ
وك ّرم فيلمان إسبانيان هما "ستأتي النيران" ألوليفييه
الش ـيــه (ج ــائ ــزة لـجـنــة الـتـحـكـيــم) و"ح ــري ــة" ألل ـب ــرت سـيــرا
(جائزة لجنة التحكيم الخاصة).
ً
وح ــاز الــروســي كــانـتـيـمـيــر بــاالغــوف ( 27عــامــا) جــائــزة
أفضل إخراج عن فيلمه الثاني "بيانبول" (فتاة كبيرة).
وحظي فيلم "زو جــة أ خــي" للمخرجة والممثلة الكندية
مــن أص ــل تــونـســي مـنـيــة شـكــري بـتـنــويــه خ ــاص مــن لجنة
التحكيم.
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت مـجـلــة "ف ــاراي ـت ــي" إن الـفـيـلــم بـمـنــزلــة
"ميلودراما رائعة عن النساء الالئي لديهن استقالل عقلي
كامل" وتم عرضها في "شكل المع وألوان مشبعة بالجرأة
وأصوات خصبة".

سبايس غيرلز تبدأ جولة إعادة لم الشمل في دبلن
بـ ــدأت أربـ ــع ع ـض ــوات م ــن ف ــرق ــة "سـبــايــس
غـيــرلــز" الـغـنــائـيــة ،ال ـتــي كــانــت تـضــم خمس
عضوات ،جولة إعادة لم الشمل في العاصمة
األيرلندية دبلن.
وأطـ ـلـ ـق ــت س ـب ــاي ــس غـ ـي ــرل ــز-ب ــدون "ب ــوش

سبايس" أو فيكتوريا بيكهام الحفل األول
ً
ً
مـ ــن ب ـي ــن  13حـ ـف ــا م ــو س ـي ـق ـي ــا بــأ غ ـن ـي ـت ـهــن
الناجحة "سبايس أب يور اليف" عالوة على
عرض لأللعاب النارية ،حسبما ذكرت وكالة
أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية.

وتـجـمـعــت إي ـمــا بــونـتــون وج ـيــري هــورنــر
وم ـيــانــي ب ــراون وم ـيــانــي شـيــزولــم الــائــي
كــن يحملن أ سـمــاء بيبي سبايس وجينجر
سـ ـب ــاي ــس وسـ ـ ـك ـ ــاري سـ ـب ــاي ــس وسـ ـب ــورت ــي
س ـبــايــس ،عـلــى ال ـم ـســرح لـلـمــرة األولـ ــى منذ
سبعة أعوام في "كروك بارك" في دبلن.
وكــانــت ع ـضــوات الـفــرقــة أك ــدن فــي فـبــرايــر
ً
ً
ا لـمــا ضــي أ نـهــن يعتزمن ا لـعـمــل مـعــا مـجــددا
ف ــي "ف ـ ــرص ج ــدي ــدة" ب ـعــد ن ـحــو ع ـقــديــن مــن
انفصالهن.
ووصلت فرقة "سبايس جيرلز" إلى عالم
الشهرة عــام  1996بأغنيتهن "وا ن ــا بــي" ثم
واصلن النجاح على المستوى العالمي عبر
سلسة من األغاني مثل "هو دو يو ثينك يو
ار" و"تو بيكوم  "1و"فيفا فور إيفر" كما أن
الفرقة شاركت في فيلم حمل اسم "سبايس
وورلد".
ي ــذك ــر أن عـ ـض ــوات ال ـف ــرق ــة ان ـف ـص ـلــن ع ــام
ً
 ،2000ث ــم ع ــدن لـلـعـمــل م ـع ــا م ــن جــد يــد في
جولة فنية بأوروبا والواليات المتحدة عام
ً
 ،2008وكانت آ خــر مــرة عملن فيها معا في
ختام فعاليات دورة األلعاب األولمبية بلندن
في عام  ، 2012وشاركت بيكهام مع الفرقة
في المرتين.
(د ب أ)

كيارا ماستروياني

«صندوق المخاطر» تسرد حكاية ملك
يدفع أوالده لخوض مغامرة صعبة

أفيش مسرحية «صندوق المخاطر»

فرقة سبايس غيرلز

جيفري راش

هارفي واينستاين

كوينتن تارانتينو

راش يحصل على تعويض
بـ  1.36مليون دوالر

اقتراح تصالح في
فضائح واينستاين

جائزة «بالم دوغ» لكلبة
في فيلم لتارانتينو

حصل الممثل األسترالي الحائز جائزة "أوسـكــار"
جيفري راش على تعويض بقيمة  1.1.36مليون دوالر
أميركي عقب الفوز بقضية تشهير أقامها ضد صحيفة
نشرت مقاالت تتهمه بارتكاب تصرفات جنسية غير
مالئمة.
و كــان مايكل وينجني قاضي المحكمة االتحادية
في سيدني خلص إلى أن راش تعرض للتشهير بسبب
المقاالت التي تم نشرها عام .2017
(د ب أ)

طـ ـ ــرح اقـ ـ ـت ـ ــراح بـ ـح ــل ودي ل ـف ـض ـي ـحــة ال ـم ـن ـتــج
السينمائي األمـيــركــي هــارفــي واينستاين المتهم
باعتداءات ،ربما تصل قيمته إلى  44مليون دوالر.
ً
ووفقا لهذه األنباء ،فإن منتج هوليود السابق
ً
واينستاين " 67عاما" ومجلس إدارة شركة ستوديو
الـسـيـنـمــا ال ـت ــي ش ـ ــارك ف ــي تــأسـيـسـهــا ات ـف ـق ــوا مع
الضحايا المحتملين وهيئات المحاكم على تسديد
مبلغ  44مليون دوالر كتعويضات ودية.
"د ب أ"

ف ــازت الكلبة بــرانــدي الـتــي تــرافــق ب ــراد بيت في
فيلم "وانس آبن ايه تايم  ...إن هوليوود" من إخراج
كــويـنـتــن تــارانـتـيـنــو الـجـمـعــة ب ـجــائــزة "ب ــال ــم دوغ"
ً
ألفضل كلب فــي فيلم بعدما أدت دور رئيسيا في
حبكة العمل.
وقــال تارانتينو ،وهو يتسلم جائزة "بالم دوغ"
خ ــال م ــراس ــم أق ـي ـمــت ع ـلــى ال ـش ــاط ــئ" :أه ـ ــدي هــذه
الجائزة إلى ممثلتي الرائعة براندي".
(أ ف ب)

يستعد ا لـمـخــرج عبدالله خــا لــد عبدالقدوس
لتقديم مسرحية "صندوق المخاطر" خالل عطلة
عيد الفطر المقبل على مسرح جمعية اإلصالح
االجتماعي بمنطقة الروضة.
وقال عبدالقدوس في تصريح صحافي أمس،
إن المسرحية تحكي قـصــة مـلــك يـضــع أغـلــى ما
يملك فــي صـنــدوق ويعطيه ألبـنــائــه ،ويخبرهم
بأن مفتاح هذا الصندوق موجود في بالد بعيدة،
وأن الحصول على المفتاح مرهون بذهاب األبناء
األربعة في رحلة صعبة ومحفوفة بالمخاطر في
سبيل الظفر بهذه المكافأة.
وأضــاف عبدالقدوس أنــه ضمن هــذا السياق،
تبدأ المغامرة فيقرر األبناء االمتثال لرغبة والدهم
متسلحين بالعزيمة لمجابهة جميع المخاطر
التي ستعترض طريقهم في هذا المشوار ،وتمضي
األح ـ ــداث خ ــال  9م ـشــاهــد مـلـيـئــة بــال ـم ـغــامــرات
والمفاجآت إضافة إلى بعض األحداث التي تغرس
القيم النبيلة في نفوس المشاهدين.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـمــؤثــرات الـمـسـتـخــدمــة في
الـمـســرحـيــة ،أوض ــح أن الـعـمــل يتضمن مــؤثــرات
ً
ابتداء من الديكورات الجميلة واإلضاءات
كثيرة،
ال ـخ ــاص ــة والـ ـخ ــدع ال ـب ـصــريــة وب ـع ــض األج ـه ــزة
ً
الـمـطـلــوبــة م ــن خـ ــارج ال ـكــويــت خ ـصــوصــا لـهــذه
المسرحية" ،ونأمل أن نكون وفقنا إلى حد يرضي
المشاهدين والمسؤولين عن العمل".
وع ــن الـجــديــد فــي الـعـمــل ،أف ــاد ب ــأن "صـنــدوق
المخاطر" تعد أول مسرحية يقدمها فريق هادف
لإلنتاج الفني والمسرحي بالحوار المباشر في
مسرح الروضة ،في حين األعمال السابقة كانت
حواراتها مسجلة "بــاي بــاك" ،كما أن المؤثرات
والديكورات المستخدمة متطورة أكثر من السابق،
ً
وأيضا تعتبر هذه المسرحية طويلة في وقتها
بالنسبة للمسرحيات السابقة.

وحول األعمال السابقة لفريق هادف المسرحي،
ـدوس أن ال ـف ــري ــق قـ ــدم ال ـع ــدي ــد من
ذكـ ــر ع ـب ــدال ـق ـ ً
المسرحيات بداية من عام  2013وهي "حكاية علي
بابا" و"رحلة السندباد" و"عالم األحالم" و"سندباد
في جزيرة الظالم" و"الفريج" و"همبه ...همبه".
وقــال "إنـنــا أتممنا االسـتـعــدادات للمسرحية،
ً
ً
وس ـن ـجــري ال ـي ــوم ع ــرض ــا خ ــاص ــا ل ـلــوقــوف على
مستوى العمل إضافة إلى تلمس بعض األخطاء
التي قد تواجهنا في عروض العيد".
يـتــألــف فــريــق الـعـمــل مــن مجموعة فنانين في
مقدمتهم الفنان عبدالله عبدالقدوس ،وسالم العلي،
ومحمد عبدالعزيز ،وعبدالله المعتوق ،وحسين
دشتي وسالم الشطي ،ويشهد العمل مشاركة عدد
من األطفال ،والمسرحية من تأليف وإخراج :عبدالله
عبدالقدوس ،إنتاج فريق هادف المسرحي ،والعمل
برعاية استراتيجية من الهيئة العامة للشباب.
ً
وتــأتــي هــذه األع ـمــال المسرحية تـمــاشـيــا مع
األهداف الرئيسة لفريق هادف ،المرتكزة على خلق
حالة من االندماج بين الطفل والمسرح وكيفية
التعامل مع تقنيته من خــال حــوار يعتمد على
مـفــردات سلسة وقريبة إلــى ذهــن الطفل ،وغاية
ً
ً
العرض أوال وأخيرا رسم البسمة على وجه الطفل،
وإعطاء النصيحة لألطفال في كل مشهد بلمسة
ً
كوميدية بعيدا عن التهريج واالبتذال.
وكانت مسرحية "همبه ...همبه" التي عرضها
فريق هادف في الفترة األخيرة ركزت على القيم
معان،
اإلنسانية بكل ما تحتوي هذه الكلمة من
ٍ
وشارك في العمل كل من الفنان بشار عبدالله،
ع ـبــدال ـلــه ع ـب ــدال ـق ــدوس ،وم ـح ـمــد عـبــدالـعــزيــز،
وصالح الدرع ومجموعة من الشباب.
ويـحــرص فــريــق ه ــادف فــي كــل أعـمــالــه على
التحاور مع الطفل من االندماج معه ومراعاة
نفسيته.
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توابل ةديرجلا

ثقافات

هبة الفقي :الشعر ديوان العرب وال أعترف بقصيدة النثر
«ظاهرة الشللية آفة مجتمعنا العربي ...والخاسر الوحيد هو األدب»

التلفزيون
ورمضان

رفضت الشاعرة المصرية هبة الفقي ،االعتراف بقصيدة النثر وتساءلت في حوار أجرته معها
ً
"الجريدة"" :لماذا على النثر أن يكون قصيدة ويرتدي ثوبا غير ثوبه؟" .وأكدت الشاعرة التي برق
نجمها في مسابقة برنامج "أمير الشعراء" اإلماراتية في نسختها األخيرة ،أن الشعر سيظل
ديوان العرب ،معتبرة أن "الشللية" هي آفة الوسط الثقافي العربي ...وإلى نص الحوار:
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

ال ُبد أن يكون اإلبداع
فقط محور الحركة
الثقافية في أوطاننا

ـت فـ ـ ـ ــي ك ـل ـي ــة
● تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــر ج ـ ـ ـ ِ
ـت إلــى
ـ
ه
ـ
ج
ـ
ت
ا
ال ـتــرب ـيــة ...فـكـيــف
ِ
عالم الشعر؟
 الـشـعــر أت ــى قـبــل ال ــدراس ــةالجامعية بوقت طويل ،وربما
ً
شهدت مرحلة الجامعة نضجا
ً
ً
ش ـع ــري ــا وح ـ ـضـ ــورا أك ـث ــر مما
ً
قبلها ،ولذلك أعتز بها كثيرا.
ودراسـ ـ ــة ع ـلــم ال ـن ـفــس تـقــوم
على تفسير السلوك اإلنساني
وال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــوص داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـفـ ــس
اإلنسانية ،والشعر هو الريشة
الـ ـت ــي ت ــرس ــم م ــا بــال ـن ـفــس مــن
مـ ـش ــاع ــر م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ف ـكــاه ـمــا
يـ ـخ ــاط ــب الـ ـنـ ـف ــس وي ـت ـغ ـل ـغــل
ً
داخلها ،وأحبهما معا.
● ت ـ ـ ـك ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــر
الكالسيكي ،لـمــاذا لــم تجربي
الــولــوج إلــى قصيدة الـنـثــر ،أم
أنك ال تعترفين بها؟
 ال شك أني أعترف بالنثر،فهو لون مميز من ألوان الكتابة
األدبية واإلبداعية وله تاريخه
ورواده ،ورغــم هــذا ال يمكن أن
ً
أراه شعرا .ليس لتفوق الشعر
على النثر ،ولكن ألن لكل منهما
مـيــزاتــه الـتــي تـمـيــزه عــن غيره
وأس ـل ــوب ــه وأس ــاس ـي ــات ــه ،وأن ــا
ل ـس ــت مـ ــع خ ـل ــق ك ــائ ــن مــركــب
منهما .والسؤال الذي أسأله أنا
هنا :لماذا على النثر أن يكون
ً
ق ـص ـي ــدة ويـ ــرتـ ــدي ث ــوب ــا غـيــر
ثــوبــه! هــل كلمة قـصـيــدة تزيد
َ
النثر قــوة أو جماال من وجهة

نظر من يطلقون هذا المسمى؟!
وصلت إلى خوض
● كيف
ِ
مسابقة "أمير الشعراء"؟
 قدمت للمسابقة بعد طلباألص ــدق ــاء والـمـقــربـيــن ورغـبــة
زوج ـ ـ ـ ــي وأم ـ ـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فــي
اش ـتــراكــي ب ـهــا ،وت ــم اخـتـيــاري
مع  150آخرين من ضمن آالف
المشاركات المقدمة لنخوض
أول مـ ــرح ـ ـلـ ــة ،وه ـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
الـلـجـنــة م ـب ــاش ــرة ،ح ـيــث تمت
إجــازتــي باإلجماع من أعضاء
الـلـجـنــة ،بـعــدهــا ت ــم اخـتـيــاري
ألك ــون ضـمــن األرب ـع ـيــن الــذيــن
ي ـخــوضــون اخ ـت ـبــار االرت ـج ــال
المباشر أمــام اللجنة ،ووفقت
بفضل الـلــه حـتــى وصـلــت إلــى
مرحلة العشرين وهــي مرحلة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة ال ـت ــي
تـمــت عـلــى م ــدار عـشــر حلقات
ع ـل ــى م ـس ــرح ش ــاط ــئ ال ــراح ــة،
وص ـ ـلـ ــت ف ـي ـه ــا بـ ــدعـ ــم زوج ـ ــي
وأهلي وجمهوري وكل األحبة
إل ــى الـمــرحـلــة الـنـهــائـيــة ضمن
ال ـش ـع ــراء ال ـفــائــزيــن بــال ـمــراكــز
األولــى في المسابقة .وحقيقة
كـ ـن ــت أتـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ــى
المراكز األولى ،ثقة بتوفيق الله
ً
ً
وإيمانا بما أقــدمــه ،واستنادا
إلــى الجهد ال ــذي بذلته ألصل
ل ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــان وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــون قـ ــدر
المنافسة به ،وعلى قدر التفاف
جمهور الشعر حولي.
● ك ـي ــف ت ـن ــام ــت ت ـجــرب ـتــك

هبة الفقي
مــع كــل إص ــدار جــديــد لــك على
مستوى اللغة وتقنية الكتابة
وموضوع القصيدة؟
 أترك هذه اإلجابة للمتلقي،ً
ً
ســواء كــان نــاقــدا أو قــارئــا ،أما
بــال ـن ـس ـبــة ل ــي ف ـل ـكــل م ــن ه ــذه
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات مـ ـحـ ـب ــة خ ــاص ــة
ع ـنــدي ،هــي كــأطـفــالــي لــذلــك ال
أفرق بينها ،وأشير هنا إلى أن
مــوضــوعــات القصائد منوعة
في كل ديــوان ،ولكل منها لغة
ت ـم ـيــزه ،وب ـق ـلــب األم ق ــد أمـيــل
إل ــى األخ ـي ــر "ثـ ــورة ق ـلــب" فهو
األحدث.
● أيهما يمثل ديوان العرب
ً
حاليا :الشعر أم الرواية؟
 الشعر سيظل ديوان العربل ـمــا يـتـمـيــز ب ــه م ــن قـ ــدرة على
اسـتـيـعــاب الـتــاريــخ واألح ــداث
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاعـ ــر بـ ـشـ ـك ــل ج ـم ــال ــي
متقن ...يميل له كل من يمتلك
ً
ً
حسا مرهفا ويتلمس الجمال

والـمـعــرفــة والـحـكـمــة وم ــا إلــى
ذلك مما يقدمه الشعر بأسلوب
ال يـتـكــرر ل ـغ ـيــره ،وبــالـطـبــع ال
أق ـل ــل م ــن الـ ــروايـ ــة ف ـهــي تملك
م ـ ـكـ ــانـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــارزة فـ ـ ــي الـ ـثـ ـق ــاف ــة
البشرية.
● ب ـ ـ ــرأي ـ ـ ــك ،مـ ـ ــا ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة
المزعجة فــي الــوســط الثقافي
العربي؟
 أعتقد أن ظاهرة "الشللية"إن ص ــح ال ـم ـص ـط ـلــح ه ــي آف ــة
كـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ـ ــت وك ـ ـ ـ ـ ــل وس ـ ـ ـ ـ ــط ف ــي
مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـن ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي ،ف ـف ــي
كـثـيــر م ــن الـتـجـمـعــات األدب ـيــة
وال ـمــؤس ـســات الـثـقــافـيــة نجد
تكرار اختيار نفس األشخاص
للظهور بنفس األماكن ونفس
ال ـه ـي ـئ ــات ،وربـ ـم ــا ي ــأت ــي ذل ــك
لـمــا يملكونه مــن عــاقــات مع
أص ـحــاب الـمـكــان أو القائمين
عليه ،أو ربما مصالح متبادلة،
والخاسر الوحيد بالطبع هو
األدب.

هي بالفعل ظاهرة مزعجة،
لكن ال نغفل أن هناك مؤسسات
ت ـ ـس ـ ـعـ ــى إلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات
اإلبداعية التي كتب عليها أال
ت ـخ ــرج إلـ ــى الـ ـن ــور وأن تــأخــذ
فــرصـتـهــا كـغـيــرهــا ،حـتــى وإن
قلت هذه المؤسسات فالبد أن
ندعمها ونقدم لها كل التقدير
والثناء ،وفي النهاية ال ُبد أن
ي ـكــون اإلبـ ـ ــداع ف ـقــط ه ــو سيد
الحدث ومحور الحركة الثقافية
في أوطاننا.
● حــدثـيـنــي ع ــن مـشــروعــك
ا لـشـعــري ا ل ــذي تعكفين عليه
اآلن؟
 مشروعي الذي أعكف علىً
خــروجــه إلــى الـنــور قــريـبــا هو
مجموعتي الـشـعــريــة الــرابـعــة
ال ـتــي أتـمـنــى أن ت ـكــون خطوة
جديدة ناجحة بإذن الله ،فأنا
اآلن أعكف عليها واقتربت من
نهايتها بفضل الله وتوفيقه.

بطاقة تعريف
الشعر هو الريشة
التي ترسم ما في
النفس من مشاعر
احد كتبها

● حصلت هبة الفقي على ليسانس التربية
في علم النفس من جامعة "عين شمس" ،وهي
ع ـضــوة ات ـحــاد ك ـتــاب م ـصــر ،وع ـضــوة اتـحــاد
كتاب وأدباء اإلمارات ،وعضو جمعية حماية
الـلـغــة الـعــربـيــة فــي إمـ ــارة ال ـشــارقــة ،وعـضــوة
مجلس أمناء مؤسسة الكرمة للتنمية الثقافية
واالجتماعية في القاهرة.
● نالت جائزة المركز السادس في مسابقة
أمـيــر الـشـعــراء بموسمها الـثــامــن  ،2019كما

حصلت على جائزة المركز األول في مسابقة
مهرجان همسة الــدولــي للفنون واآلداب فئة
الشعر العمودي لعام .2017/ 2016
● شــاركــت فــي دي ــوان مؤسسة عبدالعزيز
سعود البابطين الثقافية للطفل (إيالن) ،كما
ً
شاركت في ديوان "القدس" الصادر أيضا عن
المؤسسة ،وشاركت في ديوان "روائع صفوة
األدباء" الصادر عن منتدى صفوة األدباء في
الكويت.

د .خالد عبداللطيف رمضان

عـ ـ ــادة تـ ـ ـ ــزداد مـ ـش ــاه ــدة ال ـت ـل ـف ــزي ــون فـ ــي رمـ ـض ــان،
و هــذه ا لـظــا هــرة ال تختص بها الكويت فقط ،فالبالد
العربية تشاركنا فــي اإل قـبــال على مـشــا هــدة البرامج
التلفزيونية المعدة خصيصا للشهر الكريم .و عــادة
ما تستأثر المسلسالت الدرامية بمتابعة المشاهدين،
لذلك تحتشد شركات اإل نـتــاج الفني إلنجاز أعمالها
قـبــل ح ـلــول الـشـهــر الـفـضـيــل ،كـمــا تـسـتـعــد الـمـحـطــات
التلفزيونية إلنتاج مسلسالتها أو الشراء من شركات
اإلنتاج ،وتستدرج عروض شركات اإلعالن للحصول
ع ـلــى حـصـتـهــا م ــن اإلع ــان ــات ال ـت ــي ت ـت ـنــاســب م ــع ما
تقدم من مسلسالت ،ومن يشارك فيها من نجوم لهم
حضورهم الجماهيري.
وتـلـفــزيــون الـكــويــت كـغـيــره يـكـلــف بـعــض الـشــركــات
باإلنتاج ،وفق نظام المنتج المنفذ ،كما يشتري إنتاج
ش ــرك ــات أخـ ــرى ،ل ـكــن ه ــل وف ــق تـل ـفــزيــون ال ـكــويــت في
اختياراته؟ وما أهدافه من خالل بث هذه المسلسالت
بخالف التسلية؟ وهل من أهداف تلفزيون الدولة تقديم
التسلية فقط فــي ز مــن امتأل فيه الفضاء بالمحطات
الخاصة التي تتنافس فيما بينها لتسلية المشاهدين؟
وه ــل تــدقــق ال ـج ـهــات الـمـكـلـفــة بــال ـشــراء بــالـقـيــم الـتــي
تـحـمـلـهــا ه ــذه الـمـسـلـســات س ــواء كــانــت إيـجــابـيــة أو
سلبية؟ إن المتابع لما يقدم على شاشة التلفزيون في
رمضان يــدرك بسهولة أن ال أحد معني باإلجابة عن
مثل هذه التساؤالت ،وال نجد من يقوم باستبيانات
الستطالع آراء المشاهدين فيما يفضلون ،و مــا هي
البرامج التي يقبلون على مشاهدتها وتقييمهم لما
يقدم .وما نتابعه في وسائل التواصل من نقد للبرامج
ال ـتــي يـقــدمـهــا ال ـت ـل ـفــزيــون ،دل ـيــل وع ــي لـلـمـشــاهــديــن،
ونشوء نقد مواز للنقد الفني من قبل المتخصصين،
فهو نقد شعبي وأصبح كل فرد بإمكانه أن يطل على
متابعيه في تويتر أو إنستغرام أو فيسبوك ،ويبدي
رأيه بما شاهد ،وخاصة في المسلسالت التلفزيونية
كونها تحظى بالشعبية ،ومعظم اآلراء المتداولة ال
تصب في مصلحة ما يقدمه تلفزيون الدولة ،خاصة
ما يقدم بعد اإلفطار من أعمال تحاول استدرار ضحك
المشاهدين ،لكن لألسف ال ينال المشاهدون منها إال
الكدر ،لما تتضمنه من مشاهد مملة ومكررة لسنوات،
م ــع تـغـيـيــر اس ــم ال ـع ـمــل وب ـع ــض ال ــوج ــوه ال ـم ـشــاركــة.
وبرامج المسابقات الساذجة ليست بأفضل حــال ،ال
شــك فــي أن هــذه األع ـمــال بــذلــت فيها جـهــود لفنانين
يملكون القدرات لتقديم ما هو أفضل ،وصرفت أموال
عــا مــة ،واستهلكت و قـتــا مــن المشاهدين .لـمــاذا نقدم
ه ــذه الـمـسـتــويــات الـهــزيـلــة ون ـحــن نـمـلــك مـخــزونــا من
التجارب المميزة ،ولدينا طاقات فنية مميزة في كل
مـفــردات العمل التلفزيوني وا لــدرا مــي؟ إذن مشكلتنا
ليست في القدرات إنما في االختيارات غير الموفقة،
وليت المسؤولين في وزارة اإلعالم يتابعون ما يقدم
على شاشة التلفزيون ليحكموا بأنفسهم على مستوى
ما يقدم ،والذي ال يليق بدولة الكويت ،وال بتاريخها
الثقافي والفني وقدرات أبنائها.

حصاد

قائمة قصيرة لجائزة نجيب محفوظ
وزيادة قيمتها المادية

اليوحة :حاولت أن أقدم للمبدع الكويتي ما يستحقه

ً
خالل حفل تكريمه بالمرسم الحر تقديرا لمسيرته في خدمة الثقافة والفنون
فضة المعيلي

● القاهرة  -محمد الصادق

شهد المرسم الحر أمسية
تكريمية لألمين العام
للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب السابق
المهندس علي اليوحة.

ً
اليوحة مكرما في المرسم الحر
وســط أجــواء من المحبة والتقدير
أق ـ ــام ف ـنــانــو ال ـم ــرس ــم ال ـح ــر غبقتهم
ال ـس ـنــويــة ال ـت ــي خـصـصــوهــا لـتـكــريــم
األم ـ ـي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـل ـم ـج ـلــس
ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب
م .علي اليوحة ،تعبيرا عن امتنانهم
لما قــدمــه مــن رعــايــة دام ــت على مــدار
ثماني سنوات.
حـضــر الـغـبـقــة جـمــع م ــن الفنانين
وم ـح ـبــي الـ ـي ــوح ــة ،وت ـخ ـلــل األم ـس ـيــة
تـقــديــم هــدايــا تــذكــاريــة مــن الـحـضــور
ً
ً
ك ـم ـشــاركــة مـنـهــم وت ـكــري ـمــا وعــرفــانــا
لـلـجـهــود ال ـتــي بــذل ـهــا ال ـيــوحــة خــال
مسيرته العملية والوطنية.
وأع ــرب الـيــوحــة عــن سـعــادتــه بهذا
التكريم وشـكــر فناني الـمــرســم الحر

على االحتفالية كما شكر جميع من
ح ـض ــروا م ــن الـمـثـقـفـيــن والـمـبــدعـيــن،
ً
مضيفا " :سعيد أ نـكــم ساهمتهم في
إحياء هذا المبنى الجميل وبث الحياة
فيه من خالل الفنانين الموجودين".
وأشــار إلى أنه خالل فترة تواجده
حاول قدر اإلمكان أن يقدم ما يستحقه
ً
ا لـمـبــدع ا لـكــو يـتــي ،متمنيا للفنانين
األفضل واألحسن في األيــام القادمة،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن قـ ــوة اسـ ـتـ ـم ــراري ــة تـلــك
الفعاليات واألنشطة الثقافية تعتمد
بالدرجة األولى على الفنان نفسه.
من جانبه ،عبر بعض الفنانين عن
تقديرهم وامتنانهم لما قدمه اليوحة
ط ـ ــوال ف ـت ــرة ع ـم ـلــه ،ف ـقــد قـ ــال ال ـف ـنــان
الـقــديــر ســامــي مـحـمــد" :أن ــا شهادتي

في أستاذ علي اليوحه مجروحة ،ألنه
صديق وعزيز علينا ،ونحبه ،وشخص
أدى رســالــة عـلــى أكـمــل وج ــه للثقافة
وحمايتها وإطالقها خارجا بصورة
جميلة بما فيه الفن التشكيلي ،وأعطى
من جهده وقته الكثير لدولتنا الحبيبة
الكويت حتى تبرز بفنانينها وأدبائها
وشـعــرائـهــا" .وتمنى محمد أن يكون
القادم شبيها بعطاء اليوحة ،مشيرا
أن الكويت والدة.
وق ـ ــال ال ـف ـن ــان م ـح ـمــود أش ـك ـنــانــي:
"يؤسفنا أن يغادرنا األخ علي اليوحة،
ف ـق ــد ك ــان ــت ف ـت ــرت ــه ذه ـب ـي ــة بــالـنـسـبــة
ل ـل ـم ـج ـلــس ال ــوطـ ـن ــي ،ودع ـ ـ ــم وش ـجــع
الفنانين عـلــى وج ــه الـعـمــوم ،ومنهم
ً
فنانو المرسم الـحــر" ،مشيرا إلــى أن

الـيــوحــة حـقــق الـكـثـيــر مــن اإلن ـج ــازات
الثقافية سواء مسرحية أو موسيقية
وغيرها ،ونتمنى أن يخطو غيره على
نفس المنوال.
من جانبها ،قالت الفنانة التشكيلية
ابتسام العصفور إن هذا التكريم يأتي
تعبيرا عن "امتناننا لليوحة وما قدمه
لنا ،فقد د عــم وشجع فناني المرسم
الحر" ،أما الفنان فهد الهاجري فأعرب
عــن حــزنــه لــذهــاب الـيــوحــة" ،ول ـكــن إن
ش ــاء ال ـلــه ال ـق ــادم أف ـض ــل ،وكـلـمــة حق
يجب أن تـقــال ،فــإن اليوحة هــو الــذي
أح ـيــا الـحــركــة التشكيلية والـثـقــافـيــة
ف ــي ال ـكــويــت ،وخـ ــدم الـبـلــد بـكــل تـفــان
وإخ ــاص ،وأتـمـنــى لــه فــي كــل حياته
كل التوفيق".

أقــرت الجامعة األميركية بالقاهرة ،عــدة تعديالت على
ج ــائ ــزة نـجـيــب مـحـفــوظ األدبـ ـي ــة ،ال ـتــي تـمـنـحـهــا الـجــامـعــة
سنويا ،تخص زيادة قيمتها المادية الى  3آالف دوالر بدال
مــن أل ــف فـقــط ،وإع ــان قــائـمــة قـصـيــرة بــاألعـمــال المرشحة
لـلـفــوز بــالـجــائــزة ،وذل ــك ألول م ــرة مـنــذ إنـشــائـهــا .وتتألف
الجائزة ،من ميدالية فضية إضافة الى القيمة المادية ،مع
استمرار ترجمة ونشر العمل الفائز ،وإقامة حفل يستقطب
الكتاب والشخصيات المتميزة في الحياة الثقافية المصرية
والعربية.
وتـعـلــن ال ـجــائــزة ه ــذا ال ـع ــام قــائـمـتـهــا ال ـق ـص ـيــرة ،ف ــي 16
سبتمبر المقبل ،على أن تمنح في موعدها السنوي في 11
ديسمبر بالتزامن مع ذكــرى ميالد األديــب العالمي نجيب
محفوظ الحائز جائزة نوبل في اآلداب عام .1988
وأصدرت الجامعة االميركية بيانا شمل تلك التعديالت
وأشارت الى أنه يتم إعالن الرواية الفائزة في ديسمبر خالل
الحفل السنوي ،الذي يضم أبرز الروائيين والمثقفين.
وأعلنت الجامعة أعضاء لجنة التحكيم ،وهــم :إبراهيم
نصرالله وهبة شريف ،وسماح سليم ،وشيرين أبو النجا،
وهمفري ديفيز.
يذكر أن جائزة نجيب محفوظ لآلداب أسستها الجامعة
األميركية عام  ،1996وتقدم إلى أفضل روايــة معاصرة في
آخ ــر سنتين ،ويـتــم اخـتـيــارهــا كــل خــريــف عــن طــريــق لجنة
التحكيم المكونة من  5أعضاء ،وفاز بها منذ انعقادها 15
روائيا بينهم  11مبدعة و 14مبدعا ،منهم  12مصريا و3
فلسطينيين وجزائري ولبنانيان ومغربي وسوريان وعراقي
وسوداني وسعودي.
وذهبت ميدالية نجيب محفوظ للعام الماضي إلى الروائية
السعودية أميمة الخميسي عن روايتها "مسرى الغرانيق
في مدن العقيق".
ُ
وتـعــد "الجامعة األميركية بــالـقــاهــرة" الـنــاشــر الرئيسي
إلص ــدارات نجيب محفوظ باللغة اإلنكليزية منذ أكثر من
ثالثين عاما ،كما أنها مسؤـولة عن نشر حوالي  600إصدار
لمحفوظ ألكثر من  40لغة في أرجاء العالم منذ فاز بجائزة
نوبل لآلداب في عام .1988

•
العدد  / 4127األحد  26مايو 2019م  21 /رمضان 1440هـ

توابل ةديرجلا

أوتار

١٩

صوت جميل أجاد الصعود
الحريبي
صالح
ّ
والنزول على السلم الموسيقي
()٢ - ١

ّ
سجل أول أغنية له خالل عام  1963باستديو الموسيقى في اإلذاعة
ً ً
امتلك المطرب صالح الحريبي صوتا مميزا ساعده على أداء
أصعب األغنيات العربية ،لذلك لم يسجن صوته في قالب
غنائي ّ
معين أو نمط موسيقي وحيد ،أو لهجة بحد ذاتها،
فشدا الحريبي بأغنيات كويتية تراثية وأخرى معاصرة ،كما
غنى بمعظم اللهجات العربية ،ومنها المصرية واللبنانية
غنائية ًمتباينة.
والعراقية وألوان ً
الحريبي يملك رصيدا كبيرا ًفي ذاكرة الجمهور ،فاألغاني
التي أداها على مدى  50عاما ضمنت له مكانة مرموقة لدى

العشاق والمحبين ،كما أنه يصنف ضمن قائمة «المجددين
والمطورين» في مجال األغنية العاطفية ،فقد ساهم في
تطوير هذا اللون الغنائي مع مجموعة من زمالئه.
ّ
وتميز الحريبي بإمكانات كبيرة في أداء الغناء الشرقي األصيل،
وحصل على تذكرة المرور إلى عالم الغناء من بوابة أغنيات
الفنان محمد عبدالوهاب «يا وابور قول لي رايح على فين»،
ثم «عندما يأتي المساء» ،وبعد ذلك وافقت اللجنة المكلفة
بانتقاء األصوات على دخوله إلى التلفزيون.

الحريبي مع منصور الرحباني

من أقواله
اتسم حديث الراحل بالصراحة والشفافية ،فلم يسلك طريق
المجاملة ،ألنه على يقين بأن الفن والمجاملة ال يستقيمان ،ومن
أبرز ما قاله نستعرض هذه األقوال:
• أغنياتي قدمتها عــن اقتناع تــام ،لــذا ال أجــد هناك مفاضلة
بينها.
• أحسست بعطش الناس إلى التراث والماضي .وجدت لديهم
قبوال لتراثنا العريق حينما أقدمه بشكل محبب جميل.
• كانت األغنية الكويتية قديما تقدم كلمات وألحانا ذات قيمة
فنية عالية وتستند إلى إرث مدروس.
• ثمة أصــوات ممتازة ،قد ال تنجح جماهيريا ،لكنها أصوات
مميزة قوية ،فالبد أن تتكفل بها وزارة اإلعالم.

الحريبي يغني في حفل تكريم عبدالمحسن المهنا

الفي الشمري

الحريبي ولد
عام  1945وبرزت
موهبته الغنائية
ً
منذ أن كان طالبا
بمدرسة الخليل
بن أحمد

سجل أغنية «أيامي
راحت» من كلمات
عبدالوهاب محمد
وألحان الموسيقار
محمد الموجي
في القاهرة

يـعــد الـحــريـبــي مــن أشـهــر األصـ ــوات الغنائية
وأعذبها في فترة الستينيات ،واستمر عطاؤه
أكـثــر مــن  50عــامــا ،إل ــى أن اقـتـصــرت مشاركاته
خالل المرحلة األخيرة من حياته على األمسيات
ال ـتــي يـنـظـمـهــا الـمـجـلــس الــوط ـنــي أو الـسـهــرات
التلفزيونية.
ً
لم يتورع عن أداء أصعب األلحان ألنه كان واثقا
مــن إمكاناته الصوتية فهو مــن الــذيــن يجيدون
الصعود والنزول على السلم الموسيقي.
ولــد الحريبي فــي عــام  ،1945ب ــرزت موهبته
الغنائية منذ أن كــان طالبا في مدرسة الخليل
بن أحمد االبتدائية في منطقة كيفان  ،1962حيث
كــان عضوا فاعال فــي النشاط الموسيقي الــذي
تقيمه المدرسة.
وكان الراحل يقول عن هذه الفترة« :جئت من
ً
الزبير وعمري  11عاما ،ووضعوني في الصف
الــرابــع المتوسط بمدرسة الخليل بن أحمد في
كيفان ،وهناك التقيت أستاذي الكبير عبدالرؤوف
إسماعيل ،وفي حفل نهاية العام الدراسي غنيت
«بلدي وخفة» و«هولو» للمطرب شادي الخليج،
ً
وكان الحفل منقوال عبر شاشة التلفزيون.
لكن أذك ــر فــي تلك الـفـتــرة ،أن الـمـخــرج محمد
ً
ا لـسـنـعــو ســي لــم يتقبلني ،متحججا بــأ نـنــي لم
ألبس العقال ،فأعارني مدير التلفزيون آنذاك خالد
ً
المسعود عقاله ،ثم تحجج بأنني ال أمتلك صوتا
ً
جميال قبل أن أغني ،فــأدار ظهره لي ليسمعني،
ّ
فغنيت «عــمــال تجري قبلي وبحري تنزل وادي
تطلع كوبري» ،فانبهر بغنائي ،وبدأت المشوار.

أعجب بها ،فسأله :هل هذا لحنك؟ فرد عليه
المهنا :إنه لحني وكلماتي ،فقال الحريبي له
إنه يريد هذه األغنية ،وحفظها ،وأخبر المهنا
بأنه سيسجلها في اإلذاعة.
وك ــان ــت ت ـلــك ال ـل ـح ـظــات بــالـنـسـبــة لـيــوســف
ال ـم ـه ـن ــا ب ـم ـن ــزل ــة حـ ـل ــم ،وف ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـت ــال ــي
اصـطـحـبــه الـحــريـبــي إل ــى اإلذاع ـ ــة ،وحولهما
ال ـم ـس ــؤول ع ــن ق ـســم الـمــوسـيـقــى ف ــي اإلذاعـ ــة
الكويتية القديمة آنذاك ،إلى الفنان نجيب رزق
الله ،الذي طلب االستماع إلى اللحن ،فأعجب
به ،ووا فــق على تسجيل األغنية في استديو
الموسيقى باإلذاعة الكويتية ،وصاحبتهما
أ ثـنــاء التسجيل ا لـفــر قــة الموسيقية ،ومثلما
كانت األغنية فاتحة خير على الحريبي الذي
انطلق بعدها إلــى آفــاق أرحــب ،لكنها امتدت
إلى كل ربوع الوطن العربي ،كانت بوابة دخول
المهنا رحلة اإلبداع.

جنح الحريبي
إلى األغنية
العاطفية منذ
بداياته

الـمـهـنــا ،و«ي ــا صــاح ـبــي» ،مــن كـلـمــات الشاعر
صقر النصافي واللحن تراثي ،و«هب الهوى
ونــادانــي» ،مــن ألـحــان عبدالرحمن البعيجان
وكلمات الشاعر منصور الخرقاوي.
ومن كلمات أغنية «برق تالال»:
ـرق ت ـ ـ ـ ـ ــاال قـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــز ال ـجـ ـ ـ ــاال
بـ ـ ـ ـ ٍ
واثـره جبيـن صويحبـي واحسبـه بـرق
قـ ــالـ ــوا ك ـ ــذا مـبـسـم هـ ـيـ ــا قـ ـلـ ــت الال
بيـن البـروق وبيـن مبـسـم هـيـا فــرق

تطوير األغنية

«أعز كتاب وصلني»
بعد ذلك استمر في المجال ،ومن األغنيات
ال ـتــي ش ــدا بـهــا الـحــريـبــي فــي بــدايــاتــه أغنية
ب ـع ـن ــوان «أع ـ ــز ك ـت ــاب وصـ ـلـ ـن ــي» ،م ــن كـلـمــات
سـلـطــان عـبــدالـلــه الـسـلـطــان ،وأل ـح ــان يوسف
المهنا .من أكثر أغنيات الحريبي التي نالت
ش ـه ــرة ك ـب ـيــرة ع ـنــد ال ـج ـم ـهــور« ،بـ ــرق ت ــاال»،
م ــن ك ـل ـمــات ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـه ــزان ــي وأل ـح ــان

ساهم في تطوير
األغنية الكويتية
مع مجموعة من
المطربين الشبان

جنح الحريبي إ لــى األغنية العاطفية منذ
بــدا يــا تــه الغنائية ،كانت بدايته متزامنة مع
بداية تطوير األغنية الكويتية ،مع مجموعة
مــن الـمـطــربـيــن منهم ش ــادي الـخـلـيــج ،عــوض
دوخي وغريد الشاطئ.
م ــن األغ ـن ـي ــات ال ـعــاط ـف ـيــة ال ـت ــي ش ــدا فيها
فــي بــدايــاتــه« :هــب الـهــوى ونــادانــي» و«اسـمــك
حبيبي» و«تحريتك» التي كتبها يوسف المهنا
ولحنها ،من كلماتها:
ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــك س ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن طـ ـ ــوي ـ ـ ـلـ ـ ــة
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــف ق ـ ـل ـ ـب ـ ــك ن ـ ـسـ ــانـ ــي
ع ـ ـلـ ــى شـ ــوف ـ ـتـ ــك ك ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ــوم ولـ ـيـ ـل ــه
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــق والـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــي

سـجــل ع ــام  1963أول أغـنـيــة لــه فــي اسـتــديــو
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ب ـ ــاإلذاع ـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ــع ال ـف ــرق ــة
الموسيقية ،بعنوان «ليش بس يعني» ،من ألحان
الفنان يوسف المهنا .وتقول كلمات األغنية:
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــش بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ي ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــي
أنا أشتريك وانت تبيعني
كـ ـن ــت ف ـ ــي األول ح ـب ـي ـبــي
مـ ـ ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ّـرك يـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــرى؟
وأن ــت مــن الــدنـيــا نصيبي
أحـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــك شـ ـ ـ ـن ـ ـ ــو جـ ـ ـ ـ ــرى؟
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــب
أم ـ ـ ـ ـ ــرك عـ ـ ـج ـ ــب وشـ ـغـ ـلـ ـن ــي

حقق ظهوره
في مسلسل «درب
الزلق» الكثير
من المكاسب

ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا لـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ن ـ ـيـ ــامـ ــا
وأن ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـيـ ـن ــي ت ـ ـج ـ ــزي م ـ ـ ــا تـ ـن ــام ــا
ع ـ ـس ـ ــى الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ـ ـ ــردك بـ ــال ـ ـسـ ــامـ ــة
وتـ ـسـ ـلـ ـمـ ـل ــي ي ـ ـ ــا ح ـ ـلـ ــو الـ ـمـ ـع ــان ــي
ال وا حـ ـس ــر ت ــي وش عـ ـ ــاد أ سـ ــوي
فـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــط ال ـ ـح ـ ـشـ ــا نـ ـ ـ ــار تـ ـش ــوي
ح ـ ـب ـ ـي ـ ـبـ ــي م ـ ـت ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ـ ــورك ي ـ ـضـ ــوي
ـام م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــا غـ ـ ـش ـ ــان ـ ــي
ظــــــــ ٍ

أرض الكنانة
اس ـت ـث ـمــر ال ـح ــري ـب ــي وجـ ـ ــوده ف ــي ال ـق ــاه ــرة
لقضاء إجازته السنوية ،فسجل أغنية «أيامي
راحت» ،من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان
الموسيقار محمد الموجي .في الفترة نفسها
سجل أغنية من كلمات الشاعر علي الربعي.

«بلد المحبوب»
حقق ظهور الفنان الراحل صالح الحريبي
في مسلسل «درب الزلق» الكثير من المكاسب،
والسيما أن هذه المشاركة األهم ،ألن المسلسل
يعد األشهر خليجيا واألكثر مشاهدة إلى اآلن،
بالرغم من إنتاجه في منتصف السبعينيات،
إذ غنى الحريبي أغنية «على بلد المحبوب
وديني» ضمن مشهد العرس الذي أقامه قحطة
على نبوية شبشب في مصر.
ومن أجواء األغنية:
على بلد المحبوب وديني
زاد و ج ـ ـ ـ ـ ــدي وا ل ـ ـب ـ ـع ـ ــد كـ ــاو ي ـ ـنـ ــي
ي ـ ــا ح ـب ـي ـب ــى ده أن ـ ـ ــا ق ـل ـب ــى م ـع ــاك
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ل ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــران وي ـ ـ ـ ـ ــاك
تـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي رؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ــي لـ ـ ـ ــك وأنـ ـ ـ ـ ـ ــت تـ ــواس ـ ـي ـ ـنـ ــي
ي ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاي ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا افـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـي ــك
واتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــي ب ـ ـ ـقـ ـ ــربـ ـ ــك وأنـ ـ ــاج ـ ـ ـيـ ـ ــك
وعـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ت ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــى فـ ـ ـ ـ ــي عـ ـيـ ـنـ ـي ــك
اح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــك وانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ــراعـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي
يـ ـ ـ ــا مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـح ـ ــر الـ ـنـ ـي ــل
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي فـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــر خ ـ ـل ـ ـيـ ــل
م ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـبـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل...
ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـل ــد ال ـ ـم ـ ـح ـ ـبـ ــوب ودي ـ ـنـ ــي

«ليش بس يعني»

وكان لتسجيل هذه األغنية ظروف معينة
حدثت قبل التسجيل كان يرويها الراحل ،حيث
زار الملحن يوسف المهنا بمنزله في منطقة
ح ــول ــي ،بــال ـتــزامــن م ــع ن ـشــر خ ـبــر ف ــي إح ــدى
الصحف المحلية عن الحريبي مفاده :ظهور
صوت جديد يغني للمرة األولى في مدرسته
بمنطقة كيفان ،وألن الحريبي يعرف أن المهنا
يعزف على العود ،فقد طلب منه أن يعزف له،
ً
ً
ً
فأسمعه لحنا جميال حديثا وكلمات جديدة

• الفن ليس له وطن ،وال يوجد له تصنيف في بلدان العالم كله،
أحب الفن للفن من دون النظر إلى المردود المادي.
• الفولكلور هو المرآة الصادقة لكل وطن عربي ،وهو الهوية
التي تحدد مالمح هذا البلد ،ثقافته وحضارته ،والبــد لكل
مطرب أن يتأثر به كي يكون مختلفا ومتميزا عن زمالئه في
أرجاء الوطن العربي.
• السبب في تدهور األغنية الكويتية غياب لجان سماع الصوت
واللحن ،وإجازة النصوص التي كانت موجودة سابقا ،ومن
يتحكم اآلن هو شركات اإلنتاج.
• نحن من بدأنا المهرجانات ،أقمنا مهرجان التلفزيون عام
.1982

اللهجة المصرية
وه ـ ـ ــذا الـ ـظـ ـه ــور ت ـك ـف ــل ب ـم ـض ــاع ـف ــة ش ـهــرة
الحريبي ،والسيما أنه يؤدي أغنية مصرية،
وك ــان أن بـهــر الـمـشــاهــديــن بـقــدرتــه عـلــى أداء
اللهجة المصرية بإتقان.
ويـكـفــي الـحــريـبــي ه ــذا ال ـح ـضــور ال ــدرام ــي
ال ـغ ـن ــائ ــي مـ ــن خ ـ ــال ال ـم ـس ـل ـس ــل ،إذ لـ ــم يـكــن
محتاجا إلــى خــوض تـجــربــة درام ـيــة جــديــدة
تمنحه المزيد من الشهرة واالنتشار.

صالح الحريبي في إحدى حفالته

قدرة على التلوين وسهولة االنتقال بين القرار والجواب

الحريبي مع خالد النفيسي

يـ ـق ــول ال ـك ــات ــب ع ـب ــدال ـل ــه م ــدن ــي عــن
ال ــراح ــل صــالــح الـحــريـبــي ،إن ــه صاحب
حنجرة ذهبية لطالما أسعدتنا بألوان
من الغناء الراقي ،فكان صداحا بالصوت
الخليجي ،واألغنية الشعبية والتراثية
والـ ـفـ ـصـ ـح ــى وال ـ ـم ـ ـقـ ــامـ ــات الـ ـش ــرقـ ـي ــة،
ومعها أيضا نماذج منتقاة بعناية من
الـمـخــزون الطربي المصري والعراقي
واللبناني األصيل.
ويـضـيــف « :وإذا ك ــان زمـيـلــه الفنان
ع ـ ـ ــوض الـ ـ ــدوخـ ـ ــي ق ـ ــد تـ ـم ـ ّـي ــز ب ـص ــوت ــه
الرومانسي الهادئ الرخيم ،فإن صالح
الـحــريـبــي ،تميز بـخــامــة صــوتـيــة قوية
جميلة وقدرة فذة على التلوين وسهولة

االنتقال بين القرار والجواب ،مصحوبة
ّ
بحس شجن وأداء تعبيري رفيع .يعتبر
الحريبي ،الــذي بــدأ مسيرته الغنائية
ّ
ف ــي س ــن الـســابـعــة ع ـشــرة وص ـعــد ســلــم
النجاح والتألق خطوة خطوة ،قبل أن
يحقق الـشـهــرة وال ـب ــروز عـلــى الساحة
الفنية خالل ستينيات القرن العشرين،
حجر األســاس في تاريخ الفن الطربي
الكويتي ،وأحد أعمدة الحركة الغنائية
فــي الـكــويــت ومـنـطـقــة الـخـلـيــج الـعــربــي
عموما.
وك ـي ــف ال ،وهـ ــو ال ـ ــذي كـ ــان حــارســا
للتراث الغنائي الكويتي منذ تقديمه
ألغنية «برق تألأل» التي شكلت انعطافا

ف ــي مـسـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة؟ ،وه ــو الـ ــذي قــام
بـتـطــويــر وت ـجــديــد األغ ـن ـيــة الـعــاطـفـيــة
الكويتية على قدم المساواة مع فنانين
من أمثال شادي الخليج وغريد الشاطئ
ّ
وعوض الدوخي؟ ،وهو الذي تمكن من
ال ـج ـمــع ب ـيــن ف ـنــون ال ـح ـضــر كــالـصــوت
الـلـعـبــونــي وف ـنــون ال ـســاحــل كالفجري
وال ـخ ـم ــاري وف ـن ــون ال ـق ــرى كــالـســامــري
وفنون البدو كجرة الربابة والعرضة.
وعن موهبته في الغناء ،يذكر مدني:
«برزت موهبة الحريبي الغنائية منذ أن
كان طالبا في مدرسة الخليل بن أحمد
االبتدائية في منطقة كيفان سنة ،1962
ح ـيــث كـ ــان ع ـض ــوا ف ــاع ــا ف ــي الـنـشــاط

الموسيقي ال ــذي دأب ــت الـمــدرســة على
تقديمه آنذاك .وكان يعشق الغناء ويقلد
كبار المطربين آنــذاك ،مثل عبدالحليم
حافظ ومحمد عبدالوهاب وغيرهما.
كان يدندن بأغنية للفنان عبدالحليم
حـ ــافـ ــظ عـ ـن ــدم ــا لـ ـمـ ـح ــه ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــرؤوف
إسماعيل أحد أهم الموسيقيين العرب
ال ــذي ــن أس ـه ـمــوا ف ــي الـتـلـحـيــن لألغنية
الكويتية ،وك ــان وراء اكـتـشــاف أسماء
غنائية مـهـمــة ،فمنحه فــر صــة بتقديم
األغنية في الحفل الختامي للمدرسة،
وغـنــى صــالــح «ف ــي ي ــوم ،فــي شـهــر ،في
س ـنــة» أم ــام ك ـبــار الـمـســؤولـيــن وبعض
الفنانين ،فأجاد وأبدع.
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توابل ةديرجلا

سيرة

محمود المليجي ...شرير الشاشة ()10-3
ُّ
وجبة روبيان أطاحت أحالمه في تصدر ملصقات األفالم

الثالثين من عمره ،وتتوطد صداقته بغريمه «ملك الترسو» النجم فريد شوقي،
تجاوز الفنان محمود المليجي أصعب فترات حياته عندما طرق أبواب مسرح رمسيس ،ولم يجد سوى
ً
وظيفة «ملقن» وبعدها منحه أستاذه يوسف وهبي أدوارا صغيرة .وتوالت األحداث في الحلقة السابقة ،ويصبحان من أشهر الثنائيات الفنية في تاريخ السينما المصرية.
ليثبت «عمالق الشر» قدميه في عالم التمثيل ،ويحظى بحضور الفت في السينما والمسرح ،وهو دون
القاهرة -أحمد الجمال

{المغامر}
يمنح فريد
شوقي
فرصة العمر
في نقابة
الممثلين

{عمالق الشر}
يعتزل اإلنتاج
السينمائي
بعد {آلو أنا
القطة}

بعد اللقاء األول بين الغريمين
فـ ــي ك ــوالـ ـي ــس م ـ ـسـ ــرح رم ـس ـيــس
جـمـعـتـهـمــا ب ـعــد سـ ـن ــوات {نـقــابــة
الممثلين} .آنـ ــذاك ،ك ــان المليجي
ً
ً
نجما المعا ،وأســس شركة إنتاج
خاصة في عام  ،1947وكان يجهز
لـبــاكــورة إنتاجه فيلم {المغامر}.
وتصادف أن الممثل الشاب فريد
شوقي ذهب إلى النقابة ،ليجلس
م ــع ن ـجــوم ك ـبــار كحسين ري ــاض
وزكــي رسـتــم ،وهـنــاك عــرض عليه
ً
{الشرير} دورا في هذا الفيلم مقابل
 100جنيه ،ون ــال شــوقــي إعجاب
غريمه بأدائه التلقائي ،وخفة ظله.
شهد {المغامر} مباراة تمثيلية
ب ـي ــن ك ــل م ــن ال ـم ـل ـي ـجــي وش ــوق ــي
وس ـ ـ ــراج م ـن ـي ــر ،وب ـف ـض ــل أدائ ـه ــم
المبهر ،تمكن الفيلم من أن يصمد
ف ــي دور ال ـس ـي ـن ـمــا وي ـق ـب ــل عليه
الجمهور رغم الطابع الميلودرامي
لألحداث ،ليغامر المليجي بإنتاج
أفالم أخرى ،وهي {عواطف} 1958
ل ـل ـم ـخ ــرج ح ـس ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ــام ،و{أبـ ـ ــو
الـ ـلـ ـي ــل}  1960ل ـل ـم ـخ ــرج ح ـســام
الدين مصطفى ،و{أل ــو أنــا القطة}
ً
 .1975وبعد ذلك توقف تماما عن
اإلنـتــاج ،وأعلن ندمه على دخوله
هذا المجال.
كــان المليجي {المنتج} يطمح
ف ــي االرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـم ـس ـتــوى اإلن ـت ــاج
السينمائي ،وأدخلته التجربة في
صراع بين ضعف اإلمكانات المادية
وال ـب ـحــث ع ــن مــوضــوعــات ج ــادة،
وتـنــاولـهــا بــرؤيــة مـغــايــرة للنمط
السائد في ذلك الوقت .لكنها كبدته
خسائر مالية ،ووضعته في مأزق
بعد إنتاج الفيلم الكوميدي {ألو
أنا القطة} ،الذي شارك في بطولته
م ــع ك ــل م ــن ن ــور ال ـشــريــف وع ــادل
إم ــام وبــوســي ،لـيـعــود إل ــى عشقه
األول ،كممثل استثنائي في تاريخ
السينما المصرية.
ول ـ ـعـ ــل الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوارات اإلذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـتـلـفــزيــونـيــة ال ـت ــي أج ــري ــت مع
المليجي ،كشفت عن موهبة أخرى،
وه ــي قــدرتــه الـفــائـقــة عـلــى الـســرد
الـ ـمـ ـش ــوق ل ـب ـعــض الـ ـم ــواق ــف فــي
حياته ،واهتمامه بأدق التفاصيل،
وهــي صفات تجتمع في أديــب أو
كاتب روائــي ،وتفسر لماذا اقتحم
{الشرير} مجال كتابة السيناريو
وال ـح ــوار ألف ــام {الـمـغــامــر} 1948
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج حـ ـس ــن رضـ ـ ـ ـ ــا ،و{األم
القاتلة}  1952للمخرج أحمد كامل
م ــرس ــي ،و{وعـ ـ ــد}  1954للمخرج
ّ
المخرج أحمد بدرخان .كذلك ألف
قصة فيلمي {سجين أب ــو زعبل}
 1957للمخرج نـيــازي مصطفى،
و{المبروك}  1959للمخرج حسن
رضــا ،ويعد األخير إحــدى أنضج
تـجــاربــه فــي الـكـتــابــة ،وجـســد فيه
شخصية الـمـحـتــال ال ــذي يطوف
الـ ـق ــرى ،وي ـخ ــدع ال ـن ــاس ب ـقــدراتــه
الخارقة ،وتنتهي األحداث بدخوله
إلى السجن.
وفي هذه األفالم التي كتبها أو
أنتجها ،دفع المليجي بكوكبة من
النجوم والــوجــوه الـشــابــة ،كفريد
ش ــوق ــي ،وسـ ـ ـ ــراج م ـن ـي ــر ،وأح ـم ــد
رمــزي ،وهند رستم ،وزهــرة العال،
وأم ـي ـنــة رزق ،ومـحـســن ســرحــان،
وكمال الشناوي ،وشكري سرحان،
ون ــور الشريف وغـيــرهــم ،وتعامل
مع أجيال من المخرجين .وبينما
تعثرت تجربته اإلنتاجية لتضم
أربعة أعمال فقط ،ظهرت الحماسة
للتأليف في أعوام متتالية ،ليتفرغ
ً
بعدها للتمثيل تماما ،ويتخلى عن
مواهبه األخرى.

ملوك الشر
ل ــم ي ـنــس ف ــري ــد ش ــوق ــي فــرصــة
العمر الـتــي منحها لــه {المغامر}
وعـنــدمــا دخــل مـجــال اإلن ـتــاج عام
ً
 ،1951لم ينتج فيلما إال وأشرك فيه

تذكرة السينما ،بينما أستاذه لم
ً
يتصدر اسمه الملصق أبدا ...حتى
فيلم {األرض} الذي ينسبه الجميع
إليه ،سبق اسم نجوى إبراهيم اسم
محمود المليجي على الشارة.
ولكن ما يتبقى مع مرور الزمن
ليس الـشــارات وال الملصقات ،بل
الـشــريــط السينمائي .وه ـكــذا ظل
م ـح ـمــود الـمـلـيـجــي ال ـف ـن ــان ال ــذي
ال يـمـكــن أن نـنـســى إطــال ـتــه على
الـشــاشــة ،حتى لــو ج ــاء اسـمــه في
المركز الثالث أو الثامن ،فهو فنان
استثنائي أثرى الشاشة بموهبته
المتفردة.

المخرجوالشعرالمستعار

مشهد من أحد أفالمه التي جسد فيها دور الشرير
المليجي .والمفارقة أنهما اجتمعا
في {أمير االنتقام} عام  ،1950في
دوري شــريــريــن ي ــدب ــران المكائد
للبطل {حسن الهاللي} الذي قام به
أنور وجدي ،وأخرج الفيلم هنري
بركات ،واألخير َّقدم نسخة أخرى
مــن الفيلم بعنوان {أمـيــر الــدهــاء}
 1964وأسند البطولة إلى شوقي،
بينما تباعدت أدوار {الطيب} عن
{شرير الشاشة}.
وما زالت ذاكرة السينما ،تحتفظ
بأفالم الثنائي التي حققت إيرادات
ع ــالـ ـي ــة ،وج ـل ـب ــت ل ـه ـمــا ال ـش ـهــرة
والنجاح ،بطابعها التشويقي مثل
{حـمـيــدو}  1953للمخرج نيازي
مصطفى ،و{بطل للنهاية} ،1963
و{عصابة الشيطان}  1971و{ملوك
الشر}  1972للمخرج حسام الدين
مصطفى ،وغيرها من أعمال دارت
حول البطل فريد شوقي وصراعه
مع الشرير محمود المليجي.
وعن رؤية فريد شوقي للمليجي
كممثل ،اعتبر أن عينيه معبرتان
ً
للغاية ،والشر في أدواره كان عنيفا،
وأنـ ــه أخـ ــذه م ــن م ــدرس ــة {الـشــريــر
خفيف الظل} .ولكن أداء المليجي
ل ــم يـقـتـصــر ع ـلــى هـ ــذه ال ـنــوع ـيــة،
إذ جـ َّـســد شخصية {ال ـبــاشــا} في
{غـ ــروب وشـ ــروق} للمخرج كمال
الشيخ ،وقــام بــدور الـفــاح محمد
أبوسويلم فــي {األرض} للمخرج
يوسف شاهين.

الشريرة التي يجسدهاَّ .
وبرر هذا
بـ ــأن ال ـج ـم ـهــور ال ـعــربــي عــاطـفــي،
ويتعايش مع أحداث الفيلم ،وهو
اكتشف ذلك عندما ذهب ذات يوم
ً
إلى دار سينما تعرض فيلما شارك
في بطولته ،ورغم دخوله إلى صالة
العرض بعد إطفاء األنوار ،فإن أحد
ال ــرواد تعرف إليه ،وقــال للجالس
بجانبه{ :ده محمود المليجي}.
وكان كلما ظهر في أحد المشاهد،
ينهال عليه هذا الشخص بكلمات
ق ــاس ـي ــة ،وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـع ــرض،
اقترب منه ،واعتذر إليه ألنه يحبه
كممثل ،ولكنه يكره الشخصيات
التي يؤديها.
وفي رأي للناقد طارق الشناوي،
ق ــال إن ــه عـنــدمــا ب ــدأ فــريــد شوقي
في األربعينيات أداء دور الشرير
على طريقة أستاذه المليجي ،كان
ً
المنتجون يرون فيه بديال لألخير،
ً
وهـكــذا كانت األدوار تعرض أوال
على المليجي وعـنــدمــا يرفضها
يـحـظــى ب ـهــا ف ــري ــد ش ــوق ــي .وبـلــغ
ت ـســامــح الـمـلـيـجــي أنـ ــه كـ ــان بعد
الرفض يسارع إلى االتصال بفريد
ليؤكد له اعتذاره كي يرفع أجره ألنه
ال بديل للبديلّ .
ويمر زمن بعدها ال
يتجاوز السنوات العشر ليصبح
ف ــري ــد م ـنــذ مـطـلــع الخمسينيات
{سوبر ستار} يقطع له الجمهور

سوء الحظ
يجمعه
بمخرج
ال يعرف أدوار
{الباروكات
الثالث}

ار ت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــت أدوار ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة
السينمائية لفترة طويلة بالفتى
الوسيم ،ما اضطر بعض النجوم
إلى ارتداء الشعر المستعار ،ولكن
المليجي رفض أن يغير من شكله
الحقيقي ،باستثناء بعض األدوار
التي تقتضيها طبيعة الشخصية.
ب ـ ــدأت ق ـص ـتــه م ــع ال ـص ـل ــع في
العشرينات من عمره ،بعد تناوله
وج ـبــة روبـ ـي ــان ف ــاس ــدة ،وكـ ــاد أن
يفقد حياته بسبب التسمم ،ولكن
اس ـت ـط ــاع األط ـ ـبـ ــاء إن ـ ـقـ ــاذه ،لكنه
ً
ل ــم ي ـج ــد ع ــاج ــا ل ـت ـســاقــط شعر
رأســه ،وبعدها شكلت «الباروكة»
مفارقات طريفة في بعض أعماله
السينمائية.
كان المليجي يعتبر أن حصره
ف ــي أدوار ال ـش ــر نـ ــوع م ــن الـكـســل
لدى صانعي الفيلم ،وأن المخرج
كالعازف والممثل كآلة موسيقية،
فــإذا لم يستطع الـعــازف أن يعزف
ً
ً
عزفا جميال على آلته فلن تخرج
أنغامها الرائعة .وبحسب النجم،
ثمة مخرجون يعرفون ما يفعلونه،
وآخ ـ ـ ـ ـ ــرون ال ي ـ ـعـ ــرفـ ــون ،ول ـك ـن ـهــم
ي ــأخ ــذون بـ ــرأي م ــن ي ـع ــرف .وثمة
فصيل ثالث يتمسك بآرائه الخاطئة
وال يستمع إلى أحد ،من ثم ينطبع
ذلك على الفيلم ،ال سيما الممثلين
المشاركين فيه.

المليجي جمعه سوء الحظ مع
مخرج من هذه النوعية ،وكان معه
مـحـســن س ــرح ــان وف ــري ــد شــوقــي،
وكالهما يرتدي «الباروكة» وطلب
هذا المخرج من المليجي أن يضع
«باروكة» مثلهما ،واكتشفوا أن ثمة
أخطاء في الخط الــدرامــي للفيلم،
وتحريك الكاميرا ،وزوايا التصوير،
وتناقشوا مــع هــذا المخرج ،لكنه
أصر على وجهة نظره ،وقــرروا أن
ً
ً
يلقنوه درسا قاسيا.
وفي صباح اليوم التالي حضر
النجوم الثالثة إلى موقع التصوير
باستوديو «ناصبيان» ،وجلسوا في
ً
انتظار المخرج حتى الواحدة ظهرا،
وخالل هذه الساعات كان يفكر في
تنفيذ أح ــد الـمـشــاهــد ،وأصــابـهــم
الـضـجــر ،فـقــالــوا لــه إن ــه ال جــدوى
من االنتظار وإنهم سينصرفون،
ِّ
«سأصور هذا المشهد حتى
فقال:
لو انتظرت عشرين سنة» ،وعندما
شعر بضيقهم ،قام ليبدأ التصوير،
وحينها قرروا أن يرتدي كل واحد
مـنـهــم ب ــاروك ــة اآلخ ـ ــر ،وت ـب ــادل ــوا
أداء األدوار باندماج شديد ،فقال
المخرج «ستوب» وأثنى على أدائهم
المذهل.
ك ــاد ال ـمــوقــف أن يـنـتـهــي ،لــوال
أن مساعد مهندس الصوت ذهب
للمخرج وق ــال« :ي ــا أس ـتــاذ الكالم
ال ــذي قـيــل خ ـطــأ» ،فاستفسر منه
المخرج عن السبب ،فقال مساعد
مـهـنــدس ال ـصــوت« :ه ــل المليجي
يلعب دور ف ــري ــد؟» ،ف ـقــال« :ال ،كل
واحــد يــؤدي دوره» ،فقال مساعد
ال ـ ـص ـ ــوت« :ال ـ ـك ـ ــام م ـت ـل ـخ ـبــط يــا
أس ـتــاذ» ،فطلب المخرج أن يأتوا
لــه بــالـسـيـنــاريــو ،فـســألـهــم« :لـمــاذا
فعلتم ذلــك؟» ،فقالوا له« :الماكيير
أخـطــأ فــي ال ـبــاروكــات ،وكــل واحــد
لبس بــاروكــة اآلخـ ــر» ،ف ـقــال« :ومــا
الحل اآلن» فقالوا« :نعيد المشهد
مرة أخرى» ،وهنا قال له فريد« :يا
أستاذ هل من الممكن في المونتاج
يبدلوا أصواتنا فيصبح المشهد
ً
صـحـيـحــا؟» فـقــال الـمـخــرج« :فكرة
ج ـ ـيـ ــدة» ،ون ـ ـ ــادى ع ـلــى الـمــونـتـيــر

رسالةالفيلم
ج ـ ـل ـ ـبـ ــت أدوار
الشر مواقف طريفة
لـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــود
الـ ـمـ ـلـ ـيـ ـج ــي.
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
عـ ـن ــدم ــا ك ــان
الـمـشــاهــدون
ي ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــونـ ــه ف ــي
الـ ـط ــري ــق ،ك ــان ــوا
ي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادونـ ـ ـ ـ ــه
ب ـ ـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاء
الشخصيات التي يجسدها،
أو يـقــول أحــدهــم{ :سنحضر
ل ــك فــريــد شــوقــي لـيـضــربــك}،
وح ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ت ــرتـ ـس ــم
االبتسامة على وجهه ويشعر
بــالـسـعــادة ،ألن ــه اسـتـطــاع أن
يقنع الـمـشــاهــد ب ــأدائ ــه هــذه
الـنــوعـيــة م ــن األدوار ،وألن
ال ـف ـي ـل ــم أدى رس ــالـ ـت ــه فــي
إثــارة الكراهية للشخصية
الشريرة.
أدرك ع ـمــاق ال ـشــر أن
جماهيريته ترتكز على
معادلة صعبة :اإلعجاب
بأدائه كممثل ،والسخط
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة

المليجي

وأخـبــره بــذلــك ،فصرخ فــي وجهه:
«صوت إيه اللي هاننقله؟ ..البد من
إع ــادة المشهد» ،وبالفعل أع ــادوا
الـم ـشـهــد ،وارتـ ـ ــدوا «بــاروكــات ـهــم»
ال ـص ـح ـي ـحــة ،ول ـك ــن ال ـم ـف ــارق ــة أن
المخرج وضــع «الـشــوت الخاطئ»
في الفيلم وتــم عرضه ،وهــذا أكبر
دليل على جهله بأصول اإلخراج.

غزل البنات
ً
بــدا عــام  1928فــارقــا فــي حياة
الممثلين الشابين محمود المليجي
وأن ــور وج ــدي ،عندما اختارهما
الـمـخــرج إبــراهـيــم الم ــا للمشاركة
في فيلمه الروائي الصامت {قبلة
فــي الـصـحــراء} وبـعــده جمعتهما
صداقة وزمالة فنية .وظهر {شرير
الـشــاشــة} فــي معظم أف ــام وجــدي
ال ــذي حقق شهرة واسـعــة كممثل
ومخرج ومنتج ،حتى رحيله في
نهاية الخمسينيات.
ويعد أنور وجدي أول من َّ
سدد
اللكمات إلى {شرير الشاشة} وأدى
دور {الطيب} قبل أن يتسلم الراية
فريد شوقي ،وظهر ذلــك في فيلم
{غــزل البنات}  1949الــذي أخرجه
وجـ ــدي وج ـمــع خــالــه كــوكـبــة من
النجوم من بينهم نجيب الريحاني
ويوسف وهبي واستيفان روستي
وسليمان نجيب وعبدالوارث عسر.
وأدى المليجي دور شاب مستهتر،
يـ ـسـ ـت ــدرج اب ـ ـنـ ــة الـ ـب ــاش ــا (ل ـي ـلــى
م ــراد) لمقابلتها فــي ملهى ليلي،
ويستنجد أسـتــاذهــا (الريحاني)
بشاب يرتدي مالبس طيار (أنور
وجدي) فيدخل إلى الملهى ،ويطرح
ً
المليجي أرضا ،وتتوالى األحداث.
وفي العام التالي ،اتسعت دائرة
ال ـص ــراع بـيــن المليجي ووج ــدي،
وذل ـ ــك ف ــي فـيـلــم {أمـ ـي ــر االن ـت ـق ــام}
ال ـ ـمـ ــأخـ ــوذ عـ ــن رواي ـ ـ ـ ــة أل ـك ـس ـنــدر
دوم ـ ـ ـ ـ ــاس {ال ـ ـكـ ــونـ ــت دي م ــون ــت
كريستو} وإخ ــراج هنري بركات،
وت ـ ـ ــدور أحـ ــداثـ ــه حـ ــول شخصية
{حـ ـس ــن الـ ـه ــال ــي} ال ـ ـ ــذي يـسـجــن
ً
ظ ـل ـمــا ،وي ـســاعــده سـجـيــن عجوز
(حسين رياض) على الهرب ،ويقرر
االنتقام من األشخاص الذين دبروا
لــه الـمـكــائــد ،وم ــن بينهم محمود
المليجي وفــريــد شــوقــي وس ــراج
منير.
جمعت المليجي ووجدي مواقف
ً
طريفة ،ودائ ـمــا كــانــا يلتقيان في
{ق ـهــوة ال ـفــن} ب ـشــارع عـمــادالــديــن
(وس ــط ال ـقــاهــرة) ،وبعدها {نقابة
الممثلين} وكانا حققا في نهاية
ً
ً
األربعينيات قدرا كبيرا من الشهرة،
وامتلك كل منهما سيارة خاصة،
وذات يــوم رآى المليجي صديقه،
وق ـ ــد ب ـ ــدا الـ ـح ــزن ع ـل ــى مــام ـحــه،
فـســألــه ع ــن ال ـس ـبــب ،ف ـقــال وج ــدي
إنه يمر بضائقة مالية ،وال يعرف
م ــاذا يـفـعــل ،وحينها ق ــررا تنفيذ
ف ـك ــرة غ ــري ـب ــة ،وكــأن ـه ـمــا يـمـثــان
ً
مشهدا في أحد األفــام ،وركــب كل
منهما سيارته ،وبعدها اصطدما
بالسيارتين ،ثــم ذهبا إلــى شركة
التأمين ،وصرفا مبلغ التعويض!

البقية في الحلقة المقبلة

أصعب اختبار مع زكي رستم

ملصق فيلم المغامر

عندما ُسئل الفنان محمود المليجي عن الممثل
الــذي يخشى الوقوف إلــى جانبه ،قــال إنــه العمالق
ً
زكي رستم ،وقد تعلم منه درسا في ضبط االندماج،
كي ال يتحول األمر إلى كارثة .فقد عرف عن رستم أنه
شديد االندماج ،وذات مرة تسبب إلحدى الفنانات
بصمم مؤقت عندما صفعها بقوة في أحد المشاهد،
فقد كان يعايش الشخصية بكل ذرة من كيانه ،ما
جعل «شــريــر الـشــاشــة» يحترس عند الــوقــوف إلى
جــانـبــه ،ويغلب عليه الـتــوتــر ،ال سيما عندما كان
رستم يرمقه بنظرات يتطاير منها الشرر ،وحينها
كانت تنهار قواه ،ويرتعد جسده من الخوف!
ورغم الخبرات التي اكتسبها المليجي من زكي
رستم خالل أفالم تعاون معه فيها ،ومنها «ضحايا
المدينة»  1946و{رصـيــف نمرة  1956 }5للمخرج
نيازي مصطفى ،و{موعد مع إبليس}  1955للمخرج
كامل التلمساني ،فإنه احتفظ ببصمته الخاصة في
األداء ،وهــو أمــر تعلمه من أسـتــاذه األول المخرج
عزيز عيد ،وحينها أدرك أن استسهال التقليد

هو الفشل الحقيقي ألي ممثل ،والمعطل الكتشاف
موهبته ،وقــدراتــه الحقيقية ،لــذلــك لــم يكن يكتفي
ً
ب ـق ــراءة دوره ،ب ــل ك ــان يـطــالــع الـسـيـنــاريــو كــامــا،
وبعدها يحضر للمعايشة مع دوره ويفهم أبعاده
ً
ً
جيدا ،ويتأهب تماما للدخول في الشخصية ،عندما
يصيح المخرج {أكشن}.
ً
ً
واجه المليجي اختبارا صعبا ،وضعه في مقارنة
مع الفنان زكي رستم ،وكان األخير شارك في بطولة
فيلم {ام ــرأة فــي الطريق}  1958للمخرج عــز الدين
ذو الفقار ،وبطولة :رشــدي أباظة ،وهــدى سلطان،
وشكري سرحان .وأنجز كاتب السيناريو عبدالحي
أديــب ،معالجة جديدة في فيلم آخــر {شــوق} 1976
لـلـمـخــرج أش ــرف فـهـمــي ،وبـطــولــة :نــاديــة الـجـنــدي،
وحسين فهمي .واستقرت الترشيحات على المليجي
ِّ
ليقوم بــدور األب الضرير الــذي يــدلــل أحــد أبنائه،
ويـقـســو عـلــى اآلخ ــر ،فـجـ َّـســد الشخصية بأسلوبه
المتفرد ،كــذلــك كــان أداء رسـتــم ،فأمتعا المشاهد
بموهبتيهما الطاغيتين.
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واثق الخطوة يمشي ملكًا
مثل كرة الثلج ظلت الموهبة تكبر داخل قلب األسمر اليتيم
وعقله ،صحيح في البداية لم يكن يدرك أن ما يمارسه من تقليد
للبشر ليس إال فن التمثيل ،لكن لحظة الوعي بالموهبة دفعته
للتمسك بحلمه ومحاولة تحقيقه ،فكان قراره السفر إلى «أم
الدنيا» لدراسة التمثيل بعد سنوات من ممارسته ضمن فرق
الهواة سواء التي انضم لها أثناء دراسته بالمدرسة ،أو ضمن
القاهرة  -هبة الله يوسف

صدمته
العاصمة من
أول نظرة
وفشل في
أول اختبار
بمعهد
التمثيل

راح زك ــي يخطط لتحقيق
ح ـ ـل ـ ـمـ ــه ،لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن صـ ـعـ ـب ــا أن
يحسم قراره بضرورة الرحيل
للقاهرة ليطلق أحالمه منها،
وي ـ ـبـ ــدأ مـ ــن خ ــالـ ـه ــا مـ ـش ــوار
األلــف ميل ،والــذي حتمًا البد
أن ينطلق من معهد التمثيل
لـيـتــاح لــه اسـتـكـمــال الـنــاقــص
مـ ــن م ــوه ـب ـت ــه ع ـب ــر الـ ــدراسـ ــة
األكــادي ـم ـيــة ،ك ــان مــؤمـنــا بــأن
ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ال م ـف ــر مـنـهــا
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل ال ـعــوائــق،
وأب ـ ــرزه ـ ــا الـ ـج ــان ــب «املـ ـ ـ ــادي»
والــذي قد يحول دون تحقيق
حـ ـلـ ـم ــه ،فـ ــا ي ـم ـك ـنــه م ـطــال ـبــة
«أخــوالــه» أو أهــل والــده الذين
ت ـنــاوبــوا عـلــى رعــاي ـتــه مــاديــا
وهـ ـ ــو طـ ـف ــل ص ـغ ـي ــر ي ـت ـي ــم ال
حول له وال قوة ،أن يواصلوا
مشوار الدعم املادي خصوصًا
بـعــدمــا تـحـصــل عـلــى شـهــادة
ال ــدب ـل ــوم وبــإم ـكــانــه أن يـكــون
ً
م ـســؤوال عــن نفسه ويتكسب
مـ ــن عـ ـ ــرق ج ـب ـي ـن ــه ويـ ــواصـ ــل
تحقيق أحالمه ،لذا كان عليه
تــدب ـيــر أم ـ ــوره املـعـيـشـيــة قبل
أن يقدم على خطوة الرحيل،
ف ـطــريــق األح ـ ــام ل ـيــس دائ ـمــا
مفروشًا بالورود ،واإلي ـ ـم ـ ـ ـ ــان
باملوهـ ـبـ ــة ال يكفي لتحقيق
الحلم.

االمتحان الصعب

كان يجد
صعوبة في
االندماج
مع اآلخرين
خصوصًا في
بداياته

ع ـق ــد األس ـ ـمـ ــر ال ـ ـعـ ــزم عـلــى
الــرح ـيــل لـلـقــاهــرة «هــول ـيــوود
الشرق» ،وبالطبع لم تعترض
الـعــائـلــة ،فموهبة زك ــي كانت
حاضرة تعلن عن نفسها في
كل وقت ،ومن ثم فإن تتويجها
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــو امل ـ ـص ـ ـيـ ــر
«امل ـن ـط ـق ــي» وال ـ ـقـ ــرار الـسـلـيــم.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــور ،ب ـ ـ ـ ـ ــدأ زكـ ـ ــي
تـحـضـيــر أوراق ـ ــه و«امل ـشــاهــد»
ال ـتــي س ـي ـخــوض م ــن خــالـهــا
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـ ـقـ ـب ــول بـمـعـهــد
ال ـت ـم ـث ـيــل ب ـم ـع ــاون ــة أسـ ـت ــاذه
ومـعـلـمــه وف ـيــق فـهـمــي ،كانت
أحالمه بعرض السماء« ،واثق
الخطوة يمشي ملكًا» ،مؤمن
بموهبته ،لــديــه كــل الثقة أنه
يـ ـجـ ـت ــاز االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ب ـن ـج ــاح،
مستندًا إلى آراء لجان تحكيم
عــديــدة أثنت م ــرارًا على أدائــه
ســواء فــي الـعــروض املدرسية
أو خ ــال م ـشــارك ـتــه م ــع فــرقــة
التمثيل بمركز الثقافة.
عندما وطئت قــدمــاه أرض
القاهرة أصيب بصدمة ،إذ لم
َ
ير في حياته مثل هذا الزحام،
ارتبك بشدة وشعر أنه سيتوه
ف ــي ه ــذه ال ـعــاص ـمــة الـكـبـيــرة،
وفي املعهد ازداد قلقه عندما
رأى األع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـهـ ــائ ـ ـلـ ــة مــن
املـتـقــدمــن واملـتـقــدمــات ،كذلك
عندما عرف أن كثيرين منهم
يحملون «توصيات» فيما هو
خالي الوفاض بال وساطات.
م ـ ــرت األيـ ـ ـ ــام ب ـط ـي ـئــة وه ــو
ينتظر موعد االمتحان ،وفي
ال ـطــريــق م ـج ــددًا ل ـل ـقــاهــرة مر
ش ــري ــط ح ـيــاتــه أم ـ ــام عـيـنـيــه،
تـ ــاشـ ــت ك ـ ــل مـ ـش ــاع ــر ال ـي ـت ــم
والحرمان والظروف الصعبة
ال ـتــي عــاشـهــا ،لــم يـعــد يتذكر
إال أن ـ ـ ـ ــه أص ـ ـ ـبـ ـ ــح اآلن ع ـل ــى
أع ـ ـ ـتـ ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـلـ ــم ،وع ـ ـل ـ ـيـ ــه أن
يقتنص فرصته ،راح يتمنى
أن يـغـمــض عينيه ويفتحها
لـ ـيـ ـجـ ــد ن ـ ـف ـ ـسـ ــه وق ـ ـ ـ ــد اج ـ ـتـ ــاز
االمـ ـتـ ـح ــان ب ـن ـج ــاح وأص ـب ــح
بــالـفـعــل طــالـبــا بــاملـعـهــد ،كــان
يتخيل لجنة التحكيم وكيف
سـ ـ ـي ـ ــؤدي أمـ ــام ـ ـهـ ــا املـ ـش ــاه ــد
الفصحى والـعــامـيــة وغيرها
م ـ ــن تـ ـف ــاصـ ـي ــل االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
والتي استعد لها تمامًا.
ل ـك ــن الـ ــريـ ــاح ل ــم تـ ـج ـ ِـر بـمــا
تشتهيه الـسـفــن ،فبمجرد أن
وقف زكي أمام لجنة االختبار
ً
وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت ت ـض ــم ك ـ ــا مــن
الـفـنــان الـكـبـيــر زك ــي طليمات

منتخب المحافظة للمدارس الثانوية والتي كان زكي نجمها
المميز.
وفيق فهمي،
بمنزلة «الكنز» الذي عثر عليه الفنان ً
كان زكي ً
مشرفا على النشاط المسرحي ،كان مؤمنا بموهبته ،ولم
بوصفه ً
ّ
يجامله أبدا حينما ضمه إلى ًفريق التمثيل بقصر ثقافة الزقازيق
التي كان يتابع نشاطها أيضا الفنان محمد توفيق كلما سنحت

مؤسس معهد التمثيل وأول
عميد لــه ،و د .سعيد خطاب
عـ ـمـ ـي ــد امل ـ ـع ـ ـهـ ــد آن ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،ود.
رش ـ ــاد رش ـ ــدي أسـ ـت ــاذ األدب
اإلنجليزي والكاتب املسرحي
(ع ـمــل عـمـيـدًا ملـعـهــد التمثيل
فــي أوائـ ــل الـسـبـعـيـنـيــات قبل
أن ي ـتــرأس أكــاديـمـيــة الفنون
ع ــام  ،)75كــذلــك ال ـف ـنــان سعد
أردش أس ـت ــاذ ورئ ـي ــس قسم
الـتـمـثـيــل واإلخـ ـ ــراج باملعهد،
إال وع ـ ـ ـقـ ـ ــد لـ ـ ـس ـ ــان ـ ــه ،ارت ـ ـبـ ــك
وتلعثم ولم يستطع أن ينطق
بـ ــأي ك ـل ـمــة ،ن ـســي ت ـمــامــا كل
امل ـشــاهــد ال ـتــي ك ــان قــد تــدرب
ع ـل ـي ـهــا س ـل ـف ــا وح ـف ـظ ـه ــا عــن
ظـ ـه ــر ق ـ ـلـ ــب ،لـ ـ ــم يـ ـفـ ـه ــم مـ ـ ــاذا
حـ ـ ـ ــدث لـ ـ ــه أو ك ـ ـيـ ــف أصـ ــابـ ــه
«الـ ـخ ــرس» ،أو..أو ،ت ـســاؤالت
كثيرة راح ــت تتصارع داخــل
رأسه تبحث عن سبب مقبول
يفسر له َ
لم أحجمت موهبته
عـ ـ ـ ــن اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا
ورفـ ـ ـض ـ ــت ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج ل ـل ـن ــور؟
وف ـ ــي ط ــري ــق عـ ــودتـ ــه ملـسـقــط
رأسـ ـ ـ ــه يـ ـج ــر أذي ـ ـ ـ ــال ال ـخ ـي ـبــة
والـ ـفـ ـش ــل اح ـ ـتـ ــار فـ ــي تـفـنـيــد
ً
األسباب ،فقد كان بطال لفرق
مـســرحـيــة تــوجــت بــالـجــوائــز،
ما يعني أنــه اعتاد على مثل
ه ـ ــذه االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـع ـم ـل ـيــة،
ف ـ ـ ـلـ ـ ـ َـم إذن ارتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــك ون ـ ـس ـ ــي؟
هـ ــل انـ ـشـ ـغ ــال أع ـ ـضـ ــاء لـجـنــة
الـتـحـكـيــم بـبـعــض األح ــادي ــث
الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــة هـ ـ ــو ال ـ ـس ـ ـبـ ــب إذ
أصــابــه اإلحـبــاط ومــن ثــم فقد
ت ــوازن ــه ال ـن ـف ـســي وال ــذه ـن ــي؟
ه ــل ب ــال ــغ ف ــي إح ـس ــاس ــه بــأن
مــا سيقدمه هــو شــيء شديد
الخصوصية ومن ثم يحتاج
لإلنصات التام واالهتمام.
الـفـنــانــة سـنــاء يــونــس أحــد
ال ــذي ــن آمـ ـن ــوا ب ـمــوه ـبــة زك ــي
وشـ ـ ـجـ ـ ـع ـ ــوه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــدراسـ ـ ــة
األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،وبـ ـ ـع ـ ــد ف ـش ـلــه
فـ ــي االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات حـ ـك ــي لـهــا
كيف شعر بالضيق الشديد
واالرت ـب ــاك وه ــو ي ــرى أعـضــاء
ل ـج ـنــة االخـ ـتـ ـب ــار ال ي ـع ـيــروه
اهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــم ،وكـ ـلـ ـم ــا ح ـ ــاول
استعادة توازنه يجدهم على
الحال نفسه ،فحدث ما حدث
من ارتباك وصمت ومن ثم لم
يوفق.

يوم مر ..يوم حلو
ف ـ ـشـ ــل زكـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي اجـ ـتـ ـي ــاز
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـ ـقـ ـب ــول بـمـعـهــد
التمثيل ربما ليس األول في
م ـشــواره ولـكـنــه حتما األكـثــر
م ـ ـ ـ ـ ــراره ،ول ـل ـح ـظ ــات
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي
موهبته ،واعتبر
أن ك ـ ـ ـ ـ ــل ث ـ ـ ـنـ ـ ــاء
ك ـ ـ ــان ن ـ ــوع ـ ــا مــن
امل ـجــام ـلــة ،وربـمــا
عطفًا عليه بوصفه
«ي ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا»
وم ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
لـ ـ ــم يـ ـفـ ـل ــح فــي
تـ ـ ـج ـ ــاهـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا
أو الـ ـه ــروب
م ـن ـهــا ،حتى
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت
ال ـب ـع ــض لـلـتـخـفـيــف عـنــه
بــالــربــط ب ــن فـشـلــه وع ــدم
وج ـ ــود «وسـ ــاطـ ــة» تعينه
على تـجــاوز االخـتـبــارات،
فـكــرة رفضها زكــي تماما
إليـ ـ ـم ـ ــان ـ ــه بـ ـ ـ ــأن امل ــوهـ ـب ــة
الحقيقية ال تـحـتــاج ملن
يـ ـت ــوس ــط ل ـ ـهـ ــا ،ي ـض ــاف
لذلك رفضه دومــا طلب
أي مساعدة واعـتــداده
بـ ـنـ ـفـ ـس ــه وب ـ ـكـ ــرام ـ ـتـ ــه.
مـ ــرت األيـ ـ ــام عصيبة
على األسـمــر اليتيم،
ح ــاول فـيـهــا جــاهـدًا
ت ـجــاوز أزم ــة فشله

ظروفه ،وقد لفتت نظره موهبة األسمر فلم يتردد في
أن يولي «إمبراطور» التمثيل كل رعاية واهتمام ونصائح
استفاد منها زكي خالل مشواره الفني.
عن سيرة األسمر الموهوب نواصل.

لقطة من أعماله
ومـ ـ ــواصـ ـ ـلـ ـ ــة حـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه ،ومـ ـ ــرة
أخـ ـ ــرى ك ـ ــان ال ـت ـم ـث ـيــل وال ـف ــن
هــو «امل ـن ـقــذ» ال ــذي خـفــف عنه
مرارة األيام وصعوبة تحقيق
ال ـح ـلــم ،وب ـن ــاء ع ـلــى نصيحة
أستاذه ومعلمه وفيق فهمي
راح زك ـ ـ ــي ي ـ ــواص ـ ــل مـ ـش ــوار
الـتــدريــب «الـعـمـلــي» مــن خالل
العمل في فرقة قصر الثقافة،
بـ ــل امـ ـت ــد ن ـش ــاط ــه امل ـس ــرح ــي
لبعض املــراكــز املحيطة التي
ً
ش ـ ــارك ف ــي ع ــروض ـه ــا مـمـثــا
ومخرجًا أيضًا.
ه ـ ــذا االن ـ ــدم ـ ــاج ت ـم ــام ــا فــي
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل امل ـ ـ ـسـ ـ ــرحـ ـ ــي سـ ــاعـ ــد
ال ـف ـت ــى األسـ ـم ــر ع ـل ــى ت ـج ــاوز
أزم ـ ـ ـتـ ـ ــه ،واألهـ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه م ـن ـحــه
ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـ ـي ـ ـمـ ــارس ت ـمــري ـنــا
عمليًا بتقديم الـعــروض أمام
جماهير متنوعة وليس فقط
زمالء الدراسة أو مركز الثقافة
وال ــذي ــن يـشـعــر دومـ ــا بــاأللـفــة
في العمل معهم وبينهم ،ومع
ال ــوق ــت أدرك أن أح ــد أسـبــاب
فشله ترجع باألساس لصدمة
خ ــروج ــه م ــن قــوق ـع ـتــه لـعــالــم
آخـ ــر أك ـث ــر ات ـس ــاع ــا ورح ــاب ــة،
عــالــم ال ي ـعــرف تفاصيله وال
يجيد التعامل معه ،رغــم أنه
املـحـتــرف امل ــوه ــوب فــي فنون
األداء القادر على إبهار كل من
حــولــه وه ــو مــا س ــوف يحدث
الح ـقــا ،ألن ــه مــن غـيــر املـعـقــول
لـبـطــل شـ ــارك ف ــي ال ـعــديــد من

فشل في
اإلجابة عن
سؤال َ
لم
يحب الفن؟
فكان ترتيبه
األول

ال ـعــروض املسرحية حصدت
ج ــوائ ــز وح ـقــق كـمـمـثــل ردود
فعل ايجابية كثيرة ال يمكنه
استيعاب حديث جانبي ،مع
األخ ــذ ف ــي االع ـت ـبــار ال ـظــروف
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ع ـ ــاشـ ـ ـه ـ ــا أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ف ــي
طفولته وصباه والتي حتما
كانت أقسى ألف مرة.
أدرك زكـ ـ ــي وكـ ـم ــا اع ـت ــرف
الح ـ ـقـ ــا أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان ي ــرتـ ـب ــك فــي
مــواج ـهــة أنـ ــاس مـخـتـلـفــة عن
هــؤالء الــذيــن يعرفهم واعتاد
الـتـعــامــل مـعـهــم ،وت ـلــك كــانــت
بـمـنــزلــة الـعـقـبــة ال ـتــي جعلته
يـحـجــم ع ــن إظ ـه ــار مــوهـبـتــه،
وهـ ـ ــو نـ ـف ــس مـ ــا تـ ـكـ ــرر مـ ـ ــرارا
فـ ــي س ـ ـنـ ــوات إق ــامـ ـت ــه األول ـ ــى
ب ــال ـق ــاه ــرة ،ح ـتــى أن الـفـنــانــة
شـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــرة حـ ـ ـك ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ــه خ ـ ــال
دراس ـت ــه بــاملـعـهــد ك ــان يفضل
ال ـج ـلــوس وح ـي ـدًا وف ــي مـكــان
منزو ،مما يعني أنه دومًا كان
ٍ
ي ـجــد ص ـعــوبــة ف ــي االن ــدم ــاج
مـ ــع اآلخ ـ ــري ـ ــن خ ـص ــوص ــا فــي
ب ــداي ــات ــه ،ك ـن ـت ـي ـجــة طـبـيـعـيــة
ل ـل ـس ـن ــوات ال ـت ــي كـ ــان ي ـحــدث
فيها الصمت ،وال يتحرك إال
إذا ناداه أحدهم.
من جانبه اعترف د .حسن
ال ـب ـن ــا اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري األم ـ ـ ــراض
الباطنة والـصــديــق الـصــدوق
ألحمد زكــي وطبيبه الخاص
«أن ــه وعـلــى الــرغــم مــن شهرته
فــإنــه ك ــان شـخـصــا انـطــوائـيــا
جـ ـ ـ ـدًا بـ ـسـ ـب ــب «الـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم» ،ل ـكــن
ب ـف ـط ــرت ــه ال ـس ـل ـي ـم ــة اك ـت ـشــف
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن يـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس ه ـ ــذا
الـتــدريــب مــع نفسه ،وبالفعل
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــح فـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ع ـ ــزلـ ـ ـت ـ ــه
االختيارية واندمج تدريجيًا
مع مجتمعه الجديد.

القادمة من مدن القناة والتي
تحمل جثث شهدائنا ،يسمع
أنـ ـ ــن املـ ـص ــاب ــن وهـ ـ ــو يـعـلــو
ويعلو يعتصر قلبه ،وقف مع
غيره عاجزًا عن فعل أي شيء،
حتى الـصــراخ لم يعد مجديًا
فـلـقــد قـضــي األمـ ــر واسـتـيـقــظ
ال ـش ـع ــب وك ـ ــل ح ــال ــم ب ــال ـع ــزة
والكرامة على صدمة الهزيمة
العسكرية.
قـ ـبـ ـلـ ـه ــا ب ـ ـ ــأي ـ ـ ــام قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال
تتجاوز أصابع اليد الواحدة
ك ــان زك ــي يـتــابــع مــع الجميع
ال ـب ـي ــان ــات ال ـع ـس ـكــريــة وال ـتــي
تـ ـبـ ـثـ ـه ــا اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة
وكلها تؤكد انتصار الجيش
املـ ـ ـص ـ ــري ،وتـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن كــم
ال ـطــائــرات اإلســرائـيـلـيــة التي
نجح ســاح الطيران املصري
فــي إسـقــاطـهــا ،وم ــع كــل بيان
كـ ــانـ ــت تـ ـتـ ـع ــال ــى ال ـص ـي ـح ــات
وال ـ ـه ـ ـتـ ــافـ ــات ،ل ـك ــن ح ــال ــة مــن
ال ـ ـص ـ ـمـ ــت واألن ـ ـ ـ ـ ـ ــن املـ ـكـ ـت ــوم
خـيـمــت عـلــى الـجـمـيــع بعدما
تكشفت الحقيقة ،لم يستطع
تجاهل نظرات الحزن والقهر
املتحجرة في عيون من حوله،
حاصرته األسئلة ملاذا وكيف
و...؟ ل ـك ـنــه ل ــم ي ـجــد إج ــاب ــات
قاطعة شافية ،كــان مصدومًا
بـشــدة ،فكيف يـهــزم «الــزعـيــم»
الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـن ــزل ــة والـ ـ ـ ــده
الـ ـ ــذي لـ ــم يـ ـ ــره ،م ـث ـلــه األع ـل ــى
الـ ــذي يـثــق بــرؤي ـتــه حـتــى أنــه
وم ــن ف ــرط عـشـقــه ك ــان يحفظ
فـقــرات كاملة مــن خطبه وعن
ظ ـه ــر قـ ـل ــب ،وع ـن ــدم ــا الـتـحــق
ب ـم ـع ـهــد ال ـت ـم ـث ـي ــل كـ ـثـ ـيـ ـرًا مــا
ك ــان يـ ــردد خ ـطــب الــزع ـيــم في
ف ـت ــرات ال ــراح ــة ب ــن الـفـصــول

الــدراس ـيــة ،كما أك ــدت زميلته
الـ ـفـ ـن ــان ــة ع ـ ـفـ ــاف ش ـع ـي ــب فــي
أح ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات الـ ـت ــي حـكــت
فـ ـيـ ـه ــا عـ ـ ــن زكـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي ذكـ ـ ــرى
رح ـي ـلــه وك ـي ــف كـ ــان يتقمص
روح عبدالناصر ،وكــأنــه كان
ي ـ ـتـ ــدرب عـ ـل ــى ت ـج ـس ـي ــد ه ــذه
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــي سـيـقــدمـهــا
بـ ـع ــد سـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي أحـ ـ ــد أه ــم
أفالمه وأحالمه أيضًا.
عن الهزيمة العسكرية وما
خلفته مــن آث ــار نفسية حكى
زك ــي عنها فــي أح ــد حــواراتــه
ً
ق ــائ ــا :ل ــن أن ـس ــى ه ــذه األي ــام
وكيف كانت الدموع تسيل من
أعيننا جميعًا غير مصدقني
مــا ح ــدث ،هــل حـقــا كـمــا تقول
اإلذاعات الغربية أننا بالفعل
منينا بهزيمة ثقيلة ،هل حقا
غ ــدر ب ـنــا؟ ل ـهــذا ك ـنــت سـعـيـدًا
عندما أتـيــح لــي املـشــاركــة في
أفــام مثل «أبـنــاء الصمت» أو
«بدور» والتي أظهرت شجاعة
الجندي املصري.

االنكسار
على محطة القطار راح زكي
ي ـتــابــع ف ــي ذه ـ ــول ال ـق ـط ــارات

طابع بريدي

البقية في الحلقة المقبلة

طريق األحالم وخيبات الواقع

سعد أردش

بني الهزيمة على املستوى الشخصي والعام عــاش زكي
فتره عصيبة جدًا حاول خاللها مللمة نفسه وترتيب أوراقه،
للحظات فقد حماسه ملواصلة طريق األحالم ،فكل شيء من
حوله أصبح بال طعم وال معني ،اإليجابية الوحيدة التي
خرج بها زكي من تلك التجربة أنه بدأ يعتمد على ساعده
ويتحمل مسؤولية نفسه «ماديا» مستفيدًا من دراسته ،ومع
الــوقــت بــدأ يـهــدأ و يــرتــاح ،يقترب مـجــددًا مــن عــاملــه املحبب
يراقب ،يدون املالحظات ،يدرسها وحــده ،ويجرب النتائج،
كانت بداخله رغبة في العمل دون توقف.
عاد زكي للعمل املسرحي مرة أخرىي بعدما شجعه على
املضي قدمًا في هذا الطريق أستاذه ومعلمه الفنان وفيق
فـهـمــي ،ال ــذي نـجــح فــي إقـنــاعــه بـتـكــرار تـجــربــة خــوض

اخـتـبــارات االلـتـحــاق بمعهد التمثيل ،وظــل يعلمه ويدربه
كثيرًا حتى حــان موعد التقديم في اصطحبه للقاهرة ولم
يـفــارقــه خــالـهــا ،واخ ـت ــار زك ــي مـشـهـدًا مــن مـســرحـيــة «وراء
األفق» التي كتبها الكاتب املسرحي األميركي أونيل يوجن
( ،)1953-1888وال ـتــي سـبــق وقــدمـهــا زك ــي خ ــال ال ـعــروض
املدرسية ولعب خاللها دور الجاسوس.
وألنه برع جدًا في أداء هذا الدور قرر زكي بالفعل اختياره
وإع ــادة الـتــدرب عليه ،خصوصًا أنــه نجح من خالله في أن
تحصد به فرقته املدرسية املركز األول في مسابقة املسرح
امل ــدرس ــي ،وبــالـفـعــل ب ــدأ ي ـت ــدرب عـلـيــه حـتــى أتـقـنـهــا تمامًا
خاص أنها املرة الثانية التي سيخوض فيها اإلختبارات
ومن ثم ال يريد أن يفشل مرة أخرى.

زكي طليمات
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ً
ً
ً
ً
مهنيا :لديك خبرة عالية في نطاق عملك لكنك ال مهنيا :تبدأ يوما مفعما بالحيوية والنشاط
ً
ً
وتتخذ قرارا مهما.
توظفها كلها.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــدخ ــل ب ـع ــض ال ـت ـج ــدي ــد إلـ ــى حـيــاتــك عاطفيا :قد تشعر بصدمة في حياتك العاطفية
ال تلبث أن تزول.
العاطفية وتنعمان بالهدوء.
ً
ً
اجتماعيا  :تحصل تغييرات فــي بعض نواحي اجـتـمــاعـيــا :تـتــم ل ـقــاءات مــع بـعــض األصــدقــاء
تريحك من عناء العمل.
حياتك االجتماعية.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

العقرب

الميزان

كلمات متقاطعة

الدلو

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا  :ثــا بــر على مـجـهــودك فقد أصبحت ثمار مهنيا :تــأكــد مــن مــواعـيــدك دائ ـمــا لتالفي أي
أعمالك دانية القطوف.
خيبة أمل.
ً
ً
ً
ـف عــن الـشــريــك أمـ ــورا تتعلق
عــاط ـف ـيــا :تستعيد حـيــويـتــك الـســابـقــة وتطمئن عــاطـفـيــا :ال تـخـ ِ
الشريك إلى غد أفضل.
بمستقبل العائلة.
ً
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تنشط حركة تواصلك مع الغير وتتكاثر اجتماعيا :تظهر اهتماما عائليا شديدا بأحد
الزيارات المتبادلة.
أفراد العائلة.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :

الحلول

10

 - 9التراخي في أداء العمل –
متشابهان.
 - 10عبر – مكابرة (م).

 19فبراير  20 -مارس

م
ر

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

 - 1جاءنا – فر.
 - 2نأرق – من مكاييل الحبوب
(م).
 - 3ي ـص ـي ــر جـ ــا مـ ــدا (م) نـهــر
إيطالي.
 - 4تـ ـج ــد ه ــا ف ـ ــي ( زوار) –
اضطراب.

 - 5نحرسه – من مواد البناء
(م).
 - 6متشابهان – نياشين.
 - 7مفرحة – نود (م).
 - 8إحـ ــدى ج ـم ـهــوريــات ق ــارة
أميركا الجنوبية (م).

ً
ً
مهنيا :حــاذر الفوضى في عملك أو البلبلة بين مهنيا :تتحمس لبدء مشروع جديد تكون فيه
ً
مديرا أو مسؤوال.
الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :وقوف الشريك إلى جانبك ودعمه الكامل عاطفيا :يوجد خالف مع الحبيب حول نقطة
مهمة فحاول التفاهم حولها.
لك يفرحانك.
ً
ً
اجتماعيا :ال تخالف القوانين مهما كانت األسباب اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ف ـك ــر فـ ــي إن ـ ـهـ ــاء ع ــاق ـت ــك بــأحــد
األصدقاء الذي ال يكف عن انتقادك.
كي ال تحاسب.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

ت
ن
ع
ت

4 1

القوس
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ً
عموديا:

الجدي
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7
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3

 - 1عاصمتها جاكرتا.
 - 2تماسيح (مبعثرة) – وجع.
 - 3خلطها (م) – حلية تلبس
في المعصم.
 - 4ج ـ ــود وس ـ ـخـ ــاء – ي ـقــابــل
وجها لوجه.
 - 5ل ـف ـظــة أل ـ ــم – ال ـج ـم ــع مــن
«تمر» (م).
 - 6إحسان – عاصمة إيران.
 - 7الرجوع إلى الله (م) – وله.
 - 8إجابة – مداخل (م).
 - 9ثلثا (برع) – أهب عطية.
 - 10ج ـ ـم ـ ـهـ ــور يـ ــة أ سـ ـي ــو ي ــة
عاصمتها كييف.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
7
4
1
8
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5
9

4

9
2
7 5
4
8 5
1 6
7
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ً
أفقيا:

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

ً
مهنيا :تسعى إلى توظيفات واستثمارات خارج
نطاق عملك.
ً
ً
عاطفيا :فكر دائما أنك وشريكك تؤلفان شخصا
ً
واحدا.
ً
اجتماعيا :قد تتعرض لظلم من بعض المقربين
ً
مما يسيء اليك كثيرا.
رقم الحظ.39 :

ً
مهنيا :تتشجع للقيام بمسؤولياتك وال تخف
ً
أبدا من الفشل.
ً
عاطفيا :حاذر الجدال مع الشريك وال تختلق
المشاكل بدون أسباب.
ً
اجتماعيا  :تتلقى إ ش ــارة أو خبرا ينبئك عن
حدث سعيد.
رقم الحظ.44 :

sudoku

sudoku
8 5

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
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ً
ً
ً
متواضعا وال ّ
تدعي أنك أمهر الناس مهنيا :تنجح في إنجاز أحد األعمال وتتلقى
مهنيا :كن
تهنئة ما.
في مهنتك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـقــرر ق ـلــب الـصـفـحــة إلحـ ــدى عــاقــاتــك ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ـع ــرض أن ـ ــت وال ـح ـب ـي ــب لـبـعــض
الهمسات التي تطال عالقتكما.
العاطفية بشكل حازم وذكي.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تبدي قلقا بعض األحيان بسبب وعكة اجتماعيا :قد تعود قصة قديمة إلــى حياتك
ً
لتشعر بالقلق والكآبة.
صحية أصابت فردا من العائلة.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

بالي

ساحل

 22يونيو  22 -يوليو
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جزيرة

ً
مهنيا :تغير بعض القناعات في إدارة عملك بعد
تلقيك خبرة جديدة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ـعــزز ال ـع ــاق ــة ال ـعــاط ـف ـيــة بـيـنـكـمــا
وتنصرف إلى األمور األخرى باطمئنان.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـنـســى بـعــض الـمـشــاكــل الـعــائـلـيــة
القائمة وتمد يدك إلى الجميع.
رقم الحظ.17 :

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـص ـبــح أك ـث ــر ق ـ ــدرة ع ـلــى الـتـخـطـيــط
للمستقبل واستدراك األمور.
ً
ً
عاطفيا :يعود الماضي عاطفيا إلــى تفكيرك
فتتذكر األيام السعيدة.
ً
اجتماعيا :تواجه بعض المزاج السيئ الذي
يتحلى به أحد األقرباء.
رقم الحظ.38 :
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جيب رانغلر الجديدة بالكامل ...بطلة الطرق الوعرة
بمحرك  6سلندرات مع ناقل حركة
أوتوماتيكي بـ 8سرعات

insta: @yalabdullah

مسقط  -يوسف العبدالله

في «كشتة» عمانية على رمال مدينة مسقط الجميلة ،قادت «الجريدة»  -بدعوة كريمة من شركة
المال وبهبهاني ،الموزع المعتمد الوحيد لمركبات جيب في الكويت  -طرازات جيب الجديدة ،التي
أثبتت أن «جيب» قادرة على أن تهزم الرمال الناعمة مهما كانت صعوبتها ،وأن للطرق الوعرة
«جيب» ال يمكن تحديها بعد قيادة أثبتت قوة وأداء وتجهيزات المحركات على مدى يومين.

يـقــدم الجيل الـجــديــد مــن جيب رانغلر
األيـقــونــي ،البطل على الـطــرق الــوعــرة بال
مـ ـن ــازع والـ ـسـ ـي ــارة الـ ـف ــري ــدة ل ـل ـم ـغــامــرات
الـحـضــريــة ال ـيــوم ـيــة ،مـسـتــويــات مـمـتــازة
من الراحة وديناميكيات القيادة الفائقة.
وجيب رانغلر الجديدة بالكامل هي سيارة
فريدة من نوعها ،فهي جاهزة لكتابة فصل
جديد مثير في التاريخ األسطوري لعالمة
جيب ،وهي قصة بدأت في عام .1941
وع ـلــى ض ــوء ه ــذا ال ـهــدف ال ــواض ــح ،تم
ت ـجــديــد س ـي ــارة ج ـيــب ران ـغ ـلــر األيـقــونـيــة
بــالـكــامــل ،مــع الـحـفــاظ عـلــى شخصيتها،
مع قــدرات أسطورية على الطرق الوعرة،
وتـصـمـيــم جـيــب األص ـلــي وم ـي ــزات تقنية
متقدمة.
والـنـتـيـجــة ه ــي س ـي ــارة ران ـغ ـلــر األك ـثــر
ق ــدرة عــن أي وق ــت مـضــى ،وتـشـتـمــل على
محتويات فنية ال تضاهى ،والتي تتضمن،
ً
اع ـت ـم ــادا عـلــى مـسـتــوى الـ ـط ــراز ،نظامين
متطورين ونشطين وكل الوقت عند الطلب
للدفع الرباعي ،وهما سيليك تراك Selec-
 Tracوروك تــراك  ،Rock Tracإضافة إلى
أقـفــال مـحــاور أمــامـيــة وخلفية كهربائية
ترو – لوك  ،Tru-Lockودفرنش Trac-Lok
مـحــدود االن ــزالق وقضيب تــأرجــح أمامي
إلكتروني ينفصل.
ت ـع ـت ـبــر ج ـي ــب رانـ ـغـ ـل ــر ،الـ ـت ــي صـمـمــت
ً
ً
لمواجهة أكثر الطرق الوعرة تحديا ،نتاجا
ً
ألكثر من  75عاما من الريادة في تطوير

أنظمة الــدفــع الــربــاعــي .ويـتــوافــر نظامان
للدفع الرباعي هما –Selec-Tracالذي يتم
بــه تجهيز سـيــارتــي سـبــورت وصـحــارى،
ونظام  Rock-Tracالذي يأتي قياسيا على
روبيكون ،وهــو الـطــراز األكثر قــوة وقــدرة
للقيادة على الطرق الوعرة .ونظام Selec-
 Tracهو عبارة عن علبة نقل ذات سرعتين
طــوال الوقت لرصد وإدارة مستمرة لعزم
الـ ــدوران الـمــرســل إل ــى الـعـجــات األمــامـيــة
ً
وال ـخ ـل ـف ـيــة ،ك ـمــا يـتـمـيــز ب ــه أيـ ـض ــا نـظــام
.Rock-trac

عـلــى ال ـم ـس ــارات ،أو االس ـت ـم ـتــاع بتوصيل
الـ ـق ــوة ع ـلــى ن ـحــو س ـلــس وك ـ ــفء ب ـســرعــات
ال ـطــرق الـســريـعــة .وتـنــاســب عـلـبــة ال ـتــروس
األوتوماتيكية الجديدة بشكل فريد متطلبات
رانغلر الجديدة بالكامل ،فهي توفر إمكانات
ال مثيل لها على الطرق الوعرة.

تقنية الطيران
وتعتمد سـيــارة رانـغـلــر الـجــديــدة على

تقنية الطيران التي تسمح باالنتقال بين
الدفع بالعجلتين والدفع بالعجالت األربع
بالمدى المرتفع ،وذلــك بسرعة تصل إلى
 72كلم/ساعة.
وفي ظروف القيادة العادية ،يعمل نظام
 Selec-Tracبالدفع بعجلتين ( )2WDوينقل
 100في المئة من عزم دوران المحرك إلى
المحور الخلفي.
وم ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل عـ ـ ـص ـ ــا الـ ـنـ ـق ــل
المخصصة إلــى الوضعية العالية للدفع

نظام نقل القوة
يـ ـحـ ـق ــق م ـ ـحـ ــرك بـ ـنـ ـت ــاسـ ـت ــار الـ ـمـ ـط ــور
 ٦ Pentastarسـلـنــدرات سـعــة  3.6لـتــرات
ً
قوة حصانية تبلغ  285حصانا عند 6400
دورة فــي الــدقـيـقــة و 347نـيــوتــن مـتــر من
عزم الــدوران عند  4100دورة في الدقيقة،
ويشتمل اآلن على زر للتوقف والتشغيل
يأتي كأداة قياسية.
وتمت هندسته لتزويد حزمة عريضة
من العزم ،مع التركيز على عزم منخفض
النهاية  -وهي سمة أساسية لمركبة تتمتع
بمستويات أداء هائلة على الطرق الوعرة
مثل رانغلر.
وزودت رانـغـلــر الـجــديــدة بناقل الحركة
األوتوماتيكي الجديد ذي الثماني سرعات
إمكان تحسين أداء المحرك في أثناء السير

تجربة ةديرجلا.
فــي تـجــربــة تـعــد األول ــى مــن نوعها
بين تـجــارب المركبات ،نظمت شركة
جـيــب ال ـشــرق األوس ــط وخ ــال تجربة
طرازاتها "كشتة" برية في ربوع مدينة
مسقط الجميلة ،التي تمثلت بالتخييم
في البر لمدة يومين متتاليين لتجربة
وعيش الحياة البرية الحقيقية بدءا من
ً
قيادة طــرازات جيب ،ومــرورا باإلقامة

الــربــاعــي ،يـمـكــن لـلـســائــق أن يـتـحــول إلــى
وضعية الدفع الرباعي المثالي عند القيادة
على األسطح الزلقة ،مثل الرمال أو الطين
أو الثلج أو الجليد .يمكن اختيار وضعية
 4Hلـتـشـغـيــل إمـ ــا ال ــوض ـع ـي ــة الـتـلـقــائـيــة
الـ ـج ــدي ــدة  -وهـ ـ ــي م ـث ــال ـي ــة ل ــاس ـت ـخ ــدام
ال ـمــوثــوق وال ـمــريــح فــي أي ظ ــروف قـيــادة
بفضل ا لــر صــد واإلدارة المستمرة لعزم
الدوران واإلشراك ،وعدم اإلشراك التلقائي
للدفع الرباعي عند الحاجة ،للحفاظ على
مـسـتــوى الـسـحــب ،أو فــي وضـعـيــة الــدفــع
الرباعي بعض الوقت الذي يضمن توزيع
ً
عزم الدوران دائما بالتساوي بين المحاور
األ مــا مـيــة والخلفية .وللتصدي للعقبات
الصعبة والمتطلبة للغاية عـلــى ا لـطــرق
الوعرة ،يمكن للسائقين استخدام وضعية
الدفع الرباعي بالمدى المنخفض مع نسبة
تـ ــروس مـنـخـفـضــة  2.72:1تـضــاعــف عــزم
دوران المحرك.

التصميم األصيل
تـبـنــى س ـي ــارة ج ـيــب ران ـغ ـلــر ال ـجــديــدة
بــالـكــامــل عـلــى تـصـمـيــم جـمــالــي منحوت
يـجـعــل مــن الـمـمـكــن تـمـيـيــزهــا عـلــى الـفــور
ب ـس ـم ــات ت ـص ـم ـيــم ج ـي ــب ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،مــن
المصابيح األمامية المستديرة إلى الشبكة
ذات الفتحات السبع ،ومن أقواس العجالت
شبه المنحرفة إ لــى المفصالت المرئية؛

وم ــن ال ــزج ــاج األم ــام ــي الـقــابــل لـلـطــي إلــى
القضيب الرياضي ،ومــن األب ــواب القابلة
لإلزالة إلى تكوينات الهواء الطلق مع سقف
صلب أو سقف لين.
يـتـمـيــز ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـخ ــارج ــي ال ـجــديــد
ل ـس ـيــارة ران ـغ ـلــر بـتـصـمـيــم جـ ــريء وق ــوي
وبشكل عريض وخط وسط منخفض ،مع
نوافذ أكبر للحصول على رؤيــة خارجية
أفضل ،خصوصا على السيارات شديدة
الوعورة.

أنظمة السالمة
ك ــان ــت س ــام ــة الـ ـس ــائ ــق وال ـ ــرك ـ ــاب مــن
العناصر الرئيسة في تطوير سيارة جيب
رانـغـلــر الـجــديــدة بــالـكــامــل ،وال ـتــي تحقق
م ـج ـم ــوعــة م ــن م ــزاي ــا ال ـس ــام ــة الـنـشـطــة
والكامنة ،ومن بينها رصد البقعة العمياء،
والـكـشــف عــن الـمـســار الخلفي المتعامد،
والمساعدة في صف السيارة من الخلف،
وكاميرا احتياطية خلفية للرؤية الخلفية
م ــع خ ـطــوط شـبـكـيــة ديـنــامـيـكـيــة ،ون ـظــام
الـتـحـكــم اإلل ـك ـتــرونــي بــالـثـبــات ( )ESCمع
(تخفيف إلكتروني لحدة االنقالب ()ERM
و 4وسائد هوائية قياسية.

كشتة عمانية تكشف قوة وأداء طرازات جيب

واألكل واالستراحة بين الجمال وسط
الـ ــرمـ ــال ال ـن ــاع ـم ــة ،وانـ ـتـ ـه ــاء بـتـجــربــة
أداء ال ـم ـحــركــات ومــواج ـهــة ال ـغ ــرازات
والـصـعــود عـلــى الـجـبــال الــرمـلـيــة بكل
ّ
وتحد.
قوة وعزم
وقادت "الجريدة" ،بدعوة كريمة من
شركة المال وبهبهاني الموزع المعتمد
الــوحـيــد لـمــركـبــات جـيــب فــي الـكــويــت،

ج ـي ــب ش ـي ــروك ــي ت ــري ــل ه ـ ــوك وج ـيــب
رانغلر "روبيكون" الجديدتين اللتين
أثـبـتـتــا أن جـيــب قـ ــادرة عـلــى أن تهزم
الرمال الناعمة مهما كانت صعبة ،وأن
للطرق الوعرة جيب ال يمكن تحديها
بعد قيادة أثبتت قوة وأداء وتجهيزات
المحركات على مدى يومين.
والقتناص الفرص مع جيب وقفة،
فكان وخــال تجربة ال ـطــرازات فرصة
الصعود على الجبال ال تعوض والتي
أثـبـتــت أن تـجـهـيــزات شـيــروكــي 2019
ً
تريل هــوك أيضا قــادرة على مواصلة
ال ـت ـحــدي ال ـتــي قــامــت ب ــه ران ـغ ـلــر على
الرمال الناعمة ،ومتابعة التحدي حتى
آخر لحظة ،مما يعكس قوة تجهيزات
جيب لطرازاتها بالكامل.

 ...وشيروكي الجديدة بتصميمها األصيل
تتميز جيب شيروكي  - 2019المركبة
الرياضية متعددة االستخدامات متوسطة
الـحـجــم األك ـثــر ق ــدرة والـمـتــوافــرة اآلن في
ص ـ ـ ــاالت ع ـ ــرض ج ـي ــب ب ـم ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء
الشرق األوســط  -بتصميم جديد وأصيل
ً
وأكثر تميزا والمزيد من الراحة والمالءمة
ً
ً
بــال ـم ـق ـصــورة ،مـمــا يـحـقــق طــاب ـعــا عمليا
لــاس ـت ـخــدام ال ـيــومــي وم ــواص ـف ــات رائـعــة
للقيادة والتحكم ،وأنظمة تعليق أمامية
وخ ـل ـف ـيــة مـسـتـقـلــة م ــع ص ــاب ــة ال ـتــوائ ـيــة
للجسم من الطراز العالمي ،وناقل حركة
من  9سرعات عالية الكفاءة ،وأكثر من 80
ميزة للسالمة واألمن.
وجـ ـ ــاء جـ ـي ــب شـ ـي ــروك ــي طـ ـ ــراز 2019

ب ـت ـص ـم ـيــم خـ ــارجـ ــي ج ــدي ــد ش ــام ــل ي ـبــرز
مـظـهــرا ج ــدي ــدا ت ـمــامــا ،وتـتـضـمــن عملية
إعادة تصميم رئيسية لعدد من المكونات
المميزة.
ويـ ـت ــواف ــق ال ـم ـظ ـه ــر الـ ـج ــدي ــد ال ـم ـم ـيــز
لـلـمـقــدمــة ال ـجــديــدة بــالـكــامــل مــع تصميم
وشكل جيب الكالسيكي األيـقــونــي ،الــذي
يساير الجانب المتميز لعائلة جيب.
وتشتمل مقدمة جيب شيروكي 2019
الجديدة على فتحة جديدة وغطاء محرك
خفيف الــوزن ومصابيح ليد  LEDأمامية
ومصابيح نهارية ( )DRLومصابيح ضباب
وباب خلفي .وتحقق السيارة طلة جديدة
وتحافظ على قــدراتـهــا الـتــي ال مثيل لها

فــي جميع الـظــروف الجوية على الطريق
أو على الدرب.

محرك عالي الكفاءة
يحقق محرك بنتاستار القياسي سعة
 3.2لترات المجهزة به شيروكي قوة تبلغ
ً
 271حصانا و 324من عزم الدوران ،ويحقق
مستوى للسحب األفضل ضمن فئتها يبلغ
 2041كلغ ( 4500رط ــل) .ويـمــزج المحرك
بين عملية توازن للفعالية والقوة والرقي
من نفس االبتكارات التي أكسبت المحرك
السابق األكبر في اإلزاحــة إشــادة عالمية،
في الوقت الذي أدى إلى خفض الضوضاء

واالهتزاز والخشونة ( )NVHللركاب.
ويـتـمـيــز نــاقــل ال ـحــركــة األوتــومــاتـيـكــي
المطور  TorqueFliteذي السرعات التسع
منشيروكيبميزات برامجية جديدة تعمل
على تحسين القدرة على القيادة وتوافر
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ــزاي ــا ،م ــن بـيـنـهــا عمليات
االنـ ـط ــاق ال ـق ــوي ــة ون ـق ــل الـ ـق ــوة بـســاســة
بـ ـس ــرع ــات الـ ـط ــرق ال ـس ــري ـع ــة ،وتـحـسـيــن
كفاءة استهالك الوقود مقابل ناقل حركة
أوتوماتيكي بـ 6سرعات .وتم تصميم ناقل
ً
الحركة لضمان بقاء سيارة شيروكي دائما
في الترس المناسب ،حيث تساهم نسبة
التروس األولى البالغة  4.71في أداء قوي
عند االنطالق ،في حين تضمن الخطوات

الـصـغـيــرة بـيــن ت ــروس ال ـمــدى المتوسط
الـســاســة .وتـعـمــل ال ـتــروس الـعــالـيــة على
تقليل سرعات المحرك  -وهي حالة تشغيل
أساسية الستهالك فعال للوقود.
ً
توفر جيب شيروكي  2019خيارا لثالثة
أنظمة مبتكرة للدفع الرباعي ،تم تعزيزها
لتحقيق ق ــدرات لـلــدفــع الــربــاعــي ال مثيل
لها في جميع الظروف الجوية ،ولضمان
أن جيب شيروكي تحافظ على مكانتها
كمركبة رياضية متعددة االستخدامات
 SUVمتوسطة الحجم ترسي مستويات
جديدة لفئتها .وتنتج عن تقنية المحور

الـخـلـفــي ال ــذي يـنـفـصــل ،ف ـقــدان طــاقــة أقــل
عندما ال يحتاج األم ــر إلــى ق ــدرات الدفع
الرباعي ،في الوقت الــذي تعمل فيه على
تحسين كـفــاء ة الــوقــود .ويتنقل المحور
الخلفي الذي ينفصل بسالسة بين الدفع
بعجلتين والدفع الرباعي إلدارة مستمرة
طــول الــوقــت لـعــزم ال ــدوران دون مدخالت
من السائق .وتشتمل جميع أنظمة الدفع
ال ــرب ــاع ــي ع ـل ــى ن ـظ ــام ال ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـجــر
الـشـهـيــر م ــن جـيــب  Selec-Terrainالـتــي
تسمح للسائق باختيار إع ــدادات الطرق
الممهدة وال ـطــرق الــوعــرة األنـســب لــأداء
األم ـثــل .وهـنــاك خمسة إعـ ــدادات مختلفة
هي :أوتــو ،ثلج ،سبورت ،رمل/طين
وصخور.
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توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

«عودة ريا وسكينة» كوميديا اجتماعية أسرية

مشاهدات

تعرض خالل عيد الفطر على مسرح عبدالحسين عبدالرضا

«عذراء» يواجه اتهامات باالقتباس
يواجه مسلسل «عذراء» للفنانة شجون
اتهامات باقتباس أحــداثــه من المسلسل
األميركي الشهير «Orange is the new
 ،»blackإذ انتقد عــدد من المغردين عبر
مواقع التواصل االجتماعي انسالخ العمل
عــن واق ـعــه بـعــد انـتـصــاف الـشـهــر الـكــريــم،
فــي وق ــت اعـتـبــر الـبـعــض أن ــه مــأخــوذ من
المسلسل التركي «الـفـنــاء» ،وذلــك بسبب
تقاطع أحــداث العمل مع «الثيمة» العامة
لـلـمـسـلـسـلـيــن ،حـيــث تـ ــدور أح ــداث ــه حــول
أربع سجينات.

عزة إبراهيم

من المقرر أن تعرض مسرحية
«عودة ريا وسكينة» خالل عيد
الفطر على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا في منطقة السالمية.

شجون

أمين والعميري يتألقان في «إفراج مشروط»
استطاع الفنان خالد أمين
وفيصل العميري لفت االنتباه
بـ ـش ــدة هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام مـ ــن خ ــال
مسلسل «إفـ ــراج م ـش ــروط» ،إذ
ت ــأل ــق ك ــل مـنـهـمــا ف ــي مـســاحــة
دوره ،وبــدا مــدى معايشتهما
لـ ـك ــل شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،واالن ـ ـت ـ ـقـ ــال
السلسل مــن حــالــة إل ــى أخــرى
دون أي تعقيد .ورغم أن العمل
يـمــر ب ـمــراحــل زمـنـيــة مختلفة
فــإن أمين والعميري عبرا عن
دوريهما بحرفية عالية ،ووظفا
خـبــرة س ـنــوات مــن التحصيل
ال ـع ـل ـمــي وال ـع ـم ــل ف ــي الــوســط
الفني بهذا المسلسل ،واستحقا
أن يكونا من أبرز نجومه.

داود حسين يتوسط الفضالة وهيا الشعيبي

العمل ذو
صبغة محلية
لن يتشابه
مع نظيره
المصري

داوود حسين

انطلقت األس ـبــوع الماضي
البروفات التحضيرية للعرض
الـمـســرحــي ال ـكــوم ـيــدي "ع ــودة
ريـ ـ ــا وسـ ـكـ ـيـ ـن ــة" عـ ـل ــى م ـس ــرح
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا
ب ــال ـس ــال ـم ـي ــة ،ب ـح ـض ــور طــاقــم
الـ ـعـ ـم ــل مـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم :داوود
حـ ـسـ ـي ــن ،وإل ـ ـ ـهـ ـ ــام الـ ـفـ ـض ــال ــة،
وه ـ ـ ـيـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـع ـ ـي ـ ـبـ ــي ،وخ ـ ــال ـ ــد
البريكي ،وعبدالله الحمادي،
وث ـ ــام ـ ــر الـ ـشـ ـعـ ـيـ ـب ــي ،وبـ ــدريـ ــة
طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة ،ونـ ـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ـ ــان ط ـ ــال ـ ــب،
وع ـلــي ال ـف ــرح ــان ،وم ــن إخ ــراج
ثــامــر الشعيبي ،وتــألـيــف هيا
ال ـش ـع ـي ـبــي ،وإنـ ـت ــاج مــؤسـســة
ه ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــة ل ـ ـ ــإنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
والمسرحي.
وتـعـتـمــد ق ـصــة الـمـســرحـيــة
على الحبكة األساسية لحكاية
أشهر سفاحتين مصريتين في
بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وهما
األختان "ريا" ،و"سكينة".
وتلقت الفنانة هيا الشعيبي
الـكـثـيــر مــن ال ـع ــروض ،لعرض
المسرحية خارج دولة الكويت،
إذ لــم تـحـســم ق ــراره ــا بـعــد في

اختيار الدول ُ
المضيفة ،ولكنها
سـ ـتـ ـك ــون خ ـل ـي ـج ـي ــة ،ل ـت ـقــديــم
العرض الذي المتوقع أن يحقق
نجاحا كبيرا محليا وخليجيا.
وقررت الشعيبي والفضالة
أن تكون المسرحية أول عمل
ف ـن ــي م ــن ي ـق ــدم ــان ــه م ــن خ ــال
شركة اإلنتاج التي أسستاها
معا ،وستجمع المسرحية بين
الـكــومـيــديــا وال ــرع ــب فــي قالب
اجتماعي يناسب جميع أفراد
األسرة.
وت ـع ـت ـمــد ال ـم ـســرح ـيــة عـلــى
ال ـح ـب ـك ــة األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـق ـصــة،
وس ـت ـخ ـت ـل ــف فـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل
التي وضعتها الشعيبي ،التي
ستقوم بــأداء دور "ريــا" أيضا،
في حين ستؤدي الفضالة دور
"س ـك ـي ـنــة" ،وسـ ـت ــدور األحـ ــداث
في الكويت.
ب ــدوره ،كشف النجم داوود
حسين ،بطل العرض ،عن دوره
ب ــال ـم ـس ــرح ـي ــة ،حـ ـي ــث يـجـســد
ش ـخ ـص ـي ــة "م ـ ـتـ ــولـ ــي" ح ـب ـيــب
"سكينة" ،الذي يساعد األختان
في عمليات الخطف ،واستدراج

النساء لسرقتهن ،باالختالف
عــن القصة الـمـتـعــارف عليها،
حيث كان لـ"سكينة" زوج وهو
"عبدالعال" ،مؤكدا أن العرض
س ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـحـ ـلـ ـي ــا فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
كــومـيــدي ،ل ــذا فــإنــه ال يتشابه
مـ ــع ال ـم ـن ـت ــج الـ ـمـ ـص ــري الـ ــذي
ت ـنــاول الـقـصــة فــي الـعــديــد من
األعمال الدرامية والمسرحية
ً
والسينمائية أيضا.
أما الفنان عبدالله الحمادي
فيشارك بالمسرحية فــي دور
حبيب "ريا" ،إذ عبر عن رغبته
فـ ــي حـ ـض ــور الـ ـفـ ـن ــان ــة سـهـيــر
الـ ـب ــابـ ـل ــي لـ ـحـ ـض ــور عــرض ـهــم
ا لـمـســر حــي ،باعتبارها نجمة
كبيرة ،ومن عمالقة هذا الدور
في السابق.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ـس ــرح ـي ــة
ت ــداول ـت ـه ــا ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ــدول
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ف ـن ـيــة
كـ ـ ـ ـ ــ"س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة" ،ف ــاقـ ـتـ ـب ــاسـ ـه ــا
بالكويت ليس جديدا ،بل سيتم
تقديمها بشكل مختلف سيبهر
الجمهور ،موضحا أنه يجسد
دور ابن جارتهما بدرية طلبة،

التي عكفت على تربية األختين
اليتيمتين ،بدال من زوجة األب
فــي القصة المعروفة ،ولكنها
سيدة قاسية ،وتدور العديد من
المواقف الكوميدية في سياق
العرض ،باإلضافة إلــى صراع
حـيــث يجسد "ال ـح ـمــادي" دور
المحب لسكينة ،ولكنها ترفض
هذا الحب.
أم ــا ال ـف ـنــان خــالــد الـبــريـكــي
فيجسد دور "عبدالعال" ،ولكنه
ليس زوج سكينة ،باالختالف
عــن ال ـت ـنــاول ال ـســابــق للقصة،
مـ ــؤ كـ ــدا أن ا لـ ـعـ ـم ــل ذو ط ــا ب ــع
كويتي سـيــروق للمشاهدين،
في إطار جديد يخلو من العنف
أو الرعب أو القتل ،في تكثيف
لإلفيهات واللقطات الكوميدية
من خالل المواقف.
وأوضح البريكي أن دوره في
شخصية "عبدالعال" يختلف
تـ ـم ــام ــا مـ ــع مـ ــا ق ــدم ــه ال ـف ـن ــان
أحمد بدير بطل هذا الدور في
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـم ـصــريــة ،ل ــذا ال
وجــه للمقارنة مــع هــذا النجم
الكبير.

فيصل العميري

خالد أمين

أخطاء «قاتلة» في «مملكة الغجر»
وقع فريق عمل مسلسل «مملكة الغجر» في أخطاء «قاتلة»
خالل الحلقات الماضية من المسلسل ارتبطت بمشاهد عديدة
كانت بطلتها الفنانة حورية فرغلي.
ويــأتــي فــي مقدمة تلك األخ ـطــاء ظـهــور فرغلي بمكياج
كامل خالل وجودها في غرفة العمليات إلجــراء جراحة في
عينيها ،وهي الجراحة التي لم تتوفر فيها أي مبادئ طبية
ً
على اإلطالق ،وخصوصا مع خطأ استخدام الجهاز الطبي
في المشهد أمام الكاميرا ،إذ بدا وكأن فريق العمل كان يرغب
في إنجاز التصوير دون مراعاة األساسيات الطبية ،األمر
الذي جعل األطباء يسخرون من فريق العمل على «الغروبات»
الخاصة بهم في مواقع التواصل.
أمــا الفنانة فيفي عبده فوقعت في عــدة أخطاء مرتبطة
براكورات المالبس التي تم التصوير بها في أكثر من حلقة،
كما لم يتم تنفيذ عدد من مشاهد األكشن بشكل احترافي.

حورية فرغلي

غادة الزدجالي« :هلي وناسي» تجربة مميزة طارق العلي :باسم عبد األمير أخ عزيز
●
مهما حدث من زعل
محمد جمعة

غادة الزدجالي

ثـمـنــت الـفـنــانــة الـعـمــانـيــة غـ ــادة الــزدجــالــي
تجربتها فــي مسلسل "هلي ونــاســي" ،الــذي
يعرض عبر شاشة قناة بين دراما.
وقـ ــالـ ــت غـ ـ ـ ــادة ،لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن
"ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ت ـ ـجـ ــربـ ــة م ـ ـم ـ ـيـ ــزة،
وإضافة إلى رصيدي الدرامي،
الس ـي ـمــا أن ـه ــا ش ــرع ــت أمــامــي
األب ـ ــواب لـلـتـعــاون مــع نخبة
م ــن ن ـج ــوم ال ـخ ـل ـيــج ب ــدور
ج ــدي ــد أت ـم ـن ــى أن ي ـنــال
إع ـجــاب الـجـمـهــور،
خصوصا ونحن
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أب ـ ـ ـ ـ ـ ــواب
الرحيل عن هذا
ال ـش ـه ــر ال ـك ــري ــم،
وم ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــده م ــن
منافسة كـبـيــرة بين
أعمال عدة".
وعن العمل ،أضافت أن "المسلسل
ي ـن ــاق ــش ف ــوض ــى اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي أدت
ف ــي ال ـنـهــايــة إل ــى حــالــة م ــن التخبط
وال ـب ـل ـب ـلــة ،وت ـس ـب ـبــت ف ــي كـثـيــر من
الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وغ ـي ــر
االجـتـمــاعـيــة ،وه ــي قضية مهمة
وخطيرة ،وتعد من أهم القضايا
التي تشغل الــرأي العام ،ويمتد
أثرها عبر األجيال".

وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن "مـ ــا س ــاع ــد ع ـلــى انـتـشــار
هــذه الظاهرة غير المنضبطة في اإلعــام هو
السماوات المفتوحة ،وعدم وجود رقيب على
المحتوى الذي يقدم للجماهير ،األمر الذي البد
من معالجته وإيجاد حلول جذرية له".
من جهة أخــرى ،أعربت غــادة عن سعادتها
بـتـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور م ــع مـسـلـســل "ع ـش ــاق رغــم
ال ـط ــاق" ،ال ــذي ع ــرض قـبــل رم ـض ــان ،متابعة:
"سـعـيــدة ج ــدا بـهــذا المسلسل ،خـصــوصــا مع
فريق يتولى قيادته المخرج خالد جمال ،الذي
سبق أن تعاونت معه ،وأيضا الفنانة انتصار
الشراح وجميع نجوم المسلسل".
وأردف ـ ـ ــت" :بــال ـف ـعــل أج ـ ــواء مـخـتـلـفــة ،وروح
جميلة كــانــت ت ـســود بـيــن الـجـمـيــع ،انعكست
على األداء ،وأعتقد ان كل من شاهد المسلسل
لمس هذا األمر ،ويبقى ان هذه التجربة إضافة
حقيقية لرصيدي الفني ،خصوصا وأن العمل
نــاقــش الـعــديــد مــن الـقـضــايــا األس ــري ــة ،وطــرح
المشكالت االجتماعية بشفافية".
ي ــذك ــر أن مـسـلـســل "ه ـل ــي ون ــاس ــي" تــألـيــف
وداد الكواري ،وبطولة غازي حسين ،وصالح
ال ـم ــا ،وه ــدي ــة س ـع ـيــد ،وع ـب ــداإلم ــام عـبــدالـلــه،
وجــاســم األن ـصــاري ،وسـحــر حسين ،وفيصل
رشيد ،ومحمد أنور ،وحسن إبراهيم ،ومحمد
السياري ،ومنى شداد ،ونخبة من نجوم الفن
الخليجي ،وتتر األغنية كلمات الشاعر الغنائي
عبدالرحيم الصديقي ،وألحان طالل الصديقي،
وغناء فهد الكبيسي.

●

محمد جمعة

ط ــاح الـحـطــب بـيــن الـفـنــان
طارق العلي والمنتج والفنان
بــاســم ع ـبــداألم ـيــر ،ب ـعــد عــام
شهد قطيعة بينهما ،بسبب
اخـتــاف فــي وجـهــات النظر،
خالل مداخلة العلي الهاتفية
فــي بــرنــامــج ك ــان عـبــداألمـيــر
أحد ضيوفه.
وم ـنــذ ذل ــك ال ــوق ــت تجنب
ك ــاهـ ـم ــا الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ب ـش ـكــل
مـ ـ ـب ـ ــا ش ـ ــر ،إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـتـ ـقـ ـي ــا
مـصــاد فــة فــي سلطنة عمان،
حـيــث ت ـبــادال ال ـســام ،ووثــق
الحضور تلك اللحظات ،وقال
العلي" :مهما حــدث من زعل
واختالف في وجهات النظر
ً
يبقى باسم عبداألمير أ خــا ،
ف ــأن ــا أح ـ ـبـ ــه" ،واألم ـ ـ ــر نـفـســه
أكده باسم.
يـ ــذ كـ ــر أن ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــان ط ـ ــارق
ال ـع ـل ــي أعـ ـل ــن أخ ـ ـيـ ــرا ع ــرض
م ـس ــرح ـي ــة "ع ـن ـت ــر ال ـم ـف ـل ـتــر"
خـ ـ ــال عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ال ـم ـق ـبــل
ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة ،عـ ـل ــى م ـس ــرح

باسم عبداألمير

طارق العلي

جــامـعــة الـعـلــوم فــي الــريــاض
مــن  5إل ــى  7يــونـيــو ،قـبــل أن
ي ـ ـعـ ــود الـ ـعـ ـل ــي ورف ـ ــاق ـ ــه ال ــى
الـكــويــت لـمـبــاشــرة الـعــروض
المحلية.
وتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة
مـشــاركــة نخبة مــن الـنـجــوم،
منهم الفنان جمال الردهان
وميس كمر وهند البلوشي

وأح ـم ــد الـ ـف ــرج ،وال ـع ـمــل من
تأليف عيسى احمد وإخراج
مشاري المجيبل.
ورغ ـ ـ ـ ــم غ ـ ـيـ ــابـ ــه الـ ـ ــدرامـ ـ ــي
ع ــن ال ـشــاشــة ال ـص ـغ ـيــرة هــذا
الـ ـ ـع ـ ــام ،يـ ـ ـش ـ ــارك الـ ـعـ ـل ــي فــي
الموسم الرمضاني الجاري
بالمسلسل اإلذا عـ ــي "أزواج
و لـكــن" ،تأليف أ مــل عبدالله،

وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج غـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـنـ ــي،
وب ـ ـطـ ــولـ ــة هـ ـن ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي،
وانـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـشـ ــراح ،وخ ــال ــد
ال ـ ـم ـ ـظ ـ ـفـ ــر ومـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ــن
الـمـمـثـلـيــن اإلذاعـ ـيـ ـي ــن ،وهــو
عـ ـم ــل ذو طـ ــا بـ ــع ك ــو مـ ـي ــدي،
يـ ـط ــرح ع ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
والرسائل االجتماعية.

ُ
رمضان :هل يشاهد مسؤولو «اإلعالم» ما يعرض من أعمال ساذجة؟

شارك إلى جانب ليلى أحمد وبدر محارب في ندوة «الدراما الكويتية ما لها وما عليها»
●

بعض ما
ُيعرض من
أعمال سخيف
ّ
ويمس
وساذج
سمعة الكويت
ليلى أحمد

فضة المعيلي

أقامت رابطة األدباء الكويتيين في
مقرها بالعديلية ندوة بعنوان "الدراما
الكويتية ما لها وما عليها" ،وتحدث
ف ـي ـهــا األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــراب ـط ــة األدب ـ ــاء
الكويتيين ،د .خالد رمضان ،واإلعالمية
والناقدة ليلى أحمد ،والكاتب والمخرج
بدر محارب .وقد حضر الندوة جمع من
ّ
الكتاب واألدباء والمثقفين.
في البداية ،قال د .رمضان :نتناول
اليوم قضية أثيرت في وسائل التواصل
االج ـت ـمــاعــي وال ـص ـح ــاف ــة ،وت ــم حشد
مـتــابـعـيــن لـهــا فــي وســائــل ال ـتــواصــل،
فرأينا في رابطة األدباء أن نتفاعل مع
الجمهور الكريم في هذه القضية ،وهي
قضية الدراما التلفزيونية ،وربما حرك
شـهــر رمـضــان هــذا الـمــوضــوع ،لكثرة
ما يعرض من مسلسالت درامية على
شاشة تلفزيون الكويت والتلفزيونيات
األخرى.
وتابع رمـضــان :وزارة اإلعــام جزء
مــن الـمـنـظــومــة الـحـكــومـيــة ،ويفترض
أن الدولة لديها أهداف وسياسات من

خاللها تعمل على تشكيل الشخصية
الــوطـنـيــة وتـكــويـنـهــا ،ووزارة اإلع ــام
تـعـتـبــر أداة مـهـمــة جـ ــدا ،إض ــاف ــة إلــى
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـج ـه ــاز
الثقافي ،فهل وزارة اإلعالم والتلفزيون
على وجه الخصوص يقومان بما هو
مـطـلــوب منهما فــي تــوعـيــة الـمــواطــن،
وتوجيه وتشكيل شخصيته من خالل
ما يقدم من أعمال؟ ،هل للدولة بشكل
عــام أه ــداف تسعى إلــى تحقيقها من
خــال األجهزة الرسمية التي تتبعها
لتشكيل شخصية المواطن الكويتي؟
وأضاف" :حقيقة أن ما نشاهده على
شاشة تلفزيون الكويت ال ينبئ بذلك،
مــن خــال مــا يـقــدم مــن بــرنــامــج أو من
دراما تلفزيونية.
وأك ــد أن ــه ف ــي ال ـكــويــت لــديـنــا ث ــروة
ب ـش ــري ــة م ــن ال ـع ـن ــاص ــر ال ـف ـن ـي ــة ،رغ ــم
حجم الكويت الصغير ،لكن غنية جدا
بأبنائها ،ومــع ذلــك ال نجد مــا نطمح
إليه من حيث المستوى ،ألن مشكلتنا
ليست في القدرات ،بل في االختيارات.
وذكر أن ما نشاهده فوضى عارمة ،إذ
ال نلمس تخطيطا ،وخـيــر مـثــال على

رمضان يتوسط محارب وليلى
ذلـ ــك م ــا ي ـق ــدم اآلن ف ــي رمـ ـض ــان بعد
اإلفطار ،وماذا نشاهد ليس السنة فقط،
ولكن كل عام ومنذ أعوام طويلة .وطرح
د .رمـضــان تـســاؤال" :هــل المسؤولون
عن اإلعــام والتلفزيون يشاهدون ما
ُيعرض ،وخاصة في هذه الفترة؟ هل
يشاهدون برامج المسابقات الساذجة
التي تقدم ويصرف عليها ،وما يبذل
فيها من جهود"؟

م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ت ـح ــدث ــت اإلع ــام ـي ــة
والناقدة ليلى أحمد عن وجهة نظرها
في الدراما التلفزيونية ،مشيرة إلى أن
كثيرا مما يقدم على الشاشة الخليجية
ّ
يمثل القوة الناعمة لدولة الكويت في
إطار رغبة التلفزيونات الخليجية في
عرض الدراما المحلية ،لكن ما يعرض
ف ــي ه ــذه األع ـم ــال م ــن أع ـم ــال سخيفة
وساذجة تمس سمعة الكويت وقوتها

ال ـن ــاع ـم ــة ،ومـ ــؤكـ ــدة أن ال ـتــوج ـي ـهــات
لـتـشـكـيــل ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة أدت
إلــى خسارة الفن الكثير من المواهب
الحقيقية ،سواء على مستوى الكويت
أو على مستوى العالم العربي.
وتطرقت أحمد إلى بعض الظواهر
الـسـلـبـيــة ف ــي ال ــدرام ــا الـكــويـتـيــة الـتــي
تـشـيــر إل ــى خـلــل الـمـعــايـيــر ،فـقــالــت إن
م ـس ـل ـســل سـ ــاق ال ـب ــام ـب ــو م ـن ــح فـنــانــة

مـســاحــة كـبـيــرة ،ألنـهــا تتمتع بشهرة
في عالم الـ "سوشيال ميديا" ،والمنتج
يبحث عن إعالنات من ورائها .وقالت
إن أزم ــة ال ــدرام ــا الـكــويـتـيــة تـكـمــن في
ّ
الكتاب الذين ال يمتلكون أي خبرة أو
عمق في معالجة قضايا المجتمع في
األعمال الدرامية التي تنتج.
أمــا بــدر مـحــارب فـقــال إن تلفزيون
ال ـكــويــت مــؤس ـســة حـكــومـيــة وشــامـلــة
لــدي ـهــا ب ــاق ــة م ــن ال ـق ـن ــوات الــريــاضـيــة
والثقافية ،لكن مع األسف غير مستغلة
االس ـت ـغ ــال ال ـص ـح ـيــح .وأض ـ ـ ــاف :أنــا
أفخر عندما أشاهد أعمالنا الكويتية
الــدرامـيــة تعرض فــي الخليج ،وهناك
مجموعة كبيرة من األعمال ،لكن العبرة
لـيـســت بــال ـكــم ب ــل ب ــال ـج ــودة ،واعـتـقــد
أن سبب انهيار الــدرامــا المحلية هو
تحولها إلى  30حلقة ،مستذكرا األعمال
الـخــالــدة مثل "درب الــزلــق" ،و"خالتي
قماشة" ،و"خــرج ولــم يعد" ،مبينا أنه
مع وجــود التقنيات واألجــور العالية،
فإن المسلسالت اآلن ال تصل حتى إلى
نصف مستوى تلك األعمال.

•
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دوليات
سباق المحافظين إلى « 10داونينغ» ينطلق ...وجونسون األقوى
ترامب يشعر باألسى على ماي وماكرون يشكر «التزامها الشجاع» وميركل تعد بالعمل لـ «بريكست منظم»
بدأ المرشحون لخالفة رئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي
حمالتهم ،مما يخلف مزيدا
من الضبابية على عملية خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي،
ويتوقع أن يتصدر المشهد
أكثر من  10مرشحين ،على
رأسهم المدافع الشرس عن
«بريكست» وزير الخارجية
السابق بوريس جونسون،
الذي ينظر له على أنه المرشح
األوفر حظا.

أط ـ ـل ـ ـقـ ــت اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة وزراء
بريطانيا ،المحافظة تيريزا ماي ،أمس
األول ،الطريق أمــام اختيار زعيم جديد
للمحافظين ،يتسلم ر ئــا ســة الحكومة،
ويسعى إلبرام اتفاق أكثر حسما بشأن
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وجـ ــاءت نـهــايــة عـهــد م ــاي بـعــد فشل
محاولتها األخ ـيــرة فــي تـمــريــر اتفاقها
المرتبط بـ"بريكست" ،والتي شملت منح
النواب خيار إجراء استفتاء على االتفاق.
وس ـي ـع ـمــق رح ـي ــل مـ ــاي أزم ـ ــة خ ــروج
بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،إذ
سـيـسـعــى رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـجــديــد على
األرجح إلى اتفاق أكثر حسما ،مما يزيد
اح ـت ـمــاالت ال ـص ــدام مــع الـتـكـتــل وإج ــراء
انتخابات عامة مبكرة.

إعالن االستقالة
وكانت ماي ( 62عاما) أعلنت أمام مقر
الحكومة في " 10داونينغ ستريت" أنها
ستستقيل في  7يونيو المقبل من زعامة
حزب المحافظين ،بسبب إخفاقها  3مرات
في تمرير اتفاق "بريكست" في البرلمان،
على أن يبدأ التنافس على زعامة الحزب
فــي األس ـب ــوع ال ـتــالــي ،مـشـيــرة ال ــى أنها
ستبقى رئيسة وزراء لتصريف األعمال
إل ــى حـيــن انـتـخــاب حــزبـهــا بــديــا منها
قبل  20يوليو.
ورئ ـي ــس الـحـكــومــة الـمـقـبــل للمملكة
المتحدة ،البالغ عــدد سكانها أكثر من
 66مليون نسمة ،سيقرره قرابة  100ألف
من أعضاء حزب المحافظين المنتسبين.
وس ـي ـج ــري ن ـ ــواب الـ ـح ــزب الـمـحــافــظ
جـلـســات تـصــويــت ع ــدة ،لتقليص عــدد
المتنافسين إلى اثنين.

بدء المنافسة
وأط ـل ـق ــت اس ـت ـق ــال ــة مـ ــاي ال ـم ـنــاف ـســة

أوروبا تسقط «المحافظ الرابع»
أدت االنقسامات األيديولوجية التي تمزق حزب المحافظين البريطاني
بسبب عــاقــة بـلــده بــاالتـحــاد األوروب ـ ــي إل ــى خ ـســارة  4رؤس ــاء حكومة
ً
مناصبهم منذ نحو  30عاما.
ومارغريت تاتشر عام  ،1990وجون ميجور عام  1997وديفيد كاميرون
ً
عام  ،2016إلى تيريزا ماي ،أسقطتهم جميعا هذه القضية الشائكة.
وفــي وقــت سابق ،كــان المحافظون من أنصار االتحاد األوروب ــي .في
الواقع ،انضمت بريطانيا تحت قيادة إدوارد هيث أحد زعماء المحافظين
إلــى المجموعة االقتصادية االوروبـيــة في عــام  ،1973عندما كــان حزب
ً
"العمال" معارضا لذلك .لكن التشكيك في أوروبا انتقل إلى الجهة األخرى
خالل ثمانينيات القرن الماضي مع معارضة المحافظين أي مبادرة لتعزيز
ً
التكامل السياسي األوروبي .وظهر ذلك جليا في سياسة تاتشر في خطاب
شهير ألقته في "كلية بروج" عام  1988حين رفضت فكرة "دولة أوروبية
ً
كبرى تمارس هيمنتها انطالقا من بروكسل".
وازداد انـعــدام ثقة المحافظين ببروكسل في منتصف التسعينيات
مع تأسيس حزب "يوكيب" الداعي إلى الخروج من أوروبا ،مما أسفر عن
تشديد خطاب قادة الحزب.
وواجه خليفة تاتشر ،جون ميجور انتفاضة دائمة من المشككين في
أوروبا مما أدى الى إضعافه قبل أن يفوز "حزب العمال" بزعامة توني بلير
في انتخابات .1997
وأدت األزمة في منطقة اليورو والهجرة الواسعة النطاق من االتحاد
األوروبي إلى نقاشات متطرفة ،مما دفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى
إجراء استفتاء في  23يونيو  2016أيدت نتيجته االنفصال.
ً
وبعد أن دعا شخصيا إلى التصويت للبقاء في االتحاد ،استقال كاميرون
ً
تاركا المهمة الصعبة لخليفته تيريزا ماي للقيام بالطالق .بعد  3سنوات
ً
تقريبا أعلنت ماي بدورها استقالتها.

عـلــى رئــاســة ال ـحــزب ،أم ــس ،بشكل غير
رسـمــي ،ويـتــوقــع أن تشمل أكـثــر مــن 10
مرشحين يـتـصــدرهــم الـمــدافــع الـشــرس
عن "بريكست" وزيــر الخارجية السابق
بــوريــس جــون ـســون ،ال ــذي أعـلــن أن ــه "آن
األوان للوقوف معا وإنجاز بريكست".
ويعتبر جونسون ( 54عاما) الملقب
"ب ــوج ــو" ،أح ــد أه ــم مـهـنــدســي ف ــوز تيار
"بريكست" في االستفتاء الذي جرى في
يونيو  ،2016وما زال يستمد إلى اليوم
جزءا كبيرا من شعبيته منه.
ب ــدوره ،تعهد وزيــر التنمية الدولية
روري ستيوارت ،أحد الساعين لخالفة
رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــأن ــه ل ــن ي ـخ ــدم تحت
رئــاســة جــون ـســون ،وأن ــه سـيـعــارض أي
محاولة لـ"بريكست" دون اتفاق انسحاب.
وم ــن ب ـيــن ال ـســاع ـيــن ل ـخــافــة م ــاي،
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـح ــال ــي جـيــريـمــي
ه ــان ــت ( 52ع ــام ــا) ،ال ـ ــذي ي ــدع ــم بـقــاء
بريطانيا في االتحاد األوروبي قبل أن
يغير موقفه على اثر ما اعتبره طرحا
ً
"متبجحا" للمفوضية في المحادثات،
يليه وزي ــر "بــريـكـســت" دومـيـنـيــك راب
( 45عــامــا) ،النائب الليبرالي الــذي تم
تـعـيـيـنــه ف ــي يــول ـيــو ،ث ــم اس ـت ـقــال بعد
 4أشـهــر بسبب خــافــه مــع م ــاي حــول
اتفاق الخروج الــذي توصلت إليه مع
المفوضية األوروب ـي ــة ،فــوزيــر البيئة
مــايـكــل غ ــوف ( 51عــامــا) ال ــذي يسعى
لـلـقـضــاء ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام الـبــاسـتـيــك
والمشكك في االتحاد األوروبي.
وم ــن بـيــن الـمــرشـحـيــن أي ـضــا ســاجــد
جاويد ،المعجب المصرفي السابق وابن
سائق حافلة باكستاني ســابــق ،والــذي
عين في  2018وزيرا للداخلية ،اضافة الى
المدافعة الشرسة عن "بريكست" اندريا
ل ـيــدســوم ( 56ع ــام ــا) ،ال ــوزي ــرة المكلفة
العالقات مع البرلمان ،والتي استقالت
األربعاء الماضي ،والنائبة امبر راد (55
ع ــام ــا) ال ـتــي راف ـق ــت م ــاي ف ــي صـعــودهــا
ً
في السلطة ،وأخـيــرا وزيــر الصحة مات
هانكوك.
وت ـش ـي ــر م ـك ــات ــب ال ــره ــان ــات إل ـ ــى أن
جونسون هو األكثر حظا ،يليه راب.

اختراق عمالي بهولندا ...وسالفيني منفتح من موقع قوة
يـ ـقـ ـت ــرع ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــون ف ـ ــي  21دول ـ ــة
ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي بـيـنـهــا الـ ــدول
الـ ـث ــاث ال ـت ــي ت ـق ــود االتـ ـح ــاد وتـشـكــل
أكبر اقتصاداته وهي ألمانيا وفرنسا
وإيطاليا.
و بـعــد البريطانيين والهولنديين،
الـ ــذيـ ــن صـ ــوتـ ــوا ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ــاض ــي
واأليرلنديين أمس األولّ ،
صوتت أمس
التفيا ومالطا وسلوفاكيا.
وحقق تصويت الخميس في هولندا
أول مـ ـف ــاج ــأة إذ أشـ ـ ـ ــارت ال ـت ـق ــدي ــرات
ال ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــدم ح ـ ـ ــزب "الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال" (ي ـ ـسـ ــار)
بــرئــاســة فــرانــس تـيـمــرمــانــس المرشح
لـخــافــة ج ــان ك ـلــود يــونـكــر عـلــى رأس
المفوضية األوروبية على الليبراليين
والشعبويين.
في المقابل ،قد يفوز نائب من اليمين
ال ـم ـت ـطــرف ع ـلــى األق ـ ــل م ــن سـلــوفــاكـيــا
بمقعد في البرلمان األوروبي.
وف ــي الـجـمـهــوريــة الـتـشـيـكـيــة حيث
ج ــرى ،أم ــس ،التصويت لليوم الثاني
على التوالي ،تعتبر الحركة الشعبوية
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـل ـيــارديــر
ً
آندريه بابيتش األوفر حظا بالفوز.
وي ـم ـك ــن أن يـ ـف ــوز ح ـ ــزب "ال ــرابـ ـط ــة"
ال ـي ـم ـي ـن ــي الـ ـمـ ـتـ ـط ـ ّـرف ب ــزع ــام ــة وزيـ ــر
الداخلية ماتيو سالفيني ،بعدد كبير
مــن مـقــاعــد الـبــرلـمــان األوروبـ ـ ــي .وكــرر

سالفيني ،أمــس األول ،تعهده بــإعــادة
كـ ـت ــاب ــة ق ـ ــواع ـ ــد االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي،
وأعــرب عن استعداده للعمل حتى مع
الـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة آنـجـيــا ميركل
والــرئـيــس إيمانويل مــاكــرون لتحقيق
هذا الهدف.
أمـ ــا زع ـي ـمــة ال ـي ـم ـيــن ال ـم ـت ـطــرف في
فرنسا مارين لوبن وحزبها "التجمع
الوطني" ،فإنها تتصدر نوايا التصويت
ف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا م ـت ـق ــدم ــة عـ ـل ــى ال ــائ ـح ــة
المدعومة من ماكرون.
كـ ــذلـ ــك ت ـش ـي ــر االس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات إل ــى
إمكانية تحقيق حزب "البديل من أحل
ً
ألـمــانـيــا" نـتــائــج ج ـيــدة ج ــدا ويـتـحــدث
مراقبون عن مفاجآت محتملة.
ً
والكتلة المشتركة حاليا بين حزب
الرابطة والتجمع الوطني ،تعد حاليا
ً
 36نائبا ويرتقب أن تخرج فــي موقع
أقــوى مــن االنـتـخــابــات مــع أكـثــر مــن 60
ً
نائبا بحسب استطالعات الرأي.
لـ ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـم ـش ـك ـك ــة ب ـ ــأوروب ـ ــا
والمناهضة لالتحاد األوروبــي بعيدة
عـ ــن ال ـت ـم ـك ــن مـ ــن ت ــأم ـي ــن أغ ـل ـب ـي ــة فــي
البرلمان األوروبي.
ً
وي ـ ـص ـ ـطـ ــدم تـ ـح ــالـ ـفـ ـه ــا خـ ـص ــوص ــا
بخالفات عميقة مثل الموقف الواجب
اعتماده تجاه روسيا على سبيل المثال.
(عواصم  -وكاالت)

●

ترامب في اليابان:
سومو وغولف

والده أكيهيتو عنه ألسباب
صحية .لكن املشهد األبرز
سيتمثل بحضور ترامب اليوم
وهو األخير من بطولة السومو
إذ سيقدم الكأس للفائز.
(طوكيو  -أ ف ب)

ّ
فرنسا تبحث عن منفذ
تفجير ليون

أطلقت السلطات الفرنسية أمس،
عملية بحث واسعة للعثور على
الرجل الذي يشتبه في أنه نفذ
الهجوم بطرد مفخخ وأسفر
عن إصابة  13شخصًا بجروح
طفيفة ،أمس األول ،في ليون
أحدى املدن الفرنسية الرئيسية.
وأصدرت الشرطة نداء من أجل
جمع شهادات عبر نشر صورة
املشتبه فيه التي التقطتها
كاميرا مراقبة للبلدية.
ويظهر في اللقطة رجل في
الثالثينات من العمر «يرتدي
قميصًا بكمني طويلني»
ً
و»سرواال قصيرًا بلون فاتح»،
يدفع دراجة هوائية سوداء
أمامه .وكان الرئيس إيمانويل
ماكرون تحدث في أول رد فعل له
عن «هجوم».
(ليون  -أ ف ب)

 6نقاط ميزت عهد ماي
ّ
لخصت هيئة اإلذاعة البريطانية " ،"BBCفترة حكم تيريزا
ماي كرئيسة للوزراء ،بـ  6نقاط هي:
• فترة قصيرة :اشتهرت ماي بأنها تستطيع الصمود
بظروف مستحيلة لكنها في الحقيقة من بين أقل رؤساء
الوزراء بقاء في منصبهم في تاريخ بريطانيا.
• هامش ضيق :قرارها إجراء انتخابات في  2017أفقدها
المساحة التي تمكنها من المناورة والتفاوض ،إذ خرج
المحافظون بعدد أقل من المقاعد في البرلمان.
• مقبرة للوزراء :فقدت الكثير من الوزراء حتى أن عدد
االستقاالت في حكومتها فاق ما فقدته حكومتا توني بلير

وفي موسكو ،أعلن ديمتري بيسكوف،
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن ،أن "رئ ـ ــاس ـ ــة م ــاي

ومارغريت تاتشر في  10سنوات.
• هزائم تاريخية في "العموم" :بسبب بريكست تعرضت
ماي ألكبر هزائم تواجهها حكومة داخــل مجلس العموم
في تاريخ البالد.
• "بريكست" وال شي غيره :هيمن الخروج من أوروبــا
على عهدها بدل قضايا المجتمع .وفشلت في تقليل أعداد
المهاجرين وتأخرت في خطة الرعاية االجتماعية.
• ع ـش ــرات ال ـم ـنــاف ـس ـيــن :ل ــم ت ـحــظ م ــاي بـ ــوالء أع ـضــاء
حكومتها ،وكــانــت االنـقـســامــات سـمــة أســاسـيــة فــي فترة
حكمها وواجهت عشرات المنافسين المحتملين لها.

للحكومة جاء ت خالل فترة صعبة جدا
في عالقاتنا الثنائية" ،متابعا" :لألسف
ال يمكنني أن أتذكر أي شيء ساهم في

تطوير ا لـعــا قــات الثنائية بين روسيا
وبريطانيا".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ّ
انتخابات أوروبا :ترقب لالقتراع مصر :إضراب لـ «سكر الفيوم» والبصل يعود للسعودية
في «دول القيادة»
• مجزرة في أسوان بسبب خالف عائلي • العادلي وعزمي خارج قوائم «الكسب»
القاهرة  -ةديرجلا

سلة أخبار

وصل الرئيس األميركي دونالد
ترامب أمس ،إلى اليابان ،برفقة
زوجته ميالنيا ،في مستهل
زيارة تستمر أربعة أيام يتوقع
أن تهيمن عليها األحاديث
الدافئة والصور ّ
الودية لكن من
دون أي اختراق متوقع في ملف
التجارة .ويشيد مسؤولون
يابانيون وأميركيون بالعالقة
«غير املسبوقة» التي تجمع بني
ترامب و«زميله في الغولف»
رئيس الوزراء الياباني شينزو
آبي .وستكون أبرز محطة في
زيارة الدولة هذه لقاء غدًا ،بني
الرئيس األميركي وإمبراطور
اليابان الجديد ناروهيتو الذي
ّ
تربع على العرش بعد تنازل

ردود فعل
وفــي ردود الفعل على استقالة ماي،
ق ــال الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب:
"أشعر باألسى على تيريزا .أنــا معجب
ً
بها كثيرا" ،مضيفا" :إنها امرأة جيدة .لقد
ّ
عملت بكد .انها قوية للغاية".
وأش ــاد الــرئـيــس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون بــ"الـعـمــل الـشـجــاع ال ــذي قامت
به" ،لكنه دعا إلى "توضيح سريع" لملف
"بريكست".
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،وع ـ ــدت ال ـم ـس ـت ـشــارة
االلمانية انجيال ميركل بالعمل من أجل
"خ ـ ــروج مـنـظــم م ــن االت ـح ــاد االوروبـ ـ ــي،
وتجنب بريكست من دون اتفاق".
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة بـ ــاسـ ــم رئ ـي ــس
ال ـم ـفــوض ـيــة االوروب ـ ـيـ ــة مـيـنــا ان ــدري ـف ــا:
"سنحترم رئيس الوزراء الجديد ،لكن ذلك
ال يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده
المجلس األوروبـ ــي حــول اتـفــاق خــروج
بريطانيا من االتحاد".
أمـ ــا رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء األي ــرلـ ـن ــدي ليو
فـ ــارادكـ ــار ف ـح ــذر م ــن أن اس ـت ـقــالــة مــاي
تـنـطــوي عـلــى مـخــاطــر بالنسبة لدبلن،
إذ إن خلفها قد يخرج لندن من االتحاد
األوروبي دون اتفاق.
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•

نـظــم ال ـعــام ـلــون ف ــي شــركــة "سـكــر
الفيوم" المصرية إضرابا عن العمل
صباح أمس ،احتجاجا على استمرار
إدارة الشركة فيما وصفوه بممارسة
سياسات فاسدة قد تعرض الشركة
لالنهيار.
وق ـ ــال ـ ــت "الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
لدعم الــوعــي العمالي" فــي بـيــان ،إن
السياسات المتبعة أدت إلى "تدني
ن ـس ـبــة الـ ـتـ ـع ــاق ــدات م ــع ال ـم ــزارع ـي ــن
لمحصول الشوندر للموسم القادم،
وهـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر م ــع خ ــال
المقارنة مــع نفس الفترة للسنوات
الماضية".
وات ـه ـمــت الـجـمـعـيــة ،ف ــي بـيــانـهــا،
إدارة ال ـشــركــة بــانـتـهــاج مـمــارســات
تعسفية ضد العاملين ،مشيرة إلى
"تفشي أساليب الوشاية واألكاذيب
م ــن الـمـقــربـيــن ل ـ ــإدارة ض ــد غالبية
العاملين".
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـض ــرب ــون عـ ـل ــى جـمـلــة
مــن الـمـطــالــب أهـمـهــا إقــالــة ع ــدد من
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم رئ ـيــس
المصانع ومدير عام الزراعة ،ومدير
ع ــام هـنــدســة ال ـن ـقــل ،ومـحــاسـبــة كل
المتسببين في إهدار أموال الشركة.
كما طالبوا بإقالة اللواء محمد أبو
القاسم مدير أمن المصنع" ،لتعمده
الوشايات الكاذبة عن العاملين لدى

الفتة للسيسي وسط سوق في مصر القديمة أمس األول (رويترز)
ً
الـجـهــات األمـنـيــة ،مستغال منصبه
ال ـســابــق ،بــاإلضــافــة إل ــى استعانته
بابن عمه الذي ما زال في الخدمة".
إلــى ذلــك ،أعلنت اإلدارة المركزية
ل ـل ـح ـجــر ال ـ ــزراع ـ ــي ،أمـ ـ ــس ،أن وزي ــر
الــزراعــة والبيئة والمياه السعودي
وسلطات الحجر الزراعي السعودية
وافـقــت على رفــع الحظر عــن البصل
المصري ودخول المنتج ألسواقها،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ق ـ ـ ــام ب ـهــا
الحجر الزراعي المصري مع نظيره
السعودي بعد قرار الحظر في يناير
الماضي.

ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،تـ ـط ــور خ ــاف
عائلي في محافظة أســوان جنوبي
مـصــر ،إلــى اشـتـبــاك استخدمت فيه
األس ـل ـح ــة الـ ـن ــاري ــة ،م ـم ــا أس ـف ــر عــن
مصرع  3أشخاص وإصابة  8آخرين.
وقالت األجهزة األمنية بمحافظة
أســوان إنها وصلت إلى المكان فور
تلقيها بالغا ونجح رجال األمن في
فرض طوق أمني بالقرية ،والفصل
ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن ح ـت ــى ت ـم ــت إعـ ـ ــادة
الهدوء.
ون ـق ـل ــت ال ـج ـث ــث إل ـ ــى ال ـم ـشــرحــة
ب ــإش ــراف ال ـن ـيــابــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،كما

ت ـ ــم إس ـ ـع ـ ــاف  8مـ ـص ــابـ ـي ــن إل ــى
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى لـ ـتـ ـلـ ـق ــي الـ ـ ـع ـ ــاج.
وأظ ـهــرت الـتـحــريــات أن خالفات
قــدي ـمــة ك ــان ــت س ـبــب الـمـشــاجــرة
الدموية.
في سياق منفصل ،قرر جهاز
ال ـك ـس ــب غ ـي ــر الـ ـمـ ـش ــروع م ـســاء
الجمعة ،رفع اسم وزير الداخلية
األسبق حبيب العادلي ،ورئيس
دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
األس ـب ــق زك ــري ــا عــزمــي وزوج ـتــه
وشقيقها ،من قائمة الممنوعين
مــن الـتـصــرف فــي أمــوال ـهــم ،بعد
ح ـص ــول ـه ــم عـ ـل ــى حـ ـك ــم ن ـه ــائ ــي
بــال ـبــراء ة مــن اتـهــامـهــم بالكسب
غ ـيــر ال ـم ـش ــروع ،وي ـعــد ال ـعــادلــي
وع ــزم ــي م ــن أبـ ـ ــرز أرك ـ ـ ــان ن ـظــام
الــرئـيــس األسـبــق حسني مـبــارك
ال ـ ــذي أط ــاح ـت ــه ث ـ ــورة  25يـنــايــر
.2011
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،كـ ـثـ ـف ــت م ـصــر
نشاطها على صعيد القارة السمراء
أمـ ــس ،ب ــال ـت ــوازي م ــع ي ــوم إفــريـقـيــا،
ل ـت ـع ـكــس ت ـح ــرك ــات ـه ــا ،ال ـت ــي شـمـلــت
كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي
وزيـ ـ ـ ــارة رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى
مدبولي لجنوب إفريقيا ،حالة من
الزخم الستعادة دورها الريادي في
عـقــدي الخمسينيات والستينيات،
خصوصا مع توليها رئاسة االتحاد
اإلفريقي للعام الجاري.

«مذبحة» جراء تمرد
بسجن في فنزويال

ً
لقي  23نزيال حتفهم في تمرد
بمركز للشرطة في مدينة
أكاريغوا بوالية بورتوغيزا
غرب فنزويال ،وفق ما أعلنه
«مرصد السجون الفنزويلية»،
وهو منظمة غير حكومية ،أمس
األول ،متهمًا السلطات بارتكاب
«مذبحة» .وأصيب  14من
مسؤولي السجن في الحادث.
(كاراكاس ـ ـ د ب أ)

السودان« :الحرية والتغيير»
يعلن اإلضراب يومين

أعلن تحالف «قوى إعالن الحرية
والتغيير» السودانية املعارضة،
إضرابًا عن العمل وإضرابًا
سياسيًا مدة يومني اعتبارًا من
بعد غد ،في إطار الضغط على
املجلس العسكري االنتقالي
لتسليم الحكم للمدنيني.
وحددت القوى في بيان ،يوم
الثالثاء بداية اإلضراب من داخل
املؤسسات والشركات الخاصة
والعامة والقطاعات املهنية
والحرفية إلى جانب اإلضراب
السياسي الذي يمتد يومني،
يتوجه خالله السودانيون إلى
ساحات االعتصام بالعاصمة
والواليات .وأكدت رفع اإلضراب
الخميس املقبل ،مشددة على
أهمية الخطوة «لالنطالق نحو
العصيان املدني واإلضراب
السياسي الشامل ،كسالح
لتقويم مسار الثورة واستكمال
مشوارها».
(الخرطوم  -د ب أ)

دوليات ٢٦
واشنطن ترسل تعزيزات محدودة إلى المنطقة ...وطهران
•
العدد  / 4127األحد  26مايو 2019م  21 /رمضان 1440هـ

ةديرجلا

• «البنتاغون» تتهم «الحرس الثوري» بالوقوف وراء اعتداءات الفجيرة وصاروخ «الخضراء» ...وبولتون قلق
• جنرال إيراني يهدد بإغراق البوارج األميركية بأسلحة سرية
بقي التراجع البطيء للتوتر
في المنطقة سيد الموقف
رغم إعالن واشنطن إرسال
تعزيزات عسكرية جديدة
لكنها محدودة إلى المنطقة
واتهامها الحرس الثوري
بالمسؤولية عن اعتداءات
الفجيرة وصاروخ بغداد.
وبينما اشتكى وزير الخارجية
اإليراني تعرضه لإلهانة في
كل مرة يتصل فيها بنظيره
األميركي ،قال جنرال إيراني
إن بالده تعول على العقالء
في واشطن لعدم االنزالق
إلى حرب.

مقاتلة أميركية تستعد لإلقالع من على متن كيرسارج الموجودة في المنطقة (صفحة سنتكوم)

«الخارجية»
اإليرانية تؤكد
لقاء ظريف
مع سيناتورة
ديمقراطية
عضوة في لجنة
االستخبارات
بمجلس الشيوخ

ّ
أعـلـنــت ال ــوالي ــات المتحدة
أن ـه ــا سـتـنـشــر  1500جـنــدي
إضافيين في الشرق األوسط،
م ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــة ع ـ ـ ــن «تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ّـرة» ض ـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـوات
ّ
األميركية ص ــادرة عــن «أعلى
مستوى» في ايران.
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب م ـ ــن ال ـب ـيــت
األب ـ ـ ُـيـ ـ ــض مـ ـ ـس ـ ــاء الـ ـجـ ـمـ ـع ــة:
ً
«ســنــرســل ع ـ ً
ً
نسبيا
ـددا قليال
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــود ،غ ــال ـب ـيُ ـت ـه ــم
لـ ـلـ ـحـ ـم ــاي ــة» .وأوض ـ ـ ـ ــح ق ـب ـيــل
ّ
توجهه إلى اليابان التي وصل
إل ـي ـهــا أم ــس «س ـي ـكــون ال ـعــدد
نحو  1500شخص».
وت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـوات
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات اإلض ـ ــاف ـ ـ ّـي ـ ــة إل ــى
«ت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز حـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـوات
ّ
األميركية وأمنها ،نـظـ ًـرا إلى
ّ
ّ
ال ــتـ ـه ــدي ــدات ال ـم ـس ـت ـم ــرة مــن
ج ــان ــب إي ـ ـ ـ ــران ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
ال ـحــرس ال ـث ــوري وم ـ ّ
ـؤي ــدوه»،
بحسب ما قال ،في بيان ،وزير
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي بــالــوكــا ًلــة
ب ــات ــري ــك ش ــان ــاه ــان ،مـضـيــفــا
« هـ ـ ـ ـ ــذا ّ
رد ف ـ ـعـ ــل حـ ـ ـ ــذر ع ـلــى
ّ
تـ ـه ــدي ــدات ج ــدي ــة م ــن جــانــب
إيران».
ـت ن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
ـ
ـ
ـ
ل
ـا
وق ـ ـ ـ
ّ
ّ
ّ
الدولية في
المكلفة الــشــؤون
«البنتاغون» كيتي ويلبرغر،
ّ
إن ق ــرار نـشــر جـنــود وق ــدرات
ّ
إضــافــيــة ال يشمل ســوريــة أو

ُ
العراق ،حيث تواصل واشنطن
ّ
عملياتها ضد تنظيم «داعش».
ّ
وتشمل القدرات اإلضافية
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّـم ن ـ ـ ـشـ ـ ــرهـ ـ ــا،
ط ـ ــائ ـ ــرات اسـ ـتـ ـط ــاع وسـ ــرب
م ــن ال ـم ـق ــات ــات ،إض ــاف ــة إلــى
مـهـنــدسـيــن وكـتـيـبــة م ــن 600
عـنـصــر مـســؤولـيــن ع ــن إدارة
أنظمة صاروخية.
ولـ ـ ــدى الـ ـقـ ـي ــادة ال ـمــركــزيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عــن
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وج ـ ـ ــزء مــن
ّ
جندي
آسيا الوسطى 70 ،ألف
حاليا ،منهم  14ألفا منتشرون
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،و 5200في
ّ
ال ـ ـعـ ــراق وأق ـ ـ ــل م ــن  2000فــي
سورية.
وسـ ـيـ ـت ـ ّـم إرسـ ـ ـ ــال ال ـج ـن ــود
تابعة
اإلضافيين إلى قواعد ّ
للواليات المتحدة في الشرق
األوسط ،لكن ليس إلى مناطق
ّ
الصراع.
وقال األميرال مايكل غيلدي
مــن هيئة األر كـ ــان المشتركة
ّ
األ مـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ـ ّـي ـ ــة ،إن ا ل ـح ـك ــو م ــة
ّ
اإليرانية قادت الهجمات التي
استهدفت ناقالت نفط قبالة
ميناء الفجيرة اإلماراتي.
ّ
كما اتـهــم الـحــرس الـثــوري
َّ
«بمحاولة نشر مراكب معدلة
قـ ــادرة عـلــى إط ــاق صــواريــخ
كـ ـ ــروز» ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،وكــذلــك
ب ــال ـم ـس ــؤول ـ ّـي ــة عـ ــن ص ـ ــاروخ
سقط فــي المنطقة الخضراء

ّ
العراقية
في وســط العاصمة
بـ ـغ ــداد ،ح ـيــث م ـق ـ ّـر ال ـس ـفــارة
ّ
األميركية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدي «نـ ـ ـح ـ ــن
م ـق ـت ـن ـع ــون تـ ـم ـ ً
ـام ــا بـ ـ ــأن ه ــذا
ُ
ّ
اإليرانية على
مصدره القيادة
ً
أعـلــى الـمـسـتــويــات» ،متحدثا
ّ
متعددة وذات
عن «معلومات
ّ
ّ
صدقية ،مفادها أن ميليشيات
موالية إليران تعتزم مهاجمة
ع ـس ـك ــري ـي ــن أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن فــي
الشرق األوسط».
ّ ً
ّ
مجددا
وأكدت «البنتاغون»
ّ
أن تعزيز الــوجــود العسكري
األميركي في الشرق األوسط
دفاعي بحت.
ّ
وأش ــار غيلدي إلــى أنــه من
خ ــال نـشــر ج ـنــود إضــا ّفـ ّـيـيــن
ُ
ُ«نحاول التشديد على أننا ال
ّ
نحاول إثارة أعمال عدائية مع
ّ
إيران» .وقال إن نشر مزيد من
ً
الجنود «ليس استفزازيا ّ
بأي
شكل من األشكال».
ويـ ــأتـ ــي ق ـ ـ ــرار ن ـش ــر هـ ــؤالء
ّ
الـ ـجـ ـن ــود ،فـ ــي غـ ـم ــرة ال ـت ــوت ــر
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد ب ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
الـمـتـحــدة وإيـ ـ ــران ،وف ــي وقــت
تـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ب ـي ـن ـه ـمــا
ت ـص ـع ـيــدا م ـنــذ مـطـلــع الـشـهــر
ّ
الـحــالــي ،بعد أن علقت إيــران
ب ـع ــض ال ـت ــزام ــات ـه ــا بـمــوجــب
ّ
اتفاق حول برنامجها النووي
أبــرم في  ،2015بعد عــام على
ان ـس ـحــاب واش ـن ـطــن م ـنــه ،في

حـ ـي ــن ش ـ ـ ــددت إدارة ت ــرا م ــب
ع ـق ــوب ــات ـه ــا عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
اإليراني.
وأرس ـل ــت «الـبـنـتــاغــون» في
وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق إلـ ـ ــى ال ـم ـن ـط ـقــة
ّ
حربية
حاملة طائرات وسفينة
وقـ ــاذفـ ــات م ــن ط ـ ــراز «ب ـ ــي»52
وبطارية صواريخ باتريوت.

بولتون
وأكد مستشار األمن القومي
األم ـيــركــي ،ج ــون بــول ـتــون ،أن
االعـ ـ ـت ـ ــداءات األخـ ـي ــرة إليـ ــران
ووكالئها في الشرق األوسط
مدعاة للقلق .وقال بولتون إن
الهجمات األخيرة على ناقالت
ن ـفــط وم ـح ـطــة ض ــخ وال ـع ــراق
والسعودية من مظاهر القلق
بشأن إيران وعمالئها.

ظريف
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي مـحـمــد
جواد ظريف ،أمس ،أن «تعزيز
الوجود األميركي في منطقتنا
خ ـط ـيــر ل ـل ـغــايــة ع ـل ــى ال ـس ــام
واألمـ ـ ـ ـ ــن الـ ــدول ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وي ـج ــب
مواجهته».
وقال لوكالة األنباء اإليرانية
الرسمية قبيل عودته من زيارة
الى باكستان إن «األميركيين
ص ــرح ــوا بـمـثــل ه ــذه الـمــزاعــم

لتبرير سياساتهم العدائية».
وفــي مقابلة مــع «رويـتــرز»،
قــال وزيــر الخارجية اإليراني
إن ـ ــه «ب ـس ـب ــب الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـتــي
خ ـل ـق ـت ـهــا اإلدارة األ م ـي ــر ك ـي ــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ال ي ـم ـك ــن ح ـ ــل أي
أزمـ ـ ــة ب ـش ـكــل س ــري ــع وس ـه ــل،
كما تمت تسوية األزمــة التي
برزت باحتجاز إيران الجنود
األميركيين العشرة في مياهها
عام .»2010
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ظـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــف ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
«رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» ردا عـ ـل ــى س ـ ــؤال
حــول إمـكــان اتـصــالــه بنظيره
األميركي مايك بومبيو للحد
من األزمة بين البلدين« :كلما
ت ـ ـحـ ــدث ب ــوم ـب ـي ــو ع ـ ــن إيـ ـ ــران
يهينني .ولــم ّ
علي حتى الــرد
على اتصاله»؟

توضيح
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
اإليرانية ،أمس ،تعليقا رسميا
على لقاء عقد قبل أسابيع في
الــواليــات المتحدة بين وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي محمد
جـ ــواد ظــريــف وال ـس ـي ـنــاتــورة
األميركية ديان فاينستاين.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
«ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة» اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،فـ ــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،إلـ ـ ــى أن
لـ ـق ــاء ظ ــري ــف بــال ـس ـي ـنــاتــورة

ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وه ـ ــي عـضــو
لـ ـجـ ـن ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات فــي
مجلس الـشـيــوخ ،جــاء ضمن
سلسلة الـلـقــاء ات مــع النخب
الـسـيــاسـيــة األمـيــركـيــة خــارج
ال ـح ـك ــوم ــة لـ ـ ـ «شـ ـ ــرح م ــواق ــف
إيران».
وأع ـ ـلـ ــن مـ ــوسـ ــوي أن ه ــذه
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات مـ ــع «الـ ـنـ ـخ ــب غـيــر
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة» ،وخ ـ ــاص ـ ــة مــع
أع ـض ــاء ف ــي «ال ـك ــون ـغ ــرس» ال
يعتبرون مسؤولين حكوميين
وال ي ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــون صـ ــا ح ـ ـيـ ــات
ل ـل ـت ـف ــاوض ،ت ـع ـقــد م ـنــذ أكـثــر
م ــن ع ـقــديــن ل ـل ـحــوار وت ـب ــادل
وجهات النظر ،مجددا رفض
طـ ـ ـه ـ ــران لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض م ـ ــع أي
مسؤولين فــي إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب.
ولـ ـف ــت ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي إل ــى
أن هذه اللقاء ات «تأخذ وقتا
وجـ ـ ـه ـ ــدا ك ـب ـي ــري ــن م ـ ــن وزي ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة خ ـ ـ ــال زي ـ ــارات ـ ــه
ال ـم ـك ـث ـف ــة» ،ق ــائ ــا إن هــدفـهــا
يعود إلى الحيلولة دون تأثير
ج ـمــاعــات ال ـض ـغــط (ال ـلــوبــي)
فـ ـ ــي األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة ،وتـسـتــدعــي لذلك
ردود أفـعــال شــديــدة وغضبا
من «المتطرفين».
وجــاء ت هــذه التصريحات
تـعـلـيـقــا ع ـل ــى ت ـق ــري ــر لـمــوقــع
«بوليتيكو» األميركي أكد فيه
نـقــا عــن مـكـتــب الـسـيـنــاتــورة

أنـهــا أقــامــت مــأدبــة عـشــاء مع
ظريف خــال زيــارتــه األخيرة
إل ــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،في
خـضــم الـتــوتــر بـيــن واشنطن
وطـهــران فــي منطقة الخليج،
وذلـ ـ ــك ب ـس ــاب ــق الـ ـتـ ـش ــاور مــع
الخارجية األميركية.

العقالء
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد
العسكري اإليراني ،البريغادير
جنرال حسن سيفي ،إن طهران
«تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـول» عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــاء فــي
الــواليــات المتحدة األميركية
إلب ـ ـعـ ــاد ش ـب ــح ال ـ ـحـ ــرب ،وف ــق
وك ــال ــة «مـ ـه ــر» ل ــأن ـب ــاء ،هــدد
الـ ـجـ ـن ــرال م ــرت ـض ــى ق ــرب ــان ــي
مستشار ا لـقـيــادة العسكرية
اإلي ــران ـي ــة ب ـل ـجــوء بـ ــاده إلــى
ص ــواري ــخ و»أس ـل ـح ــة ســريــة»
إلغ ـ ـ ــراق الـ ـ ـب ـ ــوارج وح ــام ــات
الطائرات األميركية في مياه
الخليج.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «مـ ـ ـي ـ ــزان»
ل ــأن ـب ــاء ،أم ـ ــس ،ع ــن قــربــانــي
قوله ،إن بوسع إيران أن تغرق
السفن الحربية التي ترسلها
الواليات المتحدة إلى الخليج
بصواريخ و»أسلحة سرية».
وقــال« :أميركا قــررت إرســال
سفينتين حربيتين للمنطقة.
وإذا ارتـ ـكـ ـبـ ـت ــا أق ـ ـ ــل ح ـم ــاق ــة،
س ـن ـغــرق ـه ـمــا إل ـ ــى ق ـ ــاع ال ـب ـحــر

ّ
«حلفاء طهران» في العراق يعدلون إيقاعهم
• الخزعلي :الحرب إذا وقعت فستكون إسرائيلية ...وسنعود إلى السالح
• المالكي يرفض الحياد و«الصدريون» يتظاهرون ضد الحرب

على وقــع زي ــارة متوقعة لــوزيــر الخارجية
اإليــرانــي محمد جــواد ظريف الــى بـغــداد ،برز
ان ـق ـســام شـيـعــي ح ــاد ح ــول ال ـ ــدور المحتمل
للعراق في أي مواجهة متوقعة بين الواليات
المتحدة وإيران.
وي ـبــدو أن إدانـ ــة الـفـصــائــل الـعــراقـيــة حتى
تـلــك المحسوبة عـلــى إي ــران إلط ــاق ص ــاروخ
الكاتيوشا على السفارة األميركية في المنطقة
الخضراء قبل أيام ،ودعوتها الى عدم تحويل
العراق الى ساحة تصفية حسابات لم يعحب
ً
البعض ،إذ رصد المراقبون تغييرا ملحوظا
في لهجة األطراف العراقية المقربة من طهران
والـمـتـحــالـفــة مـعـهــا ،بــالـتــزامــن مــع تـظــاهــرات
ألنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ،أمس
األول ،فــي ساحة التحرير فــي بـغــداد ،شــددت
على ضرورة الحياد ،ورفضت الحرب وتوريط
العراق في معركة ليست معركته.

الخزعلي
وب ـ ـ ــرزت أم ـ ــس تـ ـغ ــري ــدات ل ــزع ـي ــم حــركــة

«عصائب أهــل الـحــق» رجــل الــديــن الشيعي
قيس الخزعلي ،تحدث فيها عن «مرحلتين
متوقعتين؛ األو لـ ــى هــي مــر حـلــة استعمال
أوراق القوة وإرسال الرسائل لكل طرف من
أجــل أن يـكــون موقفه أق ــوى فــي الـتـفــاوض،
ونـعـتـقــد هـنــا بــأنــه يـجــب أال ي ـكــون ال ـعــراق
م ـح ـط ــة إلرسـ ـ ـ ــال الـ ــرسـ ــائـ ــل ،وه ـ ـ ــذا يـشـمــل
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـلــوبــي الصهيوني،
وكذلك بعض دول الخليج».
وأض ــاف« :المرحلة الثانية :هــي مرحلة
ال ـحــرب ،وحينها لــن تـكــون حــربــا أميركية
 إي ــرانـ ـي ــة ،ب ــل س ـت ـكــون ح ــرب ــا إســرائـيـلـيــةتستهدف كل المنطقة والـعــراق قبل غيره،
ألن النبوء ات التوراتية تعتقد أن بابل هي
سبب الشر األكبر وعدوة اليهود الحقيقية،
وح ـي ـن ـهــا س ـن ـك ــون مـعـنـيـيــن ب ـش ـكــل كــامــل
بالدفاع عن وطننا وعقيدتنا».
وأضـ ـ ــاف« :ال ـن ـب ــوء ات ال ـتــورات ـيــة تعتقد
أنــه يجب اح ـتــال ال ـعــراق انـطــاقــا مــن (من
الـفــرات الــى النيل بلدكم يا بني إسرائيل)،
وإرادة الحرب من طرف الكيان اإلسرائيلي

لـيـســت ول ـي ــدة ال ـم ـصــادفــة ،وض ــم ال ـجــوالن
السورية ونقل السفارة األميركية للقدس
كانت مقدمات لها ،تنطلق كذلك من نفس
النبوء ات التي تريد الحرب».
وف ـ ــي ت ـل ــوي ــح ال ـ ــى ح ـم ــل الـ ـس ــاح خ ــارج
إ طــار الحشد الشعبي وشرعية الحكومة،
قــال الـخــزعـلــي« :الـمـقــاومــة هــي حــق الــدفــاع
عن النفس ،ونحن اليوم لسنا بصدد حمل
ال ـس ــاح ،لـكــن إذا ت ـع ـ ّـرض ال ـع ــراق لتهديد
إس ــرائ ـي ـل ــي ،فـ ــإن ال ـم ـق ــاوم ــة ح ــق م ـك ـفــول»،
وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن لـسـنــا أمـ ـ ــراء ح ـ ــرب ،نحن
أمــراء الدفاع عن الوطن والشرف والكرامة
والمقدسات».

المالكي
في السياق نفسه ،اعتبر رئيس ائتالف
دولة القانون نوري المالكي ،خالل استقباله
رئيس مجلس الـنــواب محمد الحلبوسي،
أمس ،أن «لغة الحياد بشأن التوتر بين إيران
وأميركا لم تعد مقبولة» بعد إعالن طهران

أنها ال تريد الحرب ،لكنه أعــرب في الوقت
نفسه عن أمله بنجاح مساعي الـعــراق في
إنهاء حدة التوتر بين الطرفين.
وأكد المالكي أن «المنطقة تواجه تحديات
كبيرة ،ويجب العمل على التهدئة وإبعاد
لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة»،
معربا عن أمله بأن «تنجح مساعي العراق
في إنهاء حدة التوتر القائمة بين واشنطن
وطهران».
وأضاف أن «إعالن إيران على لسان قادتها
أنها ال تريد الحرب ،يلزم الجميع بأن يقف
بــوجــه التصعيد ،وأن لغة الـحـيــاد لــم تعد
مقبولة ،إنما الموقف الرافض للطرف الذي
يريدها».

العبادي
وأمس األول ،قال رئيس الــوزراء العراقي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ح ـ ـيـ ــدر الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ،ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
تلفزيونية إ ن ــه ال مصلحة فــي زج ا لـعــراق
بالصراع لمصلحة طهران ،متهما قيادات

في ميليشيات الحشد الشعبي بجمع ثروات
على حساب المال العام.

الحكيم
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،دع ــا وزيـ ــر الـخــارجـيــة
العراقي ،محمد الحكيم ،إيران ،أمس األول،
إلى احترام االتفاق المبرم حول برنامجها
النووي ،موضحا خالل زيارة إلى النرويج
أن «آخ ــر مــا نحتاج إلـيــه هــو ص ــراع جديد
صراعات كثيرة»،
في المنطقة ،لدينا أصال
ً
ومـضـيـفــا« :ال أعـتـقــد أن أحـ ــدا يــريــد لسعر
برميل النفط أن يصل إلى مئتي دوالر في
المستقبل القريب».

foreigndesk@aljarida●com

ّ
تعول على «العقالء»

ترامب يتجاوز الكونغرس ويبيع
َ
ّ
أسلحة للرياض وأبوظبي وعمان

• ظريف :كلما تحدثت إلى بومبيو أهانني

تـجــاهــل الــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
اعتراضات الكونغرس ،وأقر بيع أسلحة بثمانية
مليارات دوالر للسعودية واإلم ــارات واألردن،
قائال إن هناك حال طوارئ وطنية بسبب التوتر
مع إيران.
وأخطرت إدارة ترامب لجانا في الكونغرس
أمس األول بأنها ستمضي قدما في  22صفقة
أسلحة مع الدول الثالث.

بومبيو
وأصدر وزير الخارجية مايك بومبيو أمس
األول تعليمات إلى وزارة الخارجية للموافقة
على الصفقات.
وقــال بومبيو ،في بيان« ،لقد اتخذت اليوم
قرارا وفقا للمادة  36من قانون مراقبة تصدير
األسلحة ،وأوعزت بإكمال اإلخطارات الرسمية
على الـفــور بـشــأن  22صفقة لـتــوريــد األسلحة
إلى األردن واإلم ــارات والسعودية بقيمة نحو
 8.1مليارات دوالر ،سيتم إرسالها لكبح عدوان
إي ـ ــران وب ـن ــاء ق ـ ــدرات ال ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـفــس لــدى
الشركاء».
وأض ـ ــاف ال ـب ـي ــان« :ت ـل ــك الـمـبـيـعــات سـتــدعــم
حلفاء نا ،وتـعــزز االسـتـقــرار بالشرق األوســط،
وتساعد هذه الدول في ردع إيران ،والدفاع عن
نفسها في مواجهتها» ،مؤكدا أن قــرار تجاوز
الكونغرس هو إجراء «لمرة واحدة» فقط.
وس ـ ـ ــرد ب ــوم ـب ـي ــو تـ ـص ــرف ــات إي ــرانـ ـي ــة عـلــى
مــدى سـنــوات ،وق ــال« :يشكل النشاط اإليــرانــي
الشرير تهديدا جوهريا لالستقرار في الشرق
األوسط ولألمن األميركي في الداخل والخارج»،
واستشهد «بعدد من المؤشرات والتحذيرات
التصعيدية والمثيرة للقلق» من إيران.

ذخائر دقيقة
وكــان بومبيو أدرج فــي وثــائــق أرسـلــت إلى
الكونغرس ،واطلعت عليها «رويترز» ،مجموعة

ً
بري :لبنان ال يريد حربا
مع إسرائيل
●

بيروت  -ةديرجلا

•

مرت الذكرى الـ  ١٩النسحاب الجيش اإلسرائيلي من
لبنان امــس مع تزايد الحديث في المنطقة عن امكانية
انــدالع حــرب بسبب التوتر االميركي ـ اإليــرانــي ،ووسط
حديث عن مفاوضات لبنانية  -اسرائيلية لترسيم الحدود
البحرية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل استقباله
امس في عين التينة رئيس لجنةالشؤون الخارجية في
الـكــونـغــرس األمـيــركــي إل ـيــوت أنـجـيــل إن «لـبـنــان ال يريد
ال ـحــرب لكنه لــن يـتـنــازل عــن سـيــادتــه وحـقــوقــه فــي البر
والبحر» ،في تعليق على المساعي األميركية بشأن ترسيم
الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل.
الــى ذلــك ،رأى رئيس حــزب «الـقــوات اللبنانية» سمير
جعجع أن «للتصعيد األميركي  -اإليراني انعكاسات كبيرة
على المنطقة حيث بدأت االضرابات بالحركة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ويزداد تأثيرها كلما زاد حجم
ً
التصعيد» ،موضحا أن «انعكاس هذا التصعيد على لبنان
ناتج عن تأثره بهذا الصراع في المنطقة ككل».
ول ـف ــت ج ـع ـجــع ،ف ــي ح ــدي ــث الـ ــى وك ــال ــة «االنـ ــاضـ ــول»
امــس إلــى أن «المنطقة كما هي اليوم على فوهة بركان
يمكن أن ينفجر بــأي وقــت ،وكــل جهة تحاول زج لبنان
فــي هــذا البركان ترتكب جريمة كبرى جــدا بحق لبنان
ً
واللبنانيين» ،معتبرا أنه «ال توجد مؤشرات كافية بشأن
ً
إمكان شن إسرائيل حربا على لبنان حتى هذه اللحظة
ولكن بانتظار األيــام واألسابيع المقبلة ونحن نعيش
ً
كل يوم بيومه انطالقا من سرعة التطورات» ،الفتا إلى
أن «الـتـهــديــدات األمـيــركـيــة إلي ــران جــديــة ألن المفاضلة
عند اإلدارة األميركية أن يتم تقليص النفوذ اإليراني من
خالل التفاوض».

كـبـيــرة مــن المنتجات وال ـخــدمــات الـتــي سيتم
توريدها للدول الثالث.
ويشمل ذلك ذخائر دقيقة التوجيه من صنع
شــركــة راي ـث ـي ــون ،ودع ـم ــا ل ـط ــائ ــرات  F15الـتــي
تنتجها بوينغ ،وصواريخ جافلين ()Javelin
المحمولة على الكتف وا لـمـضــادة للدبابات،
والتي تنتجها رايثيون ولوكهيد مارتن.

اعتراضات نيابية
وأعـ ـل ــن ال ـس ـي ـن ــات ــور ال ــدي ـم ـق ــراط ــي روبـ ــرت
منينديز ،نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية
في مجلس الشيوخ األميركي ،أن إدارة ترامب
«أبلغت الكونغرس رسميا» أنها ستبيع أسلحة
إلى السعودية واإلمارات ،دون أن تعرض هاتين
الصفقتين على الكونغرس ،الذي يحق له عادة
االعتراض على مثل هذه االتفاقات.
وأضاف منينديز ،وهو أكبر عضو ديمقراطي
في لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ،
فــي ب ـيــان« ،أش ـعــر بخيبة األمـ ــل ،لكنني لست
مندهشا من أن إدارة ترامب تقاعست مجددا
عن منح األولوية لمصالحنا لألمن القومي في
األجل البعيد أو دعم حقوق اإلنسان».
من ناحيته ،قــال السيناتور كريس ميرفي:
«الرئيس ترامب يستخدم ثغرة فقط ،ألنه يعلم
أن الكونغرس لن يوافق ،ال يوجد سبب طارئ
جــديــد لـبـيــع الـقـنــابــل لـلـسـعــوديـيــن» ،ويـعــرقــل
أعضاء الكونغرس الديمقراطيون منذ شهور
بـيــع الـعـتــاد الـعـسـكــري الـهـجــومــي للسعودية
واإلمارات ،بسبب العمليات في اليمن واتهامات
أخرى.
وذكــر رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري
جيم ريش انه تلقى إخطارا رسميا بنية اإلدارة
المضي قدما في «عــدد من صفقات األسلحة»،
وأض ــاف فــي بـيــان« :إنـنــي أعـكــف على مراجعة
وت ـح ـل ـي ــل الـ ـمـ ـس ــوغ ال ـق ــان ــون ــي لـ ـه ــذا اإلجـ ـ ــراء
والتداعيات المرتبطة به».
(واشنطن  -أ ف ب ،رويترز)

جندي أميركي خالل تحصين موقع عسكري في العراق (سنتكوم)
بين أمـيــركــا وإي ــران مصيرية،
ألن العدو يخيرنا بين الحرب
وزعزعة االستقرار».
ال ــى ذل ــك ،ق ــال مـســاعــد قائد
الجيش اإليراني حسن سيفي،

فضيحة بسبب سيناريو
متخيل في «واشنطن بوست»

•  22صفقة مع الدول الثالث بـ  8مليارات دوالر
• بومبيو :إجراء لمرة واحدة هدفه ردع إيران

صاروخ  JAVLINالمضاد للدبابات المتضمن في الصفقة

ب ـط ــواق ـم ـه ـم ــا وط ــائ ــراتـ ـهـ ـم ــا،
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــن أو
سالحين سريين جديدين».
وأض ــاف« :أميريكا قلقة من
صــواري ـخ ـنــا الــدق ـي ـقــة ال ـق ــادرة
على ضرب حامالت الطائرات،
فال تخيفونا من الحرب ،ألننا
م ـس ـت ـع ــدون ل ـك ــل ال ـ ـظـ ــروف .ال
معنى للحديث عن أمن مضيق
هــرمــز فــي ح ــال مـنــع ص ــادرات
النفط اإليرانية».
وتــابــع»:نـحــذر الـعــدو مــن أن
ارتكابه أي حماقة ستلحق به
خسائر كبيرة .أمريكا تخشى
نفوذنا اإلقليمي في المنطقة
وإيجاد قوى شعبية ودفاعية
في المنطقة من قبل إيران ،خلق
قوة رادعة ألميركا وإسرائيل».
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن «م ـس ــاع ــي
ال ـع ــدو لــزعــزعــة أم ــن إي ـ ــران لن
تحقق أهدافها ،وأن المواجهة

سلة أخبار

أن «إيــران مستعدة وال تخشى
رس ــائ ــل وأخ ـ ـطـ ــار أي ح ـ ــرب»،
م ــؤك ــدا أن ال ـ ـقـ ــوات اإلي ــرانـ ـي ــة
«ت ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــع ب ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة تـ ــامـ ــة،
وستجعل العدو يندم على أي

عــدوان ،وأي هجوم على إيران
سيكون باهظ الثمن للواليات
المتحدة».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـقـ ــل ال ـث ـق ــاف ــة
السائدة في قواتنا المسلحة

إلى مجموعات المقاومة في
اليمن ولبنان وغزة وفلسطين
وأفغانستان ،أدى إلى اعتقاد
الجميع بــأنــه فــي حــال كانت
ه ـ ـنـ ــاك قـ ـ ــوى ت ـح ـم ــل رس ــال ــة

سامية ،فإنه يمكنها التغلب
عـلــى أك ـبــر جـيــش فــي الـعــالــم
حتى لو كانت تمتلك إمكانات
عسكرية بسيطة ،وهذا إنجاز
لـيــس صـغـيــرا بــالـنـسـبــة إلــى
القوى المضطهدة في العالم».
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود
للتعليمات عن عــدم التهديد
ب ــإغ ــاق م ـض ـيــق ه ــرم ــز ،ق ــال
الـ ـل ــواء غـ ــام ع ـلــي رش ـي ــد في
كلمة خــال اجتماع لمجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــورى اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي إن
«الحديث اليوم عن أمن مضيق
متاحا من دون
هرمز لن يكون
ً
األخذ بعين االعتبار مصالح
وص ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط اإلي ــران ــي،
نحذر العدو أال يرتكب خطأ
فــي حساباته ألنــه سيتضرر
كثيرا».
ً

كتبت صحيفة «واشنطن
بوست» سيناريو متخيال
حول مخاطر اندالع حرب بين
إيران والواليات المتحدة ،لكن
وسائل إعالم عربية ومواقع
وصحافيين كبار تناقلوا الخبر
على أنه حدث وقع فعال.
وكانت «واشنطن بوست»
طرحت سيناريو متخيال
سيجري في أغسطس ،2019
لكن موقع «روسيا اليوم» ،الذي
تموله الحكومة الروسية ،عمد
لدى ترجمة التقرير الى العربية
الى تغيير التاريخ الغسطس
 .2018ويتحدث السيناريو عن
اتصالين مفترضين من قائد
«فيلق القدس«قاسم سليماني
بـ«عصائب أهل الحق» في
العراق ،وباألمين العام لحزب
اللهحسن نصرالله لدعوتهما
ً
الى التصعيد ردا على انخفاض
مبيعات النفط االيرانية.
وقالت الصحيفة إنه «بعد
أسبوع من هذه المكالمات،
تعرض موكب أميركي كان
متجها من المنطقة الخضراء
المحصنة إلى مطار بغداد
لتفجير ،وقتل مسؤول
سياسي رفيع المستوى في
وزارة الخارجية األميركية
وثالثة دبلوماسيين وضابط
فيالجيش األميركي« ،ثم
وقع هجوم في بغداد وآخر
شرقسورية ،أسفر عن مقتل
أميركيين اثنين ،وبعدها بدأت
الهجمات على السفن ،إضافة
إلى هجوم إلكتروني على
شركة «أرامكو« السعودية ،مما
أدى إلى توقف عملياتها مدة
أسبوع.

حملة تضليل الكرتونية
إيرانية

أعلن باحثون كنديون في
مركز «سيتيزن الب» ،التابع
لجامعة تورونتو ،اكتشاف
حملة تضليل قد تكون
مرتبطة بإيران ،تقوم على
انتحال صفة وسائل إعالم
لنشر أكاذيب تستهدف بشكل
أساسي إسرائيل والسعودية
والواليات المتحدة.
وقال الباحثون إن المجموعة،
التي أطلقوا عليها تسمية
«إندلس مايفالي» ،نشرت 135
رواية مزيفة ،وأوجدت  72اسم
نطاق مشابه لوسائل إعالم
مشهورة باستخدام أخطاء
إمالئية شائعة في أسماء
المواقع ،على سبيل المثال
«ذا غاراديان» بدال من «ذا
غارديان».

سوق إيراني جديد
للعمالت األجنبية

إيران و«حزب الله» خارج الساحل السوري
األسد التقى رئيس االستخبارات التركية في طهران
أف ــادت تـقــاريــر بــأن إي ــران أخـلــت مدن
حمص وطرطوس والالذقية الساحليتين
من ميليشياتها وكذلك حليفها «حزب
الله» بناء على شرط أميركي تكفلت به
روسيا.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر م ــوث ــوق ــة لـمــوقــع
«جنوبية» اللبناني ،فــإن إخــاء حمص
والـ ـس ــاح ــل ال ـ ـسـ ــوري مـ ــن «حـ ـ ــزب ال ـل ــه»
واإليرانيين ،ليس صراع نفوذ خفي مع
الروس ،بل هو شرط أساسي لواشنطن
لتعود وتشارك في العملية السياسية
ّ
لحل األزمة السورية.
وأوض ـ ـ ــح الـ ـم ــوق ــع أن الـمـيـلـيـشـيــات
ً
اإليرانية أخلت مركزا في حارة العباسية
المتاخم لحي الزهرة العلوي في حمص،
وأصبحت الحواجز المحيطة به تابعة
ألم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ،وت ـ ــم ت ـج ــري ــد مـيـلـيـشـيــا
الــدفــاع الــوطـنــي المحسوبة عليها من
صــاحـيــاتـهــا ومـنـعــت مــن الـتــدخــل بــأي
ً
ش ــي ،م ـش ـيــرا إل ــى أن اإليــران ـي ـيــن ب ــدأوا
يتبخرون مــن كــل ســوريــة والـبــدايــة من
الساحل وحمص.
فــي الـمـقــابــل ،تـعـمــل إيـ ــران عـلــى فتح
معبر حدودي جديد بين البوكمال بريف
دير الزور المقابل لمعبر القائم العراقي،
ً
ً
ّ
سيؤمن لها طريقا بــريــا مــن طهران
مــا
إلى بيروت ،بحسب قناة «فوكس نيوز»

ً
األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي ن ـشــرت صـ ــورا ترصد
وجــود قاعدة للجيش العراقي قرب من
الموقع.
وبـعــد أشـهــر مــن زي ــارة أث ــارت الجدل
وأدت إلى استقالة وزير خارجية إيران
م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف ،ت ــداول ــت مــواقــع
تركية وسورية وإيرانية تقارير عن لقاء
جرى بين الرئيس السوري بشار األسد
ورئيس جهاز المخابرات التركية حقان
فيدان مرتين األولى في طهران  25فبراير
ً
الماضي والثانية منذ  8سنوات تقريبا
عند معبر كسب الـحــدودي الــواقــع بين
والية هطاي ومحافظة الالذقية.
وقبل يومين ،اعتبر المتحدث باسم
ح ــزب ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة ال ـحــاكــم ،عمر
ً
تشيليك بأنه ليس عيبا أن تلتقي أجهزة
االستخبارات التركية والسورية لبحث
وقف القتال في سورية.
وخ ـ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه ألن ـ ـقـ ــرة فـ ــي أب ــري ــل
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،أعـ ـ ـل ـ ــن ظ ـ ــري ـ ــف عـ ـ ــن م ـس ــاع
ً
لـلــوســاطــة بـيــن أن ـقــرة ودم ـش ــق ،مـشـيــرا
ً
إلى أنه قدم تقريرا حول زيارته لدمشق
إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وف ــي  14مــايــو ال ـحــالــي وف ــي مقابلة
قــالــت صـحـيـفــة «أيــدن ـل ـيــك» ال ـتــرك ـيــة ،إن
أحــد صحافييها أجــراهــا معه بحضور
وسائل إعالم سورية رسمية ،جدد األسد

أعلن محافظ البنك المركزي
اإليراني عبدالناصر همتي
تشكيل سوق جديد لعرض
العمالت االجنبية ،بجانب
المنظومة اإللكترونية «نيما»
التي تطرح عبرها العملة
الصعبة المتأتية من العوائد
التصديرية .وقال همتي إنه
تم تأسيس شركة معنية
وانتخاب مدير تنفيذي لها،
وبدأت عملها تجريبيا.

خان :الحرب ليست الحل

جنود سوريون خالل معارك في الجابرية بريف حماة أمس (أ ف ب)
ً
رغبته فــي مقابلة إردوغ ــان ،مــؤكــدا أنه
«ال يتفاوض مع تركيا عن طريق روسيا
وإيران فقط ،فقد تفاوض الضباط األتراك
والسوريون في عدد من النقاط ،وأن أهم
هذه المفاوضات أجريت في معبر كسب».
وبحسب الصحيفة ،قــال للصحافي
محمد يوفا ،خالل اجتماع مغلق« ،نحن
منفتحون على التعاون مع تركيا ،وإذا
ً
كان مالئما لمصالح سورية وال يتعدى
على سيادتها ،يمكننا لقاء إردوغان».

ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن األسـ ــد قــولــه:
«ال ـت ـق ــى ال ــوف ــد الـ ـس ــوري رئ ـي ــس جـهــاز
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـت ــرك ــي فـ ــي ط ـ ـهـ ــران».
ً
وأض ــاف« :الضباط األت ــراك أكثر تفهما
لما يحدث في بالدنا عن الساسة األتراك،
هناك اختالفات للرأي كبيرة بخصوص
سورية في حكومة إردوغان».
(عواصم -وكاالت)

قال رئيس وزراء باكستان
عمران خان ،في بيان أمس
األول ،أعقب زيارة وزير
خارجية إيران محمد جواد
ظريف إلسالم آباد ،إن
«الحرب ليست الحل ألي
مشكلة» ،مؤكدا انه يشعر
بالقلق إزاء «التوترات
المتصاعدة في الخليج».

•
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رياضة

ّ
الحساوي كرم األبيض وأعلن مفاوضات مع ناصر بعقد لموسمين

ً
الغانم :جائزة « »GOLDEN1افتقدت الحيادية ...والكويت لن يشارك فيها مستقبال
احمد حامد

انتهز أمين صندوق نادي
الكويت فهد الغانم التكريم
الذي أقامه عبدالعزيز فواز
الحساوي للفريق األبيض
بمناسبة التتويج بالثالثية،
ليوجه انتقادات الذعة
جائزة
إلى القائمين على ُ
 ،GOLDEN1التي أعلنت
ً
نتائجها أخيرا.

أكــد أمين صندوق نــادي الكويت
فهد الغانم أن النتيجة التي أعلنها
الـقــائـمــون عـلــى جــائــزة GOLDEN1
جاءت مجحفة بحق العبي األبيض
ف ـي ـص ــل زاي ـ ـ ـ ــد ،وم ـ ـش ـ ــاري الـ ـغـ ـن ــام،
ً
وح ـم ـي ــد الـ ـ ـق ـ ــاف ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
ب ــدر الـمـطــوع يبقى أس ـطــورة الـكــرة
ً
ً
الكويتية ،ويستحق إجماال وعطفا
عـلــى ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة أن يـتــوج
بلقب األفـضــل ومــن دون مـنــازع ،إال
أن ال ـج ــائ ــزة جـ ــاء ت مـخـصـصــة عن
ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي الـ ـ ــذي ت ــأل ــق فـيــه
األبيض وحصد  3ألقاب.
وقــال الغانم ،على هامش تكريم
عـضــو مجلس إدارة ن ــادي الكويت
عزيز فواز الحساوي لألبيض أمس
األول بمناسبة تحقيق الثالثية ،إن
الجائزة افتقدت المهنية والحيادية،
عـنــدمــا تـجــاهـلــت ال ــواق ــع وم ــا قدمه
العبو األبيض في الموسم الحالي،
إل ـ ــى ج ــان ــب اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة الـ ـت ــي تــم
الكشفت عنها أثناء المنافسة على
لقب الجائزة ،إذ كان يتصدر فيصل
زايد القائمة.
وكشف أن ناديه تواصل مع بعض
ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ــى الـ ـج ــائ ــزة م ــن أج ــل
مــوافــاتــه بــال ـشــروط ال ـتــي اسـتـنــدت
إلـيـهــا ،إلــى جــانــب النتائج لكن من
ً
دون ف ــائ ــدة ،مـبـيـنــا أن فيصل زايــد
بــاألرقــام ،وكــونــه ساعد فريقه على
حـصــد  3ب ـطــوالت ،يستحق جــائــزة
األفـ ـض ــل ،لــذلــك ف ــإن إدارة األب ـيــض
س ـت ـق ــوم ب ـت ـعــوي ـضــه ب ـن ـف ــس قـيـمــة
الجائزة في وقت الحق.
وأضاف أن العب األبيض مشاري
الغنام كان يستحق على أقل تقدير

أن يـ ـن ــاف ــس عـ ـل ــى جـ ـ ــائـ ـ ــزة أف ـض ــل
ً
الع ــب ص ــاع ــد ،بـعــدمــا ق ــدم مــوسـمــا
ً
استثنائيا مع الفريق األول ،وكذلك
مع فريق الشباب في النادي ،إال أنه
لم يكن موجودا في األساس ،وهو ما
ينسحب على الحارس حميد القالف،
ال ـ ــذي تـلـقــى أق ــل ع ــدد م ــن األه ـ ــداف
ط ــوال الـمــوســم ،إال انــه استبعد من
ٍّ
تصد.
المرشحين لجائزة أفضل
وذ كـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـغـ ــا نـ ــم أن إدارة ن ـ ــادي
الكويت ،وبناء على ما سبق ،قررت
مقاطعة جائزة  ،GOLDEN1إن قدر
لها ان تقام في المواسم المقبلة.
وثـ ـم ــن ت ـك ــري ــم الـ ـحـ ـس ــاوي ل ـفــرق
الـكــويــت ،مشيرا إلــى أن عبدالعزيز
يصر على تكريم جميع المتفوقين
ف ــي الـقـلـعــة ال ـب ـي ـضــاء ،ول ـي ــس فقط
كرة القدم.

صفقة ناصر
م ــن جــان ـبــه ،أع ـلــن عـضــو مجلس
إدارة نـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ع ـبــدال ـعــزيــز
الحساوي أن العب القادسية السابق
يوسف ناصر رحب بارتداء القميص
ً
األبيض بعقد يمتد موسمين ،مشيرا
إلــى أن ملف المفاوضات والصفقة
في عهدة إدارة النادي.
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاوي سـ ـع ــادت ــه
ب ـ ــاإلنـ ـ ـج ـ ــازات الـ ـت ــي ت ـح ـق ـق ـهــا ف ــرق
النادي ،مؤكدا أن الدعم مستمر لكل
فرق القلعة البيضاء.

السيد على الخط
ب ــدوره ،قــال نــائــب رئـيــس جهاز

الحساوي والغانم يتوسطان األبيض
الكرة عادل عقلة إن المدرب حسام
الـسـيــد م ــن خ ـيــرة ال ـمــدرب ـيــن ،وإن
وج ـ ـ ـ ـ ــوده مـ ـ ــع األب ـ ـ ـيـ ـ ــض فـ ـ ــي ح ــال
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـمـ ـف ــاوض ــات الـ ــدائـ ــرة

س ـي ـكــون ل ــه م ـ ــردود إي ـجــابــي على
الكويت في الموسم المقبل ،وهو ما
ينطبق على صفقة يوسف ناصر
ً
ً
فــي حــال إنـجــازهــا رسـمـيــا ،مــؤكــدا

أن المفاوضات مع ناصر تتم عبر
إدارتي الكويت وكاظمة.
و ش ـ ـ ـ ــدد عـ ـقـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى أن إدارة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ــن تـ ـت ــأخ ــر ف ـ ــي إع ـ ــان

صـ ـفـ ـق ــات الـ ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد عـبــر
الـمــوقــع الــرسـمــي لـلـنــادي فــي حال
تم إنجازها.

ً
ً
«الناشئين» يواجه عمان  21و 25يونيو وديا في تركيا المشعان مدربا للجهراء في الموسم المقبل
●

السهو :مجلس اإلدارة يسعى لتطوير جميع األلعاب

محمد الفضلي

تـلـقــى مـجـلــس إدارة ات ـحــاد الـكــرة
ك ـتــابــا م ــن ن ـظ ـيــره ال ـع ـمــانــي ،يطلب
ف ـيــه إق ــام ــة م ـبــارات ـيــن ودي ـت ـي ــن بين
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ال ـكــوي ـتــي
والعماني للناشئين تحت  16سنة،
يومي  21و 25يونيو المقبل ،خالل
المعسكرين ا لـلــذ يــن سيدخلهما كل
منهما في تركيا ،والذي يأتي ضمن
استعداداتهما لخوض غمار بطولة
غرب آسيا ،التي تستضيفها األردن
من  1إلى  12يوليو المقبل.
بدوره ،أحال مجلس إدارة االتحاد
الكتاب إلى اللجنة الفنية التي أحالته
بدورها إلــى الجهاز الفني لمنتخب
الناشئين ،بـقـيــادة ال ـمــدرب إبراهيم
عـ ـبـ ـي ــد ،وال ـ ـ ـ ــذي واف ـ ـ ــق ع ـل ـي ــه بـشـكــل
مباشر ،خصوصا أن الجهاز الفني
طالب بإقامة  4مباريات في المعسكر.
ويواصل الجهاز اإلداري للفريق،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة مـ ــديـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب م ـح ـمــد
الـ ـح ــري ــص ،ال ـب ـح ــث عـ ــن م ـب ــارات ـي ــن
أخريين ،حيث ستشهد الفترة المقبلة
االطــاع على برنامج إعــداد عــدد من
ال ــدول الـتــي تـنــوي إقــامــة معسكرات

●

جانب من تدريب الناشئين
ل ـهــا ف ــي تــرك ـيــا لــات ـفــاق مـعـهــا على
المباراتين هناك.
ي ــذك ــر أن مـعـسـكــر ال ـم ـن ـت ـخــب فــي
تركيا سيقام مــن  6حتى  27يونيو
المقبل ،على أن يغادر الوفد من تركيا
إلى األردن مباشرة إلجراء التدريبات
ه ـن ــاك ح ـتــى م ــوع ــد انـ ـط ــاق بـطــولــة
غرب آسيا.

من جهة أخرى ،يستأنف المنتخب
تدريباته في الثامنة والنصف مساء
الـيــوم ،على الملعب الفرعي الستاد
جــابــر األح ـمــد ال ــدول ــي ،بـعــد أن منح
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي الــاع ـب ـيــن راح ـ ــة من
ال ـت ــدري ـب ــات أمـ ــس م ــن أجـ ــل ال ـت ـقــاط
أنفاسهم.
إل ــى ذلـ ــك ،م ــن ال ـم ـقــرر أن يـنـخــرط

انتخابات اتحاد «الطائرة»  8يونيو
قررت اللجنة المؤقتة المكلفة إدارة شؤون اتحاد
الكرة الطائرة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد
لالتحاد في  8يونيو المقبل.
وكانت "المؤقتة الجديدة" فتحت باب الترشح
النتخابات مجلس اإلدارة الجديد الخميس الماضي
ليستمر حتى  29الجاري ،بعدها يتم بحث طلبات
الترشيح وبتها خــال عـشــرة أي ــام ،ثــم يتم إجــراء
ً
االنتخابات ،طبقا للنظام األساسي لالتحاد.
يــذكــر أن الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة "غ ـيــر ال ـعــاديــة"
لــات ـحــاد ال ـت ــي ُعـ ـ ِق ــدت االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي ب ـنــادي

ً
الصليبيخات بحضور ممثلي  11ناديا من أصل
 ،12أصــدرت ق ــرارات بتشكيل لجنة جديدة إلدارة
االتحاد والــدعــوة إلــى فتح بــاب الترشح النتخاب
مجلس إدارة جديد.
ويترأس "المؤقتة" د .عبدالهادي الشبيب "نادي
الـســاحــل" ،إلــى جانب نايف الخميلي "التضامن"
ً
ً
أمينا للسر ،وخلف الهاجري "الصليبيخات" أمينا
لـلـصـنــدوق" ،وذل ــك بـعــدمــا ه ــذه اللجنة سابقتها
بــرئــاســة ول ـي ــد أم ـ ــان وع ـضــويــة مـحـمــد الـعـجـمــي
ً
وعبدالله كايد ،اعتراضا على مخالفاتها.

العبو العربي التسعة في التدريبات
ابتداء من تدريب اليوم ،بعد غيابهما
عن التدريبات التي انطلقت الثالثاء
الماضي ،حيث غاب هؤالء الالعبون
عن تدريبات األزرق نظرا لمشاركتهم
مع ناديهم في دورة ودية باإلمارات.

●

جابر الشريفي

جددت إدارة نادي الكويت عقد
ال ـمــدرب االلـمــانــي بيتر شــومــرز
مــوسـمـيــن لـتــولــي مـهـمــة تــدريــب
ً
الفريق األول لكرة السلة استعدادا
للموسم المقبل.
ً
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ن ـ ـظ ـ ــرا
لـ ــان ـ ـجـ ــازات الـ ـت ــي ح ـق ـق ـه ــا مــع
ا ل ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق االول ب ـ ـعـ ــد أن فـ ــاز
بالبطوالت الثالث التي ينظمها
االتـ ـح ــاد ل ـل ـفــريــق االول ،وهــي
الدوري والكأس إضافة الى الدرع.
وكانت إدارة نادي الكويت قد
تعاقدت مع شومرز قبل انطالق
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي
لمعرفتها ب ــه ،إذ سـبــق أن درب
االبـيــض فــي  2010اال انــه انتقل
ب ـع ــدهــا ل ـت ــدري ــب ف ــري ــق االه ـلــي

بيتر شومرز

االم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـق ــق م ـعــه
العديد من االلقاب ومنها بطولة
االندية الخليجية لموسمين على
التوالي.

أع ـل ــن أم ـي ــن ال ـس ــر الـ ـع ــام ب ـن ــادي
الـجـهــراء خلف الـسـهــو ،أمــس األول،
تعاقد ال ـنــادي مــع ال ـمــدرب الوطني
محمد الـمـشـعــان م ــدة مــوســم واحــد
قابل للتجديد ،لقيادة الفريق األول
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ــال ـن ــادي ف ــي ال ـمــوســم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وب ـ ــذل ـ ــك ي ـك ــون
ً
الـ ـمـ ـشـ ـع ــان خـ ـلـ ـف ــا ل ـل ــوط ـن ــي أح ـم ــد
ع ـبــدال ـكــريــم الـ ــذي ق ــاد ال ـج ـه ــراء في
الموسم المنصرم.
وأشاد السهو بإمكانات المشعان،
وتمنى أن ينجح فــي قـيــادة الفريق
إلى مكانته الطبيعية في المنافسة
المحلية ،مــؤكــدا كــامــل الــدعــم لملف
الـكــرة بقيادة عضو مجلس اإلدارة
أمين السر المساعد عواد الطريفي.
وأوض ــح أن مجلس اإلدارة ،وفي
ً
موسمه األول ،يسعى جاهدا لتطوير
جميع األلعاب في النادي ،والعودة
بـ ـه ــا وب ـ ـكـ ــل ق ـ ــوة ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــة عـلــى
منصات التتويج كما هي عادتها.
وط ــال ــب ال ـس ـهــو ج ـم ـيــع رجـ ــاالت

المشعان مع جديد خالل توقيع العقد
الـ ـن ــادي وال ــداع ـم ـي ــن بــال ـت ـعــاون مع
م ـج ـلــس اإلدارة ،وا ل ـ ــو ق ـ ــوف خـلــف
ال ـن ــادي لـتـطــويــره وتـحـقـيــق نتائج
م ــرض ـي ــة ل ــه ول ـم ـح ـب ـي ــه ،م ــؤك ــدا أن
مجلس اإلدارة لن يدخر أي عمل أو
جهد من أجل مصلحة النادي.

ثقة وشكر
مــن جــانـبــه ،ثـ ّـمــن ال ـم ــدرب محمد

الـمـشـعــان ثـقــة مـجـلــس إدارة ن ــادي
الـجـهــراء بــه لـقـيــادة دفــة الـفــريــق في
ً
الموسم المقبل سعيا وراء عودته
للمنافسة دون االكتفاء بالمشاركة،
ً
مشيدا بالدعم الكبير المقدم له من
جــانــب رئ ـيــس ال ـن ــادي ن ــواف جديد
وأمين السر خلف السهو والمرونة
الـكـبـيــرة الـتــي امتلكها الـثـنــائــي في
إدارة المفاوضات وتوفير المتطلبات
إلنجاح خطة عمل الفريق.

الحمضان« :طائرة كاظمة» تعمل وفق
استراتيجية هدفها «صناعة النجوم»
●

سلة األبيض تجدد لشومرز موسمين
من جانبه ،قال بدر العصيمي
ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـن ــادي وال ـمــديــر
الـعــام للعبة كــرة السلة ،إن قــرار
التجديد لسومرز لموسمين جاء
لقناعة مجلس االدارة بإمكانيات
المدرب وضــرورة اكماله لتنفيذ
خطة مجلس االدارة في السيطرة
على البطوالت وتحقيق االرقــام
القياسية.
وأضاف العصيمي أن الجهاز
االداري سـيـجـتـمــع م ــع الـجـهــاز
الفني لوضع خطة اعداد الفريق
ل ـل ـمــوســم ال ـم ـق ـبــل خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،السـ ـيـ ـم ــا أن ال ــوس ــط
الرياضي ينتظر قرار رفع االيقاف
ومــا سيترتب عليه من مشاركة
االبـ ـ ـي ـ ــض ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة االنـ ــديـ ــة
الخليجية.

عبدالرحمن فوزان

الفريق األول
يحتاج
إلى تدعيم
صفوفه
بالعبين
مميزين
وقادرين على
تعويض
النقص

محمد عبدالعزيز

أكد المدير اإلداري لقطاع الناشئين للكرة
الـطــائــرة بـنــادي كاظمة ناصر الحمضان أن
ً
ً
إدارة البرتقالي تنتهج عهدا جديدا تعمل من
خالله على استعادة الريادة وأمجاد الماضي
فــي الـلـعـبــة ،وذل ــك وف ــق رؤي ــة واستراتيجية
خــاصــة ،ال ـهــدف منها "صـنــاعــة الـنـجــوم" في
اللعبة.
وقال الحمضان ،في تصريح لـ "الجريدة"،
ً
إن الـبــرتـقــالــي لــه مـكــانــة خــاصــة دائ ـم ــا على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـحـ ـل ــي وال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات
الخليجية ،وذلك "لتميزه كمصنع" دائم إلنتاج
عدد كبير من نجوم اللعبة في الفترة الماضية
بسبب التخطيط الجيد والعمل المستمر داخل
ً
قطاع اللعبة ،وخـصــوصــا الـمــراحــل السنية،
ً
لـكــن ه ــذا ال ــدور تــراجــع أخ ـيــرا لـعــدة أسـبــاب،
"وس ـن ـس ـعــى لـتـصـحـيــح ال ـم ـســار وال ـن ـهــوض
ً
باللعبة مجددا في أقرب وقت".
وأضــاف" :نعمل داخــل جهاز فني وإداري
له رؤية واضحة وأهداف محددة تحت قيادة
خالد البحوه مدير اللعبة ،الــذي يسعى إلى
تحقيق هــدف أســاســي هــو االسـتـمــرار داخــل
دائرة المنافسة على األلقاب مع التركيز على
خلق جيل جديد قادر على المنافسة في جميع
فرق المرحلة السنية".
وأكد أن "الهدف ليس الحصول على بطولة

أو لقب ،لكن الهدف األساسي هو بناء قاعدة
ً
عريضة من أبناء اللعبة ،طمعا في أن يعود
كــاظـمــة إل ــى ســابــق عـهــده كـمـفــرخــة لالعبين
المميزين وداعم أساسي للمنتخبات الوطنية
في جميع المرحل السنية والمنتخب األول".

تدعيم الفريق األول
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـحـ ـمـ ـض ــان إلـ ـ ــى أن
الفريق األول يحتاج إلى تدعيم
ص ـ ـفـ ــوفـ ــه ب ــاعـ ـبـ ـي ــن م ـم ـي ــزي ــن
وقــادريــن على تعويض النقص
ســواء بسبب اإلصــابــة أو ابتعاد
ً
بعض الالعبين عن الفريق ،مشيرا
إلى أن الفريق كان يملك في السابق
ً
ً
م ـخ ــزون ــا ك ـب ـي ــرا م ــن الــاعـبـيــن
ب ـس ـب ــب ال ـع ـم ــل ال ـج ـي ــد فــي
قطاع الشباب والناشئين،
ل ـ ـكـ ــن ت ـ ــوق ـ ــف صـ ـع ــود
الــاعـبـيــن "ال ـمــواهــب
ال ـم ـم ـيــزة" أث ــر على
مخرجات الفريق
األول" ،و لـ ــذ لـ ــك
سيكون هدفنا
هـ ـ ـ ـ ــو إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
االتزان مرة
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى

للفريق األول وتدعيمهم وكذلك صقل المواهب
ً
المميزة في مراحل الشباب والناشئين طمعا
في استمرار البرتقالي داخل دائرة المنافسة
على جميع األلقاب".
وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن أمـ ـل ــه أن "ت ـس ـت ـع ـي ــد ط ــائ ــرة
الـبــرتـقــالــي بــريـقـهــا واتــزان ـهــا
ً
سريعا ،وتحقق الخطط
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــة
أه ـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ــي أقـ ـ ـ ـ ــرب
فرصة".
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رياضة

مودريتش يواجه فيغو
في تحدي أبطال الروضان
في مباراة تحدي األبطال
الرابع لدورة المرحوم عبدالله
مشاري الروضان الرمضانية
لكرة القدم ،أعلنت اللجنة
المنظمة أن المواجهة
ستكون بين النجم الكرواتي
لوكا مودريتش والنجم
البرتغالي األسبق لويس فيغو.

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة
لدورة المرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية لكرة القدم
إق ــام ــة مـ ـب ــاراة ت ـح ــدي األب ـط ــال
الرابع بعد غد الثالثاء بين النجم
الكرواتي لوكا مودريتش أفضل
الع ــب فــي الـعــالــم  2018والنجم
البرتغالي األسبق لويس فيغو.
وتجمع مباراة تحدي األبطال
لـلـمــرة األول ــى بـيــن نجمين نــال
كل منهما جائزة الكرة الذهبية،
حـيــث ت ــوج بـهــا مــودري ـتــش عن
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،بـيـنـمــا حققها
فيغو في عام .2000
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك مـ ـ ــودري ـ ـ ـتـ ـ ــش فــي
المباريات االستعراضية بالدورة
للمرة األولى ،وسبقه العديد من
ن ـجــوم ري ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي،
آخ ــره ــم زم ـي ـلــه ال ـفــرن ـســي كــريــم
بنزيمه ،وال ـمــدرب الـحــالــي زين
الــديــن زي ــدان ،وكــذلــك اإلنكليزي
واين روني ،والحارس المخضرم
إيـ ـ ـك ـ ــر ك ـ ــاس ـ ـي ـ ــاس ،والـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع
اإليطالي فابيو كانافارو.
في المقابل ،حل فيغو ضيفا
ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدورة ثـ ـ ــاث م ـ ـ ــرات فــي
السابق ،كما كان سفيرا لها في
شتى أنحاء العالم.

شقير آخر المتأهلين
اكتمل عقد األدوار الرئيسية
بـتــأهــل ن ــادي الـشـقـيــر األردنـ ــي،

بعدما اكتفى زون سنت بالفوز
عـ ـل ــى نـ ـ ـ ـ ــادي ح ـ ـم ـ ــادة ب ــأربـ ـع ــة
أهداف مقابل هدفين ،بينما كان
بحاجة إلى تحقيق الفوز بفارق
 4أه ــداف ،لينتزع شقير بطاقة
التأهل برفقة الفاتزا.
وسجل رباعية زون سنت كل
من فيفي واواردو وعصام عودة،
بـيـنـمــا سـجــل ل ـح ـمــادة الـثـنــائــي
قيس شيب ونور الخزاعلة.
ّ
فــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،تغلب
فريق بنك بوبيان على كاريدج
بثالثية تناوب عليها علي ديوان
وأنجلو وسلطان الماجد.
فــي الـمـبــاراة األخ ـيــرة ،اجتاز
هـيـلــث بــانـيــت عـقـبــة مــونــديــال
هـ ـ ـش ـ ــام فـ ـ ـ ـ ــوالذ بـ ـ ـه ـ ــدف م ـح ـمــد
الشافعي.
وتـتــواصــل منافسات خــروج
المغلوب بإقامة مباراتين اليوم،
األول ـ ــى تـجـمــع فــريــق ال ـمــرحــوم
حسين الرومي مع بي إم دبليو،
وبوبيان مع شاري كار.

األهلي يقصي الكويت
من «البراعم»
أقصى فريق أكاديمية األهلي
مـ ـن ــافـ ـس ــه ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــن
ّ
دورة ا لـبــرا عــم بعد تغلبه عليه
بأربعة أهداف مقابل  ،3بركالت
ال ـتــرج ـيــح ،عـقــب ان ـت ـهــاء الــوقــت
األصـ ـل ــي ب ــال ـت ـع ــادل اإلي ـج ــاب ــي

جانب من منافسات دورة الروضان
بهدف لمثله ،وفي مباراة ثانية
اكتسح فريق علي فالح منافسه
نجوم الكرة برباعية من دون رد.
الندية واإلثارة جاءتا العنوان
األبــرز لصراع األهلي والكويت،
إال أن ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــادل فـ ـ ــرض نـفـســه
ب ـه ــدف ل ـم ـث ـلــه ،ق ـبــل أن تبتسم
رك ـ ــات ال ـتــرج ـيــح ل ــأه ـل ــي ،أمــا
نـ ـج ــوم ع ـل ــي ف ـ ــاح ف ـل ــم ي ـج ــدوا
صعوبة في اجتياز نجوم الكرة

عبر رباعية لعبدالله المحاميد،
وناصر الدوسري ،ويوسف تامر
ويوسف أحمد.
وتـتــواصــل منافسات الــدورة
بـ ـم ــواجـ ـهـ ـتـ ـي ــن ،ف ـي ـل ـع ــب ن ـ ــادي
الـشـبــاب ب مــع فــريــق الـمــرحــوم
ضاري العثمان ضمن المجموعة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ــاق ـ ــي اتـ ـ ــوم
سـبــورتـنــك فــريــق عـلــي فــاح من
المجموعة الرابعة.

الهنيدي :الدورة تكفل
ً
أيتاما ً
وفاء للسبتي
أكد رئيس فريق شباب الخير
الـ ـتـ ـط ــوع ــي عـ ـل ــي الـ ـهـ ـنـ ـي ــدي أن
دورة الــروضــان تبرعت بكفالة
مجموعة من األيتام السوريين
فــي تــركـيــا ،ولـبـنــان واألردن في
لـمـســة وف ــاء لـلـمــرحــوم عـبــدالـلــه
السبتي أحد أعضاء فريق النقل

التلفزيوني بــالــدورة ،الفتا الى
أن هذه المبادرة تعد من أسمى
أن ــواع الــوفــاء الـتــي جـبــل عليها
أهل الكويت.
وأشــار الهنيدي الى أن فريق
شباب الخير لكفالة أيتام سورية
انطلق تحت هاشتاق كل واحد
يـكـفــل واحـ ــدا ،مــوضـحــا أن عــدد
األي ـ ـت ـ ــام الـ ـس ــوريـ ـي ــن ي ـت ـج ــاوز
المليون.

وكشف أن فريق شباب الخير
تمكن الـعــام الماضي مــن كفالة
 1780يتيما كفالة سنوية ،بمبلغ
وصل إلى  320ألف دينار.
ّ
وبين أنه تم إطالق حملة من
بداية رمضان الجاري ،وجمعت
 530ا ل ـف ــا ل ـك ـفــا لــة  2944يتيما
سوريا كفالة سنوية ،مبينا أن
الحملة مستمرة لنهاية الشهر
الكريم.

ً
«الكويتية لالستثمار» تختتم بطولتها الخامسة دكتور نائل بطال لدورة الهزيم لكرة السلة
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
الخاصة بالنسخة السادسة
ل ـب ـط ــول ــة الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لالستثمار لبراعم كرة القدم،
عقب ختام النسخة الخامسة
أمس السبت.
و تـبـحــث ا لـلـجـنــة المنظمة
ل ـل ـب ـط ــول ــة عـ ــن سـ ـب ــل ت ـطــويــر
النسخة المقبلة ،منها جلب
ان ــدي ــة م ــن اصـ ـح ــاب األس ـم ــاء
المرموقة في سماء كرة القدم
العالمية ،ال سيما بعد نجاح
تجربة مشاركة  8فــرق مثلت
 8دول ه ــي م ـصــر واإلمـ ـ ــارات
وعمان وقطر واألردن وتونس
والجزائر وتركيا ،حيث اضفت
على النسخة الخامسة المتعة
واالثارة وساهمت في االرتقاء
بالمستوى بشكل الفت للنظر.
وش ـه ــد ال ـي ــوم ق ـبــل االخ ـيــر
لـلـبـطــولــة ت ـحــديــد ال ـمــواج ـهــة
النهائية لبطولة البراعم ،حيث
التقي امس السبت فريق سراي
لـلـعـطــور م ــع فــريــق أكــاديـمـيــة
فرسان االردني ،وكذلك نهائي
ميني جول للسن العام ،الذي
جمع سراي للعطور مع فريق
مـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ــدولـ ـ ــي،
ونهائي الميني جول لألشبال،
إذ ي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه فـ ـ ــريـ ـ ــق مـ ــدرسـ ــة

جانب من منافسات دورة االستثمار
الـ ـنـ ـب ــراس م ــع ف ــري ــق ال ـم ـســار
لإلجارة واالستثمار.
وتأهل فريق سراي للعطور
لـنـهــائــي ال ـبــراعــم ب ـفــوزه على
فــريــق الـمــرحــوم الـفـنــان ماجد
السلطان بهدف من دون رد.
وحصد بدر سالم الشمري
العـ ـ ــب سـ ـ ـ ــراي ل ـل ـع ـط ــور لـقــب
اف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة،
وح ـصــل ع ـلــى ك ــأس تــذكــاريــة

وم ـك ــاف ــأة مــال ـيــة ق ــدره ــا 100
دوالر ،وت ـس ـل ــم الـ ـج ــائ ــزة مــن
نجم منتخب الكويت ونــادي
القادسية صالح الشيخ.
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ــأه ـ ــل أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
فــرســان االردن ــي بتغلبه على
نــادي انبي المصري بركالت
ال ـت ــرج ـي ــح  3-2ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء
ال ـ ــوق ـ ــت االصـ ـ ـل ـ ــي ب ــالـ ـتـ ـع ــادل
بنتيجة هدف لمثله ،في مباراة

م ـم ـت ـع ــة وم ـ ـث ـ ـيـ ــرة ح ـم ــاس ـي ــة
استمتعت بها الجماهير.
ونال عبدالرحمن الخضور
العب أكاديمية فرسان االردني
جـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة افـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل العـ ـ ـ ـ ــب ف ــي
ال ـم ـبــاراة ،وحـصــل عـلــى كــأس
تذكارية ومكافأة مالية قدرها
 100دوالر ،وتسلم الجائزة من
مدرب منتخب الكويت للبراعم
طارق الخليفي.

تـ ــوج ف ــري ــق دكـ ـت ــور نــائــل
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزي ـ ـ ــم بـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـطــولــة ال ـهــزيــم
لـكــرة ا لـسـلــة ،ا لـتــي اختتمت
منافساتها أمس األول على
صالة نادي اليرموك.
وحقق فريق دكتور نائل
ا ل ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى مـ ـص ــر ،16/19
بـيـنـمــا ح ــل فــريــق ب ــاور تـ ّـيــم
في المركز الثالث.
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة 4
أيـ ـ ــام ،ح ـيــث خ ـصــص ال ـيــوم
األول لـلـفـتـيــات ،و ن ــال فريق
نـ ــادي ال ـف ـتــاة ل ـقــب الـنـسـخــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ل ـت ـن ـط ـل ــق ب ـع ــده ــا
ف ـعــال ـيــات ال ـن ـس ـخــة ال ـثــال ـثــة
ل ـب ـطــولــة الـ ــرجـ ــال ،ح ـي ــث تــم
تقسيم الفرق المشاركة على
مـجـمــوعـتـيــن ،بــواقــع  6فــرق
لكل مجموعة.
واس ـت ـط ــاع فــري ـقــا دك ـتــور
نائل الهزيم ومصر الوصول
إل ــى ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائ ـيــة من
دون هزيمة ،و بـعــد أن قدما
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات الف ـ ـ ـتـ ـ ــة ،ك ــذل ــك
اس ـ ـت ـ ـحـ ــق ف ـ ــري ـ ــق الـ ــدك ـ ـتـ ــور
نــائــل ح ـصــد ل ـقــب الـبـطــولــة،
ب ـعــد أن ت ـفــوق ف ــي ال ـم ـبــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة وأح ـك ــم سـيـطــرتــه
على مجريات اللقاء.

تتويج فريق دكتور نائل الهزيم
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ع ـب ــر رئ ـيــس
ا ل ـل ـج ـن ــة ا ل ـم ـن ـظ ـمــة د .نــا ئــل
الهزيم عن سعادته بالختام
ال ـن ــاج ــح ل ـل ـن ـس ـخــة ال ـثــال ـثــة،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إ ل ـ ـ ــى أن ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة
ب ــات ــت مـ ــن عـ ــامـ ــات ال ـش ـهــر
الـفـضـيــل لـكــل ع ـشــاق الـسـلــة
فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ي ـ ـ ــت ،و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن
ا لـمـنــا فـســات ج ــاء ت ممتعة،
وس ـ ـ ــط مـ ـسـ ـت ــوي ــات م ـم ـي ــزة

لـ ـنـ ـج ــوم م ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت،
وال ـم ـح ـتــرف ـيــن ال ــذي ــن ح ـلــوا
ضيوفا على الدورة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــز يـ ـ ـ ــم أن
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـن ـظ ـمــة حــرصــت
ع ـ ـلـ ــى رص ـ ـ ــد جـ ـ ــوائـ ـ ــز ق ـي ـمــة
لـلـفــا ئــز يــن ،لـتـحـفـيــز هــم على
تـقــديــم األف ـض ــل ،إل ــى جــانــب
م ـ ــا ت ـ ــم رصـ ـ ـ ــده ل ـل ـج ـمــاه ـيــر
م ــن ه ــداي ــا قـيـمــة ع ـلــى م ــدار

أي ــام ال ـم ـنــاف ـســات ،مـتــوجـهــا
بالشكر إلى اللجان العاملة،
وضـ ـي ــوف الـ ـي ــوم ال ـخ ـتــامــي
والجماهير على حضورهم،
ووع ـ ــد ب ـت ـقــديــم ال ـم ــزي ــد فــي
البطوالت المقبلة.

نادال وفيدرر يهددان حلم ديوكوفيتش التاريخي في «روالن غاروس»
ي ـت ــوق ــع أن ي ـش ـك ــل الـ ـس ــويـ ـس ــري روج ـ ـيـ ــه ف ـي ــدرر
واإلسباني رافايل نادال أبرز عائقين أمام طموحات
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أن يصبح ثاني العب
فقط فــي التاريخ يجمع مرتين كــل ألـقــاب البطوالت
الكبرى في كرة المضرب ،وذلك مع انطالق منافسات
روالن غاروس الفرنسية اليوم.
ف ــي ثــان ـيــة ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى عـ ــام  ،2016أكـمــل
ديــوكــوفـيـتــش المصنف أول عالميا حــالـيــا" ،غــرانــد
س ـ ــام" كـ ــرة ال ـم ـض ــرب ،ع ـنــدمــا تـ ــوج ع ـلــى ال ـمــاعــب
الفرنسية بلقب أضافه الــى األلـقــاب الثالثة األخــرى:
ويمبلدون اإلنكليزية وفالشينغ ميدوز األميركية في
 ،2015وبطولة أستراليا مطلع .2016
في  ،2019يدخل الصربي وفي حوزته أيضا األلقاب
الثالثة ،بعد فترة تمكن فيها من
العودة الى صدارة التصنيف
العالمي واأللـقــاب الكبيرة،
وآخرها تتويج سابع بلقب
بطولة أستراليا في ملبورن
مطلع عام .2019

ديوكوفيتش

لكن صاحب  15لقبا في البطوالت الكبرى ،سيكون
أمام ّ
تحد كبير في روالن غاروس المقامة بين اليوم
والـتــاســع مــن يونيو المقبل ،يمثله ن ــادال المصنف
ثــان ـيــا عــالـمـيــا و"سـ ـي ــد" ال ـمــاعــب ال ـتــراب ـيــة وروالن
غاروس ،حيث توج بـ  11لقبا (رقم قياسي) ،وفيدرر
العائد الى البطولة الفرنسية التي أحــرز لقبها مرة
وحيدة في  ،2009لمشاركة أولى منذ عام .2015
وعلى رغــم تتويج نــادال بــ 17لقبا كبيرا ،وفيدرر
بـ( 20الرقم القياسي) ،فإن أيا منهما لم يتمكن خالل
مسيرته من جمع األلقاب الكبرى األربعة في الوقت
ذاته .ويعد هذا اإلنجاز نادر الحدوث.

جمع األلقاب األربعة
في فردي الرجال،
إذ لم يحققه سوى
األ مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ك ـ ـ ــي دون
ب ـ ـ ـ ـ ــادج ( ،)1938
واألس ـت ــرال ــي رود

اليفر ( 1962و ،1969مع اإلشارة الى أنه حقق األلقاب
األربعة في العام ذاته) ،مما يضع ديوكوفيتش أمام
فرصة أن يصبح ثاني العب في التاريخ ،واألول منذ
 5عقود ،يجمع األلقاب األربعة للمرة الثانية.
والجمعة ،أكد ديوكوفيتش التي أتم هذا األسبوع
الـثــانـيــة والـثــاثـيــن مــن ال ـع ـمــر ،وج ــود حــافــز لجمع
األلقاب األربعة ،علما بأن تتويجه في فرنسا للمرة
الثانية سيجعله يقطع نصف الطريق نحو نيل "غراند
سالم ."2019

نادال في مرتبة أخرى
يبقى نادال في مرتبة أخرى في روالن غاروس11 ،
لقبا 86 ،فوزا مقابل خسارتين فقط ،وهو يدخل بطولة
العام الحالي معززا بلقب تاسع
في دورة روما ،وانفراد بالرقم
القياسي لعدد ألقاب دورات
الماسترز مع .34
وفـ ـ ـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة

فيدرر

ديوكوفيتش على مالعب العاصمة اإليطالية ،حقق
اإلسباني لقبه األول هذا العام ،بعدما خرج من الدور
نصف النهائي في  3دورات متتالية هي مونتي كارلو،
برشلونة ،ومدريد.
بالنسبة الى فيدرر ( 37عاما) ،بقيت روالن غاروس
البطولة التي أحرز لقبها مرة وحيدة فقط ،في مقابل
تتويجه  6مرات في أستراليا 8 ،مرات في ويمبلدون،
و 5مرات في فالشينغ ميدوز.
ه ــذا الـ ـع ــام ،اخ ـت ــار ف ـي ــدرر الـ ـع ــودة ال ــى ال ـ ــدورات
الترابية ،وسيشارك فــي روالن غ ــاروس فــي الذكرى
العاشرة للقبه ،طامحا الى أن يصبح أكبر العب على
مر التاريخ يحرز لقب بطولة كبرى.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـكـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــب
الـ ـ ـت ـ ــرابـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـف ـض ـل ــة
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــى
السويسري ،وهــذا ما
بــدا واضحا أيضا في
م ـش ــارك ــات ــه ب ــال ــدورات
عـلــى هــذه األرض ـيــة هــذا

نادال

ال ـعــام ،إذ خ ــرج مــن ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي فــي مــدريــد،
ورومـ ــا ،حـيــث انـسـحــب بـعــد بـلــوغــه قـبــل ال ــدور ذاتــه
بسبب إصابة في الساق اليمنى.
وتـبــرز فــي روالن غ ــاروس أسـمــاء مثل النمسوي
دومينيك تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
اللذين تفوقا على نادال في األسابيع الماضية.
وأس ـق ــط تـيـيــم ف ــي مـسـيــرتــه ن ـ ــادال  4مـ ــرات على
المالعب الترابية ،وبلغ نهائي روالن غاروس ،2018
حيث لم يتمكن من التفوق على اإلسباني في بطولة
باتت أقرب الى عالمة تجارية مسجلة باسمه.
الى ذلك ،ال يزال متابعو اللعبة ينتظرون المزيد
من األلماني الشاب ألكسندر زفيريف الذي ينظر إليه
على نطاق واسع كأبرز أسماء الجيل الصاعد ،لكنه
لم يتمكن بعد من عبور ربع
ال ـن ـهــائــي ب ـطــولــة ك ـبــرى،
وبـلـغــه ال ـعــام الماضي
ف ـ ــي روالن غـ ـ ــاروس
تحديدا.
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أرسنال وتشلسي يعيدان تذاكر «يوروبا ليغ»

الملعب األولمبي في مدينة باكو

تواجه جماهير ناديي أرسنال
وتشلسي اإلنكليزيين
مشاكل جمة من أجل حضور
المواجهة المرتقبة في
نهائي «يوروبا ليغ» األسبوع
المقبل ،بسبب استضافة
مدينة باكو المباراة ،والتي
تبعد نحو  4000كلم عن
لندن.

أعــاد ناديا أرسـنــال وتشلسي
اإلنكليزيان أكثر من نصف التذاكر
المخصصة لمشجعيهما لحضور
نهائي مسابقة الدوري األوروبي
"يوروبا ليغ" لكرة القدم األسبوع
الـمـقـبــل ،ف ــي ظ ــل الـكـلـفــة العالية
التي يواجهها هؤالء لالنتقال إلى
مدينة باكو المضيفة.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،داف ـ ـ ـ ــع رئ ـي ــس
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (يـ ــوي ـ ـفـ ــا)
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين
بقوة عن خيار إقامة المباراة في
عــاصـمــة أذرب ـي ـج ــان ،مـعـتـبــرا أن
اختيارها سببه بالدرجة األولى
حب سكانها لكرة القدم.
وأثارت إقامة المباراة في باكو

انتقادات واسعة ،السيما للمسافة
البعيدة التي تفصلها عن لندن
(نحو  4000كلم) ،والكلفة المرتفعة
الـ ـت ــي س ـي ـت ـك ـبــدهــا الـمـشـجـعــون
الراغبون في السفر لحضورها.
وبـحـســب ال ـت ـق ــدي ــرات ،ونـظــرا
لغياب الرحالت الجوية المباشرة
بـ ـي ــن ل ـ ـنـ ــدن وبـ ـ ــاكـ ـ ــو ،سـيـضـطــر
ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــون ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـضـ ــور إل ــى
أذربيجان إلــى دفــع أكثر من ألف
جنيه إسترليني ( 1300دوالر)
لشراء تذاكر سفر ،دون احتساب
تذاكر المباراة واإلقامة.
وأع ـ ــاد ال ـن ــادي ــان نـحــو نصف
التذاكر المخصصة لهما ،والتي
ب ـل ــغ م ـج ـمــوع ـهــا اإلجـ ـم ــال ــي 12

ألفا ،وأكد أرسنال لوكالة فرانس
ب ــرس أن ــه أع ــاد  2200تــذكــرة من
أصــل  6000مخصصة لــه ،بينما
تشير التقديرات الى أن تشلسي
باع  2000تذكرة فقط من التذاكر
المخصصة له.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ن ـف ــى االتـ ـح ــاد
األوروب ــي للعبة ،فــي بيان تلقت
"ف ــران ــس بـ ــرس" نـسـخــة م ـن ــه ،أن
يكون الرعاة قد أعادوا أيضا جزءا
مــن الـتــذاكــر المخصصة لهم في
مــدرجــات ملعب باكو األولمبي،
البالغة سعته نحو  68ألف متفرج.
وأوضح ان "غالبية هذه التذاكر
تم بيعها الى مشجعين محليين
فــي أذرب ـي ـج ــان ،ون ـحــن عـلــى ثقة

تشيفيرين غير مقتنع بإصالح دوري األبطال
أب ــدى رئيس االتـحــاد األوروبـ ــي لكرة القدم
(ويفا) ألكسندر تشيفيرين عدم اقتناعه بالحاجة
إلى إجراء إصالحات في صيغة مسابقة دوري
األب ـط ــال ،المسألة الـتــي تثير ج ــدال فــي اآلون ــة
األخيرة السيما بين الدوريات واألندية.
وف ـ ــي مـقـتـطـفــات
من حديث أجراه
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـج ـ ـلـ ــة
"در شـبـيـغــل"
األل ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
الجمعة عشية
ن ـش ــره ك ــام ــا،
قال السلوفيني
تشيفيرين:

تشيفيرين

"فــي حــال سألتموني عن رأيــي ،ال شي يجب
أن يتغير".
وذكر تشيفيرين أن االتحاد االوروبي "وافق
بداية على فكرة خوض مباريات المسابقات
األوروبـ ـي ــة فــي عطلة نـهــايــة األسـ ـب ــوع" ،قبل
أن ي ـع ــدل ع ــن رأي ـ ــه ب ـعــدمــا رضـ ــخ لـضـغــوط
الرابطات المنظمة للبطوالت الوطنية ،والتي
تقام الغالبية العظمى من مبارياتها يومي
السبت واألحد.
وب ــدف ــع م ــن راب ـط ــة األن ــدي ــة ال ـتــي يــرأسـهــا
اإليطالي أندريا أنييلي (رئيس نادي يوفنتوس
اإليطالي) ،يتم التداول بجملة اقتراحات مثيرة
ل ـل ـج ــدل بـ ـغ ــرض اع ـت ـمــادهــا
ب ــدءا مــن ع ــام  ،2024تشمل
ت ـع ــدي ــات ج ــذري ــة السـيـمــا
ف ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات ،من
خ ــال ت ــوزي ــع ال ـف ــرق عـلــى 4
مجموعات من  8فرق ،بدال من
الصيغة الحالية  8مجموعات
من  4فرق.

كما تشمل التعديالت اقـتــراحــات متعلقة
ببلوغ األدوار اإلقصائية والـتــأهــل للموسم
المقبل من المسابقة ،وإقامة مباريات في نهاية
األسبوع بدال من الثالثاء واألربعاء فقط (كما
هو الحال في دوري األبطال راهنا ،باستثناء
المباراة النهائية التي تقام السبت) ،ما سيؤثر
على الدوريات المحلية.
كما تشمل االقتراحات المتداولة تأهل الفرق
الستة األول ــى فــي كــل مجموعة مــن الصيغة
الجديدة للنسخة المقبلة من المسابقة ،بدال
مــن أن يـكــون ذل ــك مرتبطا  -كـمــا هــي الـحــال
حاليا  -بتصنيفها في نهاية الموسم الكروي
فــي بــادهــا ،مــا سيقلص بشكل كبير أهمية
البطوالت الوطنية .وتابع تشيفيرين" :ال أريد أن
أناقش بالتفصيل هذه الفكرة (التي عرضتها)
رابطة األندية" ،مؤكدا "ال نزال فقط في مرحلة
المشاورات ،وعلينا أن نتحدث جميعا .نحن
في الويفا استبعدنا بشكل فوري فكرة تنظيم
مباريات المسابقات األوروبية في عطلة نهاية
األسبوع .لن يحصل ذلك".

غودين يشارك في أول مران ألوروغواي
بدأ منتخب أوروغواي األول لكرة القدم،
الجمعة ،أول حصة مران استعدادا للمشاركة
في بطولة كوبا أميركا التي ستنطلق الشهر
المقبل فــي ال ـبــرازيــل ،بـحـضــور  7العبين،
بينهم قائد الفريق دييغو غودين.
وحظي المران الذي استمر ساعة تقريبا
أيضا بمشاركة حارس المرمى مارتن سيلفا
والمدافع خوسيه ماريا خيمينيز والعبي
الــوســط فـيــديــريـكــو فــالـفـيــردي وجــاسـتــون
بيريرو والمهاجمين ماكسيميليانو غوميز
وجوناثان رودريغيز.
وكان مدرب أوروغــواي أوسكار تاباريز
ي ـتــابــع س ـيــر ال ـت ــدري ــب ف ــي الـمـلـعــب رق ــم 2
بمجمع منتخب أوروغواي.
وتواصلت التدريبات صباح أمس ،على

أن تتوقف اليوم قبل استئنافها األسبوع
القادم مع بدء الوصول التدريجي لالعبين
اآلخرين الذين تم استدعاؤهم.
ولم يعلن تاباريز بعد القائمة النهائية
لالعبين المرشحين للمشاركة فــي كوبا
أميركا ،وهو ما يجب أن يتم قبل  30الجاري.
ومن المقرر أن تخوض أوروغواي مباراة
ودي ــة يــوم  7يونيو أم ــام بنما على ملعب
سينتيناريو بمونتيفيديو.
وبعد  6أيام ،سيسافر الفريق إلى مدينة
بيلو هوريزونتي البرازيلية ،حيث سيلعب
ي ــوم  16يــونـيــو أمـ ــام اإلك ـ ـ ــوادور ف ــي إط ــار
منافسات المجموعة الـثــالـثــة ،الـتــي تضم
أيضا تشيلي واليابان.
(إفي)

غودين

نيمار

المشاكل السياسية
وإض ــاف ــة الـ ــى ال ـم ـســافــة ،أث ــار
اخـتـيــار بــاكــو انـتـقــادات ألسباب
سياسية ،السيما سجل البالد في
مجال حقوق اإلنسان ،والنزاع مع
أرمينيا حول إقليم ناغورني قره

ً
لوف :انتقال ساني إلى بايرن ليس تراجعا

أعـ ـ ـ ــرب ي ــواخـ ـي ــم لـ ـ ــوف الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
للمنتخب األلماني لكرة القدم عن اعتقاده
بأن االنتقال المحتمل لالعبه ليروا ساني
من مانشستر سيتي اإلنكليزي إلى بايرن
ميونيخ األلماني يمثل خطوة إيجابية.
وأوضح لوف ،في تصريحات لصحيفة
"ب ـي ـل ــد" األل ـم ــان ـي ــة ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة بــرل ـيــن:
"بالطبع  ،بايرن ميونيخ مكان جيد دائما
هنا في ألمانيا".
وأكــد أولــي هونيس رئيس نــادي بايرن
الخميس أن النادي يسعى لضم ساني (23
ً
عاما) من مانشستر سيتي.
وق ــال ل ــوف :إذا تــم االنـتـقــال فـلــن يضير
ً
ساني بالتأكيد ،مشيرا إلــى أن اإلسباني
جـ ــوس ـ ـيـ ــب غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـف ـن ــي
لمانشستر سيتي لم يستعن بجهود ساني
ً
نجم شالكه السابق إال قليال.
وأعرب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب
األلماني (مانشافت) عن تشككه في رغبة
ال ــاع ــب ف ــي ال ـع ــودة إل ــى الـلـعــب ب ــال ــدوري
األلماني (بوندسليغا).
وإذا تعاقد بايرن مع ساني ،الذي يرتبط

يواخيم لوف
بـعـقــد م ــع مــانـشـسـتــر سـيـتــي حـتــى ،2021
ينتظر أن يكون ثالث أغلى صفقة في تاريخ
النادي بعد لوكاس هيرنانديز ،الذي انتقل
للفريق من أتلتيكو مدريد اإلسباني مقابل

 80مليون ي ــورو ،وبنيامين بــافــارد الــذي
انتقل للفريق من شتوتغارت األلماني مقابل
 35مليون يورو.
(د ب أ)

بواش مهتم بتدريب مرسيليا سان جرمان يمدد عقد توخل

أب ــدى الـمــدرب البرتغالي أنــدريــه فـيــاش ب ــواش أمــس األول في
تصريحات في مدينة بلباو اإلسبانية ،اهتمامه بتولي منصب
المدير الفني لفريق مرسيليا خلفا لرودي غارسيا الذي سيرحل
بنهاية الموسم عن سادس ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وقال فياش بواش ( 41عاما)" :دخلت في السابق في مفاوضات
مع مرسيليا عــام  2013قبل أن أقــرر الذهاب إلــى روسيا لتدريب
زينيت سان بطرسبورغ" ،مشيرا الى ان الفريق الفرنسي هو "أحد
أكبر األندية األوروبية مع الكثير من العراقة ،ألنه بطل أوروبا أيضا.
بالتأكيد هو فريق يثير اهتمامي".
وأضاف المدرب السابق لبورتو البرتغالي وتشلسي وتوتنهام
االنكليزيين خالل حديثه في "قمة كرة القدم في بلباو"" :هذا النادي
أيد أمينة مع أندوني ثوبيثاريتا (المدير الرياضي اإلسباني)
في ٍ
الذي أعرفه جيدا ،بالطبع .إذا عرضوا علي المنصب ،فسنلتقي وقد
تكون هناك امكانية لتدريب الفريق".
وكان مدرب مرسيليا رودي غارسيا أعلن األربعاء الماضي ترك
منصبه بعد موسم غير ناجح مع النادي الجنوبي.

العبو السيليساو يدافعون عن نيمار
دافع العبو منتخب البرازيل لكرة القدم
عن زميلهم نيمار في خضم الجدل المثار
حوله بسبب سلوكياته خارج المالعب.
وف ــي ت ـصــري ـحــات لـلـصـحــف ،أم ــس األول،
ف ــي مـعـسـكــر ال ـس ـي ـل ـي ـســاو ال ـ ــذي بـ ــدأ بــالـفـعــل
االستعدادات لبطولة كوبا أميركا التي تنطلق
فــي  14يونيو المقبل بــالـبــرازيــل ،اتفق كــل من
حـ ــارس ال ـمــرمــى إي ــدرس ــون (مــانـشـسـتــر
سيتي) والمهاجمين ريتشارليسون
(إي ـف ــرت ــون) ودي ـف ـيــد نـيــريــس (أيــاكــس
آمستردام) على أن نيمار العب ال يمكن
التشكيك فيه.
وقـ ــال حـ ــارس م ــان سـيـتــي ال ــذي
توج بالدوري اإلنكليزي الممتاز مع
فريقه ،إن "نيمار هو أفضل العب في
البرازيل .هذا أمر ال يمكن إنكاره".
وأضــاف "وبما أنــه األفضل فمن
الـطـبـيـعــي أن ي ـكــون م ـع ـنــا .هو
أيـ ـض ــا قـ ــائـ ــد ،ويـ ـ ـش ـ ــارك مــع
المنتخب منذ زمن طويل".
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،داف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

بأن التذاكر المتبقية سيتم بيعها
أيضا ألن الطلب مرتفع جدا" على
ال ـم ـب ــاراة ال ـم ـق ــررة ف ــي  29مــايــو
الجاري.
وانـ ـضـ ـم ــت راب ـ ـطـ ــة مـشـجـعــي
تـشـلـســي الـ ــى م ـن ـت ـقــدي اخ ـت ـيــار
"يــويـفــا" لـبــاكــو .وقــالــت الــرابـطــة،
فــي ب ـيــان" ،بــاكــو هــي م ـكــان غير
مناسب تماما لنهائي أوروب ــي
كبير ،المزيج بين الكلفة ،التعقيد
فـيـمــا يـتـعـلــق بـتــرتـيـبــات الـسـفــر
واإلجـ ـ ــازات ال ــواج ــب أخ ــذه ــا من
العمل ،قلصت بشكل هائل دعم
المشجعين المسافرين ،بما في
ذل ــك المشجعين الــذيــن ع ــادة ما
يكونون أوفـيــاء ،ويحضرون كل

المباريات األوروبية ،سواء على
أرضنا أو خارجها".
كـمــا غ ـمــزت الــراب ـطــة مــن قناة
إدارة الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـتـ ــي وض ـع ــت
بتصرف المشجعين رحالت جوية
خاصة (تشارتر) لنقل الراغبين
منهم في حضور المباراة ،معتبرة
أن ك ـل ـف ــة هـ ـ ــذه ال ـ ــرح ـ ــات كــانــت
مرتفعة أيضا.

باخ ،علما أن السبب األخير دفع
العب أرسنال هنريك مخيتاريان
ال ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـس ـ ـفـ ــر م ـ ـ ــع ف ــري ـق ــه
للمشاركة في المباراة النهائية.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق ع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــذه
االنتقادات قال تشيفيرين لمجلة
"در شبيغل" األلمانية إن اختيار
باكو سببه "وجود ناس يقيمون
هناك ويحبون كرة القدم".
وأضاف في مقتطفات نشرت
م ــن ح ــدي ــث ي ـن ـشــر ك ــام ــا غ ــدا
"وضع حقوق اإلنسان مشكلة،
ل ـك ـنــه م ـش ـك ـلــة أيـ ـض ــا ف ــي دول
أوروبـيــة أخــرى .هل يعني ذلك
أنه ال يحق للمشجعين في باكو
أن يعيشوا كرة القدم؟".

وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـض ـ ـيـ ــة
مخيتاريان ،مؤكدا أن القرار كان
خياره الشخصي ،وأشار الى أن
أذربيجان قدمت كل الضمانات
المطلوبة بشأن سالمته.
وتابع" :اذا سمحت كرة القدم
لـنـفـسـهــا بـ ــأن ت ـت ــوق ــف بـسـبــب
توترات مماثلة ،عندها لن نكون
قادرين على تنظيم أي شيء في
المستقبل ،لقد تمكنا من تنظيم
كــأس أوروب ــا آمـنــة فــي فرنسا،
عندما كان البلد هدفا لهجمات
إرهابية" ،في إشارة الى بطولة
المنتخبات القارية التي أقيمت
عام .2016

ريتشارليسون عن زميله البرازيلي الــذي سبق أن
لعب إلى جانبه بين صفوف باريس سان جرمان،
مؤكدا أن "اللعب مع نيمار مختلف .بيننا توافق
جيد في المنتخب وكلنا نعلم مدى السعادة التي
نشعر بها حين نلعب إلى جانبه ...ووجــوده معنا
في الفريق أمر مهم جدا".
وفي الجزء المتعلق باستمرار مهاجم بي إس
جــي كقائد لمنتخب الـكـنــاري مــن عــدمــه ،اعتبر
ريتشارليسون ،أن هذا القرار يخص مدرب الفريق
الوطني ،أدينور ليوناردو باتشي "تيتي".
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ص ــرح ال ـم ــدرب الـبــرازيـلــي
في مؤتمر صحافي قدمه أمس األول حين أعلن
القائمة التي ستشارك فــي "كــوبــا أمـيــركــا" ،بأنه
سيتحدث مع نيمار ليقرر ما إذا كــان سيفرض
عليه عقوبة ما بسبب سلوكياته خارج المالعب
عقب اعتدائه على مشجع.
ووصـ ـ ــل األمـ ـ ــر إلـ ــى ح ــد أن ب ـع ــض الــاع ـب ـيــن
السابقين طالبوا بعدم استدعاء مهاجم باريس
سان جرمان للمنتخب في "كوبا أميركا" في حين
طالب آخرون بسحب شارة القيادة منه.
(إفي)

أعلن نادي باريس سان جرمان ،الذي احتفظ
هذا الموسم بلقبه بطال للدوري الفرنسي لكرة
القدم ،أمس تمديد عقد مدربه األلماني توماس
ت ــوخ ــل ح ـتــى ع ــام  ،2021وذلـ ــك غـ ــداة انـتـهــاء
منافسات الدوري.
وأع ـ ــرب الـ ـن ــادي ال ـبــاري ـســي ،ف ــي ب ـي ــان ،عن
"س ـ ــروره إلعـ ــان تـمــديــد عـقــد ت ــوم ــاس تــوخــل
ل ـمــوســم إض ــاف ــي .الـ ـم ــدرب األل ـم ــان ــي سيبقى
بــالـتــالــي مــرتـبـطــا ب ـنــادي الـعــاصـمــة حـتــى 30
يونيو ."2021
وت ــول ــى ت ــوخ ــل ( 45ع ــام ــا) ت ــدري ــب الـفــريــق
في صيف  ،2018وحقق معه نتائج متفاوتة
هــذا الموسم ،شملت االحتفاظ بلقب الــدوري
المحلي ،وتكرار خيبة الخروج من الدور ثمن
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

توخل

ميسي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة
ّ
توج األرجنتيني ليونيل ميسي
ق ــائ ــد ف ــري ــق بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي
ب ـج ــائ ــزة الـ ـح ــذاء ال ــذه ـب ــي ألفـضــل
هداف في البطوالت األوروبية لكرة
القدم للمرة السادسة في مسيرته،
والثالثة تواليا ،متقدما على مهاجم
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ال ـفــرن ـســي
كيليان مبابي.
وضمن ميسي الجائزة ،بعدما
اك ـت ـفــى مـ ـط ــارده ال ـم ـبــاشــر مـبــابــي
ب ـت ـس ـج ـيــل ه ـ ــدف واح ـ ـ ــد ف ـق ــط فــي
المباراة األخيرة بالدوري الفرنسي
ضــد مضيفه ريـنــس ( ،)1-3منهيا
الموسم برصيد  33هدفا ،بفارق 3
أهداف خلف األرجنتيني.
وي ــأت ــي تــرت ـيــب الـ ـح ــذاء الــذه ـبــي
لموسم  2019-2018كالتالي:
 -١األرجنتيني ليونيل ميسي
(بــرش ـلــونــة اإلسـ ـب ــان ــي) 36 :هــدفــا
( 72نقطة)
 -٢ال ـفــرن ـســي ك ـي ـل ـيــان مـبــابــي

(باريس سان جرمان الفرنسي):
 33هدفا ( 66نقطة)
 -٣اإليـطــالــي فــابـيــو كــوالـيــاريــا
(س ـم ـبــدوريــا اإلي ـط ــال ــي) 26 :هدفا
( 52نقطة)
 -٤السنغالي مباي دياين (غلطة
سراي التركي) 30 :هدفا ( 45نقطة)
 -٥ا ل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدي رو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي (ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األلماني) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -٦المصري محمد صالح (ليفربول
االنكليزي) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -٧السنغالي ساديو مانيه (ليفربول
اإلنكليزي) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -٨الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ
(أرسنال االنكليزي) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -٩الكولومبي دوفان زاباتا (أتاالنتا
اإليطالي) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -١٠البولندي كريستوف بيونتيك
(ميالن اإليطالي) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -١١العاجي نيكوالس بيبي (ليل

الفرنسي) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -١٢األوروغوياني لويس
سواريز (برشلونة):
 21هدفا ( 42نقطة)
-١ ٣
الـ ـف ــرنـ ـس ــي
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ب ـ ـ ـنـ ـ ــزي ـ ـ ـمـ ـ ــة
(ري ــال مدريد
اإلسباني)21 :
هدفا ( 42نقطة)
 -١٤البرتغالي
كريستيانو رونــالــدو
(يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي)21 :
هدفا ( 42نقطة)
 -١٥األرج ـن ـت ـي ـن ــي سـيــرخـيــو
أغويريو (مانشستر سيتي)21 :
هدفا ( 42نقطة)
 -١٦الهولندي لوك دي يونغ
(إيندهوفن الهولندي) 21 :هدفا
( 42نقطة)

ميسي
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«سيلفي» قادت الطاهي للمحكمة
جلسات مصورة...
نقلة نوعية للقضاء

دفع الطاهي األميركي الشهير ماريو باتالي الجمعة ببراءته
من تهمة التصرف غير الالئق ،واالعتداء على امرأة بمطعم في
بوسطن سنة .2017
وعـ ـن ــد وص ــول ــه إل ـ ــى م ـح ـك ـمــة ب ــوس ـط ــن ال ـب ـل ــدي ــة ،تـجـمــع
الصحافيون حول باتالي المتهم بالتحرش الجنسي من نساء
كثيرات .لكنه لم يدل بأي تصريح.
ً
وغادر هذا الطاهي المولود في سياتل ( 58عاما) المحكمة
الـلـيـلــة قـبــل الـمــاضـيــة بــا دف ــع كـفــالــة ،لـكــن مــع الـتـعـهــد بعدم
االقتراب من الضحية .وحددت الجلسة المقبلة في  12يوليو.
ويعود تاريخ هذا االعتداء إلى أبريل  .2017وتدعي المرأة
أنها التقت باتالي أثناء تناولهما الطعام بشكل منفصل بمطعم
ً
ستوف آند سبيريتس ،وهو ليس بعيدا عن مطعم باتالي.
وعندما رأى الطاهي أن المرأة كانت تحاول التقاط صورة
له ،طلب منها أن تنضم إليه وتلتقط "سيلفي" معه .وقالت إن
الطاهي ّ
قبلها والمس جسدها عندما وقفت إلى جانبه.

عبدالمحسن جمعة

قــرار محكمة الجنايات في قضية اختالسات المدير العام
لمؤسسة التأمينات االجتماعية األسبق فهد الرجعان ،بالسماح
بتصوير أولى جلساتها بالصوت والصورة هو تطور نوعي
مهم في مكافحة قضايا الفساد ،فاألصل أن جلسات المحاكم
علنية ،ويتمكن أي ف ــرد مــن حـضــورهــا ،إال فــي االسـتـثـنــاء ات
المحدودة التي نص عليها قانون المرافعات ،وذلك حتى يطمئن
الناس إلى نجاعة وجــدوى العدالة في البلد ،وحفظ حقوقهم
الخاصة والعامة ،كما أنها تقطع الطريق على محاوالت الغمز
واللمز المغرضة التي طالت ُّ
السلطة القضائية في السنوات
األخيرة.
قضية اختالسات التأمينات االجتماعية هي قضية شعبية
كان لها على مدى أكثر من  11سنة أثر سلبي على ثقة الناس
باإلدارة العامة للدولة ،وجدية السلطة في مكافحة الفساد ،وقرار
متابعة المواطنين لهذه الجلسات عبر الصوت والصورة هو
قرار صائب ونقلة نوعية إلجراءات التقاضي في البلد ،سيخففان
من حالة اليأس المتفشية من اإلصالح ونغمة السخط والشكوى
التي تتردد في كل المنتديات العامة وبين الناس في الكويت.
علنية الجلسات وتصويرها ونقلها عبر القنوات التلفزيونية
ً
ً
أصـبـحــت عـمــا شــائـعــا فــي كــل األنـظـمــة الــديـمـقــراطـيــة ،وحتى
األنظمة المحافظة منها؛ مثل القضاء اإلنكليزي والفرنسي
ً
اللذين رفعا منع تصوير جلساتهما ،خصوصا في القضايا
الشعبية التي تمس أمــوال المواطنين أو حقوقهم ،السيما أن
تطبيق شــرط علنية الجلسات وإط ــاع الـنــاس عليها أصبح
ً
صعبا في ظل زيادة تعداد الشعوب وتمدد الرقعة الجغرافية
التي يسكنون عليها ،لذا فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة
ً
بات مهما لتحقيق ثقة الناس بنظامهم القضائي وقدرته على
استرجاع حقوقهم ،وردع من يفكر في التعدي على المال العام
وأي نوع آخر من الجرائم.

***

مــراف ـعــة مـمـثــل الـنـيــابــة ال ـعــامــة الـسـيــد ح ـمــود ال ـشــامــي في
اختالسات وعمليات غسل األموال التي قام بها الرجعان ،كانت
مهمة وفارقة ،لكن محصلتها تخلق تساؤالت جدية عن اإلدارة
ً
السياسية للبالد خــال ال ــ 40عــامــا التي تولى فيها الرجعان
مناصب قيادية في مؤسسة التأمينات ،ومارس خاللها الجرائم
التي ذكرتها النيابة العامة ،وبصفة خاصة جميع وزراء المالية
الذين أشرفوا وترأسوا الرجعان ،وكذلك جميع اللجان البرلمانية
التي تعاملت معه ،والسيما لجنتي الميزانيات العامة والشؤون
المالية واالقتصادية ،وكذلك ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى
والتشريع.

***

ً
ّ
لدي تساؤل قانوني :هل عدم انتداب المحكمة محاميا للدفاع
عــن الـهــارب فهد الــرجـعــان ،كما وصفه االدع ــاء الـعــام ،سيبطل
الـحـكــم ال ــذي سـيـصــدر عـنــد تـقــديـمــه إل ــى الـمـحــاكــم األوروب ـي ــة
واألميركية التي تنتشر فيها أموال الرجعان المختلسة ،وكذلك
مقر هروبه؟ السيما أنه في تلك األنظمة يعتبر توافر مقومات
ً
ً
الــدفــاع عن المتهم ركنا أساسيا في حجية الحكم وتصديقه
وقبوله.

الجراد يغزو جنوب مصر

ُ
الروس يعيدون الحياة إلى الموناليزا
تـمـكــن بــاح ـثــون م ــن "ب ــث ال ـح ـيــاة" في
الـمــرأة التي تظهر فــي لوحة الموناليزا
الشهيرة ،باستخدام إحدى تقنيات الذكاء
االصطناعي.
وق ــال ــت "ب ــي ب ــي سـ ــي" ،ع ـلــى مــوقـعـهــا
اإلل ـك ـتــرونــي أم ــس ،إن الـبــاحـثـيــن أع ــدوا
مقطعا مصوراُ ،يظهر المرأة وهي تحرك
رأسها وفمها وعينيها.
وت ــم إع ــداد ه ــذا الـفـيــديــو ،الـقــائــم على
ُ
تكنولوجيا تعرف باسم "الزيف العميق"،
في مختبر أبحاث شركة سامسونغ في
موسكو.
ويعبر البعض عن القلق من أن تؤدي
زيـ ـ ــادة ان ـت ـش ــار م ـقــاطــع ف ـيــديــو "ال ــزي ــف
ال ـع ـم ـي ــق" ال ـ ُـمـ ـع ــدة ب ــإتـ ـق ــان إل ـ ــى إس ـ ــاءة
استخدام هذه التقنية.
وجرى تدريب البرمجية المستخدمة
مــن شــركــة سامسونغ بــاسـتـخــدام 7000
صــورة من صور المشاهير مأخوذة من
موقع يوتيوب.
وتـ ـ ـق ـ ــوم ال ـب ــرم ـج ـي ــة بـ ـت ــوأم ــة م ــام ــح
وتعابير الــوجــه ،مع صــورة من أجــل بث
الحياة في تلك الصورة.

ووصـ ـ ـ ــف فـ ــريـ ــق الـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن ب ـش ــرك ــة
س ــام ـس ــون ــغ م ــا أن ـت ـج ــوه ب ــأن ــه "رؤوس
واقعية عصبية متحدثة".
وحــذر خبراء في السابق من إمكانية
استخدام هذه التقنية إلنتاج تسجيالت
فيديو زائفة لسياسيين من شأنها خداع
شعوب كثيرة.
وال يقتصر األمــر على عالم السياسة
فـ ـق ــط ،ف ـق ــد اس ـت ـخ ــدم ــت ت ـق ـن ـيــة "ال ــزي ــف
الـعـمـيــق" ف ــي ال ـتــاعــب ب ـصــور مشاهير
إلنتاج تسجيالت فيديو إباحية.

وفيات
الجمعة 5 /24
يوسف أحمد عبدالله الطراح

 78ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :م ـش ــرف ،ق ،2ش ،4م ،34الـنـســاء:
قرطبة ،ق ،4ش ،5ج ،1م ،70مقابل ثانوية جاسم الخرافي ،ت:
97887181 ،99313753

مشعل عبدالله عبدالعزيز المسعد

 61عاما ،شيع ،الــرجــال :كيفان ،ق ،7ش ،70ديــوان المسعد،
النساء :الروضة ،ق ،4ش ،41م ،1ت99603009 :

أحمد علي دخيل الفضلي

 50عاما ،شيع ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،6ش ،15م ،4النساء:
مشرف ،ق ،4ش ،7م ،15ت97764495 ،55800270 :

األلمان ينفقون مليارات لتنظيف منازلهم «أجونغ» يغلق أجواء «بالي»
ك ـش ـف ــت دراس ـ ـ ـ ــة ح ــديـ ـث ــة أن
األلـمــان ينفقون الـمـلـيــارات من
أجل تنظيف منازلهم ،إذ أنفق
المستهلكون في ألمانيا العام
الماضي نحو  2.3مليار يورو
فـ ــي مـ ـت ــاج ــر وأس ـ ـ ـ ـ ــواق أدوات
التنظيف لـشــراء مــواد تنظيف
وعـ ـن ــاي ــة ،ب ــداي ــة م ــن مـنـظـفــات
ً
األطـبــاق ،وصــوال إلــى منظفات
المنزل.

وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ،ال ـت ــي
أجرتها شركة "نيلسن" ألبحاث
السوق ونشرت نتائجها أمس،
فإن هذا يعادل إنفاق نحو 28.6
يورو للفرد.
وبوجه عام استهلك األلمان
العام الماضي نحو  1.3مليار
ع ـ ـ ـبـ ـ ــوة لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـف ــات األط ـ ـ ـبـ ـ ــاق
واألرضيات وعبوات التلميع.
ووف ــق ال ــدراس ــة ،ك ــان الطلب

األكـبــر على منظفات األطـبــاق،
إذ ت ــم ب ـي ــع ن ـح ــو  217مـلـيــون
عبوة منها عــام  2018وجــاء ت
ف ــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة مـعـطــرات
الـمــراحـيــض وصـنــاديــق الـطــرد
الملحقة بـهــا ،بينما حـلــت في
المرتبة الثالثة منظفات المنزل.
(د ب أ)

أكدت وزارة النقل اإلندونيسية
إلـ ـغ ــاء ك ــل ال ــرح ــات م ــن جــزيــرة
"بالي" السياحية وإليها نتيجة
ل ـ ـثـ ــوران ب ــرك ــان ج ـب ــل "أج ــون ــغ"
فــي وق ــت مـتــأخــر مــن الـلـيـلــة قبل
ال ـمــاض ـيــة .ون ـق ـلــت وك ــال ــة أن ـبــاء
"بلومبرغ" عــن بــوالنــا برامستي
الـمــديــرة الـعــامــة لهيئة الـطـيــران
المدني قولها ،في بيان للوزارة
عـلــى "تــوي ـتــر" أم ــس" :سـنــواصــل

علي محمد علي الهاشمي

 16عاما ،شيع ،الرجال :العزاء بالمقبرة ،النساء :الرقة ،ق،1
ش ،7م ،78ت99404275 ،50979388 :

تحديث آخر أوضاع ثوران بركان
جبل "أجونغ" ...في الوقت الحالي،
تــم إل ـغــاء كــل الــرحــات مــن مطار
جوستي نجوراه راي وإليه".
وثـ ـ ـ ـ ـ ــوران ي ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة هــو
ال ـم ــرة األحـ ــدث بـعــد سـلـسـلــة من
الثوران في األشهر الماضية ،إذ
أل ـقــى ب ــرم ــاد بــركــانــي ف ــي الـجــزء
ال ـج ـن ــوب ــي م ــن الـ ـج ــزي ــرة ،حـيــث
(د ب أ)
يوجد المطار".

أجسام السويسريين عاجزة عن اإلنتاج الصحي لفيتامين د

فيضة حميدي مسفر القحطاني

أرملة الشيخ داود سلمان الحمود السلمان الصباح
 94عاما ،شيعت ،الرجال :قرطبة ،ق ،2ش ،4جادة  ،7م ،9النساء:
الــروضــة ،ق ،4ش ،46م( ،5بجانب المسجد) ت،66844472 :
50850009 ،94009031 ،66441115

حميدة عبدالعزيز أحمد

أرملة ناصر جمعان الدعسان الصانع
 75عـ ــامـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،الـ ـ ـع ـ ــزاء عـ ـل ــى الـ ـمـ ـقـ ـب ــرة فـ ـق ــط (م ـق ـب ــرة
الصليبيخات) ت99869677 ،97755322 :

ناصر ناصر محمد البخيت

 70عاما ،شيع ،الرجال :الصباحية ،ق ،1ش ،8م ،702النساء:
الـمـســايــل ،ق ،5ش ،516م ،547ت،99661201 ،99876393 :
99894988

درويش محمد درويش الخالدي
قبيل مبارك قبيل الرشيدي

 82عاما ،شيع ،الرجال :إشبيلية ،ق ،3ش ،321م ،14النساء:
الفردوس ،ق ،8ش ،1ج ،7م ،18ت97355622 ،55078777 :

منى عبداللطيف عبداللطيف األيوب

 58عاما ،شيعت ،الرجال :الشويخ السكنية ،ديوان القناعات،
النساء :اليرموك ،ق ،4ش ،2ج ،2م ،3ت60383666 :

فخرية عبدالوهاب حسن بوخلف

زوجة ناصر طاهر العبدالله
 65عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية المهنا ،الرميثية ،ق ،3شارع
أحمد بن حنبل ،النساء :القصور ،ق ،2ش ،4م ،2ت66633657 :

عبدالله محمد طينان العجمي

 27عاما ،شيع ،العزاء بمقبرة صبحان فقط ،ت97125957 :

عبدالله محمد غريب الفيلكاوي

 29عاما ،شيع ،الــرجــال :الرميثية ،ق ،4ش ،45م ،13النساء:
مبارك الكبير ،ق ،1ش ،11م ،5ت99042654 ،66619313 :

مواعيد الصالة
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 47عاما ،شيع ،العمرية ،ق ،5م ،35ديــوان الـعـفــراوي ،شارع
األردن مقابل الفروانية ،ت66566646 ،98866606 :

قال باحثون من سويسرا إنه من المستحيل أن
ينتج جسم اإلنسان في سويسرا الكميات التي
توصي بها منظمة الصحة العالمية من فيتامين
د في فصل الشتاء ،مضيفين أن إنتاج اإلنسان
ً
هذه الكمية يتطلب أن يصاب أوال بضربة شمس.
وم ــن ال ـم ـعــروف أن فـيـتــامـيــن د مـهــم للتطور
الصحي والعظام السليمة وربما يحمي اإلنسان
من أمــراض المناعة الذاتية واألمــراض المعدية
الـتــي تصيب الـجـهــاز التنفسي ،وبـعــض أن ــواع
السرطان.
وينتج الجسم هذا الفيتامين في الجلد تحت
ً
تأثير أشعة الشمس .ولكن من المستحيل تقريبا
في سويسرا أن ينتج جسم اإلنسان بهذه الطريقة
الجرعة اليومية من فيتامين د ،التي توصي بها
المنظمة ،وهي  0.024مليغرام ،إذ أكدت الدراسة
التي نشرت في العدد األخير من مجلة "جورنال
أوف أك ـس ـبــوجــر ســاي ـنــس آنـ ــد ان ـفــايــروم ـن ـتــال
ايبيدمولوجي" أن إنتاج هذه الكمية من فيتامين
ً
د يتطلب أن يصاب اإلنسان أوال بضربة شمس.
وقام فريق من الباحثين من عدة تخصصات
بقياسات ألشعة الشمس في مناطق مختلفة من
سويسرا على مدى عام كامل ،يدعمهم في ذلك
صندوق  SNFالقومي السويسري.
وخلص الباحثون من خــال ذلــك إلــى أنــه من
الممكن خــال فصل الصيف أن ينتج الشخص
ً
ال ــذي يــرتــدي "تـيـشـيــرت" ،مـعـ ِـرضــا بــذلــك  22في
المئة من بشرته للشمس ،ما يكفي من فيتامين
د في غضون  10إلى  15دقيقة بالفعل ،حسبما
أفاد صندوق .SNF
ومن الممكن ،بحسب الباحثين ،أن يصاب هذا
الشخص بعد نحو  10د قــا ئــق بالفعل بضربة
شمس.
(د ب أ)

www.aljarida.com

قــا لــت سلطات محافظة
أسـ ــوان جـنــوبــي م ـصــر ،إن
الـجــراد ظهر على الحدود
الجنوبية للبالد.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،أن ـ ــه ف ــور
تـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــي غ ـ ـ ــرف ـ ـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ً
المحافظة بالغا عن رصد
تجمعات من أسراب الجراد
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة
المصرية ،كثفت السلطات
أعمالها بنشر فرق مكافحة
الجراد في المنطقة الغربية
المتاخمة لطريق أ ســوان/

أب ــو سـمـبــل ال ـب ــري ،ع ــاوة
عـ ـل ــى ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـشــرق ـيــة
والجنوبية الــواقـعــة شرق
بحيرة السد العالي.
وبـحـســب ال ـب ـيــان ،أعـلــن
م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراد
ب ــأس ــوان أح ـمــد إسـمــاعـيــل
أن ـ ــه ف ـ ــور اإلب ـ ـ ــاغ ب ــوج ــود
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات مـ ـ ــن أس ـ ـ ــراب
الجراد بمنطقة الكيلو 16
بمدينة أبو سمبل تم على
الفور اطالق فرق المكافحة
وإجراء مسح شامل لجميع
الزراعات بالمدينة.
(د ب أ)

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:19

العظمى 41

الشروق

04:51

الصغرى 26

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  05:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 03:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:39

ً
أدنى جزر  10:40صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:08

 11:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
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