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داخل العدد

«بارازايت» يحصد السعفة الذهبية
في ختام «كان» السينمائي ص 15

الحكومة تفشل في «الدرة»
الهاجري :لو ساعدتنا النخفضت أسعار استقدام العمالة على المواطنين

ً
المكاتب تستقدم  10أضعاف ما تجلبه الشركة شهريا «الداخلية» تضع ضوابط تعوق جلب العمالة
يوسف العبدالله
وجراح الناصر

فشلت الحكومة في تحقيق أهداف قانون إنشاء
شركة "الدرة" للعمالة المنزلية ،فبعد سنوات من
إقـ ــراره وب ــدء الـشــركــة عملياتها ،ال ت ــزال "ال ــدرة"
تعاني مشاكل عديدة ،في مقدمتها صعوبة توفير
طلبات بالمستوى الــذي يقبله المواطنون ،إلى
جانب فشلها فــي فتح نــوافــذ مــع دول الستقدام
عـمــالـتـهــا ،لينتهي حــالـهــا كـكـثـيــر مــن الـشــركــات
الحكومية الـتــي ال تـقــدم خــدمــات ،لتكون مجرد
واجهة للتعيينات في المناصب وصرف المكافآت.
وفي إطار ملف "الدرة" ،الذي فتحته "الجريدة"
عـلــى م ـصــراع ـيــه ،وطـ ْـرح ـهــا ت ـس ــاؤالت ع ــن سبب

تأجيل «ضيافة الداخلية»
إلى  16يونيو
«الجنايات» ترفض إطالق المحبوسين
ق ـ ــررت مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات،
أمـ ـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار
متعب العارضي ،إرجاء النظر
ف ــي قـضـيــة ض ـيــافــة الــداخـلـيــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى ذمـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا 24
ً
جلسة  16يونيو
شخصا إلى ً
الـمـقـبــل ،راف ـضــة إخ ــاء سبيل
المحبوسين.

وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ط ـلــب
د ف ـ ـ ـ ــاع ا لـ ـمـ ـتـ ـه ــم األول ،و ه ــو
مـ ـس ــؤول ب ـ ــال ـ ــوزارة مـحـبــوس
ع ـل ــى ذم ـ ــة ال ـق ـض ـي ــة ،ت ـحــويــل
 10ماليين ديـنــار مــن المبالغ
ال ـم ـح ـجــوز عـلـيـهــا م ــن جــانــب
النيابة العامة ،وإخالء سبيله
ب ـ ـ ــأي ض ـ ـمـ ــان تـ ـق ــرره 02

الفشل ،وهل كانت الفكرة منذ بدايتها صحيحة؟
ً
وإلى أين وصلت بعد أكثر من سنتين تقريبا من
التأسيس؟ قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
عاصي الهاجري إن أسعار استقدام العمالة كان
يمكن أن تنخفض لو أن الحكومة ساعدت الشركة
في تحقيق أهدافها وإزالة المعوقات من أمامها.
وأضاف الهاجري لـ"الجريدة" أن تلك المساعدة
الـحـكــومـيــة تـتـمـثــل ف ــي "وزارات ال ــدول ــة ،ومنها
الخارجية ،كــأن نتصل بها للتنسيق والتنظيم
مع السفارات وااللتقاء بممثليها من أجل السماح
للشركة بجلب أ ع ــداد عمالة أ كـبــر ،السيما أنها

ً
شركة حكومية" ،موضحا أن من عوائق استقدام
الـعـمــالــة مــن بـعــض ال ــدول اآلسـيــويــة واإلفــريـقـيــة
وجـ ــود ض ــواب ــط م ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة ال تسمح
بجلبها من تلك الدول.
وأوض ــح أن "ال ــدرة" ليست كمكاتب الـخــدم ،إذ
ً
تضيف وفق ما ينص عليه قانونها  %10أرباحا
فقط على تكاليف استقدام العامل ،وال يمكنها
ً
تـجــاوز هــذه النسبة ،مبينا أن تلك التكاليف ال
ً
تقتصر على تذكرة الطيران ،بل تشمل أمورا أخرى
كالفحص الطبي وغيره.
وبحسب تحقيق "الـجــريــدة" ،الــذي قارنت فيه

َ
بين أداء الشركة والمكاتب المنافسة لها ،تبين
أن الـمـكــاتــب تستقدم  10أض ـعــاف الـعـمــالــة التي
تستقدمها الشركة ،إلى جانب تركيز "الدرة" على
العمالة من الرجال ،في حين يتطلب السوق عمالة
نسائية أكثر.
ولـ ــم تـنـجــح ق ـ ـ ــرارات ت ـحــديــد أس ـع ــار الـعـمــالــة
المنزلية فــي وضــع "الـ ــدرة" على خــط المنافسة
مع المكاتب الخاصة ،إذ عانت الشركة أكثر من
المكاتب ،وبدأت تشكو تلك القيود ونسبة الربح
المذكورة في القانون التي ال تتجاوز .%10

04

عراقجي يعرض على الكويت
اليوم «مشروع ظريف»
ينص على توقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع العراق وباكستان والكويت وعمان وقطر

معاشات المتقاعدين قبل العيد

عقب تلقيها مــن بعض جمعيات النفع الـعــام غير الفاعلة في
المجتمع عشرات الطلبات للمشاركة في مؤتمرات وندوات خارج
الـكــويــت ،دون أن تملك مـيــزانـيــات تؤهلها لــذلــك ،وضـعــت وزارة
الشؤون االجتماعية ،ضوابط جديدة للموافقة على تلك المشاركة.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن هذه الضوابط تقضي بأال
يتجاوز عــدد ممثلي الجمعية في المؤتمر أو الـنــدوة الخارجية
عضوين ،مع االكتفاء بمشاركة كل جمعية في فعاليتين خارجيتين
كحد أقصى خــال العام ،مع اشتراط أن يكون موضوع المؤتمر
ضمن األهــداف واالختصاصات التي أشهرت على أساسها ،إلى
جانب أن تكون الجمعية الراغبة في المشاركة فاعلة ،ولها نشاط
واضح في المجتمع.
03

ولي العهد :استقرار
العراق ّ
وتقدمه هو
استقرار للمنطقة

محليات

06
«السالم الدولي» نظم
ورشة «فن قيادة وإدارة
المنشآت الصحية»

14
«المشاريع» تعين إريك
شوماخر في منصب
رئيس الخزانة للمجموعة

«الشؤون» تحرم «النفع العام»
الخاملة من الفعاليات الخارجية
●

الثانية

اقتصاد

أعلن المدير العام للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
مشعل العثمان ،أن المؤسسة
ستقدم موعد صــرف معاشات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـش ـه ــر
وس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــودع ف ـ ـ ــي حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــم
بالبنوك في الثاني من يونيو
المقبل بمناسبة قرب حلول عيد
الفطر السعيد.
02

جورج عاطف

اإلمساك 3:٠٨
اإلفطار 6:٣٩

ً
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبال ظريف أمس األول

●

ناصر الخمري ،طهران  -فرزاد قاسمي

في تصريحه لـ «الجريدة» أمس ،أكد نائب
وزيــر الخارجية خالد الجارالله أن نظيره
اإليراني عباس عراقجي سيزور البالد اليوم
ً
حــامــا رســالــة مــن وزي ــر الـخــارجـيــة محمد
جــواد ظريف لنائب رئيس مجلس الــوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة،
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي يحملها
عراقجي تتضمن تطمينات لــدول الخليج
بعد حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة،

أداء متذبذب ينتهي بمكاسب للبورصة
والسيولة  18.8مليون دينار
١٠

 %5نمو موجودات الشركات
العقارية خالل الربع األول
١١

21
الدراما المحلية في
«رمضان» بين غزارة
اإلنتاج ومقصلة الرقيب

دوليات

٢٣

إردوغان 156 :دولة تشاهد مسلسالتنا

ً
سجناء أكراد يوقفون إضرابا عن الطعام بطلب من أوجالن

«دبلوماسية
السومو»

ترامب ُيسلم إلى مصارع السومو الياباني أسانوياما «كأس الرئيس» بعد فوزه في البطولة بطوكيو أمس (أ ف ب)

قال مصدر مقرب من ظريف ،إن التحركات
األخيرة لــوزارة الخارجية اإليرانية ،ومنها
جولة ظريف على باكستان والعراق وجولة
عراقجي على عمان والكويت وقطر ،تأتي
ف ــي إطـ ـ ــار مـ ـش ــروع ج ــدي ــد ي ـت ـم ـحــور ح ــول
تــوقـيــع اتـفــاقـيــات صــداقــة وع ــدم اع ـتــداء مع
دول الجوار.
وأوضح المصدر ،لـ «الجريدة» ،أن «مشروع
ظريف يتضمن تقديم ضمانات متبادلة لعدم
قيام دول المنطقة بأي تحرك عدائي ،إن كان
ً
ً
ً
عسكريا أو أمنيا أو سياسيا ،ضد بعضها،
ومـنــع أي تـحــركــات إرهــابـيــة أو إعــامـيــة أو

سياسية أو عدائية من طرف ثالث يمكن أن
تهدد أمن باقي الدول الموقعة».
وذك ــر أن ظــريــف ط ــرح األم ــر مــع الجانب
الباكستاني والعراقي ،وسيطرحه عراقجي
ً
مع مسؤولي الكويت وقطر وعمان ،مؤكدا أن
اإليرانيين يأملون أن توافق دول الجوار على
هــذا المشروع ،الــذي من الممكن أن يتوسع
ليشمل السعودية واإلمــارات والبحرين ،في
وق ــت أش ــار مــراقـبــون إل ــى أن الـمـشــروع ولــد
ً
ميتا ،ألن توقيع اتفاق مثل هذا قد يتناقض
مع اتفاقيات موقعة مع الجانب األميركي.
وكان ظريف دعا أمس من بغداد02 ،

مسك وعنبر

22

في استعراض للقوة الناعمة ،أعلن الرئيس
رجــب طيب إردوغ ــان أن المسلسالت التركية
باتت تحظى بمشاهدة  500مليون شخص في
ً
 156دولة ،مرجعا الفضل في هذا اإلنجاز إلى
دعم حزبه «العدالة والتنمية» لهذا القطاع منذ
ً
مجيئه إلى السلطة قبل  17عاما.
وأكــد إردوغ ــان ،في كلمة ألقاها أمــس األول
خالل حضوره فعالية ثقافية بمدينة إسطنبول
بمشاركة بارزة من الفنانين والرياضيين،
ت ـح ــول تــرك ـيــا إلـ ــى م ــارك ــة عــال ـم ـيــة في
مجال المسلسالت ،وأنها صــارت في
المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة
ً
في قطاع اإلنتاج ،مشددا على أهمية
الثقافة والـفــن والــريــاضــة باعتبارها
قيمة مشتركة بين جميع األمم.
في سياق آخر ،أنهى آالف المعتقلين
األكـ ـ ــراد ف ــي س ـج ــون تــرك ـيــا حــركــة
إضـ ـ ــراب ع ــن ال ـط ـع ــام ًمـسـتـمــرة
منذ أشهر ،وذلك تلبية لدعوة
ال ـق ــائ ــد ال ـت ــاري ـخ ــي لـحــركــة
ال ـ ـت ـ ـمـ ــرد الـ ـ ـك ـ ــردي

عـبــدالـلــه أوجـ ــان ،أم ــس ،بـعــد إل ـغــاء منعه من
مقابلة محاميه األسبوع الماضي.
وقال أوجــان ،بحسب نص قرأته محاميته
نـيــروز وص ــال ،التي زارت ــه مرتين هــذا الشهر،
بعد منعها مــن ذلــك منذ « :2011هدفكم فيما
يخصني تحقق ...وأريــد أن أعبر لكم عن ودي
وامتناني».
وب ـح ـس ــب حـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــوب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
الـ ـ ـك ـ ــردي الـ ـت ــرك ــي فـ ـ ــإن ن ـح ــو  3آالف
ً
س ـج ـي ــن يـ ـخ ــوض ــون إضـ ـ ــرابـ ـ ــا عــن
الطعام انضم معظمهم إلى التحرك
ً
فــي األشـهــر األخ ـيــرة ،تضامنا مع
النائبة الكردية ليلى غوفن التي
ترفض الغذاء منذ نوفمبر 2018؛
ً
احـتـجــاجــا عـلــى ال ـعــزل الـمـفــروض
على أوجالن.
(إسطنبول-
األناضول)

«مهلة نتنياهو» تنفد...
«صفقة» اللحظة األخيرة
أو انتخابات

رياضة

25

الكويت يتطلع إلى تأمين
مشاركته في دوري
األبطال

ةديرجلا

•
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األمير :الهجوم اإلرهابي شمالي نيجيريا يتنافى مع الشرائع والقيم
استقبل ولي العهد والمبارك والكندري وناصر الصباح وبحر العلوم
أعرب صاحب السمو عن
خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا الهجوم
اإلرهابي ،الذي استهدف
قافلة من حافالت للنقل
والمركبات شمال نيجيريا.

استقبل سـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحـمــد بقصر
بـيــان صـبــاح أمــس سمو ولي
الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل سـ ـم ــو رئ ـي ــس
مجلس الـ ــوزراء الشيخ جابر
المبارك.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـمـ ــوه رئ ـي ــس
مجلس األمــة باإلنابة عيسى
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،ثـ ــم الـ ـن ــائ ــب األول
لرئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الدفاع الشيخ ناصر الصباح.
واستقبل سموه د .إبراهيم
بحر العلوم بمناسبة زيارته
للبالد.
حضر المقابلة نائب وزير
شؤون الديوان األميري الشيخ
محمد العبدالله .
في مجال آخر ،بعث صاحب
ال ـس ـم ــو ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ــى
رئ ـي ـســة ج ـم ـهــوريــة جــورج ـيــا
س ــال ــوم ــي زوراب ـي ـش ـف ـلــي عبر
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ع ـ ـ ــن خ ــال ــص

ت ـ ـهـ ــان ـ ـيـ ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـع ـي ــد
ً
الوطني لبالدها متمنيا لها
م ـ ــوف ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة
وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
ك ـمــا ب ـعــث ص ــاح ــب الـسـمــو
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى رئ ـي ــس
جـ ـمـ ـه ــوري ــة جـ ـن ــوب إفــري ـق ـيــا
س ـيــريــل رامـ ــافـ ــوزا ع ـبــر فيها
سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة أدائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـيـ ـمـ ـي ــن
ً
الدستورية رئيسا لجمهورية
ً
جنوب إفريقيا ،متمنيا له كل
ال ـتــوف ـيــق وال ـ ـسـ ــداد وم ــوف ــور
الصحة والعافية وللعالقات
الطيبة بين الكويت وجنوب
إفريقيا الصديقة المزيد من
التطور والنماء.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــث صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
ب ـب ــرق ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إلـ ـ ــى رئ ـي ــس
جمهورية نيجيريا االتحادية
محمد بخاري عبر فيها سموه
ع ــن خــالــص ت ـعــازيــه وص ــادق

ً
األمير مستقبال بحر العلوم والوفد المرافق أمس
م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا الـهـجــوم
اإلره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـه ــدف
قـ ــاف ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن حـ ـ ــافـ ـ ــات ل ـل ـن ـقــل
والمركبات شمالي نيجيريا،

وأس ـ ـفـ ــر عـ ــن سـ ـق ــوط ال ـع ــدي ــد
مـ ــن ال ـض ـح ــاي ــا وال ـم ـصــاب ـيــن
ً
ســائــا سـمــوه الـمــولــى تعالى
أن يـتـغـمــد الـضـحــايــا بــواســع

رح ـم ـت ــه وم ـغ ـف ــرت ــه وأن يـمــن
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن بـ ـس ــرع ــة
ً
الشفاء والعافية مؤكدا سموه
اس ـت ـن ـكــار ال ـك ــوي ــت وإدان ـت ـه ــا

ّ
ولي العهد :استقرار العراق وتقدمه استقرار للمنطقة

ّ
اطلع من بحر العلوم على آخر تطورات الساحة العراقية

ا سـتـقـبــل سـمــو و لــي ا لـعـهــد الشيخ
نـ ــواف األحـ ـم ــد ،بـقـصــر ب ـي ــان صـبــاح
أم ــس ،رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سمو
الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ثـ ــم رئ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس االم ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ــاإلنـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـي ـس ــى
الكندري.
وا س ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه ا ل ـن ــا ئ ــب األول
لرئيس مجلس ا لــوزراء وز يــر الدفاع
الشيخ ناصر الصباح ،فنائب رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل ول ـ ــي ال ـع ـه ــد نــائــب
رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزي ــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح،

سمو ولي العهد يستقبل أنس الصالح

النائب األول استقبل جمعية المكفوفين

ث ــم س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت لـ ــدى ال ـس ـعــوديــة
الشيخ علي الخالد.
واستقبل و لــي العهد وز يــر النفط
ال ـع ــراق ــي ال ـس ــاب ــق ،د .إب ــراه ـي ــم بـحــر
ال ـع ـل ــوم ،وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق ل ــه ،وذل ــك
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة زيـ ـ ــارتـ ـ ــه ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،ح ـيــث
اطـ ـل ــع سـ ـم ــوه ع ـل ــى آخ ـ ــر الـ ـتـ ـط ــورات
والمستجدات على الساحة العراقية،
م ـث ـم ـن ــا مـ ــواقـ ــف الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـش ــرف ــة
والداعمة تجاه العراق.
وقد أكد سموه أن استقرار العراق
وت ـ ـقـ ــدمـ ــه ه ـ ــو اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ل ـل ـم ـن ـط ـقــة،
م ـت ـم ـن ـيــا أن ي ـس ـت ـع ـيــد ا لـ ـع ــراق دوره
ال ـح ـضــاري ومـكــانـتــه ال ـب ـنــاء ة ،جنبا
الى جنب مع أشقائه العرب ومحيطه
اإلقليمي والدولي.

ثامر العلي يبحث مع سفير
التشيك التعاون المشترك

الشديدة لهذا العمل اإلرهابي
اآلث ـ ــم ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف أرواح
األبرياء اآلمنين ويتنافى مع
كل الشرائع والقيم اإلنسانية.

المبارك يستقبل إبراهيم
بحر العلوم

ً
المبارك مستقبال بحر العلوم أمس
استقبل رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،في
قصر بيان ،د .إبراهيم بحر العلوم والوفد المرافق له ،بمناسبة
زيارته للبالد.

خلل «األوراكل» يؤخر صرف
مستحقات ذوي اإلعاقة
أعلنت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعــاقــة د .شفيقة العوضي ان مستحقات
ذوي االعــاقــة بــدأ صرفها مــن البنوك امــس بعد
تأخرها نتيجة خلل في نظام "االوراكل".
وق ــال ــت ال ـع ــوض ــي ان ال ـه ـي ـئــة أرس ـل ــت جميع
كـشــوفــات مستحقات ذوي اإلعــاقــة ال ــى البنوك
الخميس الماضي تمهيدا لصرفها ألصحابها،
مضيفة ان الهيئة تحرص على ارسال المستحقات

ً
النائب األول مستقبال وفد «المكفوفين»
استقبل النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء
وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ نــاصــر الـصـبــاح ،فــي قصر
بيان ،ظهر أمس ،وزير النفط األسبق لجمهورية
الـعــراق الشقيقة الدكتور إبراهيم بحر العلوم،
والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارتهم للبالد ،وتم
خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ،ومناقشة أهم
األمور والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،وبحث
الجوانب المتعلقة ضمن محور الزيارة.

كما استقبل النائب األول ،في وقت الحق من
ظهر أمس ،الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين
الكويتية فهد بوشيبة ،يرافقه رئيس وأعضاء
م ـج ـل ــس إدارة ال ـج ـم ـع ـي ــة ،وتـ ـ ــم خـ ـ ــال ال ـل ـق ــاء
تـبــادل األحــاديــث الــوديــة ،ومناقشة أهــم األمــور
والمواضيع ضمن محور الزيارة ،كما أهــدوا له
نسخة من اإلصــدار األول للقرآن الكريم الخاص
للمكفوفين (برايل).

ثامر العلي يستقبل سفير جمهورية التشيك

بحث رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي ،في مكتبه
أمس ،مع سفير جمهورية التشيك لدى الكويت مارتن دفوراك أوجه
التعاون المشترك.
وقال الجهاز ،في بيان صحافي ،إنه تم خالل اللقاء استعراض
أوجه التعاون وبحث العالقات الثنائية التي تجمع بين البلدين
الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
ً
وأوضح البيان أنه تم أيضا بحث أهم القضايا المشتركة التي
تهم البلدين على الساحتين اإلقليمية والدولية.

طائرة مساعدات كويتية إلغاثة السوريين في األردن
وصلت طائرة عسكرية تابعة لوزارة
الدفاع الكويتية إلى األردن ،أمس ،محملة
ً
بنحو  13طنا من المساعدات اإلغاثية
الـعــاجـلــة الـمـقــدمــة مــن الـهـيـئــة الخيرية
اإلسالمية العالمية الكويتية لالجئين
السوريين.
وقال سفير الكويت لدى األردن عزيز
الديحاني ،لـ "كــونــا" ،إن الدعم الكويتي
يأتي بناء على توجيهات "قائد العمل
اإلنـ ـس ــان ــي" س ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ل ـت ـخ ـف ـي ــف ال ـم ـع ــان ــاة
اإلن ـس ــان ـي ــة ع ــن ال ــاج ـئ ـي ــن ال ـســوري ـيــن
وتوفير أهم احتياجاتهم المعيشية.
وأضاف أن وصول شحنة المساعدات
عبر طائرة عسكرية تابعة لسالح الجو
الـكــويـتــي بتعليمات مــن ال ـنــائــب األول
لــرئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الـشـيــخ ناصر
الصباح يؤكد حرص الجهات الكويتية
على التعاون لضمان استمرار مد جسور
اإلغاثة اإلنسانية.
وأكد في هذا الصدد حرص السفارة
ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع الـهـيـئــة
الخيرية اإلسالمية العالمية الكويتية
لتوزيع المساعدات على المستفيدين
من الالجئين والمحتاجين في األردن.
وأثنى على جهود "الهيئة اإلسالمية
العالمية" والمتبرعين من أهل الكويت
عـ ـل ــى دعـ ـمـ ـه ــم اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ـم ـت ــواص ــل
ً
لالجئين السوريين ،معربا عن مشاعر
التضامن والتآزر مع األشقاء الالجئين،
واس ـت ـمــرار الـعـمــل الـخـيــري الـمـقــدم عبر
المؤسسات الرسمية والشعبية الكويتية

جانب من المساعدات اإلغاثية المقدمة من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية الكويتية
لهم في األردن.
مــن جــانـبــه ،ق ــال مـســاعــد مـشــرف عــام
مـكـتــب الـهـيـئــة الـخـيــريــة اإلســام ـيــة في
األردن زياد أبو طالب ،لـ "كونا" ،إن شحنة
اإلغاثة العاجلة لالجئين السوريين في

األردن هي السادسة التي تنقلها طائرات
س ــاح ال ـجــو الـكــويـتــي وتـتـضـمــن م ــواد
غــذائ ـيــة كــالـتـمــور ومـسـتـلــزمــات أســريــة
كالمالبس والبطانيات واألحذية.
وأضاف أن الهيئة ستتواصل كذلك مع

بعض مراكز وزارة التنمية االجتماعية
األردنية ليستفيد عدد من األسر األردنية
الـمـتـعـفـفــة م ــن هـ ــذه ال ـم ـس ــاع ــدات الـتــي
ت ـت ــزام ــن م ــع ال ـع ـشــر األواخ ـ ـ ــر م ــن شهر
رمضان "شهر الخير والبذل والعطاء".

وبـ ـع ــث س ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
وسمو رئيس مجلس الــوزراء
ببرقيات مماثلة.

قبل  25من كل شهر دون تأخير ،غير أن ما حدث
من تأخر كان نتيجة خلل في نظام "االوراكل".
وأوضحت أن وزارة المالية عالجت هذا الخلل
وتم ارسال الكشوفات الى البنوك ،نافية ان يكون
هناك أي اهمال او تقصير من قبل الهيئة في هذا
الشأن .وشددت على ان الهيئة تبذل جهودا حثيثة
حرصا على وصول المستحقات إلى ذوي اإلعاقة
ومن يرعاهم في وقتها المحدد دون أدنى تأخير.

«كونا» :دعم النقابات لتحقيق أهدافها
استقبل رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لـ "كونا"
الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه امس وفدا نقابيا ضم
عددا من ممثلي النقابات المهنية في الكويت.
وأشــاد الدعيج خــال اللقاء بالدور الوطني الذي
تقوم به النقابات في دعم جهود التنمية والمساهمة
في مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الكويت.
وأك ــد ح ــرص "ك ــون ــا" عـلــى ال ـت ـعــاون مــع النقابات
الكويتية ومنظمات المجتمع المدني ودعم جهودها

نقابات «الحكومي»:
«رؤية »2035
حلم كل كويتي
أكـ ـ ـ ـ ـ ــد اتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات
العاملين بالقطاع الحكومي
أن رؤية "كويت جديدة "2035
هي حلم كل كويتي لتحقيق
أك ـب ــر م ـش ــاري ــع الـت ـنـمـيــة في
البالد بجميع المحاور ومنها
ت ـطــويــر الـمـنـطـقــة الـشـمــالـيــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي ستشكل
نـ ـقـ ـل ــة نـ ــوع ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
الكويت وترقى بها اقتصاديا
واجتماعيا وثقافيا.
وقــال االتـحــاد في بيان له
امس إنه وبعد عقد مجموعة
من اللقاءات مع العاملين على
رؤي ــة "كــويــت جــديــدة "2035
ومـ ـش ــروع ت ـطــويــر الـمـنـطـقــة
الشمالية يعتقد أن تحقيق
ه ــذه الــرؤيــة ومـنـهــا مـشــروع
الـ ـشـ ـم ــال اس ـت ـح ـق ــاق وط ـنــي
ي ــوج ــب ع ـلــى جـمـيــع أط ـيــاف
المجتمع الـكــويـتــي الــوقــوف
خلفه.
وشدد على أن اإلصالح في
البنية التنموية في الكويت
"ل ـ ـ ــن ي ـت ـح ـق ــق إال ب ــإص ــاح
مـنـظــو مــة اإلدارة الحكومية
و تـطــو يــر التعليم ليتناسبا
م ــع إدارة رؤيـ ـ ــة الـمـسـتـقـبــل
وسوق العمل".

من أجل تحقيق أهدافها الوطنية وإعالء مكانتها في
المجتمع باعتبارها رافدا أساسيا وشريكا فعاال في
تنفيذ رؤية (كويت جديدة .)2035
من جهته أشــاد الوفد النقابي بتعاون "كونا" في
إبراز نشاطات وفعاليات وجهود النقابات والحرص
على إظهار دورها في المجتمع مشيرا إلى أهمية الدعم
المعنوي الذي تقوم به الوكالة في تمكين المؤسسات
الوطنية من أجل أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

تأجيل «ضيافة الداخلية»...
المحكمة ،على اعتبار أن المبلغ المطلوب في القضية هو نحو
ً
ً
 31مليونا ،وأن باقي المتهمين سددوا حوالي  21مليونا ،ومن
ثم يتبقى  10ماليين طلب تحويلها لمصلحة الوزارة.
وخــال الجلسة طلب المحامون إخــاء سبيل المحبوسين،
ً
ومنهم متهم فــي المستشفى يمتلك تـقــر يــرا يكشف أن وضعه
الصحي ال يسمح لــه بالحضور أ م ــام المحكمة مما يستدعي
اإلفــراج عنه بــأي ضمان ،كما طلبوا تمكينهم من االطــاع على
ملف القضية والمستندات ًالمقدمة من النيابة ،غير أن المحكمة
رفضت تلك الطلبات ،مرجئة القضية إلى جلسة  16يونيو المقبل
لالطالع وتحديد طلبات الدفاع والمتهمين.

معاشات المتقاعدين قبل...
وقــال العثمان في تصريح صحافي أمــس ،إن هــذا التوجه من
المؤسسة غايته التسهيل على المتقاعدين وتمكينهم من تلبية
احتياجاتهم الستقبال العيد.

عراقجي يعرض على الكويت...
خالل مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي محمد الحكيم ،إلى عالقات
ً
متوازنة مع دول الخليج ،كاشفا عن اقتراحه لتوقيع اتفاقيات عدم
اعـتــداء بين إي ــران والخليج ،وأن إي ــران مستعدة لتلقي أي مبادرة
لخفض التوتر ،وأنها ال ترغب في التصعيد العسكري بالمنطقة.
ً
في غضون ذلك ،وتعليقا على تصريح للجارالله ،نفى المتحدث
باسم «الخارجية» اإليرانية سيد عباس موسوي انطالق المفاوضات
بين إيران وواشنطن.
ووضعت مصادر إيرانية هذا النفي في إطار التجاذبات الداخلية،
موضحة أن مواقع المتشددين تناقلت خبر الجارالله متهمة الحكومة
بالهرولة إلى التفاوض تحت الضغط ،األمــر الــذي دفع الــوزارة إلى
النفي.
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محليات

«الشؤون» تضع ضوابط جديدة لمؤتمرات النفع العام الخارجية

ً
«أال يزيد عدد الحضور عن اثنين والحد األقصى للمشاركة فعاليتان سنويا»
جورج عاطف

ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن وزارة
الشؤون االجتماعية ،متمثلة في
إدارة الجمعيات األهلية ،وضعت
ض ــواب ــط ج ــدي ــدة لـلـمــوافـقــة على
م ـ ـشـ ــاركـ ــة وح ـ ـض ـ ــور ج ـم ـع ـي ــات
النفع العام المؤتمرات والندوات
والمحاضرات التي تنظم خــارج
الـكــويــت ،وذل ــك لتنظيم المسألة
عقب تلقيها عشرات الطلبات من
قبل جمعيات غير فاعلة ،وال تملك

مـيــزانـيــات وتــرغــب بالمشاركات
الخارجية.
ً
ووف ـق ــا ل ـم ـصــادر «ال ـش ــؤون»
ف ــإن أب ــرز ه ــذه الـضــوابــط تمثل
في أال يزيد عدد المشاركين في
الـمــؤتـمــر أو ال ـنــدوة الخارجية
عن ممثلين اثنين من الجمعية
ً
ال ــراغ ـب ــة ف ــي ال ـح ـض ــور ،فـضــا
عـ ــن أن يـ ـك ــون الـ ـح ــد األق ـص ــى
للمشاركة لكل جمعية فعاليتين

خارجيتين فقط خالل العام.

الذهاب والعودة
وك ـش ـف ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن ـ ــه مــن
ً
ب ـيــن ال ـض ــواب ــط أي ـض ــا أن يـكــون
موضوع المؤتمر المراد المشاركة
خـ ـ ــالـ ـ ــه ي ـ ـقـ ــع ض ـ ـمـ ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف
واالخ ـت ـص ــاص ــات ال ـت ــي أش ـهــرت
الجمعية عـلــى أســاسـهــا ويـخــدم

ً
 80مخالفة تبرعات بينها  65كشكا و 5صناديق
ارتفع إجمالي الــزيــارات الميدانية التي
قــامــت بـهــا ف ــرق الـتـفـتـيــش ال ـم ـيــدانــي على
الـعـمــل ال ـخ ـيــري مـنــذ ب ــداي ــة شـهــر رمـضــان
ال ـم ـبــارك حـتــى ي ــوم الـثــامــن عـشــر إل ــى 970
زيـ ـ ــارة م ـيــدان ـيــة ب ـه ــدف م ــراق ـب ــة ومـتــابـعــة
تنفيذ مشروع جمع التبرعات خالل الشهر
الفضيل».
وأعلنت وكيلة وزارة الشؤون االجتماعية
ب ــاإلن ــاب ــة هـ ـن ــاء ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،أن «اج ـم ــال ــي

المخالفات الـمــرصــودة مــن فــرق التفتيش
ع ـلــى الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة ال ـم ـشــاركــة في
مشروع التبرعات بلغت  80مخالفة ،بينها
 65مخالفة تتعلق بأكشاك جمع تبرعات
مخالفة وتمت إزالتها».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمــس ،أنه «تم تحرير  9مخالفات
ً
ّ
المعد سلفا من وزارة
عدم التزام بالجدول
ً
األوقاف لجمع التبرعات بالمساجد ،فضال

عن رصد  5مخالفات تتعلق بصناديق جمع
تـبــرعــات نـقــديــة ممنوعة داخ ــل المساجد،
ومخالفة خيمة لجمع ّ
الدية ،وتمت مخاطبة
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة التـ ـخ ــاذ ال ـ ـ ــازم ح ـيــال
القائمين عليها».
وشددت على أنه «سيتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة أو
جمعية أو مـبــرة خـيــر يــة تجمع التبرعات
بطرق مخالفة ،دون علم الوزارة».

أه ــدافـ ـه ــا ،وال ي ـخ ــال ــف نـظــامـهــا
األس ــاس ــي ،إضــافــة إل ــى أن تكون
الجمعية الراغبة بالمشاركة فاعلة
ولها نشاط واضــح في المجتمع
ومتعاونة مع الوزارة ،مشيرة إلى
أن ال ـ ــوزارة ش ــددت عـلــى ض ــرورة
إعالمها بخطاب رسمي من قبل
الجمعية بالمؤتمر قبل موعده
بمدة ال تقل عن شهر.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن الـ ــوزارة
حــددت أن تكون مــدة المهمة هي
ذات ـه ــا م ــدة الـمــؤتـمــر أو ال ـن ــدوة،
ً
م ـض ــاف ــا إل ـي ـه ــا ي ــوم ــان ل ـلــذهــاب
وال ـع ــودة ح ــال ك ــان الـمــؤتـمــر في
دولة عربية أو أوروبية ،أما إذا كان
في الــواليــات المتحدة األميركية
ف ـي ـض ــاف يـ ــومـ ــان ق ـب ــل ال ــذه ــاب
ً
وآخ ـ ــران قـبــل ال ـع ــودة ،ف ـضــا عن
اقتصار صرف تذاكر السفر على
الدرجة السياحية فقط ،مع ضرورة
مــوافــاة الـ ــوزارة عقب ال ـعــودة من
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر بـ ـم ــوع ــدي الـ ـمـ ـغ ــادرة
والعودة.
وأشــارت المصادر إلى أنه من
ً
ضمن الضوابط أيضا ،حال اعتذار

المرشحين عن عدم المشاركة ألي
ظــرف كــان ،لــزم عليهم استرجاع
كل ما صــرف لهم من مستحقات
مالية ،موضحة أنه يتوجب على
الـجـمـعـيــة إدراج الـمــؤتـمــر س ــواء
داخلي أو خارجي ضمن التقريرين
الـمــالــي واإلداري للسنة المالية
ً
المنتهية ،فضال عن موافاة الوزارة
عقب العودة بتقرير حول المؤتمر.
وأضــافــت أن ال ـ ــوزارة حرصت

على وجود دعوة رسمية موجهة
باسم الجمعية لحضور المؤتمر
ال ـخ ــارج ــي ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـل ـيــه ،إلــى
ج ـ ــان ـ ــب تـ ــرج ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة حـ ــال
ورودهـ ــا بلغة غـيــر الـعــربـيــة ،مع
وج ــود محضر اجتماع لمجلس
إدارة الـجـمـعـيــة يـفـيــد بـتــرشـيــح
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن م ـ ــن األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء أو
الجمعية العمومية ممن لهم نشاط
فاعل بالجمعية.

إعالم الوزارة
ً
رسميا قبل شهر
من المؤتمر
وقصر تذاكر
السفر على
الدرجة السياحية

ً
«التجارة» و«المعلومات المدنية» ترتبطان إلكترونيا وكيل األشغال يتابع صيانة الطرق
وق ـع ــت وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـمـعـلــومــات المدنية
مــذكــرة تـفــاهــم لـنـقــل وت ـب ــادل الـبـيــانــات
ال ـخــاصــة ب ــاألرق ــام الـمــدنـيــة للعناوين
تفصيليا ب ـصــورة لحظية عـبــر ا لــر بــط
اإللكتروني بين الجانبين.
وأعلنت «التجارة» في بيان صحافي
امــس إنــه بموجب هــذه الـمــذكــرة سيتم
إص ـ ــدار ال ــرق ــم ال ـمــدنــي لـلـتــرخـيــص من
خالل الربط اإللكتروني بين الجانبين

لحظيا من دون الحاجة لزيارة ميدانية
«ويكتفى بعملية الرقابة الالحقة بمدة ال
تزيد على أسبوع من إصدار الترخيص
التجاري».
وأوض ـحــت أنــه فــي حــال وج ــود أكثر
من شاغل للموقع بتراخيص متعددة
ب ـم ــدة ال ت ـقــل ع ــن ش ـهــر ي ــوق ــف الـعـمــل
بـتـلــك ال ـتــراخ ـيــص وي ـت ـعــرض صــاحــب
الـتــرخـيــص للمساء لة الـقــانــونـيــة التي
قد تتدرج من فرض عقوبات مالية إلى

سحب الترخيص إلى حرمانه من إصدار
تراخيص تجارية جديدة.
وذكرت أن المذكرة تهدف للمساهمة
بدفع عجلة التنمية ورفع مستوى تقديم
الخدمات الحكومية باستخدام األنظمة
اإللكترونية لتأدية خدمات قطاع األعمال
بسهولة ويسر ما سيسهم في تحسن
تــرتـيــب ال ـبــاد عـلــى مــؤشــر التنافسية
العالمي لناحية بدء األعمال التجارية.

«التربية» :بدء تدريب مرشحي «اإلشرافية»
رياض األطفال تبدأ اليوم ...واالختبارات اإللكترونية الفعلية األربعاء
●

فهد الرمضان

ب ـي ـن ـمــا ت ـن ـط ـلــق اخـ ـتـ ـب ــارات
المرشحين للوظائف اإلشرافية
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ل ـم ــرح ـل ــة ريـ ــاض
األطفال لجميع الفئات بعد غد
ال ـمــوافــق  29ال ـج ــاري ،ينطلق
ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي الـ ـع ــاش ــرة
ً
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـت ــدري ــب
ل ـ ــاخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
لمرشحي الوظائف االشرافية
ف ــي م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب بـمـنـطـقــة
الجابرية ،التابع إلدارة التطوير
والتدريب بالقطاع اإلداري.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ـل ــن
وكيل وزارة التربية المساعد
للتعليم العام أسامة السلطان،
ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد ب ـ ــدء ب ــرن ــام ــج
الـتــدريــب لمرشحي الــوظــائــف
اإلشـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة فــي
مرحلة رياض األطفال للفئات
(مـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــة ،وم ـ ـش ـ ــرف ـ ــة فـ ـنـ ـي ــة،
وم ــدي ــرة م ـس ــاع ــدة ،وم ــدي ــرة)،
وذلك اعتبارا من صباح اليوم
مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صباحا
حتى الـعــاشــرة مـســاء ،مطالبا
م ــد ي ــري ا ل ـم ـنــا طــق التعليمية
الست ومدير التربية الخاصة،
بـ ـض ــرورة إب ـ ــاغ الـمـشـمــولـيــن
بـهــذا الـبــرنــامــج حـتــى يتسنى
لهم االستفادة منه.
وفــي سياق متصل ،تنطلق
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
للوظائف االشرافية للمرشحات
مـ ــن م ــرحـ ـل ــة ري ـ ـ ــاض األطـ ـف ــال
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـفـ ـئ ــات ص ـبــاح
غــد ،إذ تعقد هــذه االخـتـبــارات

السلطان أثناء جولته على لجان اختبارات ثانوية يوسف العذبي أمس
فــي مـخـتـبــرات ادارة التطوير
والتدريب بمنطقة الجابرية.

مراجعة االختبارات
وقالت مصادر لـ «الجريدة»،
إن ال ـت ــواج ـي ــه ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـمــواد
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة راجـ ـع ــت
االخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
ب ــا لـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع إدارة ن ـظــم
ال ـم ـع ـلــومــات وإدارة الـتـطــويــر
والتدريب ،حيث تم وضع هذه
االخـ ـتـ ـب ــارات ض ـمــن ال ـبــرنــامــج
ال ـم ـع ــد ل ــذل ــك فـ ــي ال ـح ــواس ـي ــب
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ـخ ـت ـب ــرات ال ـتــي
ستعقد فيها االختبارات.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـمــرشــح
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرد أن ي ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ــي م ــن
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ي ـت ــم إل ـك ـتــرون ـيــا
ت ـص ـح ـي ــح اخ ـ ـت ـ ـبـ ــاره وإظ ـ ـهـ ــار

النتيجة بشكل فوري يطلع عليه
المرشح بنفسه ،وهو ما يوفر
ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــازم ــة ف ــي عملية
االخ ـت ـبــارات ،ويـمـنــع أي مجال
للتالعب في نتائجها.
وأوضحت أن من ينجح في
ه ــذه االخ ـت ـب ــارات ي ـتــم تـحــديــد
م ــوع ــد الح ـ ــق ل ــه لـ ـل ــدخ ــول فــي
ال ـم ـق ــاب ــات ال ـش ـف ــوي ــة ،ثـ ــم إذا
حقق النجاح يدخل في الدورات
التدريبية التي تؤهله للحصول
على دور فــي كشوفات الترقي
ل ـلــوظــائــف االش ــراف ـي ــة بحسب
الـ ــدور وال ــدرج ــات ال ـتــي حصل
عليها ،إذ يتم ترتيب الدور وفق
درجات الناجحين ،وتتم الترقية
بحسب الشواغر التي ستتوفر
مع بداية العام الدراسي المقبل.
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،واصـ ـ ـ ــل
طـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـصـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـشــر

أداء اخـ ـتـ ـب ــارات ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
ا لـ ــدرا سـ ــي  ،2019-2018حـيــث
أدى طلبة القسم العلمي اختبار
مـ ــادة ال ـف ـيــزيــاء ،بـيـنـمــا اخـتـبــر
طـلـبــة ال ـق ـســم األدب ـ ــي ف ــي م ــادة
الجغرافيا.
وت ـ ـف ـ ـق ـ ــد وكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
ال ـع ــام أس ــام ــة ال ـس ـل ـطــان لـجــان
االختبارات في مدرستي ثانوية
الجهراء بنات ،وثانوية يوسف
ال ـع ــذب ــي ل ـل ـب ـن ـيــن ،الـتــابـعـتـيــن
لـمـنـطـقــة ال ـج ـه ــراء الـتـعـلـيـمـيــة،
وأكد خالل الجولة أهمية تهيئة
األ جـ ــواء المناسبة للطلبة في
لجان االختبارات وعدم إرباكهم،
مـ ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـن ـظ ــام
وتطبيق اللوائح والنظم بحزم،
وم ـنــع أي م ـح ــاوالت لـلـغــش أو
التساهل معها.

ً
«الكويتية لإلغاثة» تقدم  155طنا
من األدوية للشعب اليمني

سلمت الجمعية الكويتية لالغاثة ،أمس
األول 155 ،طنا من األدوية المتنوعة لوزارة
الـصـحــة الـيـمـنـيــة كــدفـعــة جــديــدة مــن منحة
كريمة بمبلغ مليوني دوالر ،مقدمة من قائد
العمل اإلنساني صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،لدعم حملة «الكويت
بجانبكم» المستمرة في اليمن منذ سنوات.
وأع ـ ــرب وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـعــامــة وال ـس ـكــان
اليمني د .ناصر باعوم ،في تصريح صحافي،
خالل مراسم التسليم عن بالغ شكره لسمو
أمير البالد على هذه المنحة الكريمة المقدمة
ضمن الحملة.
وأش ــار بــاعــوم إلــى أن الجمعية الكويتية

لإلغاثة ،و»صـنــدوق إعانة المرضى» يقفان
دائـمــا إلــى جــانــب الشعب اليمني فــي أحلك
الظروف ،موضحا أن هذه المعونات الطبية،
التي تتكون من األدوية والمحاليل الوريدية،
ستشكل رافدا كبيرا للقطاع الصحي في عموم
المحافظات اليمنية.
من جهتها ،عبرت المديرة العامة للبرنامج
الــوطـنــي ل ــام ــداد ال ــدوائ ــي الــدك ـتــورة سعاد
م ـي ـســري ع ــن ب ــال ــغ ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر لــدولــة
الكويت ،أميرا وحكومة وشعبا ،على الدعم
السخي للشعب اليمني في القطاع الصحي.
وأوض ـحــت مـيـســري أن ه ــذه الـمـســاعــدات
تــأتــي اسـتـكـمــاال لـمــا تــم تسلمه مــن دفـعــات

ســابـقــة ضـمــن الـجـســر ال ــدوائ ــي ال ـم ـقــدم من
دولة الكويت للشعب اليمني ،والمكون من 27
حاوية وصلت عبر ميناء عدن وشحنة أدوية
عبر مطار عدن الدولي.
وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ــدفـ ـع ــة مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
استمرارا للمساعدات السابقة التي قدمتها
دولة الكويت ،في إطار جسر دوائي مستمر
للشعب الـيـمـنــي بــأكـثــر مــن مـلـيــونــي دوالر،
ضمن حملة «الكويت بجانبكم».
وكانت الجمعية الكويتية لالغاثة سلمت
دفعات سابقة من المساعدات الدوائية التي
تشمل فــي مجملها  505أطـنــان مــن األدوي ــة
والمحاليل الوريدية المتنوعة.

●

سيد القصاص

أجـلــت لجنة التخطيط فــي وزارة
ً
األشـغــال اجتماعها الــذي كــان مقررا
عـقــده الخميس الماضي الستكمال
ب ـحــث اس ـت ـع ــدادات ال ـ ـ ــوزارة للشتاء
المقبل.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،إن االتـ ـج ــاه
ف ــي الـ ـ ــوزارة يـنـحــو إل ــى ت ـقــديــم بــدء
االستعدادات الخاصة بالشتاء لتكون

ً
في يونيو المقبل بــدال من أغسطس
كما هو الحال في السنوات الماضية.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أف ـ ــادت ال ـم ـص ــادر بــأن
وكيل الوزارة م .إسماعيل أحمد شدد
خالل اجتماعه بفرق فرش األسفلت
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ع ـل ــى ض ـ ــرورة
وجود خطة تنفيذ مكتوبة من كل من
مسؤولي الهيئة العامة للطرق وكذلك
مسؤولي قطاع هندسة الصيانة في
الوزارة.

وقــالــت المصادر إن الوكيل طلب
ب ـي ــان ــات مـ ـح ــددة ت ـخــص ك ــل طــريــق
تـتـضـمــن طـ ــول ال ـط ــري ــق وال ـم ـنــاطــق
المتضررة والفترة التي ستستغرقها
عملية الفرش مشيرة إلى أن البيانات
المطلوبة يفترض أن يتم توفيرها
خــال االجتماع التالي المقرر عقده
قبل إج ــازة عيد الفطر مــع مسؤولي
الـفــرش وأع ـضــاء فــريــق الــرقــابــة على
عمليات الصيانة.

محليات
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ّ
ةديرجلا تفتح ملفها وتسلط الضوء على تقصير الشركة الحكومية
•

الحلقة ()١

ّمر عام على الحملة النيابية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس
األمة للمطالبة برحيل شركة الدرة الحكومية ،بذريعة فشلها
وعدم قدرتها على جلب العمالة المنزلية الكافية ،إال أن الصراخ
النيابي سرعان ما خفت وانتهى بمرور ّ
التكسب االنتخابي
آنذاك ،لتبقى «الدرة» قائمة بعد عامين من إنشائها ،ويصبح من
الضروري إعادة النظر في هذه الشركة الحكومية الغارقة في
الخسائرً المادية والمعنويةً ،ذلك أن استمرار الوضع القائم ليس
المواطنين.
إال هدرا للمال العام وضياعا آلمال ً
«الجريدة» تفتح ملف «الدرة» اليوم وغدا ،للحديث عن تقصير
البالد
الشركة التي عجزت عن جلب العمالة المنزلية الكافية إلى ً
بال أي ًجهود تذكر ،ففي الوقت الذي توفر فيه نحو  15طلبا
شهريا للمواطنين ،تجلب المكاتب التجارية في البالد  7أضعاف
فشل «الدرة» وعجزها عن إدارة هذا
يكشف ً
طاقتهاً ،مما ً
الملف فنيا وماليا وإداريا.

ّ
«الدرة» ...هدر للمال العام
وضياع آلمال المواطنين

(تصوير نوفل إبراهيم)

يوسف العبدالله

المكاتب التجارية
تجلب  ١٠أضعاف
طاقة الشركة...
و«الواسطات»
حاضرة

بعد مرور أكثر من عامين
على إنشائها ،عجزت شركة
ال ـ ـ ــدرة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ل ـل ـع ـمــالــة
ال ـم ـنــزل ـيــة ع ــن تـحـقـيــق آم ــال
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وت ـط ـل ـع ــات ـه ــم،
ب ـ ـعـ ــدم قـ ــدرت ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ج ـلــب
أعـ ـ ـ ــداد ك ــافـ ـي ــة مـ ــن ال ـع ـم ــال ــة
المنزلية وبأسعار تنافسية،
لمحاربة الغالء المبالغ فيه
أل سـعــار ا لـســوق المحلي من
م ـع ـظــم م ـكــاتــب ال ـع ـمــالــة ،بــل
إنها تجاوزت حدود فشلها
ب ـه ــدر الـ ـم ــال الـ ـع ــام لـتـتـكـبــد
ً
خ ـســائــر ف ــادح ــة ش ـهــريــا في
بند المصاريف غير الالزمة،
مـقــارنــة بــدخـلـهــا الـمـتــواضــع
لـعــدم قــدرة القائمين عليها
وك ـ ـ ـيـ ـ ــان ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـغـ ـطـ ـي ــة
ال ـخ ـســائــر ب ــأرب ــاح مـنـطـقـيــة،
فـضــا ع ــن إ ع ــان جمعيتها
ً
الـعـمــومـيــة أخ ـي ــرا بــإجـمــالــي
صافي الخسائر عــن عامين
لـلـفـتــرة مــن  30يـنــا يــر 2017

حـ ـت ــى  31د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر 2018
بقيمة  654.823أ ل ــف د يـنــار
م ــن رأس ـ ـمـ ــال ال ـش ــرك ــة ال ــذي
يـصــل ال ــى  3مــايـيــن دي ـنــار،
إلى جانب التزاماتها المالية
ومطالباتها.
ومن خالل ز يــارة ميدانية
أجـ ـ ــرت ـ ـ ـهـ ـ ــا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
الــرئـيـســي فــي دار الـعــوضــي،
ً
ف ـت ـحــت "الـ ـج ــري ــدة" تـحـقـيـقــا
ً
م ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــا ،واس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــت
مـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــح اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار فـ ـش ــل
"ال ـ ـ ـ ـ ــدرة" ،مـ ــع ال ـت ـح ـق ــق عـبــر
م ـ ـ ـصـ ـ ــادرهـ ـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ف ــي
الجهات الحكومية المعنية،
وم ـ ـ ـقـ ـ ــارن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدد م ــن
المكاتب التجارية القائمة،
وا ل ـ ـتـ ــي ك ـش ـف ــت أن خ ـســا ئــر
"ا ل ــدرة" والتزاماتها المالية
تجاوزت نحو مليون دينار
حـتــى الــربــع األول مــن الـعــام
الـ ـج ــاري م ــن أصـ ــل رأس ـم ــال
الـ ـش ــرك ــة الـ ـب ــال ــغ  3مــا ي ـيــن،

بـ ـحـ ـس ــب مـ ــواف ـ ـقـ ــة الـ ـمـ ـش ــرع
الكويتي لتأسيس الشركة،
عبر مجلس األمة.
و خــال زيارتها ،اكتشفت
"ال ـجــريــدة" شـبـهــة ف ـســاد في
ال ـشــركــة ،بـعــد ت ـقــدم الـمـحــرر
إلجـ ــراء عـمــل طـلــب اسـتـقــدام
جديد للعمالة المنزلية ،فلم
يكن الرد سوى حديث أشبه
بـ "التضبيط" و"الواسطات"
األق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــي
االس ـت ـق ـبــال وتـ ـب ــادل األرقـ ــام
إلخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاره ب ـ ـ ــوص ـ ـ ــول دفـ ـع ــة
جديدة من العمالة المنزلية
ا لـ ـهـ ـن ــد ي ــة أو ا ل ـف ـل ـب ـي ـن ـي ــة ال
ي ـ ـعـ ــرف مـ ــوعـ ــد ق ــدومـ ـه ــا إال
في اليوم ذاته ،وعبر البريد
اإل لـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرو ن ـ ــي مـ ـ ــن اإلدارة،
ضاربين بذلك طابور انتظار
الـمــواطـنـيــن ع ــرض الـحــائــط،
فمن الواضح أن الطلبات قد
ت ــوزع لـلـمـعــارف وال ـعــاقــات
االجتماعية المقربة لموظفي

ا ل ـشــر كــة ،ثــم ي ــوزع المتبقي
ألصحاب الطلبات.
ول ــم ي ـقــف األمـ ــر ع ـنــد هــذا
ا لـ ـح ــد ،ب ــل إن األر ق ـ ـ ــام ا ل ـتــي
توفرها "الدرة" شهريا لجلب
العمالة المنزلية الفلبينية
على سبيل المثال تمثل نحو
 15طلب تعاقد فقط ،في حين
أن المكاتب التجارية القائمة
ت ـج ـل ــب مـ ــا ال ي ـق ــل عـ ــن 150
ط ـل ـبــا ش ـه ــر ي ــا ،أي أ ك ـث ــر مــن
 10أ ض ـع ــاف ا ل ـط ـل ـبــات ا لـتــي
توفرها "الدرة" ،فعلى الرغم
م ــن إعـ ــان "ع ـمــوم ـيــة الـ ــدرة"
استقدام  960عامل/ه منزلي
خ ـ ــال  ،2018وا ل ـ ـ ــذي تـبـيــن
أ نــه ا لـعــدد اإلجمالي للعمال
الذكور مع اإلناث ،في الوقت
الـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل الـ ــذكـ ــور وف ــرة
كـبـيــرة فــي ال ـســوق الـمـحـلــي،
في حين أز مــة جلب العمالة
فـ ـ ــي الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو األمـ ـ ــر
ا لــذي لــم تفصله وتعلن عنه

الهاجري لـ ةديرجلا  :نحتاج إلى مساعدة الحكومة
لخفض أسعار العمالة المنزلية
•

●

جراح الناصر

قال نائب رئيس مجلس إدارة
"الدرة للعمالة" عاصي الهاجري ،إن
"الشركة في مرحلة إعادة هيكلتها
م ــن نــاحـيــة الـهـيــاكــل التنظيمية
وخ ـ ـطـ ــط الـ ـعـ ـم ــل وال ـ ـتـ ــوجـ ــه ال ــى
أس ــواق عمل جــديــدة ،الستقطاب
عمالة منزلية وفق الضوابط التي
تضعها وزارة الخارجية باالتفاق
مع سفارات الدول".
وأضاف الهاجري ،في تصريح
خ ـ ـ ــاص ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ان "ال ـ ـ ــدرة
تعمل وف ــق االتـفــاقـيــات ووك ــاالت
جلب عمالة منزلية معتمدة من
ً
حكوماتها" ،مشيرا إلى أنه "لو تمت
مـســاعــدة ال ــدرة مــن الحكومة في
تحقيق أهدافها وإزالــة المعوقات
الن ـخ ـف ـض ــت األس ـ ـع ـ ــار ،وه ـ ــو مــا
سيساهم في مساعدة المواطن في
استقدام عمالة بأسعار مخفضة".
وقــال إن "المساعدة الحكومية
تتمثل في وزارات الــدولــة ،ومنها
الخارجية ،إذ اتصلنا بهذه الوزارة
للتنسيق والتنظيم مع السفارات

وااللـتـقــاء بهم والـسـمــاح للشركة
بجلب أعــداد عمالة أكبر ،السيما
أن ـ ـهـ ــا شـ ــركـ ــة حـ ـك ــومـ ـي ــة" .وب ـي ــن
ً
الهاجري "أن السفارات تمنح عددا
ً
معينا من العمالة بحدود خمسين
ً
عامال ،وعند تصريفهم دون مشاكل
يسمح باستقدام خمسين آخرين"،
ً
مبديا رغبته في وجود أعداد أكبر،
وط ـل ـبــات أك ـث ــر ،وال ـم ـس ــاع ــدة في
تسهيل األمور ،وأن يكون للشركة
الحكومية معاملة خاصة في كل
الجهات الحكومية ذات العالقة.
وذكر أن الشركة تتعامل حاليا
مــع الفلبين والـهـنــد وسريالنكا،
حيث تعمل مع الوكاالت الحكومية
ً
في تلك الدول ،مشيرا إلى أن هدفها
ً
حاليا فتح أسواق جديدة من خالل
االتصال مع الخارجية.
وعن أسعار االستقدام الحالية،
ً
أشــار إلــى أن "ال ــدرة" تقدم أسعارا
أرخ ـ ـ ــص مـ ــن ال ـ ـسـ ــوق ،ك ـم ــا أن ـهــا
تعمل مع عقود تتالءم مع حقوق
اإلنسان ،ووقعت "بروتوكوال" مع
مكتب حقوق إنسان في الكويت،
لتطابق شروط استقدام العمالة مع

مبادئ حقوق اإلنسان ،لتحسين
ص ــورة الكويت فــي مجال حقوق
اإلنسان.
أما عن الموسم الحالي وقدرة
"الدرة للعمالة" على خفض األسعار
فبين أن لــدى الشركة خطة خالل
 2019الس ـت ـقــدام ع ــدد ال يـقــل عن
 9آالف عــامــل خ ــال ال ـع ــام ،ليتم
تـخـفـيــض األسـ ـع ــار واسـتـقـطــاب
عـمــالــة م ــاه ــرة ،وان ت ـكــون هـنــاك
ضمانات للمواطنين عند استقدام
أي عامل من خالل "الــدرة" ،ليكون
هناك اتفاق بين الشركة وسفارات
الدول ،لضمان حقوق العمالة.
وأش ــار إل ــى أن هـنــاك مقابالت
وات ـص ــاالت مــع دول افــريـقـيــة ،إال
أن أســاس االتـفــاق معها ان تكون
ً
لها سفارات في الكويت ،مبينا أن
الشركة ال تتعامل مع أي دولة ما
ً
لم تكن لها سفارة بالدولة ،ذاكــرا
أن هناك مكاتب فــي ســوق العمل
تستقطب عمالة دول من خالل دول
أخرى ،خصوصا الدول التي ليس
لها سفارات داخــل الكويت ،حيث
يتنقل من دولته الى دوله مجاورة

أخرى ،ثم يأتي إلى الكويت ،وهذا
مخالف سوق العمل.
وذك ــر أن مــن عــوائــق اسـتـقــدام
عمالة من دول آسيوية وافريقية أن
ً
هناك دوال غير مسموح االستقدام
منها لــوجــود ضــوابــط مــن وزارة
الداخلية" ،لذا سنركز على العمالة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وال ـ ـتـ ــي ي ــرغ ــب فـيـهــا
الـكــويـتـيــون مــن الـ ــدول كالفلبين
والهند وسيالن ،وتكون متميزة من
خالل مكاتب استقدام عمل حكومية
من دولها ،اال ان السفارات في تلك
الدول تمنح الشركة عددا محدودا
من العمالة وفق "امر العمل".
وب ـ ّـي ــن ال ـه ــاج ــري أن "ال ـشــركــة
تسعى لحل تلك األعداد المحدودة
مــن خ ــال ات ـص ــاالت مــع الجهات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات
وال ـضــوابــط وتخفيفها ،السيما
انها شركة حكومية ،ونجد انه غير
مسموح لها استقدام اعداد طلبات
ً
أكـبــر" ،مفيدا بــأن الشركة مازالت
تعمل لزيادة أعداد "الجوب اوردر".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن "ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة" لـيـســت
كمكاتب الخدم ،حيث تضيف فقط

عاصي الهاجري

ً
 10فــي الـمـئــة أرب ــاح ــا عـلــى سعر
ً
تكاليف استقدام العامل ،مبينا أن
تكاليف استقدامه ليست رســوم
تذكرة الطيران فقط ،بل هناك أمور
أخــرى كالفحص الطبي وخالفه،
ً
مبينا فــي الــوقــت ذات ــه ان قانون
الـشــركــة حــدد لها نسبة أرب ــاح ال
تتجاوز الـ 10في المئة وال تستطيع
تجاوزها.

"الدرة" بشكل تفصيلي أمام
الجمهور للرقم المعلن ،مما
يعكس فشل القائمين عليها
في إدارة ملف جلب العمالة
ل ـل ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي لـتـحـقـيــق
هدف إنشائها.
فـ ــال ـ ـج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــة ال ـ ـه ـ ـنـ ــديـ ــة
ال ـم ــرغ ــوب ــة جـ ــدا ل ـل ـع ـمــل فــي
ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي لـ ـ ــم ت ـكــن
ح ــاض ــرة ف ــي "الـ ـ ـ ــدرة" خ ــال
زيارة "الجريدة" قبل بضعة
أي ـ ــام ،وال ـت ــي تــوفــرهــا بـعـقــد
ً
عـ ـم ــل ق ـي ـم ـت ــه  460د يـ ـ ـن ـ ــارا
براتب شهري  ،110ولم تكن
ً
أي ـض ــا الـجـنـسـيــة الـفـلـبـيـنـيــة
م ـتــوا فــرة بـعـقــد ع ـمــل قيمته
ً
 850د يـنــارا  ،وبراتب شهري
ً
 120د ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــارا  ،ب ـ ــل م ـ ــا كـ ــان
ً
م ـعــروضــا فـقــط هــو الـعـمــالــة
ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــا ن ـ ـيـ ــة ذات ا لـ ـمـ ـبـ ـل ــغ
ً
المرتفع بقيمة  975د يـنــارا ،
ً
وبراتب شهري  130دينارا ،
م ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـب ــب ع ـ ـ ــدم اإلقـ ـ ـب ـ ــال
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا الرتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع أسـ ـ ـع ـ ــار
عـ ـ ـق ـ ــوده ـ ــا ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ع ــدم
وص ـ ــول ج ـم ـيــع ال ـع ـم ــال ــة إال
ً
بعد انقضاء  60يوما .

انتهاء المطالبات
البرلمانية
ً
وبـ ـ ــالـ ـ ــرجـ ـ ــوع ق ـ ـل ـ ـيـ ــا إلـ ــى
ا لــوراء ،بعد مــرور عــام كامل
ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـ ـ ــراخ الـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــات
النيابية بإلغاء شركة الدرة
ل ـف ـش ـل ـه ــا ال ـ ـ ــذي سـ ــرعـ ــان مــا
اختفى دون أي نتائج ،فهناك
من طالب باستجواب وزيرة
الشؤون آنذاك هند الصبيح،
والبعض اآلخر هاجم واتهم
الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ــال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،ف ـهــل
يـشـهــد رم ـضــان خ ــال األي ــام
ال ـم ـق ـب ـلــة أزمـ ــة ف ــي ال ـع ـمــالــة،
لـيـعــود الـتـكـســب االنـتـخــابــي
م ــن نـ ــواب األمـ ــة ع ـلــى ج ــراح
المنتظرين؟
ورغـ ــم قـ ــدرة "ال ـ ـ ــدرة" عـلــى
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن ع ـ ــاق ـ ــات
ا لـكــو يــت ا لـخــار جـيــة المتينة
في معظم دول العالم لجلب
الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة الـمــاهــرة،
ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــة الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة
ً
ح ــال ـي ــا م ـق ـت ـصــرة ف ـقــط عـلــى
 3جـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــات مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـه ـ ـنـ ــد
و ســر يــا ن ـكــا وا لـفـلـبـيــن ،مما
ً
يجعلها تفشل أيضا بتجاوز
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــروت ـ ـ ــوك ـ ـ ــوالت
الــدبـلــومــاسـيــة بـعــد إبــرامـهــا

ات ـفــاقــات غـيــر رسـمـيــة وغـيــر
قانونية ،مع عدد من مكاتب
ا لــو ســا طــة للعمالة المنزلية
بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــارج مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ص ـ ــرف
م ـك ــاف ــآت م ــال ـي ــة ل ـك ــل عــامـلــة
مـنــزلـيــة يـتــم تــزويــد الـشــركــة
بها.
ال ـح ــدي ــث ع ــن ف ـش ــل الـ ــدرة
ك ـث ـي ــر ،أمـ ــا اف ـت ـت ــاح أفــرع ـهــا
ف ـهــذه إح ــدى الـقـصــص الـتــي
لـ ــم تـ ـص ــدق بـ ـه ــا حـ ـت ــى ه ــذه
اللحظة ،فبعد مرور أكثر من
عام بشأن عزمها التوسع في
مـقــار و جــود هــا بالجمعيات
التعاونية ،لم تتوسع حتى
اآلن في أي جمعية تعاونية
أو ح ـ ـتـ ــى م ـ ـحـ ــل آ خـ ـ ـ ــر دون
فرعها الرئيسي ،مما يضع
ً
على توقفها ذ لــك عــد يــدا من
عالمات االستفهام.

«الدرة» عجزت
عن جلب العمالة
المنزلية الكافية
إلى البالد

مرور عام على
صراخ نواب األمة
بإلغائها من دون
أي نتائج

خسائر ومكافآت باآلالف
خسائر «الدرة» المالية
عـلــى ال ـمــال ال ـعــام كثيرة،
فـ ـقـ ـيـ ـم ــة إي ـ ـ ـجـ ـ ــار ف ــرع ـه ــا
الرئيسي تتجاوز  12ألف
ديـنــار شهريا ،فضال عن
رواتـ ـ ـ ــب ق ـي ــادي ـي ـه ــا ال ـتــي
تـضــاهــي روات ـ ــب ال ـ ــوزراء
ون ــواب مجلس األم ــة ،في
الوقت التي تجني الشركة
 30ديـ ـ ـن ـ ــارا ف ـق ــط م ـقــابــل
إجـ ـ ــراء ك ــل م ـعــام ـلــة ،مما
جعل طوفان المصاريف

ي ـغ ــرق ـه ــا فـ ــي ال ـخ ـس ــائ ــر.
ففي الــوقــت الــذي خسرت
ً
«الدرة» أمواال كثيرة ،وافق
ً
مجلس إدارتها أخيرا على
ت ــوزي ــع م ـك ــاف ــأة ألع ـضــاء
ا لـمـجـلــس بقيمة  42أ لــف
دي ـن ــار ،أي  6آالف ديـنــار
لكل عضو.

بال خيارات أو تسويق
لم تستطع «الدرة» ،خالل خروجها كشركة حكومية،
وضع خيارات للعمالة المنزلية في السوق المحلي،
مثل توفير عمالة منزلية بدوام جزئي على كفالتها،
ع ــاوة على ال ــدوام الكامل للخروج مــن دائ ــرة العمل
المشابه للمكاتب التجارية الخاصة لتحقيق نوع من
المنافسة.
ك ـم ــا أن «الـ ـ ـ ـ ــدرة» ل ــم ت ـس ـت ـطــع ت ـس ــوي ــق خــدمــات ـهــا
ووجودها إعالميا أو الكترونيا عبر وسائل التواصل
االجتماعي وبــرامــج الهاتف السريعة ،لتغرد خــارج
السرب بال مباالة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4128االثنين  27مايو 2019م  22 /رمضان 1440هـ

majles@aljarida●com

المويزري للحجرف :المال العام للشعب أم ألسر معينة؟
تساءل عن إجراءات الحكومة تجاه فوائد قروض المواطنين والمديونيات الصعبة

أفعال
الحكومة تدل
على فقدان
العدالة وعدم
المساواة
بين أبناء
الشعب

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
ال ـ ـمـ ــويـ ــزري س ـ ـ ــؤاال ال ـ ــى وزيـ ــر
المالية د .نــايــف الـحـجــرف عن
ف ــوائ ــد ال ـب ـن ــوك وال ـمــديــون ـيــات
الصعبة وأزمة المناخ.
وقــال في نص الـســؤال« :كان
إه ـم ــال ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي وع ــدم
ق ـي ــام ــه ب ــواجـ ـب ــات ــه ،بـمـخــالـفــة
ومحاسبة بعض البنوك التي
استغلت ظروف وحاجة الناس
ففرضت عليهم فوائد فاحشة،
ً
ً
إلحاق الضرر
سببا رئيسيا في
ُ
َ
بعشرات اآلالف من األســر ،كما
خلق أزمة القروض ،فما أسباب
تسبب ه ــذا الـجـهــاز الحكومي
ف ــي خـلــق ه ــذه األزم ـ ــة الـكـبـيــرة
وال ـم ــدم ــرة لـكــل ه ــذا ال ـع ــدد من
ُ
األ َسر الكويتية؟».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــزري أن
أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ كـ ــانـ ــت ت ـت ـع ـلــق
ب ـم ـئــات ال ـم ـضــارب ـيــن ال ــذي ــن لم
ُ
تـحـمـلـهــم الـحـكــومــة مـســؤولـيــة
التسبب في األزمــة بل كافأتهم
ورض ـخــت لـهــم وتـمــت معالجة
األزمـ ــة ال ـتــي تـسـبـبــوا بـهــا وتــم
ص ــرف ال ـم ـل ـيــارات م ــن األمـ ــوال

شعيب المويزري

ال ـعــامــة لـمـعــالـجـتـهــا م ــن خــال
قيام الحكومة بإنشاء صندوق
لـ ـصـ ـغ ــار ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن بـحــد
أقصى مليوني دينار للمستثمر
الواحد ،حيث تكلف الصندوق
 1.2مـلـيــار دي ـنــار يـقــوم بـســداد
قـيـمــة ال ـش ـي ـكــات لـلــدائـنـيــن في
مقابل سندات تستحق في آجال
مستقبلية حسب قيمة الشيك.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة لــم
تكتف بذلك بل منحت القروض

إلنقاذ المتعاملين الرئيسيين
فــي ال ـســوق وال ـتــي بـلـغــت اكثر
م ــن  900مـلـيــون دي ـن ــار ،ب ــل إن
ت ـجــاوز الـحـكــومــة وخضوعها
تـجــاوزا حــدود المنطق فقامت
بــرفــع أس ـعــار األصـ ــول المالية
فــي ال ـســوق الــرسـمــي مــن خــال
شراء أسهم الشركات الكويتية
بأسعار مدعمة وقد بلغ إجمالي
ال ـت ـك ــال ـي ــف الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ألزم ـ ــة
المناخ أربعة مليارات دينار.
ولفت إلى أن الحكومة قامت
أخـ ـ ـي ـ ــرا بـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـم ــدي ــونـ ـي ــات
الصعبة لـ  ٦١٠٠مواطن بخمسة
مليارات وستمائة مليون دينار
وحـ ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا ت ـغــاضــت
الحكومة عن فوائد المديونيات
ال ـص ـع ـبــة وت ـنــاس ـت ـهــا! ف ـهــل تم
تسديد هذه الفوائد؟
وبـ َّـيــن أنــه رغــم تسبب البنك
الـ ـم ــرك ــزي فـ ــي أزمـ ـ ــة الـ ـق ــروض
واستفحالها فــإن الحكومة لم
ت ـقــم بـمـعــالـجــة أزمـ ــة ال ـق ــروض
التي كانت هي وبعض البنوك
ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي ف ــي خلقها
م ـم ــا أدي ال ـ ــى إلـ ـح ــاق ال ـض ــرر

ُ
بـ ـعـ ـش ــرات اآلالف مـ ــن األ َس ـ ـ ـ ــر،
ب ــل أوهـ ـم ــت ال ـش ـعــب ال ـمــديــون
بـ ـق ــوانـ ـي ــن ص ـ ــوري ـ ــة ظ ــاه ـ َّـره ــا
الرحمة وباطنها العذاب وعق َد ْت
مشكلتهم و خـنـقـتـهــم و حــو لــت
ح ـيــات ـهــم الـ ُــى ك ــاب ــوس تـعــانــي
منه هــذه األ َس ــر لسنين عديدة
من مالحقات أمنية ومنع سفر
وحجز تنفيذي!
واع ـت ـبــر ال ـم ــوي ــزري أن هــذه
األفـعــال من الحكومة تــدل على
ُ ْ
فــقــدان العدالة وعــدم المساواة
بـيــن أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ،فـمــا سبب
التمييز بين أبناء الشعب؟ إذا
كــانــت اإلج ــاب ــة بـنـفــي ذل ــك إذن
ل ـمــاذا قــامــت الـحـكــومــة بصرف
ال ـم ـل ـيــارات مــن االمـ ــوال الـعــامــة
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة مـ ـ ـئ ـ ــات مــن
البنوك
االفراد ،وسمحت لبعض ُ
بنهش عشرات اآلالف من األ َسر
واستغالل حاجتها؟ متسائال:
مــا تفسيركم للمال ال ـعــام؟ هل
ه ــو ل ـلــدولــة وال ـش ـعــب أم ألســر
معينة فقط؟
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الحويلة يسأل الروضان
عن رفع أسعار مسلخ الظهر
قـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .م ـح ـمــد
ال ـح ــوي ـل ــة س ـ ـ ــؤاال الـ ـ ــى وزيـ ــر
الـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة وزيـ ــر
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــدم ــات
خالد الروضان ،اشار فيه الى
رفـ ــع ال ـش ــرك ــة ال ـم ـشــرفــة على
مـسـلــخ الـظـهــر أس ـع ــار الــذبــح
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات االخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـت ــي
تقدمها في المسلخ مما يزيد
العبء على المواطنين.
وطـ ـل ــب اف ـ ــادتـ ــه وتـ ــزويـ ــده
ب ــاج ــراءات ال ـ ـ ــوزارة وحـمــايــة
المستهلك تجاه ارتفاع اسعار
الـ ــذبـ ــح وال ـ ـخـ ــدمـ ــات األخ ـ ــرى
فــي مسلخ الظهر ،واألسـبــاب
الـتــي دع ــت الـشــركــة المشرفة
على المسلخ لرفع اسعارها،
وهــل هـنــاك تحديد لألسعار
فــي الـمـســالــخ ال ـمــوجــودة في
الكويت؟
وق ـ ـ ــال :إذا ك ــان ــت االج ــاب ــة
ب ــاإليـ ـج ــاب ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي
ب ـك ـشــف ي ـب ـيــن األس ـ ـعـ ــار لـكــل
مـسـلــخ ع ـلــى حـ ــدة ،وإذا كــان
ه ـن ــاك اخ ـت ــاف ف ــي األس ـع ــار
ف ـم ــا أسـ ـب ــاب هـ ــذا االخ ـت ــاف

محمد الحويلة

وما إجراء اتكم تجاهه؟ وهل
خ ــالـ ـف ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـش ــرف ــة
عـلــى مسلخ الـظـهــر إج ــراء ات
العقد المبرم معها؟ مضيفا:
إذا كــانــت االجــابــة بــاإليـجــاب
ف ـم ــا إج ــراءاتـ ـك ــم ح ـي ــال ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات؟ وه ـ ـ ــل ي ــوج ــد
فــي الـعـقــد بـنــد يـحــدد اسـعــار
ال ـت ـع ــام ــل فـ ــي ال ـم ـس ـل ــخ؟ مــع
تـ ـ ــزويـ ـ ــدي ب ـن ـس ـخ ــة مـ ـن ــه ان
وجدت.

الدالل يستفسر عن أعداد مراكز اإليواء في «التربية» عاشور للفاضل :ما أسباب بناء مصفاة
سأل بوشهري عن تأخير مشاريع البنية التحتية في «خيطان الجنوبي» جديدة في كندا؟
سأل النائب محمد الدالل وزير التربية
وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حــامــد الـعــازمــي
عن تجهيز مقار ومراكز اإليــواء لمواجهة
التداعيات والظروف اإلقليمية المستجدة
ً
ً
أمنيا وعسكريا.
وقــال ال ــدالل فــي نــص الـســؤال« :تناقلت
وسائل اإلعالم عزم وتوجه وزارة التربية
لـتـخـصـيــص ن ـحــو  50م ــن م ـق ــار وم ــراك ــز
اإلي ــواء أو المخابئ لمواجهة التداعيات
ً
ً
والظروف المستجدة أمنيا وعسكريا في
منطقة الخليج واإلقليم ،وأن مقار أو مراكز
اإلي ـ ــواء وال ـم ـخــابــئ سـتـكــون ف ــي ع ــدد من
المدارس وأنه سيتم تجهيزها بالمتطلبات
األساسية لإليواء».
وأضـ ـ ــاف الـ ـ ــدالل أن ــه بــال ـن ـظــر إل ــى عــدم
وض ــوح مــا تــم تــداولــه أو نـشــره أو بيانه،
وألهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ذلـ ـ ـ ــك لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ً
والمقيمين خصوصا أن مراكز اإليــواء أو

ً
المخابئ تختلف عن المالجئ التي وفقا
ً
للمعايير الدولية أكثر استعدادا وحماية
لــأزمــات« ،يــرجــى تــزويــدي بــأعــداد مراكز
اإلي ــواء الـتــي تتبع وزارة التربية ووزارة
التعليم العالي مع بيان الجهة المختصة
بـ ــالـ ــوزارة ال ـم ـســؤولــة ع ــن مـتــابـعــة مــراكــز
اإليواء والجهات األخرى في الدولة التي تم
التنسيق معها ألعداد مراكز اإليواء التابعة
لمدارس التربية أو وزارة التعليم العالي».
َ
وطلب كذلك بيان الموقع الجغرافي لكل
مراكز إيــواء وتحديد السعة االستيعابية
لكل مراكز إيواء في ظل الكثافة السكنية في
كل منطقة من مناطق الكويت للمواطنين
والمقيمين.
وتـســاء ل« :هــل تتوفر في مراكز اإليــواء
ال ـم ـقــررة م ــن قـبــل وزارة الـتــربـيــة ووزارة
التعليم العالي االحتياطات األمنية الالزمة
لـمــواجـهــة ال ـظــروف األمـنـيــة االستثنائية

لألزمات كالحرب؟ وهل هي مهيأة لذلك؟
وما االحتياطات األمنية لتحقيق ذلك ،ومن
المناط به تنفيذ ذلك من جهات مختصة
في الدولة؟»

خيطان الجنوبي
ً
من جهة أخــرى ،وجــه الــدالل ســؤاال إلى
وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان جنان بوشهري عن األسباب التي
حــالــت دون قـيــام كــل مــن وزارت ــي األشـغــال
ووزارة اإلسكان من إنجاز مشاريع البنية
ا ل ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ا لـقـطـعـتـيــن  2 ، 1بمنطقة
خيطان الجنوبي ومــن هــو المسؤول عن
ال ـتــأخ ـيــر ومـ ــا إجـ ـ ـ ــراءات ك ــل م ــن وزارت ـ ــي
األش ـغ ــال ووزارة األس ـك ــان لمعالجة هــذا
التأخير

وجــه النائب صــالــح عاشور
سـ ــؤاال إل ــى وزيـ ــر ال ـن ـفــط وزي ــر
الكهرباء والماء خالد الفاضل
عن بناء مصفاة في كندا.
وقـ ـ ـ ــال :ن ـم ــى إل ـ ــى ع ـل ـم ــي أن
هـ ـن ــاك ت ــوج ـه ــا ل ـ ــدى مــؤس ـســة
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة إلنـ ـش ــاء
م ـص ـف ــاة ج ــدي ــدة ف ــي ك ـن ــدا مــع
العلم بــأن تجربة بناء مصفاة
فــي فيتنام لــم تنجح بــل كبدت
المؤسسة خسائر كبيرة ،وعليه
يرجى تزويدي بدراسة الجدوى
االقتصادية لبناء المصفاة في
كندا ومحضر اجتماع مجلس
اإلدارة الذي قرر بناء المصفاة،
وم ــن ه ــم ال ـح ــاض ــرون ف ــي ذلــك
االجتماع.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :مـ ــا الـ ـجـ ـه ــة ال ـت ــي

صالح عاشور

اقترحت إنشاء هذه المصفاة؟
ه ــل ه ــي ج ـهــة خــارج ـيــة أم من
داخل المؤسسة؟ ولماذا ال يتم

ب ـنــاء ه ــذه الـمـصـفــاة بــالـكــويــت
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى ك ـن ــدا؟
ً
ع ـل ـمــا ب ــأن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أق ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ــى ك ـن ــدا
ومتعاونة معها في مجال النفط
والبتروكيماويات وتزودها بكل
ما تحتاجه بحسب االتفاقيات
ال ـن ـف ـط ـيــة ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـه ـمــا ،وم ــا
الـكـلـفــة الـتـقــديــريــة ال ـمــرصــودة
ل ـب ـن ــاء ال ـم ـص ـف ــاة وال ـ ــدراس ـ ــات
الــازمــة ،ومــا هــي الشركة التي
تقوم بــالــدراســة؟ وكــم قيمتها؟
وم ــا هــي الـشــركــة االسـتـشــاريــة
المشرفة؟ مع تزويدي بما يثبت
ذلــك ،وكــم تبلغ تكلفة المصنع
الذي سيقام في مدينة ألبرتا في
كندا إلنتاج البروبلين ووحدة
إنتاج البولي بروبلين؟

برلمانيات
سلة برلمانية
لجنة التحقيق في تعيينات
«الفتوى» تنجز تقريرها

انتهت لجنة التحقيق في
ضوابط وقواعد القبول
بإدارة الفتوى والتشريع
البرلمانية من إعداد تقريرها
ً
بمجموعة توصيات ،تمهيدا
إلحالته إلى مجلس األمة.
وقال مصدر ،لـ "الجريدة"،
إن عدم اكتمال النصاب في
اجتماع اللجنة أمس حال
دون التصويت عليه ،إذ لم
يحضر سوى رئيسها خليل
عبدالله.

العدساني :دور «حماية
المنافسة» شبه مغيب وضعيف

أكد النائب رياض
العدساني ،أن دور جهاز
حماية المنافسة شبه
مغيب ،وأداءه في قضية
أسعار الخضراوات الكويتية
ضعيف .وأضاف «ال
يجوز التالعب باألسعار
بصفة عامة ،وخصوصا
المنتجات اليومية التي
يحتاج اليها الناس ،فهناك
شركات تسعى إلى التكسب
فوق المعقول على حساب
المستهلكين» ،مطالبا
«التجارة» ،وجهاز المنافسة
بتفعيل دورهما في مزادات
الخضراوات« ،وإذا لم
يتم تخفيض أسعارها
باألسواق فسنفعل األدوات
الدستورية».
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المطوع :نأمل زيادة التعاون في القطاع الصحي للمصلحة العامة وتحسين جودة الخدمة
الورشة تأتي
ً
انطالقا من
أوجه التكامل
بين القطاعين
األهلي
والحكومي

الهاجري

أول مبادرة
للتعاون
وتبادل
الخبرة بين
مستشفيات
القطاعين

أبل

أيمن المطوع

محمد الهاحري

سعاد ابل

ً
انطالقا من أوجه التكامل في
القطاع الصحي ،نظم مستشفى
الـســام الــدولــي ،بالتعاون مع
مستشفى األميري ،ورشة عمل
ع ـلــى م ـ ــدار يــوم ـيــن بـمـشــاركــة
خ ـ ـبـ ــراء مـ ــن ه ـي ـئ ــة االع ـ ـتـ ــراف
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي تـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــورت حـ ـ ــول
فـ ــن ق ـ ـيـ ــادة وإدارة ال ـم ـن ـشــآت
الصحية.
وعـلــى هــامــش الــورشــة ،قال
الرئيس التنفيذي لمستشفى
الـ ـ ـس ـ ــام أي ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع ،فــي
تـصــريــح ،إن الـفـعــالـيــة شهدت
حضور مديرة إدارة التراخيص
ا لـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة د .سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد أ بـ ـ ـ ــل،

وجمع من رؤســاء األقـســام في
ً
م ـس ـت ـش ـفــى األم ـ ـي ـ ــري ،م ـع ــرب ــا
عــن أمله زي ــادة أوجــه التعاون
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي بـشـقـيــه
األهلي والحكومي ،بما يصب
ّ
ويحسن
في المصلحة العامة،
م ــن ج ـ ــودة ال ـخ ــدم ــة الـصـحـيــة
للمراجعين.
وأك ــد الـمـطــوع أن البرنامج
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى رف ــع
ك ـ ـف ـ ــاءة الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ،وتـ ـع ــزي ــز
أن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق مـ ـع ــايـ ـي ــر
ً
الـ ـج ــودة ال ـشــام ـلــة ،ف ـض ــا عن
االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــاالس ـت ـش ــاري ـي ــن
والخبراء المعنيين من مختلف

التخصصات لـتــدريــب األطـقــم
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وص ـق ــل
خـ ـب ــرات األط ـ ـبـ ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
وت ـطــويــر أدائـ ـه ــم ف ــي الـجــانــب
اإلداري ،و ت ـن ـم ـي ــة و ت ـط ــو ي ــر
كفاء اتهم ،إلــى جانب مناقشة
الفرص والتحديات اإلدارية في
هذا المجال.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـ ــو ض ـ ـ ــوع
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي ال ـ ــذي
ي ـنــاقــش اإلدارة وال ـق ـي ــادة في
القطاع الصحي يأتي مواكبة
لجهود وزارة الصحة الهادفة
إل ــى تــرس ـيــخ ون ـق ــل الـمـفــاهـيــم
العالمية الجديدة في القيادة
واإلدارة داخ ــل قـطــاع الــرعــايــة
الصحية في البالد.
وأعــرب عن اعتقاده بأهمية
الـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ــؤدي ــه ال ـت ـعــاون
بين القطاعين العام والخاص،
م ـع ــرب ــا عـ ــن أمـ ـل ــه أن ي ـت ـب ـلــور
ه ــذا ال ـت ـعــاون ليصبح منصة
فاعلة لبرامج التطوير اإلداري
وال ـم ـه ـنــي ال ـم ـس ـت ـمــر ،وج ـســرا
ع ـل ـم ـيــا وم ـه ـن ـيــا ل ـن ـقــل أح ــدث
الممارسات الطبية المعتمدة
دول ـي ــا إل ــى ال ـكــويــت م ــن خــال
استضافة الخبراء العالميين
من خالل تلك البرامج.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـط ـ ــوع ت ــرحـ ـي ــب
الـمـسـتـشـفــى ب ــأوج ــه ال ـت ـعــاون
كافة مع المستشفيات األخرى
ال ـع ــام ـل ــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـيــة بــال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام
والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص بـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـص ـ ــب ف ــي
م ـص ـل ـحــة ت ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـظــومــة

نماذج ناجحة لكسب ثقة المرضى
استعرض المدرب المعتمد من برنامج
االعتماد الكندي روان نويل بعض النماذج
الناجحة فــي كسب ثقة ا لـمــر ضــى انطالقا
من إدارة جيدة وقيادة واعية أدت إلى خلق
منظومة متكاملة من األعمال الناجحة على
مـسـتــوى اإلدارة وال ـم ـمــارســة الـطـبـيــة مما
أدى إلى تحسين الخدمات ورفع مستواها
ومواكبتها للتطورات العصرية المتواصلة
في هذا المجال الحيوي.
وأشــار إلى أن موضوع القيادة واإلدارة
في المؤسسات الصحية حاز ،نظرا ألهميته،
اه ـت ـمــام الـكـثـيــر م ــن ال ـبــاح ـث ـيــن ف ــي مـجــال
تطوير المؤسسات والمنظمات الصحية
من أجل وضع معايير علمية متفق عليها
تستطيع كل مؤسسة طبية أن تضعها في

عين االعتبار في جهودها لتطوير عملها.
ولفت المدرب إلى أن الخطوط العريضة
لـمــا تــوصــل إل ـيــه هـ ــؤالء ال ـبــاح ـثــون تعنى
ب ـم ـت ـط ـل ـبــات الـ ـقـ ـي ــادة ال ـص ـح ـيــة ال ـنــاج ـحــة
وتـحــديــد األن ـمــاط المالئمة الـتــي يمكن أن
تحقق أهداف المؤسسة ورسالتها الطبية،
حيث تبرز انعكاسات منظومة القيادة في
المؤسسة الطبية فــي تطبيق نظام فكري
وإداري يحترمه جميع العاملين ويقتنع
بأهمية تطبيقه كشرط لتحقيق األهــداف،
مبينا أن الفكر القيادي يلعب دورا مهما
داخـ ـ ــل ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـط ـب ـيــة ف ــي اس ـت ـجــابــة
العاملين للقرارات التي يتم إصدارها.

جانب من المشاركين في الورشة
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء بـ ـج ــودة
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة للمرضى
داخل البالد.

تعاون وتكامل
من جهته ،قال رئيس مجلس
إدارة مستشفى السالم الدولي
مـحـمــد ال ـه ــاج ــري إن ال ــورش ــة
ً
تأتي انطالقا من أوجه التعاون
وال ـت ـك ــام ـل ـي ــة ب ـي ــن ال ـق ـطــاع ـيــن
األهلي والحكومي.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـهـ ــاجـ ــري إلـ ـ ــى أن
ال ـ ـ ـ ــورش ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــورت ح ـ ــول
فـ ــن ق ـ ـيـ ــادة وإدارة ال ـم ـن ـشــآت
الصحية ،موضحا أ نــه فضال
عن هدفها المتجسد بتحقيق
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون وال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ب ـيــن
القطاعين الخاص والحكومي
ت ـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى ال ـت ـج ــرب ــة
الكندية في إدارة المستشفيات
والمنشآت الطبية.
مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت مــديــرة
ادارة التراخيص الصحية في
وزارة ال ـص ـحــة د .س ـع ــاد ابــل
إن ه ــذه ت ـعــد أول مـ ـب ــادرة من
نوعها للتعاون وتبادل الخبرة
ب ـيــن مـسـتـشـفـيــات الـقـطــاعـيــن
األهلي والحكومي ،مؤكدة أن
هــذا يعكس مــا تتمناه الــدولــة

بـ ــال ـ ـتـ ــوافـ ــق والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ب ـيــن
القطاعين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت اب ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـحـ ـج ــم
المشاركة في ورشة العمل من
المستشفيين «الـســام الدولي
واألميري» ،الفتة إلى أن الورشة
ركــزت على التعريف بالقيادة
والمسؤولية القيادية ،وتنظيم
وتحسين الخدمة للمرضى في

المستشفيات ،وكيفية تطوير
ال ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا ،م ـق ــدم ــة ال ـش ـكــر
لمستشفى السالم على حسن
التنظيم.
بــدورهــا ،قالت رئيسة قسم
األشعة في مستشفى األميري
د .هـنــاء ال ـخ ــواري إن الــورشــة
كانت على مدى يومين تحقق
خ ــالـ ـهـ ـم ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة ك ـب ـي ــرة

للمشاركين من المستشفيين،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــدة فـ ـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ذاتـ ـ ـ ــه
بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة ف ــي
مستشفى ا لـســام عقب جولة
للفريق الـمـشــارك فــي الــورشــة
داخل أقسامه.

القيادة الناجحة ركيزة التقدم
في مداخالت تفاعلية أثناء الدورة التدريبية،
أك ــد م ـش ــارك ــون م ــن مـسـتـشـفـيــي ال ـس ــام الــدولــي
واألم ـيــري إيمانهم بــأن الـقـيــادة الناجحة إحــدى
ركــائــز القطاعات الصحية المتقدمة فــي العالم،
م ـعــرب ـيــن ع ــن اع ـت ـق ــاده ــم بـ ــأن ال ـق ـط ــاع الـصـحــي
الـكــويـتــي بشقيه نـجــح فــي مــامـســة حـيــاة أف ــراد
المجتمع كافة سواء من ناحية البرامج العالجية
أو ال ـت ـفــاعــات االجـتـمــاعـيــة ال ـخــاصــة بــالـتــوعـيــة
واإلرشاد.
واسـتـعــرض مـشــاركــون مــن مستشفى الـســام
الدولي في هذا الجانب جهود القيادة التنفيذية
للمستشفى واإلدارة لالرتقاء بمستوى الخدمات
ال ـم ـقــدمــة ل ـل ـمــرضــى وال ـم ــراج ـع ـي ــن ،إض ــاف ــة إلــى
الــرؤيــة التخطيطية الـنــاجـحــة الـتــي أس ـفــرت عن
التوسع الكبير في الخدمات الطبية المتخصصة

والتي نتجت عن قراءة إداريــة ناجحة في تلمس
احتياجات المراجعين والمرضى ومواكبة لتزايد
أعداد المراجعين يوما بعد يوم ثقة بما يقدمه لهم
المستشفى من خدمة طبية متميزة .وأشاروا إلى
أن من عوامل نجاح المؤسسة الطبية في تحقيق
أهدافها اهتمام إدارتـهــا بوضع خريطة زيــارات
عالمية والسعي من خاللها إلــى استقطاب أكبر
الخبراء العالميين في مختلف المجاالت الطبية
حيث يحقق أهدافا عدة ،في مقدمتها تلبية حاجة
الـمــراجـعـيــن الــراغـبـيــن فــي ع ــرض حــاالتـهــم على
هؤالء الخبراء ،وتنويع طرق وأساليب العالج بما
يواكب التطورات العالمية ،إضافة إلى مردود ذلك
اإليجابي على الخبرات الموجودة داخل المؤسسة
الـطـبـيــة ب ـمــا ي ـعــزز األنـ ـم ــاط ال ـعــاج ـيــة المتبعة
واالرتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وضع ضوابط لإلعالنات الطبية

●

عادل سامي

أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـط ـب ـي ــة د .أحـ ـم ــد ال ـع ـنــزي
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه لـ ــوضـ ــع ض ــواب ــط
لإلعالنات الطبية بالتعاون
م ــع ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة مثل
وزارتـ ـ ــي ال ـص ـحــة واإلع ـ ــام،
وذلـ ــك بـعــد ظ ـهــور إعــانــات

طبية ومصطلحات متعلقة
بالدعاية تسيء لمهنة الطب،
وتخدع متلقي الخدمة.
وقال العنزي في تصريح
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس إن وض ــع
ضوابط سوف ينظم عرض
ه ـ ـ ــذه اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات وي ـح ـف ــظ
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــة م ـ ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــروج لــه

البعض في اآلونــة االخيرة،
ال فـ ـ ـت ـ ــا ا لـ ـ ـ ــى ان ا ل ـج ـم ـع ـي ــة
س ـ ـت ـ ـن ـ ـظـ ــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة لـ ـنـ ـق ــاش
ضوابط اإلعالنات قريبا.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـطـ ـبـ ـي ــب
مؤتمن على مهنته ،ويجب
أن ي ـ ـحـ ــا فـ ــظ ع ـ ـلـ ــى م ـي ـث ــاق
واخالقيات مهنة الطب وعدم
تشويه صورتها بإعالنات

«جمعية دعم المخترعين» نظمت
«ديوانية االبتكار »3
الثالب :المساعدة في تذليل العقبات أمامهم

تكريم المخترع محمد الرفاعي

●

عادل سامي

ن ـظ ـم ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ــدع ــم
المخترعين ،في المكتبة الوطنية أمس،
دي ــوانـ ـي ــة االبـ ـتـ ـك ــار  ،3ت ـح ــت شـ ـع ــار «م ــا
بـعــد الـحـصــول عـلــى ب ــراءة االخ ـت ــراع» ،حيث
استضافت المخترع الكويتي محمد الرفاعي،
وشـهــدت حضور عــدد كبير مــن المخترعين
والمهتمين بهذا المجال.
وق ــال ــت رئ ـي ـســة م ـج ـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
د .فاطمة الثالب إن الديوانية ناقشت حلقة
مـهـمــة ج ــدا فــي مـسـيــرة الـمـخـتــرع الـكــويـتــي،
وهي المرحلة التي تلي الحصول على براءة
االختراع ،خصوصا أنه بعد حصول المخترع
على براءة االختراع يصادفه تحد كبير ،وهو
أين يصنع االختراع وأين يمكنه تطبيقه حتى
ينتقل إلى مرحلة التسويق.
وأضــافــت د .ال ـثــاب« :لــذلــك حــرصـنــا على
استضافة المخترع محمد الرفاعي مالك شركة
مركز الكويت لالبتكار ،والتي تعد األولى من
نوعها في الكويت ،وتهتم بتطوير االختراعات
وعمل النموذج األولي ،ومن ثم بناء جسر بين

شــركــات الـقـطــاع الـخــاص وبـيــن المخترعين
لمواجهة أحد أهم المشاكل التي تواجههم».
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم خـ ـ ـ ــال الـ ــديـ ــوان ـ ـيـ ــة
استعراض آلية التواصل مع الشركة والجوانب
المالية والقانونية التي تتعلق بحماية حقوق
الطرفين.
من جانبه أكد مستشار الجمعية الكويتية
لدعم المخترعين سالم الحربي أن الديوانية
حققت أهدافها المرجوة ،والقت نجاحا كبيرا،
وإشـ ــادة واس ـعــة مــن الـحـضــور ،خــاصــة أنها
تناولت جزءا مهما ،ويعد معضلة للمخترع،
م ــؤك ــدا أن الـجـمـعـيــة تـسـعــى م ــن خ ــال هــذه
الفعاليات إلى تسليط االهتمام والضوء على
الـمـخـتــرع ،بــاعـتـبــاره أح ــد أع ـمــدة االقـتـصــاد
المستقبلي ،وهو االقتصاد المعرفي ،والذي
هو بديل عن النفط.
وأض ـ ــاف« :ح ــاول ـن ــا م ــن خ ــال الــديــوان ـيــة
إيجاد حلول واقعية للمخترع لمرحلة ما بعد
البراءة ،لكي يحول اختراعه إلى منتج ملموس
يمكن عرضه على المستثمرين واالستفادة
منه ،وكانت هناك نقاط التقاء كثيرة ومثمرة
بين المشاركين في الفعالية».

تهدف الى التكسب المادي،
مشيرا إلى أن بعض البرامج
التلفزيونية تستخدم بشكل
خ ــاط ــئ ل ـل ـت ـج ــارة ال ـط ـب ـيــة،
م ـ ـطـ ــا ل ـ ـبـ ــا وزارة اال ع ـ ـ ـ ــام
ب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
م ــع وزارة ال ـص ـح ــة لــوضــع
ضوابط وآلية لما تعرضه.

«تقويم الطفل»
ّ
توزع أغذية
على المحتاجين

ً
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ت ـع ــزي ــز ال ـم ـســؤول ـيــة
المجتمعية ،وزع األسبوع الماضي عدد
من طالب مركز «تقويم وتعليم الطفل»،
مواد غذائية على المحتاجين في عدد
من مناطق محافظة الفروانية.
وقال المركز ،في تصريح صحافي،
إن ه ــذه ال ـخ ـطــوة تــأتــي ب ـعــد أن تمت
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع إدارة
ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــرب ــوي ال ـص ـب ــاح ــي فــي
ال ـم ــرك ــز ،ب ـه ــدف زرع ث ـقــافــة مـســاعــدة
ال ـم ـع ــوزي ــن وال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن ف ــي شـهــر
رمـ ـض ــان ال ـك ــري ــم ،الس ـي ـمــا أن الـمــركــز
ي ـح ــرص ع ـل ــى دعـ ــم ك ــل م ــا م ــن شــأنــه
الـمـســاهـمــة فــي ال ـشــراكــة المجتمعية،
إلى جانب زرع الثقة في نفوس الطلبة،
وتأكيد ضرورة المشاركة في مختلف
األنشطة والفعاليات المجتمعية.
يـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـمـ ــركـ ــز ي ـ ـقـ ــدم خ ــدم ــات
ت ـش ـخ ـي ـص ـي ــة وعـ ــاج ـ ـيـ ــة وت ــدريـ ـبـ ـي ــة
لـ ــأفـ ــراد ذوي ص ـع ــوب ــات ال ـت ـع ـل ــم ،إذ
يطور البحوث واالخـتـبــارات النفسية
وال ـتــربــويــة ،وخ ــدم ــات الـتــوعـيــة بهذه
ال ـظ ــاه ــرة ،لـمــواجـهــة ال ـت ـحــديــات الـتــي
تواجه ذوي صعوبات التعلم وأولياء
أمورهم ،سواء في الكويت أو في العالم
العربي.

ةديرجلا

•
العدد  / 4128االثنني  27مايو 2019م  22 /رمضان 1440هـ

local@aljarida●com

«لوياك» توزع كسوة العيد برعاية «الوطني»
ً
ً
نظمت "لوياك" برنامجا رمضانيا بمشاركة العديد
من المتطوعين ،بهدف مساعدة الفئات المحتاجة
بالمجتمع ،وغرس مبدأ التطوع والمبادرة اإلنسانية
في نفوس المتطوعين ،حيث بدأ برنامج "التطوع
الرمضاني" من  ٣٠أبريل حتى  ٢٢من الشهر الجاري،
واشـتـمــل عـلــى الـعــديــد مــن األنـشـطــة ،منها تجهيز
مــؤونــة غــذائ ـيــة رمـضــانـيــة وتــوزيـعـهــا عـلــى األســر
المحتاجة ،وإعداد القرقيعان ،ومشاركة الفرحة مع
الفئات الخاصة في مراكز الخدمة المجتمعية.
وكــانــت الـفـعــالـيــة األخ ـي ــرة "ك ـســوة الـعـيــد" تحت

رعــايــة بـنــك الـكــويــت الــوط ـنــي ،حـيــث ق ــام متطوعو
"لوياك" بلقاء األطفال المحتاجين والتسوق معهم،
لشراء مستلزمات العيد ،وسط أجواء جسدت مبدأ
األسرة الواحدة.
مــن جانبها ،قــالــت يـســرى العيسى مــديــرة قسم
الخدمة المجتمعية ،إن "لوياك تحرص بشكل كبير
على مساعدة األسر واألطفال المحتاجين باعتبار أن
ذلك يتوافق مع مبادئها ،إذ اننا نحرص على غرس
حب العطاء في نفوس المتطوعين الذين تعتبرهم
لوياك جزءا كبيرا ومهما في تنظيم هذه الحمالت".

محافظة حولي تواصل توزيع
وجبات اإلفطار

جانب من توزيع اإلفطار في محافظة حولي
أثنى محافظ حولي الشيخ أحمد النواف على الــدور الكبير الذي
قام به بيت التمويل الكويتي في توفير الوجبات الخاصة بمشروع
"افطار صائم" ،الذي تبنته كعادتها المحافظة في كل سنة خالل شهر
رمضان المبارك ،و"الشكر موصول للبنك التجاري على ما قدمه من
دعم ومساندة".
وأكــد الـنــواف ،في تصريح لــه ،أن محافظة حولي ملتزمة بتقديم
افطار للصائمين في كل سنة ،ضمن االستراتيجية الخاصة بالمحافظة
بالتعاون والتنسيق مع بيت التمويل ،الذي قدم الوجبات المتنوعة
ال ـم ـم ـيــزة ،بــاإلضــافــة إل ــى ادخ ـ ــال خــدمــة تـقــديــم الــوج ـبــات الـســريـعــة
للصائمين .وبين أن "أهل الكويت منذ القدم جبلوا على فعل الخير
في البالد وفي الخارج ،وهذا دليل على التزام الشعب الكويتي بتقديم
األعمال الخيرية واإلنسانية ،وتقدم بذلك صورة من أروع صور التكافل
ً
ً
االجتماعي بين المسلمين ،وتضرب مثال رائعا لحب البذل والعطاء،
حيث نجد مشاريع افـطــار الصائم فــي كــل منطقة وفــي كــل ديوانية
تقدم للصائمين".

«المعامل» توزع اإلفطار للمحتاجين
ن ـظ ـم ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ل ـب ـن ــاء ال ـم ـع ــام ــل والـ ـمـ ـق ــاوالت
( )KCPCمشروع "إفطار صائم"
الخيري في العديد من مناطق
الكويت.
وقال المدير العام للخدمات
ال ـم ـســانــدة ف ــي ال ـشــركــة نــاصــر
ال ـص ــال ــح ،إن "مـ ـش ــروع إف ـطــار
الصائم ،الذي تنظمه "المعامل"
ً
سـنــويــا خ ــال الـشـهــر الفضيل
ً
ي ـ ــأت ـ ــي ان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا م ـ ـ ــن حـ ــرص
مجلس إدارة الشركة والعاملين
فيها على الــوقــوف إلــى جانب
الصائمين ،والوصول إليهم في
العديد من مناطق الكويت التي
يوجدون فيها ،سواء في أماكن
العمل أو المستشفيات و قــرب
ال ـم ـســاجــد والـ ـم ــراف ــق ال ـعــامــة،
واألماكن التي تكثر فيها األسر
ذات الــدخــل الـمـحــدود ،وبعض
المحتاجين".
وأض ــاف الصالح أن "قوافل
س ـ ـيـ ــارات "الـ ـمـ ـع ــام ــل" ل ـتــوزيــع
اإلفـ ـ ـط ـ ــار تـ ـج ــوب الـ ـع ــدي ــد مــن
مـ ـن ــاط ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ـم ـش ــارك ــة
المتطوعين من موظفي الشركة،

توزيع إفطارات «المعامل»
الذين يبذلون جهودا مشهودة
بشكل يومي ،لتقديم أفضل ما
يمكن للصائمين".
وأكــد أهمية تكريس مبادئ
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
وترجمتها على أرض الــواقــع،
م ــن خ ــال تـقــديــم الـمـســاهـمــات
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي ال ـف ـع ــال ـي ــات
وأع ـم ــال الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة

«الفروانية» شاركت
في حملة «انتوا أملنا»
شاركت محافظة الفروانية جمعية المكفوفين الكويتية حملتها
"انتوا أملنا" بمجمع األفنيوز ،والتي تهدف إلى كفالة الكفيف طالب
العلم ،وطباعة القرآن الكريم بلغة "برايل" ،ورحلة العمرة للمكفوفين.
وفي هذا الصدد ،أكد مدير الشؤون اإلداريــة واإلعــام الناطق
الرسمي للمحافظة علي أكـبــر ،خــال حـضــوره فعاليات الحملة
اهتمام المحافظ الشيخ فيصل الحمود ،ورعايته ودعمه لجميع
األن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات الـخـيــريــة بـشـكــل ع ــام ،وال ـخــاصــة بجميع
المكفوفين بشكل خاص ،فضال عن اهتمامه بذوي االحتياجات
الخاصة ،ومتحدي اإلعاقة بمختلف فئاتهم ،انطالقا من إيمانه
بإمكاناتهم وقدراتهم على المساهمة في خدمة الوطن في الكثير
من المجاالت.

«المهندسين» اختتمت
مسابقة القرآن الرمضانية
أقــامــت جمعية المهندسين
مسابقة القرآن الكريم الرمضانية
الحادية عشرة بمقر الجمعية،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ه ـي ـئ ــة الـ ـق ــرآن
الكريم بوزارة األوقاف والشؤون
اإلس ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة .وخ ـ ـص ـ ـصـ ــت
المسابقة للبنين والبنات ولكل
الـمــراحــل الــدراس ـيــة ،االبتدائية
بحفظ وتــاوة ســورة الذاريات،
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ب ـح ـفــظ وت ـ ــاوة
س ـ ـ ــورة األح ـ ـق ـ ــاف ،وال ـث ــان ــوي ــة
بـ ـت ــاوة وح ـف ــظ س ـ ــورة ال ــزم ــر.
وقام أمين السر المهندس فهد
العتيبي بتكريم مشايخ وزارة
ً
األوقاف ،معبرا عن األمل في أن
نرى هــؤالء األبناء والبنات من
حفاظ القرآن الكريم.
وفاز في المركز األول للمرحلة

االبتدائية – بنين مهند إبراهيم،
وفي المركز الثاني عمر حنفي،
وب ــالـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث فـ ـ ــاز زيـ ــاد
إبراهيم ،ولفئة البنات – "ابتدائي"
فــازت بالمركز األول نــور مــرزق،
وبــالـمــركــز الـثــانــي جنة ص ــادق،
بـيـنـمــا ف ـ ــازت بــال ـمــركــز الـثــالــث
جوري المطوع.
وللمرحلة المتوسطة  -بنين
فاز بالمركز األول رفعت خليل،
وبالمركز الثاني محمد المطوع،
ولفئة البنات فازت بالمركز األول
رغد كامل ،وبالمركز الثاني سدرة
غالب ،والثالث غال الشطي .ولفئة
الثانوية – بنين فاز بالمركز األول
عبدالله عبدالدايم ،وفي المركز
الثاني مصطفى فؤاد ،وبالمركز
الثالث بالل صادق.

واألن ـش ـطــة الـتـطــوعـيــة ،مشيرا
إلى أن ما يثلج الصدور نسبة
الحضور من الصائمين ،التي
تـشـهــد ازدي ـ ـ ــادا م ـنــذ أول أي ــام
الشهر الفضيل ،حيث أصبحت
مـ ــوائـ ــد اإلفـ ـ ـط ـ ــار ال ــرم ـض ــان ـي ــة
من األمــور الثابتة التي تشهد
انتشارا كبيرا في الكويت خالل
مضان المبارك.
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«زكاة الفحيحيل» تدعو إلى
المساهمة بعيدية األيتام

من حملة كسوة العيد

حث مدير لجنة زكاة الفحيحيل ،التابعة لجمعية النجاة الخيرية،
إيهاب الدبوس محسني الكويت على المساهمة في مشروع كسوة
وعيدية األيتام ،الذي تنفذه اللجنة داخل الكويت وخارجها في شتي
ً
الــدول .وتحرص اللجنة على إرســال العيدية والكسوة مبكرا ،حتى
يستطيع المستفيدون شــراء مستلزمات العيد في الوقت المناسب،
كما تحرص خالل هذه األيام المباركة على إدخال السرور على األيتام،
وتفريج كربتهم ،وتحقيق التكافل االجتماعي الذي حث عليه الشرع
الحكيم.
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«الداخلية» :تشييع الشرطي الفيلكاوي
النهام خالل تقديم واجب العزاء لذوي الفيلكاوي

شيعت وزارة الداخلية ،مساء أمس األول ،شهيد
الواجب الشرطي عبدالله الفيلكاوي من قوة خفر
السواحل ،بعد أن وافته المنية إثر حادث ارتطام
وانقالب قارب لخفر السواحل أثناء أداء واجبه.
وأعلنت "الداخلية" ،في بيان صحافي ،أن وكيل
ال ــوزارة الفريق عصام النهام نقل تـعــازي نائب
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الـفــريــق
الشيخ خالد الجراح إلى أسرة الشهيد.
وأضــاف الفريق النهام أن الشهيد الفيلكاوي
قــام بتأدية واجباته ومسؤولياته بكل إخالص
وتفان ،سائال المولى أن يتغمده بواسع رحمته،

حسن كمال يقترح زيادة
أنشطة «واجهة شرق»
●

علي حسن

تـ ـ ـق ـ ــدم ع ـ ـضـ ــو ال ـم ـج ـل ــس
البلدي ،د .حسن كمال ،باقتراح
تعديل قــرار المجلس البلدي
ب ـخ ـصــوص أن ـش ـطــة واج ـهــة
ال ـشــرق الـبـحــريــة ،حـيــث ّ
بين
في كتابه المرسل الى رئيس
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي أن ــه سبق
صدور قرار المجلس البلدي
رقــم (م ب /ف /9 /2/ 188 /16
 ،)2000الـمـتـخــذ ب ـتــاريــخ /8
 2000 /5وال ـخ ــاص بواجهة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة (س ـ ـ ــوق
ال ـس ـمــك) والـ ـخ ــاص بــإضــافــة
أنشطة جديدة بواجهة الشرق
الـ ـبـ ـح ــري ــة (سـ ـ ـ ــوق الـ ـسـ ـم ــك).
ّ
وبين أن "الـقــرار السابق كان
مشروطا بعدد محل واحد لكل

نشاط (شريطة أن يكون محال
واحـ ــدا لـكــل ن ـشــاط ،وأن يتم
استغاللها ضمن البسطات
وال ـم ـح ــات غ ـيــر المستغلة
فــي ال ـســوق) .ولكي نتماشى
م ــع اح ـت ـيــاجــات ومتطلبات
مـ ــرتـ ــادي الـ ـس ــوق ال ـج ــدي ــدة،
ً
ونظرا لما يحتاج إليه السوق
من تنوع األنشطة وزيادتها،
ً
نظرا لإلقبال الشديد عليها
واستيعاب السوق لها".
واق ـ ـتـ ــرح كـ ـم ــال مـخــاطـبــة
وزارة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون وال ـه ـي ـئ ــة
تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــل ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرط الـ ـمـ ـقـ ـي ــد
ف ــي قـ ـ ــرار ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
السابق وزيــادة العدد لتكون
 2لــأنـشـطــة "م ـط ـعــم ،بـقــالــة،
مـقـصــف ،مـسـتـلــزمــات صيد،
الطيور وأسماك الزينة".

وأن يدخله فسيح جـنــاتــه ،ويلهم ذوي ــه الصبر
والسلوان.
وأوضــح البيان أن الفريق النهام قــام بزيارة
المصابين في الحادث نفسه ،ونقل لهم تحيات
وتقدير الــوزيــر الـجــراح ،وتمنياته لهم بالشفاء
العاجل.
وذكر أن وكيل الوزارة اطلع ،خالل الزيارة على
التقارير الطبية ،واستمع إلى األطباء المعالجين
حــول حالة المصابين الصحية ،مؤكدا ضــرورة
تسخير كل اإلمكانات لتوفير الرعاية الصحية
الالزمة لهم.

حملة لبلدية حولي
رفعت  34سيارة
قامت إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق -فرع بلدية
م ـح ــاف ـظ ــة حـ ــولـ ــي -ب ـج ــوالت
ت ـف ـت ـي ــش م ـك ـث ـف ــة فـ ــي ع ـم ــوم
ال ـم ـحــاف ـظــة ،ب ـهــدف االرت ـق ــاء
بمستوى النظافة في جميع
المناطق.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ــد يـ ــر اإلدارة
ب ــال ــوك ــال ــة ن ـ ــواف ال ـم ـط ـيــري،
أن الـ ـج ــوالت ش ـم ـلــت جـمـيــع
مناطق المحافظة ،وأسفرت
عن رفع 13572م 3من األنقاض
المجهولة ،ومخلفات األشجار
وال ـ ـ ـمـ ـ ــزروعـ ـ ــات ،وتـ ـح ــري ــر 4
مخالفات نظافة عامة ،وكنس
وتنظيف الشوارع الرئيسية
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اتفاق تعاون بين «الكويت للعلوم» وسفارة فرنسا
ً
البقاعين :نسعى دائما إلى تطوير التعليم وتقديم برامج مميزة ومتنوعة
وقـعــت كلية الـكــويــت للعلوم
والتكنولوجيا اتـفــاقـيــة تـعــاون
م ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة مــن
خالل المعهد الفرنسي لتطوير
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي الـ ـت ــاب ــع
للملحق الـثـقــافــي الـفــرنـســي في
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت ح ـي ــث تـضـمـنــت
ب ـ ـنـ ــود االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ث ــاث ــة
م ـحــاور رئيسية وه ــي تشجيع
ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــي فـ ـ ــي ك ـل ـي ــة
الكويت للعلوم والتكنولوجيا
وم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي فــي
فــرن ـســا ب ــاالض ــاف ــة إلـ ــى تنظيم
دورات تـ ـ ــدر ي ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ــا لـ ـلـ ـغ ــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـك ــوي ــت
للعلوم والتكنولوجيا وأ خـيــرا
تنظيم مؤتمرات علمية وثقافية
ل ـط ـل ـبــة ك ـل ـيــة الـ ـك ــوي ــت لـلـعـلــوم
والتكنولوجيا.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــأن ،قـ ـ ــال
رئـ ـي ــس ك ـل ـي ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـع ـلــوم
وا لـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــو ل ـ ــو جـ ـ ـي ـ ــا د .خـ ــا لـ ــد
البقاعين في تصريح صحافي:
نـ ـسـ ـع ــى دائ ـ ـم ـ ــا الـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون

خالل توقيع االتفاقية
م ــع جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات لـتـطــويــر
التعليم وإع ـطــاء طــابـنــا أفضل
اإلم ـ ـك ـ ــان ـ ـي ـ ــات ،بـ ـ ـه ـ ــدف ت ـق ــدي ــم
بــرامــج مـمـيــزة ومـتـنــوعــة لطلبة
وطــالـبــات كلية الـكــويــت للعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،م ــوض ـح ــا ان
االتـفــاقـيــة الـمــوقـعــة مــع المعهد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي الـ ـت ــاب ــع لـلـمـلـحـقـيــة
الثقافية الفرنسية سيتيح للطلبة
الـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى ثـ ـق ــاف ــات أخـ ــرى

وتبادل الخبرات في عدة مجاالت.
وأ ض ــاف البقاعين أن الكلية
ت ـط ــرح ب ــرام ــج دراس ـ ـيـ ــة مـمـيــزة
حـيــث تــوفــر ب ــرام ــج ف ــي هندسة
الكمبيوتر وهندسة االتصاالت
واإللكترونيات وعلوم الكمبيوتر،
مشيرا الى ان تلك البرامج تركز
على تطوير مهارات التكنولوجيا
لدى الطلبة.
وأخيرا أكد البقاعين أن الكلية

ال تدخر جهدا في مد يد العون
مع جميع الجهات ،مشددا على
أهمية استمرار هذا التعاون من
أجــل أن ينعم الشباب بمستوى
عال من الثقافة والتطور ومواكبة
متطلبات العصر ،وتوفير السبل
أم ــام ـه ــم وفـ ـت ــح اآلفـ ـ ــاق إلط ــاق
ط ــاق ــة االبـ ـ ـ ــداع ف ـي ـه ــم .لـتـحـقـيــق
طـ ـم ــوح ــاتـ ـه ــم وت ـم ـك ـي ـن ـه ــم فــي
المجاالت كافة.

الجامعة األميركية تفتتح معرض التصميم الغرافيكي الـ 12
اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح ق ـ ـ ـسـ ـ ــم الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون
وال ـ ـت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم ال ـ ـغـ ــراف ـ ـي ـ ـكـ ــي
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة األمـ ـيـ ــركـ ـيـ ــة
بــال ـكــويــت م ـع ــرض م ـشــاريــع
ال ـ ـت ـ ـخـ ــرج ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ال ـث ــان ــي
ع ـشــر ،ال ــذي أق ـيــم فــي الـفـتــرة
مــن  5إل ــى  12مــايــو ال ـجــاري
بـمــركــز الـبــرومـيـنــاد الثقافي
ب ــال ـب ــروم ـي ـن ــاد م ـ ــول ال ــواق ــع
بالطريق الدائري الثالث.
ح ـ ـضـ ــر االف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح ن ــائ ــب
رئ ـي ــس ال ـجــام ـعــة الـتـنـفـيــذي
أم ــل الـبـنـعـلــي ،وع ـم ـيــد كلية
اآلداب وا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم د .ع ـلــي
ش ـ ـ ـ ــرارة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى هـيـئــة
التدريس فــي القسم وعمداء
الكليات ومجموعة من الزوار
والخبراء المدعوين.
وضـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض أف ـ ـكـ ــار
وم ـ ـشـ ــروعـ ــات طـ ـ ــاب ال ـس ـنــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ــي قـ ـس ــم ال ـف ـن ــون
والـتـصـمـيــم ،وال ـت ــي تـنــاولــت
م ــوا ض ـي ــع مـخـتـلـفــة متعلقة

بشتى المجاالت االجتماعية
واالقتصادية وغيرها .ويتم
تـقـيـيــم ال ـم ـشــاريــع ب ـنــاء على
اإلبـ ـ ـ ـ ــداع وأسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـع ــرض
والـتـقــديــم ال ــذي مــن شــأنــه أن
ي ـع ـك ــس ك ـ ـفـ ــاءة ال ـ ـطـ ــاب فــي
إج ــراء وتطبيق األبـحــاث في
مـجــال التصميم الغرافيكي،
وقدراتهم على إيجاد حلول
وأفكار.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــب ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض
ً
س ـ ـنـ ــويـ ــا خـ ـ ـب ـ ــراء ف ـ ــي م ـج ــال
الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـج ـ ــرافـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واإلن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج
وا لـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ،ودور ا ل ـن ـشــر
وال ـس ـي ـن ـمــا وش ــرك ــات إن ـتــاج
الفيديو واإلعالنات.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أشـ ـ ــاد عـمـيــد
الـقـســم الـبــروفـيـســور ويـلـيــام
أندرسن بجهود الطلبة خالل
ُ
"شاركت في
المعرض ،وقال:
مـ ـع ــارض م ـش ــاري ــع ال ـت ـخــرج
ل ـل ـت ـص ـم ـيــم ال ـج ــراف ـي ـك ــي فــي

معرض «األميركية»
الجامعة األميركية منذ أكثر
م ــن  10س ـن ــوات ،وم ـمــا يثير
الدهشة أنه يتحسن كل عام.
ال ـج ـم ـي ــع يـ ـق ــول إن ه ـ ــذا هــو

أف ـ ـضـ ــل م ـ ـعـ ــرض ل ـل ـت ـص ـم ـيــم
الجرافيكي في الجامعة حتى
اآلن ،أود أن أ ش ـك ــر ا ل ـطــاب
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس

مئات المصلين أدوا قيام ليلة 21
رمضان في المسجد الكبير

وال ـم ــوظ ـف ـي ــن فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية في الكويت ومركز
ب ــرومـ ـيـ ـنـ ـي ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي ع ـلــى
تحقيق ذلك".

ديوان بوخمسين
يعتذر عن عدم
استقبال رواده

الرمح :قراءة القرآن الكريم حماية في الدنيا وفوز في اآلخرة
●

محمد راشد

افـتـتــح مـئــات المصلين ص ــاة الـقـيــام فــي بــدايــة
العشر األواخ ــر مــن رمـضــان لليلة  ،21فــي المسجد
الكبير ،حيث َّأمهم في الصالة القارئ أحمد النفيس
في الركعات األربع األولى ،والقارئ ماجد العنزي في
األربع األخرى.
م ــن جـهـتـهــا ،اسـتـضــافــت الـلـجـنــة اإلعــام ـيــة في
المسجد الكبير الخطيب في "مساجد اللغة اإلنكليزية"
في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أحمد الرمح في
برنامج "في رحاب الليالي العشر" بالتعاون مع قناة
إثراء في تلفزيون الكويت ،والذي أكد ان "التكنولوجيا
الحديثة سهلت علينا الكثير مــن ش ــؤون حياتنا،
لكنها ســاح ذو حــديــن" .ودع ــا الــرمــح إلــى ضــرورة
"التأكد من األحــاديــث قبل توزيعها ،وذلــك لضمان
ً
صحتها من المراجع الموثوقة" ،مبينا أن ذلك يعتبر
ً
ً
ً
"أمرا هينا متاحا للجميع ولله الحمد وفق معطيات
التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أنه من "الواجب على المسلم أن يحرص
على قراءة القرآن الكريم ألنه حماية في الدنيا وفوز
في اآلخــرة ولنا في الــرســول صلى الله عليه وسلم
أسوة حسنة ،إذ كان عليه الصالة والسالم يحرص
على ق ــراءة وتــدبــر الـقــرآن الكريم ،السيما انــه مليء

بــالـفـضــائــل ال ـتــي ال تـعــد وال ت ـح ـصــى" ،داع ـي ــا إلــى
"مواصلة قراءة القرآن حتى بعد رمضان بتدبر حتى
نتعلم منه منهج حياتنا ،لما يشمله مــن فضائل
عظيمة ،فهو الصالح لكل زمان ومكان".
بدوره ،قال مدير لجنة الدعوة االلكترونية في لجنة
التعريف باإلسالم عبدالله الدوسري ،ان "فكرة الدعوة
ً
االلكترونية التي اتبعتها اللجنة ،تأتي تماشيا مع
تقدم التكنولوجيا وتطورها ،إذ بدأت اللجنة عملها
المستقل الذي يخاطب الجمهور بأكثر من  100لغة
ولهجة محلية مختلفة على مواقعها ،حتى بلغ عدد
المستمعين لإلذاعة الخاصة باللجنة أكثر من 28
مليون مستمع خالل  3سنوات".
وأض ــاف ال ــدوس ــري أن اللجنة تتميز بتوظيف
المسلمين ال ـجــدد ،وه ــو مــا يدفعهم إل ــى مــزيــد من
العمل ،ألنهم عاشوا المرحلتين األولى قبل إسالمهم
والمرحلة الثانية بعد اعتناقهم لإلسالم ،فأصبحوا
يمارسون أعمالهم بالدعوة بحماس كبير.
بدورها ،أوضحت رئيس شعبة اإلعالم في المسجد
الـكـبـيــر س ــارة الـمـحـمــد أن "ه ـنــاك خــواطــر إيمانية
وفعاليات مخصصة للنساء في العشر األواخر ،تشمل
ً
دروســا ومواعظ عن حياة الرسول صلى الله عليه
وسلم والصحابة رضي الله عنهم والعلماء والمشايخ
الذين كان لهم دور كبير وبارز في التاريخ اإلسالمي".

جواد بوخمسين

اعتذر ديــوان بوخمسين في
ضاحية عبدالله السالم عن عدم
استقبال رواده بمناسبة العشر
األواخـ ـ ــر م ــن رم ـض ــان ،عـلــى أن
يعاود استقبالهم بعد العطلة
الصيفية.

«أمنية» يفوز
بجائزة السفارة
الفرنسية البيئية

«نماء» تنفذ مصرف والئم إفطار الصائم
بشراكة استراتيجية مع أمانة األوقاف
أع ـلــن مــديــر تـنـمـيــة ال ـم ــوارد
ال ـخ ـي ــري ــة فـ ــي م ــؤس ـس ــة ن ـمــاء
لـلــزكــاة والـتـنـمـيــة المجتمعية
في جمعية اإلصالح االجتماعي
م ـس ــاع ــد ال ــرخ ـي ــص أن "ن ـم ــاء"
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فـ ـ ــي مـ ـش ــروع ــاتـ ـه ــا
الـ ـخـ ـي ــري ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـط ــرح ـه ــا فـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
المبارك ،ومنها مشروع مصرف
والئم إفطار الصائم ،ومشروع
"تراهم بينا" لفك كرب المدينين
الذين يعانون أكثر من مشكلة
مالية أثقلت كاهلهم ،إضافة إلى
الديون المتراكمة واألسر األشد
حاجة وغيرها من المشروعات.
وأث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى الـ ـ ــرخ ـ ـ ـيـ ـ ــص ع ـل ــى
ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة بين
"ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء" لـ ـ ـل ـ ــزك ـ ــاة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
الـمـجـتـمـعـيــة واألم ــان ــة الـعــامــة
لـ ــأوقـ ــاف فـ ــي م ـ ـشـ ــروع والئـ ــم
إفـ ـط ــار ال ـص ــائ ــم والـ ـت ــي ت ـقــوم
ال ـمــؤس ـســة بـتـنـفـيــذهــا ف ــي 16
ً
م ــوقـ ـع ــا م ـن ـت ـش ــرة فـ ــي جـمـيــع
مـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ـك ــوي ــت ب ـم ـعــدل
ً
ً
 2408وجبات يوميا ،مبينا أن

أحد إفطارات «نماء»

إجمالي عدد الوجبات المتوقع
تنفيذها في هذا الشهر 72240
وجبة.
وأك ـ ــد ال ــرخ ـي ــص أن "ن ـم ــاء"
ً
تمضي قدما في تحقيق رؤيتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ــرام ـي ــة نحو
تفعيل دور ال ـشــراكــات مــع كل
المؤسسات والجهات والهيئات
ال ـمــان ـحــة ن ـحــو ت ـقــديــم ال ـعــون
والمساعدة والدعم للمحتاجين
والمعوزين والملهوفين.

و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ا لـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــق
االسـتــراتـيـجــي بـيــن المانحين
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـفـ ــذيـ ــن أم ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ــروري
لتحقيق أفضل النتائج بأفضل
الـ ـط ــرق ،لـ ــذا كـ ــان م ــن األه ـم ـيــة
بمكان تعزيز سبل الشراكة بين
"نماء" واألمانة العامة لألوقاف
من خالل المشروعات الخيرية
المختلفة ومنها مشروع إفطار
الصائم.

ح ـ ـصـ ــل مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع "أم ـ ـن ـ ـيـ ــة"
ال ـب ـي ـئــي ع ـل ــى ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
لـ ـج ــائ ــزة االل ـ ـت ـ ــزام ال ـت ـش ــارك ــي
"مــدن مستدامة" للعام الحالي،
والمقدمة من السفارة الفرنسية،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور الـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــرة مـ ـ ـ ــاري
مـ ــاسـ ــدوبـ ــو ،وال ـم ـن ـس ــق ال ـع ــام
المقيم لمكتب األ م ــم المتحدة
في الكويت د .طارق الشيخ ،إذ
تم تسلم الجائزة من مؤسسي
المشروع.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـج ــان ــب ،ع ـ ّـب ــرت
س ـنــاء ال ـغ ـمــاس م ــن مؤسسي
"أمنية" ،في تصريح صحافي،
عــن سعادتها بالحصول على
الجائزة من السفارة الفرنسية،
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـظ ــم لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ــى
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع مـ ـكـ ـت ــب األم ـ ــم
المتحدة بدولة الكويت.
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـغـ ـم ــاس إلـ ـ ــى أن
ج ـ ــائ ـ ــزة االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام الـ ـتـ ـش ــارك ــي
تعتبر إلحاقا ألهــداف التنمية
المستدامة واتفاقيات باريس
بشأن المناخ ،وتقديرا ألعمال
المجتمع المدني الكويتي بهذا
الشأن.

ةديرجلا
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وحشية العلمانية الفرنسية
وخطرها على الكويت

ً
ّ
عقلنة السنة النبوية أوال ()2
ّ
ذكــرت سابقا ،أن عقلنة السنة ،تعني
عدم االكتفاء بصحة اإلسناد ،بل إعمال
الـمـنـهــج الـعـقــانــي ف ــي ال ـن ــص ،بتفعيل
منهج نـقــد ا لـمـتــن ،و ف ــق المعايير التي
وض ـع ـهــا ع ـل ـمــاء ال ـح ــدي ــث (أال يـنــاقــض
كتاب الله تعالى ،أو المنطق السليم ،أو
العلم المقطوع بــه ،أو الــواقــع المشاهد
والـ ـمـ ـلـ ـم ــوس ،أو ال ــواقـ ـع ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
الثابتة ،أو القيم األخالقية) ،وألي قارئ
لكتابه تعالى ،ومتدبر آلياته ،أن يخضع
المرويات الحديثية لهذا المنهج.
وبناء عليه ،فكل ما ينسب إلى القرآن
بالنقص أو الزيادة أو النسخ أو سقوط
آيات أو نسيانها ،مثل :أنه عليه الصالة
ً
والسالم "سمع رجال يقرأ من الليل ،فقال
يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت
أنسيتها مــن ســورة كــذا وك ــذا" ،ال يمكن
قبوله ولو ورد في الصحيحين ،بعد قوله
تعالى "سنقرئك فال تنسى".
كما أستبعد كــل مــا يناقض طبيعة
صــاحــب الــرســالــة وس ـجــايــاه ،فــا يعقل
مــا نسب إلــى مــن وصفه المولى تعالى
بأعظم وصف يحظى به بشر "وإنك لعلى
خلق عظيم" ،من مرويات تصوره رجال
ً
"مــول ـعــا" بــالـنـســاء ،هـمــه "الـ ـط ــواف على
زوجاته ،اإلحدى عشرة في ساعة واحدة"!
ثم لم يكفهم ذلك ،حتى نسبوا إليه "مرت
بي فالنة ،فوقع في قلبي شهوة النساء،
فأتيت بعض أزواجي ،فكذلك افعلوا"!! كل
ذ لــك مما يستبعده العقل على من همه
أعباء الرسالة ،وتدبير أمور المسلمين.
ً
ً
عقلنة النص أوال ،ولو كان مخرجا في
صحيحي اإلمامين العظيمين :البخاري
ومسلم ،رحمهما المولى تعالى.

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

ونحن غير ملزمين بالمرويات التي
ً
صورت الرسول "عدوانيا" يشن الغارات
ً
طـلـبــا للغنائم " بـعـثــت بالسيف وجعل
رزقي تحت ظل رمحي" ،حديث مكذوب
أشبه بأن يكون من وضع قاطع طريق،
ويكذبه قوله تعالى "و مــا أر سـلـنــاك إال
رحمة للعالمين".
ً
ونضيف هنا :أ نــه ،غير مقبول عقال
بـعــد أن ق ــال ال ـق ــرآن ال ـكــريــم عـلــى لـســان
نبينا "ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت
م ــن ال ـخ ـيــر" ،ال ـم ــروي ــات الـمـتـكــاثــرة عن
الـ ـفـ ـت ــن وال ـ ـمـ ــاحـ ــم وأش ـ ـ ـ ـ ــراط ال ـس ــاع ــة
وال ــدج ــال ،وال ـم ـهــدي ال ــذي ي ـخــرج آخــر
ال ـ ــزم ـ ــان ،وب ـح ـس ــب ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ــذي
ترسمه المرويات ،فإن المهدي يعتصم
بـ ــال ـ ـحـ ــرم ،ويـ ـب ــايـ ـع ــه ال ـم ـس ـل ـم ــون بـيــن
الركن والمقام ،ويأتي جيش من تبوك
لمحاربته فيخسف بــه ،ثــم يــذ هــب إ لــى
الـمــديـنــة ويـقـتــل ال ــدج ــال ،وي ــذه ــب إلــى
فلسطين فيقتل اليهود ،ويأتي عيسى
عـلـيــه ال ـس ــام فـيـكـســر الـصـلـيــب ويـقـتــل
الخنزير ،ثم يذهبون إلى الشام فيصلون
في المسجد النبوي ،وتقوم القيامة!
العمل الدرامي اإلبداعي (العاصوف)
صور حركة جهيمان العتيبي وجماعته
(ا لـسـلـفـيــة ا لـمـحـتـسـبــة) ا ل ـتــي تملكتها
عـ ـقـ ـي ــدة الـ ـمـ ـهـ ــدي وتـ ـجـ ـسـ ــده ف ـ ــي أح ــد
ً
أ فــراد هــا ،وطبقا للسيناريو الحديثي،
اقتحموا بيت ا لـحــرم  20نوفمبر1979
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــوا ظـ ـ ـه ـ ــور ال ـ ـم ـ ـهـ ــدي ووج ـ ـ ــوب
مـبــايـعـتــه ،واع ـت ـص ـمــوا ب ــه وبــالــرهــائــن
ً
الـمـعـتـمــريــن  14ي ــوم ــا ،وقـتـلــوا وعــاثــوا
ً
فـســادا  ،حتى تــم قتل المهدي المزعوم
وجـمــاعـتــه ،وت ـحــريــر بـيــت ال ـلــه تـعــالــى،

وهـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ذهـ ـ ـ ــب ج ـ ـه ـ ـي ـ ـمـ ــان وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
الـ ـمـ ـه ــووس ــون ب ــالـ ـمـ ـه ــدي الـ ــذيـ ــن مـعــه
ض ـح ــاي ــا (ع ـق ـي ــدة الـ ـمـ ـه ــدي) ومـ ــا أك ـثــر
ال ـم ـهــووس ـيــن بـ ــه ،وال ـم ــدع ـي ــن ظ ـه ــوره،
وال ـنــاظــريــن خ ــروج ــه عـلــى م ــر الـتــاريــخ
اإلسالمي!
يكفينا قول المولى تعالى أن رسولنا
ال يعلم المغيبات لدحض كل األحاديث
التي تتنبأ بأحداث مستقبلية ،وللحكم
عـلــى أح ــادي ــث الـفـتــن وأش ـ ــراط الـســاعــة
بأنها معلولة.
هـ ـ ــؤالء ّالـ ـشـ ـب ــاب ،ه ــم ض ـح ــاي ــا ع ــدم
عقلنة السنة ،ولو عقلنوها على ضوء
ْ ْ
ـخ ــزي
الـ ـق ــرآن ،لـجـنـبــوا أنـفـسـهــم ذل ــك ال ـ ِ
الـعـظـيــم ،وألدرك ـ ــوا أن ــه ال يـعـلــم الغيب
إال المولى تعالى ،و قــد صــرح رسولنا
بـ ــأنـ ــه ال ي ـع ـل ــم الـ ـغـ ـي ــب ،وبـ ـ ـن ـ ــاء ع ـل ـيــه:
ال مـ ـه ــدي ي ـن ـت ـظ ــر بـ ـع ــد مـ ـحـ ـم ــد ،عـلـيــه
الـصــاة والـســام ،خير البشر ،كما قال
بصدق فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد
آل مـحـمــود ،رئـيــس الـمـحــاكــم الشرعية
وال ـش ــؤون الــديـنـيــة بــدولــة ق ـطــر ،رحمه
المولى تعالى.
ً
خـ ـ ـت ـ ــام ـ ــا :لـ ـ ــو فـ ـعـ ـلـ ـن ــا مـ ـنـ ـه ــج ال ـن ـق ــد
العقالني ،وتفهمنا النص النبوي ،في
ـوابــت العلم،
ضــوء نـصــوص ال ـقــرآن ،وثـ ّ
وب ــراه ـي ــن ال ـم ـن ـطــق ،ل ـح ـصــنــا شـبــابـنــا
مــن آف ــات الـتـطــرف ،وجـنـبــاهــم التهلكة،
ووظفنا طاقاتهم في التنمية واإلنتاج
والكشف واالبتكار ،وحفظنا أمن دولنا
ومجتمعاتنا.
*كاتب قطري

جاي فيرهوفستات*

كارل مانالن*

التصويت للشعبويين تصويت لبوتين

االستثمار في صحة األفارقة

لن يتسنى لنا الحفاظ على قدرتنا على
التحكم في مستقبل أوروبا في عالم
يتسم بديناميكيات القوة السريعة
التحول إال من خالل العمل معا،
ولكي تحصل على مقعد على الطاولة
الدولية بجانب الواليات المتحدة،
والصين ،والهند ،يتعين على أوروبا أن
تتحدى أوال روسيا بوتين.
فــي الـثــامــن عـشــر مــن مــايــو ،الـتـقــى زعـمــاء
اليمين األوروبـ ــي فــي ميالنو للمشاركة في
تجمع حاشد قبل انتخابات البرلمان األوروبي
هذا األسبوع ،كان بين الحضور مارين لوبان
زعيمة الحشد الــوطـنــي فــي فــرنـســا ،وخيرت
فيلدرز من الحزب الهولندي من أجل الحرية،
وممثلون من حزب الشعب الدنماركي ،وحزب
الفنلنديين ،وحــزب البديل مــن أجــل ألمانيا،
والـ ـح ــزب ال ـقــومــي الـفـلـمـنـكــي ،وان ـض ـمــت كل
هــذه األح ــزاب تقريبا إلــى التجمع البرلماني
اليميني الجديد الذي يخطط له نائب رئيس
الوزراء اإليطالي ماتيو سالفيني تحت مسمى
التحالف األوروبي للشعوب واألمم.
ف ــي ال ـت ـج ـمــع ال ـح ــاش ــد ف ــي م ـي ــان ــو ،ســدد
سالفيني كل الخانات الشعبوية واليمينية،
واص ـف ــا االن ـت ـخــابــات ال ـقــادمــة بــأنـهــا "لحظة
تاريخية لتحرير القارة من االحتالل الغاشم
الذي نظمته بروكسل لسنوات عديدة من ِق َبل
خونة" .وأعلن سالفيني أن المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل ،والرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون ،ورئيس المفوضية األوروبـيــة جان
كلود يونكر ،ومحب الخير جــورج ســوروس
"عـمـلــوا عـلــى بـنــاء أوروبـ ــا الـهـجــرة الجامحة
المفرطة التمويل" .وفوق كل هذ ،قال سالفيني
ألحد مقابليه في وقت الحق إنه كان "في انتظار
نايجل فاراج" ،زعيم حزب الخروج البريطاني
الجديد في المملكة المتحدة ،لكي ينضم إليه
في البرلمان األوروبي".
لكن سالفيني وحـلـفــاءه الـجــدد ينتظرون
أيـ ـض ــا -أو ب ـش ـكــل أك ـث ــر دقـ ــة ي ـس ـه ــرون على
خدمة -شخصية أخرى ،فإلى جانب تشككهم
في أوروبا وكراهيتهم لألجانب ،يتوحد زعماء
اليمين الشعبوي فــي أوروب ــا حــول االفتتان
بالرئيس الــروســي فالديمير بوتين ،وتبدو
تصريحاتهم العامة وكأنها صــادرة مباشرة
عــن الكرملين ،حيث ال ينقطع محبو بوتين
عن الشكوى مما يسمى "نخبة بروكسل التي
تقودها واشنطن" .وكما حدث في االستجابة
لعدم ليبرالية رئيس الوزراء المجري فيكتور

ال حياء في الغش

aeansari@qu.edu.qa

د .عبدالحميد األنصاري*

أحمد باقر
تفتخر بريطانيا بأنها دولة متعددة األعراق مع علمانيتها ،فتسمح
بالتالي لمعتنقي مختلف الديانات بحرية ممارسة شعائرهم وارتداء
مختلف أزيائهم في الشارع وفي أماكن العمل ،في حين تمارس فرنسا
أقسى أنواع االضطهاد والضغط المعنوي والمادي لمحاصرة أي مظهر
غير علماني ألنه حسب تعبيرهم ال يتفق مع نمط الحياة العلمانية
الفرنسية ،وآخر ما تفتقت عنه العبقرية الفرنسية هو قانون ّ
صوت
عليه مجلس الشيوخ بأغلبية  185ضد  100قبل أيام يمنع األمهات
ً
المحجبات من مرافقة أبنائهن في الرحالت المدرسية ،وطبعا فإن
حجتهم معروفة وهي الحفاظ على بيئة الحياة العلمانية الفرنسية،
وهذه الحجة هي عقيدة األغلبية المسيطرة هناك.
وفور قراءتي لهذا الخبر قفزت إلى ذهني مناظرة أرسلها لي صديق
األسبوع الماضي شارك فيها هو مع إحدى السيدات الكويتيات ،حيث
طالبت هي بأن يبقى الدين في الحدود الشخصية ،وعدم إدخال الرأي
الشرعي في إدارة الدولة ،ورفضت أن يدخل أي شخص مجلس األمة
(ويحط) قوانين تؤثر في الحريات مثل منع الكتب ،وطالبت أن يبقى
دور رجال الدين في الخطب والنصائح ال في فرض القوانين في مجلس
األمة ،ورفضت أن تشرع أي مجموعة من الناس قوانين تؤثر في حريتها.
وبصراحة ال أدري كيف فات على الدكتورة ما أقدمت عليه كثير من
الدول العلمانية مثل فرنسا من منع ارتداء بعض المالبس الشخصية
في سبيل الحفاظ على علمانيتها ،أليست هذه صورة لتشريع قامت
به مجموعة من الناس حسب تعبير الدكتورة الكويتية ضد حرية
اآلخرين؟ وامتد منع فرنسا وغيرها ليشمل حتى تجريم نشر الكتب
التي تناقش مدى صحة مبالغات الهولوكوست وكذلك أزياء النساء
في الشارع وعلى البالج ،وازداد االضطهاد فيها ليصل إلى منع حرية
ً
تعبير أي إنسان عن رأيه بشأن حقيقة إبادة األتــراك لألرمن ،وأخيرا
ً
فرضت مجموعة من المشرعين الفرنسيين ( 185صوتا) رأيها على
ماليين األمهات الفرنسيات المسلمات وتم منعهن من مرافقة أبنائهن.
وكل هذه الممنوعات وغيرها تمت بالحجة أو العقيدة نفسها وهي
الحفاظ على علمانية الحياة الفرنسية والمجتمع العلماني.
لذلك كــان على صديقي أن يبين أننا أحــق من فرنسا في الحفاظ
العربي المسلم ،وأن يشرح حديث
على قيمنا وثوابتنا في مجتمعنا ّ
النبي ،صلى الله عليه وسلم ،الذي مثل المجتمع بالسفينة التي أراد
بعض راكبيها ممارسة حريتهم بخرقها لشرب الماء ،فكان هذا الخرق
سببا في غرقها.
كما كــان على صديقي أن يــرد على الــدكـتــورة ببيان أن مــن أعظم
واجبات الدولة اإلسالمية التي ينص دستورها على أن دينها اإلسالم
هو الحفاظ على المظاهر والشعائر اإلسالمية األصيلة ،ونقلها للنشء
في التعليم واإلع ــام ،خاصة في الكويت التي نص دستورها على
تحميل المشرع أمانة األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية ما وسعه ذلك.
ومثل البرلمان الفرنسي الــذي أصــدر تشريعات علمانية ملزمة
بشأن مالبس النساء ومقيدة لحرية الرأي ،فإن على البرلمان في الدولة
اإلسالمية أن يصدر التشريعات اإلسالمية التي تحافظ على البيئة
الحياتية اإلسالمية ،وتحارب المنكرات والقيم الدخيلة ،أما الحرية
الشخصية فتمارس إمــا فــي البيوت أو فيما يسمح بــه القانون من
ممارسات مقننة وفق ما بينه الدستور ونصت عليه أحكام المحكمة
الدستورية ،فال يوجد حرية مطلقة في أي بالد في العالم.
لذلك فالعجب كــل العجب حتى فــي محاولة التفوق على فرنسا
بموافقة اللجنة التشريعية في مجلس األمة على اقتراح قانون إلغاء
الرقابة المسبقة على الكتب ،ومطالبة بعض الـنــواب بإلغاء قانون
الجرائم اإللكترونية رغم ما قد يحتويه بعضها من مخالفات شرعية
وقانونية وأخالقية خطيرة من شأنها أن تذهب بما تبقى من بيئتنا
اإلسالمية المحافظة.
ً
* أخيرا أتقدم بكلمة شكر كبيرة لكل المتابعة والتأييد الذي تفضل
به كثير من إخواني القراء بشأن مقالتي السابقة "فرحة المخلفين عن
الصحوة باعتذار عايض" ،وأخــص بالثناء الدكتور نايف العجمي
واألخ مشاري حمود العميري واألخ فيصل المطر على ما تفضلوا به
المباركة على الشباب،
من كلمات قيمة ومنصفة إليجابيات الصحوة ّ
وإرشادهم للدين الحنيف في ضوء الكتاب والسنة ومحاربة البدع
والمنكرات والتطرف واإلرهاب ،والحمد لله رب العالمين.
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أوربــانُ ،س ِمح للشراكة بين اليمين األوروبــي
والكرملين بالتفاقم لفترة طويلة للغاية.
لسنوات ،راقبت أعضاء البرلمان األوروبي
من اليمين المتطرف وهــم يصوتون ضد أي
قــرار برلماني لالتحاد األوروب ــي ربما يمكن
اعتباره "معاديا لروسيا" ،حتى إن كان يقضي
بــإدانــة الكرملين بسبب جريمة مثل الهجوم
بالسالح الكيماوي فــي ســالــزبــوري بإنكلترا
في العام المنصرم .لقد تحول ف ــاراج وغيره
من "الوطنيين" الزائفين ،بما في ذلك أعضاء
البرلمان األوروبــي من حزب الرابطة بزعامة
سالفيني ،إلــى طــابــور خــامــس روس ــي داخــل
ُ
االتحاد األوروبي .وإذا انت ِخبوا بأعداد كبيرة
هذا األسبوع ،فمن المؤكد أنهم سيستمرون
فــي تأييدهم للكرملين ،وسيبذلون قصارى
جهدهم لتقويض قدرة أوروبا على االستجابة
للتحديات الـمـشـتــركــة ،وبــالـتــالــي جــر الـقــارة
بأسرها إلى الوراء.
فــي مـقــابــل خــداعـهــمُ ،ع ـ ِـرض عـلــى الساسة
الـيـمـيـنـيـيــن الـمـتـطــرفـيــن ف ــي أوروبـ ـ ــا تمويل
حمالتهم من ِق َبل كيانات روسية ،فضال عن
المساعدة من ِق َبل المتصيدين وخبراء الدعاية
فــي وســائــط الـتــواصــل االجتماعي الــروسـيــة.
منذ عام  ،2014تلقى حزب لوبان الماليين في
هيئة قــروض من بنك روســي؛ وقيل إن حزب
سالفيني ُع ـ ِـرض عليه نحو  3ماليين يــورو
( 3.4ماليين دوالر أميركي) لخوض انتخابات
البرلمان األوروبي هذا العام .وفي هذا الشهر،
أطلقت اللجنة االنتخابية في المملكة المتحدة
تحقيقا في تصرفات حزب بريكست ،في أعقاب
مـطــالـبــة رئـيــس ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي السابق
غ ـ ــوردون بـ ــراون فـ ــاراج عـلـنــا بــاإلف ـصــاح عن
مصادر تمويله.
ُ َ
في وقــت أقــرب إلــى الزمن الحاضر ،ض ِبط
نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان
شتراخه من حزب الحرية اليميني المتطرف
وه ــو يـلـتـمــس ف ــي مـقـطــع ف ـيــديــو الـمـســاعــدة
االنتخابية من روسيا في مقابل عقود حكومية.
اآلن ،انهارت الحكومة النمساوية ،ولكن هناك
من األسباب الوجيهة ما يجعلنا نعتقد أن هذه
المقايضة الوقحة ليست سوى غيض من فيض
على مستوى أوروبا بالكامل.
ل ـقــد س ــاع ــدت األم ـ ـ ــوال ال ــروس ـي ــة ،وال ــدع ــم
الــروســي ،والـتــدخــل فــي االنـتـخــابــات مــن ِق َبل
روس ـ ـيـ ــا ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي ت ـم ـك ـيــن ال ـش ـع ـبــوي ـيــن
والقوميين في أوروبــا من قطع شوط طويل.
فـفــي إيـطــالـيــا ،بـعــد انـضـمــامــه إل ــى االئ ـتــاف
الحاكم كشريك أصغر ،أصبح حــزب الرابطة
اآلن الحزب المسيطر في إيطاليا .وفي المملكة
المتحدة ،نجح فاراج ،ومعه بوريس جونسون
وغ ـيــره مــن أن ـصــار ال ـخ ــروج الـبــريـطــانــي ،في
إخراج بالده من االتحاد األوروبي .وفي فرنسا،

أصبحت لــوبــان سياسية تنتمي إلــى التيار
الرئيس ،وهــو الشيء الــذي ما كــان ليحلم به
حتى والدها الزعيم اليميني المتطرف جان
ماري لوبان.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،فــي ال ـب ـلــدان حـيــث حقق
رســل بوتين الـقــدر األكـبــر مــن النجاح أصبح
الناخبون أكثر استقطابا من أي وقت مضى،
ومنذ االستفتاء للخروج من االتحاد األوروبي،
ان ـهــار نـظــام األحـ ــزاب التقليدي فــي المملكة
المتحدة ،ودخلت البالد في حرب ثقافية شاملة
ُ
ظهر أي عالمات على االنحسار .فقد خسرت
ال ت ِ
مقعدها على الطاولة األوروب ـيــة ،وأصبحت
أشبه بغالف خارجي لذاتها السابقة .وعلى
سبيل االستعارة من هنري كيسنجر ،عندما
تحتاج حكومة الواليات المتحدة أو حكومة
الصين إلى االتصال بأوروبا ،فعليها أن تطلب
رقم باريس أو برلين ،ولكن ليس لندن.
ال مجال للخطأ هنا :إن تقسيم المجتمعات
ال ـغ ــرب ـي ــة وت ــأل ـي ـب ـه ــا ع ـل ــى ب ـع ـض ـهــا بـعـضــا
ه ــو ال ــرك ـي ــزة األس ــاس ـي ــة ال ـتــي تـسـتـنــد إليها
االسـتــراتـيـجـيــة األم ـن ـيــة ال ــروس ـي ــة .وال ـس ــؤال
المطروح على ال ــدول األوروب ـيــة األخ ــرى اآلن
هو ما إذا كانت ستحذو حذو المملكة المتحدة
عـلــى م ـســار الـغـضــب ال ـعــاجــز وتــدم ـيــر ال ــذات
الوطنية .في نهاية المطاف ،لن يحدد بوتين
مستقبل أوروبا والغرب؛ بل نحن من سيتولى
هذه المهمة ،بدءا بالناخبين األوروبيين الذين
ذهبوا إلى صناديق االقتراع هذا األسبوع.
رســالـتــي إلــى ه ــؤالء الناخبين بسيطة :ال
تـتـحــولــوا إل ــى دمـيــة أخ ــرى مــن ُدم ــى بوتين،
عندما تدلون بأصواتكم ،افتخروا بهويتكم
األوروبية .صوتوا من أجل تجديد المشروع
األوروب ــي ،وليس تدميره .هــذه هي فرصتنا
إلظ ـه ــار قــدرت ـنــا عـلــى ال ـص ـمــود ف ــي مــواجـهــة
حرب الظل الطويل التي يشنها الكرملين ضد
االتحاد األوروبي ،واآلن حان الوقت للدفاع عن
الوحدة ،والحكم الديمقراطي ،ضد فساد اليمين
األوروبي ووالءاته المنقوصة.
لــن يتسنى لنا الـحـفــاظ على قــدرتـنــا على
التحكم فــي مستقبل أوروب ــا فــي عــالــم يتسم
بديناميكيات القوة السريعة التحول إال من
خ ــال الـعـمــل مـعــا ،ولـكــي تحصل عـلــى مقعد
على الطاولة الدولية بجانب الواليات المتحدة،
والصين ،والهند ،يتعين على أوروبا أن تتحدى
أوال روسيا بوتين.
* رئيس وزراء بلجيكا األسبق ،وهو
رئيس مجموعة تحالف الليبراليين
والديمقراطيين من أجل أوروبا في
البرلمان األوروبي.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

زوايا ورؤى

إن وجود نظام قوي
للرعاية الصحية
شرط أساسي للتنمية
االقتصادية ،ولكن ال يمكن
التنبؤ بالمساعدات اإلنمائية
المخصصة لقطاع الصحة
في إفريقيا حتى نتمكن من
دعم أنواع االستثمارات
الطويلة األجل الالزمة.

استيراد
األدوية يكلف
إفريقيا ما
يقدر بنحو 14
مليار دوالر
سنويا

شاهدت قبل أيام فيديو الشباب الصغار وهم يدافعون عن "حقهم"
في الغش في االمتحان على اعتبار أن هذا هو السائد منذ وعوا على
الدراسة في المدارس الحكومية ،وأن المدرسين كانوا "يساعدونهم"
في االمتحانات بتزويدهم ببعض اإلجابات .أحد الشابين الصغيرين
ً
المتحدثين قال إنه وحيد والديه ويحتاج أن يتخرج ،وأنه تعب جدا
ً
من موضوع الدراسة هــذا .الفيديو كله مهم جــدا في اعتقادي لما
يمثله من انعكاس واضح لنظام المجتمع الكويتي ككل.
والغش إدمان ،مثله مثل كل ممارسة مريحة في الحياة ،ومن يبدأ
ً
بالغش مرة ويرى سهولة النتائج ،يصعب عليه جدا أن ينقطع عن
ً
هذه الممارسة خصوصا في غياب التداعيات المستحقة .عندنا
في الكويت ال تغيب التداعيات فقط ،ولكن يحضر التشجيع ،بل
يبرز المدافعون عــن الممارسة ،وال ننسى اعتصام األهــالــي قبل
ً
فترة دفاعا عن أبنائهم مرتكبي الغش ،وتصريح أحدهم بأن الكل
ً
تقريبا يغش مما يحول الممارسة لحالل بالل ،أليست القاعدة أن
إذا عم الظلم فهو عدل؟
ً
ولقد ضربت هذه الممارسة جذورها عميقا في مجتمعنا بدليل
ً
بروزها في أكثر من مجال ،وخلقها مشاكل قاهرة ومحرجة جدا
يمكن لها أن تتسبب في هدم البنية التحتية للمجتمع بأكمله .الغش
في االمتحانات على كل المستويات الدراسية هي المشكلة التعليمية
األولى عندنا في الكويت ،وتزوير الشهادات العليا هي الفضيحة
األكبر عندنا في الكويت ،واستخراج الطبيات المزورة هي المعضلة
األكـثــر عـســارة على الضبط عندنا فــي الكويت ،وتــزويــر األبحاث
ً
العلمية هي الكارثة األكثر إحراجا عندنا في الكويت ،والواسطات
هي المخرب األول ألماكن العمل والصانع األول للفشل والمهرب
األول للكفاءات من الكويت ،واشـتــراط توقيع الـبــدون على صحة
المعلومات في بطاقاتهم قبل أن يرونها هو المعطل األول لحيوات
وحقوق الفئة األضعف من الناس في الكويت وهكذا ،نالحظ أن أكبر
مشاكلنا الحالية ،بخالف الفساد المالي الذي يعتبر من عاداتنا
وتقاليدنا ،هي مشكلة الغش على كل المستويات والصعد ،والتي
ً
ً
ً
ترتبط طبعا ارتباطا وثيقا بالفساد والحرمنة ،وكمالحظة جانبية،
الحظوا الطرق التي تحاول بها الحكومة في كل مرة حل المشكلة،
ً
ً
مثال تحديدا عدد الطبيات التي يصرفها الطبيب ،هي طرق كلها ال
تخلو من الفكاهة ،وكلها تعاني المشكلة ذاتها :الغش في الحلول.
ً
وعودة للفيديو ،أجده فعال مرآة لواقعنا بداية من واقع التعليم في
ً
أول مراحله ،ووصوال الى واقع نظامنا الحكومي في أرفع مقاديره،
ً
ً
ً
فنحن أوال قــد اعتمدنا الغش أسـلــوبــا مــا عــاد حتى مستنكرا أو
ً
مخفيا ،المسألة اآلن أصبحت "عيني عينك" لحد أن اإلنسان الملتزم
أصبح "معقدا ومحبكها زيــادة عن اللزوم" ،حتى أننا وصلنا الى
ُ
أن تطلب منك الواسطة بكل صراحة إذا ما تقدمت لوظيفة أو أردت
إنهاء معاملة أو حتى احتجت لموعد طبي في مستشفى حكومي،
ً
بل لقد وصلت بنا الحال الــى الخروج اعتصاما "مــن أجــل الغش"
ً
ودفاعا عن الغشاشين ،فأي خطأ ارتكبه الشابان صاحبا الفيديو
وأي توجه مغاير اتخذاه؟
المثير لالهتمام كذلك استخدام أحد الشابين منطق أنه وحيد
والديه ،وهذا المنطق الذي يجر الظروف االجتماعية ويدخل الطبيعة
األسرية في حيز العلم والعمل هو منطق قبلي عشائري بحت ،يعكس
بكل بساطة الطبيعة القبلية لدولة الكويت ،التي تبدو في الظاهر
كدولة مدنية مقامها المؤسسات والوزارات والقوانين المدنية ،في
حين أنها في الباطن دولة تنظمها العالقات االجتماعية والظروف
األسرية والقوى العشائرية التي تحكم كل شيء وأي شيء.
ذات زمن كان من يغش منا ال يخشى المدرسة في المقام األول ،بل
يخشى والديه اللذين سيأكالنه بأسنانهما ليس الرتكابه "فاحشة"
تعليمية فقط ،ولكن لما تسبب به من حرج عظيم لهما ،وفي هذا
الزمن ،ال يسامح الــوالــدان فقط ،وال يقبالن بالممارسة فقط ،هما
ً
يخرجان اعتصاما للدفاع عــن حــق ابنهما بالغش ،مرحلة غير
مسبوقة من قلة الحياء ،فهل من لوم على هذين الشابين وعلى بقية
األبناء والبنات وهم يتفننون في خلق طرق غش عظيمة التطور
ً
والذكاء؟ إذا كان الغش مثبتا عندنا تاريخيا وعلى المستوى العام
من  ،1967فكيف سنقول اليوم عيب للصغار؟

يمثل القطاع الصحي في إفريقيا فرصة استثمار
هائلة ،تقدرها لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا
بقيمة  66مليار دوالر سنويا ،ومع ذلك يواصل القادة
األفارقة والمانحون مناقشة أنظمة الرعاية الصحية في
إفريقيا من حيث فجوات التمويل ،وفي الواقع ،ستسد
هذه الفجوات ،عندما ُينظر إلى إفريقيا على أنها وجهة
استثمارية ال وجهة للمساعدات الخارجية.
إن وجود نظام قوي للرعاية الصحية شرط أساسي
للتنمية االقتصادية ،ولكن ال يمكن التنبؤ بالمساعدات
اإلنمائية المخصصة لقطاع الصحة في إفريقيا حتى
نتمكن مــن دعــم أن ــواع االسـتـثـمــارات الطويلة األجــل
الالزمة .إن استيراد األدوية ،على سبيل المثال ،يكلف
إفريقيا ما يقدر بنحو  14مليار دوالر سنويا ،ولن
تخفض تهيئة ال ـظ ــروف لتصنيع المستحضرات
الصيدالنية المحلية هذه الفاتورة فقط؛ بل ستخلق
أيضا  16مليون وظيفة( .هذا سبب آخر لدعم منطقة
التجارة الحرة القارية إلفريقيا .)AfCFTA ،ومع ذلك،
غالبا ما َّ
تقدم المساعدات وفقا لجداول زمنية محددة
في مدة ثالث سنوات ،دون أي ضمان بأنها سترسل
بالفعل عند الحاجة إليها لتمويل البرامج المخططة.
وبطبيعة الحال ،يمكن استخدام الـمــوارد العامة
المحلية لهذا الغرض ،ولكن نظرا للنمو االقتصادي
المنخفض ،وتكاليف خدمة الديون المرتفعة أصبحت
المساحة المالية للعديد مــن الحكومات اإلفريقية
م ـحــدودة ،ومــع ذل ــك ،مــع تركيز أكـبــر على النهوض
بتحصيل الضرائب ،سيكون لدى األفارقة فرصة أفضل
لزيادة عائداتهم المحلية .وغالبا ما تتأثر الميزانيات
بتغير القيادات السياسية واألولويات ،والتي يمكن أن
تحول دون استثمار ثابت وطويل األجل.
والنتيجة هي عدم اإلنفاق على الرعاية الصحية
في إفريقيا بما يكفي ،وهــذا أمــر مؤسف ،إذ في عام
 ،2015شكلت القارة  ٪2فقط من  9.7تريليونات دوالر،
وهي قيمة النفقات على الرعاية الصحية على مستوى
العالم ،مع أن إفريقيا تمثل  ٪16من سكان العالم،
و ٪26من عبء المرض على المستوى العالمي.
إن زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية في إفريقيا
ليست مسألة تكثيف المساعدات؛ إذ من الواضح أن
الكرم الخارجي بلغ حده ،فاألمر يتعلق بجعل الجهات
الفاعلة من القطاع الخاص -وخصوصا األفارقة -تغتنم
الفرص التجارية ذات الصلة.
وال ينبغي االستهانة بحجم هذه الفرص ،فالنمو
السكاني السريع ،إلى جانب طول أمد الحياة ،يدل على
أن احتياجات البلدان فيما يتعلق بالرعاية الصحية
سترتفع في السنوات القادمة ،ومع حلول عام  ،2030من
ُ
المتوقع أن تخلق نسبة  ٪14من فرص العمل في مجال
الصحة العالمية في إفريقيا ،وستصل قيمة أسواق
الصحة والرفاهية في القارة إلى  259مليار دوالر.
إن تلبية حــاج ـيــات س ـكــان إفــريـقـيــا الـمـتــزايــديــن
م ــن حـيــث الــرعــايــة الـصـحـيــة -وبــال ـتــالــي ض ـمــان أن
تتمتع القارة بقوة عاملة صحية من شأنها أن تدفع
بعجلة التحول االقتصادي -سيتطلب تمويال أكثر
قابلية للتنبؤ وأكثر استدامة ،وتمويال يعتمد على

استراتيجيات طويلة األجل وموثوقة .هنا ،يجب أن
يضطلع المغتربون األفارقة بدور قيادي.
وكما يبدو ،من المرجح أن تستخدم نفقات الرعاية
الصحية الممولة من المغتربين األفارقة لدفع الفواتير
الطبية ألحد األقــارب المرضى (أو على نطاق أوسع،
على االستهالك) ،بدال من أن تستثمر في تعزيز النظام
الصحي ،وسيتطلب هذا االستثمار تجميع الموارد
وتوجيهها (عبر وسـطــاء موثوقين) نحو مشاريع
يمكنها تلبية احتياجات مجتمعات بأكملها في أي
لحظة ،ويـفـتــرض ه ــذا تـحــول التركيز على الحلول
من أعلى إلى أسفل إلى تطوير أنظمة مرنة تبدأ على
مستوى المجتمع .وعلى سبيل المثال ،ستكون هناك
حاجة إلى مليوني عامل صحي محلي مع حلول عام
 2020لضمان حصول كل إفريقي على رعاية جيدة،
وهــذا ليس حــا جــديــدا ،إذ كــان العاملون فــي مجال
الصحة المحلية سبب نجاح الرعاية الصحية التي
ّ
والدي في ساحل العاج في الخمسينيات من
تلقاها
القرن الماضي ،ولكن نحتاج إلى تمويل يمكن التنبؤ
به لبناء نظام يمكنه تلبية احتياجات الرعاية الصحية
اليوم ،مع توفير مليوني وظيفة .وتشمل االستثمارات
األخرى المستهدفة إدارة األمراض ،وهي سوق تقدر
قيمتها بنحو  14مليار دوالر ،باإلضافة إلى مراقبة
المرضى عن بعد ،التي بدورها تقدر بقيمة  15مليار
دوالر .وكلما كانت بيئة االستثمار أكثر استقرارا ،كانت
الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أكثر استعدادا
لتمويل التدخالت الواسعة النطاق الــازمــة إلطالق
العنان لقدرات إفريقيا اإلنتاجية ،إن إنشاء مناطق
اق ـت ـصــاديــة خ ــاص ــة ،وال ـت ــي نـجـحــت ف ــي ب ـل ــدان مثل
إثيوبيا ،سيزيد من تعزيز القدرة على التنبؤ والثقة،
مما سيحدث المزيد من التقدم.
وفي الوقت الذي يستعد فيه القادة لجمعية الصحة
العالمية الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية
التي ستعقد فــي جنيف هــذا الشهر ،تجدر اإلشــارة
إلــى حــدود التنمية التي تعتمد على المانحين في
إفريقيا ،ولوضع األســس للتحول االقـتـصــادي -بما
فــي ذل ــك عــن طــريــق تطبيق اتفاقية الـتـجــارة الحرة
إلفريقيا -يجب على األفارقة في الداخل والخارج أن
يكثفوا من جهودهم.
وذكرنا الخبير االقتصادي ،جون ماينارد كينيز،
بــأنـنــا جميعا سـنـمــوت عـلــى ال ـمــدى الـبـعـيــد ،ولكن
االستثمار الصحي الطويل األمد يهدف إلى تحسين
مستوى المعيشة ،وهذا يعني أن أولئك الذين بدأت
حياتهم للتو سيكونون قادرين على بناء مستقبل أكثر
ازدهارا ،وضمان تمتع أجيال المستقبل أيضا بحياة
أطول وأكثر صحة وإنتاجية.
* زميل في مبادرة األصوات الجديدة لعام
 2016في معهد أسبن ،وكبير موظفي العمليات في
مؤسسة إيكوبانك.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.042

5.591

٤.720

2.586 2.933 3.287

أداء متذبذب ينتهي بمكاسب للبورصة والسيولة  18.8مليون دينار
أسهم البنوك تدعم مؤشر السوق األول وتراجع محدود لـ «الرئيسي»
علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـث ــاث ــة
ت ـبــاي ـنــا ف ــي ت ـع ــام ــات جـلـســة
امــس ،إذ ارتفع مؤشر السوق
ا ل ـعــام بنسبة  0.23فــي المئة
تعادل  12.64نقطة ،ليقفل على
مستوى  5591.58نقطة ،وسط
س ـي ــول ــة ب ـل ـغ ــت  18.8م ـل ـيــون
دينار ،وبكمية اسهم متداولة
بلغت  81.2مليون سهم نفذت
من خالل  3166صفقة.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
األول بـنـسـبــة  0.31ف ــي المئة
هــي  18.77نـقـطــة ،مقفال على
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  6042.02ن ـق ـط ــة،
ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  15.5مـلـيــون
دينار ،وبكمية اسهم متداولة
بلغت  37.2مليون سهم نفذت
عبر  1774صفقة ،بينما استقر
مــؤشــر الـســوق الرئيسي على
الـ ـل ــون االحـ ـم ــر بـ ـ ـ ـ ــ 0.01نـقـطــة

« :»otcتداول  15.5مليون
سهم بـ  458.5ألف دينار
شـهــدت منصة ت ــداوالت نـظــام خ ــارج المنصة ،المعروفة
اخـتـصــارا ب ـ ـ ( )otcفــي جلسات األسـبــوع المنتهي الخميس
الماضي ،ارتفاع حجم الـتــداوالت بتداول  15.5مليون سهم
بقيمة  458.5ألف دينار( ،نحو  1.5مليون دوالر) تمت عبر
 17صفقة.
وقــالــت «الـ ـم ــوازي دوت كـ ــوم» ،فــي تـقــريــر ل ـهــا ،إن شاشة
الصفقات الفورية سجلت أداء إيجابيا ،إذ بلغ حجم التداوالت
 284.3ألف سهم بقيمة  9.3آالف دينار (نحو  31.6ألف دوالر)
تمت عبر  5صفقات.
وأضافت أن الصفقات الخاصة سجلت أداء إيجابيا خالل
األسبوع ،إذ بلغت التداوالت نحو  15.2مليون سهم بقيمة
نحو  449.2ألف دينار (نحو  1.5مليون دوالر) تمت عبر 12
صفقة.

ليقفل على مستوى 4720.51
نـ ـقـ ـط ــة ،ب ـس ـي ــول ــة ب ـل ـغ ــت 3.2
ماليين ديـنــار ،وبكمية اسهم
م ـت ــداول ــة بـلـغــت  43.9مـلـيــون
س ـهــم ن ـف ــذت م ــن خـ ــال 1392
صفقة.

تذبذب وضعف
تذبذب أداء بورصة الكويت
خـ ـ ـ ــال أول تـ ـع ــا م ــا تـ ـه ــا فــي
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع االخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن ش ـهــر
رمـضــان أم ــس ،وبـعــد ان بــدأت
خضراء تراجعت بعض األسهم،
وتــأثــر الـســوق ليصبغ باللون
األح ـمــر وس ــط تــراجــع األسـهــم
القيادية مــا لبثت بعد انتهاء
حــوالــي ســاعــة ونـصــف إل ــى ان
ت ـب ــدأ ع ـم ـل ـيــات ش ـ ــراء ج ــدي ــدة،
وت ــرتـ ـف ــع االسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة،
خصوصا البنك الوطني الذي
أث ــر ع ـلــى بـقـيــة أس ـه ــم الـقـطــاع
لترتفع مؤشرات السوق األول،
وكــذلــك «بـيـتــك» وبـنــك بوبيان
ال ـ ـل ـ ــذان سـ ـج ــا ن ـ ـمـ ــوا ك ـب ـي ــرا،
وب ـ ـعـ ــض األس ـ ـ ـهـ ـ ــم مـ ـ ــن ق ـط ــاع
المصارف او السوق االول.
وف ــي الـمـقــابــل كــانــت هـنــاك
تـ ـ ـ ــداوالت ذات س ـي ــول ــة عــالـيــة
على سهم التجاري في السوق
الرئيسي لترفع سيولة القطاع
لتقترب من  1.5مليون دينار،
وكان على تراجع ،بينما استمر
تداول بقية أسهم القطاع على
ذات الوتيرة السابقة بسيولة
محدودة على معظمها تقريبا،
لتنتهي الجلسة على ارتفاعات
في مؤشر السوق العام واألول،
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ب ـن ـس ـبــة
محدودة.
ً
خـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــا  ،تـ ـ ـب ـ ــا ي ـ ــن أداء
مــؤشــرات أس ــواق دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ال ـمــال ـيــة،

وكـ ــان الـتـسـيـيــر بـشـكــل ه ــادئ
وبتغيرات محدودة عدا مؤشر
ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ،الـ ــذي بــدأ
ع ـل ــى ت ــراجـ ـع ــات م ــا ل ـب ـثــت أن
زادت وتـجــاوزت  2.5في المئة
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ســاع ـت ـيــن تـقــريـبــا
عـلــى تـعــامــات ال ـس ــوق ،وســط
عمليات بيع كثيفة كسر خاللها
مستوى  8800نقطة ،ولم تتغير
الحالة حتى مع نهاية تعامالت
بقية االس ــواق الخليجية ،ولم
يشهد تـطــورا يــذكــر حتى قبل
ساعة من نهاية تعامالته.
وكــانــت أسـعــار النفط أحد

اه ــم ال ـم ــؤث ــرات عـلــى االس ــواق
الـ ـمـ ـت ــراجـ ـع ــة ،حـ ـي ــث س ـج ـلــت
خـ ـس ــارة ك ـب ـيــرة خـ ــال جلسة
مـســاء الخميس بنسبة  5في
المئة هي الخسارة األكبر خالل
هذا العام ،وكسر برنت مستوى
ً
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دوالرا ق ـبــل أن ي ـع ــود ويـقـفــل
على  69دوالرا بنهاية االسبوع
خالل مساء الجمعة الماضي.

أداء القطاعات
م ــال ــت م ــؤش ــرات الـقـطــاعــات

ً
صناديق عقارية متداولة على أبواب السوق قريبا

ً
التزام بتوزيع  %90من األرباح فصليا
●

محمد اإلتربي

ً
يشهد ســوق الكويت حراكا
ً
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق وتـ ـس ــارع ــا بـيــن
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـنــاج ـحــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوق ف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ن ـح ــو إط ــاق
أدوات ج ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــدة و ح ـ ــد يـ ـ ـث ـ ــة
ت ـنــاســب تـطـلـعــات وط ـمــوحــات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـب ــاح ـث ـي ــن عــن
فرص ذات عوائد.
في هذا اإلطار ،وبعد الخطوة
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــادة والـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــة ل ـم ـلــف
صــانــع الـ ـس ــوق ،تـنـتـظــر شــركــة
استثمارية كبرى إطالق باكورة
الصناديق العقارية المتداولة
المدرة للدخل «.»REITS
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،أن ت ـلــك
األدوات الـجــديــدة سـيـكــون لها
دور ك ـب ـيــر فـ ــي ت ـغ ـيــر ال ـن ـظــرة
االستثمارية للسوق من ناحية
الـ ـتـ ـن ــوع والـ ـ ـف ـ ــرص ال ـم ـج ــدي ــة،

ف ـب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
ال ـص ـن ــادي ــق م ــن الـ ـمـ ـع ــروف أن
ً
دخ ـل ـه ــا ي ـع ـت ـمــد أسـ ــاسـ ــا عـلــى
اإليجار ،ثم يتم توزيع األرباح
ع ـل ــى ح ــام ـل ــي ال ـ ــوح ـ ــدات عـلــى
أسـ ــاس رب ــع س ـن ــوي أو نصف
سـنــوي إذ يجب تــوزيــع  90في
الـمـئــة م ــن األرب ـ ــاح التشغيلية
على حاملي الوحدات كي يمكن
ت ـطــابــق اس ـم ـهــا ون ـظــام ـهــا مع
طـبـيـعـتـهــا ال ـمــال ـيــة ع ـلــى أنـهــا
صناديق عقارية مدرة للدخل.
ومـ ــن أب ـ ــرز الـ ـش ــرك ــات ،الـتــي
لديها صناديق عقارية ناجحة
ً
تاريخيا في السوق ويمكن أن
تواصل نجاحاتها وأسبقيتها
ف ــي طـ ــرح ال ـم ــزي ــد م ــن األدوات
الجديدة في السوق هي شركة
ً
المركز المالي ،خصوصا بعد
أن نجحت إدارة الـبــورصــة في
تهيئة وتوفير منصة تشريعية
وبـ ـنـ ـي ــة ت ـح ـت ـي ــة وأطـ ـ ـ ــر تـتـســم

بأعلى معايير الشفافية لتداول
الصناديق العقارية المتداولة
المدرة للدخل.
وال ـ ـجـ ــديـ ــر ب ــال ــذك ــر أن تـلــك
الـصـنــاديــق تـسـتـهــدف شريحة
مميزة ومحددة من المسثمرين
أبرزها:
 المستثمرون الذين يملكونرؤوس أم ـ ـ ــوال م ـ ـحـ ــدودة عـلــى
اع ـت ـبــار أن ص ـنــاديــق ال ـ ـ REITS
تتطلب هامش قبول استثمارات
منخفض.
 المستثمرون غير المهتمينفي إدارة العقار ذاته إذ يوفر لهم
ال ـص ـنــدوق خــدمــة إدارة أفضل
تحقق إيرادات عالية.
 شـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة أ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ــنالمستثمرين المهتمين بالدخل
ال ـم ـن ـت ـظــم وال ـ ـعـ ــوائـ ــد ال ـن ـقــديــة
ً
المتدفقة فصليا.
وت ـت ــوق ــع مـ ـص ــادر مــال ـيــة أن
تحظى تلك الصناديق بإقبال

واس ـ ــع وك ـب ـيــر وت ـل ـب ـيــة لـعـمــاء
الشركات الكبرى ينتظر أن تبادر
كل شركة بتوفير صندوق على
األق ــل لـعـمــائـهــا ،إذ إن هــامــش
ال ـتــوزيــع الـمـقــدر بـنـحــو  90في
الـمـئــة م ــن األربـ ـ ــاح التشغيلية
ً
ف ـص ـل ـيــا ي ـع ـت ـبــر أعـ ـل ــى هــامــش
يمكن توزيعه من وحدات مدرجة
ف ــي الـ ـس ــوق ،وم ــن ال ـمــرت ـقــب أن
يخطف الكثير من األضــواء من
الـمـسـتـثـمــريــن الـتـقـلـيــديـيــن في
الفرص األخرى ما لم تكن هناك
عوائد أو قيم تنافسية.
ال ـجــديــر ذك ــره أن ال ـت ـطــورات
الـ ـمـ ـتـ ـس ــارع ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــدهــا
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورص ـ ـ ـ ــة ت ـ ـح ـ ـق ـ ــق جـ ـمـ ـل ــة
انعكاسات إيجابية خارج نطاق
الـ ـ ـس ـ ــوق ،وه ـ ــي ض ـب ــط أس ـع ــار
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـعـ ـق ــاري وت ـص ـح ـيــح
الكثير من األسعار والمستويات
نتيجة و جــود سيولة منتظمة
تستهدف الوحدات الشتغيلية

وبــالـتــالــي سـيـكــون ه ـنــاك طلب
عال ومرتفع بشكل دائم.
ٍ ً
أيضا ستستفيد البنوك من
اس ـت ـقــرار الـضـمــانــات الـعـقــاريــة
ال ـت ــي لــدي ـهــا وهـ ــو م ـح ــور مهم
وك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ــا سـ ـيـ ـتـ ــرت ــب ع ـل ـي ــه
استقرار لهذه الضمانات وعدم
ان ـخ ـف ــاض ـه ــا ب ــال ـت ــال ــي ت ــراج ــع
المخصصات المحددة التي يتم
ً
تجنيبها فصليا.
والجدير ذكره أن الصناديق
ً
العقارية المدرة للدخل إلزاميا
ال يجوز لها إال االستثمار في
العقارات القائمة المدرة للدخل
ف ــي ال ـكــويــت ،ول ـيــس م ــن حقها
الــدخــول فــي األوراق المالية أو
صـنــاديــق اسـتـثـمــاريــة تقليدية
أو مشاريع تنموية أو أراضــي
ف ـ ـضـ ــاء ،ب ــال ـت ــال ــي ف ـه ــي ت ـم ـتــاز
بأنها تركز على العقارات المدرة
ب ــال ـت ــال ــي ع ــوائ ــده ــا مـضـمــونــة
ومأمونة.

إلــى ال ـتــداول بــالـلــون األخـضــر،
إذ ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات س ـتــة
قطاعات هي بنوك ب ــ 8.1نقاط
وخدمات استهالكية بـ  5.6نقاط
واتصاالت بـ  4.5نقاط والنفط
وال ـغ ــاز بـ ـ  2.7نـقـطــة وع ـق ــار بـ
 2.6نقطة ،وتأمين بـ  1.1نقطة،
بينما انخفضت مؤشرات اربعة
قـطــاعــات هــي م ــواد اســاسـيــة بـ
 27.2نقطة ،وسلع استهالكية
ب ـ  10.5نـقــاط ،وصـنــاعــة ب ـ 9.7
ن ـق ــاط ،وخ ــدم ــات مــالـيــة بـ ـ 4.3
ن ـ ـقـ ــاط ،واس ـ ـت ـ ـقـ ــرت مـ ــؤشـ ــرات
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا

ومنافع ورعاية صحية وبقيت
دون تغير.
وتصدر سهم «بيتك» قائمة
األسـهــم األكـثــر قيمة ،إذ بلغت
تـ ــداوالتـ ــه  3.4م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
وبنمو بنسبة  0.15في المئة،
تـ ـ ـ ــاه س ـ ـهـ ــم وطـ ـ ـن ـ ــي بـ ـ ـت ـ ــداول
 3.3مــاي ـيــن دي ـن ــار وبــارت ـفــاع
بنسبة  0.73في المئة ،ثم سهم
«خليج ب» بـتــداول  2.1مليون
دي ـ ـنـ ــار وب ـن ـم ــو ب ـن ـس ـبــة 0.33
فــي الـمـئــة ،وراب ـعــا سـهــم اهلي
متحد بتداول  1.9مليون دينار
وبأرباح بنسبة  1.6في المئة،

وأخيرا سهم تجاري بتداول 1.4
مليون دينار ،ومرتفعا بنسبة
 1.9في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة ج ـ ــاء أوال سـهــم
المدينة ،إذ تداول بكمية بلغت
 11.1م ـل ـي ــون س ـه ــم وبـ ــأربـ ــاح
بـنـسـبــة  3.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وج ــاء
ثانيا سهم اهلي متحد بتداول
 8.1مــاي ـيــن س ـه ــم ،وب ــارت ـف ــاع
بـنـسـبــة  1.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وج ــاء
ثالثا سهم «خليج ب» بـتــداول
 7.2ماليين سهم وبنمو بنسبة
 0.33في المئة ،وجاء رابعا سهم
بيتك بتداول  5.2ماليين سهم
وبنمو بنسبة  0.15فــي المئة،
وج ــاء خامسا سهم بنك وربــة
بتداول  5ماليين سهم وبارتفاع
بنسبة  2.6في المئة.
وتصدر قائمة األسهم االكثر
ارت ـفــاعــا سـهــم رمـ ــال ،إذ ارتـفــع
بنسبة  17.8في المئة ،تاله سهم
منازل بنسبة  10في المئة ،ثم
سهم الـســوريــة بنسبة  9.7في
ال ـم ـئــة ،وراب ـع ــا س ـهــم سـنــرجــي
بنسبة  9.5فــي الـمـئــة ،وأخـيــرا
سهم «المصالح ع» بنسبة 8.8
في المئة.
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سـهــم ح ـيــات ك ــوم ،إذ انخفض
بـنـسـبــة  16.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،تــاه
سهم تسهيالت بنسبة  10في
المئة ،ثم سهم مواشي بنسبة
 7.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وراب ـ ـعـ ــا سـهــم
«شارقة أ» بنسبة  7.1في المئة،
وأخيرا سهم الرابطة بنسبة 5.5
في المئة.

أخبار الشركات
ً
«دانة الصفاة» توافق مبدئيا على
بيع شركتين بـ  950ألف دينار
وافق مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية
ً
مـبــدئـيــا عـلــى ال ـع ــروض الـمـقــدمــة ل ـشــراء حصة
الشركة في شركتين بإجمالي  950ألف دينار،
بعد االط ــاع على الــدراســة المالية المعدة من
اإلدارة التنفيذية .وقالت دانة الصفاة ،إن مجلس
اإلدارة وافق على العرض المقدم من شركة التيكو
لشراء كامل حصة دانة البالغة  50في المئة في
شركة األغذية الخفيفة ،بقيمة  450ألف دينار.
ً
وواف ــق المجلس أيـضــا على الـعــرض المقدم
من شركة إف أنــد بي لبنان لشراء كامل حصة
دانة البالغة  100في المئة في الشركة المصرية
لمنتجات األلبان واألغذية ،بمبلغ  500ألف دينار.
ورف ــع مجلس اإلدارة توصية إلــى الجمعية
العامة للشركة التخاذ القرار المناسب.
وكـ ـشـ ـف ــت أن األثـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـخ ــارج مــن
االسـتـثـمــار فــي شــركــة األغــذيــة الخفيفة يشمل
تسجيل خسارة بـ  63.94ألف دينار ،إلى جانب
تـسـجـيــل خ ـســائــر بـقـيـمــة  2.32م ـل ـيــون دي ـنــار
للتخارج مــن االستثمار فــي الشركة المصرية
لمنتجات األلبان واألغذية.

«المدار» توقع اتفاقية تسوية
بـ  1.5مليون دوالر
وقعت شركة المدار للتمويل واالستثمار
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ع ـقــد ت ـســويــة مــرتـبـطــة
بمستحقات أحــد دائـنــي الشركة بمبلغ 1.5
مليون دوالر ،ما يعادل  456ألف دينار.
ً
وأشــارت الشركة إلى أنها ستحقق ربحا
قيمته  375ألف دوالر ( 114ألف دينار) كأثر
مالي للتسوية ،على أن تظهر نتائج التسوية
في البيانات المالية للشركة ببيان الدخل كما
في  30يونيو .2019

«المال» :استقالة المباركي
أفادت شركة المال لالستثمار بأن محمد
مبارك المباركي الــذي يشغل منصب نائب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي إلدارة األصـ ـ ـ ــول ق ــدم
استقالته مــن منصبه وأن آخ ــر ي ــوم لــه في
الشركة هو  3يونيو .2019

تراجع أرباح الشركات الخليجية باستثناء «الكويت ودبي»
«كامكو» :قطاع البنوك ساهم بـ  %58من إجمالي األرباح في الربع األول
قــال تقرير لشركة «كــامـكــو» ،إن
إجـ ـم ــال ــي ص ــاف ــي رب ـ ــح ال ـش ــرك ــات
الخليجية تــرا جــع بنسبة  4.7في
ال ـم ـئ ــة ولـ ــم ت ـف ـلــح أرب ـ ـ ــاح قـطــاعــي
البنوك واالت ـصــاالت في تعويض
تراجع أرباح القطاعات األخرى.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،فـ ــإن إج ـمــالــي
أرب ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فــي
ب ــورص ــات دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي في الربع األول من عام
 2019بلغ  17مليار دوالر مقابل
ً
 17.9م ـل ـيــارا ف ــي ال ــرب ــع األول من
عام .2018
ف ــي الـتـفــاصـيــل ،ش ـهــدت جميع
البورصات الخليجية ،باستثناء
س ــوق ــي الـ ـك ــوي ــت ودبـ ـ ـ ــي ،ت ــراج ــع
األرب ــاح المسجلة فــي الــربــع األول
م ــن عـ ــام  2019ف ــي ح ـيــن شـهــدت
بـ ــورصـ ــة ال ـب ـح ــري ــن أعـ ـل ــى م ـعــدل
ت ــراج ــع ف ــي األرب ـ ـ ــاح ع ـلــى أس ــاس
سنوي بنسبة  20.8فــي المئة ،إذ
بلغ  485.4مليون دوالر ،كما جاءت
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ب ـعــد ال ـســوق
ال ـس ـعــودي مــن حـيــث أع ـلــى معدل

تراجع في صافي األرباح بالقيمة
المطلقة.
أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـص ــاف ــي أرب ـ ـ ــاح
الشركات السعودية في الربع األول
مــن عــام  ،2019الـتــي تشكل حوالي
 36.9في المئة من إجمالي األربــاح
الـفـصـلـيــة ل ـل ـشــركــات ال ـم ــدرج ــة في
البورصات الخليجية ،فقد تراجعت
ً
بنسبة  9.2في المئة وصوال إلى 6.3
مليارات دوالر.
وع ـلــى صـعـيــد ق ـطــاعــات ال ـســوق،
ت ـم ـك ـن ــت ثـ ــاثـ ــة م ـ ــن أص ـ ـ ــل خ ـم ـســة
قطاعات كبرى ،بما في ذلك قطاعات
الـمــواد األساسية والبنوك والسلع
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة مـ ــن ت ـس ـج ـيــل ت ــراج ــع
ثنائي الرقم في الربع األول من عام
 ،2019األمر الذي ساهم في انخفاض
إجمالي األربــاح الفصلية المسجلة
فــي الـبــورصــات الخليجية عــن تلك
الفترة.
مـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،شـ ـه ــد ق ـطــاعــا
ً
ال ـب ـنــوك واالتـ ـص ــاالت ن ـم ــوا أح ــادي
الــرقــم فــي أربــاحـهـمــا المسجلة عن
فترة الربع األول من عام .2019

وساهم قطاع البنوك بنسبة 58
في المئة من إجمالي أرباح الشركات
الخليجية فــي الــربــع األول مــن عام
 .2019وشهدت األســواق الخليجية
ً
الست ارتفاعا في أرباح قطاع البنوك
فــي الــربــع األول مــن ال ـعــام الـحــالــي،
ً
ً
مسجلة نموا سنويا بنسبة  9.1في
ا لـمـئــة ،بقيمة إجمالية بلغت 10.0
مليارات دوالر.
وشهد قطاع البنوك في سوق دبي
المالي أعلى معدل نمو على أساس
سنوي على مستوى قطاع البنوك
الخليجي فــي الــربــع األول مــن عــام
 2019بنمو بلغت نسبته  17.4في
المئة في صافي الربح ،تبعه السوق
ا لـسـعــودي بنمو بلغت نسبته 9.1
في المئة.
وسـجـلــت أكـبــر ثــاثــة بـنــوك على
مـ ـسـ ـت ــوى دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي وه ــي بـنــك قـطــر الوطني
وبنك أبو ظبي األول والبنك األهلي
ً
الـتـجــاري ن ـمــوا فــي األربـ ــاح بنسبة
 4.5في المئة خــال الربع األول من
العام الحالي.

وش ـه ــد ق ـط ــاع ال ـم ــراف ــق الـعــامــة
أع ـل ــى م ـع ــدل ت ــراج ــع ف ــي األرب ـ ــاح
الـفـصـلـيــة ب ـق ـيــادة ق ـطــاع الـمــرافــق
ً
الـعــامــة الـسـعــودي وت ـحــديــدا على
خلفية تزايد خسائر شركة كهرباء
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى أسـ ـ ــاس س ـنــوي
ً
وصــوال إلى  397مليون دوالر في
الــربــع األول مــن عــام  2019مقابل
ً
 323.7مليونا في الربع األول من
عام .2018
كما تراجعت أرباح قطاع المواد
األســاسـيــة الخليجي وبـلـغــت 1.6
مليار دوالر في الربع األول من عام
 2019مقابل  2.8مليار دوالر في
الربع األول من عام .2018
وك ــان ق ـطــاع ال ـم ــواد األســاسـيــة
فــي الـســوق الـسـعــودي فــي صــدارة
القطاعات الخليجية التي سجلت
ً
تراجعا في أربــاح الربع األول من
عام  2019من حيث القيمة المطلقة،
إذ تراجع صافي ربح سابك من 1.5
مليار دوالر في الربع األول من عام
 2018إلى  908.6ماليين دوالر في
ً
الــربــع األول مــن عــام  ،2019فــاقــدا

حوالي  560مليون دوالر بالقيمة
المطلقة.

الكويت
سـجـلــت ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة في
ً
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ن ـم ــوا ف ــي صــافــي
الربح بنسبة  6.6في المئة في الربع
األول من عــام  2019بقيمة إجمالية
بلغت  1.67مليار دوالر مقابل 1.56
مليار في الربع األول من عام .2018

السعودية
تراجع إجمالي صافي ربح الشركات
المدرجة في السوق السعودي بنسبة
 9.2في المئة وبلغت قيمتها اإلجمالية
 6.3مليارات دوالر في الربع األول من
عام  2019مقابل  6.9مليارات في الربع
األول من عام .2018

دبي
سجلت األرباح الصافية للشركات

الـ ـم ــدرج ــة فـ ــي س ـ ــوق دب ـ ــي ال ـم ــال ــي
ً
ً
ارت ـفــاعــا مـتــواضـعــا بنسبة  1.4في
المئة في الربع األول من عــام 2019
وبلغت  2.7مليار دوالر مقابل 2.6
مليار دوالر في الربع األول من عام
.2018

أبوظبي
ان ـخ ـف ــض إجـ ـم ــال ــي ص ــاف ــي رب ــح
الشركات المدرجة في سوق أبوظبي
ل ــأوراق المالية في الربع األول من
عــام  2019بنسبة  2.6في المئة إلى
 2.6مليار دوالر مقارنة بأرباح الربع
األول من عام  2018البالغة  2.7مليار
دوالر.

قطر
تـ ــراجـ ــع ص ــاف ــي ربـ ـ ــح الـ ـش ــرك ــات
المدرجة في بورصة قطر خالل الربع
األول مــن عــام  2019بنسبة  4.1في
المئة على أساس سنوي ليصل إلى
 2.88مليار دوالر ،فيما يعزى بصفة

رئيسية إلــى انخفاض أرب ــاح قطاع
السلع الرأسمالية الذي تراجع بمعدل
ً
النصف تقريبا خالل تلك الفترة.

عمان
انخفض إجمالي األرباح الصافية
للشركات المدرجة في سوق مسقط
لألوراق المالية بنسبة  3.7في المئة،
إذ بلغ  421.6مليون دوالر في الربع
األول م ــن ع ــام  2019مـقــابــل 437.8
ً
مليونا في الربع األول من عام .2018

البحرين
ان ـخ ـف ــض إجـ ـم ــال ــي ص ــاف ــي رب ــح
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فـ ــي ب ــورص ــة
البحرين بنسبة  20.8في المئة في
الــربــع األول مــن ع ــام  ،2019إذ بلغ
 485.4مـلـيــون دوالر مـقــابــل 612.6
م ـل ـيــون دوالر ف ــي ال ــرب ــع األول من
عام .2018

ةديرجلا
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سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

 %5نمو موجودات الشركات العقارية خالل الربع األول
مطلوباتها بلغت  2.7مليار دينار وشكلت  %52من إجمالي موجوداتها
تصدرت «المباني» الشركات
العقارية المدرجة في البورصة،
من حيث األكبر حجما في بند
الموجودات ،إذ بلغت قيمة
موجوداتها  873.3مليون
دينار ،مقارنة بـ 815مليونا ،أي
بزيادة قدرها  57.3مليونا،
وبنسبة  7في المئة.

بلغ إجمالي موجودات الشركات العقارية
الـمــدرجــة فــي بــورصــة الكويت  5.69مليارات
دينار ،خالل فترة الربع األول المنتهية في 31
مارس  ،2019مقارنة بموجودات بلغت قيمتها
 5.42مليارات ،خالل الفترة ذاتها من عام .2018
وبحسب اإلحصائية التي اعدتها "الجريدة"
عن موجودات ومطلوبات الشركات العقارية
المدرجة في بورصة الكويت خالل الربع االول،
فقد نمت الموجودات بنحو  5في المئة تقريبا،
وبزيادة قدرت قيمتها بـ 267مليون دينار.
وأوضحت االحصائية أن إجمالي مطلوبات
الشركات العقارية خالل الفترة المذكورة بلغ
 2.72مليار ديـنــار ،مقارنة ب ــ 2.55مليارا ،أي
بنسبة نمو بلغت نحو  7فــي المئة تقريبا،
وبزيادة قدرها  174.2مليونا.
وش ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
ال ـع ـق ــاري ــة م ــا ن ـس ـب ـتــه  52ف ــي ال ـم ـئــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اجمالي موجوداتها ،منخفضة
ب ـن ـس ـب ــة  1فـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة،
بـعــدمــا كــانــت تشكل ما
نسبته  53في المئة في
نـهــايــة ال ــرب ــع االول من
العام الماضي.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
االك ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة فـ ــي
ح ـ ـجـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات،
ف ـ ـقـ ــد ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت ش ــرك ــة
المباني باقي الشركات
الـعـقــاريــة ال ـمــدرجــة في
ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة ،اذ ب ـل ـغــت
قيمة موجوداتها 873.3
مليون دينار ،خالل فترة
الربع االول المنتهية في
 31مارس  ،2019مقارنة
ب ـ ـ ـ ــ 815م ـل ـي ــون ــا ،خ ــال
ال ـف ـت ــرة ذاتـ ـه ــا م ــن ع ــام
 ،2018أي بزيادة قدرها
 57.3مليونا وبنسبة 7
في المئة.

وجـ ــاءت شــركــة ال ـع ـق ــارات الـمـتـحــدة ثانيا
بموجودات بلغت قيمتها  622مليون دينار،
مقارنة بموجودات بلغت قيمتها  601مليون،
بنمو بلغت نسبته  3.3في المئة ،تليها شركة
الـتـمــديــن الـعـقــاريــة ب ـمــوجــودات قيمتها 606
ماليين ،مقارنة بـ 536مليونا ،بارتفاع نسبته
 13.1في المئة.
وبلغت موجودات شركة التجارية العقارية
 529مليون دينار ،لتحتل بذلك المركز الرابع،
إذ نـمــت مــوجــودات ـهــا  1.9ف ــي ال ـم ـئــة ،وق ــدرت
في السابق بما قيمته  519مليونا ،ثم تليها
شــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة ب ـمــوجــودات بلغت
قيمتها  468مليونا ،مقارنة بـ 505ماليين ،أي
بانخفاض نسبته  7.3في المئة.

نمو الموجودات
وعـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات االك ـ ـثـ ــر ن ـ ـمـ ــوا فـ ــي حـجــم
الموجودات ،تصدرت شركة الدولية المنتجعات
بــاقــي ال ـشــركــات الـعـقــاريــة ال ـمــدرجــة ،إذ نمت
موجوداتها بنسبة  137في المئة ،إذ ارتفعت
من  12.3مليون دينار ،خالل فترة الربع االول
المنتهية في  31مارس  ،2018لتصل الى 29.1
مليونا ،أي بزيادة تجاوزت قيمتها  10ماليين.
وحلت شركة عقارات الكويت ثانيا بنمو
في الموجودات بنسبة  33.3في المئة ،إذ
بلغت  321.8مليون دينار ،مقارنة بـ248.8
مـلـيــونــا ،تـلـيـهــا شــركــة األرج ـ ــان الـعــالـمـيــة
الـعـقــاريــة بنسبة نـمــو  29.6فــي الـمـئــة ،إذ
ارتفعت من  172إلى  223مليونا.
ونـ ـم ــت مـ ــوجـ ــودات ش ــرك ــة مــديـنــة
االع ـمــال الكويتية العقارية
بنسبة  17.9في المئة ،لتحتل
بذلك المركز الــرابــع إذ بلغت
مـ ــوجـ ــودات ـ ـهـ ــا  88.1م ـل ـيــون
دينار ،مقارنة بـ 74.7مليونا،
ثـ ــم تـ ــأتـ ــي شـ ــركـ ــة ال ـت ـم ــدي ــن
ال ـع ـق ــاري ــة ب ـن ـسـبــة نـمــو
بلغت  13.1في المئة.
وف ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص

تراجع عدد الشقق المبيعة في األردن
بلغ مجموع الشقق المبيعة المستفيدة من قرار
اإلعفاء لشهر أبريل الماضي نحو  2.4ألف شقة،
مقارنة بـ 2.9الف ،لنفس الشهر من العام الماضي.
ووفـ ــق الـتـقــريــر ال ـش ـه ــري ،الـ ـص ــادر ع ــن دائ ــرة
االراضي والمساحة ،فقد بلغ عدد الشقق المبيعة
حسب مساحات قــرار اإلعفاء رقــم 31901/10/6/4
بتاريخ  2015/7/26لشهر أبريل الماضي لمساحات
اقل من 150م 1.6 ،ألف شقة مقارنة بـ 2.0الف لنفس
الشهر من العام الماضي.
وبلغ عدد الشقق المبيعة لمساحات بين 150م2
و180م 2من عام  2019نحو  456شقة ،مقارنة بـ511
شقة ،بينما بلغ عدد الشقق المبيعة لمساحات اكبر
من 180م 2نحو  337شقة مقارنة بـ.399
وبلغ حجم التداول في سوق العقار بالمملكة
خــال الثلث األول من العام الحالي  1.471مليار
دينار ،بانخفاض بلغت نسبته  ،%22مقارنة بنفس
الفترة من عام .2018
وتمركزت بيوعات األراضــي في المملكة خالل
الثلث األول من عام  2019في الزرقاء /قرية الغباوي/
حــوض الجامعة بعدد  155قطعة ،تلتها عمان/
قرية عمان /حوض المدينة بعدد  125قطعة ،ثم

مجددا في الزرقاء /قرية البتراوي /حوض البتراوي
الجنوبي بعدد  113قطعة.
أمــا بيوعات الشقق فقد تمركزت فــي الــزرقــاء/
قرية البتراوي /حوض البتراوي الجنوبي بعدد
 202شقة ،تلتها شرق عمان /قرية طبربور /حوض
الميالة بعدد  166شقة ،ثم في قرية النويجيس
من نفس المديرية /حوض الرواق بعدد  136شقة،
وحوض خنيفسة من نفس المديرية والقرية بعدد
 118شقة.
وتمركزت بيوعات األراضــي في المملكة خالل
شهر أبريل الماضي في الــزرقــاء /قرية الغباوي/
حوض الجامعة بعدد  32قطعة ،ثم المفرق /قرية
ثغرة الجب /حوض منشية الزعتري بعدد  30قطعة،
وفي معان /قرية سطح معان /حوض سهل انتولة
الغربي ،وناعور /قرية زبود وسيل حسبان /حوض
أم تينة بعدد  28قطعة لكل منهما.
أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في شرق عمان/
قرية طبربور /حوض الميالة بعدد  51شقة ،وفي
قرية النويجيس من نفس المديرية /حوض الرواق
بعدد  47شقة ،ثم في الزرقاء /قرية البتراوي /حوض
البتراوي الجنوبي بعدد  45شقة.

ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاضـ ــا فـ ـ ــي ح ـجــم
الـ ـم ــوج ــودات ف ـق ــد تـ ـص ــدرت ش ــرك ــة مـنـشــآت
للمشاريع العقارية باقي الشركات المدرجة
بنسبة انخفاض في حجم الموجودات بلغت
 22.1في المئة ،إذ انخفضت موجوداتها من
 178مـلـيــون دي ـن ــار ،خ ــال ف ـتــرة الــربــع االول
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31مـ ــارس  ،2018لـتـبـلــغ 138
مليونا ،خالل الفترة ذاتها من العام الحالي.
وتأتي شركة رمال الكويت العقارية ثانيا
بنسبة انخفاض بلغت  14.2في المئة ،حيث
انخفضت موجوداتها من  67.3مليون دينار،
لتصل إلى  57.8مليونا ،تليها شركة اإلنماء
العقارية بنسبة انخفاض بلغت  9.3في المئة،
حيث بلغت الموجودات  73.6مليونا ،مقارنة
بـ 81.2مليونا.
وجـ ــاءت شــركــة الــوطـنـيــة ال ـع ـقــاريــة رابـعــا
بــانـخـفــاض بـلـغــت نسبته  7.3فــي الـمـئــة ،ثم
تليها شــركــة عـقــار لــاسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة،
بنسبة انخفاض بلغت  4.3فــي المئة ،حيث
انخفضت مــوجــودات من  31.1مليون دينار،
لتبلغ  29.7مليونا.

بند المطلوبات
وح ـ ــول ال ـش ــرك ــات األكـ ـب ــر ح ـج ـمــا ف ــي بند
المطلوبات ،تصدرت شركة العقارات المتحدة
بــاقــي الـشــركــات العقارية الـمــدرجــة ،إذ بلغت
مطلوباتها  404ماليين دينار ،في نهاية الربع
األول المنتهي فــي  31م ــارس  ،2019مقارنة
بمطلوبات بلغت قيمتها  374مليونا ،أي بنمو
ما نسبته  8في المئة.
وحـلــت شــركــة المباني
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب ـ ـ ــات بـ ـلـ ـغ ــت
ق ـي ـم ـت ـهــا  361م ـل ـيــون
دي ـنــار ،مـقــارنــة ب ــ360
م ـل ـي ــون ــا ،أي بـنـمــو
طـفـيــف نـسـبـتــه 0.3
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،تـلـيـهــا

ش ــرك ــة ال ـت ـمــديــن ال ـع ـقــاريــة ب ـم ـط ـلــوبــات 323
مليونا ،مقارنة بـ 294مليونا ،بارتفاع نسبته
 10في المئة.
وب ـل ـغ ــت م ـط ـل ــوب ــات الـ ـش ــرك ــات ال ـت ـجــاريــة
ال ـع ـقــاريــة  213م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،لـتـحـتــل بــذلــك
المركز الرابع ،مقارنة بمطلوبات بلغت قيمتها
 200مليون ،وبارتفاع نسبته  6.6في المئة،
تليها شــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة بمـطلوبات
قيمتها  197مليونا ،مقارنة بـ 257مليونا ،أي
بانخفاض نسبته  23.2في المئة.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــات األكـ ـ ـث ـ ــر ن ـ ـمـ ــوا ف ـ ــي ح ـجــم
مطلوباتها فجاءت شركة الدولية للمنتجعات
أوال ،حيث نمت مطلوباتها بنسبة  445في
المئة ،لترتفع من  3.6مليون دينار ،في الربع
االول من عام  ،2018لتصل الى  19.7مليونا،
خــال الفترة المذكورة من العام الحالي ،أي
بزيادة قدرها  16.1مليونا.
ون ـم ــت م ـط ـلــوبــات ش ــرك ــة مــدي ـنــة األع ـم ــال
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـع ـق ــاري ــة ب ـم ــا ن ـس ـب ـتــه  90.8فــي
المئة ،لتحتل بذلك المركز الثاني ،إذ بلغت
مطلوباتها  21.3مليون دينار ،مقارنة بـ11.1
مـلـيــونــا ،ثــم تليها شــركــة األرج ـ ــان العالمية
العقارية بنمو نسبته  64.5فــي المئة ،حيث
زادت مطلوباتها مــن  80.5إ ل ــى  132مليون
دينار.
وجاءت شركة عقارات الكويت رابعا ،حيث
نمت مطلوباتها بنحو  64في المئة ،لترتفع
من  116الــى  191مليون ديـنــار ،تليها شركة
العالمية للمدن العقارية بنمو نسبته 27.6
في المئة.

ً
األكثر انخفاضا

وعــن الـشــركــات األكـثــر انخفاضا فــي حجم
مطلوباتها ،تصدرت شركة عقار لالستثمارات
الـعـقــاريــة بــاقــي الـشــركــات الـعـقــاريــة المدرجة
فــي ال ـبــورصــة ،حـيــث انـخـفـضــت مطلوباتها
بنسبة  40.5في المئة ،لتبلغ  2.3مليون دينار،

خالل الربع االول من العام الحالي ،مقارنة بـ4
ماليين ،خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.
وان ـخ ـف ـضــت م ـط ـلــوبــات ال ـشــركــة الــوطـنـيــة
العقارية بنسبة  23.2في المئة ،لتحتل بذلك
ال ـمــركــز ال ـثــانــي ،تـلـيـهــا شــركــة رم ــال الـكــويــت
الـعـقــاريــة بــانـخـفــاض بلغت نسبته  18.3في
الـمـئــة ،اذ انخفضت مــن  42.7الــى  34مليون
دينار.
وتأتي شركة اإلنماء رابعا بانخفاض نسبته
 16.9في المئة ،إذ انخفضت المطلوبات من
 34.8إلى  28.9مليون دينار ،تليها شركة اعيان
العقارية بنسبة انخفاض  16.8في المئة ،حيث
بلغت  17.4مليونا ،مقارنة بـ 21مليونا.

مواجهة األزمات
من جهة أخــرى ،قال عدد من العقاريين إن
ارتفاع الموجودات العقارية بنسبة  5في المئة،
يــدل على أن الـقـطــاع الـعـقــاري ال ي ــزال يتمتع
بأصول جيدة يمكن للشركات االستفادة منها،
إضافة إلى سعي الشركات لتركيز استثماراتها
في القطاع العقاري ،بعدما أثبت قدرته على
مواجهة األزمات التي مر بها العالم ،إذ يعتبر
القطاع العقاري أقل القطاعات المتضررة جراء
األزمات المالية.
وأف ــاد العقاريون بأنه ليس مــن الـضــرورة
أن تكون الشركة جيدة في حال انخفض بند
مطلوباتها ،حيث إن هناك شركات تلجأ الى
اخذ المزيد من التسهيالت االئتمانية لتطوير
مشاريعها ،واالستفادة من العوائد وااليرادات.
وبينوا ان بعض الشركات تعمل على تقييم
أصولها بأقل من اسعارها العادلة ،تحوطا
لمواجهة االنخفاضات السعرية في قيمتها
في المستقبل ،والعكس صحيح ،إذ أن هناك
شــركــات تعمد إلــى تقييم أصولها باالسعار
السوقية ،لالستفادة من التسهيالت االئتمانية
في حال الرغبة في رهن اصولها.

السعودية 3 :تحديات تواجه هيئة العقار

إفراغ أكبر صفقة عقارية في تاريخ المملكة لصندوق االستثمارات العامة
كشف التقرير السنوي للهيئة العامة
للعقار في المملكة العربية السعودية
أنها تواجه  3تحديات ،إال أنها ذيلت كل
تحد بمقترح لتجاوزه ،مشيرة إلى أنها
عملت خ ــال ع ــام  2018عـلــى ممارسة
مهامها المنوطة بها ،وحــرصــت على
إدارة مواردها بالشكل األمثل ،لكونها
الـمــرجــع التنظيمي لـلـســوق الـعـقــاري،
إال أن ال ـت ـحــديــات وال ـص ـعــوبــات قللت
مــن فــرصـهــا فــي إت ـمــام بـعــض الـمـهــام،
والتي تعتمد في مجملها على التكامل
الحكومي مع الجهات األخرى.
وم ــن الـتـحــديــات وبـحـســب الـتـقــريــر،
تداخل التشريعات واألدوار التنظيمية
العقارية ،مقترحة في الوقت ذاته أن يتم
سن التشريعات الالزمة لسد الفجوات
الـحــالـيــة وال ـت ـعــديــل عـلــى التنظيمات
القائمة متى ما دعت الحاجة ،لتجاوز
أول التحديات.

وأضافت الهيئة أنها تواجه صعوبة
في تداخل األدوار بين الهيئة والجهات
األخــرى ذات الصلة بالقطاع العقاري،
مــؤكــدة أن ـهــا سـتـتـجــاوز ه ــذا الـتـحــدي
بــالـمــزيــد م ــن الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون مع
األجهزة ذات االختصاص بالقطاع في
المرحلة الحالية.
أم ــا ثــالــث ال ـص ـعــوبــات والـتـحــديــات
التي تواجهها الهيئة العامة للعقار،
فتتمثل في تداخل األدوار التنظيمية
والتشغيلية في نطاق األنشطة العقارية
ا لـتــي سيتم نقلها للهيئة ،واأل نـشـطــة
ال ـع ـقــاريــة بـشـكــل عـ ــام ،مـشـيــرة إل ــى أن
هـ ــذا ال ـت ـح ــدي س ـي ـتــم تـ ـج ــاوزه ب ــإق ــرار
نظام "حوكمة" واضح المعالم وتحديد
دور الهيئة التنظيمي وأدوار البرامج
التشغيلية.
ومن جهة اخرى ،تم نقل ملكية "أرض
الغدير" التي تعتبر أكبر صفقة عقارية

في تاريخ المملكة العربية السعودية
ل ـص ـنــدوق االس ـت ـث ـمــارات ال ـعــامــة ،فقد
نجح مجلس التصفية و شــر كــة إتقان
العقارية في بيع أرض الغدير لصندوق
االسـتـثـمــارات الـعــامــة بقيمة إجمالية
بلغت  2.17مليار ريال أي بواقع ٥٠٠٠
ريـ ـ ـ ـ ــال/م ،٢وذلـ ـ ــك ب ـع ــد أن ت ــم تـســويــق
األرض مــن قبل شركة إتـقــان العقارية
على أكبر المستثمرين إال أن صندوق
االستثمارات العامة قدم السعر األعلى
خالل المزاد العلني.
يــذكــر أن األرض الـمـحــاذيــة للمركز
المالي للعاصمة تشغل مساحة تصل
ً
ً
إل ــى  434.390م ـت ــرا مــرب ـعــا ،ويـحــدهــا
أه ــم الـ ـش ــوارع ال ـت ـجــاريــة الـمـطـلــة على
طريق الملك فهد وشارع العليا وطريق
الدائري الشمالي وطريق التخصصي،
وشكل مــزادهــا الحدث العقاري األبــرز
في نهاية 2018م" ،أرض الغدير" التي

توقعات بنمو فنادق الخليج ومصر خالل العام الحالي
كـشــف تـقــريــر أص ــدرت ــه مــؤسـســة كــولـيــرز
إنـتــرنــاشـيــونــال ،فــي تـقــريــر حــديــث لـهــا ،عن
ت ـح ـســن م ـل ـم ــوس ل ـل ـق ـطــاع ال ـف ـن ــدق ــي ب ــدول
الخليج ومصر خــال الــربــع األول مــن العام
الجاري ،والذي من المتوقع أن يستمر حتى
نهاية .2019
وفي السعودية ،حافظت مدينة جدة على
النمو المحقق في متوسط السعر اليومي،
بعد انـفــرادهــا كالسوق الوحيد ال ــذي حقق
تحسنا فــي األداء الفصلي مــع نهاية الربع
األول من العام الجاري ،بينما شهدت مدينة
الدمام والخبر تحسنا في نسب التشغيل بلغ
 %11خالل الربع األول من عام  ،2019مقارنة
بالفترة ذاتها من عــام  ،2018ومــن المتوقع
استمرار هذا االتجاه طوال العام.
وعلى الرغم من تأخر افتتاح العديد من
المشاريع فإنه من المتوقع ارتفاع المعروض

من العقارات عالية الجودة في المملكة بنسبة
 %19بـيــن  2019و ،2021م ــع تــوقــع دخ ــول
أكبر عدد من الغرف الجديدة إلى سوق مكة
المكرمة.
وفي اإلمارات ،شهد سوق أبوظبي ارتفاعا
 %11خــال عــام  ،2019بينما يمثل تحسنا
كبيرا مقارنة بنفس الفترة من عامي 2017
و ،2018وكانت بطولة كــأس أمــم آسيا لكرة
القدم التي أقيمت في أبوظبي هي السبب في
االرتفاع المدهش الذي شهده متوسط السعر
اليومي لفنادق اإلمارة.
وتوقعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال
أن تشهد اإلمارات افتتاح  6500غرفة فندقية
إضــاف ـيــة بـحـلــول نـهــايــة ال ـعــام قـبــل معرض
إكسبو .2020
زبالنسبة للسوق المصري ،توقع التقرير
أن يستمر سوق الفنادق المصرية في التحسن

م ــع عـ ــودة ال ـس ـيــاحــة م ــن األس ـ ــواق الــدول ـيــة
الرئيسية وتزايد الطلب اإلقليمي من أسواق
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وق ـ ـ ــاد األداء اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ،ال ـ ـ ــذي ش ـهــدتــه
األسواق المصرية الرئيسية ،إلى تحسن ثقة
المستثمرين ،ومن المتوقع أن تقوم عالمات
ت ـج ــاري ــة م ـث ــل ري ـك ـس ــوس وش ـتــاي ـغ ـن ـبــرغــر
بـتـشـغـيــل ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـق ــارات ف ــي مــواقــع
المنتجعات على طول البحر األحمر ،متوقعا
أن تــؤدي عــودة بطولة كأس األمــم اإلفريقية
 2019إلــى مصر الجتذاب ما يقارب  50ألف
سائح خالل شهري يونيو ويوليو.

 4دول خليجية
وفي الكويت ،والمنامة ،ومسقط ،وعمان تم
تدشين نحو  800غرفة جديدة في األسواق

المعنية خالل الربع األول  ،2019وأسفر ذلك
عن حدوث ارتفاع سنوي في العرض بلغت
نسبته .%4
الجدير بالذكر أنه في الربع األول من عام
 2019تم افتتاح فندق هيلتون غاردن إن في
مسقط ( 232غرفة) ،وحياة ريجنس في مدينة
الكويت ( 200غرف).
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع ال ــدخ ــول ف ــي ت ـلــك ال ـمــدن
الخليجية األربــع نحو  3739غرفة إضافية
جديدة بحلول نهاية عام  ،2019وذكر التقرير
أنــه بحلول نهاية عــام  2021من المتوقع أن
يصل العرض إلى ما يقرب من  34600غرفة،
بحيث تمتلك مسقط نصيب األ س ــد بعدد
 11900غــرفــة ،ومــن المتوقع أن تظل جميع
األس ــواق المعنية مستقرة نسبيا من حيث
اإليرادات لكل غرفة متاحة حتى نهاية 2019
مقارنة بأداء عام .2018

كــانــت م ــن أمـ ــاك تــركــة ال ـش ـيــخ صــالــح
بن عبدالعزيز الراجحي والتي يشرف
عليها مجلس التصفية ويقوم بتسويق
عقاراتها شركة إتقان العقارية ،ويعد
ً
ذلــك نجاحا لكل مــن مجلس التصفية
ً
وشركة إتقان العقارية والتي تعد حاليا
مــن أهــم الشركات فــي مجال التسويق
ال ـع ـق ــاري وإق ــام ــة ال ـ ـمـ ــزادات الـعـقــاريــة
بالمملكة العربية السعودية.
وإفراغ أرض الغدير خالل هذه الفترة
يـعـطــي ث ـقــة ك ـب ـيــرة ل ـل ـســوق ال ـع ـقــاري،
وه ــو مــؤشــر إيـجــابــي لــه وعـلــى نشاط
السوق العقاري خالل المرحلة الحالية
والقادمة في ظل القيادة الرشيدة التي
ً
ت ـس ـعــى دائـ ـم ــا إلـ ــى ت ـعــزيــز االق ـت ـصــاد
ً
ً
ال ــوط ـن ــي داخ ـل ـي ــا وخ ــارجـ ـي ــا ،وي ـعــزز
م ـش ــروع ــات الـتـنـمـيــة ال ـتــي ستنعكس
بدورها على كل قطاعات الدولة.

12

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 4128االثنين  27مايو 2019م  22 /رمضان 1440هـ

economy@aljarida●com

«تجـارة ونقـل الغرفة» تناقش المواضيع
الجمركية من منظور القطاع الخاص

نافذة المعرفة النفطية

العم برقان ...قرقيعانيات
أحمد راشد العربيد

جانب من االجتماع

تركز اجتماع لجنـة التجـارة
والنقـلعلى مناقشة المواضيع
الجمركية من منظور القطاع
الخاص ،والمستجدات التي
طرأت بشأن تطبيق القائمة
الذهبية على المستوردين
والمصدرين.

عقدت لجنـة التجـارة والنقـل،
ال ـم ـن ـب ـث ـقــة عـ ــن م ـج ـل ــس إدارة
غرفة تجارة وصناعة الكويت،
األرب ـع ــاء ال ـمــاضــي ،اجتماعها
الثالث لعام  ،2019برئاسة خالد
ال ـخ ــال ــد ،ح ـيــث ال ـت ـقــى أع ـضــاء
ال ـل ـج ـن ــة ف ــي ب ــداي ــة االج ـت ـم ــاع
ال ـم ـس ـت ـشــار جـ ـم ــال الـ ـج ــاوي،
ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ـ ــإدارة الـعــامــة
ل ـل ـج ـم ــارك ،ومـ ـن ــى ال ــرش ـي ــدي،
مــديــر الـمـكـتــب الـفـنــي بـ ــاإلدارة
الـعــامــة لـلـجـمــارك ،انـطــاقــا من
الجهود المشتركة بين الغرفة
واإلدارة العامة للجمارك ،بهدف

تسهيل حركة التبادل التجاري
فــي المنافذ الجمركية وزيــادة
ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـم ـش ـت ــرك لـتـطــويــر
ال ـخــدمــات الـجـمــركـيــة الـمـقــدمــة
ل ـل ـتــاجــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـتــابـعــة
المواضيع المشتركة ذات الصلة
بالعمل الجمركي.
وتركز االجتماع على مناقشة
المواضيع الجمركية من منظور
القطاع الخاص ،وأهمها االطالع
ع ـل ــى آخـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدات ال ـتــي
طـ ــرأت ب ـش ــأن تـطـبـيــق الـقــائـمــة
ال ــذه ـب ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوردي ــن
وال ـم ـص ــدري ــن ،وإعـ ـ ــادة تفعيل

اجتماعات اللجنة الثنائية بين
الغرفة واإلدارة العامة للجمارك،
بهدف التنسيق المشترك لحل
القضايا ذات الشأن الجمركي،
إض ــاف ــة إل ــى مـنــاقـشــة األهـمـيــة
االق ـت ـص ــادي ــة لـمـنـفــذ الـعـبــدلــي
الحدودي وضرورة تطويره.
م ــن جــان ـبــه ،ش ـكــر ال ـج ــاوي
الغرفة على الدعوة ،مثنيا على
الـجـهــود المشتركة الـتــي تقوم
ب ـه ــا ال ـغ ــرف ــة واإلدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـج ـمــارك ف ــي ح ــل ال ـعــديــد من
ال ـم ـش ــاك ــل والـ ـمـ ـع ــوق ــات ال ـتــي
ت ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي تـ ـسـ ـهـ ـي ــل ح ــرك ــة

الـتـبــادل الـتـجــاري فــي المنافذ
ال ـج ـم ــرك ـي ــة ،م ــؤك ــدا اس ـت ـع ــداد
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــارك الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون
والتنسيق اإليجابي مع قطاع
األعـ ـم ــال مـمـثــا ب ـغــرفــة ت ـجــارة
وصناعة الكويت.
وت ـقــدم الـخــالــد بــالـشـكــر إلــى
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـل ـج ـمــارك ،على
تلبيته هذه الدعوة ،مثنيا على
الجهود التي تقوم بها اإلدارة
ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك ف ــي تسهيل
ح ــرك ــة الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري فــي
المنافذ الجمركية.

الروضان :دور متميز للموظفين في خدمة
القطاعين الصناعي والنفطي

تقي :مستمرون في تقديم خدمات متنوعة ومتجددة للصناعيين

ً
صــاح العم بــرقــان يخاطبني ،قــائــا :يبدو
أنــك يا بــاش مهندس أحمد لم تشرح لقرائك
بوضوح طبيعة المكامن التي أنا العم برقان
أع ـيــش ف ـي ـهــا ،وأن ه ــذه ال ـم ـكــامــن ع ـب ــارة عن
ط ـب ـقــات أرض ـي ــة يـتـجـمــع فـيـهــا ال ـن ـفــط تحت
ط ـب ـقــات أرضـ ـي ــة س ـح ـي ـقــة ،ف ـقــد ك ـنــت أنـصــت
إلــى مناقشة دارت الـيــوم بعد صــاة العصر
فــي المسجد بين أبــو صقر وأبــو ثنيان عما
حــدث ـت ـه ـمــا ع ـن ــه أن ـ ــت ي ــا ب ـ ــاش م ـه ـن ــدس مــن
ً
مفهوم المكامن النفطية ،إذ كان واضحا لي
ً
ً
من حديثهما أن هناك فهما قــاصــرا لمفهوم
هــذه المكامن يجدر اإلســراع إلــى تصحيحه،
لكيال يظهر أن الشعب الكويتي ،الــذي يملك
ً
النفط ،جــاهــا بـثــرواتــه النفطية .واستطرد،
إن الـمـكــامــن النفطية ليست خ ــزان م ــاء ،كما
يحلو لمن أراد تقديم شرح يسهل عليه تقريب
المعنى للمتابعين.
واسترسل العم برقان في الشرح ،أن الفهم
ا لـصـحـيــح للمكامن النفطية وا ل ـغــاز يــة أكثر
ً
ً
ً
ً
تعقيدا علميا وتقنيا مــن أن يـكــون مطابقا
لمفهوم خــزان الـمــاء ،ومــن الـضــروري تعميق
ال ـف ـه ــم ال ـص ـح ـي ــح لـ ـه ــذه الـ ـمـ ـك ــام ــن ،ح ـت ــى ال
يخطئ أصـحــاب الـقــرار عند اتـخــاذ قراراتهم
االستراتيجية بشأن القدرات النفطية للدولة،
وعليهم أن يفهموا أن التعامل مع الصناعة
النفطية كالتعامل مع صناعة الفضاء ،فكالهما
يتم التعامل فيه مع المجهول ...ويكفي القول
إن هاتين الصناعتين تستهلكان من الذاكرة
الكمبيوترية النسبة األعلى بين كل الصناعات
والعلوم في العالم.
إن فـ ـش ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـس ـل ـط ـت ـيــن
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
المشاريع النفطية يرجع إلى الجهل بالصناعة
النفطية.
تــوقــف الـعــم بــرقــان عــن الـحــديــث بــرهــة ،ثم
الـتـقــط أنـفــاســه وق ــال :يمكن تـصــور المكامن
ً
النفطية بالمثل التالي :تخيل أن لديك صندوقا
مــن البالستيك و هــو مكعب الشكل بمقياس

Twitter @aarbeed

متر  xمتر  xمـتــر ،وطلبت منك أن تمأل هذا
الصندوق بكرات لعبة القدم حتى تعتقد أن
الـصـنــدوق قــد ام ـتــأ ،ثــم طلبت مـنــك أن تمأل
الفراغات في الصندوق بكرات لعبة الجولف
حتى تقول أنــت إنــه امـتــأ ،ثــم طلبت منك أن
تمأل الفراغات بالرمل حتى تقول إنــه امتأل،
ثم طلبت منك أن تمأل الفراغات بالماء حتى
تقول إنه امتأل ،قد تظن أن نموذج الكرات أعاله
يحاكي طبيعة المكامن النفطية ،أقول لك ما
قال الشاعر:
ال تستعجلن فليس ا ل ــرزق بالعجل
الـ ــرزق فــي ال ـلــوح مـكـتــوب مــع األجــل
النموذج أعــاه ال يحاكي مفهوم المكامن
ً
ً
النفطية ،ولكن يؤسس مدخال ميسرا لها ،إذ
ً
ً
إن هناك عناصر أخــرى تلعب دورا رئيسيا
ف ــي ت ـحــرك الـنـفــط داخ ــل ه ــذه ال ـم ـكــامــن .إنـنــا
ن ـع ـلــم أنـ ــه ال ت ـخ ـلــو ال ـط ـب ـق ــات األرض ـ ـيـ ــة مــن
الـفــوالــق والـكـســور والـطـيــات ،وه ــذه كلها من
العوارض الطبيعية التي حدثت عبر ماليين
السنين ،و هــي تشكل للمهندسين النفطيين
والجيولوجيين صعوبة في تقديراتهم لمعرفة
كميات اإل نـتــاج المستقبلية ،إذ يتطلب ذلك
مـعــرفــة حـجــم ال ـفــراغــات ال ـتــي تحتويها تلك
الصخور ،ومعرفة مدى القدرة على النفاذ ما
بين الصخور في هذه المكامن ،ومن هنا تكون
البداية بالدخول إلى المكامن النفطية.
قـ ــد اس ـت ـم ـت ـع ـنــا فـ ــي رم ـ ـضـ ــان هـ ـ ــذا ال ـع ــام
بالقرقيعان المنوع الــذي غطى رغبة وذوق
ً
ً
كـ ــل ال ـم ـح ـب ـيــن ص ـ ـغـ ــارا و ك ـ ـبـ ــارا مـ ــن مـتـجــر
«الـصـيــداوي» ،آملين أن يضيف مــديــره العام
في العام القادم قسما جديدا يبدع في تقديم
قرقيعان نفطي يعزز المعرفة النفطية تحت
اسم العم برقان.
*كثر خيره وطول عمره*

«فالي دبي» :رحالت يومية بين دبي
ونابولي من  31الجاري

الروضان وتقي في لقطة جماعية
تقدم وزير التجارة والصناعة وزير
الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان
حضور مأدبة اإلفطار في محطة تبريد
الشعيبة الصناعية ،في عــادة سنوية
ي ـحــرص فـيـهــا ال ــوزي ــر وال ـمــديــر الـعــام
للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي
و ق ـيــادات الهيئة على تقديم التهاني
ل ـل ـم ــوظ ـف ـي ــن ومـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــم اإلف ـ ـطـ ــار،
واالستماع عن قرب لمطالبهم التي من
شأنها تعزيز وتطوير انتاجيتهم ،وبما
ينعكس إيجابا على القطاع الصناعي
في االقتصاد الوطني.
كـمــا ش ــارك فــي مــأدبــة اإلف ـطــار عــدد

من قيادات الهيئة ،على رأسهم نائب
المدير العام للمواصفات والخدمات
الصناعية المهندس محمد العدواني،
ورئيس نقابة العاملين في الهيئة سعد
العازمي ،إضافة إلى كوكبة من موظفي
مـحـطــة ا لـتـبــر يــد فــي منطقة الشعيبة
الصناعية.
وأكد الروضان ،خالل اللقاء ،أهمية
ال ــدور الــذي يقوم بــه موظفو المحطة
من خدمات لشركات القطاع الصناعي
والنفطي ،والذي ينعكس إيجابا على
مسيرة وتـطــور القطاع الصناعي في
العديد من المجاالت.

واسـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ــروضـ ـ ــان إلـ ـ ــى ط ـل ـبــات
موظفي المحطة ،واعدا بتنفيذها وفق
الضوابط واإلجــراء ات الموضوعة في
هذا الخصوص.
وأك ــد تقي حــرص موظفي المحطة
على تقديم كل ما في وسعهم ،من أجل
االرتـقــاء بالخدمات المقدمة لشركات
ً
القطاع الصناعي والنفطي ،مشيرا إلى
أن الهيئة العامة للصناعة تهدف من
وراء خدماتها المتجددة والمتنوعة
إل ــى تسهيل إج ـ ــراء ات مــراجـعـيـهــا من
المستثمرين ورواد األعـمــال أصحاب
الـمـشــروعــات الـصـغـيــرة والمتوسطة،

والسعي ألن يكون القطاع الصناعي
ركيزة رئيسية في التنمية الشاملة.
وتـ ـق ــدم م ــوظ ـف ــو ال ـم ـح ـطــة بــالـشـكــر
الجزيل إلى الوزير الروضان ،والمدير
العام للهيئة وقياداتها على مشاركتهم
مأدبة اإلفطار ،وتأكيدهم بذل المزيد
مــن ا لـجـهــود المتميزة لتقديم خدمة
أفضل.

«األعمال الكويتي»
يطلق «باقات
مرشد لألعمال»
أطلق مجلس األعمال الكويتي
في دبي «باقات مرشد لألعمال»،
التي تتيح لألفراد أو الشركات من
مختلف الجنسيات االستفادة من
الخدمات والتسهيالت والفعاليات
التي يقدمها المجلس على مدار
العام .ويأتي إطالق هذه الباقات
بــال ـتــزامــن م ــع ال ــذك ــرى الـسـنــويــة
الثالثة لتأسيس مجلس األعمال
الكويتي بدبي ،وبما يعزز جهود
المجلس في توسيع نطاق قاعدة
مجتمع األعمال الكويتي ،من خالل
فـتــح الـمـجــال للطلبة والـشــركــات
الـكــويـتـيــة ال ـنــاش ـئــة ،إل ــى جــانــب
الـ ـش ــرك ــات ال ـعــال ـم ـي ــة وم ـجــالــس
األعمال األخرى العاملة في دبي،
لتكون جــزءا من مجتمع األعمال
الــرس ـمــي األول م ــن نــوعــه خ ــارج
الكويت .بهذه المناسبة ،قالت لمى
بورسلي رئيسة مجلس األعمال
ال ـكــوي ـتــي« :ب ــال ـت ــزام ــن م ــع إت ـمــام
المجلس لعامه الثالث ،نطمح الى
أن نلبي متطلبات شريحة أكبر من
فئات األعـمــال ،عبر إطــاق باقات
مرشد لألعمال ،حيث تشكل هذه
الـبــاقــات تكامال نوعيا مــع نظام
الـعـضــويــة الـمـتــاح فــي المجلس،
كما تتيح لـ 3فئات رئيسية التمتع
بالتسهيالت التي يقدمها مجلس
األع ـم ــال الـكــويـتــي ألع ـضــائــه مع
بعض الخدمات األخرى التي تالئم
حاجات هذه الفئات».

أعلنت «فالي دبي» أنها ستقوم بتسيير رحالت
يومية بين دبي ونابولي ،ابتداء من  31مايو ،2019
وستغادر الرحالت إلى نابولي من مبنى المسافرين
رقم  3في مطار دبي الدولي.
وبـفـضــل ه ــذه ال ــرح ــات ال ـجــديــدة ب ــات بــإمـكــان
السياح من االمــارات والمنطقة استكشاف ساحل
امــال ـفــي الـشـهـيــر وش ــواط ــئ بــوسـيـتــانــو الـســاحــرة
والمواقع السياحية االخرى ،مثل مدينة بومبي التي
تبعد مسافة ساعتين بالسيارة فقط عن نابولي.
ويمكن للسائح أيضا زيارة سينك تيري ،وهي
سلسلة من القرى الساحلية التي يعود تاريخها إلى
قرون مضت ،وتقع على ساحل الريفيرا اإليطالية
الــوعــرة ،حيث تضم هــذه الـقــرى الـمـنــازل الملونة

ومزارع الكروم وقوارب الصيد والمطاعم التي توفر
العديد من خيارات الطعام من المأكوالت البحرية.
ّ
تنزه على طول سباكانابولي أحد مواقع التراث
العالمي لليونسكو ،ويقسم هذا الشارع الممتد إلى
الشرق والغرب مدينة نابولي إلى قسمين تقريبا.
عــش تـجــربــة األوبـ ــرا الـنــابــولـيــة الـشـهـيــرة حــول
العالم في مسرح ســان كــارلــو ،وهــي تعد أقــدم دار
ل ــأوب ــرا فــي ال ـعــالــم ،وتـتـســع لـنـحــو  1400ضيف،
واعتلى هذا المسرح العريق فنانون كبار من أمثال
فينسينزو بيليني ونيكولو باغانيني في القرن
ال ـثــامــن ع ـشــر ،واسـتـمـتــع بــال ـعــروض الموسيقية
والمسرحية الرائعة في هذه المدينة القديمة عبر
مشاهدة إحداها أثناء تواجدك في نابولي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

ُّ
محضر «الفدرالي» يكشف تعليق تطبيق «التشديد المالي» حتى مع تحسن في الظروف العالمية
ذكر أعضاء مجلس االحتياطي
الفدرالي من القائمين على
تحديد أسعار الفائدة في
اجتماعهم األخير أنهم
يستهدفون اإلبقاء على
أسعار الفائدة دون تغيير،
حتى ولو الحظوا ّ
تحسن
االقتصاد العالمي ،مؤكدين
االحتفاظ بنهجهم الحالي
المتمثل في «التحلي بالصبر»
بخصوص السياسة النقدية.

معنويات التفاؤل
قد تراجعت ،في
حين يعزى إلى
المخاوف المتعلقة
بضعف النمو
االقتصادي

واجـ ـه ــت ت ـي ــري ــزا مـ ــاي خــافــا
شديدا مع مجلس الوزراء في ظل
جـهــود حثيثة مــن ال ــوزراء خلف
الكواليس خالل األسبوع الماضي
إلجبارها على سحب التصويت
البرلماني على اتفاقها المعدل
ل ـخ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االت ـحــاد
األوروبي.
وحـ ـس ــب مـ ــا ج ـ ــاء فـ ــي ت ـقــريــر
أسواق النقد األسبوعي الصادر
عن بنك الكويت الوطني ،اجتمع
اع ـ ـض ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مــن
المعارضين لتوجه ماي الخاص
ب ــاالنـ ـفـ ـص ــال ص ـ ـبـ ــاح األربـ ـ ـع ـ ــاء
لمناقشة الجهود المبذولة لمنع
مــاي مــن الـسـعــي للحصول على
مــواف ـقــة ال ـبــرل ـمــان عـلــى مـشــروع
ق ـ ــان ـ ــون اتـ ـ ـف ـ ــاق االن ـ ـف ـ ـصـ ــال عــن
االتحاد األوروبــي ،وسط دعوات
متزايدة من الـنــواب المحافظين
لتقديم استقالتها .وتسببت حالة
عدم اليقين السياسي في تراجع
الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي وتــذبــذبــه،
حيث بلغ أدنــى مستوياته لهذا
العام ،وصوال إلى .1.2606
وكـ ــانـ ــت رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء قــد
أعلنت يوم الجمعة في خطابها
ً
المؤثر تقدمها باالستقالة اعتبارا
من  7يونيو ،األمر الذي أدى إلى
تسابق قيادات حزب المحافظين
للتنافس على منصبها ،بدءا من
األسبوع المقبل ،كما أعلنت ماي.
وأكدت ماي أنها بذلت قصارى
جهدها لتنفيذ مخطط انفصال
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ع ــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،وأن ـه ــا فـعـلــت ك ــل ما
بوسعها .وذكــرت أن من يخلفها
لــرئــاســة ال ـح ـكــومــة الـبــريـطــانـيــة
س ـي ـح ـت ــاج إل ـ ــى إي ـ ـجـ ــاد إج ـم ــاع
بــرلـمــانــي عـلــى خـطــة االنـفـصــال،
وهـ ـ ـ ــو األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي فـ ـشـ ـل ــت فــي
تحقيقه م ــرارا وت ـك ــرارا .وارتـفــع
سـعــر الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي بعد
خطاب رئيسة الــوزراء ّ
كردة فعل
ل ـل ـســوق ت ـج ــاه األخـ ـب ــار واألخـ ــذ

فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
المستقبلية المحتملة للوضع
المثير النفصال المملكة المتحدة
عن االتحاد األوروبي.

ارتفاع التضخم
وأف ـ ـ ــادت ال ـب ـي ــان ــات ال ـص ــادرة
يوم األربعاء عن مكتب اإلحصاء
الــوط ـنــي ال ـبــري ـطــانــي أن أس ـعــار
المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي،
ل ـت ـن ـه ــي ب ــذل ــك م ــوج ــة تـسـجـيــل
م ـ ـعـ ــدالت ال ـت ـض ـخ ــم م ـس ـتــويــات
أدنــى من الحد المستهدف لبنك
إنكلترا البالغ  2في المئة ،والتي
اس ـت ـم ــرت  3أشـ ـه ــر ،إال أن ه ــذا
الــرقــم جــاء أقــل بشكل طفيف من
تــوقـعــات االقـتـصــاديـيــن البالغة
 2.2في المئة.
ويـ ـتـ ـمـ ـث ــل الـ ـ ــدافـ ـ ــع وراء ه ــذا
االرتـ ـ ـف ـ ــاع مـ ـق ــارن ــة ب ـم ـس ـتــويــات
مــارس البالغة  1.9في المئة في
قيام الحكومة برفع رسوم الطاقة،
حـيــث ارتـفـعــت أس ـعــار الـكـهــربــاء
بـنـسـبــة  10.9ف ــي ال ـم ـئــة وال ـغ ــاز
بنسبة  9.3فــي الـمـئــة ،فــي حين
تعد زيادات أعلى من المستويات
المسجلة في العام السابق .كما
كانت هناك ضغوط أخرى تمثلت
في ارتفاع أسعار وقود السيارات،
فـ ــي ح ـي ــن س ــاه ـم ــت ع ـط ـلــة عـيــد
الفصح في زيــادة تكاليف النقل
وال ـم ــواص ــات ،وخ ــاص ــة أسـعــار
تذاكر الطيران.
وبــدأت العطلة التي استمرت
 4أي ــام فــي  19أبــريــل ،مـتــأخــرة 3
أسابيع عن موعد العام الماضي.
وتمثل أكبر العوامل التي ساهمت
فـ ــي تـ ـع ــوي ــض ذلـ ـ ــك فـ ــي ت ــراج ــع
أسعار ألعاب الكمبيوتر.

مؤشر مديري المشتريات
ارتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــدي ـ ـ ــري

العوضي لـ ةديرجلا  :ال خلل وال قصور
في نظام األوراكل التابع لـ «المالية»
•

●

جراح الناصر

نـفــى عـبــدالـغـفــار الـعــوضــي الــوكـيــل المساعد
لقطاع شــؤون المحاسبة العامة بــوزارة المالية
وجـ ــود خـلــل ف ــي ن ـظــام األوراكـ ـ ــل ال ـتــابــع لـ ــوزارة
المالية وتأخره عن صرف اية مستحقات.
وأكد في تصريح لـ «الجريدة» ان النظام يعمل
وف ــق احـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات وال ي ـعــانــي اي ــة مـشــاكــل
وليست هـنــاك عمليات تأخير مــن قبل المالية
لكشوفات هيئة االعاقة.
وذكــر ان التأخير فــي كشوفات هيئة االعاقة
نتيجة عــدم وج ــود موظفين فــي الهيئة العامة
لالعاقة يعملون على النظام وعدم انتظامهم في
العمل على النظام.

وجـ ــاء ت ـصــريــح ال ـعــوضــي ردا ع ـلــى تـصــريــح
المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
الــدكـتــورة شفيقة الـعــوضــي بــأن الهيئة أرسلت
جـمـيــع ك ـشــوفــات مـسـتـحـقــات ذوي اإلع ــاق ــة الــى
البنوك منذ الخميس الماضي تمهيدا لصرفها
من قبل ذوي اإلعاقة خالل األيام المقبلة.
وأك ــدت الـعــوضــي ح ــرص الهيئة عـلــى ارس ــال
م ـس ـت ـح ـقــات ذوي اإلع ــاق ــة ش ـهــريــا ق ـبــل تــاريــخ
 25م ــن ك ــل ش ـهــر دون أي تــأخ ـيــر ،م ـش ـيــرة الــى
ان الـتــأخـيــر ال ــذي ح ــدث ه ــذا الـشـهــر هــو نتيجة
خلل في نظام االوراكــل وتجاوبت وزارة المالية
مشكورة لمعالجته ،ومن ثم تم ارسال كشوفات
المستحقات الى البنوك ،نافية ان يكون هناك أي
اهمال او تقصير من قبل الهيئة في هذا الشأن.

الـمـشـتــريــات الـمــركــب فــي منطقة
ً
اليورو بواقع  0.1نقطة ،وصوال
إلى  51.6نقطة في مايو ،مسجال
م ـس ـتــوى أق ــل بـشـكــل طـفـيــف عن
توقعات إجماع المحللين البالغة
 51.7ن ـق ـط ــة .إال أن م ـع ـنــو يــات
ال ـت ـفــاؤل ق ــد تــراج ـعــت ،ف ــي حين
ي ـعــزى إل ــى ال ـم ـخــاوف المتعلقة
بـ ـضـ ـع ــف ال ـ ـن ـ ـمـ ــو االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
والـمـخــاطــر الـجـيــوسـيــاسـيــة ،مع
ت ـص ــاع ــد ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ال ـت ـج ــاري ــة
والصعوبات التي تــواجــه قطاع
السيارات التي يشار إليها عادة
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا مـ ـخ ــاوف واض ـح ــة،
وفقا للشركة القائمة بالدراسات
االستقصائية .ومــن خــال إلقاء
نـظــرة أعـمــق على ق ــراءات مؤشر
م ـ ــدي ـ ــري ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــات ،ن ـل ـحــظ
استمرار انهيار قطاع الصناعات
التحويلية بشدة ،حيث تراجعت
الطلبات الجديدة للشهر الثامن
على التوالي ،وظلت قراءة مؤشر
مــد يــري المشتريات التصنيعي
أقل بكثير من مستوى  50نقطة،
حيث بلغت  47.7نقطة.
وع ـلــى صـعـيــد أس ـع ــار ت ــداول
العمالت ،شهدت تداوالت العملة
الـمــوحــدة تقلبات شــديــدة خــال
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،فـ ـ ــي ظــل
استجابتها لــأ خـبــار الرئيسية
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـبـ ـي ــان ــات ان ـف ـص ــال
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ع ــن االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ــي واقـ ـتـ ـص ــادات منطقة
اليورو .وافتتح اليورو األسبوع
عـنــد مـسـتــوى  ،1.1160فــي حين
سـ ـج ــل أدنـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه عـنــد
 ،1.1107وهو مستوى لم يشهده
م ـن ــذ ي ــون ـي ــو  .2017إال أنـ ــه فــي
مساء الخميس الماضي ،انعكس
الوضع في ظل البيانات األميركية
الـمـخـيـبــة ل ــآم ــال الـ ـص ــادرة عن
قـطــاعــي الـصـنــاعــات التحويلية
والخدمات.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األميركية ،أشــار أعضاء مجلس

االحتياطي الفدرالي من القائمين
على تحديد أسـعــار الـفــائــدة في
اجتماعهم األخير إلى استهدافهم
اإلب ـقــاء عـلــى أس ـعــار الـفــائــدة من
دون تـغـيـيــر ،حـتــى ول ــو الحـظــوا
تـ ـح ـ ّـس ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي،
م ــؤك ــدي ــن االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ بـنـهـجـهــم
ال ـح ــال ــي الـمـتـمـثــل ف ــي «الـتـحـلــي
بــالـصـبــر» بـخـصــوص الـسـيــاســة
النقدية .وقــد أظهر محضر آخر
اج ـت ـمــاع ع ـقــد ف ــي  30أب ــري ــل و1
مايو أن صناع السياسة النقدية
ش ــارك ــوا فــي نـقــاش مـطــول حــول
م ـك ــون ــات ال ـم ـيــزان ـيــة الـعـمــومـيــة
لالحتياطي الفدرالي على المدى
الطويل.
وأعرب العديد من المشاركين
ع ــن رغـبـتـهــم ف ــي تــوس ـعــة نـطــاق
تـ ــواريـ ــخ اس ـت ـح ـق ــاق ال ـم ـيــزان ـيــة
ل ـم ــواج ـه ــة احـ ـتـ ـم ــال ح ـ ــدوث أي
تـبــاطــؤ فــي المستقبل مــن خــال
ال ـت ـحــول م ــن حـ ـي ــازات ال ـس ـنــدات
قصيرة األجل إلى طويلة األجل،
ً
ع ـل ــى أم ـ ــل أن ي ــوف ــر ذل ـ ــك دع ـم ــا

ً
إضافيا في حالة حــدوث تباطؤ
اقتصادي في المستقبل.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ي ــواج ــه
ص ـع ــوب ــات ف ــي ت ـح ــدي ــد أس ـب ــاب
ت ـبــاطــؤ ال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة على الــرغــم مــن تراجع
م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت الـ ـبـ ـط ــال ــة إلـ ـ ـ ــى أدنـ ـ ــى
مستوياتها المسجلة منذ أكثر
مــن نـصــف ق ــرن ،واق ـت ــراب النمو
االق ـت ـص ــادي م ــن تـسـجـيــل أط ــول
فترات نمو قياسية.

تراجع نمو قطاع الصناعات
التحويلية األميركي
أظـ ـ ـه ـ ــرت أح ـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـبـ ـي ــان ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوث
االسـ ـتـ ـط ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـجــري ـهــا
شـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــة  IHS Markitعـ ـ ــن أداء
قطاع الصناعات التحويلية في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إل ــى تــراجــع
مؤشر القطاع ألدنــى مستوياته
مـ ـن ــذ  9أع ـ ـ ـ ــوام ونـ ـص ــف الـ ـع ــام،

وصــوال إلــى مستوى  50.6نقطة
ف ـ ــي مـ ــايـ ــو مـ ـق ــاب ــل  52.6نـقـطــة
فـ ــي أب ـ ــري ـ ــل .إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذلـ ــك،
فـ ـق ــد انـ ـخـ ـف ــض مـ ــؤشـ ــر م ــدي ــري
المشتريات لقطاع الخدمات إلى
أدن ــى مـسـتــويــاتــه مـنــذ  39شهرا
عند مستوى  50.8نقطة ،متراجعا
عن قراءته السابقة البالغة 52.7
نقطة .ومن الممكن أن يعزى هذا
التراجع الهائل في كال القطاعين
إلــى تصاعد التوترات التجارية
مــع الـصـيــن ،حيث انخفض نمو
الطلبات الجديدة من المشترين
الـمـحـلـيـيــن واألج ــان ــب ع ـلــى حد
سـ ـ ــواء ،وذكـ ـ ــرت ال ـش ــرك ــات الـتــي
شـمـلـهــا االس ـت ـطــاع أن ـهــا تتجه
إلى «الحد من عمليات التوظيف
الجديدة».
وإذا اتخذنا خطوة إلى الخلف
لنلقي نـظــرة عــامــة عـلــى الــوضــع
نلحظ أن الرسوم الجمركية التي
فــرضـهــا طــرفــا ال ـحــرب التجارية
قد أضــرت بالشركات األميركية،
حيث تراجعت مبيعاتها ،واضطر

الـ ـبـ ـع ــض إلـ ـ ــى إي ـ ـجـ ــاد م ــوردي ــن
جدد ،وما زال الغموض هو سيد
الموقف بالنسبة للوضع الحالي
مع الصين .وعلى خلفية ذلك ،فقد
انـعـكــس ارت ـفــاع الـتــوقـعــات التي
وصلت إلى  84في المئة بخفض
«ال ـفــدرالــي» للفائدة فــي اجتماع
ي ـنــايــر  2020ع ـلــى األسـ ـع ــار في
السوق بشكل واضح.
ف ــي أس ـ ـ ــواق الـ ـعـ ـم ــات ،كــانــت
ال ـت ــدف ـق ــات إلـ ــى األص ـ ــول اآلم ـنــة
هــي سـمــة األس ـب ــوع .ك ــان الفرنك
الـ ـس ــويـ ـس ــري أك ـ ـبـ ــر ال ــرابـ ـحـ ـي ــن
األس ـبــوع الـمــاضــي ،حـيــث ارتـفــع
بنسبة  1.07في المئة عن الدوالر،
يليه الـيــن الـيــابــانــي ال ــذي ارتـفــع
بـنـسـبــة  0.93ف ــي ال ـم ـئــة .ولــذلــك
ش ـه ــد م ــؤش ــر الـ ـ ـ ــدوالر أس ـب ـ ً
ـوع ــا
م ـت ـق ـل ـ ً ًـبــا ،ل ـك ـنــه أنـ ـه ــى األسـ ـب ــوع
منخفضا بنسبة  0.42في المئة،
حـ ـي ــث ظ ـ ـهـ ــرت ب ـ ـيـ ــانـ ــات م ــؤش ــر
م ــدي ــري ال ـم ـش ـتــريــات ع ـنــد أدن ــى
م ـس ـت ــوى خـ ــال  9سـ ـن ــوات ي ــوم
الخميس الماضي.

الخالد« :األرجان» طورت خدماتها التشغيلية

●

سند الشمري

قال رئيس مجلس إدارة شركة
«األرجــان» العالمية العقارية هيثم
ال ـخــالــد ،إن الـشــركــة اسـتـمــرت في
تطوير خدماتها التشغيلية من
خــال أصولها الحالية ومشاريع
تـحــت ال ـت ـطــويــر .وأض ـ ــاف الـخــالــد
خالل اجتماع الجمعية العمومية
التي عقدت أمس أن الشركة سجلت
ً
في عام  ،2018أداء تشغيليا أفضل
فــي مشاريعها الحالية ،وأدخلت
مشاريع تجارية فريدة من نوعها.
وأوض ـ ــح أن ال ـشــركــة اختتمت
أعمالها لعام  2018بتحقيق صافي
ربح قدره  552ألف دينار بربحية
سـهــم  2.16فـلــس للسهم الــواحــد

مـقــارنــة بصافي رب ــح  5.2ماليين
ً
ديـنــار ،بربحية سهم  20.26فلسا
للسهم الــواحــد لـعــام  .2017وذكــر
أنه على الرغم من انخفاض صافي
أرباح الشركة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  2018مقارنة بالعام
ال ـمــاضــي ،ف ــإن ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
المجمعة تشير إلى ارتفاع اإليرادات
التشغيلية الرئيسية بعد استبعاد
أثر التغير في األرباح غير المحققة
ف ــي الـقـيـمــة ال ـع ــادل ــة وال ـب ــال ــغ 7.4
ماليين ديـنــار والـنــاتــج مــن تقييم
الـعـقــارات االستثمارية ال ــذي أدى
إلــى ارت ـفــاع صــافــي أرب ــاح الشركة
ل ـع ــام  .2017وأوضـ ـ ــح أن صــافــي
إيرادات نشاط التطوير والمقاوالت
واألنـشـطــة المتعلقة بها فــي عام

 2018ارتفع ليبلغ  1.3مليون دينار
مقارنة بربح  0.4مليون دينار لعام
 2017بزيادة قدرها  215في المئة،
كما ارتفع صافي اإليرادات الناتجة
من نشاط اإليجارات والمنتجعات
ليبلغ  3.1ماليين ديـنــار بصافي
ربح  2.2مليون دينار بزيادة قدرها
 43في المئة .وأشار الخالد إلى أن
إجمالي اإليرادات للمجموعة ارتفع
إلى  28.7مليون دينار مقارنة بمبلغ
 27.9مليون ديـنــار بــزيــادة قدرها
 2.7فــي المئة ،كما ارتـفــع إجمالي
م ـصــاريــف الـمـجـمــوعــة إل ــى 28.2
مليون ديـنــار مقارنة بمبلغ 22.8
مليون دينار بزيادة قدرها  23.7في
المئة .وكشف أن الشركة مستمرة
ً
فــي تطوير مـشــاريــع تــوفــر حلوال

مستدامة للسوق العماني من خالل
شركة «األرجان تاول» االستثمارية
التابعة لها.
مــن جهته ،كشف نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
خـ ــالـ ــد ال ـ ـم ـ ـش ـ ـعـ ــان ،أن ال ـت ــرك ـي ــز
األس ــاس ــي فــي الـشــركــة هــو تقديم
قيمة إضافية إلى مجتمعاتنا ،إذ
نستمر في تطوير حلول مبتكرة
ت ــوف ــر ت ـج ــارب حـيــاتـيــة تتمحور
ح ــول متطلبات الـعـمــاء مضيفة
قيمة أساسية للنسيج الحضري
ل ـم ـج ـتـم ـعــات ـنــا .وقـ ـ ــال ال ـم ـش ـعــان،
إن ه ـ ــدف الـ ـش ــرك ــة هـ ــو أن تـبـقــى
ال ـش ــري ــك ال ـم ـف ـضــل لـلـمـســاهـمـيــن
وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن والـ ـم ــؤسـ ـس ــات

االجتماعية ،مــع ضـمــان أن يبقى
اســم األرج ــان في المقدمة ،واألهــم
من ذلك ،أن نبقى ملتزمين بالوفاء
بــوعــدنــا لتقديم مـشــاريــع وأفـكــار
مستدامة مساهمة بشكل إيجابي
في اإلقتصاد والمجتمع والبيئة.
ووافقت العمومية على كافة البنود
الواردة في جدول األعمال وابرزها
الـمـصــادقــة عـلــى تـقــريــري مجلس
االدارة ومراقبي الحسابات ،واعتماد
ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة وال ـح ـســابــات
الختامية للشركة ،وذلك عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2018كما اعتمدت توصية مجلس
اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5
في المئة من القيمة اإلسمية للسهم.
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فريق «الوطني» يختتم مشاركته في برنامج «تحدي االبتكار»
يعد برنامج تحدي االبتكار
من البرامج التي توفر حاضنة
تساهم في تحفيز قدرات
المتدربين على اإلبداع ،من
خالل وضع حلول ابتكارية
للتحديات التي تواجهها
البنوك في طبيعة العمل
المصرفي.
اإلدارة التنفيذية في لقطة جماعية مع فريق البنك
اختتم فريق بنك الكويت الوطني
مشاركته فــي الموسم الخامس من
برنامج تحدي االبتكار ،الذي نظمته
مــؤسـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي،
بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي
فــي كلية أن ــدرس ــون إلدارة األع ـمــال
بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس.
ويهدف البرنامج ،الذي تم إطالقه
أول مرة عام  ،2015ويمتد على مدار
 4أشهر ،إلى تطوير وتنمية القدرات
ال ـب ـش ــري ــة االبـ ـتـ ـك ــاري ــة ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص ،وتعزيز ثقافة اإلبداع والنمو
المعرفي لتحويل اقتصاد الكويت إلى
اقتصاد قائم على المعرفة.
وخــال فترة البرنامج ،قدم فريق
ال ــوطـ ـن ــي مـ ـش ــروع ــه الـ ـ ــذي تـضـمــن
خدمة مصرفية مبتكرة ،حيث تمت
مناقشة الـمـشــروع مــع إدارة البنك،

وف ــي مقدمتهم الــرئ ـيــس التنفيذي
لـبـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي – الـكــويــت
صالح الفليج ،والمدير العام للموارد
البشرية للمجموعة عماد العبالني،
والمدير العام للخدمات المصرفية
الشخصية محمد العثمان ،وقيادات
أخرى من البنك.
ويعد برنامج تحدي االبتكار من
البرامج التي توفر حاضنة تساهم في
تحفيز قدرات المتدربين على اإلبداع،
م ــن خ ـ ــال وض ـ ــع حـ ـل ــول اب ـت ـكــاريــة
للتحديات التي تواجهها البنوك في
طبيعة العمل المصرفي.
وي ـش ـم ــل ال ـب ــرن ــام ــج ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاور ،ب ـي ـن ـهــا بـ ـن ــاء ال ـ ـقـ ــدرات
التنظيمية لالبتكار ،توليد نماذج
تجارية جديدة ،تنفيذ االبتكار ،فكر
التصميم ،تصميم العروض القيمة.

ويتمحور البرنامج حول تحديات
واق ـع ـي ــة ي ـقــدم ـهــا ك ــل ف ــري ــق ،تـكــون
بحاجة إلى عنصر االبتكار للتعامل
معها وتطويرها ،ويتم استكشاف هذا
التحدي خــال كل مراحل البرنامج،
حيث تطبق الـفــرق مــا تعلمته على
مشاريعها االبتكارية النهائية.
ك ـمــا ت ـق ــوم الـ ـف ــرق بــال ـع ـمــل على
تحديات االبتكار لديها ،مع االلتزام
بتسليم مخرجات مـحــددة ،ويطلب
منها تقديم كــل المخرجات المتفق
عليها قبل المشاركة في وحدة العمل
النهائية ،والمشاركة فــي مزيج من
ال ــزي ــارات لـمــواقــع شــركــات االبـتـكــار
وحضور محاضرات ملهمة.
الجدير بالذكر أن استراتيجية بنك
الكويت الوطني ترتكز على االبتكار
والـتـطــويــر المستمر ،وه ــو مــا تمت

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة)
تعيين إريــك شوماخر فــي منصب رئيس
الخزانة للمجموعة.
ويتمتع شوماخر بخبرة تصل إلى ما
ي ـقــرب م ــن  30عــامــا ف ــي م ـجــال ال ـخــدمــات
المصرفية االسـتـثـمــاريــة ،وبسجل حافال
من اإلنـجــازات في المناصب التي توالها
فــي قـطــاع الـخــدمــات المصرفية التجارية
بالمنطقة وخارجها.
وت ـ ــول ـ ــى قـ ـب ــل انـ ـضـ ـم ــام ــه إل ـ ـ ــى ش ــرك ــة
المشاريع العديد من المناصب القيادية
في اتش اس بي سي ،بنك أبوظبي األول،
وس ـي ـت ــي ،وذلـ ـ ــك ف ــي أب ــوظ ـب ــي وال ـك ــوي ــت
والــريــاض ،ويحمل شهادة البكالوريوس
في التجارة وماجستير في إدارة األعمال
مــن جامعة كــونـكــورديــا فــي كـنــدا ،كما أنه
محلل مالي معتمد.
ويتولى شوماخر منصب رئيس الخزانة
لـلـمـجـمــوعــة ف ــي ش ــرك ــة ال ـم ـش ــاري ــع خلفا
لديكالن ساوي الذي تقاعد مؤخرا بعد 12
عاما من العمل في شركة المشاريع.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة (الـتـنـفـيــذي) فــي شــركــة الـمـشــاريــع
فـيـصــل ال ـع ـي ــار" :ن ـحــن س ـع ــداء بــانـضـمــام
إري ــك إلــى الـشــركــة .بينما نــواصــل تطبيق
استراتيجيتنا طويلة األجل لتنويع قاعدة
مستثمرينا بـهــدف ضـمــان مــرونــة مالية،
فإن الخبرة التي يتمتع بها إريك ومعرفته

موظفو البنك مع إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتي
داخل الكويت وخارجها ،فالجمعية تغطي الكثير
مــن المناطق المنكوبة ومـنــاطــق ال ـكــوارث على
مستوى العالم.
كما تـعــاون البنك مــع لجان الــزكــاة فــي بعض
الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة بــالـكــويــت ،مــن خ ــال تقديم
مجموعة من صناديق المعونات الغذائية ،التي
ت ــم تــوزي ـع ـهــا بـمـعــرفــة ت ـلــك ال ـل ـجــان ع ـلــى األس ــر
المحتاجة في المناطق التابعة لها.

حـ ـص ــل أداء بـ ـن ــك ا ل ـك ــو ي ــت
ً
الدولي " "KIBأخيرا على تقييم
مجموعة  BSIللتحقق من مدى
ال ـتــزام الـبـنــك بمعايير شـهــادة
األ ي ـ ـ ـ ــزو  22301:2012إلدارة
استمرارية األعمال واستنتجت
أنه يستوفي جميع المتطلبات
لمعايير األيــزو ،ليحصل بذلك
نظام البنك الستمرارية األعمال
مــن جــديــد عـلــى ش ـهــادة األي ــزو
ولمدة األعــوام الثالثة القادمة،
أي حتى عام .2022
وقال البنك ،في بيان صحافي
أم ــس ،إن تـقــريــر مــراقـبــة األداء
أثبت عــدم وجــود أي نقص في
الـمـعــايـيــر ،إضــافــة إل ــى تأكيده
نجاح نظام استمرارية األعمال
في " ،"KIBالــذي تعنى به إدارة
المخاطر في البنك ،في تحقيق
النتائج المرجوة منه.
وكان " "KIBحصل أول مرة على
ش ـهــادة األي ــزو  22301:2012في

عــام  ،2013وتــم إع ــادة اعتمادها
عام  2016واآلن عام  ،2019ويبقى
" "KIBالبنك الوحيد فــي الكويت
ال ــذي حصل على شـهــادة األيــزو
ً
تقديرا إلدارة المخاطر السباقة في
محاولتها ونجاحها في الحفاظ
على نظام استمرارية األعمال.
وبهذه المناسبةّ ،
عبر المدير
الـعــام إلدارة المخاطر فــي البنك
فيروز نوراني عن مدى سعادته
وامـ ـتـ ـن ــان ــه ل ـح ـص ــول " "KIBمــن
جديد على اعتماد شهادة األيزو،
ً
ً
ق ــائ ــا" :ن ـحــن نـسـعــى دائ ـم ــا إلــى
الـحـفــاظ عـلــى نـظــام ق ــوي وفـعــال
إلدارة استمرارية األعمال وخطة
إلدارة األزمات بما يضمن إمكانية
اس ـت ـم ــرار خــدمــات ـنــا وعـمـلـيــاتـنــا
الرئيسية بفعالية وســاســة في
ً
حال حدوث أي خلل ،الفتا إلى أن
إع ــادة منح " "KIBشـهــادة األيــزو
ي ـع ـكــس مـ ــدى ال ـت ــزام ـن ــا بـتـقــديــم
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة المتميزة

فيروز نوراني

للعمالء في جميع األوقات ،حتى
أثناء األزمات".
وأشاد نوراني بجهود اإلدارة
التنفيذية وجميع العاملين في
" "KIBالذين أظهروا مدى فهمهم
لـ ـسـ ـي ــاس ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـمــل
فــي الـبـنــك ،إل ــى جــانــب معرفتهم

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة» األسبوعي و«راتبك وفوقه كاش»
أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي
على "حساب النجمة" وحملة "راتبك وفوقه
ك ـ ـ ــاش" ،وق ـ ــد ت ــم إج ـ ـ ــراء ال ـس ـح ــب ب ـح ـضــور
ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز
أشكناني.
وجاءت نتائج السحب على النحو التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي جائزة
بقيمة  5آالف دينار كانت من نصيب بشاير
شاكر حسن رضائي.
السحب األسبوعي لحملة "راتبك وفوقه
ك ــاش" جــائــزة بقيمة  1000ديـنــار كــانــت من
نصيب أنور صالح غلوم حاجيه.
وذكـ ــر ال ـب ـنــك أن ج ــوائ ــز ح ـس ــاب الـنـجـمــة
أص ـب ـح ــت م ـم ـي ــزة ب ـح ـجــم م ـب ــال ــغ ال ـج ــوائ ــز
المقدمة ،إضــافــة إلــى تنوعها طــوال السنة،
وت ـت ـض ـمــن ال ـس ـح ــوب ــات ج ــائ ــزة أس ـبــوع ـيــة
بقيمة  5آالف دينار ،وشهرية بقيمة  20ألفا،
وجائزة نصف سنوية قدرها نصف مليون
دي ـن ــار ،إضــافــة إل ــى أك ـبــر جــائــزة فــي الـعــالــم
مــرتـبـطــة بـحـســاب م ـصــرفــي ،وال ـت ــي حصــل
البنك بموجبها على شه ــادة غينيس لألرق ــام
القياسي ــة والبالغـ ــة  1.5مليون دينار.
وع ــن آلـيــة فـتــح حـســاب الـنـجـمــة والـتــأهــل

ل ــدخ ــول ال ـس ـح ــوب ــات وال ـف ــوز
بالجوائز القيمة ،كشف البنك
أنه يمكن فتح حساب النجمة
فـ ـق ــط بـ ـ ــإيـ ـ ــداع  100دي ـ ـنـ ــار،
ويجب أن يكون في الحساب
مبلغ ال يقل عــن  500دينار
لــد خــول جميع السحوبات
عـ ـل ــى ك ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ال ـت ــي
يقدمها الحساب.
وبالنسبة لفرص الفوز،
فـ ــإ نـ ــه كـ ـلـ ـم ــا زاد ا ل ـم ـب ـل ــغ
ال ـم ـح ـت ـفــظ فـ ــي ال ـح ـســاب
زادت فــرص فــوز العميل،
ح ـيــث إن ك ــل  25دي ـن ــارا
توفر فرصة واحدة للفوز،
ً
فـضــا عــن الـمــزايــا اإلضــافـيــة الـتــي يوفرها
ال ـح ـس ــاب ،إذ يـحـصــل الـعـمـيــل ع ـلــى بـطــاقــة
سحب آلي ،ويستطيع الحصول على بطاقة
ائتمان بضمان الحساب و كــذ لــك الحصول
على جميع الـخــدمــات المصرفية مــن البنك
التجاري.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى حـمـلــة "راتـ ـب ــك وفــوقــه
كـ ـ ــاش" ،ال ـمــوج ـهــة لـلـمــوظـفـيــن الـكــويـتـيـيــن

والـ ـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــن
فـ ــي ال ـق ـطــاع ـيــن
الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــي
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص،
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدي ـ ــن
والمستمرة حتى
 3 1د ي ـ ـ ـس ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــر
 ،2019و عـ ــن آ لـيــة
االنضمام إلى هذه
الحملة واالستفادة
مـ ــن ال ـ ـمـ ــزايـ ــا ال ـت ــي
توفرها ،ذكــر البنك
أن ب ــا س ـت ـط ــا ع ــة أي
م ـ ـ ـ ــوظ ـ ـ ـ ــف ك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي
يزيد راتبه على 500
ً
دينار ،سواء تم تعيينه حديثا أو في الخدمة
الفعلية من سنين تحويل راتبه إلى البنك،
واالستفادة من مزايا هذه الحملة ،والحصول
على هدية نقدية فورية مضمونة بقيمة 250
ديـنــارا ،أو قــرض بــدون فائدة بقيمة خمس
أضعاف الراتب بحد أقصى  10آالف دينار،
ً
إض ــاف ــة إل ــى ال ــدخ ــول تـلـقــائـيــا ف ــي الـسـحــب

«وربة» 5 :رابحين بـ «السنبلة» األسبوعي
أعلن "وربة" الفائزين الخمسة
فــي سحب السنبلة األسبوعي
ال ـ ــ 20ي ــوم الـخـمـيــس الـمــاضــي؛
بـ ـحـ ـض ــور مـ ـمـ ـث ــل ع ـ ــن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي
البنك.
وبالنسبة للعمالء ،الذين
حالفهم الحظ خالل السحب،
فقد توج  5رابحين من عمالء
"وربة" ،حصل كل منهم على
 1000دي ـ ـنـ ــار وه ـ ـ ــم :أح ـم ــد
جمعان بصري حسيني ،علي منصور ارشيد
الـقـفـيــدي الــرش ـيــدي ،نــايــف حـمــود ذيــب الـهــاجــري،
سـعــود بــانــي سعد المطيري ،وعبدالمجيد سالم
بنيان الدوسري.
ويمثل "السنبلة" الخيار األ مـثــل لكل الراغبين
بتوفير األمــوال ،وتحقيق عوائد مالية ثابتة على
أرصدتهم ،باإلضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية
طوال العام.
ً
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع رغ ـب ـت ــه فـ ــي ت ـط ــوي ــر وت ـح ــدي ــث
خ ــدم ــات ــه وح ـل ــول ــه ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـت ــواف ــق مــع
ً
تحقيق المصلحة لعمالئه ،ونظرا لتنامي قاعدتهم
وال ـت ـج ــاوب ال ـك ـب ـيــر الـ ــذي ي ـل ـقــاه ال ـح ـس ــاب ،يعيد
ّ
"وربة" إطالق "السنبلة" بحلة جديدة ومتطورة في

إريك شوماخر

بالالعبين الرئيسيين في القطاع المالي
بــالـمـنـطـقــة سـتـكــون مـهـمــة ج ــدا بالنسبة
لـنــا ،وأود أن أغتنم هــذه الفرصة ألتوجه
بالشكر إلى ديكالن على تفانيه خالل فترة
عمله معنا".
مــن جـهـتــه ،ذك ــر شــومــاخــر" :تـعــد شركة
م ـش ــاري ــع ال ـك ــوي ــت واح ـ ـ ــدة م ــن ال ـش ــرك ــات
االسـتـثـمــاريــة ال ــرائ ــدة فــي الـمـنـطـقــة ،وأنــا
سعيد للحصول عـلــى مـثــل ه ــذه الفرصة
للعمل معها ،كما أتطلع للعمل مع زمالئي
الـجــدد لــدعــم استراتيجية الشركة وخلق
قيمة أكبر لمساهمينا".

« »KIBينال شهادة األيزو 22301:2012
إلدارة استمرارية األعمال

«األهلي» يوزع أغذية بالتعاون
مع «الهالل األحمر»

وزع البنك األهـلــي الكويتي صناديق المواد
الـغــذائـيــة ،بــالـتـعــاون مــع جمعية الـهــال األحمر
الكويتية ،لمساعدة األسر المحتاجة خالل شهر
رمضان المبارك.
وتشتمل هذه الصناديق على المواد التموينية
والغذائية األساسية لألسر المتعففة بالكويت.
ويـعـتــز الـبـنــك بـتـعــاونــه مــع "ال ـه ــال األح ـمــر"،
والـمـشــاركــة بــالـعــديــد مــن الـمـســاهـمــات الخيرية

ترجمته من خالل تقلده ريادة القطاع
المصرفي في مجال االبتكار ،ووضعه
في المقدمة على المستويين المحلي
واإلقليمي.
كـمــا يعمل الـبـنــك عـلــى استكمال
مسيرة ريــادتــه في هــذا المجال ،من
خــال تقديم المزيد مــن االبـتـكــارات
وم ــواص ـل ــة ص ـقــل وتـنـمـيــة م ـه ــارات
كـ ـ ــوادره الـمـهـنـيــة ،م ــن خ ــال تقديم
برامج تدريب متخصصة ومصممة
وفق أعلى المعايير العلمية ،والتي
تتنوع بين التدريب والتطوير إلعداد
الكوادر المهنية المتخصصة ،ويوفر
ال ـب ـنــك ألج ــل ذل ــك نـخـبــة م ــن أفـضــل
خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون
خبراتهم لهؤالء الكوادر.

«المشاريع» تعين إريك شوماخر
في منصب رئيس الخزانة للمجموعة

 ،2019حيث قام بتعديل وتيرة
السحوبات والقيمة اإلجمالية
للجوائز النقدية والعينية التي
يحصل عليها العمالء لتصل الى
أكثر من مليون دينار.
يـسـتـمــر ال ـب ـنــك بــال ـس ـحــوبــات
األسبوعية على  5رابحين 1000
دينار لكل منهم ،ويتميز "السنبلة"
ف ــي  2019بــال ـس ـحــوبــات الـكـبــرى
( )Mega Drawsالتي تقام كل ربع
سنة لتكشف عن  5رابحين ،ويكون
مــن نصيب الــرابــح األول  100ألــف
دينار ،و 4رابحين بسيارات .Land Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد مــن الـفــرص للربح ،قام
الـبـنــك ب ــزي ــادة ال ـجــوائــز بـسـحــب ال ـ ـ Mega Draw
األخير لعام  2019بإضافة سيارتي الند كروز من
نفس الفئة.
وأمـ ــا فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـف ــرص ال ــرب ــح ،فـيـحــق لكل
عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل  10دنانير
في الحساب.
ً
وقــدم "وربــة" حــا استثماريا آخــر باسم وديعة
الـسـنـبـلــة ،ال ـتــي تـعــد ال ـمــودع ـيــن ب ـعــوائــد متوقعة
تصل الى  3.5في المئة وفرص ربح في سحوبات
"السنبلة" طوال فترة االستثمار.

األسبوعي على جائزة مقدارها  1000دينار.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة ل ـل ـع ـمــاء ال ــواف ــدي ــن الــذيــن
يندرجون تحت حساب الخدمات المصرفية
الشخصية  ،Premier Bankingوالمخصص
للرواتب مــن  1700ديـنــار ومــا فــوق ،فسوف
يـتـمـكـنــون م ــن ال ـح ـصــول عـلــى هــديــة نقدية
ف ـ ــوري ـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ــذي ــن
يحصلون على معاش تقاعدي قــدره 1000
ديـنــار ومــا فــوق ،فبمجرد تحويل معاشهم
التقاعدي على البنك التجاري سيحصلون
على هدية فورية بقيمة  150دينارا ،والدخول
ً
تلقائيا في السحب األسبوعي على جائزة
مقدارها  1000دينار ،واالستفادة من مزايا
هذه الحملة التي صممت خصيصا بصورة
تـنــاســب الـمــوظـفـيــن الـكــويـتـيـيــن والــوافــديــن
العاملين في القطاعين الخاص والحكومي
والمتقاعدين ،ألنها أيضا توفر لهم فرصة
الحصول على العديد من المميزات اإلضافية،
والـتـمـتــع بــالـعــديــد مــن الـخــدمــات المتطورة
والمنتجات الفريدة والمتميزة التي يوفرها
"الـ ـتـ ـج ــاري" ل ـع ـمــائــه لـتـلـبــي احـتـيــاجــاتـهــم
وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

ب ــدوره ــم الــوظـيـفــي ومشاركتهم
بشكل جـيــد فــي عملية التدقيق
واس ـت ـع ــداده ــم الح ـت ـمــال ح ــدوث
أي أزمـ ــة أو تـعـطــل ف ــي األع ـم ــال،
إذ ســاهــم جـمـيــع الـمــوظـفـيــن في
م ـعــال ـجــة الـ ـتـ ـط ــورات وم ـنــاق ـشــة
الـ ـخـ ـي ــارات ال ـه ــادف ــة إلـ ــى تـعــزيــز
مـخـتـلــف ال ـع ـم ـل ـيــات الـمـصــرفـيــة
والخدمات في جميع األوقات.
وأش ـ ــار إل ــى أن ت ـقــريــر األي ــزو
أث ـنــى عـلــى ال ـ ــدور ال ـف ـعــال إلدارة
البنك التنفيذية في ضمان التنفيذ
الـ ـن ــاج ــح واالسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد لـجـمـيــع
اإلج ــراءات والعمليات في جميع
ً
األوقـ ــات ،مبينا أن "ش ـهــادة ISO
 22301: 2012إلدارة استمرارية
األعـ ـم ــال ه ــي شـ ـه ــادة ف ــي سجل
ال ـب ـنــك ف ــي تــوف ـيــر خ ــدم ــة عـمــاء
ممتازة مع الحفاظ على المعايير
ً
المقبولة دوليا في جميع األوقات.
ول ــإش ــارة ف ــإن ه ــذه الـشـهــادة
ال ــدول ـي ــة ت ــم ت ـطــويــرهــا لتحقيق

اس ـت ـم ــراري ــة األعـ ـم ــال وم ـســاعــدة
الشركات على ضمان استمرارية
أعمالها في الظروف االستثنائية،
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذل ـ ــك ف ـ ــإن االل ـ ـتـ ــزام
بـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادة األي ـ ـ ـ ـ ـ ــزو
 22301:2012يـ ـه ــدف ل ـح ـمــا يــة
المؤسسات من الكوارث الكبرى أو
الحوادث البسيطة التي قد تعطل
سير الـعـمــل ،مــن خــال توفيرها
ً
خـطـطــا فـعــالــة ل ـل ـطــوارئ وإدارة
األزمات بشكل صحيح.
ي ــذك ــر أن مــؤس ـســة الـمـعــايـيــر
البريطانية واحدة من أكبر هيئات
إصدار الشهادات في العالم وهيئة
الـمـعــايـيــر الــوطـنـيــة فــي المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـت ــي ت ـن ـتــج مـعــايـيــر
فنية ومراجعات وتقدم شهادات
للشركات وتطبق معايير نظام
اإلدارة ،وتـســاعــد ه ــذه المعايير
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـسـ ـي ــن األداء
وتقليل المخاطر وتحقيق النمو
المستدام.

«برقان» يقدم لعمالء بريميير خدمة
إيقاف السيارات في مواقع جديدة
ل ـض ـم ــان راح ـ ـ ــة عـ ـم ــاء خــدمــة
ً
بــريـمـيـيــر ،أع ـلــن "ب ــرق ــان" مــؤخــرا
تــوفـيــر خــدمــة إي ـق ــاف ال ـس ـيــارات
ً
مجانا لــدى أمــاكــن جــديــدة توفر
للعمالء الكثير من الوقت ،للتمتع
ب ـت ـن ــاول ال ـط ـع ــام أو ال ـت ـس ــوق.
وس ـي ـت ـم ـك ــن ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـم ــاء،
حاملي بطاقة فيزا Signature
أو ب ـط ــاق ــة ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
ال ـق ـطــريــة م ــاس ـت ــرك ــارد وورل ــد
االئتمانية من الحصول على
الخدمة لدى المواقع الجديدة،
وهي مجمع الصالحية ،مطعم
أويشي سوشي ،مطعم تراينجل ،مطعم
أوبــون ،مطعم ساليدر ستيشن ،قاعة
سلوى صباح ،فندق مارينا ومارينا
مول.
كما توفر هــذه الخدمة المزيد من
ً
ال ــراح ــة ل ـع ـمــاء بــريـمـيـيــر ب ـع ـيــدا عن
االزدحـ ـ ــام وع ـن ــاء الـبـحــث ع ــن مــواقــف

لـلـسـيــارات،
وتنضم خدمة إيقاف السيارات
المجانية الى باقة المزايا والخدمات
الـمـتـنــوعــة ال ـتــي ي ـحــرص الـبـنــك على
ابتكارها وتطويرها لشريحة عمالء
خدمة بريميير المصرفية.

«بيتك» :رحلة للموظفين ألداء مناسك العمرة
ن ـظ ــم ص ـ ـنـ ــدوق ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي بـيــت
التمويل الكويتي (بيتك) رحلة لموظفيه
ألداء مـنــاســك ال ـع ـمــرة ،إي ـمــانــا بأهمية
توفير األجواء الروحانية لموظفيه خالل
شهر رمضان.
وتعتبر هذه الرحلة واحدة من برامج
عـ ــديـ ــدة ي ـن ـظ ـم ـهــا ص ـ ـنـ ــدوق ال ـعــام ـل ـيــن
فــي الـبـنــك للموظفين عـلــى م ــدار الـعــام،
تجسيدا لــروح االســرة الــواحــدة ،ودعما
لمبادرات التواصل االجتماعي.
وضـ ـم ــت ال ــرح ـل ــة أعـ ـض ــاء م ــن فــريــق
"بـيـتــك" التطوعي ال ــذي واص ــل برنامج
"تواصل بالخير في شهر الخير  "5في
مكة ،عبر توزيع وجبات افطار الصائم
على الصائمين ،في بادرة تؤكد أن ريادة
"بـيـتــك" فــي الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ال
تقتصر عـلــى المجتمع ا ل ــذي يعمل به
فحسب بل تتعداه الى مبادرات تطوعية
واج ـت ـمــاع ـيــة م ـت ـنــوعــة ف ــي ج ـغــراف ـيــات
مختلفة.
وتـ ــزام ـ ـنـ ــا مـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،يـ ــواصـ ــل ف ــري ــق
"ب ـي ـتــك" الـتـطــوعــي تــوزيــع  1000وجـبــة
افطار صائم يوميا بـ 6مواقع مختلفة،

مجموعة من الموظفين متجهين الى العمرة
تـشـمــل ق ـصــر نــايــف وسـ ــوق الـمـبــاركـيــة
ودوار مسجد الشمالن وحديقة حولي
ومواقع أخرى ،ضمن اطار برنامج حافل
باألنشطة والفعاليات االجتماعية التي
ت ــرس ــخ ري ـ ــادة "ب ـي ـتــك" ف ــي الـمـســؤولـيــة
االجتماعية.
وتستمر حملة إفطار الصائم طوال
أيام الشهر الفضيل بجهود فريق "بيتك"

الـتـطــوعــي ال ــذي يـقــوم بــإعــداد وتجهيز
وجبة إفـطــار صائم يوميا حتى نهاية
شـهــر رم ـضــان بـمــواقــع مختلفة ،سعيا
لتغطية اكبر عدد ممكن من الصائمين
رواد تلك المواقع ،وتأكيدا ألهمية هذه
المبادرة في تعزيز الروح التطوعية لدى
الشباب ،والمساهمة في غرس وتعميق
مفهوم العطاء بين أبناء المجتمع.

كما يستمر "بيتك" في توزيع وجبات
إفـ ـط ــار الـ ـص ــائ ــم ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع حـمـلــة
"رمـ ـض ــان أمـ ـ ــان" ،وال ـت ــي تـنـظــم بـشــراكــة
استراتيجية مع وزارة الداخلية ،ومركز
العمل التطوعي ،حيث يقوم من خاللها
ف ــري ــق "بـ ـيـ ـت ــك" ال ـت ـط ــوع ــي بــال ـم ـشــاركــة
بتوزيع  100ألــف وجبة إفـطــار فــي عدد
من أهــم التقاطعات الرئيسية قبل وقت
اإلفطار ،بهدف التوعية المرورية وتعزيز
ثقافة عدم السرعة خالل موعد االفطار.
ويـشـمــل بــرنــامــج "بـيـتــك" الرمضاني
"ت ــواص ــل بــالـخـيــر ف ــي ش ـهــر ال ـخ ـيــر ،"5
أنشطة ومساهمات اجتماعية متعددة،
ومـبــادرات توعوية وتــواصــل يومي مع
ال ـج ـم ـهــور ،وزي ـ ـ ــارات ل ـج ـهــات مختلفة
ومسابقات وغبقات وعــروض وأنشطة
رياضية وشبابية تــؤكــد ري ــادة "بيتك"
ف ــي تـحـقـيــق ال ـم ـســؤول ـيــة االجـتـمــاعـيــة
بمختلف جــوانـبـهــا ،ومــواص ـلــة جهود
دع ــم ال ـم ـبــادرات الـتــي تـخــدم المجتمع،
وا لـحــرص الكبير على تحقيق التنمية
المستدامة ،أحد أهم ركائز استراتيجية
البنك.
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حظي المطرب صالح
الحريبي باإلشادة والمدح،
ً
تقديرا إلمكاناته الصوتية،
وقدرته الكبيرة على أداء
األلوان الغنائية المختلفة.
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اعتبر الفنان محمود
المليجي أن بدايته
الحقيقية كانت في عام
 ،1936عقب مشاركته في
فيلم «وداد».
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مسك وعنبر

حينما رأى اسمه في
كشوف الطلبة المستجدين
المقبولين بمعهد الفنون
المسرحية ،كانت فرحة
الفنان أحمد زكي ال توصف.
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الدراما المحلية في
رمضان بين غزارة
اإلنتاج ومقصلة الرقيب.

«بارازايت» يحصد السعفة الذهبية
في ختام «كان» السينمائي
اختتم مـهــر جــان " ك ــان" السينمائي دور ت ــه ا ل ــ،72
ح ـي ــث فـ ــاز ف ـي ـلــم "ب ـ ــارازاي ـ ــت" (ال ـط ـف ـي ـل ــي) ل ـل ـكــوري
الـجـنــوبــي بــونــغ ج ــون-ه ــو ،ال ــذي ي ـص ـ ّـور بـحــرفـيــة
عالية مشكالت التفاوت الطبقي مــن خــال مأساة
عائلية ،بجائزة السعفة الذهبية.
وأخفق تاليا المخرج اإلسباني بيدرو ألمودوفار
مرة جديدة في حصد هذه المكافأة العريقة ،التي
كــان ينافس عليها للمرة ا لـســاد ســة ،غير أن عمله
"دولور إي غلوريا" لم يخرج خاسرا من المنافسة،
إذ حصد بطله النجم اإلسباني أنطونيو بانديراس
جائزة أفضل ممثل.
أ مــا المخرج األ مـيــر كــي ،كوينتن تارانتينو ،فقد
خــرج خــا لــي ا لــو فــاض مــن المنافسة ا لـتــي خاضها
مع فيلمه "وانس آبن ايه تايم ...إن هوليوود" ،الذي
ّ
شكل أحد أبرز األعمال في دورة هذا العام بحضور
بطلي الفيلم براد بيت وليوناردو دي كابريو.
وأصبح بونغ جون-هو بذلك أول سينمائي كوري
جنوبي يحصد المكافأة الكبرى في مهرجان كان
السينمائي .وقال لدى تسلمه الجائزة "شكرا جزيال.
ه ــذا ش ــرف عـظـيــم ل ــي ،ك ـث ـيــرا م ــا شـكـلــت الـسـيـنـمــا
الـفــرنـسـيــة م ـصــدر إل ـه ــام ل ــي .أش ـكــر ه ـنــري ج ــورج
كلوزو وكلود شابرول".
وأعلن رئيس لجنة التحكيم في المهرجان هذا
ا لـعــام ا لـمـخــرج المكسيكي أ لـيـخــا نــدرو غونزاليس
إينياريتو أن المكافأة منحت بإجماع أعضاء اللجنة.
أم ــا ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـم ـهــرجــان ف ـكــانــت مــن

بونغ جون هو

الدج لي و"باكوراو" للبرازيليين كليبير مندونسا
فـيـلـيــو وجــول ـيــانــو دورن ـي ـل ـيــس مـنــاصـفــة جــائــزة
لجنة التحكيم.
وح ـ ــاز ال ـم ـخ ــرج ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي إي ـل ـي ــا سـلـيـمــان
تنويها خاصا من لجنة التحكيم عن فيلمه "البد
أن تكون الجنة".
و نــا لــت الممثلة األ مـيــر كـيــة ا لـبــر يـطــا نـيــة إميلي
بيتشام جــا ئــزة أفضل ممثلة عــن دور هــا كعالمة
غــريـبــة األط ـ ــوار فــي "لـيـتــل ج ــو" (ج ــو الـصـغـيــر)
للمخرجة النمسوية جيسيكا هاوسنر.
أمـ ــا ج ــائ ــزة أف ـض ــل س ـي ـن ــاري ــو فـ ـف ــازت بـهــا
ال ـم ـخ ــرج ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة س ـي ـل ـيــن س ـي ــام ــا عــن
فـيـلـمـهــا " ب ــور ت ــر ي ــه دو ال ج ــون ف ــي أن فــو"
(قصة الشابة الملتهبة).
كما حصد الشقيقان لــوك و جــان بيار
داردي ـ ـ ــن ،وه ـم ــا م ــن ال ـق ــائ ــل ال ـحــائــزيــن
السعفة الذهبية مرتين في مسيرتهما
الفنية ،جائزة أفضل إخراج عن فيلم
"لــو جــون أحـمــد" (الـشــاب أحـمــد) عن
قصة مراهق ينخرط في التيارات
المتشددة.
(أ ف ب)

نصيب الفرنسية  -السنغالية ماتي ديوب عن فيلمها
"أتالنتيك".
كذلك نال فيلما "لي ميزيرابل" (البؤساء) للفرنسي

إميلي بيتشام

ستالون لم يتوقع نجاحه في السينما بانديراس مستاء لعدم مكافأة ألمودوفار جونسون فخور بتخرج ابنته

أنطونيو بانديراس

سيلفستر ستالون
قال الممثل األميركي ونجم أفالم الحركة سيلفستر ستالون لجمهور من عشاق السينما
في مدينة كان ،إنه لم يتوقع أن ينجح في السينما ،بسبب حادث وقع له عند مولده ،وتسبب
في عدم وضوح مخارج الكلمات.
وأضاف "لم أعتقد أبدا أنني سأمتهن التمثيل".
(رويترز)

قال النجم أنطونيو بانديراس ،الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "دولور
إي غلوريا" ،إنه شعر بمرارة طفيفة لعدم حصول مخرج العمل بيدرو ألمودوفار على
أي مكافأة.
ً
وأوضــح "أنــا سعيد جــدا ،لكني أشعر بـمــرارة طفيفة .كنت أحــب أن يكون بيدرو إلى
جانبي".

ً
عودة فرقة «سبايس غيرلز» مجددا
للغناء بغياب فيكتوريا بيكام
ن ــال مـعـجـبــو فــرقــة سـبــايــس غـيــرلــز الـشـهـيــرة
مـ ــرادهـ ــم ،ع ـنــدمــا ع ـ ــادت ف ـت ـيــات الـتـسـعـيـنـيــات،
وافتتحن أول جولة موسيقية لفرقتهن عقب لم
الشمل في دبلن بعد طول انتظار.
وأعلنت فرقة موسيقى البوب البريطانية لم
الشمل وإطالق جولة موسيقية العام الماضي.
وح ـظ ـيــت ال ـف ــرق ــة ب ـش ـهــرة عــال ـم ـيــة م ــع أغـنـيــة
"وانابي" في .1996
وتشمل الجولة الموسيقية للفرقة ،التي تضم
ميالني براون (سكيري سبايس) ،وجيري هورنر
(جنجر سبايس) ،وميالني شيزولم (سبورتي
سبايس) ،وإيما بانتون (بيبي سبايس)  13حفال
ً
على مدى األسابيع القليلة المقبلة بدءا من دبلن،
ثم تنتقل حفالت الفرقة لعدد من المدن بأنحاء
بريطانيا.
وغابت عن الفريق فيكتوريا بيكام ،التي كانت

جونسون مع ابنته
وجــه النجم العالميدواي ــن جونسون رســالــة البنته فــي حفل تخرجها فــي المرحلة
الـثــانــويــة ،بنشر ص ــورة لــه برفقتها عـلــى حـســابــه ال ـخــاص عـلــى أح ــد مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي.
ّ
وعلق قائال" :هذا ما يحدث عندما يتخرج أطفالك .فخور جدا بتخرج أول ابنة لدي في
المدرسة الثانوية ،أحبك".

تعرف باسم (بوش سبايس) ،وهي حاليا مصممة
أزي ــاء ناجحة ،وجــزء مــن عالمة تجارية عالمية
مع زوجها العب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام،
وتمنت "حظا طيبا للفتيات" على انستغرام.
وبـ ـ ــدأت ال ـف ــرق ــة أع ـمــال ـهــا عـ ــام  ،1996عـنــدمــا
ً
وق ـعــت ع ـقــدا مــع شــركــة فـيــرجــن ،وأص ـ ــدرت بعد
ذلك أولى أغانيها "المتمني" التي احتلت المركز
األول مدة  7أسابيع متتالية في "قائمة األغاني
البريطانية" ،وحصلت على المرتبة األولى في 31
دولة ،وساعدت على إظهار الفرقة بأنها "ظاهرة
عالمية".
(رويترز)
«سبايس غيرلز» على المسرح
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الخوالد :إنشاء استديو وقناة
داخل نادي السينما
كشف رئيس مجلس إدارة نادي السينما ،الفنان حسين الخوالد ،في حوار لـ«الجريدة» عن معالم حركة إنعاش المجال
السينمائي التي يشهدها النادي أخيرا بما يواكب التطور الحديث ،من خالل إنشاء استوديو صوت وآخر تصوير سينمائي
َ
سيعلن عن افتتاحه قريبا ،بمجرد وضع اللمسات األخيرة ،ليبدأ العمل به في إنتاج المواد الفيلمية والسينمائية.
كما كشف عن تجهيز النادي لقناة بث الكترونية عبر اليوتيوب ،إضافة إلى استديو تصوير مجهز تجهيزا تاما بالكروما،
إضافة إلى وحدة مونتاج ،إلى جانب عملنا على إنشاء استديو كبير للتصوير التلفزيوني.
واستعرض الخوالد غرف استديو اإلنتاج الذي وعد مجلس إدارة النادي بتنفيذه منذ سنوات ،لكن ضعف الموارد المالية
حال دون االنتهاء منه قبل اآلن ،وفيما يلي التفاصيل:
عزة إبراهيم

ال نملك
إنشاء
مقر
خاص

ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ق ــال ال ـخــوالــد إن ن ــادي
السينما جمعية نفع عام أشهرت منذ
 3ع ـقــود بـمــرســوم أم ـيــري سـنــة ،1976
وتعد من أوائل الجمعيات النفع العام
ا لـتــي تهتم بنشر الثقافة السينمائية
وت ـع ــرض األف ـ ــام الـطــائـعـيــة ف ــي وقــت
ك ــان ــت بـ ـل ــدان ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي تفتقر
للثقافة السينمائية.
وأنشأ النادي في ذلك الوقت مجموعة
كبيرة من عمالقة السينما العربية.
وأضاف أن موارد النادي مصدرها من
اشتراكات األعضاء والتبرعات والهبات
والوصايا وحصيلة إيــرادات الحفالت،
إض ــاف ــة إل ــى إع ــان ــة حـكــومـيــة م ــن وزارة
الشؤون االجتماعية مقررة منذ إنشاء
النادي في عام  1976دون زيادة وقيمتها
 12ألف دينار سنويا تصرف على األجور
والنثريات والموارد األخرى التي يوافق
عـلـيـهــا مـجـلــس اإلدارة .وأع ـلــن تجهيز
قناة بث إلكترونية إضافة إلى استديو
تصوير ووحدة مونتاج متطورة.

دعم مادي ضعيف

ضعف
موارد النادي
عرقلتنا
 10سنوات

وأكد الخوالد أن النادي يحتاج إلى
ن ـظ ــرة م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن ل ــزي ــادة الــدعــم
الـ ـمـ ـخـ ـص ــص لـ ــدفـ ــع عـ ـجـ ـل ــة ال ـس ـي ـن ـمــا
الكويتية ،والتي يمكن أن يشارك فيها
الـ ـن ــادي بـ ـق ــوة ،ب ـمــا ي ـضــم م ــن أع ـضــاء
وخبرات ومؤلفات وبروتوكوالت تعاون
مــع الـعــديــد مــن الـجـهــات الفاعلة داخــل
الكويت وخارجها ،ولكن دائما ما يقف
العائق المادي حائال دون قيام النادي
بالدور المنتظر منه.
وأضــاف أن الجمعية ليس لها مقر،
ح ـي ــث ت ـم ــت اس ـت ـض ــاف ـت ـن ــا فـ ــي مـبـنــى

المدرسة القبلية التاريخية لعدم قدرتنا
على بناء مبنى خاص بنا بدون «»POT
أو شــراكــة مــع القطاع خــاصــة ،وهــو ما
ترفضه الحكومة التي منحت جمعيات
النفع العام أراضي واشترطت أن نبني
مقر الـنــادي على غــرار أي جمعية نفع
عام من مواردنا الخاصة ،ولكن مواردنا
ال تكفي لتمويل أنشطة النادي ،فكيف
نبنى مقرا ،ومن أين نأتي بالتكاليف؟
واستنكر الخوالد تبعيات هذا القرار
على الجمعيات الشبيهة ،حيث أسفر عن
هــدم مؤسسات مهمة وتاريخية ،مثل
جمعية البيئة وبيت الكويت لألعمال
ال ــوط ـن ـي ــة ،وج ـم ـع ـيــة ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
أزيـ ـل ــت ،وأص ـب ـح ــوا ب ــا مـ ــاذ ،مطالبا
بتوفير بديل عن هذا القرار الذي تتأذى
منه العديد من المؤسسات المهمة.
وأوض ــح أن ال ـنــادي ليس بــه شاشة
عــرض ،ففي السابق كنا نستغل قاعة
عـ ـ ــرض خـ ــاصـ ــة ب ــال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
للثقافة واآلداب ،الذي أفسح لنا القاعات
الس ـت ـضــافــة الـفـنــانـيــن وع ـمــل الـ ــورش،
ول ـك ــن اآلن ب ـعــد ان ـش ـغ ــال ت ـلــك ال ـقــاعــة
نتيجة التحديثات بالمجلس لــم يعد
لــدي ـنــا م ـكــان ل ـل ـعــرض ،ون ـس ـعــى لعمل
بروتوكالت تعاون مع مؤسسات مجهزة
الستضافتنا في الفاعليات السينمائية،
كالجمعية الثقافية النسائية ورابطة
االجتماعيين ،وجمعية العالقات العامة.

تعديل الالئحة
فــي الـســابــق اقـتـصــرت الــائـحــة على
عروض األفالم والندوات والورش ،مما
عرقل دخولنا في شراكة إنتاج األفالم،
لكن تم تعديل الالئحة منذ عام ،2015

غطاء
دروبادي
فوزية شويش السالم

fawziyalsalem@hotmail.com

حسين الخوالد

حيث عقدنا جمعية عمومية غير عادية،
طلبنا تعديل الالئحة ،وتم إدراج إنتاج
األف ــام ،كما خفضنا رس ــوم االشـتــراك
بالنادي من  50إلى  15دينارا.
ونـ ـق ــدم ألعـ ـض ــاء ال ـ ـنـ ــادي خــدمــاتـنــا
مـ ـج ــانـ ـي ــة كـ ـ ــالـ ـ ــورش وال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات،
ونـشــارك بأفالمهم في الـخــارج ،لنصل
بمنتجنا السينمائي الكويتي لكبرى
المهرجانات بحكم عالقاتنا ،كما نكرم
األفالم المميزة وصناعها.

مسابقة فنية
وص ــرح الـخــوالــد أن ــه سيعلن قريبا
عــن مسابقة سـنــويــة وطـنـيــة للشباب،
وكل عام تحمل عنوان خاص وهدفها
تشجيع أفالم الشباب والطلبة والهواة
ودع ـ ــم إن ـتــاج ـهــم م ــن خـ ــال االس ـتــديــو
الـ ـج ــدي ــد بـ ـعـ ـي ــدا ع ـ ــن ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة
وال ـت ـصــاريــح ال ـتــي ت ـعــرقــل مــوهـبـتـهــم،
إلن ـعــاش السينما وتـشـجـيــع الـطــاقــات
الشبابية.
وقال إن األفالم الكويتية لها مكانتها
عـلــى الـســاحــة الــدول ـيــة ،وسنعمل على
إب ــراز هــذه المكانة فــي الفترة المقبلة،
م ـش ـيــرا إلـ ــى دعـ ــم الـ ـن ــادي لـفـيـلــم «م ــاء
الجنة» للمنتج عبدالله بوشهري في
م ـه ــرج ــان ال ـم ـغ ــرب  ،2016ال ـ ــذي حقق
حـ ـض ــورا ك ـب ـي ــرا ،وال ت ـ ــزال مـشــاركـتـنــا
بالمهرجانات سنوية وبعض األ فــام
عــرضــت فــي مـهــرجــان «ك ــان» وك ــان لها
صدى كبير.

القيام بدوره بقدر اإلمكان فيما يتجاوز
إمـكــانــاتـنــا ال ـمــاديــة ال ـم ـح ــدودة ،داعـيــا
إلى زيــادة الدعم المخصص للجمعية
باعتبارها فاعلة ونشاطها ملحوظ،
مشيرا إلى إنجازات النادي منذ إنشائه
ومنها تنظيم ندوة «السينما العربية:
إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات وت ـ ـحـ ــديـ ــات» ،وذل ـ ـ ــك ضـمــن
مهرجان القرين الثقافي عام .1995
وأض ـ ــاف أن ــه ت ــم تــوقـيــع ال ـعــديــد من
ال ـبــروتــوكــوالت خ ــارج ال ــدول ــة وتــوقــف
العمل بها نتيجة قرار من وزارة الشئون
الـ ـت ــي اشـ ـت ــرط ــت الـ ــرجـ ــوع إل ـي ـه ــا قـبــل
توقيع أي مــذكــرة تفاهم خــارج الدولة
ألسباب أمنية ،ونحترم قــرارات الدولة
في النهاية.
كـمــا نـظــم مـســابـقــة ل ـهــواة التصوير
«فـيــديــو – فــوتــوغــرافــي» بــالـتـعــاون مع
ً
م ــؤس ـس ــة ال ـي ــوس ـف ــي وذلـ ـ ــك تـشـجـيـعــا
لـلـهــواة ،كما نظم مسابقة عــن األســرى
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون
األسرى والمفقودين ،ومسابقة للهواة
بالتعاون مع شركة السينما الوطنية
الكويتية «سينسكيب».
وأقيم بالتعاون مع المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب «أيام السينما
العربية المميزة» التى عــرض خاللها
 7أفــام عربية ألول مــرة على شاشات
ال ـكــويــت ،وع ـلــى هــامــش األي ـ ــام أقيمت
ن ــدوة رئـيـسـيــة ع ــن الـسـيـنـمــا الـعــربـيــة،
شاركت فيها مجموعة من أبــرز النقاد
والـسـيـنـمــائـيـيــن الـ ـع ــرب ،ك ـمــا عــرضــت
سبعة أفالم كويتية.

جمعيات النفع العام
وتحدث الخوالد أن النادي يسعى إلى

دورة متخصصة في السينما الرقمية
وفيما يتعلق بالورش والدورات التدريبية،
قال الخوالد أن النادي نظم دورة سينمائية
مـتـخـصـصــة ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ــرق ـم ـي ــة ،أش ــرف
عليها وحاضر فيها المخرج اللبناني أسد
فوالدكار ،وأعقبها عديد من الورش والدورات
السينمائية.
وأضاف أن النادي ّ
قدم عديدا من المخرجين
الكويتيين مع عرض أفالمهم األولى مثل «في
إثر خفاف اإلبــل» ،للمخرج عبدالله المخيال،
وأعمال وليد العوضي ،وأفالم أخرى.
وأشار إلى أن النادي استضاف العديد من
نجوم السينما العالمية والعربية ،كان منهم
أنتوني كوين ،وفانيسا رد جريف ،ومصطفى

حسين الخوالد مع الزميلة عزة إبراهيم

ال ـع ـق ــاد ،وي ــوس ــف ش ــاه ـي ــن ،وك ـم ــال الـشـيــخ،
وص ــاح أبــوس ـيــف ،ونـبـيــل ال ـمــالــح ،وعــاطــف
ال ـط ـي ــب ،ول ـي ـل ــى عـ ـل ــوي ،وم ـح ـم ــود ح ـم ـيــدة،
وعمر أميراالي ،وحسين كمال ،ومحمد ملص
وغيرهم.
وأصدر النادي العديد من المطبوعات ،كان
منها كتاب السينما ،ومجلة «سينما اليوم»
و ه ــي أول مـجـلــة سينمائية متخصصة في
الخليج ،وكتب «سينمائيات» و»نور الشريف
اإلن ـســان وال ـف ـنــان» ،و»الـسـيـنـمــا فــى الـكــويــت»
للناقد السينمائي مدير النادي عماد النويري،
إضافة إلى العديد من الكتيبات التي رافقت
أسابيع األفالم.

هشام سليم :وافقت على «كلبش »3دون تردد
لم أقدم شخصية تشبه أكرم صفوان والدور أضاف لي الكثير
القاهرة – هيثم عسران

يطل الفنان هشام سليم
في السباق الرمضاني
من خالل شخصية أكرم
صفوان في مسلسل
«كلبش  ،»3في دردشته مع
«الجريدة» يتحدث هشام
عن المسلسل وكواليس
تصويره.

لمست
ردود فعل
إيجابية منذ
الحلقات
األولى
للعمل

• ما سبب حماسك لالشتراك
ف ــي الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث م ــن مسلسل
«كلبش»؟
 عـنــدمــا ق ــرأت الـعـمــل وجــدتان شـخـصـيــة اك ـ ــرم صـ ـف ــوان من
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـ ـت ـ ــي ال ي ـم ـكــن
رفضها بالنسبة لي ألسباب عدة
فــي مقدمتها التحدي الموجود
فيها بالنسبة لــي كممثل ،فأنا
لم اقدم شخصية تشبهه من قبل
باإلضافة إلى أن الصراع الموجود
بينه وبين سليم االنصاري طوال
الوقت يجعل الشخصية مستفزة
ألي ممثل ،لذا وافقت على خوض
التجربة ،والحمد لله انني لمست
ردود فعل ايجابية من الحلقات
االولى للعمل.
وأحداث كلبش مرتبطة بالواقع
ال ـ ــذي ن ـع ـي ـشــه وب ــالـ ـح ــرب ال ـتــي
ت ـخــوض ـهــا م ـصــر ل ـل ـق ـضــاء على
االرهاب ،وبالتالي الجمهور يشعر
عند مشاهدة العمل انــه يشاهد
جزءا مما يفكر فيه ،والفن يلعب
دورا مهما في التعبير عن قضايا
االرهـ ــاب ومــواجـهـتــه والمخاطر
التي نتعرض لها بسببه ليس في
مصر فقط ولكن في العالم.

• لكن وجودك في عمل ناجح
بالفعل في جزأيه األول والثاني،
هل ترى انه يضيف إليك؟
 ط ـب ـي ـعــة ال ـع ـم ــل هـ ــي ال ـتــيتـ ـح ــدد ذل ـ ـ ــك ،وف ـ ــي «ك ـل ـب ــش »3
الـمـسـلـســل يـضـيــف ل ــي بالفعل
وبـقــوة ألن الشخصية مختلفة
ومـ ـتـ ـمـ ـي ــزة بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أن
نـجــاح أجـ ــزاء أي عـمــل مرتبطة
دائ ـم ــا بــال ـجــودة ال ـتــي يـتــم بها
تنفيذ الـعـمــل ،فليس معنى ان
الـجــزأيــن االول والـثــانــي نجحا
بالفعل أن الجزء الثالث مضمون
النجاح ،فــإذ لم تكن ق ــادرا على
ج ــذب ال ـج ـم ـهــور ب ـص ــورة اكـبــر
من االجزاء الماضية فلن تنجح،
وهناك اعمال لم يحالفها الحظ
فــي االجـ ــزاء التالية بــالــرغــم من
نجاحها في البداية ،لذا فاألمر
سالح ذو حدين.
وع ـلــى الـمـسـتــوى الشخصي
وجدت في الشخصية اضافة لي
ً
ألن ال ــدور ليس سـهــا ،صحيح
ً
انــه يبدو هادئا لوقت طويل إال
أن الشخصية مليئة بالتفاصيل
ً
ال ـتــي تـظـهــر ت ـب ــاع ــا ،ل ــذا عندما
تـ ـح ــدث م ـع ــي مـ ـس ــؤول ــو شــركــة

سينرجي عن العمل وافقت على
الفور ومن دون تردد.
• وكيف تحضرت للشخصية؟
 تـعــامـلــت مــع الشخصية منجانب انساني بحت ،فأي شخص
مهما كــان بــداخـلــه قــوة شــر لديه
ق ــوة خـيــر ولــديــه اس ـبــاب تجعله
يقوم بهذا الشر ،واكــرم مثله مثل
ً
اي ان ـســان ،فمثلما يـبــدو شــريــرا
مــع سليم االن ـصــاري ويــدخــل في
مــواج ـهــات مـعــه ويـتـعــامــل بقلب
ميت ،فهو لديه نقاط ضعف في
حـيــاتــه متمثلة فــي شقيقه الــذي
يـعـتـبــره مـثــل اب ـن ــه ،واب ـن ــه ايـضــا
الذي يعتبره كل حياته ،والحلقات
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة س ـت ـش ـهــد الـ ـع ــدي ــد مــن
التطورات المرتبطة بالشخصية
لكني ال اريد ان احرقها.
• ه ــل وج ـ ــدت ص ـعــوبــة اث ـنــاء
التصوير؟
 ثمة صعوبات ارتبطت بضيقالوقت واستمرار كتابة الحلقات
بالتزامن مع انطالق التصوير لكن
هذه االمور نجحنا في تجاوزها
ً
س ــري ـع ــا خ ــاص ــة ان ه ـن ــاك حــالــة
تفاهم بين فريق العمل بالكامل
والمخرج بيتر ميمي كان حريصا

لم أشعر بالرضا عن تجربتي كمذيع
قــال هشام سليم انــه لم يشعر بالرضا عن
تجربته كمذيع لبرنامج سياسي على احدى
ً
الشاشات العربية ،مؤكدا ان التجربة لم تعجبه
مــن الـبــدايــة لكن واف ــق عليها لـظــروف معينة
وقتها .وأضاف سليم انه يفضل تقديم برنامج

ا خــر مرتبط بعمل فني و لـيــس سياسيا لكن
التزامه مع القناة وقتها جعل البرنامج يحمل
ً
طابعا سياسيا ،مشيرا إلى أنه يفضل تقديم
بــرنــامــج فني مرتبط بما يـقــوم بــه وبالتالي
يكون قادرا على الحديث فيه بشكل افضل.

«غطاء دروبــادي» روايــة من تأليف :آناندا ديفي ،وترجمة د.
شربل داغر ،ومن منشورات إبداعات عالمية للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب في دولة الكويت.
أجمل ما في هذه الرواية التحليل الباطني المتجرد والمتعمق
بالنظر في باطن كل العالقات التي تعيشها بطلة الرواية وكل
من حولها ،تحليل متجرد من أناه بصدق خال من كل مشاعر
التعاطف أو التضامن أو االنتماء أو التواطؤ ،تحليل مبتعد
تماما عن روابطه العاطفية أو المنطقية أو الملتزمة أخالقيا
أو عــائـلـيــا أو اجـتـمــاعـيــا ،تحليل يـنـظــر بمنتهى الـتـجــرد لكل
العالقات التي يحياها مع كل من حوله ،من أب أو أم أو أخ أو
زوج والــروابــط العائلية والـعــاقــات االجتماعية والمقدسات،
وحتى الذات خاضعة تحت مجهر التجرد ،وهذه قدرة غير عادية
أن يتجرد المرء من انحيازه العاطفي تجاه كل ما ينتمي إليه،
ويقف عاريا من مشاعره تمام العري في مواجهة كل ما يعنيه
ويخص وجوده.
روايــة تأتينا بعادات وتقاليد عالم مختلف عنا بمعتقداته
الدينية وتراثه العقائدي وقيوده االجتماعية المعقدة ،وتناقش
المعتقدات وقوتها وصرامة رهابها ،ومنها التضحية التي يجب
أن تقدمها المرأة لشفاء ابنها الميؤوس من شفائه بالمشي على
النار المعروف في الديانة الهندوسية باسم «غطاء دروبادي» :ال
تتعب نفسك بهذه الطريقة .إذا كانت الكرما والدرما موجودتين
فعال ،فإننا ال نكون مسؤولين عما يصيبنا .ال يسعنا أن نكون
أفضل ،وأن
أنفسنا وفق جميع تجسداتنا .وكيف لنا أن نصبح َ
نشتري أخطاءنا السابقة ،التي ال نتذكرها ،إن كنا معاق ِبين من
دون أن يكون لنا حظ ثان؟ هذا ليس بالمنطقي».
هــذه الــروايــة كشفت هشاشة العالقات األســريــة الناتجة من
الزواج ،مرض طفلها عرى غطاء الوعي العام لديها ،بكل عالقاتها
مع من حولها ،زوجها وعائلته ،وأمها وأبيها وأخيها وماضيها
كـلــه« :لــم نعد قــادريــن على الـتـعــرف على حركاتنا األلـيـفــة ،وال
إلى قلوبنا الذبيحة فوق أشواك سوء التفاهم ،وال إلى حياتنا
كزوجين .لعلها بكل بساطة ،اللحظة التي لنا أن نواجه بعضنا
فيها ،وأن نعي بأن لنا قناعين فوق وجهينا ،وأن لنا مسخا من
الحب صنعناه بحماستنا الفاضلة».
مرض الطفل «ويــن» الميؤوس من شفائه كشف عن هشاشة
عالقة أمه بأبيه ،وعالقة «أنجالي» بكل من حولها ،كأن كل األقنعة
تسقط عندما تـحــدث فـجــوة صغيرة فيها« :ه ــذه االبتسامات
المصطنعة التي يخصونني بها دومــا .ذلــك أنني لم أكــن أبدا
منهم ،حتى يــوم ال ــزواج .كــانــوا ينتبهون ألي حركة أقــوم بها،
لكنني كنت األجنبية ،حاليا ،أ نــا المندسة بينهم .عـشـ ُـت إلى
جانبهم ،دومــا على الهامش ،من دون أن أكــون ،ال صديقة ،وال
عدوة ،مشتركة أحيانا في حياتهم الضاجة من دون أن أشاركهم
أب ــدا قــرابــة شــديــدة فــي الـتـفـكـيــر ،الـتــي كــانــت م ــوج ــودة بينهم،
والسيما في األعياد.
أشعر تجاههم بنوع من العاطفة غير الدقيقة ،الغائمة ،التي
تتغذى من تضامنات ظرفية ،ثم تختفي ،بل تتحول أحيانا إلى
شعور حاد باالختالف .اختالف ٌ
سد وسوء تفاهم غريب ،ما ينشأ
من القربى ،من األمانات الزمنية ،غير القابلة للمراقبة .اختالفات،
تشابهات ،والقسمات ذاتها التي للشرقيين ،االعتيادات ذاتها في
الزي ،واألفكار ،والعقليات المتباعدة فيما بينهم تباعد القطب
عن القطب».
آنــانــدا ديفي كاتبة مــن جــزيــرة مــوريــس فــي المحيط الهندي،
وأســافـهــا مـنـحــدرون مــن الهند استقدمهم اإلنكليز للعمل في
الجزيرة حيث ولدت فيها ،ثم انتقلت إلى لندن لتكمل تعليمها
العالي هناك ،تكتب وتنتقد تراثها بحياد تام منسلخة عن كل
االنتماءات المتعصبة ،تكتب رواياتها بلغة تأملية تحليلية نقدية
رائعة ،فيها ثورة على المعتقدات الموروثة المهيمنة على عقول
ُ
شعبها كمقدسات يجب أن تمارس في الحياة ،ومنها مشي المرأة
على النار لتقديم ذاتها تضحية إلنقاذ االبن المريض« :وسط هذه
االندفاعة ،من هذا النفس األمومي الذي تفجر بعفوية حولي ،مؤلفا
شرنقة فاترة ومعطرة ،ها أنا حرة أخيرا في أن أبكي .أشعر بأني
حرة في أن أموت ،أو أن أحيا من جديد ،أو أن أدع نفسي محمولة،
مــن دون مـقــاومــة ،فــي مـجــرى الــزمــن .أن ــا متقطعة لـغـيــاب ابـنــي،
متوزعة في دقائق وساعات تدوم كاألبد .لم يعد هناك من حاضر.
أنا أسيرة جانب من ماض وجانب من مستقبل ،وال يبقى بين
هاتين القوتين المضادتين أي مساحة للحرية».

أخبار النجوم

السقا بحالة صحية جيدة

أحمد السقا
تعرض الفنان أحمد السقا ،خالل األيام الماضية ،لشائعة
س ـف ــره إل ــى ب ــاري ــس لـتـلـقــي الـ ـع ــاج ،وه ــو ب ـص ــدد خـضــوعــه
لفحوصات طبية دقـيـقــة ،لكن السقا نفى ذلــك بـظـهــوره في
بيروت لحضور حفل سحور المنتج صــادق الصباح منتج
مسلسله «ولد الغالبة».
السقا سيبدأ بعد رمضان تصوير فيلمه الجديد «ترانيم
إبليس» مع السيناريست محمد سيد بشير ،باإلضافة إلى
ً
ً
الفنان مصطفى شعبان ،علما بأن موعد طرح الفيلم تجاريا
لم يتحدد بعد.

هشام سليم
على التعامل مع المشاهد بصورة
احـتــرافـيــة مـمــا جـعــل الـعـمــل يمر
ً
سريعا.
• وبالنسبة للتعاون مع امير
كرارة؟
 امـيــر ممثل م ــوه ــوب ،وكنتسعيدا بالعمل مـعــه ،والمشاهد
التي جمعتنا كانت بمثابة مباراة
فنية ألن كــل منا يــريــد شيئا من
االخر.
• لـكــن أل ــم تقلق مــن الـمـقــارنــة
بين صراعك مع امير والصراعات
التي خاضها فــي الـجــزأيــن االول
والثاني؟
 بــالـتــأكـيــد ال ،ألن ـنــي ل ــم اق ــدماستكماال لــدور احــد في االحــداث
ولكن شخصية اكرم صفوان هي
شخصية جــديــدة عـلــى االح ــداث
وم ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـت ــي
يشهدها العمل باإلضافة إلى ان
الصراع هــذه المرة يختلف ،فهو
ً
صراع مباشر وجها لوجه ويحمل

الكثير من التفاصيل المباشرة،
وه ــو مــا لــم يـكــن م ــوج ــودا في
االجزاء السابقة.
• هل تضع شروطا معينة
في االعمال التي توافق عليها؟
 بــال ـتــأك ـيــد ،فــأنــا ال اجـعــلنفسي مرتبطا بــالـتــواجــد في
ت ــوق ـي ــت م ـع ـي ــن ،وم ـ ــا يـهـمـنــي
دائـمــا هــو ان اجــد العمل الــذي
اشـعــر أن ــه سيضيف لــي ولما
قدمته وليس من أجل التواجد
فـحـســب ،ل ــذا ك ــان م ــن الممكن
جدا ان تجدني في هذا الموسم
خارج السباق الرمضاني لكن
في النهاية عثرت على دور جيد
وظهرت على الجمهور.
• ه ــل سـيـكــون للشخصية
امتداد حال تقديم «كلبش»4؟
 ال اريد ان استبق االحداثخاصة ان الجزء الثالث لم ينته
عرضه بعد ،وأي إجابة عن هذا
السؤال ستحرق االحداث.

مي عزالدين تتهم
اللجان اإللكترونية
ات ـه ـم ــت ال ـف ـن ــان ــة مــي
عزالدين لجانا الكترونية
بالهجوم على مسلسلها
الـ ـج ــدي ــد «ال ـب ــرن ـس ـي ـس ــة
ب ـ ـي ـ ـسـ ــه» ،وهـ ـ ــو ال ـس ـب ــب
فــي إ غــا قـهــا للتعليقات
عـ ـ ـب ـ ــر صـ ـفـ ـحـ ـتـ ـه ــا ع ـل ــى
«انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» ع ـن ــد نـشــر
م ـق ــاط ــع ف ـي ــدي ــو وصـ ــور
مـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل .وب ـح ـس ــب
مي عزالدين
حــديــث م ــي م ــع ع ــدد من
أص ــدق ــائـ ـه ــا ان ـ ــه بـتـتـبــع
المهاجمين لها مــن اليوم
االول ،والحسابات التي تعلق لديها بكثافة ،تبين ان معظمهم
ً
تــم انضمامهم مــؤخــرا لمواقع التواصل االجتماعي ،وهي
ً
حسابات وهمية إلظهار ان مسلسلها فشل ،ولم يلق قبوال من
الجمهور ،وهو عكس ما نقلته لها الشركة المنتجة للعمل.

توابل ةديرجلا

أوتار

•
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ً
ً
ترك إرثا متنوعا من الغناء العاطفي والوطني والموشحات
ً
حظي المطرب صالح الحريبي بكثير من اإلشادة والمدح تقديرا
إلمكاناته الصوتية وقدرته الكبيرة على أداء األلوان الغنائية
المختلفة ،وحصد الكثير من الثناء لجنوحه إلى تجديد األغنية
الكويتية وتطويرها بمعية مجموعة من رفاق الدرب.
في الحلقة السابقة ،رأينا كيف كانت نشأته ثم دراسته وبروز
موهبته منذ الصغر ،كما رصدنا ظروف تسجيل أول أغنية
خاصة به في اإلذاعة خالل عام  ،1963ثم توالت األغنيات

والمشاركات في الحفالت ،وعقب أعوام غنى أغنيته األثيرة
«تحريت سنين طويلة» ،التي تعد من أشهر أغنياته التي شدا
بها .كما تطرقنا إلى األغنيات التي أداها باللهجة المصرية
وأثبت جدارته في ذلك ،السيما أنه أدى أصعب األغنيات .ومن
أشهرها أغنية على «بلد المحبوب وديني» ،التي أداها في
مسلسل «درب الزلق» ،فحقق الكثير من المكاسب ،السيما أن
هذه المشاركة األهم ،ألن المسلسل يعد األشهر خليجيا

واألكثر مشاهدة حتى اآلن ،بالرغم من إنتاجه في منتصف
السبعينيات ،إذ أدى هذه األغنية ضمن مشهد العرس الذي
شبشب في مصر.
ً ً
أقامه قحطة على نبوية ً
ً
يكن الحريبي يملك صوتا جميال فقط ،بل كان فنانا مثقفا
لم ً
وواعيا يحسب خطواته بدقة متناهية ،كما أن حديثه ممتع
لمحبي الموسيقى والنغم.
وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز المحطات في مشواره:

صالح الحريبي

الفي الشمري
ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،عــرضــت
عـلـيــه أداء أغ ـن ـيــة ب ـع ـن ــوان "يــا
ص ـ ـ ــاة ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــن" ،وه ـ ـ ــي أغ ـن ـي ــة
مـ ـص ــري ــة قـ ــدي ـ ـمـ ــة ،وألنـ ـ ـ ــه ك ــان
م ـع ـج ـبــا بـ ـه ــا ،ف ـق ــد غ ـن ــاه ــا فــي
اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،ل ـكــن
بأسلوبه الخاص ،وقدمها في
أكـثــر مــن حفلة ومـنــاسـبــة على
خشبة المسرح ،وقــد حققت له
نجاحا كـبـيــرا ،ليس فــي نطاق
الـكــويــت فـحـســب ،بــل ت ـجــاوزت
ذلك إلى دول خليجية وعربية
مجاورة.
وألنه عاشق للغناء الشرقي،
فقد سجل الحريبي مجموعة
م ـ ــن األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ـه ــا
ع ـبــدالــوهــاب ســاب ـقــا ،عـلــى إثــر
اتفاق جرى بينهما في القاهرة،
وسبق للحريبي أن غنى بعض
أغ ـن ـيــات ع ـبــدالــوهــاب وحـقـقــت
نجاحا فنيا كبيرا.

المقامات الموسيقية
اشتهر الحريبي باهتمامه
بالتواشيح والـغـنــاء الديني،
ويرجع ذلــك إلــى عمق ثقافته
وإحساسه المفرط بالمقامات
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ،ومـ ـ ـع ـ ــروف أن
الـ ـت ــواشـ ـي ــح ال ــدي ـن ـي ــة ت ـم ـتــاز
ب ـثــروة مــن الـمـقــامــات وحبكة
الصنعة الفنية ،كالتنقل من
م ـق ــام إلـ ــى آخ ـ ــر ،وال ـت ـفــاعــات
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدروس ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــل
الموسيقية.

أحمد وعبدالرحمن سارا
على درب والدهما

الحريبي مع األبنودي
وبرز اهتمامه بالغناء الديني
فــي بــدايــاتــه الفنية ،لكنه ازداد
ً
تعلقا باالبتهاالت والتواشيح
في الثمانينيات.
شـ ــارك الـحــريـبــي ع ــام 1987
م ـ ــع عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم عـ ـب ــدالـ ـق ــادر
وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل
ومصطفى أحمد في عمل غنائي
ديني كبير ،كتبه الشاعر يعقوب
السبيعي ّ
ولحنه الفنان القدير
يوسف المهنا.

حبيب الشعب
ف ــي م ـجــال ال ـغ ـنــاء الــوط ـنــي،
ّ
قدم الحريبي أعماال عدة ،منها
أغ ـن ـيــة "ح ـب ـيــب ال ـش ـع ــب" ،الـتــي
كـتـبـهــا ال ـشــاعــر الـشـيــخ خليفة
العبدالله ،ولحنها سعيد البنا.
يقول مطلعها:
والله بحبك حب
ماكو أبد مثله
حبك عظيم في القلب
يسوى العمر كله
وأغنية "خـطــاك ال ـســوء" ،من
ك ـل ـم ــات م ــاج ــد ال ـم ـه ـنــا ول ـحــن
عثمان السيد.

غناء القصيدة

وديع الصافي مع الحريبي

يـ ـع ــد الـ ـح ــريـ ـب ــي مـ ــن أش ـهــر
الـمـطــربـيــن الـكــويـتـيـيــن الــذيــن
ات ـج ـهــوا إل ــى غ ـنــاء الـقـصـيــدة،
فـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا م ـ ـ ــن أغ ـ ـن ـ ـيـ ــات
ال ـف ـص ـح ــى فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات
والثمانينيات.
ومــن الشعراء الــذيــن تعاون
مـ ـعـ ـه ــم :يـ ـعـ ـق ــوب ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ــرش ـي ــد ،الـ ــذي ق ــدم ل ــه أغـنـيــة
"س ــواق ــي" ،مــن تلحين حسين
أمين .يقول مطلعها:

تثاءب الحب أم جفت سواقيه
أم أننا لم نعد نحيا أغانيه
ً
زاخر أبدا
عباب
كأننا في
ٍ
ٍ
ـرف الـ ـ ـي ـ ـ ّـم حـ ـت ــى فــي
ل ـ ــم نـ ـ ـع ـ ـ ِ
شواطيه َ ّ
ـاه مـ ــنـ ــا عـ ـل ــى األنـ ـ ـ ــواء
قـ ُــد تـ ـ ـ ـ
زورقنا
َ
مجدافنا يا فتنتي فيه
وضاع
ُ
ه ـ ــذا ال ـ ـف ـ ــراق ال ـ ـ ــذي ع ــان ـي ـ ُـت
َ
لوعته
لــم يـخـمــد ال ـشــوق بــل أمسى
ّ
يرويه
فــا تـظـنــي بــأنــي قــد صــددت
وما
ـان
ص ـ ــدي ع ــن ال ـم ـن ـهــل ال ــري ـ ِ
يشقيه
وف ـ ــي ع ـ ــام  ،1983غ ـن ــى مــن
كلمات الرشيد قصيدة بعنوان
«هد خاطري» يقول فيها
ال تلومي فإنني
ً
ضقت ذرعا بمن عذل
أو تظني بأنني
أبعدتني يد الوجل
فالندى هد خاطري
وعشت به العلل
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة من
مـشــواره الفني الـطــويــل ،غنى
الـحــريـبــي لـعــدد مــن الـشـعــراء،
من بينهم :عدنان الشايجي في
أغنية "زمان الحب" ،وعبدالله
العبودي في أغنية "كوني مثل
ما تبين".
وق ــد ت ـعــاون الـحــريـبــي في
ح ـيــاتــه ال ـف ـن ـيــة م ــع ملحنين
كـثــر ،أبــرزهــم عـثـمــان السيد،
ال ــذي لـ ّـحــن لــه "دارت األيـ ــام"،
من كلمات عبدالخضر عباس،
و"وعــدتــك" و"قولوا لحبيبي"
مــن كـلـمــات محمد مـحــروس،
و"ل ـ ـ ــو ب ـي ــدي ـن ــي" مـ ــن ك ـل ـمــات
أح ـمــد ال ـي ـت ـيــم ،و"ت ـم ـن ـيــت لو

الحريبي مع شادي الخليج وغنام الديكان في إحدى المناسبات

في مجال
الغناء
الوطني قدم
ً
أعماال عدة

من أشهر
المطربين
الكويتيين
الذين اتجهوا
إلى الغناء
بالفصحى

الحريبي يغني بحضور عبدالمحسن المهنا وأحمد الجميري

يتمتع ابنا الفنان صالح الحريبي ،أحمد
و عـبــدا لــر حـمــن ،بإمكانات صوتية جميلة،
وإن كــا نــا ال يـتـشــا بـهــان بــا ل ـن ـبــرة ،لكنهما
يشتركان في جمال الصوت.
وس ـ ــار أح ـم ــد وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ع ـلــى درب
وا لــد هـمــا فــي ا لـغـنــاء ،وحققا شـهــرة كبيرة
م ــن خ ـ ــال أدائـ ـهـ ـم ــا ،ل ـك ـن ـه ـمــا م ـن ــذ ب ــداي ــة
دخــولـهـمــا الـمـجــال الـفـنــي ،حــرصــا عـلــى أن
يكون لكل منهما شخصية فنية مختلفة
عن اآلخر ،كما حرصا على أال يكونا نسخة
من والدهما.

ونظر لتميزهما في الغناء ،استمرا برغم
ا ل ـظــروف ا لـصـعـبــة ا لـتــي وا ج ـهــت الفنانين
بسبب إقفال شركات الكاسيت عقب حدوث
ا لـثــورة اإللكترونية الهائلة ،وإن كــان هذا
االس ـت ـمــرار شـهــد مــراحــل تــوقــف ثــم ع ــودة،
ومـ ــن األمـ ـ ــور الـ ـت ــي اقـ ـت ــدى أحـ ـم ــد ب ــوال ــده
ا لـمـضــي فــي تـقــد يــم ا لـبــر نــا مــج التلفزيوني
"مـحـمــل ال ـف ـنــون" ،ال ــذي كــان يـقــدمــه وال ــده،
و كــان ا لــرا حــل يقدم الكثير من المعلومات
الثرية عن فنون الكويت والخليج.

النجمة" من كلمات سليمان
المرداس ،الذي كتب له أيضا
أغنيتي "شموع الحب" و"هو
حبي".
لــم ي ــود الـحــريـبــي أن يكون
ً
ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـت ـجــديــد ،إذ قــرر
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
م ــع م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـع ـنــاصــر
ً
ال ـش ـب ــاب ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا فــي
مجال الكلمة ،حيث قدم أغنية
"يـ ـ ــا ق ـل ـب ــي مـ ــن أنـ ـ ـ ــت" ،أل ـح ــان
عـ ـب ــدالـ ـل ــه أبـ ــوغ ـ ـيـ ــث ،وأغ ـن ـي ــة
"م ـ ـ ــن ك ـ ـثـ ــر ش ـ ـ ــوق ـ ـ ــي" ،ت ــأل ـي ــف
ناشي الحربي وألحان ناجي
البعيجان.
وغ ـنــى م ــن كـلـمــات الـشــاعــر
ماجد المهنا أكثر من أغنية،
من تلك األعمال شيالت وطنية
مــن أل ـحــان د .ب ـنــدر عـبـيــد مع
هدى حسين وسارة المعتوق.
وكان الحريبي قد بدأ منذ
عـ ـ ــام  2009ي ـع ــان ــي أمـ ـ ــراض
الـقـلــب وال ــرئ ــة ،فـكــانــت تشتد
ع ـل ـيــه نـ ــوبـ ــات ال ـ ـمـ ــرض عـلــى
ف ـتــرات مـتـبــاعــدة ،األم ــر الــذي
جـعـلــه يـخـضــع ل ـعــاج طــويــل
خارج الكويت على نفقة سمو
األمير الشيخ صباح األحمد.
وف ــي أك ـتــوبــر  2009ع ــاد إلــى
ال ـكــويــت فــأقــامــت ل ــه جمعية
الصحافيين الكويتية حفال
ب ـم ـنــاس ـبــة رجـ ــوعـ ــه ،ح ـضــره
ل ـف ـي ــف مـ ــن زمـ ــائـ ــه وم ـح ـبــي
ف ـن ــه .وق ـب ــل وف ــات ــه بـ ـ ــ 10أي ــام
دخـ ـ ــل الـ ـح ــريـ ـب ــي مـسـتـشـفــى
الـفــروانـيــة إث ــر وعـكــة صحية
ناجمة عن تراكم المياه على
رئتيه ومتاعب في األعصاب،
وخضع لفحوص طبية مكثفة
ّ
ل ــم ت ـف ـلــح ف ــي إن ـ ـقـ ــاذه ،فـســلــم
روحـ ـ ــه إلـ ــى ب ــارئ ـه ــا ف ــي ي ــوم

الجمعة  18مارس  ،2016ودفن
في مقبرة الصليبيخات.

خسارة كبيرة
وع ـ ـقـ ــب وفـ ـ ــاتـ ـ ــه ،ق ـ ـ ــال وزي ـ ــر
اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الشباب األسبق ،الشيخ سلمان
الـحـمــود :تلقينا بـبــالــغ األســى
والـحــزن واألل ــم نبأ رحـيــل أحد
أعمدة الحركة الفنية والغنائية
بدولة الكويت والخليج العربي
الـفـنــان صــالــح الـحــريـبــي ،الــذي
واف ـت ــه الـمـنـيــة ع ــن عـمــر يناهز
 70عاما.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـمـ ــود ّ إن رح ـي ــل
الفقيد الحريبي يمثل خسارة
كبيرة لألسرة الفنية الكويتية

والخليجية والعربية على حد
سـ ــواء ،لـمــا ك ــان يـتـمـتــع ب ــه من
دم ــاث ــة خ ـل ــق وإب ـ ــداع ـ ــات فـنـيــة
كبيرة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـ ــراحـ ـ ــل أح ــد
رواد الفن فــي ستينيات القرن
الـمــاضــي ،بما ملكه مــن صوت
جميل قـ ّـدم خالل رحلته الفنية
ألوانا متنوعة من الفن كالتراث
الـشـعـبــي وال ـم ـقــامــات الـعــربـيــة
والشرقية لكبار الفنانين العرب،
ومــن أشهر أعماله أغنية "برق
تـ ـ ــاال" ،وظـ ـه ــوره ف ــي مسلسل
"درب ال ــزل ــق" الـشـهـيــر بأغنية
"ع ـلــى بـلــد الـمـحـبــوب ودي ـنــي"،
كما قدم الراحل برنامج "محمل
ال ـف ـن ــون" ع ـلــى ت ـل ـفــزيــون دول ــة
الكويت.

مجموعة مواهب في شخص واحد
اتسم الراحل بالخلق الدمث وحسن المعشر،
فكانت له صداقات كثيرة في الوسط الفني ،وقد
ذكر العديد من الفنانين واإلعالميين والشعراء
الكثير من الشهادات عن هذا النجم الكبير ،فقالت
اإلعــام ـيــة مـنــى طــالــب الـتــي عــاصــرت الحريبي
مدة طويلة منذ ستينيات القرن الماضي ،أكدت
موهبته الفذة منذ صغره ،حيث برزت إمكاناته
الصوتية وحتى المسرحية ،فهو مجموعة مواهب
ف ــي ش ـخــص واح ـ ــد ،ت ــرع ــرع ف ــي أم ـك ـنــة وأزم ـ ّن ــة
مختلفة بين الزبير ونجد والكويت ،كأنه يمثل
رحلة ابن لعبون.

أما اإلعالمي يوسف الجاسم فقد وصفه بأنه
فنان ملتزم وقيمة كبيرة كفنان وإنسان ،أتى إلى
الفن بموهبة ذاتية صقلها باالطالع.
وقال عنه فهد المعجل إنه فنان قدير لم أشهد
مثله قط في مسألة الحفظ على مستوى الشعر
النبطي والعربي الفصيح.
واعتبر الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي
رح ـيــل ال ـحــري ـبــي بـمـنــزلــة خ ـس ــارة ف ــادح ــة للفن
الـكــويـتــي ،وذك ــر بتعاونهما خ ــال فـتــرة الـغــزو
الـعــراقــي ال ــذي أثـمــر عــن أوبــريــت "طفلتي" الــذي
عرض في دار األوبرا المصرية بمشاركة الفنان

السعودي الراحل طالل مداح والفنان البحريني
أحمد الجميري.
وق ـ ــال ال ـمــاي ـس ـتــرو س ـع ـيــد ال ـب ـن ــا" :ال ـحــري ـبــي
فنان ملتزم ،لحنت له الكثير من األغنيات منذ
الستينيات ،وكــان يسجل أعماله على مستوى
ً
عال جدا".
ٍ
بدورها ،قالت الناقدة ليلى أحمد" :هو صاحب
أغنية "برق تالال" التي كانت نقطة ّ
تحول كبيرة
ً
ف ــي ح ـيــاتــه ال ـف ـن ـيــة ،وأص ـب ــح واحـ ـ ــدا م ــن أشـهــر
األصوات الغنائية التي برزت في ستينيات القرن
الماضي ،أطربنا بالغناء لكبار القامات العربية

م ـثــل ال ـمــوس ـي ـقــار م ـح ـمــد ع ـب ــدال ــوه ــاب وأج ـمــل
أغنيات الطرب العراقي واللبناني بكل ما تحمله
من طاقات شجن وطرب لها خصوصية عالية".
أم ــا د .ب ــدر ال ــدوي ــش ف ـقــال إن الـفـنــان الــراحــل
استمر في عطائه المخلص على مــدى أكثر من
نـصــف قـ ــرن ،وم ــأ األف ـئ ــدة وال ــوج ــدان بــأغــانـيــه
الدينية والوطنية التي تجلت بشكل خاص في
أثناء االحتالل العراقي للكويت ،وكان له دور بارز
في مقاومة االحتالل من خالل إذاعة الكويت التي
كانت تبث من القاهرة".

صالح الحريبي

١٨

توابل ةديرجلا

سيرة
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محمود المليجي ...شرير الشاشة ()10-4
لقاء استثنائي بين {عمالق الشر} و{كوكب الشرق}

ً
ً
امتلك الفنان محمود المليجي موقعا مميزا في سينما الثالثينيات واألربعينيات ،برصيد تجاوز مئة فيلم .وفي سرحان وأنور وجدي ،ودخوله في اختبار صعب ،عندما أعاد تمثيل أحد أدوار أستاذه
الحلقة الفائتة ،تتابعت األحداث حول قصته مع ًالشعر المستعار وأدوار الشر ،واكتشاف موهبته في التأليف زكي رستم.
السينمائي ،وندمه على اقتحام مجال اإلنتاج ،فضال عن تعاونه الفني مع {ملك الترسو} فريد شوقي ،ومحسن
القاهرة -أحمد الجمال

«النشال»
يودع أفالم
صالح
أبوسيف
بعد حادث
المصعد
الكهربائي

تـ ـخـ ـط ــى مـ ـحـ ـم ــود ال ـم ـل ـي ـج ــي
بعزيمة {المغامر} أصعب فترات
حـيــاتــه لينفتح ال ـقــوس مـنــذ عــام
 ،1930ويضم أفالمه األولــى التي
َّ
شـ ـك ــل ــت مـ ــامـ ــح حـ ـ ـض ـ ــوره ع ـلــى
ال ـشــاشــة .لـكـنــه اعـتـبــر أن بــدايـتــه
الحقيقية كــانــت فــي الـعــام ،1936
عندما وقــف إلــى جانب أم كلثوم
ف ــي أول أف ــام ـه ــا {وداد} إخ ــراج
فريتز كرامب ،ونجح الفيلم بفضل
ً
شعبية كوكب الشرق ،خصوصا أن
قصته كانت جيدة.
دارت األ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي ع ـص ــر
المماليك حينما نشأت قصة حب
بين الشاب تاجر وجارته {وداد}
التي تتمتع بصوت مالئكي ،قبل
أن يسطو قطاع طرق على قافلته
التجارية ويستولوا على بضاعته
التي تمثل رأس ماله ويضطر إلى
بيع حبيبته فــي ســوق الـجــواري.
وح ـي ــن يـسـتـعـيــد ق ـ ــواه وي ـس ـتــرد
تجارته يعاود شراءها.
ً
ن ـج ــاح {وداد} أض ـف ــى بــري ـقــا
على محمود المليجي بالتبعية
م ـث ـل ـمــا ح ـق ــق األم ـ ــر ذات ـ ــه لـفــريــق
العمل ،وربما لهذا السبب اختاره
الـمـخــرج إبــراهـيــم المــا بـعــد ثــاث
سنوات ألداء شخصية {ورد} في
{قـيــس وليلى}  ،1939وهــو العام
الذي رحلت فيه والدته ،وتزوج من
رفيقة عمره الفنانة علوية جميل.

تأجيل المذكرات

زبيدة ثروت
ً
ترتعد خوفا
من بطل
«سلوى في
مهب الريح»

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث ع ـ ــاصـ ـ ـف ـ ــة واجـ ـ ـه ـ ــت
ال ـم ـل ـي ـجــي ،ودف ـع ـت ــه ف ــي س ـنــوات
الحقة إلى أن يؤجل كتابة مذكراته
الشخصية ،التي َّقرر أن يسطرها
ب ـق ـل ـمــه .وب ـ ــدت ح ـي ــات ــه ال ـخــاصــة
كجبل من الثلج ال تظهر منه سوى
قمته ،ليغيب في ذروة التألق ومعه
ك ـث ـيــر م ــن األسـ ـ ـ ــرار ،وك ــأن ـن ــا إزاء
شريط سينمائي غامض ،وحلقات
مفقودة ،أسقطها كاتب السيناريو
عن عمد ،ليعلق في ذهن المشاهد،
ه ــذا ال ـص ـعــود الـمـتـنــامــي لممثل
مــوهــوب ،عــركـتــه الـتـجــارب ،حتى
صار أحد أبرز النجوم في تاريخ
السينما المصرية.
ً
المليجي سجل أرقاما قياسية
لعدد مــرات ظـهــوره على الشاشة
ً
( 750فـيـلـمــا) وال يـنــافـســه ســوى
فـ ــريـ ــد شـ ــوقـ ــي ،ودخـ ـ ـ ــل {ال ـط ـي ــب
والـ ـش ــري ــر} ف ــي {م ـ ــاراث ـ ــون} غـلــب
ع ـل ـيــه ال ـت ـش ــوي ــق واإلثـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،ول ــم
ي ـجــرب أحــدهـمــا أن يــرتــدي قناع
اآلخــر ،باستثناء أدوار في بعض
أعمالهما األولــى ،مثل {المغامر}
 ،1948ودارت أحداثه حول شابين
مستهترين ،لكن أ حــد هـمــا يتوب
ً
(ال ـم ـل ـي ـجــي) وي ـل ـقــن اآلخـ ــر درس ــا
ً
قــاسـيــا ،وبظهور كلمة {النهاية}
ً
ُ
يتبادالن القناعين مجددا ،ليلتقيا
فـ ــي أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  300ف ـي ـل ــم خ ــال
مشوارهما الفني.

الشرير والدجاجة
ه ــام {ال ـشــريــر} فــي عــالــم الـفــن،
مـنــذ انـتـقــالــه م ــع أس ــرت ــه م ــن حي
{المغربلين} إلى {الحلمية} ليترك
{ال ـم ــدرس ــة ال ـخ ــدي ــوي ــة} ،وفـشـلــت
م ـح ــاوالت والـ ــده لـيـكـمــل تعليمه
الـعــالــي فـطــرده مــن الـمـنــزل ،وكــان
ي ـق ـطــع ال ـم ـســافــة م ــن مـسـكـنــه في
{درب الجماميز} إ لــى {الحلمية}
ويختلس خ ــروج وال ــده ليمضي
بعض الوقت مع والدته وإخوته.
وال نعرف هل ذابت الخصومة بين
تــاجــر ال ـخ ـيــول حـسـيــن المليجي
ً
وبين ابنه محمود ،أم ظل رافضا

المليجي
اح ـت ــراف ــه لـلـتـمـثـيــل ،ح ـتــى وفــاتــه
عام .1941
يفسر ذلــك بــريــق الـحــزن الــذي
ي ـل ـت ـمــع ف ــي ع ـي ـنــي ع ـم ــاق ال ـشــر
ومــام ـحــه ال ـح ــادة ال ـتــي تنطوي
ع ـلــى ش ـع ــور ب ــاالغـ ـت ــراب ،وال ـتــي
ج ـع ـلــت م ــن ال ي ـع ــرف ــه ال ي ـصــدق
أنـ ــه ي ـح ـمــل ق ـلــب ط ـف ــل ،ويـخـشــى
من خياله.
وأوق ـع ـتــه عـيـنــاه فــي كـثـيــر من
ال ـمــواقــف ال ـطــري ـفــة ،ال سـيـمــا مع
الممثالت الشابات في ذلك الوقت،
ومنهن زبيدة ثــروت ،التي وقفت
إل ــى جــان ـبــه ف ــي أفـ ــام م ـثــل {ي ــوم
من عمري}  1961للمخرج عاطف
س ــال ــم ،ولـكـنـهــا ل ــم تـلـتـقــه ف ــي أي
مشهد .وفي العام التالي ،رشحها
ال ـم ـخ ــرج ال ـس ـي ــد ب ــدي ــر لـبـطــولــة
{س ـل ــوى ف ــي م ـهــب ال ــري ــح} لتقف
ً
وجها لوجه إزاء {الشرير}.
بــدأ تصوير المشهد ،واندمج
المليجي ورمقها بنظرات شرسة،
ف ـص ــرخ ــت زبـ ـي ــدة ث ـ ـ ــروت ،وف ــرت
مذعورة .وبــدوره ،صرخ المخرج
{ستوب  }Stopوابتسم المليجي
ً
مدركا ما حدث ،وأشعل سيجارته
وخ ـ ــرج م ــن {الـ ـب ــات ــوه} فـســألـهــا
المخرج{ :مــاذا حــدث؟} ،فأجابت:
{أنا خايفة من األستاذ محمود}.
وتـعــالــت ضحكاته ومـعــه الفنان
ح ـس ـي ــن ريـ ـ ـ ــاض ،وق ـ ـ ــال األخـ ـي ــر:
{ماتخافيش من المليجي ده لو
ش ــاف فــرخــة (دج ــاج ــة) مــذبــوحــة
ُيغمى عليه}.
ل ـ ــم ي ـخ ـت ـل ــق ري ـ ـ ــاض ح ـك ــاي ــة
الدجاجة ،بل كانت حقيقة،
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أح ـ ــداث ـ ـه ـ ــا
ف ـ ــي مـ ـبـ ـن ــى ن ـق ــاب ــة
الممثلين في بداية
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات،
وكانت تقع في شارع
ع ـ ـمـ ــادالـ ــديـ ــن (وسـ ــط
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة)،
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
حـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــة
يـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــس
ف ـ ـي ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــون ف ــي
ليالي الصيف،
ً
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
خـ ـلـ ـفـ ـي ــا إلـ ــى
الـ ـمـ ـطـ ـب ــخ .ذات مـ ـس ــاء ج ــاء
ال ـم ـل ـي ـج ــي ،وطـ ـل ــب دج ــاج ــة
ل ـل ـع ـشــاء ،وب ـعــد دق ــائ ــق أراد
ً
شيئا آخــر ،ولــم يجد النادل،
فتحرك ناحية المطبخ ،ولكنه
لـ ــم ي ـظ ـه ــر ث ــانـ ـي ــة ،وف ــوج ــئ
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد ب ـ ــال ـ ـن ـ ــادل ي ـ ـهـ ــرول
ناحيتهم ،ويصيح{ :إلحقوا
األسـ ـت ــاذ الـمـلـيـجــي م ــات}.
ه ـ ــرع ال ـج ـم ـي ــع ،ل ـي ـج ــدوه
ً
م ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى األرض،
ً
ومغشيا عليه ،وبجواره
دجاجة مذبوحة وتسيل
دمــاؤهــا ،وعندما أفــاق

 ...ومع هند رستم

شرح لهم كيف أنه رأى هذا الطباخ
{المجرم} يذبح الدجاجة ،وانهار
ً
الجميع ضحكا.

غول التمثيل
رغ ــم ه ــذه ال ـمــواقــف ال ـتــي تــدل
على رهافة مشاعره ،وحساسيته
ال ـم ـفــرطــة ،ف ــإن ع ـم ــاق ال ـش ــر ظل
ً
ُمهابا من زمالئه ،إذ كانوا يعلمون
ً
أنه «غول تمثيل» ويتأهبون جيدا
قبل الــوقــوف إلــى جــانـبــه ،ومنهم
الفنان الكبير توفيق الدقن ،عندما
واجهه ألول مــرة في فيلم «أمــوال
اليتامى» .1952
دارت الكاميرا ،لكن الــدقــن بدا
ً
تــائ ـهــا ،وال ـم ـخــرج ج ـمــال مــدكــور
ي ـصــرخ{ :ي ــا أس ـتــاذ دق ــن رك ــز في
ال ـ ــدور} ،وف ــي ه ــذه الـلـحـظــة شعر
الـمـلـيـجــي ب ــارت ـب ــاك ه ــذا الـمـمـثــل
ً
الصاعد (آنذاك) ،وأن أمرا ما يشغل
ً
تفكيره ،وطلب إلى المخرج وقتا
ل ـل ــراح ــة ،واص ـط ـحــب م ـعــه الــدقــن
إلى غرفته.
َّ
صحت توقعات {غول التمثيل}
حينما قال الدقن{ :سبب ارتباكي
هـ ــو أنـ ـ ـ ــت ..هـ ــل ت ـع ـل ــم يـ ــا أس ـت ــاذ
محمود أن والدتي تقف بجانبي
كــي أع ـمــل بــالـتـمـثـيــل ،بـيـنـمــا أبــي
ي ــرف ــض أن أم ـت ـهــن ه ــذه الـمـهـنــة،
ولـكــن والــدتــي لـهــا شــرط وحـيــد}.
فسأله المليجي{ :إيــه هو الشرط
ده؟} ،فقال{ :أن أكون مثل محمود
ً
المليجي} ،فضحك األخير قائال:

ليلة سقوط
«المجرم»
وسط بركة
دماء في نقابة
الممثلين

{اعتبر نفسك محمود المليجي}.
كان ذلك الموقف ،بداية صداقة
وزم ــال ــة ب ـيــن الـمـلـيـجــي وال ــدق ــن،
ً
وظ ــل األخ ـيــر م ــازم ــا لــ{الـشــريــر}
ف ــي أع ـمــالــه ك ــاف ــة ،ال سـيـمــا أف ــام
{األكـشــن} ليصبح الضلع الثالث
ف ـ ــي مـ ـثـ ـل ــث {ال ـ ـ ـشـ ـ ــر} م ـ ــع ف ــري ــد
ش ــوق ــي {م ـل ــك ال ـت ــرس ــو} وغــريـمــه
{شــريــر الـشــاشــة} فقد سبقاه إلى
النجومية ،وظــل يـتـبــارى معهما
في األداء ،وتنوعت أدواره مثلهما
بين الطيبة والشر ،ليؤكد بصمته
الـخــاصــة فــي السينما والـمـســرح
والدراما التلفزيونية.
ومن األفالم التي جمعت ثالثي
ا لـشــر السينمائي فــي عمل مميز
{م ـلــوك ال ـشــر} ع ــام  ،1972إخ ــراج
حسام الدين مصطفى.
اعتبر المليجي أن أدوار الشر
ال ـتــي مـثـلـهــا زمـيـلــه فــريــد شــوقــي
ً
تبين أنــه ليس مـجــرمــا بالفطرة،
لكنه مــدفــوع إليها مثل دوره في
{جعلوني مجرما}  ،1954للمخرج
عاطف سالم ،ويــدور حــول صبي
تــدفـعــه ال ـظ ــروف إل ــى الـتـشــرد في
الشوارع ،لتلتقطه عصابة للنشل،
فيكبر فــي عالم الجريمة ويدخل
ال ـس ـج ــن ،وع ـن ــد خ ــروج ــه تــوصــد
في وجهه أبــواب العمل الشريف،
وط ـ ــوال الـفـيـلــم يـشـعــر الـجـمـهــور
بالتعاطف مع هذه الشخصية.
ً
أما توفيق الدقن ،فكان منساقا
إلـ ــى ال ـج ــري ـم ــة ومـ ــن ال ـم ـم ـكــن أن
يتخلى عنها ،فال مكان للشر في
داخ ـل ــه ،وه ــذه ال ـم ـقــومــات جعلت
ً
{عمالق الشر} مختلفا عن زميليه،
وكـ ـ ــأن ال ـم ـخ ــرج ـي ــن تـ ـعـ ـم ــدوا أن
ً
يظل مــوصــومــا ب ــاإلج ــرام ،ويكره
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـت ــي
ي ــؤديـ ـه ــا ،م ـث ــل {ال ـم ـع ـل ــم ع ــرف ــان
ال ـ ـفـ ــرارجـ ــي} الـ ــرجـ ــل الـ ـث ــان ــي فــي
عصابة زكــي رسـتــم ،ومكائدهما
ضـ ــد ف ــري ــد ش ــوق ــي {الـ ـش ــاوي ــش
حسن} فــي رائـعــة المخرج نيازي
مصطفى {رصيف نمرة ،1952 }5
كذلك شخصية {عباس الزفر} الذي

يحاول أن يخطف زهرة العال من
حبيبها في فيلم {إسماعيل ياسين
في األسطول}  1957للمخرج فطين
عبدالوهاب.
وف ــي فـيـلــم «الـ ـمـ ـب ــروك» ،1959
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـخـ ــرج ح ـ ـسـ ــن رضـ ـ ـ ـ ـ ــا ،خ ـل ــع
المليجي ثوب اإلجــرام التقليدي،
ل ـي ــرت ــدي م ــاب ــس دجـ ـ ــال ،ويـلـقــي
بشباكه عـلــى ال ـســذج ،بتحريض
من زوجته {بائعة العلكة} الفنانة
سميحة أيــوب ،وتتوالى األحــداث
لتفضي إلى نهاية غير متوقعة.
وبتراكم هذه األدوار ،استخلص
المليجي فلسفته الخاصة كممثل،
وأن بـ ــذور ال ـخ ـيــر وال ـش ــر كــامـنــة
داخــل اإلن ـســان ،وتعجل الـظــروف
الـمـحـيـطــة ب ـث ـمــارهــا ،وأن أفــامــه
ح ـم ـل ــت رسـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى ال ـم ـج ـت ـمــع،
َّ
ورس ـ ـ ـخـ ـ ــت لـ ـك ــراهـ ـي ــة ش ـخ ـص ـيــة
المجرم.
ومن هنا َّ
جسد الفنان محمود
ال ـم ـل ـي ـج ــي ن ـق ـي ــض ذات ـ ـ ــه ،ولـ ــوال
خبراته المتراكمة ،واندماجه في
الشخصية ،لكشف عــن {ا لـطـيــب}
في داخله ،لكنه لم يتغطرس على
دور ال ـشــريــر ،واعـتـبــر أن الـكـتــاب
والمخرجين الرواد ،قدموا أقصى
مـ ــا ل ــديـ ـه ــم ،ورب ـ ـمـ ــا طـ ـغ ــت عـلــى
أعـمــالـهــم لـغــة الـخـطــاب المباشر،
وك ــأن ـه ــم ي ـل ـق ــون ب ــال ـم ــواع ــظ فــي
وجه الجمهور ،وهــذا األمــر انتقل
من المسرح ـ آنذاك ـ إلى السينما،
وم ـع ــه ال ـن ـمــط األدائ ـ ـ ــي ال ـص ــارخ،
ً
وأحيانا المفتعل و{المونولوج}
الطويل ،فقد كان {الفن السابع} في
ً
مهده ،وكان ُمهما أن يقطع مرحلة
التأسيس ،لتظهر تقنيات متطورة،
وأداء مختلف ،قد يصل في بعض
األحيان إلى الهمس ،وحتى أدوار
ً
ال ـشــر أص ـبــح مـمـكـنــا تجسيدها،
ً
ً
وكأن الممثل يرتدي قفازا حريريا.
ً
ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن س ـ ـه ـ ــا أن ي ـ ـنـ ــدرج
المليجي في خانة البطل {الطيب}
وأن ي ـم ـن ـح ــه ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــرجـ ــون فــي
األربـعـيـنـيــات أدوار الـفـتــى األول،
ول ــم يـتـمــرد عـلــى ه ــذا التصنيف،
ً
واع ـت ـبــره ق ـضـ ً
ـاء وق ـ ــدرا ،وص ــارت
أدوار الـ ـش ــر والـ ـج ــريـ ـم ــة م ــارك ــة
مسجلة باسمه ،وشارك على مدار
ع ـقــديــن ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـئــة فـيـلــم،
َّ
رس ـخــت ح ـضــوره عـلــى الـشــاشــة،
وكأنها فترة انتشار لممثل صاعد،
ال ي ـم ـل ــك حـ ــق االخـ ـتـ ـي ــار لـلـجـيــد
ورفض الرديء.

تأليف وإنتاج
ول ـعــل االن ـت ـعــاش الـسـيـنـمــائــي
في األربعينيات صادف هوى في
ً
نفس المليجي وحقق له استقرارا
ً
ً
ً
مــاديــا ،وق ــدرا كـبـيــرا مــن الشهرة،
ودفعه إلــى دخــول مجال التأليف
واإلنتاج السينمائي ،فقد استشعر
ً
حينها بــأن ثمة أفــامــا مثلها ،ال
ترتقي إلــى الـجــودة الفنية .ولكن
مواهبه اإلضافية لــم تصمد إزاء
فقر إمكاناته الـمــاديــة ،وطموحه
إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ص ـن ــاع ــة ال ـس ـي ـن ـمــا
ً
فــي ب ـلــده ،ول ــم يـعــزف مـنـفــردا في

هـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه ،ف ـق ــد ان ـت ـه ــت ه ــذه
الـمــرحـلــة بـظـهــور مــواهــب واع ــدة
فــي كـتــابــة الـسـيـنــاريــو واإلخـ ــراج
وال ـت ـصــويــر وال ــدي ـك ــور وغ ـيــرهــا،
ً
وب ـ ـ ــات ال ـم ـن ـت ـج ــون أكـ ـث ــر وعـ ـي ــا،
ومنحوا فــرصــة ذهبية ،لتأصيل
السينما الواقعية ،كرافد مهم لفيلم
{الـعــزيـمــة}  1939للمخرج الــرائــد
كمال سليم.
وف ـ ـ ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات ،ت ـج ــرأ
الـمـخــرجــون بــأفــامـهــم الــواقـعـيــة،
وتعامل المليجي مع أحمد كامل
مرسي ،وصالح أبوسيف ،ويوسف
ش ــاه ـي ــن ،وكـ ـم ــال ع ـط ـيــة ،وك ـمــال
الشيخ ،ووجد ضالته في أفالمهم
التي تشتبك بموضوعات جــادة،
وتعبر عن نبض الشارع المصري،
ً
ً
وتحمل تطورا هائال في التقنيات،
وتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــك ال ـ ـك ـ ــام ـ ـي ـ ــرا ،وزوايـ ـ ـ ــا
ال ـت ـصــويــر ،وااله ـت ـم ــام بــأسـلــوب
أداء الممثل ،والنأي به عن الطابع
ال ـم ـي ـل ــودرام ــي ،واس ـت ـئ ـث ــار بـطــل
الفيلم بالمشاهد كافة ،واالقتراب
أكثر من مفهوم البطولة الجماعية.
ودارت الكاميرا لتعيد اكتشاف
مــوهـبــة {ال ـشــريــر} فــي أف ــام {ابــن
النيل} عام  1951و{جميلة} 1958
للمخرج يوسف شاهين ،و{المنزل
ر ق ـ ــم  1952 }13ل ـل ـم ـخــرج ك ـمــال
الشيخ ،و{الجريمة والعقاب} ،1957
المأخوذ عن قصة الكاتب الروسي
فيودور ديستويفسكي ،وسيناريو
محمد عـثـمــان ،وإخـ ــراج إبــراهـيــم
عمارة ،وشارك في بطولته شكري
س ــرح ــان وم ــاج ــدة وزهـ ـ ــرة الـعــا
وعبد المنعم إبراهيم.

بين السماء واألرض
أفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار م ـ ـج ـ ـنـ ــونـ ــة ع ــايـ ـشـ ـه ــا
المليجي مــع مـخــرجــي الــواقـعـيــة
ً
ليجد نفسه معلقا { بـيــن السماء
واألرض} ف ــي ع ــام  ،1960ومـعــه
زم ـ ــاؤه ع ـب ــدال ـس ــام ال ـنــاب ـل ـســي،
وهند رستم ،وعبدالمنعم إبراهيم،
وعـبــدالـمـنـعــم مــدبــولــي ،بــأمــر من
المخرج صالح أبوسيف ،وكاتب
القصة نجيب محفوظ.
ت ــدور أحـ ــداث الـفـيـلــم فــي إطــار
ك ــوم ـي ــدي ،داخ ـ ــل م ـص ـعــد تـعـطــل
بــأش ـخــاص ال ي ـعــرفــون بعضهم
ً
ب ـ ـع ـ ـضـ ــا ،ول ـ ـكـ ــل مـ ـنـ ـه ــم حـ ـك ــاي ــة،
وينتمي إ لــى شريحة اجتماعية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،وي ـ ــراوده ـ ــم األمـ ـ ــل فــي
الخروج سالمين من هذا المأزق،
وأن يتخلوا عن أخطائهم السابقة.
ويعد {بين السماء واألرض}
مـغــا مــرة سينمائية للمخرج
صـ ـ ـ ــاح أب ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــف ون ـ ـجـ ــوم
ال ـف ـي ـل ــم ،وق ـ ــد تـ ـع ــاون ــوا مـعــه
ف ــي أف ـ ــام أخـ ـ ــرى ،بــاسـتـثـنــاء
ا لـ ـمـ ـلـ ـيـ ـج ــي ا ل ـ ـ ـ ــذي أدى دور
{النشال} ثم غــادر {المصعد}
ب ــرصـ ـي ــد ق ـل ـي ــل مـ ــن األعـ ـم ــال
مـ ــع مـ ـخ ــرج ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ،مـثــل
{المنتقم}  1947و{لــك يــوم يا
ظالم}  ،1951و{الوحش} ،1954
ولم يتكرر اللقاء بينهما خالل
السنوات الالحقة.

البقية في الحلقة المقبلة

رفض تهريب آثار مصر في فيلم عالمي

ملصق الفيلم العالمي {وادي الملوك} الذي رفض المليجي
التمثيل فيه

فــي عــام  ،1954رفــض محمود المليجي تمثيل دور
مهرب آثار في الفيلم العالمي {وادي الملوك} الذي ِّ
صور
فــي مـصــر ،وق ــال لمخرجه روب ــرت ب ـيــروش :كـيــف أقبل
تمثيل دور رجل مصري يهرب آثار بلده ،بينما العالم
األجنبي {النجم روبــرت تايلور} يحمي آثــار مصر من
هذا المهرب الخطير}! وتابع المليجي بثقة{ :ال يمكن
ً
ً
أن تجد فنانا مصريا يقبل هــذا الــدور} ،وهــو ما حدث
ً
فـعــا  ،واقتنع المخرج بوجهة نظر المليجي ،وأسند
ال ــدور إلــى ممثل يــونــانــي .وك ــان الفيلم بطولة روبــرت
تايلور ،وإليانور باركر ،ورشدي أباظة ،وسامية جمال،
ومحمود السباع.
وبعد عامين جــاء تــه فرصة أخ ــرى ،عندما طــار إلى
إسبانيا ،للمشاركة فــي فيلم مــن إنـتــاج م ــاري كويني
وشركة إيطالية بعنوان {روما فيلم} ،واستغرق التصوير
أربعة أشهر ،وتعامل باحترافية مع زمالئه من الممثلين
األجانب ،وانبهر المخرج اإليطالي بأدائه ،لكن ارتباطه
الوثيق بزوجته علوية جميل ،جعله يتراجع عن أحالم
العالمية.
وربما ُيخفى على كثير من مؤرخي الفن السابع أن
المليجي كانت له تجربة أخرى مع السينما العالمية،

حين شــارك في فيلم أميركي في أوائــل الخمسينيات،
وكــان ذلــك في وقــت أرادت السينما العالمية أن تصنع
ً
فيلما يتحدث عن عادات العرب وتقاليدهم ،فاستعانت
بفناني مصر وكان من بينهم كل من محمود المليجي
وعباس فــارس وحسن الـبــارودي ،في الفيلم األميركي
 Egypt by threeعــام  .1953شاركهم البطولة كــل من
جوزيف كوتين ،وجاكي كرافن ،وأخــرج الفيلم فيكتور
اسـتـلــوف .أمــا األح ــداث فـتــدور فــي إط ــار ثــاث قصص،
األولــي عن القتل والعنف ،والثانية عن الحج ،والثالثة
عن الحياة في الصحراء.
ً
وكانت اللغة معوقا إزاء المليجي لخوض مزيد من
التجارب العالمية ،إذ ّ
أقر بنفسه في لقاء إذاعي قديم بأن
ً
عدم إتقانه اإلنكليزية ،وقف حاجزا إزاء مشاركته في
األفالم األجنبية ،وأنه اعتذر عن ترشيحات ألدوار كثيرة
في هووليود ،ال سيما بعدما لفت األنظار في النسخة
العربية لفيلم {القادسية} عــام  1979وتجسيده الــدور
الــذي قــام به النجم العالمي أنطوني كوين ،وبشهادة
ال ـن ـقــاد أن ــه ت ـفــوق عـلــى بـطــل {زوربـ ـ ــا} ب ــأدائ ــه الـعـفــوي
والتلقائي ،لذلك أطلقوا عليه {أنطوني كوين الشرق}.

مع زبيدة ثروت في {سلوى في مهب الريح}

توابل ةديرجلا

سيرة
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أحمد زكي« ...المتفرد»
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طريق األشواك
موهبة الفنان أحمد زكي ،التي تلمسها الجميع مع إطاللته األولى ،كان تشكل العمود الفقري لحياته ،ورغم قسوتها في أحيان كثيرة فإنها
وطموحه
لم تستطع أن تثنيه عن عزيمته ،فقد كان يؤمن بموهبته،
يمكن أن تتكسر على أرض الواقع ،لوال اإلصرار والعزيمة والتحدي،
ً
لهذا نجح في اجتياز اختبارات القبول في معهد التمثيل ،وكان األول كان بعرض السماء ،ولواله الستسلم لقدره بأن يكون «ميكانيكيا» أو
على دفعته رغم تعثره في المحاولة األولى ،كان يدرك أن طريقه ليس على أفضل تقدير صاحب ورشة.
كانت فرحته ال توصف يوم رأى اسمه في كشوف الطلبة المستجدين
مفروشا بالورود ،وأن مشواره يحتاج إلى جهد وتعب وصبر وأشياء
المقبولين في معهد الفنون المسرحية ،وزادت سعادته حينما تصدر
أخرى كثيرة ،فالموهبة وحدها ال تكفي للوصول للنجومية.
المتأمل لقصة حياة األسمر الموهوب سيكتشف أن «األزمات» كانت القائمة ،واألهم أنه نجح دون «توصيات» فقط بموهبته.
القاهرة  -هبة الله يوسف

اختاره
املخرج
األملاني
للبطولة
ورفضه
مدير املسرح

لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق األسـ ـ ـم ـ ــر
املـ ــوهـ ــوب م ـف ــروش ــا بـ ــالـ ــورود،
ف ــال ـح ـي ــاة ل ــم ت ـك ــن أبـ ـ ــدا سـهـلــة
لطالب يتيم فقير ،فأول مشكلة
واجـ ـهـ ـت ــه ك ــان ــت اإلق ـ ــام ـ ــة ،أي ــن
سيقيم أرب ــع س ـنــوات؟ وكـيــف؟
خصوصا أنه بدون دخل ثابت
ومضمون.
ع ــن هـ ــذه األي ـ ـ ــام ح ـك ــى زك ــي
فـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ــواراتـ ـ ـ ـ ــه ق ـ ــائ ـ ــا:
«حساسيتي املفرطة فــي قبول
امل ـس ــاع ــدة م ــن اآلخ ــري ــن كــانــت
دومــا تعذبني ،لكني ،مضطرا،
ولفترة انتقالية ،قبلت اإلقامة
عند أحد أقاربي ،إلى أن أتمكن
م ــن تــدب ـيــر ظ ــروف ــي املـعـيـشـيــة،
وقـ ـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـع ـ ـمـ ــل إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
ال ـ ــدراس ـ ــة ح ـت ــى أخـ ـف ــف عـنـهــم
الـ ـ ـع ـ ــبء وأت ـ ـح ـ ـمـ ــل م ـس ــؤول ـي ــة
ن ـف ـســي ،وبــال ـف ـعــل وع ــن طــريــق
عم صقر ،أحد معارف أستاذي
ومـعـلـمــي وف ـي ــق ف ـه ـمــي ،وك ــان
يعمل ن ـجــارا بـمـســرح الـقــاهــرة
ل ـل ـع ــرائ ــس ب ــال ـع ـت ـب ــة ،تـمـكـنــت
م ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل «ك ـ ـ ــاألسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر» فــي
امل ـس ــرح (وهـ ــو ال ـش ـخــص ال ــذي
يـ ـق ــود املـ ـش ــاه ــدي ــن بــال ـك ـشــاف
ليجلسهم على مقاعدهم التي
حـجــزوهــا) ،وهــو عمل أتــاح لي
أن أضـ ـ ــرب أكـ ـث ــر م ــن ع ـص ـفــور
بحجر واح ــد ،فمن ناحية كان
يناسب دراستي الصباحية في
املـعـهــد ،كـمــا أت ــاح لــي االق ـتــراب
من الوسط الفني بعكس العمل
في أي ورشة».

الشوارع ...حواديت

د .علي فهمي
ود .رشاد
رشدي والفنان
كرم مطاوع...
ثالثة أساتذة
في املعهد لم
ينس زكي
فضلهم أبدًا
زكي في أحد أعماله

رغ ـ ــم س ـ ـعـ ــادة زك ـ ــي ب ــأن ــه ب ــات
عـ ـل ــى أع ـ ـتـ ــاب ح ـل ـم ــه وال ـت ـح ــق
بمعهد التمثيل فإنه كان يشعر
بالغربة دومــا ،وذكرياته ظلت
مــرت ـب ـطــة ب ــال ــزق ــازي ــق ،الـبـيــوت
التي تنقل بينها ،الشوارع التي
باح لها بأسراره ،مدرسته أول
مـ ـك ــان اك ـت ـش ــف ف ـي ــه مــوه ـب ـتــه،
ن ـ ــاظ ـ ــر امل ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة وت ـش ـج ـي ـع ــه
لـ ــه ،وال ـ ـ ــذي ع ــوض ــه ع ــن ال ـحــب
وال ـح ـن ــان الـ ــذي ط ــامل ــا اف ـت ـقــده.
كان الفتى األسمر بطبعه يميل
لالنطواء ،مثل كل الذين حرموا
م ــن رع ــاي ــة ذويـ ـه ــم وح ـنــان ـهــم،
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا كـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـف ـ ـضـ ــل ال ـ ـعـ ــزلـ ــة
وال ــوح ــدة ،ول ــوال الـفــن ملــا وجــد
سـعــادتــه الحقيقية والــوحـيــدة
على حد توصيفه.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره ب ـ ــإح ـ ــدى
ال ـص ـح ــف ح ـك ــى زكـ ــي ع ــن تـلــك
األي ــام قــائــا« :لــم أكــن تائها في
شــوارع القاهرة املزدحمة فقط
ب ـ ــل وف ـ ـ ــي ن ــاسـ ـه ــا وع ــاق ـت ـه ــم
ببعض ،فالحياة عندي أبيض
وأس ــود ،لكن هنا فــي الـقــاهــرة،
ال ـق ــاس ـي ــة ،ع ـل ــى ح ــد تــوصـيــف
شــاعــرنــا سـيــد ح ـجــاب ،وجــدت
ال ـ ـنـ ــاس ع ـل ــى ج ـم ـيــع األنـ ـ ـ ــواع،
فبعضهم يلتقيك بــاألحـضــان
لتكتشف أنه يطعنك في ظهرك،
ولألسف قلة الصدق واالدعــاء
والكذب أكثر ما صدمني ،ليس
ف ـقــط ف ــي أي ــام ــي األولـ ـ ــى ولـكــن
طـ ــوال ح ـيــاتــي ف ـي ـهــا ،ب ــل ظلت
هذه املشاعر السلبية املترسخة
فــي وج ــدان ــي مــع ط ــول إقامتي
بها ،لم أستطع التعايش معها،
رغــم أن كــل مــا كنت أبـحــث عنه
هو الطمأنينة واألمان».
ب ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة ص ـ ـبـ ــاحـ ــا
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل لـ ـي ــا م ـ ـ ــرت شـ ـه ــوره
األول ــى باملعهد ،ال ـقــراءة كانت
صديقه األول واملـحـبــب لقلبه،
ف ـ ـ ــراح ي ـل ـت ـهــم ع ـ ـشـ ــرات ال ـك ـتــب
وامل ـ ـ ـسـ ـ ــرح ـ ـ ـيـ ـ ــات وال ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ــات
املـ ــوجـ ــودة ف ــي مـكـتـبــة امل ـع ـهــد،
وكأنه وقع على كنز فتح أمامه
آفاقا أكثر رحابة ،وساعده على
ت ـن ـم ـيــة م ـعــرف ـتــه وث ـق ــاف ـت ــه ،مــا
انعكس الحـقــا على اختياراته
ورؤيته ،حتى في فترات الراحة
بني الفصول كان يذهب جانبا
يطالع كتابا أو يمارس هواية
التأمل في البشر واألشياء من

يومها طاف األسمر شوارع القاهرة يتأمل واجهات دور السينما
والمسارح وصور النجوم تتصدر إعالناتها ،كان يتوقف طويال
ويسأل نفسه هل سيأتي اليوم الذي سيرى اسمه على هذه
اإلعالنات التي تمأل الشوارع .عن سيرة األسمر صاحب الموهبة
االستثنائية ومشواره نحو النجومية نواصل...

صالح جاهني

أحمد زكي
حــولــه ،وربـمــا «يــدنــدن» مقطعا
مــن أغـنـيــة للعندليب األس ـمــر،
كما حكى زميل دفعته الفنان
ص ـ ـبـ ــري عـ ـب ــداملـ ـنـ ـع ــم ،وي ـل ـتــف
حوله الجميع يطالبون بمزيد
مــن األغ ـن ـيــات ،فيبتسم خجال
قبل أن يرتفع صــوتــه بالغناء
م ـ ـجـ ــددا ،وأحـ ـي ــان ــا ك ـ ــان يـقـلــد
ال ــزعـ ـي ــم ج ـ ـمـ ــال ع ـب ــدال ـن ــاص ــر
فـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ــه الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة،
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـس ـ ــادات
بـ ـنـ ـف ــس مـ ـ ـف ـ ــردات ـ ــه وع ـ ـبـ ــاراتـ ــه
الـشـهـيــرة ،أم ــا إذا قـلــد الــراحــل
الـ ـعـ ـظـ ـي ــم م ـ ـح ـ ـمـ ــود امل ـل ـي ـج ــي
فـ ـل ــن يـ ـك ــون ل ـل ـض ـح ــك ن ـه ــاي ــة.
ح ــرص زك ــي عـلــى أن يــركــز في
دراس ـ ـتـ ــه ع ـم ـل ـيــا ونـ ـظ ــري ــا ل ــذا
تفوق على دفعته (واصل تفوقه
خــال سنوات الــدراســة األربــع)
كما لفت نظر أساتذته جميعا،
وفي مقدمتهم د .رشاد رشدي
أس ـتــاذ األدب اإلنـكـلـيــزي الــذي
أزعجه مستوى زكي الضعيف
في مادته مقارنة ببقية املواد،
والتي كان يتحصل فيها على
الـ ــدرجـ ــات ال ـن ـهــائ ـيــة ،لـ ــذا كــان
يهتم به ويرعاه بشكل خاص.
زكـ ــي كـ ــان ق ــد ح ـكــى ع ــن ثــاثــة
مــن أســاتــذة لــن ينسى فضلهم
أبــدا واهتمامهم به ورعايتهم
ل ــه ط ـ ــوال ف ـت ــرة دراسـ ـت ــه ،وهــم
األس ـ ـتـ ــاذ رشـ ـ ــاد رشـ ـ ــدي ال ــذي
دأب ع ـل ــى ت ـش ـج ـي ـعــه وت ـقــديــم
العون له ،والدكتور علي فهمي
الــذي قــال عنه «مهما قلت عنه
لــن أوف ـي ــه حـقــه وال ق ــدره أب ــدا،
منه تعلمت أســس وأص ــول فن
ال ـت ـم ـث ـي ــل» ،ك ــذل ــك ال ـف ـن ــان ك ــرم
م ـ ـطـ ــاوع هـ ــو اآلخ ـ ـ ــر قـ ـ ــال عـنــه
«أحببته على املـسـتــوى الفني
واإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ،قـ ــد ال ي ـســأل ـنــي
طـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،لـ ـ ـك ـ ــن عـ ـن ــدم ــا
يـ ـش ــرف ع ـل ــى مـ ـش ــروع تـمـثـيــل
داخ ـ ـ ــل امل ـع ـه ــد ك ـ ــان ي ـنــادي ـنــي
ويـعـطـيـنــي ال ـفــرصــة،
ك ـ ـ ـ ــان يـ ـح ـت ــوي ـن ــي
ويـشـعــرنــي دومــا
أنـ ــه ي ـخ ــاف علي
ويحبني».

أحـ ــد م ـع ــال ــم االحـ ـتـ ـف ــال تـقــديــم
أوبــريــت خــاص بـهــذه املناسبة
ك ـلــف بـكـتــابـتــه املـ ـب ــدع ال ــراح ــل
صـ ـ ـ ــاح جـ ـ ــاهـ ـ ــن ،واس ـ ـتـ ــدعـ ــي
إلخراجه األملاني أرفــن الستر،
وألن العمل كبير وضخم رشح
زكــي ضمن مجموعة من طلبة
امل ـع ـه ــد ل ـل ـع ـمــل ف ــي األوب ــري ــت
«ك ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارس» وفـ ـ ـ ـ ــي أدوار
صغيرة ،وبالطبع طار زكي من
الـفــرحــة ،فالعمل كبير وضخم
ومـهــم وسـيـشــاهــده رم ــوز الفن
والـثـقــافــة فــي مـصــر باختصار
يـمـكـنــه ل ـفــت األنـ ـظ ــار ملــوهـبـتــه
بغض النظر عن مساحة دوره.
وألن امل ـخــرج لـيــس لــديــه أيــة
حـ ـس ــاب ــات تـ ـح ــدد اخ ـت ـي ــارات ــه
ل ـب ـط ــل الـ ـعـ ـم ــل ،فـ ـق ــط امل ــوه ـب ــة
ومــدى توافقها مــع الشخصية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ـل ـ ـع ـ ـب ـ ـهـ ــا املـ ـ ــرشـ ـ ــح
للبطولة ،لذا لفت نظره األسمر
النحيل ذا الشعر املجعد الذي
تلمع عيناه وتتوهج موهبته،
وهــو يــؤدي دورا صغيرا جــدا،
راح ي ـت ـق ـن ــه ب ـت ـف ـه ــم ويـ ــؤديـ ــه
بــإت ـقــان وح ـســاس ـيــة ،وبــالـفـعــل
رش ـ ـ ـ ــح ل ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،ب ــل
وتمسك بهذا االختيار ،رافضا
ع ــددا مــن الـتــرشـيـحــات لنجوم
كـ ـب ــار ،ف ـل ـقــد أدرك ب ـمــا ال يــدع
مجاال للشك أن هذا الفتى ليس
مـ ــن ط ـي ـن ــة ع ـ ــادي ـ ــة ،ف ـمــوه ـب ـتــه
حاضرة وبقوة.
وخ ــال أح ــد ح ــوارات ــه حكى
زك ــي ع ــن ه ــذه ال ـف ــرص ــة قــائــا:
«كـ ــانـ ــت سـ ـع ــادت ــي ال ت ــوص ــف
يـ ـ ــوم رش ـح ـن ــي أسـ ــاتـ ــذتـ ــي فــي
امل ـع ـه ــد مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن زم ــائ ــي
لـلـمـشــاركــة ف ــي ه ــذا األوب ــري ــت،
ن ـظــرا ألهـمـيـتــه إع ــام ـي ــا ،لـهــذا
ك ـن ــت ح ــري ـص ــا ع ـل ــى ال ـتــرك ـيــز
فـ ــي دوري ،الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان أقـ ــرب
لـكــومـبــارس نــاطــق ،خصوصا

في أوبريت
«القاهرة في
ألف عام»
ضاع الحلم
وكسب قلب
وعقل صالح
جاهني

أن ــه أول عـمــل فـنــي أشـ ــارك فيه
بـعــد شـهــور قليلة مــن دخــولــي
املعهد ،لكن لم يخطر في بالي
للحظة أن مخرج العمل يمكن
أن يـخـتــارنــي ب ـطــا ،يــومـهــا لم
أص ــدق نفسي واألمل ــان ــي يثني
عـلــى أدائـ ــي ب ـق ــوة ،ث ــم فوجئت
به يطلب مني أن أؤدي مشهدا
مــن دور بطل الـعــرض ،لــم أفهم
لـلـحـظــات س ــر ه ــذا ال ـط ـلــب ،ثم
خ ـش ـي ــت أن أص ـ ـ ــدق أن ال ـح ـلــم
ق ـ ـ ـ ــاب قـ ـ ــوسـ ـ ــن أو أدن ـ ـ ـ ـ ــى م ــن
ال ـت ـح ـقــق ،وب ـص ـعــوبــة تـمــالـكــت
ن ـف ـس ــي وضـ ـبـ ـط ــت أدائ ـ ـ ـ ـ ــي ،ثــم
ط ـل ــب م ـن ــي أن أؤدي م ـش ـهــدا
آخر ،وثالثا ورابعا ،ثم صعدنا
لخشبة امل ـســرح وقــدمــت نفس
املشاهد بالحركة ،متالفيا كل
امل ــاح ـظ ــات ال ـس ـل ـب ـيــة ،ومـ ــا إن
انتهيت حتى فوجئت باملخرج
األمل ـ ــان ـ ــي يـ ـع ــرب عـ ــن س ـع ــادت ــه
بأدائي ،بل يعلن عن ترشيحي
فــي دور بطل العمل ،وبالطبع
ط ــرت م ــن ال ـفــرحــة ،ول ــم أص ــدق
ما حــدث ،خصوصا أن حماس
مـخــرج الـعـمــل لــم يـكــن مـنـفــردا،
بـ ـ ــل شـ ـ ــاركـ ـ ــه ن ـ ـفـ ــس الـ ـحـ ـم ــاس
مؤلف األوبريت الشاعر املبدع
صالح جاهني الــذي تلمس هو
اآلخ ــر موهبتي وتحمس لهذا
الترشيح».
م ــرة أخـ ــرى ال ت ــأت ــي ال ــري ــاح
بما تشتهيه السفن ،إذ فوجئ
الجميع بسعيد أبوبكر ،مدير
املـســرح آن ــذاك ،يــرفــض وبشكل
قاطع هــذا الترشيح ،بحجة أن
زكي مازال وجها جديدا أو على
حــد توصيفه «ده لـســه عضمه
طري».
وعبثا حــاول الستر األملاني
واملـ ـب ــدع ص ــاح جــاهــن إق ـنــاع
أبـ ــوب ـ ـكـ ــر ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــدول ع ـ ــن رأي ـ ــه
وال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــع ب ـ ـمـ ــوه ـ ـبـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة
واض ـح ــة وضـ ــوح ال ـش ـمــس من
شــأن ـهــا ت ـثــري ال ـســاحــة الفنية
وت ـجــدد دم ــاء ال ـفــن ،وتـثـبــت أن
مـصــر والدة دومـ ــا بــاملـبــدعــن،

األب الروحي
تــأثــر زك ــي كـثـيــرا مــن موقف
أبوبكر ورفضه له ،حزن بشدة
وفكر للحظات في أن ينسحب
م ــن ال ـ ـعـ ــرض ،ل ـك ـنــه رجـ ــح كـفــة
ال ـع ـقــل وقـ ــرر االس ـت ـم ــرار حتى
ل ــو «ك ــوم ـب ــارس» ،فـقــد أدرك أن
ه ــذا امل ـخ ــرج يـمـتـلــك م ــن الـعـلــم
والخبرة ما سيضيف له ،ومن
ثــم يستفيد فــي تطوير أدوات ــه
الـفـنـيــة ،وه ــو مـ ــازال ف ــي بــدايــة
م ـ ـشـ ــواره ال ـف ـن ــي ب ـح ــاج ــة لـكــل
خبرة ليتعلم منها.
وعـلــى الـجــانــب اآلخ ــر رفعت
هذه الواقعة أسهم هذا الطالب
الفقير املعدم في أوساط املهنة
بشكل عــام ،وفــي املعهد بشكل
خاص ،خصوصا وسط زمالئه
ال ــذي ــن ت ـعــاط ـفــوا م ــع زمـيـلـهــم،
ف ــأن يـحـصــل طــالــب ف ــي الـسـنــة
األول ـ ـ ــى ع ـل ــى ب ـط ــول ــة أوب ــري ــت
ضخم محاط بكثير مــن الدعم
اإلعالمي والثقافي ،كان بمنزلة
ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ل ـل ـم ــوه ـب ــة ض ـ ــد كــل
ش ــروط ال ـســوق وآل ـي ــات العمل
التي تحدد مصير املواهب.
وألن مـ ـ ــا ال يـ ـ ـ ـ ــدرك ك ـ ـلـ ــه ال
يـ ـت ــرك كـ ـل ــه ،ف ـ ــإن ال ـ ـجـ ــزء األهـ ــم
فــي هــذه الواقعة هــو مــا قدمته

من أول نظرة

الصدمة األولى
ح ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا
الـتـحــق زكــي
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد
الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــل ل ــم
ي ـك ــن مـشـغــوال
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـن ـجــم ،ربـمــا
بحكم مكوناته
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وامل ـعــرف ـيــة كــان
أب ـ ـعـ ــد م ـ ــا ي ـ ـكـ ــون ع ـ ــن ه ــذا
الـ ـحـ ـل ــم ،لـ ـك ــن ف ـ ــي أع ـم ــاق ــه
الــدفـيـنــة ك ــان الـحـلــم قابعا
داخله يتحني الفرصة كي
يـحـلــق عــال ـيــا ،ف ـهــو يعي
تماما موهبته وقدراته.
وجاءت أولى الفرص
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة االحـ ـتـ ـف ــال
«بـ ـ ـ ــأل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» مـ ــدي ـ ـنـ ــة
القاهرة ،وهو الحدث
الـثـقــافــي ال ـه ــام ال ــذي
أعـلـنــه وقـتـهــا ،وكــان

إال أن مـ ــديـ ــر املـ ـ ـس ـ ــرح تـمـســك
بـ ــرأيـ ــه ال ـ ــراف ـ ــض ألي م ـغ ــام ــرة
أو ال ـت ـف ـك ـي ــر خـ ـ ـ ــارج الـ ـق ــوال ــب
امل ـ ـع ـ ـتـ ــادة ،بـ ــل اسـ ـتـ ـخ ــدم حـقــه
كمسؤول عــن اإلدارة بضرورة
وج ــود بطل مـعــروف لــه اسمه.
تـ ـع ــام ــل أبـ ــوب ـ ـكـ ــر «امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول»
بـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن املـ ـ ــوظـ ـ ــف ال ب ـحــس
ورؤي ــة فـنــان ال يمكنه تجاهل
موهبة استثنائية مثل أحمد
زكي ،موهبة استوقفت األملاني
السـتــر واملـبــدع صــاح جاهني،
لـ ـكـ ـن ــه لـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـط ــع امل ـ ـغـ ــامـ ــرة
وال ـت ـح ـل ـيــق ب ـع ـيــدا ع ــن قــواعــد
ســوق الفن وشــروطــه وينتصر
للموهبة «االستثنائية».
بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد كـ ـ ــانـ ـ ــت ل ـح ـظ ــة
أخـ ــرى ص ــادم ــة عــاش ـهــا الـفـتــى
األسمر ،مزيج من القهر والظلم
وألسـبــاب غير منطقية ،فطاملا
آم ــن ب ــأن املــوهـبــة هــي الفيصل
فــي الـنـجــاح ،لــو مـتـفــردة حتما
س ـت ـفــرض نـفـسـهــا ،لـكـنــه وكـمــا
اعـ ـت ــرف ف ــي ح ـ ــوار س ــاب ــق كــان
أص ـغــر م ــن أن يـفـهــم حـســابــات
الـ ـ ـس ـ ــوق والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط الـ ــواجـ ــب
توافرها والعالقات وتفاصيل
أخ ـ ـ ــرى ك ـث ـي ــرة أدرك ـ ـه ـ ــا الح ـقــا
ولـكـنــه ظــل فــاشــا فــي التكيف
م ـ ـع ـ ـهـ ــا وقـ ـ ـب ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ،وف ـ ـ ـ ــي ك ــل
الـحــاالت ليس أمــامــه إال إجــادة
دوره وتجسيده كما يستشعره
ويفهمه.

ك ــوال ـي ــس هـ ــذا ال ـع ـمــل لـلـطــالــب
امل ـ ـغ ـ ـمـ ــور ،ح ـي ـن ـم ــا أتـ ــاحـ ــت لــه
ال ـت ـع ــرف ع ـلــى واح ـ ــد م ــن أب ــرز
رمــوز الفن والثقافة هو املبدع
الـ ــراحـ ــل ص ـ ــاح ج ــاه ــن الـ ــذي
أدرك من الوهلة األولى أنه أمام
م ــوه ـب ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،يـخـطــف
الـبـصــر بــوجـهــه األس ـم ــر ،وبما
ف ــي ع ـي ـن ـيــه م ــن ب ــري ــق مـتـحـفــز
للمعرفة واالك ـت ـشــاف ،ل ــذا راح
يـ ـس ــان ــده م ـع ـن ــوي ــا وي ـح ـتــويــه
انسانيا في محاولة للتخفيف
عـنــه بسبب حــزنــه عـلــى ضياع
«فرصة العمر».
وإذا كـ ـ ــانـ ـ ــت عـ ـ ــاقـ ـ ــة زك ـ ــي
وجـ ـ ــاهـ ـ ــن قـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـل ـح ـظــة
تعاطف إنـســانــي وفـنــي ،فإنها
ت ـح ــول ــت مـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء ال ـع ــرض
ألبوة حقيقية ورعاية إنسانية
وفنية لم تتوقف أبدا.
ك ــان زك ــي ح ـكــى ع ــن جــاهــن
في حــوار سابق قائال« :صالح
جــاهــن ك ــان بالنسبة لــي األب
ال ــروح ــي وال ـصــديــق ال ـصــدوق،
نـجــح ف ــي الـتـعــامــل م ــع حالتي
ال ـن ـف ـس ـيــة ،وي ـخ ـفــف ك ـث ـيــرا من
تـشــاؤمــي ،وحـقــق لــي نــوعــا من
الـ ـ ـت ـ ــوازن ال ـن ـف ـســي الـ ـ ــذي كـنــت
أحتاجه بـشــدة ،كــان يشجعني
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار م ـ ــؤك ـ ــدا ل ـ ــي «ان ـ ــت
ح ـت ـك ــون ك ــوي ــس جـ ـ ـ ــدا» ،وه ــي
كلمات كانت كالسحر بالنسبة
لي ،وشعرت معه باألمان الذي
كنت أفتقده ،خصوصا بعدما
ع ــرف مـجـمــل ظ ــروف ــي ،تبناني
جاهني نفسيا وفنيا ،لدرجة أنه
مثال رفــض نيابة عني وبشدة
عــرض املـخــرج األملــانــي بالسفر
معه لبرلني للعمل معه ،مؤكدا
ضــرورة أن أكمل دراستي أوال،
ك ــذل ــك م ـ ـشـ ــواري امل ـه ـن ــي ال ــذي
يجب أن ينطلق من بلدي ألصل
بعدها للعاملية ،فقد كان رحمه
الله يعشق بلده ويتمنى له كل
الـخـيــر ،وف ــي نـفــس الــوقــت كــان
ي ــرى أن ق ــدوم ــي م ــن الــزقــازيــق
لـلـقــاهــرة نقلة كـبـيــرة بالنسبة
لـ ــي ،ف ـم ــا ب ــال ـن ــا م ــن ال ــزق ــازي ــق
إلـ ــى أمل ــان ـي ــا ،بــاخ ـت ـصــار نجح
جاهني فــي أن يتفهم طبيعتي
وظروفي النفسية ومن الوهلة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،لـ ـ ـ ـ ــذا ظ ـ ـل ـ ـلـ ــت أحـ ـم ــد
الـ ـل ــه أنـ ــه ع ــوض ـن ــي بـ ـه ــذا األب
الحنون الــذي ظــل يحمل همي
ح ـت ــى آخ ـ ــر ل ـح ـظ ــة فـ ــي ع ـم ــره.
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوز األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر املـ ـ ــوهـ ـ ــوب
صدمته فكيف واصل مشواره؟
هذا ما سوف نعرفه في الحلقة
القادمة.

لم يودع األسمر مدينته ،عشقه الزقازيق،
التي ظلت محفورة بوجدانه وعقله فحسب،
لكنه ودع أيضا «أول خفقة» وأول لهفة ،حبه
األول الذي اشتعل من أول نظرة ،ورغم ذلك
لم يستطع الصمود ومواجهة الحياة ،فهو
الـفـقـيــر الـيـتـيــم ال يمتلك إال حـبــه وأحــامــه
والتي كانت أكبر من أن يستوعبها العقل،
وهــي ابنة إحــدى الـعــائــات التي احتوته،
وقدمت له الرعاية والحنان في سنوات

طفولته وصباه ،غير أن الظروف اضطرتها
إل ــى أن تـقـبــل «ال ـع ــري ــس ال ـج ــاه ــز» ،صــدمــه
الخبر فبكى بحرقة على الحب الــذي كــان،
والـ ــذي وق ــف عــاجــزا عــن حـمــايـتــه والــدفــاع
عنه ،لم يلمها يومها ،كذلك عائلتها التي
حــرص على أن يمد دومــا حبل الــود معها،
عرفانا بالجميل ،فيما حبه وذكرياته ظلت
ع ــال ـق ــة بــال ـق ـلــب م ـط ـم ــورة م ــع غ ـي ــره ــا فــي
صندوقه األسود.

البقية في الحلقة المقبلة

 ...ومتوسطًا محمود عبدالعزيز وسمير غانم

تسالي

sudoku

كلمة السر :من  7أحرف وهي اسم شركة بريطانية لصناعة الحلوى مقرها الرئيسي في لندن.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
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كلمات متقاطعة
كادبوري

كلمة السر

 -1م ـن ــاص – ق ـ ــوام –
توكيد.
– بزخ.
حرف جر.
 -9أوجاع – أحبت.
مدرك.
 - 2يـ ـ ـ ــأ مـ ـ ـ ــل – مـ ـل ــك  -4صال – من يتاجر  -6تـقــوم بترفيهي – ( -8نــاصــر الــديــن  -١٠ )...وحدة مسافات –
بلدة قريبة من مكة .صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ومـ ـ ـ ـ ــؤرخ يعاتبني.
في القطن.
إنكليزي إسطوري.
 -3بصير (مبعثرة) –  -5يفرجان (مبعثرة)  -7سـ ـمـ ـح ــت – أداة فلسطيني.
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عموديا:

١

الحلول

1

 - 1ا ل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــؤ سـ ـ ـ ـ ــس
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك لـ ـش ــرك ــة
مايكروسوفت.
 -2آللئ – ألفنا.
 -3من معالم سيناء.
ّ
صفى (م) – جينتل
-4
(مبعثرة).
 -5يجمع بين شيئين
– مشروب شعبي.
( -6ال ).....مــن ألقاب
الرسول (ص) – رجاء.
 -7خبز يابس.
 -8مادة تستعمل في
تصنيع المتفجرات.
 -9مدينة فرنسية –
دق – جسد.
 -١٠ف ـي ـل ــم ل ـس ـع ــادة
حـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
الشريف.

٥
١

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

٤

٥
٨
١
٣
٢
٦
٧
٤
٩

مليار
عراقة
مالك
منتج

موقع
موظف
ظروف
تنفيذ

مخزون
خاتم
علم
خدمة

غير
حال
قنصل
فرنسا

كلمة
موقف

٩
١

١

٦
٧
٣
١
٤
٩
٨
٥
٢

٢٠
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـش ـغــل ب ـم ـس ــائ ــل مــال ـيــة
وتـ ـ ــرغـ ـ ــب فـ ـ ــي تـ ـحـ ـسـ ـي ــن وضـ ـع ــك
االقتصادي.
ً
عاطفيا :تفكر بارتباط حقيقي لكنك
ً
غير متأكد تماما من مشاعر الشريك.
ً
اجتماعيا :ينبغي عليك ّ
التروي وعدم
المجازفة بخسارة أحد األصدقاء.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مهنيا :تالقي ترويجا لعملك مما
يجعلك تفكر بتوسيع نشاطاتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـت ــرك قـلـبــك ي ـق ــودك ألن
ً
الشريك يحبك وينتظر منك تجاوبا.
ً
اجتماعيا :بغض النظر عن أقــوال
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ف ـ ـ ــإن م ـع ــام ـل ـت ــك ل ــأه ــل
تقتضي احترامك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ثقة المسؤولين بك أصبحت
ً
كبيرة فال ّ
تفرط بها أبدا.
ً
عــاط ـف ـيــا :اس ـت ـغــل جـمـيــع طــاقــاتــك
ً
اإليجابية لتجعل الحبيب مطمئنا
إلى المستقبل.
اج ـت ـمــاع ـيـ ًـاّ :
وسـ ــع دائ ـ ــرة مـعــارفــك
باختيار الذين تنسجم معهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :المثابرة على إنجاز أعمالك
ح ـت ــى ال ـن ـه ــاي ــة هـ ــو ال ـ ـ ــذي يـعـطـيــك
السمعة الجيدة.
ً
ع ـ ــاطـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا :ي ـ ـن ـ ـشـ ــأ ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـغـ ــزل
والمداعبات مع الطرف األخر.
ً
اجتماعيا :انـتـصــار على ال ــذات في
المواقف الصعبة يزيد ثقتك بنفسك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تضطر لدفع مبلغ من المال
لتسيير شؤون عملك.
ً
عاطفيا  :عالقتكما العاطفية تعود
ً
إلى االزدهار مجددا بعد فترة ركود.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـسـتـفـيــد م ــن األج ـ ــواء
الداعمة ألداء دور مهم في محيطك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تبدو سعيدا ومزهوا بنفسك
ً
ألن خطواتك تلقى نجاحا.
ً
عاطفيا :تلتقي في إحدى المناسبات
بالشخص الذي تتمنى رفقته.
ً
اجتماعيا  :تهمل صحتك منذ زمن
وال تراعي برنامجك الغذائي.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :انطلق في عملك بكل جرأة
فالحظ إلى جانبك اليوم.
ً
عاطفيا  :أصبحت مطالب الشريك
كثيرة وهذا نتيجة ضعفك أمامه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـعـيــد أح ــد األص ــدق ــاء
عالقته بك بعدما عاداك مدة طويلة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :فترة مناسبة إلنجاز أعمالك
بنجاح ولتحقيق جزء من أحالمك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـط ــرأ ع ـن ـص ــر ق ـ ــوي مــن
مـ ــاض ـ ـيـ ــك ي ـج ـع ـل ــك تـ ـحـ ـي ــي ب ـعــض
الذكريات العاطفية.
ً
اجتماعيا :تقوم بزيارة أحد المرضى
ّ
صحية خفيفة.
أو تشعر بوعكة
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أنــت تقف على سلم النجاح
فحاذر من الوقوع في أي خطأ.
ً
عاطفيا :نهار جميل للقاء عاطفي قد
يثمر عالقة متينة.
ً
اجتماعيا :ال ّ
تشوه سمعتك من أجل
أشياء تافهة يمكنك االستغناء عنها.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :ق ــد ت ـع ـيــد ال ـن ـظــر ببعض
القناعات من أجل مصلحة عملك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ـم ـتــع ب ـك ــل ال ـم ـع ـط ـيــات
ً
الضرورية كي تكون سعيدا في الحب.
ّ
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـســلــط الـ ـض ــوء على
بعض القضايا العائلية العالقة
منذ زمن.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :إذا كـنــت تـعـتـبــر صفحتك
المهنية بــائـســة فــاطـ ِـوهــا وتـفــاء ل
بالخير.
ً
عاطفيا :حاذر القطيعة مع الشريك
ألن مضارها يفوق منافعها.
ً
ً
اجتماعيا  :ال تلم أ ح ــدا أو توبخه
قبل التأكد من فعلته.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
تتحسن معنوياتك وتناقش
مهنيا:
مع اإلدارة بعض المسائل المالية.
ً
عاطفيا :تضطر إلى مراعاة بعض
األوضاع التي أدت إلى سوء تفاهم
بينكما.
ً
اجتماعيا :ال تسمع لما يشاع بل
راجع نفسك وابحث عن الحقيقة.
رقم الحظ.22 :
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جاسم النبهان« :ال موسيقى في األحمدي» لم
يقترب من المحظور ...والرقابة تعرقل أعمالي
القصة حازت جائزة الدولة ...والتلفزيون الكويتي لم يعرض المسلسل
عزة إبراهيم

تحدث الفنان جاسم النبهان
في مشاركته في الدراما
الرمضانيةً ،وتكريمه كأفضل
ممثل ،كاشفا عن أزمته مع
الرقابة على األعمال الفنية.

صرح الفنان جاسم النبهان بطل مسلسل
"ال م ــوس ـي ـق ــى فـ ــي األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي" ،فـ ــي حـ ــوار
لــ"الـجــريــدة" حــول مشاركته مــن خــال دور
"عضيبان األج ــودي" ،أن العمل ال يعنيني
فقط بل يعني جيال كامال.
وأض ـ ـ ــاف "لـ ـق ــد واكـ ـب ــت هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة
شخصيا مــن ع ـمــري ،وعــاصــرتـهــا بـكــل ما
فيها مــن أح ــام وآالم وتـحــديــات وجـمــال،
ً
وبـصـفـتــي ش ــاه ــدا عـلــى ه ــذا ال ـع ـصــر ،فــإن
المسلسل لــم يـتـطــرق إل ــى أي ش ــيء يمس
األخــاقـيــات أو ثــوابــت المجتمع الكويتي
أو العربي ،كما لم يقترب من المحظورات".

موقف شخصي
واستنكر النبهان ال ــدور الــرقــابــي الــذي
عرقل ظهور المسلسل أكثر من عام ،نتيجة
ما وصفه بتعسف غير مفهوم ،متسائال:
"هل عرقلت الرقابة ظهور المسلسل لسبب
موضوعي أم لموقف شخصي من أبطاله
أو جــاســم النبهان أو الـشــركــة المنتجة؟".
وأضــاف أن العام الماضي تصدت الرقابة
لمسلسله "كحل أسود قلب أبيض" ،والذي
ش ــارك ــت ف ـيــه بــال ـت ـعــاون م ــع ذات الـمــؤلـفــة
منى الشمري ،وذات المخرج محمد دحام
ال ـش ـم ــري ،م ــا يـثـيــر ال ـش ـكــوك ح ــول ات ـخــاذ

ال ــرق ــاب ــة م ــوق ـف ــا مـ ــن أش ـ ـخـ ــاص ال ـع ـم ــل ال
العمل نفسه ،بدليل أنه تم التصريح في
النهاية بعرضه وحاز إعجاب الجمهور
والنقاد.
وأشار إلى أن "أحد مظاهر هذا
ال ـم ــوق ــف ال ـم ـت ـع ـســف م ــن الـعـمــل
ع ـ ـ ــدم عـ ــرضـ ــه عـ ـل ــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي وت ـ ـ ـ ــم عـ ـ ــرضـ ـ ــه ع ـل ــى
قـنــوات عــربـيــة ،رغــم أن كاتبة
ال ـم ـس ـل ـســل م ـنــى ال ـش ـمــري
ح ـ ـ ـ ــازت ج ـ ــائ ـ ــزة الـ ــدولـ ــة
ال ـت ـقــديــريــة ل ـع ــام 2018
ع ــن ال ـق ـص ــة ،م ــا يعني
تـقــديــر ال ــدول ــة للعمل،
ف ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـ ـبـ ـ ــب مـ ــوقـ ــف
ال ـت ـل ـفــزيــون الـكــويـتــي
من المسلسل؟ وكيف
ي ـخ ـط ـطــون؟ ال أع ـل ــم"،
على حد تعبيره.

ً
الكويت قبل  70عاما

وأشار إلى أن العمل حاول عكس صورة
األس ـ ــرة ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،وم ــا تـعــانـيــه من

النبهان في «ال موسيقى في األحمدي»

مشاهدات

«عايشة شو» بذخ في اإلنتاج ومحتوى ضعيف
رغـ ـ ــم الـ ـ ـب ـ ــذخ ف ـ ــي اإلن ـ ـفـ ــاق
عـلــى بــرنــامــج "عــاي ـشــة ش ــو"،
الذي تقدمه اإلعالمية عائشة
عـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــان ،ع ـ ـبـ ــر  3مـ ـحـ ـط ــات
تلفزيونية ،وحجم الضيوف
ا لــذ يــن استقطبهم البرنامج،
فإن الحلقات مرت مرور الكرام،
مــا يـعـكــس تــواضــع إمـكــانــات
المذيعة وضعف اإلعداد.

عائشة عثمان وجورج وسوف

مغاالة عبدالرحمن أبوزهرة تكشف ضعف «بركة»

أعمالي متوقفة
وك ـش ــف ال ـن ـب ـهــان عن
تــوقــف الـعــديــد مــن أعـمــالــه
بسبب الرقابة ،سواء شارك
ف ـي ـهــا ،أو ح ـتــى ل ـغ ـيــره من
الـفـنــانـيــن ،نتيجة مــوقــف غـيــر مـفـهــوم من
الرقابة على األعمال الفنية.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـتـ ــي نــاق ـش ـهــا
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل مـ ـ ـ ــن األرب ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــات ح ـت ــى
السبعينيات "إن ـمــا أعــادتـنــي لــزمــن رأيـتــه
بـعـيـنــي وعــاي ـش ـتــه ،لــذلــك ك ــان م ــن الممتع
والفريد بالنسبة ّ
إلي تأديه دور بطل العمل،
الــذي أسعدني وأمتعني على المستويين
الشخصي والفني".
وأضاف" :لم يكن العمل غريبا عني على
مستوى القصة أو الشخصيات واألحــداث
أو حتى الـمـفــردات ،فكان مألوفا بالنسبة
إلي ،وأعادني سنوات للوراء ألعايش هذا
ً
الزمن الجميل مجددا من خالل قصة محكمة
ورؤيـ ــة إخــراج ـيــة مـبــدعــة لـلـمـخــرج محمد
دحام الشمري ،ولذلك إنني فخور وممتن
للمشاركة بهذا العمل".

21

جاسم النبهان
مشكالت ومتاعب ،ومــا بها من جماليات
ومـ ـ ـي ـ ــزات ،ربـ ـم ــا غ ــاب ــت ع ـن ــا ف ــي ع ـصــرنــا
الحالي ،فالمسلسل يعكس بشكل فني غاية
في اإلبداع صورة ومشهد الكويت قبل أكثر
من  70عاما ،ولذلك ظهر هذا الكم من التألق
في العمل وكل من شارك به.
وعـ ّـبــر الـنـبـهــان عــن سـعــادتــه بالتكريم
ك ــأفـ ـض ــل م ـم ـث ــل عـ ــن دوره بــال ـم ـس ـل ـســل،
م ــوض ـح ــا أن ال ـع ـم ــل يـ ـق ــدم وجـ ـب ــة فـكــريــة
تاريخية عن الكويت في الماضي ،ونسيج
المجتمع ،بصورة غير مباشرة ،وغائبة عن
الكثير من أبناء الجيل الحالي ،فالمسلسل
ي ـس ـلــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى ال ـب ـع ــد االج ـت ـمــاعــي
لألسرة الكويتية في هذه الحقبة الزمنية،
ليرى المشاهد حجم ما طرأ من تغيير على
الواقع الكويتي بالسلب واإليجاب بطريقة
غير مباشرة.
ك ـمــا أش ـ ــاد بــال ـج ـهــد ال ـ ــذي ب ــذل ــه نـجــوم
الــدرامــا هــذا الـعــام ،وظهر جليا في أعمال
ف ـن ـيــة ق ــوي ــة وغ ـن ـي ــة بـ ــاإلبـ ــداع وال ـط ــاق ــات
المتجددة ،متمنيا أن تظل الكويت منارة
للفن وهوليوود الخليج كما كانت دائما.

عبدالرحمن أبو زهرة

لم يجد صناع الدراما الرمضانية هذا العام سوى
المغاالة المبتذلة ،كمفر من ضعف األعمال على العديد
من المستويات الفنية ،وبرز هذا واضحا في مشهد
مـسـتـغــرب للنجم الـكـبـيــر عـبــدالــرحـمــن أب ــوزه ــرة في
مسلسل بركة ،حيث وجه النصح لصديق النجم عمرو
سعد بأهمية اإلخــاص في عالقتهما لتدوم طويال،
قائال" :يا بخت اللي يصاحب صعيدي".
ورغ ـ ــم أن ال ـم ـش ـهــد خـ ــال ت ـمــامــا م ــن االن ـف ـع ــال أو
ال ـع ــواط ــف ،ف ـهــو حـ ــوار مـنـطـقــي وع ـق ـلــي ب ـح ــت ،فــإن
ال ـم ـشــاهــد ي ـفــاجــأ ب ــدخ ــول الـمــوسـيـقــى الـتـصــويــريــة
الحزينة ،كخلفية لحوار ال يستدعي هذا التدخل أو
هذه اإلضافة فنيا وال منطقيا.

سخرية في «السوشيال ميديا»:
زلزال طلع رفاعي الدسوقي
في انتقاد واضــح لتكرار محمد رمضان نفسه في
زلزال على العديد من المستويات ،سواء األداء أو الشكل،
أو حتى قصة العمل التي تشرح رحلة الصعود من الفقر
المدقع إلى أعلى مستويات الثراء ،ما أثار انتقاد رواد
السوشيال ميديا للمسلسل ودور النجم محمد رمضان.
وفي أحد التعليقات الساخرة على التشابه التام في
الشكل وأسلوب األداء بين شخصية محمد رمضان في
مسلسله الجديد زلــزال ،والسابق الذي حقق نجاحا
كبيرا "األسطورة" ،كتب أحد المغردين ساخرا" :هتبقى
حكاية حلوة قوي لو زلزال طلع رفاعي الدسوقي ،ودي
قصة البداية بتعته قبل األسـطــورة ،والشنب يتفرد
ويبقى دقن خفيفة ،ويشرح كمان النايت كينج دا مين".

محمد رمضان

الدراما المحلية في «رمضان» بين غزارة اإلنتاج ومقصلة الرقيب
ً ّ
 18عمال شكلت قوام المشهد الفني أغلبها تقع أحداثه في حقب زمنية سابقة

شهد موسم رمضان
تطورات عدة في المشهد
الدرامي على المستوى
المحلي ،وما بين ظواهر
إيجابية وأخرى سلبية ألقت
بظاللها على المناخ العام،
يبقى المشاهد هو الفائز
األكبر ،حيث أتيحت أمامه
ليختار بين 18
الفرصة
ً ّ
ً
عمال دراميا شكلت قوام
خريطة الدراما المحلية
بتنوع موضوعاتها وأبطالها
من مختلف األجيال،
ومن خالل هذا التقرير
ترصد «الجريدة» أبرز تلك
الظواهر.

•

محمد جمعة

ي ـع ــد الـ ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي هــو
األنشط من ناحية غزارة اإلنتاج،
السيما على الصعيد المحلي،
ألن عددا كبيرا من األعمال كانت
متاحة طوال الشهر على مائدة
ال ـم ـش ــاه ــد ،ل ـي ـخ ـتــار ال ـم ـنــاســب
منها ،هذا فضال عن أعمال أخرى
خرجت من السباق الدرامي إلى
ما بعد الشهر الكريم.
وي ـ ـق ـ ــدر ع ـ ـ ــدد ال ـم ـس ـل ـس ــات
المحلية بـ  18عمال دراميا ،هي
"أنا عندي نص" و"حدود الشر"،
وإفـ ـ ـ ـ ــراج مـ ـ ـش ـ ــروط" و"أمـ ـنـ ـي ــات
بعيدة" و"عذراء" وأجندة" و"وما
أدراك مـ ــا أم ـ ـ ــي" و"الـ ـع ــاصـ ـف ــة"
و"ال مــوس ـي ـقــى ف ــي األحـ ـم ــدي"
و"الديرفة" ّو"موضي قطعة من
ذهــب" ،و"مني وفيني" و"بالني
زم ــان ــي" و"ح ـض ــن ال ـش ــوك" و"7
أبواب" ،و"دفعة القاهرة" ،و"ماذا
ل ــو؟" و"غ ــرس الـ ــود" ،ويـعــد هــذا
الـ ـع ــدد األكـ ـب ــر خـ ــال ال ـس ـنــوات
األخ ـي ــرة ،مـمــا فـتــح ال ـبــاب على
مصراعيه لمشاركة عــدد كبير
م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
األجيال ،بدء ا من الكبار ،مرورا
بنجوم الـصــف الـثـ ّـانــي ،وصــوال
الى الشباب ،وبغض النظر عن
اتفاقنا أو اختالفنا حول جودة

سعاد تتوسط نجمات «أنا عندي نص»
تلك األع ـمــال ومضمونها ،غير
أن غـ ــزارة اإلن ـت ــاج فــي حــد ذاتــه
مــؤشــر إيـجــابــي عـلــى اسـتـعــادة
الــدرامــا المحلية عافيتها عقب
فترة من الركود.

ال مركزية
لعل الالفت هــذا العام أيضا

ثنائيات عديدة
أثبتت نجاحها...
ّ
والكتاب زاحموا
الممثلين
والمخرجين على
النجومية

ال مــركــزيــة ال ـغ ــروب ــات الـفـنـيــة،
حيث كانت الشكوى المتكررة
م ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن أن ـف ـس ـه ــم خ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة م ــن ت ـكــرار
األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ن ـف ـس ـه ــا ف ـ ــي أعـ ـم ــال
مختلفة ،غير أن هــذه الظاهرة
تالشت تقريبا ،وأصـبــح هناك
تدوير كبير بين الفنانين على

سـبـيــل ال ـم ـثــال ال ال ـح ـصــر ،فــإن
نـ ـج ــوم "عـ ـبـ ــرة شـ ـ ـ ــارع" لـلـفـنــاة
سعاد عبدالله ،الــذيــن شاركوا
مـعـهــا بــالـعـمــل ال ـع ــام الـمــاضــي
منهم من شارك حياة الفهد في
"حــدود الشر" ،مثل هبة الدري،
ب ـي ـن ـم ــا ان ـ ـضـ ــم الـ ـفـ ـن ــان ج ـم ــال
الردهان وعبدالله الطراروة الى
الفنانة هدى حسين في "أمنيات
ب ـع ـي ــدة" ،ف ــي ح ـيــن أن الــوحـيــد
الــذي أبقى على فريقه دون أن
يفرط عقده الفنان حسن البالم
ال ــذي يـسـيــر بـخـطــى ثــابـتــة مع
"غروب البالم" ،ليغرد هذا العام
خارج السرب بمسلسل "بالني
زماني" ،وهو العمل الكوميدي
الوحيد في الخريطة الدرامية
المحلية لهذا العام ،بعد تراجع
ال ـك ــوم ـي ــدي ــا أم ـ ـ ــام غ ـي ــره ــا مــن
القوالب الدرامية.

حضور عربي

«بالني زماني»
المسلسل
الكوميدي
الوحيد ...وحضور
الفت للكبار

بثينة الرئيسي و حسين المهدي في«الديرفة»

أما على مستوى المشاركات
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـيـ ــوجـ ــد اث ـ ـنـ ــان
م ــن ال ـن ـج ــوم الـ ـع ــرب ب ــال ــدرام ــا
الـمـحـلـيــة ،ه ـمــا األردنـ ـ ــي مـنــذر
ريـ ــاح ـ ـنـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـع ــب دورا
مـ ـح ــوري ــا م ـه ـ ّـم ــا فـ ــي مـسـلـســل
"م ـ ـ ــاذا ل ـ ـ ــو؟" ،ف ــي وقـ ــت ت ـش ــارك
الفنانة المصرية بــدر يــة طلبة
ب ـ ــدور مـمـيــز ف ــي مـسـلـســل "أن ــا
عـ ـن ــدي ن ـ ــص" ل ـل ـف ـنــانــة س ـعــاد
عبدالله ،وكــاهـمــا تــرك بصمة
م ـه ـمــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وق ـ ــد راه ــن
م ـن ــذر ع ـلــى شـخـصـيـتــه ّ
وروج
للعمل بحماسة شــد يــدة قبيل

مسلسل «بالني زماني»
وأث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـعـ ــرض ،األم ـ ــر نـفـســه
ينطبق على بدرية التي ظهرت
بدور تراجيدي عكس إطاللتها
الكوميدية الغالبة على مجمل
أعمالها.
أي ـ ـضـ ــا م ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز الـ ـظ ــواه ــر
ه ــذا ال ـع ــام أن عـ ــددا ك ـب ـيــرا من
ال ـم ـس ـل ـســات تـصـنــف كــأعـمــال
"حقبوية" تقع أحداثها في حقب
زمـنـيــة ســابـقــة ،وتـشـهــد نقالت
على صعيد األحداث ،حيث رفع
صناع الدراما شعار الحنين الى
ّ
الماضي ،وذهــب أغلب الكتاب
ل ـف ـتــرات ســاب ـقــة لـعـمــل إس ـقــاط
على الوضع الحالي ،مما سلط
الـ ـض ــوء بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة عـلــى
ال ـمــؤل ـف ـيــن ،وأص ـب ــح الـمـشــاهــد
يبحث عن اسم الكاتب ويتتبع
رصيده ،وال نبالغ حينما نقول
ّ
إن الـكــتــاب أصبحوا منافسين
وزاحموا الفنانين والمخرجين
على النجومية ،و لــم يعد األب
الشرعي للعمل أسير الظل ،كما
كان الوضع في السابق.
وقد تميز هذا العام د .حمد
الرومي بعملين هما "أنا عندي
نص" و"موضي قطعة من ذهب"،
فــي حين رسـخــت الكاتبة منى
الشمري إقدامها بـ "ال موسيقى
في األحمدي" و"أمنيات بعيدة"،
إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن
الـ ــروضـ ــان ،الـ ــذي ي ـش ــارك ب ـ ـ "7
أبواب" و"إفراج مشروط".
أي ـ ـضـ ــا م ـح ـم ــد الـ ـنـ ـشـ ـم ــي ب ـ
"ح ـ ـ ــدود ال ـ ـشـ ــر" ،ال ـ ــذي اكـتـســب
ثقة الفنانة حياة الفهد للمرة

ال ـثــان ـيــة ،رغ ــم ص ـغــر س ـنــه ،في
حين يستمر التعاون بين مريم
نـصـيــر ف ــي "أجـ ـن ــدة" والـفـنــانــة
والمخرجة هيا عبدالسالم بعد
تجربتهما الناجحة فــي " كــام
أصفر".

ثنائيات
كـمــا شـهــد ال ـمــوســم الـحــالــي
ع ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـث ـن ــائ ـي ــات ال ـف ـن ـيــة
الناجحة ،التي وجدت طريقها
ل ـق ـلــوب ال ـج ـم ـهــور ،مـنـهــا داود
حسين ونور في "موضي قطعة
من ذهب" وهدى حسين وجمال
ال ــرده ــان ف ــي "أم ـن ـيــات بـعـيــدة"
وحمد أشكناني ولــولــوة المال
فــي "دف ـعــة ال ـقــاهــرة" وعـبــدالـلــه
السيف وإ ي ـمــان الحسيني في
"ال م ــوس ـي ـق ــى فـ ــي األح ـ ـمـ ــدي"
وب ـث ـي ـن ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــي وح ـس ـيــن
ال ـم ـهــدي ف ــي "ال ــدي ــرف ــة" و"عـلــي
كــاكــولــي وشـيـمــاء سليمان في
"ال موسيقى في األحمدي" ،كذلك
غدير السبتي وعبدالله بهمن
في "الديرفة".
وت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات
االجتماعية بين هذه الثنائيات،
وب ــدا مــدى التناغم بين طرفي
كــل ثنائية ،ويـعــود الفضل في
ذلك إلى المخرج الذي استطاع
أن يؤلف بينهم بذكاء وللفنان
ال ـ ـ ــذي اجـ ـتـ ـه ــد ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن
يقبض على مفاتيح الشخصية.
وس ــادت حــالــة مــن االسـتـيــاء
ب ـ ـيـ ــن ص ـ ـ ـنـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــا ع ـل ــى
خ ـل ـف ـي ــة حـ ـ ــذف مـ ـش ــاه ــد عـ ــدة،

السـ ـيـ ـم ــا مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ــي
تعرض عبر شاشة تلفزيون
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،حـ ـ ـي ـ ــث خ ـض ـع ــت
مـ ـسـ ـلـ ـس ــات عـ ـ ـ ــدة ل ـم ـق ـص ـلــة
الرقيب ،ليجتث منها مشاهد
أث ــرت عـلــى ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي
لألحداث ،بل إن بعضها كان
يـحـمــل رس ــال ــة وف ــق م ــا أك ــده
أبـطــال تلك المشاهد ،ومنها
م ـس ـل ـســل "أنـ ـ ــا عـ ـن ــدي ن ــص"،
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا م ـش ـه ــد ال ـم ـق ـب ــرة
وأيـ ـض ــا م ـس ـل ـســل "ال ــدي ــرف ــة"
على وجــه الخصوص مشهد
االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداء ع ـ ـلـ ــى ش ـخ ـص ـي ــة
ن ــورة الـتــي ّ
جسدتها الفنانة
غ ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـس ـ ـب ـ ـتـ ــي ،فـ ـ ــي ح ـيــن
ع ــرض ــت ت ـلــك األعـ ـم ــال كــامـلــة
على التلفزيونات الخليجية
وا لـ ـع ــر بـ ـي ــة دون أن ي ـتــد خــل
مشرط الرقيب لينال منها.
وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا سـ ـج ــل الـ ـنـ ـج ــوم
الكبار حضورا الفتا ومؤثرا،
إل ــى ج ــان ــب ال ـش ـبــاب ولـلـمــرة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــذ فـ ـ ـت ـ ــرة ي ــوج ــد
النجوم سعد الفرج وإبراهيم
الـ ـص ــال وم ـح ـمــد الـمـنـصــور
وسعاد عبدالله وحياة الفهد
وه ـ ـي ـ ـفـ ــاء ع ـ ـ ـ ــادل وأسـ ـمـ ـه ــان
توفيق ومحمد جابر وجاسم
النبهان وعبدالرحمن العقل
في الموسم نفسه الذي شهد
أ ي ـضــا تـمـ ّـيــزا للفنانين داود
ح ـس ـي ــن وجـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ــردهـ ـ ــان،
حـيــث كسبا ا ل ــر ه ــان عليهما
هذا العام.

ةديرجلا
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دوليات

ظريف من بغداد :مستعدون لتلقي أي مبادرة لخفض التوتر

• أكد عدم رغبة إيران في التصعيد العسكري واقترح توقيع معاهدة عدم اعتداء مع الخليج
• العراق يجدد عرضه للوساطة وعراقجي يلتقي بن علوي • روحاني يهدد المتشددين باالستفتاء

مصافحة بين ظريف ونظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد أمس

في إطار حراك دبلوماسي
إيراني إقليمي يبدو أنه محاولة
لخفض التوتر مع واشنطن،
زار وزير الخارجية ًاإليراني،
أمس ،بغداد متحدثا عن
استعداد بالده للتعامل مع
أي مباردة للتهدئة ،ودعا
في الوقت نفسه إلى توقيع
اتفاقيات عدم اعتداء بين
طهران ودول الخليج.

واصلت جهود خفض التوتر
ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ت ـق ــدم ـه ــا ب ـش ـكــل
ً
أكثر وضــوحــا ،أمــس ،مــع تراجع
م ـ ـل ـ ـحـ ــوظ فـ ـ ــي ضـ ـجـ ـي ــج طـ ـب ــول
ال ـح ــرب ال ـمــدمــرة ب ـيــن واشـنـطــن
ً
وإيران التي قرعت عاليا في األيام
الماضية.
فــي هــذا الـسـيــاق ،أج ــرى وزيــر
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف محادثات مع المسؤولين
العراقيين في بغداد التي وصل
إلـيـهــا أمــس األول ،شــدد خاللها
ع ـ ـلـ ــى أن بـ ـ ـ ـ ــاده ال ت ـ ــر غ ـ ــب فــي
التصعيد العسكري ،ومستعدة
لـتـلـقــي أي م ـب ــادرة تـســاعــد على
خفض التصعيد ،واقترح توقيع
اتفاق عدم اعتداء مع دول الخليج،
ً
مبتعدا عــن بعض التصريحات
ً
اإليرانية العدائية ،خصوصا تلك
الصادرة عن بعض قادة الحرس
الثوري اإليراني.

عالقات متوازنة
وفي مؤتمر صحافي مشترك
مــع نـظـيــره الـعــراقــي محمد علي
الحكيم بـبـغــداد ،قــال ظــريــف ،إن
طهران لديها رغبة قوية في بناء
عــاقــات متوازنة مــع جميع دول
الخليج ،مؤكدا أن بالده اقترحت
إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول
الخليجية المجاورة.
وب ـش ــأن ال ـتــوتــر م ــع ال ــوالي ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ،قـ ـ ـ ـ ــال ظـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــف ،إن
«ال ـت ـصــرفــات األم ـيــرك ـيــة تناقض
قرار مجلس األمن بشأن استخدام
ال ـ ـقـ ــوة» ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى إرسـ ــال

(رويترز)

واشنطن تـعــزيــزات عسكرية إلى
ال ـخ ـل ـيــج ،م ــن ح ــام ــات ط ــائ ــرات
وق ـ ـ ــاذف ـ ـ ــات ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ،وجـ ـن ــود
إضافيين.
وأكــد أن إي ــران ستتصدى ألي
مـســاع لـلـحــرب عـلــى إيـ ــران ســواء
ك ــان ــت اقـ ـتـ ـص ــادي ــة أو عـسـكــريــة
وس ـت ــواج ـه ـه ــا بـ ـق ــوة ،م ـع ـل ـنــا أن
بالده بدأت العمل على خط سكك
حديدية يربط بين العراق وإيران.
وشدد وزير الخارجية اإليراني،
على أن طهران لم تنتهك االتفاق
النووي ،داعيا الدول األوروبية إلى
الوفاء بالتزاماتها وعمل المزيد
للحفاظ عليه .وقــال إن «الحديث
ال ي ـك ـفــي ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى االت ـف ــاق
النووي ،وعلى األوروبيين اتخاذ
إجراءات عملية».

منطقة آمنة
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال الـحـكـيــم ،إن
بــاده مستعدة أن تكون وسيطا
ً
بين طـهــران وواشـنـطــن .مضيفا:
«تـبــاحـثـنــا م ــع ال ـجــانــب اإلي ــران ــي
على أهمية أن تكون المنطقة آمنة،
ـرض لجميع
وال ـت ــواص ــل ل ـحــل مـ ـ ٍ
األطراف».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن بـ ـ ـغ ـ ــداد ال ت ــرى
ف ـ ــي «ال ـ ـح ـ ـص ـ ــار االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي»
فــائــدة ،مــؤكــدأ أن بــاده لــن تلتزم
بالعقوبات األميركية على طهران.

الرؤساء الثالثة
وك ــان رئـيــس الـ ــوزراء العراقي
عـ ـ ــادل ع ـب ــدال ـم ـه ــدي نـ ـ ــدد ،مـســاء

مقاتلون من البيشمركة األكراد خالل حفل ّ
تخرج دفعة جديدة من المقاتلين في مدينة سوران بأربيل أمس األول
أمس األول ،خالل استقباله ظريف
ً
بـ«مخاطر الحرب» ،مؤكدا أهمية
«األمن واالستقرار للمنطقة».
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أعـ ـل ــن الــرئ ـيــس
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي بـ ــرهـ ــم صـ ــالـ ــح خ ــال
استقباله ظريف ،أن العراق «يسعى
إلى أن يكون نقطة التقاء وعامل
اس ـت ـق ــرار ف ــي الـمـنـطـقــة م ــن أجــل
بـنــاء عــاقــات مـتــوازنــة مــع الــدول
ً
كــافــة ،السيما دول ال ـجــوار وفقا
للمصالح المشتركة».
وأض ـ ــاف «ان ال ـع ــراق حــريــص
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ال ـ ـ ــوش ـ ـ ــائ ـ ـ ــج م ــع
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
وال ـس ـعــي لـتـعــزيــز ال ـع ــاق ــات مع
الجوار اإلسالمي وعمقه العربي».
بـ ـ ــدوره ،أك ــد رئ ـيــس الـبــرلـمــان
محمد الـحـلـبــوســي ،خ ــال لقائه
الــوزيــر االيــرانــي أمــس ،ان العراق
سـيـلـعـ ُـب دورا م ـحــوريــا لخفض
التصعيد بين طهران وواشنطن،
ولــن يكون فــي ِّ
أي مـحــور ،مشيرا

إل ـ ـ ــى «خـ ـ ـط ـ ــورة ال ـت ـص ـع ـي ــد فــي
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـحـ ــوار
والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة
بين كل األطراف».
من جانبهَّ ،
عبر وزير الخارجية
اإليراني ،بحسب بيان صادر عن
مكتب الـحـلـبــوســي ،عــن ترحيبه
«بدور العراق في تقريب وجهات
النظر ،وأال محدودية لدى طهران
ِّ
لحلحلة ك ــل المشاكل مــع بلدان
المنطقة» ،الفتا إلــى أن «بــاده ال
تــرغــب فــي ِّ
أي تصعيد عسكري،
وه ــي ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـتـلـقــي أي
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة تـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى خ ـفَّــض
التصعيد وتكوين عالقات بناءة
مع جميع دول الجوار».

بن علوي
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ــك،
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
نـ ــائـ ــب وزي ـ ــر

َّ
نصرالله يتجنب الملف اإليراني خامنئي يطرد مسيئين للسنة
●
من التلفزيون الرسمي
بيروت  -ةديرجلا

ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة االيـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي عـ ـب ــاس
ع ــراق ـج ــي ،أم ـ ــس ،م ـح ــادث ــات مع
يوسف بن علوي ،الوزير العماني
المسؤول عن الشؤون الخارجية،
بمسقط في مستهل جولة ستقوده
إلى الكويت وقطر.
وتأتي زيارة عراقجي للسلطنة
ب ـع ــد أن ك ـش ـفــت «الـ ـج ــري ــدة» عن
مضمون زيارة بن علوي لطهران
وحـمـلــه رس ــال ــة خــاصــة للمرشد
األع ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي تضمنت
فـحــوى االت ـص ــاالت العمانية مع
واشـنـطــن .وعلمت «الـجــريــدة» أن
واشنطن اقترحت من خالل عمان
إجراء لقاء بين المرشد والرئيس
االم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب على
غرار لقاء األخير مع زعيم كوريا
الـشـمــالـيــة ك ـيــم جــونــغ اون .كما
اقترح بن علوي استضافة مسقط
لـمـفــاوضــات استكشافية على
مـسـتــوى ال ـخ ـبــراء بـيــن إي ــران
وواشنطن.

ً
الريجاني رئيسا
لـ «الشورى»

•

ألقى األمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله ،مساء أمس
ً
ً
األول ،خطابا متلفزا تجنب فيه الحديث عن الملف اإليراني
والـتــوتــر الـمـتــواصــل فــي المنطقة ،رغــم الــرســائــل األميركية
لبيروت ،التي حلمها مساعد وزير الخارجية ديفيد سارتفيلد
خالل آخر زيارتين له للعاصمة اللبنانية بضرورة عدم تغطية
أي مسعى للحزب لــزج لبنان فــي معركة مــع إسرائيل ربما
لتخفيف الضغط عن طهران.
إيران ،وردت في جملة واحدة في خطاب نصرالله هي« :ما
يجري في منطقة الخليج وما يستهدف الجمهورية اإلسالمية
في إيران مرتبط بقوة صفقة القرن».
فــي الـمـقــابــل ،عـلــق الـمـتـحــدث بــاســم الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
أفيخاي أدرعي على كالم نصرالله« :يحتفل حزب الله اليوم
بــذكــرى انسحاب إســرائـيــل مــن بعض مناطق جنوب لبنان
ويسميه عيد المقاومة والتحرير لكنه يحتفل حقيقة باحتالله
للبنان .مع مرور الوقت اتضحت الصورة أكثر للبنانيين :لقد
احتلت إيران دولتهم».

استجاب المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي لمطالبة
ّ
نواب سنة في البرلمان باتخاذ اإلجراءات الالزمة ّلمواجهة
ما اعتبروه «إساءة التلفزيون الحكومي ألهل السنة».
وقامت رئاسة هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليراني بتوجيه
من خامنئي ،بطرد المسؤولين عن البث المباشر من عملهم
في «القناة الخامسة» ،على خلفية «إساءات لخلفاء المسلمين
أبــي بكر ،وعـمــر ،وعثمان ،وعائشة زوجــة ّالــرســول» (عليه
الصالة والسالم) في برنامج كان قد تم بثه مباشرة على
األثير .كما وجه رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون بطرد مدير
البرنامج ومعده وتحرير تحذير شخصي شديد اللهجة
لمدير القناة.
ّ
وقبل ساعات ،ناشد النواب السنة في البرلمان خامنئي،
ات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات اّل ــازم ــة لـمــواجـهــة «إس ـ ــاءة الـتـلـفــزيــون
الحكومي ألهل السنة» .واعتبر النواب في رسالتهم أن هذه

في سياق متصل ،دعا الرئيس
اإلي ـ ــران ـ ــي ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي إل ــى
ت ـن ـظ ـيــم اس ـت ـف ـت ــاء ش ـع ـبــي ح ــول
بــرنــامــج إيـ ــران الـ ـن ــووي ،وال ـحـ ّـد
مــن تخصيب ال ـيــوران ـيــوم .وقــال
روحاني« :المادة  59من الدستور
اإليراني المتعلقة باالستفتاء ،من
شأنها فتح الطرق المغلقة ،وهي
نــافــذة مفتوحة أمــام المواطنين
في أي وقت إذا اقتضى األمر».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس أن ـ ـ ـ ــه تـ ـق ــدم
ع ـ ــام  2004عـ ـن ــدم ــا ك ـ ــان كـبـيــر
ال ـم ـف ــاوض ـي ــن اإلي ــران ـي ـي ــن ح ــول
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي إل ــى الـمــرشــد
األع ـلــى عـلــي خــامـنـئــي ،بـمـبــادرة
إج ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء ع ـل ــى الـقـضـيــة
ال ـ ـنـ ــوويـ ــةّ ،
وأي ـ ـ ـ ــد الـ ـم ــرش ــد ه ــذا
االقتراح ،لكن األمور تطورت على
نحو مغاير مــع ّ
تغير الحكومة.
وت ــاب ــع« :ل ـكــن عـلــى أي ح ــال فــإن
المادة  59يمكنها تمهيد السبيل
في أي مرحلة كانت».

اإلساءات تتعارض مع توصيات خامنئي ،وأثارت قلق السنة
في إيران ،وطالبوا المرشد باتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد
هذه اإلساءات ،وإعالنها للرأي العام.
وكان رئيس البرلمان علي الريجاني دعا في وقت سابق
مسؤولي التلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى إلى تجنب نشر
الخالفات بين المذاهب .واضطر التلفزيون لتقديم االعتذار
ألهل السنة على خلفية االنتقادات التي تعرض لها على ما
بثه .ويبلغ عدد السنة في إيران نحو  15مليونا من إجمالي
السكان البالغ ثمانين مليونا.
والحقا ،اعلنت وكالة «فارس» أن النيابة العامة استدعت
الـمـنـشــد أح ـمــد قــدمــي لـلـمـثــول أم ــام المحكمة المختصة
بــالـشــؤون الثقافية واالعــامـيــة ل ــادالء بايضاحاته حول
االساءات التي أطلقها حيال رموز أهل السنة خالل مراسم
دينية كانت تبث مباشرة على الهواء.

أعــاد البرلمان اإليــرانــي ،أمــس ،انتخاب
علي الريـجــانــي رئيسا لمجلس الـشــورى
اإلســامــي (الـبــرلـمــان) ،بعد حصوله على
ً
 155صوتا مقابل  105لمنافسه اإلصالحي
محمد رضا عارف.
وتـنــافــس عـلــى مـنـصــب رئــاســة مجلس
الشورى كل من الريجاني ،وعارف ،ومحمد
جواد ابطحي .وحصل الريجاني على 155
ً
صــوتــا مــن إجمالي األص ــوات البالغ ،279
فيما حصل عــارف على  105أص ــوات ولم
يحصل ابطحي اال على  5أصوات .ويرأس
الريجاني البرلمان منذ  2008وهو متحالف
م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ــوس ـط ــي ح ـس ــن روح ــان ــي.
وي ــرأس شقيقه ص ــادق عاملي الريجاني
مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد أن
ترأس السلطة القضائية على مدى أعوام.

(أ ف ب)
ومـ ــن شـ ــأن االس ـت ـف ـت ــاء عـلــى
البرنامج أن يمنح زعماء إيران
مساحة للمناورة وفرصة لحل
الخالف مع الــواليــات المتحدة.
وكانت «الجريدة» انفردت بنشر
خبر عن دعــوة أنصار روحاني
الـ ــى اس ـت ـف ـتــاء حـ ــول ال ـت ـفــاوض
مع أميركا.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـجـ ـ ــر إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران سـ ـ ــوى
ثــاثــة اس ـت ـف ـتــاءات مـنــذ ال ـثــورة
اإلسالمية عام  1979كان أولها
للموافقة على تأسيس جمهورية
إس ــامـ ـي ــة ثـ ــم إلقـ ـ ـ ــرار وت ـع ــدي ــل
الدستور بعد ذلك.
ورأى م ــرا قـ ـب ــون أن ت ـلــو يــح
روحاني باالستفتاء هو بمثابة
تهديد للمتشددين ،ألن الغالبية
الـســاحـقــة مــن اإليــرانـيـيــن تؤيد
ال ـت ـفــاوض وح ــل ال ـخــافــات مع
واشـ ـنـ ـط ــن ب ــالـ ـط ــرق ال ـس ـل ـم ـيــة
لتقوية االقتصاد والخروج من
ح ــال ــة ال ـف ـقــر ال ـت ــي ب ـ ــدأت تـهــدد
قطاعا واسعا منهم.

الحرس الثوري
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب ق ــائ ــد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
األمـ ـي ــرال عـلــي فـ ــدوي أمـ ــس ،إن
«ال ــوج ــود الـعـسـكــري األمـيــركــي
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ه ــو
األضـعــف فــي الـتــاريــخ» ،واصفا
ال ـق ـي ــادة ال ـمــركــزيــة وق ــوات ـه ــا بـ
«اإلرهابيين».
وقــال فــدوى ،إن «األميركيين
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم أضـ ـ ـع ـ ــف مـ ـ ــن أي وقـ ــت
مـضــى مـنــذ وج ــوده ــم فــي غــرب
آس ـي ــا وف ــي أق ــل ع ــدد لسفنهم
في الخليج أيضا ،حتى حاملة
الطائرات األميركية التي كانت
م ـتــوج ـهــة إل ــى الـمـنـطـقــة قــامــوا
بإيقافها فــي المحيط الهندي،
ولــم يتجرأوا على إدخالها إلى
الخليج بسبب خوفهم ورعبهم».
(بغداد ،طهران،
مسقط  -وكاالت)

ترامب متسامح مع كيم جونغ أون و«تجاربه الصغيرة»

ً
محادثات فنزويلية بأوسلو قريبا ...وواشنطن تدعو للتركيز على رحيل مادورو
في تصريحات تهدف على ما يبدو إلى
ّ
التوترّ ،
جدد الرئيس األميركي دونالد
تهدئة
ترامب ثقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون ،رغــم اخـتـبــارات األسلحة التي
أجرتها بيونغ يانغ في اآلونة األخيرة.
وق ـبــل أن ي ـم ــارس ري ــاض ــة ال ـغــولــف مع
رئـيــس الـ ــوزراء الـيــابــانــي شينزو آب ــي ،في
طوكيو ،كتب ترامب تغريدة على «تويتر»،
قــال فيها «أطلقت كــوريــا الشمالية بعض
األسلحة الصغيرة الحجم ،ما أزعج البعض
في بالدي وآخرين ،خالفا لي أنا».
ويـ ـلـ ـم ــح ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو إل ــى
تصريحات مستشاره لألمن القومي جون
بولتون ،الــذي رأى السبت ،أن التجربتين
الـلـتـيــن أجــرتـهـمــا كــوريــا الـشـمــالـيــة مطلع
مايو تشكالن «بال أدنى شك انتهاكا لقرارات
مجلس األمن» .وقال ترامب« :أثق بأن الرئيس

كيم سيفي بوعده لي».
من ناحية أخرى ،أعلن الرئيس األميركي
فــي تـغــريــدة أخ ــرى ،أن ال ــوالي ــات المتحدة
والـيــابــان «تقدمتا كثيرا» فــي محادثتهما
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ل ـك ــن «ال ـ ـجـ ــزء األس ـ ــاس ـ ــي» مــن
المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو
في اليابان.
إلى ذلك ،ورغم درجة الحرارة المرتفعة،
لعب ترامب وآبي الغولف في «نادي موبارا»
في شيبا القريبة من العاصمة طوكيو.
وأظ ـ ـهـ ــرت صـ ــور ال ـت ـق ـط ـهــا ال ـت ـل ـفــزيــون
الياباني من الجو الرئيسين وهما يتدربان
على التلويح بمضارب الغولف ،ويقومان
بالقيادة في الملعب ،يرافقهما العب الغولف
المحترف إيساو آيوكي.
وبـ ـع ــد الـ ـغ ــول ــف ،ح ـض ــر آب ـ ــي وت ــرام ــب
المرحلة األخ ـيــرة مــن بطولة الـســومــو في

طــوك ـيــو .وقـ ــدم ت ــرام ــب ل ـم ـصــارع الـســومــو
الياباني أسانوياما «كــأس الرئيس» الذي
ً
يزن نحو  27إلى  32كيلوغراما ويبلغ طوله
1.4م بعد فوزه في البطولة.
وبرفقة زوجته ميالنيا ،شاهد ترامب هذه
الجولة من المصارعة التقليدية القديمة في
اليابان ،بعدما دخل على وقع التصفيق إلى
مدرج «ريوغوكو كوكوغيكان» للسومو الذي
يتسع لعشرة آالف شخص .وخضع المدرج
إلج ــراءات أمنية مـشــددة ،وش ــددت الرقابة
على الحاضرين.
وتــم تحذير الحاضرين أيضا من إلقاء
وسائد مقاعدهم ،كما يجري عادة في مثل
هذه المباريات ،خشية أن تصيب الرئيس
األميركي عن طريق الخطأ.
ّ
المقرر أن يجتمع
على صعيد آخــر ،من
ممثلون عن الرئيس الفنزويلي االشتراكي

ن ـي ـك ــوالس م ـ ـ ــادورو وخ ـص ـمــه ال ـم ـعــارض
خ ــوان غــوايــدو للمرة األول ــى وجـهــا لوجه
هذا األسبوع في أوسلو ،في اطار الوساطة
النرويجية.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـل ـن ــت ال ـنــاط ـقــة
باسم وزارة الخارجية األميركية مورغان
أورتاغوس ،أن «شروط رحيل نظام مادورو
عــن السلطة يـجــب أن تـتـصــدر مـفــاوضــات
ال ـس ــام ف ــي أوسـ ـل ــو» .وق ــال ــت« :ل ـقــد فشلت
الجهود السابقة للتفاوض على إنهاء هذا
الـنـظــام الـحــاكــم وإجـ ــراء انـتـخــابــات ح ــرة»،
مشيرة إلى أن «االنتخابات الحرة ال يمكن
أن يشرف عليها طاغية».
وأض ــاف ــت« :ك ـمــا ذك ــرن ــا م ـ ــرارا وت ـك ــرارا
نعتقد أن الشيء الوحيد للتفاوض بشأنه
مع نيكوالس مادورو هو شروط رحيله».
(عواصم  -وكاالت)

ترامب وآبي في لقطة سيلفي بنادي الغولف

(أ ف ب)

ةديرجلا
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ّ
تركيا تزود فصائل إدلب بصواريخ «تاو» ومنصات «غراد»
• واشنطن تسمح للمعارضة باستخدام سالح  • CIAاألسد يخطط لفتح جبهة جديدة ويستعيد كفر نبودة
في محاولة قوية لصد الهجوم
الكبير لقوات الرئيس السوري
بشار األسد وحلفائه الروس
على محافظة إدلب المكتظة
بالسكان وتفادي تدفق
الالجئين إليها ،أرسلت
تركيا أسلحة جديدة لفصائل
المعارضة الموالية لها تشمل
منصات إطالق لمنظومة
«غراد» وصواريخ «تاو»
األميركية المضادة للمدرعات.

فـ ــي ت ــرجـ ـم ــة ع ـم ـل ـي ــة لـفـشــل
مجموعة عملها المشتركة مع
روسـ ـي ــا ف ــي إنـ ـه ــاء الـتـصـعـيــد
فــي إدل ــب وت ـف ــادي تــدفــق كبير
لــاج ـئ ـيــن إل ـي ـه ــا ،زادت تــركـيــا
دع ـم ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري لـلـفـصــائــل
السورية الموالية لها وأمدتها
بأسلحة جديدة تشمل صواريخ
"تـ ـ ـ ـ ــاو" األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـض ــادة
ً
ل ـل ـمــدرعــات ،ف ـضــا ع ــن تـعــزيــز
وجــودهــا فــي  12نقطة مراقبة
ً
أقــام ـت ـهــا وف ـق ــا الت ـف ــاق خفض
التصعيد مــع روس ـيــا ،بحسب
قادة كبار في المعارضة.
ووف ــق وكــالــة "روي ـت ــرز" ،فــإن
قــافـلــة عـسـكــريــة تــركـيــة وصلت
ليل الجمعة -السبت إلى قاعدة
ف ــي ش ـم ــال مــدي ـنــة ح ـم ــاة قــرب
منطقة جبل الزاوية بمحافظة
إدل ـ ــب ،مــوضـحــة أن اإلمـ ـ ــدادات
الـعـسـكــريــة ال ـجــديــدة تضمنت
"عشرات من المركبات المدرعة
وم ـ ـن ـ ـصـ ــات إطـ ـ ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ
"غـ ـ ـ ـ ـ ــراد" وص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ م ــوج ـه ــة
م ـض ــادة ل ـلــدبــابــات وص ــواري ــخ
"تاو".
ون ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة عـ ــن
ش ـخ ـص ـي ـت ـي ــن كـ ـبـ ـي ــرتـ ـي ــن فــي
الـمـعــارضــة أن تسليم عـشــرات
الـمــركـبــات ال ـمــدرعــة ومـنـصــات
إطالق صواريخ غراد وصواريخ
م ــوجـ ـه ــة مـ ـ ـض ـ ــادة لـ ـل ــدب ــاب ــات
وص ـ ــواري ـ ــخ "تـ ـ ـ ــاو" س ــاه ــم فــي
أراض س ـي ـطــر عـلـيـهــا
ان ـ ـتـ ــزاع
ٍ
الجيش السوري في ريف إدلب،
واس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد بـ ـل ــدة ك ـف ــر ن ـب ــودة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــواقـ ـع ــة عـنــد
الحدود اإلدارية بين محافظتي
إدلب وحماة ،والتي عاد الجيش
ً
وأعاد السيطرة عليها مجددا.

برنامج CIA
وص ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ــخ "ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاو" أق ـ ـ ــوى
س ــاح ف ــي تــرســانــة الـفـصــائــل،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــات ـ ــل األسـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ــال

جنود سوريون فوق دبابة بقرية الجابرية في ريف حماة أمس األول (أ ف ب)
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع .وق ــدمـ ـه ــا خ ـصــومــه
الـ ـغ ــربـ ـي ــون حـ ـت ــى ت ـ ــم ت ـع ـل ـيــق
بــرنــامــج دع ــم عـسـكــري بـقـيــادة
وكــالــة االسـتـخـبــارات المركزية
األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة ( )CIAل ـم ـس ــا ع ــدة
مقاتلي المعارضة المعتدلين
في عام .2017
وك ـش ــف م ـص ــدر م ـخــابــراتــي
غربي أن واشنطن ،التي انتقدت
حملة روسيا على إدلب وحثت
ع ـلــى وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار ورأت
مؤشرات على أن األسد استخدم
ً
ً
غـ ـ ــازا س ــام ــا ف ــي ه ـجــومــه على
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ،أع ـ ـطـ ــت "ال ـ ـضـ ــوء
األ خ ـضــر" لمقاتلي المعارضة
المدعومين من تركيا الستخدام
ص ــواري ــخ "تـ ــاو" الـمـخــزنــة منذ
انتهاء برنامج .CIA

جبهة وجيش
ول ــم يــؤكــد الـمـتـحــدث بــاســم
ال ـج ـب ـه ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـت ـحــريــر

الـ ـم ــدع ــوم ــة مـ ــن ت ــرك ـي ــا نــاجــي
م ـص ـط ـف ــى أو يـ ـنـ ـف ــي وصـ ـ ــول
ً
إمـ ـ ـ ـ ــدادات جـ ــديـ ــدة ،مـ ــؤكـ ــدا أن
ال ـم ـع ــارض ــة ل ــدي ـه ــا م ـن ــذ ف ـتــرة
ترسانة كبيرة من األسلحة من
الصواريخ المضادة للدبابات
إلى المركبات المدرعة "إضافة
إلى الدعم المادي واللوجستي
المقدم من اإلخوة األتراك".
ُ
وسـ ـم ــح ل ـج ـم ــاع ــة "ال ـج ـيــش
الــوطـنــي" الـمــدعــومــة مــن تركيا
باالنضمام للفصائل الرئيسية
لـ ـلـ ـمـ ـع ــارض ــة عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــوط
األمـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة .وق ـ ـ ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث
بــاسـمــه ال ــرائ ــد يــوســف حـمــود:
ً
"هـ ـن ــاك أعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة ج ـ ــدا من
أبناء الجيش اتجهوا وانضموا
للقوى الثورية للتصدي لهذه
الهجمة".
وأدى ا س ـ ـت ـ ـعـ ــداد مـسـلـحــي
المعارضة لتنحية الخالفات،
ال ـتــي تـسـبـبــت ف ــي ال ـســابــق في
اندالع اشتباكات دامية بين عدة

فصائل ،إلى توحيد الجماعات
الجهادية والمعارضة المسلحة
وذلك للمرة األولى منذ سنوات.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أف ـ ـ ــاد م ـصــدر
ع ـل ــى ص ـل ــة ب ـ ـقـ ــادة عـسـكــريـيــن
سوريين بــأن الجيش السوري
أرسـ ــل خ ــال ال ـس ــاع ــات األرب ــع
والعشرين الماضية تعزيزات
ً
عسكرية كبيرة استعدادا لفتح
جبهة جديدة.

كفر نبودة
ً
والحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري أمـ ـ ـ ــس اسـ ـتـ ـع ــادت ــه
السيطرة على بلدة كفر نبودة
ال ـت ــي أح ـب ـطــت خ ـســارت ـهــا لها
األربعاء الماضي هدف روسيا
في شن حملة عسكرية سريعة
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى جـ ــزء آخـ ــر من
إدلب المكتظة بالسكان.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــرصـ ــد ال ـ ـسـ ــوري
ب ــأن ال ـطــائــرات ال ـســوريــة شنت

أكـثــر مــن  40غ ــارة عـلــى البلدة
االستراتيجية منذ فجر أمس،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع إطـ ـ ــاق ق ــذائ ــف
وصواريخ على مناطق مختلفة.
في غضون ذلك ،عاد  16ألف
الجـ ــئ ف ــي تــرك ـيــا إلـ ــى ســوريــة
لـ ـقـ ـض ــاء الـ ـعـ ـش ــر األواخ ـ ـ ـ ـ ــر مــن
شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان وع ـ ـيـ ــد ال ـف ـطــر
منذ  20مايو الـجــاري .وأفــادت
وكــالــة األن ــاض ــول ب ــأن العملية
تـمــت عـبــر معبر جـيـلــوة غــوزو
بمدينة هطاي المقابل لمعبر
باب الهوى في محافظة إدلب،
موضحة أن السلطات التركية
فـ ــي ال ـم ـع ـب ــر تـ ـق ــوم بـتـسـجـيــل
بـ ـي ــان ــات ال ــراغـ ـبـ ـي ــن بــال ـتــوجــه
إل ــى ســوريــة قـبــل ال ـس ـمــاح لهم
بالعبور.

هجوم الرقة

لـ ـق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
(قسد) في الرقة مساء السبت،
بحسب وكالة "سبوتنيك" ،التي
أوضحت أن األول وقع بتفجير
ع ـب ــوة نــاس ـفــة ف ــي أث ـن ــاء م ــرور
دوريــة عند مفرق قرية الجزرة
غربي المدينة الرقة وأدى إلى
تدمير سيارة وسقوط من فيها
بين قتيل وجريح".
وأشـ ـ ــارت الــوكــالــة الــروسـيــة
إل ــى أن االن ـف ـج ــار ال ـثــانــي وقــع
بعد نحو نصف ساعة من األول
واس ـت ـهــدف "الـمـقــر الـســريــانــي"
ال ـتــابــع ل ـل ـقــوات ذات األغـلـبـيــة
ً
الكردية المدعومة أميركيا عند
مشفى المشهداني القريب من
قصر الضيافة وسط الرقة ،مما
أسـفــر عــن ستة قتلى وعـشــرات
الجرحى.
(عمان -رويترز)

م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،اس ـت ـهــدف
انـ ـفـ ـج ــاران ع ـن ـي ـفــان دوري ـت ـي ــن

«مهلة نتنياهو» تنفد« ...صفقة» اللحظة األخيرة أو انتخابات
غانتس :رئيس الحكومة ّ
يحول إسرائيل إلى «سلطنة»

أعالم إسرائيل باألسود خالل تظاهرة ضد نتنياهو بتل
أبيب امس األول (أ ف ب)

تنتهي بعد يومين المهلة الـمـمــددة لرئيس ال ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة.
وإذا لم يتمكن زعيم حزب "ليكود" ،من إتمام هذه المهمة
ّ
بـعــد غ ــد ،فـبــإمـكــان الــرئـيــس رؤوف ـي ــن ريـفـلـيــن أن يكلف
ً
نائبا آخر تأليف حكومة ،لكن في ظل نتائج االنتخابات
التشريعية األخـيــرة ،وعــدم قــدرة أي طــرف على تشكيل
غالبية ،قد تتجه األمور الى انتخابات جديدة.
فــي هــذا السياق ،أف ــادت صحيفة هــآرتــس ،أمــس ،بأن
نتنياهو بدأ يستعد إلجــراء انتخابات جديدة ،مضيفة
أنه يرى أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني
أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان قـ ـ ّـرر ع ــدم ال ــدخ ــول ف ــي أي حـكــومــة
برئاسته ،ويحاول إثارة األرثوذوكس المتشددين ضده.
ً
ويشترط ليبرمان ،الذي من المرجح أن يصبح وزيرا
لـلــدفــاع بموجب اتـفــاق ائـتــافــي ،تمرير مـشــروع قانون
ً
يدعمه بشأن التجنيد العسكري للمتشددين دينيا ،األمر
الذي رفضته أحزابهم.
ورغم انهيار المفاوضات حول "تشريعات ليبرمان"،
أع ــرب رئـيــس ال ــوزراء فــي مستهل االجـتـمــاع األسبوعي
لـلـحـكــومــة ،أم ــس ،عــن اعـتـقــاده ب ــأن الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
لتشكيل ائتالف ما زال ممكنا.
وقال نتنياهو" :أعتقد أنه يمكن حل المشكلة بكل ُحسن

نية ،إذا كــان هــذا ما يريده الـنــاس" .وتــابــع" :ال أعتقد أن
البالد تحتاج إلى انتخابات جديدة ،لكن قد يكون هناك
شخص يريد ذلك" ،في إشارة الى ليبرمان.
ويحتاج نتنياهو إلى دعم "إسرائيل بيتنا" ،إضافة إلى
دعم األحــزاب المتشددة ،لتشكيل االئتالف الــذي يسعى
ً
إليه .فقد فاز حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو بـ  35مقعدا
من أصــل  120في الكنيست باالنتخابات األخـيــرة التي
جرت في  9أبريل الماضي ،بينما حصل حزب "إسرائيل
بيتنا" على  5مقاعد ،وحصدت األحزاب الدينية واليمينية
ً
المتشددة على  16مقعدا.
من ناحيته ،قال الناطق باسم حزب "ليكود" أمس" ،إذا
ّ ً
مصمما على إسقاط الحكومة ،فإن ليكود
بقي ليبرمان
سيستعد لالنتخابات" .لكنه أضاف" :في هذه المرحلة ال
يوجد قرار بحل الكنيست".
ً ً
وكانت "الجريدة" قد نشرت في  12مايو خبرا نقال عن
مصادر دبلوماسية في القدس ،يفيد بأن واشنطن دعت
نتنياهو الــى تشكيل حكومة وحــدة وطنية تضم بيني
غانتس زعـيــم تحالف "أزرق وأب ـيــض" (يمين الــوســط)،
الستقبال صفقة القرن بحكومة إسرائيلية قوية قادرة
على تقديم تنازالت.
ومساء أمس األول ،شارك اآلالف في تظاهرة نظمتها

ً
ً
البرهان في أبوظبي ويرسي تحالفا مصريا

ً
أحــزاب المعارضة في تل أبيب ،احتجاجا على اتفاقات
إبرامها من أجل تشكيل االئتالف الحكومي
ينوي نتنياهو
ّ
ُ ّ
ّ
تحذر المعارضة من أنها ستشكل نهاية الديمقراطية ،في
إشارة الى نيته الحد من صالحيات محكمة العدل العليا،
وتمرير قانون يمنحه الحصانة من المالحقة القضائية.
ّ
متوجها لنتنياهو" :لن
وقال غانتس خالل التظاهرة
ندعك ّ
تحول إسرائيل الديمقراطية إلى فناء خاص لعائلة
مالكة أو لسلطنة".
مــن جهته ،قــال شريكه فــي التحالف يائير البـيــد" :ال
َ
ّ
ً
لست فوق القانون ،لن نسمح لك
تركيا.
دكتاتورا
نريد
ً
بأن تكون دكتاتورا".
فــي غـضــون ذل ــك ،عـ ّـبــر الــرئـيــس ريفلين عــن "صدمته
العميقة" من تحذير مفوض الحكومة األلمانية لمكافحة
م ـع ــاداة ال ـســام ـيــة لـلـيـهــود فـيـلـيـكــس ك ــاي ــن ،م ــن ارتـ ــداء
قلنسوتهم المعروفة باسم "كيباه" في األماكن العامة.
وكتب ريفلين ،على "تويتر"" ،المسؤولية عن الرفاهية
والحرية والحق في المعتقد الديني لكل فــرد من أفــراد
الجالية الـيـهــوديــة فــي ألمانيا تقع على عــاتــق حكومة
ألمانيا وسلطات إنفاذ القانون بها .لن نستسلم أبدا ولن
نطأطئ رؤوسنا".
(القدس ـ ـ وكاالت)

اتفاق على ترحيل المطلوبين المصريين ومكافحة اإلرهاب وضبط الحدود
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

بعد زيــارة الساعات القليلة
ل ـل ـقــاهــرة ،ال ـتــي الـتـقــى خاللها
ا لــر ئـيــس عبدالفتاح السيسي،
وص ــل أمـ ــس ،رئ ـيــس المجلس
ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـق ــال ــي ال ـحــاكــم
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق أول
رك ــن عـبــدالـفـتــاح ال ـبــرهــان إلــى
أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ،حـ ـي ــث اجـ ـتـ ـم ــع مــع
ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة لدولة
اإلمارات ،الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـبـ ــرهـ ــان
ل ـل ـق ــاه ــرة ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
أرسـ ـ ـ ـ ــت مـ ــرح ـ ـلـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
العالقات المصرية – السودانية،
ي ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون الـ ـسـ ـي ــاس ــي
واألمني فيها إلى أعلى درجاته
بين البلدين.
وبـ ـع ــد لـ ـق ــاء ج ـم ــع الــرئ ـيــس
المصري مع البرهان ،ثم جلسة
مباحثات موسعة تعهد رئيس
المجلس ا لـعـسـكــري االنتقالي
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي بـ ـت ــرحـ ـي ــل ج ـم ـيــع
المصريين المطلوبين أمنيا،
وض ـ ـبـ ــط ال ـ ـح ـ ــدود والـ ـتـ ـع ــاون
لمكافحة االرهاب.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر س ـ ـيـ ــاسـ ــي،
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن ال ـع ــاق ــة بين
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن "س ـ ـت ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى حــد

التحالف السياسي" ،مبينا ان
ال ــره ــان ال ـم ـص ــري ع ـلــى ق ـيــادة
الـ ـجـ ـي ــش أث ـ ـبـ ــت أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان فــي
م ــوض ـع ــه ال ـص ـح ـي ــح ،م ـع ـت ـبــرا
أن الـ ـب ــره ــان س ـي ـع ـيــد ال ـعــاقــة
ب ـيــن ش ـط ــري وادي ال ـن ـيــل إلــى
ازدهارها إبان فترتي الرئيسين
العسكريين السابقين الفريق
ابــراه ـيــم ع ـبــود والـ ـل ــواء جعفر
النميري.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ذك ـ ـ ـ ــرت ق ـن ــاة
"ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة" ان ال ـ ـبـ ــرهـ ــان أك ــد
ل ـل ـس ـي ـســي أن ـ ــه ل ــن ي ـب ـقــى عـلــى
أراض ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان أي عـنـصــر
مـ ـطـ ـل ــوب أمـ ـنـ ـي ــا لـ ـمـ ـص ــر ،وأن
ال ـســودان يــرفــض أي عــاقــة مع
دولـ ـ ـ ــة تـ ـض ــر ب ـم ـص ــال ــح مـصــر

ودول الخليج ،كما جدد البرهان
تأكيد أن السودان مستمر ضمن
قوات التحالف العربي في اليمن
وال نية النسحابه.
وح ـ ـسـ ــب ب ـ ـيـ ــان ل ـل ـم ـت ـحــدث
ال ــرئ ــاس ــي ،أكـ ــد ال ـس ـي ـســي دعــم
مصر ألمن واستقرار السودان
بعيدا عن التدخالت الخارجية،
ومساندة بــاده ل ــارادة الحرة
ول ـخ ـيــارات الـشـعــب الـســودانــي
ف ــي ص ـي ــاغ ــة م ـس ـت ـق ـبــل ب ـ ــاده،
والحفاظ على مؤسسات الدولة
هناك.
وأشـ ــار إل ــى اس ـت ـعــداد مصر
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ج ـم ـي ــع سـ ـب ــل ال ــدع ــم
للسودان لتجاوز هذه المرحلة،
بما يتوافق مع تطلعات الشعب

الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـعــرق ـلــت
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـي ــن ال ـم ـج ـلــس
ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي ي ـتــولــى إدارة
البالد وقادة االحتجاجات التي
أطاحت بالرئيس السابق عمر
البشير.
وش ـ ــدد ال ـب ـي ــان ع ـلــى أنـ ــه تم
التوافق على "استمرار التشاور
المكثف بـهــدف المساهمة في
ت ـح ـق ـيــق اسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـ ـس ـ ــودان،
وتفعيل اإلرادة الـحــرة للشعب
السوداني الشقيق ،واالنحياز
لخيراته".
وأكد أن حل األزمة السودانية
سيكون من صنع السودانيين
أنفسهم عبر حوار شامل ،قائال:
"إن ـ ـنـ ــا كـ ـ ــدول جـ ـ ــوار ل ـل ـس ــودان

«األمة» السوداني يرفض اإلضراب
أع ـل ــن "حـ ــزب األم ـ ــة" ال ـس ــودان ــي اإلس ــام ــي
القومي الـمـعــارض بقيادة الـصــادق المهدي،
رف ـض ــه ل ــاض ــراب ال ـع ــام ب ـمــؤس ـســات ال ــدول ــة
ً
المقرر غدا من قبل قادة االحتجاجات ،كوسيلة
لممارسة الضغوط على المجلس العسكري
لتسليم السلطة للمدنيين.
وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف "قوى
اعالن قوى الحرية والتغيير" ،في بيان أمس،

"رفض اإلضراب العام المعلن من بعض جهات
المعارضة" ،موضحا أن من يقرر اإلضراب "إن
لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير" ،في إشارة
إلى انقسامات في صفوف المحتجين.
وكــان "إعــان الحرية والتغيير" دعــا مساء
الجمعة الماضي ،إلــى إضــراب عــام في عموم
أنحاء البالد يومي الثالثاء واألربعاء ،لمطالبة
المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة.

جولة تفقدية لوزير النقل كامل الوزير لمحطات السكك الحديدية أمس (فيسبوك)
نـ ـتـ ـطـ ـل ــع إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـعـ ــون
والمؤازرة لشعبه" ،وشدد على
أن ال ـ ـحـ ــل سـ ـيـ ـك ــون م ـ ــن صـنــع
السودانيين أنفسهم.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
المجلس العسكري شمس الدين
كـبــاشــي ،فــي بـيــان ،إن الرئيس
المصري أكــد وقــوف بــاده إلى
جانب السودان ،وانه من خالل
رئ ــاسـ ـت ــه ل ــاتـ ـح ــاد االف ــريـ ـق ــي
سـ ـيـ ـب ــذل مـ ــزيـ ــدا مـ ــن ال ـج ـه ــود
لمعالجة الوضع في السودان،
وأوضـ ــح كـبــاشــي أن "ال ـبــرهــان
ق ـ ـ ــدم ل ـل ـس ـي ـس ــي شـ ــرحـ ــا ح ــول
ت ـط ــورات األوض ـ ــاع السياسية
في السودان".
وتعد هذه أول زيارة رسمية
خ ــارج ـي ــة ل ـل ـفــريــق عـبــدالـفـتــاح

الـ ـب ــره ــان ،ع ـقــب عـ ــزل الــرئ ـيــس
السابق عمر البشير ،واستقالة
وزير الدفاع السابق عوض بن
ع ـ ــوف ،ال ـت ــي ج ـ ــاءت ب ـع ــد ي ــوم
واحد من عزل البشير.
وكــان نائب رئيس المجلس
الـعـسـكــري ال ـفــريــق أول محمد
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدان دق ـ ـ ـلـ ـ ــو ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرف بـ ـ
«حـمـيــدتــي» قــد زار الـسـعــوديــة
الخميس والجمعة الماضيين،
والتقى خالل الزيارة ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان.
ي ـ ــذك ـ ــر ان الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ن ـجــح
فــي نهاية الشهر الـمــاضــي في
م ـس ــاع بــذل ـهــا لـتـمــديــد الـمـهـلــة
اإلفريقية الممنوحة للمجلس
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان إل ــى
ثالثة أشهر بدال من  15يوما ،ما

أثار حفيظة المتظاهرين الذين
تجمهروا أمام السفارة المصرية
بالخرطوم محتجين على ذلك.
وق ــال الـمـصــدر ،لــ"الـجــريــدة"،
إن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فــي
ال ـس ــودان ال يـمــانــع فــي ترتيب
ان ـت ـق ــال س ــري ــع لـلـسـلـطــة خــال
ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،ي ـ ـتـ ــم بـ ـع ــده ــا
اج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة ثم
بــرل ـمــان ـيــة ،بـيـنـمــا تــرغــب قــوى
"الحرية والتغيير" في استمرار
الفترة االنتقالية حتى تتمكن
مــن تــر تـيــب صفوفها وتجهيز
مرشحيها.

دوليات
سلة أخبار
آالف السجناء األكراد
ّيلبون «دعوة» أوجالن

أنهى آالف السجناء في
تركيا إضرابهم عن الطعام،
الذي كانوا ينفذونه
لالحتجاج على ظروف
اعتقال الزعيم الكردي
البارز عبدالله أوجالن،
استجابة لدعوة أصدرها
األخير بهذا الشأن ،وفق ما
أفاد ممثل عنهم أمس.
ونقلت «وكالة األنباء
الكردية» (ايه إن اف) ،عن
دينيز كايا قوله في بيان
«بعد الدعوة ،سنوقف
إضراب الجوع».
وطالب أوجالن ،أحد
مؤسسي «حزب العمال
الكردستاني» املحظور،
السجناء األكراد في تركيا،
أمس ،بإنهاء إضرابهم عن
الطعام.
وأعلن الزعيم التاريخي
للمتمردين األكراد في
تركيا «أنتظر وضع ّ
حد
لحركتكم».

حفتر يتهم سالمة باالنحياز
ويعد المسلحين بعفو

اتهم الرجل القوي في شرق
ليبيا املشير خليفة حفتر،
في مقابلة مع صحيفة
«لوجورنال دو ديمانش»
الفرنسية ،مبعوث األمم
املتحدة الخاص غسان
َّ
تحول إلى
سالمة ،بأنه
«وسيط منحاز» في النزاع
الليبي.
وكان سالمة حذر أمام
مجلس األمن في  21مايو
من أن معركة الوصول إلى
طرابلس تشكل «مجرد بداية
حرب طويلة ودامية».
وقال حفتر« :تقسيم ليبيا،
ربما هذا ما يريده خصومنا.
ربما هذا ما يبتغيه غسان
سالمة أيضا ،لكن مادمت أنا
على قيد الحياة ،فلن يحدث
هذا أبدا».
ووعد حفتر بالعفو عن
املسلحني الذين يسلمون
أنفسهم لقواته التي تخوض
منذ أسابيع حربا مع قوات
حكومة فايز السراج املعترف
بها دوليا ،للسيطرة على
العاصمة طرابلس.

الجزائر« :الدستوري»
يتجه إللغاء «الرئاسية»

انتهت مهلة إيداع ملفات
الترشح لدى املجلس
الدستوري في الجزائر،
استعدادا لالنتخابات
الرئاسية املزمع إجراؤها في
الرابع من يوليو املقبل ،من
دون مترشحني ،ما يعني
تعذر إجراء االنتخابات
الرئاسية في موعدها املقرر.
وحسب مصادر مطلعة،
فإن املجلس الدستوري
يتجه رسميا نحو إلغاء
االنتخابات الرئاسية،
لغياب املترشحني الجادين
في الوصول إلى كرسي
الرئاسة ،والسيما بعد ثبوت
انسحاب رؤساء األحزاب
السياسية من خوض سباق
االنتخابات ،ليتحقق بذلك
ُ
أحد املطالب التي رفعها
الجزائريون في الحراك
الشعبي.
وأعلنتوزارة الداخلية أنه
حتى الخميس املاضي،
ً
سحب  77مرشحًا محتمال
استمارات ترشحهم
وبينهم ممثلو  3أحزاب هم:
عبدالعزيز بلعيد رئيس
حزب «جبهة املستقبل»،
وبلقاسم ساحلي رئيس
حزب«التحالف الوطني
الجمهوري» ،والطيب
ينون رئيس حزب «الجبهة
الجزائرية للتنمية والحرية
والعدالة».
من ناحية أخرى ،عني
الرئيس بالوكالة عبدالقادر
بن صالح ،الصحافي سليم
رباحي مديرًا عامًا للمؤسسة
العمومية للتلفزيون ،وسط
تململ بني صحافيي القطاع
السمعي والبصري في
البالد.

دوﻟﻴﺎت
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ﻣﺮﺷﺤﻮن إﺿﺎﻓﻴﻮن ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺎي ...وﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﻣــﻊ ﺑــﺪء اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻳﻨﺘﻤﻮن
اﻟﻰ ﺣﺰب "اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ" ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺸﻜﻜﻴﻦ ﻓﻲ
اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ أﻣ ــﺲ ،ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﺨﻼﻓﺔ
رﺋـﻴـﺴــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺗ ـﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـ ــﺎي ،ﻓ ــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وﺳﻂ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄن ﻣﻌﺘﺪﻟﻴﻦ
ّ
ﻳﺸﻨﻮن ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ً
ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ،اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻔﻮز.
وذﻛ ــﺮت ﻣﺤﻄﺔ "ﺳـﻜــﺎي ﻧـﻴــﻮز" ،أن وزﻳــﺮ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻏﻮف ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟـ ـﺒ ــﺎرزة ﻓ ــﻲ ﺣـﻤـﻠــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺮوج ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد

اﻷوروﺑــﻲ ﻗﺎل أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﺳﻴﺘﺮﺷﺢ ﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻣ ـ ــﺎي .وأﺿ ـ ــﺎف ﻏ ــﻮف ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أﻣ ــﺎم
ﻣﻨﺰﻟﻪ" :أؤﻛــﺪ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﻃﺮح اﺳﻤﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
وزراء اﻟﺒﻼد .أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ واﻟﺤﺰب اﻟﻮﺣﺪوي وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ وﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻟـﻘـﻴــﺎدة ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟـﻌـﻈـﻴــﻢ" ،ووﺟ ــﻪ رﺳﺎﻟﺔ
ً
اﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻼ" :اﻧﺘﺨﺒﻮﻧﻲ ﻷﻫﺰم
ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن وﻛــﻮرﺑـﻴــﻦ )زﻋ ـﻴــﻢ ﺣ ــﺰب اﻟﻌﻤﺎل
ﺟﻴﺮﻣﻲ ﻛﻮرﺑﻴﻦ( وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ آﻧ ــﺪرﻳ ــﺎ ﻟـﻴــﺪﺳــﻮم،

اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳــﺮة ﺷﺆون
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﻣــﺎي ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ" :اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن
أﻗ ــﺪم اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﺤــﺎﺳـﻤــﺔ واﻟــﺮﺣـﻴـﻤــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ".
ً
وﻛﺘﺒﺖ ﻟﻴﺪﺳﻮم ) 56ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"
أﻣ ـ ــﺲ" :ﺳ ــﺄﻛ ــﻮن ﻓ ـﺨ ــﻮرة ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﺣــﺰﺑـﻨــﺎ
اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻛﺮﺋﻴﺴﺔ وزراء ﻟﻜﻢ".
ً
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺪﺳﻮم ،وﺟﻮﻧﺴﻮن ) 54ﻋﺎﻣﺎ(،
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﺎم
 ،2016ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ دﻳﻔﻴﺪ
ﻛ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮون اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻓﺸﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻓﻲ دﻋﻢ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ ،ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء ﺧــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
وذﻛ ــﺮت وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم أن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ ﻳﺨﻮﺿﻮن ﻣــﺮة أﺧ ــﺮى ﺣﻤﻠﺔ
ﻟـ"وﻗﻒ ﺑﻮرﻳﺲ".
وﻣــﻦ أﺑ ــﺮز اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻟﺠﻮﻧﺴﻮن ﻫﻤﺎ
وزﻳ ــﺮ "ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ" اﻟـ ّـﺴــﺎﺑــﻖ دوﻣـﻴـﻨـﻴــﻚ راب

ﻌﺪ أﻛﺜﺮ ّ
اﻟﺬي ُﻳ ّ
ﺗﺸﺪ ًدا ﺑﺘﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
ّ
ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻫﺎﻧﺖ،
اﻷوروﺑﻲ ،ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ّ
اﻟﻠﺬان ﻛﺎﻧﺎ أﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺮﺷﺤﻬﻤﺎ
ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺎي ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
ﻓﻲ  7ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)ﻟﻨﺪن  -وﻛﺎﻻت(

ﻏﻮف

ةديرجلا

•
العدد  / 4128االثنين  27مايو 2019م  22 /رمضان 1440هـ

sports@aljarida●com

٢٥

رياضة

العازمي :قرار االعتزال يراودني
وأعاني التجاهل اإلعالمي

الكويت يتطلع إلى تأمين
مشاركته في دوري األبطال

ً
الفاضل يعرض إصابته في ألمانيا تفاديا للتدخل الجراحي
أحمد حامد

بات فريق الكويت لكرة القدم على مقربة من المشاركة في دوري أبطال آسيا بالنسخة المقبلة ،من
دون الحاجة إلى الدخول في تصفيات الملحق ،إال أن األمر مرهون بالتصنيف النهائي لدولة الكويت
في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
يتطلع نادي
الـكــويــت إل ــى الــوفــاء
ب ـك ــل االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ،ال ـت ــي مــن
شأنها أن تؤمن مشاركته في
دوري أبطال آسيا في النسخة
المقبلة ،السيما أنــه بــات ضمن
المرشحين للمشاركة المباشرة
في البطولة.
وتأمل إدارة األبيض أن يتحسن
تصنيف دول ــة الـكــويــت على مستوى
ال ـ ـق ـ ــارة ال ـ ـص ـ ـفـ ــراء قـ ـب ــل ش ـ ـهـ ــري أك ـت ــوب ــر
ونوفمبر ،حيث سيكون التقييم النهائي
وتوزيع الحصص.
وتحتل الكويت المركز ال ــ ،33بهبوط 6
مــراكــز ،إال أن األم ــر مــرشــح لألفضل خالل
الفترة المقبلة ،وبعد رفع اإليقاف عن الكرة
الكويتية.
وكان رئيس نادي الكويت خالد الغانم
أكد أن األبيض سيشارك في دوري األبطال

طالل
الفاضل

م ـبــاشــرة ،وم ــن دون ال ــدخ ــول فــي الملحق
المؤهل.
ّ
وودع األبيض منافسات دوري األبطال
ف ــي ال ـن ـسـخــة األخـ ـي ــرة ب ـعــد ال ـخ ـس ــارة في
الجولة الثانية لملحق دوري األبطال أمام
ذوب آهــن اإليــرانــي ،فــي مـبــاراة أقيمت في
طهران.
من جهة أخرى ،غادر العب الكويت لكرة
ال ـقــدم ط ــال الـفــاضــل إل ــى ألـمــانـيــا ،لعرض
إصابته هناك ،في محاولة أخيرة لتفادي
الجراحة التي حددها الطبيب المعالج في
إسبانيا.
وك ــان التقرير الطبي األول ــي كشف عن
حاجة الفاضل إلى عالج مدة شهر للتعافي
م ــن تـ ـم ــزق ف ــي ال ـع ـض ـلــة ال ـخ ـل ـف ـيــة ،إال أن
الطبيب اإلسباني كوجات ّ
بين أن اإلصابة
عـبــارة عــن قطع فــي العضلة الخلفية ،بما
يستوجب تدخال جراحيا وعالجا وتأهيال
مدة  7أشهر.

وقال الفاضل إن "الثقة كبيرة في الجهاز
الطبي اإلسباني بقيادة كوجات ،السيما أن
التقرير الطبي جــاء بعد إجــراء فحوصات
دقيقة" ،مشيرا إلى أن الذهاب إلى ألمانيا
للبحث عن بدائل غير التدخل الجراحي في
حال أمكن ذلك.
ّ
وثمن العب الكويت دعم رئيس النادي
خالد الغانم ،مشيدا بموقفه بتحمل نفقات
ً
العالج ،ومؤكدا أن العزيمة كبيرة للعودة
إلى المالعب أفضل مما كان.
وأبـ ـ ــدى ال ـف ــاض ــل رض ـ ــاه ع ـمــا ق ــدم ــه مع
األب ـيــض فــي الـمــوســم ال ـحــالــي ،مــؤكــدا أنــه
يتطلع إلى خدمة األبيض بصورة أكبر في
ً
الفترة المقبلة ،مشيدا بدور األجهزة الفنية
واإلدارية في النادي.

•

حازم ماهر

أكــد العــب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة
والمنتخب الوطني مشاري العازمي أن قرار االعتزال
ً
ي ــراوده بقوة في الوقت الحالي ،موضحا أنــه يمني
النفس باتخاذ الـقــرار بعد وصــولــه إلــى قمة العطاء
ً
ً
فنيا وبدنيا.
وأضاف العازمي ،في تصريح لـ "الجريدة" ،أنه يلعب
منذ  10مواسم بمستوى ثابت ،والدليل انضمامه في
العديد مــن المنافسات إلــى المنتخب الــوطـنــي ،إلى
جانب استمراره في التشكيل األساسي لنادي كاظمة
مع جميع المدربين ،الذين تولوا قيادة الفريق خالل
هذه السنوات.

منافسة المطوع وزايد
وتابع" :لألسف الشديد أعاني بقوة تجاهل اإلعالم،
س ـ ــواء ال ـم ـق ــروء أو ال ـم ــرئ ــي أو
حـتــى ال ـم ـس ـمــوع ،ولــذلــك
ل ــم تـلـفــت المستويات
ال ـ ـت ـ ــي ق ــدمـ ـتـ ـه ــا مــع
األزرق وال ـبــرت ـقــالــي
أنظار جماهير الكرة،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـمــوســم
المنتهي الذي تذكرتني
خالله وسائل اإلعالم".
وزاد" :ح ـق ـي ـقــة ال أعـلــم
سـ ـب ــب ه ـ ـ ــذا ال ـت ـج ــاه ــل
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ال ــاف ــت
ل ـل ـن ـظ ــر ،وأع ـت ـق ــد
ً
ً
أن ع ـ ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا
مــن الالعبين في
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـف ـ ــرق
عــانــت ،ومــازالــت
مشاري العازمي
تعاني األمر ذاته،

وال أعتقد أن األمر مقصود أو فيه شبهة تعمد ،ال سيما
أن عالقتي مع الجميع على خير ما يرام".
وعــن منافسته لـبــدر المطوع وفيصل زاي ــد على
لقب أفضل العب في الموسم المنتخب ،قال العازمي:
"بالطبع أمر رائع منافستي لالعب في حجم المطوع
الــذي أعتبره أحــد أساطير الساحرة المستديرة في
الكويت وآسيا ،إضافة إلى المتألق فيصل زايد ،الذي
ساهم بفاعلية في فوز نادي الكويت بثالث بطوالت
في موسمه األول بعد انتقاله من الجهراء إلى األبيض".
وشدد العازمي على أن كاظمة يضم بين صفوفه
ً
العبين أكفاء مشهودا لهم بالمستوى الفني العالي
ً
والـمــوهـبــة الحقيقية ،م ـشــددا على أن ــه متى تعاقد
البرتقالي مــع محترفين أقــويــاء قــادريــن على صنع
الفارق مع اآلخرين فسيعود بقوة إلى منصة التتويج.

ضخ دماء جديدة
ولفت العازمي إلى أن أغلب الصفقات التي جلبها
النادي لم تكن على المستوى المأمول ،وهو أمر يرجع
ً
إلى عامل التوفيق في اختيارهم ،مؤكدا أن إدارة النادي
لم تقصر ،وتنفق بسخاء من أجل دعم الفريق بصفقات
أجنبية ومحلية.
وأكــد أنــه ال يعلم أسـبــاب عــدم ضمه إلــى صفوف
المنتخب فــي بطولة غــرب آسـيــا الـتــي يستضيفها
ً
العراق خالل أغسطس المقبل ،مبينا أنه يحترم بقوة
ً
قــرار الجهاز الفني ،وخصوصا
أن الـنـيــة تـتـجــه إل ــى ضم
العبين صغار السن من
أجل ضخ دماء جديدة
ً
ل ـل ـف ــري ــق ،ومـ ــؤكـ ــدا
دع ـ ـ ـمـ ـ ــه الـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل
لجميع الالعبين
والـمـنـتـخــب في
البطولة.

انطالق تدريبات اليرموك «طائرة الكويت» يشارك في التصفيات
سنة
23
تحت
اآلسيوية
أول أغسطس المقبل
ً
•
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اسـتـقــر األمـ ــر داخـ ــل الـجـهــاز
الفني للفريق األول لكرة القدم
بنادي اليرموك بقيادة المدرب
هـ ــانـ ــي الـ ـصـ ـق ــر عـ ـل ــى انـ ـط ــاق
ال ـتــدري ـبــات فــي األول مــن شهر
أغـسـطــس الـمـقـبــل عـلــى اسـتــاد
عـبــدالـلــه الـخـلـيـفــة ،اسـتـعــدادا
لـلـمــوســم ال ــري ــاض ــي المقبل
.2020-2019
ي ــذك ــر أن ال ـي ــرم ــوك قد
تــأهــل إل ــى دوري "فيفا"
ل ـل ــدرج ــة ال ـم ـم ـت ــازة،
ب ـ ـعـ ــد ن ـ ـجـ ــاحـ ــه فــي
تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر ت ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــب
دوري الدرجة األولى
عــن جـ ــدارة واسـتـحـقــاق
شديدين ،بعد أن حصد 38
نقطة ،بفارق  12نقطة عن
الساحل الوصيف.

الصقر :اليرموك ّ
تفوق
على نفسه

هاني الصقر

وق ـ ـ ــال م ـ ـ ــدرب الـ ـي ــرم ــوك،
هــانــي الصقر ،إن هـنــاك نية
إلقامة معسكر خارجي ،على
أن يتم حسم هذا األمــر خالل
األيام القليلة المقبلة،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ـ ـ ــه ف ــي
حال الموافقة عليه

بشكل رسمي ستتم المفاضلة بين
أكثر من دولة الستضافة المعسكر.
وأش ــار إلــى أن ملف المحترفين
ل ــم يـشـهــد ج ــدي ــدا حـتــى أمـ ــس ،فقد
ت ــم تـجــديــد الـتـعــاقــد م ــع الـمـحـتــرف
التونسي وس ــام اإلدري ـس ــي ،بينما
ينتظر النادي وصــول  3محترفين
من الكاميرون وأنغوال واألرجنتين
يلعبون في مراكز الدفاع والوسط
والـهـجــوم مــن أجــل التوقيع معهم،
وذلـ ــك ل ــدع ــم ص ـف ــوف ال ـي ــرم ــوك في
الدوري الممتاز.
وش ــدد الـصـقــر عـلــى أن الـيــرمــوك
تأهل إلــى ال ــدوري الممتاز ،بعد أن
تفوق على نفسه وحسم لقب دوري
ال ــدرج ــة األول ـ ــى لـمـصـلـحـتــه ،وذل ــك
مــن أجــل البقاء واالسـتـمــرار وليس
الـهـبــوط إلــى دوري األول ــى مـجــددا،
ال سيما فــي ظــل الــدعــم الالمحدود
لمجلس إدارة النادي.
وب ـش ــأن وجـ ــود رغ ـبــة م ــن بعض
األندية في عودة دوري الدمج ابتداء
ّ
م ــن ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ع ــل ــق الـصـقــر
قائال" :هذا األمر ال يعيني في شيء،
الـيــرمــوك نجح فــي الـتــأهــل لـلــدوري
الممتاز بعد أداء مستوى رائع نال
تقدير واحـتــرام الجميع ،وفــي حال
تطبيق دوري ال ــدم ــج ،ف ــإن الـفــريــق
س ـي ـشــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة ،وف ــي حــال
عدم تطبيقه فإن الفريق سيشارك في
الدوري الممتاز ،وسيقدم مستويات
جيدة ونتائج الفتة.

أندية ترغب في
تأجيل انطالق
الموسم المقبل

اختيار يعقوب والمطيري لتدريب المنتخب وضم  25العبا
•

محمد عبدالعزيز

أعلن أمين سر اللجنة المؤقتة
المكلفة إدارة شــؤون اتحاد كرة
الـطــائــرة نــايــف الخميلي ،أنــه تم
اخ ـت ـيــار الـ ـم ــدرب الــوط ـنــي سعد
يعقوب ومساعده خالد المطيري
لـتــوالــي مهمة تــدريــب منتخبنا
ال ــوط ـن ــي ت ـحــت  23س ـن ــة ،وذل ــك
اس ـت ـع ــدادا ل ـخ ــوض الـتـصـفـيــات
ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـل ـب ـط ــول ــة اآلس ـي ــوي ــة
تـحــت  23سـنــة ،الـمـقــرر إقامتها
في البحرين خالل الفترة من 27
يونيو حتى  5يوليو المقبلين،
بمشاركة  6منتخبات هي الكويت
وق ـ ـطـ ــر والـ ـ ـع ـ ــراق والـ ـسـ ـع ــودي ــة
وفلسطين والبحرين المضيف.

لجنة مدربين
وق ــال الـخـمـيـلــي ،فــي تصريح
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة"" :لــدي ـنــا استحقاق
خ ــارج ــي م ـهــم ب ـعــد ف ـت ــرة غـيــاب
طويلة عن الساحة الدولية ،وهو
ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـمــؤه ـلــة لـلـبـطــولــة
اآلسيوية ،والبد من الظهور فيه
بالشكل الالئق ،لذلك قررت اللجنة
الـمــؤقـتــة تشكيل لـجـنــة مــدربـيــن
ت ـض ــم ب ـ ــدر الـ ـك ــوس ود .مـشـعــل
رم ـ ـضـ ــان وع ـ ـ ـ ــارف ال ـص ـب ـي ـحــي،
لـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة ب ـ ـخ ـ ـبـ ــرت ـ ـهـ ــم ف ــي
اختيار الجهاز الفني للمنتخب

والــاعـبـيــن الـمــرشـحـيــن ،وكــذلــك
م ـن ــاق ـش ــة ال ـت ـح ـض ـي ــرات وف ـت ــرة
اإلعداد للبطولة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "سـ ـتـ ـت ــم م ـخ ــاط ـب ــة
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــة
بخصوص المشاركة في البطولة
اآلسيوية ،حتى يتسنى لنا إنهاء
كل اإلجراءات الخاصة بالمعسكر
الخارجي والبطولة ".

ً
 25العبا

وت ـ ـ ـضـ ـ ــم ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
الــذيــن تــم اخـتـيــارهــم بالتنسيق
ب ـيــن لـجـنــة ال ـمــدرب ـيــن وال ـج ـهــاز
ال ـف ـن ــي ل ـل ـفــريــق  25العـ ـب ــا ،ه ــم:
راش ـ ــد ع ـن ـبــر ،وس ــال ــم سـلـيـمــان،
وفهد العنزي ،وعلي عبدالكريم
(ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة) ،وعـ ـم ــر الـ ـعـ ـن ــزي،
وحمد صقر ،ومحمد بدر ،وسعد
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،وطـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق،
ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـش ـ ـمـ ــري (ال ـ ـكـ ــويـ ــت)
خالد سعود (الـيــرمــوك) ،وأحمد
ج ـ ــاب ـ ــر(ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــل) ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي ،وحـ ـسـ ـي ــن ال ـب ـح ــر،
وعبدالله الـحــاي ،وعبدالرحمن
الحاي ،وعبدالوهاب المطيري،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرزاق
(ك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــة) ،وفـ ـيـ ـص ــل الـ ـعـ ـن ــزي،
ويوسف كايد ،ويوسف الفضلي،
وم ـح ـم ــد ال ـظ ـف ـي ــري ،وع ـب ــدال ـل ــه
الصليلي (الجهراء) ،محمد وليد

نايف الخميلي

سعد يعقوب

(التضامن) ،ومحمد عبدالرحمن
العنزي (العربي).

معسكر الـتــدريــب الـخــارجــي في
ً
تــركـيــا ،اعـتـبــارا مــن  10ويستمر
حتى  24يوينو المقبل ،بعدها
ي ـع ــود وف ــد الـمـنـتـخــب م ــدة يــوم
واح ـ ــد إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ،ث ــم يـســافــر
بـعــدهــا الــى الـبـحــريــن للمشاركة
في البطولة".
وكـ ـش ــف عـ ــن وج ـ ـ ــود تـصـفـيــة
أولية للمنتخب في الكويت قبل
الـمـعـسـكــر لـيـصــل ال ـعــدد إل ــى 14
الع ـب ــا ،وس ـت ـتــم تـصـفـيــة العـبـيــن
آخرين بعد العودة من المعسكر،
وذل ــك حتى يصل الـعــدد إلــى 12
العـبــا ،معربا عــن أمـلــه أن يظهر
ال ـم ـن ـت ـخــب بــال ـش ـكــل ال ــائ ــق فــي
البطولة األسيوية.

معسكر تركي
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أعـ ـ ــرب الـ ـم ــدرب
الوطني سعد يعقوب عن سعادته
بتوالي المهمة ،وفي هذا التوقيت
ال ـح ـســاس بــالـنـسـبــة لـلــريــاضـيــة
ً
الكويتية بشكل عام ،آمال أن يظهر
منتخبنا الوطني بالشكل الالئق،
ً
خصوصا أن هذه المشاركة تعد
األولى له بعد فترة غياب طويلة
عن الساحة الدولية.
وقال يعقوب" :التدريب سيبدأ
ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ـعــد غ ــد األربـ ـع ــاء،
ويستمر حتى موعد السفر إلى

ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن
هناك عــدة أندية ستقدم
ً
كـتــا بــا إ لــى مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم ،تطالب
ف ـ ـيـ ــه بـ ـت ــأجـ ـي ــل ان ـ ـطـ ــاق
الموسم من  24أغسطس
ال ـم ـق ـبــل ح ـت ــى األسـ ـب ــوع
األول من سبتمبر.
وت ـ ـ ــرى األن ـ ــدي ـ ــة ال ـت ــي
ت ــرغ ــب ف ــي ال ـتــأج ـيــل أنــه
مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــة ب ـم ـك ــان
انطالق الموسم ببطولة
ودية عقب عيد األضحى
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارك مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة،
خصوصا في ظل تواجد
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن خ ـ ـ ــارج
الـ ـب ــاد ف ــي ه ـ ــذه ال ـف ـتــرة
ألسباب مختلفة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة
ال ـم ـس ــاب ـق ــات أع ـل ـن ــت فــي
وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء
م ـ ــن روزنـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـم ــوس ــم
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـط ـلــق
 24ا غ ـ ـس ـ ـطـ ــس ،عـ ـل ــى أن
ي ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق د و ر ي فـ ـيـ ـف ــا
ل ـل ــدرج ــة ال ـم ـم ـت ــازة اح ــد
يومي  18أو  19سبتمبر،
ث ــم ي ـن ـط ـلــق دوري فـيـفــا
لـ ـ ـل ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ع ـقــب
انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـج ــول ــة األول ـ ــى
للدوري الممتاز.

فرسان األردني توج بلقب «الكويتية لالستثمار»
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـخ ــام ـس ــة
لبطولة الشركة الكويتية لالستثمار
لـلـبــراعــم مــوالـيــد  2007-2006لكرة
القدم منافساتها مساء أمس األول،
وال ـت ــي أق ـي ـمــت ع ـلــى ص ــال ــة الـهـيـئــة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بمنطقة الشويخ ،تحت رعاية وزير
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
محمد الجبري.
حـضــر ال ـيــوم الـخـتــامــي للبطولة
الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية
لالستثمار بدر السبيعي ،والمدير
العام للشركة فواز األحمد ،والمدير
ال ـع ــام للهيئة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة د.
حمود فليطح ،ونائب المدير العام
للشؤون المالية واإلداري ــة بالهيئة
علي مــروي الـهــديــة ،وعميد شــؤون
ال ـط ـل ـبــة بــالـهـيـئــة ال ـع ــام ــة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب د .حـسـيــن
المكيمي.
ون ـجــح فــريــق أكــادي ـم ـيــة فــرســان
األردن ـ ـ ـ ــي فـ ــي ان ـ ـتـ ــزاع ل ـق ــب ب ـطــولــة
البراعم ،بفوزه في المباراة النهائية
عـلــى فــريــق س ــراي لـلـعـطــور بثالثة
أهـ ـ ــداف دون رد ،وح ـص ــل صــاحــب
المركز األول على جائزة مالية قدرها
 3000دوالر ،بينما حصل صاحب

الفريق الفائز
المركز الثاني على  2400دوالر.
وفاز حارس نادي إنبي المصري
يوسف أحمد حمدي بجائزة أفضل
حارس بالبطولة ،والعبا أكاديمية
فـ ــرسـ ــان األردن ـ ـ ـ ـ ــي أي ـ ـهـ ــم س ـم ــام ــرة
وعـبــدالــرحـمــن الـخـضــور بجائزتي
أفضل العب وهداف "على التوالي"،
وحصل كل من الالعبين الثالثة على

أفضل العب
ك ــأس تــذكــاريــة ،إضــافــة إل ــى جــائــزة
مالية قدرها  150دوالرا.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،حـصــد فريق
ســراي للعطور لقب بطولة الميني
جول للسن العام ،بفوزه في المباراة
النهائية على فريق معرض الكويت
الدولي بنتيجة  ،6-3وحصل "األول"
ع ـل ــى ج ــائ ــزة م ــال ـي ــة ق ــدره ــا 3750

دوالرا ،بينما حصل "الثاني" على
 2500دوالر.
واقتنص فريق مدرسة النبراس
لقب بطولة الميني جــول لألشبال
بـعــد ف ــوزه فــي الـنـهــائــي عـلــى فريق
المسار لإلجارة واالستثمار بركالت
الترجيح بنتيجة  ،3-2وحصل بطل
البطولة على جــا ئــزة مالية قدرها

 1500دوالر ،في حين حصل صاحب
المركز الثاني على  1000دوالر.

فليطح :الفكرة تحسب للشركة
أكد مدير الهيئة العامة للرياضة
د .حمود فليطح أن بطولة الشركة
الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار نـجـحــت في

إي ـ ـجـ ــاد م ـك ــان ــة م ـت ـم ـي ــزة ل ـه ــا عـلــى
خــارطــة ال ـب ـطــوالت الــرمـضــانـيــة في
ال ـك ــوي ــت ،ال سـيـمــا أن ف ـك ــرة إقــامــة
بـ ـط ــول ــة لـ ـلـ ـب ــراع ــم م ـ ــن أجـ ـ ــل صـقــل
م ــوه ـب ـت ـه ــم وخـ ـب ــراتـ ـه ــم أمـ ـ ــر رائـ ــع
يحسب للشركة في المقام األول.
ووجه فليطح الشكر إلى الشركة
ال ـكــوي ـت ـيــة لــاس ـت ـث ـمــار ع ـلــى إقــامــة

البطولة للعام الخامس على التوالي،
معربا عن أمنيته بــأن يــرى العديد
مـ ــن ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ال ـ ـتـ ــي شـ ــاركـ ــت فــي
المنافسات ترتدي زي المنتخبات
الوطنية في المستقبل القريب.
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مباراتان اليوم ضمن منافسات خروج المغلوب
اجتاز فريقا  KIBوالمرحوم
عبداللطيف الفضالة عقبتي
«البراق» و«كويت ستيل» على
الترتيب ضمن منافسات اليوم
العشرين من دورة المرحوم
عبدالله مشاري الروضان
الرمضانية لكرة القدم.

ضـ ـ ــرب فـ ــريـ ــق  KIBبـ ـق ــوة،
وت ــرج ــم أف ـض ـل ـي ـتــه إل ـ ــى ف ــوز
عريض على "الـبــراق الليبي"
بــأربـعــة أهـ ــداف لـهــدف ضمن
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـي ــوم ال ـع ـشــريــن
ب ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم ع ـب ــدال ـل ــه
مشاري الروضان الرمضانية
لكرة القدم.
س ـجــل أهـ ـ ــداف  KIBنــاصــر
الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــان ،وع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــي ،وسـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان
ال ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـجـ ــان ،والـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي
ألـيـكــس ،مـقــابــل ه ــدف سجله
عبدالرحمن صالح لـ "البراق".
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـفـ ــائـ ــز قـ ـ ـ ـ ّـدم مــن
جديد شهادة اعتماده كأحد
ا لـمــر شـحـيــن للمنافسة بقوة
ً
عـلــى لـقــب الـ ـ ــدورة ،ن ـظ ــرا لما
يتميز به من تجانس وتفاهم
كبير بين العبيه.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ّـرط "ك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت س ـ ـت ـ ـيـ ــل" ف ــي
ت ـقــدمــه ب ـهــدفــي ع ـلــي الـسـيــف
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي جـ ــوس ـ ـي ـ ـكـ ــو،
ل ـي ـم ـن ــح الـ ـف ــرص ــة ل ـم ـنــاف ـســه
فــريــق الـمــرحــوم عبداللطيف
الفضالة للسيطرة على اللعب
وم ـعــادلــة الـنـتـيـجــة بــواسـطــة
هدفي الثنائي االسباني دالي
وخافيير.

وفي ركالت الترجيح تمكن
"ال ـف ـضــالــة" م ــن حـســم األم ــور
لـمـصـلـحـتــه ب ـهــدف ـيــن مـقــابــل
هدف ،ليقصي "كويت ستيل"،
ويعبر للدور التالي.
ويـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ض ـم ــن
مـنــافـســات خـ ــروج الـمـغـلــوب،
ماي فاتورة وهيلث بالنيت،
وريزلتس فيتامين مع االتحاد
الليبي.

الفراعنة يعبرون «يونايتد»
بثنائية في «البراعم»
واص ـ ـ ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق الـ ـف ــراعـ ـن ــة
مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــاج ـ ـ ـحـ ـ ــة ف ــي
مـنــا فـســات النسخة التاسعة
ل ــدورة الـبــراعــم ،بعدما تمكن
مــن بـلــوغ دور الثمانية على
ح ـس ــاب أك ــادي ـم ـي ــة يــونــاي ـتــد
بتغلبه عليه بركالت الترجيح
بـهــدفـيــن ل ـه ــدف ب ـعــد انـتـهــاء
ال ـ ــوق ـ ــت األصـ ـ ـل ـ ــي ب ــال ـت ـع ــادل
الـسـلـبــي ،وف ــي م ـب ــاراة ثانية
تمكن "يــو إس إل" من تجاوز
التضامن بهدفين نظيفين.
اإلث ـ ــارة بـلـغــت ذروت ـه ــا في
مواجهة الفراعنة وأكاديمية
يـ ــو نـ ــا ي ـ ـتـ ــد ،إال أن ا لـ ـتـ ـع ــادل
السلبي فرض نفسه ليحتكم

جانب من المنافسات
الفريقان إلى ركالت الترجيح
التي ابتسمت للفراعنة.
أما يو إس ال ،فأعلن رغبته
ف ــي الـمـنــافـســة بـثـنــائـيــة على

حساب نادي التضامن حملت
توقيع أحمد يوسف وسعود
عوض.
وت ـن ـط ـل ــق م ـن ــاف ـس ــات دور

الثمانية ا ل ـيــوم بمواجهتين
ن ــاريـ ـتـ ـي ــن ،إذ يـ ــواجـ ــه فــريــق
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ خـ ــالـ ــد
اليوسف حامل اللقب" ،يو إس

إل" ضمن المجموعة األولــى،
في حين يصطدم الفراعنة مع
نــادي الكويت في المجموعة
الثانية.

«زين» تحتفل بالقرقيعان
احتفلت "زيــن" ،المزود الرائد للخدمات
الرقمية في الكويت ،بفعالية القرقيعان في
صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية ،وسط
أجــواء رياضية وتراثية جميلة ،استمرارا
لتواجدها يوميا في دورة المرحوم عبدالله
مشاري الــروضــان الرمضانية لكرة القدم،
ضمن رعايتها الماسية للنسخة ال ــ 40من
الدورة للسنة الرابعة على التوالي.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن
دعمها لـهــذا الـحــدث الــريــاضــي الرمضاني
األضـخــم مــن نوعه يأتي فــي إطــار إيمانها
البالغ بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة
ال ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي تـنـمـيــة ق ـطــاعــي ال ـش ـبــاب
والرياضة في الكويت.

توزيع قرقيعان «زين»

نابولي ينهي الموسم بخسارة
أن ـهــى نــابــولــي وص ـيــف بـطــل ال ـ ــدوري اإليـطــالــي
لـكــرة الـقــدم موسمه بخسارة أم ــام ضيفه بولونيا
 3-2السبت ،في افتتاح المرحلة الثامنة والثالثين
األخيرة.
وكــانــت الـمـبــاراة هامشية بين الفريقين ،بعدما
ضمن الـفــريــق الجنوبي الــوصــافــة والـمـشــاركــة في
م ـســاب ـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ال ـم ــوس ــم الـمـقـبــل،
وبولونيا بقاءه بين الكبار.
وكــان نابولي الـطــرف األفـضــل فــي الـمـبــاراة ،لكن
شباكه استقلبت هدفين من هجمتين مرتدتين في
الشوط األول عبر البارغوياني فيديريكو سانتاندر
( ،)43والدولي السويسري بيليريم دزيمايلي (.)45
وانتفض نابولي مطلع الشوط الثاني ،ونجح في
تقليص الفارق عبر مدافعه الدولي الجزائري فوزي

غالم ( )59ومهاجمه الدولي البلجيكي دريس مرتنز
( ،)77لكن بولونيا خطف هدف الفوز في الدقيقة 88
عبر سانتاندر.
وصعد بولونيا إلى المركز العاشر مؤقتا ،وهو
مركز لم يكن متوقعا عندما تسلم الصربي سينيسا
ميهايلوفيتش الدفة الفنية للفريق خلفا لفيليبو
اينزاغي في فبراير الماضي ،حيث كان الفريق في
المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية.
وحقق بولونيا ،الذي كان يملك فوزين فقط حتى
المرحلة الـحــاديــة والعشرين 9 ،انـتـصــارات فــي 17
مرحلة بقيادة ميهايلوفيتش وضمن بقاءه.
وفي مباراة ثانية هامشية أيضا بين الهابطين
الى الدرجة الثانية ،تعادل فروزينوني صاحب المركز
التاسع عشر قبل األخير مع ضيفه كييفو األخير .0-0

من الدورة

وب ـي ـن ــت أن ـ ــه وف ـ ــي إط ـ ـ ــار ك ـ ــون ال ـ ـ ــدورة
مشروعا كويتيا بحتا ،وكون "زين" شركة
وطنية كويتية ،فلم تفوتا الفرصة إلدخال
الجانب التراثي والمحلي ضمن فعاليات
الــدورة ،حيث احتفلت "زين" مع الجماهير
الحاضرة بفعالية القرقيعان ،عبر توزيع
ال ـح ـل ــوى واس ـت ـض ــاف ــة األغـ ــانـ ــي ال ـتــراث ـيــة
الشعبية الجميلة.
كـ ـ ـم ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
استعراضية بين مجلس الــوزراء ومجلس
األم ــة ،تحت رعــايــة وحـضــور سمو رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك،
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،والتي
انتهت بفوز فريق مجلس األمة بنتيجة .2-3

نيمار:

زفيريف يحرز لقب «جنيف»
تــوج األلـمــانــي ألكسندر زفـيــريــف ،المصنف أوال ،بطال لــدورة
جنيف الــدولـيــة على المالعب الترابية فــي كــرة الـمـضــرب ،بفوزه
على التشيلي نيكوالس خاري  6-3و 3-6و )10-8( 7-6أمس األول،
في المباراة النهائية ،ليدخل بطولة روالن غاروس بثقة كبيرة.
ونجح زفيريف ،المصنف خامسا عالميا ،في إنقاذ كرتين كانت
إحداهما كفيلة بإنهائه الدورة وصيفا ،قبل أن يقلب الطاولة على
منافسه ويـتــوج باللقب الـحــادي عشر فــي  17مـبــاراة نهائية في
مسيرته االحترافية ،بينها لقبا دورتي الماسترز لأللف نقطة روما
 2017ومدريد .2018
واستعاد زفيريف ( 22عاما) في توقيت مناسب نغمة األلقاب
التي غابت عنه منذ تتويجه ببطولة الماسترز الختامية للموسم
الماضي بلندن في نوفمبر الماضي.
وي ـبــدأ زفـيــريــف م ـش ــواره فــي بـطــولــة فــرنـســا الـمـفـتــوحــة ،ثاني
الـبـطــوالت األرب ــع الـكـبــرى ،على مــاعــب روالن غ ــاروس بمواجهة
االسترالي جون ميلمان.
وقال زفيريف" :كانت مباراة صعبة جدا .كان يلعب بطريقة قتالية
وإرساله كان جيدا ،حيث يضرب الكرات بقوة .فرضت السيطرة على
المباراة حتى بدأت األمطار تهطل ،وأنا سعيد في النهائي بتمكني
من الفوز" .وأضاف أن "الطريق كان طويال وصعبا نحو اللقب"...
في إشارة الى مباراته الماراتونية في نصف النهائي ،حيث احتاج
إلى ساعتين و 40دقيقة للتخلص من عقبة األرجنتيني فيديريكو
ديلبونيس الـ 84عالميا بعد  3مجموعات.

● ن ـ ــال س ــال ــم الـصـمـيـعــي
حـ ـ ــارس ف ــري ــق ال ـم ــرح ــوم
عـ ـب ــدالـ ـلـ ـطـ ـي ــف ال ـف ـض ــال ــة
جـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة افـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل العـ ـ ـ ــب،
ال ـم ـقــدمــة م ــن ش ــرك ــة زيــن
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـي ــوم
العشرين.
تكريم سالم الصميعي

ال أحد يستطيع إيقاف السيليساو
أكــد المهاجم نيمار دا سيلفا ،عقب
ان ـض ـمــامــه ال ـس ـبــت لـمـعـسـكــر الـمـنـتـخــب
ال ـبــرازي ـلــي ،أن ــه ال أح ــد ي ـقــدر عـلــى إيـقــاف
السليساو عندما يلعب على أرضه ووسط
جماهيره.
وقال مهاجم فريق باريس سان جرمان
الفرنسي ،فــي تصريحات لموقع االتـحــاد
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ف ـ ــور ان ـض ـمــامــه
للمعسكر" :الضغط علينا كبير ،لكن عندما
ي ـكــون ال ـفــريــق وس ــط ج ـمــاه ـيــره ال يمكن
ألحد إيقافه".
وأكد قائد السليساو الذي وصل إلى
المعسكر قبل الميعاد المتوقع وصوله

بوتابوفا تقصي كيربر من روالن غاروس
ت ـل ـق ــت األلـ ـم ــانـ ـي ــة أن ـج ـي ـل ـي ــك ك ـيــربــر
ال ـ ـم ـ ـص ـ ـن ـ ـفـ ــة خ ــامـ ـس ــة
ً
عـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
م ـف ــاج ـئ ــة أم ـ ـ ــس ،فــي
الدور األول من بطولة
فــرن ـســا ال ـم ـف ـتــوحــة ،ثــان ـيــة ال ـب ـط ــوالت األرب ــع
الكبرى ،وذلك على يد الروسية الشابة أناستازيا
بوتابوفا  6-4و.6-2
وفي مباراة استغرقت ساعة و 13دقيقة فقط على
مالعب روالن غــاروس الترابية ،تفوقت الروسية (18
ً
ً
ً
عــامــا ومصنفة  81عالميا ) على المصنفة أولــى عالميا
ً
سابقا وحاملة لقب بطولة ويمبلدون اإلنكليزية.
ً
وعانت كيربر ( 31عاما) في الفترة الماضية من إصابة

● قــا مــت اللجنة المنظمة
بتوزيع بطاقات التصوير
ال ـ ـم ـ ـجـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـنـ ـج ــم
الكرواتي لوكا مودريتش
خـ ـ ـ ــال ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ال ـ ـيـ ــوم
العشرين.

في الكاحل األيمن دفعتها لالنسحاب من الدور الثاني لدورة
مدريد اإلسبانية ،قبل أن تغيب عن دورة رومــا اإليطالية
التي اختتمت نهاية األسبوع الماضي.
وبطولة روالن غاروس هي الوحيدة التي ال تزال غائبة
عــن سجل كـيــر بــر ،إذ سبق لها التتويج بلقبي أستراليا
المفتوحة وفالشينغ ميدوز األميركية عام  ،2016قبل أن
تضيف إليهما لقب ويـمـبـلــدون فــي الـعــام الـمــاضــي .وفي
روالن غ ــاروس ،كانت أفضل نتيجة لكيربر ربــع النهائي
( 2012و.)2018
أما بوتابوفا ،فتخوض غمار البطولة الفرنسية للمرة
ً
األولى في مسيرتها االحترافية ،وهي المرة األولى أيضا
تتمكن فيها من تحقيق فوز على العبة ضمن المصنفات
ً
العشر األوليات عالميا.

فيه بثالثة أيــام" :انتابتني فرحة جنونية
عقب االنـضـمــام لقائمة المنتخب .أنــا في
حالة تركيز بنسبة  100في المئة مع الفريق
وسعيد أيضا للغاية".
وأوض ـ ــح ن ـي ـمــار أن ــه سـنـحــت ل ــه فــرصــة
ال ـم ـش ــارك ــة م ــع ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ــرازي ـل ــي فــي
مسابقتين على أرض ــه ،على الــرغــم مــن أن
ال ـمــرة األولـ ــى كــانــت "سـيـئــة" (ب ـعــد هزيمة
السليساو بسباعية من ألمانيا في مونديال
 ،)2014ول ـك ــن ف ــي ال ـثــان ـيــة ت ــوج منتخب
الـكـنــاري بذهبية دورة األلـعــاب األولمبية
الصيفية .2016
وأض ـ ــاف ن ـي ـمــار "آمـ ــل أن تـلـتــف حــولـنــا

الجماهير والشعب البرازيلي بأكمله ،وأن
نقدم بطولة كبيرة".
وسـتـسـتـضـيــف ال ـب ــرازي ــل ال ـب ـطــولــة في
ال ـف ـت ــرة م ــن  14ي ــون ـي ــو وحـ ـت ــى  7يــول ـيــو
المقبلين.
وستكون المباراة االفتتاحية للبطولة في
 14يونيو المقبل بين منتخبي السليساو
وبوليفيا على ملعب (مورومبي) بمدينة
ساو باولو.
وي ـ ـل ـ ـعـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي فــي
المجموعة األولى ببطولة كوبا أميركا 2019
بجوار كل من بوليفيا وفنزويال وبيرو.
(إفي)

فاتسكه :دورتموند لن يتخلى عن سانشو
أك ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ ـنـ ــادي ب ــوروس ـي ــا
دورتـمــونــد وصـيــف بطل ال ــدوري األلـمــانــي لكرة
القدم ،هانس-يواكيم فاتسكه ،أن الفريق ال يعتزم
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن الع ـب ــه اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـش ــاب غ ــاي ــدون
سانشو خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
ويثير سانشو ( 19عاما) اهتمام أندية أوروبية
عــدة ،بعدما بــرز بشكل الفــت مــع فريقه فــي عامه
الـثــانــي مـعــه ،وســاهــم فــي إنـهــائــه الـمــوســم ثانيا
بفارق نقطتين فقط خلف بايرن ميونيخ المتوج
باللقب للموسم السابع تواليا ،علما بأن دورتموند
ّ
تصدر
كــان قريبا مــن لقب البوندسليغا ،بعدما
الترتيب طويال.
لكن فاتسكه أكد في تصريحات نشرتها صحيفة
"ب ـي ـلــد" األل ـمــان ـيــة األح ـ ــد ،أن ال ـج ـنــاح اإلنـكـلـيــزي
سانشو ليس معروضا في سوق االنتقاالت.

وق ــال" :م ــن المنطقي االعـتـقــاد أن غــايــدون لن
يلعب مع دورتموند في األعــوام العشرة المقبلة،
لكن لدينا اتفاقات واضحة بشأن الفترة الحالية.
غــايــدون ليس مـتــوافــرا ،والمضمون أنــه سيكون
العب دورتموند في الموسم المقبل".
وعلى الرغم من أن هذا الموقف ردده دورتموند
مرارا في األشهر الماضية ،فإن تصريحات فاتسكه
ت ــأت ــي ع ـقــب ت ـق ــاري ــر ج ــدي ــدة ع ــن اح ـت ـم ــال رحـيــل
سانشو ،السيما بعدما أعلن فريقه ضم العبين
بمركز لعب مشابه له ،هما البلجيكي ثورغان هازار
واأللماني يوليان براندت.
وكان سانشو قد انضم الى دورتموند قادما من
مانشستر سيتي في عام  2017مقابل  7.8ماليين
يورو فقط.

لينارد يكتب تاريخ تورونتو بنهائي على حساب ميلووكي
ً
ً
كتب النجم كواهي لينارد فصال تاريخيا
ُفــي سـيــرة فريقه تــورونـتــو راب ـت ــورز ،الــذي
أسس عام  ،1995بقيادته إلى نهائي دوري
ك ــرة ال ـس ـلــة األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن لـلـمــرة
األولى ،وذلك على حساب ميلووكي باكس
صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم.
وتمكن رابتورز ،بفضل النقاط الـ  27التي
سجلها لينارد أمس األول ،من التغلب على
ميلووكي  ،94-100وحسم السلسلة النهائية
للمنطقة الشرقية لمصلحته  ،2-4والتأهل
لـنـهــائــي الـ ـ ــدوري الـ ــذي يـنـطـلــق الـخـمـيــس،
لـمــاقــاة "الـخـبـيــر" غــولــدن ستايت ووري ــرز
بطل الموسمين الماضيين.
وفــي م ـبــاراة ســادســة ضمن سلسلة من
سبع مباريات ممكنة ،أقيمت أمام نحو 20
ألف متفرج مألوا مدرجات قاعة "سكوشيا
بنك" في تورونتو ،وآالف غيرهم احتشدوا
أمــام شاشة عمالقة في حديقة "جوراسيك
بــارك" ،منح لينارد ،الــذي يخوض موسمه
األول مــع ال ـفــريــق ،الـمــديـنــة الـكـنــديــة فرحة

كبيرة ،بتحقيق نــوع مــن مفاجأة بإقصاء
فريق مرشح لبلوغ النهائي.
ً
وكرر تورونتو سيناريو مشابها للمباراة
الـخــامـســة عـلــى أرض م ـي ـلــووكــي ،إذ تـقــدم
األخ ـي ــر ف ــي ال ـعــديــد م ــن مــراح ـل ـهــا ،ق ـبــل أن
تحسم النتيجة في نهاية المطاف لمصلحة
رابتورز الذي كان لينارد أفضل مسجل له
مع  27نقطة ،وأضاف  17متابعة هي األعلى
في مسيرته التي شهدت انتقاله من سان
أنتونيو سبيرز إلى تورونتو العام الماضي.
وكان ورريرز تأهل للنهائي بعد اكتساحه
بورتالند ترايل باليزرز -4صفر في نهائي
المنطقة الغربية.

لينارد نجم رابتورز يسجل في سلة باكس

٢٧
ُ
فالنسيا يسقط برشلونة عن عرشه ويتوج بكأس إسبانيا
ةديرجلا
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انتزع فالنسيا لقب بطولة
كأس ملك إسبانيا لكرة القدم،
للمرة الثامنة في تاريخه ،بعدما
تغلب على برشلونة  1-2أمس
األول ،في المباراة النهائية
للبطولة ،على ملعب "بينتو
فيامارين" في إشبيلية.

عـمــق فــالـنـسـيــا ج ــراح بــرشـلــونــة،
وحــرمــه أن يصبح أول فــريــق يحرز
لقب كأس إسبانيا لكرة القدم  5مرات
متتالية ،بفوزه عليه  1-2امس االول،
ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة عـلــى ملعب
"بنيتو-فيامارين" في اشبيلية.
وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط
األول ،عبر الفرنسي كيفن غاميرو
( )21ورودري ـغــو مورينو ( ،)33قبل
أن يقلص االرجنتيني ليونيل ميسي
( )73الفارق لبرشلونة.
وب ـع ــدم ــا كـ ــان قــري ـبــا م ــن ثــاثـيــة
تــاري ـخ ـيــة ،لـتـتــويـجــه ال ـمــريــح بلقب
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،وتـ ـق ــدم ــه عـلــى
ليفربول اإلنكليزي -3صفر في ذهاب
نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا،
خرج "بلوغرانا" من المسابقة القارية
برباعية على أرض ليفربول ايابا،
وسقط أمس االول امام فالنسيا الذي
ابتعد عنه  26نقطة في الليغا!
ورغـ ــم ال ــدف ــاع ال ـظــاهــر م ــن ادارة
برشلونة ونجمه ميسي عن المدرب
ارنستو فالفيردي ،فإن االخير الذي
ع ـج ــز عـ ــن ت ـ ـكـ ــرار ث ـن ــائ ـي ــة ال ـم ــوس ــم
الماضي سيستهل عطلته الصيفية
بأسوأ طريقة ممكنة.
وك ــان برشلونة ،الـمـتــوج  30مرة
بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117
عاما ،يبحث أن يصبح أول ناد يتوج
 5م ــرات تــوالـيــا ،لكنه بـقــي متعادال
م ــع ان ـ ـجـ ــازي ريـ ـ ــال م ــدري ــد (-1905
 )1908وأتلتيك بلباو ()1933-1930
ّ
المتوجين  4مرات على التوالي.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،نـجــح فــالـنـسـيــا في
تـ ـك ــري ــس عـ ـق ــدت ــه لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة ه ــذا
الـمــوســم ،فرغم انــه استهل المباراة
مــع ف ــوز يـتـيــم فــي آخ ــر  14مــواجـهــة
بين الطرفين ،اال انــه تـعــادل مرتين
مع برشلونة في الدوري ( 1-1و.)2-2
وت ــوج "الـخـفــافـيــش" ،مــع ال ـمــدرب

مارسيلينو ال ــذي حـقــق ف ــوزه االول
كمدرب على برشلونة في  21مباراة،
فورتهم الرائعة في نهاية الموسم في
الــدوري وضمانهم التأهل لمسابقة
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،فــاح ـت ـف ـلــوا
بأفضل طريقة بمئويتهم من خالل
احـ ـ ـ ــراز الـ ـك ــأس ل ـل ـم ــرة ال ـث ــام ـن ــة فــي
تاريخهم واألولى منذ .2008
وك ـ ــان ال ـم ـه ــاج ــم األوروغ ــوي ــان ــي
لــويــس س ــواري ــز اب ــرز الـغــائـبـيــن عن
برشلونة الصابته بركبته ،على غرار
الحارس الدولي االلماني مارك-اندريه
ت ـي ــر ش ـت ـي ـغــن الـ ـ ــذي ل ـع ــب بـ ــدال مـنــه
الهولندي يسبر سيليسن.
كـ ـ ـم ـ ــا غ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي عـ ـثـ ـم ــان
ديمبيلي ،وشارك البرازيليان فيليبي
كوتينيو وآرثر ميلو بعدما حام الشك
حول نزولهما في التشكيلة االساسية
الـ ـت ــي غ ـ ــاب ع ـن ـهــا أيـ ـض ــا الـتـشـيـلــي
ارتورو فيدال والبرازيلي مالكوم.
وح ـ ـصـ ــل ف ــال ـن ـس ـي ــا عـ ـل ــى ف ــرص ــة
ذهـبـيــة الفـتـتــاح التسجيل مــن خطأ
دفـ ــاعـ ــي فـ ـ ـ ــادح ل ـل ـف ــرن ـس ــي ك ـل ـي ـمــان
النغليه ،سمح لــرودريـغــو باالنفراد
فسددها في المرمى قبل أن ينقذها
بشق األنفس قلب الدفاع جيرار بيكيه
عن الخط (.)5

تسديدة صاروخية لغاميرو
ورغــم اسـتـحــواذ برشلونة ،كانت
الفرصة الخطيرة التالية لفالنسيا
ايضا ،فمن عرضية لخوسيه لويس
غايا على الجهة اليسرى اثر مرتدة،
استلم غــامـيــرو على حــافــة المنطقة
الكرة واطلق تسديدة صاروخية في
قلب مرمى سيليسن (.)21
وضــاعــف فالنسيا صــدمــة العبي
برشلونة والنتيجة ،هــذه الـمــرة من
الجهة اليمنى بعرضية من كارلوس

باروتوميو يؤكد ثقته بفالفيردي
ع ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة،
ج ــوس ـي ــب م ــاري ــا ب ــارت ــوم ـي ــو،
ل ـيــؤكــد ث ـق ـتــه بــال ـمــديــر الـفـنــي
إرن ـس ـت ــو ف ــال ـف ـي ــدري ،ورف ــض
ت ـح ـم ـي ـلــه م ـس ــؤول ـي ــة خ ـس ــارة
نهائي كأس ملك إسبانيا أمام
فالنسيا ( ،)2-1مذكرا بأن عقده
يستمر إلى عام.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــو ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون
اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،عـ ـ ـق ـ ــب خـ ـ ـس ـ ــارة
بــرش ـلــونــة ن ـهــائــي ال ـك ــأس في
إش ـب ـي ـل ـي ــة الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة
"إرنستو لديه عقد ،هو المدرب،
ال أعتقد أنــه هو المسؤول عن
الـهــزيـمــة .سـنـحــت لـنــا الـعــديــد
من الفرص واستحوذنا بشكل
أكبر على الكرة ولكن العبرة في
النهاية هي األهداف وفالنسيا
سجل".
وتــابــع "فــي كــرة الـقــدم يربح
من يسجل األهداف ،وهذه المرة
نحن لم نستطع".
وعـ ــن ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل قــال

باروتوميو

بــارتــومـيــو "نـفـكــر فــي الموسم
الـمـقـبــل م ـنــذ ف ـت ــرة ،اآلن ليس
ال ــوق ــت الـمـنــاســب ل ـشــرح م ــاذا
سيحدث إنما لشكر المشجعين
الـ ــذيـ ــن ج ـ ـ ـ ــاؤوا إلـ ـ ــى ه ـ ـنـ ــا ،لــم
ن ـت ـم ـك ــن م ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــوز ب ــال ـك ــأس
ه ــذه ال ـمــرة ،ولكننا سنمضي
قدما ،المستقبل دائما يحظى
بمستجدات".

وأك ــد بــارتــومـيــو أن الـنــادي
يتفاوض على ضم العبين جدد
فيما سيرحل آخ ــرون ،مشيرا
إل ـ ــى أن الـ ـم ــوس ــم "كـ ـ ــان ج ـيــدا
و لـكــن ليس مثاليا" لخسارته
في نصف نهائي دوري أبطال
أوروبـ ـ ــا أمـ ــام ل ـي ـفــربــول وأم ــام
فالنسيا في نهائي كأس الملك.
(إفي)

فرحة العبي فالنسيا بعد الفوز على برشلونة
س ــول ـي ــر ال ـم ـن ـط ـلــق س ــري ـع ــا تــابـعـهــا
رودريغو برأسه من المنطقة الصغرى
فـ ــي ش ـ ـبـ ــاك س ـي ـل ـي ـس ــن ال ـم ـس ـت ـس ـلــم
والمتذبذب المستوى (.)33
وحـ ـ ـ ــاول م ـي ـس ــي ،الـ ـمـ ـت ــوج بـلـقــب
الحذاء الذهبي الفضل هداف اوروبي
للمرة السادسة ،من تسديدة يسارية
ق ــوي ــة م ــن خ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة اب ـعــدهــا
الحارس جاومي دومينيك بصعوبة
( ،)45ثــم التقط بعد ثــوان كــرة العب
الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش.

أق ــر مــارسـيـلـيـنــو غــارسـيــا
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورال ،الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
ل ـف ــال ـن ـس ـي ــا ،عـ ـق ــب ت ـتــوي ـجــه
ب ـل ـق ــب ك ـ ــأس ال ـم ـل ــك ال ـس ـبــت
بالفوز على برشلونة (،)1-2
أنه "الرجل األكثر سعادة في
العالم".
ويعد هذا هو اللقب األول
فـ ــي م ـس ـي ــرة ص ــاح ــب ال ـ ـ ـ 53
عاما التدريبية.
وق ـ ـ ـ ــال م ــارسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـن ــو فــي
تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات لـ ـلـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
اإلسـبــانــي عـقــب الـلـقــاء الــذي
احـ ـتـ ـضـ ـن ــه مـ ـلـ ـع ــب ب ـي ـن ـي ـتــو
فـ ـي ــام ــاري ــن "ه ـ ـ ــذا هـ ــو لـقـبــي
األول ،وأنا سعيد جدا".
وأق ــر "دائ ـمــا هـنــاك نهائي
أول ،واألم ــر كــان صعبا جدا

ولـلـمــرة االولـ ــى مـنــذ  ،1952أنهى
بــرشـلــونــة ال ـشــوط االول فــي نهائي
الكأس وشباكه مهتزة مرتين ،علما
بأنه كان يواجه فالنسيا ايضا آنذاك
وقلب تأخره الى فوز .2-4

إشراك فيدال ومالكوم
ب ـيــن ال ـش ــوط ـي ــن ،دفـ ــع فــال ـف ـيــردي
ب ـ ـف ـ ـيـ ــدال ومـ ــال ـ ـكـ ــوم ب ـ ـ ــدال م ـ ــن آرث ـ ــر
والبرتغالي نلسون سيميدو ،فتالعب

فالفيردي :هذه كرة القدم
أبدى إرنستو فالفيردي ،المدير الفني لبرشلونة ،رغبته الكاملة
فــي االسـتـمــرار بقيادة الفريق الكتالوني على الــرغــم مــن التعثرين
األخيرين في دوري األبطال أمام ليفربول اإلنكليزي ،وفي كأس الملك
على يد فالنسيا.
وأشار فالفيردي في تصريحات للتلفزيون اإلسباني بعد المباراة:
"نحن المدربين مستعدون دائما لتغيير األمور ،إذا ما خيروني بين
السقوط في النهائي أو في دور الثمانية كما حدث في دوري األبطال،
سأختار النهائي بالطبع ،وإذا خيروني بين الخسارة في نصف
النهائي أو ربــع النهائي أو في دور المجموعات ،سأختار نصف
النهائي" .وحول خسارة "األنفيلد" برباعية نظيفة أمام "الريدز" ،أوضح
أنها مختلفة عما حدث في نهائي الكأس.
وأوضح أن "المباراتين مختلفتان ،األمر مختلف تماما ،احتفلنا
بلقب الليغا منذ شهر تقريبا ،مع إمكانية الفوز بلقبين آخرين ،لقد
كان تطلعا كبيرا ،وصلنا إلى هنا ،ولكننا لم نترجم هذه التطلعات
على أرض الواقع".
وحول اللقاء أمام فالنسيا ،أقر مدرب "البالوغرانا" بأن المنافس كان
أكثر فاعلية" ،فالنسيا يتميز بالهجمات المرتدة السريعة ،وتمتعوا
بفاعلية كبيرة ،كانت لهم فرصة أخرى محققة أنقذها بيكيه من على
خط المرمى" .وتابع" :وصلنا بسهولة إلى مناطقهم ،ولكننا افتقدنا
للمسة األخيرة إلنهاء هذه الهجمات ،الهدفان أربكا حساباتنا كثيرا،
سجلنا هدف تقليص الفارق ،ولكننا لم نستطع تسجيل التعادل".
وأتــم" :فزنا مــرات عديدة ،ولكن هذه المرة خسرنا ،هذه هي كرة
(إفي)
القدم ،هناك فائز وهناك خاسر".

مارسيلينو :أنا الرجل األسعد في العالم
بالنسبة لنا فــي أول نهائي
بـ ـع ــد الـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـن ــد ن ـصــف
النهائي  7م ــرات .هــذا حدث
بفضل الالعبين والجماهير
والـ ـط ــاق ــم ال ـف ـن ــي وعــائ ـل ـتــي.
أنـ ـ ــا الـ ــرجـ ــل األك ـ ـثـ ــر سـ ـع ــادة
ف ــي ال ـع ــال ــم ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
المهني".
وأتــم "هــذه هي كــرة القدم،
بـهــا مـتـغـيــرات كـثـيــرة .الـعــام
ال ـمــاضــي ك ــان رائـ ـع ــا .بــدأنــا
بشكل سيئ ،ولكن بمساعدة
هؤالء الالعبين الذين اتحدوا
م ـ ــع م ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر،
س ـن ـح ــت لـ ـن ــا فـ ــرصـ ــة الـ ـف ــوز
بلقب".
ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع "ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــش"
رصـيــدهــم مــن ه ــذه البطولة

رياضة

م ـي ـس ــي بـ ــالـ ــدفـ ــاع وسـ ـ ـ ــدد ب ــال ـج ــزء
ال ـخــارجــي م ــن قــدمــه ك ــرة رائ ـع ــة في
القائم االيمن لمرمى فالنسيا (.)57
وقلص بعدها ميسي الـفــارق من
مـســافــة قــريـبــة فــي الـمــرمــى الـخــالــي،
بـعــد رأس ـي ــة خـطـيــرة لــانـغـلـيــه ،إثــر
ركنية ابعدها الحارس بصعوبة (،)73
فأصبح أول العب في تاريخ المسابقة
يسجل في  6مباريات نهائية.
وضغط برشلونة وأحكم قبضته
ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة فــال ـن ـس ـيــا ال ـ ــذي أف ـلــت

بمرتداته في الثواني االخيرة ،واهدر
ل ــه ال ـب ــرت ـغ ــال ــي غ ــون ـس ــال ــو غـيــديــش
هــد ف ـيــن مـحـقـقـيــن ( 3+90و،)5+90
ليطلق الحكم صافرته معلنا تتويج
فالنسيا.
وعجز أسـطــورة برشلونة ميسي
ع ــن إح ـ ــراز ل ـقــب ســابــع ف ــي مسابقة
الكأس ،وتعرضت آماله بإحراز كرة
ذه ـب ـي ــة س ــادس ــة ألفـ ـض ــل الع ـ ــب فــي
العالم لضربة غير متوقعة.

بيكيه :كنا نتطلع ألكثر من ذلك
أعــرب جيرارد بيكيه ،مدافع برشلونة ،عن خيبة أمله
عقب خـســارة لقب كــأس الملك السبت على يــد فالنسيا
بنتيجة ( ،)2-1مشيرا إلى أن "تطلعات" فريقه كانت "أكبر
بكثير" ،على الرغم من الفوز بلقب الليغا منذ أسابيع.
وأقر بيكيه في تصريحات للتليفزيون اإلسباني عقب
اللقاء الذي احتضنه ملعب "بينيتو فيامارين"" :لقد كان
عاما طيبا ألننا فزنا بالليغا ،رغم أننا كنا نتطلع ألكثر من
هذا ،سنذهب بهذا المذاق الحلو المر في نفس الوقت ،ألن
الموسم كان من الممكن أن ينتهي بطريقة أفضل بكثير".
ورفض صاحب الـ 32عاما اإلفصاح عن رأيه حول مسألة
استمرار المدرب إرنستو فالفيردي مع البالوغرانا.
وقال في هذا الصدد" :مستقبل المدرب ال يشغلنا ،علينا
أن نقوم بتحليل فــردي وجماعي ،لقد قلناها مــرارا :إننا
نرغب في استمرار المدرب ألنه قدم عمال كبيرا ،ولكنها
قــرارات تخص اإلدارة ،األمــر ال يتعلق بنا ،أمامنا صيف
طويل لتحليل كيفية جعل األمور أفضل".
وح ــول الـلـقــاء ،أع ــرب بيكيه عــن أسـفــه للبداية السيئة
للفريق ،معقبا" :لقد هدد المنافس مرمانا  3مرات وسجل
هدفين .بعد ذلك صنعنا عدة فرص خالل الشوط األول.
ولكني سعيد برد فعل الالعبين ،كانت لدينا فرص عديدة
مثل كرة ميسي في القائم ،ثم الهدف ،لم نستطع التعديل،
على الرغم من الفرص ،يجب أن نهنئ فالنسيا".

بيكيه

يوفيتش يأمل ترك البوندسليغا

إلـ ـ ــى  8أل ـ ـ ـقـ ـ ــاب ،لـ ـي ــواصـ ـل ــوا
مــوسـمـهــم الـمـحـلــي الـنــاجــح
بـ ـع ــد أن أن ـ ـهـ ــوا ال ـل ـي ـغ ــا فــي
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ،وم ــن
ثـ ــم الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
دور مـجـمــو عــات
دوري األبـطــال
فـ ــي ال ـم ــوس ــم
المقبل.
(إفي)

مارسيلينو

ألمح المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الى امكانية ترك فريقه اينتراخت
فرانكفورت االلماني لكرة القدم في نهاية الموسم ،في ظل الحديث عن
محاولة ضمه من ابرز االندية االوروبية.
وقــال يوفيتش الــذي بلغ مع فريقه نصف نهائي ال ــدوري االوروبــي
"يوروبا ليغ" :بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ ،اعتقد ان بطوالت
أخرى تناسب طريقة لعبي.
وتــابــع الــاعــب الـبــالــغ  21عــامــا :بعد الـمـبــاريــات ضــد تشلسي
(االنـكـلـيــزي) وانـتــر (االي ـطــالــي) تــولــد لــدي انـطـبــاع بــان شعوري
سيكون أفضل في البريميرليغ او سيري أ ،تناسبني أكثر طريقة
لعب تلك االندية.
وسـجــل يوفيتش  27هــدفــا ه ــذا الـمــوســم مــع فــرانـكـفــورت في
مختلف المسابقات.
وأردف يوفيتش قائال :في البوندسليغا نمارس الضغط العالي
ونركض كثيرا .مستقبلي مشرع .سأناقشه مع وكيلي قريبا جدا.
وكان فرانكفورت أعلن منتصف أبريل الماضي تثبيت تعاقده
مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي ،على رغم اهتمام أندية
عدة بها أبرزها ريال مدريد اإلسباني.

يوفيتش

بايرن ميونيخ يحرز كأس ألمانيا ويحقق الثنائية

جانب من تتويج بايرن ميونيخ

حقق بــايــرن ميونيخ ،بطل ال ــدوري
األلماني لكرة القدم في المواسم السبعة
األخيرة ،الثنائية بتتويجه بلقب الكأس،
إثــر فــوزه الكبير على اليبزيغ -3صفر،
أمــس األول ،على الملعب األولمبي في
برلين في المباراة النهائية.
وهو اللقب األول لبايرن ميونيخ في
المسابقة منذ  ،2016-2015بقيادة مدربه
السابق اإلسباني جوسيب غوارديوال
ع ـل ــى حـ ـس ــاب ب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد
بركالت الترجيح.
في المقابل ،فشل مدرب اليبزيغ رالف
رانغنيك فــي التتويج بلقب المسابقة
لـلـمــرة الـثــانـيــة بـعــد األول ــى ع ــام ،2011
عندما كان مدربا لشالكه.
وشـ ـه ــدت تـشـكـيـلــة ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
ع ــودة ح ــارس مــرمــاه الـعـمــاق مانويل
نــويــر بـعــد غـيــاب مـنــذ منتصف أبــريــل
الماضي ،بسبب إصابة في ربلة السابق
تعرض لها خالل مباراة ضد فورتونا
دوسلدورف في الدوري (.)1-4
وأب ـ ـ ـقـ ـ ــى كـ ــوفـ ــاتـ ــش عـ ـل ــى ال ـث ـن ــائ ــي

"روبيري" الهولندي الطائر أريين روبن
والفرنسي فــرانــك ريبيري على مقاعد
ال ـ ـبـ ــدالء ،م ـف ـضــا عـلـيـهـمــا الـجـنــاحـيــن
س ـ ـيـ ــرج غ ـ ـنـ ــابـ ــري وال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي اآلخ ـ ــر
كينغسلي كــومــان ،قبل أن يــدفــع بهما
مكانهما في الدقائق األخيرة.
وكان العبا الوسط ليون غوريتسكا
والكولومبي خاميس رودريـغـيــز أبــرز
الغائبين عن التشكيلة البافارية بداعي
اإلصابة.
وكاد اليبزيغ يفتتح التسجيل مبكرا
ب ـض ــرب ــة رأسـ ـي ــة ل ـل ــدن ـم ــارك ــي يــوســف
بــولـســن ،أبـعــدهــا ال ـح ــارس نــويــر بيده
فارتطمت بالعارضة ،قبل أن يشتتها
ال ــدف ــاع ( ،)11وتــدخــل ال ـمــدافــع يــوشــوا
كـيـمـيـتــش ف ــي تــوق ـيــت م ـنــاســب لقطع
ان ـف ــراد تـيـمــو فـيــرنــر واب ـع ــد ال ـك ــرة الــى
ركنية (.)24
ونجح بايرن ميونيخ في أول هجمة
ح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـيــل عـبــر
ليفاندوفسكي بضربة رأسية من نقطة
الجزاء ،إثر تمريرة عرضية من المدافع

النمساوي دافيد أالبا تابعها على يمين
الحارس المجري بيتر غوالتشسي (.)29

كومان يهدر فرصة
وأهدر كومان فرصة التعزيز ،عندما
ت ـل ـق ــى كـ ـ ــرة خ ـل ــف ال ـ ــدف ـ ــاع مـ ــن مــاتــس
هوملس ،فتوغل داخل المنطقة وراوغ
الحارس ولعبها بيمناه أبعدها المدافع
الفرنسي ابراهيما كوناتيه في توقيت
مناسب الى ركنية (.)42
وأنـقــذ غوالتشسي مــرمــاه مــن هدف
محقق بإبعاده بقدمه اليسرى كرة من
مـســافــة قــريـبــة لهوملس ال ــى ركـنـيــة لم
تثمر (.)45
وأنقذ نوير فريقه من هدف التعادل
مطلع ال ـشــوط ال ـثــانــي ،عـنــدمــا تصدى
الن ـفــراد الـســويــدي إمـيــل فــوسـبــرغ بعد
تمريرة خلف الدفاع من كوناتيه (،)48
ثم تصدى لكرة من مسافة قريبة لفيرنر
( ،)49وأخرى لبولسن من زاوية صعبة
(.)52

وح ــذا ح ــذوه غــوالتـشـســي بتصديه
لتسديدة خادعة من غنابري من مسافة
قــريـبــة ( ،)55وأخ ـ ــرى لـلـيـفــانــدوفـسـكــي
مــن داخــل المنطقة على دفعتين (،)56
وأبعد نيكالس سوله كرة قوية لفيرنر
من مسافة قريبة من باب المرمى (.)57
وكاد هوملس يفعلها عندما انطلق
بــال ـكــرة م ــن مـنـتـصــف الـمـلـعــب ق ـبــل ان
يسددها قوية من خارج المنطقة أبعدها
غوالتشسي ( ،)61وأهدر ليفاندوفسكي
فــرصــة سهلة اث ــر تـمــريــرة عــرضـيــة من
غـنــابــري تابعها بــرأســه بـجــوار القائم
األيمن (.)68
وأضاف كومان الهدف الثاني عندما
اس ـت ـغــل كـ ــرة داخ ـ ــل الـمـنـطـقــة فـتــاعــب
بــالــدفــاع وســددهــا قــويــة بيسراه داخــل
ال ـم ــرم ــى ( ،)78وخ ـت ــم لـيـفــانــدوفـسـكــي
ال ـم ـهــرجــان ع ـنــدمــا اس ـت ـغــل ك ــرة خلف
ال ــدف ــاع مــن كيميتش فــانـطـلــق بسرعة
وتـخـلــص م ــن ال ـمــدافــع الـفــرنـســي داي ــو
اوبــام ـي ـكــانــو ،وت ــوغ ــل داخـ ــل المنطقة
ولعبها ساقطة داخل المرمى (.)86
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أزمة مجلس
الشورى )6( ١٩٢١

أ .د .غانم النجار

في التاريخ ال توجد مسلمات مطلقة ،فهي قد ال تصمد
أمــام باحث رصين موضوعي .للتاريخ مساراته المطلوب
ً
ً
استجالء للحقيقة وليس انتصارا لرأي أو فكر
الكشف عنها
أو رؤية أو عقيدة.
في بداية  ١٩٢١كان التوجه لتشكيل هيئة استشارية مع
الشيخ ســالــم الـمـبــارك مــن  ٦أشـخــاص ،منهم الشيخ أحمد
الجابر .توفي الشيخ سالم فجأة ،فتغير المسار ،واجتمع
المجتمعون بديوان ناصر يوسف البدر ،وتمخضت عن ذلك
عريضتان ،اتجهتا إلى أبعد من مجرد هيئة استشارية ،ولكن
البداية بفكرة مؤسسية اتخاذ القرار.
عندما ظهرت للعلن العريضة "األولى" ،بعد غياب طال ٨٩
ً
عاما ،والتي طالبت األسرة الحاكمة بإنشاء مجلس شورى،
ً
ً
أضافت بعدا جديدا لمعنى الحراك المنظم ،ولكنها تركت
العديد من األسئلة المفتوحة.
يلخص د .خليفة الوقيان مالحظاته على العريضتين "بأن
الوثيقة األولى مؤرخة بـ  ١٥جمادى اآلخرة ١٣٣٩هـ ،أما الثانية
ً
فغير مؤرخة ،كما أن األولى تضم  ٢٤اسما يبدو أن معظمهم
من الحي القبلي ،أما الوثيقة الثانية فتضم  ٨أسماء يبدو
أن معظمهم إن لم يكن كلهم من الحي الشرقي ،كما يالحظ
أن اسم محمد شمالن تم ذكره في الوثيقتين ،كما أن هناك
ً
اختالفا في نص المادة الثالثة كما أسلفنا".
وعلى الرغم من ترشيح العريضة لثالثة شيوخ هم أحمد
الجابر وعبدالله السالم وحمد المبارك ،والتي يبدو أنها
ً
كانت منطلقا لجزء من المادة الرابعة من دستور  ،١٩٦٢فإن
البعض توجه إلى أحمد الجابر حسب خالد العدساني في
مذكراته غير المنشورة بنقل د .خليفة "أن رجــال الحاشية
أسرعوا لمقابلة الشيخ أحمد قبلهم ليكشفوا له ما أجمع
عليه الكويتيون ،وينصحوه بالموافقة على تلبية مطالبهم
كيال يبايعوا ابن عمه الشيخ عبدالله السالم ،الحاكم المؤقت...
وقالوا له فيما قالوا ال يهمك أمــر الكويتيين ،فسوف تدب
الخالفات بينهم ،ويتنازعون أمرهم ،و"يصفى" لك بعد ذلك
كل شيء ،ولقد صدق حدسهم ،وأقيم المجلس االستشاري
في عام  ،١٩٢١غير أنه لم يحقق اآلمال المعقودة عليه ألسباب
ً
عديدة لعل أهمها أنه كان معينا".
وبــالـفـعــل فـقــد دب ــت الـخــافــات بـيــن األع ـضــاء و"تـفــركــش"
المجلس ،فلم تكن تنظمه لوائح وال هيكل تنظيمي ،إال أنه
في السياق التاريخي ليس هذا هو المهم ،فاألهم الطريقة
التي جاء بها المجلس للوجود ،ضمن سياق تدريجي ،وخلق
نموذج لالعتراض السلمي الناجز ،لتحريك األمور الراكدة.
نعم ،فشل مجلس الشورى  ١٩٢١في تحقيق المراد منه ،ولكنه
صار بذرة ،لك أن تسقيها وترعاها ،فتنبت نبتة طيبة ،وإال
فيباب وخراب ونبات ال يسمن وال يغني من جوع ،والشواهد
ً
على ذلك كثيرة ،ربما مؤشر ذلك ما نعايشه من تراجع حاليا
بما يسمى مجلس األمة ،والحكومة .وللحديث بقية.

ّ
يعني ...نطيعهم ول ال
الظاهر أنه حتى األطباء والعلماء مو
راسيين لهم على ْ
بر!
ً
خمسون عاما وهم ينصحوننا نحن
المتابعين لكل ما هو صـحــي ...وبناءً
عـلــى نصيحتهم بــاإلك ـثــار م ــن تـنــاول
ً
عـصــائــر الـفــواكــه ال ـطــازجــة ،خصوصا
ع ـص ـيــر ال ـب ــرت ـق ــال ألن ـ ــه ي ـح ـت ــوي عـلــى
فيتامين  Cوعلى مواد مضادة لألكسدة،
وأن ــه يغنيك عــن الـمـشــروبــات الـغــازيــة
الـ ـت ــي تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى الـ ـسـ ـك ــر ،وي ـجــب
تجنبها ألنها تقصر العمر.
اآلن وفــي بحث جــديــد مــن جامعتي
أميروي وكورنيل في أميركا ،منشور في
العدد األخير للمجلة الطبية األميركية،
تبين أن استهالك المشروبات الغازية

ً
سمكة قرش تقتل رجال في هاواي
ذك ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـيــة فــي
والي ــة ه ــاواي األمـيــركـيــة ،الليلة
قبل الماضية ،أن رجال يبلغ 65
عاما توفي بعدما تعرض للعض
م ــن سـمـكــة ق ــرش قـبــالــة جــزيــرة
ماوي في الوالية.
ونقلت محطة "ه ــاواي نيوز
نـ ــاو" ع ــن م ـســؤولـيــن قــول ـهــم إن
ال ــرج ــل ،وه ــو م ــن كــالـيـفــورنـيــا،
تـعــرض للعض أث ـنــاء سباحته
عـ ـل ــى بـ ـع ــد نـ ـح ــو  55مـ ـت ــرا مــن

درايش
د .ناجي سعود الزيد

المحالة بالسكر أكثر من  10في المئة
م ــن ال ـط ــاق ــة ب ــال ـي ــوم س ـي ـن ـقــص الـعـمــر
بمعدل  11فــي المئة ،بينما استهالك
عصير البرتقال الطازج بنفس الكمية
من السعرات الحرارية يزيد من فرص
الموت أكثر من  24في المئة.
وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة أج ـ ــري ـ ــت عـ ـل ــى 13.400
ش ـخ ــص وب ـ ــزي ـ ــادة ت ــزي ــد ع ـل ــى oz 12
ً
أي  350م ـل ـي ـم ـت ــرا ب ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــوم ...إال أن
استنتاجاتهم فــي رأي عـلـمــاء آخــر يــن
ّ
علقوا على البحث أن استهالك العصائر
ً
الطازجة يوميا بما ال يزيد على الحد
المعقول مفيد ،وليس به ضرر ...أي إذا
ً
كان االستهالك في حدود  150مليمترا.
ً
وهناك أيضا بحوث عدة تناقض ما

ينصح به األطباء وما نصحوا به خالل
ً
فترة خمسين عاما ...يعني إذا أطعناهم
مشكلة وإذا "لبسناهم" مشكلة ...ولكن
ي ـب ـقــى ال ـع ـل ــم والـ ـتـ ـج ــارب ه ـم ــا ال ـل ــذان
يحددان للبشر سلوكهم الغذائي ،حتى
وإن اكـتـشــف الـعـلـمــاء خـطــأ ذل ــك ،فإنه
باإلمكان تالفي السيئ من السلوكيات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة إذا ك ـ ــان األطـ ـ ـب ـ ــاء أن ـف ـس ـهــم
متابعين لألحدث في العلم والطب.

ّعبارة دنماركية صديقة للبيئة

مـنـطـقــة شــاطــئ كــانــابــالــي على
الساحل الغربي لجزيرة ماوي.
ُ
وأج ـ ــري ـ ــت ع ـم ـل ـيــة اإلنـ ـع ــاش
ال ـق ـل ـب ــي ال ـ ــرئ ـ ــوي ل ـل ــرج ــل بـعــد
إحـضــاره إلــى الشاطئ ،لكنه لم
يستجب لعملية اإلنعاش ،وفقا
للتقارير.
ولـ ـ ــم يـ ـت ــم الـ ـكـ ـش ــف عـ ــن اس ــم
الرجل ،ووضعت الفتات التحذير
من سمكة القرش في المنطقة.
(د ب أ)

أص ـ ـب ـ ـحـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــن ،الـ ـت ــي
تعمل بالمحركات الكهربائية
والهجين ،في بــؤرة االهتمام
ً
أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ،ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ال ـ ـجـ ـهـ ــود
المتزايدة للحد من االنبعاثات
المسببة لـظــا هــرة االحتباس
الحراري العالمي.
وتـسـتـعــد ش ــرك ــة لـخــدمــات
المالحة البحرية في الدنمارك
ً
حــالـيــا لتدشين عـ َّـبــارة تعمل
بــال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة بشكل

كـ ـ ــامـ ـ ــل ،لـ ـتـ ـنـ ـض ــم ب ـ ــذل ـ ــك إلـ ــى
أسـ ـ ـط ـ ــول الـ ـسـ ـف ــن ال ـص ــدي ـق ــة
للبيئة في أوروبا.
وتستطيع َّ
العبارة الجديدة
الـتــابـعــة لـشــركــة "ك ــوم ــون" أن
ً
ت ـق ـطــع م ـســافــة ع ـشــريــن مـيــا
ً
بـحــريــا مــن دون الـحــاجــة إلــى
إعادة شحن.
(د ب أ)

«بالنك وايت» ...األول في حرب «الوسائد»

السدرة وجناح
الطفل

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ّ
دخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ...وتـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــي
ّ
ْ َ َ
ـجـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــت ...دخـ ـ ـ ـ ــن ب ـ َـع ــد
وإن مـ ـ ــا انـ ـ ـ ـ
ّ
ّ
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــي
ْ َ
وا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر إذا انـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ــد
أ د ر ي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــز نـ ـ ـ ـ ـ ــك د ا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــي
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه ب ـ ـ ـعـ ـ ــد!
ّ
حـ ـ ـل ـ ــي
وإن رنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرا ب ِ
ّ
بـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـلـ ـ ــد
أرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــا واعـ ـ ـ ـ ـ ِـت ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــي
َ
َ
ويـ ـ ـ ـن ـ ـ ــش ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا الـ ـ ـج ـ ــل ـ ــد
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى والـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ــي
وص ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــري الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـ ـ ـ ـ ــال وصـ ـ ـم ـ ــد
ي ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــري وش س ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ــت لـ ــي
َ
ظـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــي و ال ق ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي و ر د ؟ !
ّ
و إ ن حـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ى و لـ ــي
فـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ُر َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى "ف ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل" ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــد
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ــه أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ...ع ـ ـ ــدد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أبـ ـ ـ ـ ـ ــد
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ــي
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ـ ـ ــا َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــره ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــد:
بـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ــر لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوم ت ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــه ل ـ ــي
"ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك" يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ولـ ـ ـ ـ ـ ــد
ويبچي الطفل "مالي ولي"
"م ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ...م ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي ول ـ ـ ـ ـ ــي"
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو راض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـفـ ـ ـهـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــي أب ـ ـ ـ ـ ــد!
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــدره أعـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــي
وغـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـنـ ـ ــد
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــاري وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ــي
َّ
َ
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ـل جـ ـ ـل ـ ــي
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
مـ ـ ـ ـ ــن "ت ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــة ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرم ـ ـ ـ ـ ـ ــه" ان ـ ـ ــول ـ ـ ــد
ـل
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ـ ِ
تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــد وال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب حـ ـ ـص ـ ــد
ّ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــي
ّ
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل غـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــي ألح ـ ـ ـ ــد
ال ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــه ...يـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ان ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـك ـ ـ ــد؟!
وال ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـمـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ْ
ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــي
َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـددَ ...مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدد ....ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيَ ....م ـ ـ ـ ـ َـدد

وفيات
عيسى محمود عيسى إسماعيل

ً
 58عاما ،شيع ،الرجال :المسايل ،مسجد سيد حسن الزلزلة،
ق ،5ش  ،530النساء :صباح السالم ،ق ،5ش ،1جادة  ،15م،19
ت99931696 ،99696630 ،66111614 ،90949644 :

فاضل حمزة عباس جراغ

ً
 66عاما ،شيع ،الرجال :الدعية ،حسينية أبوالفضل العباس،
ديوان الصفار ،النساء :العدان ،ق ،1ش ،47م ،3ت،99712175 :
99059028

جمعة سالم عنبر عبدالله

ً
 77عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :العيون ،ق،2
ش ،7م ،149ت65959789 ،97955131 :

لطيفة ابراهيم عبداللطيف القالف

أرملة عبداللطيف احمد القالف
ً
 77عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء:
حسينية بوشهري ،الشعب ،ت60063205 :

مواعيد الصالة

يشتهر اليابانيون بالحرص على
األس ـ ّـرة
النظام ،السيما عند ترتيب ِ
في الصباح ،لكن قواعد السلوك هذه
ذهبت أدراج الرياح خالل منافسات
الـتــأهــل لبطولة غـيــر م ـع ـتــادة ،وهــي
معركة الوسائد.
وأق ـي ـمــت الـمـنــافـســات ام ــس األول
في مدينة إيتو الصغيرة التي تبعد
نحو  150كيلومترا جنوب العاصمة

طوكيو ،حيث شاركت فرق من شتى
أنحاء المنطقة للتنافس في الحدث
الذي أصبح من أكثر الفاعليات غرابة
في اليابان منذ عام .2013
وتعتمد اللعبة التي بــدأهــا طلبة
ف ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس ال ـث ــان ــوي ــة بـمـقــاطـعــة
شيزوكا على تقليد قديم وهو القتال
بــالــوســائــد ف ــي غ ـيــاب رق ــاب ــة الـكـبــار
من األهل أو المعلمين أثناء المبيت

ع ـن ــد األصـ ــدقـ ــاء أو خـ ــال ال ــرح ــات
المدرسية.
وتـ ـ ـب ـ ــدأ ال ـل ـع ـب ــة ب ـخ ـم ـس ــة الع ـب ـيــن
ي ـت ـظ ــاه ــرون ب ــأن ـه ــم "ن ــائـ ـم ــون" تـحــت
األغطية على فراش ياباني تقليدي إلى
أن تنطلق صفارة البدء فيقفزوا واقفين
فجأة ليبدأ التراشق بالوسائد.
وعلى غرار ألعاب مثل الشطرنج ،فإن
الهدف من اللعبة هو حماية "الملك" في

كل فريق من اإلصابة بالوسائد ،بينما
يحاول أفراد الفريق إصابة ملك الفريق
المنافس خــال أش ــواط مــن دقيقتين،
وي ـم ـك ــن ل ــاع ــب واحـ ـ ــد م ــن ك ــل فــريــق
استخدام غطاء السرير كدرع للحماية.
وضمت هذه المنافسة اإلقليمية 16
ً
فريقا فــي محاولة للتأهل للمسابقة
الوطنية التي ستقام في فبراير المقبل،
وفاز بالمنافسات فريق "بالنك وايت"
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الـ ــذي يـضــم بـيــن أف ـ ــراده ثــانــي أصـغــر
المتنافسين بعمر تسع سنوات.
وكانت جائزة الفريق مجموعة من
الـمـنـتـجــات الـمـحـلـيــة ،ل ـكــن األهـ ــم هو
تأهله للبطولة التي تقام على مستوى
البالد العام المقبل.
(رويترز)
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