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األمير يضع األمة أمام تحدياتها

«العالم اإلسالمي يواجه استحقاقات تاريخية ومصيرية البد من الوفاء بها»
«إفساح المجال لجهود احتواء التصعيد
للنأي بمنطقتنا عن الصدام»

«المكانة العالمية لدولنا ال تبعث على
االرتياح ...واألرقام مفزعة ومؤلمة»

«تحكيم العقل والحكمة للحفاظ على
المصالح العليا للدول اإلسالمية»

ً
● القمة تدعم إجراءات السعودية لحماية إمدادات النفط ...وتضع شروطا على «صفقة القرن»
في كلمة شاملة تضع األمة اإلسالمية أمام
تحدياتها ،فتح فيها سموه أغلب الجراح التي
يـئــن مـنـهــا ج ـســد ه ــذه األم ـ ــة ،واألزمـ ـ ــات الـتــي
تعصف بمكانتها ،قال سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد إن دول العالم اإلسالمي بأسرها
تمر بظروف بالغة الدقة والخطورة وتحديات
ً
غير مسبوقة ،مبينا أن ا لــو تـيــرة المتسارعة
للتصعيد الذي تشهده المنطقة تنبئ بتداعيات
خطيرة على هذه األمة واستقرارها ،مما يدعو
إلى ضــرورة التعامل مع األوضــاع المستجدة
بأقصى درجات الحيطة والحذر.
وأك ــد سـمــوه ،فــي كلمته أم ــام الـ ــدورة الـ ـ 14
للقمة اإلسالمية ،التي انعقدت ليل الخميس-
الجمعة بمدينة مكة المكرمة ،برئاسة خــادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،

وزير السياحة اللبناني لـ ةديرجلا:.
نراهن على نجاح «إصالحات المطار»

ً
«الجواب على المشاكل في افتتاح التوسعة غدا»
اللبناني أوادي ــس كيدانيان ُإنــه يراهن
● بيروت  -ةديرجلا
•

ً
تفاعال مع ما نشرته «الجريدة» على
ص ـفـحـتـهــا األول ـ ـ ــى ف ــي عـ ــدد الـخـمـيــس
الماضي حــول المشاكل الـتــي يعانيها
مطار بيروت الدولي ،قال وزير السياحة

على نجاح اإلصالحات التي نفذت لعدم
تـكــرار األخـطــاء واألزم ــات الـتــي شهدها
المطار.
وأك ــد كـيــدانـيــان ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أمــس،
أن «الـ ـج ــواب عـلــى كــل مــا أثـيــر 02

ً
ض ــرورة السعي إلفـســاح المجال واسـعــا أمــام
الجهود الهادفة إلى احتواء التصعيد والنأي
بمنطقتنا عن التوتر والصدام ،مع تحكيم العقل
والحكمة للحفاظ على المصالح العليا وأمن
الشعوب وسالمتها.
وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن أسـ ـف ــه ل ـم ــا ت ـع ـي ـشــه األمـ ـ ــة مــن
أوضــاع صعبة ،إذ إن مكانتها العالمية وفق
اإلحصائيات ال تبعث على االرتياح ،حيث إن
 %37منها تحت خط الفقر ،و %61من نازحي
العالم هم من دول إسالمية ،و %40من سكان
العالم اإلسالمي أميون ،ومتوسط البطالة فيه
ً
يتجاوز  ،%7معقبا بــأن «تلك األرق ــام مفزعة
ومؤلمة وتدعونا إلى الوقوف أمامها والعمل
ب ـكــل ال ـج ـهــد لـتـفـعـيــل آل ـي ــات عـمـلـنــا الـتـنـمــوي
وتحقيق طموحات أبناء األمة».
02

محليات

٠٤
آالف المصلين أحيوا ليلة
الـ  27في المسجد الكبير

اقتصاد

١٢
الخرافي :االبتكار يمنحنا
قدرات في استخدام
الخدمات الرقمية لتحقيق
النمو واالشتمال

البرميل الكويتي ينخفض
 3.33دوالرات
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.33
دوالرات ،فــي ت ــداوالت أمــس األول ،ليبلغ 64.17
ً
دوالرا م ـق ــا ب ــل  67.50ف ــي تـ ـ ـ ــداوالت ا لـخـمـيــس
ً
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،هبطت أسعار النفط
 %3مساء الجمعة ،وسجلت أكبر خسارة شهرية
فــي ستة أشـهــر ،بعد أن ّ
أجــج الرئيس األميركي
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دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب الـ ـت ــوت ـ
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اإلمساك 3:0٥
اإلفطار 6:4٣

دوليات

٢٤
األمير وخادم الحرمين في القمة اإلسالمية بمكة المكرمة

ترامب يدعم جونسون
ويسيء لماركل عشية
زيارته لبريطانيا

ةديرجلا

•
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«المدنية» :أصدرنا  200ألف بطاقة للوافدين خالل رمضان
«التحديث اآللي المباشر للبيانات سيكون دون أي تدخل بشري من خالل الربط مع شؤون اإلقامة»
محمد الجاسم

ضرورة
تحمل الوافد
مسؤولية
التحقق من
البيانات على
ثالث مراحل
لتفادي أي
خطأ

كـشــف الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات الـمــدنـيــة
مساعد العسعوسي ،أن الفترة
ً
الحالية تشهد جـهــودا حثيثة
وأع ـ ـ ـبـ ـ ــاء ت ـت ـح ـم ـل ـهــا ال ـه ـي ـئ ــة،
لـتـصـحـيــح إرث م ــن أخ ـط ــاء لم
تــرت ـك ـب ـهــا ت ــراك ـم ــت ع ـل ــى م ــدار
س ـنــوات فــي ب ـيــانــات الــوافــديــن
بأنظمة اإلقامة بوزارة الداخلية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـسـ ـع ــوس ــي ،فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إلـ ـ ـ ــى أن
"الـهـيـئــة تـسـعــى جــاهــدة لخلق
ق ــاع ــدة ب ـي ــان ــات صـحـيـحــة عن
الوافدين بالدولة ،موضحا أنه
فــي الـســابــق كــانــت أهــم بيانات
مـ ـلـ ـص ــق اإلق ـ ــام ـ ــة ه ـ ــو ت ــاري ــخ
ان ـت ـهــائ ـهــا ،أمـ ــا ب ــاق ــي ب ـيــانــات
المقيم فمرجعها الجواز نفسه،
و"لذلك لم تتم مراجعة البيانات
بدقة ،خصوصا االســم العربي
والــاتـيـنــي ،ورق ــم ال ـجــواز ،مما
تسبب في خلق قاعدة بيانات
غير دقيقة في أنظمة اإلقامة".
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ــدن ـي ــة أمـ ــس،
إصدار وتسليم  200ألف بطاقة
لـلــوافــديــن خ ــال شـهــر رمـضــان
الـمـبــارك ،مضيفة أنها تستقي

ب ـ ـيـ ــانـ ــات اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة وت ـف ــاص ـي ــل
ال ـج ــواز مــن خ ــال الــربــط اآللــي
والتحديث المباشر مــع وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وه ـ ــذا م ــا ن ـت ــج عـنــه
حــر كــة تصحيحية شاملة لكل
بياناتهم فــي نظم المعلومات
المعتمدة.
وق ــال العسعوسي لــ"كــونــا"،
إن الهيئة تعمل جاهدة لخلق
ق ـ ــاع ـ ــدة ب ـ ـيـ ــانـ ــات س ـل ـي ـم ــة عــن
الـ ــوافـ ــديـ ــن فـ ــي أنـ ـظـ ـم ــة وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة م ـب ـي ـنــا أن ال ـب ـطــاقــة
المدنية هي مرآة لما يتم إدخاله
في بيانات اإلقامة.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن إ ط ـ ـ ـ ــاق
م ـشــروع إل ـغــاء مـلـصــق اإلقــامــة
واالس ـت ـع ــاض ــة ع ـنــه بــالـبـطــاقــة
المدنية أسوة بما قامت به أكثر
مــن دول ــة خليجية ي ـهــدف إلــى
اختصار اإلجراءات.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـتـ ـح ــدي ــث اآللـ ــي
ال ـم ـب ــاش ــر ل ـب ـي ــان ــات ال ــواف ــدي ــن
فــي نـظــام الـمـعـلــومــات المدنية
سيكون دون أي تــدخــل بشري
من خالل الربط اآللي مع نظام
ً
شــؤون االقامة تمهيدا إلصدار
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة فـ ـ ــور دف ــع
رســوم ـهــا م ــن خ ــال ال ـخــدمــات

«األبحاث» دعا لوقف األنشطة
البشرية الملوثة للمياه الجوفية
أك ـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـم ــرك ــز أبـ ـح ــاث ال ـم ـيــاه
د .محمد الراشد أهمية مشروع "تقييم كميات ونوعية
المياه الجوفية المتدفقة تحت سطح البحر بالكويت
باستخدام النظائر المشعة" في دراســة حركة المياه
الجوفية لحمايتها من اي تلوث محتمل.
وقــال الراشد لـ"كونا" أمس األول ،إن مركز أبحاث
المياه التابع لمعهد الكويت لألبحاث العلمية أنجز هذا
المشروع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ً
مضيفا أن فترة دراس ــة المشروع استمرت سنتين
ونصف السنة منذ يناير  2016حتى يونيو 2018
ً
وأنها من الدراسات المهمة نظرا إلى موقع الكويت على
الخليج العربي إذ تتطلب دراسة حركة المياه الجوفية
وتدفقها تحت سطح البحر.
وأوضح أن المياه الجوفية الموجودة في المكامن
الساحلية ع ــادة لها مـســارات مـحــددة عبر الطبقات

المختلفة لتصب في النهاية في البحار أو المحيطات
القريبة منها ،وهــو ما يعرف بظاهرة تفريغ المياه
ً
الجوفية البحرية الفتا إلــى ضــرورة اقامة مثل هذه
الدراسات لحماية المياه الجوفية.
من جهته أشار مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا
بمركز أبحاث المياه الدكتور يوسف الوزان في تصريح
مماثل إلى الحاجة ماسة إلجــراء دراســات تفصيلية
مكثفة تتناول ميزان المكونات الغذائية للوصول إلى
فهم أفضل لكميات تلك المغذيات والدور الذي تلعبه
حركة المياه الجوفية في انتقالها.
وأكد الوزان ضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من
تلوث المياه الجوفية ووقف االنشطة البشرية السلبية
واتخاذ سياسات فعالة إلدارة المياه للتقليل من فرص
انتقال الملوثات إلى البيئة البحرية.

مساعد العسعوسي

اإللكترونية.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
ال ـض ـخــم ي ـت ـعــامــل م ــع شــريـحــة
كبيرة تمثل ثلثي المجتمع إذ
يـتـجــاوز ع ــدد الــوافــديــن فـيــه ال ـ
ً
ً
 3.2ماليين نسمة تقريبا ،مشيرا
إ ل ــى أن الهيئة تتعامل مــع 13
ألف طلب إصدار وتسليم بطاقة
ً
مدنية يوميا.

مراحل التحقق
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة تحمل
ال ــواف ــد مـســؤولـيــة الـتـحـقــق من

ال ـب ـي ــان ــات ع ـل ــى ث ـ ــاث م ــراح ــل
األولـ ـ ـ ـ ــى عـ ـن ــد طـ ـب ــاع ــة نـ ـم ــاذج
اإلقـ ــامـ ــة وم ــراجـ ـع ــة ال ـب ـي ــان ــات
المطبوعة على النموذج بدقة
قـبــل تقديمها لـمــوظــف شــؤون
اإلق ــام ــة أم ــا ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
فهي التحقق من بيانات إيصال
اإلقامة عند تسلمه من موظف
ش ـ ــؤون اإلق ــام ــة وع ـ ــدم ال ـت ــردد
ف ــي ط ـلــب الـتـصـحـيــح ف ــي حــال
وجود خطأ في االسم العربي أو
الالتيني أو رقم الجواز.
وأضاف أن المرحلة األخيرة
تـتـمـثــل ب ــال ــدخ ــول ع ـلــى مــوقــع
الـهـيـئــة لطلب إصـ ــدار البطاقة
ال ـم ــدن ـي ــة إذ ت ـظ ـهــر ال ـب ـي ــان ــات
واالســم الالتيني ورقــم الجواز
ق ـ ـبـ ــل دفـ ـ ـ ــع رسـ ـ ـ ـ ــوم اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدار،
ً
م ــوض ـح ــا أن ال ـ ـتـ ــزام ال ـم ــراج ــع
ب ـخ ـط ــوات ال ـت ـح ـقــق م ــن صحة
الـ ـبـ ـي ــان ــات ي ــوف ــر ع ـل ـي ــه ت ـك ــرار
مراجعة وزارة الداخلية والهيئة
العامة للمعلومات المدنية.
ً
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم أخـ ـي ــرا
تــرك ـيــب اج ـه ــزة ق ـ ــراءة ال ـج ــواز
ً
آل ـيــا فــي مــراكــز ش ــؤون اإلقــامــة
بوزارة الداخلية وذلك لمعالجة
أخطاء إدخال بيانات الجوازات

للوافدين لكنها ال تعالج جميع
األخطاء وتستوجب المراجعة
وال ـ ـتـ ــأكـ ــد مـ ــن م ــوظ ــف شـ ــؤون
اإلقامة.
وح ـ ــول س ـبــب االزدحـ ـ ـ ــام في
ال ـه ـي ـئ ــة أوض ـ ـ ــح ال ـع ـس ـعــوســي
أن الــزحـمــة هــي نتيجة حتمية
ل ـ ــادخ ـ ــال الـ ـخ ــاط ــئ ل ـب ـي ــان ــات
اإلقامة للوافد مما يضطر الوافد
إلى مراجعة الهيئة للتصحيح
وإصدار بطاقة مدنية أخرى.
وأك ـ ــد ال ـع ـس ـع ــوس ــي أن ـ ــه تــم
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى االزدحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
وال ـت ـخ ـف ـيــف ع ـلــى الـمــراجـعـيــن
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة س ـ ــاع ـ ــات الـ ـعـ ـم ــل فــي
رمضان.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذه ال ـج ـه ــود
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة أثـ ـم ــرت إص ـ ــدار
وتسليم أكثر من  200ألف بطاقة
خـ ـ ــال ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان إض ــاف ــة
الــى االنتهاء الكامل من جميع
المعامالت المسلمة للهيئة عبر
القنوات المختلفة ســواء كانت
من خــال المغلف أو الخدمات
اإللكترونية.

العقيل :ال صحة لتوفير 1200
وظيفة للمصريين في الكويت
• محمد الجاسم
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة مــريــم
ا ل ـع ـق ـي ــل ،أ مـ ــس األول ،أن مــا
أثـ ـي ــر ف ــي وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي بشأن توفير 1200
وظيفة للمصريين في الكويت
"خـبــر غير صحيح وع ــار من
الصحة".
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــل ف ــي
تـصــريــح صـحــافــي أن الهيئة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ال
تـ ـت ــدخ ــل ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن ش ــرك ــات
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وال تطلب
م ـن ـه ــا اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام عـ ـم ــال ــة مــن
ج ـن ـس ـي ــة م ـع ـي ـن ــة ،ق ــائـ ـل ــة إن
"سوق العمل مفتوح أمام كل
ال ـش ــرك ــات الخ ـت ـي ــار الـعـمــالــة
التي تناسبها سواء من حيث
المؤهالت المطلوبة أو األجور
التي تدفع لها".
واكدت انه ال يحق ألي جهة
تحديد عدد الوظائف المتاحة
ألي ج ـن ـس ـيــة م ـع ـي ـنــة و"ه ـ ــذا
ح ـ ــق فـ ـق ــط لـ ـص ــاح ــب ال ـع ـمــل
فــي تـحــديــد ال ـعــدد المطلوب
مــن احتياجه للعمالة حسب
ضـ ــوابـ ــط تـ ـق ــدي ــر االحـ ـتـ ـي ــاج

مريم العقيل

والجنسيات المسموح فيها
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ح ـســب
اإلجراءات والقوانين المعمول
بها بالدولة".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـعـ ـقـ ـي ــل أن كــل
صــاحــب عـمــل يتحمل رســوم
ال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـح ــي لـعـمــالـتــه
ولـ ـي ــس ألي جـ ـه ــة خ ــارج ـي ــة
الحق بأن تطالب بإسقاط أو
تخفيض رسوم معينة لما فيه
تدخل بسيادة الدولة.

معالجة إلغاء  3آالف ًتذكرة سفر عبر مكتب مخالف

الراجحي لـ ةديرجلا• :حذرنا مرارا من التعامل مع المواقع غير الرسمية
الشايع لـ ةديرجلا• 500 :شكوى من متضررين خالل  4أيام فقط
• يوسف العبدالله
كشف مدير إدارة النقل الجوي باإلدارة
العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي،
ً
أن "الـطـيــران الـمــدنــي" تعمل على حاليا
على معالجة إلغاء أكثر من  3آالف تذكرة
سفر لمواطنين ومقيمين داخل الكويت
ع ـب ــر م ـك ـت ــب ح ـ ـجـ ــوزات ك ــوي ـت ــي خــالــف
التعليمات الخاصة بسوق النقل الجوي
من خالل إصدار تذاكر عبر التنسيق مع
مكتب تجاري للحجوزات خــارج البالد،

الذي سرعان ما ألغى تلك التذاكر ،بعد أن
واجهته مشاكل مالية مع االتحاد الدولي
للنقل الجوي (أياتا).
وقال الراجحي لـ"الجريدة" ،إن "الطيران
الـ ـم ــدن ــي" ط ـل ـبــت م ــن ال ـم ـك ـتــب الـمـحـلــي
الـمـخــالــف عـمــل ت ـســويــات وتـعــويـضــات
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن ،وعـ ـ ـ ــدم إربـ ـ ـ ـ ــاك رح ـ ــات
سـفــرهــم ،خـصــوصــا مــن هــم عـلــى موعد
قريب خالل األيام القادمة ،لتفادي إلغاء
ً
رحــاتـهــم ،مبينا أن "ال ـط ـيــران الـمــدنــي"
ً
ً
ح ــذرت م ـ ــرارا وتـ ـك ــرارا مــن الـتـعــامــل مع

المواقع غير الرسمية لمنع التالعبات.
م ــن جـهـتــه ،كـشــف رئ ـيــس قـســم ســوق
الـنـقــل ال ـج ــوي مـحـمــد ال ـشــايــع ،أن "ع ــدد
شكاوى المتضررين حتى الخميس (خالل
 4أيام) بلغت  500من مواطنين ومقيمين
ً
متضررين ،مفيدا بــأن كــل شكوى تضم
أكثر من تذكرة ملغاة".
وقــال الشايع لـ"الجريدة" ،إن "المكتب
المخالف وعــد بالتسوية ومعالجة أمر
ً
المتضررين قريبا" ،مبينا أن "الطيران
الـمــدنــي" ستتخذ إجــراء ات ـهــا القانونية

ت ـجــاه ال ـح ــادث ــة ،ث ــم تـحـيـلـهــا إل ــى لجنة
ال ـش ـكــاوى والـتـحـكـيــم ،ثــم إل ــى المحكمة
ً
للنظر فيها ،مشيرا إلى أن المتضررين من
مكتب الحجوزات المصري ليسوا فقط من
ً
الكويت بل من بعض دول الخليج أيضا.
إلى ذلك ،لفت الشايع إلى أن "الطيران
المدني" طالبت هيئة االتصاالت بحظر
 4مواقع الكترونية مصدرة للحجوزات
والتذاكر على المستخدمين داخل الكويت،
لحمايتهم مــن عمليات النصب وا لـغــاء
التذاكر.

المساعدات الكويتية ترسم ابتسامات
العيد على وجوه المحتاجين
مـ ـ ـ ــع اقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراب حـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول عـ ـ ـي ـ ــد الـ ـفـ ـط ــر
ال ـس ـع ـي ــد واص ـ ـلـ ــت ال ـه ـي ـئ ــات وال ـج ـه ــات
ال ـخ ـيــريــة الـكــويـتـيــة ت ـقــديــم مـســاعــداتـهــا
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـت ــرس ــم االبـ ـتـ ـس ــام ــات عـلــى
ً
و جــوه المحتاجين وتضمن تدفقا أكبر
للمساعدات اإلغاثية التي تسهم في الحد
من معاناتهم.
في هذا اإلطار سلمت الجمعية الكويتية
ً
لإلغاثة  155طـنــا مــن األدوي ــة المتنوعة
لوزارة الصحة اليمنية كدفعة جديدة من
منحة كريمة بمبلغ مليوني دوالر مقدمة
من قائد العمل اإلنساني سمو أمير البالد
لدعم حملة "الكويت بجانبكم" المستمرة
في اليمن منذ سنوات.
وفـ ــي ت ــرك ـي ــا ،ق ــدم ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـن ـجــاة
ال ـخ ـيــريــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـك ـف ــاالت الـشـهــريــة
وكسوة العيد أليتام الالجئين السوريين
بمدينة "شانلي أورفا" جنوب شرق تركيا.
وفي األردن ،وصلت طائرة عسكرية تابعة
لوزارة الدفاع الكويتية إلى المملكة محملة
ً
بـنـحــو  13ط ـنــا م ــن ال ـم ـســاعــدات اإلغــاثـيــة
ال ـع ــاج ـل ــة ال ـم ـق ــدم ــة م ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـخ ـيــريــة

جانب من توزيع المساعدات
اإلس ــام ـي ــة الـعــالـمـيــة الـكــويـتـيــة لالجئين
السوريين.
ً
فــي األردن أيـضــا أقــامــت جمعية الهالل
األحمر الكويتي حفل إفطار جماعي لنحو
 1200مستفيد م ــن الــاجـئـيــن الـســوريـيــن
فــي األردن تخلله تــوزيــع كــوبــونــات لشراء
كسوة العيد.
وفي العراق ،شهد شهر رمضان المبارك

األمير يضع األمة أمام تحدياتها
وت ـط ــرق س ـمــوه إل ــى ص ــور م ــن األزم ـ ــات ال ـتــي يـعــانـيـهــا الـعــالــم
ً
اإلسالمي ،كالقضية الفلسطينية ،إلى جانب الوضع في اليمن ،فضال
عن األزمة السورية الطاحنة التي دخلت عامها التاسع ،في موازاة ما
ً
يحدث في ليبيا ،مشددا على أن العالم اإلسالمي أمام استحقاقات
تاريخية ومصيرية البد له من الوفاء بها لتتحقق ألبنائه آمالهم
وتطلعاتهم المشروعة باألمن واالستقرار والرخاء.
وفي بيانها الختاميّ ،
عبرت القمة عن دعمها لجميع اإلجراءات
التي تتخذها الــريــاض لحماية إم ــدادات النفط ،فــي حين رفضت
اإلجراءات األخيرة إلدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب في القدس
والجوالن ،راسمة سقف الشروط اإلسالمية لنجاح خطة صفقة القرن
األميركية للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
ودانت القمة استهداف ناقالت نفط قبالة دولة اإلمارات ،والهجوم
على محطتي ضخ نفطي بالسعودية تقعان على أنبوب شرق -غرب
االسراتيجي.
ودعت المجتمع الدولي «إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة
المالحة البحرية وسالمتها ،وضمان استقرار أمن المنطقة».
ّ
ّ
ّ
األميركية المرتقبة ّ
للسالم
اإلسالمية الخطة
واستبق قادة الدول
ً
ّ
المعروفة باسم «صفقة القرن» ،مؤكدين رفضهم حلوال ال تضمن
ّ
ّ
الشرقية.
فلسطينية عاصمتها القدس
إقامة دولة
ورفضت القمة االعتراف األميركي بسيادة إسرائيل على مدينة
القدس وهضبة الجوالن السورية.
ّ
ّ
«أي مقترح ُيـقـ َّـدم مــن ّ
أن ّ
أي طــرف كــان ال يتبنى
وش ـ ّـددت على
ّ
ّ
ّ
«الحقوق الفلسطينية وال يتسق مع المرجعيات الدولية المتفق
ّ
عملية السالم في الشرق األوسط ،مرفوض».
عليها والتي تقوم عليها
من جهة أخرىّ ،
نددت ّ
القمة بظاهرة «اإلسالموفوبيا ،باعتبارها
ً
ً
شكال معاصرا من أشكال العنصرية والتمييز الديني ،والتي ما
ّ
انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم».
ّ
ّ
ّ
وشــجــع المجتمعون «األم ــم الـمــتـحــدة وغـيــرهــا مــن المنظمات
ً
ً
ّ
ّ
واإلقليمية على اعتماد  15مارس يوما دوليا لمناهضة
الدولية
اإلسالموفوبيا».
٢٣-٢٢

انـ ـط ــاق ال ـم ـش ــاري ــع اإلن ـس ــان ـي ــة لـلـكــويــت
لمساعدة النازحين والمحتاجين تمثلت
بإقامة مــآدب إفطار جماعية ألكثر من 10
آالف شـخــص فــي إقـلـيــم كــردسـتــان الـعــراق
إضافة إلى توزيع آالف األطنان من المواد
ال ـغــذائ ـيــة عـلــى ال ـنــازح ـيــن ف ــي الـمـخـيـمــات
إض ــاف ــة إل ــى ن ـش ــاط ــات إن ـســان ـيــة مـتـنــوعــة
بمحافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل.

وزير السياحة اللبناني لـ ةديرجلا:.

ً ً
من مشاكل في المطار سيكون ظاهرا غدا» خالل افتتاح التوسعة
ً
الجديدة ،التي تشمل «إضافة صاالت جديدة كي تستوعب عددا
ً
أكبر من السياح» ،مضيفا« :سنفتتح التوسعة ،ورهاني على نجاح
ما قمنا به خالل األشهر الماضية من إصالحات».
ً
وبينما لفت إلى أنه تلقى عددا من المراجعات من الكويت فيما
ً
يخص التقرير الــذي نشرته «الـجــريــدة» ،مــؤكــدا أنــه «لــم يبق أحد
في الكويت ولبنان لم يتصل بي خالل اليومين الماضيين» ،دعا
كيدانيان «اإلخوة الخليجيين إلى زيارة لبنان فهو بلدهم الثاني».

البرميل الكويتي ينخفض...
العالمية عبر تهديده بفرض رسوم جمركية على المكسيك ،وهي
شريك تجاري رئيسي لواشنطن ،ومورد مهم للخام لها.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول
ً
منخفضة  2.38دوالر ،أو  ،%3.6لتبلغ عند التسوية  64.49دوالرا
للبرميل ،في حين هبطت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس
ً
الوسيط  3.09دوالرات ،أو  ،%5.5لتسجل عند التسوية  53.50دوالرا.
وبـيـنـمــا أن ـهــت ع ـقــود بــرنــت مــايــو عـلــى خ ـســارة قــدرهــا ،%11
انخفضت عقود الخام األميركي  ،%16فيما يعد أكبر هبوط شهري
للخامين القياسيين منذ نوفمبر الماضي.
وتوعد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك لمنع
األشخاص من العبور بطريقة غير قانونية إلى الواليات المتحدة.
ً
ً
وتقضي خطته بفرض  %5رسوما على الواردات من المكسيك بدءا
من  10الجاري ،وزيادة شهرية تصل إلى  %25في أول أكتوبر .وقد
ً
يلحق ذلك ضررا بتجارة الطاقة المربحة عبر الحدود.
11
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محليات
«الصحة» 4 :مستشفيات جديدة نهاية 2020
الصباح :نسعى إلى تطوير الخدمات وتقديمها بالمستوى المطلوب
• باسل ً
• الوزارة ردا على فيديو «األميري» المتداول :المنظفات مسؤولية شركة التنظيف
عادل سامي

أكد وزير الصحة سعي
الوزارة إلى تطوير خدماتها
ومرافقها كافة ،وكل ما يصب
في مصلحة المريض ،إضافة
إلى تطوير الخدمات الصحية
في البالد وتقديمها بالمستوى
المطلوب.

كشف وزي ــر الـصـحــة ،د .باسل
الصباح ،عن دخول  4مستشفيات
جديدة الخدمة حتى نهاية العام
 ،2020بواقع مستشفيين جديدين
نهاية العام الحالي ومثلهما مع
نهاية عام .2020
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد
رف ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـطـ ــاقـ ــم ال ـط ـب ــي
والـتـمــريـضــي وال ـف ـنــي للعاملين
فــي الـ ــوزارة ،مشيدا بتطور نظام
التعليم الطبي المستمر لمنتسبي
وزارة الصحة.
وش ـ ــدد الـ ــوزيـ ــر ،ف ــي تـصــريــح،
على سعي الوزارة إلى تطوير كافة
خدماتها ومرافقها وكل ما يصب
في مصلحة المريض ،إضافة إلى
تطوير الخدمات الصحية في البالد
وتقديمها بالمستوى المطلوب.
وأشــار إلى أن الــوزارة مستمرة
ف ــي ت ـح ــدي ــث أسـ ـط ــول اإلسـ ـع ــاف
العامل في إدارة الطوارئ الطبية،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن "ال ـص ـح ــة" لــديـهــا
بــرنــامــج لتأجير بـعــض سـيــارات
اإلسعاف لخدمة نقل المرضى من

باسل الصباح

المنزل إلــى المستشفى والعكس،
وخـصــوصــا الـمــرضــى المقعدين
ومرضى الغسل الكلوي.
وأش ــار إل ــى أن ال ـ ــوزارة أدخلت
أخـيــرا  79سـيــارة إسـعــاف جديدة
إلى الخدمة ،ليرتفع إجمالي عدد
سـ ـي ــارات اإلسـ ـع ــاف ال ـعــام ـلــة في
الوزارة إلى  206سيارات.
وأوض ــح أنــه تــم طــرح مناقصة

جــديــدة لجلب دفـعــة إضــافـيــة من
سيارات اإلسعاف تقدر بـ 79سيارة
بمواصفات عالمية حديثة ،حيث
بدأت الوزارة في مخاطبة الجهات
ال ـم ـخ ـت ـصــة وات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ــازم ــة ل ـطــرح الـمـنــاقـصــة خــال
العام الحالي.
ف ــي م ــوض ــوع مـنـفـصــل ،أك ــدت
وزارة الـصـحــة أن الـمـنـظـفــات من
مسؤولية شركة التنظيف ،وليست
في عهدة وزارة الصحة.
وق ــال ــت الـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان لها
أم ــس ،عـقــب انـتـشــار فـيــديــو ألحــد
األشخاص يتهم فيه عاملة نظافة
تـعـمــل ف ــي الـمـسـتـشـفــى األم ـي ــري
الجديد بسرقة منظفات ،إن العاملة
تنقل هذه المنظفات للمبنى القديم
لالحتفاظ بالمواد المستخدمة في
المخزن.
إلى ذلك ،زار عدد من المتطوعين
بصندوق مرضى السرطان التابع
لـلـجـمـعـيــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـمـكــافـحــة
التدخين والـســرطــان وبالتعاون
مع رابطة األورام الكويتية المرضى

بمركز الكويت لمكافحة السرطان.
من جهتهّ ،
قدم رئيس صندوق
مـ ــرضـ ــى ال ـ ـسـ ــرطـ ــان بــال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـتــدخ ـيــن
والسرطان ،د .خالد الصالح ،الشكر
إلدارة م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت لـمـكــافـحــة
السرطان لتسهيل مهمة متطوعي
الصندوق والرابطة لزيارة أجنحة
المرضى بالمركز ،وذلك لمشاركتهم
أجواء العيد القريبة وتوزيع الهدايا
عليهم إلضفاء البهجة على قلوبهم
ورفع روحهم المعنوية.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـص ــال ــح أن ال ـت ــوع ـي ــة
ه ــي حـجــر األس ـ ــاس ف ــي مكافحة
السرطان ،مشددا على أهمية إعالم
الناس بعوامل المخاطرة المسببة
ل ـل ـس ــرط ــان وت ـع ــري ـف ـه ــم بــأهـمـيــة
الكشف المبكر ،الفتا إلى أن نسبة
الشفاء من أمراض السرطان عالميا
ت ـت ــراوح بـيــن  60و 70ف ــي الـمـئــة،
ويمكن بالتوعية أن نصل بها بين
 80و 85في المئة ،حسبما أوصت
منظمة الصحة العالمية.

«القوى العاملة» :اعتماد الربط
اإللكتروني مع «المهندسين» ...اليوم
ً
العصيمي :رفض المعامالت غير المسجلة آليا بين الجهتين
●

جورج عاطف

ب ـي ـن ـمــا ك ـش ـف ــت مـ ــديـ ــرة إدارة
مركز نظم المعلومات في الهيئة
العامة للقوى العاملة المهندسة
رباب العصيمي عن "انتهاء الفترة
التجريبية للربط االلكتروني مع
أنظمة جمعية المهندسين فيما
يخص اعـتـمــاد المهن الهندسية
التي بــدأت في نوفمبر الماضي"،
أك ــدت مـصــادر مطلعة أن "الهيئة
تتجه إلى التوسع في هذه التجربة
لـتـشـمــل جـمـعـيــات أه ـل ـيــة مهنية
أخرى".
وبينت المصادر لـ "الجريدة" أن
"تجربة المهندسين أتت ثمارها،
وذل ــك عبر رب ــط إص ــدار إذن عمل
ال ـم ـه ـن ــدس ب ـش ـه ــادة ت ـص ــدر عن
الجمعية ،لـضـمــان دخ ــول عمالة
م ــاه ــرة م ــدرب ــة إل ــى س ــوق الـعـمــل،
ً
خصوصا الفنية منها".
إلــى ذلــك ،أوضحت العصيمي،
ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أن
"الهيئة أص ــدرت التعميم اإلداري
رقــم ( )٢٠١٩/12ال ــذي يلزم إدارات

«الشؤون» :سنتسلم «رضيع الجهراء» بعد استيفاء اإلجراءات القانونية
●

جورج عاطف

أكد مدير إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون
االجتماعية د .جاسم الكندري ،أنه "سيتم تسلم الرضيع
الــذي ُعـثــر عليه ،ظهر أمــس ،بحاوية قمامة فــي منطقة
الجهراء ،عقب استيفاء اإلجراءات القانونية التي تسبق
تسليمه إلى اإلدارة".
وأوضح الكندري لــ"الجريدة" أنه "عقب تحرير محضر
إث ـبــات حــالــة فــي مـخـفــر الـشــرطــة الـتــابــع للمنطقة التي
ُعثر على الرضيع فيها ،وحمله إلى المستشفى إلجراء

فحوصات طبية شاملة عليه ،والتأكد من عدم إصابته
بأي مكروه ،يأتي دور اإلدارة بتسلم الطفل وإلحاقه بدار
األطفال المعنية بإيواء ورعاية األطفال من عمر يوم حتى
 13سنة للذكور ،و 14لإلناث ،لتبدأ رحلة رعايته وعنايته
على الوجه األكمل".
إلى ذلك ،أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة في
إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ،حملة زكــاة الفطر،
بناء على رغبة بعض الجمعيات الخيرية التي تقدمت
إلى اإلدارة بطلب للموافقة على إطالق الحملة.
ً
ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن "الوزارة وضعت ضوابط

واشتراطات للجمعيات المشاركة في الحملة ،يأتي على
رأسها حظر جمع التبرعات النقدية ،بجميع أشكالها،
سواء في المقار الرئيسية للجمعيات والمبرات الخيرية،
أو فــي األمــاكــن الـعــامــة" ،مـشــددة على الـجـهــات الخيرية
ضرورة االلتزام باستخدام وسائل الجمع المرخصة التي
حددها القرار الــوزاري رقم (/128أ) لسنة  ،2016الصادر
بشأن الئحة تنظيم جمع التبرعات ،وهي :خدمة الـ"كي.
نت" ،واألون الين ،واالستقطاعات البنكية ،والتطبيقات
اإللكترونية ،والهواتف الذكية ،وأجهزة الجمع اإللكتروني،
والرسائل النصية التابعة لشركات االتصال".

«الكهرباء» :استئناف قطع التيار
عن مساكن العزاب بعد العيد
 35مخالفة متنوعة خالل «حمالت رمضان»

●

سيد القصاص

أسـ ـف ــرت حـ ـم ــات ف ــري ــق الـضـبـطـيــة
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـت ــاب ــع ل ـ ـ ــوزارة ال ـك ـهــربــاء
والماء التي قام بها خالل شهر رمضان
على محافظات الكويت عن تحرير 35
مـحـضــرا وإث ـب ــات حــالــة ،تـنــوعــت بين
سرقة تيار وسرقة مياه وحــاالت هدر
كهرباء وم ــاء فــي مؤسسات حكومية
وفي القطاعين االستثماري والتجاري.
وقــال نائب رئيس فريق الضبطية،
أح ـمــد ال ـش ـمــري ،إن «فــريــق الضبطية
ك ـث ــف ح ـم ــات ــه خـ ـ ــال ش ـه ــر رم ـض ــان
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر الخـ ـت ــاف ال ــوض ــع ه ــذا
الـ ـع ــام ع ــن األع ـ ـ ــوام ال ـســاب ـقــة لــوجــود
بعض التشكيالت العصابية التي تقوم
بإيصال الكهرباء والماء بطريقة غير
قانونية ،مما جعل الفريق ينتشر في
المحافظات بشكل واسع» ،الفتا إلى أن
«الفريق نجح بالفعل في توجيه عدة
ض ــرب ــات اسـتـبــاقـيــة قـطــع م ــن خاللها

الطريق على لصوص الكهرباء والماء».
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،أن «الحمالت مستمرة على
م ــدار الـســاعــة ،حيث يتم تلقي البالغ
إما من المواطنين أو عن طريق إدارة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ،أو م ــن م ـســؤولــي
الوزارة».
وأشار الشمري إلى أن فريق ضبطية
الكهرباء سيستأنف عقب عيد الفطر
السعيد حمالت قطع التيار عن مساكن
الـ ـع ــزاب ف ــي م ـنــاطــق ال ـس ـكــن ال ـخــاص
دون اس ـت ـث ـن ــاء ات ،مـبـيـنــا أن «ال ـفــريــق
ينتظر مكاتب أفــرع بلدية الكويت في
المحافظات المختلفة إرس ــال كشوف
الـ ـمـ ـن ــازل ال ـم ـخــال ـفــة الس ـت ـك ـم ــال قـطــع
ال ـت ـيــار ع ــن مـســاكــن ال ـع ــزاب الـمـخــالــف
ألنظمة السكن الخاص والقانون رقم
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ولفت إلــى وجــود تعاون نشط بين
وزارتـ ــي الـكـهــربــاء والــداخـلـيــة وبلدية
الكويت فيما يخص سكن العزاب في

مختلف المحافظات ،موضحا أنه «تم
وق ــف حـمـلــة قـطــع ال ـت ـيــار ع ــن مساكن
ال ـ ـعـ ــزاب ال ـم ـخ ــال ـف ــة م ــؤق ـت ــا فـ ــي شـهــر
رمـضــان ،على أن تستأنف بعد عطلة
العيد ّمباشرة».
وحذر أصحاب العقارات والمالك من
تغيير السكن لغير الغرض المخصص
ل ــه ح ـتــى ال يـسـبــب عـبـئــا ع ـلــى شبكة
الكهرباء ،مما يؤدي إلى احتراق بعض
المحوالت والكيبالت المغذية نتيجة
ّ
تعر ضها لضغط زا ئ ــد يـفــوق قدرتها
االستيعابية.
ّ
وثمن الشمري دعــم وزيــر الكهرباء
والماء د .خالد الفاضل ووكيل الوزارة
مـحـمــد بــوش ـهــري والــوك ـيــل الـمـســاعــد
لـقـطــاع شـبـكــات ال ـتــوزيــع الكهربائية
المهندس مطلق العتيبي لجهود فريق
الضبطية من خالل تشجيعهم الدائم
على تطبيق القانون دون استثناءات.

«طلبة أميركا» تقدم بدراسة لزيادة المخصصات
عرضها على المكتب الثقافي وبحث سبل تبسيط اإلجراءات على الطلبة

أسيل العوضي خالل استقبال وفد «اتحاد أميركا»

●

حمد العبدلي

الـتـقــى وف ــد م ــن االت ـح ــاد الــوط ـنــي لطلبة
ال ـك ــوي ــت ،ف ــرع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،رئـيـســة
الـمـكـتــب الـثـقــافــي الـكــويـتــي فــي واشـنـطــن د.
أسيل العوضي ،والملحقة الثقافية د .نجالء

الـفــرج ،لمناقشة عــدد من القضايا الطالبية
واألكاديمية التي تهم طلبة الكويت الدارسين
في الجامعات األميركية.
وتــم خــال اللقاء مناقشة مطلب زيــادة
ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـم ــال ـي ــة ،وت ـق ــدي ــم دراسـ ــة
خامسة ،إضافة الى الدراسات األربع التي

تقدم بها االتحاد سابقا ،كما تقدم االتحاد
ب ــدراس ــات عـلــى ع ــدد مــن كـلـيــات المجتمع
غير المدرجة في قائمة الكليات المعتمدة،
إلضافتها إلى القائمة ،وكذلك مناقشة آلية
الملحق الثقافي للفصل الصيفي ،وبحث
سبل تبسيط االجراءات على الطلبة.

جاسم الكندري

العمل باعتماد الربط االلكتروني
مـ ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،وي ـ ـح ـ ـظـ ــر ع ـلــى
الموظفين طلب شهادة لمن يهمه
األمر الصادرة منها بشأن اصدار
إذونـ ــات العمل الـخــاصــة بالمهن
الهندسية لجميع التخصصات
للعمالة ال ــواف ــدة ،مـشـيــرة إل ــى أن
ً
"ذلــك يأتي تحقيقا لــرؤيــة الهيئة
الهادفة إلى الربط اآللي مع الجهات
ذات العالقة".

الربط اآللي
وشددت العصيمي على أنه "لن
يتم قبول المعامالت غير مسجلة
بالربط اآللي بين الجهتين" ،الفتة
إلــى أن "اعتماد المهن الهندسية
يتطلب م ــرة واح ــدة فقط وسيتم
تسجيل االعتماد في أنظمة الهيئة
ً
وال حاجة العادة االعتماد سنويا"،
مضيفة أن "المرحلة التالية تتثمل
في الربط اآللــي إلصــدار تصاريح
العمل للمهن الهندسية ،وسيتم
ذلــك عقب تطوير النظام الخاص
بالجمعية".

رباب العصيمي

ونــاشــدت العصيمي أصحاب
األعـ ـم ــال الــراغ ـب ـيــن ف ــي اس ـت ـقــدام
م ـه ـن ــدس ـي ــن ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة م ــراجـ ـع ــة
ال ـج ـم ـع ـيــة ،ل ـل ـتــأكــد ،ق ـبــل اصـ ــدار
تصريح العمل ،من اعتماد الجمعية
للمهن الهندسية أو االطــاع على
الموقع االلكتروني للجمعية فيما
يخص الئحة الجامعات المعتمدة،
ع ـلــى أن ي ـتــم اس ـت ـك ـمــال اج ـ ــرءات
االعتماد عقب دخــول العامل إلى
البالد".

محليات

4
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السفارة البريطانية :توقف تأشيرة
« »EVWأول أيام العيد
●

ناصر الخمري

أعـلـنــت الـسـفــارة الـبــريـطــانـيــة لــدى الـكــويــت أن
خ ــدم ــة ن ـظ ــام اإلعـ ـف ــاء اإلل ـك ـت ــرون ــي م ــن تــأش ـيــرة
الدخول إلى المملكة المتحدة ( )EVWستتوقف
مــؤق ـتــا  24س ــاع ــة ،خ ــال أول أيـ ــام ع ـيــد ال ـف ـطــر،
لتحديث الخدمات ،مؤكدة أ نــه لن يكون بإمكان
المواطنين استخدام الخدمة خالل تلك الفترة.

وأف ــادت الـسـفــارة ،عـبــر مــوقـعـهــا ،بــأنــه ينبغي
على جميع المواطنين الكويتيين الراغبين في
السفر إلى المملكة المتحدة التقدم بالطلب عبر
نـظــام  EVWقـبــل  48ســاعــة عـلــى األق ــل مــن موعد
السفر ،واتباع الخطوات والتعليمات الموضحة
فـ ــي ص ـف ـح ــة  ،EVWأو ا لـ ـم ــر سـ ـل ــة عـ ـب ــر ا ل ـب ــر ي ــد
اإل لـكـتــرو نــي ،و سـتـقــوم بــإ شـعــار متابعيها بآخر
المستجدات في هذا الشأن.

local@aljarida●com

آالف المصلين أحيوا ليلة الـ  27في المسجد الكبير

«اإلطفاء» :فرق عمل في المراكز الرمضانية لمواجهة أي طارئ

اآلف المصلين خالل إحياء ليلة الـ 27في المسجد الكبير (تصوير نوفل إبراهيم)

●

محمد راشد

أدى آالف الـمـصـلـيــن صــاة
القيام في المسجد الكبير لليلة
الـ  27من شهر رمضان الكريم،
التماسا لليلة القدر ،إذ امتألت
أرجاء المسجد بالمصلين الذين
توافدوا في وقت مبكر من هذه
الليلة المباركةّ ،
وأم المصلين
فـ ــي الـ ــرك ـ ـعـ ــات األرب ـ ـ ـ ــع األولـ ـ ــى
الـ ـ ـق ـ ــارئ ف ـه ــد ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،وف ــي
الركعات األربــع الثانية القارئ
مشاري العفاسي.
وألـقــى الشيخ أحمد القطان
خــاطــرة إيـمــانـيــة ،أكــد فيها ،أن

"ال ـق ــرآن الـكــريــم أشـمــل عـلــى كل
أم ــور وتـفــاصـيــل حـيــاتـنــا ،وأن
الـ ـصـ ـي ــام هـ ــو ع ـ ـبـ ــادة تـعـلـمـنــا
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــوك الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن وتـ ـ ـه ـ ــذب
النفوس".
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،اس ـت ـض ــاف ــت
اللجنة اإلعالمية فــي المسجد
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ضـ ـم ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج "ف ــي
رح ــاب الليالي الـعـشــر" ،رئيس
ف ــري ــق ال ـتــوع ـيــة واإلرشـ ـ ـ ــاد في
اإلدارة العامة لإلطفاء النقيب
ي ــوس ــف الـ ـص ــال ــح ،إذ ذك ـ ــر أن
"اإلدارة العامة لإلطفاء تبدأ في
استعداداتها قبل شهر رمضان
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـج ـه ـيــز

ال ـف ــرق وت ــوزي ــع ال ـم ـهــام؛ س ــواء
كان للفرق المكلفة بالعمل في
ال ـم ـس ـجــد ال ـك ـب ـيــر أو ال ـم ــراك ــز
الــرمـضــانـيــة األخـ ــرى الـمــوزعــة
على المحافظات الـســت ،وذلــك
لتوفير أفـضــل الـخــدمــات التي
تـقــدمـهــا اإلدارة ل ـمــواج ـهــة أي
طارئ".
وقال إن "اإلدارة وفرت اآلليات
ال ـكــاف ـيــة وزودت ـ ـهـ ــا بــال ـم ـعــدات
والمتطلبات الــازمــة للطوارئ
الـتــي قــد تـحــدث فــي المساجد،
لـكــن ولـلــه الـحـمــد الـعـمــل يسير
بــوتـيــرة منظمة ،وال تــوجــد أي
مشاكل أو مالحظات تعترض

طـ ــريـ ــق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل" ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
أن "هـ ـن ــاك وعـ ـي ــا ل ـ ــدى ال ـن ــاس
باالحتياطات األمنية ،وتفهمهم
للعمل وتعاونهم مــع الجهات
المختصة خ ــال ه ــذه الليالي
المباركة".

الشعبة النسائية
ك ـ ـمـ ــا اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــت ال ـل ـج ـن ــة
اإلعالمية أيضا ،رئيسة الشعبة
اإلعالمية في المسجد الكبير،
س ــارة الـمـحـمــد ،ال ـتــي قــالــت إن
"العمل يتوزع في العشر األواخر
على العديد من الفرق العاملة

حملة لـ «نظافة الفروانية»
على األسواق العشوائية

مسجد الهمالن أحيا ليلة الـ27
توافد آالف المصلين للتهجد في المركز الرمضاني للقراءات العشر بمسجد غزيل الهمالن لليلة
الـ 27من رمضان ،إذ أم المصلين الشيخ المقرئ د .سلطان الفقيه من اليمن برواية رويس عن يعقوب.
وقال رئيس المركز د .سعد الجدعان ،إن "المركز حرص على توفير جميع سبل الراحة للمصلين،
ً
وذلك بتعاون أعضائه الذين كانوا يدا واحدة في خدمة المصلين من المواطنين والمقيمين" .وأشاد
الجدعان بجهود وزارة الداخلية التي لم تدخر جهدا في تقديم العون والمساعدة لوزارة األوقاف
عموما ،والمركز الرمضاني للقراءات العشر خصوصا ،السيما في مثل هذه األنشطة المهمة.
وأضاف أن "الداخلية سخرت إمكاناتها لخدمة المصلين في مختلف المراكز الرمضانية ،وكان
التنظيم مميزا من رجال المرور ،خصوصا في الشوارع المحيطة بالمسجد ،والشكر موصول لكل
من ساهم في إنجاح هذه الليالي المباركة".

في المسجد الكبير" ،موضحة
أن "الشعبة اإلعالمية تهتم بنقل
الصالة والفعاليات والخواطر
اإلي ـمــان ـيــة والـ ـ ــدروس الـيــومـيــة
عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع وزارة األوق ـ ـ ــاف
والشؤون اإلسالمية والصحف
الــورق ـيــة واإلل ـك ـتــرون ـيــة" ،الفتة
إ لــى أن "إدارة المسجد الكبير
تستقبل ه ــذا ال ـعــام مــا يـقــارب
 150متطوعة يعملن مع إدارة
المسجد النسائية فــي تنظيم
هذه الليالي المباركة".

●

علي حسن

نـفــذت إدارة النظافة العامة
وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق بـفــرع بلدية
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة جـ ــوالت
ميدانية على عــدد من األســواق
العشوائية ،والمحالت التجارية،
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاهـ ــي بـ ـمـ ـن ــاط ــق ج ـل ـيــب
الشيوخ والحساوي والفروانية
وخ ـي ـطــان ،إلزالـ ــة ك ــل م ــا يـشــوه
المنظر العام لالرتقاء بمستوى
النظافة بالمحافظة.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أوض ــح
م ــدي ــر اإلدارة س ـعــد الـخــريـنــج،
أن ج ـم ـي ــع ال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـت ــاب ـع ــة
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ت ـ ــواص ـ ــل تـكـثـيــف
الجوالت الميدانية إلزالة كل ما
يشوه المنظر العام بالمحافظة،
مشيرا إلى أن الحمالت الميدانية
ع ـ ـلـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة
بـمـنـطـقــة ال ـج ـل ـيــب أسـ ـف ــرت عن
رفع ومصادرة حمولة 80م 3من
الـخـضــراوات والـفــواكــه والـمــواد
الغذائية واألثاث المستعمل.
وأض ـ ـ ــاف ال ـخ ــري ـن ــج أنـ ــه تــم
تـحــريــر  20مـخــالـفــة ،بــاالضــافــة

إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــف ال ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــع م ــن
المخلفات ،ورفع حمولة 230م3
من النفايات والمخلفات الناتجة
عن األســواق بعد رفع البضائع
منها.
ولفت إلى أن قام قسم متابعة
مـ ـخ ــالـ ـف ــات إش ـ ـ ـغـ ـ ــاالت الـ ـط ــرق
ب ـت ـح ــري ــر  15م ـخ ــال ـف ــة إش ـغ ــال
طــريــق واسـتـغــال مساحة ،إلى
جانب مصادرة حمولة 57م 3من
الكراسي والطاوالت ،باإلضافة
إلــى رفــع طلب غلق إداري ألحد
المقاهي.
وأشار إلى أن الهدف من هذه
الجوالت القضاء على الظواهر
ال ـس ـل ـب ـيــة ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـم ـنــاطــق
ً
ً
الـ ـت ــي ت ـش ـكــل تـ ـع ــدي ــا صــري ـحــا
على الممتلكات العامة للدولة
أو المتمثلة بمخالفات قانون
الـ ـنـ ـظ ــاف ــة الـ ـع ــام ــة وإش ـ ـغـ ــاالت
ً
الـ ـ ـط ـ ــرق ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن الـ ـج ــوالت
م ـس ـت ـم ــرة ل ـل ـق ـض ــاء عـ ـل ــى تـلــك
ال ـظ ــواه ــر الـسـلـبـيــة ال ـتــي بــاتــت
تــؤرق الجميع ،فضال عن رصد
المخالفين ،واتـخــاذ اإلج ــراء ات
القانونية بحقهم.
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«رئاسة األركان» :جاهزون لقبول دفعة
جديدة من أبناء الكويتيات والعسكريين
أعلنت رئاسة األركان العامة
ل ـل ـج ـيــش ج ــاه ــزي ــة م ــدارس ـه ــا
العسكرية لقبول دفعة جديدة
م ــن أبـ ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــات وأب ـن ــاء
العسكريين لاللتحاق بالجيش
ا لـكــو يـتــي فــي منتصف يونيو
الجاري.
وأوضـحــت األرك ــان فــي بيان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن ق ـ ـبـ ــول ال ــدف ـع ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة هـ ــو لـ ـم ــن اس ـت ـك ـمــل
منهم إج ــراء ات ــه واسـتــوفــى كل
متطلبات ا لـقـبــول مضيفة أ نــه
ً
سيتم اإلع ــان رسـمـيــا عــن بدء
ً
الدورة تحديدا في وقت الحق.

ً
وذك ـ ـ ــرت أن ذلـ ــك جـ ــاء وف ـق ــا
لتوجيهات النائب األول لرئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـيــخ نــاصــر ص ـبــاح األح ـمــد
ً
وحرصا منه على متابعة ودعم
الـجـيــش الـكــويـتــي عـلــى جميع
الصعد السيما القوى البشرية
الشبابية المؤهلة الالزمة لرفع
قدراته الدفاعية.

محليات
«الداخلية» :فيديو
المشاجرة بالمطار
عار من الصحة
ذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلع ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي
بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله
ع ـلــى ب ـعــض م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي لفيديو مشاجرة في
مطار الكويت الــدولــي عــار من
الصحة ،وان المقطع المتداول
ليس في الكويت.
وأ هـ ــا بـ ــت اإلدارة بـجـمـيــع
وسائل التواصل االجتماعي
تحري الدقة في نشر األخبار،
م ـ ــؤ ك ـ ــدة أن أ ب ـ ـ ـ ـ ــواب اإلدارة
مفتوحة لتلقي أي استفسارات
على مدار الساعة.

ناصر الصباح

الحرس الوطني يحتفل بتخريج دورة المشاة
التأسيسية للضباط
احتفل معهد تدريب قوات الحرس الوطني ،برعاية وكيل الحرس
الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي ،وبحضور المعاون للعمليات
والتدريب اللواء الركن فالح شجاع ،في القاعة المركزية بمعسكر
الصمود ،بتخريج دورة المشاة التأسيسية للضباط التي اقيمت
بمشاركة ضباط من الجيش وضباط من قطر.
وهنأ اللواء الركن شجاع خريجي الــدورة ،ونقل إليهم تحيات
القيادة العليا للحرس الوطني ،وقــال إن الحرس يفخر بتخريج
كــوكـبــة مــن الـضـبــاط الـمــؤهـلـيــن ،الــذيــن نــالــوا الـكـثـيــر مــن العلوم
العسكرية والتدريبات الميدانية ،على أيدي مدربين أكفاء إلعداد
عال من المسؤولية في العمل ،من أجل الدفاع عن
ضباط على قدر ٍ
الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
ودع ــا الـخــريـجـيــن إل ــى الـتـقـيــد بــال ـضــوابــط الـعـسـكــريــة والـقـيــم
المتوارثة في الحرس الوطني جيال بعد جيل ،والعمل بهمة عالية،
وبــذل الغالي والنفيس ،من أجــل تنفيذ الخطط التطويرية التي

تكريم أحد الخريجين
يصبو الحرس إلى تحقيقها ،من خالل وثيقة األهداف االستراتيجية
للحرس " 2020األمن أوال".
حضر الحفل المعاون لإلسناد اإلداري العميد الركن طالع قدير،
وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد أحمد ،وعدد من قادة
وضباط الحرس الوطني.

اتحاد الصيادين لاللتزام بوقف صيد الزبيدي
دعا رئيس االتحاد الكويتي لصيادي األسماك
ظاهر الصويان الصيادين إلى االلتزام بقرار وقف
ً
صيد الزبيدي ،الذي بدأ اعتبارا من أمس ويستمر
حتى  15يوليو المقبل.
وقال الصويان ،في تصريح ،إن أسطول الصيد
الكويتي يـقــوم بــواجـبــه الــوطـنــي فــي توفير األمــن
الغذائي من األسماك المحلية الطازجة للمستهلكين،
ً
معربا عن تذليل التحديات والصعاب التي تواجه
قطاع الصيد وعموم الصيادين.

وشدد على ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية
ً
من التدهور واالستنزاف ،داعيا الجهات الحكومية
المعنية إلى الوقوف مع الصياد الكويتي وتوفير
الدعم المناسب له معنويا وماديا أسوة بما تقدمه
للقطاعات األخرى.
ول ـف ــت إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـم ـه ـيــد ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
المناسبة لنقعة بديلة للشمالن تتوافر فيها جميع
الخدمات التى يحتاج إليها الصياد ،وذلك تنفيذا
لقرار لجنة الخدمات بمجلس الوزراء في هذا الشأن.

ظاهر الصويان

برلمانيات
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العدساني :إذا لم تصحح الحكومة
إخفاقات «التنافسية» فسأستجوبها
لوح النائب رياض العدساني بتقديم استجواب الى رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك ،اذا لــم تـقــم الـحـكــومــة بمعالجة
اخفاقاتها التي تسببت في خروج الكويت من مؤشر التنافسية.
وقال العدساني في تصريح له ان «خروج الكويت من مؤشر التنافسية
لعام  2019يتطلب من الحكومة وخاصة رئيسها أخذ الموضوع بعين
االعتبار ،وحين حاسبنا رئيس الحكومة في السابق على السياسة
العامة ومنها مؤشر التنافسية كان ذلك من منطلق الوقاية خير من
العالج ،لذا على الحكومة أن تعالج إخفاقاتها وإال فسيكون االستجواب
هو اإلجراء القادم».
وفي شأن اخر ،طالب الحكومة «بالحرص والنظر إلى الموظفين فيما
يخص األعمال الممتازة ،وال يجوز أن تصرف مكافآت عالية للقياديين
وفي المقابل فإن الموظفين البسطاء يتم حرمانهم أو تصرف لهم مبالغ
بسيطة ،كما يتطلب من الحكومة وخاصة ديوان الخدمة المدنية مراجعة
القرار المعدل للمكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة».

رياض العدساني

majles@aljarida●com

الكندري :لن نقبل تدخالت خارجية في قضية «الروسية»
استغرب النائب عبدالله الكندري صمت
وزارة الخارجية عن التصريحات المستمرة
للمدعو نيل بــوش في صحيفة «واشنطن
ً
تايمز» وجريدة القبس أخيرا ،حول التهديد
بتطبيق قانون ماغنيتسكي الــدولــي ضد
دول ــة الـكــويــت أو مواطنيها فــي حــال عدم
اإلفراج عن المتهمة الروسية الزاريفا.
وقال الكندري إن موضوع تلك المتهمة
ي ـت ـع ـلــق ب ـق ـضــايــا س ــرق ــة الـ ـم ــال الـ ـع ــام فــي
الكويت ،أمــا قانون ماغنيتسكي فينطبق
عـلــى ال ــدول أو األش ـخــاص الــذيــن انتهكوا
قــوانـيــن حـقــوق اإلن ـس ــان بــارت ـكــاب مـجــازر
وإب ـ ــادات عــرقـيــة ،وه ــو مــا ال ينطبق على
حالة «الروسية».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ب ـع ــد الـ ـت ــأك ــد مـ ــن ج ـهــات
قانونية أميركية موثوقة تبين أنه ال توجد

أي شكوى مقدمة للكونغرس ضد الكويت
بشأن تلك المتهمة.
وكشف أن نيل بوش مجرد رجل أعمال
ومستشار إلحدى شركات  KGLوال يمثل
أي جهة رسمية ،بل هو من المستفيدين
م ــن الـ ـم ــوض ــوع ،ول ـي ـســت ل ــدي ــه أي صفة
سياسية اعتبارية ،مضيفا أن نيل نفسه لو
تهرب من الضريبة في الواليات المتحدة
ب ـم ـب ـلــغ م ـئ ــة دوالر ف ـل ــن ي ـت ــرك ــه ال ـق ـضــاء
األمـيــركــي ولــن يحتج بــأي قــانــون ،فكيف
بمن اختلست ما يجاوز  500مليون دوالر
من األموال العامة.
وقـ ـ ــال« :إنـ ـن ــي أح ـ ــذر وزارة ال ـخــارج ـيــة
الكويتية من إهمال تلك االتهامات ،وعليها
أن تتحمل مسؤولياتها ،ولتعلم أنه ال يوجد
مراسالت بالكونغرس األميركي بهذا الشأن،

عبدالصمد :القضية الفلسطينية
تواجه تحديات مفصلية
قال النائب عدنان عبدالصمد:
«أربعون عاما مضت على اإلعالن
ال ـ ــذي أط ـل ـق ــه اإلمـ ـ ـ ــام ال ـخ ـم ـي ـنــي،
بجعل الجمعة األخـيــرة من شهر
ً
رمـ ـض ــان ي ــوم ــا عــال ـم ـيــا لـلـقــدس،
فتنطلق المسيرات والمظاهرات
في شتى بقاع العالم تلبية لهذا
النداء الخالد والصادق الذي أعاد
الـبــوصـلــة نـحــو ال ـق ــدس ،القضية
المركزية للعالم اإلســامــي ولكل
األحـ ـ ــرار وال ـش ــرف ــاء ب ـعــد س ـنــوات
طويلة من التيه والضياع والعمالة
لـلـمـغـتـصـبـيــن ألرض فـلـسـطـيــن
الطاهرة».
وأضــاف عبدالصمد ،في بيان
أمس األول« ،في هذا العام تواجه
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة أخ ـط ــر
الـتـحــديــات المفصلية ،مــن خــال
ال ـح ـشــد وال ـج ـه ــد ال ـ ــذي ت ـق ــوم به

عدنان عبدالصمد

اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،وبـتـحــريــض
م ــن ال ـص ـهــاي ـنــة والـمـتـصـهـيـنـيــن
مــن الـعــرب ،لتمرير صفقة الوهن
لبيع ال ـقــدس واألق ـصــى الشريف
بــأبـخــس األثـ ـم ــان» .وت ــاب ــع« :لـكــن

ه ـ ـ ــؤالء ال ـح ـم ـق ــى ال ي ـ ــدرك ـ ــون أن
ال ــوع ــد اإلل ـه ــي كـفــل للمجاهدين
والمرابطين النصر المبين ،وأن
المعركة الكبرى لتحرير فلسطين
ستدك عــروش الظالمين بسواعد
األبـطــال الــذيــن أوقـعــوا الــرعــب في
قلوب الصهاينة».
واردف« :انـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
مـطــالـبــون بــالـمـضــي ف ــي موقفنا
ال ـثــابــت وال ـم ــؤي ــد ل ـن ـصــرة ودع ــم
الشعب الفلسطيني البطل ،والذي
ي ــداف ــع ع ــن م ـقــدســات ـنــا بـصـمــود
أس ـط ــوري ،تمثل بــدمــاء الـشـهــداء
ال ــزك ـي ــة وجـ ــراحـ ــات الـمـجــاهــديــن
وآالم الصابرين في مواجهة بطش
االحـ ـ ـت ـ ــال ،ون ــرف ــض ك ــل أش ـك ــال
التطبيع مع هذا الكيان الغاصب
حتى يتحقق النصر وترتفع رايات
الله أكبر فوق القدس الشريف».

الهدية يشكر األمير للعفو عن خالد نقا
أعرب النائب محمد الهدية عن شكره العميق
لصاحب السمو أمـيــر الـبــاد ،لمكرمته السامية
بالعفو عن المواطن خالد نقا العازمي بخروجه
من السجن.
وقال الهدية ،في تصريح صحافي ،إن «المرسوم
األميري الذي أصدره رمز اإلنسانية سمو األمير

أثلج صــدور أهل الكويت جميعا بشموله العفو
عن أحد أبنائه» .وأضاف الهدية «نهنئ خالد نقا
وأسرته الكريمة بمناسبة صدور العفو السامي
عنه» ،مثمنا الملحمة الشعبية التي سطرها أهل
الكويت في المساهمة للتفريج عن كربته ،وطي
هذه الصفحة في مجتمع متحاب متماسك.

هايف ينتقد صمت
«التعاون اإلسالمي»
تجاه مسلمي اإليغور

محمد هايف

أكد النائب محمد هايف
أن صمت منظمة التعاون
اإل سـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــي دون ا ت ـ ـخـ ــاذ
خ ـ ـطـ ــوات ق ــوي ــة وح ــاس ـم ــة
ضد حملة الصين القمعية
ض ــد مـسـلـمــي االيـ ـغ ــور مع
اسـتـنـكــار دول أخـ ــرى غير
إس ــامـ ـي ــة ل ـم ــا يـ ـج ــري مــن
انـتـهــاكــات ،وه ــي المنظمة
ال ــدولـ ـي ــة ال ـم ـك ــون ــة م ــن 57
دولـ ـ ـ ــة ،ي ـن ـه ــي مـسـتـقـبـلـهــا
ومكانتها فــي العالم حول
كيفية تعاملها مع أقلياتها
المسلمة ،فعليها تدارك ذلك.

المرداسً :ال مصانع
جديدة حاليا
في المنطقة الجنوبية

نايف المرداس

كشف مراقب مجلس األمة
النائب نايف الـمــرداس ،أنه
ب ــاالت ـص ــال بــال ـنــائــب األول
ل ــرئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
وزي ــر الــدفــاع الشيخ ناصر
الصباح ،وكذلك مدير الهيئة
العامة للبيئة أكدا له أنه لن
يتم تــوزيــع أو موافقة على
توطين مصانع جديدة في
المنطقة الجنوبية.
وأض ـ ــاف الـ ـم ــرداس نقال
عنهما « حـتــى يتم االنتهاء
م ــن دراس ـ ــة ال ـح ـمــل البيئي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة،
ومـ ــدى تــأث ـيــره ع ـلــى صحة
وس ــام ــة أه ــال ـي ـه ــا ،فـشـكــرا
الهتمامهما».

والهدف من إثارتهم للموضوع هو التهرب
من دفع كفالة اإلفراج  20مليون دينار».
وطـ ــالـ ــب ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
بالتحرك القانوني السريع والحازم تجاه
تلك التصريحات المضللة ،وا لـتــي تعتبر
ً
م ـس ــاس ــا ب ـس ـي ــادة ال ـك ــوي ــت واس ـت ـقــال ـهــا
ً
وإسـ ــاءة بــالـغــة لـلـقـضــاء الـكــويـتــي ،مــؤكــدا
أن «تــرويــج أقــاويــل مكذوبة تجاه القضاء
ً
الكويتي ودولة الكويت أمر مرفوض بتاتا
كائن كان».
وال يمكن القبول به من أي
ٍ
وش ــدد عـلــى أن ــه ل ــن يـسـمــح لـنـيــل بــوش
بالمساس بسيادة دولة الكويت من خالل
محاولة إنقاذ الروسية ومجموعتها الذين
أدانهم القضاء الكويتي بالحبس في أول
درجات التقاضي ومازالت الدعوى منظورة
في المحاكم الكويتية.

عبدالكريم الكندري:
األمير متمسك
بالمصالحة الخليجية
ق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـج ـن ــة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة الـ ـن ــائ ــب
عبدالكريم الكندري ،إن
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ً
ال ـ ـبـ ــاد يـ ـب ــدي ت ـم ـس ـكــا
ب ـ ـضـ ــرورة ال ـم ـصــال ـحــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،إلدراك ـ ـ ـ ــه
أن ه ـ ــذه ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال
تقتصر عـلــى الـلـقــاء ات
الـ ـب ــروت ــوك ــولـ ـي ــة ف ـقــط،
بـ ـ ـ ــل إلي ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــه ب ــأنـ ـه ــا
ً
ً
تمثل مصيرا مشتركا ،
وضمانة إقليمية تجاه
األخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ال ـم ـح ـي ـط ــة
بــالـمـنـطـقــة ...ب ــارك الـلــه
مساعيه وسدد خطاه».

عبدالله الكندري

ةديرجلا

•
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توثيق األحداث الكويتية
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

هل ًتجد حلقة اقتحام الحرم المكي في مسلسل العاصوف
نظيرا لها في سجل الذاكرة الكويتية كمواضيع الغوص
والسفر قبل اكتشاف النفط ،أو قصص التعليم وتاريخه
والغزو العراقي وغيرها من القضايا والتي تنمي وترسخ الهوية
الوطنية لدى األجيال الشابة؟
أول العمود:
أوصت اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في الجوازات المزورة
وقف إنهاء خدمات (البدون) في الجيش بسبب األوضاع اإلقليمية
الملتهبة إلى حين انتهائها من التحقيق وبغض النظر عن عدم
تجديد جهاز المقيمين بصورة غير قانونية لبطاقاتهم األمنية.
عزيزي القارئ هل فهمت شيئا؟!
***
كانت تجربة توثيق حادثة جهيمان في إحدى حلقات مسلسل
العاصوف قــرارا موفقا لحفظ ذاكــرة أحــداث المنطقة الخليجية،
وقد تبين ألجيال الحقة أنها ال تملك أي معلومة عن هذه الحادثة
ً
النوعية في تاريخ الحرم المكي الذي طالما كان هدفا لمنجنيق
ً
بـعــض (الـخـلـفــاء) وم ـســرحــا لتصفية حـســابــاتـهــم الـسـيــاسـيــة مع
شخصيات مكية ومدنية.
كانت تساؤالت هذه األجيال هي من قبيل :هل فعال حدث ذلك في
الحرم المكي؟ وكيف ومتى؟ ومن هو جهيمان؟
ً
إذا هــو التوثيق الـمــرئــي لــأحــداث فــي عهد ال ـصــورة واألف ــام
والروايات المعدة للعرض السينمائي والتلفزيوني ،والذي لو وعت
له عقولنا لحفظنا من خاللها ذاكرة األيام في أذهان أجيال متالحقة
تالشى شغفها للقراءة بشكل خطير.
حلقة جهيمان العتيبي استثارت رغبة في توثيق العديد من
ّ
األحداث الكويتية التي تتطلب تضافر جهود وزارة اإلعالم وكتاب
السيناريو وشــركــات اإلنـتــاج الفني الخاصة ،ففي سجل الذاكرة
الكويتية الكثير من األحداث التي تتطلب إعادة إنتاجها في قالب
فني وتمثيلي جيد ،ومــن ذلــك مثال قصص الـغــوص على اللؤلؤ
والسفر البحري ،واهتمام الشعب الكويتي بالتعليم والتثقيف في
بواكير القرن الماضي ،وبذلهم من مالهم الخاص للدخول في عصر
التعليم النظامي ،كما حــدث في مدرستي المباركية واألحمدية،
وأحداث تشكيل مجلسي  ١٩٢١و ١٩٣٨التشريعيين ،وقصة الدستور
والدولة المدنية وغيرها من األحداث والقصص التي ال تنتهي.
ً
كثيرا ما نــردد مفهوم "الهوية الوطنية" في مؤتمرات محلية
تأثيرها ال يـتـجــاوز الـيــوم ال ــذي يلي انـعـقــادهــا ،ويـصــرف عليها
آالف الدنانير ،لكنها تتبخر في الهواء ،في حين نتغافل عن أهمية
الم َّ
اإلنتاج ُ
صور لتوثيق أحداث مفصلية في حياتنا كالغزو العراقي
ونتائجه على المجتمع الذي مازال يعانيه.
الـكـتــابــة وال ـتــوث ـيــق مـهـمــان وض ــروري ــان لـكـنـنــا نـعـيــش عصر
المشاهدة والصورة التي تجذب آالف المشاهدين من أعمار مختلفة،
ولو نجحنا في إنتاج مسلسل أو فيلم يحكي قصصا عن تكاتف أهل
الكويت في المحن (األمراض والظواهر الطبيعية كسنة الطاعون
والهدامة) وحبهم للبذل وفعل الخير لتلمسنا الخيط الواصل بين
تلك الخصال وشغف الكثير من الشبان من الجنسين اليوم ممن
انخرطوا في العمل اإلنساني وأبدعوا فيه ،فهؤالء هم أحفاد أولئك
الذين بدؤوا بفعل الخير قبل عقود من الزمن ،ومثل هذه األعمال
ً
الفنية مطلوبة لتكون جسرا لفهم المقصود بـ"الهوية الوطنية".
تجربة مسلسل "درب الــزلــق" و"األق ـ ــدار" وأع ـمــال أخ ــرى وثقت
بشكل صــادق شكل العالقات االجتماعية واالقتصادية السائدة
في المجتمع الكويتي في حقب مضت ،ونتطلع للمزيد من مثل
هذه األعمال .ليت أموالنا توجه إلى القنوات الصحيحة للحفاظ
على تاريخنا.

فرانك شيل*

ً ً
َلم حقق رئيس الوزراء الهندي مودي نصرا كبيرا؟
فاز رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مرة أخرى ،فمع صدور نتائج
ً
االنتخابات العامة ،حصد مودي مجددا ،كما فعل قبل خمس سنوات،
ً
األكثرية المطلقة لحزبه بهاراتيا جاناتا ،حائزا أكثر من  300مقعد في
مجلس الشعب ،وهو المجلس األدنى في البرلمان الهندي.
أما التحالف التقدمي المتحد ،وهو ائتالف يقوده المؤتمر الوطني
ً
ً
ً
ً
الهندي ،فلم يحصل إال على  52مقعدا ،مواجها رفضا مذهال لم يختبره
أي حزب سيطر على الجزء األكبر من السياسات الهندية منذ االنفصال
واالستقالل عام .1947
ً
ّ
حير مودي مرة أخرى المحللين الذين اعتقدوا عموما أنه سيواجه
صعوبة في الحفاظ على قيادة واضحة وأنه سيحتاج على األرجح إلى
تشكيل ائتالف لكي يحكمُ ،وتوقعوا تراجع شعبيته نتيجة الضريبة
ّ
على السلع والخدمات التي فرضت في شهر يونيو عام  ،2017وشكلت
ً
عبئا على الشركات الصغيرة ،وتسببت ببلبلة كبيرة .باإلضافة إلى ذلك،
ذكروا سحب  %86من العملة المستعملة من التداول في شهر نوفمبر
ً
عام  ،2016علما أن هذه الخطوة هدفت إلى عالج ما ُعرف بالمال األسود،
ّ
ُ
إال أنها ولدت الذعر والفوضى ،كذلك اعتبر دخل المزارعين المنخفض
وضعف توليد الوظائف في قطاع التصنيع من المسائل التي قد تنعكس
ً
سلبا على فرص إعادة انتخاب مودي .عالوة على ذلك ،سادت بين النخبة
المثقفة ووسائل اإلعالم فكرة أن مكانة الهند كدولة علمانية ،كما تؤكدها
ُ
مقدمة دستورها الذي اعتمد عام  ،1949معرضة للخطر بسبب حزب
ُ
بهاراتيا جاناتا ،الــذي تلقبه الصحف الهندية بحزب الزعفران .ومن
المعروف أن لون الزعفران يمثل الزهد والتقشف في الهندوسية ويظهر
ً
ً
ً
ً
إذاَ ،
لم حقق مودي انتصارا ساحقا
رمزيا في ألوان علم الهند الثالثة.
آخر رغم هذه األفكار السائدة؟
ً
ً
ً
ً
أوال ،برهن مودي أنه ّ
سيد الظهور بمظهر براق ،موليا اهتماما كبيرا
لصورته الذاتية المنمقة ،والدقيقة ،والمحددة بإتقان .تحدى مودي،
معاد للنخبة بأصوله المتواضعة كبائع
الــذي صـ ّـور نفسه على أنــه
ٍ
ً
شــاي ،عـقــودا من البيروقراطية والبروتوكول المتجذرين ،وقــد يذكر
ً
المراقبون أيضا أن مودي ،كما يراه البعض من الشعب ،هو الهند والهند
هي مــودي ،كذلك نجح مــودي بمهارة وإتقان في إبــراز لــون الزعفران
في المنتديات العامة .ونحو نهاية العملية االنتخابية ،انسحب إلى
كيدارناث في الهماليا ،التي تشتهر بمعبد مخصص لإلله شيفا في
الثالوث الهندوسي .هناك مارس التأمل في شال من الزعفران مدة 17

ساعة ،أما مقر مودي فهو المدينة الهندوسية المقدسة بنارس التي
ّ
المكرس
تشتهر بمعبدها كاشي فيشواناث على ضفاف نهر الغانج
ً
أيضا لإلله شيفا.
ً
ثانيا ،يبدو أن الجزء األكبر من القاعدة االنتخابية ينظر بعين الريبة
إلى ساللة نهرو غاندي التي حكمت الهند طوال سنوات منذ عام .1947
ّ
مثل خصم مودي الرئيس راهول غاندي ،المتحدر من رئيس وزراء الهند
األول جواهر الل نهرو وحفيد إنديرا غاندي ،قيم حــزب المؤتمر التي
ُ
ً
تعتبر على األرجــح إرث ــا .دعمت هــذه القيم الهند طــوال سنوات كثيرة
بعد االستقالل :االشتراكية الديمقراطية ،العلمانية والشمولية ،سيطرة
االقتصاد ،العدالة االجتماعية ،والريبة من المؤسسات
الحكومة على
ُ
الخاصة .نتيجة لذلك ،ش ّبه نهرو بشجرة تين هندي ضخمة أمنت الظل
والحماية ،إنما لم ُ
ينم تحتها أي نبات .وبعدما شهدت الطبقة الوسطى
الهندوسية بغالبيتها ثـمــار تخفيف القيود االقـتـصــاديــة منذ مطلع
ً
تسعينيات القرن الماضي ،صارت تدرك يقينا اليوم فوائد األسواق الحرة:
النزعة االستهالكية ،تكوين رأس المال ،والمنافسة.
ً
ثالثا صـ ّـور مــودي نفسه على أنــه حامي الهند من خصومها .نحو
منتصف عــام  ،2017تواجه الجيش الهندي وجيش التحرير الشعبي
ً
الصيني عاليا في جبال دونغكيا في دوكالم ،وهي منطقة تتنازع عليها
الصين وبوتان ،أحد حلفاء الهند .تدخل آنذاك الجنود الهنود داعمين
بوتان بهدف منع الصينيين من بناء طريق ،ما أدى إلى مواجهة كارثية.
ً
وفي وقت ليس ببعيد ،في شهر ُفبراير ،ضرب سالح الجو الهندي اهدافا
ّ
في باكستان عقب اعتداء إرهابي نفذ في منطقة بولواما في كشمير .شكل
ً
ً
هذا ردا على تفجير انتحاري أدى إلى مقتل نحو أربعين شخصا من
العاملين في أجهزة األمن الهندية .أعلن جيش محمد ،وهو منظمة سنية
متطرفة تسعى إلى طرد الهند من كشمير ،مسؤوليته عن االعتداء .وفي
ً
ً
ً
هاتين الحادثتين كلتيهما ،تبنت الهند موقفا عسكريا عدائيا للدفاع عن
ً ّ
مصالحها .إذا ،شكل الظهور بالمظهر المناسب ،غياب الشمس عن ساللة
سياسية ،والقومية الهندية القوى الحازمة وراء انتصار مودي .وهكذا
ً
خرج مودي ،الذي ُيعتبر أساسا شخصية قوية في الهند ،أكثر قوة بعد
فوزه باألكثرية في عمليتين انتخابيتين متعاقبتين .أما على الصعيد
الجيو-سياسي ،فالهند موالية للواليات المتحدة ومن الضروري أن تظل
ً
ً
ً
شريكا أميركيا مهما بغية التصدي للصين ،محاربة التطرف اإلسالمي،
والترويج للتجارة واالستثمار المباشر" * .ذي أميركان سبيكتايتور"
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زوايا ورؤى
يوم القدس في المسجد
األقصى
د .مصطفى البرغوثي*

لن يتوانى الفلسطينيون العاديون عن القيام بكل ما
يستطيعون فعله للحفاظ على القدس ،والمسجد األقصى،
وكنيسة القيامة ،وكل المقدسات ،ومن تعمق في مشهد القدس
يوم الجمعة األخيرة من رمضان يستطيع أن يفهم ما يدور في
وجدان كل فلسطيني وفلسطينية تجاه القدس.
صادف يوم القدس هذا العام في الجمعة األخيرة من رمضان
أن تكون ليلته ليلة القدر ،حيث أكثر من أربعمئة ألف فلسطيني
وفلسطينية ،أي ما يقارب نصف المليون نجحوا في الوصول
إلى المسجد األقصى في هذه الجمعة رغم الحواجز والمضايقات
والقمع ،ورغم منع كل سكان قطاع غزة ،وأكثر من ثمانين في المئة
الضفة الغربية ،من دخول القدس.
من شباب ورجال ُ
آالف من الشباب أعيدوا عن الحواجز ،وكثيرون منهم أصيبوا
بــالـجــراح وهــم يقفزون عــن الـجــدار كــي يصلوا إلــى الـقــدس ،ولم
يـتــورع جـنــود االحـتــال عــن إط ــاق الــرصــاص الـحــي على شبان
حــاولــوا العبور للقدس ف ــأردوا برصاصهم الفتى ،أو باألحرى
الطفل ،عبدالله لؤي غيث الذي لم يتجاوز عمره ستة عشر عاما،
وأصابوا بجراح فتيانا آخرين.
ً
وأضاف جنود االحتالل شهيدا آخر هو الشاب يوسف وجيه من
قرية عبوين ،الذي ادعوا أنه هاجم الجنود في منطقة باب العامود،
لكن الشعب الفلسطيني فهم بعمق الرسالة التي حاول نتنياهو
وفريق ترامب إرسالها ،عبر ما يسمى "صفقة القرن" ومضمونها
أن عنوان المعركة الدائرة على فلسطين هي القدس.
ولذلك لم ،ولن ،يتوانى الفلسطينيون العاديون عن القيام بكل
ما يستطيعون فعله للحفاظ على الـقــدس ،والمسجد األقصى،
وكنيسة القيامة ،وكل المقدسات ،ومن تعمق في مشهد القدس
يوم الجمعة األخيرة من رمضان يستطيع أن يفهم ما يدور في
وجدان كل فلسطيني وفلسطينية تجاه القدس.
مئات آالف الرجال والنساء والشيوخ واألطفال يتحملون حرارة
الصيف ،وظمأ الصيام ،ومشاق السفر ،كي يصلوا إلى القدس،
وآالف المتطوعين من مسعفين ومرشدين ومنظمين ،يتطوعون
دون مقابل إلسناد المصلين.
وت ـجــار وس ـكــان الـبـلــدة الـقــديـمــة يـتـبــارون فــي تـقــديــم الطعام
وال ـشــراب للصائمين ،دون تمويل أو توجيه مــن أح ــد ،وحملة
رشاشات الماء الذين يتجولون في ساحات األقصى للتخفيف
من حرارة الصيف القائظ ،وبعضهم أفراد يحملون مجرد زجاجة
ماء صغيرة يرشون الماء منها على الناس.
ون ـش ـطــاء ومـتـطــوعــو اإلس ـع ــاف ي ـت ـبــارون ف ــي تـقــديــم الـعــاج
والمساعدة لكل من يتعرض لعارض صحي،
وروح التكافل والتضامن الرائعة التي رأيناها في القدس ،وفي
المسجد األقصى ،ذكرتنا بمظاهر العطاء نفسها التي شهدتها
القدس في معركتها الباسلة قبل نحو عامين ضد بوابات نتنياهو،
والتي تحولت إلى ّ
هبة شعبية انتصرت على نتنياهو ،وأجبرته
على الـتــراجــع .وذكــرتـنــا أيضا بما عشناه كشعب بكامله أيــام
االنتفاضة الشعبية األولى ،والتي جسدت مبادئ تنظيم النفس،
واالعتماد على النفس ،وتحدي إجراءات وقوانين االحتالل ،ولم
تكن مصادفة أن نلتقي ونحن نسير في شــوارع القدس رجــاال،
بادروا لسرد ذكريات شبابهم ونضالهم المشترك أيام االنتفاضة
األول ــى .نعم كــان يــوم الجمعة ،يــوم القدس بال مـنــازع ،ولكن من
أحياه ،وصانه ،وقدم دماء شهدائه ،وجراح أبنائه ،وعطائه ،كان
ُ
الشعب الفلسطيني قبل أي كان ،فهل تسمع رسالة القدس التي
نبضت بها أفئدة الفلسطينيين؟
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

زكي العايدي*

لماذا انتصر ماكرون في االنتخابات األوروبية؟
كانت انتخابات البرلمان األوروبـ ــي نجاحا استراتيجيا للرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،مع أن نتيجة التصويت النهائية قد تشير
إلى عكس ذلك ،وهناك أربعة أسباب وراء هذا النجاح:
ً
أوال ،نجح مــاكــرون فــي جعل االنـتـخــابــات مسابقة بين التقدميين
والشعبويين ،ومع أنه تعرض لالعتداء في منزله في األشهر األخيرة -من
قبل البعض بمن فيهم "مؤيدوه" -إال أنه يجدر بنا أن نتذكر أن هذه الرسالة
لم تأت من فراغ ،بل تعود إلى حملة ماكرون الرئاسية لعام  ،2017والتي
تحولت هي نفسها إلى بحر من التغيرات السياسية الواسعة النطاق والتي
شملت جميع أنحاء أوروبــا ،وفي تلك االنتخابات تغلب على االنقسام
التقليدي بين اليمين واليسار ،وبعد ذلك بعامين ،يتكرر الشيء نفسه في
انتخابات البرلمان األوروبي.
وعلى مر التاريخ ،سيطر الجمهوريون اليمينيون واالشتراكيون
المنتمون إلى اليسار على السياسة الفرنسية ،ومع ذلك ،كانت حصة هذه
األحزاب من األصوات الشعبية أقل من  ،٪15في حين فاز حزب الجمهورية
إلى األمام بنسبة  ،٪22.4وفاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف
(كان يسمى سابقا الجبهة الوطنية) بنسبة  .٪23.3وتكشف هذه األرقام
عن انهيار غير مسبوق لليمين الفرنسي السائد ،الذي فشل في التوفيق
بين سياسات الهوية والليبرالية التقليدية ،ومع أن بعض المحافظين
الفرنسيين توجهوا إلى حزب التجمع الوطني ،إال أن معظم الناخبين من
يمين الوسط انجذبوا نحو حزب ماكرون ،وهذا راجع إلى الجهود التي
ً
بذلها رئيس الوزراء إدوارد فيليب (الذي كان من الجمهوريين سابقا).
وفـضــا عــن ذل ــك ،معظم أول ـئــك الــذيــن حــولــوا وجهتهم نـحــو حــزب
الجمهورية إلى األمام هم من المتقاعدين الذين فعلوا ذلك بغض النظر
عن تضررهم بشدة من اإلصــاحــات الضريبية التي وضعها ماكرون
(ألغي بعضها) .ويشير هذا إلى أن رواية ماكرون التقدمية مقابل الرواية
الشعبوية ،ساعدت في إعادة تعبئة جمهور الناخبين في فرنسا -وربما في
أوروبا -المؤيدين ألوروبا .وفي حين حقق حزب التجمع الوطني ً
أداء جيدا،
وحقق حزب الرابطة اليمينية في إيطاليا مكاسب ،فقد فشال في إحداث
الزلزال السياسي الذي توقع الكثيرون أن يحدث على مستوى االتحاد
األوروبي .والسبب الثاني وراء أن االنتخابات تمثل انتصارا لماكرون ،هو
أن حزبه سيكون قادرا اآلن على الحصول على زعامة مجموعة برلمانية
وسطية جوهرية مؤلفة من  110أعـضــاء ،وإن الخسائر النسبية التي
تكبدها حزب الشعب األوروبي ( )EPPوالتحالف التقدمي لالشتراكيين
والديمقراطيين ( ،)S&Dباإلضافة إلى موجة الدعم لمصلحة حزب الخضر،
تعني أن البرلمان األوروبــي يدخل فترة من الحكم الرباعي ،وإذا كانت
هذه المجموعات قادرة على التوصل إلى حل وسط ،فإن الترتيب الجديد
سيكون أحسن من الترتيب القديم ،حيث قسم كل من حزب الشعب األوروبي
والتحالف التقدمي لالشتراكيين والديمقراطيين جميع الوظائف ،وألول
مرة في تاريخ البرلمان األوروبي ،يمثل عدد أعضاء البرلمان األوروبي
المنتسبين إلى الحزبين الرئيسين  ٪44فقط من المجموع.
وسيسمح تكوين برلماني أكثر مرونة بظهور المزيد من األغلبية
المخصصة لدعم مقترحات السياسة المختلفة ،نظرا لوجود أرضية
مشتركة كبيرة بين حــزب الجمهورية إلــى األم ــام والتحالف التقدمي
لالشتراكيين والديمقراطيين ،وحزب الخضر .وكعالوة إضافية ،تمثل
نهاية االحتكار الثنائي لحزب الشعب األوروب ــي والتحالف التقدمي
لالشتراكيين والديمقراطيين نهاية الهيمنة األلمانية في البرلمان.
ً
ثالثا ،من المحتمل أن تنهار عملية ( Spitzenkandidatenزعيم الالئحة)-
حيث تختار أكبر مجموعة حزبية رئيس المفوضية األوروبية -وهذا قد
يخدم مصلحة ماكرون أيضا ،وهذا النظام هو آلية الفوز لصاحب أكبر
عدد من األصوات في برلمان منتخب نسبيا ،ويتعلق بالحزبية أكثر من
الديمقراطية ،ألنه يمنح القوة التلقائية ألكبر مجموعة.
ولكن مع أن حــزب الشعب األوروب ــي فــاز بأكثر المقاعد البرلمانية،
إال أن مرشحه للفوز برأس الالئحة ،مانفريد ويبر ،مثير للجدل ،إذ قبل
االنتخابات بقليل ،أضعفه التوقف السياسي للمستشار النمساوي
سيباستيان كورز ،الذي أسقطت حكومته بسبب نشر شريط فيديو ظهر
فيه نائب مستشاره ،هاينز كريستيان ستراش من حزب الحرية ،وهو يقدم

تعويضات لروسيا مقابل دعمها له في االنتخابات .ولكن ميركل ال تزال
تدافع عن ويبر ،وباستثناء ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي،
يتردد معظم زعماء االتحاد األوروبي في مواجهة البرلمان األوروبي بشأن
مسألة سبيتزينكانديداتن (زعيم الالئحة) .وقد يقلص ذلك من االحتماالت
بالنسبة لمارغريت فستاجير -التي ال تنتمي إلى حزب الشعب األوروبي،
ولكنها ،من ناحية أخرى ،مرشحة ليبرالية لتزعم الالئحة -في حين تزيد
منها بالنسبة إلى ميشيل بارنييه ،الذي ينتمي إلى حزب الشعب األوروبي
ولكن ليس مرشحا لتزعم الالئحة .وإذا نجح المجلس في إبعاد ويبر
ومؤيديه الشعبويين ،فسيعلن ماكرون ذلك نجاحا.
وأخيرا ،تقيم االنتخابات الهيمنة األلمانية داخل االتحاد األوروبــي

على نطاق أوسع ،فقد ضعف االتحاد الديمقراطي المسيحي األلماني،
وتعزز حزب الخضر .ومن جانبه ،سيكتشف ماكرون أن العمل مع الخضر
في إصالح منطقة اليورو أسهل بكثير ،خاصة إذا انتهى بهم األمر إلى
االنضمام إلى حكومة ائتالفية ألمانية جديدة.
وترسم اعتبارات ما بعد االنتخابات هذه صورة إيجابية إلى حد ما
لماكرون ،والسؤال اآلن هو ما إذا كان بإمكانه استخدام قوته على مستوى
االتحاد األوروبــي لدعم موقفه على المستوى المحلي .ولن يحدث هذا
تلقائيا ،ومع سقوط اليمين الفرنسي ،قد يكون هناك إغراء لجعل حزب
فرنسا إلى األمام موطنا جديدا للناخبين الفرنسيين اليمينيين ،ولكن
في حين أن هذا قد يجذب الدائرة السادسة عشرة للبرجوازية في باريس،

ً
فإن القيام بذلك سيكون خطأ ،وبدال من ذلك يجب على ماكرون التركيز
على تأمين المزيد من اليسار المقسم ،وخصوصا أولئك الذين انتقلوا
إلى التجمع الوطني.
وكما يبدو ،ال يزال حزب الجمهورية إلى األمام مقتصرا على "الفائزين"
بالعولمة ،ويبقى الناخبون في المناطق القروية ،والمغتربون ،وأولئك
الذين يعانون الهشاشة االقتصادية في معسكر التجمع الوطني ،ولكسب
دعمهم يجب على ماكرون الحد من االستقطاب بين الحزبين.
* أستاذ العالقات الدولية والشؤون األوروبية في معهد الدراسات
السياسية بباريس.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

6.242

5.731

4.736

2.600 2.934 3.286

استحواذات لتفريغ الشركات ...لمصلحة «بعض» المساهمين

ّ
ّ
توجه «التجارة» إلصدار قرار «العمومية سيدة قراراتها» ...تملص من المسؤولية
عيسى عبدالسالم

ذكرت المصادر ان السبب
الرئيسي وراء كل السلبيات
والمشاكل التي يعانيها
السوق الكويتي هي تمكين
فئة قليلة من المساهمين
للسيطرة على مقدرات
ومصالح األغلبية «المتفرقة».

عدم تفعيل
التصويت التراكمي
في الجمعيات
العمومية يضيع
حقوق األقلية

ي ـ ـب ـ ــدو أن مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ت ـف ــري ــغ
الـ ـش ــرك ــات م ــن األصـ ـ ـ ــول الـ ـم ــدرة
ال ـت ــي ح ـق ـقــت ع ــوائ ــد ج ـي ــدة لها
ولمساهميها مستمر ،لكن هذه
المرة بطرق غير قانونية تتجلى
في بعض عمليات االستحواذات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــرى فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق مــن
مـجــامـيــع وأف ـ ــراد تـسـتـهــدف هــذه
الشركات بطرق ملتوية ،رغبة في
اقتناء الثمين مــن هــذه األص ــول،
حيث كشفت مصادر استثمارية
ل ـ "ال ـجــريــدة" أن عمليات تحقيق
تدقيق أجرتها الجهات الرقابية
أخ ـيــرا ح ــول اس ـت ـقــاالت تـمــت في
مجالس إدارات شركات اعتراضا
على بعض العمليات غير السليمة
ال ـت ــي جـ ــرت ب ـه ــدف ت ـف ــري ــغ ه ــذه
الشركات من أهم وأجود أصولها.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن ال ـف ـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة شـ ـه ــدت قـ ـي ــام بـعــض
الشركات باالستحواذ على شركات
أخ ـ ــرى ،وأت ـم ــت عـمـلـيــات تـخــارج
أعلنت الشركة من خاللها تحقيق
خـســائــر ك ـب ـيــرة ،إذ اس ـت ـنــدت في
ذل ــك ال ــى ص ـعــوبــة الـتـخـلــص من
هـ ــذه األص ـ ـ ــول ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف
الحالية الصعبة التي تندر فيها
السيولة الـمـتــوافــرة ،وبالتالي ال
ب ــأس مــن الـتـخــارج منها لطالما
تنوي الجهات التي قامت بعمليات
االس ـت ـحــواذ ال ــدخ ــول فــي أنشطة
ً
جديدة تحقق لها عائدا أفضل لها
ولمساهميها.
ودخلت بعض الشركات أخيرا
على أخــرى مدرجة وغير مدرجة
مــن خ ــال مــد حـبــل األم ــل الــزائــف
للمساهمين الصغار بأن الشركة
عـلــى وش ــك ال ـخ ــروج مــن أزمـتـهــا،
وأن الشريك االستراتيجي القادم
عـ ــن ط ــري ــق ع ـم ـل ـيــة االسـ ـتـ ـح ــواذ
سيعمل على تعديل هيكل الشركة
ماليا وإداري ــا ،وسيضخ األمــوال
فــي ع ــروق الـشــركــة ،ليفيق هــؤالء
المساهمون من الغيبوبة ،ليجدوا
شركاتهم "خاوية على عروشها"

يعد تفريغها من أصولها.
واس ـت ـغ ــرب ــت الـ ـمـ ـص ــادر ق ـيــام
بعض الشركات باالستحواذ على
أخرى تعاني مشكالت في قوامها
المالي واإلداري ،وفسرت ذلك بأن
مـهـمــة إدارات ال ـشــركــات ف ــي تلك
الظروف هي تفريغ تلك الشركات
مــن األصـ ــول الـجـيــدة والمتميزة
كــافــة ،وه ــو مــا ي ـبــرر ح ــرص تلك
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات عـ ـل ــى إت ـ ـم ـ ــام ب ـعــض
التخارجات وتحقيق الخسائر من
عملية إتمامها.

«حكم األقلية»
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر ان الـسـبــب
الــرئ ـي ـســي وراء كــافــة الـسـلـبـيــات
والمشاكل التي يعانيها السوق
الكويتي هي تمكين فئة قليلة من
المساهمين للسيطرة على مقدرات
ومصالح األغلبية «المتفرقة» ،األمر
ّ
ال ــذي يـمــكــن األقـلـيــة الـتــي تمتلك

غالبية األسهم من السيطرة على
مجالس اإلدارات والتربح من خالل
إبـ ـ ــرام ص ـف ـقــات وعـ ـق ــود وهـمـيــة،
والتربح بطرق ملتوية من خالل
تصفية تلك األصول.

طامة كبرى
ولفتت المصادر الى أن توجه
وزارة التجارة والصناعة بإلغاء
دوره ـ ــا ال ــرق ــاب ــي ،واالن ـت ـق ــال الــى
الــدور اإلجــرائــي من خــال إصــدار
قــرار "العمومية سيدة قــراراتـهــا"
ي ـعــد ط ــام ــة ك ـب ــرى ،إذ إن حـقــوق
األقـلـيــة الـتــي خلقت التشريعات
من أجل الحفاظ عليها ومنع أي
تعديات عليها ستكون في مهب
الــريــاح ،لطالما ستكون األولوية
في اتخاذ الـقــرار "ألصـحــاب كبار
المالك ،خاصة أنه لم يعتد بعملية
التصويت التراكمي في الجمعيات
العمومية.

وبينت أن المادة  269من قانون
الـشــركــات ألــزمــت وزارة الـتـجــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ب ـب ـحــث أي ش ـكــوى
تـقــدم مــن كــل ذي مصلحة ،فيما
يتعلق بتنفيذ أح ـكــام الـقــانــون،
كما أن المادة  297تشير الــى أنه
فــي ح ــال تـبـيــن وج ــود مخالفات
ألحـكــام الـقــانــون أو عقد الشركة،
أو أن القائمين على إدارة الشركة
أو م ــؤسـ ـسـ ـيـ ـه ــا ق ـ ــد تـ ـص ــرف ــوا
تصرفات تضر بمصالح الشركة
أو مساهميها أن يتم الدعوة الى
عقد جمعية عمومية لتصحيح
هذه المخالفات ،مشيرة الى أنه في
حال ترك الحبل على غاربه ونقل
الشكاوى الى طريق القضاء يعني
طول فترة استرداد الحقوق.
ولفتت الى أن إيقاف الشركات
أو ش ـط ـب ـهــا ي ـس ــاه ــم فـ ــي طـمــس
الحقيقة ويساعد المتسببين في
خسارة تلك الشركات والمتربحين
مـنـهــا عـلــى اإلف ـ ــات م ــن الـعـقــاب،

وال ـت ـم ـت ــع ب ـم ــا ت ـح ـص ـل ــوا عـلـيــه
مـ ــن دون وجـ ـ ــه حـ ـ ــق ،مـضـيـفـيــن
أنـ ـ ــه بـ ـ ــدال مـ ــن ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـق ـ ــرارات
باإليقاف والشطب والقضاء على
البقية المتبقية مــن استثمارات
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن الـ ـصـ ـغ ــار يـنـبـغــي
ع ـلــى ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة تحويل
المسؤولين الى النيابة بما تحت
أيــدي ـهــم م ــن م ـس ـت ـنــدات ووث ــائ ــق
تـ ـثـ ـب ــت ت ــاعـ ـبـ ـه ــم وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداوالت
والصفقات والمشروعات الوهمية.

من التفريغ إلى التفريخ
وأشارت المصادر الى أن غالبية
الـشــركــات المتعثرة هــي شركات
تــم تأسيسها مــن خ ــال سياسة
ال ـت ـفــريــخ ال ـتــي اتـبـعـتـهــا الـعــديــد
م ــن الـ ـش ــرك ــات ق ـب ــل األزم ـ ـ ــة وف ــي
أوقات الرواج ،حيث حولت بعض
إداراتـهــا أو أصولها الــى شركات
مستقلة لـلـحـصــول عـلــى الـمــزيــد

●

أظهرت تعامالت شركات تمويل مدرجة في
البورصة حصولها على هامش تمويل بأسعار
أفضلية من القطاع المصرفي بهامش تنافسي
للفائدة على الدينار تقل عن الــدوالر بهامش
 0.25في المئة.
ً
فــو ف ـقــا لعمليتي تـمــو يــل حـصـلــت عليهما
شركة استثمارية كبرى من البنوك بلغ متوسط
هــامــش ال ـفــائــدة الـمــرجــح عـلــى ق ــروض إحــدى
ً
الشركات المالية الكبرى  3.96في المئة سنويا،
في حين بلغ متوسط كلفة الدين على الدوالر
ً
لذات الشركة ما يعادل  4.21في المئة سنويا.
وحسب مصادر مصرفية ،فإن هناك جملة
من العوامل والمخاطر المرتبطة بالمقترض
ً
تـ ــؤدي دورا ف ــي قـ ــرار ال ـم ـنــح وس ـعــر الـخـصــم

وأكــدت ضــرورة متابعة «هيئة
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق» و«وزارة الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة» عـمـلـيــات ال ـشــركــات
و"تفحيص وتمحيص" على كل
الـعـقــود والـمــواثـيــق الـتــي تتعلق
بعمليات نقل وبيع األصول.
وأض ــاف ــت أن ــه ي ـحــق لـلـشــركــاء
والـمـســاهـمـيــن ال ــذي ــن يـمـلـكــون 5
فــي المئة على األق ــل مــن رأسمال
الشركة في تعيين مدقق حسابات
إلج ــراء تفتيش على الـشــركــة ،أن
يـتـقــدمــوا بطلب لـ ــوزارة الـتـجــارة
والصناعة ،مبينا فيه مبررات هذا
الطلب والوقائع التي ينسبونها
إلـ ــى ال ـم ــدي ــر أو أعـ ـض ــاء مجلس
اإلدارة أو مـ ــرا قـ ــب ا ل ـح ـس ــا ب ــات
أو ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـشــركــة
والمخالفات الـتــي ارتكبوها في
أدائ ـ ـهـ ــم ل ــواج ـب ــات ـه ــم ،ثـ ــم يـمـكــن
االس ـت ـف ــادة م ــن ذلـ ــك ال ـخ ـي ــار في
التدقيق على أصول الشركة ،وماذا
جرى عليها؟

ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـ ــى أن ــه
ب ـ ـعـ ــد رف ـ ـ ـ ــض ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
ب ـعــض ال ـم ـل ـفــات ال ـم ـحــالــة إلـيـهــا
م ــن وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
بـخـصــوص ال ـشــركــات الممتنعة
ع ــن تـقــديــم بـيــانــاتـهــا الـمــالـيــة أو
مـيــزانـيــاتـهــا ه ـنــاك ات ـجــاه للبنك
المركزي والـتـجــارة وإدارة سوق
ال ـكــويــت لـ ـ ــأوراق الـمــال ـيــة لــرمــي

ً
وفرة السيولة تشجع البنوك على تمويل األسهم وخصوصا زيادات رؤوس أموال المصارف
محمد اإلتربي

«تفحيص وتمحيص»

اتفاق غير معلن

أسعار تمويل تنافسية من المصارف للشركات التشغيلية
ً
المحتسب على تمويالت الشركة مرورا بحجم
وقــوة ارتـبــاط الشركة وتعامالتها مــع الجهة
الممولة.
ففي حين حصلت شركة تمويل كبرى على
سعر  3.96في المئة كانت شركة منافسة تعمل
ً
في ذات القطاع أيضا حصلت على سعر خصم
بـلــغ نـحــو  5فــي الـمـئــة أي بــواقــع  2فــي المئة
زيـ ــادة ف ــوق سـعــر الـخـصــم الـمـعـلــن مــن جانب
البنك المركزي.
تجدر اإلشــارة إلــى أن العديد من الشركات
تلجأ إلــى االق ـتــراض بـمــوجــب اتـفــاقــات فــائــدة
ً
متغيرة لــاسـتـفــادة مــن أي حــركــة ،علما أنها
تقابل ذلك بإجراءات وأدوات تحوط لمجابهة
أي تغير لألعلى.
وبخصوص تنوع الحصول على تمويالت
بعمالت أجنبية أغلبها بــالــدوالر فإنه يأتي

من القروض واإلمعان في ذلك من
خالل سعيها إلدراج تلك الشركات
لجمع المزيد من األموال عبر طرح
أسهم تلك الشركات في البورصة،
ثـ ــم الـ ـت ــاع ــب فـ ــي تـ ـ ـ ـ ــداوالت تـلــك
األسهم من خالل خلق مستويات
وفجوات سعرية غير حقيقية عبر
المضاربات.

لخدمة بعض أعمالها وأنشطتها في األسواق
الخارجية واالسـتـثـمــارات الـمـحــددة بــالــدوالر
ً
خ ــارج ـي ــا ،وك ـبــديــل لـعـمـلـيــة اس ـت ـبــدال العملة
المحلية إلــى األجنبية والعكس والتي تحمل
ً
ً
الشركات أكالفا وفي بعض الحاالت تأكل جانبا
من األرباح.
في سياق متصل ،كشفت مصادر أنه وسط
وفــرة السيولة لدى القطاع المصرفي عرضت
ً
الـعــديــد مــن الـبـنــوك أخ ـي ــرا عـلــى شــركــات فتح
خطوط وقنوات ائتمان لها بأسعار تنافسية
ومعقولة ألجال زمنية طويلة األجل للشركات
التشغيلية الجيدة التي تتمتع بتدفق نقدي
عال وتملك رهونات مقنعة للقطاع المصرفي
ٍ
ومطمئنة في ذات الوقت.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،عـلــم أن شــركــات استثمار
ً
وتـمــويــل وقـعــت أخ ـيــرا عـقــود تـمــويــل مــع أحــد

الـبـنــوك الـكـبــرى بــواقــع نـحــو  5مــايـيــن ديـنــار
(ق ــرض ت ـج ــاري) ،لتعزيز وتـمــويــل محفظتها
االئ ـت ـمــان ـيــة وال ـت ـمــوي ـل ـيــة ال ـمــوج ـهــة لـلـقـطــاع
ً
االسـتـهــاكــي وال ـتــي حـقـقــت أداء مـمـيــزا خــال
ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة بـعــد عـمـلـيــة هـيـكـلــة شــامـلــة
للشركة وانتقاء العمالء.
ولوحظ أنه مع تحسن أوضاع السوق المالي
ووسـ ــط وفـ ــرة ال ـس ـيــولــة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي الـقـطــاع
البنكي تـحــررت مـصــارف عــدة مــن تحفظاتها
بـشــأن تـمــويــل ش ــراء األس ـهــم ،ويـمـلــك ع ــدد من
ك ـبــار المستثمرين ا لـمـعــرو فـيــن بتوجهاتهم
االستثمارية المتحفظة التي تركز على أسهم
ثقيلة في السوق خطوط تمويل جاهزة بمبالغ
ت ـتــراوح بين  4و 10ماليين دي ـنــار ،كما تمت
عمليات تمويل االكتتاب في زيادات رأس المال
ً
لبعض البنوك أخيرا.

ك ــرة الـمـســؤولـيــة أم ــام مساهمي
ّ
لتحمل مسؤولية اتخاذ
الشركات
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ،حـيــث إن
مـعـظــم ال ـع ـقــوبــات ال ـم ــدون ــة لــدى
الجهات الرقابية ال تتعدى توقيع
ال ـم ـخ ــال ـف ــة أو ف ـ ـ ــرض ع ـق ــوب ــات
وغرامات على الشركات ،تدفعها
م ــن أم ـ ــوال مـســاهـمـيـهــا م ــن دون
الكشف عنها.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وزارة
التجارة تقتصر فقط على تالوة
م ـخ ــال ـف ــات الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـقــع
ت ـح ــت إدارت ـ ـه ـ ــا فـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــات
العمومية ،وإص ــراره ــا على ذلك
حسب نص المادة  178من قانون
الشركات ،إضافة إلى إجراءات بنك
الكويت المركزي ،بإلزام الشركات
االسـتـثـمــاريــة والـبـنــوك بـضــرورة
الكشف عن المخالفات والعقوبات
التي يتم توقيعها على الشركات
المخالفة ،وهكذا تشير إلى الرؤية
ال ـجــديــدة لـلـجـهــات الــرقــاب ـيــة في
تــوضـيــح األخ ـط ــاء وال ـت ـج ــاوزات
وال ـع ـق ــوب ــات أم ـ ــام الـمـســاهـمـيــن،
ف ـ ـع ـ ـلـ ــى س ـ ـب ـ ـيـ ــل ال ـ ـم ـ ـث ـ ــال ت ـص ــل
ع ـقــوبــات "ال ـم ــرك ــزي" إل ــى توقيع
غرامات مالية بمئات األلوف على
المساهمين دفعها وعندئذ عليهم
محاسبة إدارات شركاتهم.
تبقى اإلشارة إلى أن الجمعيات
ّ
ال ـع ـمــوم ـيــة قــل ـمــا ت ـش ـهــد تـحــركــا
حاسما للمساهمين ،وأن مجالس
اإلدارات تدير العموميات باسم
األغلبية ،وال عزاء لآلخرين مهما
كانت اعتراضاتهم وجيهة.
ورجحت المصادر وجود شبه
ات ـف ــاق غ ـيــر مـعـلــن ب ـيــن الـجـهــات
الــرقــابـيــة على وضــع المخالفات
غ ـي ــر ال ـس ـل ـي ـمــة أم ـ ـ ــام م ـســاه ـمــي
الـ ـش ــرك ــات إلب ـ ـعـ ــاد ال ـم ـســؤول ـيــة
عنها ،وفضح اإلدارات والقرارات
غـيــر الـسـلـيـمــة ،وت ــرك اإلج ـ ــراءات
القانونية واإلحالة إلى النيابة إلى
قــرار المساهمين حسب رؤيتهم
للتجاوزات المرتكبة.

تعيين األنبعي والرومي عضوين
بـ «حماية المنافسة»
●

جراح الناصر

أصـ ـ ــدر وزيـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
مرسوما بتعيين أسعد إبراهيم األنبعي
وحصة عبدالعزيز الرومي عضوين في
مجلس ادارة حـمــايــة الـمـنــافـســة ،وذلــك
للمدة المتبقية من عضوية المجلس.
ووفق المرسوم الذي يحمل رقم 129
ً
لسنة  2019فإن األنبعي سيكون نائبا
ً
للرئيس ،والــرومــي عـضــوا فــي مجلس
االدارة وذل ـ ــك ب ـعــدمــا ت ــم اخ ــذ مــوافـقــة
مجلس الوزراء.
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ان
التعيين جاء لسد الشواغر بعد تغييرات
ً
حدثت مؤخرا بمجلس االدارة ،وتعيين
ً
عبدالله العفاسي وكيال لوزارة التجارة،
حيث كان يشغل منصب نائب للرئيس

في مجلس ادارة حماية المنافسة.
ي ــذك ــر ان جـ ـه ــاز ح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة
هو جهة اإلنـفــاذ المعنية من الحكومة
ب ــاإلش ــراف ع ـلــى كـيـفـيــة ع ـمــل األسـ ــواق
ف ــي ال ـك ــوي ــت وال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي تـفـضــي
عنها لصالح المنتجين والمستهلكين،
ومنع الممارسات الـضــارة بالمنافسة
وال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاري ـ ــة وحـ ـظ ــر
االتـفــاقـيــات أو الـعـقــود أو الـمـمــارســات
أو الـقــرارات الضارة بالمنافسة الحرة،
كما يحظر على األشخاص الطبيعيين
أو االعـتـبــاريـيــن ذوي السيطرة إســاء ة
استخدامها ،وحظر األفعال وإن كانت
خارج البالد إذا ترتب عليها منع حرية
المنافسة أو تقييدها أو اإلض ــرار بها
في الكويت.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

أداء إيجابي لمعظم األسواق ومكاسب أكبرها في «قطر» و«أبوظبي»

ً
أول هذين المؤشرين يعود فوق  10آالف نقطة واآلخر يصعد مجددا إلى  5آالف
●

علي العنزي

ّ
عم اللون األخضر األداء األسبوعي لمعظم مؤشرات
أس ـ ــواق ال ـم ــال ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الخليجي
وسجلت جميعها مكاسب واضحة وارتــدادات كبيرة،
وكــان االستثناء األحمر الوحيد بينها السوق األكبر
ً
عربيا أي مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي"
ُ
إذ تــراجــع بنسبة م ـحــدودة لــم ت ــزد عــن ع ـشــري نقطة
مئوية ،بينما تصدر األداء مؤشر السوق القطري الذي
ربح نسبة كبيرة بلغت  5.6في المئة تاله مؤشر سوق
أبوظبي بنمو كبير كــان  4.7فــي المئة ،ثــم مــؤشــرات
ً
بورصة الكويت إذ سجل المؤشر العام ارتفاعا بنسبة
 2.7فــي الـمـئــة ،وتـقــاربــت مكاسب ثــاثــة أس ــواق وهي
المنامة بنمو بنسبة  1.8في المئة ثم مسقط بنسبة
 1.5فــي المئة فــي حين ارتـفــع مؤشر دبــي بنسبة 1.2
في المئة.

السعودي وتذبذب كبير
انتهت تعامالت مؤشر السوق السعودي الرئيسي
ً
"تاسي" خالفا لما بدأته حيث عمليات الشراء والسيولة
الـقـيــاسـيــة ال ـتــي دخ ـلــت منتصف األس ـب ــوع لـكــن بعد

خسارة  2في المئة في بدايته ثم استعادتها في الجلسة
الالحقة وخسارتها مرة أخرى إلى الجلسة األخيرة التي
ً
جاءت إيجابية واستطاع خاللها المؤشر اإلقفال قريبا
من نقطة األساس األسبوعي ،وعلى وقع تراجع أسعار
ً
النفط خالل األسبوع السابق وكسر مستوى  70دوالرا
حيث التأثير المباشر على السوق السعودي وقطاع
شركات البتروكيماويات السعودي تبعته أخبار دخول
سيولة األسواق الناشئة مورغان ستانلي وبقوة إلى
السوق إذ إن وزن السوق السعودي حوالي  1.6في المئة
والمرحلة األولــى تجاوزت تــداوالت ب  28مليار ريال
تالها مباشرة تراجع جديد ثم تعويض بنهاية المطاف
في حالة تذبذب كبير لم يحدد خاللها مؤشر السوق
ً
اتجاه وبقي محايدا مع نهاية شهر اقتطع من إيجابيته
الكثير ونسبة قريبة من  8.5في المئة تكاد تكون نصف
ما حقق خالل هذا العام واألشهر األربعة األولى منه.
واستبق السوق اإلقفال قبل تراجع جديد السعار
النفط يومي الخميس والجمعة الماضيين وبنسب
ً
كبيرة ليتقهقر برنت إلى مستويات  62دوالرا للبرميل
بعد أن خسر  5.5في المئة خالل جلسته األخيرة مساء
ً
الجمعة الماضي مما قد يؤثر مجددا على تعامالت
األسـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة خ ــال جـلـسـتــي األسـ ـب ــوع قبيل
ً
الدخول في عطلة عيد الفطر السعيد علما أن السوقين

الـسـعــودي واإلم ــارات ــي أنهيا تعامالت شهر رمضان
المبارك وخسر السوق السعودي نسبة  7.2في المئة
خالل شهر رمضان فقط.

جمع  226.27نقطة وعلى وقع هدوء واعتياد تراشق
التصريحات اإليــرانـيــة األمـيــركـيــة الـتــي لــم تـهــدأ لكن
اعتادتها األسواق وسعرت خالل شهر مايو.

مكاسب كبيرة في قطر وأبوظبي

«الكويتي» وأفضل أداء

على هامش قمم ثــاث عقدت بنهاية األسـبــوع في
مـكــة الـمـكــرمــة ،خليجية وعــربـيــة وإســام ـيــة ،ودع ــوة
قطر من المملكة العربية السعودية ومشاركتها على
مستوى رئيس مجلس ال ــوزراء فــي إحــدى أهــم الــدول
ً
ً
الثالث المقاطعة لها سجل مؤشرها نموا كبيرا بنهاية
االسبوع استعاد خالله مستوى  10آالف نقطة وأقفل
ً
ً
ً
على مستوى  10273.01نقطة مسجال ارتفاعا كبيرا
ً
محا به خسائر هذا العام وعــاد لنقطة التعادل وذلك
بتفاؤل سياسي بتقارب قطري سعودي بعد قطيعة
ثالث سنوات وقاد االرتفاعات قطاع البنوك وبخاصة
ً
بنكا التجاري والوطني اللذان حققا نموا بنسبة  9و4.4
في المئة على التوالي ليسجل مؤشر سوق قطر أفضل
أداء أسبوعي له خالل هذا العام.
واستعاد مؤشر سوق أبوظبي جل خسائر األسبوع
الثالث من هذا الشهر وقفز بمكاسب كبيرة استعاد
من خاللها مستوى  5آالف نقطة مــرة أخــرى بعد أن

سجلت مؤشرات بورصة الكويت أفضل أداء خالل
شهر مــايــو ،وعـلــى الــرغــم مــن األج ــواء الجيوسياسية
فإن مؤشراتها انتهت على ارتفاع وعاد مؤشر السوق
األول وربــح  18.5في المئة خــال هــذا العام في أفضل
أداء خليجي بعد أن انتهى األسبوع على مكاسب كبيرة
لمؤشر السوق العام بنسبة  2.7في المئة تعادل 152.73
نقطة ليبلغ مستوى  5731.67نقطة بينما سجل السوق
ً
األول ارتفاعا أكبر بنسبة  3.6في المئة هي  218.99نقطة
ليقفل على مستوى  6242.24نقطة ،وسـجــل السوق
ً
الرئيسي نموا أقــل وبثلث نقطة مئوية فقط إذ ارتفع
 16.06نقطة ليقفل على مستوى  4736.58نقطة.
ً
ً
ً
وسجلت السيولة ارتفاعا جيدا قياسا على األسبوع
األسبق وبنمو قارب  15في المئة بينما لم يتجاوز نمو
النشاط نسبة  2.6في المئة وارتفع عدد الصفقات بنسبة
 4.2في المئة ،مما يؤكد الدخول الجديد على األسهم
القيادية في السوق األول من سيولة أجنبية جديدة وفي

انتظار إدراج جديد في مؤشر "ام اس سي اي" لألسواق
الناشئة وبعد أن ارتفع وزن السوق الكويتي في مؤشرات
األســواق ما دون الناشئة إلى  31في المئة بسبب رفع
سوق األرجنتين إلى أسواق ناشئة.

مكاسب متقاربة
ً
سجلت مؤشرات أسواق المنامة ومسقط ودبي نموا
ً
ً
متقاربا ،لكنه كان واضحا كذلك وبنسب كبيرة فاقت
 1.2في المئة ،واستفاد مؤشر سوق المنامة من مكاسب
األسـهــم الـمــدرجــة فــي ســوق الكويت معه ورب ــح نسبة
كبيرة بلغت  1.8في المئة ليواصل األداء اإليجابي لهذا
العام ويضيف  25.03نقطة ويقفل على مستوى 1433.52
ً
نقطة ،بينما عاد مؤشر مسقط محاوال الوصول إلى
مستوى  4آالف نقطة وبعد هــدوء وضعف األسابيع
األولى من هذا الشهر ولعدة أسباب لعل أبرزها سياسية
ونتائج أعمال الشركات للربع األول عاد وربــح نسبة
 1.5في المئة تعادل  58.26نقطة ليقفل على مستوى
 3934.15نقطة.
وعوض مؤشر سوق دبي بعض خسائر هذا الشهر
الكبيرة وأقفل على ارتفاع أسبوعي بنسبة  1.2في المئة
تعادل  30.65نقطة ليصل إلى مستوى  2620.33نقطة.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

«المسؤولية بقدر السلطة» مبدأ ال يتوفر في سياسات الحكومة

َّ
مضت  5سنوات ثمينة لم تتبن فيها الكويت أي إصالح مالي حقيقي
«الشال» أن
ذكر تقرير
ً
سوق النفط نادرا ما يستقر
لفترة كافية تسمح بسالمة
التخطيط للسياسة المالية،
ولعل وقتنا الحاضر هو
أصعب تلك الفترات.
النفطية ،والكويت
فالدول ً
األكثر اعتمادا على النفط
ضمنها ،لم تحسن التصرف
خالل فترة رواج سوق
النفط.

قـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـق ــري ــر األسـ ـب ــوع ــي
لشركة الشال لالستشارات إنه
ك ـل ـمــا ارتـ ـف ــع اع ـت ـم ــاد دول ـ ــة ما
على النفط في تمويل ماليتها
الـعــامــة ،كــانــت عــرضــة لمخاطر
مالية أكبر.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـشـ ــال أن «سـ ــوق
الـنـفــط نـ ــادرا مــا يستقر لفترة
كافية تسمح بسالمة التخطيط
لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،ولـ ـع ــل
وق ـت ـن ــا الـ ـح ــاض ــر هـ ــو أص ـعــب
تلك الـفـتــرات .فــالــدول النفطية،
والـكــويــت األك ـثــر اعـتـمــادا على
الـ ـنـ ـف ــط ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا ،ل ـ ــم ت ـح ـســن
ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة رواج
س ــوق ال ـن ـفــط ،وك ـ ــررت خـطــايــا
الماضي بتوسع غير مسبوق
لـسـيــاســاتـهــا ال ـمــال ـيــة ،وال ـشــق
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري مـ ـنـ ـه ــا ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد،
وع ـل ـي ـهــا الـ ـي ــوم أن ت ـتــأق ـلــم مع
عــام ـل ـيــن ف ــي غ ــاي ــة ال ـص ـعــوبــة،
العامل األول هو توفيق أوضاع
ماليتها ا لـعــا مــة عـنــد مستوى
نصف إيـ ــرادات الـنـفــط ،مقارنة
بعام  ،2013وبينما من السهل
وال ـم ـغــري ج ــدا زيـ ــادة النفقات
عندما ترتفع اإليرادات ،تتحول
ال ـن ـف ـق ــات الـ ــزائـ ــدة إلـ ــى ح ـقــوق
مكتسبة يصعب جــدا التراجع
عنها عندما تنخفض اإليرادات.
العامل الثاني هو أن المستوى
الـحــالــي ألس ـعــار الـنـفــط مرتفع
لمبررات معظمها جيوسياسية،
مثل مـحــاصــرة ص ــادرات إيــران
وأح ــداث ليبيا وفـنــزويــا ،ذلك

يعني أن الضغوط على جانب
الـ ـع ــرض ال ـت ــي ت ــرف ــع األس ـع ــار
غير مستدامة ،وضمان صمود
قـ ـ ــرارات تـخـفـيــض اإلنـ ـت ــاج من
ً
ق ـبــل «أوبـ ـ ــك زائـ ـ ــد» أيـ ـض ــا غير
مستدامة .وأي سيناريو ال يأخذ
في االعتبار االحتمال المرتفع

لـ ـع ــودة ال ـض ـغ ــوط إلـ ــى األدنـ ــى
ع ـل ــى أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،سـتـنـتــج
عنه مراهنة خطرة حصيلتها
ارت ـ ـفـ ــاع ك ـب ـيــر ف ــي ال ـع ـج ــوزات
المالية المحتملة المصاحبة
الستمرار غياب مرونة خفض
النفقات العامة واستهالك أكبر

ل ـمــدخــرات س ـن ــوات ال ـ ــرواج مع
احتمال السقوط التدريجي في
فخ المديونية.
واوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال ان ـ ـ ـ ــه ف ــي
الـ ـك ــوي ــت ،ومـ ــع أول زي ـ ـ ــادة فــي
أس ـعــار الـنـفــط ،ول ـم ـبــررات غير
مستدامة ،ارتفع سقف النفقات

ً
البورصة سجلت في مايو ارتفاعا للمؤشرات
ً
وتراجعا للسيولة
وصــف «الـشــال» أداء بورصة الكويت
في شهر مايو بأنه مختلط مقارنة بأداء
ش ـهــر أب ــري ــل ،ح ـيــث ان ـخ ـف ـضــت الـقـيـمــة
الـمـتــداولــة ،أي سيولة الـبــورصــة ،ولكن
مــع أداء مــوجــب لـلـمــؤشــرات ،فقد ارتفع
مؤشر السوق األول بنحو  3.2في المئة،
ومؤشر السوق العام ،وهو حصيلة أداء
الـســوقـيــن بنحو  2.9فــي الـمـئــة ،وكــذلــك
ارتفع مؤشر الشال بنحو  1.8في المئة،
بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي
بنحو  1.9 -في المئة.
وقال :حققت سيولة البورصة في شهر
مايو مستوى منخفضا ،مقارنة بسيولة
أبريل ،حيث بلغت السيولة نحو 617.2
مليون دينار ،هابطة من مستوى 702.7
مليون لسيولة شهر أبريل.
وب ـل ــغ م ـع ــدل قـيـمــة الـ ـت ــداول الـيــومــي
لشهر مــايــو ح ــدود  28.1مـلـيــون ديـنــار،
وبانخفاض بنحو  16.2 -في المئة عن
معدل تلك القيمة لشهر أبريل ،حين بلغت
 33.5مليونا.
وبـ ـل ــغ ح ـج ــم س ـي ــول ــة الـ ـب ــورص ــة فــي

الشهور الخمسة األولى (أي في  103أيام
عمل) نحو  3.186مليارات دينار ،وبلغ
معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو
ً
 30.9مليونا ،مرتفعا بنحو  170في المئة،
م ـقــارنــة بـمـعــدل قـيـمــة الـ ـت ــداول الـيــومــي
للفترة ذاتها من عــام  2018البالغ نحو
ً
ً
 11.5مليونا ،ومرتفعا أيضا بنحو 83.6
في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل
لكامل عام  ،2018البالغ نحو  16.8مليونا.
وشـ ـ ــدد «الـ ـ ـش ـ ــال» ع ـل ــى أن تــوج ـهــات
السيولة منذ بداية العام مــازالــت تشير
إلـ ــى أن ن ـص ــف الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة لــم
تحصل سوى على  0.9في المئة فقط من
تلك السيولة ،ضمنها  50شركة حظيت
بنحو  0.1في المئة فقط من تلك السيولة،
و 4شركات من دون أي تداول.
أما الشركات السائلة ،فقد حظيت 12
شــر كــة قيمتهــا السوقيــة تبلـغ  1.3في
المئة فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة
بنحو  6.9في المئة من سيولة البورصة،
ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير اليزال
ي ـحــرم نـحــو نـصــف ال ـشــركــات الـمــدرجــة

مـنـهــا ،وعـلــى الـنـقـيــض ،يميل بـقــوة إلــى
ش ــرك ــات قـيـم ـت ـهــا ض ـئ ـي ـلــة .أمـ ــا ت ــوزي ــع
السيولة على األسواق الثالثة خالل شهر
مايو  ،2019فكان كالتالي:

السوق األول ( 19شركة)
ح ـظــي ب ـن ـحــو  553.9م ـل ـيــون دي ـن ــار،
أو ما نسبته  89.7في المئة من سيولة
البورصة ،وضمنه حظيت  50في المئة
من شركاته بـ  88.1في المئة من سيولته،
ونـحــو  79.1فــي المئة مــن كــامــل سيولة
الـبــورصــة ،بينما حظي نصف شركاته
األخرى بما تبقى أو نحو  11.9في المئة
من سيولته.
وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى
عــالـيــا ،حـيــث حـظـيــت  6شــركــات ضمنه
بنحو  72.7في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي ( 144شركة)
وحظي بنحو  63.1مليونا ،أو نحو

 10.2ف ــي ال ـم ـئــة م ــن س ـيــولــة ال ـبــورصــة،
وضمنه حظيت  20في المئة من شركاته
بـ ـ  78.4ف ــي ال ـم ـئــة م ــن س ـيــول ـتــه ،بينما
اكتفت  80فــي المئة مــن شــركــاتــه بنحو
 21.6في المئة من سيولته ،وال بأس من
التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان
الـعــامــل األســاســي فــي تصنيفها ضمن
ال ـســوق الــرئـيـســي ،وه ــو تصنيف قابل
ل ـل ـت ـطــور م ــع ارتـ ـف ــاع س ـيــولــة أي شــركــة
ضمنه.

سوق المزادات ( 12شركة)
وحـظــي بنحو  148أل ــف دي ـنــار فقط،
أو ن ـحــو  0.024ف ــي ال ـم ـئــة م ــن سـيــولــة
ً
البورصة ،وذلك أيضا في حدود المتوقع،
فالهدف األساس هو إعطاء تلك الشركات
ن ــاف ــذة مـنـظـمــة لـلـسـيــولــة ،ح ـتــى وإن لم
ي ـت ـح ـقــق ألي م ـن ـهــا ت ـ ـ ــداول سـ ــوى عـلــى
فترات متباعدة ،ومــن الممكن أن نشهد
ط ـفــرة م ـن ـفــردة ف ــي قـيـمــة ت ــداوالت ــه بين
الحين واآلخر.

العامة للسنة المالية الحالية
بنحو  %4.7أو إلى  22.5مليار
دي ـن ــار ،واس ـت ـخــدم م ـبــرر الـهــدر
ف ــي ال ـن ـف ـق ــات ال ـع ــام ــة م ــن قـبــل
الحكومة ،وهو لألسف صحيح،
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـن ــام ــي ال ـم ـط ــال ـب ــات
ال ـش ـع ـب ــوي ــة ،وآخـ ــرهـ ــا الـ ـع ــودة

عــن خـفــض نـسـبــة دع ــم الــوقــود
وب ـ ـعـ ــض ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،واألصـ ـ ــل
ف ــي ن ـجــاح س ـيــاســات اإلص ــاح
الـمــالــي واالقـتـصــادي هــو توفر
الـقــدوة لسلطات اتـخــاذ الـقــرار،
ف ــال ـم ـب ــدأ اإلداري ال ـق ــائ ــل ب ــأن
«المسؤولية بقدر السلطة» مبدأ

صحيح ،وذلك ما ال يتوفر في
سياسات الحكومة المالية.
وب ـي ــن انـ ــه إلـ ــى ج ــان ــب ما
ي ـت ـعــرض ل ــه جــانــب ال ـعــرض
فــي ســوق النفط على المدى
الـقـصـيــر إل ــى الـمـتــوســط من
تـ ـح ــد ح ـق ـي ـق ــي ق ـ ــد ي ـض ـغــط
على أسعاره إلى األدنى ،ألن
الـمـبــررات الجيوسياسية ال
ت ــدوم ،يعمل التطور التقني
لـبــدائـلــه وال ـق ـلــق الـبـيـئــي من
اسـتـخــدامــاتــه عـلــى تقويض
تـ ـن ــافـ ـسـ ـيـ ـت ــه عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدى
الـ ـط ــوي ــل .وض ـ ـغـ ــوط ال ـم ــدى
المتوسط والطويل ضغوط
حـقـيـقـيــة ،تـتـطـلــب ج ــراح ــات
إصالحية مالية واقتصادية،
وه ـ ـ ـ ـ ــي إصـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــات شـ ــاقـ ــة
وط ــويـ ـل ــة ،ت ـج ـع ــل ال ـت ـع ــاون
اآلن ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل تـ ـم ــاس ــك
أس ـ ـعـ ــار اص ـط ـن ــاع ــي قـصـيــر
األمد باالتفاق على الحد من
المعروض ،مجرد مسكنات،
وإن ك ـ ــان ال ي ـت ـع ــارض وق ــد
ي ــدع ــم جـ ـه ــود اإلص ـ ـ ـ ــاح إن
وجـ ـ ـ ـ ـ ــدت .ل ـ ـقـ ــد م ـ ـضـ ــى ع ـلــى
سقوط أسعار النفط نحو 5
سنوات ثمينة ،لم تتبن فيها
الكويت أي سياسات إصالح
حقيقية ،والواقع أنها مارست
س ـي ــاس ــات م ـع ــاك ـس ــة ،وه ــدر
ال ـمــزيــد م ــن ال ــوق ــت ،وإهـ ــدار
المزيد من النفقات ،يقود إلى
وضع يجعل حتى الجراحات
غير نافعة.

الكويت حققت في مايو إيرادات
نفطية بنحو  1.6مليار دينار
قال تقرير الشال :إنه «بانتهاء مايو ،2019
انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية
 ،2020/2019وبلغ معدل سعر برميل النفط
الكويتي لشهر مايو معظمه ،نحو  70.3دوالرا
أميركيا للبرميل ،وهو يزيد بنحو  15.3دوالرا
للبرميل ،أي بما نسبته نحو  27.9في المئة
عــن الـسـعــر االف ـتــراضــي الـجــديــد الـمـقــدر في
الموازنة الحالية والبالغ  55دوالرا للبرميل،
ً
وأيضا يزيد بنحو  20.3دوالرا عن معدل سعر
البرميل اال فـتــرا ضــي للسنة المالية الفائتة
البالغ  50دوالرا».
وأض ـ ــاف «ك ــان ــت ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـفــائـتــة
 ،2019/2018ال ـت ــي ان ـت ـهــت ب ـن ـهــايــة م ــارس
الفائت ،حققت لبرميل النفط الكويتي معدل
سـعــر بـلــغ نـحــو  68.5دوالرا ،وم ـعــدل سعر
البرميل لشهر مايو  2019أعلى بنحو 1.8
ف ــي الـمـئــة ع ــن م ـعــدل سـعــر الـبــرمـيــل للسنة
الـمــالـيــة ال ـفــائ ـتــة ،ولـكـنــه أدنـ ــى بـنـحــو 9.7 -
دوالرات للبرميل من سعر التعادل للموازنة
ً
الحالية البالغ  80دوالرا ،وفقا لتقديرات وزارة
المالية وبعد اقتطاع الـ  10في المئة لمصلحة
احتياطي األجيال القادمة».

وافترض «الشال» أن تكون الكويت حققت
إيـ ـ ــرادات نفطية فــي شـهــر مــايــو بـمــا قيمته
نحو  1.6مليار دينار ،وإذا افترضنا استمرار
مستويي اإلنتاج واألسعار على حاليهما -
وهــو افـتــراض قــد ال يتحقق -فمن المتوقع
أن تبلغ جملة اإليــرادات النفطية بعد خصم
تكاليف اإلنتاج لمجمل السنة المالية الحالية
نحو  18.7مليار دينار ،وهي قيمة أعلى بنحو
 4.2مـلـيــارات عــن تلك الـمـقــدرة فــي الـمــوازنــة
للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5
مليارا .ومع إضافة نحو  1.9مليار إيــرادات
غير نفطية ،ستبلغ جملة إيــرادات الموازنة
للسنة المالية الحالية نحو  20.5مليارا.
وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة هذا الرقم
باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5
مليار دينار ،فمن المحتمل أن تسجل الموازنة
ً
العامة للسنة المالية  2020/2019عجزا قيمته
 2مليار ،ولكن بيانات شهرين فقط ال تصلح
سـ ــوى الس ـت ـخــدام ـهــا م ــؤش ــرا ع ـلــى الـحـجــم
االفـتــراضــي لعجز ال ـمــوازنــة ،ويبقى العجز
الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج
النفط خالل ما تبقى من السنة المالية.

 %10.5نمو اإليرادات التشغيلية لـ «األهلي الكويتي» في الربع األول
إجمالي موجودات البنك  4.745مليارات دينار بارتفاع %4.3
قال «الشال» إن إجمالي
موجودات البنك بلغ نحو
 4.745مليارات دينار،
بارتفاع بلغت قيمته
 196.2مليونا أو نسبته
 4.3في المئة مقارنة بنحو
 4.548مليارات بنهاية عام
.2018

أعلن البنك األهلي الكويتي نتائج
أعماله للربع األول من العام الحالي،
ً
مشيرا إلــى أن صــافــي أرب ــاح البنك
(بعد خصم الضرائب) بلغ ما قيمته
 12.44مليون دينار ،بارتفاع مقداره
 2.38مليون ،أي ما نسبته  23.6في
المئة مقارنة بنحو  10.06ماليين.
ويعود السبب في ارتفاع األرباح
الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي
اإلي ـ ــرادات التشغيلية بقيمة أعلى
م ــن ارتـ ـف ــاع إج ـمــالــي ال ـم ـصــروفــات
التشغيلية .وارتفع الربح التشغيلي
للبنك بنحو  2.85مليون دينار ،أو
ً
بنحو  11.7فــي المئة ،وص ــوال إلى
ً
نحو  27.27مليونا مقارنة بنحو
ً
 24.42مليونا.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،حـقـقــت جملة
ً
اإليــرادات التشغيلية ارتفاعا بنحو
 4.17مــايـيــن دي ـنــار أو نـحــو 10.5
ً
فــي المئة ،وص ــوال إلــى نحو 43.98
ً
ً
مليونا مقارنة بنحو  39.81مليونا.
وت ـح ـقــق ذلـ ــك نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع بند
صافي إيــرادات الفوائد بنحو 3.17
مــاي ـيــن أو ن ـحــو  10.9ف ــي الـمـئــة،
ً
ً
وصــوال إلــى  32.26مليونا ،مقارنة
بنحو  29.09مليونا للفترة ذاتها من
ً
عام  .2018وارتفع أيضا ،بند صافي
إيرادات أتعاب وعموالت بنحو 1.35
مليون ديـنــار ،حين بلغ نحو 8.29
ماليين مقارنة بنحو  6.94ماليين
في الربع األول لعام .2018
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال «ال ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــال» إن جـ ـمـ ـل ــة
الـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة لـلـبـنــك
ارتفعت بقيمة أقل من ارتفاع جملة

اإلي ــرادات التشغيلية وبنحو 1.32
مليون دينار ،أو ما نسبته  8.6في
ال ـم ـئــة ،ع ـنــدمــا بـلـغــت ن ـحــو 16.71
ً
ً
مليونا ،مقارنة بنحو  15.39مليونا
للفترة ذاتـهــا مــن عــام  ،2018وذلــك
نتيجة ارت ـفــاع بـنــود الـمـصــروفــات
التشغيلية جميعها .وبلغت نسبة
المصروفات التشغيلية إلى اإليرادات
التشغيلية نحو  38في المئة ،بعد أن
كانت نحو  38.7في المئة.
وارت ـف ـع ــت جـمـلــة الـمـخـصـصــات
بنحو  80ألــف ديـنــار أو مــا نسبته
 0.6فــي الـمـئــة ،عـنــدمــا بـلـغــت نحو
 13.51مليون دينار ،مقارنة بنحو
 13.43مليون ديـنــار .وعليه ،ارتفع
هامش صافي الــربــح ببلوغه نحو
 20.7في المئة بعد أن كان عند نحو
 19.7في المئة خالل الفترة المماثلة
من عام .2018
واضـ ـ ـ ــاف «الـ ـ ـش ـ ــال» أن إج ـمــالــي
م ــوج ــودات الـبـنــك بـلــغ نـحــو 4.745
مليارات دينار ،بارتفاع بلغت قيمته
 196.2مليونا أو نسبته  4.3في المئة
مقارنة بنحو  4.548مليارات بنهاية
ع ــام  ،2018وارت ـف ــع بـنـحــو  6.2في
المئة أو نحو  276.7مليون دينار،
عند المقارنة بإجمالي الموجودات
في الربع األول من عام  2018عندما
بلغ نحو  4.468مليارات.
وس ـ ـجـ ــل بـ ـن ــد ق ـ ـ ـ ــروض وس ـل ــف
ً
ارتـفــاعــا بلغت قيمته  72.5مليون
ً
دينار أو بنحو  2.4في المئة وصوال
إلى  3.098مليارات ( 65.3في المئة
مــن إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة

بـنـحــو  3.026م ـل ـي ــارات ( 66.5في
المئة من إجمالي الموجودات) كما
في نهاية عام  ،2018وارتفع بنحو
 52.2مليون دينار أو نحو  1.7في
المئة مقارنة بنحو  3.046مليارات
ديـنــار ( 68.2فــي المئة مــن إجمالي
الموجودات) للفترة ذاتها من العام
السابق.
وبـلـغــت نسبة إجـمــالــي قــروض
وسلف إلــى إجمالي الــودائــع نحو
 78.9في المئة مقارنة بنحو 80.5
ً
فــي المئة .وارتـفــع أيـضــا ،بند نقد
وأرصــدة لدى البنوك بنحو 103.8
مــايـيــن دي ـن ــار وبـنـسـبــة  14.8في
ال ـم ـئــة ل ـي ـصــل إلـ ــى  806.1مـلـيــون
دي ـنــار ( 17فــي الـمـئــة مــن إجمالي
الـمــوجــودات) مقارنة بنحو 702.2
مليون دي ـنــار ( 15.4فــي المئة من
إجـ ـم ــال ــي الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات) ك ـم ــا فــي
نهاية العام الفائت ،وارتفع بنحو
 160.7مليون دينار وبنسبة 24.9
في المئة عندما بلغ  645.4مليون
دينار (  14.4في المئة من إجمالي
الـمــوجــودات) مقارنة بالربع األول
من عام .2018
وتشير األرقــام إلى أن مطلوبات
ال ـب ـنــك (مـ ــن غ ـيــر اح ـت ـس ــاب حـقــوق
ً
الملكية) قــد سجلت ارتـفــاعــا بلغت
قيمته  204.5مـلـيــون دي ـنــار أي ما
نسبته  5.3في المئة لتصل إلى نحو
 4.077مليارات دينار ،مقارنة بنحو
 3.872مـلـيــارات بنهاية عــام .2018
وارتفعت بنحو  170.8مليون دينار،
أي بنسبة  4.4في المئة عند المقارنة

ب ـمــا ك ــان عـلـيــه ذل ــك اإلج ـم ــال ــي في
نهاية الربع األول من العام الفائت
عندما بلغ  3.906مـلـيــارات ديـنــار.
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات
إل ـ ــى إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات نـحــو
 85.9فــي المئة مقارنة بنحو 87.4
في المئة.
وحـ ـس ــب «ال ـ ـ ـشـ ـ ــال» ،ف ـ ــإن ن ـتــائــج
تحليل البيانات المالية المحسوبة
عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،تشير إل ــى أن
معظم مــؤشــرات الربحية للبنك قد
ً
سجلت ارتـفــاعــا مقارنة مــع الفترة
نـفـسـهــا م ــن عـ ــام  .2018إذ ارت ـف ــع
العائد على معدل حقوق المساهمين
الخاص بمساهميه ( )ROEإلى نحو
 8.5في المئة مقارنة بنحو  7.1في
الـمـئــة ،وارت ـفــع مــؤشــر الـعــائــد على
معدل رأسمال البنك ( )ROCليصل
ً
إلى  30.4في المئة قياسا بنحو 24.8
ً
في المئة ،وارتفع أيضا مؤشر العائد
على معدل موجودات البنك ()ROA
إلى نحو  1.1في المئة مقارنة بنحو
 0.9في المئة .واالستثناء كان ثبات
ربـحـيــة الـسـهــم ال ــواح ــد ( )EPSعند
نحو  6فلوس للفترتين .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /ربحية السهم ()P/E
ً
ً
نحو  14.3ضعفا مقارنة بـ  14ضعفا،
وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي
للسهم بنحو  2.1في المئة مع ثبات
ربحية السهم عند المستوى ذاتــه،
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة
الدفترية ( )P/Bنحو  0.96مرة مقارنة
مع نحو  0.97مرة في الفترة نفسها
من العام السابق.
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«الوطني» :ثبات مبيعات العقارات مع تراجع «االستثماري»
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مبيعات الوحدات
السكنية حافظت
على قوتها
في الربع األول
من العام الحالي

تراجعت المبيعات العقارية في الربع األول
مــن الـعــام الحالي مــن أعلى مستوياتها منذ 4
أعوام في الربع الرابع من عام  ،2018إال أنها ظلت
ثابتة لتبلغ  789مليون دينار.
ويعزى هذا التراجع في األغلب ،وفق الموجز
االقتصادي الـصــادر عن بنك الكويت الوطني،
النخفاض مبيعات قطاع االستثمار بعد أداء
ق ــوي بـنـهــايــة ال ـع ــام ال ـمــاضــي .وبـيـنـمــا واص ــل
ا لـقـطــاع السكني تحقيق مبيعات قــو يــة ونمو
ً
مـلـحــوظ ،ف ــإن الـقـطــاع ال ـت ـجــاري شـهــد تحسنا
ً
ملحوظا فــي عــام  ،2018وواص ــل أداء ه الجيد
خالل الربع األول من العام الحالي في ظل قوة
وتزايد أنشطة المبيعات.
وتعكس مستويات المبيعات المقبولة في

الربع األول من عام  2019استمرار التعافي الذي
لوحظ في عام  ،2018والذي يعد إشارة الى ثقة
السوق ووفــرة السيولة .إال أن أسعار العقارات
كانت متباينة ،فبينما واصــل القطاع السكني
تسجيل مكاسب سنوية قوية ،فقد تعرض قطاع
ً
االستثمار أخيرا للضغوط مرة أخرى ،بما أدى
إلى تراجع األسعار.

تراجع مبيعات وأسعار قطاع االستثمار
بـلـغــت م ـب ـي ـعــات ق ـط ــاع االس ـت ـث ـمــار (الـشـقــق
والـمـبــانــي السكنية) فــي الــربــع األول مــن العام
الحالي  248مليون دينار ،بتراجع حــاد بلغت
نسبته  47في المئة مقابل  470مليون دينار في

«بيتك» :تعاون مع «الداخلية» لنشر
رسائل توعية بأهمية األمن والسالمة
أطلق بيت التمويل الكويتي
«بـ ـيـ ـت ــك» ع ـل ــى ح ـس ــاب ــات ــه فــي
وسائل التواصل االجتماعي،
سلسلة من الرسائل التوعوية
ت ـح ـم ــل نـ ـص ــائ ــح وإرشـ ـ ـ ـ ــادات
مـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة مـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ــاألم ـ ــن
والسالمة خالل شهر رمضان
ال ـم ـبــارك بــال ـت ـعــاون م ــع إدارة
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـ ـنـ ـ ــي فـ ـ ــي وزارة
الداخلية.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـ ـلـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة واالع ـ ـ ــام
للمجموعة في «بيتك» ،يوسف
الرويح ،في تصريح صحافي
أم ــس ،إن هــذه الـمـبــادرة تأتي
ض ـمــن إط ـ ــار ب ــرن ــام ــج «بـيـتــك»
الــرمـضــانــي «ت ــواص ــل بالخير
في شهر الخير  ،»5والحرص
على المساهمة في نشر الوعي
المروري بين أبناء المجتمع،
ً
وانـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية للبنك التي رسخ
فـيـهــا ري ــادت ــه ودوره ال ـب ــارز،
ً
واسـ ـتـ ـم ــرارا ل ـج ـهــود ال ـشــراكــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
المثمر مع وزارة الداخلية في
مـنــا سـبــات مختلفة وحـمــات

ً
ناصر بو صليب متوسطا مسؤولي «بيتك»
توعية هــاد فــة ومتنوعة على
مدار العام.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروي ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن
ال ـف ـي ــدي ــوه ــات الـ ـت ــي يـقــدم ـهــا
العقيد ناصر بوصليب مدير
إدارة االعــام األمني وبتنفيذ
من «بيتك» ،ركــزت على تقديم
إرشـ ـ ــادات تثقيفية وتــوعــويــة
بالسلوكيات المرورية لسالمة
ق ــائ ــدي ال ـم ــرك ـب ــات وم ــرت ــادي
ال ـ ـطـ ــرق مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاة ،وك ــذل ــك
ارشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ألولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ــور
للحفاظ على سالمة أبنائهم.

وذكـ ـ ـ ــر أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
ً
ً
القت تفاعال وترحيبا كبيرين
مـ ــن ال ـم ـت ــاب ـع ـي ــن وال ـج ـم ـه ــور
ألهميتها وتأثيرها المباشر
في توصيل الرسالة التوعوية،
السيما في شهر رمضان الذي
ي ـش ـه ــد ازدح ـ ـ ــام ـ ـ ــات مـ ــروريـ ــة
وحـ ـ ــركـ ـ ــة أط ـ ـ ـفـ ـ ــال ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فــي
الـ ـ ـش ـ ــوارع ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـلـتـنـقــل
بين البيوت السكنية في فترة
القرقيعان.

economy@aljarida●com

الربع الرابع من عام  2018ومتراجعة بنسبة 31
في المئة على أساس سنوي .كما تراجع حجم
ً
المبيعات أيضا إلى  327صفقة مقابل  504في
الربع السابق.
وقد يعزى التراجع إلى ضعف الطلب الناجم
إلى تباطؤ نمو أعداد الوافدين ،في حين كانت
مستويات العرض للمباني السكنية الجديدة في
تزايد مستمر .ويبدو أن هذه الرياح المعاكسة
دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في أسعار
الصفقات العقارية المرتقبة .وانخفضت
وتوقيت
ً
أسعار الشقق أيضا بنسبة  11.7في المئة على
أســاس ربــع سنوي و 2.2في المئة على أساس
س ـن ــوي ،ف ــي ح ـيــن انـخـفـضــت أس ـع ــار الـمـبــانــي
السكنية بــوتـيــرة أقــل حــدة بلغت نسبتها 3.8

في المئة على أساس ربع سنوي و 1.4في المئة
على أساس سنوي .كما شهدت إيجارات الشقق
ً
ً
تراجعا هامشيا في شهر مارس ،كما يالحظ من
مكون اإلسكان في مؤشر أسعار المستهلك ،بما
يعكس الضعف العام لهذا القطاع.

القطاع السكني
حــافـظــت مـبـيـعــات ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة على
قوتها في الربع األول من العام الحالي ،حيث
بلغت  377مـلـيــون دي ـنــار بــزيــادة قــدرهــا  2في
المئة على أساس ربع سنوي (وبنسبة  +26في
المئة على أساس سنوي) على الرغم من التراجع
الهامشي في حجم الصفقات.

ويعزى تراجع أحجام الـتــداول على األرجــح
لــارتـفــاع الـهــائــل فــي أسـعــار الـمـنــازل السكنية
( 10.5في المئة) واألراضي ( 8.4في المئة) خالل
المستقبلية إلى
العام الماضي .وتشير اآلفــاق
ّ
أن دعم هذا القطاع قد يأتي من ترقب الموافقة
على قانون الرهن العقاري في وقــت الحــق من
العام الحالي ،وهو األمر الذي من شأنه أن يوفر
دفعة قوية للطلب.
ّ
التوجه لرفع رأسمال
وإضافة إلى ذلــك ،فإن
بنك االئتمان الكويتي بقيمة تناهز  750مليون
دينار ،وهو الكيان المسؤول عن توفير خدمات
الرعاية السكنية للمواطنين ،قد يساهم في زيادة
فرص الحصول على التمويل السكني ،وتخفيف
حدة التراكم الهائل في طلبات اإلسكان.

اإلدارة التنفيذية بـ «التجاري» تشارك موظفي
مركز االتصال في مأدبة اإلفطار
شاركت اإلدارة التنفيذية في
البنك الـتـجــاري مــأدبــة اإلفطار
مـ ــع م ــوظـ ـف ــي مـ ــركـ ــز االت ـ ـصـ ــال
ً
ت ـق ــدي ــرا ل ـج ـهــودهــم وتـفــانـيـهــم
فــي العمل خــال شهر رمضان
ً
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا خ ــال
فـتــرة اإلف ـطــار بحضور رئيسة
الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ
ومسؤولي القطاعات المختلفة
في البنك.
وقال البنك في بيان صحافي
أمس ،إن هذه الزيارة تأتي في
إطــار حــرص اإلدارة التنفيذية
ع ـل ــى م ـش ــارك ــة م ــوظ ـف ــي مــركــز
االتـصــال القائمين على خدمة
العمالء فــي كــل األوق ــات مأدبة
ً
إفـ ـط ــار تـ ـع ــزي ــزا لـ ـ ــروح األسـ ــرة
ال ـ ــواح ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـي ــز ال ـب ـنــك
ً
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرا ل ـج ـهــود
مــوظـفــي الـبـنــك وت ـقــديــم الــدعــم
الـ ـ ـ ـ ــازم ل ـ ـهـ ــم ،واالطـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
سير العمل ،والتأكد من تقديم
خدمات مصرفية مميزة لعمالء
البنك في جميع األوقات.
فــي ال ـس ـيــاق ،قــالــت محفوظ

«إننا في البنك التجاري ندرك
أهـمـيــة ال ـتــواصــل م ــع عمالئنا
وخــدمـتـهــم عـلــى مـ ــدار الـســاعــة
من خالل موظفي مركز االتصال
ً
الذين ال يألون جهدا في خدمة
ال ـع ـم ــاء» ومـ ــن هـ ــذا الـمـنـطـلــق
جـ ــاء ت ه ــذه ال ــزي ــارة لموظفي
م ــرك ــز االت ـ ـصـ ــال وم ـشــارك ـت ـهــم
م ــأدب ــة اإلف ـ ـطـ ــار أثـ ـن ــاء عـمـلـهــم
لـتـعــزيــز روح األسـ ــرة الــواحــدة
ب ـي ــن ج ـم ـي ــع ال ـم ــوظ ـف ـي ــن عـلــى
اختالف درجاتهم ومسمياتهم
الوظيفية».
وأك ـ ـ ــدت م ـح ـف ــوظ أن ال ـب ـنــك
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري الـ ـك ــويـ ـت ــي ي ــوظ ــف
أف ـ ـضـ ــل ال ـت ـق ـن ـي ــات فـ ــي م ـج ــال
االتـ ـص ــال م ــع ع ـمــائــه ويـعـمــل
ع ـلــى ح ــل ك ــل ال ـم ـش ـكــات الـتــي
ت ـ ــواج ـ ــه الـ ـعـ ـم ــاء عـ ـن ــد إتـ ـم ــام
عملياتهم المصرفية من خالل
الــدردشــة والـفـيــديــو ،الفـتــة إلى
دور مركز االتصال ()1-888225
فــي الـتــواصــل مــع عـمــاء البنك
بالرد على اتصاالتهم الــواردة
م ــن ال ـك ــوي ــت أو ع ـن ــد سـفــرهــم

لقطة جماعية خالل حفل اإلفطار
لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــارج وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم فــي
إجـ ــراء ال ـعــديــد م ــن الـمـعــامــات
المتعلقة بحساباتهم المصرفية
وب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة
واالستفسار عن التحويالت بين
الحسابات أو سداد الفواتير.
وذكرت أن مركز االتصال في
«التجاري» يقدم للعمالء العديد

م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى م ـثــل
اإلبالغ عن البطاقات المفقودة
أو المسروقة ،إضافة إلى الكثير
من الخدمات المصرفية لضمان
أمن وسرية بيانات العمالء.
و ق ـ ـ ــد أ ث ـ ـنـ ــى فـ ــر يـ ــق اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة ع ـلــى أداء مــوظـفــي
مركز االتـصــال وحرصهم على

تقديم خدمة متميزة تساهم في
إثــراء التجربة المصرفية التي
ي ـحــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى تقديمها
لعمالئه.

« »KIBيتصدر بإعالناته بعد النجاح الكبير في «أنشر أمل» و«الزم نستخدم حمود»
حقق إعالن بنك « »KIBالجديد «انشر أمــل» ،الذي
أطلقه بمناسبة شهر رمضان ،نجاحا كبيرا ،ونسبة
مشاهدة عالية على القنوات التلفزيونية ومواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،نـتـيـجــة رس ــال ـت ــه الـســامـيــة
التي استطاعت أن تترك تأثيرا إيجابيا كبيرا على
الجمهور.
وصرح المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد
في البنك عثمان توفيقي« :نحرص في  KIBدائما على
تصميم اإلعالنات التي تترك أثرا جميال في نفوس
المتلقين ،وخاصة في شهر رمضان ،حيث ال نركز
في إعالناتنا الرمضانية على الترويج لمنتجاتنا
وخدماتنا ،بل نعتمد على سياسة التأثير اإليجابي
عـلــى الـجـمـهــور ،وخـلــق انـطـبــاع جميل لــديـهــم ،مما

يساهم في نجاح اإلعالن بشكل أكبر ،ووصوله إلى
أكبر عدد من المشاهدين».
وأوضــح توفيقي أن « »KIBأطلق مؤخرا إعالنين
ضـمــن حـمـلـتــه الــرمـضــانـيــة «أم ــل ل ـل ـح ـيــاة» ،أولـهـمــا
«ان ـشــر أم ــل» ال ـخــاص بـشـهــر رم ـض ــان ،والـ ــذي حقق
نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى أكثر من  1.3مليون
حتى اليوم ،وثانيهما إعالن «الزم نستخدم حمود»
الخاص باالحتفال بالقرقيعان والــذي شاهده 2.5
مليون تقريبا حتى اآلن.
من جانبه ،قال مدير أول وحدة االتصال المؤسسي
في البنك نواف ناجيا« :الشك في أن اإلعالن الناجح
يقوم على فكرة مميزة وذات تأثير على الجمهور،
وه ــذا هــو النهج ال ــذي اتبعناه حين ابتكرنا فكرة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

إعالن انشر أمل ،الذي تضمن مجموعة من المواقف
ال ـتــي تــدفــع األفـ ـ ــراد لـلـتـحـلــي بــأخــاق ـيــات أســاسـيــة
للنجاح في الحياة ،ومنها الصبر واإلصرار والتفاؤل
والتسامح وال ـمــودة ،إلــى جــانــب اإلي ـمــان بــأن األمــل
والــدعــم العاطفي يعتبران عالجا للمرضى يخفف
آالمهم ويساعدهم في االستجابة للعالج».
وشدد ناجيا على أن «فوائد األمل ال تقتصر على
مجال الصحة فقط ،بل انه قوة دافعة للعمل ،ومصدر
للسعادة والسكينة والتفاؤل بأن القادم أجمل ،مما
يدفعنا للمزيد من الخير والعطاء».
واضاف أن « »KIBأطلق أيضا إعالن «الزم نستخدم
حمود» ،وهو عبارة عن أحداث مرحة ولطيفة لعائلة
كويتية وأطفالها يحتفلون بمناسبة القرقيعان ،حيث

إعالن أنشر أمل

إعالن ال

زم نستخدم حمود

يتفق األخوة على استخدام أخيهم الصغير «حمود»
لمحاولة تشتيت انتباه أهلهم ،بينما يستمتعون
ه ــم بــالـقــرقـيـعــان لــوحــدهــم ،مـبـيـنــا أن ه ــذا اإلع ــان

«المتحد» يعلن الفائز في السحب
الشهري بـ«الحصاد» اإلسالمي
أعلن البنك األهلي المتحد
ف ــي  29مــايــو ال ـمــاضــي فــوز
فــرح حسن أحـمــد بالجائزة
ال ـش ـه ــري ــة ب ـق ـي ـمــة 100000
دينار من الحصاد اإلسالمي،
حساب السحب على الجوائز
اإلسالمي األول في الكويت،
الذي استطاع أن يعيد رسم
ح ـيــاة اآلالف م ــن الــرابـحـيــن
م ــن س ـع ــداء ال ـح ــظ ،إذ يـقــدم
لعمالئه أكبر عدد من فرص
ل ـل ـفــوز ع ـلــى مـ ــدار ال ـع ــام من
خـ ـ ــال م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى 850
ً
جائزة سنويا.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إن حـســاب
ال ـح ـص ــاد اإلسـ ــامـ ــي يـتـيــح
لعمالء البنك األهلي المتحد
ج ــوائ ــز ربـ ــع س ـنــويــة كـبــرى
بقيمة  250000دينار للرابح،
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـك ـن ــه م ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
أحالمه وتطلعاته إضافة إلى
السحب الشهري على جائزة
بقيمة  100000دينار.
ولـعــل مــن أب ــرز المميزات
التي يقدمها برنامج جوائز
الحصاد اإلسالمي لعمالئه
هـ ــي الـ ـسـ ـح ــب عـ ـل ــى ج ــوائ ــز
الـ ـعـ ـي ــدي ــن ل ـع ـم ــائ ــه ال ــذي ــن
يسعدون بالفوز في كل من
عـيــدي الفطر واألض ـحــى ،إذ
يحظى الرابحون من عمالء
الـ ـمـ ـتـ ـح ــد ب ـ ـجـ ــائـ ــزة ب ـق ـي ـمــة
 100000دي ـن ــار ف ــي ك ــل من
العيدين ،أعادهما الله على
األم ـ ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة بــال ـخ ـيــر
والبركات.
كذلك يقدم برنامج جوائز
الحصاد اإلسالمي لعمالئه
فــرصــة الــدخــول فــي السحب
ع ـلــى  21ج ــائ ــزة أسـبــوعـيــة
تـ ـتـ ـك ــون مـ ــن جـ ــائـ ــزة ك ـب ــرى
بقيمة  10000دينار ،إضافة
إل ـ ـ ــى  20ج ـ ــائ ـ ــزة ق ـي ـم ــة كــل
منها  1000ديـنــار ،وإضافة

يرسم صورة رائعة عن العائلة ،وتتماشى رسالته
التسويقية مع عادات وتقاليد الشهر الفضيل.

الفطيسي :الطيران العماني أحد
المحركات األساسية للنمو االقتصادي

ً ً ً
«السلطنة تعمل لتعزيز مكانتها مركزا دوليا بارزا للطيران»

إلــى بــاقــة الـجــوائــز الـجــذابــة،
يـ ـحـ ـص ــل عـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـحـ ـص ــاد
اإلسالمي على أرباح سنوية
م ـتــوق ـعــة ع ـل ــى أسـ ـ ــاس عـقــد
الــوكــالــة ،مما يجعل حساب
ً
ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي مـفـيــدا
ً
لألسرة والمدخرين عموما
من خالل تحقيقه العديد من
المميزات ،مما يلقى تقدير
الـعـمــاء س ــواء منهم الجدد
أو الحاليون.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن الـحــد
األدنى للمشاركة واالستفادة
مـ ــن الـ ـسـ ـح ــوب ــات ك ــاف ــة هــي
 100ديـ ـن ــار ت ــؤه ــل الـعـمـيــل
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى فــرص ـت ـيــن
لــدخــول السحب التي تزيد
ح ـ ـتـ ــى  30000ف ـ ــر ص ـ ــة فــي
السحب إضافة إلى الحصول
على أرباح سنوية مثمرة.
ً
وتتيح كــل  50دي ـنــارا في
حساب العميل فرصة واحدة
للمشاركة في السحب بشرط
أن يحافظ على رصيده مدة
ً
 15يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل قـبــل
تاريخ السحب ،وكلما زادت
م ــدة االح ـت ـفــاظ تــزيــد فــرص
ً
دخول السحب لكل  50دينارا.
وي ـتــم إج ـ ــراء الـسـحــوبــات
ك ــل ي ــوم أربـ ـع ــاء ف ــي األه ـلــي
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــد بـ ـ ــال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت أو
بــالـبـحــريــن ب ـنــاء عـلــى خطة
الـسـحــب ،وف ــي أي ــام األع ـيــاد
أو الـعـطــات الــرسـمـيــة يتم
تأجيل السحب ليوم العمل
التالي.

أكد وزيــر النقل واالتصاالت
ف ـ ــي س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان د .أح ـم ــد
الفطيسي أن السلطنة نجحت
في إيجاد بنية أساسية عالمية
المستوى وجــاذبــة لالستثمار
األجـ ـنـ ـب ــي ،وأن ـ ـهـ ــا ت ــدخ ــل اآلن
مــرحـلــة جــديــدة نـحــو مستقبل
أفـضــل لتتمكن مــن خاللها من
تعزيز مكانتها االستراتيجية
ً
ً
ً
مركزا دوليا بارزا للطيران.
وقــال الفطيسي في تصريح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــا فـ ـ ــي أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ذ لـ ـ ــك
«سـيـســاهــم فــي تـقــدم السلطنة
ب ـخ ـط ــى واث ـ ـقـ ــة ن ـح ــو تـحـقـيــق
الـتـنــويــع االق ـت ـصــادي والـمــزيــد
من النمو واالزده ــار بما يعود
بالنفع على جميع القطاعات»،
ً
م ــؤك ــدا أن ق ـطــاع ال ـط ـيــران أحــد
ال ـم ـح ــرك ــات األس ــاس ـي ــة للنمو
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي« ،ول ــديـ ـن ــا رؤيـ ــة
واضحة لتطويره بما سينعكس
ً
إ يـجــا بــا على جميع القطاعات
ذات الـ ـصـ ـل ــة ،مـ ـث ــل ال ـس ـي ــاح ــة
واللوجستيات وكذلك الزراعة
والثروة السمكية».
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
ال ـ ُـعـ ـم ــانـ ـي ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران دش ـن ــت
هــوي ـت ـهــا ال ـت ـج ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة
واسـتــراتـيـجـيـتـهــا الــرام ـيــة إلــى
تعزيز نمو وتقدم قطاع الطيران
بالسلطنة ،فــي خـطــوة تـنــدرج
ض ـم ــن ال ـج ـه ــود ال ـت ــي تـبــذلـهــا
الـمـجـمــوعــة لتمكين ُع ـمــان من
إبــراز مكانتها وجهة سياحية
رائ ـ ــدة وج ــاذب ــة لــاسـتـثـمــارات
الدولية.
وت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل تـ ـح ــت م ـظ ـل ـت ـهــا
ث ـ ــاث شـ ــركـ ــات ،هـ ــي ال ـط ـي ــران
ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي وم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــارات ُع ـ ـمـ ــان
وال ـش ــرك ــة الـ ُـع ـمــان ـيــة لـخــدمــات
الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران ،ب ـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــاع ـ ــل ف ــي

تـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق االس ـ ـت ـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــة
الــوطـنـيــة لـلـسـيــاحــة لـلسنوات
ال ـ  25المقبلة ،كما تسعى إلى
تحقيق هــدفـهــا الـطــويــل األجــل
ً
لترسيخ مكانة السلطنة مركزا
ً
ً
استراتيجيا عالميا للسياحة
واألع ـم ــال والـلــوجـسـتـيــات بما
يدعم الجهود الحكومية الرامية
إل ــى إي ـجــاد مـنـظــومــة متكاملة
وشاملة لقطاع الطيران.
ً
وس ـت ـبــدأ الـمـجـمــوعــة فـصــا
ً
جــديــدا للجانب الترويجي ،إذ
ستتبنى عالمة تجارية مميزة
باللونين الـبــرتـقــالــي واألزرق،
متمثلة في شكل مروحة دافعة،
وي ــأت ــي اخـ ـتـ ـي ــار ه ـ ــذه ال ـهــويــة
الجديدة لتجسد بشكل تام رؤية
السلطنة ومقوماتها وتأهبها
ل ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـق ــدم وال ـت ـط ــور،
ضمن استراتيجية المجموعة
الـ ـ ــرامـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ق ـي ـمــة
مـسـتــدامــة لــاقـتـصــاد ُ
العماني
عبر تسليط الضوء على المزايا
والفرص التي يزخر بها قطاع
الطيران.
وفي هذا الصدد ،قال الرئيس
التنفيذي للمجموعة مصطفى
ال ـه ـن ــائ ــي« :ال ش ــك أن تــدشـيــن
هــوي ـت ـنــا ال ـت ـج ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة
ُيشكل رسالة واضحة بأن قطاع
ً
الطيران في ُعمان يوفر عالما
مــن فــرص األع ـمــال ،وأنـنــا على
أت ــم اس ـت ـع ــداد ل ـم ـشــاركــة قصة
نجاحنا مع العالم ،وإبراز مكانة
السلطنة كمركز إقليمي وعالمي
رائد لصناعة الطيران».
وأضاف الهنائي« :نضع في
م ـقــدمــة أولــويــات ـنــا الـمـســاهـمــة
في رؤية السلطنة لعام 2040م
من خالل تعزيز فرص األعمال
ب ــال ـق ـط ــاع والـ ـت ــروي ــج ل ــه عـلــى
جار
الصعيد الدولي ،لذا ،العمل ٍ

أحمد الفطيسي

على تنفيذ عدد من المبادرات
الوطنية ،مثل تطوير مخططات
متخصصة و مـمـكـنــة لــأ عـمــال
المرتبطة بـقـطــاع الـطـيــران في
محيط الـمـطــارات ،ورفــع كفاء ة
وإم ـكــانــات تـصــديــر المنتجات
السمكية والــزراع ـيــة مــن خــال
الشحن الجوي».
وكانت المجموعة ُ
العمانية
للطيران أطلقت العام الماضي
االستراتيجية الوطنية للشحن
الـ ـج ــوي ،ون ـج ـحــت ف ــي تــوطـيــد
أطر التعاون مع وزارة الزراعة
وال ـ ـ ـثـ ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة ل ـت ـطــويــر
س ـل ـس ـلــة الـ ـت ــوري ــد ل ـل ـص ــادرات
ُ
السمكية الـتــي تـعــد ثــانــي أكبر
الموارد الطبيعية التي تمتلكها
السلطنة.
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النفط يهبط  %3مع اتساع مخاوف التجارة بين أميركا والمكسيك
عقود برنت تراجعت في مايو  ٪11و الخام األميركي خسر %16

البرميل الكويتي
ينخفض 3.33
دوالرات ليبلغ
ً
 64.17دوالرا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.33
دوالرات أميركية في تداوالت أمس األول ،ليبلغ
ً
ً
 64.17دوالرا مقابل  67.50دوالرا للبرميل في
ً
تــداوالت يوم الخميس الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،هـبـطــت أس ـعــار
النفط  3في المئة مساء الجمعة وسجلت أكبر
خـســارة شهرية فــي ستة أشهر بعد أن أجج
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب الـتــوتــرات
التجارية العالمية بالتهديد بفرض ر ســوم
جمركية على المكسيك ،وهي شريك تجاري
رئـيـســي لــواشـنـطــن ومـ ــورد مـهــم لـلـخــام إلــى
الواليات المتحدة.
وأنهت عقود خــام القياس العالمي مزيج
برنت جلسة الـتــداول منخفضة  2.38دوالر،
أو  3.6في المئة ،لتبلغ عند التسوية 64.49
ً
دوالرا للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس األميركي غرب
تكساس الوسيط  3.09دوالرات ،أو  5.5في
ً
الـمـئــة ،لتسجل عـنــد الـتـســويــة  53.50دوالرا
للبرميل.
وعند أدنى مستوى لهما في الجلسة هبط
ً
برنت إلــى  64.37دوالرا للبرميل وهــو أدنى
مستوى منذ الثامن من مارس ،بينما تراجع
ً
الخام األميركي إلى  53.41دوالرا للبرميل وهو
أضعف مستوى له منذ الرابع عشر من فبراير.
وتنهي عقود برنت شهر مايو على خسارة
قــدرهــا  11فــي الـمـئــة فــي حـيــن هبطت عقود
الخام األميركي  16في المئة ،وهو أكبر هبوط
شهري للخامين القياسيين منذ نوفمبر.
وتــوعــد تــرامــب بــزيــادة الــرســوم الجمركية
على المكسيك لمنع األ ش ـخــاص مــن العبور
بطريقة غير قانونية إلى الواليات المتحدة.
وتقضي الخطة بـفــرض رس ــوم قــدرهــا  5في

ً
المئة على الـ ــواردات مــن المكسيك ب ــدء ا من
الـعــاشــر مــن يــونـيــو ال ـجــاري وزيـ ــادة شهرية
تصل إلى  25في المئة في أول أكتوبر.
وقـ ــد ي ـل ـحــق ذلـ ــك ض ـ ــررا ب ـت ـج ــارة ال ـطــاقــة
المربحة عبر الحدود.
وق ــال محللون فــي (ب ــي فــي إم)« ،مصافي
التكرير األمـيــركـيــة تـسـتــورد نـحــو  680ألف
ً
برميل يوميا من الخام المكسيكي .الرسوم
ال ـج ـمــرك ـيــة ال ـبــال ـغــة  5ف ــي ال ـم ـئــة ستضيف
مليوني دوالر إلى تكلفة مشترياتها اليومية».
ً
ووف ـق ــا ل ـ ــوزارة الـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة ،تصدر
ً
الواليات المتحدة أيضا الوقود إلى المكسيك
أكثر من أي دولة أخــرى ،رغم أن المكسيك لم
تذكر حتى اآلن ما إذا كانت سترد بالمثل.
وحث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل
لوبيز أوبرادور الجمعة ترامب على التراجع
عن تهديداته.

«الوطني» و«لوياك» يدعمان أطفال األسر ذات
الدخل المحدود ضمن حملة «كسوة العيد»
ن ـظ ــم ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
ومؤسسة لوياك التطوعية حملة
«كسوة العيد» لدعم أطفال األسر
ذوي الــدخــل الـمـحــدود ،ومنحهم
ما يحتاجونه من مالبس جديدة
ل ــاحـ ـتـ ـف ــال ب ـ ـقـ ــدوم عـ ـي ــد ال ـف ـطــر
المبارك.
وشملت الحملة  30طفال من
مناطق مختلفة في الكويت ،حيث
تم تخصيص متطوع اجتماعي
لكل طفل رافقه في جولة للتسوق،
وتضمنت الجولة ش ــراء مالبس
العيد من ثياب وأحذية ،ليتسنى
لهم االستعداد لعيد الفطر أسوة
بـبــاقــي األط ـف ــال ،مــن دون الـتــأثــر
بضيق قدرة أسرهم المعيشية.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ف ــري ــق
العالقات العامة في بنك الكويت
الــوط ـنــي يـعـقــوب ال ـبــاقــر إن بنك
الكويت الوطني يعتز بالشراكة
ال ـت ــي تـجـمـعــه ب ـمــؤس ـســة لــويــاك
ال ـت ـطــوع ـيــة ،ك ـمــا ن ـف ـخــر ب ــال ــدور
الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه مــؤس ـســة ل ــوي ــاك،

يعقوب الباقر

وال ـم ـب ــادرات ال ـتــي ت ـقــودهــا على
المستوى التطوعي والتدريبي
والتوعوي واالجتماعي بشكل عام.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـب ــاق ــر ان مـ ـب ــادرة
«كسوة العيد» لدعم أطفال األسر
محدودة الدخل فريدة من نوعها
على مستوى الكويت ،ألنها تفكر
ف ــي ال ـع ــائ ــات الـمـتـعـفـفــة بـهــدف

مشاركتها فــرحــة الـعـيــد وتقديم
الدعم ألطفال األســر التي يحتاج
أف ــراده ــا ل ـلــوقــوف إل ــى جــانـبـهــم،
وإف ـس ــاح الـمـجــال لـهــم لالحتفال
بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأش ـ ــار إل ــى أن «ب ـنــك الـكــويــت
ال ــوطـ ـن ــي ي ـب ـق ــى ال ـ ــداع ـ ــم األك ـب ــر
للمبادرات اإلنسانية ،ويعتز بأن

ي ـق ــود م ــع مــؤس ـســة ل ــوي ــاك مثل
هذه المبادرة ،كما نتطلع إلى أن
تكون هذه المبادرة حلقة مكملة
للمبادرات المجتمعية والخيرية
الـ ـت ــي ت ـص ــب فـ ــي ن ـف ــس اإلط ـ ـ ــار،
وتهدف إلى دعم المحتاجين على
مدار العام».
وأك ــد الـبــاقــر أن «بـنــك الكويت

الــوطـنــي مــؤمــن بــأن هــذا الــواجــب
االجتماعي هو مسؤولية أساسية
ضـمــن أهــداف ـنــا كـمــؤسـســة مالية
عريقة ،ونأمل أن تكون هذه الحملة
أسهمت فــي إسـعــاد األط ـفــال ،ألن
رسالتنا هــي أن نــدعــوهــم للفرح
واإليمان بأن الحياة دائما تخبئ
األفضل».

وتـفــاقــم تـلــك الـتـهــديــدات الـمـخــاوف بشأن
الـنـمــو االق ـت ـص ــادي الـعــالـمــي ال ــذي يتعرض
بالفعل لمخاطر بسبب الحرب التجارية بين
الواليات المتحدة والصين .وأثار ذلك النزاع
ً
قلقا من ركود محتمل.

بيكر هيوز
على صعيد متصل ،زادت شركات الطاقة
األميركية هــذا األسـبــوع عــدد حـفــارات النفط
النشيطة لـلـمــرة األولـ ــى فــي أرب ـعــة أســابـيــع،
لكنها خفضته للشهر السادس على التوالي
مع قيام معظمها بخفض خطط اإلنفاق.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة،
في تقريرها األسبوعي الذي يحظى بمتابعة
وثيقة ،إن شركات الحفر أضافت ثالثة حفارات
نـفـطـيــة ف ــي األس ـب ــوع الـمـنـتـهــي ف ــي ال ـحــادي

والثالثين مــن مــايــو ليصل الـعــدد اإلجمالي
إلى  800حفار.
وفي األسبوع نفسه قبل عام ،كان هناك 861
ً
حفارا قيد التشغيل.
وعلى مدار الشهر خفضت شركات الطاقة
ع ــدد ح ـفــارات الـنـفــط النشيطة فــي الــواليــات
ً
المتحدة ،وهو مؤشر أولي لإلنتاج مستقبال،
بمقدار خمسة حفارات في سادس انخفاض
شهري على التوالي.
وتلك هي أطول سلسلة انخفاضات شهرية
متتالية مـنــذ مــايــو  2016عـنــدمــا هـبــط عــدد
الحفارات تسعة أشهر متتالية.
وينخفض عدد حفارات النفط النشيطة منذ
ديسمبر مع قيام شركات مستقلة لالستكشاف
واإلنـتــاج بخفض االنـفــاق على أعمال الحفر
الجديدة مــع تركيزها بشكل أكبر على نمو
ً
األرباح بدال من زيادة اإلنتاج.

«وربة»  5 :فائزين في سحوبات
«السنبلة» األسبوعية
أعلن بنك وربة أسماء الفائزين الخمسة في سحب «السنبلة»
ً
األسبوعي ال ـ  21في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم
الخميس بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي
بنك وربة.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ،إنه بالنسبة للعمالء الذين
حالفهم الـحــظ خــال سحب السنبلة الـ ـ  21فقد تــوج  5رابحين
من عمالء بنك وربة حصل كل منهم على  1000دينار وهم :أيمن
عبدالرحمن أحمد العمار ،ومريم حسين عبدالله الربيع ،وحسن
علي حسن عبدالله ،ومحمد سالم كــريــدي الــدوســري ،وفينيش
شاتهور كريشنا كومار.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األ مـثــل لكل الراغبين بتوفير
األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه
إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتـمــاشـيــا مــع رغـبـتــه فــي تـطــويــر وتـحــديــث خــدمــاتــه وحلوله
المصرفية بـمــا يـتــوافــق مــع تحقيق المصلحة وال ـفــائــدة األكـبــر
ً
لعمالئه ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير الذي لقاه
ّ
الحساب ،يعيد بنك وربة إطالق حساب «السنبلة» بحلة جديدة
ومتطورة في  2019تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر،
إذ قــام بتعديل وتـيــرة الـسـحــوبــات والقيمة اإلجـمــالـيــة للجوائز
النقدية والعينية التي يحصل عليها العمالء لتصل إلى أكثر من
مليون دينار كويتي.
ويستمر البنك بالسحوبات األسبوعية على خمسة رابحين
 1000دينار لكل منهم ،وتتميز السنبلة في  2019بالسحوبات
الكبرى « »Mega Drawsالتي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة
رابحين ،ويكون من نصيب الرابح األول  100ألف دينار ،وأربعة
رابحين بسيارات .Land Cruiser VXR

«برقان» يعلن
ساعات العمل
خالل عيد الفطر

أعلن بنك برقان أمس أن
فرع المطار سيتابع ساعات
ال ـع ـم ــل االعـ ـتـ ـي ــادي ــة خ ــال
عطلة عيد الفطر المبارك ،إذ
سيكون في خدمة العمالء 7
أيام في األسبوع على مدار
 24س ــاع ــة بـ ـه ــدف ض ـمــان
الراحة لهم.
وق ـ ـ ــال ال ـبـ ـن ــك فـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن مــركــز
خ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء س ـي ـق ــدم
خدماته على مــدار الساعة
عـ ـل ــى  1804080ل ـض ـمــان
تـمـتــع ال ـع ـمــاء بــالـخــدمــات
وال ـم ـن ـت ـج ــات ط ـ ــوال ف ـتــرة
العطلة.
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«زين» تنشر تقريرها السنوي الثامن حول االستدامة تحت عنوان «وقت العمل»
التقرير يتناول
ظاهرة ّ
تغير المناخ
وتطوير المنتجات
والخدمات الشاملة
واالستثمار في بناء
المجتمعات وسوء
معاملة األطفال

المجموعة
استحدثت
مفهوم «الحدود
الكوكبية والعتبات
االجتماعية» ،ليمثل
ً
توجها واضحا
لعملياتها

أطـلـقــت مجموعة «زي ــن» تـقــريــرهــا الـسـنــوي الثامن
حول االستدامة تحت عنوان «وقت العمل» ،والذي ُي ّ
عد
بمثابة دعوة إلى العمل لمواجهة التحديات اإلقليمية
الرئيسية.
وأفادت المجموعة ،في بيان ،بأن تقريرها لالستدامة
عن عام  2018هو التقرير الثامن الموحد الذي يتناول
ويـصــف خططها االسـتــراتـيـجـيــة لــاسـتــدامــة ،واألداء
واإلنجازات المرتبطة بعملياتها وشركاتها العاملة،
ويقدم التقرير معلومات شفافة ومعمقة حول التأثيرات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وأوضحت أن نشر هذا التقرير ُيظهر مدى حرصها
الشديد على مشاركة التزامها المتنامي باالستدامة
مع األطراف ذات الصلة ،لذا فإن التأكيد على المحتوى
ً
الوارد في سياق هذا التقرير تم تحديده استنادا إلى
األهمية النسبية لكل من «زين» وأطرافها ذات الصلة،
فضال عن سياق العمليات الذي تعمل ضمنه.
وبينت أنها استرشدت بمبادئ األهمية النسبية،
والشمولية واالستجابة المستمدة من معايير ومبادئ
المساء لة خــال إ ع ــداد التقرير ،مستخدمة المعايير
التوجيهية األربعة التابعة للمبادرة العالمية إلعداد
التقارير ( ،)GRIوهي إطار توجيهات عالمي في مجال
إع ــداد تـقــاريــر االس ـتــدامــة ،كما أن محتويات التقرير
ج ـ ــاء ت مـنـسـجـمــة أي ـض ــا م ــع م ـب ــادئ األم ـ ــم الـمـتـحــدة
التوجيهية المتعلقة بــإ طــار ا لـعـمــل ا ل ـخــاص بــإ عــداد
الـتـقــاريــر ح ــول األع ـم ــال الـتـجــاريــة وح ـقــوق اإلن ـســان.
وأش ـ ــارت «زيـ ــن» إل ــى أن ال ـت ـقــاريــر الـشـفــافــة والــدقـيـقــة
تمثل سمة محورية فيما يتعلق بعمليات االستدامة،
مبينة أن مشاركاتها االجتماعية تنبع من االقتناع بأن
اإلسهامات في التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول
ا لـتــي تعمل فيها ،وتحسين أدا ئـهــا البيئي ،وتطوير
مــوظـفـيـهــا ،ه ــي أم ــور ت ــؤدي ف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف إلــى
مؤسسة أكثر نجاحا وربحية ،كما أن أعمالها الرامية
إلى تعزيز رفاهية وازدهار مجتمعاتها تتم عبر جميع
شركاتها العاملة من خالل توظيف األنشطة األساسية
في سبيل تحقيق هذا الهدف .وذكرت أنها ستواصل
بنشاط معالجة ورفــع مستوى الــوعــي حــول «أهــداف
التنمية المستدامة» ،وتطوير الطريقة التي تدير بها
أعمالها باعتبارها من القادة اإلقليميين في مجاالت
االستدامة ،وفي هذا اإلطار استحدثت مفهوم «الحدود
الـكــوكـبـيــة والـعـتـبــات االج ـت ـمــاع ـيــة» ،حـيــث يــوفــر ذلــك

صعود التكنولوجيا
ّ
المتجسدة
الحديثة
في الثورة
الصناعية الرابعة
يوفر القدرة على
ّ
نوعية
تحسين
حياة المجتمعات

ً
المفهوم توجها واضحا لعملياتها كي تحدد محطات
رئيسية مناسبة ومؤثرة ذات صلة باالستدامة.

تقارير االستدامة
وقــال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي في
مـجـمــوعــة زي ــن ب ــدر نــاصــر ال ـخــرافــي« :ه ــذا الـتـقــريــر بمثابة
(نداء من أجل العمل) نوجهه إلى جميع أطرافنا ذات الصلة
على أمــل إطــاق موجة في منطقتنا ،ندفع من خاللها فكرة
أن النهج الجماعي وحــده هو الــذي سيمكننا من أن نعالج
جوانب القصور» .وأوضح الخرافي أن «تقارير االستدامة ال
تقدم نظرات متعمقة حول تأثيرنا االجتماعي واالقتصادي
والبيئي فقط ،فهي تبرز جانبا مهما آخر بتسلطيها الضوء
على استدامة نشاط األعـمــال ،وفــي وقتنا الــراهــن ،وفــي ظل
ً
منظومات بيئية تتغير سريعا مدفوعة بتسارع وتيرة الثورة
الصناعية الرابعة ،فإن امتالكنا الستراتيجية شاملة ومتكاملة
ومرتكزة على قيمة مشتركة هو أمر أساسي لنمو مؤسستنا».
وأضـ ــاف أن «الـعـمــل بــأسـلــوب يتحلى ب ــاألخ ــاق وب ــروح
المسؤولية هو أمر يشكل ركيزة لجميع جهودنا ،وذلك ألننا
ندرك مدى تأثير االتصال على مجتمعاتنا ،ونحن حريصون
كــل الـحــرص فــي نهجنا على االسـتــدامــة ،إذ إن أحــد الــدوافــع
الرئيسية التي تحركنا يتمثل في السعي إلى تشجيع منظومة
بيئية تقوم على أساس االبتكار ،وهو األمر الذي يؤدي بالتالي
إلى االشتمال والتنوع والتمكين».

الثورة الرابعة

وت ـي ــرة األحـ ـ ــداث وم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات ف ــي أس ـ ــواق ال ـشــرق
األوسط ،بقوله« :البقاء في بؤرة التطورات التكنولوجية التي
تتكشف تباعا أمر يساعدنا على أن نبقى محتفظين بقدرتنا
التنافسية ،وفي الوقت ذاته موجهين للتحول اإليجابي في
أسواقنا التشغيلية ،ولذلك سنظل عند التزامنا بمواصلة
المشاركة في معالجة التحديات التنموية اإلقليمية الرئيسية:
المساواة بين الجنسين ،تمكين الشباب ،بناء القدرات ،التغير
المناخي ،إلى جانب قضايا أخرى ،فنحن ندرك أن معالجة مثل
هذه القضايا سيساعد على تطوير أسواقنا وخلق فرص نمو
لعملياتنا» .ويعبر تقرير «زين» لالستدامة عن وجهة نظرها
بأن هناك حاجة التخاذ إجــراءات عاجلة لمعالجة القضايا
الملحة التي تشمل معالجة ظــاهــرة تغير المناخ وتطوير
منتجات وخدمات شاملة واالستثمار في بناء المجتمعات
ومعالجة عواقب سوء معاملة األطفال .كما تتخذ مجموعة
زيــن خـطــوات ب ــارزة فــي حــد ذاتـهــا لمعالجة أوج ــه القصور
المذكورة ،إذ تدير على سبيل المثال برنامجا صارما يقوم
على تقييم التأثير البيئي ألنشطتها التجارية األساسية مع
تحديد أهداف لتقليل انبعاثات الكربون وتقليل النفايات التي
تنتجها إلى الحد األدنى وتعزيز الوعي البيئي بشكل أكبر.
مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت الــرئـيـســة التنفيذية لــاسـتــدامــة في
مجموعة زين جينيفر سليمان« :خالل السنوات األخيرة من
نشر تقارير االستدامة الخاصة بنا ،يمكن القول إن التقرير
األخير هو األكثر مباشرة عندما يتعلق األمر بتحديد القضايا
والدعوة إلى إيجاد حلول عملية للمساعدة في معالجتها».
وأضافت سليمان« :نحن مقتنعون بأن صعود التكنولوجيا
الحديثة المتجسدة في الثورة الصناعية الرابعة لديه القدرة
الناس على نحو جذري،
واالمكانية في تحسين نوعية حياة ُ
وبصفتنا شركة تقدم نمط حياة رقميا ،نعد في مقدمة الجهود
المستمرة المبذولة».

وك ـشــف ال ـخ ــراف ــي ،أن مـعـظــم األس ـ ــواق ال ـتــي تـعـمــل فيها
المجموعة تواجه تحديات كبرى ذات صلة بالشباب ،وإلى
جانب نقص المهارات ،فإن تنامي الثورة الصناعية الرابعة
ً
ً
ً
يضع ضغطا إضافيا ،حيث ان التقنيات الجديدة تشكل تهديدا
ً
مباشرا للعمالة المتوسطة المهارة ،ولذلك فإن التزام «زين»
بتوفير منصات تعليمية وخدمات ذات صلة بالصحة في
أسواقها هو ركيزة رئيسية من ركائز استراتيجيتها الرقمية،
حيث يمكنها أن تحقق ذلك من خالل شبكاتها التي تشكل
ً
ً
جانبا مهما من جوانب بيئتها التمكينية ،فاستثمارات «زين»
المستمرة في بناء شبكات متطورة يمنحها ميزة نشر بنية
تحتية رقمية فائقة التطور.
وبين الخرافي «لذلك فإن التناغم بين َت ُّ
وجهنا االستراتيجي
من جهة وبين رفاهية المجتمعات التي نخدمها من جهة
ثانية قد قادنا إلى توسيع نطاق أنشطة أعمالنا التجارية
فــي مجموعة مــن األحـ ــداث التحولية الـتــي تــوفــر إسهامات
إيجابية للجميع ،ولذلك فإن نهجنا االبتكاري إزاء أعمالنا
يسمح لنا بأن نستخدم قنوات رقمية كوسائل لتحقيق النمو
واالشتمال».
وأشــار إلــى أن «خدماتنا الداعمة -التي تتنوع ابتداء من
ً
التأمين المصغر ووصوال إلى امكانية الوصول إلى التعليم
والـصـحــة والـتــرفـيــه التعليمي– تــأتــي منسجمة مــع رؤيتنا
إزاء االشتمال والتنمية ،وعلى الرغم من أن جهودنا في هذا
الـخـصــوص مــا زال ــت فــي مــراحـلـهــا الـنــاشـئــة ،فــإنـهــا ستضع
الشركة في منزلة الرواد على صعيد خلق قيمة أفضل».
ومــن جهة أخ ــرى ،أكــد الـخــرافــي «إن تـطــورنــا فــي المجال
الرقمي ينطوي على أهمية بالغة الحيوية في ضوء سياقنا
التشغيلي ،حيث يبقى التفاعل المستمر مع عمالئنا ركيزة
استراتيجية من أجــل ضمان تمتعهم بتجربة عمالء فائقة
التميز ،وحتى نضمن هــذا ،فإننا نستثمر في أحــدث أنظمة
األتمتة لتوفير نمط حياة رقمي لهم».

وأفردت مجموعة زين في التقرير مساحة لمبادئ حقوق
اإلنسان ،حيث تعترف زين بمسؤوليتها عن االمتثال لمبادئ
حقوق اإلنـســان ،من خــال االلـتــزام الــذي تتعهد به في إطار
سياستها الخاصة باستدامة الـشــركــات ،ودليلها الخاص
بسياسة الموارد البشرية ،ومدونة قواعد سلوكيات الموظفين،
ومدونة قواعد سلوك الموردين ،وكذلك التركيز على قضايا
حقوق اإلنسان التي تؤثر على الموظفين وعلى سلسلة القيمة
في المؤسسة ،وعلى المجتمعات التي تعمل فيها.
وتطرق التقرير إلى المساواة بين الجنسين ،حيث أشار
إلى أن منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،ما زالت تشكل
تحديا كبيرا في مسألة المساواة بين الجنسين ،وهذا بدوره
يضيف مزيدا من الضغط إلــى ارتفاع نسبة البطالة ،وبطء
النمو االقتصادي والتنمية ،ونقص االشتمال في السياسات
العامة وصنع القرار ،فالنساء يشكلن  %50من السكان ،لكنهن
يمثلن  %28فقط من قوة العمل ،كما أن هناك  22مليون طفل
إمــا ال يذهبون إلــى الـمــدارس أو هــم عرضة لخطر التسرب،
وأحد العوامل التي تسهم في هذا العدد المرتفع يتمثل في
التفاوت بين الجنسين ،ففي المناطق الريفية يتم تنفير البنات
من الذهاب إلى المدارس إلى جانب كونهن منكوبات بارتفاع
حاالت زواج القاصرات .وتواصل زين بنشاط معالجة مسألة
مساواة الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل ،ومن خالل
«مـبــادرة تمكين ال ـمــرأة» ،التي يقودها نائب رئيس مجلس
إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذي ،حددت زين مستهدفات
استراتيجية من أجل رفع نسبة القيادات النسائية من %14.5
إلى  %25يحلول عام .2020

التطورات التكنولوجية

مجموعة غوغل

وحــدد الخرافي السمات التي تبقي المجموعة في قيادة

حقوق اإلنسان

وبهدف تشجيع ودعم اإلناث كي يواصلن تعليمهن ،دخلت

«جنرال موتورز» ..قصة سطوع نجم وأفوله ووالدته
ولدت من رحم األيام األولى لصناعة السيارات في
«ديـتــرويــت» ،وسطع نجمها عبر عقود ونجحت في
ً
تخطي الركود العظيم ،بل أصبحت نموذجا يحتذى
في أوساط األعمال بالواليات المتحدة ،إنها «جنرال
موتورز» التي تناول تقرير نشرته «بيزنس إنسايدر»
رحلة نجاحها المثيرة لالهتمام.
وفي خمسينيات القرن الماضي ،كانت واحدة من
كل سيارتين مباعتين في الواليات المتحدة تحمل
اسم عالمة تجارية تابعة لـ«جنرال موتورز» ،ومن فترة
السبعينيات حتى نهاية العقد األول من القرن الحادي
والعشرين ،أصبحت الشركة قوة صناعية ليس فقط
في الواليات المتحدة بل حول العالم.
لكن تغيرت اللعبة فــي صناعة الـسـيــارات بحلول
عام  2009عندما حطت األزمة المالية برحالها على
االقتصاد األميركي ،ووقعت «جنرال موتورز» إحدى
فــرائـسـهــا ،وأج ـب ــرت ال ـشــركــة عـلــى طـلــب إن ـقــاذ مالي
حكومي قبل اإلفالس.
ولم تستسلم «جنرال موتورز» ( )GM.Nألي عقبات،
ونهضت من تحت براثن االنهيار حتى تحولت إلى
الربحية منذ إدراج أسهمها لالكتتاب في البورصة
األميركية عام  ،2010وتحت قيادة أول سيدة تتولى
مـنـصــب ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي «مـ ــاري ب ـ ــارا» ،استثمرت
الشركة في المستقبل المتمثل في صناعة السيارات
الكهربائية وذاتية القيادة.
 أسست «جنرال موتورز» على يد «ويليام دورانت»ع ــام  1908بـمـشــاركــة «س ـت ـيــوارت م ــوط» و»فــريــدريــك
سميث» ،وتمت اإلطاحة بـ»دورانت» خارج الشركة.
 أسـ ـ ــس «دوران ـ ـ ـ ـ ـ ــت» الحـ ـق ــا «شـ ـيـ ـف ــرولـ ـي ــه» ال ـت ــياستحوذت عليها «جنرال موتورز» عام  ،1916ثم تمت
ً
اإلطاحة به مجددا أوائل عشرينيات القرن الماضي،
ً
وانهار ماليا أثناء فترة الركود العظيم.
 ك ــان «ه ـن ــري ف ـ ــورد» -م ــؤس ــس «ف ـ ــورد م ــوت ــور»-المنافس األكـثــر حــدة ل ـ ـ «دوران ــت» ،وفــي حين حــاول
«دورانت» إطالق شركة قابضة يندرج تحتها عالمات
تجارية مختلفة لخدمة زبائن من فئات متنوعة ،ركز
«فورد» على بناء سيارة واحدة تناسب الجميع.
 كــان «ألـفــريــد س ـلــوان» مــن خلف «دورانـ ــت» وتــركبصمة فاعلة خاصة في أنشطة االستحواذ بعد أن
اشترت «جنرال موتورز» شركته وتولى منصب رئيس
مجلس اإلدارة عام .1923
 يعد «سلوان» السبب في تحول «جنرال موتورز»إلــى نـمــوذج لشركة عصرية أميركية ،وعند تقاعده
عام  ،1956كانت الشركة قد هيمنت على نصف سوق
السيارات في أميركا وقتها.
 -تحت قيادة «سلوان» ،أصبحت «جنرال موتورز»

ً
واحدة من أقوى الشركات وأكثرها تأثيرا في العالم.
 لــم يمر الــركــود العظيم مــرور الـكــرام على «جنرالمــوتــورز» ،ولكن قادتها لــم يفقدوا الثقة بالمزيد من
النجاح ،وأسـنــدت للمهندس المعماري «ألـبــرت كــان»
تصميم بنايتها عام .1933
 واج ـ ـ ـهـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ص ـ ـعـ ــوبـ ــات فـ ـ ــي إضـ ـ ــرابـ ـ ــاتواحتجاجات حركات عمالية بأميركا قبل وأثناء الحرب
العالمية الثانية ،وفي نهاية المطاف ،أصبحت الحركات
العمالية منظمة وأكثر قوة وفاعلية.
 نجت «جنرال موتورز» من الركود الكبير وتحولتإلــى أحــد الـمــورديــن الرئيسيين لألسلحة حتى أطلق
عليها «ترسانة الديمقراطية» خــال الحرب العالمية
الثانية.
 بعد انتهاء الحرب وتقاعد «سلوان» ،تولى «تشارلزإروين ويلسون» رئاسة مجلس إدارة «جنرال موتورز»،
ً
ثــم أصـبــح الح ـقــا وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي فــي حكومة
الرئيس «أيزنهاور».
 عــرف بتصريحاته الشهيرة« :مــا يصلح ألميركاً
يصلح أيضا لجنرال موتورز والعكس صحيح».
 وصـلــت «جـنــرال مــوتــورز» إلــى ذروة قوتها خاللال ـف ـتــرة ال ـت ــي ت ـلــت ال ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة وحـتــى
بدعم من تعافي االقتصاد
ستينيات القرن الماضي
ٍ
العالمي وانتعاش االستهالك.
 وجه المصمم «هارلي إيرل» دفة «جنرال موتورز»عـبــر عـقــود نـحــو تصميمات س ـيــارات ذائ ـعــة الصيت
ً
عالميا.
 عــام  ،1953أطلقت «جـنــرال مــوتــورز» إشــارة البدءلظهور أيقونة عالماتها التجارية «كورفيت».
 بحلول أواخ ــر الخمسينيات مــن الـقــرن الماضي،ثبتت العالمة التجارية «كاديالك» أقدام «جنرال موتورز»
في سوق السيارات الفاخرة بفضل تصميماتها الجريئة
مثل وجود ما يشبه الزعانف في الخلف.

 أطلقت «جنرال موتورز» العنان آللتها اإلنتاجيةبشكل ضخم خالل حقبة الستينيات والسبعينيات
من القرن العشرين.
 مع أوائل السبعينيات ،تعرضت الواليات المتحدةً
ألزم ــة فــي تــوفـيــر الــوقــود األم ــر ال ــذي أث ــر سـلـبــا على
صناعة السيارات.
 بحلول فترة الثمانينيات ،ازدادت التنافسية فيً
صناعة السيارات عالميا ،لكن هذه المرة من األعداء
القدامى للواليات المتحدة وهما «ألمانيا» و»اليابان»
حيث غزت برلين وطوكيو السوق األميركي هذه المرة
بصادراتهما من السيارات ،وبدأت «جنرال موتورز» في
مواجهة صعوبات.
 تولى «روجــر سميث» منصب المدير التنفيذيلـ»جنرال موتورز» بين عامي  1981و ،1990وهي فترة
تراجعت فيها حصة الشركة من كعكة سوق السيارات
األميركي وانحسرت إلى المرتبة الثالثة.
ً
 لمعت «جنرال موتورز» مجددا في سماء الصناعةخالل فترة التسعينيات من القرن الماضي بعد طرحها
السيارة «إي في  »1الكهربائية.
 عـ ــام  ،2008ت ـ ــأزم ال ـم ــوق ــف بــال ـن ـس ـبــة ل ــ»ج ـن ــرالموتورز» ،وانضم مديرها التنفيذي «ريك واجونر» إلى
المدير التنفيذي لـ»كرايسلر» «بوب نارديلي» والمدير
التنفيذي لــ»فــورد» «أالن مواللي» في جلسة استماع
وتحقيق أمام الكونغرس األميركي.
 فــي تـلــك الـفـتــرة ،دفـعــت األزم ــة الـمــالـيــة العالميةال ـش ــرك ــات ال ـث ــاث لـطـلــب إن ـق ــاذ مــالــي م ــن الـحـكــومــة
األميركية ،وكانت «جنرال موتورز» و»كريسلر» بالفعل
على وشك اإلفالس عام .2009
 تمت إعادة هيكلة «جنرال موتورز» ،وبعد تعيينعدد من المديرين التنفيذيين بشكل مؤقت ،أصبحت
«ماري بارا» أول سيدة تتولى منصب المدير التنفيذي
لشركة السيارات الكبرى عام .2014
 كان أول ٍّتحد تواجهه «بارا» بعد تولي المنصب
قـيــادة «جـنــرال مــوتــورز» خــال أزم ــة كبدتها خسائر
ب ـم ـل ـيــارات ال ـ ـ ــدوالرات نـتـيـجــة سـحــب ع ــدد كـبـيــر من
سيارات الشركة نتيجة خلل فني في مفتاح التشغيل
تسبب في وفيات وإصابات.
 بـعــد تعافيها مــن األزم ــة الـمــالـيــة ،وتـحــت قـيــادة«ب ــارا» ،احتلت «جـنــرال مــوتــورز» المرتبة األول ــى في
سوق السيارات األميركي من حيث اإلنتاج.
 أشــرفــت «ب ــارا» على عــودة «جـنــرال مــوتــورز» ومايشبه إعادة والدتها من جديد ،لكن التحديات ال تزال
قائمة ،والمستقبل ينذر بمنافسة أشد في ظل التحول
نحو السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
(أرقام)

بدر الخرافي
الشركة في شراكة مع مجموعة مطوري غوغل في البحرين،
من أجل توفير بيئة اشتمالية للنساء في مجال التكنولوجيا،
وفي لبنان ،تواصل مجموعة زين توفير برامج تدريب للنساء
اللواتي يعشن في المناطق الريفية.
وفي الوقت الذي ما زالت بطالة الشباب تشكل تحديا حرجا
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،وفي ظل التطور
السريع للتكنولوجيا ،أصبح على الشباب أن يخلقوا مسارات
وظيفية جديدة ،وأن يكتسبوا المهارات المطلوبة للتكيف مع
االقتصاد الرقمي العالمي ،علما أن نسبة البطالة بين الشباب
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا تبلغ  %25تقريبا،
وهي أعلى نسبة بطالة بين الشباب على مستوى العالم.
ووفقا لمؤشر رأس المال البشري الذي يصدره المنتدى
االقتصادي العالمي ،فإن منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
ال تستفيد سوى من  %26من مجمل قدرات رأسمالها البشري،
ووفـقــا للتقديرات هـنــاك  %41مــن أنشطة العمل الكويتية
معرضة لألتمتة بسبب الثورة الصناعية الرابعة.
وفي إطار جهودها لتمكين الشباب خالل عام  ،2018أطلقت
زيــن م ـبــادرة تمكين الـشـبــاب ( ،)ZYوهــي منصة تـهــدف إلى
رصد وقياس وتطوير الشباب الذين لديهم مهارات مطلوبة
وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى الموارد التي تسمح لهم بأن
ينموا ويزدهروا في بيئتنا السريعة التغير ،وعلى مستوى
المجموعة حددت زين مؤشرات أداء رئيسية ( )KPIsصارمة
تندرج ضمن هذه المنصة ،بهدف تقييم مدى نجاح وتأثير
المبادرات والبرامج.

مليارات األجهزة
ً
ووفقا للتقديرات ،فإن عشرات المليارات من األجهزة ستصل
إل ــى اإلن ـتــرنــت ،وستصبح متصلة بــالـشـبـكــات بـحـلــول عــام
 ،2020وانطالقا من ذلك ،خاضت «زين» طوال السنوات القليلة
الماضية عملية ّ
تحول من مزود اتصاالت إلى مزود نمط حياة
رقـمــي ،وهــي تــواصــل تحولها مــن خــال اعـتـنــاق التغييرات
التي تشهدها السوق ،والتكيف مع المشهد االجتماعي في
المجتمعات التي تعمل فيها ،واالستعداد للتغييرات التي تأتي
نتيجة للثورة الصناعية الرابعة ،إلى جانب االلتزام بالتحول
نحو اقتصاد مدفوع بالبيانات.
وف ــي م ـج ــاالت االش ـت ـمــال ال ـمــالــي ،ت ــواص ــل «زي ـ ــن» تقديم
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة الـمـتـنـقـلــة لـلـسـكــان ال ـم ـحــروم ـيــن من
ال ـخــدمــات البنكية الـتـقـلـيــديــة ،وذل ــك مــن خ ــال خــدمــة «زيــن
كاش» في كل من العراق واألردن ،ومن خالل هذه الخدمة ،يتم
االستعاضة بالتوزيع التقليدي للتبرعات النقدية والمدفوعات
والـمـشـتــريــات وتـحــويــات األم ـ ــوال ،بـمــا يــوفــر للمجتمعات
المهمشة وسيلة للوصول إلــى صــرف األم ــوال رقميا ،ومن
خالل االستمرار في تطوير الخدمات المالية الرقمية ،ساعدت
ً
الشركة في تأسيس نظام بيئي مالي أكثر شموال في العراق
واألردن ،واالشـتـمــال المالي هــو عــامــل مهم آخــر فــي أهــداف
التنمية المستدامة ،وذلك ألنها يمكن أن تساعد في مكافحة
الفقر ،وتحقيق األمن الغذائي ،والتمكين االقتصادي للمرأة.

نجوم

١٥

سيرة

سيرة
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il@aljarida

اتسمت تجربة الفنان
صقر الرشود بالشمولية
ألنه مارس التمثيل
والكتابة واإلخراج ،إضافة
إلى التقديم التلفزيوني.
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١٦

تزوج الفنان محمود
المليجي من الفنانة
علوية جميل عام 1939
واستمرت رحلتهما
ً
نحو  44عاما.

١٧
مسك وعنبر

العناد والمكابرة يكتبان
نهاية زواج الفنان أحمد
زكي من الفنانة هالة
فؤاد.

٢١

شدد الفنان عبدالعزيز
المسلم على أن الفن
يختلف عن التجارة ،وأن
أعمال الرعب ليست لعبة
مسرحية.

إيما واتسون في  4كتب «إلكترونية»
بـ  4لغات لسلسلة أفالم هاري بوتر
تـسـتـعــد "ج ــي ك ــي رول ـي ـن ــغ" ،مؤلفة
سلسلة رواي ــات هــاري بوتر ،وروبــرت
غ ــريـ ـن ــت ،ودان ـ ـي ـ ـيـ ــل رادل ـ ـ ـيـ ـ ــف ،وإيـ ـم ــا
واتسون نجوم سلسلة أفالم هاري بوتر
إلصدار أربعة كتب جديدة من السلسلة
الشهيرة في نسخة إلكترونية ،متيحة
الفرصة للقراء من أجل "الغوص بشكل
أعمق في التاريخ الثري للسحر".
ومن المقرر أن ينشر موقع (Potter
 )moreالتابع للمؤلفة الكتب األربعة،
ً
وهــي ليست أعـمــاال ســرديــة ،ومكرسة
لكل تفاصيل "عالم السحر".
وي ـت ـن ــاول ك ــل ك ـت ــاب م ـج ـمــوعــة من
ال ـ ـ ـ ـ ــدروس ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم ت ــدريـ ـسـ ـه ــا فــي
مدرسة "هــوغــوارتــس" لفنون السحر.
واستوحت المؤلفة الفكرة من معرض

أقامته المكتبة البريطانية عن هاري
بوتر.
وجاء في بيان منشور بموقع المؤلفة
"اسـتـعــدوا للغوص فــي الـتــاريــخ الحافل
ل ـل ـس ـحــر ،وإض ــاف ــة الس ـت ـع ــراض أص ــول
السحر عبر التاريخ والفنون الشعبية،
ستتضمن الكتب اإللكترونية مالحظات
ً
وصفحات من مخطوطات ورسوما جذابة
ً
شوهدت سابقا في معرض (هاري بوتر:
تاريخ السحر)".
وي ـس ـت ـع ــرض أول ك ـت ــاب ـي ــن ،والـ ـل ــذان
سـيـنـشــران ف ــي  27ال ـج ــاري "ال ــدف ــاع في
م ــواجـ ـه ــة فـ ـن ــون الـ ـ ـظ ـ ــام" و"ال ـ ـجـ ــرعـ ــات
السحرية وطب األعشاب".
أم ــا الـكـتــابــان الـثــالــث وال ــراب ــع ،الـلــذان
ً
سوف ينشران الحقا ،فسوف يستعرضان

"العرافة وعلم الفلك" و"رعاية المخلوقات
السحرية".
وس ـت ـح ـمــل ال ـس ـل ـس ـلــة عـ ـن ــوان "هـ ــاري
ب ــوت ــر :رح ـلــة ع ـب ــر" ،وه ــو مـسـتــوحــى من
كتاب صوتي بعنوان "هاري بوتر :تاريخ
السحر" ،وهو نفس عنوان المعرض الذي
أقامته المكتبة البريطانية في عام 2017
ً
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون الـ ـكـ ـت ــب مـ ـت ــاح ــة م ـب ــدئ ـي ــا
بــأربــع لغات هــي اإلنكليزية والفرنسية
واأللمانية واإليطالية.
وكانت سلسلة أفالم هاري بوتر لقيت
ً
معارضة شديدة أخيرا إذ أحرق قساوسة
ً
كاثوليك في شمال بولندا عددا من الكتب
ال ـت ــي يـعـتـبــرونـهــا آث ـم ــة ول ـك ــن ت ـصــادف
أن بينها كـتــاب مــن سلسلة ه ــاري بوتر
الشهيرة.

ريهانا تنطق
اسمها «ريانا»

وفاة الموسيقي
ليون ريدبون

روبرت باتينسون
سيؤدي دور «باتمان»

ريهانا

ليون ريدبون

روبرت باتينسون

أثـ ــارت الـنـجـمــةري ـهــان ـا ج ــدال بـعــد نـطــق اسمها
بطريقة مختلفة ،ليتضح بعد ذلك أن الطريقة التي
لفظته بها هي الصحيحة.
وأثناء وجودها في عرض إحدى ماركات األزياء،
نطقت ريهانا اسمها "ريانا" ،لتتلقى فيما بعد عددا
كبيرا من التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي،
فقال أحدهم" :إذن نحن ننطق اسم ريهانا بالشكل
الخطأ طوال الوقت!".

توفي الموسيقي األميركي ليون ريدبون المعروف
بإحيائه األساليب الموسيقية ما قبل الحرب العالمية
ً
الثانية بلمسته الخاصة ،عن عمر ناهز  69عاما.
وليون اسمه الحقيقي ديكران غوباليان ،وكان يعرف
عنه خالل جوالته ،بأنه عازف جاز وفولك وبلوز.

اختير الممثل البريطاني روبرت باتينسون
ً
ليؤدي دور "باتمان" في فيلم جديد متفوقا على
ممثلين آخرين منهم نيكوالس هولت ،على ما
أوردت مجلة "فراييتي" المتخصصة.
وسيؤدي نجم سلسلة أفالم "تواياليت"دور
البطل الخارق في فيلم بعنوان "ذي باتمان" من
إخراج مات ريفز الذي أخرج الفيلمين األخيرين
من "بالنيت أوف ذي إيبس".

«عبدالله السالم الثقافي» يقدم برنامج
عيد الفطر األول من نوعه

تجارب جديدة ُت َ
عرض ألول مرة في الكويت والشرق األوسط
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ع ـ ـيـ ــد الـ ـفـ ـط ــر،
يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف مـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـشـ ـي ــخ
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـسـ ــالـ ــم الـ ـثـ ـق ــاف ــي
ً
ً
ب ــرن ــام ـج ــا ت ـفــاع ـل ـيــا يـتـضـمــن
مجموعة من األلعاب التعليمية
ً
المصممة خـصــو صــا لتقديم
تـ ـج ــر ًب ــة ف ـ ــري ـ ــدة م ـ ــن ن ــوع ـه ــا،
إضافة إلى ورش عمل تعليمية
وع ــروض متنوعة ،اب ـتـ ً
ـداء من
أول أيام العيد.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاقُ ،صـ ـمـ ـم ــت
الـ ـمـ ـنـ ـص ــات ب ـط ــري ـق ــة خ ــاص ــة
وم ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــرة ،ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـل ـب ـي ــة
احتياجات الزوار من عمر ثالث
سـنــوات ومــا فــوق ،إذ تمكنهم
من استخدام قدراتهم العقلية
والـ ـب ــدنـ ـي ــة ل ـت ـع ــزي ــز اك ـت ـس ــاب
المعرفة األساسية والحديثة،
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن االبـ ـتـ ـك ــارات
الرقمية المتطورة.
وستعقد هذه األنشطة على
مدى خمسة أيــام ،في عدد من
متاحف المركز ،وهــي متحف
ج ـ ـسـ ــم اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،و"ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا" ،و"األرض
كوكبنا".
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم
وا ل ـت ـك ـنــو لــو ج ـيــا ،سيستمتع
الزوار بتجربة غامرة من خالل
بــرنــامــج "الــواقــع االفـتــراضــي"،
مــن خ ــال الـجـمــع بـيــن الحياة
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ف ـ ــي دائ ـ ـ ــرة
ً
كاملة ،الذي سيتضمن عرضا

الرائدة والحقائق الممتعة في
إطار عرض ""Sublime Science
الذي سينعقد في المسرح.

من الفعاليات

العجائب الموجودة

ً
خاصا -يتم تقديمه ألول مرة
في الكويت والشرق األوســط-
بـ ـ ــه مـ ـق ــاط ــع فـ ـي ــدي ــو لـ ـل ــواق ــع
االف ـت ــراض ــي م ــع ص ــور ثالثية
األبعاد تقدم تجربة ال تنسى.
ُ
وعرف المؤسس بمساهمته
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــزز ،وفـ ـ ــاز
ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـج ــوائ ــز مـثــل
ج ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ــز ة G r e a t B r i t i s h
 ،E n t r e p r e n e u rو B B C
 ،Dragons Denو،The Queens
و.Guiness World Record
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـح ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــن م ـ ـت ـ ـحـ ــف
ا لـعـلــوم والتكنولوجيا أيضا

أنشطة تفاعلية لألطفال ،مثل
"السبورة السوداء" الذي يبلغ
طــولــه  15م ـتــرا ،وورشـ ــة عمل
"التحكم في العقل" ،إضافة إلى
العديد من األلعاب التعليمية
الذكية.
ويمكن لألطفال االستمتاع
بـ ـجـ ـلـ ـس ــة "س ـ ـ ـ ـ ــرد ال ـ ـق ـ ـصـ ــص-
 "Storytellingالمذهلة لتطوير
فهم واحترام وتقدير الثقافات
األخ ـ ــرى ،وذل ــك بــالـتـعــاون مع
م ـك ـت ـبــة ذات الـ ـس ــاس ــل ،كـمــا
ي ـم ـك ـن ـهــم أي ـ ـضـ ــا االس ـت ـم ـت ــاع
بـتـطـبـيــق الـ ـتـ ـج ــارب الـعـلـمـيــة

ويـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن لـ ـلـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن ع ــن
ال ـ ـع ـ ـجـ ــائـ ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
الجزيئات ،حضور ورشة عمل
"تحت المجهر"
""Under the Microscope
فـ ــي م ـت ـح ــف ج ـس ــم اإلن ـ ـسـ ــان،
ً
وي ـم ـكــن أيـ ـض ــا ل ـلــراغ ـب ـيــن في
اكتشاف عالم قديم مخبأ تحت
الصخور ،حضور ورشة عمل
" "Digging Fossilsفي متحف
األرض ك ــوك ـب ـن ــا ،ك ـم ــا سـيـتــم
ت ـق ــدي ــم ورشـ ـ ــة ع ـم ــل ب ـع ـنــوان
"تطور الحيتان وتكيفها" في
متحف النظم البيئية.
ويعتبر مركز الشيخ عبدالله
السالم الثقافي أ حــد مشاريع
ال ــدي ــوان األم ـي ــري ال ـتــي تعمل
ب ـش ـك ــل ح ـث ـي ــث ع ـل ــى تـسـهـيــل
الـ ـتـ ـب ــادل ال ـم ـع ــرف ــي ،وتـحـفـيــز
المهارات الفكرية والتحليلية
واإلبـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن صـ ـف ــوف
المجتمع الكويتي ،مــن خالل
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض وال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات
وا ل ـ ـ ـبـ ـ ــرا مـ ـ ــج ذات ا لـ ـمـ ـع ــا يـ ـي ــر
العالمية.

إيما واتسون

١٤

توابل ةديرجلا

مزاج
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حنان مطاوع ترفع أجرها
أخبار النجوم
حنان مطاوع

قـ ـ ــررت ال ـف ـن ــان ــة حـ ـن ــان مـ ـط ــاوع رف ــع
أجــرهــا خــال الـمـشــاريــع الـتــي ستوافق
عليها مستقبال ،ســواء فــي السينما أو
التلفزيون ،بعد النجاح الذي حققته في
مسلسل "لمس اكتاف".
وجاء قرار حنان بعدما رفعت أجرها
عن العام الماضي بنسبة محدودة ،علما
أنها من الفنانات الالتي يتقاضين أجورا
متوسطة.

حسن حسني يتلقى العالج في باريس

حسن حسني

يتلقى الـفـنــان الـمـصــري الـقــديــر حـســن حسني ال ـعــاج في
باريس ،حيث يتردد بانتظام على أحد المستشفيات الشهيرة
هناك ،من أجل تلقي العالج منذ منتصف العام الماضي ،في
سرية كاملة ،دون أن يكشف عن طبيعة مرضه الخطير الذي
يعانيه.
ولم يتواجد حسني في السباق الرمضاني إال كضيف شرف
فــي مسلسل "أبــو جبل" مــع مصطفى شعبان ،علما أن نقابة
الممثلين كشفت أمس عن قيام الشركة المتحدة ،التي يترأس
مجلس إدارتها تامر مرسي ،بتحمل كلفة عالج الفنان المصري
القدير بالخارج ،مع األخذ في االعتبار أن الفنان المصري أنفق

أمواال طائلة على عالجه خالل الشهور الماضية.
وظهرت آثار المرض بشكل واضح على حسن حسني خالل
تكريمه في الــدورة األخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي
ً
الدولي ،علما أنه لم يرغب في الحديث عن حالته الصحية آنذاك.
وعلمت "الجريدة" أن األطباء طلبوا من الفنان القدير التوقف
عن التدخين بشراهة ،واالمتناع تماما عنه ،لكنه لم يستطع
تنفيذ تعليماتهم ،مكتفيا بتخفيف جــر عــة ا لـسـجــا ئــر التي
ً
يتناولها يوميا للحد األدنى ،بينما يجري فحوصات دورية
في باريس لمتابعة وضعه الصحي ،حيث يتنقل كثيرا خالل
الفترة الحالية.

توابل ةديرجلا

نجوم

•
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صقر الرشود ...فنان شامل
ً
ً ً
ترك إرثا فنيا خالدا ()2 - 1

ُّ
تنوع الثقافات ساهم في إثراء تجربتيه الحياتية والفنية

ً
ّقدم الفنان الراحل صقر الرشود أعماال خالدة ال تبرح الذاكرة سواء على المستوى المحلي أو العربي ،ألن منجزه تميز بالشفافية
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
والصدق والدقة ،إضافة إلى جمال المضمون ،وتنوع الموضوعات التي يناقشها سواء كانت
ً
وجنح صقر ًإلى التحليق في فضاء أرحب ،فلم يترك ألسوار الواقع أن تقوض إبداعه ،بل كان دائما الثائر المتمرد على التقاليد
البالية باحثا عن التجديد في الطرح.
واتسمت تجربته بالتكثيف والغزارة بالنظر إلى عدد األعوام التي عاشها في رحاب الفن -هوايته المحببة .وفيما يلي نستعرض
أبرز األعمال التي قدمها الراحل صقر الرشود:
صقر الرشود

الفي الشمري

الرشود من مواليد
عام 1941
ً
وكان مشغوفا
بالفنون

عاش في طفولته
ً
بالهند مرافقا
لوالده الذي كان
يعمل في تجارة
اللؤلؤ

«تقاليد» أول
مسرحية كتبها
للمسرح الشعبي
في عام 1960

سـ ــاهـ ــم ت ـ ـنـ ــوع الـ ـثـ ـق ــاف ــات
ال ـت ــي ع ــاش ـه ــا ال ـف ـن ــان صـقــر
الرشود منذ صغره ،في إثراء
تجربته الحياتية ثم الفنية،
ح ـ ـيـ ــث عـ ـ ـ ــاش فـ ـ ــي ط ـف ــول ـت ــه
ً
بالهند مــرافـقــا لــوالــده الــذي
كان يعمل في تجارة اللؤلؤ،
وخالل هذه الفترة أتقن لغة
األوردو ،واطلع على ثقافات
ب ــاد ال ـه ـنــد ال ـم ـت ـنــوعــة ،كما
تـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـل ـ ـغـ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة،
وعقب العيش في هــذا البلد
المترامي األطراف ،انتقل إلى
العيش في المملكة العربية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وان ـ ـ ـخـ ـ ــرط فــي
حلقات الذكر بالحرم المدني.
استطاع الرشود اكتساب
ال ـك ـث ـيــر م ــن ه ـ ــذه ال ــرح ــات،
فغرست في ذهنه حب التعلم
والـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ف ـه ــم األم ـ ــور
وت ـف ـك ـي ـك ـه ــا ،واإلقـ ـ ـ ـ ــدام عـلــى
خـ ــوض الـ ـتـ ـج ــارب ب ـج ـســارة
وع ـ ــدم ال ـت ـقــوقــع ف ــي شــرنـقــة
م ـع ـي ـن ــة ،رب ـ ـمـ ــا ت ـ ـهـ ــدر ع ـل ـيــه
فرصة ثمينة ،فاتبع أسلوب
ال ـحــوار ال ـب ـنــاء ،واالقـتـضــاب
فـ ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــة،
والتسلسل في رواية الحدث.
وكــان الــرشــود مــن مواليد
عـ ــام  ،1941و ك ـ ــان مـشـغــو فــا
ب ــالـ ـفـ ـن ــون ،وش ـ ـهـ ــدت ب ــداي ــة
ظ ـه ــوره ب ــدء مــرحـلــة جــديــدة
فــي عـمــر ال ـم ـســرح الـكــويـتــي،
ت ـت ـم ـثــل فـ ــي االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـلــى
النص المكتوب ،والتخلي عن
ً
االرتجال الذي كان سائدا في
تلك الفترة ،وانطلق الرشود
ذو ا لـ ـ ـ ـ  17عـ ــا مـ ــا ف ـ ــي ف ــر ق ــة
المسرح الشعبي عام ،1958
حيث أخذ يتردد على الرائد
ال ـم ـســرحــي م ـح ـمــد الـنـشـمــي
الــذي كــان يقدم المسرحيات
بصورة مرتجلة.
وع ـنــدمــا بـلــغ ال ــرش ــود 19
عـ ــامـ ــا ب ـ ـ ــدأ أولـ ـ ـ ــى خـ ـط ــوات ــه
المسرحية بكتابة مسرحية
« تـقــا لـيــد» للمسرح الشعبي،
وذلك في عام  ،1960واتسمت
تـجــر بــة ا لــرا حــل بالشمولية،
ألنه مارس التمثيل والكتابة
واإلخراج ،كما كان له تجربة
في التقديم التلفزيوني.
وكانت مسرحية «تقاليد»
أول أعماله المكتوبة ،حيث
س ـ ـج ـ ـلـ ــت نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
المرتجل ،وقد تولى الرشود
إخ ــراج الـمـســرحـيــة ،أم ــا دور
الـ ـبـ ـط ــول ــة فـ ـق ــد اضـ ـطـ ـل ــع بــه
الفنان الراحل النشمي.
جـ ـ ـ ــاء ت إط ـ ــال ـ ــة الـ ــرشـ ــود
الفنية بانطالق عصر جديد
ف ــي ال ـم ـس ــرح ال ـك ــوي ـت ــي ،هــو
عصر المسرح المستند إلى
نـ ــص مـ ـكـ ـت ــوب بـ ـع ــد مــرح ـلــة
االرتجال ،السيما أن بدايات
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ف ــي
الـكــويــت ارتـبـطــت بـمـبــادرات
فردية بدأت مع حمد الرجيب،
وأح ـم ــد ال ـع ــدوان ــي ،ومـحـمــد
النشمي وآخرين.
و ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  1963شـ ـ ــارك

ّ
سعاد عبدالله :فنان قل نظيره
تعتبر الفنانة ا لـقــد يــرة سـعــاد عبدالله
ا لــرا حــل صقر ا لــر شــود إنسانا استثنائيا
ويـقــل نـظـيــره ،ولــن يـجــود الـمـســرح بمثله
لـسـنــوات طــويـلــة ،إنــه صـقــر األب والمعلم
واأل سـتــاذ والموجه والمحب ا لــذي التقت
به عام  1966بعد انضمامها لفرقة مسرح
ّ
الخليج ،وقد شكل الرشود ذائقتها الفنية،
ّ
ودفعها إلــى الـقــراء ة ،وقــدم لها أول كتاب
لتقرأه هو «مرتفعات وذرينغ».
وأشـ ـ ـ ـ ــارت عـ ـب ــدالـ ـل ــه إلـ ـ ــى م ــوق ـف ـي ــن مــع
ال ـ ــرش ـ ــود؛ األول ع ـن ــدم ــا ع ــرض ــت إحـ ــدى
المسرحيات ،وتوفي ابنه البكر ،لم يخبر
ً
أحدا بذلك ،كي ال يتأثر فريق العمل ،وكان
يـمـلــي عـلـيـهــم اإلرشـ ـ ــادات م ــن الـكــوالـيــس،

الرشود مع نجوم «علي جناح التبريزي»
ال ــرش ــود فــي تــأسـيــس «فــرقــة
مـســرح الخليج ا لـعــر بــي» مع
مـنـصــور ال ـم ـن ـصــور ،وســالــم
الفقعان ،وعبدالعزيز الفهد،
وح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ال ـ ـف ـ ـهـ ــد وآخـ ـ ــريـ ـ ــن،
ف ـ ـكـ ـ ّـرس لـ ـه ــا ج ـ ـهـ ــده ووقـ ـت ــه
ً
ً
وحياته ،كان مؤلفا ومخرجا
ً
وم ـ ـعـ ــدا ل ـغــال ـب ـيــة أع ـم ــال ـه ــا،
م ــن ب ـي ـن ـهــا« :ب ـس ــاف ــر وب ــس»
و«الخطأ والفضيحة» تأليف
م ـ ـكـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف ،و«األسـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـض ــائ ـع ــة» ،و«أنـ ـ ــا واأليـ ـ ــام»
و«ال ـ ـ ـجـ ـ ــوع» ت ــأل ـي ــف ال ـك ــات ــب
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
ا لـســر يــع ،و«المخلب الكبير»

و«ال ـط ـيــن» وه ـمــا مــن تأليفه
وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ــي
ً
ال ـت ـم ـث ـي ــل أيـ ـ ـض ـ ــا ،و«ص ـف ـق ــة
م ــع ال ـش ـي ـط ــان» لـ ـجـ ـي ــروم .ك
جيروم ،إخراج إسالم فارس
اإلذاعــي المصري المعروف،
أدى ب ـط ــو ل ـت ـه ــا إ ل ـ ــى جــا نــب
عـبــدالـلــه غـيــث وزه ــرة الـعــا،
و«ع ـنــده ش ـهــادة» فــي موسم
تــأل ـيــف ال ـك ــات ــب ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـ ـسـ ــريـ ــع ،و«الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــز» ،مــن
إخراجه ،عرضت في الكويت
وب ـ ـ ـغـ ـ ــداد وال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،وه ــي
أول مسرحية لفرقة «مسرح
ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ت ـع ــرض

«علي جناح
التبريزي وتابعه
قفه» شكلت نقلة
نوعية في مشواره

خـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وع ـ ـ ّـرف ـ ــت
العالم العربي على المسرح
الكويتي.
ع ـ ـقـ ــب هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
مباشرة ،ابتعد ا لــر شــود عن
المسرح الختالف في وجهات
النظر مع أعضائها ،ثم عاد
في عــام  ،1968ولــدى عودته
ً
ً
ش ـ ـ ـ ــارك إخ ـ ـ ــراج ـ ـ ــا وت ـم ـث ـي ــا
وك ـ ـتـ ــابـ ــة ف ـ ــي ال ـم ـس ــرح ـي ــات
التالية:
«الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة لـ ـعـ ـب ــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــت»،
مقتبسة عن مسرحية «بيت
ال ــدم ـي ــة» ل ـه ـنــريــك اب ـس ــن من
إع ـ ـ ـ ـ ــداده وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج م ـن ـص ــور
الـ ـمـ ـنـ ـص ــور .و«لـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـقـ ــرار
األخير» من إخراجه وتأليف
عبدالعزيز السريع ،و«بخور
أم ج ـ ـ ــا س ـ ـ ــم» م ـ ـ ــن إ خـ ـ ــرا جـ ـ ــه
وتـ ــأل ـ ـيـ ــف مـ ـحـ ـم ــد الـ ـس ــري ــع،
و«رجال وبنات» مقتبسة عن
مسرحية «ا ل ـغــر بــان» لهنري

من أعمال فرقة مسرح الخليج

وبعد االنتهاء من العرض ،فوجئ الجميع
بأن ابنه قد توفي.
والثاني موقف طريف عند سفر الفرقة
لـتـقــديــم ع ــرض «ال ـح ــاج ــز» ع ــام  1966في
بـ ـغ ــداد ،وف ــي ن ـفــس ال ـف ـتــرة ح ــدث ان ـقــاب
ه ـن ــاك ،وت ــورط ــت ال ـف ــرق ــة ،وك ـ ــان ال ــرش ــود
ً
مـصـ ّـرا على تقديم الـعـمــل ،وقــال لــه سفير
الكويت لدى العراق« :الدنيا مقلوبة ..أين
ستقدمه؟» ،وعندما ذهب الرشود إلى حالق
وجـ ــده يـشـعــر بــال ـخــوف ال ـشــديــد وال ـق ـلــق،
فحلق شــار بــه بالغلط ،و عــاد إ لــى الفندق،
فكان المنظر مثيرا للضحك ،رغم األجواء
الخارجية ،ولم يعرض العمل.

ً
بـ ـي ــك شـ ـ ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا مـ ـمـ ـث ــا،
إخ ـ ــراج م ـن ـصــور الـمـنـصــور،
و«ت ـ ــذك ـ ــر قـ ـصـ ـي ــر» ل ـ ـجـ ــوردن
داف ـ ـ ـيـ ـ ــوت ،إخ ـ ـ ـ ــراج م ـن ـصــور
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور و«ال ـ ـ ـج ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــة»
م ـ ـق ـ ـت ـ ـب ـ ـسـ ــة ع ـ ـ ـ ــن «ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ّـرة»
لبيرانديللو ،إ خ ــراج صالح
حمدان و«الدرجة الرابعة» من
إخراجه وتأليف عبدالعزيز
ا ل ـس ــر ي ــع ،و« 4 ،3 ،2 ،1ب ــم»،
و فــي هــذه المسرحية شــارك
ف ــي ال ـك ـتــابــة م ــع عـبــدالـعــزيــز
الـســريــع ،و«ض ــاع الــديــك» من
إخ ــراج ــه ،وتــأل ـيــف ال ـســريــع،
و«ش ـي ــاط ـي ــن ل ـي ـلــة الـج ـمـعــة»
و«بـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدون الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــة»
وكتبهما مع زميله السريع.

«علي جناح التبريزي»
شـ ـكـ ـل ــت مـ ـس ــرحـ ـي ــة «ع ـل ــي
ج ـ ـنـ ــاح الـ ـتـ ـب ــري ــزي وت ــاب ـع ــه
قـ ـف ــه» ت ــألـ ـي ــف الـ ـف ــري ــد فـ ــرج،
نـ ـقـ ـل ــة نـ ــوع ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــوار
ال ـ ــرش ـ ــود ،إذ حـ ـص ــدت ه ــذه
ال ـم ـس ــرح ـي ــة جـ ــائـ ــزة أف ـض ــل
عرض مسرحي في مهرجان
دمشق المسرحي ،وعرضت
في القاهرة وتونس والمغرب
ودمشق إضافة إلى الكويت.
ب ـعــد ن ـهــايــة ال ـع ــرض على
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح ص ـ ـ ــال ـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء
بــد مـشــق ،ا سـتـقـبــل الجمهور
المسرحية بحماسة ،وبكى
ال ـف ـن ــان ــون م ــن ش ـ ــدة ال ـتــأثــر
وال ـ ـفـ ــرح ،وأجـ ـم ــع ال ـح ـضــور
ع ـلــى أن ال ـم ـهــرجــان بـ ــدأ في
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ــرض ـ ــت ف ـيــه
المسرحية الكويتية.
بعد العرض صعد المؤلف
أل ـ ـفـ ــريـ ــد ف ـ ـ ــرج ع ـ ـلـ ــى خ ـش ـبــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ،وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :أخ ـ ـ ـ ــرج
المسرحية سبعة مخرجين
ع ــرب فــي مـصــر وخــارج ـهــا...
لـ ـك ــن م ـ ــا م ـ ــن شـ ـخ ــص ع ــرف
قيمة النص ومفهومه مثلما
عــرفــه صقر الــرشــود وأبــدعــه
النجوم الكويتيون».
وفي االتجاه ذاته ،صدرت
ردود ف ـ ـعـ ــل إ ي ـ ـجـ ــا ب ـ ـيـ ــة فــي
ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة ال ـت ـط ـب ـي ـق ـي ــة ح ــول

المسرحية ،حيث قــال حسن
ع ـك ـل ــه (سـ ـ ــوريـ ـ ــة)« :ال ـ ـعـ ــرض
مـمـتــع وال ـم ـم ـث ـلــون خــاقــون
واإلخ ـ ــراج مـتـقــن» ،فــي حين،
رأى سعيد المزوغي (لبنان):
«أن ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــرج ا س ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن
ّ
يـحــطــم ال ـحــاجــز ال ــراب ــع بين
الـصــالــة وال ـج ـم ـهــور ،وكــذلــك
أدهشنا الممثلون».
وبـ ـ ــدوره ،ق ــال عـبــدالـفـتــاح
ال ــوسـ ـي ــع (لـ ـيـ ـبـ ـي ــا)« :أضـ ـف ــى
اإل خــراج على العمل النجاح
ال ـ ـ ــذي رأي ـ ـ ـنـ ـ ــاه» ،أم ـ ــا عــاصــم
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد (مـ ـص ــر) ف ـق ــال:
«وصـ ـ ــل ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل إل ـ ــى مــا
ن ـحــاول الــوصــول إل ـيــه ،وهــو
ً
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـمـ ـتـ ـك ــام ــل ن ـص ــا
ً
وإخـ ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ــا» .وم ـ ـ ــن ج ــان ـب ــه
ق ــال وزي ــر الـثـقــافــة ال ـســوري:
«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ــدمـ ـه ــا
المسرح الكويتي هي عالمة
بارزة نحو هذا الطريق».
بعد النجاح ا لــذي حققته
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ـه ــرج ــان
دم ـشــق لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة،
قرر المجلس الوطني للفنون
وا لـ ـثـ ـق ــا ف ــة واآلداب ،ا ل ـج ـهــة
الـ ــداع ـ ـمـ ــة والـ ــراع ـ ـيـ ــة لـلـعـمــل
ب ــإدارة رئـيــس قسم المسرح
آن ـ ــذاك ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـســريــع،
ال ـق ـيــام ب ـجــولــة فـنـيــة شملت
تـ ــونـ ــس وال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ومـ ـص ــر،
وتـ ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــرح ـي ــة فـيـهــا
ً
فـحـقـقــت ن ـجــاحــا آخ ــر ،حيث
ع ــرض ــت ف ــي ك ــل م ــن ال ــرب ــاط
والـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،أمـ ـ ــا فــي
القاهرة فحقق نجوم المسرح
ّ
ً
األهلي الحديث نجاحا ال يقل
عن نجاحاتهم السابقة.

«العالي للفنون المسرحية» يستذكره بعرض «الصقر»
كـ ّـر م المعهد العالي للفنون المسرحية
صـقــر ال ــرش ــود مــن خ ــال ع ــرض «ال ـص ـقــر»،
ال ــذي يـتـنــاول م ـشــوار الـمـبــدع ال ــراح ــل ،في
لمسة و ف ــاء تحسب إلدارة المعهد العالي
للفنون المسرحية.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد عـمـيــد الـمـعـهــد د .علي
ال ـع ـنــزي ،أن لـمـســة ال ــوف ــاء مــرتـبـطــة دائـمــا
بالمعهد ،مشيرا الــى أن هـنــاك خططا في
ه ــذا ال ـصــرح األكــادي ـمــي مــن أج ــل الـتـمــاس
م ــع ال ـث ـقــافــة ف ــي ال ـكــويــت وااله ـت ـم ــام بـهــا،
ألن المسرح قائم على جناحين هما الفن
والثقافة.
وبين العنزي أن المعهد لديه فعاليات
تسير في هذا االتجاه ،منها مسرحية «راوية
األف ــام» ،ثــم أمسية للراحل اسماعيل فهد
اسماعيل ،ومسرحية عن الرشود.

المخرج العبقري

مشهد من مسرحية «الصقر»

بـ ــدوره ،ق ــال مــؤلــف الـنــص الـكــاتــب عــاء
الجابر ،مسرحية «الصقر» ما هي إال محاولة
لتقديم صياغة إنسانية ،فنية لحياة رجل
م ـس ــرح م ــن الـ ـط ــراز األول ،ص ـقــر ال ــرش ــود
المخرج العبقري الذي يصعب أن يتكرر في

تاريخ المسرح في الكويت ،وهذا النص يعد
أول عمل يتناول السيرة الذاتية لهذا المبدع
الذي ودع الحياة شابا تاركا خلفه إنجازات
يصعب تكرارها».

فريق العمل
العمل من تأليف عالء الجابر ،وإخراج د.
حسين الحكم ،وتمثيل طلبة السنة األولى
بالمعهد :عبدالله البلوشي (صقر الرشود)،
ومشاري السعيدان ،ومحسن النجدي ،وهيا
السعيد ،وشهد ياسين ،وغدير الشريفي،
وعبدالعزيز العنزي ،وغدير حسن ،وأحمد
بن خميس ،وشهاب المشايخي ،ومشاركة
خاصة من الفنان ومقدم البرامج عبدالرحمن
الـ ّ
ـديــن ،وعــزف الـعــود :عماد يحيى ،وعــزف
اإليـقــاع :شمالن القطان وعبدالله العمير،
وأزيـ ــاء :زيـنــب عـبــدالـســام ،ودي ـكــور :أحمد
السناسيري ،ومكياج :خالد الشطي ،ومخرج
مساعد :عدنان بالعيس ،ومتابعة :د .سعداء
الدعاس ،وإشراف :د .علي العنزي ،وكلمات
وألحان أغنية «يا صقر» :عالء الجابر ،وغناء:
الفنان عادل الرويشد.
ُ
يــذكــر أن نـخـبــة م ــن الـفـنــانـيــن والــك ـتــاب

واألدب ــاء حـضــروا الـعــرض ،ومـنـهــم :محمد
المنصور ،وعواطف البدر ،وليلى العثمان،
ود .خليفة الــوقـيــان ،ود .سليمان الشطي،
وع ـبــدال ـلــه خ ـلــف ،وط ــال ــب ال ــرف ــاع ــي ،وب ــدر
م ـ ـحـ ــارب ،وعـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر ال ـ ــزاي ـ ــر ،وم ـيــس
ال ـع ـث ـمــان ،وع ـق ـيــل ع ـي ــدان ،وط ـ ــارق الـعـلــي،
ونجف جمال.

معرض مقتنيات
ي ـش ــار إلـ ــى أن ال ـت ـك ــري ــم ،ش ـهــد مـعــرضــا
خ ــاص ــا ل ـم ـق ـت ـن ـيــات الـ ــراحـ ــل ،كـمـسـتـنــداتــه
الخاصة ،مثل شهادة الجنسية الكويتية،
ودفتر الشيكات ،وشهادة البكالوريوس في
العلوم السياسية من جامعة الكويت بتقدير
ً
جيد جدا ،وبطاقة عضويته التي حملت رقم
( )69في فرقة المسرح الشعبي عام ،1960
ً
ً
وقرار تعيينه خبيرا مسرحيا عام  1977في
اإلمــارات بموافقة مجلس ال ــوزراء ،وبراتب
قدره  10آالف درهم.
وتضمن المعرض بعض الصور النادر
التي تجمعه بالفنانة فايزة أحمد ،وعبدالله
غ ـيــث ،ول ـق ـطــات أخ ــرى مـنـتـقــاة مــن أعـمــالــه
المسرحية.

١٦
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صاحب أطول قصة زواج عرفها الوسط الفني
لحق الفنان محمود المليجي بقطار الدراما التلفزيونية ،وطاردته أصداء نجاح «القط األسود» مع زوجته الفنانة
علوية جميل .في الحلقة السابقة ،ودع أفالم المخرج يوسف شاهين في «حدوتة مصرية» ،والتقى العمالق
محمود مرسي في مباراة تمثيلية من أجل «زينب والعرش» ،واحتجز النجم عادل إمام في عنبر المجانين ،وواجه
القاهرة -أحمد الجمال

«جان
دارك» تبيع
مصوغاتها
من أجل
زميلها في
المسرح

المليجي
رفض
بطولة فيلم
«العزيمة»
ليتزوج من
علوية جميل

ارت ـ ــدى الـمـلـيـجــي ق ـن ــاع األب
على الشاشة ،وهو دون األربعين
م ــن ع ـم ــره ،وودع أدوار الـشــاب
الصغير بعد فيلم «غزل البنات»
 ،1949واق ـتــرنــت بــه أدوار العم
واألخ الكبير لنجوم يقاربونه في
العمر ،مثل عماد حمدي ،وشكري
سرحان ،وعمر الشريف ،وأحمد
ً
ً
ً
رم ــزي .وص ــار أب ــا أو عـمــا طيبا
ً
وش ــري ــرا ألج ـيــال مــن الـنـجـمــات،
من بينهن فاتن حمامة ،وماجدة،
وزبـيــدة ثــروت ،وسعاد حسني،
ومـيــرفــت أمـيــن ،ونـجــاء فتحي،
وإلهام شاهين.
ورغــم ذلــك ،ترسخ في أذهــان
ال ـج ـم ـه ــور أن زوجـ ـت ــه ال ـف ـنــانــة
ع ـل ــوي ــة ج ـم ـي ــل ت ـك ـب ــره ب ــأع ــوام
ع ــدة .والـحـقـيـقــة أنـهــا ول ــدت في
الشهر والـعــام نفسيهما اللذين
ولـ ــد ف ـي ـه ـمــا ،وت ـك ـب ــره بــأس ـبــوع
فقط .ولكنها انضمت إلى قافلة
الممثالت اللواتي طاردهن دور
األم على الـشــاشــة ،وهــن مــا زلن
في عمر الشباب ،مثل أمينة رزق،
وفردوس محمد ،وعزيزة حلمي،
وناهد سمير ،ولم يفارقهن قناع
األمومة طــوال مشوارهن الفني،
ورشـ ـحـ ـتـ ـه ــا م ــامـ ـحـ ـه ــا وقـ ـ ــوة
شخصيتها لــدور «األم القاسية
والمتسلطة».
ولــدت علوية جميل واسمها
ال ـح ـق ـي ـقــي «الـ ـي ــاص ــاب ــات خـلـيــل
ال ـم ـج ــدالن ــي» ي ــوم  15ديـسـمـبــر
 1910في قرية «طماي الزهايرة»
ب ـم ـحــاف ـظــة الــدق ـه ـل ـيــة ف ــي دل ـتــا
مـ ـص ــر ،وان ـت ـق ـل ــت مـ ــع أس ــرت ـه ــا
ذات األص ـ ـ ـ ــول ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إل ــى
مــديـنــة اإلسـكـنــدريــة الساحلية،
ً
ونالت قسطا من التعليم باللغة
الفرنسية .بدأ شغفها بالتمثيل
فــي مــدرســة الــراه ـبــات ،وأطلقت
عـلـيـهــا زم ـيــات ـهــا «ج ـ ــان دارك»
وه ــو أول أدواره ـ ــا فــي الـمـســرح
المدرسي .وذات يــوم عــادت إلى
المنزل تحمل حقيبتها وترتدي
«المريلة» وفاجأتها أمها بقرار
عدم العودة إلى المدرسة ثانية،
وب ـع ــد أي ـ ــام ت ــزوج ــت وع ـمــرهــا
ً
 13ع ــام ــا م ــن م ــوظ ــف يـكـبــرهــا
في العمر ،وأنجبت ثالثة أبناء
(جمال الدين وإيزيس ومرسي)
ولــم تستمر هــذه الــزيـجــة ســوى
ثماني سنوات.
عـ ــاشـ ــت ال ـ ــزوج ـ ــة ال ـص ـغ ـي ــرة
تجربة قاسية ،ووجــدت نفسها
مسؤولة عن بيت وزوج وأطفال،
ومـ ـ ـ ـ ــرت ب ـك ـث ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواقـ ــف
ال ـم ـح ــرج ــة .وفـ ــي األيـ ـ ــام األولـ ــى
لزواجها تعرضت لموقف طريف،
ع ـن ــدم ــا أرس ـ ـ ــل زوج ـ ـهـ ــا ســاعــي
مكتبه ،ومعه «بطة» لتجهيزها
على الغداء ،ودخلت إلى المطبخ،
ووضعتها في إناء مملوء بالماء
فــوق ال ـنــار ،وعـنــدمــا جــاء الــزوج
وم ـعــه ض ـيــوفــه ،وض ـعــت الـبـطــة
على الـمــائــدة ،وكــانــت نسيت أن
ت ـنــزع ري ـش ـهــا ،وت ـل ـبــدت مــامــح
ال ـض ـي ــوف ،وفـ ـ ــروا ه ــارب ـي ــن من
الشقة ،وصاحب الدعوة يالحقهم
باالعتذار ،بينما ركضت الطاهية
ً
الفاشلة إلــى غرفتها خــوفــا من
العقاب ،ودفعها هذا الموقف إلى
تعلم فنون الطهو.
وفي ذلك الوقت توفي والدها،
وان ـت ـق ـلــت وال ــدت ـه ــا لـلـعـيــش في
القاهرة ،وتفاقمت الخالفات بين
الـيــاصــابــات وزوج ـهــا ،وأسـفــرت
ع ــن طــاق ـهــا ،ف ـع ــادت إل ــى مـنــزل
أس ــرت ـه ــا ،وهـ ـن ــاك ش ـغ ـلــت وقــت
ف ــراغـ ـه ــا بـ ــال ـ ـقـ ــراءة وال ـت ـط ــري ــز.
وفي العام  1927أدت المصادفة
ً
دورهـ ـ ـ ـ ــا ،ع ـن ــدم ــا ق ـ ـ ــرأت إع ــان ــا
ف ــي ج ــري ــدة «األه ـ ـ ـ ــرام» ،بـتــوقـيــع
الفنان يوسف وهبي ،يطلب فيه
انضمام فتيات مثقفات ولديهن
ال ـم ــوه ـب ــة إل ـ ــى ف ــرق ــة رم ـس ـيــس

«العنكبوت» في أول مسلسل من نوعية الخيال العلمي ،وتعرض لمفارقات كوميدية
مع «صيام صيام» .وفي هذه الحلقة نستعرض محطات أخرى من حياته أبرزها
زواجه من علوية جميل.

مشهد من أحد أفالمه
المسرحية ،وأخفت الياصابات
الجريدة كي ال يقرأ أحد أفكارها.
فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي ،اسـتــأذنــت
الياصابات والدتها للذهاب إلى
إحــدى صديقاتها ،وفي الشارع
اس ـت ـق ـلــت «ال ـح ـن ـط ــور» وطـلـبــت
إلى السائق التوجه إلى مسرح
رمـسـيــس .ه ـنــاك ،قــابـلــت الفنان
يــوســف وهـبــي ال ــذي واف ــق على
انضمامها إلــى الفرقة ،واختار
ً
ً
لها اسـمــا فنيا «عـلــويــة جميل»
بينما أ طـلـقــت عليها زميالتها
«الـ ـب ــرنـ ـسـ ـيـ ـس ــة» ألن ـ ـهـ ــا ت ـت ـم ـيــز
بشخصية جادة ،وتتعامل معهن
بأرستقراطية .وتتلمذت على يد
المخرج عزيز عيد ،الــذي لقنها
ف ـن ــون الـتـمـثـيــل وإج ـ ـ ــادة الـلـغــة
العربية الفصحى.
واجهت علوية جميل عاصفة
م ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـضـ ــب ،عـ ـن ــدم ــا ع ـل ـمــت
أسرتها باشتغالها بالتمثيل،
ووص ــل األم ــر إل ــى الـمـحــاكــم ،ما
دف ــع يــوســف وه ـبــي إل ــى زي ــارة
والدتها ،ومعه شقيقه المحامي
إسماعيل وهبي ،وأقنعها األخير
ً
أن ك ـث ـي ــرا م ــن أبـ ـن ــاء ال ـع ــائ ــات
الراقية ،يعملون في الفن ،ومنهم
يوسف وهبي ،ومختار عثمان،
وبـ ـهـ ـيـ ـج ــة ح ـ ــاف ـ ــظ ،وس ـل ـي ـم ــان
نجيب ،وغيرهم ،واشترطت األم
أن تمثل ابنتها باسم مستعار،
وه ــو م ــا ك ــان ق ــد فـعـلــه يــوســف
ً
وهبي فعال.
ع ـ ـ ـ ــادت جـ ـمـ ـي ــل إل ـ ـ ــى م ـس ــرح
رمسيس ،وعملت في مسرحيات
«ك ــرس ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف» ،و{أحـ ـ ــدب
نـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــردام» ،و{راس ـ ـب ـ ــوت ـ ـي ـ ــن»،
و{الـنــائــب الـمـحـتــرم» و{الـكــونــت
دي مــونــت كــريـسـتــو» وغـيــرهــا.
وب ـع ــد ن ـحــو  10سـ ـن ــوات ،لحق
ب ـه ــا م ــن ف ــرق ــة ف ــاط ـم ــة رشـ ــدي،
الـ ـمـ ـمـ ـث ــل مـ ـحـ ـم ــود ال ـم ـل ـي ـج ــي،
وت ـ ــوط ـ ــدت بـيـنـهـمــا
صـ ـ ــداقـ ـ ــة وزم ـ ــال ـ ــة
فنية ،وتنبأ لهما
عـ ـمـ ـي ــد الـ ـمـ ـس ــرح
بـمـسـتـقـبــل كـبـيــر
فــي عــالــم التمثيل،
وم ـ ـن ـ ـح ـ ـه ـ ـمـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــور
فـ ـ ــي أفـ ــامـ ــه
السينمائية.
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
فـ ـ ـ ـ ــي أذه ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الـجـمـهــور أن
علوية جميل
ذات سطوة وبأس ،وأطلقوا
عليها «المرأة الحديد» بعد
زواج ـه ــا مــن الـمـلـيـجــي عــام
 .1939كانا آنذاك يعمالن في
فرقة رمسيس ،وجمعتهما
خشبة الـمـســرح فــي خيوط
درامية متشابكة .وذات يوم
تحول الثنائي إلى بطلين

فــي قـصــة إنـســانـيــة مــؤثــرة على
مسرح الحياة ،عندما سافرا مع
الفرقة إلــى اإلسكندرية ،لتقديم
ع ــرض م ـســرحــي ،وه ـن ــاك تلقى
الـمـلـيـجــي خ ـبــر رح ـي ــل وال ــدت ــه،
وت ـس ـبــب ل ــه ف ــي ص ــدم ــة كـبـيــرة،
ً
وبــدا شــاردا بين الكواليس ،وال
يعرف ماذا يفعل.
وت ـبــاي ـنــت م ـشــاعــر المليجي
بين الـحــزن والـضـيــاع ،ال سيما
أنــه كــان ال يملك تكاليف السفر
وإجراء مراسم الجنازة ،فأظهرت
«ال ـ ـمـ ــرأة ال ـح ــدي ــد» شخصيتها
األص ـ ـي ـ ـلـ ــة ،ورب ـ ـتـ ــت عـ ـل ــى كـتــف
ً
زميلها قــائـلــة« :ال تحمل هـمــا...
ً
ان ـ ـت ـ ـظـ ــرنـ ــي وس ـ ـ ــأع ـ ـ ــود حـ ـ ـ ـ ــاال».
وتركته مع زمالئه الذين أسرعوا
لمواساته ،وذهبت لبيع بعض
مصاغها الــذهـبــي ،وأعـطـتــه 20
ً
جنيها ليسافر في أسرع وقت .لم
يدر ماذا يقول لها ،لكنه شكرها
وانصرف.
لم ينس المليجي هذا الموقف
اإلنـ ـس ــان ــي ل ــزم ـي ـل ـت ــه ،وتـعـلـقــت
مشاعره بها ،ال سيما بعد فقده
أم ـ ــه ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـقــو ع ـلــى ال ـبــوح
بأسرار قلبه .وبعد مرور أسابيع،
ً
طلب إليها الزواج فوافقت فورا،
وحضر زفافهما عدد محدود من
األه ــل واألص ــدق ــاء ،لتمتد رحلة
أشـهــر زيـجــة فــي الــوســط الفني،
ً
وتـ ـق ــارب  44ع ــام ــا ح ـتــى رحـيــل
الـمـلـيـجــي ع ــام  ،1983وتـعـيــش
رف ـي ـقــة ع ـم ــره ع ـلــى ذك ـ ــراه حتى
وفاتها عام .1994

الزواج السري
وصف النقاد علوية جميل
بــأنـهــا ممثلة راس ـخــة الـقــدم
على المسرح ،وفي السينما

«المرأة
الحديد»
تجهض
زواجه السري
مرتين
وتفشل في
الثالثة

ً
قدمت أدوارا مهمة ،وكشفت
ع ــن مــوه ـبــة م ـتــوه ـجــة ،رغــم
ح ـ ـصـ ــر هـ ــا فـ ـ ــي أدوار األم،
ً
وشكلت مع المليجي ثنائيا
ً
ف ـ ــري ـ ــدا فـ ــي الـ ـف ــن والـ ـحـ ـي ــاة،
وم ـث ـل ـم ــا ض ـح ــت مـ ــن أج ـل ــه،
ووقـ ـف ــت إلـ ــى جــان ـبــه بـعــدمــا
فقد أمه ،لم يتردد في االعتذار
ع ــن بـطــولــة فـيـلــم «الـعــزيـمــة»
عـ ـ ـ ــام  ،1939و يـ ـ ـس ـ ــا ف ـ ــر مــع
فرقة رمسيس إلــى الـســودان
ليكون بجوار زميلته ،وبعد
عــودتـهـمــا ت ــزوج ــا ف ــي الـعــام
نفسه.
تـ ـع ــرض ــت عـ ـل ــوي ــة جـمـيــل
إل ـ ـ ـ ــى اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات صـ ـعـ ـب ــة،
وأظهرت سطوتها وغيرتها
الــزائــدة على شــريــك عمرها،
ً
وكـ ــان م ـضــى  25ع ــام ــا على
زواج ـه ـم ــا ع ـنــدمــا عـلـمــت أن
المليجي تزوج من فتاة دون
الثالثين ،وهي ممثلة مصرية
م ــن أصـ ــول ل ـبـنــان ـيــة ،فــوزيــة
األنـصــاري التي كانت تعمل
في مسرح إسماعيل ياسين.
ولكن «المرأة الحديد» تصدت
ل ـل ـمــوقــف ب ـح ـس ــم ،وأجـ ـب ــرت
زو ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى أن ي ـط ـل ــق
األن ـصــاري فــي الـيــوم الثالث
لزواجهما ،وقيل إنها طلبت
إلى مدير الفرقة أبوالسعود
اإلب ـي ــاري أن ي ـطــردهــا ،حتى
تـ ـف ــرق ب ـي ـن ـه ـمــا فـ ــي ال ـح ـيــاة
والتمثيل.
وتكررت محاوالت المليجي
ً
للزواج ســرا ،وعقد قرانه على
ال ـف ـن ــان ــة دري ـ ـ ــة أح ـ ـمـ ــد ،ول ـكــن
ً
«المرأة الحديد» أجبرته أيضا
على تطليقها ،وبعدها أصيب

رحلة العمر
تـعــامـلــت «ال ـم ــرأة ال ـحــديــد» مع
ال ـم ـل ـي ـجــي بـ ـ ــروح الـ ــزوجـ ــة واألم
ً
م ـعــا ،وأث ـمــر ه ــذا الـنـظــام الـصــارم
ً
ً
قــدرا كبيرا مــن التألق لــه كممثل،
واكـتـشــاف موهبته فــي التأليف.
كذلك لم يتدخل أحدهما في عمل
ّ
اآلخر ،فكانت لكل منهما مواعيد
مختلفة للعمل ،فيما يلتقيان في
المنزل وال مجال لسهر «الشرير»
ح ـتــى ســاعــة م ـتــأخــرة م ــن الـلـيــل،
باستثناء أيام عمله في المسرح،
أو التصوير في «بالتوه» السينما
أو التلفزيون .ومــن هنا وفــرت له
الزوجة المناخ المناسب ليصبح
أحد أبرز نجوم التمثيل في العالم
العربي.
ك ـش ـفــت «ال ـ ـمـ ــرأة ال ـح ــدي ــد» عن
ســر نـجــاح حـيــاتـهــا الــزوج ـيــة مع
ال ـم ـل ـي ـج ــي ،ب ـق ــول ـه ــا فـ ــي إحـ ــدى
المقابالت الصحافية معهما ،إن
االحترام المتبادل جمعهما خالل
ً
رحلة دامت  44عاما ،وإن الزوجة
ال تـسـتـطـيــع أن تــوفــر االس ـت ـقــرار
األس ــري ،من دون أن يكون لديها
ق ـ ــدر م ــن ال ـت ـس ــام ــح ،واسـ ـتـ ـع ــداد
شريك العمر لعدم تكرار أخطائه.
وبـ ــدوره ،قــال المليجي إنــه يقدر
زوجـ ـ ـت ـ ــه ،وثـ ـم ــة س ـب ــب ج ــوه ــري
لـ ـلـ ـسـ ـع ــادة ب ـي ـن ـه ـم ــا ،وه ـ ــو ع ــدم
النقاش حول العمل ،واالستقالل
المادي ،فكالهما يعمل في مجال
واحد ،ولكنه يصر على أن يتحمل
نفقات البيت وحده ،ويؤدي واجبه
ً
كزوج ،وإن كان يضطر أحيانا إلى
االقتراض منها.
في العام  ،1972أصيبت علوية
جميل بجلطة في الشريان التاجي،
واع ـت ــزل ــت ال ـف ــن ،ول ــزم ــت ال ـفــراش
لفترة طويلة ،لتسدل الستار على
حياة حافلة بــاألضــواء والشهرة،
وظلت داعمة لتألق شريك العمر
حتى رحيله عام  ،1983واعتبرته
أف ـ ـضـ ــل مـ ـمـ ـث ــل أنـ ـجـ ـبـ ـت ــه م ـص ــر،
وعاشت على ذكراه حتى رحيلها
عام .1994

أوالد الفقراء
المليجي

ِّ
أحمد زكي يقلده
قبل لقائهما في «األيام»

علوية جميل

«ال ـشــريــر» بـخــوف غــريــزي من
ف ـك ــرة ال ــزوج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وفــي
السبعينيات نجح في إخفاء
زواجه من الفنانة سناء يونس،
ولم تكتشف علوية هذه الزيجة
إال بعد رحيله ،وإن كانت سناء
يونس رفضت إعالن هذا السر
ً
بعد رحيل المليجي احتراما
لمشاعر علوية جميل.
والح ـق ــت ال ـم ـج ــات الـفـنـيــة
أخ ـ ـبـ ــار ال ـم ـل ـي ـجــي مـ ــع رف ـي ـقــة
ع ـم ــره ع ـلــويــة ج ـم ـيــل ،وكـيــف
يلغي ارتـبــاطــاتــه ويـبـقــى إلــى
جانبها عندما تصاب بوعكة
ص ـح ـي ــة .وبـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،فــرضــت
ً
ً
نـ ـظ ــام ــا صـ ــارمـ ــا ل ـح ـيــات ـه ـمــا،
ومنعته من استقبال أصدقائه
ف ــي ال ـم ـن ــزل ،وك ـ ــان «ال ـش ــري ــر»
يمتثل ألوامرها ،ولم يجرؤ أي
«ريجيسير» على االتصال بها
إلبالغها بموعد التصوير بعد
التاسعة مساء.

عـ ـ ـ ـ ــدة ،وكـ ـ ـ ـ ــان أول ـ ـ ـهـ ـ ــا «أوالد
الفقراء»  ،1942بطولة يوسف
وهبي وإخراجه .دارت أحداثه
ف ــي إطـ ــار م ـي ـلــودرامــي ،وأدى
ا لـ ـمـ ـلـ ـيـ ـج ــي دور «إ ب ـ ــرا هـ ـ ـي ـ ــم
عـ ـب ــدالـ ـب ــاق ــي» زوج حـسـنـيــة
(أم ـي ـنــة رزق) بـيـنـمــا جـســدت
علوية جميل شخصية عزيزة
هانم والدة زكي (فاخر فاخر)،
لتبدأ مسيرتها في أدوار األم
وهي في الثانية والثالثين من
عمرها ،والمفارقة أنها ظهرت
ً
كأم لممثلين يكبرونها سنا،
ولـكـنـهــا اس ـت ـطــاعــت أن تقنع
الجمهور بأدائها المتميز.
وتـقــابــل الـثـنــائــي فــي فيلم
آخر بعنوان «برلنتي» 1949
مــع المخرج والبطل يوسف
وهـ ـب ــي .ت ـ ــدور أح ــداث ــه حــول
ق ـ ـصـ ــة فـ ـ ـت ـ ــاة (ن ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـه ـ ــدى)
ت ـض ـطــر إل ـ ــى ال ـع ـم ــل مـطــربــة
لـ ـ ــإن ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـ ـل ـ ــى وال ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا
المريضةّ .أدت المليجي دور
«الـصـحــافــي عـبــاس تهامي»،
بينما جسدت علوية جميل
ش ـخ ـص ـي ــة «مـ ـنـ ـي ــرة هـ ــانـ ــم»،
وشاركت في التمثيل كوكبة
من النجوم ،من بينهم أمينة
رزق ،وعبدالسالم النابلسي،
وفؤاد شفيق ،وزينات صدقي.
ويـ ـع ــد ف ـي ـلــم «ال ـ ـلـ ــه م ـع ـنــا»
 1955إحدى أهم محطاتهما
ال ـف ـن ـيــة .أس ـن ــد ف ـيــه الـمـخــرج
أحمد بدرخان إلى المليجي
دور عـبــدالـعــزيــز بــاشــا وال ــد
نــاديــة (فــاتــن حـمــامــة) ،بينما
ّأدت علوية جميل دور والدة
ال ـ ـضـ ــابـ ــط (عـ ـ ـم ـ ــاد ح ـ ـمـ ــدي)،
وتـكــررت المفارقة بظهورها
كأم لممثل يكبرها بنحو عام.
عندما كتب المليجي قصة
«ال ـم ـب ــروك»  ،1959وأنتجها
للسينما ،جلس مع المخرج
حـ ـ ـس ـ ــن رضـ ـ ـ ـ ـ ــا ،واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت
الترشيحات على أن يجسد
«الشرير» شخصية المبروك
الـ ـ ـ ـ ــدجـ ـ ـ ـ ــال ،وم ـ ـ ـعـ ـ ــه زوجـ ـ ـت ـ ــه
(سميجة أي ــوب) ،بينما ّأدت
ع ـلــويــة جـمـيــل دور «األرم ـل ــة
ب ـه ـي ـجــة ه ــان ــم» وشــارك ـه ـمــا
البطولة عمر الحريري ومريم
فـخــر ال ــدي ــن ومـحـمــد توفيق
وسامية محسن.
وك ــان «سجين الليل» آخر
لقاء سينمائي بينهما في عام
 ،1963تأليف يوسف إدريس
وإخراج محمود فريد ،ودارت
أح ــداث ــه حـ ــول م ـج ــرم خطير
(م ـح ـم ــود ال ـم ـل ـي ـجــي) يــدعــى
«ال ـغــريــب» ت ـط ــارده الـشــرطــة،
لكنه يتمكن من االختباء ،وال
ً
ي ـظ ـهــر سـ ــوى لـ ـي ــا ،ويـلـتـقــي
ب ـط ــال ــب ج ــام ـع ــي مـ ــن أسـ ــرة
ثرية (شكري سرحان) ،يعاني
من والدته المتسلطة (علوية
ّ
جميل) ،فتتوطد صداقتهما،
وينتهي الفيلم بموت المجرم،
وش ـ ـفـ ــاء ال ـ ـشـ ــاب مـ ــن ع ـقــدتــه
النفسية.

ً
ً
في العام  ،1969أسند المخرج سعد أردش دورا صغيرا
إلى الفنان الشاب أحمد زكي ،في مسرحية «هالو شلبي»
وكانت أول تجاربه على المسرح ،وفي كل ليلة عرض ،كان
يدخل من الكواليس من دون أن يحييه الجمهور ،لكن بعد
أن كان يقلد الفنان محمود المليجي كان التصفيق يدوي
في الصالة ،ويخطف األضواء في هذا المشهد من النجوم
سعيد صالح وعبدالمنعم مدبولي ومديحة كامل.
ك ــان تقليد الـمـلـيـجــي بـطــاقــة ت ـعــارف بـيــن أح ـمــد زكــي
وجمهور «هالو شلبي» .وفي العام  ،1979قام النجم األسمر
ببطولة مسلسل «األيـ ــام» عــن سـيــرة ذاتـيــة لعميد األدب
العربي طــه حسين ،وسيناريو أمينة الـصــاوي وإخــراج
يحيى العلمي ،وجسد زكي شخصية طه حسين ليلتقي
ألول مرة بالفنان محمود المليجي ،الذي تولى شخصية
«محمد علوي باشا» أحد مؤسسي جامعة فؤاد «جامعة
القاهرة» ،والذي ساعد طه في السفر إلى فرنسا ،والتحاقه
بجامعة السوربون ،ونيل دكتوراه عن «رسالة الغفران»
ألبي العالء المعري.

وفي العام ذاتــه ،جمعهما المخرج يوسف شاهين في
فيلم «اسكندريه ليه» وجسد أحمد زكي دور ثائر وطني
في األربعينيات ،يتعرض للسجن ،ويدافع عنه المحامي
شكري مراد (محمود المليجي) ،ويحكم عليه بالسجن 15
ً
عاما ،ويردد المليجي جملته الشهيرة «وعايزني أكسبها».
ويعد هذا العمل آخر لقاء بين النجم األسمر وبين عمالق
التمثيل على شاشة السينما.
ّ
الـطــريــف أن النجم أحـمــد زكــي ظــل يقلد المليجي في
المناسبات الفنية ،ويظهر موهبته في تقليد نجوم آخرين
مثل عمر الشريف ،وتوفيق الدقن ،وإسماعيل ياسين .ولعل
المليجي صاحب أول فضل في ترسيخ هذه الموهبة لدى
زكي ،وبلغ األخير بها ذروة التألق في تقمص شخصية
الرئيس جمال عبدالناصر في فيلم «ناصر  »56عام ،1996
للكاتب محفوظ عبدالرحمن والمخرج محمد فاضل ،ودور
الرئيس أنور السادات في «أيام السادات»  ،2001سيناريو
أحمد بهجت وإخراج محمد خان.

الـ ـتـ ـق ــى ال ـ ـشـ ــريـ ــر والـ ـ ـم ـ ــرأة
الـحــديــد فــي أف ــام سينمائية

البقية في الحلقة المقبلة

سناء يونس

توابل ةديرجلا

سيرة

•
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الندم
تألق الفتى األسمر باقتدار مذهل في دور عميد األدب العربي طه حسين،
وأثبت أنه بالفعل ممثل موهوب ،ولعل أجمل اإلشادات به ما رسمه المبدع
صالح جاهين في زاويته اليومية بجريدة األهرام ،حيث رسم األهرامات
الثالثة وكتب على األول اسم طه حسين ،والثاني أحمد زكي ،أما الثالث
فحمل اسم المخرج يحيى العلمي ،وبعدها فتحت السينما أبوابها لألسمر
الموهوب ليقلب مع مخرجي «الواقعية الجديدة» مقاييس النجومية...
مع بداية عقد الثمانينيات في القرن الماضي انطلقت موجة سينمائية اقتربت
القاهرة  -هبة الله يوسف

خفق
قلب األسمر
بالحب
من أول نظرة

«الرجل الذي
فقد ذاكرته
مرتني» كتب
قصة حب
هالة فؤاد
وأحمد زكي

محاوالت
األب الروحي
فشلت في
إنقاذ زواج
العبقري من
الفراشة

«التلفزيون يحرق نجم السينما» ،إال أن زكي ،الذي دخل كل بيت في مصر
شكال ومضمونا من الواقع ،وراحت تعبر عن قضاياه بعمق وجدية ،تعري
الهموم واألوجاع ،وتناقش األحالم والطموحات ،حتى على مستوى اللغة والعالم العربي عبر مسلسل «األيام» محققا انتشارا ونجاحا كبيرا ،ومن بعده
الفيلم التلفزيوني الناجح أيضا «أنا ال أكذب ولكني أتجمل» ،لم يؤمن يوما
السينمائية كان لها إضافات واضحة ،ربما تكون «صدفة تاريخية» ،لكن
األسمر صاحب الموهبة االستثنائية وجد في هذه الموجة السينمائية ضالته ،بهذه المقولة ،فقط كان ينتصر للنص الجيد والدور المختلف بغض النظر
عن الوسيط الذي سيطل من خالله.
ومن ثم تألق حتى أصبح هو «الرهان الرابح» ًوصائد الجوائز.
ورغم أن أحمد زكي قدم في تلك الفترة أفالما نال عنها العديد من الجوائز ،عن أهم المحطات في حياته ومشواره نحوالنجومية نواصل:
توقع الجميع أن يتفرغ للعمل في السينما ،خصوصا مع انتشار مقولة ان
خ ــاف ــات ف ــي وج ـه ــات الـنـظــر.
وفي نفس اللقاء ،أكد الراحل
أح ـم ــد زك ــي أن ــه ي ـكــن ل ـهــا كل
تـقــديــر واح ـتــرام فـهــي أم ابنه
وأنـهــا «ســت عظيمة» ،مشيرا
إلـ ــى أن ان ـف ـصــالــه ع ـن ـهــا كــان
بـ ـسـ ـب ــب خـ ـ ــافـ ـ ــات صـ ـغـ ـي ــرة،
رافضا أن يرمي كل شيء على
عــاتـقــه كــرجــل عـلـيــه أن يــأخــذ
«املـ ـب ــادرة» نـحــو «ال ـص ـلــح» أو
االعتذار عن األخطاء.

ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـف ـ ـتـ ــي األس ـ ـ ـمـ ـ ــر أن
يـ ـش ــارك ف ــي ب ـطــولــة مـسـلـســل
«ال ـ ــرج ـ ــل ال ـ ـ ــذي فـ ـق ــد ذاكـ ــرتـ ــه
مـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــن» لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج نـ ــاجـ ــي
أنـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــو ،فـ ـ ــي أول تـ ـج ــارب ــه
التلفزيونية ،عن نص ألديب
نــوبــل نـجـيــب م ـح ـفــوظ ،كتب
لــه السيناريو املـبــدع الــراحــل
أســامــة أنــور عكاشة ،وشــارك
ف ـ ــي ب ـط ــول ـت ــه م ـج ـم ــوع ــة مــن
النجوم ،في مقدمتهم الفنان
ش ـك ــري س ــرح ــان ،بــاخـتـصــار
ع ـمــل ت ـت ــواف ــر ل ــه ك ــل عـنــاصــر
النجاح ولكنه حينما تحمس
للمشاركة في هذا املسلسل لم
يتوقع أن القدر ساقه للعمل
فـيــه ألس ـبــاب أخ ــرى ال عــاقــة
لها بالجودة الفنية.

من أول نظرة
ك ــان م ــن ب ــن ف ــري ــق الـعـمــل
في املسلسل وجه جديد ،هي
الفنانة هالة فؤاد التي كانت
ق ــد ق ــدم ــت أوراق اع ـت ـمــادهــا
الفنية بعيدا عن دعم والدها
املخرج أحمد فــؤاد ،ومــن أول
نـظــرة لفتت الـفــراشــة الرقيقة
نظر الفتى األسـمــر ،بوجهها
الـ ـب ــريء ،ورق ـت ـه ــا ،وخـجـلـهــا،
كــانــت أق ــرب لـلـنـسـمــو بــالـكــاد
تسمع صوتها ،تجلس معظم
الــوقــت بحجرتها ال تفارقها
إال لتؤدي مشاهدها.
ظـ ــل األس ـ ـمـ ــر ي ــراق ـب ـه ــا فــي
ص ـمــت ،يـخـتـلــق األس ـب ــاب ملد
حبل الوصال معها ،مستغال
حـجــة مــراجـعــة املـشــاهــد التي
تجمع بينهما ،ثم ينطلق في
ال ـح ــوار ،ك ــان مهتما بمعرفة
كل شيء عنها ومع كل لحظة
كان يتيقن أنها الحبيبة التي
ان ـت ـظ ــره ــا ط ــوي ــا ،وال ــزوج ــة
التي سيحقق معها حلم عمره
ف ــي االس ـت ـق ــرار ،إال أن خجله
م ـن ـعــه م ــن الـ ـب ــوح ب ـم ـشــاعــره
خـصــوصــا أن ظــروفــه املــاديــة
ال تؤهله لإلقدام على خطوة
ال ـ ـ ـ ــزواج ،ص ـح ـيــح شـ ـ ــارك فــي
عـ ـ ــدد مـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،ل ـك ـن ــه لــم
يـ ــدخـ ــر م ـ ـ ــاال ي ـ ـسـ ــاعـ ــده ع ـلــى
تحقيق حلمه في االستقرار،
غـ ـ ـي ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى أن
يـ ـ ــوطـ ـ ــد عـ ــاق ـ ـتـ ــه ب ـح ـب ـي ـب ـت ــه
ع ـبــر ه ــذا ال ـع ـمــل وبـعــائـلـتـهــا
أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ،وفـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدم ـ ـت ـ ـهـ ــم
وال ــده ــا املـ ـخ ــرج أح ـم ــد ف ــؤاد
ال ــذي بـ ــدوره رش ـحــه لبطولة
فـ ـيـ ـل ــم «االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاط واجـ ـ ـ ــب»
ليجسد شخصية مشرف في
إصالحية لألحداث.
وفي أثناء التحضير للفيلم
ساعدته الظروف حيث التقى
هــالــة مـجــددا أثـنــاء التصوير
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا حـ ـ ـض ـ ــرت ب ـص ـح ـبــة
شقيقها ه ـشــام ،ك ــان سعيدا
ح ـي ـن ـمــا رآه ـ ــا وتـ ـب ــادل مـعـهــا
الحوار ،ليحسم بعدها أمره،
ويقرر أن يفاتح والد حبيبته
بطلب الـ ــزواج مـنـهــا ،شــارحــا
ل ـ ــه ك ـ ــل ظ ـ ــروف ـ ــه وخ ـص ــوص ــا
امل ـ ــادي ـ ــة ،وم ـ ــن ج ــان ـب ــه رح ــب
ف ـ ــؤاد ب ـط ـلــب ال ـف ـتــى األس ـم ــر،
لكنه أرج ــأ املــوافـقــة النهائية
ح ـ ـتـ ــى ي ـ ـ ـعـ ـ ــرض األم ـ ـ ـ ـ ــر ع ـل ــى
صاحبة الشأن لتبدي رأيها.
زكـ ـ ـ ــي بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ال ي ـح ــب
الحديث عن حياته الخاصة،
وطـ ـ ــوال مـ ـش ــواره ال ـف ـنــي كــان
يـتـهــرب وبـلـبــاقــة ش ــدي ــدة من
الـخــوض فــي هــذه األحــاديــث،
ول ـ ـ ـ ــو اض ـ ـ ـطـ ـ ــر فـ ـ ـه ـ ــي ب ـض ـع ــة
ك ـ ـل ـ ـمـ ــات قـ ـلـ ـيـ ـل ــه ث ـ ـ ــم ي ـن ـت ـق ــل
لقضايا أخ ــرى ،مــؤكــدا دومــا
ت ـ ـحـ ــرجـ ــه مـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــوض ف ــي
ح ـي ــات ــه الـ ـخ ــاص ــة ،م ــا يـفـســر
ملـ ـ ــاذا ف ــوج ــئ ال ــوس ــط ال ـف ـنــي
بـخـبــر ارت ـب ــاط ــه ب ـهــالــة ف ــؤاد،
ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوبـ ــة ت ـ ـمـ ــت فــي
أض ـيــق الـ ـح ــدود ،ف ـقــط ال ـفــرح
الـ ــذي وص ــف «ب ــاالس ـط ــوري»
كـ ـ ــان م ـ ـثـ ــار حـ ــديـ ــث ال ـج ـم ـيــع

محاوالت

أحمد زكي
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــره عـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
النجوم.
وف ــي امل ـ ــرات الـقـلـيـلــة الـتــي
فـ ـ ـت ـ ــح ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل زك ـ ــي
صـ ـن ــدوق ــه األسـ ـ ـ ــود ،ق ـ ــال فــي
حـ ــوار س ــاب ــق« :ألن ـن ــي ول ــدت
ولم أعرف غير اليتم ،لذا كنت
دوم ـ ــا أح ـل ــم بـ ــأن ي ـك ــون لــدي
بيت كبير يضم زوجــة طيبة
تحتويني وتفهمني وتنجح
في التعامل مع الطفل القابع
بداخلي ،كنت أحلم أن يكون
لـ ـ ــدي الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن األطـ ـ ـف ـ ــال،
عــزوة تمأل حياتي ويكبرون
أمـ ــام ع ـي ـنــي وأح ـق ــق ل ـهــم كل
أح ــام ـه ــم ،لـ ــذا ع ـنــدمــا رأي ــت
ه ــال ــة أيـ ـقـ ـن ــت أن ح ـل ـم ــي قــد
تـ ـحـ ـق ــق ،فـ ـه ــي بـ ـن ــت ج ـم ـي ـلــة
ورق ـي ـقــة وط ـي ـبــة وتـشــاركـنــي
أحالمي».
تـ ـ ـ ــزوج األسـ ـ ـم ـ ــر املـ ــوهـ ــوب
بـ ـع ــد قـ ـص ــة حـ ــب كـ ـبـ ـي ــرة مــن
حـ ـبـ ـيـ ـب ــة قـ ـلـ ـب ــه ه ـ ــال ـ ــة ف ـ ـ ــؤاد،
وم ــن أج ـل ـهــا وافـ ــق أن يسكن
ف ــي الـ ــدور ال ـثــانــي عـشــر رغــم
«فــوبـيــا» األدوار العليا التي
ي ـع ــان ـي ـه ــا ت ـل ـب ـي ــة لــرغ ـب ـت ـهــا.
ك ـ ــان س ـع ـي ــدا ب ـه ــا وب ـح ـيــاتــه
مـ ـعـ ـه ــا ،ويـ ـشـ ـع ــر أنـ ـ ــه ام ـت ـلــك
الـ ـسـ ـم ــاء ب ـ ـيـ ــده ،ف ـ ـ ــأول م ــرة
يـشـعــر ب ــاالس ـت ـق ــرار ع ـلــى كل
املستويات ،أصبح لديه بيته
الـ ـخ ــاص ،ح ـيــاتــه ال ـتــي طــاملــا
حـ ـل ــم بـ ـه ــا مـ ــع زوج ـ ـ ــة تـحـبــه
وتـ ـع ــوض ــه عـ ــن كـ ــل مـ ــا ح ــرم
مـنــه طــويــا ،وزادت سعادته
بعدما علم بخبر حملها وأنه
سيرزق بأول أطفاله «الستة»
كما كان يحلم ويتمنى.

هالة فؤاد
يــدرك أن عشق هالة للتمثيل
ال يـقــل عــن عـشـقــه هــو اآلخ ــر،
وأنـ ـه ــا ت ـش ـت ــاق ل ـل ـي ــوم ال ــذي
ت ـعــود فـيــه ل ــأض ــواء م ـجــددا،
وبـ ـ ــدال م ــن ال ـت ـع ــام ــل بـحـكـمــة
مـ ــع هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر كـ ـم ــا اعـ ـت ــرف
الح ـقــا مـبــديــا نــدمــه الـشــديــد،
كــانــت امل ـشــاح ـنــات وامل ـشــاكــل
وال ـع ـص ـب ـيــة م ـم ــا وسـ ــع ه ــوة
الخالفات بينهما.
وخ ـ ـ ــال ح ـ ـ ــوار فـ ــي إحـ ــدى
الصحف ،قال األسمر الراحل:
كــل ال ــدالئ ــل كــانــت تـشـيــر إلــى
أننا سنعيش حياة سعيدة،
فلقد تزوجنا بعد قصة حب
كبيرة جدا وصادقة ،ومثل أي
أزواج حــدثــت بيننا خالفات
عـ ـ ــاديـ ـ ــة سـ ـ ــرعـ ـ ــان مـ ـ ــا ك ــان ــت
ت ـن ـت ـه ــي ،وفـ ـ ــي م ـ ـ ــرات أخـ ــرى
ك ــان الـعـنــاد املـتـبــادل يصعب
األمــور ،ولكن في املجمل كان
الـحــب أق ــوى مــن أي خــافــات.
ويواصل في نفس الحوار:
ل ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي ال أعـ ـ ـ ـ ـ ــرف ك ـي ــف
ان ـ ـف ـ ـص ـ ـل ـ ـنـ ــا ،لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن هـ ـن ــاك
ط ــرف م ــن األطـ ـ ــراف س ـي ــئ ،ال
أن ــا وال ه ــي ،انـفـصــالـنــا ليس
إال «خـيــابــة» ،فــي الـبــدايــة كان
صـ ـ ـ ــاح ج ـ ــاه ـ ــن بـ ـحـ ـك ــم أنـ ــه
أبـ ــي ال ــروح ــي ي ـتــدخــل لـفــض
الخالفات بيننا ،وكنت أسمع
ك ــام ــه وأطـ ـيـ ـع ــه ،وأذكـ ـ ـ ــر فــي
إح ــدى امل ــرات أن اختلفت مع
زوج ـ ـتـ ــي وتـ ــركـ ــت لـ ــه املـ ـن ــزل،
واس ـت ـمــر ال ـخ ــاف م ــدة شهر
وهــي بـعـيــدة عـنــي ،أنــا أعــانــد
وه ـ ــي أيـ ـض ــا ت ـع ــان ــد وك ــذل ــك
وال ـ ـ ــده ـ ـ ــا ،وف ـ ـ ــي أح ـ ـ ــد األي ـ ـ ــام
ات ـ ـصـ ــل ب ـ ــي ص ـ ـ ــاح ج ــاه ــن،

العناد
واملكابرة
أهم أسباب
انفصال زكي
وفؤاد

مشاكل
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــر أن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال
تـ ـ ــأتـ ـ ــي دائـ ـ ـم ـ ــا
ب ـ ـمـ ــا ت ـش ـت ـهــي
ال ـس ـف ــن ،فـبـعــد
فترة عرفت
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــل
والـخــافــات
طـ ـ ــري ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــا
لعش الزوجية
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد،
بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــا
أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ال ـف ـن ــان ــة هــالــة
فـ ـ ـ ـ ــؤاد حـ ـ ـ ـ ــوار ص ـح ــاف ـي ــا
ص ـ ــرح ـ ــت خ ـ ــال ـ ــه ب ــأن ـه ــا
س ـ ـت ـ ـعـ ــود لـ ـلـ ـف ــن فـ ـ ـ ــور أن
تضع طفلها األول ،فجن
جـنــون زكــي ال ــذي كــان قد
نـجــح فــي إق ـنــاع حبيبته
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــرغ ل ـ ـح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا
الــزوجـيــة واعـتــزال الفن،
ومــن جانبها لم تمانع
خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا
ح ـ ـم ـ ـلـ ــت ف ـ ـ ــي ط ـف ـل ـه ــا
األول ،وهـ ـك ــذا تــوهــم
زك ـ ــي أن ـ ــه أغـ ـل ــق ه ــذا
الـ ـب ــاب ن ـهــائ ـيــا ول ــم

وقال لي «انت فاضي يا أحمد
تـ ـس ــاف ــر مـ ـع ــاي ــا اسـ ـكـ ـن ــدري ــة
دلـ ـ ــوق ـ ـ ـتـ ـ ــي؟» ،فـ ــواف ـ ـقـ ــت ع ـلــى
ال ـف ــور ،وبــالـفـعــل م ــررت عليه
وسافرنا بسيارتي ،وعندما
وصـلـنــا أخ ــرج مــن ي ــده ورقــة
ص ـغ ـي ــرة مـ ـ ــدون ب ـه ــا ع ـن ــوان
وطلب مني أن أوصله إلى هذا
املـكــان ،وعندما وصلنا أصر
أن أدخـ ـ ــل م ـع ــه وكـ ـ ــان امل ـن ــزل
في املعمورة ،وعندما دخلت
فــوجـئــت بــزوج ـتــي ووال ــده ــا،
وقـبــل أن اسـتــوعــب األم ــر كان
قـ ــد أمـ ـس ــك بـ ـي ــدي ووض ـع ـه ــا
فـ ـ ــي ي ـ ــده ـ ــا وق ـ ـ ـ ــال ل ـ ـنـ ــا «يـ ـ ــاال
اتصالحوا» ،وفــي ثــوان ذابت
كــل الـخــافــات بيننا ونسينا
ك ــل شـ ــيء ،ومل ــا أح ــس صــاح
جـ ــاهـ ــن أن م ـه ـم ـت ــه ن ـج ـحــت
خ ـ ــرج مـ ـس ــرع ــا ،وأش ـ ـ ــار ألول
سيارة تاكسي وعاد للقاهرة
م ـن ـف ــردا ،وع ــرف ــت ب ـعــدهــا أنــه
ه ــو ال ــذي ب ــادر بــال ـســؤال عن
زوج ـتــي حـتــى ع ــرف أنـهــا في
هذا العنوان ومن ثم رتب كل
شــيء حتي يصالحنا ويزيل
ما بيننا من خالفات.
ال ـ ـع ـ ـنـ ــاد واملـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــرة ك ـت ـبــا
إذًا ن ـه ــاي ــة أج ـم ــل ق ـص ــة حــب
توقع لها الجميع أن تستمر
لنهاية العمر ،لدرجة أنه كان
قــد انفعل بشدة على الكاتب
ال ـص ـح ــاف ــي م ـف ـيــد ف ـ ــوزي فــي
لقاء تلفزيوني شهير عندما
أصـ ــر األخـ ـي ــر ع ـل ــى ال ـخ ــوض
ف ـ ــي أسـ ـ ـب ـ ــاب ان ـ ـف ـ ـصـ ــال زك ــي
ع ــن ه ــال ــة ،ف ــرد عـلـيــه بغضب
م ـح ــاوال إي ـق ــاف ــه ق ــائ ــا« :ان ــت
اقـ ـتـ ـحـ ـم ــت ح ـ ــاج ـ ــة م ـب ـح ـبــش
أتكلم فيها».
غير أن فوزي واصل يسأله
بـ ـج ــرأة ع ــن إم ـك ــان ـي ــة ع ــودت ــه
لــزوجـتــه أم ابـنــه الــوحـيــد فرد
ً
زك ـ ــي بـ ـح ــدة وغـ ـض ــب ق ــائ ــا:
دي ح ــاج ــة ب ـتــاعــة ربـ ـن ــا ،أنــا
م ـ ـ ــش س ـ ـع ـ ـيـ ــد بـ ــان ـ ـف ـ ـصـ ــالـ ــي،
لـ ـك ــن مـ ــا ق ـ ـ ــدرش أرج ـ ـ ــع وأنـ ــا
ت ـع ـب ــان وه ـ ــي كـ ـم ــان ت ـع ـبــانــة
من حياتنا ،طبعا تعبان من
الــوحــدة ،لكن هتعب أكـتــر لو
عــايــش م ــع ح ــد بـيـنــي وبـيـنــه

ب ـعــد رح ـي ــل ال ـف ـنــانــة هــالــة
ف ـ ــؤاد اعـ ـت ــرف ال ـن ـمــر األسـ ــود
أنــه نــدم كثيرا على انفصاله
عـ ـنـ ـه ــا ،ول ـ ـيـ ــس فـ ـق ــط ب ـس ـبــب
«الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاد» واملـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــرة ول ـك ــن
الفتقاده أي خبرات «حياتية»
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ـ ــرأة
«ال ــزوج ــة» ،كــذلــك «عصبيته»
الـ ـش ــدي ــدة ك ــان ــت س ـب ـب ــا آخ ــر
لالنفصال.
ع ـ ــن ه ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،ك ــان
األسـ ـم ــر قـ ـ ــال :ال ـف ـن ــان بـشـكــل
عام عصبي ،أما أنا فجهازي
العصبي مشدود طوال الوقت
بـ ــن ال ـت ـح ـض ـيــر لـلـشـخـصـيــة
أو ح ـفــظ ال ـ ــدور وغ ـيــرهــا من
تفاصيل تجعلني رغما عني
عصبيا وحينما أعود للبيت
أكـ ـ ــون «مـ ـ ـه ـ ــدودًا» ال أريـ ـ ــد أن
أت ـك ـل ــم أو أت ـن ــاق ــش م ــع أح ــد،
أريد فقط من يحتويني.
وعلى عهدة املاكيير محمد
ع ـ ـشـ ــوب ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان صــدي ـقــا
مشتركا بــن الـطــرفــن أكــد أن
هالة حاولت بعد سنوات من
االنفصال عن حبيبها األسمر
أن ت ـع ـي ــد املـ ـ ـي ـ ــاه مل ـج ــاري ـه ــا،
ولـ ـ ـك ـ ــن دون جـ ـ ـ ـ ــدوى يـ ـق ــول
ع ـشــوب« :بـعــد ال ـطــاق بفترة
اتصلت بي هالة ،وأخبرتني
أن وال ــدي أحضر لها عريسا
ول ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا راف ـ ـ ـضـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــزواج،
ف ـس ــأل ـه ــا ه ـ ــل تـ ــريـ ــد ال ـ ـعـ ــودة
ألحـ ـم ــد زكـ ـ ــي ،فـ ـه ــزت رأس ـه ــا
بــاإلي ـجــاب ،ومــن ثــم ق ــررت أن
أقـ ــوم ب ـه ــذه امل ـ ـبـ ــادرة ،وأك ــون
واسطة خير ،وبالفعل ذهبت
ألح ـ ـ ـمـ ـ ــد مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوال اإلص ـ ـ ـ ــاح
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ول ـك ـن ـن ــي فــوج ـئــت
بــرفـضــه ال ـقــاطــع ال ـع ــودة إلــى
أم ابـنــه إال بـعــد وف ــاة والــدهــا
امل ـ ـخـ ــرج أحـ ـم ــد فـ ـ ـ ــؤاد ،إذ إن
الخالفات مع حميه كانت قد
تطورت ألنه كان دائم التدخل
فـ ــي ع ــاق ـت ـه ـم ــا كـ ـم ــا اعـ ـت ــرف
زكي بذلك أكثر من مرة.
بـ ـع ــده ــا تـ ــزوجـ ــت ال ـف ـن ــان ــة
ه ــال ــة فـ ـ ــؤاد م ــن رجـ ــل أع ـم ــال
اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ع ـ ـ ــز ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ب ـ ــرك ـ ــات
ون ـشــرت ص ــورة زفــافـهــا على
غ ــاف إح ــدى امل ـج ــات ،وكــان
هـيـثــم يـجـلــس ت ـحــت قــدمـيـهــا
مـمـسـكــا بـشـمـعــة ال ـف ــرح ،وقــد
أثـ ـ ــارت هـ ــذه الـ ـص ــورة غـضــب
أح ـم ــد ب ـش ــدة ،ودخـ ــل بـعــدهــا
ف ــي ح ــال ــة اكـ ـتـ ـئ ــاب ع ـل ــى حــد
توصيف عشوب.
بعد زواج ـهــا انجبت هالة
مـ ــن زوج ـ ـهـ ــا الـ ـج ــدي ــد اب ـن ـهــا

الثاني رامي في والدة عصيبة
اقـتــربــت فيها مــن امل ــوت ،ومــا
أن تـ ـم ــاثـ ـل ــت لـ ـلـ ـشـ ـف ــاء ح ـتــى
قـ ــررت اعـ ـت ــزال ال ـفــن وال ـت ـفــرغ
لـ ـلـ ـعـ ـب ــادة ورع ـ ــاي ـ ــة أط ـف ــال ـه ــا
وارتداء الحجاب ،وخصوصا
ب ـع ــد رحـ ـي ــل والـ ــدهـ ــا امل ـخ ــرج
أحـ ـم ــد ف ـ ـ ــؤاد ،ب ـع ــده ــا ب ـف ـتــرة
ب ـس ـي ـطــة اك ـت ـش ـفــت اصــاب ـت ـهــا
بـ ــاملـ ــرض ال ـخ ـب ـي ــث (س ــرط ــان
الـثــدي) فــي مراحله املتأخرة،
وع ـن ــدم ــا ع ـل ــم زكـ ــي بـحـقـيـقــة
مـ ــرض ـ ـهـ ــا عـ ـ ـ ــرض امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة
بكل الوسائل ،رغم حساسية
مــوق ـفــه ،وكـ ــان حــري ـصــا على
م ـت ــاب ـع ــة ح ــال ـت ـه ــا ال ـص ـح ـيــة
يــومـيــا عـبــر شقيقها املـخــرج
هشام فؤاد حتى توفاها الله
في مايو  1993عن عمر يناهز
 34عاما.
يـ ـ ــوم وفـ ــات ـ ـهـ ــا كـ ـ ــان أح ـم ــد
م ـشـغــوال بـتـصــويــر دوره في
فيلم «سواق الهانم» للمخرج
حسن إبراهيم ومــن إنتاج ال
السبكي ،واحتار الجميع في
م ــوق ــع ال ـت ـصــويــر م ــن يـتــولــى
إخـبــاره بالحقيقة الـصــادمــة،
وبينما كانوا يخططون كيف
يمهدون له الخبر الصادم إذ
بواحدة من العاملني بالفيلم
تـتــوجــه لــه وت ـقــدم ال ـع ــزاء في
وفاة هالة فؤاد.
ي ـ ـح ـ ـكـ ــي ع ـ ـ ـشـ ـ ــوب قـ ـ ــائـ ـ ــا»:
لحظات من الصمت مرت على
الـجـمـيــع قـبــل أن ينفجر زكــي
ف ــي ن ــوب ــة صـ ـ ــراخ هـيـسـتــريــة
ق ــائ ــا «أن ـ ــا ال ـل ــي م ــوت ـه ــا ،أنــا
ال ـلــي قـتـلـتـهــا» ،وعـبـثــا ح ــاول
الـجـمـيــع تـهــدئـتــه بــا ج ــدوى،
وأص ــر أن يلقي عليها نظرة
ال ــوداع إال أن الجميع منعوه
لـ ـحـ ـس ــاسـ ـي ــة املـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف ،م ـم ــا
اضطر فريق العمل الستدعاء
الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب ب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا أص ـ ـيـ ــب
بصدمة عصبية.
حــزن زكــي على هالة حزنا
ش ـ ــدي ـ ــدا وظـ ـ ــل ف ـ ـتـ ــرة طــوي ـلــة
يـعــانــي االك ـت ـئــاب ،وح ــاول أن
يقنع هيثم باإلقامة معه بعد
رحـ ـي ــل أمـ ـ ــه ،وب ــال ـف ـع ــل ش ــرع
فــي تجهيز املـنــزل وباألخص
غرفة هيثم ،إال أنــه طلب منه
أن يظل مع جدته التي تربي
في حضنها منذ انفصاله عن
وال ــدت ــه ،وحـتــى بـعــد زواجـهــا
وك ــان ــت ل ــه بـمـثــابــة األم الـتــي
يصعب عليه فــراقـهــا ،فــوافــق
بالطبع على اختياره ،ولكنه
ك ـ ــان ح ــري ـص ــا ع ـل ــى رع ــاي ـت ــه
بشكل دائ ــم ولـيــس فـقــط أيــام
الـ ـعـ ـط ــات ،ف ـل ـقــد كـ ــان يـشـعــر
أن ابـنــه مــر بـظــروف مشابهة
ملــا عاشها فــي طفولته حيث
اضـ ـط ــرت ــه الـ ـ ـظ ـ ــروف إلـ ـ ــى أن
ي ـ ـب ـ ـت ـ ـعـ ــد عـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ب ـس ـب ــب
االنـ ـفـ ـص ــال ،وأخ ـ ـ ــرى بــال ـي ـتــم
بعد رحيل أمه.
فـ ـ ـه ـ ــل نـ ـ ـج ـ ــح األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ف ــي
ت ـ ـجـ ــاوز أزم ـ ـ ــة ان ـف ـص ــال ــه عــن
حبيبة قلبه ورحيلها؟

البقية في الحلقة المقبلة

الجنون

زكي مع زوجته هالة فؤاد

«حـطـمــت الـتـلـفــزيــون ف ـت ـصــورت زوجـتــي
أن ـنــي م ـج ـنــون» ،تـلــك ال ـع ـبــارة ال ـتــي ج ــاءت
على لسان األسمر املوهوب تلخص حقيقة
تعامله مــع فـنــه ،وكـيــف يمكنه أن يصل به
االستياء من أداء دور لحد الغضب ،ومن ثم
يتحول لشخص آخــر يتصرف بطريقة قد
تثير حفيظة البعض أو باألحري «الرعب»
وهو ما حدث فعال.
ك ـ ــان زك ـ ــي ي ـش ــاه ــد ع ـل ــى ال ـف ـي ــدي ــو فـيـلــم
«الراقصة والطبال» وسط عدد محدود من
األص ــدق ــاء وزوج ـت ــه هــالــة فـ ــؤاد ،ليكتشف
أن س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـ ـ ـ ــذي وافـ ـ ــق

ع ـل ـيــه ق ــد أدخـ ـل ــت ع ـل ـيــه ت ـع ــدي ــات أض ــرت
بمضمونه (مــن وجـهــة نـظــره) وحولته من
عمل اجتماعي يناقش قضية ما ،إلى فيلم
كوميدي «سخيف» كما وصفه ،وخصوصا
ب ـع ــد «ل ـ ــي ع ـن ــق الـ ـ ــدرامـ ـ ــا» إلضـ ــافـ ــة بـعــض
املشاهد الكوميدية التي كان يرى أنها تخل
باملضمون تماما ،وعليه جن جنونه ،وظل
يصرخ «أنــا أمثل كده ليه»« ،ايــه الزفت ده»،
ومــن شــدة انفعاله قــذف التلفزيون بكوب
كان في يــده ،فتحطم ،فانتبه ملا فعله وهو
يشاهد زوجته تقف مذهولة والــرعــب في
عينيها.

مع ابنه هيثم

تسالي

حكومة
تزوير
تدايبر
شعب

كشف
جيل

ساحل
خريطة
وضع
سياسة

2
9
5

2

2
9

6
9
5

8

7
6

عطف.

7

 -10عاصمة فنلندا.

ً
عموديا:

9
10

األمور.
بحري أيجة ومرمرة.
قاتلة (م).
 -1دو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أورو ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة يفاجئه.
عاصمتها تالين – والد -4 .عاصمة بنجالديش –  -6بطل فيلم «جواز بقرار  -8آمن بالله وحده (م) –  -10أضــاع ماله فيما ال
يـنـبـغــي (م) – مــرت ـفــع –
متشابهان – حبي.
جمهوري».
 -2أسلم وعمره  81سنة .في البيض.
 -3ح ـ ــروف مـتـشــابـهــة –  -5مـ ـج ــوه ــرات – م ــادة  -7م ـ ـمـ ــر م ـ ــائ ـ ــي ي ــرب ــط  -9خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء بـ ـغ ــوا م ــض أصلح.

كلمة السر

 -9الكامل – زمن طويل.

ماليزيا

 -8حيوان هجين – يلوذ.

8

كلمات متقاطعة

 -7أباح – ملبس – حرف

2 1
 1ا م
 2س ع
 3ت ا
 4و ذ
 5ن ب
 6ى ن
 7ا ج
8
ب
 9ا ل
 10ب

 -6من األلوان (م) – آمال.

6

فوق الثياب.

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

 -5رسـ ـ ــول – م ــا يـلـبــس

5

(م) – أبدل – لمس.

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

 -4من األسماء الخمسة

4

10 9
ن هـ
ف
ر
ج س
هـ
ا ت
ب ل
ذ
هـ ر
م

3

4
8
9
5
3
1
2
7
6

2

6
1
5
2
7
4
9
3
8

القتالية.

1

7
2
3
6
8
9
5
4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8
9
7
4
5
3
6
1
2

 -3ري ــاض ــة م ــن ال ـف ـنــون

6

3
5
6
8
1
2
7
9
4

sudoku

مصري راحل.

7

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
وفي كل خط أفقي وعمودي.

 -1مـ ــن ي ـج ـهــل ال ـ ـقـ ــراء ة
 -2مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل ك ـ ــو مـ ـ ـي ـ ــدي

5
4

الحلول

1

والكتابة – مصالحة.

8
5

9
4

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

9
7

2
4
1
7
9
6
8
5
3

ضباب
قطاع
شبهة
مصلحة

حساب
فشل
حلول
هجوم

ا
ط
س ا
ي ر
ف ش
ح
ا
س ة
و ض
ح ة
ل و

3
5

5
3
2
9
4
8
1
6
7

م ض
ح ك
ش ع
ت د
ي ه
ك ش
ي خ
ج ي
ا ش

ب
و
ب
ا
ج
ف
ر
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ب

ب ق
ا
ة ح
م
ت ز و
ب ي ر
و م س
ا
س ي
ي ط ة
م ص ل
ة ح
ه

ع
ب
ا
ل
ل
ز
ع
ل
ل

1
7

9
6
4
1
2
7
3
8
5

كلمة السر:

من  7أحرف وهي اسم دولة اتحادية ملكية دستورية تقع في جنوب
شرق آسيا .

sudoku

1
7
8
3
6
5
4
2
9
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :لديك مشروع ينبغي إنجازه
ّ
تضيع وقتك.
في وقت ً قريب فال ّ
عــاط ـف ـيــا :ت ـبــدو مـتـقــلـ ًـبــا ف ــي عالقتك
العاطفية ،وقــد ّ
تغير رأي ــك أكـثــر من
ّ
مرة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـج ــاوب م ــع ح ــاج ــات
الـ ـمـ ـق ـ ّـربـ ـي ــن ،وتـ ــرغـ ــب فـ ــي م ـس ــاع ــدة
اآلخرين.
رقم الحظ7. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تعيش على أمجاد الماضي وال
تفكر فيس مــا يتطلبه المستقبل من
تفكير وعمل.
ً
ً
عاطفيا :كثرة انشغاالتك تنسيك أحيانا
مسؤوليتك العاطفية تجاه الشريك.
ً
اجتماعيا :ال تتأخر في طلب مساعدة
صـ ــديـ ــق فـ ـط ــالـ ـم ــا كـ ـن ــت إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
األصدقاء.
رقم الحظ5. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :ال تستعجل أمــرا مهما كانت
ً
الحوافز ،ولكن كن مثابرا في عملك.
ً
عاطفيا :تكون عواطفك اليوم شديدة
ً
جدا وترغب في لقاء الحبيب.
ً
ّ
اجتماعيا :يطلب برجك إليك الجدية
في التعامل مع األقربين بدل المزاح.
رقم الحظ11. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :يـنـبـغــي مـعــرفــة م ــا يـخـطــط له
المنافسون كي تستطيع مجابهتهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـجـنــب ال ـج ــدل م ــع الحبيب
واب ـ ـت ـ ـعـ ــد ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــذكـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـع ـلــه
ً
منزعجا.
ً
اجتماعياّ :
تمر بفترة فارغة من الحظ
ّ
ويشتد النقاش فيها فاحذر الخالفات.
رقم الحظ3. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :تـنـجــز أع ـمــالــك بـنـجــاح كبير،
وتبلغ أهدافك بدون أي مشكلة.
ً
عــاطـفـيــا :مــن المحتمل أن تـبــدأ عالقة
عاطفية جديدة تريد لها االستمرار.
ً
ً
ً
اجتماعيا  :تلعب الصحة دورا كبيرا
في تحسين مزاجك فانتبه إلى غذائك.
رقم الحظ12. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :تواجهك بعض المشاكل على
صعيد العمل ال تتلكأ فــي االستعانة
بالزمالء.
ً
عاطفيا  :يحتاج الشريك إ لــى تعاطف
معه ويشعر أنك لست إلى جانبه.
ً
اجتماعيا :تتاح لك فرصة تتبين فيها
صــدي ـقــك م ــن عـ ــدوك ف ـتــأســف ع ـلــى ما
مضى.
رقم الحظ4. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ي ـح ـم ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم بـعــض
المعوقات التي تضطرك إ لــى تغيير
برنامج عملك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـخ ـطــف ن ـظ ــر أح ــده ــم مــن
الجنس اآلخر ويحاول استمالتك إليه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـص ـب ــو إلـ ـ ــى ال ـت ــرت ـي ــب
وال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة وتـ ـ ــريـ ـ ــد ت ـغ ـي ـي ــر ب ـعــض
المفروشات القديمة.
رقم الحظ18. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :األح ــام هــي الـخـطــوة األولــى
لـ ـلـ ـش ــروع فـ ــي أي ع ـم ــل فـ ــا ت ـتــوقــف
عندها.
ً
ّ
تضيع عليك فرصة التقارب
عاطفيا :ال
واالنسجام التي أتاحها الحبيب لك.
ً
اجتماعيا :عليك أن تتحلى بالليونة
والتفكير الموضوعي قبل إبداء رأيك
باألمور.
رقم الحظ15. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :يتحقق ما ترجوه بفضل إرادتك
وثبات موقفك على النجاح.
ً
عاطفيا :تنعم بسالم داخلي يؤمنه لك
شريك حياتك من خالل تعامله.
ً
اجتماعيا :دع الماضي وأحزانه واغتنم
فرصتك الراهنة للسعادة والفرح.
رقم الحظ9. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تنطلق في ورشة عمل أو في
تنفيذ مشروع طالما حلمت به.
ً
عاطفيا :الحب ليس كلمة فقط بل هو
فعل من أجل سعادة االثنين.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـخــالــف الـتـعـلـيـمــات
وال األنـظـمــة ألن الـعـقــوبــات ستكون
صارمة.
رقم الحظ10. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ف ـ ـت ـ ــرة ه ــائـ ـل ــة ب ــأح ــداثـ ـه ــا
ّ
وتطوراتها والحظوظ التي تسنح لك.
ً
عاطفيا :الكالم والوعود التي تقدمها
لـلـحـبـيــب ال ت ـك ـفــي ف ــاب ــدأ بــالـتـنـفـيــذ
ّ
العملي.
ّ
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ي ـس ــل ــط ال ـ ـضـ ــوء عـلـيــك
ً
اجتماعيا ويطلب منك المشاركة في
ّ
مناسبات عدة.
رقم الحظ13. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :استعن بزمالئك عندما تتعقد
أمامك شؤون العمل وال تتكابر.
ً
عــاطـفـيــا :ال تستمر فــي غــض النظر
عما يريده الشريك فالنتائج قد تأتي
سيئة.
ً
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـم ـض ــي وق ـ ـتـ ــا ط ــوي ــا
ً
وحميما مع العائلة بعد فترة انشغال
عنها.
رقم الحظ6. :
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١٩

«المال أوتوموبيلز» تفتتح أول صالة عرض
مرسيدس -بنز المعتمدة في الري

يوسف العبدالله

insta: @yalabdullah

بتصميم يعد األول من نوعه في الشرق األوسط ،افتتحت
شركة المال أوتوموبيلز ،الموزع الحصري المعتمد في
الكويت لسيارات مرسيدس -بنز األسبوع الماضي ،أول
صالة عرض للسيارات المعتمدة بمنطقة الري في الكويت،
وذلك بحضور السفير األلماني لدى البالد وكبار مسؤولي
الشركة.
و«الجريدة» ،من خالل صفحة السيارات األسبوعية ،تسلط
الضوء اليوم عليها للحديث عن مواصفاتها الالفتة.
من اليمين :عماد فيحان وأنور المال وكارلفريد برغنير وطالل المال ومايكل رويله
اف ـ ـت ـ ـت ـ ـح ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــا
أوتوموبيلز ،الموزع الحصري
المعتمد في الكويت لسيارات
مـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدس -ب ـ ـ ـنـ ـ ــز وخـ ـ ــدمـ ـ ــة
صيانتها ،األس ـبــوع الماضي،
أول ص ــال ــة ع ـ ــرض ل ـل ـس ـيــارات
ال ـم ـع ـت ـمــدة بـمـنـطـقــة ال ـ ــري فــي
الكويت.
وح ـ ـ ـضـ ـ ــر حـ ـ ـف ـ ــل االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
المال طالل أنور المال ،والسفير
األلـمــانــي لــدى الـبــاد ،وأعضاء
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا لـ ـمـ ـجـ ـم ــو ع ــة،
وك ـب ــار م ـســؤولــي ش ــرك ــة الـمــا
أوت ــوم ــوب ـي ـل ــز ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
وفد من مرسيدس -بنز الشرق
األوسط ودبي ،ووسائل اإلعالم.
وأكــدت "المال أوتوموبيلز"،
من خالل افتتاحها ألول صالة
ع ـ ــرض لـ ـسـ ـي ــارات م ــرس ـي ــدس-
بنز المعتمدة ،التزامها تجاه
عمالئها فــي الـكــويــت ،إذ توفر
ل ـه ــم م ــراف ــق ج ــدي ــدة تـمـنـحـهــم
المزيد من الخيارات والمنتجات
والـخــدمــات فــي مختلف أنحاء
البالد.
وإضافة إلى أنها أول صالة
ع ـ ــرض لـ ـسـ ـي ــارات م ــرس ـي ــدس-
ب ـن ــز ال ـم ـع ـت ـم ــدة فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
ً
فـهــي أي ـضــا األولـ ــى مــن نوعها
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،وصممت
وف ـ ـ ــق الـ ـمـ ـفـ ـه ــوم ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي
لـمــرسـيــدس -بـنــز ،MAR 2020
ويربط هذا المفهوم بين الصالة
وعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وع ـم ـل ـيــة
المبيعات واستشارة العمالء.
وستقوم "المال أوتوموبيلز"
ب ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل ص ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض
ه ـ ــذه ت ـح ــت شـ ـع ــار الـ ـسـ ـي ــارات
ال ـم ـس ـت ـع ـم ـل ــة الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة مــن

طالل المال :سنواصل مسيرة
نجاحنا مع شركائنا
ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـمـجـمــوعــة ال ـمــا ط ــال ال ـمــا،
بمناسبة افتتاح صالة العرض" :يسرنا أن نطلق أول صالة
عرض خاصة بسيارات مرسيدس -بنز المعتمدة في الكويت،
التي ستوفر لعمالئنا خيارات أكثر ،وتشكيلة أوسع من هذه
السيارات وخدماتها".
وأضــاف المال ،في كلمة ألقاها خــال الحفل" :سنواصل
مسيرة نجاحنا مع شركائنا في مرسيدس -بنز من خالل
توسعة شبكتنا لنكون أقــرب إلى عمالئنا ،والحرص على
تقديم أفضل تجربة لهم في جميع مرافقنا وصاالت عرضنا".
"مرسيدس -بنز" ،وهو برنامج
طورته مرسيدس -بنز للحفاظ
ع ـل ــى راحـ ـ ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،وت ـقــديــم
أفضل الخدمات لهم.
وت ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــق ع ـ ـ ـلـ ـ ــى سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات

م ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس -بـ ـن ــز ال ـم ـع ـت ـم ــدة
م ـع ــاي ـي ــر ص ـ ــارم ـ ــة ،حـ ـي ــث يـتــم
فحصها بدقة من فريقها الفني
ال ـم ـع ـت ـم ــد .وي ـح ـص ــل ال ـع ـمــاء
الذين يقومون بشراء سيارات

مرسيدس -بنز المعتمدة على
الخدمات القيمة التي يقدمها
بــرنــامــج ال ـس ـيــارات المعتمدة،
بما في ذلك الكفالة التي تطبق
أعلى المعايير.

جميع سيارات
مرسيدس -بنز
المعتمدة تشمل
سجالت الخدمة
الخاصة بها قبل
تصنيفها كسيارة
معتمدة

ول ـكــي تـقـبــل ال ـس ـيــارة ضمن
ف ـئــة سـ ـي ــارات م ــرس ـي ــدس -بنز
ال ـم ـع ـت ـمــدة ي ـج ــب أال ي ـت ـجــاوز
عمرها ست سنوات من تاريخ
تسجيلها أول مــرة ،وأال تكون
قـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـسـ ــافـ ــة ت ـت ـع ــدى
 150000كم.
ويـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ع ـن ــد
اختيارهم لسيارة مرسيدس-
ب ـ ـنـ ــز الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ض ـ ـمـ ــن هـ ــذا
الـبــرنــامــج على نفس االهتمام
والـعـنــايــة الـتــي يحصل عليها
أص ـح ــاب ال ـس ـي ــارات ال ـجــديــدة،
لــذا ال بــد مــن إج ــراء فحوصات

ميكانيكية وكهربائية صارمة،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى فـ ـح ــوص ــات
السالمة لكل سيارة مرسيدس-
بنز قبل اعتمادها ضمن هذه
الفئة ،كما يحصل العميل على
قــائـمــة بـجـمـيــع ن ـقــاط الفحص
التي خضعت لها السيارة في
السابق.
وت ـ ـش ـ ـمـ ــل جـ ـمـ ـي ــع سـ ـ ـي ـ ــارات
م ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس -بـ ـن ــز ال ـم ـع ـت ـم ــدة
سـجــات الخدمة الخاصة بها
قبل تصنيفها كسيارة معتمدة،
كما تشمل ضمانا مدة  12شهرا
على األق ــل ،وخــدمــة المساعدة

على الطريق على مدار  24ساعة
(متوافرة على بعض المركبات).
وي ـتــوفــر ف ــي صــالــة الـعــرض
الـجــديــدة الـخــاصــة بالسيارات
المعتمدة مجموعة متنوعة من
سيارات مرسيدس -بنز ،بغرض
تلبية احتياجات العمالء بشكل
يناسب ميزانيتهم .وعند زيارة
صالة العرض سيحرص مندوب
المبيعات المعتمد على تقديم
حلول تمويلية مريحة للعميل.
ي ــذك ــر أن الـ ـص ــال ــة ت ـق ــع فــي
منطقة الــري الصناعية ،شارع
علي بــن مـبــارك ال ــدوب ،ويمكن
الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــا ب ـس ـهــولــة عــن
طريق الدائري الرابع.
ودع ــت "ال ـمــا أوتــومــوبـيـلــز"
إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ص ـ ــال ـ ــة ال ـ ـعـ ــرض
الـمـعـتـمــدة لـشــركــة مــرسـيــدس-
ب ـ ـ ـنـ ـ ــز ،أو االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال بـ ـم ــرك ــز
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء  ،1887888أو
مـتــابـعـتــه عـلــى االن ـس ـت ـغــرام@ :
 ،mercedesbenzkuwaitأو
زيـ ـ ــارة م ــوق ــع www.kuwait.
.mercedesbenzme.com

ً
ً
 2450مترا مربعا
ت ـ ـم ـ ـتـ ــد صـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة
ومـلـحـقــاتـهــا ع ـلــى م ـســاحــة  2450مـتــرا
مربعا ،وتتكون من صالة عرض ،ومنطقة

للتخزين ،إلى جانب ركن المكاتب.
وتبلغ مساحة الصالة  1200متر مربع،
وت ـت ـســع ل ـع ــرض  23سـ ـي ــارة ،ك ـمــا تضم

ً
ً
ركنا خاصا لتقديم االستشارة للعمالء،
بــاإلضــافــة إل ــى مـنـطـقــة خــاصــة لتسليم
العمالء سياراتهم.
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الخطوط التركية تحتفل
بشهر رمضان
أقامت الخطوط الجوية التركية في
الكويت ،أفضل شركة طيران في أوروبا
للعام السادس على التوالي ،حفل الغبقة
السنوي بمناسبة حلول شهر رمضان
المبارك ،في فندق ريجنسي البدع بالكويت،
حيث استضافت خاللها شركاء إعالميين
محليين وشخصيات بارزة ومسؤولي
الطيران المدني وممثلي وكالء السفر
والموظفين والعمالء من الشركات.
حضر الحفل سفيرة تركيا بالكويت عائشة
كويتاك ،ومدير الخطوط التركية في
الكويت محمد بلتو.
تسليم الهدايا للفائزين

صورة جماعية بمناسبة الذكرى الـ 40لتأسيس الخطوط التركية في الكويت

فائزة بتذكرة سفر تتسلم هديتها

صورة جماعية

صورة جانبية للحفل

تسليم احد الفائزين بالسحوبات هديته

«محمود سعيد» تقيم إفطارها السنوي
بتوجيهات من رئيس مجلس اإلدارة خليل دياب ،والرئيس التنفيذي
عبده العسلي ،أقامت شركة محمود سعيد للعطور حفل اإلفطار السنوي
لموظفيها وأسرهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وي ـعــد الـحـفــل م ـب ــادرة لـتــوطـيــد عــاقــات الــزمــالــة واألل ـف ــة الـمـحـبــة بين
الموظفين ،وتعزيز روح االنتماء لديهم ،وتحفيزهم للمزيد من العطاء.
وكــان في استقبال الموظفين المدير العام للشركة في الكويت مقبل
عزت ،الذي ألقى كلمة ترحيب عبر فيها عن شكرهم على ما بذلوه من
جهود ساهمت فيما حققته الشركة من تطور ونجاح بفضل تفاني
وإخالص وعطاء كل فرد منهم ،مما مكن الشركة من بلوغ األهداف التي
وضعتها هذا العام.
وأمــل عزت تحقيق المزيد في العام المقبل ،وأكــد حرص الشركة على
توفير كل األجواء التي تجعل موظفيها ال يبخلون عليها بالعطاء.

 ...ويكرم إحدى الموظفات

مقبل عزت يلقي كلمته

الموظفون في لقطة تذكارية

تكريم خالد خضر

جانب من الحضور

يوسف محمد
ماهر تفوق
في دراسته
تلقى الطالب يوسف
محمد ماهر باقات
التهنئة بمناسبة تفوقه
في الصف السادس
االبتدائي بمدرسة
الشهيد عادل الهاللي
بقرية المهندس مركز
شربين ...ألف مبروك.

يوسف محمد ماهر

بيسان تفوز بمسابقة القراءة الجهرية
ّ
كرم مدير إدارة الشؤون
التعليمية باإلنابة في
اإلدارة العامة للتعليم
الخاص منصور المنصور
الطالبة بيسان خليل
النماس من مدرسة الجيل
الجديد ،لفوزها بالمركز
األول في مسابقة القراءة
الجهرية على مستوى
التعليم الخاص ،بحضور
الموجه األول للغة العربية
باإلنابة رفاعي الصليلي.

الطالبة بيسان النماس

«المدرسة البريطانية» تشارك في ورش علمية بـ «ماستيوشس»
في إطار حرصها على االستفادة من
معطيات تكنولوجيا التعليم ،سافر
أربعة من طالب المدرسة البريطانية
بالكويت إلــى واليــة ماستيوشس-
م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد م ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــوش ـ ــس
لـلـتـكـنــولــوجـيــا وجــام ـعــة ه ــارف ــارد
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،للمشاركة
فــي الملتقى الـسـنــوي الـمـهــم ،الــذي
ً
ّ
يتضمن ع ــددا مــن ال ــورش العلمية
التي يقدمها أساتذة متخصصون
فــي مـجــال الـعـلــوم ،والتكنولوجيا،
والهندسة ،والرياضيات.
واطـ ـل ــع الـ ـط ــاب ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد مــن
الـخـبــرات العلمية الـمـهـمــة ،إذ ضم
الملتقى نحو مئة طالب وطالبة من
 26مــدرســة فــي أن ـحــاء الـعــالــم ،مما
أتاح لهم فرصة االحتكاك المباشر

جانب من إحدى الورش

بــأقــران ـهــم م ــن أن ـح ــاء مـخـتـلـفــة من
العالم ،باإلضافة إلى فرصة ّ
تجولهم

ب ـي ــن أروق ـ ـ ــة م ـع ـهــد مــاس ـت ـيــوشــس
للتكنولوجيا وجامعة هارفارد.
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نجوم رفعوا شعار «الصلح خير» في رمضان

قصيدة

الفهد والدري والعلي وباسم وهيا ..عادت المياه إلى مجاريها

حياة الفهد

محمد جمعة

كان شهر رمضان شاهدا
على صلح  5من نجوم الوسط
الفني ،بعد فترة من الجفاء
بسبب خالفاتهم.

طارق العلي

باسم عبداألمير

هيا الشعيبي

شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان
عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــاه إل ـ ــى
م ـج ــاري ـه ــا ب ـي ــن الـ ـع ــدي ــد مــن
نـجــوم الـســاحــة الفنية ،عقب
ف ـت ــرة م ــن الـقـطـيـعــة ألس ـبــاب
مختلفة ،أغلبها خالفات فنية
ســاه ـمــت ال ـســوش ـيــال ميديا
فــي تأجيجها ،وتسببت في
ان ـق ـط ــاع ح ـبــل ال ـ ــود وتــوقــف
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بـ ـي ــن ن ـ ـجـ ــوم ل ـهــم
ثقلهم ،ليرفع أغلبهم في شهر
الخير شعار "الصلح خير".
ولعل أبرز حاالت الخالف،
الـتــي وضـعــت أوزارهـ ــا خالل
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وك ـل ـلــت
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون فـ ـ ـن ـ ــي م ـ ـم ـ ـيـ ــز ف ــي
رمضان بين الفنانة القديرة
ح ـي ــاة ال ـف ـهــد وال ـن ـج ـمــة هبة
الـ ـ ـ ـ ــدري ،ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـ ــادت ل ـل ـقــاء
الفهد مجددا ،عقب حالة من
الجفاء بينهما استمرت فترة
طويلة ،ليوثق مسلسل "حدود
الشر" ،تأليف محمد النشمي،
وإخراج أحمد دعيبس ،انتهاء
األزمة والصلح بينهما.
وحـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذا ت ـ ـقـ ــول ه ـب ــة:
"ال ـخ ــاف ك ــان بـسـبــب وجــود
والدتي في السفر معي خالل
ال ـت ـصــويــر ،وه ــو أم ــر بسيط
ضخمه البعض ،ونسبت لي
ت ـصــري ـحــات غ ـيــر صـحـيـحــة،
وتأججت األزمة التي تسببت

فــي اب ـت ـعــادي عــن ال ـقــديــرة أم
سوزان  11عاما".
وتابعت" :عندما عرفت أن
دوري فــي عـبــرة ش ــارع القــى
إع ـجــاب ـهــا هــاتـفـتـهــا ،وخ ــال
دقـ ـ ــائـ ـ ــق ان ـ ـت ـ ـهـ ــى كـ ـ ــل شـ ـ ــيء،
وم ــدح ــت أم س ـ ـ ــوزان عـمـلــي،
وما هي إال أيام حتى هاتفني
مدير أعمال الفهد ،وأبلغني
أ نـهــا تطلبني للمشاركة في
عملها الجديد ،وكنت سعيدة
جدا بهذا االختيار ،ألن الفهد
ليست فقط فنانة كبيرة إنما
هي بمثابة أمي".

هيونة" ،الــذي يبث عبر قناة
 ،atvوالـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال :هـ ــل ت ـع ــود
هـيــا لـلـتـعــاون م ــع طـ ــارق من
جديد؟ أزعم أن األيام المقبلة
ستحمل اإلجابة.

والطرف اآلخر المنتج والفنان
باسم عبداألمير ،حيث ظهرا
م ـع ــا ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ع ـب ــر م ــواق ــع
التواصل االجتماعي ليعلنا
عـ ــودة ال ـم ـيــاه إل ــى مـجــاريـهــا
بعد عام شهد قطيعة بينهما،
بسبب اخ ـتــاف فــي وجـهــات
الـنـظــر ،خ ــال مــداخـلــة العلي
ال ـهــات ـف ـيــة ف ــي ب ــرن ــام ــج ك ــان
عبداألمير أحد ضيوفه.
وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت تجنب
كـ ــاه ـ ـمـ ــا الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ب ـش ـكــل
مباشر ،إلى أن التقيا مصادفة
في سلطنة عمان ،حيث تبادال
الـســام ،ووثــق الحضور تلك
اللحظات ،وقال العلي" :مهما
حــدث مــن زعــل واخ ـتــاف في
وج ـه ــات الـنـظــر يـبـقــى بــاســم
ً
عـبــداألمـيــر أخ ــا ،فــأنــا أحـبــه"،
واألمر نفسه أكده باسم.

تأكيد الصلح
أم ــا حــالــة الـصـلــح الثانية
فـكــانــت بـيــن الـفـنــان د .طــارق
العلي والفنانة هيا الشعيبي،
ورغ ــم تـصــريــح األخ ـي ــرة بــأن
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاال هـ ــات ـ ـف ـ ـيـ ــا ج ـم ـع ـهــا
وال ـع ـل ــي ف ــي إحـ ـ ــدى حـلـقــات
بــرنــامــج "ص ـن ــادي ــق ال ـع ـمــر"،
الــذي بــث الحقا فــي رمضان،
فـ ــإن تــأك ـيــد ال ـص ـلــح بينهما
ظ ــل مـعـلـقــا ح ـتــى ق ـبــل أيـ ــام،
عندما فوجئت هيا بدخول
العلي إلى االستوديو بشكل
مفاجئ بــدون علمها ،بينما
كانت تستقبل اإلعالمي حمد
قـلــم فــي بــرنــامـجـهــا "فــانــوس

وبعد التحية بينهما ،قال
ال ـف ـنــان حـمــد ق ـلــم" :أح ـضــرت
لك هدية ...هديتي اتفضلي"،
ل ـت ـفــاجــأ ال ـن ـج ـمــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ب ــوج ــود ط ـ ــارق ال ـع ـلــي ال ــذي
أخـبــرهــا أن بــرنــامـجـهــا رائــع
وم ـ ـم ـ ـيـ ــز ،ب ـي ـن ـم ــا أل ـج ـم ـت ـهــا
ال ـصــدمــة ،ودخ ـل ــت ف ــي حــالــة
صمت تام.
وبـ ـع ــد الـ ـف ــاص ــل ،ت ـحــدثــت
النجمة الكويتية عــن طــارق
الـعـلــي بـعـيــون دام ـع ــة ،حيث
قـ ــالـ ــت" :مـ ـ ــر  10س ـ ـن ـ ـيـ ــن ...ال
أعـ ـ ــرف مـ ـ ــاذا أق ـ ـ ـ ــول" ،م ـع ـبــرة
عن سعادتها بمفاجأته لها
باستضافة طارق العلي بدون
علمها لـكــي يــذ يــب أي بقايا
للخالف بينهما.

باسم وطارق
أم ــا ال ـحــالــة ال ـثــال ـثــة خــال
هذا الشهر فكان أحد طرفيها
أي ـضــا ال ـف ـنــان طـ ــارق الـعـلــي،

ُ
ربيع الشعر
شعر :ندى يوسف الرفاعي
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سوء تفاهم
وتصريحات ملفقة
تسببت في قطيعة
امتدت لسنوات بين
بعض الفنانين

ُم ـ ـل ـ ـ َ
ـوك الـ ـشـ ـع ــر أص ـ ـح ـ ـ َ
ـاب ال ـم ـن ــاب ـ ْـر
ِ
ِّ
َ
ـاظـ ـ ْـر
بـ ــديـ ـ ِـع الـ ــت ـ ـيـ ــهِ ن ـ ـحـ ــو الـ ـمـ ـج ـ ِـد نـ ـ ِ
َ ُ
َ ُ
ُت ـ ـ ـصـ ـ ـ ُ
ـافـ ـ ْـر
ـافـ ـ ــح ج ـ ـمـ ــعـ ــكـ ــم ول ـ ـ ـ ـ ــه ت ـ ـسـ ـ ِ
ِ
ُ
ً
ُ
ـدا ،فـ ــالـ ـ ُـب ـ ـعـ ـ ُـد جـ ــائـ ــرْ
ن ـ ـ ـ ـ َـج ـ ـ ـ ـ ِّـدد مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ
ٌّ
ـاب ـ ـ ْـر
ول ـ ـ ـ ـ ــأوط ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان ح ـ ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ـ ِ
ل ـ ـ ُـن ـ ـ ْـح ـ ــي ـ ــي ع ـ ـ ـهـ ـ ـ َـدنـ ـ ــا ،وال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ُـه ق ـ ـ ـ ــادرْ
ِ
ُنـ ـ ـ ـ َـحـ ـ ـ ـ ِّـيـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ َّـل شـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــر ٍة وش ـ ـ ــاع ـ ـ ــرْ
ً
ً
سـ ـ ـب ـ ــاق ـ ــا عـ ـ ـ ــارمـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـش ـ ـعـ ـ ِـر عـ ــامـ ـ ْـر
َ
ـاضـ ْـر
وج ـ ـ ــاؤوا ب ــالـ ـم ــروء ِة ف ــي الــم ـحـ ِ
َ
زاخـ ـ ـ ـ ـ ْـر
ـال ِ
ـول بـ ـ ــاألم ـ ـ ـثـ ـ ـ ِ
ع ـ ـج ـ ـيـ ــب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ِ
ُ
ـاو ْر
ل ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـشـ ـع ـ ِـر وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ِ
ـول الـ ـ ــم ـ ـ ـحـ ـ ـ ِ
وتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ٌـخ مـ ـ ـ ــدى األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حـ ــاضـ ــرْ
ِ
ع ـ ـلـ ــى ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدران كـ ـعـ ـب ـ ِـتـ ـن ــا ُت ـ ـجـ ــاهـ ــرْ
ِ
ٌ
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان كـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــر س ـ ــائ ـ ـ ْـر
َ َ
ـت الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــائ ـ ـ ْـر
ـات ل ـ ـه ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ـ ِ
ب ـ ـ ــأبـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ٍ
ـولـ ـ ـن ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــدق زاه ـ ـ ــرْ
ـدح رس ـ ـ ِ
ِ
ب ـ ـم ـ ـ ُِ
َ
ً
َ
ُ
َ
ُ
ـاخـ ـ ـ ْـر
ِس ـ ــج ـ ــال ـ ــهـ ـ ـم ـ ــا غ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرا وسـ ـ ـ ِ
وك ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـمـ ـ ـ ُ
ـاسـ ـ ـ ُـه بـ ــال ـ ـش ـ ـعـ ـ ِـر بـ ــاهـ ـ ْـر
فـ ـ ــأبـ ـ ـ َ
ـدع ف ـ ــي الـ ـتـ ـب ــاك ــي والـ ـمـ ـش ــاع ـ ْـر
ـص لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــهِ غ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ْـر
ـق خ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ٍ
َ َ ْ
ـات الـ ـ ــدوائـ ـ ـ ْـر
ع ـ ـ ــل ـ ـ ــوا ب ــالـ ـشـ ـع ــر هـ ـ ــامـ ـ ـ ِ
ّ َ
ُ ُ َ
َ
ـاجـ ـ ْـر
ف ـ ـمـ ــهـ ــد ل ـ ـل ـ ــع ـ ــروب ـ ـ ِـة ف ـ ــي الـ ــم ـ ـهـ ـ ِ
َ
َ
ـوح قـ ــد بـ ــاهـ ــى ونـ ــاظـ ـ ْـر
ب ــأس ـم ــى ال ـ ـبـ ـ ِ
ُ َ ُّ
ـاحـ ـ ـ ــرْ
فـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــى أن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــظـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ِ
َ
ـاوز بـ ــال ـ ـف ـ ـصـ ــاحـ ـ ْـة وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ْ
ـوادر
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ُهـ ـ ـ ـ ـ ُـم ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ـ ُ
ـراء حـ ـ ـ ّـقـ ـ ـ ًـا وال ـ ـش ـ ــواع ـ ــرْ
ُ
ُ
ـان ،ب ـ ـهـ ــم ت ـ ـفـ ــاخـ ـ ْـر
وراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ِ
ُ
ـاشـ ـ ْـر
عـ ـل ــى م ـ ــن ج ـ ـ ــاء بـ ــال ـ ـنـ ــور الـ ــم ـ ـبـ ـ ِ
ـاب ا ل ـ ـ ـ َـم ـ ـ ــآ ث ـ ـ ــر
وآل ا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ِ
ـت أر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

ُ
ٌ
ـاطـ ـ ْـر
ـج الـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ْـر ِب عـ ـ ِ
س ـ ـ ـ ــام م ـ ــن خـُ ـلـ ـي ـ ِْ
َ
ُ ْ
ـوم
أت ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــم ن ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ٍ
ً َ
َ
ً
ٌ
ف ـ ـ ــأه ـ ـ ــا مـ ـ ــرح ـ ـ ـبـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ُـرف ـ ـ ـ ـ ـ ْـت يـ ـمـ ـي ــن
ق ـ ـ ـ ِـدمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ن ـ ـح ـ ـت ـ ـفـ ــي بـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ُـم ونـ ـ ــزهـ ـ ــو
ُ
َّ
ـول أل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ِـعـ ـ ـ ـ ٍّـي
ن ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـانـ ـ ـ ـ ــق ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
َ
ً
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
وق ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاكـ ـ ــم ِم ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ــد يـ ــومـ ــا
ِّ
ّ ً
بـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ِّـب والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ِـر حـ ـ ــقـ ـ ــا
ُ
َ
ً
َ
ـاظ قـ ــد َش ـ ــه ـ ـ ْ
ـدت ق ــدي ـم ــا
فـ ـ ـس ـ ــوق ع ـ ـكـ ـ
ِ
َ َ َ ْ
ـدار
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ِـد ب ـ ــاقـ ـ ـت ـ ـ ٍ
ُ
َ
وص ـ ـ ـ ــاغ ـ ـ ـ ــوا بـ ــال ـ ـبـ ــاغـ ـ ِـة والـ ـمـ ـع ــان ــي
َ َ َ ْ
َّ
ـوق
وم ـ ـ ـ ــا ِم ـ ـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة خـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـسـ ـ ٍ
ـأم ـ ـ ـ ـ ِـة َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرب ف ـ ـل ـ ـهـ ــا ْام ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ك ـ ـ ـ ـ َّ
ـداد
ِ
ٍ
ُ
ق ـ ـص ـ ــائ ـ ـ ُـد ك ـ ــالـ ـ ـق ـ ــائ ـ ـ ِـد ال ت ـ ـضـ ــاهـ ــى
ُ
َ
ف ـ ـع ـ ـن ـ ـتـ ــرة الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ـ ِـة ق ـ ـ ــد ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدى
َ َ
ً
وتـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ َـك تـ ـ ـم ـ ــاض ـ ـ ٌـر ذ َرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت دم ـ ــوع ـ ــا
َ
ُ َ ّ
ـان وك ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ٍـب
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ح ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ُ
ً
ً
َ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزدق قـ ـ ــد هـ ـ ـ َـجـ ـ ــا يـ ـ ــومـ ـ ــا ج ـ ــري ـ ــرا
َ
ّ َ
ـح
أبـ ـ ـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــام أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــديـ ـ ـ ٍ
ْ َ
َ
َ
ـراق
و ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ع ـ ــان ـ ــى م ـ ـ ــن ِف ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
وإبـ ـ ـ ـ ـ ُـن الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارض ال ـ ـ َـح ـ ـ َـم ـ ـ ِّ
ـوي ن ــاج ــى
ِ
ٌ
ُ
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ح ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــظ وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه شـ ــوقـ ــي
ًّ
أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ِإل ـ ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
َ
وكـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ٍـر ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـر أ ِريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـب
ً َ ّ
أت ـ ـ ـ ــى ب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ـ ِـر م ـ ـ ـ ــوزون ـ ـ ـ ــا ُم ـ ــق ـ ــف ـ ــى
َ
ـض
ـور م ـ ـ ــن قـ ــريـ ـ ٍ
وأب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ٍ
ْ َ
ِّ
َ
َ
ـت
ف ـ ـ ـمـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــل ب ـ ـ ـكـ ـ ــل بـ ـي ـ ٍ
َ
ُ َْ
ف ـ ـطـ ــاحـ ــل ألـ ـ ـ ـ ُـسـ ـ ـ ـ ٍـن َمـ ـ ـ ـ ــأوا الـ ـ ــنـ ـ ــوادي
ّ
ً
ـوان جـ ـ ّـمـ ــا
وصـ ـ ــلـ ـ ــى الـ ـ ـل ـ ــه فـ ـ ــي األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
َ
ً
ـراء أح ـ ـ ـمـ ـ ـ ِـدنـ ـ ــا ج ـم ـي ـع ــا
أ ِب ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ِ

المسلم :الفن يختلف عن التجارة ...والرعب ليس لعبة مسرحية
شدد الفنان عبدالعزيز المسلم
على أن الفن يختلف عن
التجارة ،وأن أعمال الرعب
ليست لعبة مسرحية.

ان ـت ـقــد ال ـف ـنــان ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـسـلــم بعض
األع ـمــال الـتــي تـهــدف إلــى تخويف الـنــاس من
خ ــال تـقــديــم أع ـم ــال رع ــب ،مـشـيــرا أن مـســرح
السالم ّ
يقدم هذا النوع من الفن لمناقشة قضايا
مرعبة يعانيها المجتمع.
وأش ــار المسلم ،خــال المؤتمر الصحافي
ال ــذي نظمه الخميس الـمــاضــي بــرفـقــة نجوم
مـســرحـيــة "خ ـط ــوات ال ـش ـي ـطــان" ،لـلـحــديــث عن
تفاصيل العمل في مسرح صالة علي بهبهاني
بــالـنــادي الـعــربــي الــريــاضــي ،إلــى أن "خـطــوات
ال ـش ـي ـطــان" لـيـســت م ـجــرد مـســرحـيــة فـحـســب،
ً
ً
بــل عـمــل متقن يحمل مــزيـجــا جـمـيــا تتوافر
فيه عناصر العرض المسرحي ليشكل متعة
للمتلقي ،إضافة إلى تضمنه رسالة فنية من
خ ــال رع ــب نفسي وواق ـعــي وحقيقي يعيش
وطأته معظم أفراد المجتمع ،كما أن مضمون
الـعـمــل مستمد مــن روح الــذكــر الـحـكـيــم فيما
يتعلق بكيد الشيطان.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـتـضــاعــف عـ ــروض مـســرح
الــرعــب فــي عيد الفطر ،يــرى أن هــذه التجارب
محط تقدير واح ـتــرام ،لكنه يـبــدي قلقه ممن
ّ
يتعاملون مع الرعب كلعبة مسرحية ،ال كفن
له قيمة وهدف ومضمون ،كما يرى أن الفن ال
ً
عالقة له بالتجارة ،وهو مختلف تماما.
وعن الكلفة المادية للعمل المسرحي ،ذكر
المسلم أنه صرف على العمل نحو ربع مليون
دينار حتى اآلن ،السيما أن العمل يحتاج إلى
تقنيات متطورة وديكورات مختلفة وإضاء ة
م ــن نـ ــوع خـ ــاص وإمـ ـك ــان ــات ض ـخ ـمــة وخ ــدع
بـصــر يــة تضمن المتعة للجمهور ،مبينا أن
االستعدادات لهذا العمل أعادته بالذاكرة إلى
مسرحيات سابقة ناجحة ّقدمها مسرح السالم،
ومنها مسرحية "الحاسة السادسة" و"البيت
المسكون  ،"2ويتوقع المسلم النجاح واإلقبال
الجماهيري من خالل التجهيز الذي يقوم به
فريق العمل.

تكلفة «خطوات
الشيطان» ربع
مليون دينار
الطرح المستنير
حتى اآلن

وح ــول مــواصـفــات الـفـنــان الـمـســرحــي ،قــال:
"ه ـن ــاك ن ـجــوم مـســرحـيــون ك ـث ـيــرون ،وبينهم
الفنان جمال الردهان الذي ُيضرب به المثل
على خشبة المسرح ،لكن الجمهور دومــا
يبحث عن نجم العرض المسرحي ،وهو

عبدالعزيز المسلم مع نجوم مسرحية «خطوات الشيطان»
مــن يـجــذب الـجـمـهــور" ،الفـتــا إل ــى أن المسرح
اليوم صناعة ومثله مثل حال صناعة الدراما
والسينما ،مشيرا إلــى أن مسرحية "خطوات
الشيطان" تأتي في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة،
ونحن سنصنع المتعة والكوميديا والطرح
المستنير ،في ظل ما يعيشه المواطن العربي
من أحداث محيطة ،وهذه التجربة تعيدني إلى
أعمال مسرحية جماهيرية كوميدية ناجحة
مثل "هالو بانكوك".
وعن تعامله مع ابنه عبدالله مخرجا للعمل،
قال :أعطيت فرصة سابقة لمخرجين أصبحوا
اليوم لهم اسم وحضور في المسرح ،من بينهم
عبدالله البدر ،وعلي العلي ،وكنت أبحث عن
فكر إخراجي جديد ،وعبدالله خريج المعهد
ال ـعــالــي لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة ول ــدي ــه ش ـهــادات
وجوائز وحضور ،يمتلك القدرة على اإلخراج،
ولديه حنكة القيادة ،كما أنه يمتلك مساحات
من الفكر واإلبداع يستطيع التحرك فيها ،وقد
منحته تلك الفرصة ،وأتمنى أن يوفق بها ،لكن
إن حدث العكس ،فلن أعطيه تلك الفرصة مرة
أخرى ،فنحن ال نجامل على حساب الفن وثقة
الجمهور بنا.

الثقة والتشجيع
من جهته ،تحدث المخرج عبدالله المسلم
عــن تلك التجربة قــائــا" :هــذا يعتبر أول عمل

إخراجي فعلي بالنسبة إلي في مسرح الكبار،
وكل شاب له حلم ،وهذا العمل هو حلمي الذي
بحثت عنه وانتظرته طويال ،فأنا بدأت العمل
من كومبارس ،ثم تدرجت عقب ذلك.
في المسرح ّ
وحــول تدخل والــده في مهمته اإلخراجية،
قال المسلم ":والدي فنان راق جدا ،وأنا أتعامل
فــي الـعــرض مــع تــاريــخ فني طــويــل فــي مسرح
الــرعــب ،وأكـتـســب وأسـتـمــد منه الـخـبــرة ،لكنه
يـتـقـ ّـبــل م ـنــي ،ويـتـعــامــل مــع ف ـكــري اإلخــراجــي
المسرحي بنوع من الثقة والتشجيع ،كما أنه
يتعامل معي كمخرج مسرحي".

شخصية ثرية وعميقة
وعقب ذلك ،تحدثت الفنانة انتصار الشراح
عــن مـشــاركـتـهــا فــي الـعـمــل ،قــائـلــة إنـهــا تــؤدي
شخصية لطيفة ،األم الحاضنة ألوالده ــا من
خ ــال تــوجـيـهــاتـهــا لـهــم ب ـض ــرورة المحافظة
على تماسك األس ــرة ،وتجنب أسـبــاب الفرقة
والشتات ،وترى أنها تؤدي شخصية درامية
تحمل خطوطا ثرية وعميقة ،معربة عن شكرها
وتقديرها لمجموعة السالم وثقة جمهورها،
ومشيرة إلى أن العمل الجديد يحمل المضمون
والمحتوى والقيم والرسائل المتعددة.
ب ــدوره ــا ،قــالــت الـفـنــانــة مـ ــرام :أن ــا مشتاقة
للعمل مع مسرح السالم ،الفتة إلى أن دورها في
العمل يعتبر حالة من الحاالت التي تسير في

درب الشيطان ،والشخصية تسعى إلى التحذير
من المضي مثل هذا الطريق الشرير.
وع ــن دوره ف ــي ال ـع ـمــل ،ق ــال ال ـف ـنــان مشعل
الشايع أقدم أكثر من حالة مسرحية وتشتبك
هــذه ال ـحــاالت ضمن أح ــداث الـعـمــل ،تعقيدات
تتشابك وأحداث العمل ،وأضاف" :مسرح السالم
بالنسبة لي رحلة طويلة من العطاء والحضور
والمشاركات ،وهو ارتباط وجداني".
أم ـ ــا ال ـف ـن ــان ــة ف ـ ــوز ال ـش ـط ــي الـ ـت ــي ت ـخــوض
تجربتها الثانية مع مسرح السالم ،أوضحت
أن ـهــا تـعـلـمــت الـكـثـيــر م ــن ال ـف ـنــان عـبــدالـعــزيــز

المسلم على المستويين الشخصي والفني
من خالل التقنيات المسرحية ،أو طريقة تناول
الفكرة ومعالجتها ،مشيرة إلى أنها تلعب دور
فتاة ،ويغلب عليه الكوميديا المغلفة ببعض
الرسائل الفنية.
من جانبه ،تحدث الفنان محمد الشعيبي
عن دوره ،فقال إنه يؤدي شخصية شاب ملتزم
يمر بظروف تمزج بين الكوميديا والرعب ،وقال
الفنان محمد عبدالعزيز المسلم إنه يؤدي دور
ابن الفنانة انتصار الشراح.

ردود سريعة ولقطات
• ثمن الفنان عبدالعزيز المسلم دعم ومواكبة وسائل اإلعالم المحلية ألعماله منذ
سنوات طويلة.
• أعرب المسلم عن أسفه الستمرار أزمة دور العرض في الكويت.
ً
• رحب المسلم بأي تعاون مع مركز جابر األحمد الثقافي ،مشيرا إلى أن الفنان يحتاج
للدعم والتشجيع لمواصلة العطاء مثلما كان الدعم سائدا في عهد وزير اإلعالم السابق
الشيخ جابر العلي.
• اعتبرت الفنانة انتصار الشراح أن هناك كيمياء تفاهم بينها وبين الفنان عبدالعزيز
المسلم على خشبة المسرح.
• الفنانة مرام آثرت المشاركة في العمل رغم متاعبها الصحية وتعرضها لجلطة.
• اتضحت الجدية والحماس لدى فريق العمل لتقديم عمل متقن.

بشار عبدالله« :جو نينجا» و«السالحف  »2في عيد الفطر
●

بشار عبد الله

فضة المعيلي

عبر الفنان بشار عبدالله عن سعادته بمشاركته
ف ــي مـسـلـســل "أنـ ــا ع ـنــدي نـ ــص" ،الـ ــذي جـمـعــه مع
الفنانة القديرة سعاد عبدالله ،مشيرا الى انه كان
له أثر جميل في نفسه.
وأضــاف أن المشاهد التي جسدها ،رغــم قلتها،
كــانــت غنية ج ــدا ،فقد شــاركــه أيـضــا فــي المسلسل
الفنانون شجون وفاطمة الصفي ويعقوب عبدالله،
وع ــن أدواره فــي المسلسل ي ـقــول إن ــه جـســد ثالثة
م ـشــاهــد ك ــان فـيـهــا أخ ــا ح ـمــل ن ـفــس اس ـمــه لفنانة
شجون.
وح ــول المسلسل الـثــانــي ،ال ــذي ش ــارك فيه وهو
"مسألة وق ــت" ،بين أن المسلسل فــي إط ــار الــدرامــا
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وت ـ ــدور أح ــداث ــه ح ــول مـجـمــوعــة من

األشخاص الكويتيين والسوريين الذين يزحفون
إلى لبنان ﻷسباب مختلفة ،متناوال ما يتعرضون له
داخل مجتمع جديد عليهم ،ومحاولة اندماجهم فيه.
وي ـت ــرك ــز دوره ف ــي "م ـس ــأل ــة وق ـ ــت" ف ــي أنـ ــه أحــد
رؤساء العصابات في المسلسل .من ناحية أخرى،
شكر عبدالله المخرج غافل فاضل على ترشيحه
للمسلسل ،مؤكدا ان "غافل فاضل إنسان جميل ولديه
رؤية ويزيد في الممثلين ثقة بالنفس".
ولفت الى أنه كان متأخرا في ظهوره في شاشة
التلفزيون ،لكنه كان حريصا على الظهور بالطريقة
المناسبة التي يريدها .وعن سبب ميله لشخصيات
"األكـ ـش ــن" قـ ــال" :أحـ ــب شـخـصـيــات األك ـش ــن وأيـضــا
الشخصيات المركبة ،ألن العطاء فيها يكون كبيرا".
وعن تفضيله المسرح على تمثيل المسلسالت،
ذكــر" :أنــا عاشق للمسرح لكني أرى أن تتويج هذا

التعب والمثابرة التي قمت بها لسنوات كثيرة في
المسرح ،حان وقته ليكون اآلن في التلفزيون".
وبـشــأن مشاركاته فــي مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي في "مذكرات بحار" ،أضاف انه سعيد بالثقة
التي أعطيت له من قبل المركز ،فقد كانت بمنزلة النقطة
المرجعية لهم بالنسبة لألداء ،وأيضا فقد كتب دورا
مخصصا له على مستوى المسرح.
وعن أعماله المسرحية في عيد الفطر ،قال بشار:
"لدي مسرحيتان ستقامان خارج الكويت ،وهما جو
نينجا والسالحف  ،2وتحديدا في السعودية ،وأجهز
لعمل جديد مع فرقة محمد إياد إلطالقه في الكويت،
وتعتمد جميع عروضنا على الشخصيات الكرتونية
المحببة ألطـفــال ومنها السنافر ،أمــا العمل الجديد
فسيكون مفاجأة للجمهور ،وستكون شخصية جديدة
يحبها األطفال".

من ناحية أخرى ،أوضح عبدالله أنه يحب أن ينظم
ورشا إلعداد الممثل ،ويستهويه هذا األمر ألنه يحب
أن يصقل موهبة الشباب ممن يهوون الفن وتكوين
الممثل وأدواته الفنية بشكل عملي وعلمي عبر إعطاء
جرعات مكثفة من التمارين.
ولـفــت الــى أن "محمد إي ــاد فكر فــي عمل ،casting
وأن ي ـك ــون لــدي ـنــا ص ــف ثـ ــان ،وحــال ـيــا جـمـيــع ال ـفــرق
أصبح لديها  ،Castingونحن لدينا مجموعة كبيرة
مــن الـشـبــاب المتميز نـحــاول أن نـطــورهــم ونجعلهم
بالمستقبل في مصاف النجوم ،مثلما خطت فرق ثانية
معروفة ذلك الموضوع" ،مضيفا" :أعتقد أنه بدال من
عمل  Castingنـبــذل جـهــدا مــع مجموعة مــن الشباب
الموجودين في الفرقة لدينا".

ةديرجلا
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قمة مكة ...يدًا بيد نحو المستقبل

األمير :تحكيم العقل للحفاظ على مصالح وسالمة دول المنطقة
• سموه دعا في «القمة اإلسالمية» إلى إفساح المجال لجهود احتواء التصعيد والنأي عن التوتر والصدام
• استنكر الهجمات على السعودية واإلمارات وأكد أن حل قضية فلسطين يجب أن يستند إلى حقوق شعبها
• « %37من سكان العالم اإلسالمي تحت خط الفقر و %40أميون ...والبطالة »%7

سمو األمير خالل القمة العربية في مكة مساء أمس األول (رويترز)

دعا سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،في كلمته
أمام القمة اإلسالمية التي
انعقدت في مكة ،إلى تحكيم
العقل والحكمة في التعامل
مع التوتر في المنطقة،
وإفساح المجال ًأمام جهود
التهدئة ،مشددا على أن أي
حل للقضية الفلسطينية يجب
أن يستند إلى حقوق الشعب
الفلسطيني التي تنص عليها
قرارات الشرعية الدولية.

صورة تذكارية في ختام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي في مكة أمس األول (واس)

أكــد سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األحـمــد،
فــي كلمته أم ــام الـقـمــة اإلســام ـيــة ال ـتــي انـعـقــدت
لـيــل الـجـمـعــة ـ ـ ـ الـسـبــت فــي مــديـنــة مـكــة المكرمة
بــال ـس ـعــوديــة ،ض ـ ــرورة تـحـكـيــم ال ـع ـقــل والـحـكـمــة
للحفاظ على المصالح العليا لدول المنطقة واألمن
والسالمة والطمأنينة لشعوبها.
ودعـ ــا س ـم ــوه ،ف ــي كـلـمـتــه أمـ ــام الـ ـ ــدورة ال ـ ـ 14
لمؤتمر القمة اإلسالمية ،إلى التعامل مع األوضاع
المستجدة في المنطقة بأقصى درجات الحيطة
وال ـحــذر ،وإفـســاح المجال للجهود الـهــادفــة إلى
احـتــواء التصعيد والـنــأي بالمنطقة عــن التوتر
والصدام.
وق ــال إن المنطقة واألم ــة اإلســامـيــة بأسرها
تمر بـظــروف بالغة الــدقــة والـخـطــورة وتحديات
ً
غير مسبوقة ،مشيرا إلى أن الوتيرة المتسارعة
للتصعيد الذي تشهده المنطقة تنبئ بتداعيات
خطيرة على األمة واستقرارها ...وفيما يلي كلمة
سمو األمير:
"ي ـســرنــي ب ــداي ــة أن أت ـق ــدم بـجــزيــل الـشـكــر إلــى
أخ ــي خ ــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن الـمـلــك سلمان
بــن عبدالعزيز آل سعود على الـمـبــادرة الكريمة
باستضافة أعمال قمتنا اإلسالمية ،تلك المبادرة
ـال عـلــى رع ــاي ــة أح ــوال
ال ـتــي تـعـبــر ع ــن ح ــرص عـ ـ ٍ
المسلمين وا لـحـفــاظ عـلــى مصالحهم وتحقيق
وحدتهم ،والشكر مــوصــول إلــى حكومة وشعب
الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة الـشـقـيـقــة عـلــى ما
لمسناه من حفاوة في االستقبال وكرم الضيافة
واإلعداد المتميز لهذا اللقاء الذي يعقد في رحاب
أطهر بقاع األرض مكة المكرمة ،بما يمثله ذلك من
إلهام لنا بقبول دعائنا ألمتنا اإلسالمية في هذه
الليلة المباركة.

وسالمة مواطنيها ،مؤكدين إدانتنا واستنكارنا
تلك الهجمات ،معبرين عن وقوفنا التام إلى جانب
المملكة فــي الــدفــاع عــن أمنها واسـتـقــرارهــا ،كما
نؤكد إدانتنا للهجمات التي تعرضت لها السفن
قبالة ســواحــل دول ــة اإلمـ ــارات العربية المتحدة
الـشـقـيـقــة ل ـمــا تـشـكـلــه أي ـض ــا م ــن ت ـهــديــد ألمـنـهــا
واستقرار المنطقة واستهداف لسالمة المالحة
البحرية وخطر على إمدادات الطاقة العالمية.
كما أشكر فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان
رئيس جمهورية تركيا على جهوده المقدرة خالل
رئــاســة ب ــاده أع ـمــال دورت ـن ــا الـمــاضـيــة ،وأتـقــدم
بالشكر كــذلــك إل ــى مـعــالــي األم ـيــن ال ـعــام وجـهــاز
األمانة العامة على جهودهم القيمة في اإلعــداد
لهذه الدورة التي يتزامن انعقادها مع احتفالنا
بمرور خمسين عاما على إنشاء منظمتنا العتيدة.

جهود حل
الصراع
باليمن
تصطدم دائما
بعدم االلتزام الهجمات على اإلمارات والسعودية
والب ـ ـ ــد ل ـن ــا مـ ــن ال ـت ـع ـب ـيــر م ـ ـجـ ــددا عـ ــن قـلـقـنــا احتواء التصعيد
بما يتم
ت ـم ــر م ـن ـط ـق ـت ـنــا واألم ـ ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة بــأســرهــا
وان ـش ـغــال ـنــا ل ـمــا ت ـت ـعــرض ل ــه الـشـقـيـقــة وبـشـكــل
االتفاق عليه
متواصل من هجمات تستهدف أمنها واستقرارها بـظــروف بالغة الــدقــة والـخـطــورة وتـحــديــات غير

على رأس أولوياتنا ،نتألم لتعثر جهود حلها،
ونعاني استمرار معاناة أبنائها ،وندعو المجتمع
الدولي من هذا المكان المبارك أن يفعل جهوده
إلحياء عملية السالم ،مؤكدين أن أي حل للقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة الب ــد أن يـسـتـنــد إل ــى ح ــق الـشـعــب
الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها
الـ ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة وفـ ــق م ــا ن ـصــت عـلـيــه ق ـ ــرارات
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ومبدأ
حل الدولتين.

وضع مصلحة بالدهم فوق كل اعتبار ،وتأمين
سالمة أبناء الشعب الليبي الشقيق بالتجاوب
مع مساعي المبعوث الدولي.

ندعو األطراف
في ليبيا
إلى وقف
نزيف الدم
والتجاوب
ليبيا
وحـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ــوضـ ـ ــع فـ ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا فـ ـلـ ـق ــد جـ ـ ــاءت
مع مساعي
قضية فلسطين
االش ـت ـبــاكــات بـيــن األش ـق ــاء لتضيف جــرحــا إلــى
المبعوث
وفي سياق التحديات والمشاغل التي تعيشها جراح أمتنا اإلسالمية ال نملك معه إال أن ندعو
أم ـت ـنــا اإلس ــام ـي ــة تـبـقــى الـقـضـيــة الفلسطينية األطراف كافة إلى وقف نزيف الدم ،والعمل على
الدولي

أرقام مؤلمة
إن نظرة فاحصة لواقع أمتنا اإلسالمية تدلل
وبوضوح أن أمتنا تعيش أوضاعا صعبة ،وأن
مـكــانـتـهــا ف ــي ال ـعــالــم وب ـكــل أس ــف وف ــق م ـعــدالت
وإحصائيات عالمية ال تبعث على االرتياح ،حيث
إن  37في المئة من سكان العالم اإلسالمي تحت
خــط الـفـقــر بــإجـمــالــي خمسمئة وسـبـعــة ماليين
نسمة كما أن  61في المئة من نازحي العالم هم
من دول إسالمية و 40في المئة من سكان العالم
اإلســامــي أمـيــون ومتوسط البطالة فــي عالمنا
اإلسالمي يصل إلى أكثر من سبعة في المئة إنها
أرقــام مفزعة ومؤلمة في الوقت نفسه وتدعونا
إلى الوقوف أمامها وتأمل مدلوالتها والعمل بكل
الجهد لتفعيل آليات عملنا التنموي لدعم هذه
اآلليات واالرتقاء بها إلى المستوى الذي يحقق
آمال وطموحات أبناء أمتنا اإلسالمية.

مسبوقة فــا لــو تـيــرة المتسارعة للتصعيد ا لــذي
تشهده منطقتنا تنبئ بتداعيات خطيرة على
أمتنا واستقرارنا األمر الذي يدعونا إلى التعامل
مع األوضاع المستجدة بأقصى درجات الحيطة
والـحــذر ،وأن نسعى إلــى إفـســاح المجال واسعا
للجهود الـهــادفــة إلــى اح ـتــواء التصعيد والـنــأي
بمنطقتنا عن التوتر والصدام ،وأن نحكم العقل
والحكمة للحفاظ على المصالح العليا لدولنا
واألمن والسالمة والطمأنينة لشعوبنا.

سياسي لــأزمــة الطاحنة والـتــي دخـلــت عامها
التاسع مازالت نتائجها بعيدة المنال لتستمر
معها معاناة الشعب السوري الشقيق ،وليستمر
األمن واالستقرار في المنطقة مهددا ،األمر الذي
ندعم معه مبعوث األمين العام لألمم المتحدة في
جهوده للتوصل إلى حل ينهي الكارثة اإلنسانية
وفق قرارات الشرعية الدولية وبيان جنيف (.)1

اليمن

الشعوب
اإلسالمية
أكثر الشعوب
ً
استهدافا من
اإلرهاب

كـمــا أن الــوضــع فــي الـيـمــن واس ـت ـمــرار معاناة
الشعب اليمني الشقيق يمثل تحديا آخر ألمتنا
اإلسالمية ،فبالرغم من الجهود الدولية المتواصلة
الهادفة إلى وضع حد للصراع الدامي هناك فإن
هذه الجهود تصطدم دائما بعدم االلتزام بما يتم
االتفاق عليه ،األمــر الــذي ندعو معه إلى ضرورة
االلتزام باتفاق ستوكهولم األخير للوصول إلى
الحل وفق المرجعيات المعتمدة والمتفق عليها.

سورية
وحــول الوضع في سورية فإن مما يدعو إلى
األس ــف أن الـجـهــود المبذولة لـلــوصــول إلــى حل

اإلرهاب
إن استمرار معاناة العالم من اإلرهاب يؤلمنا،
وم ـم ــا ي ـض ــاع ــف م ــن أل ـم ـن ــا أن ت ـك ــون ال ـش ـعــوب
اإلس ــام ـي ــة أك ـث ــر ال ـش ـع ــوب اس ـت ـه ــداف ــا م ــن ذلــك
اإلرهاب ،األمر الذي يدعونا إلى مضاعفة الجهد
ورف ـ ــع وتـ ـي ــرة الـتـنـسـيــق م ــع الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
لمواجهة قوى الظالم ومواصلة ما تحقق لنا من
انتصارات تحفظ لشعوبنا سالمتها ولمقدراتنا
ومصالحنا صيانتها.

استحقاقات تاريخية
إننا أمام استحقاقات تاريخية ومصيرية البد
لنا من الوفاء بها ليتحقق ألبناء أمتنا اإلسالمية
آمالهم وتطلعاتهم المشروعة باألمن واالستقرار
والرخاء والتقدم ،ومن جانب آخر فإننا مدعوون
إلى أن نلح بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يحقن
دماء المسلمين ويوحد صفوفهم ويحقق غاياتهم
ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق".

ً
القمتان الخليجية والعربية ترفضان تدخالت إيران ظريف :بإمكاني أن أتوجه إلى الرياض غدا
رف ـ ـضـ ــت الـ ـقـ ـمـ ـت ــان ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
والعربية الطارئتان اللتان عقدتا في
مكة المكرمة ليل الخميس ـ ـ الجمعة
تــدخــات إيـ ــران ،وطــالـبـتــا بتدعيم
القدرات لردع طهران.
وأك ــد الـبـيــان الـخـتــامــي الـصــادر
عن القمة العربية تضامن وتكاتف
ال ــدول العربية فــي وجــه التدخالت
ً
اإليرانية ،مشددا على تمسك الدول
ال ـعــرب ـيــة بـ ـق ــرارات ال ـق ـمــة الـعــربـيــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية.
كما نــدد بالتدخل اإليــرانــي في
األزمة السورية وتأثيره على وحدة
سورية ،مؤكدا إدانة الدول العربية
الح ـت ــال إي ـ ــران ل ـل ـجــزر اإلم ــارات ـي ــة
ال ـ ـثـ ــاث وت ــدخ ــاتـ ـه ــا فـ ــي شـ ــؤون
البحرين ودعم الجماعات اإلرهابية
ً
فيها ،ودانــت الــدول العربية أيضا
إط ـ ـ ــاق ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـبــال ـي ـس ـت ـيــة
إي ــرانـ ـي ــة ال ـص ـن ــع م ــن ال ـي ـم ــن عـلــى
السعودية.
وب ـي ـن ـمــا اعـ ـت ــرض الـ ـع ــراق عـلــى
ال ـب ـيــان ال ـخ ـتــامــي لـلـقـمــة الـعــربـيــة،
ّ
المندد بسلوك إيــران واعتداء اتها
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،أج ـم ــع ق ـ ــادة الـ ــدول
كلماتهم ،على أن" أمن
العربية في
ّ
دول الخليج يمثل ركيزة أساسية
الستقرار المنطقة".
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب خـ ـ ـ ـ ـ ــادم ال ـ ـحـ ــرم ـ ـيـ ــن

«الحرس الثوري»« :الحصار» يمنعنا من إرسال قوات إلى اليمن

زعماء وممثلو دول مجلس التعاون قبل انعقاد القمة الخليجية ليل الخميس  -الجمعة
ال ـش ــري ـف ـي ــن الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
َ
المجتمع
عبدالعزيز في كلمته،
الدولي بتحمل مسؤولياتهِ إزاءَ
ِ
ما ُت َش ُ
ُ
الممارسات اإليرانية
كله
ورعايتها لألنشطةِ اإلرهابيةِ في
لألمن
تهديد
المنطقةِ والعالم ،من
ٍ
ِ
وال ـس ـل ـ ِـم ال ــدول ـي ـي ــن ،واس ـت ـخــدام
النظام،
ـردع هذا
كافةِ
ِ
ِ
الوسائل لـ ِ

والحد من نزعتهِ التوسعية.
ِ
وطالبت القمة المجتمع الدولي
باتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام
اإليراني ،ومنع إيران من الحصول
على القدرات النووية.
وشـ ـ ــدد ال ـب ـي ــان ال ـخ ـت ــام ــي عـلــى
ضــرورة أن تلتزم إيــران بالقوانين
والمواثيق الدولية.

كـمــا دان هـجـمــات الميليشيات
ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوث ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــي نـ ـف ــط
ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وت ـ ـع ـ ـ ّـرض  4سـفــن
تجارية مدنية لعمليات تخريبية
قبالة المياه اإلقليمية لإلمارات.
وأك ــد بـيــان الـقـمــة ق ــوة وتماسك
وم ـن ـعــة مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ووح ــدة
الصف بين أعضائه.

ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي محمد ج ــواد ظريف
ً
أن بإمكانه أن يتوجه الى الرياض غدا "في حال غيرت
ً
الحكومة السعودية سياساتها" تجاه بــاده ،زاعما أن
طهران "عرضت الحوار مع دول المنطقة ودول مجلس
التعاون ،إال أن ولي العهد السعودي رد بنقل المعركة
إلى داخل إيران".
وفــي مقابلة مــع قناة "الـعــالــم" االيــرانـيــة الممولة من
الدولة ،قال ظريف إنه سبق أن عرض اقتراحه لتوقيع
اتفاقيات عدم اعتداء مع دول المنطقة دون أن يلقى
ً
ت ـج ــاوب ــا .وف ــي إش ـ ــارة ال ــى جــولــة نــائ ـبــه عـبــاس
عراقجي الى الكويت وقطر وعمان ،قال ظريف:
"هدفنا من الحوار مع جيراننا هو طرح الحقائق
وإعالن وجهة نظر ايران حول إثارة التوتر من
االميركيين" .ووصف العرض األميركي بشأن
ً
التفاوض بأنه "مسرحية جديدة" ،معتبرا أن
"السياسة الخارجية االميركية غير واضحة".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد ن ــائ ــب ق ــائ ــد ال ـح ــرس
ال ـثــوري ،األم ـيــرال علي ف ــدوي ،أن
ب ـ ــاده ت ــدع ــم ال ـحــوث ـي ـيــن في
ال ـي ـم ــن ب ـك ــل مـ ــا ت ـس ـت ـط ـيــع،
ً
م ـض ـي ـفــا ف ــي م ـقــاب ـلــة على
ال ـت ـل ـف ــزي ــون اإلي ـ ــران ـ ــي أن
م ــا ي ـم ـنــع إرس ـ ـ ــال ق ــوات
إيــرانـيــة إل ــى الـيـمــن كما
يحصل في سورية هو
ال ـح ـصــار الـمـفــروض
على البالد.

وأكد" :نحن غير موجودين في اليمن ،ولو كنا هناك
لتغير الوضع" ،وأضاف" :بما أنهم محاصرون ال يمكننا
العمل معهم ،هم يديرون أنفسهم بأنفسهم ،نحن وفقا لما
جاء في القرآن الكريم نقدم لهم المساعدة قدر اإلمكان،
ونحن نفعل ذلــك ،لكن الـقــدرات التي يتمتعون بها من
صنع أنفسهم".
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ن ـق ـلــت صـحـيـفــة "وول سـتــريــت
جــورنــال" األميركية عن مصادر مطلعة أن ادارة
الرئيس دونالد ترامب قــررت تأجيل فرض
عـقــوبــات جــديــدة شــديــدة عـلــى الصناعة
البتروكيماوية في إيران.
وبحسب الصحيفة كانتوزارة المالية
األم ـيــرك ـيــة ق ــد خـطـطــت ل ـفــرض عـقــوبــات
جديدة على إيران أواسط الشهر المنصرم.
من جهة اخرى ،رفعت مديرية المالحة
الجوية والشؤون الدولية فيإيران شكوى
ي الــدولـيــة
لـمـنـظـمــةال ـط ـيــران ال ـمــدن ـ 
"إيكاو" بشأن امتناع بعض
ال ـم ـطــارات الــدول ـيــة عن
تـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ب ــال ــوق ــود
بـ ـسـ ـب ــبالـ ـعـ ـق ــوب ــات
األميركية.

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

ّ ّ
ّ
«قمة مكة» تتضامن مع السعودية وتقيد «صفقة القرن»

• دانت َ
هجومي الفجيرة و«شرق ـ غرب» وأكدت دعم إجراءات الرياض لحماية أمنها وإمدادات النفط
ً
• رفضت إجراءات ترامب بالقدس والجوالن ودعت العتماد  15مارس يوما لمناهضة «اإلسالموفوبيا»
• الجبير :إيران ال تتصرف كدولة بل تزرع الميليشيات وتفجر سفارات ...والقمم الثالث دانت ممارساتها

الملك سلمان ّ
يهم بتقبيل سمو األمير في مكة مساء أمس األول (رويترز)
ع ـب ــرت ق ـم ــة م ـك ــة اإلس ــام ـي ــة
ال ـت ــي ان ـع ـق ــدت ل ـي ــل ال ـخ ـم ـيــس ـ
الجمعة في مدينة مكة المكرمة،
ع ــن ت ـضــام ـن ـهــا م ــع ال ـس ـعــوديــة
ودعمها لجميع اإلجراءات التي
تتخذها المملكة لحماية أمنها
وإمـ ـ ـ ــدادات ال ـن ـفــط ،ك ـمــا رفـضــت
اإلجراءات األخيرة إلدارة الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب فــي
ً
الـقــدس والـجــوالن رافـضــة سلفا
المقترحات التي يتردد أنها جزء
من خطة صفقة القرن األميركية
لـ ـلـ ـس ــام بـ ـي ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـيـ ـي ــن
والفلسطينيين.
وحـضــر القمة الـ ـ  14العادية
ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة ،س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد إلى جانب
زعماء وممثلي  57دولة عضوة
فــي المنظمة ،وتــرأسـهــا العاهل
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عبدالعزيز.
وفي بيانها الختامي ،أدانت
م ـن ـظ ـم ــة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون اإلسـ ــامـ ــي
اس ـت ـه ــداف ن ــاق ــات ن ـفــط قـبــالــة
دولـ ــة اإلم ـ ـ ــارات وال ـه ـج ــوم على
محطتي ضخ نفطي بالسعودية
تقعان على أنـبــوب شــرق ـ غرب
االسراتيجي.
وق ــال ــت الـمـنـظـمــة ف ــي الـبـيــان
ال ـخ ـت ــام ــي ال ـ ـصـ ــادر فـ ــي ســاعــة
م ـب ـك ــرة مـ ــن أم ـ ـ ــس ،إنـ ـه ــا تــديــن
"االع ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــداء اإلرهـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى
م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـض ـ ــخ الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة
بمدينتي الدوادمي وعفيف في
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة،
ال ــذي يـسـتـهــدف مـصــالــح ال ــدول
وإمدادات النفط العالمية".
كما أعرب البيان عن التضامن
مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـ ــدع ـ ــم "غ ـيــر
المحدود لجميع اإلجراءات التي
تتخذها لحماية أمنها القومي
وإمدادات النفط".
كما أدانــت المنظمة "األعمال
الـتـخــريـبـيــة ال ـتــي تـعــرضــت لها
أربـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـفـ ــن ت ـ ـجـ ــاريـ ــة م ــدن ـي ــة
ف ــي ال ـم ـيــاه االق ـت ـصــاديــة لــدولــة
اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة في
ً
ً
بحر ُعمان بوصفه عمال إجراميا
يهدد أمن وسالمة حركة المالحة
البحرية الدولية".
ودع ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلسالمي المجتمع الدولي "إلى
تحمل مسؤولياته لضمان حركة
ال ـم ــاح ــة ال ـب ـح ــري ــة وســام ـت ـهــا
وضمان استقرار أمن المنطقة".

صفقة القرن

ّ
اإلسالمية
واستبق قادة الدول
الـ ـخـ ـط ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـمــرت ـق ـبــة
للسالم والمعروفة باسم "صفقة
ً
الـقــرن" ،مؤكدين رفضهم حلوال
ال تضمن إقامة دولة فلسطينية
ّ
الشرقية ،في
عاصمتها القدس
ح ـيــن حـصـلــت ال ـس ـعــوديــة على
دعم "غير محدود" عقب الهجمات
األخ ـي ــرة ،مــن دون اإلشـ ــارة إلــى
ّ
مسؤولية إيران عنها.
وطـ ـ ـغ ـ ــت م ـ ـسـ ــألـ ــة االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف
األميركي بسيادة إسرائيل على
مدينة القدس المتنازع عليها،
على البيان الختامي ّ
للقمة التي
ً
أكدت أيضا رفضها اعتراف إدارة
الرئيس دونالد ترامب بسيادة

إســرائـيــل عـلــى هضبة الـجــوالن
السورية.
ودانـ ـ ـ ـ ــت الـ ـق ـ ّـم ــة ف ـ ــي ب ـيــان ـهــا
َ ُّ
الختامي "نـقــل سـفــارتــي كــل من
وغواتيماال
الــواليــات المتحدة
ّ
إلـ ــى مــدي ـنــة ال ـ ـقـ ــدس" ،وحــضــت
ّ
"جميع الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي على مقاطعة
تلك البلدان التي قامت بالفعل
ّ
دبلوماسية في
بافتتاح بعثات
القدس".
مدينة ّ
حضتها عـلــى "وق ــف ّ
أي
كـمــا
ن ــوع م ــن ال ـعــاقــات وال ـت ـبــادالت
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات م ـع ـهــا،
س ــواء كــانــت فـعــالـ ّـيــات سياسية
أو ثـقــافـيــة أو ريــاضـيــة أو فنية
م ـش ـتــركــة ،إلـ ــى ح ـيــن تــراجـعـهــا
عن ذلك".
ّ
اإلسالمية
وشـ ّـدد قــادة الــدول
"أي مقترح ُي َّ
قدم من ّ
على ّأن ّ
أي
ّ
ط ــرف ك ــان ال يـتـبــنــى "ال ـح ـقــوق
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وال ي ــتـ ـس ــق مــع
ّ
ال ـم ــرج ـع ـ ّـيــات ال ــدول ـي ــة الـمــتـفــق
ّ
عملية
عليها ،التي تقوم عليها
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط،
م ـ ـ ــرف ـ ـ ــوض" ،داعـ ـ ـي ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
إل ـ ــى االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن األراض ـ ـ ــي
ّ
ال ـتــي احـتــلـتـهــا ب ـعــد ع ــام 1967
واالع ـ ـتـ ــراف ب ــدول ــة فلسطينية
م ـس ـت ـق ـلــة وع ــاص ـم ـت ـه ــا ال ـق ــدس
الشرقية .وجــاء ت مواقف الدول
ّ
اإلسالمية قبل الكشف عن "صفقة
القرن"ّ .
ُ
وي ـتــوقــع أن ت ـطــرح الــواليــات
ّ
المتحدة الجوانب االقتصادية
لخطة السالم هذه ،خالل مؤتمر
فـ ــي ال ـب ـح ــري ــن ي ــوم ــي  25و26
يونيو المقبل .وأعلن المسؤولون
الفلسطينيون مقاطعة المؤتمر.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــوالن
ّ
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،أك ـ ـ ـ ــد ال ـم ـج ـت ـم ـع ــون
رف ــض وإدانـ ــة "ال ـق ــرار األمـيــركــي
ّ
بضم الجوالن لألراضي
الخاص
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،واع ـ ـت ـ ـبـ ــاره غـيــر
ّ
والغ وال يترتب عليه أي
شرعي
ٍ
أثر قانوني".
وأعلن الرئيس األميركي في
 21مارس اعتراف بالده بسيادة
إســرائـيــل عـلــى هضبة الـجــوالن
ّ
التي احتلتها إسرائيل عام ،1967
وهــو قــرار يتعارض مع المسار
ال ـ ــذي انـتـهـجـتــه واش ـن ـط ــن منذ
عقود في هذا المجال.

«اإلسالموفوبيا»

مــن جهة أخ ــرى ،ن ـ ّـددت ّ
القمة
بـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة "اإلس ـ ــام ـ ــوف ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــا،
ً
ً
بــاعـتـبــارهــا شـكــا م ـعــاصــرا من
أشـ ـك ــال ال ـع ـن ـص ــري ــة وال ـت ـم ـي ـيــز
ّ
الــديـنــي ،مــا انـفــكــت تتنامى في
أنحاء كثيرة من العالم".
وش ـ ّـج ــع الـمـجـتـمـعــون "األم ــم
المتحدة وغيرها من المنظمات
ّ
ّ
واإلقليمية على اعتماد
الدولية
ً
ً
 15مارس يوما دوليا لمناهضة
اإلسالموفوبيا".

«إعالن مكة»
ودان "إعـ ـ ــان م ـك ــة" ال ـص ــادر
ف ــي خ ـتــام أع ـم ــال مــؤتـمــر الـقـمــة
اإلسـ ــامـ ــي ف ــي دورت ـ ـ ــه ال ــراب ـع ــة
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرة ،اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف
ً
بجميع أشكاله ومظاهره مطالبا

ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي بــال ـن ـهــوض
بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــه ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـلــى
السلم واألمــن في منطقة الشرق
األوسط.
ونــدد "إع ــان مكة" الــذي تاله
األم ـيــن ال ـعــام لمنظمة الـتـعــاون
اإلسالمي يوسف العثيمين إثر
خ ـت ــام أع ـم ــال ال ـق ـمــة اإلســام ـيــة
ب ـم ـكــة ال ـم ـك ــرم ــة ،ب ــاالعـ ـت ــداءات
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت
السعودية واإلمــارات والمتمثلة
ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف مـ ـحـ ـط ــات ال ـض ــخ
البترولية في السعودية والسفن
الـتـجــاريــة فــي الـمـيــاه اإلقليمية
لإلمارات.
وعـ ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ج ـ ـ ــدد اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ت ــأكـ ـي ــد أه ـم ـي ــة
القضية الفلسطينية باعتبارها
ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوري ـ ــة ل ــأم ــة
ً
اإلسالمية ،مشددا على ضرورة
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إنـ ـ ـه ـ ــاء االح ـ ـتـ ــال
اإلسرائيلي في االراضي العربية
م ـنــذ ع ــام  1967وف ــق الـ ـق ــرارات
الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن الـ ـتـ ـض ــام ــن مــع
الشعب الفلسطيني فــي كفاحه
ضـ ـ ــد االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
م ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـيـ ــش ف ـ ــي حـ ـي ــاة
كــريـمــة داخ ــل دول ـت ــه المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف.
ك ـمــا أع ـ ــرب "إعـ ـ ــان م ـك ــة" عن
رفضه ألي محاولة لربط اإلرهاب
بأي جنسية أو دين كذلك لتقديم
أي دعــم مـبــاشــر أو غـيــر مباشر
ل ـل ـج ـمــاعــات وال ـم ـن ـظ ـمــات الـتــي
ً
تدعو للعنف والتطرف داعيا إلى
نبذ كل أشكال التعصب والتمييز
العنصري القائم على الدين أو
اللون أو العقيدة والتأكيد على
ال ـت ـســامــح واالح ـ ـتـ ــرام وال ـح ــوار
والتعاون بين الشعوب باعتباره
ال ـس ـب ـيــل ل ـم ـكــاف ـحــة الـعـنـصــريــة
والكراهية والطائفية والمذهبية.
وش ــدد على ض ــرورة االلـتــزام
بدعم منظمة التعاون اإلسالمي
لتحقيق األه ــداف الـتــي حددها
م ـي ـث ــاق ـه ــا مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ال ـع ـم ــل
اإلسالمي المشترك لتنطلق نحو
رؤيـ ــة ج ــدي ــدة ومـسـتـقـبــل واع ــد
للعالم اإلسالمي.
ودعا كذلك إلى تطوير قدرات
الـ ـ ـ ــدول اإلس ــامـ ـي ــة وأن ـظ ـم ـت ـهــا
فــي جميع الـمـجــاالت للنهوض
بــرســال ـت ـهــا وت ـح ـق ـيــق اه ــداف ـه ــا
التنموية.

الملك سلمان
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــاهـ ــل ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد الـعــزيــز
في افتتاح ّ
القمة اإلسالمية ،إن
التطرف واإلره ــاب يعتبران من
أخطر اآلفات التي تواجهها األمة
ً
اإلسالمية والعالم أجمع ،مشددا
عـلــى "ضـ ــرورة تـضــافــر الجهود
ل ـم ـحــارب ـت ـهــا وك ـش ــف داع ـم ـي ـهــا
وتجفيف مــواردهــا المالية بكل
السبل والوسائل المتاحة".
وأكد أن "القضية الفلسطينية
تمثل الركيزة األساسية ألعمال
منظمة التعاون اإلسالمي وهي
م ـح ــور اه ـت ـمــام ـنــا ك ــي يـحـصــل
الشعب الفلسطيني على جميع
حقوقه المشروعة والتي كفلتها

«إعالن مكة» يرفض
أي محاولة لربط
اإلرهاب بأي
جنسية أو دين
أو لتقديم أي دعم
مباشر أو غير
مباشر للجماعات
والمنظمات التي
تدعو للعنف
والتطرف

قرارات الشرعية الدولية ومبادرة
السالم العربية".
وجــدد التأكيد على "الرفض
الـ ـق ــاط ــع ألي إجـ ـ ـ ــراء مـ ــن شــأنــه
ال ـم ـس ــاس ب ــال ــوض ــع ال ـتــاري ـخــي
والقانوني للقدس الشريف".
وقــال إن "اإلرهــاب يضرب مع
األســف الشديد في المنطقة من
ً
ج ــدي ــد" ،الف ـت ــا إل ــى أن "األع ـم ــال
اإلرهابية التخريبية ال تستهدف
المملكة ومنطقة الخليج فقط،
وإن ـم ــا تـسـتـهــدف أم ــن الـمــاحــة
ً
ّوإمدادات الطاقة للعالم" ،معتبرا
ُ
ً
ً
أنها تشكل "تهديدا خطيرا ألمن
ّ
وسالمة حركة المالحة البحرية
واألمن اإلقليمي والدولي".
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم ال ـ ـحـ ــرم ـ ـيـ ــن
الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن ق ـ ـ ــال ف ـ ــي تـ ـغ ــري ــدة
ع ـل ــى "ت ــويـ ـت ــر" ق ـب ــل دق ــائ ــق مــن
افتتاح القمة ،إن الــدول العربية
واإلس ــام ـي ــة سـتـتـصــدى بـحــزم
للتهديدات العدوانية واألنشطة
ال ـت ـخــري ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـعــوق ـهــا عن
مواصلة تنمية أوطانها وتطوير
مجتمعاتها.
وأضـ ـ ـ ــاف" :انـ ـن ــا ن ـج ـت ـمــع فــي
مكة لنعمل على بـنــاء مستقبل
شـ ـ ـع ـ ــوبـ ـ ـن ـ ــا وتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق األمـ ـ ـ ــن
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ل ــدولـ ـن ــا ال ـعــرب ـيــة
واإلسالمية".

الجبير
من ناحيته ،قال وزيــر الدولة
ال ـس ـعــودي لـلـشــؤون الـخــارجـيــة
ع ــادل الـجـبـيــر ،إن الـقـمــم الـثــاث
التي استضافتها مكة المكرمة

"وجـهــت رســالــة واضـحــة بــإدانــة
الممارسات اإليرانية في المنطقة
والـ ـت ــدخ ــل ف ــي ش ـ ــؤون دولـ ـه ــا"،
ً
مشيرا إلى أن "إيران ال تتصرف
كــدولــة تــريــد أن تـنــال االح ـتــرام،
ب ــل تـ ــزرع الـمـيـلـيـشـيــات وتفجر
سفارات".
وأضـ ــاف الـجـبـيــر فــي مؤتمر
ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك مـ ــع األم ـي ــن
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي
يــوســف الـعـثـيـمـيــن م ـســاء أمــس
األول ،إن "القمم الثالث التي دعا
إليها خادم الحرمين الشريفين
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز
ع ـ ـقـ ــدت ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـ ــا ت ـش ـه ــده
الـمـنـطـقــة م ــن تـ ـط ــورات تتطلب
الـتـعــاون والتنسيق بين الــدول
ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة وب ـل ــورة
موقف موحد بشأنها".
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن "الـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــم خ ــرج ــت
بـ ـق ــرارات واض ـح ــة وداع ـم ــة لكل
من السعودية واالمــارات وكذلك
للقضية الفلسطينية وأ ظـهــرت
ً
ً
ح ــرص ــا م ـش ـت ــرك ــا ع ـل ــى تـعــزيــز
وحـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـص ـ ــف فـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه دول
المنطقة".
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن "ال ـ ـق ـ ـمـ ــة دان ـ ــت
ً
إيران بشكل واضح جدا ،ودانت
م ـ ـمـ ــارسـ ــات إي ـ ـ ـ ــران م ـم ـث ـل ــة فــي
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت لـهــا
اإلمارات والسعودية".
ودعا الجبير النظام اإليراني
"إلى احترام سيادة الدول وعدم
الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ش ــؤونـ ـه ــا وعـ ــدم
دعـ ــم ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات اإلره ــاب ـي ــة

واالل ـ ـت ـ ـفـ ــات إلـ ـ ــى ال ـت ـن ـم ـي ــة فــي
إي ـ ـ ـ ـ ــران وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق طـ ـم ــوح ــات
وتطلعات الشعب اإليــرانــي في
هذا الجانب".
وق ـ ــال ف ــي رده ع ـل ــى سـ ــؤال،
إن "الـسـعــوديــة تــؤيــد انسحاب
الــواليــات المتحدة مــن االتـفــاق
ال ـن ــووي الـمـبــرم مــع إيـ ــران عــام
 2015ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة اس ـت ـم ــرار
طـ ـه ــران ف ــي ت ـطــويــر بــرامـجـهــا
النووية".
وتــابــع أن "إي ــران ال تتصرف
كــدولــة تريد أن تنال االحـتــرام،
بــل ت ــزرع الميليشيات وتفجر
ال ـس ـفــارات وه ــذا لـيــس أسـلــوب
دول".
وأضـ ــاف" :الـسـعــوديــة تعمل
م ــن أجـ ــل ت ـح ـس ـيــن م ـس ـتــويــات
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة ل ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــوب
ً
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة" ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
"ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي يـ ــواجـ ــه
ت ـحــديــات كـثـيــرة مـثــل اإلره ــاب
والتطرف".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن "ال ـ ـعـ ــالـ ــم
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي يـ ـتـ ـمـ ـت ــع بـ ـ ـم ـ ــوارد
ً
وق ـ ــدرات ،ويـمـلــك فــرصــا هائلة
يمكن استغاللها لرفع المستوى
المعيشي ،لكن هناك من يسعى
لدعم اإلرهــاب ونشر الطائفية،
وال يحترم سيادة دول الجوار
مثل إيران".
وقـ ــال إن "ال ـق ـمــة اإلســام ـيــة
أ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ح ـ ـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة يـ ـق ــوم ع ـل ــى حــل
الـ ــدول ـ ـت ـ ـيـ ــن وتـ ــأس ـ ـيـ ــس دولـ ـ ــة
فلسطينية عاصمتها القدس".

سلة أخبار
إردوغان يغيب عن القمة

غاب الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان عن
قمة منظمة التعاون
اإلسالمي ،ومثل وزير
الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو بالده في
القمة.
وفي كلمة ألقاها خالل
مشاركته في فعالية
بإسطنبول لالحتفال
بليلة القدر ،قال
إردوغان إن "المسلمين
في كل أنحاء العالم
يمرون بفترة غاية في
الصعوبة ،فمن ناحية
نرى دوال مسلمة تعيش
حروبا وصراعات
داخلية ،وعلى الجانب
اآلخر نجد صراعات
مصالح تنفذها
تنظيمات إرهابية".
ورأى أن "هناك إرهاب
دولة يمارس بتهور
في فلسطين ،أمام أعين
العالم بأسره مستهدفا
القدس أول قبلة
للمسلمين".

بلومبرغ :بوتين رفض
بيع إيران S400

قالت وكالة "بلومبرغ"،
نقال عن اثنين من
المسؤولين الروس
اختارا عدم كشف
هويتهما ،إن الرئيس
الروسي فالديمير
بوتين رفض طلبا من
إيران لشراء نظام الدفاع
الصاروخي المتقدم
 ،S400على خلفية قلق
موسكو من أن عملية
البيع ستؤجج مزيدا
من التوتر في الشرق
األوسط.
وكان وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد
ظريف زار موسكو في 7
مايو الماضي.
وتمتلك إيران حاليا
النموذج السابق لنظام
الدفاع الجوي ،S300
الذي تسلمته من روسيا
العام الماضي ،بعد
سنوات من التأخير،
بعدما هددت طهران
بإحالة القضية إلى
المحاكم الدولية.

نصرالله :الحرب على إيران ستشعل المنطقة
«ليس لدينا مصانع صواريخ لكن قد ننشئها ...وموقف لبنان في القمة العربية مرفوض»
تغيرت لهجة األمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن
نصرالله مساء أمس األول عن كلمته قبل أيام التي تفادى
فيها الحديث بشأن التوتر األميركي مع إيران.
وف ــي كلمة ألـقــاهــا لمناسبة "ي ــوم ال ـقــدس الـعــالـمــي"،
ً
رفع نصرالله سقف المواجهة عاليا مع الداخل اللبناني
ً
واإلقـلـيـمــي ،م ـهــددا بإشعال المنطقة فــي حــال تعرضت
إيران لهجوم.
ّ ً
ـداّ .إن ّ
السيد
وق ــال نـصــرالـلــه" :ليسمعني الـعــالــم ج ــي ـ
(دونالد) ترامب واإلدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون
ّ ً
جيدا أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران".
ّ ّ
وأض ـ ــاف" :ال ـح ــرب عـلــى إيـ ــران تعني أن ك ــل المنطقة
ّ
وكل ّ
ّ
ّ
األميركية في
األميركية والمصالح
القوات
ستشتعل
ّ
ُ
المنطقة ستباح ،وكل الذين تواطأوا وتآمروا سيدفعون
الثمن".
وفــي اشــارة الــى مصانع السالح اإليرانية في لبنان،
اعتبر نصرالله أنــه "إذا استمر المسؤولون األميركيون
بالسؤال عن امتالك حــزب الله مصانع صواريخ دقيقة،
فنقول لهم ،سنبدأ التأسيس لهذه المصانع ولدينا القدرة
ً
ضيفا" :بما ّأن تجارة السالح هي ّ
أهم
على التصنيع"ُ ،م
ُ ّ
سوق في العالمُ ،يمكننا أن نصنع الصواريخ ونبيعها
الخزينة".
ُ
للعالم ،وندعم ّ
وتابع" :من ّ حق المقاومة أن نمتلك أي سالح لندافع عن
ً
بلدنا علما بأنه ليس لدينا ،حتى اآلن ،أي مصانع صواريخ
ّ
دقيقة في لبنان .نحن أصدق من األميركيين ومن خل ّفهم.
ّ
أصــدق من اإلسرائيليين ومــن خلفهم .حين نقول إنــه ال
يوجد مصانع ،يعني ال يوجد مصانع".
وتــابــع" :قلنا نعم لدينا صــواريــخ دقيقة وتـطــول كل

استعراض عسكري لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية أمس األول (رويترز)

ُ
األه ــداف المطلوبة في الكيان الصهيوني .والـيــوم أعيد
على مسمع العالم :نعم لدينا في لبنان صواريخ دقيقة
وبالعدد الكافي التي تستطيع أن ُت ّ
غير وجه المنطقة .وأي
ً
سريعا وبقوة ،وسنردّ
ّ
سنرد عليه
استهداف للصواريخ،
ً
الصاع صاعا وربما أكثر".
ّ
ّ
ّ
ّ
حقيقية" ،معتبرا أن الواليات
وأشار إلى أن إيران "قوة
ّ
ّ
"تتهرب" من خوض حروب
ظل إدارة ترامب
في ً
المتحدة ّ
ّ
ّ
جديدة ،مفضلة استراتيجية العقوبات االقتصادية.
وق ــال" :واجـبـنــا هــو مــواجـهــة صفقة ال ـقــرن" التي

ّ
ّ
تاريخية".
َوصفها بأنها "جريمة
ً
ّ
وسجل نصرالله هجوما على الوفد اللبناني برئاسة
رئيس الحكومة سعد الحريري الى القمة العربية ،فاعتبره
ً
ً
"موقفا ال ينسجم مع البيان الــوزاري ،ومخالفا لتعهدات
الحكومة" .وتساءل" :أين هو النأي بالنفس؟ غير مطلوب
ّ
منك أن تحكي مثل الرئيس العراقي .بإمكانك أن تقول إن
الحكومة تنأى بنفسها ،كما كان يحصل في قمم أخرى".
ّ
وأك ــد نصرالله أن "الـمــوقــف مــرفــوض وم ــدان وال
ُيمثل لبنان".

٢٤

دوﻟﻴﺎت

دلبلا
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ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺪﻋﻢ ﺟﻮﻧﺴﻮن وﻳﺴﻲء ﻟﻤﺎرﻛﻞ ﻋﺸﻴﺔ زﻳﺎرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ّ
 rﻳﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا  rﺑﻮﻟﺘﻮن» :ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻳﻘﻮي »ﻧﺎﺗﻮ«

ّ
ﻋﺸﻴﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ّ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﺮاﻣﺐ ّأن وزﻳﺮ
ﺑﻮرﻳﺲ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ً
ﺟﻮﻧﺴﻮن ﺳﻴﻜﻮن »رﺋﻴﺴﺎ
ً
ّ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
«
ﻣﻤﺘﺎزا
ّ ً
ً
ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺘﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،ﻣﺆﻛﺪا ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى أﻧﻪ ﺳﻴﻄﻠﻖ
ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
 ١٨اﻟﺠﺎري.

ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻦ زﻳ ـ ـ ــﺎرة دوﻟـ ـ ــﺔ ﻟــﻪ
ّ
ﻟـﻠـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺘ ـﺤ ــﺪة ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ
ّ
رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي،
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ّ
ّ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
أن وزﻳﺮ
ً
ﺑــﻮرﻳــﺲ ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن ﺳـﻴـﻜــﻮن "رﺋـﻴـﺴــﺎ
ً
ّ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻔﺎ
ﻣـﻤـﺘــﺎزا " ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟـﻤــﺎي اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﻣــﻦ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ اﻟ ـﺠــﺎري ﺑﻌﺪ
إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
ً
"ذي ﺻﻦ"
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ّ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
اﻟ ـ ـ  12ﻟـﻤـﻨـﺼــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ،ﻗــﺎل
ﺗﺮاﻣﺐ ّإن "ﺑﻮرﻳﺲ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ّ
ﺟﻴﺪ.
ّ
ً
أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻤﺘﺎزا".
وﺳﻴﺼﺒﺢ ﺗﺮاﻣﺐ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺛﺎﻟﺚ رﺋﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ زﻳﺎرة دوﻟﺔ.
ً
وﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ) 54ﻋﺎﻣﺎ( أﺣﺪ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟـ"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"،
ﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ـﺤ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ ﺑﻼ
اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻓ ــﻲ  31أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ .وﻗـ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺸﺄن ﺧﺮوج ﺑﻼ
اﺗﻔﺎق ،إن "أي ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺒﻘﻲ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮوﺣﺎ" ﻹﻋﺎدة
اﻟـﺘـﻔــﺎوض ﻣــﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ
ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻻﻧﻔﺼﺎل.
ُ
"أﺣﺒﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـ ّـﺪوام.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ:
ّ
ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ،ﻟﻜﻦ
ﻻ أﻋﻠﻢ ّﻣﺎ إذا ﻛﺎن
أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ رﺟﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا وﺷﺨﺺ
ًّ
ﺟﺪا".
ﻣﻮﻫﻮب

اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎي
وﻣﻦ دون أن ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
اﻟﺸﺆون اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،أﻛﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أﻳﻀﺎ
ً
أن ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻛﺜﺮا ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺎي ﻃﻠﺒﻮا
دﻋﻤﻪ ،ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﺸﻒ أﺳﻤﺎءﻫﻢ.
وﻛـ ـ ــﺮر اﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎداﺗ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻔﺎوﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎي ﺣﻮل "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"
ً
ﻣ ــﻊ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮا أن
اﻷوروﺑ ـﻴ ـﻴ ــﻦ "ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﺳـﻴـﺨـﺴــﺮون
ﺷ ـﻴ ـﺌــﺎ" ﻷن ﻣ ــﺎي "ﺗ ــﺮﻛ ــﺖ ﻛ ــﻞ اﻷوراق
ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :ﻗ ـﻠ ــﺖ ﻟ ـﺘ ـﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـ ــﺎي أن
ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺪة أوﻻ ،وأﻋﺘﻘﺪ أن
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷوراق

ً
 ١٢ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺎي
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻫ ـ ــﺎرﺑ ـ ــﺮ ﺧ ــﻮﺿ ــﻪ
اﻟـﺴـﺒــﺎق ﻟـﺨــﻼﻓــﺔ ﺗـﻴــﺮﻳــﺰا ﻣ ــﺎي ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟ ـ ــﻮزراء ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
اﻟـ 12اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﻗﺮ ﻫﺎرﺑﺮ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻻ
ﻋ ــﻦ اﻣ ـﺘ ـﺜــﺎل اﻟـﻤـﻨـﺘـﺴـﺒـﻴــﻦ ﻟـﻠـﺤــﺰب

ﻟـﻘــﺮارات ﺣﺰﺑﻬﻢ ،ﺑــﺄن ﻓــﺮص ﻓــﻮزه
ﺿﺌﻴﻠﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "دﻳﻠﻲ
ﺗ ـﻠ ـﻐ ــﺮاف" ،إن ُﺑ ـﻌ ــﺪه ﻋ ــﻦ اﻷﺿـ ــﻮاء
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .وأوﺿﺢ:
"ﺷــﺎﻫــﺪﻧــﺎ اﻟ ــﻮﺟ ــﻮه ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﺗـﻘــﻮل
اﻷﺷﻴﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ
ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ".
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎق ،ذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت "دﻳـ ـﻠ ــﻲ

وﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،أﻋ ـﻠــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،أﻧﻪ ُ
ﺳﻴﻄﻠﻖ رﺳﻤﻴﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ـ ّـﻴ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ  18اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ﻓــﻲ
ّ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
أورﻻﻧـ ــﺪو ﺑــﻮﻻﻳــﺔ ﻓـﻠــﻮرﻳــﺪا
اﻟ ـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن ﻓ ــﺎز ﺑـﻬــﺎ ﺧ ــﻼل اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2016

اﻟﺠﺰاﺋﺮ :إﺣﺮاق ﻣﻘﺮ
ﻟﻠﺪرك ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﺷﺎب

اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ
وﻛﺘﺐ اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ ّ
"ﺗ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺮ"" :ﺳــﺄﻋ ـﻠــﻦ ﺗــﺮﺷ ـﺤــﻲ ﻟــﻮﻻﻳــﺔ
ّ
رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ  2020ﻣــﻊ اﻟﺴﻴﺪة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻴﻼﻧﻴﺎ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑـﻨــﺲ ﻓ ــﻲ  18ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺑ ــﺄورﻻﻧ ــﺪو ﻓﻲ
ﻓﻠﻮرﻳﺪا".
ّ
ُ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
وﻳﻄﻠﻖ ﺗﺮاﻣﺐ ﺣﻤﻠﺘﻪ
ّ
ّ
ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔــﻴــﺔ دﻋـ ــﻮات اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻴـﻴــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة ﻟ ـﻌ ــﺰﻟ ــﻪ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺰب
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻹﻃﺎﺣﺘﻪ.
ً
ّ
وراﻫﻨﺎُ ،ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري
ﻃ ــﺎﻗ ـ ّﺘ ــﻪ ،واﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎداﺗ ــﻪ اﻟـ ــﻼذﻋـ ــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺒﺎرز ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن،
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

َ
ّ
وﻳﺘﺼﺪر ﺑﺎﻳﺪن ،اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
ّ
ّ
ﺳـﻴـﻨــﺎﺗــﻮر ﻣ ــﺪة ﺳ ــﺖ ﺳ ـﻨــﻮات ﻗـﺒــﻞ أن
ُﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑ ــﺎراك أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ ،اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت
اﻟـ ــﺮأي ﻓــﻲ ﺻـﻔــﻮف اﻟــﺪﻳـﻤــﻮﻗــﺮاﻃـﻴـﻴــﻦ.
وﻳـ ـﻌ ـ ّـﺪ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ،ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ،
ّ ً
ً
ﻣﺘﺤﻤﺴﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺪاﻓﻌﺎ
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﺑﻮﻟﺘﻮن
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ،إن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺮﻳﺪ اﻧﺴﺤﺎب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﺳﻴﻘﻮي

ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧﺎﺗﻮ( وﻳﻌﻨﻲ
اﺣﺘﺮام ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي أﺟﺮي
ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﺎم .2016
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "دﻳﻠﻲ ﺗﻠﻐﺮاف" ﻋﻦ
ﺑــﻮﻟـﺘــﻮن ﻗــﻮﻟــﻪ" :ﻣــﺎ ﺗﻔﻀﻠﻪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﻮ أن ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻬﺞ اﻟــﺬي ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺸﻌﺐ وﺗﻨﺴﺤﺐ
ﻣـ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ .إﻧ ـ ــﻪ درس
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻦ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ".
وأﺿﺎف" :أﻋﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻠــﻒ ﺷ ـﻤ ــﺎل اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪا
ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ﻗﻮﻳﺔ
وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ".
)ﻟﻨﺪن ،واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ،ﻟﻴﻞ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ـ ـ اﻟﺴﺒﺖ ،ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ
ﺳﻴﺪي ﻣﺒﺎرك اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﺛﺮ
ﻣﻘﺘﻞ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺪرك ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻏﺎﻣﻀﺔ.
وذﻛﺮ ﻣﻮﻗﻊ "ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ" اﻹﺧﺒﺎري ،وﻣﻮﻗﻊ
ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻟﻮﻃﻦ" ،أن ﺳﻜﺎن
ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﻣﺒﺎرك أﺣﺮﻗﻮا
ً
"ﻣﻘﺮا ﻟﻠﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ اﻟﻄﺎرف اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  430ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا
ﺷﺮق اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ﻫﻨﺪوراس :إﺿﺮام اﻟﻨﺎر
ﺑﻤﺪﺧﻞ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺑﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻨﻐﺮﻳﻼ
ﺗـ ـ ـﻠـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاف" ،أن وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﺳــﺎﺟــﺪ ﺟــﺎوﻳــﺪ ،وﻫــﻮ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺎي،
ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ أوروﺑﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ  31أﻛﺘﻮﺑﺮ ،وﻟﻮ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق.

ّ
وﺟﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن،
ﺑﺴﻨﻐﺎﻓﻮرة،
ﺷﺎﻧﻐﺮﻳﻼ"
ـﻮار
ـ
ﺣ
"
ﻣﻨﺘﺪى
ـﺎم
ـ
ﻣ
أ
ﻛﻠﻤﺔ
ﻓــﻲ
ّ
أﻣـ ــﺲ ،اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎدات ﻟـﻠـﺼـﻴــﻦ ،ودﻋ ــﺎﻫ ــﺎ إﻟ ــﻰ "اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋﻦ
ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول اﻷﺧﺮى" دون أن ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ.
وﻏﺪاة ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﻗﺎل ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ،إن ﺑﻜﻴﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ،ودﻋﺎ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻵﺳﻴﻮﻳﻴﻦ إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺷﺪد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻮﻻﻳﺎت

اﻷﺳﺪ ﻳﻘﺼﻒ »ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ« ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻗﻒ إﻃﻼق ﻧﺎر ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إد ﻟ ــﺐ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑــﺎ ﻟـﺴـﻜــﺎن ،ﻗﺼﻔﺖ
ﻗ ــﻮات اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﺴ ــﻮري ﺑ ـﺸــﺎر اﻷﺳ ــﺪ أﻣــﺲ
اﻷول ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺷﻴﺮ
ﻣﻐﺎر ﻓــﻲ رﻳــﻒ ﺣﻤﺎة ﺑﻌﺪة ﻗــﺬاﺋــﻒ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ،
وﺣﻘﻘﺖ إﺻــﺎﺑــﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺷــﻮﻫــﺪ اﻟﺪﺧﺎن
ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ داﺧﻠﻬﺎ.
وأﻛـ ــﺪت ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ أن اﻟـﻘـﺼــﻒ ﻟﻢ
ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ أﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ أو ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﺤﺔ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺬاﺋﻒ ﻗﺪ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل ﻓﻲ
ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﺮﻳﻒ ﺣﻤﺎة.
وﻣ ــﻊ ﺗ ـﻌــﺮض ﻧـﻘـﻄــﺔ اﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤــﺬﻛــﻮرة
ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻗــﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﺛــﻼث ﻣــﺮات ﻓﻲ 29
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ و 4و 12ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري ،أرﺳﻞ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣ ـﻜــﻮﻧــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـ ــﻮات ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻧـﻘـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ داﺧ ــﻞ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  50ﻣﺪرﻋﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود.
وﺗﺘﻮزع  12ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ" ﺑﺈدﻟﺐ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
وﻗ ــﻒ إﻃ ــﻼق اﻟ ـﻨــﺎر ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺳﺘﺎﻧﺔ
واﺗ ـﻔــﺎق إردوﻏـ ــﺎن وﺑــﻮﺗـﻴــﻦ ﻓــﻲ  17ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﻮﺗﺸﻲ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ
اﻟﺴﻼح ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻓﻲ إدﻟﺐ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ.
وﻓــﻲ اﺗـﺼــﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،أﺑﻠﻎ
إردوﻏﺎن ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻗﻒ إﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ﻓﻲ إدﻟﺐ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﻘﺘﻞ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ً
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻧﺒﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ

اﻟﺴﻮدان» :اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«
ّ
ﻳﺘﺤﺪى »اﻟﻌﺴﻜﺮي«

ً
ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه
ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﻠﻮﻳﺢ" ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ّ
اﻟﺴﻮدان ﺑﻔﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم
أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺨﺮﻃﻮم
ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺒﺎره أﻧﻪ "أﺻﺒﺢ
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﺜﻮار"،
أﻋﻠﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ "ﻗﻮى اﻋﻼن
اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
أﻣﺲ" ،أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺆدي ﺻﻼة
اﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻻﻋﺘﺼﺎم
ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم وﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺪن
اﻟﺴﻮدان" .وﻛﺎن "اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي" ّ
وﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ
ً
ﺣﺎزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،ﻣﺤﺬرا
ﻣﻦ ﺧﺮوج اﻟﺜﻮرة ﻋﻦ
ﺳﻠﻤﻴﺘﻬﺎ ،واﺗﻬﻢ "ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻨﻔﻠﺘﺔ" ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺗﺨﺺ "ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ
ً
اﻟﺴﺮﻳﻊ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن "ﻣﻴﺪان
اﻻﻋﺘﺼﺎم أﺻﺒﺢ ﺧﻄﺮا
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﺜﻮار".

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺤﻴﻲ أﺣﺪ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻗﻮات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮرادو اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ )روﻳﺘﺮز(
ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧ ــﻪ "ﻣــﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ّ
ﺟﺪ ًا اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ّ
ﺟﻴﺪ ﺣﻴﻦ
ّ
ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻃﺮف واﺣﺪ ﻛﻞ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ".
وﺧﻼل زﻳﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬه ،ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﻤﻠﻜﺔ إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﺮي ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺸﺎرﻟﺰ.
وﻟﻢ ﻳﺪرج ﻟﻘﺎء ﻣﻊ دوﻗﺔ ﺳﺎﺳﻜﺲ
ﻣـﻴـﻐــﺎن ﻣــﺎرﻛــﻞ ،زوﺟ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻫ ــﺎري.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟـﺘــﻲ وﺿـﻌــﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻣــﺎﻳــﻮ ﻃـﻔــﻼ ﻫﻮ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ وراﺛ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮش
اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ ،اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺪت ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺧــﻼل
ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ،ﺧ ـ ــﻼل ﺣـﻤـﻠـﺘــﻪ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  ،2016ﻻﺗ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت
ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ وﻣﻌﺎداة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣـ ــﺎرﻛـ ــﻞ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻬ ــﺪت ﺑــﺎﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ
ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴـﺘــﻪ آﻧ ـ ــﺬاك ﻫ ـﻴــﻼري
ﻛـﻠـﻴـﻨـﺘــﻮن ،وﻗــﺎﻟــﺖ إﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟــﻰ ﻛـﻨــﺪا إذا ﻓﺎز
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻗﺎل" :ﻣﺎذا
ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﻗــﻮل؟ ﻟﻢ أﻛــﻦ أﻋــﺮف أﻧﻬﺎ
ﺷﺮﻳﺮة" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺪورﻫــﺎ اﻟﻤﻠﻜﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا".
وﺳـﻴـﺘــﻢ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ ﺑـﺤــﺚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﻟﻨﺪن ﺧﻼل
زﻳـ ــﺎرة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻷرﺑ ـﻌــﺎء
ﺑ ـﻤ ــﺮاﺳ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮرﺗ ـﺴ ـﻤ ــﻮث )ﺟ ـﻨ ــﻮب
ّ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻧﻜﻠﺘﺮا( ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى
واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻹﻧﺰال اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ  6ﻳﻮﻧﻴﻮ
.1944
وﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻣ ــﻦ ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻨــﻮرﻣــﺎﻧــﺪي ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر اﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل آﺧـ ــﺮ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻣﺼﺮ» :ﻓﺴﺎد اﻷوﻗﺎف« إﻟﻰ »اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت«
واﺳﺘﻨﻔﺎر ﻓﻲ »اﻟﺰراﻋﺔ«
●

ً
ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻒ
ﻃﻔﻼن ﻓﻲ ﺑﺴﺘﺎن ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻋﻘﺮﺑﺎت ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ أﺳﺮﺗﻬﻤﺎ
إدﻟﺐ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ﺑﺸﺄن
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺗﻴﻦ وإردوﻏﺎن ،إذ أوﺿﺢ أﻧﻪ
ﻳــﺮى أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺘﺎل ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ وأﻧﻘﺮة
ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ" ،ﻻﺣﻈﻨﺎ أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ".
ً
وﻗ ـ ـﺘـ ــﻞ ﻧـ ـﺤ ــﻮ  950ﺷـ ـﺨـ ـﺼ ــﺎ ﺛ ـﻠ ـﺜ ـﻬ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ .ووﻓﻖ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺻﺪ اﻟـﺴــﻮري ،ﻓــﺈن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺘﻠﻰ
ً
ً
 288ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺿﻤﻨﻬﻢ  67ﻃﻔﻼ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻐﺎرات

ً
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﻒ
اﻟﺒﺮي ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
إدﻟــﺐ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻤـﺠــﺎورة .ووﺛــﻖ اﻟﻤﺮﺻﺪ
ً
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻘﺘﻞ  369ﻣﻘﺎﺗﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ 204
ً
ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺟﻬﺎدﻳﺔ
أﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي واﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت،
ً
ﻛﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ  269ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻗﻮات
اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﻨﺼﺮة ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺻﺪ ﺗﻘﺪم ﻗــﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ رﻳﻒ
ﺣـﻤــﺎة اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﺧــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ وﻓﻖ اﻟﻤﺮﺻﺪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ً
ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  22ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  10أﻃﻔﺎل.

ً
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺧــﻼل
ّ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮق اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺗﺨﻮض واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ ﺻﺮاﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺗﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ
اﻟﺼﻴﻦ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ،وﺷـﺒــﻪ اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة اﻟـﻜــﻮرﻳــﺔ ،وﻣﻀﻴﻖ
ﺗﺎﻳﻮان.

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

أﺣــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ ﺻ ــﺎدق ،أﻣــﺲ،
ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﻼء ﻋـﻠــﻰ أراﺿ ــﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮزارة اﻷوﻗﺎف ،واﻟﻤﺘﻬﻢ
ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻫﻴﺌﺔ
اﻷوﻗﺎف ،ورﺋﻴﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻣﺘﻬﻢ
آﺧــﺮ ،إﻟﻰ "اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت" ،ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻰ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  336ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و66
أﻟﻔﺎ و 400ﺟﻨﻴﻪ.
ﻓـ ــﻲ اﻷﺛ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء ،أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ وزارة
اﻟﺰراﻋﺔ اﻻﺳﺘﻨﻔﺎر أﻣﺲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
دودة اﻟ ـﺤ ـﺸــﺪ اﻟ ـﺨــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻇ ـ ـﻬ ـ ــﺮت ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﻒ ،وﺗ ـ ـﻬـ ــﺪد
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟــﺰراﻋـﻴــﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ،
إذ أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣـﺒـﻴــﺪات اﻵﻓــﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻌﻬﺪ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
واﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت
أﻣﺲ ﺧﻄﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺪودة اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪد اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻷﻛﺒﺮ دوﻟﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن.
وﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ أول إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻛﻮم أﻣﺒﻮ ﺑﺄﺳﻮان،
ﺑﺄﺣﺪ ﺣﻘﻮل اﻟﺬرة اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻔ ــﻮر أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴــﺪات
ﺑﺎﻟﻮزارة ﺧﻄﻮات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺔ،

وأوﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻊ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،واﻟﺬي
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺰرﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻌــﺎد
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮل
ورﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ـ ــﺮات ،ﺛ ـ ــﻢ ﺑـ ــﺪء
اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪات
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎل اﻟﺪودة.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺬر ﻧ ـﻘ ـﻴ ــﺐ
اﻟــﺰراﻋ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺳـﻴــﺪ ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ ﻣ ــﻦ أن
دودة اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺨﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
أﺧﻄﺮ اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻹﻧﺘﺎج
اﻟ ــﺰراﻋ ــﻲ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺬرة واﻟﻘﻄﻦ ،داﻋﻴﺎ اﻟﻰ ﺿﺮورة
اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪي ﻟ ـﻬــﺬه اﻵﻓـ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ دودة اﻟـﺤـﺸــﺪ ،ﺗـﺸــﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ اﻟـ ــﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟ ــﺰراﻋ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﻣ ــﻊ إﻋـ ـ ــﺪاد ﺧــﺎرﻃــﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋ ــﺎﺟـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻵﻓ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـﺒــﻞ
اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎر ﻟـ ـ ــﻼﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎء ﻣ ــﻦ
اﺳﺘﻌﺪادات اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟـﻤـﺒــﺎرك ،ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻷﻣـ ـﻨ ــﻲ وﺗ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﺰﻫــﺎت
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﺎل ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ
اﻟـﻤـﺤـﺘـﻔـﻠـﻴــﻦ ،أﻛ ــﺪ ﻋـﻀــﻮ اﻟــﺪﻓــﺎع
ﻋﻦ ﻣﺘﻬﻤﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ "أﻧﺼﺎر
ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس" ﻋﻠﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أن

اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷــﺎﻫــﺪ واﻗ ـﻌــﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ
وﺗ ـﺴ ـﻠــﻢ اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ اﻟ ـﺘــﺎﺳــﻊ ﻫـﺸــﺎم
ﻋﺸﻤﺎوي ،اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗـ ـﻤـ ـﺴ ــﻚ إﺳـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﻞ ،ﺧ ــﻼل
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ  213ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﺑــﺄن أي إﺟ ــﺮاء ﺗﺘﺨﺬه
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻬﻢ ،وأي
إﺟ ـ ــﺮاء ﻓ ــﻲ ﻏـﻴـﺒـﺘــﻪ ﻳ ـﺼــﻢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻄــﻼن ،وﺗــﺪﺧــﻞ
ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺆﻛﺪ أﻧﻪ
ﻟ ـﻴــﺲ ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ أي ﻣـﺴـﺘـﻨــﺪ رﺳـﻤــﻲ
ﻳـﺨــﺺ اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ ،ﻣ ـﺸــﺪدا ﻋـﻠــﻰ أن
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺴﺘﻨﺪ رﺳﻤﻲ،
وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎم.
وﺻـﻤــﻢ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋـﻠــﻰ إﺣـﻀــﺎر
اﻟـ ـﻜ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺮات اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﻮاﻗ ـﻌ ــﺔ
ﺗـﻔـﺠـﻴــﺮ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ أﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة،
وﻛ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮات اﻟـﻤـﺘـﺤــﻒ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺣ ـﺘــﻰ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺎت،
ﻣـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﻛ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺮات
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓ ــﻲ ﻧـﻄــﺎق
واﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻏ ـﺘ ـﻴ ــﺎل وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
واﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮﻧ ــﻲ اﻟـ ــﺬي
ﻗ ــﺎم ﺑــﺈﺟــﺮاﺋــﻪ ﻣــﻊ أﺣ ــﺪ إﻋــﻼﻣـﻴــﻲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮي ،ﻋ ـﻘــﺐ
اﻟﺤﺎدث.

أﺿﺮم ﻣﺤﺘﺠﻮن اﻟﻨﺎر،
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ إﻃﺎرا ﻟﻠﺴﻴﺎرات،
ﻓﻲ ﺑﻮاﺑﺔ دﺧﻮل اﻟﺴﻔﺎرة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻴﻐﻮﺳﻴﻐﺎﻟﺒﺎ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻫﻨﺪوراس ،ﺧﻼل ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﺿﺪ ﻣﺮاﺳﻴﻢ أﺻﺪرﻫﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺧﻮان أورﻻﻧﺪو
ﻫﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ،ﻳﻘﻮل ﻣﻨﺘﻘﺪوه
إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺧﺼﺨﺼﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .واﻧﺪﻓﻊ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﺻﻮب اﻟﺴﻔﺎرة
ﺑﻌﺪ أن ﻓﺮﻗﺘﻬﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ رﻏﻢ أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﻢ
اﻟﻤﺒﻨﻰ .وﻫﺘﻒ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن
"اﻟﺤﺜﺎﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" ﺧﺎرج
اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣﺮاﺳﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.

ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺣﻔﺘﺮ

اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﺑﻰ،
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ،اﻟﻤﺸﻴﺮ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ.
وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻟﻴﺒﻴﺔ ّ
ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣﻦ ﺣﻔﺘﺮ ،أن اﻷﺧﻴﺮ ﺳﻌﻰ
ﻹﻗﻨﺎع ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻔﺮوض
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ.

ةديرجلا
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رياضة
أزرق الناشئين يختتم تدريباته اليوم

باختصار
المال يستقبل
األنصاري والمجمد

ارتياح في الجهاز الفني لمستوى الالعبين
حازم ماهر

يكشف الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني للناشئين تحت 16
سنة ،بقيادة المدرب إبراهيم
عبيد ،عن القائمة التي ستغادر
إلى معسكر تركيا يوم ً 7
الجاري ،والتي تضم  28العبا.

يـخـتـتــم مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
للناشئين تحت  16سنة لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ت ــدريـ ـب ــات ــه ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
الملعب الـفــرعــي السـتــاد جابر
األحـ ـم ــد ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ــى
من االستعدادات لبطولة غرب
آسيا ،التي يستضيفها األردن
خالل الفترة من  1إلى  12يوليو
ال ـم ـق ـب ــل ،ع ـل ــى أن يـ ـغ ــادر وف ــد
الفريق يــوم السابع من الشهر
الـ ـج ــاري إلـ ــى ت ــرك ـي ــا ،لـلــدخــول
ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ــي م ـع ـس ـك ــر ت ــدري ـب ــي
يستمر حـتــى  27مـنــه ،عـلــى أن
يخوض  4مباريات تجريبية،
تم تحديد مباراتين منهما مع
الـمـنـتـخــب ال ـع ـمــانــي الـشـقـيــق،
وجـ ـ ــار ال ـب ـح ــث عـ ــن م ـب ــارات ـي ــن
أخريين.
وتم االتفاق داخل الجهازين
ا لـ ـفـ ـن ــي واإلداري عـ ـل ــى م ـنــح
الالعبين راحة مدة أربعة أيام،
اب ـ ـتـ ــداء م ــن وقـ ـف ــة ع ـي ــد ال ـف ـطــر
الـ ـمـ ـب ــارك ،وهـ ـن ــاك ت ــوج ــه إلــى
إج ــراء تــدريــب يــوم غــد فــي حال
جاء عيد الفطر يوم األربعاء.
اختيار القائمة
ومـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مــن
المقرر أن يكشف الجهاز الفني
عــن القائمة التي ستشارك في

جانب من التدريب األول لمنتخب الناشئين
الـمـعـسـكــر ال ـتــركــي م ــن الـجـهــاز
الفني بقيادة الـمــدرب إبراهيم
عـبـيــد خ ــال ال ـســاعــات القليلة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وال ـ ـتـ ــي س ـت ـض ــم 28
العبا من أصل  36وقع االختيار
عليهم.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـتـ ـص ــري ــح س ــاب ــق
لـمــدرب المنتخب ،فــإن القائمة

ال ـتــي سـتـضــم  28الع ـبــا سيتم
االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا إلـ ــى م ــا بعد
انتهاء المعسكر التركي وبطولة
غرب آسيا ،وذلك في منافسات
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى لتصفيات
ك ــأس آس ـيــا ،الـتــي يستضيفها
األردن أي ـض ــا خـ ــال سـبـتـمـبــر
المقبل ،على أن يتم ضم العبين

ً
فـ ــي أضـ ـي ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،ووفـ ـق ــا
ل ـل ـظ ــروف الـ ـت ــي ق ــد يــواج ـه ـهــا
الفريق.
وم ـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،تـسـيـطــر
حالة من االرتياح على الجهاز
الفني للمنتخب ،نظرا للحالة
ال ـم ـع ـنــويــة ال ـمــرت ـف ـعــة لـجـمـيــع
الالعبين دون استثناء ،والتي

انعكست بالطبع على مستواهم
ف ــي ال ـتــدري ـبــات ال ـتــي خضعوا
ً
لـهــا م ــؤخ ــرا ،وبــال ـتــالــي تنفيذ
تعليمات الجهاز الفني بالحرف
الواحد.
التركيز على النواحي الفنية
و مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن ي ـش ـه ــد
الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــر ال ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ت ــركـ ـي ــز

ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ع ـلــى ال ـنــواحــي
الفنية والتكتيكية مع مواصلة
ال ـت ــدري ـب ــات ال ـبــدن ـيــة ،لــوصــول
الالعبين إلى المستويين الفني
والبدني المأمولين قبل انطالق
بطولة غــرب آسـيــا ،التي يعول
عليها الجميع لتجهيز الفريق
لتصفيات كأس آسيا.

قلفا عرباوي  3مواسم مقابل  650ألف دوالر النكاس يقترب من «سلة األخضر»
●
جابر الشريفي

مدرب برتغالي يقترب لتولي قيادة الفريق األول لكرة القدم
●

محمد الفضلي

أعلن النادي العربي مساء أمس األول تعاقده
مع صانع األلعاب السوري الدولي يوسف قلفا
لالنضمام الى الفريق االول لكرة القدم بالنادي
دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
وعلمت "الـجــريــدة" أن عقد قلفا يمتد ثالثة
مواسم مقابل  650الف دوالر تسدد على دفعات.
ويعتبر قلفا هــو المحترف االول لالخضر
منذ الموسم الماضي الذي شهد حرمان النادي
من التعاقدات بعد عقوبة من االتـحــاد الدولي
لكرة القدم.
وتسعى لجنة الكرة في النادي الى ابرام عدة
صـفـقــات مــع العـبـيــن ع ــرب واج ــان ــب ،وتـفــاوض
ً
حاليا العبين محليين ابرزهم ثنائي القادسية

محمد خليل ومحمد الفهد ومدافع النصر المعار
من القادسية محمد خالد.
وعلمت "الجريدة" كذلك ان لجنة الكرة
اقتربت كثيرا من اعــان تعاقدها مع
م ــدرب برتغالي الجنسية ليتولى
ت ــدري ــب االخـ ـض ــر خ ـل ـفــا ل ـل ـســوري
ح ـســام ال ـس ـيــد ،إذ ق ـطــع ال ـطــرفــان
ً
شوطا كبيرا في المفاوضات وبات
ً
االتفاق على بنود العقد وشيكا،
وتـ ـحـ ـي ــط ال ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات س ــري ــة
كــام ـلــة ب ـع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن هــويــة
المدرب حرصا على سير عملية
ال ـم ـفــاوضــات وخ ــوفــا م ــن دخ ــول
احد االندية المنافسة طرفا فيها.

يوسف قلفا

تدريبات الساحل تنطلق  20يوليو
●

أحمد حامد

حــدد جهاز الـكــرة فــي الساحل  20يوليو المقبل،
ً
مــوعــدا النـطــاق تــدريـبــات الفريق األول لكرة القدم،
على أن يكون المعسكر الخارجي عقب عيد األضحى
المبارك.
وكان الساحل نجح في حسم تأهله للدوري الممتاز
قبل عــدة جــوالت من ختام منافسات دوري الدرجة
ً
األولى ،بعدما حل وصيفا خلف اليرموك.
وقال المدير الفني للفريق عبدالرحمن العتيبي،
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن الـســاحــل يتطلع لظهور ق ــوي في
ً
الــدوري الممتاز ،مشيدا بدعم إدارة الكرة ومجلس
إدارة الساحل فيما يخص توفير كل ما يلزم الفريق

ً
استعدادا للموسم الجديد .وأضاف أن إدارة النادي
نجحت في حسم  5صفقات بالتعاقد مع السنغاليين
أوس ـي ـنــو ،وجـ ــون نـ ــداي ،والـبــرازيـلـيـيــن كونتينو،
وسيلفا ،إلى جانب اإليفواري تيتيه.
وبـ ّـيــن أن التعاقد المبكر مــع المحترفين مؤشر
إيجابي لتفادي سلبيات الموسم الماضي ،وليكون
هناك متسع من الوقت لتحقيق االنسجام الــازم مع
بقية الالعبين .وأب ــدى مــدرب الساحل ثقته بجميع
العبي الساحل س ــواء كــانــوا محترفين أو محليين،
وقدرتهم على تقديم مستوى مميز بين كبار المسابقة.
وشدد العتيبي على أهمية إعالن رزنامة الموسم
الـجــديــد ب ـصــورة نهائية ،ليتسنى لــأنــديــة توفيق
أوضاعها ،بما يتناسب مع هذه الرزنامة.

علمت "الـجــريــدة" أن إدارة النادي
ال ـع ــرب ــي دخ ـل ــت ف ــي م ـف ــاوض ــات مع
ً
المدرب الوطني خالد النكاس ،خلفا
للمدرب الـســوري يبرم خوجاجيان،
لتولي مهمة تدريب الفريق األول لكرة
ً
السلة استعدادا لمنافسات الموسم
المقبل.
والنكاس ليس غريبا على األخضر،
ً
ً
ً
إذ ع ـمــل س ــاب ـق ــا مـ ــديـ ــرا ف ـن ـيــا لسلة
األخ ـ ـضـ ــر مـ ــن خ ـ ــال االش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
جميع مــدربــي الـعــربــي فــي الـمــراحــل
ً
ً
السنية ،كما عمل أيضا مدربا للفريق
األول مدة موسم واحد فقط.
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن
إدارة ال ـعــربــي اق ـتــربــت م ــن الـتــوقـيــع
ً
مع النكاس ،ال سيما أنه قبل مبدئيا
فــي الـفـكــرة ،إذ عــرضــت عليه اإلدارة
أيضا اإلشراف على جميع المدربين

في اللعبة ،الى جانب تولية مهمة
تدريب الفريق األول.
ي ــذك ــر أن مـ ـ ــدرب األخـ ـض ــر فــي
الموسم الماضي ،السوري يبرم
خ ــوج ــاج ـي ــان ،اق ـت ــرب ه ــو اآلخ ــر
مـ ــن تـ ــدريـ ــب ف ــري ــق ال ـنــاش ـئ ـيــن
بنادي القادسية ،حيث
سبق أن درب الفريق
نفسه خالل مواسم
سابقة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــى
األخـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــى
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر
م ـ ـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
المتميزين خالل
ا ل ـف ـتــرة المقبلة
للدخول بقوة في
ال ـم ـن ــاف ـس ــة خ ــال
خالد النكاس
الموسم المقبل.

ً
 ...وسعيد مدربا لفريق «الطائرة»
أسندت إدارة نــادي الساحل
م ـه ـم ــة تـ ــدريـ ــب الـ ـف ــري ــق األول
للكرة الطائرة بالنادي للمدرب
الوطني خالد سعيد في الموسم
ً
الجديد ،خلفا للمدرب السابق
التونسي علي الرايسي.
وتعتبر هذه التجربة األولى
ً
ل ـخــالــد س ـع ـيــد مـ ــدربـ ــا ،بـعــدمــا
عمل عدة مواسم مساعد مدرب
م ــع فــريــق ال ـســاحــل ،وك ــان ــت له
ب ـص ـمــات واض ـح ــة م ــع الـفــريــق
خالل الفترة الماضية.
من جانبه ،أكــد مدير اللعبة

مالك الـعـنــزي ،أن ادارة النادي
اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت ال ـ ـج ـ ـهـ ــازيـ ــن ال ـف ـن ــي
واالداري ل ـق ـطــاع ا لـلـعـبــة على
ال ـن ـح ــو الـ ـت ــال ــي ،خ ــال ــد سـعـيــد
ً
ً
م ـ ــدرب ـ ــا ،وغ ــان ــم ف ــاي ــز م ـشــرفــا
للفريق األول ،والــوطـنــي جابر
ً
ق ــاس ــم مـ ــدربـ ــا ،وس ــال ــم مـحـمــد
ً
م ـشــرفــا ل ـفــريــق ال ـش ـبــاب تحت
 18سنة.
وأض ـ ــاف ال ـع ـنــزي أن مهمة
مدير قطاع الناشئين أسندت
إلى صالح الحارثي ،إضافة إلى
ً
اعتماد سعدون الشمري مشرفا،

ً
والتونسي خالد الضاوي مدربا
ل ـفــري ـقــي ال ـنــاش ـئ ـيــن ت ـح ــت 15
سنة واالشـبــال تحت  13سنة،
ومــواطـنــه التونسي مـهــدي بن
ً
ن ــور م ــدرب ــا لـلـبــراعــم تـحــت 13
سنة مدرسة اللعبة.

اإلعداد مطلع أغسطس
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن وض ـ ـ ــوح
ال ــرؤي ــة بــالـنـسـبــة لـقـطــاع لعبة
ً
الكرة الطائرة مبكرا يعتبر من
االشـ ـي ــاء االي ـج ــاب ـي ــة ،وخ ـطــوة

جـيــدة على الطريق الصحيح،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ح ـ ـتـ ــى يـ ـتـ ـمـ ـك ــن ج ـم ـيــع
الـ ـمـ ــدربـ ـيـ ــن م ـ ــن وض ـ ـ ــع خ ـطــط
مستقبلية جيدة لفترة اإلعداد.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن خـ ـط ــة إعـ ـ ــداد
الـ ـف ــري ــق االول س ـت ـب ــدأ مـطـلــع
أغ ـس ـطــس ال ـم ـق ـبــل ،م ـعــربــا عن
أمـلــه أن يظهر الـســاحــل بشكل
أفضل ،وأن يتمكن الفريق األول
من الصعود إلى الدوري الممتاز
في الموسم المقبل.

مجلس منتخب في اتحاد اليد برئاسة بو مرزوق

ً
ً
الهاجري نائبا للرئيس والعدواني أمينا للسر وباقر للصندوق
اختارت الجمعية العمومية
التحاد كرة اليد مجلس إدارة
جديدا لقيادة دفة االتحاد في
الدورة المقبلة ،2023-2019
مكونا من تسعة أعضاء،
برئاسة الفريق متقاعد ناصر
بومرزوق.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية

●

محمد عبدالعزيز

انتخبت الجمعية العمومية
غ ـيــر ال ـع ــادي ــة الت ـح ــاد كـ ــرة ال ـيــد،
ال ـتــي ع ـقــدت الـخـمـيــس الـمــاضــي،
بحضور  15عضوا ،بينما تغيب
ممثل نــادي القرين ،مجلس إدارة
جــديــدا لــاتـحــاد ل ـلــدورة المقبلة
 2023-2019م ـك ــو ن ــا م ــن تسعة
أعـضــاء ،برئاسة الفريق متقاعد
ناصر بومرزوق وشبيب الهاجري
نائبا للرئيس ،وقــائــد العدواني
امينا للسر ،وفيصل بــاقــر امينا
للصندوق ،وعبدالله الذياب نائبا
ألمين السر ،ومشعل القبندي نائبا
ألمين الصندوق ،وعضوية كل من
محمد الحميدي ومحمد العازمي
ومحمد المطيري.
وأشرف على االنتخابات اللجنة
المكلفة مــن قبل االت ـحــاد الــدولــي
للعبة ،برئاسة المستشار حسين
فتحي وحضور مبارك القحطاني.
وطبقا للنظام األساسي سيتم

اسـتـكـمــال بــاقــي أع ـض ــاء مجلس
اإلدارة لـلــوصــول ال ــى  11عضوا،
بانتخاب عضوين في أول اجتماع
للجمعية العمومية لالتحاد ،على
أن يكونا من األندية غير الممثلة
في مجلس اإلدارة الحالي.

عدد األصوات
وطبقا للنظام األساسي الجديد
لالتحاد ،الــذي ينص على انه في
حالة وجود مرشح واحد على أي
منصب البد أن يحصل على نصف
عــدد أصــوات الجمعية العمومية
زائد واحد للفوز بالمنصب ،لذلك
ج ـ ــرت ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ــوي ــت خ ــال
االجتماع على جميع المرشحين 9
في مجلس اإلدارة الجديد لالتحاد.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
بومرزوق على  13صوتا ،ونائبه
ش ـب ـيــب الـ ـه ــاج ــري ( 14ص ــوت ــا)،
وأمين السر قايد العدواني (،)13
وأمين الصندوق فيصل باقر (،)14

ونائب أمين السر عبدالله جاسم
( ،)14ونائب أمين الصندوق مشعل
القبندي ( ،)14واألع ـضــاء محمد
المطيري ( ،)13ومحمد الحميدي
( ،)13ومحمد العازمي (.)14

بوسكندر :ثقة الجمعية
من جانبه ،بارك أمين سر نادي
كاظمة يوسف بوسكندر لرئيس
وأع ـض ــاء مـجـلــس إدارة االت ـحــاد
الجديد الفوز والحصول على ثقة
أعضاء الجمعية العمومية ،متمنيا
لهم التوفيق في إدارة االتحاد في
الفترة المقبلة ،لما فيه مصلحة
اللعبة.
وأك ـ ـ ــد ب ــوس ـك ـن ــدر أن مـجـلــس
اإلدارة س ـي ــدع ــوه لـعـقــد جمعية
عـمــومـيــة غ ـيــر ع ــادي ــة ،النـتـخــاب
عضوين مكملين لمجلس اإلدارة
في أقرب فرصة ،متمنيا التوفيق
للجميع.

استقبل د .صقر المال
نائب المدير العام لهيئة
الرياضة لقطاع الرياضة
التنافسية العب نادي
القادسية ومنتخب الكويت
ً
والمحترف حاليا في نادي
الفيصلي السعودي فهد
األنصاري والعب نادى
القادسية سعود المجمد
في مكتبه.
وأشاد المال بمسيرة
الالعبين المشرفة خالل
الفترة الماضية سواء على
صعيد االندية أو المنتخب
الوطني ،وأثنى على
التجربة االحترافية للنجم
فهد األنصاري في صفوف
أندية الفيصلي واالتحاد
ً
التي قدم فيها نموذجا
ً
مشرفا لالعب الكويتي في
ً
المالعب السعودية ،متمنيا
ً
له التوفيق دائما.

خليل يناقش مع األندية
إنشاء شركات تجارية

عقد األمين العام التحاد
الكرة د .محمد خليل
ً
اجتماعا مساء الخميس
الماضي بمقر االتحاد ،مع
ممثلي األندية الرياضية
بحضور مدير التراخيص
باالتحاد فيصل الهارون،
وذلك من أجل إلقاء الضوء
على كيفية إنشاء شركات
تجارية تابعة لألندية
إلدارة وممارسة كرة القدم،
ً
سعيا إلنشاء رابطة إدارة
دوري المحترفين في
المستقبل القريب.

الترجي احتفظ بلقب
أبطال إفريقيا
أطلق الحكم الغامبي باكاري
ً
غاساما صافرته معلنا فوز
فريق الترجي التونسي على
ضيفه الوداد البيضاوي
المغربي في إياب الدور
النهائي لمسابقة دوري
أبطال إفريقيا في كرة
القدم ،بعد لقاء توقف بعد
نحو ساعة ونصف ساعة
الحتجاجات محورها تقنية
المساعدة بالفيديو في
التحكيم "في أيه آر".
وشهدت المباراة سلسلة
أحداث طرحت العديد من
عالمات االستفهام ،إذ
توقفت بعد نحو ساعة على
انطالقها بعيد إلغاء هدف
للوداد في الشوط الثاني،
عادل به النتيجة التي كان
ً
الترجي متقدما بموجبها
في الشوط األول (-1صفر).
وفي نهاية المطاف ،انسحب
العبو الوداد من الملعب ،قبل
أن يطلق غاساما صافرته
لتبدأ احتفاالت الترجي
باحتفاظه باللقب والتتويج
في المسابقة للمرة الرابعة.
(أ ف ب)

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي
بخالص العزاء إلى العب
المنتخب الوطني ونادي
ك ــاظـ ـم ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق ج ـم ــال
يـ ـعـ ـق ــوب لـ ــوفـ ــاة والـ ــدتـ ــه،
و عـ ـ ـض ـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق رائـ ـ ــد
ال ــزع ــاب ــي ل ــوف ــاة خــال ـتــه،
وحارس المنتخب الوطني
ون ـ ــادي ال ـكــويــت الـســابــق
خالد الفضلي لوفاة عمه،
رحم الله الفقداء وغفر لهم
وأ سـكـنـهــم فسيح جناته،
وألـ ـ ـه ـ ــم أهـ ـلـ ـه ــم وذوي ـ ـهـ ــم
الصبر والسلوان" ...إنا لله
وإنا إليه راجعون".

26
رياضة
«الروضان» تختتم اليوم
َ
بنهائيي الكبار والبراعم
ةديرجلا
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ُيسدل الستار اليوم على
منافسات دورة المرحوم
عبدالله مشاري الروضان
الرمضانية لكرة القدم بإقامة
المباراة النهائية لمسابقتي
الكبار والبراعم.

ُ
تـ ـخـ ـتـ ـت ــم الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة الـ ـ ـ ـ ـ 40
االستثنائية ل ــدورة المرحوم
ع ـب ــدال ـل ــه م ـ ـشـ ــاري الـ ــروضـ ــان
الرمضانية لـكــرة الـقــدم اليوم
األح ــد بــإقــامــة نـهــائـ َـيــي الكبار
والـبــراعــم على صــالــة الشهيد
ف ـهــد األح ـم ــد بــالــدع ـيــة ،وذل ــك
تحت رعاية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد.
وتـمـيــزت الـنـسـخــة الحالية
بـمـنــافـســات قــويــة ،س ــواء على
م ـس ـتــوى ال ـك ـب ــار أو ال ـب ــراع ــم،
فــي ظــل ات ـســاع قــاعــدة األنــديــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج،
ً
خصوصا من المنطقة العربية،
ب ـخ ــاف اس ـت ـق ـطــاب مـجـمــوعــة
من أفضل العبي كرة الصاالت
من شتى انحاء العالم ،لتقديم
وجـبــة كــرويــة دسـمــة لجمهور
الدورة.
وكـ ــانـ ــت ال ـل ـج ـن ــة الـمـنـظـمــة
ع ـن ــد ح ـس ــن ال ـ ـظـ ــن ،ك ـعــادت ـهــا
دائما ،بجلب أساطير ونجوم
العالم للمشاركة في مباريات
"تحدي النجوم" االستعراضية،
إذ حـ ـض ــر الـ ـنـ ـج ــم اإليـ ـط ــال ــي
فرانشيسكو تــو تــي والساحر
الـنـيـجـيــري اوكــوت ـشــا ،إضــافــة
الى النجم البرتغالي المعتزل
لويس فيغو وأفضل العب في
ال ـعــالــم  2018ال ـك ــروات ــي لــوكــا
م ــودري ـت ــش ،ب ـخــاف الـثـنــائــي
ال ـب ــرازي ـل ــي األس ـ ـطـ ــوري كــافــو

وفــال ـكــاو ،والـثـنــائــي المصري
حازم إمام ووائل جمعة.
وشـ ـه ــدت م ـن ــاف ـس ــات ال ـي ــوم
ال ـ ـس ـ ــادس والـ ـعـ ـش ــري ــن ع ـب ــور
"الف ــات ــزا" إل ــى نـصــف الـنـهــائــي
بـتـغـلـبــه ع ـلــى ف ــري ــق ال ـمــرحــوم
عبداللطيف الفضالة بركالت
ال ـتــرج ـيــح ب ـعــد ان ـت ـهــاء الــوقــت
األصلي بالتعادل بهدفين لكل
فــريــق ،وس ـجــل ثـنــائـيــة الفــاتــزا
تـيـتــون وس ــال ــم فـيـصــل ،بينما
س ـج ــل ل ـل ـف ـضــالــة كـ ــل مـ ــن ب ــدر
المنصور وخافيير.
وتــألــق ح ــارس الف ــات ــزا علي
زم ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي رك ـ ـ ـ ــاتال ـت ــرج ـي ــح
ل ـيــرجــح ك ـفــة ف ــري ـق ــه ،ويـقـصــي
الفضالة من ربع النهائي بعدما
ك ــان مــرشـحــا ب ـقــوة للمنافسة
على اللقب.
فــي الـمـبــاراة األخ ــرى ،تغلب
فــريــق الـخـلـيــج لـلـكــابــات على
"فروج ريبابلك" بهدفين مقابل
هــدف ،وسجل للفائز مشاري
الضبيبي وفامبيتا ،وللخاسر
حمزة اشكناني.

لقب البراعم بين الفراعنة
وسترايكرز
ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــدل بـ ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ــم فـ ــري ـ ـقـ ــي
الـفــراعـنــة واسـتــرايـكــرز الستار
عـلــى النسخة الـتــاسـعــة ل ــدورة
ال ــروض ــان لـلـبــراعــم ،الـتــي تقام
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جانب من منافسات األدوار قبل النهائية لدورة الروضان
ع ـلــى ه ــام ــش ال ـن ـس ـخــة  40من
عمر ال ــدورة عندما يتواجهان
في النهائي اليو م.
االثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة م ــن 
ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـب ـق ــى ال ـع ـن ــوان
األبـ ـ ـ ـ ــرز لـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـف ــراعـ ـن ــة
ال ــذي ــن يـبـحـثــون ع ــن لـقــب أول،
و"س ـ ـتـ ــراي ـ ـكـ ــرز" الـ ـط ــام ــح إل ــى
ال ـت ـتــويــج م ــن ج ــدي ــد ف ــي إط ــار
استكمال الفريقين لمشوارهما
الحافل خالل األدوار األولى.
ويطمح العبو الفريقين إلى
تسجيل أسمائهم بــأحــرف من
نـ ــور ف ــي س ـج ــل أبـ ـط ــال ب ــراع ــم
ال ــروض ــان الـ ــذي نــالــه م ــن قبل

ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـكـ ــويـ ــت وأك ــاديـ ـمـ ـي ــة
حسن أبــل وإسبانيا واالبطال
واكاديمية سترايكرز واليوسف.
ووفقا لمستوى الفريقين في
الـمــواجـهــات الماضية يصعب
التكهن بهويه الفائز إال أن االهم
هو أن عشاق الدورة على موعد
م ــع وج ـب ــه دس ـم ــة م ــن اإلث ـ ــارة
والندية والمتعة الكروي ة.
وتـضــم قائمة الـفــراعـنــة زيد
عــاء ،وكريم عبدالنبي ،وأدهم
ع ـ ـم ـ ــرو ،ورف ـ ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـلـ ــي ،وع ـم ــر
أحـ ـم ــد ،وأحـ ـم ــد بـ ـه ــاء ،وسـيــف
االسـ ـ ــام عـ ــاء وم ـح ـمــد خــالــد،
على الجانب االخر تضم كتيبة

«الكويتية» تختتم فعاليات دورة الهاجري لكرة القدم

يوسف الجاسم مع نجل المرحوم الكابتن فهد الهاجري

اختتمت نقابة العاملين بالخطوط الجوية
الكويتية والشركات التابعة لها مساء الخميس
الماضي دورة المرحوم الكابتن فهد الهاجري
الرمضانية لخماسيات كرة القدم الصاالت في
نسختها الثالثة عشرة لعام  ،2019تحت رعاية
وحضور رئيس مجلس اإلدارة يوسف الجاسم
وعـلــى ش ــرف مـحــافــظ الـفــروانـيــة الـشـيــخ فيصل
الحمود.
وقالت "الكويتية" في بيان صحافي أمس ،إنه
ً
حضر الفعالية أيضا الرئيس التنفيذي للشركة
المهندس كامل العوضي ،وعــدد مــن قياداتها،
وق ــام الجاسم بتكريم أصـحــاب الـمــراكــز األولــى
الفائزين في الدورة.
ً
وتم تغيير اسم الدورة تجسيدا ألسمى معاني
الوفاء والعرفان لمسيرة المرحوم الكابتن فهد
الهاجري وإسهاماته وإنجازاته وبصماته في
م ـجــال ال ـتــدريــب وال ـط ـيــران بــالـخـطــوط الـجــويــة
الكويتية لسنوات أفنى فيها عمره لخدمة الطائر
األزرق أثناء أداء مهامه الوظيفية المنوط بها
عـلــى أكـمــل وج ــه حـتــى وفــاتــه بمملكة البحرين
الشقيقة.
وعلى هامش ال ــدورة ،قــال الجاسم" :يسرني
أن أحضر في هذه األمسية المباركة في الشهر

الفضيل التي أقامتها مشكورة نقابة العاملين
في الخطوط الكويتية والشركات التابعة لها،
ولما كــان لـلــدورة من حسن تنظيم من النقابة،
وما هو مميز فيها أنها جمعت روح المنافسة
ً
بين موظفي الشركة كعادتها السنوية خصوصا
في األيــام المباركة من العشر األواخــر من شهر
رمـضــان ،وأتـشــرف برعاية تلك ال ــدورة بصفتي
ً
رئـيـســا لمجلس اإلدارة لـمــا لـهــا مــن مضامين
ومعاني تحفز الموظفين على مزيد من العطاء
ً
وأيضا الترابط فيما بينهم.
وأضــاف "يسعدني أن تحمل هــذه الــدورة في
نسختها الثالثة عشرة ا ســم المرحوم الكابتن
فهد الـهــاجــري ،وأتـمـنــى أن تستمر تلك ال ــدورة
في السنوات المقبلة وهي تحمل اسمه ،والذي
افتقدناه فــي الخطوط الجوية الكويتية حيث
كان رحمه الله أحد الطيارين الكفوئين المميزين
في الشركة.
وتــابــع أن "تـلــك ال ــدورة تـعــزز مفهوم الترابط
والـ ـت ــاح ــم ب ـي ــن أبـ ـن ــاء وم ـن ـت ـس ـبــي "ال ـكــوي ـت ـيــة"
وااللتقاء الرياضي بالروح الرياضية المعهودة،
وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــروح ال ـط ـي ـب ــة ال ـ ـتـ ــي سـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ــدورة
والمباريات النهائية فــي أج ــواء حملت معاني
األلفة والمحبة والود بينهم".

تغريم كليبيرز إلشادة مدربه بالنجم لينارد
أعلنت رابطة دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين أمس األول فرض غرامة مالية
بحق ن ــادي لــوس أنجلس كليبيرز ،على
خـلـفـيــة إش ـ ــادة م ــدرب ــه دوك ري ـف ــرز بنجم
تورونتو رابتورز كواهي لينارد الذي تشير
تقارير الى اهتمام الفريق بالتعاقد معه.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ــراب ـ ـطـ ــة فـ ــي بـ ـي ــان الـ ـ ــى أن
"كليبيرز فرضت عليه غرامة مالية بقيمة
 50ألــف دوالر لمخالفته قــواعــد التواصل
مــع الــاعـبـيــن" ،موضحة أن هــذه العقوبة
"تــأتــي فــي أعـقــاب تصريحات حديثة عبر
شاشات التلفزة أدلى بها (مدرب كليبيرز)
دوك ريفرز بشأن العب تورونتو رابتورز
كواهي لينارد".
وقارن ريفرز هذا األسبوع عبر شبكة "إي
إس بي إن" األميركية ،بين لينارد والنجم
األسطوري لكرة السلة مايكل جوردان الذي
توج مع شيكاغو بولز بلقب الدوري ست
مرات في التسعينيات من القرن الماضي.
وقال ريفرز" :لينارد هو الالعب األقرب

إل ــى جـ ـ ــوردان ،ثـمــة ال ـعــديــد م ــن الــاعـبـيــن
ال ـك ـب ــار اآلخـ ــريـ ــن ،ل ـي ـب ــرون (ج ـي ـم ــس) هو
ظ ــاه ــرة ،وك ـ ــاي دي (ك ـي ـفــن دورانـ ـ ـ ــت) هو
ظــاهــرة ،لينارد ليس ج ــوردان ،لكنه أكثر
العب يشبهه".
وساهم لينارد الذي انضم الى تورونتو
في العام الماضي قادما من سان أنتونيو
سبيرز ،بإيصال تورونتو هذا الموسم الى
نهائي ال ــدوري للمرة األولــى في تاريخه،
وتـمـكــن راب ـت ــورز فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى من
السلسلة النهائية الخميس على أر ضــه،
من الفوز على غولدن ستايت ووريرز بطل
الموسمين الماضيين بنتيجة ،109-118
ويستضيف المباراة الثانية األحد.
وأش ــارت تقارير صحافية الــى اهتمام
أندية عدة أبرزها كليبيرز وغريمه في لوس
أنجلس فريق ليكرز ،بالتعاقد مع لينارد
( 27عاما) ،السيما أنه سيصبح العبا حرا
بنهاية الموسم الحالي مــع انتهاء عقده
مع تورونتو.

دوك ريفرز

سترايكرز عبد الجليل حسين،
وعبدالله خليفة ،وراكان مشعل،
وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز عـ ـبـ ـي ــد ،وع ـل ــي
وسـ ـم ــي ،وع ـم ــر س ـي ــد ،وأح ـمــد
الصاوي ،وأحمد حسن ومحمد
الشمري.

الصيفي« :الروضان» تثبت
دائما أنها األفضل
وأبـ ــدى ع ــدي الـصـيـفــي نجم
السالمية والمنتخب األرد ن ــي
إعجابه بــدورة الــروضــان التي
تحظى بتنظيم رائــع واهتمام
ً
جماهير وإعالمي كبير ،مضيفا

أن دورة الــروضــان مــع كــل عام
جـ ــديـ ــد تـ ـثـ ـب ــت أن ـ ـهـ ــا األفـ ـض ــل
ب ـت ـط ــوره ــا ال ـه ــائ ــل وال ـم ــذه ــل،
ومؤكدا انه يحرص دائما على
اصـ ـطـ ـح ــاب أبـ ـن ــائ ــه ل ـم ـتــاب ـعــة
فعالياتها.
وأكـ ـ ــد ال ـص ـي ـفــي أن الـ ـ ــدورة
كعادتها تتفوق على نفسها مع
كل عام جديد ،مبينا ان النسخة
 40جـ ــاء ت اسـتـثـنــائـيــة بعدما
شهدت  4مباريات مثيرة للحلم،
السيما مع استقطاب الكرواتي
م ــودريـ ـت ــش ال ـم ـت ــوج ب ـجــائــزة
افضل العب في العالم.
وب ـ ـ ّـي ـ ــن أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ت ـش ـهــد

مـ ـن ــافـ ـس ــة قـ ــويـ ــة السـ ـيـ ـم ــا فــي
األدوار اإلقصائية حيث ال مجال
للخطأ ،موضحا أنه غير راض
عن مستوى الفرق األردنية في
مشاركتها بالنسخة الحالية،
إذ إن األردن يمتلك العديد من
الالعبين الممميزين والقادرين
عـ ـل ــى الـ ـظـ ـه ــور ب ـش ـك ــل أف ـض ــل
والـ ــدخـ ــول ب ـج ــدي ــة ف ــي س ـبــاق
الـمـنــافـســة ،وه ــو مــا لــم يحدث
في النسخة الحالية ،متمنيا أن
تكون مشاركتهم المقبلة أكثر
إيجابية.

ً
خالد جالل يبدأ مهمته رسميا مع الزمالك

يختتم الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك
بـقـيــادة خــالــد ج ــال ال ـيــوم ،األح ــد ،اسـتـعــداداتــه
ل ـمــواج ـهــة حـ ــرس الـ ـح ــدود ال ـم ـق ــرر إق ــام ـت ــه غــدا
االث ـن ـي ــن ،ف ــي ال ـل ـق ــاء ال ـم ــؤج ــل م ــن األس ـب ــوع
الثالثين للدوري المصري.
وكان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى
منصور أعـلــن مـســاء أمــس األول تشكيل
الجهاز الفني الجديد لخالفة السويسري
كريستيان غ ــروس ،وض ــم كــا مــن خالد
ج ـ ـ ــال م ـ ــديـ ـ ــرا فـ ـنـ ـي ــا ،ونـ ـبـ ـي ــل م ـح ـم ــود
م ــدرب ــا ع ــام ــا ،وت ــام ــر عـبــدالـحـمـيــد
وأم ـي ــر عــزمــي مـجــاهــد مــدربـيــن
مـ ـس ــاع ــدي ــن ،وخـ ــالـ ــد م ـتــولــي
م ــدرب ح ــراس مــرمــى مؤقتا
لـحـيــن ت ــواج ــد أي ـمــن طــاهــر
في منصب مدرب الحراس،
ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة ت ـع ــاق ــده مــع
االتحاد السكندري.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،رفـ ــض
م ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــى م ـ ـن ـ ـصـ ــور
االتـهــامــات الموجهة
ل ـ ــه ب ـس ـب ــب ط ــري ـق ــة
رحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل غ ـ ـ ـ ـ ــروس،
م ـ ــؤك ـ ـ ًـدا أنـ ـ ــه ق ــام

بتكليف المترجم الخاص بالمدير الفني للفريق
السويسري بــاالتـصــال بــه مــن أجــل تكريمه قبل
رحيله عن الفريق.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ــرت ـ ـضـ ــى م ـ ـن ـ ـصـ ــور أن
غـ ــروس ،س ــوف يـحـصــل عـلــى قيمة
المستحقات المالية ا لـخــا صــة به،
مـتـمـنـيــا ل ــه ال ـتــوف ـي ــق ف ــي مـهـمـتــه
الجديدة.
وأش ــار إلــى أن الـصــورة التي تم
وض ـع ـه ــا لـ ـغ ــروس ع ـل ــى ص ـف ـحــات
برامج التواصل االجتماعي لإلشارة
إلى أنه تم رحيله بطريقة مهينة
مـ ــن سـ ـت ــاد ب ـت ــروس ـب ــورت
عـ ـق ــب م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة اإلن ـ ـتـ ــاج
الحربي ،والتي انتهت
بــالـتـعــادل اإليـجــابــى
بـ ـه ــدف ل ـك ــل ف ــري ــق،
ف ــي ال ـل ـقــاء الـمــؤجــل
بينهما من الجولة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،31ل ـ ـي ـ ـسـ ــت
صـحـيـحــة ،م ـشـ ً
ـددا
ع ـل ــى أنـ ـه ــا صـ ــورة
قــديـمــة ل ـغــروس مع
خالد جالل
الفريق األبيض.

غياب كيفن دورانت يتواصل بسبب اإلصابة
أكـ ــد سـتـيــف ك ـيــر م ـ ــدرب غ ــول ــدن سـتــايــت
ووريرز ،أمس األول ،تواصل غياب نجمه كيفن
دورانت المصاب وعدم مشاركته في المباراة
الثانية ضمن الدور النهائي لدوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،وأن خسارة المباراة
األول ــى ضــد تــورونـتــو راب ـتــورز لــن تــدفــع إلى
التسرع في إعادته إلى أرض الملعب.
وأب ـعــدت إصــابــة فــي ربـلــة ال ـســاق اليمنى
دورانت عن المباريات الست األخيرة لفريقه،
وتحديدا منذ المباراة الخامسة ضد هيوستن
روكتس في نصف نهائي المنطقة الغربية.
وفي غيابه ،حسم الفريق السلسلة ( ،)2-4قبل
أن يكستح بورتالند ترايل باليزرز في نهائي
الـمـنـطـقــة -4ص ـف ــر ،ويـبـلــغ الـنـهــائــي ليخسر
المباراة األولــى ضد مضيفه تورونتو -118
 109الخميس.
وقبل المباراة الثانية التي تقام مساء اليوم
على ملعب تورونتو أيضا ،أكد ووريرز بطل
الموسمين الماضيين والباحث عن لقبه الرابع
في آخر خمسة مواسم ،أن دورانت ،الذي بلغ

معدل تسجيله في األدوار اإلقصائية "بالي
أوف" هــذا الموسم  34,2نقطة ،سيغيب عن
صفوفه للمباراة الثانية.
وقــال كير "كيفن لــن يلعب الـيــوم مــن شبه
المستحيل بالنسبة إليه أن يلعب".
وي ــأم ــل دوران ـ ــت ( 30ع ــام ــا) الـ ــذي اخـتـيــر
أفضل العب في الدور النهائي في الموسمين
الماضيين ،أن يتمكن من العودة إلى صفوف
ال ـفــريــق وم ـســاعــدتــه ع ـلــى ال ـت ـتــويــج باللقب
للموسم الثالث تواليا ،السيما أنه سيصبح
فــي نهاية الموسم العبا حــرا النتهاء العقد
الذي يربطه مع غولدن ستايت.
ولـ ــم ي ـق ــدم ك ـيــر أي ج ـ ــدول زم ـن ــي مـتــوقــع
ً
لـعــودة دوران ــت ،مــؤكــدا أنــه "الي ــزال يتحسن،
عندما يصبح جاهزا للعب سيلعب .هذه هي
مقاربتنا" ،مشددا على ضرورة أن يشارك في
تمرين كامل على األقل قبل العودة.
وأكد المدرب أن خسارة المباراة األولى لن
تدفع الجهاز الفني للتسرع في إعادة دورانت،
موضحا "هو ال يعاني ألما في الركبة أو أمرا

كيفن دورانت

ما في الكاحل ،وقادر على اللعب رغم الوجع.
إصابته معقدة .تجدد اإلصابة في ربلة الساق
سيعني نهاية موسمه".

فيدرر «قياسي» ونادال «مثالي» في «روالن غاروس»

فيدرر

أضاف السويسري روجيه
فيدرر رقما قياسيا إلى
سجله الـنــاصــع في
عودته إلى بطولة
روالن غـ ـ ـ ــاروس
الفرنسية ،ثانية
البطوالت الكبرى
فــي كــرة المضرب،
وب ـل ــغ ال ـ ــدور ال ــراب ــع بــرف ـقــة حــامــل
ال ـل ـق ــب اإلسـ ـب ــان ــي رافـ ــايـ ــل نـ ـ ــادال،
بـيـنـمــا ضـمـنــت ال ـيــابــان ـيــة نــاومــي
أوساكا بقاءها في صــدارة ترتيب
المحترفات.
وفي أبرز مباريات الدور الثالث
الـجـمـعــة ،أص ـبــح ف ـيــدرر المصنف
ثالثا أول العب يخوض  400مباراة
في بطوالت الغراند سالم ،وفاز على
الـنــرويـجــي كــاسـبــر رود  3-6و1-6
و ،)8-10( 6-7بـيـنـمــا ت ـفــوق ن ــادال

الثاني على البلجيكي دافيد غوفان
 ،6-4 ،3-6 ،1-6و.3-6
واحـتــاج السويسري ( 37عاما)
ال ـ ــى ن ـح ــو س ــاع ـت ـي ــن و 14دق ـي ـقــة
ل ـم ــواص ـل ــة م ـ ـشـ ــواره ف ــي ال ـب ـطــولــة
الفرنسية التي يعود إليها للمرة
األولى منذ .2015
وتوج فيدرر بلقب روالن غاروس
مــرة واحــدة في مسيرته المرصعة
بـ 20لقبا كبيرا (رقم قياسي) ،وذلك
ع ــام  2009عـلــى حـســاب الـســويــدي
روبن سودرلينغ الذي كان قد جرد
فــي طريقه الــى النهائي ن ــادال من
لقب احتكره ألربعة أعوام متتالية
بــإقـصــائــه مــن ال ــدور الــرابــع فــي 31
مايو .2009
وبـ ــات ف ـي ــدرر أك ـب ــر الع ــب يبلغ
دور الـ 16في البطولة منذ اإليطالي
ن ـي ـكــوال بـيـيـتــرانـجـلــي ب ـطــل روالن

غ ــاروس مــرتـيــن ،وال ــذي حـقــق ذلــك
عام  1972عن عمر  38عاما.
وسيالقي فيدرر في ثمن النهائي
األرجنتيني ليوناردو ماير الفائز
على الفرنسي نيكوال ماهو 6-7 ،6-3
( 4-6 ،)3-7و.)3-7( 6-7

نادال يتخطى غوفان
إلــى ذلــك ،تخطى ن ــادال الباحث
عن تعزيز رقمه القياسي في "روالن
غـ ـ ـ ـ ــاروس ،وإحـ ـ ـ ـ ــراز ل ـق ـب ـهــا ل ـل ـمــرة
الـ ـ ــ ،12عـقـبــة غــوفــان الـمـصـنــف ،27
في ساعتين و 49دقيقة ،وتصدى
لـ ـمـ ـح ــاولـ ـت ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة بـ ـع ــد ف ـ ــوزه
بالمجموعة الثالثة.
وبعدما تمكن البلجيكي من كسر
إرسال نادال في المجموعة الثالثة
والتقدم  ،4-5وحسمها لصالحه في

الشوط التالي من أول فرصة أتيحت
لـ ــه ،لـيـخـســر نـ ـ ــادال أول مـجـمــوعــة
ل ــه ف ــي "روالن غـ ـ ــاروس" م ـنــذ ربــع
نهائي .2018
ل ـكــن "ال ـ ـمـ ــاتـ ــادور" عـ ــاد وف ــرض
إي ـق ــاع ــه ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة،
وفــاز بها رافعا سجله المذهل في
"روالن غاروس" الى  89فوزا مقابل
خسارتين فقط.
وبلغ الدور الرابع ايضا الياباني
ك ـ ــي نـ ـشـ ـيـ ـك ــوري الـ ـس ــاب ــع بـ ـف ــوزه
الصعب جــدا على الصربي السلو
دييري الحادي والثالثين  4-6و7-6
( )8-6و 3-6و 6-4و ،6-8فــي مباراة
اسـتـغــرقــت  4ســاعــات و 29دقـيـقــة،
ليلتقي في الــدور المقبل الفرنسي
بنوا بير الفائز على اإلسباني بابلو
كارينيو بوستا  2-6و 6-4و-7( 6-7
 )1قبل انسحاب األخير.

وأدى حـلــول ال ـظــام ال ــى توقف
مباراتين ،األولــى بين السويسري
ستانيسالس فافرينكا والبلغاري
غريغور ديميتروف مع تقدم األول
 )5-7( 6-7و ،)4-7( 6-7والثانية بين
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــادس والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرب ـ ـ ــي ف ـي ـل ـي ــب
كرايينوفيتش ،والنتيجة  5-7و3-6
و 5-5في المجموعة الثالثة.

منافسات السيدات
ولدى السيدات ،خرجت التشيكية
كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية
مــن ال ــدور الـثــالــث بخسارتها أمــام
الكرواتية بترا مارتيتش  6-3و،6-3
مــا سـمــح ألوســاكــا بـضـمــان البقاء
ف ــي صـ ــدارة تـصـنـيــف الـمـحـتــرفــات
ب ـص ــرف ال ـن ـظــر ع ــن نـتـيـجـتـهــا في

روالن غ ــاروس ،علما بأنها بلغت
الخميس الدور الثالث بفوز صعب
على البيالروسية فيكتوريا أزارنكا
المصنفة أولى عالميا سابقا.
وت ــواج ــه مــارت ـي ـتــش ف ــي الـ ــدور
الـمـقـبــل اإلس ـتــون ـيــة كــايــا كــانـيـبــي
التي تغلبت بدورها على الروسية
فيرونيكا كــودرمـيـتــوفــا  6-4و3-6
و-6صفر.
وف ــي م ـب ــاراة مــاراتــون ـيــة لـثــاث
ساعات و 18دقيقة ،تغلبت الالتفية
أنــاس ـتــازيــا سـيـفــاسـتــوفــا الـثــانـيــة
عشرة على البلجيكية إيليز مرتنز
المصنفة  20بثالث مجموعات 7-6
( )7-3و 4-6و ،9-11لتالقي التشيكية
ماركيتا فودروسوفا الفائزة على
اإلسبانية كارال سواريز  4-6و.4-6
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ميسي :أفتقد كريستيانو ألنه
كان يجعل الليغا أكثر أهمية
ذكر ليونيل ميسي ،نجم
المنتخب األرجنتيني ونادي
برشلونة ،أن البرتغالي رونالدو
كان يجعل بطولة الليغا أكثر
أهمية ،لما يملكه من قيمة
فنية وإمكانات هائلة.

اعترف النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
بأنه يفتقد اللعب ضد البرتغالي كريستيانو
رونالدو في الدوري اإلسباني ،ألنه كان يجعل
المنافسة "أكثر أهمية".
ورغـ ـ ــم أن ـ ــه أك ـ ــد أن ـ ــه ال ت ــرب ـط ــه أي عــاقــة
شخصية بــرونــالــدو ،أقــر ميسي بأنه عندما
يلتقيان في مباراة أو حفل تسليم جوائز تكون
األجـ ــواء جـيــدة بينهما ،وذل ــك خ ــال مقابلة
أجراها نجم برشلونة اإلسباني والمنتخب
األرجنتيني لمحطة "فوكس سبورتس راديو"
في األرجنتين.
وأكــد أنــه يفتقد رونــالــدو في الليغا قائال:
"كان يجعل ريال مدريد أكثر أهمية وأكثر قوة،
سبق وقلت في بداية الموسم أن ريال مدريد
سيفتقد كــريـسـتـيــانــو" ال ــذي انـتـقــل الصيف
الماضي إلى يوفنتوس اإليطالي.
وت ــاب ــع" :العـ ــب م ـثــل كــريـسـتـيــانــو يفتقده
أي ف ــري ــق ،ه ــو العـ ــب يـمـنـحــك  50ه ــدف ــا في
الـمــوســم" ،مــؤكــدا أن الليغا اإلسـبــانـيــة كلها
تفتقد النجم البرتغالي ،إذ يعتبر أن "وجود
افـ ـض ــل ال ــاعـ ـبـ ـي ــن" ي ـج ـع ــل ال ـب ـط ــول ــة "أك ـث ــر
أهـمـيــة" ،مضيفا" :ال نـعــرف بعضنا البعض
شخصيا ،وال تربطنا أي عالقة ،نلتقي فقط
في المباريات وحفالت توزيع الجوائز ،وتكون
حينها األجواء جيدة بيننا".

عالقته مع نيمار
وأبرز ميسي أيضا أنه تربطه عالقة جيدة
بزميله السابق في البرشا البرازيلي نيمار،
العب باريس سان جرمان ،كاشفا أنه ونيمار
واألوروغوائي لويس سواريز لديهم مجموعة
على تطبيق "وات ـســاب" تحمل اســم "الثالثة
القادمون من أميركا الجنوبية".
وأقــر ميسي بأنه يفتقد زميليه السابقين
ف ــي بــرش ـلــونــة أن ــدري ــس إنـيـيـسـتــا وتـشــافــي
هــرنــانــديــز ويـفـتـقــد ال ـف ـتــرة ال ـتــي لـعــب فيها

معهما ،مبينا انه يفتقد "طريقة اللعب
وكيفية مواجهتنا كــل م ـبــاراة ،وكيف
كـنــا نـبــدأ ال ـم ـبــاراة ونـحــن عـلــى يقين
من الفوز".
ولتكرار إنجازات الفريق في تلك
الفترة ،أشــار ميسي إلى ضرورة
"وجود الكثير من األشياء ،مثل
م ــدرب كــالـمــديــر الـفـنــي حينها
بيب غوارديوال (.")2012-2007
وأردف " :ه ــو مـ ــدرب مبهر
كان لديه الالعبون المناسبون
لفكره وفلسفته ،بيب ظل يفعل
نـفــس األم ــر وم ــازال ــت ال ـفــرق التي
يدربها مميزة ،لكنه لم يفعل قط ما فعله
معنا في برشلونة بالعبين مبهرين أيضا،
فهو درب بايرن (ميونيخ) واآلن السيتي
(مانشستر سيتي) ،ولكن لم يصل قط لما
كنا نحن عليه بفضل العبين مبهرين مثل
تشافي وإنييستا وبوسكيتس ،وسط ملعب
كان يستحوذ على الكرة بنسبة ."%90
وعــن بطولة كــوبــا أمـيــركــا ،الـتــي تشارك
فيها األرجنتين ،وتنطلق بالبرازيل في
 14يونيو المقبل ،أبــرز ميسي األجــواء
الـجـيــدة فــي معسكر الـفــريــق ،معترفا
ب ــرغـ ـبـ ـت ــه فـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز مــع
المنتخب قبل انتهاء مسيرته ،متابعا:
"إذا لم يكن األمر كذلك فإن المحاولة
في كل وقت ممكن لن تجعلني أشعر بأنني
أهدرت أي فرصة".
مــن ناحية أخ ــرى ،أشــار ميسي إلــى أنــه ال
يعلم مــا إذا كــان سيتمكن مــن المشاركة في
مونديال قطر  ،2022قائال" :ال أعرف ،فمازال
هناك الكثير من الوقت .أنا اآلن في حالة بدنية

ميسي خالل تدريبات التانغو
جيدة لكني فــي ســن ال ــ 32عاما (العمر الــذي
سيكمله هــذا الشهر) ال أعــرف كيف ستسير
األمور .قد تحدث الكثير من االشياء من اآلن
وح ـتــى ال ـمــونــديــال ،أتـمـنــى أال ات ـع ــرض ألي
إصــابــة خطيرة ،وأن أستمر فــي حالة بدنية
جيدة واواصل اللعب".

وعما يفكر في فعله عقب االعتزال ،أقر ميسي
بأنه يتمنى مد مسيرته "أطول وقت ممكن .أنا
أشعر بالقليل مــن الـخــوف مما سيحدث بعد
االعتزال ،ال أعرف ما الذي سأفعله ال أفكر في
شــيء ،أحــب مــا أقــوم بــه منذ طفولتي وأعشق
كرة القدم ،لطالما كانت حياتي مرتبطة بكرة

نيمار يعود لتدريبات بيريزو يؤيد فلسفة االستحواذ

السيليساو

أع ـ ـ ــرب الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي لـمـنـتـخــب
ب ــاراغ ــواي لـكــرة ال ـقــدم ،األرجنتيني
إدواردو ب ـيــريــزو ،عــن ثـقـتــه بـقــدرتــه
على الدفع بعملية "انتقال تدريجي"
في أسلوب لعب "األلبيروخا" خالل
بطولة كوبا أميركا  2019التي تنطلق
بــال ـبــرازيــل ف ــي  14يــونـيــو ال ـج ــاري،
ب ـهــدف تمكين الـفــريــق مــن "صـنــاعــة
اللعبة" ال انتظار الخصوم في الخلف.
وق ـ ــال الـ ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي ،في
مؤتمر صحافي ،أمــس األول" ،أحــب
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـم ـب ــاراة م ــن خــال
فلسفة االستحواذ على الكرة".
وأق ــر بــأنــه يـعــول عـلــى خـطــة لعب
 ،4-3-3لكنه أكد أنه قد يغيرها أثناء
ً
بطولة كــوبــا أمـيــركــا ،وفـقــا ألسلوب
لعب الخصوم.
وأكـ ـ ــد أن م ـن ـت ـخ ـبــات األرج ـن ـت ـيــن
وكولومبيا وقطر ،خصوم فريقه في
دور الـمـجـمــوعــات بــالـبـطــولــة" ،فــرق
جيدة جدا" ستتطلب "مستوى عاليا
جدا من التنافسية".
وذكـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي أن
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـع ــى ل ـت ـح ـق ـي ـقــه
عـلــى ال ـمــدى الـبـعـيــد ق ـيــادة منتخب

عاد النجم نيمار لتدريبات منتخب البرازيل
استعدادا لبطولة كوبا أميركا ،وذلك في مران
مـغـلــق الـجـمـعــة ش ــارك فـيــه نـجــم بــاريــس ســان
جرمان بشكل طبيعي.
وك ـ ــان ن ـي ـمــار ي ـخ ـضــع ل ـم ـتــاب ـعــة م ــن جــانــب
اختصاصي عالج طبيعي منذ الثالثاء الماضي
بسبب آالم في الركبة اليسرى .ونشر االتحاد
ال ـبــرازي ـلــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أم ــس االول ،ص ــورا
لمران للمنتخب يظهر فيها نيمار ،وشارك
فيه  19العبا من الـ 23الذين تم استدعاؤهم
لخوض البطولة.
و مــن ا لـمـقــرر أن يكتمل معسكر الفريق
بــان ـض ـمــام الـ ـح ــارس أل ـي ـســون والـمـهــاجــم
فيرمينو اللذين شاركا أمس مع فريقهما
ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام
توتنهام في مدريد.
ي ــذك ــر أن مـنـتـخــب ال ـب ــرازي ــل ي ـخ ــوض ال ـثــاثــاء
المقبل مباراة ودية امام نظيره القطري في إطار
االستعدادات لـ "كوبا أميركا" التي تستضيفها
األراضي البرازيلية من  14يونيو الجاري حتى
 7يوليو المقبل.

نيمار

فياريال يجدد عقد
مدربه كاليخا
أعلن فياريال المنافس في الدوري اإلسباني لكرة القدم ،تمديد
عقد مدربه خافي كاليخا مدة عامين.
وك ــان كاليخا تـعــرض لإلقالة مــن منصبه كـمــدرب للفريق في
ً
العاشر من ديسمبر الماضي ،لكنه عاد إلى النادي بعد  50يوما
ليخلف المدرب السابق للفريق لويس غارسيا.
وجاءت عودته إلى الفريق لتشهد فوز فياريال بعشر مباريات
من  23خاضها تحت قيادته ،كما أنه تمتع بدعم كبير من رئيس
النادي فرناندو رويغ.
ويأتي تعيين كاليخا كمدرب بصفة دائمة للفريق ،بعد األخبار
التي ربطت فياريال بالتعاقد مع كيكيه سيتيان ،الــذي رحل عن
تدريب ريال بيتيس.
وخالل  88مباراة خاضها كاليخا في تدريب فياريال ،فاز بـ 35
مباراة وتعادل  24وخسر .29
وكان كاليخا لعب لفياريال مدة سبع سنوات ،حيث ساعد الفريق
على الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام .2006
(د ب أ)

بيريزو

بـ ــاراغـ ــواي لـلـتــأهــل ل ـمــونــديــال قطر
.2022
وق ـ ـ ـبـ ـ ــل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل،
سيخوض منتخب باراغواي وديتين:
أمـ ـ ــام ه ـ ـنـ ــدوراس ف ــي ال ـخ ــام ــس مــن
ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،وأمـ ـ ــام غــوات ـي ـمــاال
بعدها بأربعة أيام.
(إفي)

ً
ألونسو مدربا
لرديف ريال
سوسيداد
الونسو
تولى نجم كرة القدم اإلسباني
السابق تشابي ألونسو ،منصب
ال ـمــديــر ال ـف ـنــي لـلـفــريــق ال ــردي ــف
بنادي ريال سوسيداد.
وأعلن ريال سوسيداد امس
تعيين ألونسو العــب ليفربول

اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي وري ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلسـ ـب ــان ــي وب ـ ــاي ـ ــرن م ـيــون ـيــخ
األلماني مدربا جديدا للفريق
الرديف بالنادي.
وقضى ألونسو اربعة أعوام
فــي ســوس ـيــداد خ ــال مسيرته

االح ـت ــراف ـي ــة ق ـبــل ان ـت ـقــالــه إلــى
ليفربول في .2004
واستهل ألونسو مسيرته في
عالم التدريب ،بتولي مسؤولية
فــر يــق الناشئين تـحــت  13عاما
في ريال مدريد.

ساري أبلغ تشلسي رغبته في تدريب يوفنتوس
أش ــارت تـقــاريــر صحافية أمــس إلــى أن
اإليـطــالــي ماوريتسيو س ــاري أبـلــغ إدارة
فريقه تشلسي اإلنكليزي ،الذي قاده هذا

ساري مدرب تشلسي

الموسم للتتويج بلقب مسابقة ا لــدوري
األوروبـ ـ ــي "ي ــوروب ــا ل ـيــغ" ف ــي ك ــرة ال ـقــدم،
رغـبـتــه بــالــرحـيــل وال ـع ــودة إل ــى إيـطــالـيــا،
حيث يتوقع أن يتولى تدريب يوفنتوس
بطل الدوري المحلي في المواسم الثمانية
األخيرة.
وتعاقد النادي اللندني مع ســاري في
صيف الـعــام الـمــاضــي قــادمــا مــن نابولي
اإلي ـطــالــي ،وتـمـكــن مــن قـيــادتــه إل ــى إنـهــاء
ال ـمــوســم ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــالــث ف ــي تــرتـيــب
الدوري اإلنكليزي ،وتاليا ضمان المشاركة
في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل،
قبل أن يتوج األربـعــاء بلقب يــوروبــا ليغ
على حساب الغريم اللندني أرسنال 4-1
في النهائي الذي استضافته مدينة باكو.
لـكــن اس ــم س ــاري ( 60عــامــا) ارت ـبــط في
اآلونة األخيرة بعودة إلى إيطاليا لتولي
اإلدارة الفنية لفريق السيدة العجوز خلفا
لماسيميليانو أليغري ،الذي رحل بنهاية
مــوســم  ،2018-2019بـعــدمــا ق ــاد الـفــريــق
لتتويجه الثامن تواليا.
وأشــارت تقارير صحافية في إيطاليا

وإنكلترا إلى أن ساري اجتمع إلى مديرة
النادي اللندني مارينا غرانوفسكايا أمس
األول ،وأبـلـغـهــا بــرغـبـتــه فــي ال ـع ــودة إلــى
بالده ،وأن المسؤولة أبلغته أنها ستبحث
بـشــأن مستقبله مــع مــالــك ال ـنــادي الـثــري
الروسي رومان إبراموفيتش.
وك ــان س ــاري تـعــرض الن ـت ـقــادات خــال
ال ـمــوســم ،السـيـمــا م ــن الـمـشـجـعـيــن ،على
خلفية أساليبه التكتيكية ،وتراجع الفريق
في بعض المراحل وتلقيه هزائم قاسية،
السيما السقوط صـفــر -6أمــام مانشستر
سيتي في الدوري.
وقال المدرب اإليطالي بعد الفوز باللقب
القاري هذا األسبوع ،إنه سعيد ويرغب في
الحديث مع إدارة النادي.
وأوض ــح "عـلــى غ ــرار كــل نهاية موسم،
يجب أن نعلم ماذا يمكن للنادي أن يقدم
لـ ــي ،ومـ ــا ي ـم ـك ـن ـنــي ال ـق ـي ــام ب ــه لـتـحـسـيــن
الـنــادي" ،مضيفا "أحــب البريمير ليغ .في
الوقت الراهن أنا سعيد وأريــد معرفة ما
إذا كان النادي سعيدا".

القدم .سيكون من الصعب أن أكون في المنزل
وال أعرف ماذا أفعل".
وكشف أنه كان من الممكن أن يكون العبا في
ريفر بليت األرجنتيني ،إال أن فريق نيويلز أول
بويز الذي نشأ فيه رفض انتقاله.
(إفي)

رومينيغيه :لم نقصد إيذاء كوفاتش
ق ــال كـ ــارل هــاي ـنــز رومـيـنـيـغـيــه الــرئـيــس
التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ ،المنافس
بالدوري األلماني لكرة القدم (بوندسليغا)،
إنـ ــه ل ــم ي ـك ــن ي ـق ـصــد إي ـ ـ ــذاء ال ـ ـمـ ــدرب نـيـكــو
كوفاتش من خالل الفشل في إعطائه الدعم
الواضح في المراحل الختامية من الموسم.
وبات منصب كوفاتش مثار تكهنات من
وسائل اإلعالم األلمانية ،في ظل عدم وجود
بيان واضح من إدارة بايرن لدعم المدرب.
واستطاع كوفاتش ( 47عاما) أن يتوج مع
بايرن بالثنائية المحلية الدوري والكأس في
أول موسم له مع الفريق.
وقال رومينيغيه للنسخة الجديدة لمجلة
دير شبيغل" :لم أكن أريد أن ألحق به أذى.
أردت فقط التركيز على هدفنا الرئيسي".
وأ ش ــار رومينيغيه للمرحلة الختامية
للبوندسليغا بعد أن تغلب بايرن ميونيخ
على بوروسيا دورتموند 5-صفر.
وقال" :استقطبت الجمهور بوعي بعدها
وحاولت طرح تطابق مع بياناتي .الفريق
والمدرب كان يتعين عليهما أن يفهما أننا
لم نفز بأي شيء بعد".
وقــال إن في بايرن كل شيء موجه نحو
النجاح.

رومينيغيه
وأضـ ـ ـ ــاف" :الـ ـنـ ـج ــاح ج ـ ــزء م ــن حـمـضـنــا
النووي ،فرضنا هذا الضغط على أنفسنا،
وكل شخص يجب أن يتحمل هذا في بايرن".
وأكــد" :نيكو أيضا يعلم ذلــك ،لقد كانت
العبا هنا".
وب ـ ـسـ ــؤالـ ــة م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،عـ ـم ــا إذا ك ــان
كــوفــاتــش ،ال ــذي لــديــه عــامــان متبقيان في
عقده ،سيدرب الفريق في الموسم المقبل،
قال كوفاتش" :ال أعرف أي فريق أقال مدربه
بعد الفوز بثنائية".

ةديرجلا

•
العدد  / 4133األحد  2يونيو 2019م  28 /رمضان 1440هـ

www●aljarida●com

آخر كالم
مسلسالت...
شعب الله المختار!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

 6زالزل تهز ألبانيا
قالت وزارة الدفاع ووسائل اإلعالم المحلية
فــي ألـبــانـيــا إن سـتــة زالزل ه ــزت جـنــوب شــرق
ألـبــانـيــا فــي غـضــون ســاعـتـيــن أم ــس ،وأسـفــرت
عــن إصــابــة خـمـســة أش ـخــاص وإل ـح ــاق أض ــرار
بخمسة منازل.
وذك ــرت إح ــدى وســائــل اإلع ــام المحلية أن
خمسة أصـيـبــوا عندما انـهــار مـنــزل ،فــي حين
قــالــت السلطات األلـبــانـيــة إنـهــا تتابع الوضع
بعد الزلزال األول الــذي كان بقوة  5.3درجــات،
وتوابعه.
وقالت وزارة الدفاع األلبانية" :لم ترد أنباء
عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة بالبالد".
وكـ ـ ــان م ــرك ــز ال ـ ــزل ـ ــزال األول ع ـل ــى ب ـع ــد 15
ً
كيلومترا جنوب شرقي بلدة كورتش وعلى عمق
ً
 14كيلومترا ،وتاله زلزال آخر بعد سبع دقائق
ً
على عمق  18كيلومترا في منطقة على الحدود
(أ ف ب)
مع اليونان ومقدونيا الشمالية.

عبدالمحسن جمعة

في زمــن النهضة الكويتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،
كان الفن الكويتي أول نذر التفوق الذي ستصنعه الكويت في كل المجاالت
الثقافية والرياضية واالقتصادية ،كان المسرح الكويتي الذي صنعه النشاط
ً
المدرسي في األربعينيات وصقله المصري زكي طليمات الحقا ،ووضعه في
إطار أكاديمي أسس من خالله أول معهد عال للفنون المسرحية في المنطقة،
كانت أصداء ذلك المسرح تصل إلى أقصى المغرب العربي ،وبعد ذلك انتشرت
الدراما الكويتية في تلفزيونات المنطقة وحتى تونس.
قبل أيام تفاخر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بكون المسلسالت
التركية تشاهد في  156دولة ،ويتابعها أكثر من  500مليون مشاهد ،وهي
تصنع قوة ناعمة تركية ضاربة تدعم السياحة والمنتج الوطني هناك ،رغم
ً
أن محتوى الدراما التركية غالبا ال يتوافق مع توجهات إردوغان المحافظة
اإلسالمية ،فيما بعض ربعنا بالكويت منذ بداية شهر رمضان يبدأون على
وسائل التواصل االجتماعي بعبارة مبتذلة "المسلسالت الكويتية ال تمثلنا"،
ً
وكأن أحدا طلب منهم أن يتكلموا باسم الشعب الكويتي.
بالطبع معظم أحــداث الجرائم وقصص االنحراف في المحاكم وسجن
الكويت المركزي ودور الرعاية االجتماعية والفاسدين الذين سرقوا الكويت
وهربوا إلى لندن وبقية أصقاع العالم ال يمثلون الشعب الكويتي ،ولكننا
لسنا شعب الله المختار أو مجتمع المالئكة الذي تنتفي فيه الخطيئة! كما أن
ً
اإلبداع الفني حتى يكتمل يجب أن يتجاوز دقة التواريخ وأحيانا فنتازيات
ً
تتجاوز المنطق والواقع ،مع التأكيد على أن هناك خطوطا حمراء ال يجب
تجاوزها خاصة في العالقات العائلية.
ً
النقد القاسي الذي تتعرض له الدراما الكويتية وأحيانا روح العنصرية
بالبحث عن أصــول الممثلين والمؤلفين للدراما الكويتية هو أحد أنواع
تــدمـيــر ال ـ ــذات ،وروح الـعـنـصــريــة ال ـتــي بـثـهــا بـعــض الـسـيــاسـيـيــن ونـجــوم
السوشيال ميديا ،رغــم أن اإلب ــداع والـفــن ال جنسية لــه ،فنجوم هوليوود
ً
ً
يمثلون طيفا من الجنسيات بداية من الهند ومرورا بالنمسا وحتى أقصى
أميركا الالتينية ،واإلبداع الفني المصري شارك فيه عرب من العراق وسورية
وحتى من إيطاليا واليونان.
ال شك في أن الــدرامــا الكويتية تعاني من سلبيات أهمها الرقابة التي
تمنع تناول قضايا أكثر جدية تهم المجتمع وتالمس قضاياه السياسية
ُ
واالقتصادية ،وكذلك ضعف النصوص وندرة الكتاب ،ولكن مازالت هي ضلع
من أضلع مثلث الدراما العربية بجانب الدراما المصرية وكذلك السورية،
وتحتاج إلى دعم ونقد فني متخصص لتقويمها ،أما ما تتعرض له من
هجوم ،خاصة من فئة من المجتمع المتزمت وبعض المنتمين الجدد للهوية
الكويتية ،فإنه يعرض أحــد أهــم مظاهر المكون الكويتي للهدم ،ويفقدنا
أداة مهمة للتسويق للكويت الجديدة المنفتحة والمتنوعة في رؤية .2035

ِّ
ُ
الموت يغيب الصحافي نبيل حاوي
ّ
غيب الموت مسؤول الشؤون العربية والدولية
فــي صحيفة "الـقـبــس" الـكــاتــب والـصـحــافــي نبيل
ً
حاوي عن عمر  73عاما.
والزميل حــاوي ،لبناني حائز درجــة دكتوراه
دولة في العلوم السياسية من فرنسا ،وشارك في
تأسيس العديد من الهيئات الثقافية واإلعالمية
والنوادي االجتماعية والشبابية والفنية في لبنان،
ً
وكان عضوا باتحاد الكتاب اللبنانيين ،وجمعية
الصحافيين الكويتية.
ً
وألـ ــف الــزم ـيــل ال ــراح ــل أح ــد ع ـشــر ك ـت ــاب ــا ،نــال
بعضها جوائز عربية ،وأقيمت ندوات بشأنها في
عواصم أوروبية ،والسيما في باريس ،باإلضافة
ّ
ً
إلى الكثير من اإلنتاجات الخليجية ،وألــف عددا
من األغاني الملتزمة التي لحنها مارسيل خليفة.

ل ـلــدك ـتــور ن ـب ـيــل ح ـ ــاوي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـبــرامــج
التلفزيونية التي نالت شهرة على نطاق واسع،
ومنها مسلسالت كوميدية ضمن شخصية "ابن
البلد" على قناة الجديد اللبنانية ،وشارك في إعداد
برنامج "بكل وضوح" في تلفزيون الكويت.
ً
وع ـم ــل ال ــدك ـت ــور حـ ــاوي أي ـض ــا ف ــي الـصـحــافــة
اليومية واألسبوعية والمجالت الشهرية والبحثية
ف ـتــرات مـتـفــاوتــة ،وتــولــى حـتــى وفــاتــه مسؤولية
الشؤون العربية والدولية في صحيفة "القبس"،
وس ــاه ــم ف ــي إدارة دورات مـتـخـصـصــة لـتـطــويــر
إم ـكــانــات الـصـحــافـيـيــن ال ـج ــدد أو الـعــامـلـيــن في
المجاالت اإلعالمية وما يرتبط بها.
"الـجــريــدة" تتقدم إلــى أس ــرة الــراحــل والزميلة
"القبس" بخالص التعازي والمواساة.

ُ
تؤازرهن ...بمئزرهن
ارتــدت البرلمانية الديمقراطية الشابة في
الـكــونـغــرس األمـيــركــي ألـكـسـنــدريــا أوكــاسـيــو-
ً
ك ــورتـ ـي ــز ،م ـ ـجـ ــددا م ــاب ــس نـ ــادلـ ــة فـ ــي حــانــة
بنيويورك ،للمطالبة برفع الحد األدنى ألجور
العاملين في هذا المجال ،الذين يعتمدون في
جزء من راتبهم على "البقشيش".
ً
وأصبحت كورتيز ،البالغة  29عاما ،والتي
عملت نادلة بإحدى الحانات في مانهاتن حتى
ربيع عام  ،2018أصغر امرأة تدخل الكونغرس
في يناير الماضي.
وفــازت قبل ذلك في االنتخابات التمهيدية
للحزب الديمقراطي على جو كرولي ،الذي كان
ً
عضوا في الكونغرس عشر واليات.
ً
ورب ـطــت كــورتـيــز ،أم ــس األول ،م ـئــزرا حــول
ً
خـصــرهــا م ــدة ســاعــة تـقــريـبــا فــي مطعم بحي
ً
كوينز الواقع ضمن دائرتها؛ دعما لحركة "وان
(د ب أ)
فير ويدج" (راتب عادل).

آباء وأزواج وأحفاد و«حبايب» ...لإليجار
يــويـتـشــي إش ــي ش ــاب يــابــانــي نحيل
الـجـســم ،ينظر إلـيــك بعينين ودودت ـيــن،
ووجه متعب ،والسبب مفهوم ،فهو بعمر
الثامنة والثالثين ،ولديه أطفال أكثر من
أي شـخــص ف ــي س ـنــه ،لـكـنــه يـقـضــي مع
هذه العائلة أربع ساعات فقط في اليوم،
ومرتين أسبوعيا ،حسب احتياج العمالء.
وق ــال ــت "بـ ــي ب ــي سـ ــي" ع ـلــى مــوقـعـهــا
اإللكتروني أمس إن إشي أسس منذ عشر
سنوات ،شركة "فاميلي رومانس" لتأجير
العائلة واألصدقاء.
يـقــول إشــي إن فـكــرة تأسيس شركته
ظـ ـه ــرت م ـن ــذ  14ع ــام ــا ع ـن ــدم ــا ت ـقــدمــت
صــديـقــة بـطـلــب ال ـت ـحــاق ابـنـهــا بــروضــة
أطـفــال خــاصــة ،لكن األم ــر تطلب مقابلة
الوالدين.
وك ــان ــت أمـ ــا ع ــزب ــاء ،ف ـســاعــدهــا إشــي
بدور األب.
وتابع" :فاميلي رومانس تلبي حاجة
معينة للناس .أنا مزيف ،لكنني مستعد
على مدار ساعات قليلة أن أكون صديقا
أو قريبا".
وتتباين احتياجات زبائن إشي تباينا
كـبـيــرا ،ويـضـيــف" :بعضهم يـحـتــاج إلــى
رفقاء لمقابلة والديهم ،ألنهم ال يقدرون

عـلــى تـقــديــم رفـقــائـهــم الحقيقيين ،وفــي
مثل هذه المناسبات ،تعمل الشركة على
تــوفـيــر أش ـخــاص متوافقين فــي الـطــول،
والشعر ،والعمر".
وي ـ ـقـ ــول إش ـ ـ ــي" :ي ـم ـك ــن ل ـم ــن ي ـج ــدون
صـ ـع ــوب ــة ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى أصـ ــدقـ ــاء
أن ي ـس ـت ــأج ــروا واح ـ ـ ــدا .ن ـحــن نـتـصــرف

كاألصدقاء الحقيقيين ،ونذهب للتسوق،
أو المشي ،أو للدردشة".
وي ـس ـتــأجــر ال ـب ـعــض رف ـي ـقــا لـحـضــور
حفالت.
وفي حاالت أخرى ،يستأجر كبار السن
م ــن ي ـقــومــون ب ــدور األب ـن ــاء أو األح ـف ــاد،
لتعويض من فقدوهم ،أو لم ينجبوهم.

وفيات

مواعيد الصالة

الجمعة 5 /٣١
نشمية علي بن عقاب الطويحي

أرملة محمد يعقوب القبندي
 76عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،ق ،10ش األول،
جادة ،1م ،22النساء :العدان ،ق ،1ش ،47م،21
ت99029722 ،66288282 :

يوسف يعقوب يوسف األنصاري

 31ع ــام ــا ،شـ ـي ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال :خ ـي ـط ــان ،دي ـ ــوان
األنـ ـص ــاري ،ق ،5ش س ـعــود ب ــن عـبــدالـعــزيــز،
قسيمة  ،1بـجــانــب مسجد ال ـثــويــب ،الـنـســاء:
ق ــر ط ـب ــة ،ق ،2ا ل ـ ـشـ ــارع األول ،ج ،2م ،25ت:
97575412 ،97794747

محمد فراج مفرج السبيعي

 94عاما ،شيع ،الــروضــة ،ق ،3ش ،4ج ،1م،19
ت60000895 :

يوسف عبدالرزاق المحمود

 87عــامــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :ال ـخــالــديــة ،ق ،4ش
عبدالله السعيد ،م ،61النساء :قرطبة ،ق ،2ش،3

ج ،4م ،15ت97893293 ،94949413 :

محمد سلف حمدان الحريجي

 70عاما ،شيع ،الجهراء ،العيون ،ق ،4ش ،9م،62
ت99471489 ،55496660 :

وليد عباس الشراح

 56عاما ،شيع ،الرجال :الدسمة ،ق ،5ش ،55م،1
النساء :السالم ،ق ،3ش ،306م ،7ت،97779679 :
50288899

عبدالعزيز حمد راشد بورسلي

 72عاما ،شيع ،الرجال :الشامية ،ق ،4ش محمد
الشايع ،م ،17ديوان بورسلي ،ت،97774209 :
99793826 ،99828706

حمد ياقوت فرحان فرحان

عبدالله حسن عبدالله النجار

 89عاما ،شيع ،قرطبة ،ق ،3ش ،4م ،52ت:
99557784

جعفر عبدالجبار مكي المتروك

 80عــامــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :الــدع ـيــة ،مسجد

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

الظهر

11:46

العصر

03:20

المغرب

06:43

العشاء

08:14

أرملة ناصر فرج
 84عاما ،شيعت ،الرجال :القادسية ،ق ،9ش،91
م ،4النساء :الدعية ،ق ،4ش ابن سينا ،م ،1ت:
66004949 ،97637937

الطقس والبحر
العظمى 42

 60عــامــا ،شيع ،الــرجــال :السالمية ،ديــوان
الرعيل األول ،بجانب دوار الشيوخ ،النساء:
السالمية ،ق ،4ش ،2ج ،4م ،1ت99733575 :

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

الشروق

04:49

زهرة سعيد فرج

والسبت 6 /1

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

الفجر

03:15

اإلعالنات:

البحارنة ،النساء :بيان ،ق ،11الشارع األول،
ج ،9م ،25حـسـيـنـيــة أم أح ـم ــد ال ـم ـت ــروك ،ت:
99811202

صافية عثمان محمد الحضرم

أرملة عبدالله جاسم المضف
 88عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :القادسية ،ق،6
ش ،69م ،1ديـ ــوان عـبــدالـلــه جــاســم الـمـضــف،
ا ل ـ ـن ـ ـسـ ــاء :ا ل ـ ـقـ ــاد س ـ ـيـ ــة ،ق ،6ش ،69م ،1ت:
22563960 ،99722553

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

الصغرى 26
ً
أعلى مد  10:40صب ــاحـ ـ ــا
ً
أدنى جزر  04:55صب ــاحـ ـ ــا

الشكاوى والتوزيع:

 05:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

