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الميزانية في  4سنوات ...انفالت
غير مسبوق بالمصروفات
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الثانية

اإلنفاق العام ارتفع  %27والرواتب نمت  %18.3والدعومات زادت %47

فاتورة الدعوم تزداد سنة تلو أخرى رغم رفع الحكومة ألسعار البنزين والكهرباء
جراح الناصر

األمير مهنئًا بالعيد:
نأمل أن ينعم الجميع
بالمحبة

كشفت أرقــام الميزانيات المالية للسنوات األربــع من
ً
 2017إلــى  2020انـفــاتــا غير مسبوق فــي المصروفات
(اإلنـفــاق الـعــام) ،إذ ارتفعت من  17.7مليار دينار في 31
ً
مارس  2017إلى  22.5مليارا في موازنة  ،2020أي بزيادة
تقديرية .%27
وشـ ـه ــدت م ـك ــون ــات م ــوازن ــة  2019ـ ـ ـ ـ  2020ن ـمــو بند
ال ـم ــرت ـب ــات ب ـن ـس ـبــة  %5م ــن زيـ ـ ـ ــادات ح ـت ـم ـيــة ودرج ـ ــات
المعينين على االعتماد التكميلي ،لتبلغ زيادة هذا البند
خالل السنوات المالية األربع  1.873مليار دينار ،تعادل
نسبة  ،%18.3فــي وقــت ارتفعت اإلي ــرادات غير النفطية
بـنحو .%5.4
وزاد إجمالي الدعومات من  2.69مليار دينار في عام
 2017إلى  3.96مليارات في عام  ،2020أي بنمو يتجاوز
 ،%47في وقــت أوضحت وزارة المالية أن ارتـفــاع معدل
سعر النفط يؤدي إلى زيــادة تكلفة الدعومات المختلفة
(مــن وق ــود تشغيل المحطات ودع ــم المنتجات المكررة
والغاز المسال).
ويستهلك دعم الطاقة والوقود نسبة  %48من إجمالي
الدعومات في موازنة  ،2020في حين يبلغ الدعم التعليمي
 ،%18والصحي  ،%12واإلسكاني  ،%9أما المرتبات وما
في حكمها فشكلت نسبة  %73من إجمالي المصروفات
بالحساب الختامي في  31مارس .2018
البنزين
والالفت أنه رغم رفع الدولة ألسعار
02

محليات

07
بناء مواقف جديدة
للسيارات في كلية
الهندسة ...لمن؟

تخفيض كفالة الزاريفا في «الموانئ»  25ألف ناجح في «الثانوية» بنسبة « %73.3أياتا» :خفض األرباح
 %70.3للعلمي و %63.47لألدبي و %69.02للتعليم الديني المتوقعة لشركات الطيران
من  20مليون دينار إلى مليون
دشتي من  20إلى  10ماليين
في قضية االستيالء على  ٢٠مليون دينار من أموال مؤسسة
الموانئ الكويتية ،المتهم على ذمتها  5أشخاص بينهم وافدة
روسـيــة ،قــررت محكمة االستئناف الجزائية ،أمــس ،تخفيض
ً
الكفالة المالية للمحبوسين ،التي سبق أن قدرتها بـ  ٦٠مليونا،
ً
إلى  ١٦مليونا؛ بعدما تمسك الدفاع أمام المحكمة بعدم قدرة
ً
موكليه على ســداد تلك المبالغ ،ولدفعهم كفالة سابقا أمــام
ً
محكمة أول درجة بـ  ١١مليونا.
وقررت المحكمة تخفيض كفالة المتهم األول سعيد دشتي،
وهو مسؤول شركة لوجستية متهمة في القضية ،إلى  ١٠ماليين
ً
دينار بدال من  ،٢٠والمتهمة الروسية ماريا الزاريفا إلى مليون
ً
ً
بدال من  ،٢٠والمتهم الثالث إلى  4ماليين بدال من 02 ،١٤

●

مستشار خامنئي :القوات األميركية
في الكويت ...بمرمى صواريخنا
بومبيو :مستعدون لمفاوضات مع طهران من دون شروط مسبقة
●

بسبب الحرب التجارية وارتفاع سعر الوقود

فهد الرمضان

ً
م ـ ــن أ صـ ـ ــل  37215ط ــا ل ـب ــا
تـقــدمــوا الخ ـت ـبــارات الثانوية
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي
 ،2019/2018أسـفــرت النتائج
ع ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق  25219م ـن ـهــم
النجاح ،بنسبة بلغت .%73.7
وأع ـلــن وزي ــر الـتــربـيــة وزيــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .ح ــام ــد
ً
العازمي نجاح  14970طالبا
فـ ــي الـ ـقـ ـس ــم ال ـع ـل ـم ــي بـنـسـبــة
 ،%70.3و 9398ف ــي األد ب ـ ــي
بنسبة  ،%63.47إلى 02

طهران  -فرزاد قاسمي

في تصريح يخالف أجواء التهدئة ،قال اللواء رحيم صفوي،
المستشار العسكري للمرشد اإليراني علي خامنئي ،إن جميع
سفن القوات األجنبية في الخليج بمرمى الصواريخ اإليرانية،
ً
مشيرا إلى أن  20ألف جندي في القواعد األميركية بالكويت
وقطر والبحرين يقعون في مرمى هذه الصواريخ.
وف ــي تـنــاقــض مــع ه ــذا الـتـهــديــد ،ذك ــر ص ـفــوي« :إن ـنــا نتابع
توقيع اتفاقية عدم االعتداء مع دول الخليج» ،التي اقترحها
ً
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،داعيا إلى «عقد
تحالف مع بعض هذه الدول».
وفي تهديد آخر له دالالت حساسة ،قال مستشار خامنئي،
إن «أول رصاصة ستطلق في الخليج سترفع أسعار النفط حتى
 100دوالر ،وهذا السعر ال يمكن أن تتحمله الواليات المتحدة
ً
وأوروبا وأصدقاؤهما في اليابان وكوريا الجنوبية» ،مضيفا
أن «الرئيس األميركي دونالد ترامب يدرك أن أي حرب يشنها
ً
ً
ً
على إيران ستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا».
فــي المقابل ،أفــادالجيش األميركي بــأن «حاملة الطائرات
أبراهام لينكولن وقاذفة من طراز بي  52أجرتا مناورات 02

اقتصاد

عالء الفراج األول على الكويت

ريان الرفاعي األولى على الكويتيين

أع ـل ـن ــت ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ــدول ـي ــة
للنقل الجوي (أيــاتــا) تخفيض
القطاع لتوقعاته بشأن أربــاح
 2019بنسبة  ،%21لتصل إلى
 28م ـل ـيــار دوالر م ـقــا بــل 35.5
ً
ً
م ـل ـي ــارا س ــاب ـق ــا؛ وذل ـ ــك بسبب
الحرب التجارية وارتفاع سعر
الكيروسين.
وقــالــت المنظمة الـتــي تعقد
اليوم جمعيتها العامة السنوية
في سيول ،في بيان ،إن «المناخ
االق ـت ـصــادي لـشــركــات الـطـيــران
تدهور مع ارتفاع سعر 02

ليفربول يتوج بدوري أبطال أوروبا
للمرة السادسة في تاريخه

30

13
أداء متذبذب للبورصة
ينتهي بانخفاض «العام»
و«األول»

دوليات

٢٧

ترامب ّ
يحرض لندن
على أوروبا :ال تدفعوا
فاتورة بريكست

رياضة

٢٩
حمادة :ال فائدة من
المشاركة الكويتية
في البطولة العربية

ةديرجلا

•
العدد  / 4134االثنين  3يونيو 2019م  29 /رمضان 1440هـ

الثانية

www●aljarida●com

ً
األمير مهنئا بالعيد :نأمل أن ينعم الجميع بالمحبة

استقباالت ولي العهد

سموه استقبل ولي العهد والغانم والمبارك
والمطاوعة والنائب األول

ً
صاحب السمو مستقبال المطاوعة أمس

الميزانية في  4سنوات...
والكهرباء في القطاعات غير السكنية فإن فاتورة الدعومات تشهد
ً
ً
ارتفاعا متزايدا سنة تلو األخرى.
وتكشف األرقام ،أن المصروفات الرأسمالية زادت منذ عام
 2017حتى مــارس  2020بنسبة  ،%43.5إذ ارتفعت مــن 2.6
بلغت  3.224مليارات
مليار دينار إلى  3.77مليارات ،في حين
ً ٔ
بالحساب الختامي في مارس  ،2018مسجلة اعلى ارتفاع لها
ٔ
على اساس سنوي بین المصروفات بزیادة بلغت .%22
ً
وشـهــدت اإلي ــرادات غير النفطية نـمــوا ،إذ ارتفعت مــن 1.4
مليار دينار في  31مــارس  2017إلــى  1.86مليار في موازنة
 2020بنسبة نمو تتجاوز  ،%32.3في وقت بلغت نسبة الزيادة
منذ عام  2019حتى  2020نحو  ،%5.4ومع ذلك فهي ال تمثل
أكثر من  %11.4من إجمالي اإليرادات المتوقعة البالغة 16.383
ً
مـلـيــارا ،والـتــي تستهدف كــل التصريحات الحكومية رفعها
دون جدوى.
وكسرت وزارة المالية ،بعد موافقة مجلس الــوزراء ،سقف
المصروفات المفترض عند  20مليار دينار المقررة لـ  3سنوات
ً
ً
اعتبارا من عام  ،2019ليصل في سنتها إلى  21.5مليارا ،ويبلغ
مع ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في نهاية مارس
ً
 2020نحو  22.5مليارا.

تخفيض كفالة الزاريفا في «الموانئ»...

ً
والرابع إلى مليون بدال من  ٥ماليين ،في ًوقت أبقت كفالة الخامس
ً
مليونا ،وهو الوحيد الذي سددها ،قاضية باستمرار أمر منع السفر
عنهم إلى حين الفصل في القضية.

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح
أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم ،ثم رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سموه رئيس المجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز
ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
الصباح.
وفي مجال آخر ،نقل الديوان األميري تهاني صاحب السمو أمير البالد إلى
اإلخوة المواطنين والمقيمين في البالد بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن
يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء.
واغتنم الديوان األميري هذه المناسبة المباركة ،ليرفع إلى مقام صاحب
السمو وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الــوزراء أسمى آيات
التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد جعله الله عيدا سعيدا
على األمتين العربية واإلسالمية في جميع أقطارها ،ويضرع إلى الله تعالى
أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة واألمن والسالم ،وأن يحفظ الكويت
وشعبها من كل سوء ومكروه ،ويديم عليها نعمة األمن واألمان في ظل القيادة
الحكيمة والرشيدة.

وأج ـل ــت "االس ـت ـئ ـنــاف" الـقـضـيــة إل ــى جـلـســة  9يــونـيــو ال ـجــاري
لالستماع إلى مرافعة النيابة العامة ،وتمكين المحامين من تقديم
دفاعهم.
ً
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم األول  ١٥عاما،
ورد ضعف المبلغ المستولى عليه ،وباقي المتهمين  ٧سنوات
وجميعهم مع الشغل والنفاذ ،إلى جانب سجن المتهمة الروسية
 ١٠سنوات.

 25ألف ناجح في «الثانوية» بنسبة...

ً
جانب  851في المعهد الديني بنسبة  ،%69.02مبينا أن تلك
النسب جاءت طبيعية مقارنة باألعوام السابقة.
وأش ــار إلــى أن «الـتــربـيــة» حــرصــت على توفير كــل السبل
إليجاد األجواء المناسبة ألداء االختبارات ،التي كان مستواها
ً
طبيعيا لـقـيــاس التحصيل الـعـلـمــي ،مــع مــراعــاتـهــا الـفــروق
ً
الفردية وعدم إلحاق الضرر بجودة التعليم ،مؤكدا استمرار
الوزارة في تطبيق لوائح االختبارات ،وفي مقدمتها محاربة
الغش والنجاح الوهمي ،مما يصب في النهاية في مصلحة
الطالب.
وفي سباق التفوق باختبارات الثانوية في القسم العلمي،
حصل الـطــالــب عــاء ال ـفــراج (س ــوري الجنسية) مــن مدرسة
النجاة األهلية على المركز األول على الكويت بنسبة ،%100
في حين نالت الطالبة ريان الرفاعي من مدرسة جمانة بنت
أبي طالب ،المركز األول على الكويتيين بنسبة .%99.82
ّ
أما بالنسبة لألدبي ،فحلت الطالبة روان عاطف يونس في
المركز األول على الكويت بنسبة  ،%99.74بينما جاءت الطالبة
أنوار جاسم أولى الكويتيين بنسبة .%98.95
٠٩-٠٨

«أياتا» :خفض األرباح المتوقعة...
الوقود والتراجع الكبير للمبادالت التجارية في العالم» ،مبينة أن
ً
الحرب التجارية الصينية ـ ـ األميركية تؤثر خصوصا على منطقة
آسيا والمحيط الهادئ التي تمثل نحو  %40من الشحن الجوي
في العالم.
وأوضحت أن انعكاسات تلك الحرب ،مع ارتفاع سعر الكيروسين،
أديا الى خفض توقعات أربــاح القطاع بـ  1.7مليار دوالر ،أي من
 7.7إلى  6مليارات ،مؤكدة أنه رغم ذلك فإن صناعة الطيران مازالت
ً
تحقق أرباحا للسنة العاشرة على التوالي« ،لكن هوامش الربح
تآكلت بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والوقود والبنى التحتية».
وتوقعت المنظمة أن يستمر تراجع المبادالت مع اشتداد الحرب
التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،مبينة أن الشحن هو أول
األقسام المتضررة.
ودعــت إلــى ترميم الثقة بين «سلطات تنظيم مختلف مناطق
العالم وبين هذه السلطات والصناعة ومع المسافرين» وذلك بعد
حوادث طائرة بوينغ  737ماكس.
( أ ف ب)

مستشار خامنئي :القوات األميركية...
تحاكي شن هجمات في بحر العرب».
في غضون ذلك ،علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن االقتراح
الذي عرضه النائب اإلصالحي محمود صادقي إلقرار قانون
يمنع الحكومة والمؤسسات العسكرية من تصنيع أي سالح
نووي أو سالح تدمير شامل ،هو أحد مطالب اليابان للمضي
في وساطتها بين واشنطن وطهران.

ً
ولي العهد مستقبال المبارك أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان،
أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك ،رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ،ثم النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح .كما استقبل سموه نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ صباح الخالد ،فنائب
رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،ثم
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنس الصالح.

وبـيـنـمــا ذك ــرت صـحـيـفــة «مــايـنـيـشــي شـيـمـبــون» الـيــابــانـيــة
أن رئيس ال ــوزراء شينزو آبــي سيلتقي خامنئي خــال زيــارة
متوقعة لطهران ،قالت مصادر إيرانية ،لـ «الجريدة» ،إن زيارة
آبي مشروطة بضرورة اتخاذ طهران مبادرات حسن نية.
وأضــافــت المصادر أن إدارة تــرامــب وافـقــت فــي المبدأ على
ً
مناقشة الموضوع النووي حصرا ،لكنها رفضت رفع العقوبات
ً
كاملة كما تطالب إيران ،واقترحت إعادة مراجعتها كل  60يوما
ً
وفي حال تجاوبت طهران يمكن تخفيفها تدريجيا.
وأم ــس ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مــايــك بومبيو في
سويسرا ،إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران «دون شروط
مسبقة».
وأكــد بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري:
«ن ـحــن ع ـلــى اس ـت ـعــداد ل ـبــدء م ـبــاح ـثــات دون شـ ــروط مسبقة.
نـحــن مـسـتـعــدون لـلـجـلــوس معهم إل ــى طــاولــة (م ـفــاوضــات)»،
ً
مستدركا بأن «الجهود األميركية إلنهاء األنشطة الخبيثة لهذه
الجمهورية اإلسالمية ،هذه القوة الثورية ،سيتواصل».
وأكدت سويسرا ،التي تدير المصالح األميركية في إيران ،أنها
ماضية في وساطتها للتهدئة بين البلدين.
٢٦
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محليات
الجارالله :كلمات األمير بـ «قمم مكة» عكست مخاطر المنطقة

«القمم دليل حرص السعودية على مصالح العرب والمسلمين في ضوء الظروف الصعبة»
أكد الجارالله أن كلمات سمو
األمير في قمم مكة حملت
توجيهات ورؤى للتعامل مع
التداعيات الخطيرة للتصعيد
الذي تشهده المنطقة والتي
ال يستقيم معها استمرار
الخالف بين األشقاء.

ق ــال نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه إن الـكـلـمــات
الـتــي ألـقــاهــا سمو أمـيــر البالد
الشيخ صباح األحمد في أعمال
القمتين الخليجية وا لـعــر بـيــة
الـ ـط ــارئـ ـتـ ـي ــن ومـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـق ـم ــة
اإلس ــام ــي ال ـت ــي اسـتـضــافـتـهــا
م ـكــة ال ـم ـكــرمــة أخ ـي ــرا «اتـسـمــت
بالحكمة والشمولية وحملت
توجيهات ورؤى للتعامل مع
التداعيات الخطيرة للتصعيد
الذي تشهده المنطقة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـجـ ـ ــارال ـ ـ ـلـ ـ ــه ف ــي
تصريح لـ «كونا» امس االول أن
مشاركة الكويت في تلك القمم
بأعلى مستوى تمثيل جسدت
ح ــرص سـمــو أمـيــر ال ـبــاد على
مـشــاركــة األش ـقــاء فــي التصدي
لـكــل مـمــا تـتـعــرض لــه المنطقة
من تحديات.
وع ــن كلمة سـمــوه فــي القمة

الخليجية الطارئة قال الجارالله
انها ترجمت هواجس مواطني
مجلس التعاون لــدول الخليج
الـعــربـيــة وأكـ ــدت أن «األوضـ ــاع
ال ـص ـع ـب ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـت ــي
تواجه المنطقة ال يستقيم معها
استمرار الخالف بين األشقاء».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «إنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي دول
الـمـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
مدعوون للوفاء بالمسؤوليات
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ح ـ ـيـ ــال ش ـعــوب ـنــا
ل ـت ـجــاوز ت ـلــك ال ـخ ــاف ــات وذل ــك
اسـتـشـعــارا لـلـمـخــاطــر وإدراكـ ــا
للتحديات».
وأش ــار إل ــى أن كـلـمــات سمو
األمـيــر «ج ــاء ت تستصرخ قــادة
دول المجلس لتجاوز ما يعكر
ص ـف ــو س ـم ــائ ـن ــا ول ـت ـح ـق ــق لـنــا
الوحدة في موقفنا والتماسك
ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـف ـ ــوف ـ ـن ـ ــا واالرتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاء
بالمصالح العليا المشتركة».

حيال التطورات الخطيرة التي
تمر بها المنطقة».

حكمة واقتدار

خالد الجارالله
وأوض ــح أن مـشــاركــة سموه
فــي القمم الـثــاث «كــانــت فعالة
ومؤثرة في مسارات هذه القمم
في تصديها لألوضاع المريرة

ال ـتــي نـمــر ب ـهــا» مـشـيــرا إل ــى أن
«ك ـل ـم ــات س ـم ــو األمـ ـي ــر ج ــاءت
ل ـت ـع ـبــر ع ــن م ـضــام ـيــن ســامـيــة
عكست هموم ومشاغل سموه

وأعرب نائب وزير الخارجية
عن تقدير الكويت لألشقاء في
ال ـم ـم ـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
وعـلــى رأس ـهــم خ ــادم الحرمين
ال ـشــري ـف ـيــن ال ـم ـلــك س ـل ـمــان بن
عـبــدالـعــزيــز آل سـعــود لدعوته
ل ـع ـقــد ال ـق ـم ــم الـ ـث ــاث ف ــي مـكــة
المكرمة في هذه االيام المباركة
والتي «أدارها بحكمة واقتدار».
ولفت إلى أن المملكة تحملت
مشاق كبيرة في ضوء التواجد
واالزدح ـ ـ ــام الـ ــذي تـشـهــده مكة
ال ـم ـك ــرم ــة خ ــاص ــة فـ ــي ال ـع ـشــر
األواخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
المبارك ،مضيفا أن «هذه الدعوة
تعبر عــن حــرص المملكة على

رعــايــة مـصــالــح أب ـنــاء األمـتـيــن
العربية واإلســامـيــة فــي ضوء
الظروف الصعبة والحرجة التي
تعيشها المنطقة».
وذكر أنه صدر عن تلك القمم
ق ـ ـ ـ ــرارات وبـ ـي ــان ــات جـ ـ ــاءت فــي
مضامينها لتؤكد االستنكار
واإلدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـهـ ـجـ ـم ــات الـ ـت ــي
تعرضت لها المملكة العربية
السعودية وكذلك الهجمات التي
تعرضت لها أر ب ــع سفن قبالة
سواحل دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
وأفاد بأن البيانات عبرت عن
الــوقــوف إلــى جانب السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ف ــي م ــواج ـه ــة تـلــك
الهجمات وفي سعيهما للحفاظ
عـ ـل ــى األمـ ـ ـ ــن واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار فــي
المنطقة وتأمين حرية المالحة
الـبـحــريــة فـيـهــا وض ـمــان تدفق
إمدادات الطاقة لدول العالم.

تراجع مخالفات تبرعات المساجد بسبب «أون الين» وحمالت المجمعات
قرابة  1500جولة تفتيش خالل رمضان والمخالفات المست الـ 100
●

جورج عاطف

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون االجتماعية
أن ه ـن ــاك ت ــراج ـع ــا م ـل ـحــوظــا ف ــي م ـخ ــال ـف ــات جـمــع
ال ـت ـبــرعــات بــالـمـســاجــد خ ــال شـهــر رم ـض ــان ،نـظــرا
لتوجه الجمعيات الخيرية إلى ُالجمع عبر خدمة أون
الين ،ومن خالل الحمالت التي نظمت في المجمعات
التجارية الكبرى بموافقة الوزارة.
وأوضحت المصادر ،لــ«الجريدة» ،أن فرق التفتيش
الميدانية الستة المشكلة من الــوزارة لرصد وإزالــة
مخالفات جمع التبرعات فــي رم ـضــان ،أج ــرت منذ
بداية الشهر قرابة  1500جولة تفتيش ميدانية ،حررت

خاللها ما يقارب  100مخالفة متنوعة .وأشارت إلى
أن ثمة التزاما واسعا من قبل الجمعيات الخيرية
المشاركة في مشروع التبرعات ،وأغلب المخالفات
المحررة ،أما أكشاك جمع المالبس أو من أفراد.
وقــالــت الـمـصــادر إن معظم المخالفات المحررة
ال تــرقــى إلــى الجسيمة ،وتـمــت مخاطبة مقترفيها
وإزالتها فورا ،والتعهد بعدم تكرارها مجددا ،سواء
كانت من مؤسسات للنشر والتوزيع تدعو إلى جمع
التبرعات النقدية ،وتمت مخاطبة وزارة التجارة
التـخــاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة بحقها ،فضال عــن عدم
التقيد بجدول الجمع في المساجد المعد سلفا من
وزارة األوقــاف ،واستخدام استقطاعات بنكية غير

ممهرة بختم الــوزارة .ولفتت إلى أنه تمت مخاطبة
الجمعيات لتالفيها فورا ،مضيفة أنه بشأن األفراد
جامعي التبرعات المخالفة قامت وزارة الداخلية،
باتخاذ اإلجــراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى
الجهات المختصة.
وأك ــدت أن ال ــوزارة اتـخــذت اإلجـ ــراءات القانونية
كــافــة حـيــال األش ـخــاص والـمــؤسـســات والجمعيات
المخالفة ،لضمان وص ــول األم ــوال المجموعة إلى
الجهات المصرح لها بالجمع ،والتأكد من إنفاقها
ـاد غير
فــي مصارفها الـحـقــة ،وع ــدم وقــوعـهــا فــي أي ـ ٍ
أمينة وال آمنة تنفقها في غير مصارفها ،أو تستغلها
بصورة خاطئة.

ُّ
«البدائل المستردة» وتملك أرامل
ّ
الشهداء ...دخال حيز التنفيذ

إحدى عمليات التبرعات

مركز الفرقان يكرم
طالبه بجائزة القرآن

بوشهري اعتمدتها كإجراءات تنظيمية للملف اإلسكاني
●

الوحدات المستردة
معنية بالمخالفين
أو المتوفين دون
أسرة أو التنازل

يوسف العبدالله

دخلت ق ــرارات وزيــرة الدولة
لشؤون اإلسكان وزيرة األشغال
الـ ـع ــام ــة ،د .جـ ـن ــان ب ــوش ـه ــري،
بتملك وثـيـقــة الـسـكــن بــأسـمــاء
أرامل الشهداء والبدائل السكنية
المستردة ،أمس ،حيز التنفيذ،
ب ـ ـعـ ــد ن ـ ـشـ ــرهـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــريـ ــدة
الرسمية «الكويت اليوم».
ّ
واشترط تملك أرامل الشهداء
للسكن فــي حــال استشهاد رب
األسرة قبل إصدار وثيقة البيت
بـ 8ضوابط ،هي أن تكون أسرة
ال ـش ـه ـيــد م ـس ـت ـح ـقــة ال ـح ـصــول
ع ـلــى س ـكــن وفـ ــق ج ـ ــدول صــور
تكريم الشهداء وأسرهم المرفق
بالمرسوم رقم  325لسنة 2011
فــي ش ــأن تـكــريــم ال ـش ـهــداء ،وأن
يكون البديل السكني مخصصا
ألسـ ــرة الـشـهـيــد بـصـفــة دائ ـمــة،
وبقصد التملك أو أن يكون قد
أعيد تخصيصه ألرملته بصفة
إي ـج ــار ،وأال ت ـكــون األرم ـل ــة قد
ام ـت ـل ـكــت ع ـق ــارا ي ــوف ــر الــرعــايــة
ّ
ال ـس ـك ـن ـيــة ق ـب ــل ت ـس ــل ــم األس ـ ــرة
للبديل السكني تسلما فعليا

وت ـطـ ّـبــق ال ـق ــواع ــد ال ـم ـق ــررة في
القانون والالئحة.
وأشار القرار الى أن الضوابط
كـ ـ ــذلـ ـ ــك اش ـ ـت ـ ــرط ـ ــت أال تـ ـك ــون
األرمـ ـل ــة ع ـنــد إصـ ـ ــدار الــوثـيـقــة
قــد تــزوجــت مــن آخ ــر ،وإذا كــان
ال ـب ــدي ــل ال ـس ـك ـنــي الـمـخـصــص
لـلـشـهـيــد قـسـيـمــة ،ول ــم يـبــاشــر
البناء عليها حتى استشهاده،
يـ ـج ــوز أن ت ـس ـت ـبــدل ب ـب ـيــت أو
شقة ألرملته بموافقتها وبقرار
من اللجنة ،ويشترط أن يتوافر
ال ـبــديــل الـسـكـنــي الـ ــذي تطلبه
لدى المؤسسة العامة للرعاية
السكنية.
كما أشار القرار الى أن تكون
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة م ـص ـح ــوب ــة ب ـت ـقــريــر
رهــن عقاري متى استمر قسط
التمليك أو الـقــرض قائما بعد
إصدارها ،وذلك بالتنسيق مع
مكتب تكريم الشهداء وأسرهم،
كما أن ينص في وثيقة التملك
على حق السكن ألوالد الشهيد
حتى زواجهم أو وفاتهم أيهما
أق ـ ـ ــرب ،وأن ي ـن ــص ف ــي وث ـي ـقــة
التملك على حق السكن لمطلقة
الشهيد الكويتية التي لها منه

أوالد ح ـتــى زواجـ ـه ــا أو زواج
األوالد ،أو و ف ــا تـ ـه ــا أو و فـ ــاة
األوالد.
وع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــدائـ ـ ــل ال ـس ـك ـن ـي ــة
المستردة ،دخل باب «المؤسسة»
الـ ـج ــدي ــد بـ ــاس ـ ـتـ ــرداد الـ ـب ــدائ ــل
الـمـخــالـفــة حـيــز الـتـنـفـيــذ ،وذلــك
بالتصرف في البدائل السكنية،
م ـ ــن شـ ـق ــق وبـ ـ ـي ـ ــوت وقـ ـس ــائ ــم،
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــردة إلـ ـ ـ ــى الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
وعرضها أمام أصحاب الطلبات
السكنية القائمة؛ إما عبر المزاد
العلني لألعلى سعرا ،أو إعادة
تخصيصها ألقدمية الطلبات
السكنية ،وذلك إلعادة االستفادة
م ـن ـهــا ،وف ــق م ــا ي ـق ــرره مجلس
اإلدارة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـنـ ـش ــور
ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ،أم ــس،
ال ـ ــى أن ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـم ـس ـت ــردة
ّ
معنية بالمنتفعين المخالفين
لاللتزامات والـشــروط الواجبة
ب ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون والئـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
السكنية ،أو عدم وجــود منتفع
مستحق ،أو الوفاة دون وجود
أسـ ـ ـ ــرة ،أو الـ ـتـ ـن ــازل ال ـن ـه ــائ ــي،
وغيرها من الحاالت.

«ممتازة المواصالت» الشهر الجاري
●

يوسف العبدالله

أعلنت وزارة المواصالت اعتماد مكافأة
االعمال الممتازة لموظفي الوزارة تمهيدا
إليداعها فــي حساباتهم وصرفها خالل
يــونـيــو ال ـج ــاري بـعــد ان تــم االن ـت ـهــاء من
حصر وتقييم جميع الموظفين مــا بين

وك ـ ــاء م ـســاعــديــن وم ــدي ــري ــن ومــراق ـب ـيــن
ورؤس ـ ــاء أق ـســام ومــوظـفـيــن فــي مختلف
قطاعات الوزارة ،وذلك لمنح المستحقين
منهم هذه المكافآت وذلك وفقا للشروط
والـضــوابــط الـتــي حــددهــا دي ــوان الخدمة
المدنية.
وقالت المواصالت في بيان صحافي

أمس إن المكافأة ستمنح حسب الدرجة
وال ـم ـس ـم ــى ال ــوظ ـي ـف ــي وشـ ـ ـ ــروط دي ـ ــوان
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ،ح ـيــث ي ـجــب ان يـكــون
الموظف حاصال على تقدير امتياز عن
ال ـع ــام ال ـســابــق ،مـشـيــرة إل ــى أن إجـمــالــي
قيمة مكافآت األعمال الممتازة بلغ 2.18
مليون دينار.

ك ـ ـ ــرم مـ ــركـ ــز الـ ـف ــرق ــان
لتحفيظ ال ـق ــرآن الـكــريــم
وعلومه طلبته واألوائــل
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
مسابقة جــا ئــزة الكويت
ال ــدولـ ـي ــة ل ـح ـفــظ الـ ـق ــرآن
الكريم وقراءاته وتجويد
تالوته بدورتها العاشرة،
ا لـ ـ ـت ـ ــي عـ ـق ــد تـ ـه ــا وزارة
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
ً
اإلسالمية أخيرا برعاية
سمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األح ـمــد وأقيمت
في قصر بيان.
وقـ ــال ال ـم ـشــرف ال ـعــام
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـشـ ـي ــخ
ع ـبــدال ـلــه األنـ ـص ــاري في
تصريح صحافي أمــس،
إن ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي ت ـع ـل ـيــم
وتحفيظ ا ل ـقــرآن الكريم
و ش ــرح علومه لطلبتنا
هو بمنزلة صناعة أجيال
مميزة من األمة قد يكون
م ـن ـه ــم م ـ ــن ي ـ ـقـ ــودهـ ــا أو
ي ـق ــود ب ـ ــاده ومـجـتـمـعــه
إلـ ـ ـ ــى الـ ــرف ـ ـعـ ــة وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم
واالزدهار.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري
بحسن تنظيم المسابقة
وزيادة إقبال المشاركين
عليها والتنافس القوي
في الحفظ واإلتقان.

(أرشيف)

سلة أخبار
«النجاة» وزعت باليمن
كسوة األيتام واألغذية
أعلنت جمعية النجاة
الخيرية قيامها بتوزيع
كسوة العيد لأليتام
اليمنيين ،كذلك توزيع
السالل الغذائية للعوائل،
وحليب األطفال لمكافحة
أمراض سوء التغذية والتي
انتشرت بصورة «مخيفة
«باليمن.
وفي هذا الصدد ،قال مسؤول
مشاريع اليمن بالنجاة
محمد القحطاني :حرصنا
هذه األيام المباركة على
إدخال السعادة والسرور
على هؤالء األيتام والفقراء
من خالل تقديم خيرات أهل
الكويت لهم ،وتمت هذه
الجهود بالتعاون مع شركاء
الميدان من الجهات الرسمية
المعتمدة.

«إحياء التراث» تشارك
بأنشطة المركز اإلسالمي
قال مدير مكتب التنسيق
والمتابعة بجمعية إحياء
التراث اإلسالمي نواف
الصانع إن الجمعية شاركت
في دعم أنشطة المركز الثقافي
اإلسالمي لغير الناطقين
باللغة العربية التابع لوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية،
ً
إيمانا منها بأهمية الدور
الذي يقوم به المركز في
تعليم اللغة العربية وتعاليم
الشريعة اإلسالمية ألبناء
المسلمين من غير الناطقين
باللغة العربية والذين
تستضيفهم الكويت في
نشاط إسالمي متميز ودورات
ناجحة ومتميزة من حيث
الترتيب والتنفيذ.
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قلد كوكبة منهم رتبهم الجديدة
ق ـل ــد ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر الصباح في قصر
بـيــان أم ــس ،كوكبة جــديــدة من
ال ـض ـب ــاط رت ـب ـه ــم ب ـع ــد ص ــدور
ال ـمــرســوم األم ـي ــري بتوليتهم
ً
ضباطا بالجيش الكويتي.
بدأت مراسم التولية بقراء ة
الـمــرســوم األم ـيــري ،بعدها قام
ال ـن ــائ ــب األول بـتـقـلـيــد ال ــرت ــب،
ثــم أدى الضباط الـجــدد القسم
القانوني.

وهنأ النائب األول الضباط
الجدد بكلمة جاء فيها «نبارك
لكم اليوم ،ونهنئكم بحصولكم
على ثقة صــا حــب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـقــائــد األع ـل ــى لـلـقــوات
المسلحة ،وأن تحافظوا على
هــذا القسم ،وتضعوا مصلحة
ال ـ ــوط ـ ــن والـ ـ ـ ـ ـ ــذود عـ ـن ــه ن ـصــب
ً
أعينكم ،داعيا المولى عز وجل
أن ي ــدي ــم نـعـمــة األمـ ــن واألمـ ــان
على وطننا الغالي ،تحت قيادة
سمو أمير البالد الشيخ صباح

األحـ ـ ـم ـ ــد وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ورئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك.
وحضر مراسم التقليد رئيس
األركــان العامة للجيش الفريق
ال ــرك ــن مـحـمــد ال ـخ ـضــر ونــائــب
رئيس األرك ــان العامة للجيش
الـفــريــق الــركــن عبدالله الـنــواف
وعدد من أعضاء مجلس الدفاع
العسكري وكبار الضباط القادة
بالجيش.

ً
النائب األول متوسطا الضباط

ً
ّ
الجراح والشعلة يكرمان مواطنا لمساعدته الشرطة

خضير :بطولة «الصليبيخات
والدوحة» الرمضانية حققت غايتها

أبلغ عن سرقة أغطية مناهيل مجاري الصرف الصحي
●

ً
الجراح مكرما المواطن الرشيدي

علي حسن

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ـ ــر
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ خ ــال ــد
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــراح ،بـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــه أم ـ ـ ــس،
بحضور وكيل وزارة الداخلية
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ع ـ ـ ـصـ ـ ــام الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام،
الـ ـم ــواط ــن خ ــال ــد ال ــرشـ ـي ــدي،
ل ـت ـكــري ـمــه ع ـل ــى م ــا ب ــذل ــه مــن
جهود مميزة ساعدت رجال
ال ـشــرطــة ف ــي ال ـق ـبــض ع ـلــى 3
م ـق ـي ـم ـي ــن سـ ــرقـ ــوا ع ـ ـ ــددا مــن
أغطية المناهيل.
وفـ ــي ب ــداي ــة ال ـل ـق ــاء ،رحــب
الـ ـ ـج ـ ــراح ب ـض ـي ـف ــه الـ ـم ــواط ــن

ال ــرشـ ـي ــدي ،م ـش ـي ــدا بــالـحــس
الوطني لديه ،ومؤكدا أهمية
الـ ـ ـ ــدور األم ـ ـنـ ــي ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
تواصلهم وتعاونهم مع رجال
الشرطة.
من جانبه ،أعــرب المواطن
ال ـم ـك ـ ّـرم ع ــن ش ـكــره وت ـقــديــره
للوزير على حسن االستقبال.
ب ــدوره ،كــرم وزيــر االوقــاف
وال ـ ـشـ ــؤون االس ــام ـي ــة وزي ــر
الــدولــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة فهد
الـشـعـلــة ال ـمــواطــن الــرش ـيــدي
الذي قام بالمساعدة في إلقاء
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة مــن
عمال احدى شركات النظافة

المتعاقدة مع بلدية الكويت
وهم يقومون بسرقة مناهيل
احـ ـ ــدى ال ـم ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـيــة.
وث ـمــن وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الـبـلــديــة م ــا ق ــام ب ــه الـمــواطــن
مــن جـهــود مشرفة لمساعدة
رجــال االمــن فــي القبض على
المجموعة التي تقوم بسرقة
امــاك الــدولــة ،مبديا اعتزازه
وتقديره للمواطن المخلص
ال ـ ــوف ـ ــي ووقـ ـ ــوفـ ـ ــه ب ـش ـج ــاع ــة
امـ ـ ــام ه ـ ــذه ال ـم ـج ـم ــوع ــة غـيــر
المخلصة لوطننا العزيز.

طوارئ بلدية حولي تزيل  205تعديات
ن ـفــذ ف ــري ــق ال ـ ـطـ ــوارئ ب ـف ــرع ب ـلــديــة حــولــي
حمالت ميدانية أسفرت عن إزالة  205تعديات
على أمالك الدولة.
وص ــرح رئـيــس الـفــريــق أحـمــد رمـضــان بــأن
المفتشين في فريق الطوارئ قاموا بحمالت
ميدانية في عموم مناطق المحافظة ،للتأكد

مــن ع ــدم ق ـيــام أص ـحــاب الـمـحــات باستغالل
المساحة الخارجية لها وعرض وبيع السلع،
وأسفرت الحمالت عن إزالة  205تعديات على
أمــاك الــدولــة بــأرجــاء المحافظة ،إضــافــة إلى
إزالة  164اعالنا مخالفا بالشوارع والميادين،
وتوجيه  4إنذارات للتعدي على أمالك الدولة.

«الصندوق الكويتي» :منحة بمليوني
دوالر لـ «الحسين األردنية للسرطان»
ّ
وقــع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ،أمس،
اتفاقية منحة رابعة لمؤسسة الحسين للسرطان األردنية بمليوني
دوالر ت ـهــدف إل ــى تغطية تـكــالـيــف ع ــاج الــاجـئـيــن الـســوريـيــن
المصابين بمرض السرطان في األردن.
ّ
ووقع االتفاقية عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق،
عبدالوهاب البدر ،وعن الجانب األردني رئيسة هيئة أمناء مؤسسة
ومركز الحسين للسرطان ،األميرة غيداء طــال ،بحضور سفير
الكويت لدى األردن عزيز الديحاني وكبار مسؤولي المؤسسة.
وقال البدر لـ «كونا» عقب حفل توقيع االتفاقية ،الذي تم في مبنى
مركز الحسين للسرطان بالعاصمة ّ
عمان ،إنه بهذه االتفاقية يرتفع
ّ
المقدم من الصندوق لغايات عالج مرضى السرطان
إجمالي الدعم
من الالجئين السوريين المسجلين لدى المركز إلى  5ماليين دوالر.
وأوضح أن المنحة الحالية هي ضمن التزامات الكويت بدعم
الالجئين السوريين الـتــي أعلنتها فــي المؤتمر الــدولــي الــرابــع
للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في ســوريــة ،وتأتي في إطار
برنامج التعاون المبرم مع مركز الحسين للسرطان للمساهمة
بدفع تكاليف عالج الالجئين السوريين.
وأشار إلى أن الصندوق ّقدم  3منح سابقة ّللمركز بهدف تقديم
العون اإلنساني لالجئين السوريين ،حيث وق ّعت المنحة األولى
عــام  2016بمليون دوالر ،والثانية والثالثة وقعتا عامي 2017
و 2018بالقيمة ذاتها لكل منهما ،وذلــك إيفاء بتعهدات الكويت
المعلنة خالل مؤتمرات المانحين.
ّ
وبين البدر أن المنح السابقة من الصندوق ساهمت في تغطية
تكاليف عــاج واحتياجات حوالي  117الجئا سوريا مصابين
بالسرطان ،معربا عن األمل بأن تسهم االتفاقية الحالية في عالج
عدد مماثل من المرضى المسجلين على قوائم االنتظار ،في ظل
التعاون القائم مع المركز.
وعن الخدمات العالجية التي تشملها المنحة ،قال إن اتفاقية
المنحة تستهدف تمويل تكاليف تشخيص المريض من خالل
الفحوص المخبرية والصور اإلشعاعية وعمليات أخد الخزعات
وتحليلها ،كما أنها تشمل عالجات الكيماوي واألشعة والفيزيائي
واألدوية وزرع نخاع العظم.

جانب من ختام بطولة تعاونية الصليبيخات
اختتمت جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بطولتها
الرمضانية لكرة القدم على ملعب ثانوية األوزاعي ،بتتويج
فــريــق مــذخــر الضعيان بـكــأس البطولة ،بحضور أمـيــن سر
مجلس األمة د .عودة الرويعي ،والمدير العام للهيئة العامة
للرياضة د .حمود فليطح ،ونائب رئيس اتحاد الجمعيات
التعاونية االستهالكية خالد الهضيبان ،ورئيس وأعضاء
مجلس إدارة الجمعية ،وكوكبة من نجوم المنتخب الوطني.
وبـهــذه المناسبة ،أكــد رئـيــس الجمعية صقر خضير أن
«البطولة حققت غايتها وهدفها المنشود من قبل مجلس
ً
ً
اإلدارة ،وهــو إشغال الشباب فيما ينفعهم صحيا وبدنيا،
وزرع التنافس الرياضي بين ابناء أهالي المنطقتين» ،منوها
ً ً
إلى أن ختام البطولة كان مميزا جدا ،بسبب الحضور الكبير
من األهالي.
وقــال خضير إن «الجمعية مستمرة في تقديم الخدمات
النوعية ألهالي المنطقة على كل الصعد ،شاملة جميع الفئات
العمرية ،حيث قامت بعدة أنشطة خالل هذا الشهر الفضيل،
وهو تنظيم مهرجان تسويقي ،وإقامة حفل قرقيعان ألطفال
المنطقة ،وتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم».

ةديرجلا
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«المرأة واألسرة» :منح القرض السكني لألعزب والعزباء
علي الصنيدح

الحكومة
توافق على
التقارير
في اللجان
وتعترض
عليها عند
مناقشتها
بالجلسات

الهاشم

واف ـقــت لجنة ال ـمــرأة واألس ــرة
البرلمانية على منح حق القرض
السكني للكويتية العزباء التي
ب ـل ـغ ــت س ـ ــن  50ع ـ ــام ـ ــا ،وك ــذل ــك
لـلـكــويـتــي األعـ ــزب مـمــن بـلــغ سن
 55عاما.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة
صفاء الهاشم ،في تصريح ،عقب
اجتماع اللجنة أمــس ،ان اللجنة
طلبت سحب تقريرها في جلسة
المجلس األخـيــرة ،للوصول الى
توافق مع الحكومة بشأن قضايا
المرأة.
وأضافت الهاشم ،أن "الحكومة
حتى وإن تــم االتـفــاق معها على
صياغة التقرير فإنها حين يأتي
دور المناقشة على جدول أعمال
ال ـج ـل ـس ــة تـ ـعـ ـت ــرض عـ ـل ــى مـ ــواد
التقرير وصياغته" ،مشيرة الى
ان "اللعب في القانون يصير في
الـلــوائــح التنفيذية الـتــي تصدر
ويطبقها بنك االئتمان".
وأوضـ ـ ـح ـ ــت "ارت ـ ــأي ـ ــت ال ـع ـمــل
ع ـلــى ال ـن ـقــاط الـمـخـتـلــف عـلـيـهــا،
إلفادة أكبر قدر من شرائح المرأة

الكويتية ،س ــواء كــانــت متزوجة
من غير كويتي (ب ــدون) ،او ممن
يحملون جنسيات أخرى".
وأك ــدت أن الــدسـتــور لــم يفرق
بـيــن ال ــرج ــل والـ ـم ــرأة ،الف ـتــة إلــى
أنها أثارت خالل اجتماع اللجنة
ان الرجل الكويتي األعــزب ،الذي
لم يسبق له الــزواج ،له الحق في
الحصول على السكن سواء عبر
بدل إيجار او توفير سكن بقيمة
ايجارية منخفضة ،اال ان الحكومة
رف ـضــت ذل ــك بـحـجــة ع ــدم تــوافــر
م ـع ـيــار رب األس ـ ــرة ف ــي األعـ ــزب
الستحقاق الرعاية السكنية ،وأن
هــذا األم ــر يشجع الكويتي على
عدم الزواج.
وش ــددت عـلــى أن "ه ــذا الـكــام
م ــرف ــوض ،ألن مــن حــق الـمــواطــن
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـبـ ـل ــغ سـ ـ ــن  55سـ ـن ــة،
ول ــم يـسـبــق ل ــه ال ـ ــزواج ف ــإن ــه من
الـطـبـيـعــي أن يـحـتــاج إل ــى سكن
ورع ــاي ــة" ،مـشـيــرة ال ــى ان "هـنــاك
ح ــاالت مــن الـمــواطـنـيــن يـعــانــون
من قضية خروجهم من منازلهم،
ألن ال ــورث ــة ف ــي ح ــاج ــة ال ــى بيع

المنزل ،لذلك من حق المواطنين
هؤالء الحصول على حق الرعاية
السكنية".
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن "ال ـح ـكــومــة
ت ـ ــرى ان ه ـ ـنـ ــاك ق ـ ــان ـ ــون رع ــاي ــة
المسنين ،اال ان هــذا الـقــانــون ال
يدخل فيه من يقل عن  65عاما،
وكــذلــك الـمـســاعــدات االجتماعية
المقدمة من وزارة الشؤون التي
ترفض منح المتقاعد مساعداتها
المالية".

•

أسامة الشاهين

ً
إعــامـيــا وتشجيعهم على االسـتـمــرار في
بذل المزيد من الجهد من أجل القضاء على
آفة المخدرات التي تدمر المجتمعات ،لذا
فإنني اقترح "تخصيص ميزانية سنوية
تساهم من خاللها الدولة بدعم نشاطات
الـمـشــروع الـتــوعــوي الــوطـنــي للوقاية من
المخدرات (غراس)".

محيي عامر

في حوار مفتوح أجــراه النائب
ريـ ــاض ال ـعــدســانــي م ــع متابعيه
على موقع الـتــواصــل االجتماعي
"تــوي ـتــر" ،وص ــف الـنــائــب "الـبــديــل
االستراتيجي" المقدم من الحكومة
بــأنــه نـظــام اشـتــراكــي يحتاج إلى
إع ــادة النظر فـيــه ،مشيرا الــى أنه
طالب بزيادة رواتب كل الموظفين
على أن تكون الزيادة مبنية على
أسس سليمة.
وجــدد العدساني ،الــذي هاجم
"ال ــواس ـط ــات" وكــوتــا التعيينات،
ت ــأك ـي ــده ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم اس ـت ـج ــواب
فـ ـ ـ ــوري إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أو
ال ــوزي ــر الـمـعـنــي ف ــي ح ــال ح ــدوث
ذلك ،غير أنه انتقد قانون الجرائم
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ـف ـ ــه بـ ـ
"السيئ".
وشـ ــدد ف ــي م ــداخ ــات ــه ع ـلــى أن
الواسطات دمار للكفاء ات ،مبينا
أنـ ـ ــه "إذا قـ ـ ــام م ـ ـسـ ــؤول ح ـكــومــي

بتحديد (كوتا) للنواب لكي ُيوظف
ع ـ ـ ــددا م ـع ـي ـنــا مـ ــن ال ـم ـح ـســوب ـيــن
عليهم ،فإنني سأستجوب المعني
بذلك سواء كان رئيس الــوزراء أو
وزيرا".
وأضـ ــاف "أؤكـ ــد أن ـنــي تصديت
ً
سابقا لهذه الممارسات وسأستمر
في التصدي لها ،فما ذنب المواطن
الذي ليس لديه واسطة؟ فأنا ضد
الواسطات وقدمت  5استجوابات،
وكان سببها الرئيسي الواسطات
ً
من أصل  11استجوابا ،وبإذن الله
انــا متابع مــوضــوع الفتوى فيما
يتعلق بالتظلمات ،وكذلك اللجنة
المشكلة من مجلس األمة ،وأسأل
ال ـل ــه أن يـكـتــب ال ـخ ـيــر والـتــوفـيــق
والسداد للجميع".
وأوض ـ ـ ــح أن "قـ ــانـ ــون ال ـج ــرائ ــم
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة سـ ـي ــئ جـ ـ ـ ــدا ،وم ــن
ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي طــالـبــت بتشكيل
لجنة لــدراسـتـهــا ،نـظــرا لـمــا فيها
من شبهات ،وتم رفضها ،وذلك في
عام  ،٢٠١٧بالتالي تقدمنا بتعديل

المطيري للسماح لمدينة صباح األحمد بالبدل
قــدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة بشأن قيام وزارة
الدولة لشؤون اإلسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار
قرار تسمح بموجبه بفتح باب البدل الخارجي بشكل عاجل لرغبة
جموع المواطنين باالستمتاع بهذه الميزة ســواء ُ بالخروج أو
الدخول إلى مدينة جنوب صباح االحمد السكنية ،أسوة بالبدل
الخارجي المسموح به في باقي المناطق السكنية.
وقــال المطيري فــي اقـتــراحــه :قامت المؤسسة العامة للرعاية
السكنية بإيقاف البدل الخارجي من مدينة جنوب صباح األحمد
السكنية وإليها بحجة أن فتح باب البدل الخارجي سوف يكون
لــه ضــرر كبير على المواطنين ذوي الــدخــل الـمـحــدود وضعيفي

ول ـ ـف ـ ـت ـ ــت ال ـ ـ ـهـ ـ ــاشـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــى ان
"االج ـت ـم ــاع ب ـحــث م ـســألــة قــرض
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة (االرم ـ ـ ـلـ ـ ــة ،وال ـم ـط ـل ـق ــة،
وغـيــر الـمـتــزوجــة) ،فـفــي السابق
رفضته الحكومة حين كــان سن
االستحقاق  40عاما ،وتمت زيادة
عمر من لمن تتزوج الى  50عاما
دون شرط وجــود أخت أو قريبة
معها".
وذكــرت أن هناك فئة "منسية"
تـمــت إضــافـتـهــا ال ــى مستحقات

الرعاية السكنية وهي الكويتيات
الـعــامــات فــي مــؤسـســات الــدولــة
فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج س ـ ـ ــواء فـ ــي ال ـس ـلــك
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي أو ال ـم ـب ـت ـع ـثــات
ل ـلــدراســة او الـعـمــل ف ــي ال ـخــارج
بـ ـش ــرط أن يـ ـك ــن مـ ـسـ ـج ــات فــي
التأمينات االجتماعية.
وقــالــت إن الـحـكــومــة أك ــدت أن
المرأة المتزوجة من غير كويتي
تحصل على سكن بصفة ايجارية
منخفضة او بدل ايجار ،بحسب

ما يراه بنك االئتمان" ،وهذا األمر
الذي سأثيره مع وزيرة االسكان
في اجتماع اللجنة القادم ،ليكون
التقرير مدرجا على جدول اعمال
جلسة مجلس األمة نهاية الشهر
الـحــاري ،بــأن البنك ليس هو من
يقرر استحقاق الكويتية للسكن،
انما تستحقه الكويتية المتزوجة
من غير الكويتي ،كما هو الحال
م ــع الـكــويـتــي ال ـم ـتــزوج م ــن غير
الكويتية".

العدساني« :الجرائم اإللكترونية» قانون سيئ

الشاهين يقترح تخصيص
ميزانية لـ «غراس»
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة
قال في مقدمته ،إن المشروع التوعوي الوطني
للوقاية من المخدرات (غ ــراس) هو مشروع
كويتي متميز استطاع خــال سنوات قليلة
غ ــرس رؤي ـ ــة ج ــدي ــدة وم ـبــدعــة ف ــي م ـجــاالت
التوعية منذ انطالقة عام .1999
وأضاف :يضم المشروع فريق عمل تطوعي
مـتـخـصـصــا م ــن ال ـع ــدي ــد م ــن الـشـخـصـيــات
الـكــويـتـيــة الـحــريـصــة عـلــى تــوعـيــة الـشـبــاب
الكويتيين من مخاطر آفة المخدرات التي برزت
وتفاقمت في اآلونة األخيرة والتي تغزو الدول
العربية والعالمية كافة ،وتحذيرهم من الوقوع
في مخاطر إدمان المخدرات بمختلف أنواعها
التي يتم استحداث العديد منها واستهداف
جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب الذين
يعدون من أهم العناصر البشرية التي ترتكز
عليها الدول في نهضتها وتقدمها وتحقيق
التنمية المستدامة لألوطان.
َ
وتابع الشاهين :وحرصا على استمرار
ً
عمل هذا الفريق لزاما على الدولة دعمهم
ً
ماديا وكذلك إبــراز الــدور الذي يقومون به

«المرأة واألسرة» في اجتماع سابق

الــدخــل ،وهــو مــا يناقض النظم والـلــوائــح والـقــوانـيــن الـتــي تمنح
الحق ألصحاب القسائم كامل حقوقهم التي كفلها الدستور في
منح المواطن حرية اختيار السكن.
وبين أن البدل الخارجي يجب أن توافق عليه المؤسسة العامة
لـلــر عــا يــة السكنية للمواطنين كــا فــة المخصصين عـلــى مـشــروع
منطلق العدالة والمساواة ،خاصة
مدينة جنوب صباح االحمد من ُ
وق ــد ب ــدأت الـمــؤسـســة بـمـشــاريــع أخ ــرى جــديــدة قــد يـكــون لبعض
المخصصين رغـبــة بـهــا ،بــاإلضــافــة إلــى أن اخـتـصــار فـتــح الـبــدل
الخارجي يشكل ً
نوعا من أنواع التسهيل على المواطنين.

عسكر يطالب
بزيادة عدد البعثات
الداخلية والخارجية

عسكر العنزي

بارك النائب عسكر العنزي
ل ـط ــاب وط ــال ـب ــات الـمــرحـلــة
ال ـثــانــويــة ال ـن ـجــاح والـتـفــوق
واالنتقال الى مرحلة جديدة
ف ــي حـيــاتـهــم الـعـلـمـيــة وهــي
مـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـع ــال ــي
الجامعي والتطبيقي متمنيا
لهم دوام النجاح والتفوق من
اجل رفعة الكويت وازدهارها.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـس ـ ـكـ ــر ال ـ ــوزي ـ ــر
الدكتور حامد العازمي الى
زيادة عدد المقبولين بجامعة
الكويت من خريجي الثانوية
حـتــى ال تـتـكــرر ازم ــة القبول
التي تحدث كل سنة ،مطالبا
ك ــذل ــك بـ ــزيـ ــادة ع ـ ــدد م ـقــاعــد
االبتعاث للدراسة بالجامعات
ال ـعــرب ـيــة واالج ـن ـب ـي ــة خ ــارج
الكويت ،مؤكدا ضرورة قبول
متفوقي الثانوية العامة من
فئة البدون في كليات القمة
بجامعة الكويت مع برنامج
رعــايــة يـكـفــل تـقــديــم إعــانــات
شهرية لهم لمساعدتهم على
إك ـم ــال دراس ـت ـهــم الجامعية
ف ـه ــم ي ـس ـت ـح ـقــون ك ــل ال ــدع ــم
كونهم مــن نسيج المجتمع
الكويتي وال يـعــرفــون وطنا
غير الكويت وضحى آباؤهم
وأجدادهم من اجل الكويت.

رياض العدساني

ال ـقــانــون ،وه ـنــاك قــوانـيــن مــازالــت
باللجان بهذا الشأن ،ولكن يتطلب
ت ـع ــدي ــل ق ــوانـ ـي ــن أخـ ـ ــرى مـتـعـلـقــة
مــع قــانــون الـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة،
ألن بعض الـعـقــوبــات فــي قوانين
أخرى".
وردا عـلــى س ــؤال ح ــول أسـبــاب
ع ـ ــدم ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ـ ــزي ـ ــادة روات ـ ــب

الموظفين العاملين في الدولة ،قال
العدساني" :طالبت وعملت دراسة
ك ــام ـل ــة ب ـخ ـص ــوص ال ـ ــروات ـ ــب وال
تكون زيادة مطلقة ،بل مبنية على
أسس صحيحة حتى ال تساهم في
ارتفاع مؤشر التضخم ،باإلضافة
إل ـ ــى ال ـن ـظ ــر ل ـل ـج ـه ــات ال ـم ـتــدن ـيــة
رواتبها ،ومنها التأمينات ،وكذلك
الشركات الخاصة التي تملك فيها
ال ـح ـكــومــة نـسـبــة  100ف ــي الـمـئــة،
ألن ـهــا ال ت ـصــرف لـهــم دع ــم عمالة
وغيرها من الجهات".
وحــول "البديل االستراتيجي"،
قال العدساني :إن "فيه العديد من
األخطاء والبد من إعادة النظر في
االق ـت ــراح ذاتـ ــه ،ونـظــامــه الـحــالــي،
وا ل ــذي تمت مناقشته بالمجلس
الـ ـس ــاب ــق أشـ ـبـ ـه ــه ،وكـ ــأنـ ــه ن ـظ ــام
اشتراكي فيما يخص الموظفين،
وال يخدم النظام الوظيفي ،ولهذا
ال ـس ـبــب ي ـجــب إع ـ ــادة ال ـن ـظــر فـيــه،
وب ـص ـي ـغ ـتــه ال ـح ــال ـي ــة أن ـ ــا ضـ ــده،
وعموما االقتراح ناقص ُ
وجمد".

برلمانيات
سلة برلمانية
الفضل :تحية للشعب الذي
يوثق فضائح الحكومة

وجه النائب أحمد الفضل
"تحية إكبار وإجالل للشعب
الكويتي الغيور الذي بدأت
تنتابه الحمية على حال
الخدمات املتردي بالبلد
وضعف رقابة الجهاز
الحكومي على املال العام
وفساد معظم قطاعاته
والتهاء اغلب اعضاء االمة
بأمور ال تمت لالمة بصلة".
وقال الفضل ان الشعب بات
يصور ويوثق التعديات
على اموال الشعب واملتعدين
عليها ويبثها للعامة ،فكشف
عن الشركات التي (ترثع) منذ
سنوات في خير املناقصات
الحكومية.

الدمخي يطالب الشعلة
بصرف مستحقات العمال

طالب النائب عادل الدمخي
وزير األوقاف والشؤون
االسالمية فهد الشعلة بصرف
مستحقات نحو  1500عامل.
وقال الدمخي موجها حديثه
للشعلة :طالبناك ونكرر
لحسن ظننا بكم .ال يخرج
رمضان دون صدور قراركم
بصرف مستحقات 1500
عامل ،وإن كانت الشركة
املتعاقدة ظلمت فما فعلته
الوزارة بتأخير حقوقهم أال
يعتبر مشاركة بالظلم ال تليق
بكم .عجل صرف مستحقاتهم
فمن حقهم أن يفرحوا بالعيد
كما نفرح.

محليات
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النواف« :مساجد حولي» تقدم إسهامات كبيرة لخدمة المصلين
كرم الجهات المشاركة في فعاليات رمضان
أعـ ــرب مـحــافــظ حــولــي الـشـيــخ أحـمــد
النواف عن سعادته للجهود الكبيرة التي
تبذلها إدارة مساجد حولي لراحة رواد
بيوت الله في شهر رمضان.
وق ـ ــال ال ـ ـنـ ــواف ،ع ـلــى ه ــام ــش الـحـفــل
الذي أقامته ادارة مساجد حولي مساء
أمس األول ،في المركز اإلعالمي لمسجد

جــابــر العلي بمنطقة الـشـهــداء ،لتكريم
الجهات المتعاونة إلنجاح فعاليات شهر
رمـضــان« ،نشكر جميع وزارات الــدولــة،
السيما الداخلية بقطاعاتها المختلفة،
خــاصــة ال ـمــرور والـنـجــدة واألم ــن الـعــام،
والصحة والبلدية واإلعــام والكهرباء،
لتعاونهم مع وزارة األوقاف نحو توفير

سبل الــراحــة آلالف المصلين بالكويت
عموما ،وفي مساجد حولي خاصة».
وأشـ ــار ال ــى ان «مــديــر ادارة مساجد
حولي د .خالد الحيص يقدم اسهامات
ج ـ ـب ـ ــارة ،ويـ ـت ــاب ــع الـ ـمـ ـس ــاج ــد ال ـث ــاث ــة
الكبيرة في المحافظة ،والتي بها مراكز
رمـضــانـيــة ،وه ــي مـســاجــد ب ــال وجــابــر

العلي والـمــزيـنــي ،فشكرا لــه ولـكــل فرق
العمل معه».
وثـمــن دور رئـيــس دي ــوان سـمــو ولــي
العهد ورئيس اللجنة المنظمة لمسجد
بــال الشيخ مبارك الفيصل ،مؤكدا انه
حريص على التواجد بنفسه للتوجيه
لخدمة المصلين.

النواف خالل تكريم الجهات المشاركة بفعاليات رمضان

بيت الزكاة تسلم زكاة جمعية
الرقة التعاونية

تسليم زكاة جمعية الرقة
تسلم بيت الزكاة شيك زكاة
جـمـعـيــة الــرقــة الـبــالـغــة 58043
ً
دينارا ،وذلك خالل زيــارة لمقر
«ال ـ ـب ـ ـيـ ــت» ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب الـ ـس ــرة
ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا وف ـ ـ ــد م ـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــة
ض ـ ــم ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
محمد العبدلي ور ئـيــس لجنة
ال ـم ـش ـت ــري ــات عـ ـي ــادة ال ـش ـمــري
ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ح ـســن الـعـجـمــي،
حيث كان في استقبالهم نائب
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة
للموارد واإلعــام كوثر المسلم
وم ـ ــراق ـ ــب ال ـ ـمـ ــراكـ ــز اإلي ـ ــرادي ـ ــة
عبداللطيف البصيري ورئيس
ق ـس ــم خ ــدم ــة الـ ـش ــرك ــات أب ـ ــرار
الياسين.
من جهته ،أعرب العبدلي عن
تـقــديــره ل ـلــدور الــرائــد والـفـعــال
الذي يقوم به «البيت» في خدمة
فريضة الــزكــاة وتفعيل دورهــا
فــي المجتمع مــن خــال عطائه
المشهود.
وأف ـ ـ ـ ــاد الـ ـعـ ـب ــدل ــي بـ ـ ــأن دع ــم

الجمعية لبيت الزكاة يأتي في
إطار دورها المجتمعي المنوط
بها خدمة للوطن والمواطنين،
ومـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ــي دفـ ـ ــع م ـس ـيــرة
ال ـت ـقــدم وال ـب ـن ــاء ف ــي المجتمع
ً
الـكــويـتــي ،وتـجـسـيــدا لــأهــداف
السامية التي تضمنها قانون
العمل في الجمعيات التعاونية.
بــدورهــا ،أعربت المسلم عن
بالغ شكرها وتقديرها لجمعية
ال ــرق ــة الـتـعــاونـيــة عـلــى دعمها
للبيت بــإخــراج زكواتها بشكل
منتظم مما يمكن البيت من أداء
دوره وتنفيذه برامجه الساعية
لتحقيق التكافل االجتماعي بين
أفراد المجتمع.
وف ــي خ ـت ــام الـ ــزيـ ــارة ،قــدمــت
الـمـسـلــم لــرئـيــس مـجـلــس إدارة
ً
ً
الجمعية درعا تذكارية ،تقديرا
لدور الجمعية ومساهمتها في
ً
أداء زكاتها دعما لبيت الزكاة
ومشاريعه الخيرية.

7
بناء مواقف جديدة للسيارات في كلية الهندسة ...لمن؟
ةديرجلا

•
العدد  / 4134االثنني  3يونيو 2019م  29 /رمضان 1440هـ

local@aljarida●com

في وقت تستعد الجامعة لالنتقال إلى «الشدادية»

• رفض تسليم المباني الجامعية لجامعة خاصة ...ويجب استغاللها لمصلحة الطلبة
فيصل متعب

استغربت أوساط جامعية بناء
اإلدارة الجامعية مواقف جديدة
للسيارات في كلية الهندسة
والبترول ،في الوقت الذي
تستعد الكلية لالنتقال إلى
مدينة صباح السالم الجامعية في
سبتمبر المقبل.

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي تـسـتـعــد
ك ـل ـي ــات ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
م ــوق ــع الـ ـخ ــال ــدي ــة (ال ـه ـن ــدس ــة
وال ـب ـت ــرول وال ـع ـل ــوم) النـتـقــال
الطلبة واألســاتــذة إلــى مدينة
صـبــاح الـســالــم الـجــامـعـيــة في
س ـب ـت ـم ـبــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وانـ ـتـ ـق ــال
اإلداريين نهاية الشهر الجاري،
ت ـق ــوم جــام ـعــة ال ـكــويــت بعمل
عدد من اإلنشاء ات والصيانة
لبعض مبانيها وإنشاء مواقف
للسيارات جديدة في «الهندسة
وال ـب ـت ــرول» ،األم ــر ال ــذي يــزيــد
مــن األع ـبــاء الـمــاديــة للجامعة
وزي ــادة تكلفة مــا تقوم بــه من
إنـ ـش ــاءات وص ـيــانــة ل ـعــدد من
مواقع الجامعة ،والتي يجدر
استغاللها في تطوير الخدمات
بالجامعة الجديدة.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،عـلـمــت
«الـجــريــدة» من مصادر مطلعة
في الجامعة أن االنتقال سيكون
فقط للمحاضرات النظرية ،مع
إبـقــاء المختبرات فــي موقعها
الـ ـس ــاب ــق ب ــال ـخ ــال ــدي ــة ،بـسـبــب

ع ــدم جــاهــزيـتـهــا ف ــي الـجــامـعــة
ال ـجــديــدة ،وال ـتــي مــن المتوقع
االنتهاء منها في العام الدراسي
 ،2021 /2020مـسـتـغــر بــة بناء
مــواقــف جــديــدة إذا كــانــت فقط
للطلبة الذين لديهم محاضرات
في المختبرات ،والتي ستكون
لثالثة أيام فقط (األحد ،الثالثاء،
الخميس) ،وفق ما تم في توزيع
الـ ـ ـج ـ ــداول الـ ــدراس ـ ـيـ ــة لـلـفـصــل
الدراسي األول.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
هناك سيناريو آخر بعد انتقال
ال ـك ـل ـي ــات ب ـش ـكــل ك ــام ــل ال ـع ــام
الدراسي المقبل ،2021 /2020
ونية بعض الجامعات الخاصة
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال م ـ ــوق ـ ــع الـ ـج ــامـ ـع ــة
ف ــي ال ـخــالــديــة ،وخ ــاص ــة كلية
الـهـنــدســة وال ـب ـت ــرول ،السيما
أن الـمـبــانــي مـجـهــزة بالكامل
من قاعات دراسية ومختبرات
بمستويات عالية ،إضافة الى
بعض الصيانة التي تقوم بها
الجامعة دوريا ،وبناء مواقف
س ـي ــارات جــديــدة تـتـســع لعدد

ً
«العمارة» نظمت معرضا إلعادة تأهيل
واستخدام قصر فهد السالم بالنويصيب

جانب من المعرض
أقـ ــام ق ـســم الـتـصـمـيــم ال ـمــرئــي وال ــداخ ـل ــي في
كلية العمارة بجامعة الكويت معرض استوديو
التخرج في العمارة الداخلية ،تحت إشراف رئيسة
القسم عضوة هيئة التدريس بالكلية د .لميس
بهبهاني ،وبحضور العميد المساعد للشؤون
األكاديمية والبحث والــدراســات العليا د .أسيل
الرقم وعدد من الشخصيات.
وقالت د .بهبهاني إن المعرض ،الذي استمر
يومين ،نجح في تقديم  14مشروعا من قبل طلبة
التخرج في العمارة الداخلية ،وقدم كل مشروع

تصميما مميزا إلعــادة تأهيل واستخدام قصر
الشيخ فهد السالم في النويصيب.
وأضافت أن المشروع كان من الممكن تحقيقه
بسبب الزيارات الموقعية المنتظمة والتواصل
مع أسرة الشيخ فهد السالم في توثيق المباني
التاريخية الموجودة على الموقع ،وهو من أحد
أه ــم الـمــواقــع فــي الـكــويــت تــاريـخـيــا ،وق ــد ساعد
المشروع الطلبة على معرفة المزيد عن تاريخ
الكويت وتراثها المعماري خارج الديرة.

«العربية المفتوحة» :خريجنا ينال
شهادتين من الكويت والمملكة المتحدة
الشيخ :التسجيل اإللكتروني متاح أثناء عطلة العيد
ق ــدم ــت رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ال ـق ـبــول
والتسجيل في الجامعة العربية
المفتوحة بالكويت ناهد الشيخ
إلـ ــى ج ـم ـيــع خ ــري ـج ــي ال ـثــانــويــة
العامة وأولـيــاء أمــورهــم بأسمى
آي ـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـه ــان ــي والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات
بمناسبة التخرج ،آملة أن يكون
التوفيق والنجاح طريقهم.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،ف ـ ــي ب ـي ــان
للجامعة ،أن بــاب تقديم طلبات
االلـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاق ل ـل ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي
األول م ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ا لـ ـج ــا مـ ـع ــي
 2020/ 2019م ـت ــاح ع ـبــر مــو قــع
ال ـج ــام ـع ــة اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي www.
 aou.edu.kwلجميع الراغبين
ف ــي إك ـم ــال دراس ـت ـهــم الـجــامـعـيــة
في تخصصاتها الثالث برنامج
اللغة اإلنكليزية وآدابها وبرنامج
إدارة األع ـم ــال وبــرنــامــج تقنية
المعلومات والحوسبة حيث يتم
ق ـب ــول خــري ـجــي ال ـثــانــويــة أو ما
يعادلها بنسبة  60في المئة أو
( )2.0فــي نظام األرب ــع نقاط فما

ف ــوق لـلـطـلـبــة حــدي ـثــي ال ـت ـخــرج،
عـلـمــا ب ــأن الـتـسـجـيــل م ـتــاح عبر
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي أثـنــاء عطلة
عيد الفطر المبارك.
وقــالــت إنــه يـجــوز قـبــول طلبة
مـ ــن خ ــري ـج ــي الـ ـث ــان ــوي ــات دون
ال ـن ـس ـبــة ال ـم ــذك ــورة إذا م ــر على
تـخــرجـهــم أربـ ــع س ـن ــوات فأكثــر
وت ــوف ــرت لــدي ـ ـ ـهــم خ ـب ــرة عملية
ووظيفــية مـنــا سـبــة للتخصص
المطلوب ومــدتـهــا أرب ــع سنوات
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ع ـ ـمـ ــل مـ ـسـ ـجـ ـل ــة ف ــي
مؤسسة التأمينات االجتماعية،
إضافة إلــى توفر شــروط القبول
فــي البرنامج (ثانوية تخصص
ع ـل ـم ــي لـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـحـ ــاسـ ــوب)،
كما يتم قبول الطلبة من جميع
األعـمــار بغض النظر عــن تاريخ
ال ـت ـخ ــرج ف ــي ال ـث ــان ــوي ــة .ولـفـتــت
إلــى أن خــريــج الجامعة العربية
ال ـم ـف ـتــوح ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت س ــوف
يحصل على شهادتين معتمدين
م ـح ـل ـيــا ودول ـ ـيـ ــا وفـ ـق ــا ل ـشــراكــة

ناهد الشيخ

الجامعة مع نظيرتها في المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ،ك ـمــا تـتـيــح الـجــامـعــة
وفقا لنظامها (التعليم المدمج)
ال ـم ــدع ــم بـمـنـهـجـهــا الـبــريـطــانــي
مـ ــرونـ ــة ت ـس ـج ـيــل ال ـم ـح ــاض ــرات
مـمــا يـتـمــاشــى م ــع أرب ـ ــاب األس ــر
والـمــوظـفـيــن دون الـتـعــارض مع
ساعات عملهم الرسمي كذلك دون
الحاجة لتفرغ دراسي.

بدء استقبال طلبات الراغبين
في الدراسة بـ «»kilaw
بمناسبة بدء استقبال طلبات الطلبة الراغبين
في االلتحاق بكلية القانون الكويتية العالمية
( ،)kilawسـ ــواء بـعـثــة داخ ـل ـيــة أو عـلــى نفقتهم
الخاصة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي
 ،2020/2019تقدمت مديرة إدارة القبول والشؤون
الطالبية فوزية الشهاب ،نيابة عن إدارة الكلية،
بالتهاني والتبريكات لخريجي الثانوية العامة
بنجاحهم وتفوقهم الدراسي ،آملة لكل منهم دوام
النجاح في حياتهم الجامعية.
وأعلنت الشهاب استقبال طلبات الراغبين في
االلتحاق بالبعثة الداخلية اعتبارا من األحــد 9

الجاري حتى الخميس  19يونيو ،مشيرة إلى أن
نسبة القبول لهذا العام لطلبة البعثات الداخلية
هي  83في المئة للعلمي واألدبي ،علما بأن الكلية
تستقبل طلبات االلتحاق بالدراسة على نفقتهم
الخاصة حتى  30يوليو  ،2019ونسبة القبول
هي  70في المئة.
وأفـ ـ ــادت ب ــأن إدارة ال ـق ـبــول تـسـتـقـبــل طـلـبــات
اعتبارا من التاسعة صباحا حتى
التسجيل يوميا
ً
الرابعة عصرا في مبنى الكلية -منطقة الدوحة
إلكترونيا
قطعة  ،4على أن يتم تعبئة الطلبات
ً
عبر./http://kilawonline.com ،

كبير مــن الطلبة ،مما سيحل
مشكلة مواقف السيارات التي
كــان يعانيها الطلبة في وقت
سـ ــابـ ــق ،وسـ ـتـ ـك ــون لـلـجــامـعــة
الخاصة بعد انتقال الكليات
إلى الجامعة الجديدة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن أعـ ـ ـ ــداد
خــريـجــي الـثــانــويــة الـعــامــة في
ازديـ ـ ـ ــاد م ـس ـت ـمــر ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يحتم إنشاء جامعات حكومية
جديدة تكون مساندة لمدينة
صباح السالم الجامعية ،التي
تعتبر الطاقة االستيعابية فيها
م ـح ــدودة تـغـطــي فـقــط الطلبة
ال ـم ـق ـيــديــن ب ـجــام ـعــة ال ـكــويــت،
مـبـيـنــة أن ق ــان ــون ال ـجــام ـعــات
الحكومية الــذي تقدم به وزير
التربية وز ي ــر التعليم العالي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،د .ب ـ ـ ــدر ال ـع ـي ـس ــى،
الي ـ ـ ــزال ح ـب ـيــس األدراج ،ول ــم
ّ
يـبــتــه مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،وال ــذي
يـ ـمـ ـك ــن م ـ ــن خـ ــالـ ــه اسـ ـتـ ـغ ــال
م ـب ــان ــي ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
ال ـخــالــديــة وال ـش ــوي ــخ وكـيـفــان
والعديلية والجابرية ،لتصبح

جـ ــام ـ ـعـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ،خ ــاص ــة
أن م ــواق ــع ال ـج ــام ـع ــة مـجـهــزة
بالكامل ،لتصبح جامعات في
تخصصات مختلفة.
وبينت أن استغالل مباني
ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـت ـص ـب ـ ّـح
ج ــام ـع ــات خ ــاص ــة ف ـك ــرة ح ــذر
م ـن ـهــا عـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء هيئة
الـتــدريــس ،خــاصــة أن المباني
م ـم ـل ــوك ــة لـ ـل ــدول ــة ،ويـ ـج ــب أن
تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــان ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
حكومية كجامعات جديدة أو
أفــرع من مدينة صباح السالم
الجامعية ،مؤكدة أنــه ال يحق
لجامعة الكويت التصرف بها
وتسليمها لـجــا مـعــات خاصة
ع ـق ــب االنـ ـتـ ـق ــال ال ـ ــى ال ـمــدي ـنــة
ال ـجــام ـع ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،ف ــي ظل
م ــا ت ـعــان ـيــه ال ــدول ــة م ــن نقص
ف ــي س ــد م ـخ ــرج ــات ال ـثــانــويــة
ال ـعــامــة وق ـبــول ـهــم ف ــي جــامـعــة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
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العازمي 25219 :طالبا نجحوا في الثانوية العامة بنسبة %73.3
ةديرجلا

•
العدد  / 4134االثنين  3يونيو 2019م  29 /رمضان 1440هـ

● نسب النجاح طبيعية وتراعي جودة التعليم ...و«التربية» مستمرة في منع الغش
●  %70.3معدل النجاح في العلمي و %63.47في األدبي و %69.02بالتعليم الديني
● عالء الفراج األول على الكويت بالعلمي بـ  %100والثاني مصطفى بـ  %99.99والثالثة آية رمزي بـ %99.98
فهد الرمضان

قال وزير التربية د .حامد
العازمي ،إن نسبة النجاح في
اختبارات الشهادة الثانوية
العامة والتعليم الديني للعام
الدراسي  2019-2018بلغت
.% ٧٣.٣

روان يونس األولى
على الكويت
باألدبي بـ %99.74
والثانية نجالء
الدياسطي
بـ  %99.52والثالثة
نور طارق بـ %99.06

أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ووزيـ ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
ً
نجاح  25219طالبا وطالبة في
اختبارات الثانوية العامة للعام
ا لـ ــدار سـ ــي  ،2019/2018بنسبة
نجاح بلغت  73.7في المئة.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس األول،
ً
إن  37215ط ـ ــا لـ ـ ـب ـ ــا و ط ــا لـ ـب ــة
ت ـقــدمــوا ل ــاخ ـت ـبــارات الـنـهــائـيــة
م ــن الـقـسـمـيــن الـعـلـمــي واألدبـ ــي
والـتـعـلـيــم ال ــدي ـن ــي ،ن ـجــح منهم
ً
 14970طــالـبــا مــن أص ــل 19769
شاركوا في االختبارات في القسم
العلمي ،أي بنسبة نجاح بلغت
 70.3في المئة ،في حين بلغ عدد
ال ـطــاب بــالـقـســم األدب ــي 13342
ً
طالبا ،نجح منهم  9398بنسبة
ً
نجاح  63.47في المئة ،الفتا إلى
أن عــدد الـطــاب الـحــاضــريــن في
التعليم الديني بلغ  ،1104نجح
ً
منهم  851طــا لـبــا بنسبة نجاح
 69.02في المئة.
وأكــد أن نسب النجاح جاء ت
طبيعية مقارنة باألعوام السابقة،
وذل ـ ـ ـ ــك ب ـح ـس ــب اإلحـ ـص ــائـ ـي ــات
ال ـت ــي اسـتـخـلـصــت م ــن الـنـتــائــج
الـ ـط ــابـ ـي ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ح ــرص ــت
وزارة ال ـتــرب ـيــة ع ـلــى تــوف ـيــر كل
ال ـس ـب ــل واإلم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـم ـتــاحــة
ألداء االختبارات النهائية للعام
الــدراســي  2018/2019في أجــواء
مناسبة ومــريـحــة ،الفـتــا إلــى أن
امـتـحــانــات الـصــف الـثــانــي عشر
ج ـ ـ ــاءت ب ــال ـم ـس ـت ــوى الـطـبـيـعــي

ال ـم ـط ـل ــوب ل ـق ـي ــاس ال ـت ـح ـص ـيــل
ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـط ـل ـبــة ،آخ ـ ــذة بـعـيــن
االعتبار الفروق الفردية بينهم،
وم ــراعـ ـي ــة ع ـ ــدم إلـ ـح ــاق ال ـض ــرر
بجودة التعليم.
وأكـ ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار «الـ ـت ــربـ ـي ــة»
ف ــي ت ـط ـب ـيــق الـ ـل ــوائ ــح الـمـعـنـيــة
بــاالخـتـبــارات ،وأبــرزهــا محاربة
ال ـ ـ ـغـ ـ ــش وال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاح الـ ــوه ـ ـمـ ــي،
وال ـح ـفــاظ عـلــى ج ــودة التعليم،
ً
منوها بأن «هذا يصب بالنهاية
ف ــي مـصـلـحــة ال ـط ــال ــب ليحصل
على مستوى علمي جيد يؤهله
السـتـكـمــال دراس ــات ــه الجامعية
دون تعثر».
ورفـ ــع ال ـع ــازم ــي أس ـم ــى آي ــات
التهاني والتبريكات إ لــى سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
وسمو ولي العهد الشيخ نواف
األح ـم ــد ،وس ـمــو رئ ـيــس مجلس
ال ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك،
وإلـ ــى ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي أج ـمــع،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة حـ ـل ــول عـ ـي ــد ال ـف ـطــر
المبارك ،أعاده الله على األمتين
ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة بــالـخـيــر
واليمن والبركات ،راجيا من الله
أن يتقبل صالح األعمال في شهر
رمضان الفضيل.
كما تقدم بالتهنئة الخالصة
«ألولياء األمور وألبنائي الطالب
وال ـط ــال ـب ــات ،ب ـم ـنــاس ـبــة ان ـت ـهــاء
االخـ ـتـ ـب ــارات وإع ـ ــان ال ـن ـتــائــج،
ً
متمنيا من الله عز وجل أن يكون
ً
النجاح والتفوق حليفهم دائما،
وأن يحصلوا على الدرجات التي

الكويت بنسبة  99.74في المئة
تليها الطالبة نجالء الدياسطي
بالمركز الثاني بنسبة  99.52في
المئة ،وبالمركز الثالث نور طارق
إبراهيم بنسبة  99.06في المئة.
وجــاءت الطالبة أنــوار جاسم
بــالـمــركــز األول عـلــى الكويتيين
بــال ـق ـســم األدبـ ـ ــي بـنـسـبــة 98.95
فــي المئة تليها الطالبة جمانة
الـفــرس بنسبة  98.92فــي المئة
وبــال ـمــركــز ال ـثــالــث ال ـطــال ـبــة مي
الشمري بنسبة  98.69في المئة.
وفي مدارس التربية الخاصة
ّ
حلت الطالبة ســارة عماد الدين
بالمركز األول على القسم العلمي
بـنـسـبــة  98.61فــي الـمـئــة يليها
الطالب محمود مارديني بالمركز
الـثــانــي بنسبة  93.41فــي المئة
وبــالـمــركــز الـثــالــث الـطــالــب علي
دشتي بنسبة  89.19في المئة.
وج ـ ــاءت ال ـطــال ـبــة ن ــدى ع ــادل
بالمركز األول على القسم األدبي
بمدارس التربية الخاصة بنسبة
 98.70فــي المئة تليها الطالبة
دانــه الشمري بنسبة  98.35في
المئة وفي المركز الثالث الطالبة
شمايل عبدالعزيز بنسبة 97.73
في المئة.

العازمي ومسؤولو «التربية» خالل إعالن نتائج الثانوية أمس االول
تـلـبــي طـمــو حــا تـهــم وتطلعاتهم
للمرحلة األكاديمية الجديدة في
حياتهم».
وتابع «وأود أن أعبر عن بالغ
شكري وتقديري لجميع العاملين
فــي وزارة الـتــربـيــة ،مــن معلمين
وإداريـيــن لمساهمتهم ودورهــم
غير المحدود في إنجاح وتطوير
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،وأرسـ ـ ــل
تحياتي وتقديري إلى المراقبين
والـ ـم ــاحـ ـظـ ـي ــن وال ـم ـص ـح ـح ـيــن
ورؤس ــاء اللجان ،وكــل القائمين
على الكنترول العلمي واألدبــي
ل ـج ـه ــوده ــم ال ـك ـب ـي ــرة ال ـم ـبــذولــة
فــي تحقيق األه ــداف المنشودة
والوصول إلى هذه النتائج».
وأوض ـ ــح أن «ال ـث ـنــاء والـشـكــر
ً
م ـ ـ ــوص ـ ـ ــوالن أي ـ ـ ـضـ ـ ــا لـ ـ ــوزارتـ ـ ــي
الداخلية والصحة لما قامتا به

ريان الرفاعي األولى
على الكويتيين
«علمي» بـ %99.82
والثانية شيخة
الحربي بـ %99.73
والثالثة آمنة ناصر
بـ %99.71

مــن جـهــود حثيثة ،وتعاونهما
مـ ـ ــع وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة ل ـت ــأ م ـي ــن
أم ـ ــن وسـ ــامـ ــة وصـ ـح ــة ال ـط ـل ـبــة
ال ـم ـم ـت ـح ـن ـيــن ،وال ـ ـخـ ــروج ب ـهــذه
الفترة المهمة إلى بر األمان».
إلــى ذلــك ،حصل الطالب عالء
الـ ـف ــراج (س ـ ــوري ال ـج ـن ـس ـيــة) من
مـ ــدرسـ ــة الـ ـنـ ـج ــاة األهـ ـلـ ـي ــة عـلــى
المركز األول على الكويت بالقسم
الـعـلـمــي بـنـسـبــة بـلـغــت  100في
ال ـم ـئ ــة ،ف ــي ح ـي ــن ج ـ ــاء ال ـطــالــب
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم مـ ـصـ ـطـ ـف ــى (م ـ ـصـ ــري
الجنسية) من مدرسة اإلخالص
االهلية بالمركز الثاني بنسبة
 99.99في المئة ،وبالمركز الثالث
الطالبة آية أحمد رمزي (مصرية
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة) م ـ ــن م ـ ــدرس ـ ــة ف ـجــر
الـصـبــاح األهـلـيــة بنسبة 99.98
في المئة.

وح ـ ـص ـ ـلـ ــت ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ري ـ ـ ــان
الرفاعي من مدرسة جمانة بنت
أبـ ــي ط ــال ــب ع ـل ــى ال ـم ــرك ــز األول
ب ــال ـق ـس ــم ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن
بنسبة  99.82في المئة ،والطالبة
شيخة الحربي من مدرسة أبرق
خيطان على المركز الثاني على
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن بـنـسـبــة  99.73في
المئة ،وحلت الطالبة آمنة ناصر
ع ـبــاس بــالـمــركــز الـثــالــث بنسبة
 99.71في المئة.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـقـســم األدب ــي
ّ
فـقــد حــلــت الـطــالـبــة روان عاطف
يـ ــو نـ ــس ب ــا لـ ـم ــر ك ــز األول ع ـلــى

جدول نسب النجاح في الثانوية العامة 2019/2018
العلمي
%70.38

األدبي
%63.47

التعليمي الديني
%69.02

المتفوقون لـ ةديرجلا :.سعداء بتفوقنا في دراستنا
بالفرح واألهازيج ومشاعر السرور ،عبر الطلبة المتفوقون في الثانوية العامة،
بقسميها العلمي واألدبي والتعليم الديني ،عن فرحتهم بتحقيق التفوق والنتائج
المشرفة ،معربين عن شكرهم وتقديرهم لمعلميهم ووزارة التربية على كل ما
بذلوه من جهود من أجلهم ولوصولهم إلى هذه النتائج الدراسية.
وفي سابقة ربما هي األولى من نوعها في تاريخ التعليم النظامي في الكويت ،حقق

الطالب السوري عالء الفراج نسبة  ،%100ليحل بالمركز األول على القسم العلمي شكرهم لسمو األمير ولوزارة التربية والمعلمين ،والكويت ،على ما تقدمه من دعم
للتعليم والمتعلمين.
على مستوى الكويت.
و«الجريدة» إذ تهنئ الطلبة وأسرهم وتشاطرهم فرحتهم بالتخرج والتفوق،
بهذه النتائج ،وسيعملون على مواصلة
وقال الطلبة ،لـ«الجريدة» ،إنهم سعداء ً
مشوار النجاح ودراسة التخصصات التي كثيرا ما حلموا بها ،ولكي يخدموا البلد الذي تتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق في حياتهم األكاديمية المقبلة.
كان له الفضل بعد الله في دراستهم ونجاحهم وتحقيقهم التفوق ،معربين عن

روان يونس :االختبارات كانت سهلة
وسأدرس االقتصاد والعلوم السياسية

فهد الرمضان
ناصر الخمري
محمد الجاسم

نجالء الدياسطي :رتبت وقتي ولم أحرم نفسي المتعة
الثانية على األدبي بنسبة %99.52

األولى على األدبي بنسبة %99.74
أكدت الطالبة الحاصلة على المركز األول على
الكويت في القسم األدبي روان يونس من مدرسة
السفر األهلية بنسبة  %99.74أنها وصلت إلى
هذه النتيجة بفضل من الله ثم مساندة والديها
لها ،معربة عن شكرها إلى مدرستها ومعلماتها
ألنهن السبب في هذا النجاح.
وقالت ان الطالب الذي يجتهد يحصد النتائج
في النهاية ،الفتة إلــى أن اسرتها وفــرت لها كل
اإلمكانات والمقومات التي ساعدتها على التفوق،
مشيرة إلــى أن الــوقــت كــان مـتــوفــرا بشكل كبير
للمذاكرة والمراجعة.

فريق العمل

أكدت الطالبة الحاصلة على
المركز الثاني بالقسم االدبي من
مدرسة أنيسة بن خبيب بنسبة
 ،%99.52نجالء الدياسطي ،أنها
حـقـقــت ه ــذه الـنـسـبــة م ــن خــال
االهتمام المتواصل بدراستها
والمذاكرة أوال بأول اضافة إلى
ترتيب وقتها وتحديد ساعات
الدراسة وساعات أخرى للراحة
واالستمتاع بوقتها الذي يساهم
في تحسن ادائها في المدرسة.
وقالت الدياسطي انها كانت

وحول االختبارات أكدت روان أن وزارة التربية
جاءت باختبارات مناسبة للطلبة هذا العام وفي
المستوى الطبيعي ،موجهة نصيحة لكل الطالب
بـضــرورة االهتمام بــالــدراســة وتحديد اهدافهم
للوصول إليها.
وأشــارت إلــى أنها ستتجه لدراسة االقتصاد
والعلوم السياسية للعمل في البنوك المصرفية
لكونها من المهن التي احبها منذ الصغر ،مشيرة
إل ــى ان ـهــا س ـتــواصــل م ـش ــوار ال ـت ـفــوق وال ـن ـجــاح
لتحقيق أمنياتها وأهلها الــذيــن وف ــروا لها كل
اسباب النجاح بعد الله سبحانه.

عبدالرحمن الرمضان :المثابرة أساس
النجاح وسأدرس الهندسة
أك ــد الـطــالــب عـبــدالــرحـمــن الــرمـضــان مــن ثــانــويــة عقاب
الخطيب أنه عمل طــوال العام الدراسي على ترتيب وقته
والـمـثــابــرة فــي مــذاكــرة دروس ــه مــن أج ــل تحقيق النجاح
والتفوق ،الفتا إلى أن الفضل في نجاحه يعود إلى الله أوال
ثم إلى والديه اللذين قاما بتوفير كل االمكانات وتهيئة
الظروف له للدراسة إضافة إلى الجهود التي بذلتها ادارة
مدرسته ومعلموه طوال سنوات المرحلة الثانوية.
وأضاف أن اختبارات نهاية العام كانت مناسبة إال انها
لــم تخل مــن بعض االسـئـلــة الصعبة ،الفـتــا إلــى ان وقــوع
االختبارات خالل فترة شهر رمضان والصيام والحر كان
له أثر على بعض الطلبة.
واشار إلى أن المثابرة واالهتمام بمتابعة الدروس أوال
بأول من أهم اسباب النجاح والتفوق ،مؤكدا أنه سيحرص
عـلــى دراسـ ــة الـهـنــدســة وب ــال ــذات الـهـنــدســة الـمــدنـيــة لكي
يتخصص فيها ،مضيفا «أود أن اعرب عن شكري وتقديري
وعرفان بفضل والدي علي».

منيرة السميري :قرار التفوق
نابع من الطالب نفسه
قالت الطالبة المتفوقة منيرة
س ـل ـطــان ال ـس ـم ـيــري ،الـحــاصـلــة
ع ـل ــى ن ـس ـبــة  97.50ف ــي الـمـئــة
بالقسم األدبي ،إن التفوق قرار
ن ــاب ــع م ــن ال ـط ــال ــب ن ـف ـســه رغ ــم
الظروف المحيطة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ل ـ ـ ــأ ه ـ ـ ــل
واه ـت ـمــام ـهــم وح ــرص ـه ــم األث ــر
األكـبــر على مــا يجنيه الطالب
مــن تفوق ونـجــاح ،مشيرة إلى
أنـ ـه ــا خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة
خاضت معركة الثانوية العامة
وم ــا رافـقـهــا مــن أحـ ــداث ،وأنـهــا
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدة ومـ ـتـ ـحـ ـمـ ـس ــة اآلن

لـ ـل ــدخ ــول ف ــي م ـع ـت ــرك ال ـح ـيــاة
الجامعية.
ولفتت إلى أنها لم تقرر حتى
اآلن أي ا ل ـت ـخ ـص ـصــات س ــوف
تدرس ،إال أن كلية القانون هي
األرجح من بين االختيارات،
م ـعــربــة ع ــن ب ــال ــغ سـعــادتـهــا
بـهــذا الـتـفــوق ال ــذي تـهــديــه إلــى
أسرتها ومعلماتها في «ثانوية
برقان».

لتحقيق نتائج أفضل.
وذكـ ـ ــرت أن ـه ــا ت ـن ــوي دراسـ ــة
ال ـل ـغ ــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة أو ال ـع ـل ــوم
السياسية ،و تــأ مــل أن تستكمل
دراس ـ ـت ـ ـهـ ــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ل ـع ــدم
م ـ ـفـ ــارقـ ــة أه ـ ـل ـ ـهـ ــا ،م ـ ـعـ ــربـ ــة عــن
شـ ـك ــره ــا وتـ ـق ــدي ــره ــا ل ـل ـكــويــت
أمـ ـي ــرا وح ـك ــوم ــة وش ـع ـب ــا عـلــى
مــا يقدمونه مــن دعــم ومساندة
للجميع.

تـ ـ ـ ــدرس مـ ــن  4إلـ ـ ــى  5س ــاع ــات
يوميا ،مع المحافظة على اوقات
الراحة ،الفتة إلى أن اصعب مادة
كانت تواجهها هي اللغة العربية
بــالــرغــم مــن أن والــدي ـهــا معلما
لغة عربية موضحة أن المشكلة
تـكـمــن ف ــي الـمـصـحـحـيــن الــذيــن
ال يـعـطــون عمليات التصحيح
األهـمـيــة الــازمــة ويـعـتـبــرون أن
الطالب طالما حقق النجاح فلن
تفرق معاه النسبة وهذا فيه ظلم
لـبـعــض الـطـلـبــة ال ــذي ــن يسعون

نورة الجبري :اللغة الفرنسية
هي التحدي القادم
قالت الطالبة المتفوقة نورة سعد
ناصر الجبري الحاصلة على نسبة
 97.19فــي القسم االدب ــي ان االســرة
كــان لها ال ــدور االكـبــر فــي حصولي
على هذا المعدل.
وأضافت ان المتابعة المستمرة
والحرص على حفظ الدروس بشكل
دوري خالل االعــوام الماضية ،كانا
السبيل االمثل للتفوق ،مشيرة الى
ان التحصيل العلمي ضروري وتحد،
وانـ ـه ــا ت ـن ــوي اس ـت ـك ـمــال دراس ـت ـهــا
الـجــامـعـيــة وان ت ـخــوض معركتها
المقبلة مع االدب الفرنسي ،مؤكدة

ان هذه اللغة تمثل ثــروة كبيرة في
مجاالت العلم المختلفة ،ونــادرا ما
تجد احدا يتحدث بها في الكويت.
ولفت الــى ان وجــود االختبارات
النهائية في شهر رمضان المبارك
لــم يـكــن عــائـقــا اطــاقــا بــل بالعكس
كـ ــان ل ـه ــذا ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم جــوانــب
ايجابية انعكست على الطلبة الذين
يحرصون على تنظيم اوقاتهم.
وأعــربــت نــورة الجبري عــن بالغ
امتنانها السرتها ومعلماتها في
ثانوية ابرق خيطان الذين ألهموها
وشجعوها حتى تحقق هذا النجاح.

إنجي التالوي :سأدرس الطب
«س ــأدرس الـطــب» ،هكذا بــدأت إنجي
عبدالوهاب حسن التالوي حديثها مع
«الـجــريــدة» ،وهــي حاصلة على المركز
ال ـث ــال ــث ع ـلــى م ــدرس ــة الـ ـه ــدى األه ـل ـيــة
بــالـكــويــت ف ــي ش ـه ــادة إت ـم ــام الـمــرحـلــة
الثانوية بمجموع  98.73في المئة.
وأش ـ ـ ــارت إن ـج ــي إلـ ــى أن ـه ــا وضـعــت
دراسة الطب نصب عينيها منذ أن بدأت
تخطو خـطــواتـهــا األول ــى فــي المرحلة
الثانوية ،وذلك لرغبتها في تخفيف آالم
الناس وأوجاعهم.
وقــالــت إنـهــا تـهــدي تفوقها هــذا إلى
أبيها وأمها وكل عائلتها بمصر ،ولكل
ال ـطــاب الـمـصــريـيــن بــالـكــويــت ،ليكون
ذلك حافزا لهم على التفوق ..ألف مبروك
التفوق يا إنجي ...وإلى األمام دائما.

local@aljarida●com

المتفوقون لـ ةديرجلا :.سنواصل مشوار النجاح

ّ
عنجريني :الفراج خير ممثل للتفوق في وطنه الثاني الكويت

عالء :أشكر الكويت واألمير وسأدرس الطب
أعرب القائم بأعمال السفارة
السورية لــدى الـبــاد ،د .غسان
عنجريني ،عن خالص تهانيه
القلبية وأعضاء السفارة للطلبة
ال ـنــاج ـح ـيــن وال ـم ـت ـف ــوق ـي ــن فــي
اختبارات الثانوية العامة التي
ظهرت نتائجها أمس ،مختصا
ب ـت ـه ـن ـت ــه أب ـ ـن ـ ــاءه م ـ ــن ال ـط ـل ـبــة
السوريين ،وعلى رأسهم الطالب
ّ
عالء إحسان الفراج ،الذي تمكن
مــن إح ــراز قصب الـسـبــق ،وفــاز
بــال ـمــركــز األول ع ـلــى مـسـتــوى

دولة الكويت في القسم العلمي
في إنجاز نادر بنسبة  100في
المئة.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم عـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــريـ ـ ـن ـ ــي ،ف ــي
تـصــريــح ل ـ «ال ـجــريــدة» ،بعميق
اح ـتــرامــه وتهنئته ال ــى وال ـ ّ
ـدي
الطالب ،اللذين وقفا الى جواره،
وس ــان ــداه وأع ـ ــداه وغ ــرس ــا فيه
حب العلم ،وكانا وراءه ليواصل
العمل والسعي والكفاح ،محققا
هذا اإلنجاز الذي ّ
شرف به بالده
ووطنه ،وكان خير ممثل لها في

القنصل السوريّ :
تفوقه لم يأت من فراغ
أعرب القنصل في السفارة السورية لدى البالد،
مـحـمــد أ بــوا لــذ هــب ،عــن تهنئته لجميع الطلبة
الناجحين في الثانوية العامة الكويتية ،والسيما
الـطـلـبــة ال ـســوري ـيــن ،وخ ــص بــالـتـهـنـئــة الـطــالــب
الـســوري عــاء إحسان الـفــراج ،الــذي حصل على
المركز األول على مستوى الكويت القسم العلمي
بنسبة  100في المئة.
وأكد أبوالذهب ،في تصريح لـ «الجريدة» ،أن
هذا اإلنجاز لم يأت من فراغ لوال الجد واالجتهاد
الـلــذيــن ثــابــر عليهما الـطــالــب عــاء منذ دخوله
الـمــرحـلــة ال ـثــانــويــة« ،فـ ـمــن ج ـ ّـد وج ــد ،وم ــن زرع
حصد ،ومن سار على الدرب وصل».

وطنه الثاني الكويت ،معتبرا أن
مثل هــؤالء الطالب المتميزين
يمثلون العناصر التي تنعقد
عليها اآلمال للمساهمة في بناء
ً
مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.
وأش ــاد بما تشهده العملية
الـ ـت ــرب ــوي ــة فـ ــي دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
م ــن تـحــديــث وت ـطــويــر وارت ـق ــاء
بعنصر التعليم الــذي وضعته
كـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء
استراتيجيتها ورؤيتها التي
رسمها سمو أمير البالد الشيخ

ّ
وثمن اهتمام الكويت بالعلم والتعليم ،ألنهما
إحدى الركائز المهمة التي تبنى عليها مستقبل
االمــم ،مشيدا بما تقدمه وزارة التربية من دعم
للطلبة في مختلف المراحل التعليمية ،وما يمثله
ذلك من حافز يدفعهم إلى مزيد من التفوق.
وهنأ أبوالذهب الطالب الفراج ووالديه على
هذا اإلنجاز الذي يعد األول من نوعه في الكويت،
متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته
الجامعية.

ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد لـ ـي ــدخ ــل بـلــد
اإلن ـســان ـيــة م ــن بــاب ـهــا ال ــواس ــع
الى عالم المستقبل الذي يعتمد
ع ـلــى ال ـع ـلــم ك ــدع ــام ــة أســاس ـيــة
ف ـ ــي ن ـه ـض ــة األمـ ـ ـ ــم واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء
ً
بحضاراتها ،مثمنا ما يحظى
ب ــه ال ـط ــاب الـ ــوافـ ــدون ،ومـنـهــم
ال ـســوريــون ،مــن اهـتـمــام وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ورع ــاي ـت ـه ــا ودع ـم ـهــا
ل ـهــم دون ت ـف ــرق ــة ،ب ـمــا يـســاهــم
فــي غ ــرس ب ــذور المحبة داخــل
نفوسهم لهذا البلد المعطاء.
ّ
وعبر عنجريني عن أمنياته
ب ـ ـ ــأن ي ـح ـق ــق ال ـ ـطـ ــالـ ــب ال ـ ـفـ ــراج
وزوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه ال ـ ـم ـ ـت ـ ـفـ ــوقـ ــون كــل
آمالهم في دراساتهم الجامعية
الـمـقـبـلــة ،آم ــا أن يـكــونــوا خير
عون لبالدهم ،وعلى قدر اآلمال
المعقودة عليهم.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـط ــال ــب
ال ـح ــاص ــل ع ـل ــى ال ـم ــرك ــز األول
بالقسم العلمي بنسبة %100
م ــن م ــدرس ــة ال ـن ـج ــاة األه ـل ـي ــة،
ع ــاء ال ـف ــراج ،إن حـصــولــه على
ه ــذه الـنـسـبــة سـبــب لــه مشاعر
مـخـتـلـطــة م ــن ال ـف ــرح والــره ـبــة،
ً
الفـتــا إلــى أنــه كــان يعتمد على
الله سبحانه ويبذل األسباب من
جد ومذاكرة ومتابعة لدروسه
أوال بــأول مع ضــرورة الحرص

إبراهيم مصطفى :ترتيب الوقت مهم ...وسأدرس الطب
الثاني على القسم العلمي بنسبة %99.99
قـ ــال ال ـط ــال ــب ال ـح ــاص ــل ع ـلــى ال ـمــركــز
الثاني بالقسم العلمي بنسبة %99.99
مــن مــدرســة اإلخ ــاص األهـلـيــة ،إبراهيم
مـصـطـفــى ،إن مـقــومــات الـنـجــاح كـثـيــرة،
ومنها تقوية الصلة بالله ،والحرص على
رضا الوالدين ،وعلى الوقت وتنظيمه قبل
االخـتـبــارات ،الفتا إلــى أن الـمــذاكــرة أوال

فأوال هي من أهم عوامل النجاح والتفوق.
وأضاف أنه ينوي دراسة الطب البشري
تخصص جراحة في كلية الطب ،مشيرا
إل ــى أن ــه يـعـتــزم افـتـتــاح ع ـيــادة فــي بلده
المنصورة بعد التخرج ،لكي يخدم أبناء
محافظته.
وأكـ ــد مـصـطـفــى أن ال ـثــانــويــة الـعــامــة

لـيـســت ب ـهــذه الـصـعــوبــة ال ـتــي يتخيلها
الـبـعــض ،وه ــي تـحـتــاج إل ــى ب ــذل الجهد
والمثابرة ومواصلة المذاكرة أوال فأوال،
معربا عن أمنياته بالتفويق لكل الطالب.

حسين الفرحان :أهدي نجاحي إلى روح والدتي
حاصل على  %91.3بمدرسة الرجاء الخاصة
أهــدى الطالب حسين ناصر الـفــرحــان ،الحاصل
على نسبة  91.3في المئة بمدرسة الرجاء الخاصة،
نجاحه إلى روح والدته التي كانت الدافع الرئيسي له
للتميز والنجاح منذ صغره ،مؤكدا أن شهر رمضان
كان مؤثرا نوعا ما على نفسية الطلبة ،ولكن بفضل
الله وجهود المعلمين تم توفير البيئة المناسبة
للدراسة.
وأكـ ــد حـسـيــن أن ــه ال ص ـعــوبــة ف ــي الـ ـم ــواد م ــادام
الطالب يذاكر أوال بأول ،متمنيا أن يستكمل دراسته
في تخصص آداب لغة إنكليزية في جامعة الكويت.
وأهدى حسين تفوقه إلى مقام سمو أمير البالد
وس ـم ــو ولـ ــي ع ـه ــده وإل ـ ــى وال ـ ــده واخ ــوت ــه وم ــديــر
المدرسة أحمد الغريب والمعلمين أحمد فودة ونافل
الحميدان ،الذين كان لهم الفضل في دعمه.

الزميل ناصر الفرحان مع ولده المتفوق

فاطمه علي :النسبة العالية ثمرة الجهد ودعاء الوالدين

ً
ستلتحق بدراسة الطب أو الهندسة وفقا الختبارات القدرات
قــا لــت الطالبة فاطمة علي الحاصلة
ع ـل ــى ال ـم ــرك ــز ال ـ ـسـ ــادس ع ـل ــى مـسـتــوى
الكويتيين بالعلمي بنسبة  99.48إن
طموحها اثناء فترة الدراسة كان تحقيق
النسبة العالية وبالفعل نالتها بجهد
واج ـت ـه ــاد وم ـث ــاب ــرة ،مــوض ـحــة ان هــذه
النسبة لم تأت من فراغ ،بل كانت بمتابعة
مستمرة للدروس طــوال الثالث سنوات
ً
االخـ ـي ــرة ،ف ـضــا ع ــن أن دع ــاء الــوالــديــن
كــان أكبر داعــم لها ،إذ قاما بتوفير كل
ما تحتاجه.
وذك ــرت عـلــي أن مــن أه ــم الصعوبات
التي قد تؤثر على النسبة ضيق الوقت
مـقــارنــة بالكمية الـكـبـيــرة مــن المناهج
العلمية ،وباألخص مادة الفيزياء ،إضافة
إل ــى وض ــع ف ـتــرة االم ـت ـحــانــات فــي شهر
ً
رمضان ،مضيفة ان متابعة الدراسة اوال
بــأول منذ الصف العاشر وال ــذي يدخل
في النسبة العامة لمرحلة الثانوية تلعب

ً
ً
ً
دورا هاما جــدا للوصول نحو الطموح
والهدف المرجو الذي يضعه الطالب في
نهاية دراسته.
وأشارت إلى انها خالل االيام المقبلة
ستحدد خيارها في استكمال المرحلة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ،إم ـ ــا ب ـت ـخ ـصــص الـ ـط ــب او
الهندسة فــي جامعة الـكــويــت ،ويعتمد
ذلك على اختبارات القدرات ،الفتة إلى ان
ً
المرحلة الثانوية ليست صعبة جدا كما
يتصورها المقبلون على دراستها ،اال اذا
تساهلوا في التحضير لها.
وأعــربــت عــن شكرها كــل مــن ساندها
وساعدها على تحقيق التفوق ،،وعلى
رأسهم الوالدان والعائلة.

سأدرس الطب بجامعة الكويت
مشاعل المطيري:
ً

وضع االمتحانات في رمضان سبب ضغطا في دراسة المناهج

أهدت الطالبة مشاعل المطيري
ال ـحــاص ـلــة ع ـلــى ال ـمــركــز الـتــاســع
على مستوى الطلبة الكويتيين
بالقسم العلمي بنسبة  ،99.41من
مــدرســة رزيـنــة الثانوية ،تفوقها
لوالديها ولجميع من ساندها من
المدرسات والصديقات.
وقالت مشاعل إن «قصر الوقت
ووض ــع امـتـحــانــات نـهــايــة الـعــام
الدراسي في شهر رمضان سببا
ض ـغ ـطــا ف ــي دراس ـ ـ ــة ال ـم ـن ــاه ــج»،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ــم تـ ــواجـ ــه
م ـش ــاك ــل أثـ ـن ــاء فـ ـت ــرة دراس ـت ـه ــا،
وب ــدأت الـمــذاكــرة بطريق ميسرة
بفضل الـلــه ،ثــم الــوالــديــن ،مبينة

أن جميع األمور ستكون سهلة لو
تم اإلعداد لها بالشكل المطلوب.
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري أن ـ ـهـ ــا
ستلتحق بكلية الطب في جامعة
الكويت ،والتي تمثل رغبتها منذ
الصغر ،موجهة النصح للطلبة
المقبلين عـلــى دراسـ ــة الـثــانــويــة
بضرورة ترتيب أوقاتهم ،وتنظيم
دراسـتـهــم ،حتى ال تتعارض مع
تحقيق رغباتهم المستقبلية.

غسان عنجريني

على رضا الوالدين للنجاح في
الحياة قبل الدراسة.
وأضـ ــاف ال ـف ــراج أن ــه لــم يكن
يسعى للحصول على نسبة 100
فــي الـمـئــة وال ـمــركــز األول على
الكويت بل كان يسعى لتحقيق
ال ـن ـج ــاح ف ــي دراس ـ ـتـ ــه ،مـشـيــرا
إلـ ــى أنـ ــه كـ ــان ي ـع ـطــي ك ــل م ــادة
حقها في الدارسة ويرتب وقته
فــي الـمــذاكــرة ،اضــافــة إلــى دعــاء
الــوالــديــن ،وه ــي الـعــوامــل التي
ساعدته على التفوق وتحقيق
هذه النسبة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـف ـضــل كله
يرجع إلى الله سبحانه وتعالى،

عالء الفراج مع والده
ثـ ـ ــم إل ـ ـ ــى وال ـ ـ ــدي ـ ـ ــه ب ـت ـه ـي ـئ ـت ـهــم
للظروف المناسبة له للنجاح
وال ـ ـت ـ ـفـ ــوق ،م ـع ــرب ــا عـ ــن ش ـكــره
للكويت وسمو األمير والشعب
الـكــويـتــي عـلــى إتــاحــة الـفــرصــة
له للدراسة والنجاح والتفوق،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن «ا لـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر ك ــذ ل ــك
موصول إلى والداي وإلى إدارة
مدرستي ومعلميني الذين كان

لهم فضل كبير علي».
وذكـ ـ ــر أنـ ــه ي ـن ــوي دراسـ ــة
ال ـط ــب ال ـب ـش ــري ف ــي جــامـعــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـكـ ــي ي ـت ـخ ـصــص
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـط ـل ــب وي ـخ ــدم
الـكــويــت وي ــرد لـهــا الجميل،
ولـتـقــديــم يــد الـمـســاعــدة لكل
من يحتاجها.

تسنيم :معلماتي سبب تفوقي
اكدت الطالبة تسنيم عالء الدين ابراهيم الحاصلة على نسبة
 ٩٩.٨٤في المئة بالقسم العلمي من مدرسة النجاة األهلية ،أهمية
الـحــرص على الـمــذاكــرة اليومية مــن بــدايــة الـعــام لتحقيق افضل
النتائج ،مشيرة إلــى أن توفقها يعود بالدرجة األولــى إلــى دعاء
والديها واهتمامهما بها.
وقالت أن االدارة المدرسية والمعلمات كان لهن دور كبير ايضا
فــي مشوارها التعليمي ،حيث حرصن على دعمها وتشجيعها
بشكل دائم.
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خريجو « »AUMكفاءات مهيأة لدخول سوق العمل
النهج األكاديمي في الجامعة يركز على دمج التعليم النظري والتطبيقي إلعداد الطالب وتأهيلهم

جانب من الحرم الجامعي ويبدو المركز الرياضي

نجاح الجامعة في
النهوض التعليمي
مرتبط بالتوفيق
بين مستوى
المخرجات العلمية

ي ــرتـ ـك ــز الـ ـنـ ـه ــج األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي فــي
جــامـعــة ال ـشــرق األوس ــط األمـيــركـيــة
( )AUMع ـلــى ا ل ــد م ــج ب ـيــن ا لـتـعـلـيــم
الـنـظــري والـتـطـبـيـقــي ،بـهــدف إعــداد
الـ ـط ــاب وتــأه ـي ـل ـهــم ل ــدخ ــول س ــوق
العمل واالنخراط بالحياة المهنية،
ح ـيــث تــوفــر ال ـجــام ـعــة ك ــل مـقــومــات
االب ـ ـت ـ ـكـ ــار وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت مـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاهـ ــج وب ـ ــرام ـ ــج
درا س ـيــة و مـخـتـبــرات علمية تــوا كــب
تحديات التطور التقني والعلمي.
ك ـمــا ت ـعـمــل ع ـلــى تـمـكـيــن ال ـطــاب
وتنمية مهاراتهم ،من خالل التركيز
على المشاريع األكاديمية ،واكتساب
الخبرات والمهارات من ورش العمل
وا لـتــدر يــب ا لـمـيــدا نــي ،مما يجعلهم
للعمل والتعامل
مؤهلين وجاهزين
ّ
مع الظروف العملية كافة.
وقد نجح خريجو الجامعة خالل
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي اس ـت ـق ـطــاب
الـعــديــد مــن الـمــؤسـســات والـشــركــات
ال ـ ــرائ ـ ــدة م ـح ـل ـيــا وع ــال ـم ـي ــا ،وال ـت ــي
ت ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ـ ــن ت ـ ــوظـ ـ ـي ـ ــف الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات
ا ل ـش ـبــا ب ـيــة ذات ا لـ ـكـ ـف ــاء ات ا ل ـعــا ل ـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،مـ ـ ـم ـ ــا ج ـ ـع ـ ـل ـ ـهـ ــم م ــن
الـخــريـجـيــن األك ـث ــر طـلـبــا ف ــي ســوق
العمل.

ك ـمــا يــرت ـبــط ن ـجــاح ال ـجــام ـعــة في
الـ ـنـ ـه ــوض ب ــال ـم ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ـمــي
ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق ب ـي ــن
مستوى المخرجات العلمية وبين
االحتياجات المتطورة والمتجددة
ل ـس ــوق ال ـع ـم ــل ،واالرت ـ ـقـ ــاء بـنــوعـيــة
الخريجين.

مناهج بمعايير عالمية
وتضم الجامعة كليتي الهندسة
وا ل ـت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــا وإدارة األ عـ ـم ــال،
و تـ ـشـ ـم ــل ت ـخ ـص ـص ــات ك ـل ـي ــة إدارة
األع ـ ـمـ ــال :ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،وال ـت ـم ــوي ــل،
وإدارة نظم المعلومات ،والتسويق،
وإدارة الموارد البشرية ،إضافة إلى
درجة الماجستير في إدارة األعمال.
ف ــي ح ـيــن ت ـش ـمــل ك ـل ـيــة الـهـنــدســة
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا :الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة
الميكانيكية ،والهندسة الصناعية،
وا لـهـنــد ســة الكهربائية ،والهندسة
ا لـكـيـمـيــا ئـيــة ،و هـنــد ســة الكمبيوتر،
ونـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــم وتـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات،
واالتصاالت وتكنولوجيا الشبكات.
وق ــد ح ــازت ب ــرام ــج ب ـكــالــوريــوس
ال ـه ـن ــدس ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة وال ـه ـن ــدس ــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة وه ـن ــدس ــة الـكـمـبـيــوتــر

االعـ ـتـ ـم ــاد األك ــاديـ ـم ــي الـ ــدولـ ــي مــن
لـجـنــة اال ع ـت ـم ــاد ا ل ـه ـنــد ســي (،)EAC
ب ـي ـن ـمــا حـ ــاز ت ـخ ـ ّـص ــص االتـ ـص ــاالت
وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـش ـب ـكــات االع ـت ـمــاد
األكاديمي الدولي من لجنة اعتماد
الحوسبة (  )CACالتابعتين لهيئة
االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ل ـل ـه ـن ــدس ــة
والتكنولوجيا (.)ABET
و تـجــدر اإل ش ــارة إ لــى أن الجامعة
فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد
العتماد بقية برامج كلية الهندسة
ً
والتكنولوجيا تـبــا عــا مــن " ،"ABET
ك ـم ــا ت ــوا ص ــل ك ـل ـيــة إدارة األ عـ ـم ــال
العمل على مسعاها االستراتيجي
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى اع ـت ـم ــاد الـجـمـعـيــة
الدولية لتطوير كليات إدارة األعمال
(.)AACSB
ويعتبر اإلعتماد مؤشرا أساسيا
لجودة البرامج والمناهج الدراسية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـقـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـشـ ــرق
األوس ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ودلـ ـي ــا عـلــى
التزامها ومراعاتها ألعلى المعايير
األكاديمية الدولية.

فوز فريق الجامعة باالنشطة الرياضية

خدمات ومرافق ألفضل بيئة تعليمية
ً
حـ ــرصـ ــا م ـن ـه ــا ع ـل ــى ت ــأم ـي ــن أفـ ـض ــل بـيـئــة
تـعـلـيـمـيــة لـطــابـهــا ،اخ ـت ــارت جــامـعــة الـشــرق
األوسط األميركية بناء حرم جامعي متكامل
ي ـض ـ ّـم م ــراف ــق تـعـلـيـمـيــة وث ـقــاف ـيــة وريــاض ـيــة
وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــرات م ـ ـجـ ـ ّـهـ ــزة ب ـ ــأح ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات
وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ال ـ ـتـ ــي تـ ــراعـ ــي أع ـ ـلـ ــى ال ـم ـع ــاي ـي ــر
ً
ال ـت ـك ـنــولـ ّـوج ـيــة ،بـ ــدء ا م ــن الـمـكـتـبــة الـحــديـثــة
ال ـت ــي ت ــوف ــر م ـج ـمــوعــة واس ـع ــة م ــن ال ـمــراجــع
العلمية ،وتحتوي على أحدث الموارد المرئية
والـصــوتـيــة وتـطـبـيـقــات الـبـحــث االلـكـتــرونــي.
إض ــاف ــة إل ــى م ــرك ــز ري ــاض ــي م ـجـ ّـهــز ب ـمـعــدات
م ـت ـط ـ ّـورة وي ـح ـتــوي ع ـلــى ع ــدد م ــن ال ـصــاالت
الــريــاضـيــة والـمــاعــب الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة،
أبرزها ملعب كرة القدم الحاصل على اعتماد
االتحاد الدولي (.)FIFA
ً
ً
ً
وأ ن ـشــأت ا لـجــا مـعــة مــر كــزا ثـقــا فـيــا متكامال
يـ ـض ــم دار لـ ـ ــأو بـ ـ ــرا ،و م ـ ـجـ ـ ّـهـ ــز ال س ـت ـض ــا ف ــة
المؤتمرات وورش العمل والمعارض الفنية
وتوفير خدمات أخرى.
وبـهــدف تـعــزيــز اهـتـمــام الـطــالــب فــي مجال
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي وال ــروب ــوت ــات وتـطــويــر
األنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ،عـ ـ ـم ـ ــدت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـط ــوي ــر

مــر كــز ا لــرو بــو تــات ،ليشمل مـنـشــآت و مـعــدات
بمواصفات عالمية تواكب أ حــدث التطورات
فــي مـجــالــي الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـع ـلــوم ،ويـتـيــح
للطالب التقنيات الحديثة إلجراء االختبارات
واالب ـت ـكــارات فــي مـشــاريـعـهــم الـهـنــدسـيــة ،من
ّ
المجهز
خالل قسم بحوث الذكاء االصطناعي
بـمـجـمــوعــة واس ـعــة مــن وح ــدات الــروبــوتــات،
ومركز أبحاث تكنولوجيا النانو ا لــذي ُي ّ
عد
األول من نوعه في المنطقة.

ً
ً
تألق الطالب محليا وعالميا

ّ
إن النهج التعليمي المتقدم ا لــذي تتبعه
جامعة الشرق األوسط األميركية انعكس على
أداء ا لـطــاب و تـمـ ّـيــز هــم خــال مشاركتهم في
المؤتمرات والمسابقات المحلية والعالمية؛
ف ــاس ـت ـط ــاع ــوا ت ـح ـق ـيــق الـ ـم ــرات ــب األول ـ ـ ــى فــي
م ـ ـجـ ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـع ــد م ـن ــاف ـس ــة ج ــام ـع ــات
عالمية من مختلف دول العالم.

الحرم الجامعي

المكتبة

اإلنجازات الطالبية
مــن ضمن اإل ن ـجــازات ا لـتــي حققها ا لـطــاب ،فــي الفصل
الدراسي األخير  ،2019 – 2018فوزهم بمسابقة «تحدي
الــروبــوتــات» الـعــالـمـيــة 4 ،مـســابـقــات فــي الـمــؤتـمــر الثالث
ألميركا الشمالية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات
 ،IEOM Washington DC 2018والمركز الثالث لجائزة
ال ـك ــوي ــت لـلـتـمـيــز واإلب ـ ـ ــداع ال ـش ـب ــاب ــي ،وم ـســاب ـقــة ت ـحــدي
ا لــرو بــو تــات لجامعات دول الخليج ،وا لـتـحــدي الهندسي
الثاني للتكنولوجيا من تنظيم شركة «جنرال الكتريك»،
وجائزة شركة البترول الوطنية الكويتية الثانية عشرة
لـ ــأداء الـمـتـمـيــز فــي الـصـحــة وال ـســامــة والـبـيـئــة عــن فئة
أفضل دراسة أو بحث علمي في مجال الصحة والسالمة
والبيئة للجامعات ،مسابقتين في المؤتمر الدولي الثالث
للتكنولوجيا ا لــذ كـيــة للهندسة ا لـحـيــو يــة – BioSMART
 ،2019و ثـ ــاث م ـيــدا ل ـيــات ذ ه ـب ـيــة بـمـســا بـقــة RoboRave

العالمية ،وخمس مسابقات في المؤتمر العالمي التاسع
للهندسة الصناعية وإدارة العمليات  ،IEOMوالمسابقة
ا لــدرا س ـيــة لـلـطــاب فــي ا ل ـشــرق األو س ــط مــن تنظيم معهد
المحاسبين اإلداريين (.)IMA
كما فاز الطالب في دوري الجامعات الخاصة في الكويت
بلقب بطولة السباحة ،و كــرة ّ الطائرة ،و كــرة السلة وكرة
ال ـقــدم ،أم ــا الـطــالـبــات فـقــد حــقـقــن لـقــب بـطــولــة ك ــرة السلة
واإلسكواتش.
وتـعـمــل جــامـعــة الـشــرق األوس ــط األمـيــركـيــة دائـمــا على
ّ
لتقد م األفضل لطالبها ،وذلك
تطوير مرافقها األكاديمية
ً
حــرصــا منها عـلــى إع ــداد الـعـنــاصــر الـبـشــريــة وتـطــويــرهــا
ّ
ّ
بـهــدف تـخــر يــج طــاب متفو قين و مـتـمــيــز يــن قــادر يــن على
إثراء الحركة الفكرية والعلمية في المجتمع.

المركز الثقافي
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الجنفاوي :شهر رمضان موسم الجوائز والمكرمات
محمد راشد

أحيا آالف المصلين ليلة الـ 28
من رمضان في المسجد الكبير،
مبتهلين إلى الباري عز وجل
أن يتقبل صيامهم وأعمالهم
في الشهر المبارك.

توافد آالف المصلين على المسجد الكبير
ألداء صالة القيام لليلة  28من شهر رمضان
المبارك ،إذ أم المصلين في الركعات األربــع
األول ــى ال ـقــارئ خــالــد الجهيم وفــي الــركـعــات
األربع الثانية القارئ بدر العلي.
واستضافت اللجنة اإلعالمية في العشر
األواخــر بالمسجد الكبير بالتعاون مع قناة
إثــراء في برنامج «في رحــاب الليالي العشر»
اإلمام والخطيب في وزارة األوقاف والشؤون
اإلســامـيــة ســالــم الـقـحـطــانــي ،إذ أك ــد ان «مــن
ّ
فـضــل الـلــه علينا فــي الـكــويــت أن ــه َم ــن علينا
في الرعاية واالهتمام بالمساجد التي تعد
من أهــم المساجد في منطقتنا التي تحظى
باالهتمام والرعاية في هذه الليالي المباركة
بعد الحرمين الشريفين».
وأضـ ـ ـ ــاف ان «شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان هـ ــو مــوســم
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز والـ ـمـ ـك ــرم ــات ال ـ ـ ــذي ي ـح ـص ــد فـيــه
الـمـسـلـمــون ه ــذا الـعـفــو وال ـغ ـف ــران وي ـف ــوزون
برضا الله وجمع الحسنات التي من فاز بها
فقد فاز بالشيء العظيم» ،داعيا «المقصرين
فــي ه ــذه الـلـيــالــي الـمـبــاركــة إل ــى ت ــدارك األمــر
والــرجــوع إلــى الله عــز وجــل ويـقــدم الطاعات
ويستغل هذه الليالي المباركة ويفوز بليلة
القدر التي هي خير من ألف شهر».

ليالي الرحمة
كـمــا اسـتـضــافــت اللجنة اإلعــام ـيــة ،مدير
إدارة الدراسات اإلسالمية والقرآن الكريم في
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير الدكتور

الشعيبً :مسجد ًالهمالن
حقق نجاحا مميزا

ً
الجدعان مكرما الشعيب
ق ـ ــام وكـ ـي ــل وزارة األوقـ ـ ــاف
المساعد للدراسات اإلسالمية
وشــؤون القرآن الكريم د .وليد
الشعيب بزيارة لمركز القراءات
ال ـع ـش ــر ال ــرمـ ـض ــان ــي بـمـسـجــد
غ ــزي ــل ال ـه ـم ــان ال ـت ــاب ــع إلدارة
مـ ـس ــاج ــد م ـح ــاف ـظ ــة األحـ ـم ــدي
والــذي يستقبل آالف المصلين
ً
يوميا والذين يتلذذون بسماع
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ل ـل ـق ــراء
العشرة.
وأك ــد الـشـعـيــب ف ــي تصريح
صحافي ان «مركز غزيل الهمالن
ال ــرم ـض ــان ــي لـ ـلـ ـق ــراءات الـعـشــر
استطاع تحقيق النجاح الكبير
الذي نلمسه من خالل استضافة
هذه الكوكبة المتميزة من القراء
الذين يتقنون القراء ات العشر،
باإلضافة الــى استقبال اآلالف
مــن المصلين فــي كــل لـيـلــة من
ليالي رمضان المباركة».
وأ ض ـ ــاف ان «إدارة مساجد
األح ـ ـمـ ــدي م ـم ـث ـلــة ف ــي ال ـمــركــز
ال ــرم ـض ــان ــي لـ ـلـ ـق ــراءات الـعـشــر
بـمـسـجــد ال ـه ـمــان نـجـحــت في
الـ ـتـ ـمـ ـي ــز واإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع وت ـح ـق ـي ــق
األه ــداف الـمـنـشــودة الـتــي أقيم
الـ ـم ــرك ــز مـ ــن أجـ ـلـ ـه ــا» ،م ـش ـيــدا
«ب ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ال ـ ـمـ ــركـ ــز

والعاملين فيه على جهودهم
المضاعفة في خدمة المصلين
وعلى رأسهم رئيس المركز».
من جانبه ،شكر رئيس مركز
ال ـقــراء ات العشر الرمضاني د.
سعد الجدعان الوكيل المساعد
لـشــؤون الـقــرآن الكريم د .وليد
الـشـعـيــب عـلــى زي ــارت ــه للمركز
واهتمامه به ،مؤكدا «االستمرار
ف ــي ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر مــركــز
القراء ات العشر الرمضاني في
الـسـنــوات الـقــادمــة واالسـتـمــرار
في حسن التنظيم والترتيب».
يذكر أن هذا المركز وللسنة
الثانية على التوالي الذي تقيمه
المراقبة الثقافية بإدارة مساجد
األحمدي والذي يختص بإمامة
ال ـم ـص ـل ـيــن ب ــالـ ـق ــراءات الـعـشــر
واس ـت ـضــافــة ك ـبــار قـ ــراء الـعــالــم
اإلسـ ــامـ ــي ك ــال ـم ـغ ــرب وال ـي ـمــن
ومصر والكويت وغيرها.

«المنابر القرآنية» تشكر
من دعم «سهام الخير»
ه ـنــأت جـمـعـيــة الـمـنــابــر ال ـقــرآن ـيــة ال ـق ـيــادة السياسية
والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،
أعـ ــاده ال ـلــه عـلــى األم ـت ـيــن الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة بالخير
والسالم.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية د .أحمد الباطني،
عن «شكره لكل من دعم وساند الجمعية لما فيه الخير
ط ــوال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،إذ ب ــرز دورهـ ــا فــي غ ــرس القيم
القرآنية ،وتنشئة أجيال تتحلى بالسلوك القرآني ومبادئ
الدين الحنيف السيما في هذه األيــام المباركة ،والشكر
موصول ألهل الخير في الكويت وخارجها لما بذلوه من
جهد ودعم متواصل لتحقيق الريادة والتميز للجمعية
في خدمة القرآن الكريم وعلومه».
وعبر عن «سعادته بنجاح مشروع (سهام الخير) ،الذي
أطلقته الجمعية تحت شعار (تصيب خيرا وتكسب أجرا)،
موضحا أن «الجمعية جمعت فيه  10مشاريع لرعاية ودعم
أهــل الـقــرآن في كل من الكويت وســوريــة واليمن واألردن
وفلسطين ،ليشكل باقة من أبواب الخير في شهر رمضان
المبارك» ،مشيرا إلى «نجاح الجمعية في تنظيم المسابقة
الثانية للصم والمكفوفين برعاية البنك األهلي المتحد،
في ســورة الملك للمكفوفين للرجال ،وفي سور الفاتحة
والشمس والعلق لفئة الصم ،وإطالق فعاليات المعتكف
الرمضاني لختمات التالوة من بداية شهر رمضان حتى
 20منه في مسجد فاطمة الوقيان للنساء إلنجاز ختمة
القرآن كامال أسبوعيا».

حشود المصلين في المسجد الكبير
فهد الجنفاوي الذي قال إن «هذه الليالي هي
ليالي الرحمة التي علينا استغاللها والفوز
بها ألنها مليئة بالرحمة والمغفرة».
وأردف ان «شــريـعـتـنــا سـمـحــة ووسـطـيــة

ي ـت ـج ــاوز ف ـي ـهــا ال ـل ــه ع ــز وجـ ــل ع ــن الـخـطــايــا
والــذنــوب ،فاإلسالم ُ
يجب ما قبله وهــذ خير
دليل على سعة اإلسالم وسماحة هذا الدين»،
مشيرا إلى ان «باب التوبة مفتوح أمام الجميع

واألعمال بالخواتيم ومن فاته أيام من رمضان
ع ـل ـيــه أن ي ـس ـت ــدرك األم ـ ــر ويـ ـع ــود بــاالع ـمــال
الصالحة في هذه الليالي المباركة فالحسنات
يذهبن السيئات».

محليات

١٢

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :تعلموا من
نتنياهو وال عزاء لفلسطين

ثقافة التكريم

د .خولة مطر

لمن فساتيني ...لمن شال الحرير؟ *

أحمد باقر
ف ــرض نـتـنـيــاهــو ح ــل ال ـبــرل ـمــان اإلســرائ ـي ـلــي بـعــد شـهــريــن من
انتخابه ألن رؤيته للقادم من األيام تدعو إلى تشكيل برلمان جديد
ً
يعطيه مزيدا من القوة لتحقيق أهــداف حكومته وترتيباتها في
التغلغل داخــل جميع الــدول المحيطة بفلسطين ،وتمرير صفقة
القرن واستمرار المحافظة على التفوق اليهودي على جميع الدول
العربية واإلسالمية.
وقد تبدو أنها مهمة صعبة ،ولكن نتنياهو وضع خطته الذكية
ويعمل بحرفنة على تنفيذها ،وبدأ بحل دستوري للبرلمان ،وأعتقد
(واألمر كله بيد الله) أنه سيستطيع تنفيذ خطته أو قسم كبير منها،
ً
ألن الدول العربية في أسوأ حاالتها ،وأيضا ألن النظام اإلسرائيلي
يعمل بطريقة علمية تفتقدها جميع الدول العربية لألسف.
ً
فلو أخذنا الكويت مثال وهــي أفضل دولــة عربية لوجدنا أنه
بالرغم من توافر الحريات الهائلة ووجود مجلس منتخب والعالقة
الممتازة بين الحكم والشعب ،وثروة ال بأس بها ،فإن جميع الخطط
واألمنيات الكبيرة قد باءت بالفشل.
فما زلنا نعتمد ،بعد الله ،على مصدر واحد للدخل الذي ال نملك
حتى سلطة تحديد سعره ،أما دور القطاع الخاص في التوظيف
وتقديم الخدمات وتمويل الميزانية فال يكاد يذكر ،ومعظم األعمال
واد وسوق
الفنية يقوم بها الوافدون ،كما أن مخرجات التعليم في ٍ
واد آخــر ،وجميع مــؤشــرات بلدنا المتعلقة بالتنمية
العمل فــي ٍ
والفساد والتعليم والتنافسية في ذيل قائمة دول العالم.
لذلك حذرت جميع الدراسات االقتصادية من مستقبل مظلم إذا
استمرت األوضــاع الحالية دون إصالحات ضرورية على أساس
علمي.
وإذا كان هذا وضعنا في الكويت ،فكيف هو وضع كثير من الدول
العربية األخرى المتخلفة ،حيث ال توجد مشاركة شعبية حقيقية،
وعالقة الحكم فيها مع الشعب تشوبها المظاهرات واالغتياالت
واالعتصامات اليومية وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي؟
ً
لذلك أرى أن نتعلم مــن الــدول التي تقدمت ومــن عــدونــا أيضا
ً
(فليس من العيب أن تتعلم من عدوك إذا كان ناجحا حتى تواجهه)،
فتضع الحكومة أو على األصــح أن يضع الحكم خـطــوات علمية
وعملية لــإصــاح فــي جميع الـمـجــاالت ،وأهمها التعليم وربطه
ً
بسوق العمل ،والبدء فورا بصنع المستقبل باإلصالح االقتصادي
وعــدم االعتماد على مصدر أحــادي للدخل ،وتعديل سوق العمل
ومساهمة القطاع الخاص في التوظيف والدخل ،والقضاء على
الفساد واستغالل النفوذ.
ً
وبما أن بعض هذه الخطوات يعد صعبا وغير شعبوي فقد
يتطلب تنفيذها إقـصــاء أي معطل لـهــذه اإلص ــاح ــات ،ولــو أدى
ذلــك إلــى حــل مجلس ال ــوزراء أكثر مــن مــرة إذا لــم يستطع تمرير
اإلصالحات المطلوبة ،أو إلى حل مجلس األمة مرات عديدة إذا كان
ً
ً
معطال لقوانين اإلصــاح ومشرعا للقوانين الشعبوية المضادة
ً
لإلصالح ،أو إذا كان مبتزا للوزراء ولنظام الحكم من أجل تحقيق
مصالح ذاتية أو انتخابية.
يجب أن يعلم جميع الوزراء وأعضاء مجلس األمة أن مشاركتهم
في الحكم إنما هي مرهونة بتحقيق وضع ومستقبل أفضل للبالد،
وأن مسؤوليتهم هي تحقيق اإلصالح بالطرق والوسائل العلمية
التي تكفل مستقبال أفضل ،وإال فال مكان لهم في مقاعد الحكومة
والـمـجـلــس ،حـتــى لــو تـحـقـقــت لـهــم أغـلـبـيــة مــزيـفــة بــالـمـســاومــات
والصفقات.
ومن المفارقات العجيبة ذات المدلول العلمي والعقائدي أنه
ال أحد من العرب يتصدى اليوم لغطرسة بني إسرائيل وخطتهم
الشيطانية تلك إال أولئك المجاهدين الفلسطينيين بالرغم من
ضعفهم وقله عددهم وعتادهم.
إن إلقاء نظرة واحدة على ما يكابده أهل فلسطين الشرعيون
ً
وفـقــا للشريعة اإلسالمية والـقــانــون الــدولــي مــن ظلم وانتهاكات
يومية في األرواح واألعراض والحقوق لهي كفيلة بتذكير العرب
والمسلمين كم هم متخلفون وبعيدون عن النصر والتفوق ،ولو
قدر التي هي خير من ألف شهر.
عقدوا ألف مؤتمر في أكثر من ليلة ٍ
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كــم لحظة هــي تلك التي سرقت منهن،
كم فستان تلون بفرح قلوبهن وبقي في
تـلــك الـخــزائــن يــراقــب صاحبته ويغويها
الرتــدائــه للموعد األول!! كم مــرة استمعن
ألغاني العشق وجلسن يحلمن بأن يعشن
تلك اللحظة التي ّ
حولها عبدالحليم حافظ
إلى ليال طويلة من التنهدات.
َ
كــم حلمن بلمسة اليد األول ــى ،الرعشة
التي تــواكــب لحظة التقاء العيون وفيها
أقصى درجات التمرد بالنسبة إليهن!! كان
عبدالحليم هو حلم كل فتاة من المحيط
إلى الخليج في سنوات المراهقة األولى،
ولم يسرق عبدالحليم من مساءاتهم فوق
سطوح المنازل المتالصقة حيث الندى
ي ـس ـقــط ف ـي ـض ـيــف ب ـع ــض االنـ ـتـ ـع ــاش فــي
غـيــظ الـصـيــف ال ـحــار شـيـئــا ...غـنــت نجاة
ال ـص ـغ ـيــرة ق ـص ـيــدة نـ ــزار ال ـش ـه ـيــرة «لـمــن
صباي لمن شال الحرير لمن ،»...فسقطت
الفتيات مراهقات العرب في تلك القصيدة
بصوت نجاة الدافئ ،وكــان صوت المرأة
فــي القصيدة ونـجــاة كأنه الصرخة التي
لم تسمعها نساء العرب من امرأة قبل ،إال
ربما تفسير البعض المتنوع لصرخة أم
كلثوم «أعطني حريتي أطلق يدي» ،وكأنها
تصرخ عن كل نساء هذه األرض التي عرفت
وأده ــن وج ــاء اإلس ــام ليكرمهن ويــوقــف
ذلــك ،ثــم انقلب تجار الــديــن ليعيدوا أيــام
الجاهلية األولى.
م ـ ــع أواخ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات وم ـط ـل ــع
الـسـتـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن ال ـم ــاض ــي حــرقــت
النساء في باريس المشدات الصدرية ،أما
نساء العرب فحرقن العبايات التقليدية،
ورح ـل ــن ف ــي ع ــوال ــم ال ـمــوضــة ومــوسـيـقــى
الــروك آنــد رول ،ككل فصل ربيع لم يطلع

ربيع نساء العرب ،فما هي إال بضع سنين
ّ
تصدر تجار الدين المنابر وأصدروا
حتى
الفتاوى ،فودعت النساء آخــر فساتينهن
القصيرة من الميني جيب والديكولتيه،
وعــدن إلــى عـبــاء ة العائلة وال ـعــادات التي
اختلطت بالدين ،وانسدل السواد ليطارد
كل الفضاءات العامة .ليس داعش هو من
اغتصب النساء بل قبل داعــش ورجاالته
أعيد دفــن النساء في ســواد عميق عميق
ال نهاية له.
جاءت الفتاوى والتفسيرات والتأويالت
وأحاديث تجار الدين والدنيا ،ولن ننسى
حملة األخـتــام و»الـتــرزيــة» مفصلي الدين
والـقــانــون والتشريعات على أه ــواء أولــي
األمر!! ولم تكن المرأة سوى أول الضحايا.
إذا م ــا اسـتـمـعــت ألم كـلـثــوم فــذلــك يعني
أنها تحب ،والحب في عرفهم عيب كبير
يـنــال الـشــرف وال ـعــرض ،وإذا طالبت بأن
تبقى في المدرسة بعد الصف السادس أو
الثاني اإلعدادي (حسب تلك المرحلة) فهذا
مخالف لدور المرأة ،كما نص عليه الدين
حسب تفسيراتهم هم أيضا .وإذا قالت إنها
تحلم بكذا وكــذا فيكون الــرد منهم ،وفي
كثير من المرات من النساء األكبر سنا ،ال
يحق للنساء الحلم ،بل عليهن أن يحققن
أحـ ــام اآلخ ــري ــن!! ت ــاج ــروا بـمـعـنــى شــرف
الـعــائـلــة حـتــى سمحت الـقــوانـيــن الدينية
والوضعية بقطع رأس األخــت من أخيها
بادعاء أنها مست شرف العائلة أو القبيلة!!
بعضهم حمل رأس أخته في تلك البلدات
المكتظة بالمساجد ورجــال الدين حملة
الـنـصــوص الـجــاهــزة ،ووض ـعــوا ال ــرؤوس
فوق مكاتب حراس القانون وحامي الدولة
والدين في مراكز الشرطة ،تلك المسؤولة

محمد أحمد المجرن الرومي
عن راحــة المواطن والحفاظ على حقوقه
رجال كان أم امرأة ،فالتقى الدين في حضن
ً
القانون واجتمعا على دفنها ألن فيه دفنا
للعار!!
ـت مـ ـس ــؤول ــة عــن
ـ
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ِ
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ب ـق ــاء األس ـ ــرة وتـمــاسـكـهــا،
عليك التضحية دوما أو أن تعيشي بذاك
ِ
اإلحساس المقيت بالذنب ألنك مقصرة ،في
حين يمضي الرجال أوقاتهم غير عارفين
ماذا يفعلون بكل ذاك الزمن الطويل الذي
ه ــو يــومــك الـقـصـيــر ال ـم ـتــداعــي والـمـكـتــظ
بـ ــالـ ــواج ـ ـبـ ــات واألحـ ــاس ـ ـيـ ــس ال ـم ـك ـت ــومــة
والمشاعر الممنوعة .مياه كثيرة عبرت
من تحت جسورهن ،وهن جالسات هناك
يعشن بين الــواقــع وكثير من الخيال ،ثم
عــاد أولئك نفسهم الذين حـ ّـرمــوا وحللوا
ليفتحوا ف ـجــأة ال ـنــوافــذ عـلــى كــل الــريــاح
القادمة ،ورددوا عليهن أن الشوارع كلها
ّ
ل ـك ــن واألم ــاك ــن ل ــم ت ـعــد م ـح ـصــورة خلف
سـتــائــر س ــوداء للنساء فــي حـيــن يتجول
الــرجــال حتى يحلقوا إلــى المدن البعيدة
برمشة عين!!
ع ـ ـ ـ ــاد أولـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــك نـ ـفـ ـسـ ـه ــم لـ ـيـ ـحـ ـلـ ـل ــوا م ــا
حـ ّـرمــوه ،فقالت لهم هــي ال غيرها :ومــاذا
ع ــن ف ـســات ـي ـنــي ال ـق ــدي ـم ــة؟ ورددت« :لـمــن
ك ــان ص ـب ــاي؟» ،وك ـيــف ت ـعــود أس ـطــوانــات
عبدالحليم التي كسرها أخي بعد فتاواكم؟
ولحن لم أسمعه وأغنية خفت أن أرددها؟
وأم كلثوم التي قيل لي إذا سمعتها تصرخ
ـت في
ـرت ووقـعـ ِ
«أعطني حريتي» فقد كـفـ ِ
الحب ...حين كان الحب جريمة؟!
* ينشر بالتزامن مع «الشروق»
المصرية

إيران تطلب من ميليشيات الشرق
األوسط :استعدوا لحرب بالوكالة

تحويل حلم تعليم جيل كامل إلى حقيقة
تسهيالت التمويل
العالمية للتعليم مصممة
من خالل شراكة مشابهة
بين القطاعين الخاص
والعام لوقف الطبيعة
المتقطعة لتدفقات
المساعدات المخصصة
للتعليم ،وعوضا عن
االعتماد على "حنفية"
تمويل يتم إيقافها
بين الحين واآلخر فإن
تسهيالت التمويل
العالمية للتعليم ستتحقق
من وجود تمويل مستمر
ومستقر.

معدل مستوى
التعليم
في العالم
النامي ال يزال
يتخلف عن
الغرب بمقدار
 100عام

الدول المتحضرة التي تحترم اإلنسان وتقدره لديها ثقافة
ً
ً
التكريم ،خصوصا إذا كان اإلنسان مخلصا في عمله ،ويؤديه
ً
بأمانة ،فالتكريم ليس بالضرورة أن يكون ماديا بل إن التكريم
ً
المعنوي يكون أحيانا أكثر وقـعــا على اإلنـســان ،كــأن يكون
ً
بسيطا كرسالة تقدير أو هدية ر مــز يــة صغيرة يضعها في
ً
منزله ،وتكون فخرا ألبنائه بأن والدهم أو والدتهم خدم بلده
بأمانة وإخالص.
ولألسف فإن هذه الثقافة تكاد تكون معدومة أو ضعيفة
ً
ع ـن ــدن ــا ،وال ت ـح ــدث إال ن ـ ـ ـ ــادرا ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـمــؤس ـســات
الحكومية ،فآخر مرة ،على ما أذكر ،عملت مؤسسة حكومية
حـفــل تـكــريــم لبعض متقاعديها كــان مــن عـشــر س ـنــوات ،لكن
هذه الثقافة ملحوظة في المؤسسات الخاصة والهيئات ذات
الطابع العلمي.
ً
لقد سعدت مؤخرا بتكريم أخ عزيز ،ويستحق التكريم ،هو
األخ علي اليوحة الــذي أكمل مسيرة المبدعين في المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ومعه مجموعة من الشباب
الكويتيين من الجنسين ،وأذكر منهم األخ محمد العسعوسي
الذي تقاعد ووجب تكريمه ،ومن معه من الشباب الكويتيين
المخلصين لبلدهم ،و هـنــاك الكثير ممن أ خـلــص فــي عمله،
واؤتمن على أسرار وأموال كانت تحت تصرفه ،ولكن لألسف
ً
لم يتم تكريمه حتى لو بكلمة« :جزاك الله خيرا».
فعلى المؤسسات الحكومية أن تنتهج ثقافة التكريم ،وأن
تعتبرها ثقافة مهمة ال تقل عن الثقافات األخــرى في الــدول
التي تحترم اإلنـســان وتـقــدر عمله ،فهل هناك مــن يستوعب
هذا الكالم وينفذه؟

مارتن تشولوف*

غوردن براون*

إن اال ن ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ف ــي
المساعدات التعليمية العالمية يحرم
ن ـصــف ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـنــامــي-
حوالي  800مليون طفل -من التعليم
الـ ــذي سـيـحـتــاجــونــه م ــن أج ــل تــأمـيــن
وظ ـ ــائ ـ ــف م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة جـ ــوهـ ــريـ ــة فــي
المستقبل.
لـقــد انـخـفــض إج ـمــالــي مـســاعــدات
التعليم من  13.2مليار دوالر أميركي
إلى  13مليار دوالر أميركي هذا العام
(م ــن ال ـم ـصــادر الـثـنــائـيــة والـمـتـعــددة
األطراف) مما يعني أن تلك المساعدات
تشكل  %7فقط مــن إجمالي ميزانية
المساعدات العالمية ،وهــذا يعني أن
كل المساعدات التنموية في العالم ال
تساوي أكثر من  10دوالرات أميركية
لـ ـك ــل طـ ـف ــل م ـ ـح ـ ـتـ ــاج ،وه ـ ـ ــو مـ ـبـ ـل ــغ ال
يكفي حتى لدفع قيمة كتب مدرسية
مستعملة.
إن معدل مستوى التعليم في العالم
ال ـن ــام ــي ال ي ـ ــزال يـتـخـلــف ع ــن ال ـغــرب
ب ـم ـق ــدار  100عـ ــام وفـ ــي إفــري ـق ـيــا فــإن
اإلن ـف ــاق ال ـس ـنــوي عـلــى الـ ـم ــدارس هو
 200دوالر أميركي بالمعدل لكل طفل
في حين تنفق االقتصادات المتقدمة
ً
 40ضعفا لذلك الرقم أي  9500دوالر
أم ـي ــرك ــي ل ـكــل ف ـ ــرد ،وفـ ــي ح ـيــن ال ـتــزم
ا لـمـجـتـمــع ا ل ــدو ل ــي بتحقيق التعليم
االبتدائي والثانوي بحلول سنة 2030
فــإن  200مليون طفل على أقــل تقدير
سيبقون خــارج المدرسة كــل عــام من
اآلن ح ـتــى ي ـح ـيــن ذلـ ــك ال ــوق ــت و400
مـلـيــون آخــريــن لــن يـجـتــازوا المرحلة
االبتدائية ،وفــي حين يبدو أن الــدول
اإلفريقية واآلسوية لديها أعداد كبيرة
م ــن ال ـع ـمــالــة  ،فـ ــإن ن ـقــص ال ـم ـه ــارات
لـ ــدى ت ـلــك ال ـع ـمــالــة نـتـيـجــة الـتـمــويــل
غ ـيــر ال ـك ــاف ــي ل ـق ـطــاع ال ـت ـع ـل ـيــم يعني
أن تـلــك ال ـ ــدول ل ــن تـسـتـطـيــع اج ـتــذاب
االستثمارات الالزمة من أجل السعي
إلى مزيد من التنمية.
أم ــا ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـعــال ـمــي فــإن
حصة إجمالي المساعدات المخصصة
للتعليم قد انخفضت بشكل مطرد من
ذروتها سنة  2007والتي وصلت الى
 %11وعلى الرغم من أنه من المعروف
على نـطــاق واس ــع أن التعليم هــو من
أفضل الوسائل فعالية لتحقيق أهداف
األم ــم الـمـتـحــدة للتنمية الـمـسـتــدامــة
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـص ـح ــة وال ـت ــوظ ـي ــف
وجـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة .ل ـقــد أع ـل ــن االت ـح ــاد
األوروبي مؤخرا أنه سيخصص %10
من مساعداته اإلنسانية للتعليم ،حيث

ثقافة ًالتكريم تكاد تكون معدومة أو ضعيفة عندنا ،وال تحدث
إال نادرا ،خصوصا في المؤسسات الحكومية ،لذلك على هذه
المؤسسات أن تنتهج هذه الثقافة ،وأن تعتبرها ثقافة مهمة
ال تقل عن الثقافات األخرى في الدول التي تحترم اإلنسان
وتقدر عمله ،فهل هناك من يستوعب هذا الكالم وينفذه؟

نــرحــب بــذلــك اإلعـ ــان وإن كــانــت تلك
النسبة غير كافية.
صحيح أن المجتمع الــدولــي حقق
بعض النجاحات النسبية مثل توفير
مـ ـق ــاع ــد مـ ــدرس ـ ـيـ ــة ل ـن ـح ــو  %60مــن
الالجئين السوريين ،ولكن الحقيقة ال
تــزال هي أن نسبة كبيرة من األطفال
ال ـم ـش ــردي ــن ف ــي ال ـع ــال ــم ال ــذي ــن يـصــل
عددهم إلى  30مليون 12 -مليون منهم
الجئون– سيقضون السنوات التي من
الـمـفـتــرض أن تـكــون س ـنــوات دراسـيــة
من دون أن تطأ أقدامهم المدرسة ،وإن
ه ـنــاك  75مـلـيــون طـفــل م ـحــرمــون من
التعليم وإمكانية التوظيف مستقبال
في  36منطقة صراع في جميع أرجاء
العالم.
إن م ــن الـ ــواضـ ــح أنـ ــه ي ـجــب علينا
زيادة المساعدات الدولية المخصصة
لـلـتـعـلـيــم ،ول ـكــن م ــع وجـ ــود ع ـجــز في
التمويل السنوي يصل إلى  40مليار
دوالر أمـيــركــي بالنسبة إلــى التعليم
االبـ ـت ــدائ ــي والـ ـث ــان ــوي ف ـق ــط ،فـ ــإن من
الـ ــواضـ ــح أنـ ـن ــا ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ـقــاربــة
جديدة ،فباإلضافة إلى حشد مصادر
الـتـمــويــل ال ـخــاصــة فــإنــه يـجــب علينا
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر مــن
المساعدات المتوافرة (هــذا العام 13
مليار دوالر أميركي) مقارنة باألعوام
الماضية ،وذلك من خالل خلق حوافز
للحكومات المتلقية للمساعدات لزيادة
استثماراتها في التعليم.
لحسن الحظ خالل العام الماضي تم
إنشاء مجموعة متنوعة من الصناديق
المهتمة بالبيئة والشؤون االجتماعية
والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة،
وذل ــك لتلبية الـطـلــب الـمـتـنــامــي على
االس ـت ـث ـم ــارات الـمـبـنـيــة ع ـلــى أس ــاس
التأثير االجتماعي ،ففي الهند أصبح
أصحاب العمل مطالبين طبقا للقانون
بتخصيص  2%من أرباحهم للقضايا
الـخـيــريــة ،وعـلــى مـسـتــوى الـعــالــم فــإن
ال ـشــركــات تـخـضــع لـضـغــوط مــن أجــل
تقديم حسابات تأخذ بعين االعتبار
ال ـتــأث ـيــر االج ـت ـم ــاع ــي وال ـت ــأث ـي ــر على
البيئة.
إن أو ل ـئــك المهتمين بالمساعدات
الـتـعـلـيـمـيــة أص ـب ـحــوا يـتـبـنــون كــذلــك
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـم ـب ـت ـك ــر بـ ـع ــد أن ك ــان ــوا
متكاسلين في هــذا الخصوص ،ومن
أه ـ ــم األدوات ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
تسهيالت التمويل العالمية للتعليم
وذلــك من مفوضية التعليم ،علما أنه
سـيـتــم تــدش ـيــن ت ـلــك ال ـت ـس ـه ـيــات في

اجتماعات الجمعية العمومية لألمم
الـمـتـحــدة فــي سبتمبر ال ـحــالــي ،ومــع
وجود خطط لجمع مبلغ  10مليارات
دوالر أميركي إضافي لتمويل التعليم
ف ـ ــإن ت ـس ـه ـي ــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـعــال ـم ـيــة
ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـمـ ـصـ ـمـ ـم ــة عـ ـل ــى أسـ ـ ــاس
تـجــربـتـيــن ل ـل ـشــراكــة ب ـيــن الـقـطــاعـيــن
الـخــاص وال ـعــام أثبتت نجاعتها في
السنوات األخيرة.
إن األول ــى هــي تسهيالت التمويل
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـت ـط ـع ـي ــم ،والـ ـ ـت ـ ــي م ـنــذ
انـطــاقـتـهــا سـنــة  2006جـمـعــت أكـثــر
من  6مليارات دوالر أميركي من خالل
إصدار سندات سوق رأس المال التي
يتم سدادها لفترة  30سنة مع تعهدات
مالية من أستراليا والبرازيل وفرنسا
وإيطاليا وهولندا والنرويج وجنوب
إفريقيا وإسبانيا والسويد والمملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ،وإن ت ـس ـه ـيــات ال ـت ـمــويــل
العالمية للتطعيم والتي جمعت أمواال
لجافي (تحالف اللقاحات) قد ساعدت
بالفعل على تطعيم  700مليون طفل
مما أنقذ حياة نحو  5ماليين طفل.
وإن المصدر الثاني لإللهام بالنسبة
إل ـ ــى ت ـس ـه ـي ــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـعــال ـم ـيــة
للتعليم هو نموذج تسهيالت "التزام
األس ـ ــواق الـمـتـقــدمــة" م ــن أج ــل توفير
أدوية جديدة في األسواق علما أنه من
خــال مبلغ  1.5مليار دوالر أميركي
عــن طــريــق تسهيالت ال ـتــزام األس ــواق
المتقدمة للقاحات المكورات الرئوية
فــإن جــافــي -مــع البنك الــدولــي وغيره
م ــن ال ـمــؤس ـســات ال ـم ـت ـعــددة األطـ ــراف
والدول المانحة ومؤسسة بيل وميلندا
غيتس– ساعدت في تطعيم  49مليون
طفل مما أنقذ حياة ربع مليون طفل
تحت ســن الخامسة كــانــوا معرضين
للوفاة من االلتهاب الرئوي.
وإن تـسـهـيــات الـتـمــويــل العالمية
لـلـتـعـلـيــم مـصـمـمــة م ــن خـ ــال شــراكــة
م ـش ــاب ـه ــة بـ ـي ــن ال ـق ـط ــاع ـي ــن الـ ـخ ــاص
وال ـ ـعـ ــام ل ــوق ــف ال ـط ـب ـي ـعــة الـمـتـقـطـعــة
ل ـت ــدف ـق ــات الـ ـمـ ـس ــاع ــدات الـمـخـصـصــة
للتعليم ،وعــوضــا عــن االعـتـمــاد على
ح ـن ـف ـي ــة تـ ـم ــوي ــل يـ ـت ــم إيـ ـق ــافـ ـه ــا بـيــن
الحين واآلخر فإن تسهيالت التمويل
العالمية للتعليم ستتحقق من وجود
ت ـمــويــل مـسـتـمــر وم ـس ـت ـقــر لـلـتـعـلـيــم،
وذلك لألطفال من سن الخامسة حتى
السادسة عشرة ،ومع وجود تعهدات
ب ــدف ــع مـبـلــغ  2م ـل ـيــار دوالر أمـيــركــي
مــن تحالف الحكومات الملتزمة فإن
بإمكان البنك الدولي وبنوك التنمية

اإلقليمية المختلفة المساعدة في جمع
أربعة أضعاف ذلك التمويل ،وذلك من
خالل أســواق رأس المال علما أنه من
خالل إنشاء تسهيالت بقيمة  2مليار
دوالر أميركي من أجل تخفيض تكلفة
الـفــوائــد على الــدفـعــات فــإن بإمكانهم
كذلك توفير مبلغ  10مليارات دوالر
أميركي إضافية لمساعدات التعليم
مما يعني مضاعفة المستوى الحالي.
لـقــد تـعـهــد ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
والبنك الــدولــي سنة  2015باالنتقال
م ــن "الـ ـمـ ـلـ ـي ــارات إلـ ــى ال ـتــري ـل ـيــونــات"
لـتـلـبـيــة االح ـت ـي ــاج ــات االس ـت ـث ـمــاريــة
ألهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ،ولـقــد
أدركـ ــوا أن ال ـشــراكــات بـيــن القطاعين
ً
ً
العام والخاص تؤدي دورا حيويا في
االسـتـفــادة الـقـصــوى مــن المساعدات
الدولية ،واآلن يجب أن نحول األقوال
ً
إلــى أفـعــال مــا لــم نــرد أن نخلف وعــدا
آخر من وعود التنمية ،ولو استطعنا
تعليم جيل كامل من األطفال فسنكون
قد صنعنا تاريخا مجيدا ،ولقد حان
الوقت لنبدأ العمل.
* رئيس وزراء ووزير مالية سابق
في المملكة المتحدة والمبعوث
الخاص لألمم المتحدة للتعليم
العالمي ،ورئيس المفوضية العالمية
لتمويل فرص التعليم العالمية،
كما يترأس المجلس االستشاري
لمؤسسة ذا كاتاليست.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

المهتمون
بالمساعدات
التعليمية أصبحوا
يتبنون التمويل
المبتكر بعد أن
كانوا متكاسلين في
هذا الخصوص

ً
ً
ال ـت ـقــى ال ـقــائــد ال ـع ـس ـكــري اإلي ــران ــي األك ـث ــر بـ ـ ــروزا أخ ـي ــرا
ميليشيات عراقية في بغداد وطلب منها "االستعداد لحرب
بالوكالة" ،حسبما علمت صحيفة الغارديان.
فذكر مصدران استخباراتيان رئيسان أن قاسم سليماني،
قــائــد فيلق الـقــدس اإليــرانــي ال ـقــوي ،اسـتــدعــى الميليشيات
التابعة لنفوذ إيران قبل ثالثة أسابيع عندما سادت المنطقة
حالة من التوتر الشديد ،ومن الطبيعي أن تثير هذه الخطوة
لحشد حلفاء إيران اإلقليميين خوف الواليات المتحدة من
ً
ً
أن مصالح واشنطن في الشرق األوسط تواجه خطرا ملحا،
كذلك رفعت المملكة المتحدة معدالت الخطر التي يواجهها
الجنود البريطانيون في العراق.
صحيح أن سليماني اعتاد خالل السنوات الخمس الماضية
أن يلتقي بانتظام قادة الكثير من المجموعات الشيعية في
العراق ،إال أن طبيعة هذا التجمع ولهجته بدتا مختلفتين،
فقد أشار أحد المصدرين" :لم يكن دعوة إلى حمل السالح ،إال
ً
ً
ً
أنه لم يكن أيضا بعيدا كثيرا عنها".
قاد هذا االجتماع إلى موجة من النشاط الدبلوماسي بين
الواليات المتحدة ،وبريطانيا ،والمسؤولين العراقيين الذين
سعوا إلى استبعاد طيف من الصدامات بين طهران وواشنطن
وباتوا يخافون اليوم من أن يتحول العراق إلى ساحة صراع.
رفعت الواليات المتحدة الصوت بشأن نشاط المجموعات
التابعة إليران في الشرق األوسط .على سبيل المثال ،اعتبر
دونالد ترامب هذا ّالشهر حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين،
وهي مجموعة ُيصنفها الغرب إسالمية وتمولها إيران ُوحزب
ً
الله اللبناني ،مسؤولة جزئيا عن وابل الصواريخ الذي أطلق
من غزة على إسرائيل.
ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،شــك ـلــت ال ـم ـخ ــاوف م ــن ن ـش ــوء ممر
بــري تــديــره إي ــران بعد الـحــرب ضــد داع ــش ،الـتــي أدت فيها
ً
ً
ً
ً
الميليشيات الشيعية دورا بارزا ،محورا بارزا في القلق من
أن تقود الـمـنــاورات اإلقليمية إلــى تخريب الـعــراق وسورية
بعد الحرب.
ش ـغــل اح ـت ـم ــال أن ت ـخ ــرج إيـ ـ ــران أك ـث ــر ج ـ ــرأة م ــن ال ـق ـتــال
ضــد داع ــش الـنـقــاشــات األخ ـيــرة بـيــن صـقــور دونــالــد تــرامــب
المتشددين ،ومستشار األمــن القومي جون بولتون ،ووزير
ً
ً
ً
الخارجية مايك بومبيو ،علما أنهما أديا كالهما دورا رئيسا
فــي تصعيد برنامج العقوبات األميركي وتخلي واشنطن
عن صفقة نووية دولية وقعتها إيران مع الرئيس األميركي
السابق باراك أوباما.
ال تزال إدارة ترامب تخشى الميليشيات العراقية .صحيح
ً
أنهما قادتا معا القتال ضد داعش ،إال أن هذه المجموعات
انــدم ـجــت بـبـنـيــة ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة وص ـ ــارت تـشـبــه إل ــى حد
كبير حــرس الثورة في إيــران .قد تحتوي هــذه الميليشيات
على وحــدات سنية ،ومسيحية ،وإيزيدية ،بيد أنها شيعية
بمعظمها .وتنعم المجموعات األقوى بينها برعاية مباشرة
من إيران.
يعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ،على ما
يبدو ،عن تأييد المملكة المتحدة الدعاءات الواليات المتحدة
ّ
ّ
تشكله طهران قد ّ
تبدل ،فقد أكد
عن أن مستوى الخطر الذي
عبر تويتر" :ندعم التقييم ذاته لتفاقم الخطر الذي تمثله إيران.
وكالعادة ،نعمل عن كثب مع الواليات المتحدة األميركية".
ولـكــن فــي مطلع ه ــذا األس ـب ــوع ،تـحــدى ج ـنــرال بريطاني
ً
ً
ادعــاء ات إدارة ترامب عن أن إيــران تمثل خطرا وشيكا ،مما
تسبب بانقسام علني نادر بين هذين البلدين ،اللذين تعرض
ً
قاس بسبب طبيعة سياسة ترامب
ائتالفهما أحيانا المتحان
ٍ
اإلقليمية العشوائية.
ً
ً
رغم ذلك ،يتضح ُأن المملكة المتحدة تؤدي دورا محوريا
ً
فــي المخاوف التي أثـيــرت أخـيــرا وفــي الجهود الرامية إلى
التخفيف مــن تــوتــر أزم ــة ت ـمــارس فيها ال ــوالي ــات المتحدة
استراتيجية "الـضـغــط األق ـصــى" على إي ــران ،ويتعهد فيها
الـمـســؤولــون اإليــران ـيــون بــالــدفــاع عــن مصالحهم فــي وجــه
العقوبات المشددة وحصار النفط الذي ينهش بعنف خزائن
طهران.
أخبر سفير طهران إلى األمم المتحدة مجيد تخت روانجي
شبكة اإلذاع ــة الوطنية الـعــامــة األمـيــركـيــة أن إي ــران لــم تشأ
تصعيد التوتر اإلقليمي ،إال أنها "تملك الحق بالدفاع عن
نفسها".
ً
وأمرت الواليات المتحدة مجموعة مقاتلة بحرية وسربا
ً
من راميات القنابل من طراز بي 52-بالتوجه إلى المنطقة ردا
على الخطر المتفاقم في الظاهر ،وفي الوقت عينه ،في اليمن
حيث دخلت الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية
المتحالفة مع إيران سنتها الخامسة،
ضد قوات الحوثيين
ُ
ً
أدت الغارات الجوية التي نفذت باكرا في الصباح إلى مقتل
سـتــة أش ـخــاص ،أرب ـعــة منهم مــن األوالد ،وف ــق م ـســؤول في
وزارة الصحة.
* «الغارديان»
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.725

6.229

4.745

2.596 2.927 3.278

أداء متذبذب للبورصة ينتهي بانخفاض «العام» و«األول»
سهما «الدولي» و«زين» يتفوقان على أداء كل الشركات المدرجة في «األول»
عيسى عبدالسالم

عكست مؤشرات السوق
الرئيسية كمؤشر السوق
العام والرئيسي ما يحصل في
األسواق.

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ً
الكويت الرئيسية الثالثة تباينا
ف ــي ت ـع ــام ــات أمـ ـ ــس ،وت ــراج ــع
مؤشر السوق العام بنسبة 0.11
ف ــي ال ـم ـئــة ت ـع ــادل  6.03ن ـقــاط،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5725.64
نقطة ،وسط سيولة بلغت 22.02
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار وب ـك ـم ـيــة اسـهــم
متداولة بلغت  72.3مليون سهم
نفذت من خالل  4.148صفقة.
وتراجع مؤشر السوق األول
بنسبة  0.21في المئة تساوي
 13.01نقطة ،ليقفل على مستوى
 6229.23نقطة بسيولة بلغت
 19.71مـلـيــون دي ـن ــار ،وبكمية
اسـ ـه ــم م ـ ـتـ ــداولـ ــة ب ـل ـغ ــت 46.8
م ـل ـيــون س ـهــم ن ـف ــذت م ــن خــال
 2953صفقة ،بينما ارتفع مؤشر
الـســوق الرئيسي بنسبة 0.18
ف ــي ال ـم ـئــة تـ ـع ــادل  8.53نـقــاط
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4745.11
نقطة بسيولة بلغت  2.3مليون
ديـنــار ،وبكمية اسهم متداولة
بلغت  25.49مليون سهم نفذت
من خالل  1195صفقة.
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت أول ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـلـ ـس ــات
األسبوع التي تسبق عطلة عيد
الفطر المبارك بجلسة واحــدة،
اذ ستعطل الـبــورصــة أعمالها
مدة ثالثة أيام تبدأ من الثالثاء

«هيئة األسواق» تعتمد ترقيات
الموظفين ...دون تغيير
كان من المقرر اعتمادها في مارس الماضي
ال ـم ـبــاشــر ،وي ـت ــم ع ـمــل كشف
● عيسى عبدالسالم
ع ـ ـل ـ ـمـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" م ــن
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،أن هـيـئــة
أس ـ ــواق ال ـم ــال اع ـت ـمــدت سلم
الترقيات للعام الماضي 2018
مع راتب شهر مايو الماضي،
ع ـلــى غ ـ ــرار ال ـم ـع ـمــول ب ــه في
السنوات السابقة ،علما بأنه
كان من المقرر اعتمادها في
شهر مارس من كل عام.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن
م ـخ ــاوف ال ـمــوظ ـف ـيــن ت ـبــددت
بـ ـع ــدم ــا ت ـ ــم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ت ــرق ـي ــة
مــوظـفــي هيئة األسـ ــواق على
النحو المألوف والمتبع لهم
خــال السنوات الماضية من
خالل عمل مسح ألدائهم ،ويتم
اخـتـيــار الــذيــن يحصل منهم
على أداء ال يقل عن جيد جدا
في آخر عامين من قبل المدير

خ ــاص العـتـمــاده مــن مجلس
مفوضي الهيئة.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن مـجـلــس
م ـف ــوض ــي ال ـه ـي ـئــة ق ـ ــام خ ــال
ال ـعــام ال ـمــاضــي بـتــرقـيــة عــدد
كبير من الموظفين وفق اآللية
السابقة ،إذ كانت هناك مواقع
ووظ ــائ ــف شــاغــرة كـثـيــرة ،تم
فيها تسكين عدد كبير منهم.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن ارت ـي ــاح ــا
اص ـ ــاب ال ـمــوظ ـف ـيــن اآلخ ــري ــن
الــذيــن لــم تتم ترقيتهم العام
ال ـمــاضــي ب ـعــدمــا ت ــم اعـتـمــاد
ترقيتهم بنفس اآللية السابقة،
خاصة أن بعضهم حرص على
تحقيق أداء متميز في المهام
الـمـكـلــف بـهــا لـلـحـصــول على
التقييم المناسب.

المقبل على أن تعود ألعمالها
ي ــوم األح ــد الـمـقـبــل ،تباينا في
األداء.
وعـكـســت م ــؤش ــرات الـســوق
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة كـ ـم ــؤش ــر الـ ـس ــوق
العام والرئيسي ما يحصل في
األس ــواق ،حيث تــراجــع السوق

األول ن ـت ـي ـج ــة ت ـ ــرا ج ـ ــع أ غ ـل ــب
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة بــاس ـت ـث ـنــاء
سهم "الــدولــي" و"زي ــن" ،بينما
ذه ــب ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن أسـهــم
السوق الرئيسي الى استرجاع
بـعــض الـخـســائــر الـتــي تكبدها
في جلسات ماضية ،حيث تلون

أخبار الشركات
«أركان» :اتفاق مبدئي لشراء عقار
بـ  1.43مليون دينار
أفادت شركة أركان الكويت العقارية بأنها توصلت إلى اتفاق مبدئي
لشراء عقار صناعي «حــق انتفاع» مــدر للدخل في منطقة الشويخ
الصناعية بمساحة  987.5مترا مربعا ،وبقيمة  1.430مليون دينار.

«لوجستيك» ترفع رأسمالها
إلى  77.1مليون دينار
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كي جي إل لوجستيك
على مقترح زيادة رأسمال الشركة من  73.5مليون دينار ،الى 77.1
مليونا ،وذلك عن نتيجة إصدار عدد  36.7مليون سهم تمثل نسبة 5
في المئة من رأسمال توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين.

وقف التداول في أسهم «الصيرفة»
و«الكوت» و«ريم»
أعلنت بورصة الكويت أنها أوقفت التداول في أسهم الشركات
التالية اعتبارا من أمس ،لحين ورود بياناتها المالية؛ الشركة
الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية ،وشركة الكوت للمشاريع
الصناعية ،وشركة ريم العقارية.

المؤشر باللون األخضر.
في حين ذهب معظم األسهم
ذات السيولة التشغيلية والتي
اس ـ ـت ـ ـح ـ ــوذت ع ـ ـلـ ــى الـ ـسـ ـي ــول ــة
األكبر ،وشملتها عمليات شراء
سجلت خاللها بعض المكاسب،
لـتـنـتـهــي الـجـلـســة ع ـلــى تـبــايــن

بارتفاع مؤشر السوق الرئيسي
ومــؤشــر الـســوق الـعــام وتراجع
مؤشر السوق األول.
وتـلــونــت الـقـطــاعــات باللون
األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر ،حـ ـ ـي ـ ــث انـ ـخـ ـفـ ـض ــت
مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات  6ق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات ه ــي
الـبـنــوك ب ـ  4.42نـقــاط ،والسلع

« :»otcتداول 4.4
ماليين سهم بقيمة
 207.3آالف دينار

ترسية مناقصة
على تابعة
لـ«االمتياز»

ش ـه ــدت م ـن ـصــة تـ ـ ـ ــداوالت نـظــام
خارج المنصة ،المعروف اختصارا
بـ ـ ـ ـ ـ ــ"أو ت ـ ــي س ـ ـ ـ ــي" ،خ ـ ـ ــال ج ـل ـس ــات
االسبوع المنتهي الخميس الماضي،
انخفاضا في قيمة التداوالت بنسبة
 54.79في المئة ،حيث تم تداول 4.4
ماليين سهم بقيمة  207.3آالف دينار
(نحو  704.82آالف دوالر) ،تمت عبر
 12صفقة.
وق ــال ــت ش ــرك ــة "ال ـ ـم ـ ــوازي دوت
كوم" ،في تقرير لها أمس ،إن شاشة
الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا،
حيث بلغ حجم التداوالت  55.3ألف
سهم ،بقيمة  3.1آالف دينار (نحو
 10.54آالف دوالر) تمت عبر ثالث
صفقات.
وأض ــاف ــت الـشــركــة أن الصفقات
الخاصة سجلت أداء سلبيا خالل
األسبوع ،حيث بلغت التداوالت نحو
 4.3ماليين سهم ،بقيمة نحو 204.19
آالف دينار (نحو  694.2ألف دوالر)
تمت عبر  9صفقات.

ذكـ ـ ــرت ش ــرك ــة مـجـمــوعــة
االم ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاز االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
ان ــه ت ـمــت تــرس ـيــة مناقصة
بـقـيـمــة  2.97مـلـيــون ديـنــار
م ــدة  5س ـنــوات عـلــى احــدى
الشركات التابعة والملوكة
لـ ـ «االم ـت ـيــاز» بنسبة 50.69
في المئة.
وت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أن
تحقق «التابعة» هامش ربح
يتراوح قدره بين  2إلى  4في
ال ـم ـئــة ،مــن قـيـمــة الـعـقــد من
العلم ان نسبة هامش الربح
ا ل ـمــذ كــورة بنسبة تقديرية
وغير ثابتة ،وتتغير صعودا
أو هبوطا على ضوء مراحل
سير المشروع ومدة التنفيذ
ونسب اإلنجاز.

االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ـ ــ 0.03ن ـق ـطــة،
والصناعة بــ 4.97نقاط ،وعقار
بـ ـ ــ 5.93ن ـقــاط ،ومـ ــواد أســاسـيــة
ب ـ ـ ــ 6.07ن ـقـطــة ،وال ـن ـفــط وال ـغــاز
بـ 6.81نقاط.
وارتـ ـفـ ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات ثــاثــة
قطاعات هي االتصاالت بـ21.28
ن ـق ـط ــة ،وخـ ــدمـ ــات اسـتـهــاكـيــة
بـ ــ 10.34نـقــاط ،وخــدمــات مالية
بـ 0.27نقطة ،واستقر مؤشرات
 4ق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات ه ـ ـ ــم ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن،
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا وال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
الصحية ومنافع دون تغير.
وتـصــدر سهم "بيتك" قائمة
األسهم األكثر قيمة ،حيث بلغت
ت ــداوالت ــه  6.07مــايـيــن ديـنــار،
وبــان ـخ ـفــاض بـنـسـبــة  0.44في
الـمـئــة ،ت ــاه سـهــم أهـلــي متحد
بـتــداول  3.1ماليين باستقرار،
ثم سهم زين بتداول  2.4مليون،
وبنمو بنسبة  2.86فــي المئة،
ورابـعــا سهم أجيليتي بتداول
 1.7م ـل ـيــون ،وب ـتــراجــع بنسبة
 1.92فــي ال ـم ـئــة ،وأخ ـي ــرا سهم
ال ــوط ـن ــي بـ ـت ــداول  1.3مـلـيــون،
بتراجع نسبته  0.52في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
االكثر كمية جاء أوال سهم أهلي
متحد ،حيث تداول بكمية اسهم
بلغت  12.33مليون سهم ،وبقي

مستقرا دون تغيير ،وجاء ثانيا
سهم بيتك بتداول  8.94ماليين
سهم ،وبانخفاض بنسبة 0.44
في المئة ،تالها سهم صناعات
بكمية بلغت  4.94ماليين سهم
ب ــان ـخ ـف ــاض  0.45فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
وج ــاء رابـعــا سهم زيــن بـتــداول
 4.62ماليين سهم ،بارتفاع بلغ
 2.86في المئة ،ثم بنك الكويت
ال ــدول ــي ب ـت ــداوالت بـلـغــت 3.58
مــاي ـيــن س ـهــم بـنـمــو  1.42في
المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ارتفاعا سهم الراي ،حيث ارتفع
بنسبة  7.89في المئة ،تاله سهم
كميفك بنسبة  7.45فــي المئة،
ثــم سهم صلبوخ بنسبة 7.42
في المئة ،ورابعا سهم سنرجي
بنسبة  6.82في المئة ،وأخيرا
سـهــم أسـمـنــت الـخـلـيــج بنسبة
 6.25في المئة.
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـعـ ــات ،ح ـي ــث
انخفض بنسبة  10.84في المئة،
تاله سهم العقارية بنسبة 8.62
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ث ــم س ـهــم ال ـم ـعــدات
بنسبة  8.4فــي الـمـئــة ،وراب ـعــا
س ـهــم الـ ـم ــال بـنـسـبــة  7.51في
المئة ،وأخيرا سهم دانة بنسبة
 6.08في المئة.

عمومية «الحياة الدولية ً
العقارية» :توزيع  %6نقدا
عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الحياة
الدولية العقارية اجتماعها في  15مايو الماضي بنسبة حضور
 84في المئة إذ تمت الموافقة على جميع بنود جدول األعمال ،منها
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها  6في
المئة من القيمة االسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018إذ بلغ إجمالي التوزيعات النقدية منذ عام 2013
مبلغ  2.700.000دينار.
وعن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ً
 2018فقد بلغت حـقــوق المساهمين  13.123.899دي ـنــارا (القيمة
ً
ً
ً
الدفترية  131فلسا تقريبا) مقارنة مع  12.415.719دينارا (القيمة
ً
ً
الدفترية  124فلسا تقريبا) لعام  ،2017وبلغ إجمالي أصول الشركة
ً
ً
 13.930.036دينارا مقارنة مع  13.793.480دينارا لعام  ،2017كما
ً
بلغ صافي األرباح  691.919دينارا مقارنة مع صافي أرباح 638.327
ً
ً
دينارا لعام  ،2017كما بلغ إجمالي االلتزامات  798.313دينارا مقارنة
ً
مع  1.467.651دينارا لعام  2017وهي تشكل ما نسبته  5.7في المئة
من إجمالي أصول الشركة.
وضمن برنامج التزامها بسداد التسهيالت االئتمانية فقد انخفض
ً
إجمالي االلتزامات بنسبة  45في المئة من  1.467.651دينارا لعام
ً
 2017إلــى  798.313دي ـنــارا لـعــام  2018واسـتـمــرت الـشــركــة بسداد
التزاماتها مع البنك الممول بشكل سلس إذ انخفضت التزامات البنكية
للشركة الى  3.6في المئة من إجمالي األصــول ومع حلول النصف
األول من عام  2020يسدل الستار على كامل مديونية الشركة إلنشاء
المجمع ،وتكون الشركة أكثر مالءة للدخول في استثمارات جديدة.

بورصات الخليج تسجل أكبر تراجع شهري منذ يناير 2016
«كامكو» :على خلفية تداعيات الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية التي تسود المنطقة
قال التقرير األسبوعي لشركة
"ك ــام ـك ــو" لــاس ـت ـث ـمــار ،إن األداء
المجمع لـلـبــور صــات الخليجية
تـ ــراجـ ــع ب ـن ـس ـبــة  5.4فـ ــي ال ـم ـئــة
ً
ً
ت ـق ــري ـب ــا ف ــي م ــاي ــو  2019وف ـق ــا
ل ـق ـي ــاس م ــؤش ــر "سـ ـت ــان ــدرد آن ــد
بــورز" للعائد اإلجمالي لألسهم
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ف ـي ـم ــا يـ ـع ــد أدن ـ ــى
مستوياتها المسجلة منذ يناير
.2016
وع ـ ــزا ال ـت ـقــريــر هـ ــذا ال ـتــراجــع
ف ــي ال ـم ـقــام األول إل ــى الـقـضــايــا
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ع ـل ــى مـسـتــوى
المنطقة إلى جانب تراجع نشاط
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول خـ ـ ــال شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
ال ـم ـب ــارك بــاسـتـثـنــاء الـسـعــوديــة
وقطر.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،وبــاسـت ـث ـنــاء
الكويت ،تراجعت كل البورصات
الخليجية ،وسجلت السعودية
ً
ً
انخفاضا حادا بلغت نسبته 8.5
فــي الـمـئــة ،مما أدى إلــى خسارة
نصف معدل النمو الــذي حققته
مـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام حـتــى تــاريـخــه
ليبلغ اآلن  8.8في المئة.
من جهة أخرى ،سجل المؤشر
ً
الـ ـع ــام ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ن ـم ــوا
بنسبة  1.8فــي الـمـئــة ،مـمــا دفــع
بمؤشر البورصة لتسجيل أعلى
م ـع ــدل ن ـمــو ع ـلــى م ـس ـتــوى دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي من
حيث األداء منذ بداية عام 2019
حتى تاريخه إلى ما نسبته 12.8
في المئة.
وتشير االتـجــاهــات القطاعية
ف ــي مــايــو  2019إل ــى ت ــراج ــع كل
ً
المؤشرات القطاعية تقريبا خالل

الشهر ،إذ انخفض مؤشر قطاع
البنوك بأكثر من  6في المئة في
مــايــو  2019بعد احتفاظه بــأداء
إيجابي على مدار عدة أشهر ،في
حين أظهر األداء العام لقطاعات
األغ ــذي ــة وال ـم ـش ــروب ــات وال ـن ـقــل
تراجع بمعدل ثنائي الرقم خالل
الشهر.
ك ـم ــا م ـن ــي ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت
بخسائر فاقت نسبتها أكثر من
 7ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي حـيــن شـهــد كل
من قطاع العقار والقطاع المالي
ً
ً
تــراج ـعــا هــامـشـيــا بـلـغــت نسبته
ً
حوالي  4في المئة تقريبا خالل
الشهر.
مــن جهة أخ ــرى ،ســاد المسار
التراجعي ليشمل ســوق األسهم
ع ـلــى ن ـطــاق عــال ـمــي مــوســع كما
يتضح من تراجع مؤشر مورغان
سـتــانـلــي ال ـعــال ـمــي بــأك ـثــر م ــن 5
في المئة.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـح ـ ــرب الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ال ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ـم ـ ــرة ب ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
ً
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة وال ـ ـص ـ ـيـ ــن مـ ـ ـص ـ ــدرا
ً
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا لـ ـلـ ـمـ ـخ ــاوف بـ ـم ــا دف ــع
مؤشر "ستاندرد آند بــورز "500
ل ـل ـتــراجــع إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه
منذ عدة أشهر ،إضافة إلى ذلك،
ســاهـمــت الـبـيــانــات االقـتـصــاديــة
ً
السيئة أيضا في دفع المؤشرات
ً
إلى التراجع والتأثير سلبا على
معنويات المستثمرين.
وأث ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـحـ ــرب ال ـت ـج ــاري ــة
الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة بـ ـي ــن أك ـ ـبـ ــر الـ ـش ــرك ــاء
الـتـجــاريـيــن فــي ال ـعــالــم مـخــاوف
المستثمرين بسبب عدم ظهور أي
بادرة أمل للتوصل إلى حل قريب.

أداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر مايو 2019
أسواق األسهم الخليجية

إغالق
المؤشر

األداء
الشهري
()%

األداء
منذ
بداية
العام
()%

القيمة
السوقية
(مليار
دوالر)

قيمة
التداوالت
الشهرية
(مليون
دوالر)

مضاعف
السعر
للربحية
()x

مضاعف
السعر
للقيمة
الدفترية
()x

العائد
الجاري
()%

الكويت  -مؤشر السوق األول

6,242.2

%3.2

%18.5

109.5

2,043.0

15.6

1.4

%3.7

الكويت  -مؤشر السوق الرئيسي

4,736.6

()%1.9

()%0.0

الكويت  -مؤشر السوق العام

5,731.7

%1.8

%12.8

السعودية

8,516.5

()%8.5

%8.8

530.6

29,323.2

17.1

1.9

%3.6

أبوظبي

5,003.6

()%4.8

%1.8

138.9

1,034.8

12.7

1.4

%5.0

دبي

2,620.3

()%5.3

%3.6

93.5

1,109.6

7.3

0.9

%4.8

قطر

10,273.0

()%1.0

()%0.3

156.0

2,828.9

13.7

1.3

%4.0

البحرين

1,433.5

()%0.0

%7.2

21.7

43.1

10.3

0.9

%5.1

مسقط

3,934.2

()%0.3

()%9.0

17.1

71.2

8.9

0.7

%6.6

1,067.3

36,453.7

14.1

1.5

%4.0

إجمالي األسواق الخليجية
المصدر :بحوث كامكو
ً
وان ـع ـك ـس ــت ال ـم ـخ ــاط ــر أي ـض ــا
ع ـلــى ع ــائ ــدات سـ ـن ــدات ال ـخــزانــة
األميركية التي تراجعت إلى أدنى
مستوياتها منذ سبتمبر 2017
وج ــاءت الـبـيــانــات الـخــاصــة بكل
مــن األس ــواق الناشئة واألس ــواق
ال ـم ـت ـقــدمــة م ـخ ـي ـبــة ل ــآم ــال كـمــا
يتضح من التباطؤ في مؤشرات
الـتـصـنـيــع األمـيــركـيــة والـتـبــاطــؤ
ال ـم ـت ــوق ــع ف ــي ال ـص ـي ــن ،وارتـ ـف ــع
مـعــدل الـبـطــالــة فــي ألـمــانـيــا ألول
مرة منذ عام  2013بينما تراجعت

معدالت ثقة المستهلك إلى أدنى
مستوياتها منذ عامين.

الكويت
سجلت بورصة الكويت األداء
اإليجابي الوحيد على مستوى
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
في مايو  ،2019إذ ارتفع المؤشر
العام بنسبة  1.8في المئة خالل
ال ـش ـه ــر ،ل ـك ــن ال ـم ـك ــاس ــب ج ــاءت
ب ـص ـف ــة رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة

ص ـ ـعـ ــود األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـكـ ـب ــرى ك ـمــا
يتضح من ارتفاع مؤشر السوق
األول بنسبة  3.2في المئة ،بينما
انخفض مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  1.9في المئة خالل الشهر.
ودف ـع ــت ت ـلــك ال ـم ـكــاســب الـتــي
سجلتها ب ــورص ــة ال ـكــويــت نمو
المؤشر منذ بداية عام  2019حتى
تــاري ـخــه لـتـصـبــح بــذلــك األفـضــل
ً
أداء ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـب ــورص ــات
الخليجية ،بنمو بلغت نسبته
 12.8في المئة للمؤشر العام

و 18.5في المئة لمؤشر السوق
األول .وعـكـســت الـمـكــاســب الـتــي
س ـج ـل ـهــا م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول
ً
أي ـض ــا م ـع ـنــويــات الـمـسـتـثـمــريــن
فيما يتعلق بـتــرقــب ق ــرار ترقية
السوق الكويتية لالنضمام إلى
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق
الناشئة في يونيو .2019

السعودية
ب ـ ـعـ ــد أن سـ ـجـ ـل ــت ا ل ـ ـسـ ــوق

السعودية أفضل أداء شهري في
أبريل  2019عكست اتجاهها في
مايو  2019مسجلة أكبر نسبة
تراجع على مستوى البورصات
الخليجية.
إذ خسر مؤشر تداول  8.5في
الـمـئــة مــن قيمته خ ــال الشهر
ليغلق دون مستوى  9.000نقطة
ع ـنــد م ـس ـتــوى  8.516.5نـقـطــة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي أدى إلـ ــى تقليص
أرباح المؤشر منذ بداية العام
حتى تاريخه إلى  8.8في المئة
في نهاية مايو .2019

اإلمارات
بـعــد أن ارت ـفــع مــؤشــر ســوق
أبــوظـبــي ال ـعــام بنسبة  3.6في
الـمـئــة عـلــى أس ــاس ش ـهــري في
أبريل  ،2019تراجع أداء المؤشر
فــي مــايــو  2019وأن ـهــى الشهر
بخسارة قــدرهــا  4.8فــي المئة،
ً
مغلقا عند مستوى 5.003.58
نقطة ،لكن ذلك التراجع تناقص
بنسبة  2.82في المئة في آخر
جلسة تداول من الشهر.
ك ــان أداء س ــوق دب ــي المالي
أسوء من نظيره سوق أبو ظبي
لألوراق المالية في مايو ،2019
ح ـيــث ت ــراج ــع بـنـسـبــة  5.3في
المئة على أســاس شهري ،بعد
أن ك ــان ضـمــن أف ـضــل األس ــواق
الخليجية ً
أداء في أبريل .2019
وأن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ال ـش ـه ــر
عـنــد مـسـتــوى  2.620.33نقطة
فــي ظــل تــراجــع كــل الـمــؤشــرات

القطاعية باستثناء مؤشر قطاع
الصناعة.

قطر
تراجعت بورصة قطر بنسبة
 1فــي الـمـئــة فــي م ــاي ــو 2019بعد
ارتفاعها الشهر السابق ،إذ أغلق
م ــؤش ــر بـ ــورصـ ــة قـ ـط ــر  20عـنــد
مستوى  10.273.01نقطة.
وكان أداء مؤشر بورصة قطر
لـجـمـيــع األسـ ـه ــم ،وال ـ ــذي يغطي
ً
ً
نطاقا أوســع من السوق ،مخيبا
لآلمال ،إذ تراجع بنسبة  3.9في
المئة خالل الشهر.

البحرين
تحرك المؤشر العام لبورصة
البحرين ضمن نطاق محدود في
مايو  ،2019إذ أغلق عند مستوى
 1.433.52نقطة.

عمان
تراجع مؤشر سوق مسقط 30
مــرة أخ ــرى فــي مــايــو  ،2019وإن
كان بشكل هامشي ،وبلغ مستوى
قياسي جديد من التراجع بنهاية
الشهر ،إذ انخفض المؤشر بنسبة
 0.3فــي المئة خــال الـشـهــر ،بما
دفع بأداء المؤشر منذ بداية عام
 2019حتى تاريخه ليكون األدنى
على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي ،بنسبة تــرا جــع بلغت
 9.0في المئة.
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العقار ومواد البناء

economy@aljarida●com

سند الشمري

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

العقار في نصف العام الثاني ...اتجاه نحو الثبات مع نظرة إيجابية
عقاريون لـ ةديرجلا  :االستقرار سمة تغلب على القطاع بوجود عوامل عديدة
•

مع قرب انتهاء النصف األول من العام الحالي ينتظر القطاع
العقاري العديد من التحديات خالل النصف الثاني ،أهمها
العطلة الصيفية الممتدة حتى شهر سبتمبر المقبل ،إضافة إلى
سفر عدد كبير من الوافدين الذين يمثلون المشغل الرئيسي
لقطاع االستثمار.
ق ــال ال ـخ ـب ـيــر ال ـع ـق ــاري ط ــارق
الـعـتـيـقــي ،إن ه ـنــاك ال ـعــديــد من
العوامل التي تشير إلى استمرار
أسـعــار الـعـقــارات مستقرة تميل
إلى االرتفاع ،من أهمها اختالف
الجهات المعنية إلنجاز المخطط
الهيكلي الرابع للدولة.
وأضاف العتيقي ،أن المخطط
ً
ي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن خ ـ ـط ـ ـط ـ ــا ع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــة
الستعماالت األراضي المختلفة،
ودراسات اقتصادية متخصصة
ً
ً
لـتـحــويــل ال ـمــدي ـنــة م ــرك ــزا مــالـيــا
ً
ً
وإداري ـ ــا عــالـمـيــا ،وآل ـيــة وخـطــط
تنفيذ المشاريع المختلفة ،إضافة
إلى إجراء دراسة مرورية شاملة،
إض ــاف ــة إل ـ ــى دراس ـ ـ ـ ــات قـطــاعـيــة
الستعماالت األراض ــي (تـجــاري،
حكومي ،سكني ،ترفيهي ،خدمات
البنية التحتية).
وذكر أن تأخر إنجاز المخطط
الـهـيـكـلــي ي ـنــذر بــاسـتـمــرار نــدرة
األراض ــي ويــؤخــر عملية تطوير

العقارات التجارية واالستثمارية
والسكنية ،وسوف يعمل على رفع
األسعار بشكل طفيف.
وبـ ـي ــن أن أس ـ ـعـ ــار الـ ـعـ ـق ــارات
ال ـس ـك ـن ـيــة ش ـه ــدت خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ارت ـف ــاع ــات مـتــواصـلــة
بسبب عدم تطوير مناطق سكنية
جديدة ،وأن الطلب ال يــزال أعلى
بكثير من العرض.
وبالنسبة للقطاع االستثماري،
ل ـف ــت ال ـع ـت ـي ـق ــي إل ـ ــى أن ال ـع ـق ــار
االسـتـثـمــاري ال ي ــزال يــدر عوائد
أعـ ـل ــى مـ ــن فـ ــوائـ ــد الـ ـ ــودائـ ـ ــع فــي
البنوك ،وطالما استمرت أسعار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات،
فسيساعد الـعـقــار االسـتـثـمــاري
على المحافظة على أسعاره.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـع ـت ـي ـق ــي أن ال ـق ـط ــاع
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ال يـ ــزال
ي ــدر ع ــوائ ــد ج ـي ــدة ،ويـعـتـبــر من
االستثمارات اآلمنة ،وسط انعدام
ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة األخـ ــرى،

ً
«الجريدة» سألت عددا من العقاريين عن توقعاتهم ألداء
وأسعار العقارات خالل النصف الثاني ،وسط وجود العديد
من العوامل المؤثرة ،واتفقوا على أن القطاع العقاري ال يزال
المالذ اآلمن لالستثمار.
ورأى العقاريون أن القطاع العقاري ال يزال يدر عوائد مجزية،

في ظل انعدام الفرص االستثمارية األخرى ،وانخفاض أسعار
الفائدة على الودائع لدى البنوك.
وأشاروا إلى أن هناك العديد من العوامل تساعد على ثبات
أسعار العقارات ،موضحين أن القطاع االستثماري حافظ على
مستوياته السعرية وقيمه اإليجارية.

عدم إنجاز
المخطط الهيكلي
للدولة ينذر
باستمرار ندرة
األراضي

العقار الصناعي
المالذ اآلمن
ألصحاب
رؤوس
األموال

طارق العتيقي

ً
وأي ـض ــا بــوجــود عـمـلـيــات نصب
في االستثمار العقاري الخارجي.

الفرص االستثمارية
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لشركة أعيان العقارية
إب ــراهـ ـي ــم الـ ـع ــوض ــي ،إن الـسـمــة

التي غلبت على معظم القطاعات
الـعـقــاريــة خ ــال الــربــع األول من
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ه ــي االس ـت ـق ــرار،
ً
م ــوض ـح ــا أن ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي م ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط بـ ــال ـ ـفـ ــرص
ً
المتوافرة بالسوق ،الفتا إلى أن
عـ ــدم وج ـ ــود فـ ــرص اس ـت ـث ـمــاريــة
حقيقية أخرى جعل الجميع يتجه

إلــى االستثمار في العقار .وذكر
العوضي أن العقار السكني شهد
وسط العوامل الحالية ارتفاعات
واضـحــة ،والتوقعات باستمرار
االرتفاعات في حال استمر الطلب
أكثر من العرض.
وبالنسبة للقطاع ا لـتـجــاري،
ب ـ ّـي ــن أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن ت ـق ـس ـي ـمــه إل ــى

قسمين ،األول المجمعات ومراكز
ال ـت ـس ــوق ال ـك ـب ـيــرة وهـ ــي تــأثــرت
ً
بوضوح ،أما القسم اآلخر متمثال
بالمجمعات الخدمية الصغيرة،
ً
فشهد اسـتـقــرارا وال يــزال الطلب
ً
عليها مرتفعا.
وأشار إلى أن مستثمري العقار
التجاري يختلفون عن مستثمري
العقار السكني أو االستثماري،
إذ يحتاج القطاع الـتـجــاري إلى
تــوفـيــر خــدمــات إضــافـيــة وفــريــق
متكامل إلدارته.

وفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــص ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار
االس ـت ـث ـمــاري ،أفـ ــاد ب ــأن الـقـطــاع
االسـتـثـمــاري ب ــدأ فــي المحافظة
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــاتـ ــه الـ ـسـ ـع ــري ــة
س ـ ــواء م ــن نــاح ـيــة ال ـب ـيــع أو من
ناحية اإلي ـجــارات ،كما أن هناك
ً
ً
ارت ـف ــاع ــا واضـ ـح ــا ف ــي األراضـ ــي
ً
االستثمارية المميزة وخصوصا
ف ــي ح ــول ــي وال ـســال ـم ـيــة تليهما
مناطق الفروانية وخـيـطــان ،في
ح ـي ــن ي ـع ــان ــي ب ـع ــض ال ـم ـنــاطــق
ً
وخصوصا في جنوب البالد جراء
تذبذب األسعار.
وبـيــن أن الـعـقــار االستثماري
ً
م ــن أك ـثــر ال ـع ـق ــارات ت ــأث ــرا خــال
الفترة الماضية لكنه شهد حركة
ً
تداول كبيرة ،موضحا أن السوق
العقاري بدأ بالرضوخ للعقارات
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة الـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم خ ــدم ــات
تحافظ
للمستأجرين ،إذ ب ــدأت َّ
على أسعارها ومـعــدالت الشغل

أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد
العربي السعودي «ساما» ارتفاع حجم التمويل
العقاري السكني الجديد المقدم لــأفــراد من
المصارف إلى  6.04مليارات ريال خالل شهر
أبريل  2019بزيادة قدرها  143في المئة مقارنة
بنفس الفترة من عام .2018
واستحوذ التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية»
على الحصة األكبر من إجمالي التمويل المقدم
م ــن ال ـب ـنــوك خ ــال أب ــري ــل  2019بـقـيـمــة 4.91
مليارات ريــال وبنسبة  81في المئة ،وجاء ت
الـشـقــق السكنية فــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة بـ ـ 636
مليون ريال ثم األراضي بـ 489مليون ريال.
ً
ووفقا للبيانات الصادرة عن «ساما» ،بلغ
إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف
واألفــراد خالل شهر أبريل  2019نحو 13712
ً
عقدا بزيادة قدرها  252في المئة مقارنة بنفس
الفترة من عام .2018

أحمد العقيل

تراوحت بين  85و 90في المئة.
وأفـ ـ ــاد ال ـع ــوض ــي بـ ــأن ال ـمــاذ
اآلمن بالنسبة للشركات الكبيرة
وأصحاب رؤوس األموال الكبيرة
ه ــو ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي ويـشـهــد
ارتـ ـف ــاع ــات ك ـب ـي ــرة وم ـت ــواص ـل ــة،
وعــوائــده الحالية لم تشهده في
ً
ال ـس ــاب ــق وال ي ـ ــزال ي ـش ـهــد ن ـمــوا
ً
متواصال.
واع ـت ـبــر أن ــه يـمـكــن ال ـق ــول ،إن
اتـ ـج ــاه الـ ـس ــوق الـ ـعـ ـق ــاري خ ــال
الـفـتــرة المقبلة هــو اتـجــاه ثابت
ومستقر مع نظرة إيجابية ،وسط
وج ــود عــدد كبير مــن المشاريع
التنموية التي تسعى الحكومة
لطرحها وتطويرها.

العقارات السكنية
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه قـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لشركة مدينة األعمال
أحمد العقيل ،إن أسعار العقارات
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة شـهــدت
ً
ً
انخفاضات وهبوطا واضحا على
معظم القطاعات العقارية ،وفي
الوقت الحالي هناك طلب متزايد
على الـعـقــارات السكنية ،وبــدأت
ً
األسعار في االرتفاع تدريجيا.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـع ـق ـي ــل أن أس ـع ــار
ال ـع ـق ــارات ال ـت ـجــاريــة ثــاب ـتــة ،في
ح ـ ـيـ ــن تـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات إلـ ــى
اس ـت ـمــرار الـمـسـتــويــات السعرية
ال ـحــال ـيــة خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة،
بـسـبــب ارتـ ـف ــاع ن ـســب الـتـشـغـيــل
والطلب المتزايد من المستثمرين
وأصحاب األنشطة التجارية ،ومن

الـمـتــوقــع لـهــا أن تــرتـفــع فــي حــال
تــم إق ــرار قــانــون تطوير مشروع
ً
الحرير وسينعكس إيجابا على
قطاع المكتبي.
وبالنسبة للقطاع االستثماري،
بين العقيل أن هذا َّالقطاع يعاني
انـخـفــاض نسب الــشـغــل ،وزي ــادة
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـع ـ ــروض ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
انـخـفــاض القيم اإلي ـجــاريــة ،لكن
ً
من المتوقع له أن يشهد استقرارا
ي ـم ـيــل إلـ ــى االتـ ـف ــاع ف ــي حـ ــال تم
تشغيل التوسعات التي تمت في
الـمـسـتـشـفــى األمـ ـي ــري وتـشـغـيــل
م ـس ـت ـش ـف ــى جـ ــابـ ــر وم ـس ـت ـش ـفــى
ال ـج ـه ــراء ،والـ ـع ــدان ،إض ــاف ــة إلــى
مطار الكويت والمصفاة الرابعة
وال ــوق ــود ال ـب ـي ـئــي ،فـجـمـيــع تلك
ال ـم ـش ــاري ــع ت ـح ـت ــاج إلـ ــى عـمــالــة
ضخمة والبــد مــن توفير السكن
لها.
وأفـ ــاد ب ــأن االن ـخ ـفــاضــات في
الـ ـعـ ـق ــار االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري وص ـل ــت
ً
إلـ ــى  20ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـش ـي ــرا إلــى
أن هـنــاك عــدة عــوامــل أث ــرت على
القطاع منها عملية زيادة رسوم
الكهرباء والماء ودخــول العديد
من الوحدات السكنية إلى السوق،
مما زاد من المعروض.
ول ـف ــت إلـ ــى وج ـ ــوب أن ت ـكــون
هـنــاك تشريعات مــرنــة بالنسبة
للوافدين لجلب أسرهم ،فالقوى
الـعــامـلــة تـخـتـلــف عــن سابقتها،
ففي السابق كانت القوى تتشكل
من عائالت وأســر ،أما في الوقت
ال ـحــالــي ،فيسيطر ال ـع ــزاب على
النسبة األكبر منهم.

 %33نمو صفقات عقارات دبي في  5أشهر

وب ـخ ـص ــوص ال ـت ـمــويــل ال ـع ـق ــاري الـسـكـنــي
الجديد المقدم لألفراد من شركات التمويل ،فقد
بلغ شهر أبريل من العام الحالي  384مليون
ريال بزيادة قدرها  50في المئة مقارنة بالفترة
نفسها من العام الماضي.

تعليمات جديدة
وكــانــت مــؤسـســة الـنـقــد الـعــربــي الـسـعــودي
أص ــدرت فــي مايو الماضي تعليمات جديدة
إلزامية للبنوك والمصارف وشركات التمويل
العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل
العقاري لألفراد.
وأك ـ ــدت «س ــام ــا» حـي ـنـهــا ع ـل ــى ال ـم ـص ــارف
والـشــركــات عــدم إب ــرام أي عقد تمويل عقاري
لألفراد إال بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق
ذلك في ملف التمويل.

الطلب متزايد
على العقارات
السكنية
و«التجاري»
مستقر

إبراهيم العوضي

المحافظة على األسعار

السعودية %143 :ارتفاع التمويل
العقاري السكني بنهاية أبريل

وقالو إن اتجاه السوق العقاري خالل الفترة المقبلة «ثابت
ومستقر» مع نظرة إيجابية ،وسط وجود عدد كبير من المشاريع
التنموية التي تسعى الحكومة إلى طرحها وتطويرها ،وإليكم
التفاصيل:

دبي احتلت المرتبة
ً
األولى عالميا من
حيث نمو البنية
التحتية

أظ ـه ــرت ب ـيــانــات حــدي ـثــة ص ـ ــادرة عن
دائرة األراضي واألمالك بدبي أن القيمة
اإلجمالية لصفقات شــراء الـعـقــارات في
دبي أكثر من  34مليار درهم خالل األشهر
ً
الخمسة الماضية مقارنة مع  24مليارا
عام  ،2018بنسبة نمو  33في المئة.
وت ـم ـك ــن سـ ــوق ال ـش ـق ــق ال ـس ـك ـن ـيــة مــن
التفوق على سوق األراضي على صعيد
قيمة الـصـفـقــات ،فــي حـيــن حــافــظ ســوق
ال ـف ـلــل الـسـكـنـيــة ع ـلــى تــرت ـيـبــه بــالـمــركــز
الثالث.
وتشمل نتائج صفقات األشهر الخمسة
الماضية العقارات على اختالف أنواعها
وس ـ ــواء أك ــان ــت م ـن ـجــزة أم ق ـيــد اإلن ـجــاز
بالنسبة للشقق والفلل السكنية.
وتجاوزت القيمة اإلجمالية لصفقات
الـ ـشـ ـق ــق ال ـس ـك ـن ـي ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة م ـب ـلــغ
 17م ـل ـيــار درهـ ـ ــم ،بـيـنـمــا بـلـغــت الـقـيـمــة
اإلجمالية لصفقات شراء األراضــي أكثر
ً
من  14مليارا بفضل إقبال المستثمرين
على ش ــراء األراضـ ــي الـتـجــاريــة متعددة

االس ـت ـخــدامــات ،فــي حـيــن بـلـغــت القيمة
اإلج ـمــال ـيــة لـصـفـقــات الـفـلــل الـسـكـنـيــة 3
مليارات درهم.
ويــأتــي تــزايــد إق ـبــال المستثمرين على
ع ـ ـقـ ــارات دبـ ـ ــي ،م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار جــاذب ـي ـت ـهــا
بفضل حزمة من القرارات الحكومية التي
ً
صدرت أخيرا وأبرزها نظام اإلقامة الدائمة
وتــأشـيــرة اإلقــامــة للمتقاعدين ،وتأشيرة
إق ــام ــة مـ ــدة  10سـ ـن ــوات إلـ ــى ج ــان ــب ق ــرار
ّ
إمكانية تملك ا لـشــر كــات األجنبية بنسبة
 100في المئة.
وتوقع سلطان بطي بن مجرن المدير
العام لــدائــرة األراض ــي واألم ــاك في دبي،
تزايد االنتعاش في أداء السوق السيما أن
القرارات الجديدة تعزز شراء العقارات ،كما
تبشر بإمكانية استقرار األسعار في جميع
أن ـح ــاء اإلم ـ ــارة مـمــا سـيــدعــم مـكــانــة دبــي
كإحدى اإلمارات الرائدة لالستثمار فيها.
ومــن جهة أخ ــرى ،احتلت دبــي المرتبة
ً
األولى عالميا من حيث نمو البنية التحتية،
حسب تقرير الـمــدن العالمية الـصــادر عن

مؤسسة «إيه تي كيرني» البحثية العالمية،
الذي ضم  130مدينة عالمية.
وفــي نفس الــوقــت احتلت دبــي المركز
ً
ً
األول إقليميا وا لـ ـ  27عالميا على نفس
المؤشر من حيث الترتيب العام ،متفوقة
على مدن مثل بوسطن وسان فرانسيسكو
وبرشلونة وتورنتو وموسكو».
وف ــي ن ـفــس ال ـم ــؤش ــر ،جـ ــاءت أبــوظـبــي
ضمن أفضل  25مدينة في العالم من حيث
التوقعات المستقبلية ،حيث احتلت ًالمركز
الـ ـ  20عـلــى نـفــس الـمــؤشــر ،مـتـفــوقــة على
برلين وفانكوفر وكوبنهاغن وزيوريخ.
ب ـي ـن ـم ــا اح ـت ـف ـظ ــت ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ولـ ـن ــدن
وب ــاري ــس بــال ـمــراكــز ال ـثــاثــة األولـ ــى على
المؤشر ،كما كانت طوال السنوات العشر
ّ
الماضية ،وحلت طوكيو وهونغ كونغ في
المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
وي ـق ـي ــس ال ـم ــؤش ــر مـ ـع ــدل أداء ال ـم ــدن
الـعــالـمـيــة وال ـتــوق ـعــات الـمـسـتـقـبـلـيــة لها
ً
وأكثر هذه المدن احتماال للتطور والنمو
في المستقبل.

مخاوف من ارتفاع فائدة التمويل العقاري في أميركا
حذر خبراء تمويل ومستثمرون في الواليات
المتحدة من ارتفاع الفائدة على قروض التمويل
العقاري ،بسبب تغيير القواعد المنظمة لسوق
األوراق المالية المضمونة بأوراق مالية.
وكانت اإلدارة األميركية أعلنت تغيير هذه
الـقــواعــد بـهــدف تــوفـيــر تـمــويــل ع ـقــاري بفائدة
محتملة في مختلف أنحاء الواليات المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبرغ ،فإن هذه التغييرات
هي األوسع منذ جيل كامل ،وستؤدي إلى إلغاء
تمييز السندات التي تصدرها مؤسستا التمويل

العقاري األميركيتان «فاني ماي» و»فريدي ماك»
اللتان توفران حوالي نصف القروض العقارية
في الواليات المتحدة .وتأمل اإلدارة األميركية
أن تحسن المؤسستان مستوى السيولة في
األسواق.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ـق ــول ال ـم ـش ـك ـك ــون إن ه ــذه
التغييرات يمكن أن تــؤدي إلــى زي ــادة الفائدة
على قروض التمويل العقاري ،ال إلى خفضها.
وذكرت بلومبرغ أن االختبار الرئيسي األول
لهذه القواعد سيكون اليوم عندما يتم طرح أول

ً
مجموعة أوراق مالية وفقا للقواعد الجديدة.
وفي الوقت نفسه ،فإن هذه القواعد ستكون
الخطوة األخـيــرة في عملية استمرت أكثر من
 5سـنــوات لــوضــع إط ــار مــوحــد لـســوق األوراق
المالية المضمونة بقروض عقارية والتي تقدر
قيمتها بحوالي  4.4تريليونات دوالر.
وقال «والــت شميدت» رئيس قطاع التمويل
ال ـع ـق ــاري ف ــي ش ــرك ــة «إف.ت ـ ـ ـ ــي.إن فــايـنــانـشــال»
األميركية ،إن سوق األوراق المالية المضمونة
بقروض عقارية «هي بالفعل أكبر سوق سيولة

نقدية في العالم من نواح كثيرة .فما اإلصالح
الذي يتم فيها بالتحديد؟»
وذك ــرت وكــالــة بـلــومـبــرغ ،أن نـجــاح أو فشل
هــذه التغييرات سيتحدد على أس ــاس موقف
المتعاملين في سوق األوراق المالية المضمونة
بقروض عقارية ،وما إذا كانوا سيقبلون على
األوراق المالية الموحدة أم يتخلون عنها ،رغم
أنها واحــدة من أهــم أســواق االستثمارات ذات
العائد الثابت في العالم ،واألقــل استقرارا من
ذي قبل».

ً
ووفقا للقواعد الجديدة ،فــإن المتعاملين
في هذه السوق سيتمكنون من جمع سندات
التمويل العقاري التي تتيح االقتراض بضمان
أي مــن «فــانــي مــاي» أو»فــريــدي مــاك» أو بهما
ً
م ـعــا عـنــد تـســويــة الـتـعــامــات وإعــان ـهــا ،في
حين كانت القواعد السابقة تميز بين سندات
التمويل العقاري ،بحسب الجهة المصدرة لها
وال تتيح التعامل بهذه السندات في تعامالت
موحدة.

ةديرجلا
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مجلس التأديب يغرم «الوطنية د ق» و«بيان»
كشفت هيئة أس ــواق الـمــال عــن صــدور
قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة
أمس ،في المخالفة المقيدة برقم (19/2019
مجلس تأديب) ( 29/2019هيئة) ضدالشركة
الوطنية الدولية القابضة وذلك" :بتغريم
الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـخ ــال ـف ــة م ـب ـل ــغ خ ـم ـس ــة آالف
دينار لتأخرها باإلفصاح عن المعلومة
الجوهرية".
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس،
إن ه ــذه الـعـقــوبــة تــأتــي لمخالفة الشركة
حكم المادة ( )1 2- 4-من الكتاب العاشر
(اإلفصاح والشفافية) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما،
لعدم قيامها باإلفصاح في بورصة الكويت
ل ــأوراق المالية وهيئة أســواق الـمــال في

التوقيت المناسب عن المعلومة الجوهرية
المتمثلة في االستحواذ على نسبة  50في
المئة من صكوك الدين المملوكة لشركة
الجــون سيتي صكوك المحدودة بتاريخ
 2018/12/17بمبلغ  24.1مليون دينار إال
ً
بتاريخ  ،2018/12/23كما قدمت إفصاحا
ً
مكمال بتاريخ  2018/12/25عن األثر المالي
ال ـم ـتــرتــب ع ـلــى عـمـلـيــة االس ـت ـح ــواذ على
صكوك الدين.
كما أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور
قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة
أمس ،في المخالفة المقيدة برقم (22/2019
مجلس تأديب) ( 30/2019هيئة) ضدشركة
بـيــان لالستثمار وذل ــك" :بتغريم الشركة
الـمـخــالـفــة مـبـلــغ ثــاثــة آالف دي ـن ــار لـعــدم

«بيتك» :مشاركة واسعة في المسابقة
السنوية للقرآن الكريم

جانب من المتقدمين للمسابقة
نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مسابقته
السنوية في حفظ وتجويد القرآن الكريم ،تحت
ع ـنــوان «ن ــور بيتك بــال ـقــرآن» ،للفئة العمرية
حتى  25عاما من الجنسين الذكور واإلنــاث،
وتبلغ قيمة جوائزها  4000دينار ،بمناسبة
شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك شـهــر ال ـق ــرآن ،وضمن
برنامج بيتك الرمضاني «تواصل بالخير في
شهر الخير  »5المتعدد الفعاليات واالنشطة
الشاملة.
ويـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة  700م ـت ـســابــق
سجلوا أسماء هم عقب إعــان المسابقة عبر
صفحات ومواقع «بيتك» في وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ،واس ـت ـمــرت الـفـعــالـيــات الخاصة
بالمسابقة يومي االثنين والثالثاء في قاعة
الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت.
وتتولى لجنة من علماء أفاضل وقراء اكارم
تقييم اداء المتسابقين و تــر تـيــب مــرا كــز هــم،
م ــن خ ــال جـ ــودة الـحـفــظ والـ ـت ــاوة واالل ـت ــزام
باالحكام والضوابط المتعلقة بهما ،وتضم
اللجنة المقيمة  18من المقرئين والمقرئات،
مــن بينهم صاحب المركز االول فــي مسابقة
العالم االسالمي للقرآن الكريم سلطان الصرام.
ونـ ـظ ــرا ل ـمــا حـقـقـتــه ال ـم ـســاب ـقــة م ــن مـكــانــة

متميزة على مــدى االع ــوام السابقة فــان عدد
المشاركين سنويا في تزايد كبير ،ففي مسابقة
هذا العام زاد عدد المتسابقين  10اضعاف عن
نظرائهم في االعــوام السابقة ،وهو ما يؤشر
الى االهتمام المتنامي من العمالء بالمسابقة،
والحرص الكبير على المشاركة فيها ،والثقة
ب ـج ــودة الـتـنـظـيــم وح ـســن ال ـتــرت ـيــب ،بـجــانــب
موعدها الجيد الــذي يأتي فــي الغالب خالل
العشر االواخر من شهر رمضان.
وتحظى مسابقة بيتك السنوية في القرآن
الكريم هذا العام بتغطية واسعة ومباشرة على
قنوات وصفحات «بيتك» على وسائل التواصل
االج ـت ـمــاعــي (ف ـي ـس ـبــوك وتــوي ـتــر وان ـس ـت ـغــرام
ويوتيوب) ،مما يسهل على غير المشاركين
متابعة المسابقة والتعرف على المتسابقين
واالس ـت ـفــادة مما يـقــدم خاللها مــن تعليمات
وارش ــادات للقراء وحفظة كتاب الله ،وهو ما
يمثل اضافة مهمة للراغبين في المشاركة في
المرات المقبلة ،وكذلك اولئك المقبلون على
حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله.
وتشمل المسابقة حصريا هذا العام عمالء
بــرنــامـجــي «بـيـتــي» و»ح ـســابــي» المصرفيين
ضمن االهتمام المتواصل بشرائح العمالء.

الثانوية
«زين» وفرت نتائج
ً
عبر الرسائل القصيرة مجانا

تقيدها بمعايير المحاسبة الدولية".
و تــأ تــي هــذه العقوبة لمخالفتها حكم
ال ـ ـمـ ــادة ( )68م ــن الـ ـق ــان ــون رقـ ــم  7لـسـنــة
 2010وتعديالته ،والمادة ( )1 – 1 – 2من
الكتاب الخامس (أنشطة األوراق المالية
واألش ـ ـخـ ــاص ال ـم ـس ـج ـل ــون) م ــن الــائ ـحــة
التنفيذية لــذات القانون ،لقيامها بتقييم
مـ ــوجـ ــودات مــال ـيــة بــالـقـيـمــة ال ـع ــادل ــة من
خ ــال الــدخــل الـشــامــل اآلخ ــر بمبلغ 2.83
مليون دينار ً
بناء على آخر بيانات مالية
متاحة للشركات المستثمر فيها ،مما ال
يـتـنــاســب مــع متطلبات الـمـعـيــار الــدولــي
للتقارير المالية ر قــم ( :13قـيــاس القيمة
العادلة) وذلك عن السنة المالية المنتهية
في .2018/12/31

«هيئة األسواق» :تحديث نموذج
تقرير «فاتكا»

«الوطني» :اليوم آخر موعد للتسجيل
في برنامج التدريب الصيفي

يواصل بنك الكويت الوطني اليوم استقباله طلبات الراغبين
في التسجيل بالبرنامج السنوي للتدريب الصيفي لعام ،2019
والـمـخـصــص لطلبة ال ـم ــدارس والـكـلـيــات ،وه ــو الـمــوعــد األخـيــر
للتسجيل قبل انطالق البرنامج األحد  16يونيو .2019
وما زال بإمكان الراغبين في التسجيل من الطالبات والطالب،
الذين تتراوح أعمارهم بين  14و 21عاما ،زيارة الموقع اإللكتروني
للبنك الوطني لليوم األخير لتعبئة نموذج التسجيل ،حيث سيتم
تقسيمهم إلى مجموعتين :األولــى للطلبة من  14إلى  17عاما،
ً
والثانية للطلبة بين  18و 21عاما.
ويقسم البرنامج إلــى  4دورات ،وتستمر ال ــدورة أسبوعين،
وتتوزع هذه الدورات على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع
 5ساعات يوميا ،وتبدأ الدورة األولى في  16يوليو ،والثانية في
 14يوليو ،والثالثة  28يوليو ،واألخيرة في  25أغسطس ،بحسب
البرنامج المقرر لهذا العام.
ويتضمن البرنامج جملة من مواد التدريب والدراسة ،تشمل
أســالـيــب عمل الـفــريــق وط ــرق التفكير اإلبــداعــي وسـبــل التعبير
الذاتي األمثل وأساليب التعامل مع العمالء ،إضافة إلى مفهوم
جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة ،وإتاحة المجال أمامهم
لالستفادة من المواد التدريبية واالكاديمية المتطورة والحديثة
التي يوفرها البرنامج ،ويتخلل هــذه ال ــدورات جــوالت ميدانية
للمشاركين إلتاحة المجال امامهم لالطالع عن كثب على عمل
إدارات وفروع البنك.
ويأتي تنظيم برنامج التدريب الصيفي في إطار المسؤولية
االجتماعية للبنك الوطني ،ويضاف الى مبادراته السنوية الهادفة
الى توفير كل أشكال الدعم الى الشباب السيما الطلبة ،ويقوم
البنك سنويا بإطالق برامج تدريب تستهدف الطلبة والخريجين،
وتوفر أعلى مستويات التدريب ،ومنها برنامج التدريب الصيفي
للطلبة الجامعيين و»أ كــاد يـمـيــة ا لــو طـنــي» المخصصة لحملة
الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها
للعمل في البنك ،الى جانب مئات البرامج التي تعدها مجموعة
الموارد البشرية وبرامج التطوير المهني في مختلف مجموعات
البنك واداراته.

أع ـل ـنــت هـيـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال جـمـيــع األش ـخ ــاص
المرخص لهم الخاضعين لرقابتها ،والذين يخضعون
لنطاق تطبيق قــانــون " ،"FATCAبــأن إدارة خدمات
اإليـ ــرادات الداخلية األميركية ( )IRSبصدد تحديث
نموذج تقرير "فاتكا" .وعليه يرجى االلتزام باآلتي:
ً
أوال :اإلبالغ عن تقرير فاتكا لسنة  2018في الفترة
من  1يونيو إلى  30أغسطس  ،2019من خالل موقع
وزارة المالية ،http://www.mof.gov.kw/FATCA.aspx
وذلك وفق اإلشعار الصادر عن إدارة خدمات اإليرادات
الداخلية األميركية ( )IRSبخصوص النسخة رقم 2.0
.FATCA XML Schema
ً
ثانيا :ضرورة التزام المؤسسات المالية المسجلة

التويجري والمحري يتوسطان فريق بوبيان
اختتم بنك بوبيان مشاركته للعام الخامس
على التوالي في برنامج تحدي االبتكار ،2019
ال ــذي نـظـمـتــه م ــؤخ ــرا مــؤسـســة ال ـكــويــت للتقدم
العلمي ،بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي في
كلية آندرسون إلدارة االعمال بجامعة كاليفورنيا
– لوس انجلوس .UCLA
وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية
فــي البنك ع ــادل الـحـمــاد" :ف ـخــورون بمشاركتنا
ه ــذا ال ـع ــام أي ـضــا ف ــي بــرنــامــج ت ـحــدي االب ـت ـكــار
الخامس ،الــذي تنظمه سنويا مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،حيث تم اختيار خمسة من أفضل
العناصر التي يضمها البنك ،انطالقا من حرص
إدارتـ ــه الـعـلـيــا عـلــى زي ــادة خ ـبــرات ك ــوادر البنك
البشرية ،واالهتمام الــذي يوليه البنك لموارده
ال ـب ـشــريــة ،وال ـت ــزام ــه بـقـيــم االب ـت ـك ــار وااله ـت ـمــام
بالموظفين ضمن أهم القيم والمعايير االساسية
للبنك".
وأض ــاف الـحـمــاد أن بــرنــامــج تـحــدي االبتكار
بدأ في وقت مبكر مطلع العام الحالي ،وانتهى
في  23مايو الماضي ،حيث قدم الفريق الممثل
للبنك العرض التقديمي للمشروع الذي تناولته
فكرتهم ،وكان على مستوى عال من االحترافية،
حيث نال إعجاب واستحسان الحضور ،وهو إن
دل فإنما يــدل على مستوى المواهب المختارة
في هذه الدورة ،حيث سيتم تنفيذ المشروع في

صورة جماعية مع الرئيس التنفيذي

وفرت شركة زين نتائج الثانوية العامة عبر خدمة الرسائل
النصية القصيرة ( )SMSمجانا ،بالتعاون مع وزارة التربية ،فور
توفر النتائج الرسمية من الوزارة.
وأوضحت الشركة ،في بيان صحافي ،أنها توفر هذه الخدمة
المجانية للطالب والطالبات سنويا ،حرصا منها على مشاركتهم
فرحة النجاح وثمرة كفاحهم وجهدهم المتواصل على مدار العام،
حيث تعتبر الشركة نفسها شريكا رئيسيا للمجتمع ،ولن تدخر
جهدا لتقديم كل ما يوفر قيمة مضافة لعمالئها الذين يشكلون
أكبر عائلة مشتركين في الكويت.
وبينت أنــه يمكن لطلبة الثانوية العامة أو أولـيــاء أمورهم
من عمالء زيــن إرســال رسالة نصية مجانية تحتوي على رقم
الجلوس الخاص بهم أو رقم البطاقة المدنية على الرقم ،99909
ومن ثم سيتم إرسال البيانات الخاصة بنتيجتهم عبر رسالة
ً
نصية قصيرة ( )SMSفورا.
وأكــدت أنها حريصة على التعاون مع مختلف المؤسسات
والجهات في الدولة لتقديم قيمة مضافة لقاعدة عمالئها التي
تعتبر األكبر في الكويت ،حيث جاءت هذه الخدمة بالتعاون مع
وزارة التربية لتوفير النتائج بطريقة سهلة وسريعة ،ولتكون
بين يدي العمالء عن طريق خدمة الرسائل القصيرة في الهواتف
النقالة.
وأفادت بأنها تكرس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز
تطوير العملية التعليمية بالدولة وفي جميع المجاالت ،حيث
لن تدخر جهدا لتسخير إمكاناتها المادية والبشرية لتعزيز
الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره،
إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في
مجاالت التنمية البشرية بشكل عام.
الجدير بالذكر أن «زين» تعتبر من الشركات الرائدة في دعم
قـطــاع التعليم والـشـبــاب فــي الـكــويــت ،حيث تتناغم أنشطتها
وم ـب ــادرات ـه ــا م ــع أول ــوي ــات بــرنــامــج ال ـم ـســؤول ـيــة االجـتـمــاعـيــة
واالستدامة الــذي تتبناه ،من خالل مشاريع ومبادرات عديدة،
وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.

دشنت فالي دبي أمس األول ،احتفاالتها
بمرور  10سنوات على انطالقتها بتنظيم
رح ـل ــة خ ــاص ــة إلـ ــى م ـط ــار رف ـي ــق ال ـحــريــري
حيث كانت بيروت أولى محطاتها قبل عقد
من الزمن.
وقالت الشركة في بيان صحافي ،إن رحلة
الـشــركــة رقــم  FZ 157أقلعت مــن مـطــار دبي
الــدولــي الساعة  12:20بالتوقيت المحلي،
حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية
ً
ل ــدى وصــول ـهــا إل ــى م ـطــار ب ـي ــروت تــذك ـيــرا
بوصول رحلة الطيران االفتتاحية قبل 10
سنوات والتي مهدت الطريق لمفهوم جديدة
للسفر من دبي إلى منطقة.
ً
وتعليقا على الذكرى السنوية العاشرة
لبدء عمليات فــاي دبــي ،قــال سمو الشيخ
أحـمــد بــن سعيد آل مـكـتــوم رئـيــس مجلس
إدارة ف ــاي دب ــي« :ل ـس ـنــوات عــديــدة أدرك ــت
ح ـكــومــة دبـ ــي ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ش ــرك ــة ط ـيــران
أخــرى لخدمة بلدنا .فــي عــام  ،2009تمكنا
من تحقيق ذلك بفضل رؤية صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

حققت إنجازات غير مسبوقة ساهمت في
توسيع شبكة الـحــركــة الـجــويــة على مــدار
العقد الماضي ،إذ تميزت فالي دبي بفتح
األسـ ــواق غـيــر الـمـخــدومــة ،وتـعــزيــز الــربــط
الجوي بين دبي و 71وجهة جديدة لم تكن
ً
مرتبطة سابقا بالرحالت المباشرة ،ومع
ً
استمرار نمو أسطولها مما يعكس مستقبال
ً
ً
مشرقا استثنائيا.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ب ــول غــريـفـيــث الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـم ـطــارات دب ــي« :ه ــذه مناسبة
رائعة تمثل عالمة مميزة ليس فقط بالنسبة
إلى فالي دبي ،بل بالنسبة لقطاع الطيران
بــأك ـم ـلــه ف ــي دب ـ ــي .ط ـ ــوال ال ـع ـقــد األول من
عملياتها ،أظـهــرت فــاي دبــي المرونة مع
تركيزها على العمالء واالبتكار وااللتزام
بالجودة  ،والتي ساهمت جميعها في نمو
الشركة بشكل مثير لإلعجاب .وقــد ساعد
ذلــك ب ــدوره فــي تعزيز النمو االستثنائي
لـمـطــار دب ــي ال ــذي حـيــث اسـتـخــدم المطار
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة أك ـثــر م ــن نـصــف مليار
مسافر.

انتهاء تجديد شهادات الجودة لمواقع «البترول»
عقد االجتماع الختامي لعملية التدقيق
الرابعة لنظام اإلدارة المتكامل  imsالخاص
بـشــركــة ال ـب ـتــرول الــوط ـن ـيــة ،ب ـهــدف عــرض
وتقييم نتائج التدقيق الخارجي ،بحضور
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة ول ـي ــد خــالــد
البدر ،ونوابه وعدد من المديرين ومنسقي
نظام .IMS
وفـ ــي إط ـ ــار اإلج ـ ـ ـ ــراء ات ال ـت ــي يتطلبها

تطبيق ال ـن ـظــام ،أج ــرى مــدقــق الـحـســابــات
ابوربا داس من شركة  TUV-Nordالمعنية
بتدقيق وتجديد شهادات الجودة لمواقع
الـشــركــة ،مراجعة شاملة خــال الفترة من
 13إلى  28مايو  2019شملت جميع مواقع
ال ـشــركــة ،وغ ـطــت ن ـظــام إدارة الـ ـج ــودةISO
 ،9001ون ـظ ــام إدارة الـبـيـئــة ،ISO 14001
ون ـظــام إدارة الـســامــة والـصـحــة المهنية

ً
في موقع " "IRSبتقديم تقارير فاتكا سنويا ،حتى وإن
لم تكن لديها حسابات أميركية (.)nullreport
ً
ثالثا :المؤسسات المالية التي لديها تقارير متأخرة
عن سنوات سابقة يجب عليها تقديم التقارير بشكل
منفصل لكل سنة على حدة.
ً
راب ـعــا :المؤسسات المالية التي ترغب فــي إلغاء
تقارير سبق إرسالها في السنوات السابقة لوجود
بعض األخطاء فيها ،يكون ذلك بالتواصل مباشرة
مــع مصلحة الضرائب األميركية عــن طريق الموقع
اإللكتروني الخاص بـ (:)IRS
https://www.irs.gov/businesses/corporations/
-foreign-account-tax-compliance

«بوبيان» يختتم مشاركته في برنامج
«تحدي االبتكار الخامس»

«فالي دبي» تحتفل بـ  ١٠سنوات على انطالقتها

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال سـ ـلـ ـط ــان ب ـ ــن س ـع ـيــد
المنصوري وزيــر االقتصاد اإلمــاراتــي ،إن
بالده تتصدر مجال النقل الجوي العالمي،
ً
ً
وإن قطاع الـطـيــران كــان مساهما رئيسيا
في االقتصاد الوطني العام ،إذ مكن القطاع
بـنـجــاح م ــن تـهـيـئــة بـيـئــة ج ــاذب ــة لـلـتـجــارة
واالستثمار والسياحة.
بدوره قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي
لـ «فالي دبي»« :لقد زاد التزام الشركة بجعل
السفر أكـثــر راح ــة وبــأسـعــار معقولة أكثر
قــوة على مــدى السنوات العشر الماضية،
ً
وقد أدركنا مبكرا أن السفر يتعلق يتقريب
المسافة بين الناس وسنستمر في تغيير
المفهوم التي يسافر بها الناس في جميع
أنـحــاء المنطقة ويـســرنــا أن نــرى أكـثــر من
 70مليون مسافر اخـتــاروا فــاي دبــي منذ
بدء عملياتنا.
من ناحيته ،قال سيف محمد السويدي
المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني
بهذه المناسبة« ،إننا فخورون باالحتفال
ب ـم ــرور  10أع ـ ــوام ع ـلــى إطـ ــاق أول رحـلــة
م ــن ف ــاي دب ــي ،ال ـتــي ش ـهــدت بــداي ــة رحـلــة
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ك ـمــا قـ ــدم اخ ـت ـصــاصــي ال ـس ـلــم الـمـهـنــي
الــوظـيـفــي اجـ ــوال ريـتــويــك ن ـبــذة عــن نظام
اإلدارة المتكامل وأهدافه.
من جهته ،أكــد نائب الرئيس التنفيذي
لـلـخــدمــات الـمـســانــدة عـبــدالـعــزيــز الــدعـيــج
التزام إدارة الشركة بتطوير األعمال ،وتنفيذ
جميع نتائج التدقيق بالشكل األمثل.

المستقبل القريب على مستوى خدمات البنك.
وأوضـ ــح أن "فــريــق بـنــك بــوب ـيــان تـمـيــز خــال
البرنامج في العديد من الجوانب ،أهمها االلتزام
بحضور جميع الــوحــدات الدراسية والتدريبية
المحلية ،إضافة الى الوحدة التدريبية الدولية،
والتي كان مقرها لوس أنجلوس ،وهو ما يؤكد
مـ ــدى االل ـ ـتـ ــزام وت ـح ـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة ل ـم ــواردن ــا
ال ـب ـش ــري ــة ب ـص ـف ـت ـهــم م ـم ـث ـلــي ل ـل ـب ـنــك وص ــورت ــه
اإليجابية سواء داخليا أو خارجيا".
يذكر أن البرنامج يركز على االبتكار واالبداع
وتعزيز المهارات لتحقيق النمو المستدام ،وبث
روح التطوير بفريق العمل ،االمر الذي يتناسب
مع قيم البنك ،حيث يعد البرنامج تجربة علمية
تمتد  4أشـهــر ،ويعتمد أسـلــوب الـتــدريــس فيها
على معالجة التحديات المختلفة التي يوجهها
كل فريق واالبتكار في حلها.
واك ـ ــد ال ـح ـم ــاد ان "ب ــوبـ ـي ــان" ي ـم ـثــل ن ـمــوذجــا
نــاجـحــا لــابـتـكــار واالب ـ ــداع س ــواء عـلــى مستوى
القطاع المصرفي أو الخاص ،حيث ارتبط اسمه
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة بــالـعــديــد مــن المنتجات
والـخــدمــات المصرفية التكنولوجية الـتــي كان
البنك أول من يطرحها.

«تاليا» دشنت تطبيق خدمة
التنقالت الداخلية عبر الهواتف
دشـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
االس ـ ـت ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
التطبيق اإللكتروني «تاليا»
للسوق المحلي لخدمة تنقل
ال ـ ــرك ـ ــاب بـ ـسـ ـي ــارات حــدي ـثــة
«ت ــاكـ ـس ــي ت ــالـ ـي ــا» األول مــن
ن ــوع ــه ف ــي ال ـك ــوي ــت لـحـمــايــة
ال ـب ـي ـئــة ب ــأس ـط ــول سـ ـي ــارات
ح ــدي ـث ــة إذ ي ــوف ــر الـتـطـبـيــق
خدمة وصول السيارة للمنزل
خ ـ ـ ــال دق ـ ــائ ـ ــق النـ ـتـ ـش ــاره ــا
بجميع مناطق الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة
الشركة د .سليمان األحمد،
فــي تـصــريــح صـحــافــي أمــس
بمناسبة تدشين التطبيق،
إن الشركة د شـنــت التطبيق
اإللـكـتــرونــي بالنظام الذكي
ً
إذ يعمل حــا لـيــا عـلــى تلبية
طلبات الجمهور والمجتمع
الكويتي لخدمة التنقل عبر
س ـي ــارات م ـت ـطــورة وحــديـثــة
وت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـم ـي ــزات ل ـل ــرك ــاب أب ــرزه ــا
النظافة والـســرعــة فــي االداء
الخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار أقـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـمـ ــواقـ ــع
ل ـلــوصــول ف ــي وق ــت قـيــاســي
ع ـبــر الـتـطـبـيــق ال ــذك ــي ال ــذي
ي ـ ـعـ ــزز م ـ ــن ج ـ ــوان ـ ــب األم ـ ـ ــان
وال ــراح ــة وم ــن خــالــه يمكن
أن يتتبع حركة الــراكــب عبر
التطبيق وو صــو لــه للموقع
ال ـم ـقــرر وذلـ ــك لـمــن يــرغـبــون
من األسرة وذويهم كاالطفال
والفتيات أو الشباب.
وأضـ ـ ـ ــاف د .األح ـ ـمـ ــد أن ــه
يمكن تحميله على الهواتف
ا لــذ كـيــة ،ليتمكن العميل من
خــال طلب سـيــارة بضغطة
زر واح ـ ـ ــدة ،ف ــي ح ـيــن ب ــدأت
الـ ـشـ ــركـ ــة ت ــركـ ـي ــز ج ـه ــوده ــا
ل ـت ـط ــوي ــر سـ ـ ـي ـ ــارات ت ـتــوعــد
باستيرادها كصديقة للبيئة،
فـ ــي م ـ ـشـ ــروع مـ ــن ش ــأن ــه أن
يسهم فــي الـحــد مــن التلوث
البيئي واألضرار الناجمة عن
عوادم السيارات.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
واحـ ــدة مــن الـ ــدول المتجهة

سليمان األحمد

نـ ـح ــو الـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـت ـن ـم ــوي
الـ ـسـ ـي ــاح ــي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،ل ـ ــذا ت ـع ــد ه ــذه
الـ ـخـ ـم ــات م ـ ــن أهـ ـ ــم مـ ـح ــاور
تجسيد التطور االقتصادي
ً
مبينا أن ا لـشــر كــة تستهدف
إحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ثـ ـ ـ ـ ــورة فـ ـ ــي ح ــرك ــة
ال ـت ـن ـقــل ل ــرف ــع ال ـم ـع ــان ــاة عن
المجتمع فــي ظــل التطورات
ً
والتقنيات والتكنولوجيا ،
ً
مـبـيـنــا أن ال ـعــالــم ب ــدأ يتجه
نـ ـح ــو االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ت ـلــك
الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــارع ـ ــات والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات
ل ـي ـع ـي ــش ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة اف ـض ــل
ت ــواك ــب ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي
والجذب االستثماري.
وذكر أن «تاليا» تستهدف
التوسع واالنـتـشــار فــي دول
الخليج والمنطقة حيث تظل
المنافسة مرتبطة بالجودة
ً
والخدمة األفـضــل ،مبينا أن
الهدف األكبر نحو االنتشار
فــي الـشــرق األوس ــط وشمال
إفــري ـق ـيــا وآسـ ـي ــا ،بــالـتـعــاون
مع شركة «بايدو» الصينية
التي ستوفر للشركة خدمات
الخرائط والبحث والدعم.
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وتراجعت أسواق األسهم
العالمية األسبوع الماضي ،حيث
أدت أحدث المناوشات بين
واشنطن وخصومها التجاريين
إلى زيادة خطر نشوب حرب
تجارية طويلة األمد ،األمر
الذي أدى إلى تزايد مخاوف
المستثمرين بشأن تأثير ذلك
على نمو االقتصاد العالمي.

اه ـت ــزت األس ـ ــواق الـمــالـيــة خ ــال األس ـبــوع
الـمــاضــي مــع تــزايــد ال ـتــوتــرات الـتـجــاريــة في
أنحاء العالم كافة .وأعرب الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،خ ــال زي ــارت ــه ل ـل ـيــابــان ،عن
عدم استعداد الواليات المتحدة لعقد صفقة
تـجــاريــة مــع الـصـيــن ،مــؤكــدا تطبيق الــرســوم
الجمركية اعتبارا من أول يونيو الجاري.
مــن جــانـبــه ،وصــف نــائــب وزي ــر الخارجية
الصيني تشانغ هان هوي اإلجراءات األميركية
بأنها «إره ــاب اقـتـصــادي مكشوف وبلطجة
اقتصادية» ،مؤكدا عدم تخوفهم من خوض
ح ــرب تـجــاريــة .وأعـلـنــت بكين ع ــدة م ــرات أن
لــدي ـهــا ال ـع ــدي ــد م ــن األدوات ل ـل ــرد ع ـلــى تلك
اإلجـ ــراء ات ،وك ــان آخــر مــا أعلنت الصين من
أدوات قد تلجأ إليها إصدار قائمة بالشركات
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي تـحـتـكــر ص ـ ــادرات الـمـعــادن
األرضية النادرة المستخدمة في الصناعات
األمـيــركـيــة ،وال ـتــي تـضــر بمصالح الـشــركــات
المحلية .وقد تشهد الشركات المدرجة ضمن
القائمة ال ـســوداء تطبيق نفس الحظر الــذي
فرضه الرئيس ترامب على «هواوي».
وح ـســب مــا ج ــاء فــي تـقــريــر أسـ ــواق النقد
األسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني،
أنـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ف ـشــل ال ـم ـف ــاوض ــات مع
الـصـيــن ،كـمــا يـبــدو األمـ ــر ،ف ــإن ذل ــك لــم يمنع
الرئيس ترامب من توجيه حملته نحو جهة
أخ ـ ــرى ،ح ـيــث أص ـب ـحــت الـمـكـسـيــك الضحية
الجديدة للحرب التجارية التي يشنها ترامب،

بعد أن أعلن فجأة فرض رسوم جمركية على
جميع السلع المكسيكية.
إال أنـ ــه ف ــي هـ ــذه الـ ـم ــرة ل ــم ت ـك ــن ال ــرس ــوم
الجمركية مرتبطة بــا لـمـمــار ســات التجارية
غير العادلة أو العجز التجاري ،بل كانت أحد
كروت الضغط إلكراه المكسيك على كبح جماح
المهاجرين غير الشرعيين ،ومنعهم من عبور
الحدود الجنوبية.
وأعلن ترامب أن الرسوم الجمركية ستطبق
ً
اعـتـبــارا مــن  10ال ـجــاري بــواقــع  ،%5على أن
ت ـ ــزداد ش ـهــريــا ح ـتــى ت ـصــل إل ــى  %25ف ــي 1
أكتوبر ،ما لم تتخذ المكسيك إجراءات فورية
لوقف الهجرة غير الشرعية.
وأثناء اإلعالن عن تلك اإلجراءات الجديدة،
كان نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون
أمـيــركــا الـشـمــالـيــة ،خـيـســوس س ـيــادي ،يبرم
اتفاقا تجاريا جديدا بقيادة الواليات المتحدة
ليحل محل اتفاقية «نافتا» .وعلق قائال« :نحن
فــي لحظة جـيــدة تؤهلنا لبناء عــاقــة جيدة
فيما يعد خطوة لألمام».
وتراجعت أسواق األسهم العالمية األسبوع
الماضي ،حيث أدت أحــدث المناوشات بين
واشنطن وخصومها التجاريين إلــى زيــادة
خطر نشوب حرب تجارية طويلة األمد ،األمر
ال ــذي أدى إل ــى تــزايــد م ـخــاوف المستثمرين
بشأن تأثير ذلك على نمو االقتصاد العالمي،
حـ ـي ــث ت ـ ــراج ـ ــع ك ـ ــل م ـ ــن مـ ــؤشـ ــر داو ج ــون ــز
وستاندرد آند بورز بنسبة  ،%-1.8في حين
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انـخـفــض مــؤشــر يــوروسـتــوكــس  50ومــؤشــر
نيكاي  225لـســوق السهم اليابانية بنسبة
 %3تقريبا ،مما أدى إلى تزايد اإلقبال على
السندات الحكومية كمالذ آمــن .وانخفضت
عــائــدات الـسـنــدات األوروب ـيــة إلــى مستويات
قياسية ،بما في ذلك سندات الخزانة األلمانية
ألج ــل  10س ـن ــوات ،وال ـت ــي تــراج ـعــت بالفعل
ومنيت بأداء سلبي في وقت سابق من الشهر.
من جهة أخــرى ،اكتسب الــدوالر زخما هو
اآلخـ ــر ف ــي إطـ ــار بـحــث مـسـتـثـمــري الـسـنــدات
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة عـ ــن عـ ــوائـ ــد أك ـث ــر
ارت ـفــاعــا .وتــراج ـعــت ال ـعــائــدات عـلــى سـنــدات
الخزانة األميركية ألجل  10سنوات إلى أدنى
ً
مستوياتها منذ عامين ،وصوال إلى %2.15
فــي ظــل تــدفــق المشترين الـجــديــد .وينعكس
اآلن منحنى ال ـعــائــد عـلــى ال ـس ـنــدات فــي ظل
آجال االستحقاق القصيرة التي تتراوح بين
شهر و 12شهرا لتحقق عوائد أعلى من عائد
السندات ألجل  10سنوات.
وت ـش ـيــر ال ـم ـخ ــاوف ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي تـســود
األس ـ ـ ـ ــواق إل ـ ــى ت ــوقـ ـع ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن فــي
السوق تجاه السياسة النقدية التي يتبعها
«االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي» عـلــى أن ـهــا مـتـشــددة
للغاية في ضوء ضعف آفاق النمو االقتصادي
وتراجع معدالت التضخم.
وفي واقــع األمــر ،قدم نائب رئيس مجلس
محافظي بنك االحتياطي الفدرالي ،ريتشارد
كــاريــدا ،أقــوى إش ــارة حتى اآلن إلــى انفتاح

البنك أمام خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت
الظروف ،حيث صرح قائال« :اسمحوا لي أن
أكون واضحا تماما بأن سياساتنا تتماشى
مــع المخاطر المرتقبة لــآ فــاق المستقبلية،
حـ ـت ــى إذا ك ــان ــت الـ ـبـ ـي ــان ــات ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن
ال ـت ـط ــورات االق ـت ـصــاديــة وال ـمــال ـيــة العالمية
تلفت إلى نظرة سلبية كبيرة تجاه التوقعات
المستقبلية ،وأن الفدرالي األميركي سيضعها
فــي االعـتـبــار عـنــد تقييم الـمــوقــف المناسب
للسياسة النقدية».
وت ـش ـيــر أح ـ ــدث ب ـي ــان ــات ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجـمــالــي إلــى انــه على الــرغــم مــن انــه مــا زال
ً
مرتفعا ،فــإنــه تــم خفضه مــن  3.2إلــى ،%3.1
حيث انــه في ظل تزايد المواجهات مع أكبر
الشركاء التجاريين للواليات المتحدة ،فقد
ً
ً
يصبح تراجع معدالت النمو أكثر عمقا .ووفقا
الستطالعات وكالة رويترز ،تصل التوقعات
ً
حاليا إلى إمكان خفض أسعار الفائدة بنسبة
 %70بـحـلــول شـهــر سبتمبر وبنسبة %90
إلمكان خفضها في ديسمبر.

تراجع أسعار النفط
ً
أثرت المخاوف التجارية أيضا على النفط،
حـيــث أدت الـتــوقـعــات بتناقص الـطـلــب على
خلفية تراجع التجارة العالمية إلى انخفاض
أس ـع ــار الـنـفــط بـنـسـبــة  %7خ ــال األس ـب ــوع.
وكانت المخاوف التجارية قوية ،لدرجة أدت

إلى تراجع األسعار ،على الرغم من انخفاض
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ب ـس ـب ــب ال ـع ـق ــوب ــات
اإليــرانـيــة .وال ت ــزال منظمة أوب ــك وحلفاؤها
يـخـطـطــون ل ــرف ــع اإلنـ ـت ــاج لـتـعــويــض خ ــروج
اإلنتاج اإليراني من السوق .وافتتح مزيج خام
بــرنــت ت ــداوالت األسـبــوع عند سعر ،$68.40
ً
وأنهى األسبوع مغلقا عند مستوى .$64.49

المالذات اآلمنة
المالذات اآلمنة في أســواق العمالت رابحة
ً
واضحا
بوضوح .كان الطلب على الين الياباني
على مدار األسبوع ،على الرغم من أن المكاسب
الكبيرة جاءت يوم الخميس بعد إعالن ترامب
ع ــن الـتـعــريـفــة ال ـج ـمــرك ـيــة ،ح ـيــث ارت ـف ــع الـيــن
بنسبة  %1إلى  .108.26في حين كان الفرنك
السويسري أ كـثــر ً
تقلبا بسبب شــدة تعرضه
ألوروب ـ ــا وم ــا ش ـهــده م ــن ضـعــف ف ــي ال ـبــدايــة.
ليعاود االرتداد بعد تعليقات ترامب كما هي
ال ـحــال مــع ال ـيــن ال ـيــابــانــي .وق ــد أغ ـلــق الـفــرنــك
السويسري بالقرب من افتتاحه عند .1.0008

« »KIBيوزع المرطبات على المصلين التجاري» يوزع القرقيعان على األطفال

شارك بنك الكويت الدولي « ،»KIBضمن إطار
حملته الرمضانية لهذا العام ،بمبادرته السنوية
لتوزيع عبوات المياه والمرطبات الـبــاردة على
المصلين في البالد بعد انتهائهم من أداء صالة
التراويح وقيام الليل وخروجهم من المساجد في
العشر األواخر من الشهر الفضيل.
وبهذه المناسبة ،قال مدير أول وحدة االتصال
المؤسسي فــي البنك ن ــواف ناجيا فــي تصريح
صحافي أمس« ،إن حرص « »KIBعلى تنظيم هذه
المبادرة السنوية يتماشى مع حملة الرمضانية
التي يقيمها هذا العام تحت شعار «أمل للحياة».
وأضــاف ناجيا أن توزيع المياه والمرطبات
ً
الباردة على المصلين تقديرا لجهودهم وأعمالهم
الفضيلة فــي العشر األواخ ــر مــن الشهر الكريم
ينشر الكثير من األمــل في المجتمع حيث يعزز
الخير ونشر العطاء في نفوس جميع أفراده.

كـمــا أك ــد أن ه ــذه ال ـم ـبــادرة ج ــاءت ضـمــن عــدة
م ـ ـبـ ــادرات قـ ــام ب ـهــا « »KIBخـ ــال ش ـهــر رم ـضــان
المبارك لخدمة مختلف فئات المجتمع مما من
شأنه تعزيز ّ
قيم التكافل بين أف ــراده ،والتأثير
اإليجابي على عالقتهم بعضهم ببعض .وأشاد
في الوقت ذاته بجهود موظفي البنك الذين تولوا
مـهـمــة تــوزيــع الـمــرطـبــات وال ـم ـيــاه ال ـب ــاردة على
المصلين بعد خروجهم من المساجد بروح عالية
ورغبة حقيقية بخدمة المجتمع وأفراده.
ويحرص أن « »KIBطوال شهر رمضان المبارك
على إطالق المبادرات اإلنسانية الخيرية في إطار
برنامجه ا لــرا ئــد للمسؤولية االجتماعية ا لــذي
ً
يسعى دائما إلسعاد مختلف شرائح المجتمع
والتأثير اإليجابي عليهم.

في إطار الفعاليات المرتبطة
ً
بشهر رمضان المبارك ،وحرصا
من البنك التجاري على مشاركة
األط ـف ــال فــرحــة الـقــرقـيـعــان ،وزع
البنك بالتعاون مع إدارة ترامبو
ال ـمــروج وت ــك زون فــي األفـنـيــوز،
القرقيعان على األطفال.
وتأتي مشاركة األطفال فرحة
القرقيعان ،التي تنبع من الشعور
بالمسؤولية تجاه المجتمع بكل
ً
فئاته ،وتعتبر هذه المبادرة جزءا
م ــن س ـيــاســة ال ـب ـنــك الــرام ـيــة إلــى
تعزيز الـتــواصــل مجتمعه الــذي
يـنـتـمــي إل ـي ــه ،ب ـه ــدف الـتـشـجـيــع
على العمل االجتماعي ،وخدمة
المجتمع الكويتي.
وساهمت مشاركة "التجاري"
ف ــي ت ــوزي ــع ال ـقــرق ـي ـعــان ب ــإدخ ــال
ال ـب ـه ـجــة والـ ـس ــرور ع ـلــى نـفــوس
األط ـفــال ،وهــو مــا يعكس حرص
البنك على التفاعل مع كل شرائح
المجتمع ،والمشاركة في مختلف
ال ـم ـنــاس ـبــات ،ح ـيــث الق ــت إق ـبــاال
واسعا من الجمهور المتوافدين
في كل من ترامبو وتك زون.

 ...ويـعـلــن فــائــزي «الـنـجـمــة»
و«راتبك وفوقه كاش»
أجرى البنك التجاري السحب
األسبوعي على «حساب النجمة»
و»حملة «راتبك وفوقه كاش» ،وقد
تم إجراء السحب بحضور ممثل
ع ــن وزارة ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
لطيفة الجيعان ،وجــاء ت نتائج
السحب على النحو التالي:

سـ ـ ـح ـ ــب ح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة
األسـبــوعــي جــائــزة بقيمة 5000
دي ـنــار كــانــت مــن نـصـيــب أشــرف
فهيم فلتس غطاس.
س ـ ـحـ ــب «حـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة»
ال ـش ـهــري ج ــائ ــزة بـقـيـمــة 20000
دي ـن ــار ك ــان ــت م ــن نـصـيــب أحـمــد
مصطفى معرفي.
ال ـس ـح ــب األسـ ـب ــوع ــي لـحـمـلــة
«راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة
 1000دي ـنــار وكــانــت مــن نصيب
خالد طالع المطيري.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـن ــك أن ج ــوائ ــز
حساب النجمة أصبحت مميزة
بحجم مبالغ الـجــوائــز المقدمة،
إضافة إلى تنوعها طوال السنة،
وت ـت ـض ـمــن ال ـس ـح ــوب ــات ج ــائ ــزة
أ سـ ـب ــو عـ ـي ــة ب ـق ـي ـم ــة  5000د.ك،
و شـ ـه ــر ي ــة ب ـق ـي ـمــة  20000د.ك،
ونصف سنوية وقدرها 500000
د.ك ،إضــافــة إلــى أكبر جــائــزة في
العالم مرتبطة بحساب مصرفي،
والتي حصل البنك بموجبها على

«المصارف» :البنوك تعطل أعمالها  ٣أيام
صــرح األمين العام التحاد
مـ ـ ـص ـ ــارف ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .ح ـمــد
الحساوي بأن البنوك ستعطل
أعمالها أيام الثالثاء واألربعاء
والخميس ( 4و 5و 6يونيو)،
باعتبارها عطلة رسمية على
التوالي ،بمناسبة عيد الفطر،
س ـ ــواء كـ ــان يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء هو
المتمم لشهر رمضان أو أول
أي ـ ــام ال ـع ـي ــد ،ع ـلــى أن تـبــاشــر

الـ ـبـ ـن ــوك أع ـم ــال ـه ــا ال ـم ـع ـت ــادة
اعتبارا من األحد المقبل ،بناء
على التعميم الصادر عن بنك
الكويت المركزي.
وقال الحساوي« :إننا ننتهز
هذه المناسبة لنتقدم بأطيب
التهاني والتبريكات إلى سمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـم ــد ،وولـ ــي ع ـهــده األمـيــن
س ـمــو ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،

«الخليج» يواصل خدماته من
خالل مركز خدمة العمالء
أعلن بنك الخليج أنه سيغلق
فرعه الرئيسي وجميع األفــرع
ً
األخـ ـ ــرى اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن يـ ــوم غد
ال ـث ــاث ــاء ح ـتــى يـ ــوم الـخـمـيــس
الـمـقـبــل بـمـنــاسـبــة ح ـل ــول عيد
ً
ال ـف ـطــر ال ـس ـع ـيــد وط ـب ـق ــا ل ـقــرار
اتحاد مصارف الكويت على أن
ً
يستأنف البنك نشاطه اعتبارا
من يوم األحد المقبلز.
وقال البنك في بيان صحافي
أمـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه سـ ـي ــواص ــل خ ــدم ــة
عـمــائــه عـلــى م ــدار الـســاعــة عن
ط ــري ــق م ــرك ــز خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء،

وذلك على الرقم .1805805
ّ
الصراف
كما ستعمل أجهزة
اآلل ــي التفاعلية الـتــابـعــة لبنك
الخليج خالل العطلة من الساعة
ً
 10صباحا حتى الساعة 3:30
ً
عصرا في كل من الفروع التالية:
الجابرية ،والعدان ،والفحيحيل
(إلكترونيات الـغــانــم) والـســام
(جنوب السرة).
ً
وبـ ــإم ـ ـكـ ــان ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء أيـ ـض ــا
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام خ ــدم ــة الـ ـ ـ ـ «واتـ ـ ــس
آب» عـ ـل ــى ا لـ ــر قـ ــم 65805805
لالستفسار والتواصل الفوري

أسعار صرف العمالت العالمية

ورئيس مجلس الــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،وشعب
الكويت ،وجميع عمالء البنوك
ال ـ ـكـ ــرام ،ســائ ـل ـيــن ال ـل ــه الـعـلــي
ال ـ ـقـ ــديـ ــر أن ي ـح ـف ــظ ال ـك ــوي ــت
و شـ ـعـ ـبـ ـه ــا ،وأن يـ ـعـ ـي ــد ه ــذه
المناسبة عليكم وعلى األ مــة
الـعــربـيــة واإلســام ـيــة بالخير
واليمن والبركات».
حمد الحساوي

يتقدم البنك األهلي
الكويتي بأسمى آيات
التهاني والتبريكات
إلـ ـ ــى م ـ ـقـ ــام ص ــاح ــب
الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــخ ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح
األحمد ،وولي عهده
األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ص ـ ــاح ـ ــب
السمو الشيخ نواف
األح ـمــد ،وإل ــى الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة الــرش ـيــدة والشعب
الكويتي الكريم وكل المقيمين ،بمناسبة عيد الفطر السعيد،
داعين الله عز وجل أن يعيده على األمتين العربية واإلسالمية
بالخير واليمن والبركات.
ً
وبهذه المناسبة ،سيعطل البنك أعماله مدة  3أيام اعتبارا من
الثالثاء  4يونيو حتى الخميس  6يونيو  ،201٩على أن يستأنف
ً
«األهلي» أعماله المعتادة اعتبارا من األحد  9يونيو .2019

ً
«المتحد» يتواصل مع عمالئه إلكترونيا خالل العيد
أعلن البنك األهلي المتحد أنه سيغلق
فروعه من  4إلى  6يونيو الجاري على
أن يستأنف العمل يوم األحد الموافق 9
منه وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقــال البنك في بيان صحافي أمس،
إن ــه يمكن للعمالء الـتــواصــل مــع البنك
ع ـبــر ال ـق ـن ــوات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة س ـ ــواء من
خالل تطبيق البنك عبر الهاتف النقال
أو م ــوق ــع ال ـب ـنــك ع ـلــى شـبـكــة اإلن ـتــرنــت

أع ـ ـلـ ــن «بـ ـ ــرقـ ـ ــان» أسـ ـم ــاء
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ال ـس ـحــوبــات
اليومية على حساب يومي،
وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5.000د.ك.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــظ فـ ـ ــي ه ــذه
السحوبات من نصيب:
ج ـ ـ ــدع ـ ـ ــان جـ ـ ـ ـ ـ ــراد ع ـ ـ ــواد
ال ـش ـم ــري ،م ـح ـمــد عـبــدالـلــه
علي،
فاطمة عبدالعزيز عبدالله
الوزان ،صبيحة محمد علي
رستم ،محمد خالد خليل.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـسـحــب
اليومي ،يوفر البنك سحبا
ربع سنوي لحساب «يومي»
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125ألف دينار.
ولـ ـلـ ـت ــأه ــل ل ـل ـس ـح ــوب ــات
رب ــع الـسـنــويــة يتعين على
ال ـع ـمــاء أال يـقــل رصـيــدهــم
ع ــن  500د.ك م ــدة شـهــريــن
كاملين قبل تاريخ السحب،
و ك ـمــا أن ك ــل  10د.ك تمثل
فـ ـ ــرصـ ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ل ـ ــدخ ـ ــول
السحب.
وإذا كان رصيد الحساب
 500د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،ومـ ـ ـ ــا فـ ـ ــوق،
فسيكون صاحب الحساب
مــؤهــا للدخول فــي كــل من
الـسـحــوبــات اليومية وربــع
السنوية.

...و «األهلي» يعطل  3أيام

م ــع م ـم ـث ـلــي ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ،أو
زيــارة موقع البنك اإللكتروني
،w w w . e - g u l f b a n k . c o m
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
المعلومات حول أحدث منتجات
وخدمات البنك.
إلـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،يـسـتـطـيــع
ً
العمالء أيضا إجراء معامالتهم.

 ،www.ahliunited.com.kwو خــد مــة
ّ
حياكم المتحد التي تعمل على مدار 24
ســاعــة على الــرقــم  1812000لتلبية كل
االحـتـيــاجــات وال ـخــدمــات واإلج ــاب ــة عن
استفسارات العمالء.
وأش ــار إلــى أنــه يمكن للعمالء إجــراء
جميع عملياتهم المصرفية مــن خالل
أجـ ـه ــزة ال ـس ـح ــب اآللـ ـ ــي ال ـم ـن ـت ـشــرة فــي
مختلف مناطق الكويت.

شهادة غينيس لألرقام القياسية
والبالغة  1.5مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة
والـ ـت ــأه ــل لـ ــدخـ ــول ال ـس ـح ــوب ــات
والـفــوز بالجوائز القيمة ،كشف
ال ـب ـن ــك أن ـ ــه ي ـم ـك ــن ف ـت ــح ح ـســاب
النجمة فقط بــإيــداع  100دينار،
وي ـج ــب أن ي ـك ــون ف ــي ال ـح ـســاب
م ـب ـل ــغ ال يـ ـق ــل ع ـ ــن  500د يـ ـن ــار
لــدخــول جميع الـسـحــوبــات على
كل الجوائز التي يقدمها الحساب.
وبالنسبة لـفــرص الـفــوز فإنه
كلما زاد المبلغ المحتفظ به في
الحساب زادت فرص فوز العميل،
حيث إن كل  25دينارا توفر فرصة
واحــدة للفوز ،فضال عن المزايا
اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يـحـصــل الـعـمـيــل عـلــى بطاقة
سحب آلــي ،ويستطيع الحصول
عـ ـل ــى بـ ـط ــاق ــة ائـ ـتـ ـم ــان ب ـض ـمــان
الحساب ،وكــذلــك الحصول على
كل الخدمات المصرفية من البنك
التجاري.

وحــول آلـيــة االنـضـمــام لحملة
«راتبك وفوقه كــاش» ،والموجهة
للموظفين الكويتيين والوافدين
في القطاعين الحكومي والخاص
والمتقاعدين ،والمستمرة حتى
 31ديسمبر  ،2019واالستفادة من
المزايا التي توفرها ،أوضح البنك
أن باستطاعة أي موظف كويتي
راتبه يزيد على  500دينار ،سواء
تم تعيينه حديثا أو في الخدمة
الفعلية من سنين ،القيام بتحويل
راتبه إلــى البنك واالسـتـفــادة من
مــزايــا ه ــذه الـحـمـلــة ،والـحـصــول
على هدية نقدية فورية مضمونة
بقيمة  250دينارا ،أو قرض بدون
ف ــائ ــدة ب ـق ـي ـمــة خ ـم ـســة أض ـع ــاف
ال ـ ــرات ـ ــب وبـ ـح ــد أقـ ـص ــى 10000
دينار ،إضافة إلى الدخول تلقائيا
في السحب األسبوعي على جائزة
مقدارها  1000دينار.

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

وتقدم بمناسبة العيد إلى سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي
العهد األمين الشيخ نواف األحمد ومن
ً
الكويت حكومة وشعبا والمقيمين فيها،
بأطيب التهاني والتمنيات ،داعين الله
ّ
عز وجل أن يعيده على األمة اإلسالمية
باليمن والبركات.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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بينما كان اليأس يطبق حقق الفنان صقر
سقط الفنان محمود
المليجي إثر نوبة قلبية قبضته على الفنان أحمد الرشود معادلة النجاح
الصعبة إذ تفوقت
مفاجئة أثناء جلوسه على زكي لجأ إلى التمثيل
ً
أعماله في المسرح
كرسي متكئا على طاولة للخروج من دوامة
والتلفزيون.
البروفات لفيلم «أيوب» .اإلحباط التي يعيشها.
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كيانو ريفز
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نجوم
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مايلي سايرس

إيرينا شايك

25

كشف وكيل وزارة
اإلعالم المساعد لشؤون
التلفزيون سعود الخالدي
عن خريطة البرامج خالل
عيد الفطر.

بريانكا تشوبرا

ريفز يعترف بأنه
شخص وحيد

شايك تحظى
بمتابعة كبرى

سايرس تطرح ألبومها
«»She Is Coming

رغم نجومية كيانو ريفز بتجسيده شخصية جون
وي ــك فــي ال ـجــزء الـثــالــث مــن سلسلة األك ـشــن الشهيرة
" "John Wickفإنه كشف أنه شخص وحيد.
وفـجــر كيانو هــذا االع ـتــراف فــي مقابلة ل ـ "جاكرتا
بــوســت" وتمت عنونتها "كيانو ريفز يقول إنــه رجل
وحيد".
خــال المقابلة سئل النجم الكندي مــاذا يعني لك
الحب؟ وكان رده :تقصد الحب الرومانسي؟ أنا الرجل
الوحيد ،ليس لدي أحد في حياتي ،ولكن إذا ما وجد
فسوف أحترم وأحب الشخص اآلخــر ،وآمل أن يحدث
هذا لي".

تحظى النجمة الروسية إيرينا شايك بمتابعة
كبرى أينما ذهبت عبر مواقع التواصل االجتماعي
أو من مصوري البابارازي ،بعد أن خاضت تجربة
التمثيل ،إضــافــة إل ــى أنـهــا زوج ــة الـنـجــم العالمي
برادلي كوبر.
ً
ً
كما شكلت قبلها ثنائيا ناجحا مع نجم كرة القدم
كريستيانو رونالدو أفضل العبي العالم في خمس
مناسبات مختلفة.
ً
والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي صــورا
ً
اليرينا شايك أخيرا أثناء استمتاعها بوقتها في
شــوارع غرب هوليوود ،حيث حرصت على السير
وحدها في إطاللة كاجوال.

طرحت النجمة مايلي سايرس ألبومها الجديد "She
 "Is Comingبعد غياب عامين.
ونـشــرت ســايــرس عبر صفحتها الخاصة على أحد
مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو باللون األبيض
ً
واألسـ ـ ــود ت ــروي ـج ــا ألل ـبــوم ـهــا ال ـج ـ ّـدي ــد ،الـ ــذي يـنـتـظــره
الماليين من محبيها ومتابعيه ،وحقق أكثر من  4ماليين
مشاهدة في يــوم واحــد .وتـشــارك سايرس في الموسم
ال ـجــديــد ،وه ــو ال ـخــامــس مــن مـسـلـســل ال ـخ ـيــال العلمي
" ،"Black Mirrorمع
الـنـجـمـيــن أنـتــونــي
م ــاك ــي وال ـن ـج ــم
أندرو سكوت.

تشوبرا تنفي زيارتها لميغان ماركل
نفت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا الشائعات التي ترددت
أنها زارت دوقة ساكسيس ميغان ماركل ،بعد والدتها لطفلها
األول من األمير هاري.
وبحسب موقع"  ،" just jaredقالت بريانكا إنها لم تزر ميغان،
حيث كانت مـتــواجــدة فــي العاصمة البريطانية لندن مــن أجل
عملها ،مطالبة الصحف بالتأكد من صحة األخبار التي تنشر
ً
على لسان مصادر ،ردا على صحيفة "ذا صن" البريطانية ،التي
نشرت ذلك الخبر.
ُيذكر أن بريانكا كانت ضمن المشاهير الذين حضروا حفل
زفاف ميغان واألمير هاري.

نقاد ينصفون جوليا روبرتس
ً
وهيوغرانت عقب  ٢٠عاما
ّ
العشرين ،وهو الذي بدا كـ« »fairy taleأو كحكاية
أتم الفيلم الرومانسي الكوميدي « »Notting Hillعامه
ً
خرافية لقصة حب تجمع بين ممثلة ونجمة عالمية ،ورجل عادي جدا يمتلك مكتبة صغيرة ،والذي كانت بطلته
نجمة عالمية محبوبة بالفعل ،وهي جوليا روبرتسّ ،
وأدى دور حبيبها ،البريطاني هيو غرانت ،والذي لم يكن
ً
وقتها نجما بمقاييس هوليوود بعد.
ذك ــر ع ــدد م ــن ال ـن ـقــاد لكاتب
فيلم " "Notting Hillريتشارد
ّ
كـ ــور ت ـ ـيـ ــس أن فـ ـ ـك ـ ــرة ا ل ـف ـي ـل ــم
ُم ـت ـشــاب ـهــة م ــع ف ـي ـلــم الـمـمـثـلــة
أودري هيبورن الشهير ُ
(عطلة
رومانية) الذي صدر عام ،1953
والـ ـ ــذي لـعـبــت ف ـيــه دور أم ـيــرة
ُمتخفية تـقــع فــي حــب مــراســل
ص ـ ـحـ ــافـ ــي فـ ـ ــي رو ّمـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ولـ ـك ــن
كورتيس صـ ّـرح بــأنــه فــي واقــع
األمــر -لحسن حظه -لم ُيشاهد
ً
هذا الفيلم أبدا.
عشرون عاما مرت ولم تنقص
من لطف وعذوبة الفيلم شيئا،
إذ أع ـ ـ ــاد الـ ـنـ ـق ــاد فـ ــي ال ــذك ــرى
العشرين للفيلم أفضل مشاهده،
وب ـعــض الـمـعـلــومــات الـطــريـفــة
حــولــه ،واألسـبــاب التي جعلته
سببا من ُم ّ
ً
سببات السعادة في
كل مرة يعرض فيها للجمهور.
ويـ ـق ــول ال ـن ـق ــاد إن أحـ ــد أهــم
أس ـبــاب نـجــاح الـفـيـلــم ،وبقائه
فــي ال ــذاك ــرة إل ــى اآلن ،هــو ذلــك
ً
ظاهرا بين
االنسجام الذي بدا
ّكل من جوليا روبرتس في دور
آنا سكوت وهيو غرانت في دور
ّ ً
ويـلـيــام ثــاكــر ،فـبـخــاف أن كــا
بشكل صادق
منهما ّأدى دوره
ٍ
ّ
ً
و م ــؤ ث ــر ،ف ــإن اجتماعهما معا
كــان له أثــر ساحر وعــذب أكثر،
فـبــدا ارت ـبــاك ويـلـيــام ،وخجله،
البادي
وعفويته ،وذلك االنبهار
ّ
في عينيه أغلب الوقت تجاه آنا،
ً
ً
تماما ،وذلك أمام جرأة
حقيقيا ّ
ولهفة آنا ،التي تحاول السيطرة
ع ـل ــى م ـش ــاع ــره ــا ،ب ـي ـن ـمــا ن ــرى
ذلك الحزن البادي في عينيها
أغلب الوقت ،ذلك التناقض بين
ً
ً
تماما
طبيعيا
الشخصيتين بدا
وعلى قدر هذا التناقض ،كانت
الجاذبية التي جمعتهما ً
معا.
وكانت روبرتس هي االختيار
األول واألخ ـي ــر ل ـكـ ٍـل م ــن كــاتــب
ال ـف ـي ـل ــم ريـ ـتـ ـش ــارد ك ــورت ـي ــس،
وال ـم ـخــرج روج ــر مـيـتـشــل ،فلم
ي ـكــن لــديـهـمــا أي أف ـك ــار ّأخ ــرى
بـخـصــوص شـخـصـيــة آنـ ــا ،في
حـ ــال رفـ ــض جــول ـيــا روب ــرت ــس
لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوّ ،أمـ ـ ـ ــا بــال ـن ـس ـ ّبــة
لـ ـ ـغــرانــت فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه
ل ــم ي ـكــن االخ ـت ـي ــار األول ل ــدور

صوفي تيرنر

تيرنر تكشف تفاصيل جديدة عن زواجها
كشفت النجمة صوفي تيرنر تفاصيل جديدة عن زواجها من
النجم األميركي جو جوناس ،قائلة ،إنها كانت تتمنى عدم قيام
أحد المدعوين ببث حفل زفافها مباشرة عبر أحد مواقع التواصل
االجتماعي ،ألنها لحظة خاصة في حياة أي شخص.
وقالت تيرنر في مقابلة مع مجلة  ،PorterEditإنها ال تشعر
بأنها أصبحت زوجة حتى اآلن ،وإنما تشعر بأنها على ما يرام
وكأنها طائرة في السماء.
وتابعت" :األمر ال يتعلق بفستان الفرح وال يتعلق بالطعام ،بل
يتعلق بالزوج والزوجة".

شاروخان يحقق أمنية معجبة بعمر الـ 50
حـ ـ ـق ـ ــق ال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي
شاروخان أمنية معجبة بعمر
ً
ال ـ  50عــامــا ،إذ استقبلها في
مكتبه بمومباي واحتفل معها
ميالدها.
بعيد
ّ
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ــاروخ ـ ـ ـ ــان
لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـجـ ـب ــة ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـ ـ ــال م ــن
القماش ،تولت هي تصميمه
ألن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــة أزي ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وإكسسوارات.
ويـ ـب ــدو أن هـ ــذه الـمـعـجـبــة
شاروخان
م ـهــووســة ب ـن ـجــوم ال ـه ـنــد ،إذ
نشرت عبر صفحتها الخاصة
ـل
ع ـل ــى أح ـ ــد م ــواق ــع ال ـت ــواص ـ
ّ
االجتماعي ،صورة لها من النجم الهندي أمير خان ،الذي وقع
لها على الشال نفسه الذي صممته.

هيو غرانت

ّ
ويـ ـلـ ـي ــام ،ف ــإن ــه ك ـ ــان االخ ـت ـي ــار
المثالي.

األفالم الرومانسية

ويـ ـبـ ـي ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد ف ـ ــي ت ـق ــاري ــر
عــال ـم ـيــة أن أحـ ــد أه ـ ـ ّـم األس ـب ــاب
ال ـتــي تـجـعــل األفـ ــام الـكــومـيــديــة
الرومانسية ،أو ما ُيطلق عليها
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ" ،" Rom-Comع ــالـ ـق ــة فــي
ال ــذاك ــرة ف ـت ــرة طــوي ـلــة ،ه ــي تلك
التفاصيل المكتوبة بذكاء وخفة
ظل داخــل السيناريو ،والتي تم
تـنـفـيــذهــا ع ـلــى ال ـشــاشــة بنفس
ُ
الروح والكيفية التي كتبت بها،
وفيلمنا هذا خير مثال على ذلك.
ً
ف ـم ـثــا ،م ــن يـنـســى مـشـهــد حفل
ال ـع ـش ــاء ال ـش ـه ـيــر ال ـ ــذي يجتمع
ّفيه عائلة وأصــدقــاء ويليام مع
آنا؟ يقول كاتب الفيلم كورتيس

ّ
عـ ــن هـ ـ ــذا ال ـم ـش ـه ــد ،إن ف ـكــرة
الفيلم األساسية برزت له من
خالل ّ
تخيل ردة فعل عائلته
وأص ـ ــدق ـ ــائ ـ ــه ،إذا مــاح ـضــر
لـمـنــزلـهــم ي ـ ً
ـوم ــا م ــا للعشاء
بـصـحـبــة أ ّحـ ــد الـمـشــاهـيــر،
ً
ّ
وتخيل
مثل مــادونــا مثل؟
ّ
أن مـ ـنـ ـه ــم م ـ ــن س ـ ُـيـ ـص ــدم
وينبهر من روعة الموقف،
ً
ّومنهم من ّلن يعرف أصل
أنها مادونا وسيتعامل
بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ـ ــادي َ،و ّهـ ــو
ال ـم ـش ـهــد الـ ـ ــذي ن ـف ــذه
كــورتـيــس بحذافيره
كما ّ
تخيل في الفيلم،
لـ ـيـ ـك ــون أح ـ ـ ــد أه ـ ــمّ
وأج ـ ـ ـمـ ـ ــل مـ ــواقـ ــف
ال ـف ـي ـلــم وأك ـث ــره ــا
كوميدية.

كاتي هولمز

هولم ز سعيدة النفصالها عن فوكس

جوليا روبرتس

التقطت عدسات مصوري البابارازي صورة للنجمة العالميةكاتي
هولم ز بدت فيها وهي سعيدة ،بعد انتشار أخبار تفيد بانفصالها
عن النجم جيمي فوكسّ ،
وفسر البعض هذه الصورة بأنها ليست
مهتمة بانفصالها وال تعيش حالة من الحزن والكآبة على فراق
حبيبها ،في داللة على ّ
قوتها وثقتها بنفسها وعدم ندمها على
هذه العالقة.
وكان موقع عالمي نقل أن جيمي فوكس البالغ من العمر
ً
 51عاما أخبر الضيوف في حفل المخرج السينمائي بيرون
آلين ،الذي أعقب حفل توزيع جوائز األوسكار ،أنه أعزب،
وذلك قبل بداية عرضه الغنائي على خشبة المسرح ،كما
استمتع بالرقص برفقة العديد من السيدات والشابات.
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أحمد الفخراني« :بياصة الشوام» رحلة مكابدة لمحو الذنوب
تكريم الدولة
وتكريم األفراد

تجسد حياته في حي العطارين باإلسكندرية

د .خالد عبداللطيف رمضان

ً
أصدر األديب أحمد الفخراني أخيرا روايته الجديدة «بياصة الشوام» ،التي خاض خاللها رحلة
مكابدة ومشقة ،إذ أعاد كتابتها أكثر من عشرين مرة ،ويؤكد في حواره لـ«الجريدة» ،أنه سعيد
بالنتيجة النهائية ،ويعتبرها عنوان مرحلة جديدة في عالقته بالكتابة ،أكثر حرفية.
وقال :الكتابة بالنسبة ّ
إلي فرحتي الوحيدة ،وأكتب الحياة كما أراها ،وهذا ما ينطبق على
رواياتي السابقة «ماندروال» ،و«عائلة جادو» ،و«سيرة سيد الباشا» ،ومجموعاتي القصصية
ً
أيضا ...وإلى نص الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

توقفت عن كتابة
الشعر عندما لم أعد
أملكه

«تياترو» صاحب
السعادة يقدم
مختلف أشكال
الكتابة

● ب ـي ــا ص ــة ا ل ـ ـشـ ــوام ر ح ـلــة
شـ ــاقـ ــة ف ـ ــي ح ـ ــي الـ ـعـ ـط ــاري ــن
ب ــاإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،ح ــدث ـن ــا عــن
كواليس كتابتها ،وما تمثله
لك األماكن القديمة؟
 هي أكثر رواية أرهقتنيك ـت ــاب ـت ـه ــا رغـ ـ ــم أنـ ـه ــا روايـ ـ ــة
قـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرة ،ت ـ ـقـ ــع فـ ـ ــي ( )160
صفحة من القطع المتوسط،
فقد أ عــدت كتابتها أكثر من
 20مــرة ،حتى ان آخر تغيير
حـ ــدث ب ـه ــا كـ ــان ق ـب ــل ال ـط ـبــع
بفترة قصيرة ،حتى وصلت
إلى نسختها األخيرة ،لكني
سـعـيــد بــالـنـتـيـجــة الـنـهــائـيــة،
وأظنها عنوان مرحلة جديدة
فــي عــاقـتــي بــالـكـتــابــة ،أكـثــر
ح ــر فـ ـي ــة ،حـ ـي ــث إن األ ج ـ ـ ــواء
تـ ــدور ف ــي األم ــاك ــن الـقــديـمــة،
فقد ولدت في حي العطارين،
وقضيت فيه السنوات الست
األول ــى مــن طـفــولـتــي ،وأغـلــب
أقاربي عاشوا هناك ،ومازال
بيت جدي (رحمه الله) هناك،
لكن عالقتي بالحي تجددت
م ــن خ ــال تـحـقـيــق صـحــافــي
قمت به في أخبار األدب عام
 ،2008عـلــى مــا أظ ــن ،وكــانــت
قــائ ـمــة ع ـلــى إعـ ــادة اكـتـشــاف
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــي ،ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــه اك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــت
قـصــة ج ــدي ،وك ـيــف ج ــاء من
ً
ال ـم ـن ـص ــورة فـ ـقـ ـي ــرا ،ق ـب ــل أن
ي ـص ـب ــح صـ ــاحـ ــب واح ـ ـ ــد مــن
أشهر محالت الخردوات ،فأنا
أحـ ــب اإلس ـك ـن ــدري ــة ال ـقــدي ـمــة
بشكل ع ــام ،وإ ل ــى اآلن ،كلما
أع ــود إلـيـهــا أجــد راح ـتــي في
وسط البلد.
● مـ ــا ا لـ ـ ــذي ك ـ ــان يـشـغـلــك
أثناء كتابة الرواية؟
 ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــا جـ ـ ــس ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ــانيشغلني أثناء كتابة الرواية،
هو مفهوم الذنب ،ا لــذي أرى
أن ـ ــه يـ ـق ــف ع ــائـ ـق ــا بـ ـي ــن ال ـف ــن
كـفـعــل ح ــر ،وي ـحــولــه إل ــى ما
يـشـبــه الـمــؤسـســات الــديـنـيــة،
ال ـ ـ ـثـ ـ ــواب فـ ـي ــه ل ـل ـص ــال ـح ـي ــن،
العقاب فيه للمخطئين.

على الكاتب أن يكون
ً
حذرا من الوقوع في
فخ محبة القراء

قارئ متخيل
● هل كنت تضع قارئا ما
أمامك أثناء الكتابة؟
 ربـمــا كـنــت أتـخـيــل قــارئــاخ ــاص ــا ،ل ـك ــن أظـ ــن انـ ــه عـلــى
ً
ال ـك ــات ــب أن ي ـك ــون ح ـ ــذرا مــن
أن يـقــع فــي فــخ مـحـبــة الـقــراء
ل ـن ـس ـخــة واح ـ ـ ــدة مـ ـن ــه ،ف ـهــذا
يحرمه من اإلبداع والتجدد،
وبالطبع أتمنى أن أصل إلى
أكبر عدد من القراء يكونون
قــادر يــن على ا لـتــوا صــل معي
بما أنا عليه.
● مـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ــأ ثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر نـ ـ ـش ـ ــأ ت ـ ــك
بــاإلس ـك ـنــدريــة عـلــى اتـجــاهــك
األدبي؟
 لـ ـ ـه ـ ــا ا لـ ـ ـت ـ ــأ ثـ ـ ـي ـ ــر األ كـ ـ ـب ـ ــربـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ،ف ـ ـقـ ــد نـ ـ ـش ـ ــأت ف ــي
اإلس ـك ـنــدريــة ،حـيــث تخرجت
في كلية الصيدلة ،ثم عملت
بــال ـم ـه ـنــة مـ ــدة ع ـ ــام ،ق ـبــل أنــا
أغ ــادر الـمــديـنــة إلــى الـقــاهــرة،
والتحق بالعمل بالصحافة،
لـ ــم ألـ ـتـ ـح ــق ب ـج ـم ــاع ــة أدبـ ـي ــة
تـحـمــل تــوج ـهــا مـعـيـنــا تـجــاه
األدب ،لـكــن ف ــي اإلسـكـنــدريــة
ً
صـ ــادقـ ــت عـ ـ ـ ــددا مـ ــن األدب ـ ـ ــاء
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــن إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدارس
م ـخ ـت ـل ـفــة ،وقـ ــد أل ـه ـم ـنــي هــذا
التنوع ،أ تــذ كــر منهم الشاعر
ا لـسـكـنــدري حسني منصور،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـ ـجـ ـ ــع م ـ ــوهـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــي،
وم ـن ـح ـن ــي ش ـي ـئ ــا مـ ــن ال ـث ـقــة
بــا لـنـفــس ،ونبهني إ لــى أنني
أمتلك شيئا مختلفا ،ثم بعد
ذل ــك ج ـمــاعــة أص ـي ــل ،ال ـقــاص
مـ ـ ــاهـ ـ ــر ش ـ ـ ــري ـ ـ ــف ،والـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر
والمترجم عبدالرحيم يوسف،
إضافة إلى الشاعرين سامي
إسماعيل وأحمد عبدالجبار،
وأنـ ـ ــا م ــدي ــن ل ـت ـلــك ال ـج ـمــاعــة
بــا نـتـبــا هــي المبكر إ ل ــى شكل
آخر من الكتابة والقراء ة أكثر
ان ـف ـتــاحــا وج ـ ــرأة ل ـكــن خ ــارج
ذل ـ ــك ،وخـ ــالـ ــه ،ك ـن ــت أت ـح ــرك
دائما باستقاللية.

ديكورات خاصة

أحمد الفخراني
طبيعي إلى العودة إلى كتابة
ال ـق ـصــة م ــرة أخ ـ ــرى ،تــوقـفــت
ع ــن ك ـتــابــة ال ـش ـعــر بـبـســاطــة
ع ـنــدمــا ل ــم أع ــد أم ـل ـكــه ،أمـلــك
ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ع ـلــى
ال ـس ــرد ،ل ـكــن ب ــذرة مـشــروعــه
ترسخت في الشهور األخيرة
الستعمالي للمدونة كمنصة
تعبير ،عندما قررت أن أكتب
ح ـ ـكـ ــايـ ــة خـ ــراف ـ ـيـ ــة كـ ـ ــل يـ ـ ــوم،
كرهان مدة أربعين يوما ،لم
تـسـفــر ال ـت ـجــربــة ع ــن قـصــص
ع ـظ ـي ـم ــة ،تـ ـخـ ـي ــرت أف ـض ـل ـهــا
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــة ،أرى اآلن
سـلـبـيــات ال ـت ـجــربــة ،ل ـكــن من
نــاحـيــة أخ ــرى لـكـنـهــا فـجــرت
لــدى الـقــاص الـكــامــن ،وكانت
تدريبا ممتازا ،وأدركت بعد
االن ـت ـهــاء مـنـهــا مــا أرغ ــب في
كتابته أو قوله.
● انـتـقـلــت مــن الـشـعــر إلــى
الـقـصــة وال ــرواي ــة ،هــل توجد
فروق نوعية أثناء الكتابة؟
 هناك طبيعة لكل جنسأدبـ ــي ت ـم ـي ــزه ،ل ـكــن األش ـك ــال
الحديثة من األدب ال تعترف
بتلك ا لـفــوا صــل ،وأ نــا أنتمي
ق ـط ـع ــا إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـت ـع ــري ــف،
رب ـ ـمـ ــا وجـ ـ ـ ــدت ف ـ ــي ال ـ ــرواي ـ ــة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـي ــن
أك ـثــر م ــن جـنــس أدب ــي ف ــي آن

● إصدارك األول كان ديوان
ش ـع ــر "دي ـ ـ ـكـ ـ ــورات ب ـس ـي ـطــة"،
لماذا لم تكمل مسيرة الشعر؟

رواية «عائلة جادو»

قصة قصيرة

رمضان
وض ـعــت دول ــة ال ـكــويـد.
عبداللطيفــم ،مثل
خالد آل ـي ــات لـلـتـكــري
ـت ع ــدة

 أن ــا بـ ــدأت ك ـكــاتــب قـصــة،ل ـكــن أول م ــا ن ـشــرتــه كـكـتــاب
كان الشعر ،سبق ذلك نشري
لعدد من القصص في أخبار
األدب ،ثـ ـ ــم ج ـ ـ ـ ــاء ت م ــر ح ـل ــة
المدونات ،التي جربت فيها
الـكـتــابــة ضـمــن أش ـكــال أدبـيــة
م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ،ق ـ ــادتـ ـ ـن ـ ــي ب ـش ـكــل

 ...و«بياصة الشوام »

واحد ،في فترة التدوين التي
أظ ـن ـهــا أك ـثــر ف ـت ــرات تــدريـبــي
عـ ـل ــى الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ك ــان ــت ف ـك ــرة
م ــدونـ ـت ــي فـ ــي األسـ ـ ـ ــاس ،هــي
ت ـق ــدي ــم أشـ ـك ــال م ـخ ـت ـل ـفــة مــع
ال ـك ـتــابــة ،تـتـغـيــر فـيـهــا الـلـغــة
ح ـس ــب نـ ــوع الـ ـن ــص ،م ــا بـيــن
ال ـس ــاخ ــر وال ـ ـسـ ــردي ،وال ـن ـثــر
ب ــال ـف ـص ـح ــى والـ ـع ــامـ ـي ــة ،ل ــذا
أسـمـيـتـهــا "ت ـي ــات ــرو" صــاحــب
السعادة ،وكان أول من انتبه
إ لــى تـلــك ا ل ـقــدرة عـلــى التنوع
وال ـت ـن ـقــل ب ـيــن أش ـك ــال لـغــويــة
وأدب ـي ــة مـخـتـلـفــة هــو الـكــاتــب
أحمد ناجي.

القصة والرواية
● ك ـيــف تـ ــرى مـجـمــوعــاتــك
الـ ـقـ ـصـ ـصـ ـي ــة "ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ق ـل ــب
ح ـكــا يــة" و مـمـلـكــة م ــن عصير
ا لـتـفــاح؟ و هــل يمكن أن تعيد
كتابة إحداها؟
 بــالـقـطــع تـخـتـلــف الـنـظــرةاآلن ،إذ تصل إلى حد الخجل
أح ـ ـيـ ــانـ ــا ،أتـ ـمـ ـن ــى ل ـ ــو أع ـ ــدت
كتابة كلتيهما ،لكنني أعرف
أيضا ،أنهما كانتا خطوتين
مـهـمـتـيــن ف ــي س ـب ـيــل ال ـع ـثــور
ع ـلــى ال ـخ ـب ــرة وع ـل ــى صــوتــي
في الكتابة.
● ي ــرى ا ل ـب ـعــض أن أ ج ــواء
رواي ــات ــك خــاصــة "م ــان ــدورال"
وع ــائـ ـل ــة ج ـ ـ ـ ــادو" ت ـم ـي ــل إل ــى
الفانتازيا؟
 ال أعـتـقــد أن "الـفــانـتــازيــا"تعبير دقيق عما أكتب ،ربما
ال ـم ــزج ب ـيــن ال ـح ـلــم وال ــواق ــع،
ف ــالـ ـحـ ـل ــم ق ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـلـ ــى ك ـشــف
تقارب األسطوري من اليومي
إلــى درجــة كبيرة ،وهــو األمــر
ا لــذي يعتمد عليه مشروعي
الــروائــي منذ روايـتــي األولــى
"ماندورال".

● كيف ترى فوز العمانية
جوخة الحارثي بجائزة "مان
بوكر" العالمية؟
ً
 فــرحــت جـ ــدا ب ـفــوز كــاتـبــةعربية بجائزة عالمية ،وأراه
ً
ح ـ ــدث ـ ــا ي ـس ـل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـلــى
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ل ـ ــم أق ـ ــرأ
الــروايــة إلــى اآلن ،ألحـكــم على
مستواها ،لكنني سأفعل في
القريب ،وما يثار حول وضع
ال ـمــرأة فــي األدب بـعــد فــوزهــا
ل ــدي اعـ ـت ــراض ،ف ـع ـنــدمــا أق ــرأ
أدبـ ــا ال أص ـنــف كــات ـبــه حسب
جنسه أو وضعه أو دولته ،ما
ً
ً
دام يقدم أدبا جيدا.
● ماذا عن مشاريعك األدبية
القادمة؟
 رواية عن الكتابة ،بعنوان"المشاء العظيم" ،كما انتهيت
من مجموعة قصصية.

مساحة مختلفة
تخرج أحمد الفخراني من
كـلـيــة ال ـص ـيــدلــة ،وب ــدأ حياته
ال ـم ـه ـن ـيــة طـبـيـبــا ص ـيــدالن ـيــا،
وس ــرع ــان مــا انـتـقــل ال ــى عالم
الـصـحــافــة عــام  ،2007ثــم قــرر
تأسيس موقع "قل" كأول موقع
متخصص في كتابة المقاالت
فـ ـق ــط ،ي ــوف ــر خ ــال ــه م ـســاحــة
"مختلفة وبعيدة عما تقدمه
وسائل اإلعالم العادية".
ص ـ ـ ـ ــدر ل ـ ـ ـ ــه :دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ش ـع ــر
"دي ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــورات ب ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــة" ع ـ ــام
 .2007وبورتريه "في كل قلب
حـكــايــة" عــام  ،2009ثــم أصــدر
المجموعة القصصية "مملكة
م ــن ع ـص ـيــر الـ ـتـ ـف ــاح" ،وفـ ــازت
رواي ـ ـ ـتـ ـ ــه "م ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدورال" ،ال ـت ــي
ص ـ ــدرت طـبـعـتـهــا األولـ ـ ــى فــي
عــام  2013بجائزة ســاويــرس
لعام  ،2016وصــدر له بعدها
روايتان "سيرة سيد الباشا"،

ماذا يبقى من حلم ليلة سابقة؟

هدى المقاطع
ماذا يبقى من حلم ليلة سابقة؟
فـ ــي حـ ـف ــل مـ ـهـ ـي ــب ،وعـ ـلـ ــى مـ ــائـ ــدة ال ـط ـع ــام
ال ـم ـس ـتــديــرة ،أج ـل ــس م ــع مـجـمــوعــة أش ـخــاص
مـشـهــوريــن ،نـجــوم المـعـيــن فــي الـغـنــاء والـفــن.
ألتقيهم ألول مرة وأحكي لهم عنك وعن مرارة
فتك بالقلب.
فقدك كمرض خبيث ّ
ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ال أف ـ ــض ـ ــل أن أبـ ـ ـ ــوح ب ــأل ـم ــي
الكبير وضياعي مــن بعد رحيلك ألصدقائنا
المشتركين ،ألن مصابهم من مصابي ،وال أحب
أن أثـقــل على أرواح ـهــم الطيبة ،وهــم كــذلــك لم
يظهروا لي إال القوة وأحيانا الالمباالة.
هذا صديقنا النبيل ،كما يحلو لك أن تسميه،
أول من الح في خاطري ،اتصلت به ألتأكد من
الخبر الــذي أكــده مــن غير أي مقدمات نطقها
خالصة" :صحيح ،مع األسف ...الخبر صحيح".
واسـتـطــرد بـصــوت أكـثــر تماسكا" :ال ـمــوت هو
الـحـقـيـقــة ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـح ـيــاة وال يستحق
الـتــوقــف عـنــده ،لــذلــك يجب أن تعيش حياتك"
اتبعها بفرنسية متقنة ."Ce La Vi :صديقنا
الذي أدهشني بصالبته أمام موتك ،قد أباحت
لي زوجته أنه لم يستطع النوم ألسبوع كامل
منذ الخبر ،وأصبح قليل الكالم كثير الشرود،
فهذه حقيقة ما فعل به رحيلك.
وصــدي ـق ـنــا اآلخـ ـ ــر ،ال ـع ـب ـقــري ال ـع ــزي ــز ال ــذي
كـنــت دائ ــم اإلع ـجــاب بـمــواهـبــه الـمـتـعــددة .كــان
متماسكا جدا عندما رأيته في الجنازة ،لدرجة
ّ
أنــه أتــانــي بقنينتي مـيــاه معدنية ،وأتبعهما
ب ـ "مــن المفترض أن نلتقي فــي مكتبه الـيــوم،
األربعاء ،ها نحن نفي اآلن بوعدنا له" .هل تعلم
ما حل به بعد أسبوع من تركك لنا؟ انهار باكيا
كالطفل خلف الهاتف ،وبعدها بلحظات عاد إلى
تماسكه الجبار ،ولم يخجل من دموعه مادامت
تتوارى خلف الهاتف بعيدا عني.

أما صديقتنا المشتركة الشاعرة الموهوبة،
ك ـمــا ك ـنــت تـصـفـهــا ،ف ـلــم ت ـكــن ل ـت ـصــدق الـخـبــر
يومها ،وبقيت مترددة أن تبعث برسالة هاتفية
لي ،وفضلت أن تهيم بشكها ،فهذا ما اعترفت به
بعد مرور ثالثة أشهر ،فالخبر تأكد ورغم ذلك
مازالت غارقة بوهمها وعدم تصديقها.
في أيام رحيلك األولى ،رحت أبحث عنك بين
أصدقاء عمرك القدامى ،فكان رفيق دربك الوفي
يرد على حزني ،بصوت متهدج" :فكيف بحالي
أنــا مــن بعد صــداقــة دام ــت عـشــرات السنين؟"،
يخرسني رده ويعمق من ألمي أكثر.
في زيارتي األخيرة لك ،قطعت حديثنا عدة
م ــرات ،لتتفقد عـبــر الـهــاتــف صــوتــا لــم يجبك،
صوت ابنتك الروحية التي عادت بعد رحيلك
طفلة ضائعة ،يتيمة للمرة الثانية تنوح من
فراقها إلنـســان يستشف مــا فــي نفسها أينما
كانت .قالت لي" :لم يبق لي أحــد ،من سيشعر
بي اآلن؟ أصبحت وحيدة".
وذاك صديقنا الخلوق ،ابنك الــروحــي ،كان
الشخص الثاني ال ــذي أكــد لــي الخبر فــي ذلك
اليوم .مازال يبكي فراقك ،وكم كان يشتكي لك
مــن شللية مــد عــي الثقافة ونفاقهم لبعضهم
البعض ،بينما كنت أنت وحدك سنده المستقل
والوحيد.
هـ ـ ــل أس ـ ـت ـ ـمـ ــر بـ ـ ـس ـ ــرد قـ ــائ ـ ـمـ ــة أص ــدق ــائـ ـن ــا
الـمـشـتــركـيــن ،أم اكـتـفـيــت؟ دعـنــي أحــدثــك عمن
يعيشون في بالد أخــرى ،حيث ُ
كنت اليوم في
زيــارة لغاليري يقيم معرضا لصديقك الفنان
مرهف الروح ،ووفاء لك رسم بورتريها عظيما،
وجهك بمالمحك الطيبة وعيناك الخضراوان
ت ـن ـظــران ال ــى ال ـب ـع ـيــد ،ويـ ــدك ال ـي ـســرى تمسك
بكتاب واألخ ــرى بقلم ،ومــا بين رأســك ويديك
فـ ــراغ .عـنــدمــا اخ ـتــار الـفـنــان ع ـنــوان الـمـعــرض
(إسماعيل ...الجسد الغائب) كان شديد الدقة
بتجسيد معنى الغياب في تلك اللوحة ،لوحتك.
ع ــام ــة ح ـم ــراء دائ ــري ــة تـغـطــي ل ــوح الـسـعــر

لوحة للفنانة أميرة أشكناني
الذي بجانبها ،وال أحد يعرف الى اآلن من قام
بشرائها ،أمعن النظر فيها لتتبين لي وتتكشف
كلمة األربعاء مطبوعة على جهة اليسار أعلى
ال ـصــدر ،مـكــان قلبك ،حينها شـعــرت أن روحــا
خفية تسكن داخلها ،أحسست بأنها تنبض،
وبعد لحظات ستخرج أنت منها ،أو تنطق بـ
"يا ّ
حيي الله" أو تكتفي بتلفظ كلمة األربعاء.
بعد رحيلك احسست بثقل هائل على ظهري.

األن ــواط العسكرية واألوش ـحــة واألوس ـمــة والـجــوائــز،
ب ـه ــدف ت ـك ــري ــم ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـج ــاالت.
ً
وربما يكون التكريم العسكري مفعال  ،ولكن التكريم
المدني من خالل األوسمة ال نسمع به إال عند تكريم
شخصيات من خارج الكويت ،وهناك جوائز مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،وعادة ما تخصص للباحثين
الـعــرب مــع بعض الجوائز ألبـنــاء الكويت ،أمــا جوائز
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب التشجيعية
والتقديرية فتختص باإلبداع األدبي والفني ،ومع ذلك
ً
وجدنا تعديا في بعض السنوات على جائزة الدولة
التقديرية بمنحها لشخصيات بــرزت في مجاالت ال
عالقة لها بالفن أو األدب ،حيث تدخل بعض الــوزراء
ً
في مسار هــذه الجائزة خضوعا لضغوط اجتماعية
أو سياسية.
ً
وك ــان حــريــا بــالــدولــة أن تـفـ ّـعــل الـتـكــريــم بــاألوسـمــة
ألبناء الكويت المتميزين في مختلف مجاالت العمل
اإلداري واإلعالمي واالجتماعي والرياضي وغيرها من
المجاالت ،بحيث تظل جائزة الدولة التقديرية قاصرة
على المبدعين في مجاالت اآلداب والفنون.
وف ـ ــي الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ن ـش ـهــد ف ــوض ــى عـ ــارمـ ــة مــن
الـتـكــريــم ال ـف ــردي ،إذ ي ـقــوم بـعــض األف ـ ــراد ،دون صفة
رسمية ،بإقامة مهرجانات واحتفاالت للتكريم ،ومنح
الجوائز بتقييم شخصي منهم دون االستعانة بلجان
مختصة ،ولألسف تقدم بعض الجهات الرسمية الدعم
لمثل هذه المبادرات الفردية ،وتخصص لهم القاعات
والتسهيالت.
ويـحـصــل أص ـحــاب ه ــذه ال ـم ـب ــادرات عـلــى الــرعــايــة
من بعض الشركات الكبيرة ،مما يجعل هذه الظاهرة
ً
تكبر وتتنامى يوما بعد يوم حتى فقد التكريم معناه،
وأجهزة الدولة تقف عاجزة ،إن لم تكن متواطئة ،مع
هذا التشويه لمبدأ التكريم.
ال قيمة للتكريم إن لم يصدر عن جهة رسمية تمثل
الدولة ،أو عن كيان أهلي يعمل من خالل آلية احترافية
ف ــي ت ـق ـي ـيــم الـمـسـتـحـقـيــن ل ـل ـت ـكــريــم .وع ـل ــى ال ـ ـ ــوزارات
والهيئات الحكومية أن تكف عن تسخير إمكاناتها
ومرافقها لهواة الشهرة من األفراد الذين يتعدون على
ً
دور الدولة ويمارسون دورا ليس بدورهم.
وآن األوان أن تقوم الدولة بواجبها تجاه المتفوقين
من مواطنيها في مجاالت العمل المختلفة ،بتكريمهم
مــن خــال منح األو سـمــة بدرجاتها المختلفة ،وعلى
وزراء اإلع ـ ــام ع ــدم ال ـتــدخــل ف ــي م ـنــح ج ــائ ــزة الــدولــة
التقديرية ،وهي األعلى التي تمنحها الدولة للمبدعين
في مجاالت اآلداب والفنون ،و هــي معروفة بفروعها
المختلفة ،واللجان المكلفة بمنح هذه الجائزة أدرى
بعملها ،فكفوا عن التدخل في عملها يرحمكم الله.

لم أعــد أقــف مستقيمة ،فكنت أجــري الــى أقرب
مرآة أتطلع فيها ،أتفقد التقوس الذي طرأ على
عـمــودي الـفـقــري ،فــا أجــد إال ظـهــرا مستقيما
مـعـكــوســا أم ــام ــي .أرم ــي ج ـســدي الـمـثـقــل على
السرير وأهــرب إلى نومي ألستيقظ ،في حفل
مهيب وعـلــى الـطــاولــة الـمـسـتــديــرة أجـلــس مع
أشخاص مشهورين ،بكامل تألقهم ينتظرونني،
ألحكي لهم عن فقدك.

إصدار

«رابطة االجتماعيين» تصدر «رؤية الكويت
 2035بين المحددات واالستحقاقات»
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت رابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـيـ ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــة
كتابا جديدا بعنوان "رؤيــة
الكويت  2035بين المحددات
واالستحقاقات" ،وهو نتاج
ورشـ ـ ــة ال ـع ـم ــل الـ ـت ــي ع ـقــدت
خالل ديسمبر الماضي.
وجاء في التقديم لإلصدار:
"دأب ــت رابـطــة االجتماعيين
ال ـك ــوي ـت ـي ــة م ـن ــذ تــأسـيـسـهــا
عـ ـ ـ ـ ـ ــام  1967ع ـ ـ ـلـ ـ ــى طـ ـ ــرح
ال ـق ـضــايــا االج ـت ـمــاع ـيــة ذات
الصلة بالمجتمع الكويتي،
وتـسـلـيــط ال ـض ــوء وال ـح ــوار
ح ــول ـه ــا ومـ ـح ــاول ــة ت ـحــديــد
أف ـضــل ال ـح ـلــول لـمـشــاكـلـهــا.
وق ـ ــد س ـب ــق أن ع ـم ـل ــت عـلــى
عقد مــؤتـمــرات وورش عمل
حول مسائل مثل التخطيط
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي والـ ـت ــركـ ـيـ ـب ــة
السكانية والقضايا الفكرية
ومـ ـس ــائ ــل اج ـت ـم ــاع ـي ــة مـثــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزواج وال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاق .خـ ــال
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة اهـتـمــت
ال ــراب ـط ــة بــال ـت ـحــديــات الـتــي
تــواجــه ال ـبــاد مثل التطرف
ال ــدي ـن ــي وال ـع ـن ــف وق ـضــايــا
الديمقراطية والتنمية .وقد
شـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـن ـ ــدوات
جـهــات مـتـعــددة مــن الكويت
ودول ا لـ ـخـ ـلـ ـي ــج ا لـ ـع ــر بـ ـي ــة،
وكذلك مؤسسات وطنية من
ا لـقـطــاع الحكومي والقطاع
ال ـ ـخـ ــاص .وعـ ـن ــدم ــا طــرحــت
رؤي ــة ال ـكــويــت  2035والـتــي
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إل ــى
أوضــاع اقتصادية متطورة
وذات ص ـ ـلـ ــة بـ ــا ل ـ ـت ـ ـطـ ــورات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
والتحوالت في التكنولوجيا
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم قـ ـ ـ ـ ـ ــررت رابـ ـ ـط ـ ــة
االجتماعيين الكويتية عقد
ورشـ ـ ـ ــة ع ـل ـم ـي ــة ح ـ ـ ــول ه ــذه
ال ــرؤي ــة ،وتـمـكـنــت مــن خــال
التعاون مع مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وغرفة تجارة
وص ـنــاعــة ال ـكــويــت م ــن عقد
هـ ــذه ال ــورش ــة خـ ــال الـفـتــرة
من  3-4ديسمبر  ،2018حيث
شـ ـ ــارك ب ــاح ـث ــون م ـت ـم ـيــزون
فــي تحضير أوراق علمية،
كما شارك في الحوار نخبة
مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن وال ـ ــذي ـ ــن
مثلوا هيئات تعليمية مثل
ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت وم ـع ـه ــد
ال ـكــويــت لــأب ـحــاث العلمية

غالف اإلصدار
وع ـ ــدد م ــن ج ـم ـع ـيــات الـنـفــع
ال ـ ـعـ ــام .أجـ ـم ــع الـ ـح ــاض ــرون
م ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــي األوراق
الـ ـبـ ـحـ ـثـ ـي ــة والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون
م ــن الـشـخـصـيــات ال ـمــدعــوة
والـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة ل ـج ـم ـع ـي ــات أو
منظمات المجتمع المدني أو
غيرهم من المهتمين بالشأن
ا ل ـعــام ،على أهمية مراجعة
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
واالجـتـمــاعـيــة ال ـســائــدة في
الـ ـب ــاد وت ـق ـي ـي ـم ـهــا وإعـ ـ ــادة
هيكلتها إذا كــان المطلوب
تحقيق رؤيــة الكويت 2035
الـتــي طــرحــت مــن قـبــل سمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد –ح ـف ـظــه ال ـلــه-
ومنذ سنوات عديدة ،حيث
طرحت خالل أعمال الورشة
ال ـم ـش ــار إل ـي ـهــا أرب ـ ــع أوراق
ب ـح ـث ـيــة ت ـن ــاول ــت ال ـم ـح ــاور
اآلتية:
• اإلصـ ـ ــاح االق ـت ـص ــادي
والـ ـم ــال ــي :قــدم ـهــا الــدك ـتــور
ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرن أس ـ ـتـ ــاذ
االقتصاد بجامعة الكويت.
• تـ ـع ــز ي ــز دور ا لـ ـقـ ـط ــاع
ال ـ ـخـ ــاص :أعـ ــدهـ ــا ال ــدك ـت ــور
رم ـض ــان ال ـش ــراح أم ـيــن عــام
اتحاد شركات االستثمار.
• اال سـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـت ــرب ــوي ــة
ومـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـقـ ـي ــم :قــدم ـهــا
ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد غـ ــانـ ــم
الـ ـ ــرم ـ ـ ـي ـ ـ ـحـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ع ـل ــم
االجتماع  -جامعة الكويت.
• التعليم وتحديات سوق
ال ـع ـم ــل :قــدم ـت ـهــا ال ــدك ـت ــورة
مـ ـ ــوضـ ـ ــي ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود وزي ـ ـ ــر
ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
األسبق.
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تعال»
«تعال
نجاح
غانم:
سمير
دنيا
ً
أسعدني ...وسأغني بـ «الخليجي» مجددا

١٩

الكويتيون يستذكرون «حبابة»
في الذكرى الـ  15لرحيلها

اعتبرت عودة «لهفة» في الحواديت منطقية
القاهرة – هيثم عسران

عادت الفنانة دنيا سمير
غانم إلى الدراما الرمضانية،
الماضي،
العام ً
بعد غياب ً
لتسجل حضورا مميزا من
خالل مسلسل «بدل الحدوتة
تالتة».
في دردشتها مع «الجريدة»
تتحدث دنيا عن المسلسل
وكواليس تحضيره ،إضافة إلى
تجربتها في الغناء باللهجة
الخليجية في دويتو «تعال
تعال» بالحدوتة األولى.

*ح ــدثـ ـيـ ـن ــا ع ـ ــن ردود الـ ـفـ ـع ــل عــن
ت ـج ــرب ـت ــك الـ ـج ــدي ــدة "بـ ـ ــدل ال ـح ــدوت ــة
تالتة"؟
 سعيدة للغاية بما حققه العملومــا تابعته من تعليقات ،ســواء عبر
حـ ـس ــاب ــي عـ ـل ــى "إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام" أو مــن
خــال تعليقات الجمهور بشكل عام
عــن العمل وإيـقــاعــه الـســريــع ،وهــو ما
جعلني أشعر بسعادة كبيرة في أنني
نجحت في رهاني على أن أتخلص من
قاعدة تقديم المسلسل في  30حلقة.
*لكن أال ترين أنها كانت مغامرة؟
 طبيعة المسلسل الكوميدي تجعلهبحاجة إلى إيقاع سريع ،حتى ال يشعر
المشاهد بالملل ،ومن هنا جاءت فكرة
تقديم الحدوتة الواحدة في  10حلقات،
فأن تقدم  3حواديت على مدار الثالثين
حلقة أمر في غاية الصعوبة ،ألن كل
حدوتة بشخصية وتفاصيل مختلفة،
وبــالــرغــم م ــن أن ه ــذا األمـ ــر أصــابـنــي
بــاإلج ـهــاد ال ـشــديــد ،فــإنـنــي استمعت
فيه للغاية.
*كـ ـي ــف وجـ ـ ــدت ردود ال ـف ـع ــل عـلــى
الــدويـتــو الخليجي "ت ـعــال ت ـعــال" مع
هشام جمال؟
 سعدت جدا بتعليقات الجمهور،خاصة من جمهوري في الخليج الذين
صدقوني فــي الغناء بـشــدة ،ولمست
ردود أفعال إيجابية للغاية فور إذاعة
الـحـلـقــة ،وم ــا ال يـعــرفــه ال ـك ـث ـيــرون أن
هشام لم يكن المرشح األول لألغنية،
ولكن كانت هناك أسماء أخرى طرحت
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ل ـكــن ألسـ ـب ــاب مختلفة
مرتبطة بتوقيت التصوير وغيرها

من التفاصيل ،لم نتوصل إلى اتفاقات،
وج ــاء ت فـكــرة تقديم هـشــام للدويتو
معي ،وحققت هذا النجاح الكبير.
*هل توقعت ردود الفعل حولها؟
 األغـنـيــة مـمـيــزة لـلـغــايــة ،وعندماسمعتها بصوت هشام حين لحنها
شعرت بأنها ستكون دويتو غنائيا
متميزا بيننا ،وا لـحـمــد لله حــدث ما
توقعته ،خاصة أن الجمهور لم يكن
يتوقع مني الغناء باللهجة الخليجية
ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة ،لـكـنـنــي أح ــب خــوض
رهانات مختلفة ،وبالنسبة لي سأكرر
ت ـجــربــة ال ـغ ـن ــاء بــالـخـلـيـجــي وبـبـقـيــة
اللهجات مستقبال.
*شخصية بـيــا الـتــي قــدمـ ِـتـهــا في
الـحــدوتــة األول ــى مختلفة عــن أدوارك
السابقة ،فما سبب حماسك لها؟
 تـ ـحـ ـمـ ـس ــت لـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوتـ ـ ــة،وشخصبية بيال حرصت على التعامل
معها لتظهر بشكل مختلف.
*كـ ـي ــف وج ـ ـ ــدت اهـ ـتـ ـم ــام ال ـف ـت ـيــات
بتفاصيل ماكياج بيال؟
 سعدت كثيرا بهذا األمر ،والحقيقةأن االستايلست مايا حــداد هي التي
ح ـ ــددت م ــاك ـي ــاج ب ـي ــا ،وسـ ـع ــدت بــأن
االستايل نال إعجاب الفتيات ،وهو ما
لمسته في تعليقات عدة عبر صفحتي.
*الـبـعــض وج ــد فــي إع ــادة تقديمك
لشخصية لـهـفــة م ـحــاولــة السـتـغــال
نجاحها؟
 فـكــرة الـحــدوتــة التانية هــي التيفرضت علينا وجود لهفة ،فاألحداث
ت ــدور ح ــول فـتــاة تــرغــب فــي أن تكون
نجمة مشهورة عبر مواقع التواصل

دنيا في إطالالت متعددة

مريم الغضبان

دنيا سمير غانم
االجتماعي ،وهذه السمات تتشابه مع
طبيعة لهفة ،لذا لم أتردد في تقديمها
مرة أخرى دراميا ،خاصة أن األحداث
تتحمل ذلك.
*هل تابعت مسلسل شقيقتك إيمي؟
 مع األسف ،لم أستطع متابعة أيع ـمــل ف ــي رمـ ـض ــان ،بـسـبــب انـشـغــالــي
بالتصوير للدرجة التي جعلتني أفطر
في لوكيشن التصوير ،فنحن نسابق
الزمن لالنتهاء من حلقات العمل ،ولم
يكن ّ
لدي وقت لمتابعة أي عمل آخر،
حتى أنني لــم أشــاهــد ســوى حلقتين
فقط في مسلسلي.
*وبــالـنـسـبــة إل ــى مـشــاركـتــك وال ــدك
معك في المسلسل؟
 أتـ ـ ـش ـ ــرف دائـ ـ ـم ـ ــا ب ــالـ ـعـ ـم ــل م ـع ــه،ويسعدني دوما أن أعمل معه وأستفيد
م ـ ــن خـ ـب ــرت ــه ،فـ ـه ــو م ـم ـث ــل ك ــوم ـي ــدي
مخضرم ،ووجوده في أي عمل يضيف
إليه.
*ه ــل تـجــديــن صـعــوبــة فــي اخـتـيــار
أعمالك الجديدة؟
 بالتأكيد ،ألن الجمهور في كل مرةيكون لديه سقف توقع من الفنان أعلى

ً
مما سبق ،وبالتالي أجدني أفكر جيدا
دائما في أي عمل قبل الموافقة عليه،
وه ــل سيضيف لــي أم ال ،األم ــر الــذي
يجعلني أتأني في اختياراتي بشكل
ك ـب ـيــر ،وال أوافـ ـ ــق ع ـلــى ع ـمــل لـمـجــرد
الوجود فحسب.

مشاريع جديدة بعد رمضان
ق ــال ــت دن ـي ــا إن لــدي ـهــا مـشــروعـيــن
جديدين ستعمل عليهما بعد انتهاء
تصوير المسلسل ،هما ألبوم غنائي
لم تستقر على موعد طرحه باألسواق؛
وفيلم سينمائي كانت تعمل عليه قبل
الشروع في المسلسل ،لكن تم إرجاؤه
ب ـس ـب ــب ان ـش ـغ ــال ـه ــا ب ـت ـص ــوي ــر "بـ ــدل
الـحــدوتــة تــاتــة" ،وارتـبــاطـهــا بموعد
العرض الرمضاني.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـهـ ــا س ـت ـح ـص ــل ع ـلــى
إجازة مع عائلتها قبل أن تعمل على
مشاريعها الجديدة ،مشيرة إلى أنها
ل ــم تـتـمـكــن م ــن ق ـض ــاء ش ـهــر رم ـضــان
معهم بسبب ظروف التصوير.

خريطة سينمائية ضخمة بعيد الفطر

القاهرة  -محمد قدري

رامز جالل يخوض
تجربة كوميدية
جديدة عبر فيلمه
الجديد المؤجل من
رأس السنة باسم
«سبع البرمبة»

بين العيدين
قــررت شركة االخــوة المتحدون للسينما تأجيل الجزء الثاني
من فيلم "الكنز" إلى ما بين عيدي الفطر واألضحى بعد التأجيل
المستمر خالل العامين الماضيين ،ومن المقرر طرحه بعد عيد
الفطر بشهر ،إذ تمتلك الشركة المنتجة أفالما أخرى توزعها خالل
عيد الفطر .والفيلم من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند
صبري وروبي ،ومن إخراج شريف عرفة.

«حملة فرعون»
وعلى غرار الفيلم المصري القديم
"شـمــس الــزنــاتــي" أو الفيلم العالمي
"ال ـس ــام ــوراي الـسـبـعــة" يـعــود الفنان
عـمــرو سـعــد للسينما مــن جــديــد من
خالل الفيلم الضخم إنتاجيا "حملة
فرعون" ،الذي رصد له المنتج محمد
السبكي موازنة ضخمة وصلت إلى
 45م ـل ـي ــون ــا ،وهـ ــو ال ـف ـي ـلــم األض ـخ ــم
إنتاجيا من بطولة عمرو سعد.
ويـ ـ ـ ــدور ال ـف ـي ـل ــم ح ـ ــول ع ـصــابــات
االغتياالت الشهيرة ،وتدور األحداث
ب ـيــن م ـصــر ول ـب ـن ــان ،وق ــد ق ــام فــريــق
العمل بتصوير ما يقرب من  10أيام
ب ـضــواحــي ب ـيــروت بــوجــود ع ــدد من
الفنانين ،ورغم مرور الفيلم بعدد من

طارق لطفي يبحث أزمة غيابه
مع «سينرجي»

طلب الفنان طــارق لطفي االجتماع بالمنتج تامر
مرسي ،بعد شهر رمضان مباشرة ،لتحديد موقفه مع
شركة سينرجي ،خاصة أن هناك اتفاقا بينهما على
تقديم فيلم ومسلسل درامي.
طــارق يرغب في تحديد موقف نهائي بالنسبة له
خــال الـفـتــرة الـحــالـيــة ،خــاصــة أنــه يغيب عــن السباق
الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

تستعد دور العرض السينمائية في مصر خالل األيام القليلة المقبلة الستقبال أقوى موسم سينمائي خالل
عبر تنافس خمسة أفالم ،هي األعلى من حيث التكلفة اإلنتاجية ،مما ينبئ بمنافسة شرسة خالل
السنوات الماضية ً
حققوا إيرادات غير متوقعة
الموسم األعلى إيرادا طوال العام ،ويوجد في هذا الموسم عدد من النجوم الذين ً
خالل الفترة الماضية ،باإلضافة إلى عدد ممن يحاولون العودة لتصدر الشباك مجددا.
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة مـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـجـ ــم أحـ ـ ـم ـ ــد عــز
وفيلمه (الـمـمــر) ،ال ــذي يناقش فترة
حرب االستنزاف بين مصر والكيان
ال ـص ـه ـي ــون ــي وتـ ـضـ ـحـ ـي ــات ال ـج ـيــش
ال ـم ـصــري ،وخــاصــة ق ــوات الصاعقة
الـمـصــريــة ،وي ـعــد الـفـيـلــم هــو األعـلــى
تكلفة فــي تــاريــخ السينما المصرية
وا لـعــر بـيــة ،إذ تخطت تكلفته حاجز
 100م ـل ـيــون ج ـن ـيــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
بعض التدعيمات اللوجيستية من
القوات المسلحة المصرية من معدات
وأسلحة وجنود مما يدخل التكلفة
في حيز  120مليونا ،ويراهن صناع
الفيلم على تحطيم أي ر قــم قياسي
سابق.
وي ـش ــارك فــي بـطــولــة الـفـيـلــم إيــاد
نـ ـص ــار وأحـ ـم ــد رزق وم ـح ـم ــد ف ــراج
وأم ـيــر ص ــاح الــديــن وه ـنــد صـبــري،
ومن إخــراج شريف عرفة ،كانت آخر
أعمال الفنان أحمد عز فيلم "الخلية"
ال ــذي حقق  60مليونا وقــت عرضه،
وتـ ـح ــدث ع ــن بـ ـط ــوالت ال ـش ــرط ــة فــي
مواجهة اإلرهاب.
ويــدخــل الـفـنــان أمـيــر ك ــرارة بشكل
جــديــد هــذا الـمــوســم مــن خــال فيلمه
ال ـجــديــد "ك ــازاب ــان ـك ــا" مـنـتـشـيــا بعد
ت ـح ـق ـيــق ف ـي ـل ـمــه األول وال ــوحـ ـي ــد لــه

أخبار النجوم

طارق لطفي
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"حرب كرموز" أكثر من  60مليونا في
مفاجأة كبيرة لكل صناع السينما،
ويـجـســد ك ــرارة خ ــال أح ــداث الفيلم
الجديد دور أحــد القراصنة ،ويدخل
في صــراع مع قراصنة آخرين وسط
منافسات على البر والبحر ،وصور
الفيلم بين الـمــدن المصرية وبعض
الـ ـم ــدن ال ـم ـغ ــرب ـي ــة ،وخ ــاص ــة مــديـنــة
كازابالنكا.
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم ع ــدد
كبير من النجوم ،وقام المنتج وليد
منصور بإنفاق  35مليونا على الفيلم
ال ـجــديــد ،والـ ــذي ي ـشــارك فـيــه الـفـنــان
عمرو عبدالجليل الذي يعود للسينما
من جديد ،باإلضافة إلى الفنان إياد
نصار والفنانة غادة عادل ومحمود
البزاوي وجيهان خليل وأحمد داش،
وم ــن إخـ ــراج بيتر مـيـمــي ،واسـتـعــان
طاقم العمل بالفنان التركي الشخير
خــالــد إرجنتش ال ــذي قــدم المسلسل
الشهير حريم السلطان.

يستذكر أهل الكويت بكل أسى وحزن الراحلة الفنانة مريم الغضبان
في الذكرى الـ  15لرحيلها التي تصادف اليوم ،إذ رحلت بعد مسيرة
حافلة بالعطاء واإلنجاز على المستوى الفني.
وتعد الــراحـلــة الغضبان أو كما عرفت ب ـ "حـبــابــة" بين جمهورها
الكويتي والخليجي والعربي من الجيل المؤسس للحركة المسرحية
في الكويت في بداية الستينيات من القرن الماضي ،إذ وقفت إلى جانب
الفنانة مريم الصالح كأول سيدتين كويتيتين على خشبة المسرح.
ولدت مريم غضبان السيد محمود الرزوقي في  20نوفمبر 1948
فــي حــي المطبة وعملت فــي بــدايــة حياتها ممرضة فــي مستوصف
الدسمة عام  1959وحصلت على الثانوية العامة عام  1968ثم دبلوم
معهد التمريض وهي أحد أعضاء مؤسسي جمعية الفنانين الكويتية.
تزوجت عام  1966من الفنان مكي القالف ولديها منه خمسة أبناء
هم عبدالقادر ومنال ومها وعبدالعزيز وعبدالوهاب.
ظ ـهــرت مــوهـبـتـهــا الـفـنـيــة ف ــي وق ــت مـبـكــر إذ مـثـلــت ف ــي منتصف
الخمسينيات وهي طالبة بالمدرسة في مسرحية (الطاعة) وكان أول
عمل فني لها كممثلة محترفة في مسرحية (صقر قريش) في الموسم
المسرحي  1960/1961وهــي من تأليف محمود تيمور وإخــراج زكي
طليمات وفي عام  1964حصلت على دورة مسارح بالقاهرة.
انضمت لفرقة مسرح الخليج العربي في  28نوفمبر  1967وهي تعد
ً
أحد مؤسسي الفرقة ،وهي أيضا من مؤسسي فرقة المسرح الشعبي،
وقــدمــت مــع المسرح الكويتي (صــاحــي وأربعين نايمين) و(أبوسند
في باريس) كما شاركت في مسرحية (على جناح التبريزي وتابعه
قفه) التي مثلت الحركة المسرحية الكويتية في مهرجان أيام دمشق
المسرحية عام  1975وقامت بجولة بعد ذلك في عام  1976في تونس
والمغرب والقاهرة.
واس ـت ـمــر ع ـطــاؤهــا بـعــد تـحــريــر ال ـكــويــت حـيــث ش ــارك ــت ف ــي ثــاث
مسرحيات من إخراج الفنان عبدالعزيز المسلم وهي (عاصفة الصحراء)
و(عبيد في التجنيد) و(خمسة وخميسة) كما شاركت في عدد كبير من
المسلسالت التلفزيونية واإلذاعية.
وفي يوم  3يونيو  2004توقف صوت (حبابة) ولكن أعمالها التي
من خاللها عرفها الجمهور الكويتي والخليجي والعربي ستبقيها
في دنيا الخلود.
(كونا)

أعمال أكرم حسني متوقفة

سبع البرمبة
األزمــات من البداية فإنه في النهاية
استقر على الفنان عمرو سعد ،وكان
مــرشـحــا لــه فــي ال ـبــدايــة أم ـيــر ك ــرارة،
ثم محمد رمـضــان ،وكذلك تم تغيير
المخرجين حتى استقر على المخرج
رؤوف عبدالعزيز ،ويشارك في العمل
كل من روبي ومحمد لطفي ومحمود
ع ـبــدال ـم ـغ ـنــي ورامـ ـ ـ ــز أم ـ ـيـ ــر ،وك ــان ــت
المفاجأة الكبيرة التي قدمها السبكي
للجمهور االستعانة بالبطل العالمي
مايك تايسون ،والنجم الشهير بالقوة
الشديدة هافثور يوليوس بيورنسون،
ويراهن صناع العمل على تغيير شكل
األكشن في مصر من خالل هذا العمل.

الكوميديا حاضرة
وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع الـ ـعـ ـي ــد وأجـ ـ ـ ــواء
ال ـس ـي ـن ـمــا فـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ك ــان
للكوميديا حظ كبير أيضا من خالل
فيلم "محمد حسين" ،من بطولة النجم
الكوميدي الشهير محمد سعد ،الذي
ي ـع ــود ب ـعــد غ ـي ــاب ع ــن ت ـقــديــم أف ــام
ال ـكــوم ـيــديــا ال ـش ـه ـيــرة ،وه ـ ــذه ال ـمــرة
يقدمه المنتج أحمد السبكي بشكل
جديد من خالل فيلم يمزج الكوميديا
و"الكاراكتر" الذي يجيده محمد سعد
باألحداث الجادة من خالل شخصية
ســائــق خ ــاص يـتـعــرض ألزمـ ــة ،ويتم

اتـهــامــه بقتل الـفـنــان سمير صـبــري،
مما يدفعه إلى البحث عن البراءة في
كل مكان ،وتم تأجيل الفيلم من موسم
رأس السنة حتى العيد ،ويشارك في
الـبـطــولــة سـمـيــر ص ـبــري وم ــي سليم
وويزو ومحمد ثروت وبيومي فؤاد.
وي ـقــدم الـفـنــان رام ــز ج ــال تجربة
كــوم ـيــديــة ج ــدي ــدة م ــن خـ ــال فيلمه
ال ـجــديــد وال ـم ــؤج ــل م ــن رأس الـسـنــة
ب ــاس ــم "س ـب ــع ال ـب ــرم ـب ــة" ،ف ــي تـجــربــة
ج ــدي ــدة م ــع ال ـم ـخــرج مـحـمــود كــريــم،
ا لــذي حقق معه نجاحا كبيرا خالل
فيلمه السابق "رغدة متوحشة" ،الذي
أعاد رامز لإليرادات العالية مرة أخرى
بعد أن أخفق في أفالمه األخيرة.
ويشارك في الفيلم الجديد جميلة
ع ــوض ون ـ ــور ق ـ ــدري وم ـح ـمــد ث ــروت
وم ـه ــا أبـ ــوعـ ــوف وع ـ ــدد م ــن ضـيــوف
الشرف مثل أمير كرارة وياسر جالل
وأحمد السقا ،ويسعى رامز الستغالل
نجاحه في برنامجه المعروض حاليا
"رام ـ ــز ف ــي الـ ـش ــال" م ــن أج ــل تــرويــج
الفيلم الجديد.

أكرم حسني
يواجه الفنان الشاب أكــرم حسني أزمــات متالحقة
خالل الفترة الحالية ،جعلت مشاريعه الجديدة تتوقف
بشكل كامل ،رغــم النجاح الــذي حققه في آخــر أعماله
الدرامية "الوصية" الذي عرض العام الماضي.
وتــوق ـفــت تـحـضـيــرات فـيـلــم أك ــرم مــع الـمـنـتــج ولـيــد
منصور ،من خالل فيلم "األوضة الضلمة الصغيرة" ،كما
لم يتم حسم مصير مشروعه الدرامي الذي كان يفترض
أن يشارك به في السباق الرمضاني الماضي ،وتوقف
قبل التصوير ألسباب تسويقية ،بينما يسعى الستغالل
عالقاته بمسؤولي عدد من القنوات العربية لتسويق
المسلسل والتواجد من خالله في .2020

تامر حسني يطلب عرض فيلمه الجديد
طلب الفنان تامر حسني من الشركة المنتجة لفيلمه
"كل سنة وانت طيب" اتخاذ موقف حاسم بشأن الفيلم
الــذي ال يــزال يــواجــه مشكالت رقابية وإنتاجية ،رغم
تصوير الجزء الرئيسي من أحداثه في لبنان.
تــامــر يــرغــب فــي المنافسة بالفيلم فــي مــوســم عيد
األضحى المقبل ،خاصة أن العمل جاهز بالفعل ،وال
يتبقى في تصويره اال نحو  3أسابيع.
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رحيل عمالق التمثيل بعد قراءة مشهد الموت في فيلم «أيوب»
ً
ً
تتابعت الذكريات مع الفنان محمود المليجي كشريط سينمائي حافل باإلثارة ،ولقطات ال تنسى في نظاما صارما داخل القفص الذهبي ،وتصدت لزواجه السري مرتين ،وجمعتهما خيوط درامية
حكايته مع التمثيل .في الحلقة السابقة ،تحدثنا عن حكاية ّ
تعرفه إلى ًالفنانة علوية جميل ،وكيف متشابكة ،وقصة نجاح ألطول زواج عرفه الوسط الفني.
صارت رفيقة عمره على الشاشة والحياة ،وقامت بدور الزوجة واألم معا ،وفرضت «المرأة الحديد»
القاهرة -أحمد الجمال

زوج علوية
جميل
يختفي في
المطبخ مع
«المكرونة
بالباشميل»

«البروفيسور»
يطارد محمد
صبحي
في «انتهى
الدرس يا
غبي»

ف ـ ــي غ ـ ـمـ ــار ت ـج ــرب ـت ــه ال ـف ـن ـي ــة،
بحث محمود المليجي عن نقطة
ض ـع ـف ــه ،ووج ـ ــد أنـ ـه ــا ال ـت ــواض ــع
الزائد ،وتحمل أعباء اآلخرين من
دون تعب ،وتناغمت مع شعوره
بالقوة في أداء عمله كما ينبغي،
وهـ ــذا س ــر ال ـن ـجــاح لـمـمـثــل فــائــق
ً
الموهبة ،واألكثر تأثيرا في حياة
أجيال من الفنانين ،ال سيما في
مقتبل حياتهم ا لـفـنـيــة ،وتحوله
إل ــى أيـقــونــة فــريــدة عـلــى المسرح
والشاشة ،ويخشى كبار النجوم
الوقوف أمامه.
كان المليجبي يعلم أن قانون
الـسـيـنـمــا ال يـتـيــح ل ــه الـكـثـيــر من
األدوار ال ـج ـي ــدة ،ل ـك ـنــه ل ــم يحب
الـ ـبـ ـط ــال ــة ،والـ ـجـ ـل ــوس فـ ــي بـيـتــه
ً
ً
لينتظر دورا فارقا مثل «الباشا»
في «غــروب وشــروق» مع المخرج
ك ـم ــال ال ـش ـي ــخ ،أو ال ـف ــاح محمد
أبــوســوي ـلــم ف ــي «األرض» ،1970
للمخرج يوسف شاهين .والمفارقة
أن ــه ق ــام بـ ــدور «ال ـب ــاش ــا» ال ـظــالــم،
عندما َّ
تحولت رواية عبدالرحمن
ال ـش ــرق ــاوي إل ــى مـسـلـســل إذاع ــي،
أخــرجــه مصطفى صــادق وشــارك
في بطولته محمد الطوخي الذي
أدى دور «أب ــوس ــوي ـل ــم» وح ـمــدي
غ ـي ــث وص ـ ــاح م ـن ـص ــور ول ـب ـنــى
عبدالعزيز.
وظ ـ ــل الـ ـمـ ـس ــرح االب ـ ـ ــن األك ـب ــر
فــي حـيــاة المليجي ،وك ــان يؤجل
ارتباطاته السينمائية من أجله،
وشهدت كواليسه دراما موازية لما
قدمه على خشبة مسرح «المدرسة
الخديوية» وفرق «فاطمة رشدي»
و{رمسيس» و{إسماعيل ياسين»،
ل ـكــل م ـن ـهــا ح ـك ــاي ــات وم ــواق ــف ال
تقل إثــارة عن «عطيل» و{هاملت»
و{تــاجــر البندقية» و{الكونت دي
مونت كريستو» وشكلت لحظات
فارقة في حياته الخاصة.
ف ــي ك ــوال ـي ــس ال ـم ـس ــرح ،شـهــد
النقاد بموهبته المتفردة ،وبكى
عندما علم بــوفــاة والــدتــه ،وطــرق
الحب قلبه ليتزوج من رفيقة عمره
الفنانة علوية جميل ،والتقى ألول
مرة بصديقه في الحياة وغريمه
على الشاشة الفنان فريد شوقي،
وتـتـلـمــذت عـلــى يــديــه أج ـي ــال من
الممثلين ،وال يزال بعضهم يتذكر
مواقفه معهم ،ومن بينهم الفنان
محمد صبحي ،عندما أسند إليه
المخرج السيد راضي أول بطولة
مسرحية «انتهى الدرس يا غبي»
 1975تأليف لينين الرملي ،ليقف
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـع ـمــاق ـيــن مـحـمــود
الـمـلـيـجــي وتــوف ـيــق ال ــدق ــن ،وكــان
اسماهما كافيين إلقبال الجمهور،
وتعليق الفتة «كامل العدد».

المسرحية األخيرة
تعد مسرحية «انـتـهــى الــدرس
ي ــا غ ـب ــي» آخـ ــر ظ ـه ــور لـلـمـلـيـجــي
ع ـ ـلـ ــى خـ ـشـ ـب ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ــرح ،وق ـ ــام
بـ ــدور «ال ـب ــروف ـس ــور ف ــري ــد» ال ــذي
يتمكن مــن إج ــراء جــراحــة للشاب
ً
سطوحي المتخلف عقليا (محمد
صبحي) ليزيد مــن نسبة ذكائه،
ً
ول ـك ـنــه يـنـتـكــس م ـ ـجـ ــددا ،وت ـقــوم
المعلمة نبيلة (هناء الشوربجي)
بتأهيله من خالل بعض الدروس
التعليمية .و ف ــي ا لـنـهــا يــة يعتذر
البروفسور عن خطئه لسطوحي،
ويؤكد أن المحبة والعلم يشكالن
األسلوب الصحيح لالرتقاء بذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ،ول ـيــس
تحويلهم إلى حقول تجارب.

وقال البحر
ً
تـ ـ ـ ـ ـ ــرك الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي رص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدا
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات وال ـ ـس ـ ـهـ ــرات
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الكرسي الذي كان يجلس عليه المليجي قبل وفاته بلحظات

المليجي
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ،رغـ ـ ـ ــم ان ـ ـت ـ ـقـ ــاده
اإلم ـ ـك ـ ــان ـ ــات ال ـ ـم ـ ـح ـ ــدودة داخ ـ ــل
االسـ ـت ــودي ــو خـ ــال الـسـتـيـنـيــات،
والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ألك ـ ـث ـ ــر م ـ ــن س ـب ــع
سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـتـ ـصـ ـل ــة ،مـ ـ ــا ت ـس ـبــب
ف ــي إرهـ ــاقـ ــه ال ـش ــدي ــد ع ـل ــى م ــدار
عشرات األعمال التي شارك فيها،
وتعرضه لمواقف محرجة ،لكنه
ك ــان يـتــذكــرهــا كـجــزء مــن متاعب
مهنته ،ولن يشعر بها الجمهور،
الذي يرسم صورة خيالية للفنان
وحياته المرهفة.
وتـ ـع ــرض «الـ ـش ــري ــر» ل ـمــوقــف
ل ــم ي ـن ـ َـس ــه ف ــي إح ـ ــدى ال ـس ـه ــرات
الدرامية نهاية الستينيات ،حين
أصر المخرج على تصوير بعض
ال ـم ـشــاهــد ف ــي ي ــوم واح ـ ــد .ب ــدأت
ال ـم ـع ــان ــاة ف ــي ال ـم ـش ـهــد األخ ـي ــر،
وتـ ـطـ ـل ــب وقـ ــوفـ ــه فـ ــي ال ـم ـح ـك ـمــة
للدفاع عن أحد المتهمين ،وكانت
كـشــافــات اإلضـ ــاء ة تنبعث منها
حرارة شديدة ،وتصبب منه عرق
غزير ،وفوجئ أن شاربه المستعار
يلتصق بأصابعه ،وزميله الواقف
أمــامــه يـبـتـســم .لـكـنــه عــالــج األمــر
باحترافية ،وأكمل التمثيل وهو
يضع يده على الشارب المخلوع،
كي ال يضطر إلى إعادة التصوير.
والمفارقه أنه تلقى اإلعجاب من
بعض جمهوره على هذا المشهد.
وت ـ ـت ـ ــاب ـ ـع ـ ــت رحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــاق
ال ـت ـم ـث ـيــل ل ـت ـق ـتــرب م ــن الـمـحـطــة
األخيرة ،ويشارك في الجزء األول
م ــن م ـس ـل ـســل «أب ـ ـ ــواب ال ـمــدي ـنــة»
ع ــام  ،1981لـلـكــاتــب أســامــة أنــور
ع ـك ــاش ــة والـ ـمـ ـخ ــرج ف ـخ ــر ال ــدي ــن
صالح .تدور أحداثه حول بعض
ال ــواف ــدي ــن م ــن إح ــدى
القرى إلى القاهرة،
ويسكنون في أحد
األحـيــاء الشعبية،
ويتصدون ألطماع
المعلم سيد الفولي
(م ـح ـم ــود الـمـلـيـجــي)
ومـ ـح ــاولـ ـت ــه
طــرد السكان
من منازلهم،
إلقـ ـ ــامـ ـ ــة أبـ ـ ـ ـ ــراج
سكنية.
وتكرر لقاء
الـمـلـيـجــي مع
درام ـ ــا أســامــة
أنـ ـ ـ ــور عـ ـك ــاش ــة،
ف ــي مـسـلـســل «وق ـ ــال الـبـحــر»
 1982إخ ــراج محمد فــاضــل،

ً
ليرتدي قناع الشر مجددا ،ويجسد
شخصية «مصطفى القرش» الذي
يستغل الصيادين البسطاء ،على
خ ـل ـف ـيــة الـ ـتـ ـح ــوالت الـ ـت ــي طـ ــرأت
عـ ـل ــى ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ـم ـ ـصـ ــري فــي
السبعينيات .شــارك في البطولة
ك ــل م ــن ع ــزت ال ـعــاي ـلــي ،وجـمـيــل
راتـ ـ ـ ــب ،وف ـ ـ ـ ــردوس ع ـبــدال ـح ـم ـيــد،
وص ــاح الـسـعــدنــي ،وأمـيـنــة رزق،
وسامي مغاوري.

المسلسل األخير
في آخر ظهور تلفزيوني،
أدى المليجي دور «اسابير
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري» ف ـ ـ ــي م ـس ـل ـس ــل
«ع ـم ــرو ب ــن الـ ـع ــاص» ،1983
للمخرج عادل صادق وقصة
ط ـ ـ ــه شـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــي ،وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ــي
البطولة مجدي وهبة وأحمد
مـ ـظـ ـه ــر وش ـ ـ ـكـ ـ ــري سـ ــرحـ ــان
ويـحـيــى شــاهـيــن ،وإبــراهـيــم
خ ــان وال ـط ـفــل أح ـمــد عــاطــف
ً
(المخرج السينمائي حاليا)،
وتــدور أحــداثــه حــول السيرة
الذاتية للصحابي عمرو بن
العاص.

أسامة أنور
عكاشة
يواجه «سيد
الفولي»
على «أبواب
المدينة»

سأعود بال دموع
فــي الـسـيـنـمــا ،ت ـســارع اإلي ـقــاع
ً
للنجم ذي السبعين عاما ،وشارك
الـمـلـيـجــي خ ــال ال ـع ــام  1981في
س ـتــة أفـ ــام دف ـع ــة واحـ ـ ــدة ،وه ــي:
«س ـ ــأع ـ ــود بـ ــا دم ـ ـ ــوع» ل ـل ـم ـخــرج
تيسير عبود ،و{العرافة» للمخرج

ع ــاط ــف س ــال ــم وبـ ـط ــول ــة كـ ــل مــن
مديحة كامل وعمر خورشيد
ومــديـحــة ي ـســري ،و{مـســافــر
بـ ـ ــا طـ ـ ــريـ ـ ــق» إخ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـلــي
عبدالخالق وبطولة كــل من
م ـح ـمــود ي ــاس ـي ــن وم ــاج ــدة
الخطيب ،و{اإلنسان يعيش
مرة واحــدة» إخــراج سيمون
صالح ،و{ليلة شتاء دافئة»
للمخرج أحـمــد ف ــؤاد ،وهما
ب ـطــولــة ع ـ ــادل إم ـ ــام وي ـس ــرا،
و{ص ـ ـ ــراع الـ ـعـ ـش ــاق» إخـ ــراج
ي ـح ـي ــى الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،وب ـط ــول ــة
سهير رمزي وحسين فهمي
وشكري سرحان.
وي ـعــد فـيـلــم «س ــأع ــود بال
دم ــوع» ،آخــر لقاء جمع بين
المليجي ورشدي أباظة على
الشاشة ،ومن خالل معالجة
سينمائية لمسرحية «زيارة
الـ ـسـ ـي ــد ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز» ل ـل ـكــاتــب
الـ ـ ـس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــري ف ـ ــري ـ ــدري ـ ــش
دوري ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــات ،ح ـ ـ ــول ج ــاب ــر
(أبــاظــة) وجمعة (المليجي)
وهـ ـم ــا عـ ــامـ ــان فـ ــي مـصـنــع
نسيج ،تتعرض صداقتهما
الخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار صـ ـ ـع ـ ــب عـ ـن ــدم ــا
يـتـخـلــى م ـح ـمــود اب ــن جــابــر
(مـصـطـفــى فـهـمــي) ع ــن هند
اب ـنــة جمعة (مــديـحــة كــامــل)
ويزوجه والده من فتاة ثرية.
وت ـخ ـت ـفــي ه ـنــد م ــن ال ـقــريــة،
وتـعــود بعد سـنــوات بعدما
أصبحت سيدة أعمال ،وتقرر
االنتقام من الجميع.

رحلة عيون
أن ـ ـهـ ــى ع ـ ـمـ ــاق ال ـت ـم ـث ـيــل
مشواره مع المخرج يوسف
شاهين ،والذي بدأ عام 1950
بـ ــدور تــاجــر الـمــوبـيـلـيــا في
«بــابــا أم ـيــن» وان ـت ـهــى بــدور
المحامي «شكري مراد» والد
الشاب يحيى الحالم بالسفر
إلى أميركا لدراسة اإلخــراج
السينمائي فــي «إسكندرية
ل ـ ـ ـيـ ـ ــه»  ،1979و{ ح ـ ـ ــدو ت ـ ـ ــة
مصرية» عام  ،1982وتروي
الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة ل ـل ـم ـخــرج
فـ ــي م ــوطـ ـن ــه اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة،
م ـ ـنـ ــذ فـ ـ ـت ـ ــرة األربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
الثانية حتى السبعينيات.
واستكمل شاهين أحداثها
بعد رحيل المليجي «األب»
فـ ـ ـ ــي «اسـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ـ ـ ــة ك ـ ـمـ ــان
وكمان»  ،1990و{اسكندرية
نيويورك» .2004

و فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــام ،1983
ش ــارك المليجي فــي الفيلم
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي «رح ـ ـلـ ــة ع ـي ــون»
للمخرج نور هاشم ،وتمثيل
كــل مــن ص ــاح اب ــن الـبــاديــة،
وسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة األل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــي ،وآم ـ ـ ـ ــال
الـ ـمـ ـص ــري ،ون ـ ـجـ ــوى ف ـ ــؤاد،
وم ـح ـمــد ع ـلــي عـبــدالـحـمـيــد،
وال ـم ـطــرب الـتــونـســي لطفي
بوشناق.
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور أح ـ ـ ـ ـ ــداث ـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ــول
شابين مــن ال ـســودان يفدان
إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وي ـك ــاف ـح ــان
أثناء دراستهما الجامعية،
ويتعرف أحدهما إلى زميلته
في الجامعة ،ويتقدم للزواج
مـ ـنـ ـه ــا ،ويـ ـ ـب ـ ــارك األه ـ ـ ــل مــن
ال ـب ـلــديــن زواجـ ـهـ ـم ــا ،بينما
الثاني يهوى الغناء ،ولكنه
ينجرف إلى طريق االنحراف.
وكانت هذه األفالم بمنزلة
إطـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل الـ ـنـ ـه ــاي ــة
لعمالق التمثيل ،يــودع بها
جـمـهــوره ،ويـصــل إلــى ذروة
ال ـت ــأل ــق ف ــي أدوار مـتـبــايـنــة
بين الخير وا ل ـشــر ،ويلتقي
بأجيال الشباب ،آنذاك ،مثل
مـ ـحـ ـم ــود يـ ــاس ـ ـيـ ــن ،وع ـ ـ ــادل
إمام ،ويسرا ،وسهير رمزي،
وي ـم ـن ــح حـ ـض ــوره ال ـســاحــر
ً
بهجة على الشاشة ،ودروسا
ف ـ ــي ف ـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ال يـمـكــن
محوها مــن ذاك ــرة ووج ــدان
المشاهد العربي.

مواظب على الصالة
َّ
كرس المليجي حياته لفنه
وأسرته ،وعاش أجمل األيام
فــي رحـلــة عـمــره مــع الفنانة
علوية جميل ،والتي امتدت
ً
نحو  44عاما ،وخاللها كانت
الزوجة القوية واألم الحنون.
قـبــل ذل ــك ،وبـعــد فـتــرة من
الــزواج كــان األطباء أخبروه
بــأنــه ال يستطيع اإلن ـجــاب،
وكــان لديها ثالثة أبـنــاء من
زوجها األول ،فتعامل معهم
كأبنائه ،ال سيما «إيــزيــس»
التي كانت قريبة منه ،وبعد
زواجها تعلق بطفلها يسري
وكان يصطحبه معه في كل
مكان ،وحرص على أن تلتقي
ً
األسرة أسبوعيا ،وكانت هذه
الـلـقــاء ات مــن أسعد لحظات
حياته ،وفيها كانت تنطلق
ضحكاته المجلجلة.
ً
كانت أدوار الشر نقيضا
لـ ـ ــذاتـ ـ ــه ،وطـ ـيـ ـبـ ـت ــه الـ ـ ــزائـ ـ ــدة
وتدينه ،وحرصه على قراء ة
القرآن والمواظبة على صالة
ال ـج ـم ـعــة فـ ــي م ـس ـجــد «بـ ــاب
اللوق» (وسط القاهرة) ،ومعه
صــديـقــه الـفـنــان عبدالمنعم
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم .ك ــذل ــك لـ ــم ُي ـع ــرف
عنه السهر في أماكن اللهو،
م ـثــل ب ـعــض زم ــائ ــه ،وظـلــت
ع ــاق ـت ــه وط ـ ـيـ ــدة بــأش ـقــائــه،
ً
وكان يزورهم حامال الهدايا،
حـتــى أن ــه بـعــد وف ــاة شقيقه
حسن المليجي احتضن ابنه
إيـهــاب الــذي ســار على درب
ً
ع ـم ــه ،وأص ـب ــح م ـخــرجــا في
التلفزيون المصري.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــارعـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد

ف ــي ح ـيــاة عــاشــق الـتـمـثـيــل،
لتتوقف الـكــامـيــرا إزاء بــاب
شـ ــرك ـ ـتـ ــه «الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم ال ـف ـض ــي
لـ ـ ــإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي»
والـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة لـ ـش ــرك ــة «م ـل ــك
الترسو» فريد شوقي بشارع
شــريــف ف ــي وس ــط ال ـقــاهــرة،
ولقاء اته بأصدقائه المخرج
كـ ـم ــال الـ ـشـ ـي ــخ وال ـم ــون ـت ـي ــر
س ـع ـي ــد الـ ـشـ ـي ــخ والـ ـمـ ـخ ــرج
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد زك ـ ــي
والـمـمـثــل عـبــدالـلــه الحفني،
ووق ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـط ـ ـبـ ــخ
لتحضير صينية «المكرونة
بالباشميل» والـجـلــوس مع
رفـيـقــة عـمــره عـلــويــة جميل،
وغيابه المفاجئ.

المشهد األخير
بعد سنوات من أول لقاء
بينهما ف ــي فـيـلــم «م ــن أجــل
ام ــرأة»  1959للمخرج كمال
الشيخ ،عــاد النجم العالمي
عمر الشريف ليلتقي عمالق
الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل خـ ـ ـ ــال تـ ـص ــوي ــر
«أي ـ ـ ـ ـ ــوب» ع ـ ــن قـ ـص ــة نـجـيــب
م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ ،وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج ه ــان ــي
ال ش ـيــن .جمعتهما مشاهد
موازية في الكواليس ،وقال
الـمـلـيـجــي« :ي ــا أخ ــي الحياة
ً
دي غــري ـبــة ج ـ ـ ــدا ...اإلن ـســان
ينام ويصحى كل يوم» .فقال
له الشريف« :إيه يا محمود...
خ ــاص؟» .لكن المليجي لم
يجبه ،ليكتشف الجميع أنه
ف ــارق الـحـيــاة ،وودع الدنيا
ف ـ ــي  6ي ــو نـ ـي ــو  ،1983فــي
المكان الذي عشقه وأمضى
فيه سنوات طويلة من عمره،
لتنتهي رحلته مع الفن التي
ً
دامت أكثر من  50عاما.
سـقــط ال ـع ـمــاق إث ــر نــوبــة
ق ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة مـ ـ ـف ـ ــاجـ ـ ـئ ـ ــة ،وكـ ـ ـ ــان
يمسك فنجان قهوته ،أثناء
ً
جلوسه على كــر ســي متكئا
ع ـلــى ط ــاول ــة الـ ـب ــروف ــات مع
عـ ـم ــر ال ـ ـشـ ــريـ ــف والـ ـمـ ـخ ــرج
هاني الشين ،والمفارقة أنه
ك ــان ي ـقــرأ مـشـهــد وف ــات ــه في
الفيلم ،وفـجــأة انكفأ رأســه،
وصـ ــرخ ال ـشــريــف« :م ــال ــك يا
محمود؟» ،وعقدت الصدمة
لسانه ،بينما انهمرت دموع
وصـ ـ ــرخـ ـ ــات الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
االستوديو.
تلقت رفيقة عمره علوية
جميل خبر رحيلة مــن دون
أن تـنـطــق ب ـك ـل ـمــة .تـحـجــرت
الدموع في عينيها ،ولزمت
الـصـمــت خ ــال أيـ ــام ال ـع ــزاء.
ظل الحزن يعتصر جسدها
الواهن ،وراحت تتذكر أيامها
مع حبيب العمر فبدت رحلة
األربــع وأربعين سنة كأنها
لقطة خاطفة ،منذ أول لقاء
بينهما في كواليس مسرح
رمسيس وزواجهما في عام
 ،1939ح ـتــى ل ـح ـظــة ر ح ـيــل
أغ ـل ــى إنـ ـس ــان ف ــي حـيــاتـهــا،
ل ـت ـع ـيــش ع ـل ــى ذك ـ ـ ــراه حـتــى
وف ــات ـه ــا عـ ــام  ،1994ويـظــل
ً
حاضرا في ذاكــرة أصدقائه
ومحبيه وجمهوره العاشق
لفنه وإبداعه المتفرد.

األمم المتحدة تمنح
المليجي درع
«األب القدوة»

لم يكن محمود المليجي سحابة عابرة
ف ــي فـ ـض ــاء الـ ـف ــن ،ب ــل إن حـ ـض ــوره ام ـتــد
حتى بعد الغياب ،ونال تكريمات محلية
ودولية .وفي العام َّ ،2010
كرمه مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي بإطالق اسمه
مع الفنانة أمينة رزق على الدورة الرابعة
ً
والثالثين ،تقديرا لعطائهما المتفرد في
مجال التمثيل.
ً
سجل النجم رصيدا يعادل ثلث اإلنتاج
السينمائي ،ول ــم يـصــل إل ــى ه ــذا المعدل
أي ممثل من جيله ،وانفرد بأكثر من 700
فـيـلــم ،و 320مـســرحـيــة ،وع ـشــرات األدوار
في الدراما اإلذاعية والتلفزيونية ،ليكون
ً
الممثل األكثر تأثيرا في تاريخ السينما
العربية.
وف ــي ال ـعــام ال ـمــاضــي ( ،)2018اتجهت
أنظار منظمة األمــم المتحدة للفنون إلى
عمالق التمثيل ،ومنحت درع «األب القدوة»
السم الفنان محمود المليجي ،وتسلمته

اإلعالمية نجوى إبراهيم التي جسدت دور
ابنته في فيلم «األرض»  ،1970وذلــك في
إطــار احتفال المنظمة بعيد األب ،للمرة
الثالثة على التوالي.
وسـ ـب ــق ل ـل ـم ـل ـي ـجــي أن ن ـ ــال ت ـكــري ـمــات
وجوائز عدة في حياته ،من بينها وسام
العلوم والفنون عــام  ،1964الــذي تسلمه
مــن الــرئـيــس الــراحــل جـمــال عـبــدالـنــاصــر.
وفي العام نفسه نال وسام األرز من لبنان
عن مجمل أعماله الفنية ،وفي العام 1970
فاز بالجائزة األولى للتمثيل عن دوره في
فيلم «األرض» ،وفــي  1972حصد جائزة
الدولة التشجيعية في التمثيل ،وفي عيد
الـفــن  1977كـ َّـرمــه الرئيس الــراحــل محمد
أنــور الـســادات ومنحه شهادة تقدير عن
ً
عـطــائــه الـمـتـمـيــز ،فـضــا عــن أن ال ـســادات
ً
عينه عضوا في مجلس الشورى ،ليصبح
ً
أول ممثل يحجز لنفسه مقعدا تحت قبة
البرلمان المصري.

جنازة المليجي  7يونيو 1983
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التوهج
تسحبك إليها ،ولوال الفن الذي كان بمنزلة «طوق النجاة» لما تمكن من تجاوز
تزوج أحمد زكي من الفنانة هالة فؤاد ،بعد قصة حب كبيرة ربطت بينهما،
وأنجبا ابنهما هيثم ،إال أن الخالفات والعناد والمكابرة كتبت نهاية أجمل قصة تلك الفترة الشديدة القسوة ،كما راح يصفها ،مشددا على أن الفن كان دوما
حب .على الجانب اآلخر كان أحمد زكي محظوظا بظهور تيار سينمائي جديد ،هو «المنقذ» ،وليس فقط مهنته التي اختارها بوعي وإصرار ،أو هوايته التي
آمن بموهبته وكان حصانها الرابح ،واستطاع معه أن يكسر الحصار المغلق يعشقها.
قال الراحل أحمد زكي في أحد الحوارات :رحت أمضي حياتي مثل أي إنسان
على فتيان الشاشة األوائل.
عادي ،ألتقي به ثم «أفسح في فسحني» ،أضع وقتي تحت أمره ،أعود إلى البيت
تحطمت األحالم بعد انفصاله عن هالة ،قتلته الوحدة وتسرب له اليأس
واإلحباط ،وكثير من القلق ،وكلها أحاسيس مثل «الرمال الناعمة» سرعان ما أقرأ سيناريو ،تقتلني الوحدة ،فأهرب منها للفن ،فأنا ال أعرف في الحياة غيره،
القاهرة  -هبة الله يوسف

التمثيل كان
دائمًا «طوق
النجاة»
و«املنقذ»
من الوحدة
واليأس
واإلحباط

هجر البيوت
للفنادق بعد
أن وجد فيها
«الونس»
واالستقرار

ك ــان ــت الـ ـفـ ـن ــادق امل ـ ـ ــاذ الـ ــذي
وج ــد فـيــه الـفـتــى األس ـمــر األم ــان
وال ــراح ــة ،مــا يفسر مل ــاذا امـتــدت
إقامته بها ما يقرب من  20عاما،
تخللها ع ــام واح ــد فـقــط ق ــرر أن
يعيش بالفعل في شقته ،ولكنه
فـشــل وع ــاد م ــرة أخ ــرى للفندق،
رغ ــم أن مـهـنــدســة الــدي ـكــور التي
ع ـه ــد ل ـه ــا م ـه ـم ــة إع ـ ـ ـ ــادة ضـبــط
إيقاع املنزل ،بما يوفر له كل سبل
الراحة واالستقرار ،حرصت على
أن تكتب على بــاب حجرة نومه
باملنزل رقم غرفته بالفندق ،حتى
يشعر بنفس األلفة ،ولكنه فشل
في التواؤم مع هذه الجدران.
أم ـ ــا ع ـ ــن ع ــاقـ ـت ــه ب ــال ـف ـن ــادق
ف ـق ــال ال ــراح ــل ف ــي حـ ــوار ســابــق:
«الفندق بيت جميل يلبي لك كل
رغـبــاتــك وف ــي نـفــس الـلـحـظــة ،بل
تأتي لك وهــي مغلفة باالبتسام
والـ ــود ،دوم ــا تـجــد وردة حـمــراء
ف ــي انـ ـتـ ـظ ــارك ،ش ــوك ــوالت ــه على
الوسادة مع كل األمنيات بأحالم
سعيدة« ،ونس» دائم ،لكن البيت
يقع بجوار استاد نادي الزمالك،
الـ ـ ــذي ي ــزدح ــم ي ــوم ـي ــا ب ـع ـشــرات
امل ـش ـج ـع ــن وأحـ ـي ــان ــا ب ـ ـ ــاآلالف،
وأح ـي ــان ــا ك ـث ـيــرة ي ـحــاط ال ـنــادي
بـمـظــاهــرات ،إمــا تهتف لفريقها
أو تسخط على العبيه ،كما يقع
ب ـجــوار الـبـنــايــة الـتــي أسـكــن بها
ج ــام ــع «ال ـح ــام ــدي ــة ال ـش ــاذل ـي ــة»،
وال ـ ــذي يـتـضـمــن أحـ ــد أك ـب ــر دار
ل ـل ـم ـن ــاس ـب ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــام ب ـهــا
واجـ ـب ــات الـ ـع ــزاء ل ـثــاثــة أمـ ــوات
أح ـي ــان ــا ف ــي ن ـفــس الـ ـي ــوم ،حيث
ت ـص ــدح امل ـي ـك ــروف ــون ــات ب ـق ــراءة
القرآن من بعد صالة املغرب حتى
ساعة متأخرة من الليل ،يضاف
إلى ذلك أن الشارع يتضمن عددا
مــن الـبـنــوك ال ـك ـبــرى ،األم ــر الــذي
يتسبب في زحام شديد بدءًا من
الصباح الباكر ملــا بعد العصر.
وف ـ ـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار يـ ــواصـ ــل:
ل ــأس ــف ح ـي ـن ـمــا اش ـت ــري ــت ه ــذه
الـ ـشـ ـق ــة كـ ــانـ ــت امل ـن ـط ـق ــة ه ــادئ ــة
ج ــدا وجـمـيـلــة ،لـكـنـنــي اكتشفت
ب ـع ــده ــا أنـ ـن ــي اش ـت ــري ـت ـه ــا ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة ،ح ـي ــث الـ ـبـ ـن ــوك كــانــت
مـ ـغـ ـلـ ـق ــة ،وم ـ ـ ـصـ ـ ــادفـ ـ ــة ل ـ ــم ي ـكــن
هـ ـن ــاك أم ـ ـ ـ ــوات فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـي ــوم.
ب ــال ـط ـب ــع ك ـ ــان ب ــإمـ ـك ــان زك ـ ــي أن
يـبـيــع شـقـتــه وي ـش ـت ــري بثمنها
أخـ ــرى ف ــي مـنـطـقــة أك ـثــر هـ ــدوءًا،
خ ـصــوصــا أن اإلق ــام ــة بــالـفـنــدق
كــانــت تـقـضــي تـمــامــا ك ــل دخـلــه،
ح ـتــى أن ــه ك ــان ك ـث ـيــرا م ــا يطلب
مــن أي منتج يـتـعــاقــد مـعــه على
أي فـيـلــم أن ي ـتــوجــه بــال ـعــربــون
ليسدد فواتير إقامته ،مــا يؤكد
أهمية «الونس» الذي كان يبحث
عنها الفتى األسمر طوال حياته.
عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــش الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاة
مــن اللحظة األول ــى فــي مـشــواره
ك ـ ـ ـ ــان واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ــدا أن ل ــدي ــه
اإلصرار على اإلجادة الدائمة في
كل األدوار التي يختارها ،حتى
لــو كــان ال ــدور ال يتجاوز كلمات
قليلة ،وعبر هــذه اإلج ــادة ارتفع
رصـيــده جماهيريا وفنيا ،ومع
اإلصرار فتحت له كل األبواب.
وعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ول ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـس ـي ـن ـم ــا
«البديلة» أو«الواقعية الجديدة»
ف ـ ــي الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات م ـ ــن الـ ـق ــرن
امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـ ــم يـ ـج ــد ص ـن ــاع ـه ــا،
وأبرزهم عاطف الطيب ،ومحمد
خان ،وغيرهما غير الفتى األسمر
أحمد زكي ،ليعبر بمصداقية عن
هؤالء «الكادحني» الذين يعيشون
عـلــى هــامــش ال ـح ـيــاة والسينما
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،ال يـ ـنـ ـتـ ـب ــه ل ـ ـهـ ــم أح ـ ـ ــد.
«الـتـخـشـبـيــة» هــو بــدايــة الـعــاقــة
الـ ـ ـت ـ ــي ربـ ـ ـط ـ ــت ال ـ ـف ـ ـتـ ــى األس ـ ـمـ ــر
وامل ـخ ــرج الكبير ال ــراحــل عاطف
الطيب ،الذي صرح مرارا بأن زكي
هــو الـفـنــان الــوحـيــد ال ـقــادر على
إدهاشه ،مشيرا إلى أن كل مخرج
دائ ـمــا يحلم ب ــأن يمنحه املمثل
درجة من التعبير أمام الكاميرا،
لكن أحمد زكي يتجاوز من فرط
صدقه كل أحالمه ،وحتى حينما
عقد البعض مقارنة بــن الفنان

الراحل نور الشريف وأحمد زكي
بــوص ـف ـه ـمــا أب ـ ــرز م ــن اقـتـسـمــوا
بطولة أعماله ،رد الطيب بأن نور
يمنحه األداء الذي يحلم به ،لكن
زك ــي يعطيه أبـعــد مـمــا يتخيل.
فــي ع ــام  1984ك ــان الـلـقــاء األول
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـمـ ــع ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــي أحـ ـم ــد
زك ـ ــي م ـم ـث ــا ،ال ـط ـي ــب م ـخــرجــا،
وال ـس ـي ـنــاري ـســت وح ـي ــد حــامــد،
ولعب زكي من خالل الفيلم دور
محام مليء باملتناقضات مثله
مثل املجتمع الذي الذي يرصده
الـفـيـلــم بــالـتـحـلـيــل ،حـيــث تفشل
سلطات األمــن والـعــدالــة معًا في
تجنيب مواطن اتهامات مزيفة،
ف ـي ـت ـحــول ف ـع ـل ـيــا مل ـج ــرم بـسـبــب
قـ ـص ــور الـ ـق ــوان ــن واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلداريـ ــة ،وكــالـعــادة نجح الفتى
األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ت ـ ـج ـ ـس ـ ـيـ ــد ه ـ ــذه
الشخصية بكل تحوالتها ،ورغم
أن امل ـس ــاح ــة األكـ ـب ــر ف ــي الـفـيـلــم
كانت مــن نصيب الفنانة نبيلة
عبيد ،فــإنــه نجح فــي أن يفرض
حضوره ،وأن تطغى موهبته.
ال ـط ــري ــف أن زك ـ ــي ج ـس ــد مــع
ال ـط ـيــب ب ـعــد س ـن ــوات شخصية
امل ـح ــام ــي مـ ــرة أخ ـ ــرى ف ــي واح ــد
مع أهم أفــام هذا الثنائي ،وهو
«ضــد الحكومة» ،وهــو أمــر تكرر
كثيرا في مشوار زكي ،حيث لعب
م ـثــا شـخـصـيــة ال ـض ــاب ــط أكـثــر
م ــن م ــرة ف ــي «زوج ـ ــة رج ــل مـهــم»
لـلـمـخــرج مـحـمــد خـ ــان ،و«أرض
الخوف» لداوود عبدالسيد.
ح ــول ق ــدرت ــه ع ـلــى إب ـ ــراز تلك
االخ ـت ــاف ــات ب ــن الـشـخـصـيــات،
ح ـت ــى ل ــو ب ـ ــدت م ـت ـشــاب ـهــة ،ق ــال
الراحل في حوار سابق« :لو أنني
قــدمــت فـقــط شـخـصـيــة املـحــامــي
طــول عمري فتأكد أنــه لــن يكون
دورا واح ـ ــدا ب ــل س ـي ـكــون هـنــاك
اخ ـت ــاف ــات ،م ـثــا بـيـحـلــم إزاي؟
هــل هــو صــادق أم ال؟ ومــا مقدار
صدقه اإلنساني؟ ،وهل ينعكس
ذلك علي عمله أم ال؟ ،طموحاته
أي ــن ت ـق ــوده إح ـب ــاط ــات «وص ـلــت
لفني جواه» ،وأسئلة كثيرة تدور
دومــا بذهني أجتهد في البحث
لها عن إجابات ،هذه هي النفس
ال ـب ـشــريــة ال ـت ــي ع ـلــى امل ـم ـثــل أن
يظهر ما بينها من تناقضات.

تجربة حياة
ذات صـيــف ســافــر الصحافي
أحـ ـم ــد أب ــوال ـف ـت ــح ال ـ ــى ال ـي ــون ــان
ل ـق ـضــاء إج ــازت ــه ،وه ـن ــاك الـتـقــي
رجل أعمال مصريا يدعى محمد
ح ـســن يـعـيــش بــأملــان ـيــا ،وحـكــى
لـ ــه قـ ـص ــة كـ ـف ــاح ــه مـ ـن ــذ أن ك ــان
يعمل خراطا في ورشــة يملكها
مهندس أملــانــي ،وألنــه
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خ ـ ـ ــراط ـ ـ ــا
مــاهــرا ،لــذا طلب
مـ ـن ــه املـ ـهـ ـن ــدس
أن ي ـ ـل ـ ـحـ ــق ب ــه
ألمل ــان ـي ــا ليعمل
ل ــدي ــه ،وبــالـفـعــل
سـ ــافـ ــر وه ــو
ال ي ـ ـقـ ــرأ وال
ي ـك ـتــب كـلـمــة
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال
بـ ــاألملـ ــان ـ ـيـ ــة وال
حتى بالعربية،
ومع ذلك نبغ
كـخــراط ماهر
وكمالكم أيضا.
كتب أبوالفتح قصة هذا
الشاب املصري الــذي أصبح
ب ــال ـف ـع ــل واح ـ ـ ـ ــدا مـ ــن أش ـهــر
رج ـ ــال األعـ ـم ــال ف ــي أملــان ـيــا،
وع ـ ــرض ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ـخ ـ ــرج
عــاطــف س ــال ــم ،الـ ــذي ب ــدوره
تـحـمــس لـتـحــويـلـهــا لفيلم
سينمائي بعنوان «النمر
األسود» ،ورشح ببطولته
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد زكـ ـ ـ ــي،
والـ ــوجـ ــه ال ـج ــدي ــد وف ــاء
سالم ،وقــد حقق الفيلم
نجاحا كـبـيــرا ،وم ــازال
كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــرض ع ـل ــى
شــاشــات الـتـلـفــزيــون.

اتخانق مع نفسي شويه ،ثم أذهب للنادي ،أزهق فانتقل «لألوتيل»،
بسبب الوحدة أصبحت «زبونا» دائما على الفنادق ،تماما مثل بداياتي،
الفارق الوحيد أنني زمان كنت زبونا دائما على كل «لوكاندات وسط البلد»،
أما اآلن فأنا زبون دائم على الفنادق التي تطل على النيل ،ال شيء تغير
غير الظروف المادية والتي باتت أفضل نسبيا ،ولكن اإلنسان كما هو لم
يتغير ...ال يزال وحيدا في تلك المدينة القاسية يحلم بالدفء واالستقرار.
عن مشواره نحو النجومية نواصل:
ص ــاح جــاهــن ال ــراع ــي الرسمي
لـ ـه ــذه امل ـ ــواه ـ ــب االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان يـ ـتـ ـح ــن الـ ـف ــرص ــة
املناسبة ألن يجمع بينهما في
أي عمل فني.

الظهور األخير

أحمد زكي
خالل حوار صحافي قال الراحل
أحمد زكــي قــال« :النمر األســود»
من األفالم التي أعتز بها جدا ،ألن
موضوعه ملس الكثير من الشباب
فــي مصر والـعــالــم الـعــربــي ،فهو
ي ــرص ــد ق ـص ــة نـ ـج ــاح حـقـيـقـيــة،
وهو ما حمسني للمشاركة فيه،
كذلك عمل البطل مخراطا ،وهي
املهنة التي درستها وعملت بها
فــي فـتــرة مــن حـيــاتــي ،وق ــد أتــاح
لــي الـفـيـلــم أن أمــارس ـهــا م ـجــددا،
ومن أجل الفيلم تعلمت املالكمة
أي ـ ـضـ ــا حـ ـت ــى ت ـ ـكـ ــون م ـش ــاه ــدي
فـ ــي ال ـف ـي ـل ــم واقـ ـعـ ـي ــة وصـ ــادقـ ــة.
زك ــي ك ــان حــري ـصــا ع ـلــى تنويع
اخـ ـتـ ـي ــارات ــه ،وأن يـ ـق ــدم أف ـضــل
امل ـت ــاح م ــن ب ــن امل ـع ــروض عليه،
وبعد «النمر األس ــود» شــارك في
أف ــام لــم تحقق ال ـقــدر نفسه من
النجاح مثل «الليلة املوعودة» من
إخــراج يحيى العلمي ،أو «سعد
ال ـي ـت ـيــم» ،و«ال ــراق ـص ــة وال ـط ـبــال»
وهـمــا مــن إخ ــراج أش ــرف فهمي،
واألخ ـيــر كــان على اسـتـعــداد ألن
يــدفــع أي ث ـمــن لـيــرفـعــه م ــن دور
الـعــرض لـعــدم رض ــاه عـنــه ،كذلك
«شـ ـ ــادر ال ـس ـم ــك» ل ـل ـم ـخــرج علي
عبدالخالق.
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ح ـف ـلــت مـسـيــرة
األس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــر صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب امل ـ ــوهـ ـ ـب ـ ــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة بـ ــال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
املحطات املضيئة في تلك الفترة
م ــن بـيـنـهــا مـسـلـســل «ه ــو وه ــي»
ال ـل ـق ــاء ال ـث ــال ــث ،الـ ــذي ج ـمــع بني
ال ـس ـن ــدري ــا واألسـ ـم ــر امل ــوه ــوب
أحـمــد زك ــي ،وال ـثــانــي مــع املـبــدع

ألول مرة
في تاريخ
السينما
املصرية
 3وزراء
مارسوا دور
الرقيب على
«البريء»

ب ـع ــد الـ ـنـ ـج ــاح ال ـك ـب ـي ــر الـ ــذي
ح ـق ـق ـت ــه الـ ـقـ ـص ــص الـ ـت ــي ك ــان ــت
ت ـن ـش ــره ــا ال ـك ــات ـب ــة ال ـص ـحــاف ـيــة
سناء البيسي ،وتتناول خاللها
إش ـك ــال ـي ــة الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ــرج ــل
واملرأة من خالل نماذج متعددة،
تحمس املـبــدع الــراحــل بتحويل
ع ــدد مـنـهــا ملـسـلـســل تـلـفــزيــونــي
عـ ـل ــى ه ـي ـئ ــة حـ ـلـ ـق ــات مـنـفـصـلــة
تطل من خالله السندريال سعاد
ح ـس ـنــي ألول مـ ــرة ع ـل ــى شــاشــة
التلفزيون ،فعلى مدى مشوارها
ال ـف ـنــي ك ــان ــت دوم ـ ــا ت ـت ـهــرب من
خــوض التجربة ،لكن ألن العمل
ي ـح ـمــل ت ــوق ـي ــع ص ـ ــاح ج ــاه ــن،
واف ـق ــت خـصــوصــا بـعــد ترشيح
الفتى األسمر أحمد زكي ،والذي
كــانــت تـعـتـبــره تــوأمـهــا الــروحــي
و«ضـ ــرت ـ ـهـ ــا» فـ ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت،
ب ـس ـب ــب الـ ـع ــاق ــة ال ـ ـتـ ــي رب ـط ـتــه
بـصــاح جــاهــن أبــوهــا الــروحــي
كما كانت تؤكد دوما.
ومـ ـ ـ ــع حـ ـ ـم ـ ــاس ال ـ ـس ـ ـنـ ــدريـ ــا،
سخرت إدارة اإلنتاج بالتلفزيون
امل ـص ــري ك ــل اإلم ـك ــان ــات ليخرج
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــي أف ـ ـضـ ــل م ـس ـت ــوى،
وبــالـفـعــل تـمــت كـتــابــة  15حلقة،
وعـ ـه ــد ي ـح ـيــى ال ـع ـل ـم ــي بـمـهـمــة
اإلخـ ــراج ،وتــولــى وضــع األلـحــان
عمار الشريعي ،وكمال الطويل،
واالستعراضات كمال نعيم ،وكل
الـتـفــاصـيــل مــن دي ـكــور ومــابــس
وإضـ ـ ــاءة وغ ـي ــره ــا ك ــان ــت تهتم
ب ـمــراج ـع ـت ـهــا ال ـس ـن ــدري ــا بــدقــة
ش ــدي ــدة ،إال أن ال ـخ ــاف ــات الـتــي
نشبت بينها وبني مخرج العمل
قلصت عــدد الحلقات لـ  10فقط،
رغ ـ ــم ج ــاه ــزي ــة االسـ ـتـ ـع ــراض ــات
واألغ ـن ـيــات ،ومـجـمــل التفاصيل
التي تخص بقية الحلقات ،وعبثًا
ح ـ ــاول ج ــاه ــن وال ـف ـت ــى األس ـمــر
تـقــريــب وج ـهــات الـنـظــر ،لتخسر
املكتبة الدرامية  5حلقات كاملة
كانت جاهزة على التصوير.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ن ـ ـجـ ــاح
ال ـع ـمــل بـ ـص ــورة غ ـيــر مـسـبــوقــة،
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـس ـ ـنـ ــدريـ ــا ل ـ ــم ت ـت ـح ـمــس
لتقديم ج ــزء جــديــد ،كـمــا فشلت
كـ ــل الـ ـجـ ـه ــود السـ ـتـ ـكـ ـم ــال بـقـيــة
ال ـح ـل ـقــات ،ال ـت ــي م ــازال ــت تحقق
النجاح مع كل مرة يعاد عرضها،
واذا كــان املسلسل أو «الحلقات
املـنـفـصـلــة» ه ــو أول وآخـ ــر عمل
درام ـ ــي ل ـل ـس ـنــدريــا ،ف ـهــو أيـضــا
ك ـ ــان آخ ـ ــر ع ـم ــل درامـ ـ ـ ــي ي ـش ــارك
فـ ــي ب ـط ــول ـت ــه «الـ ـنـ ـم ــر األس ـ ـ ــود»
ص ــاح ــب امل ــوه ـب ــة االسـتـثـنــائـيــة
رغــم الـجــائــزة الـتــي حصدها عن
دوره في هذا العمل ،واإلرشادات
الـكـثـيــرة الـشـخـصـيــات املـتـنــوعــة
التي قدمها ،حتى أن السندريال
قالت عنه «أحمد زكي أعطى لكل
شخصية روحـهــا ،وأثبت تفوقا
مـلـحــوظــا» ،كـمــا أش ــاد بموهبته

ع ــدد كـبـيــر مــن الـنـقــاد والـكـتــاب،
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم ال ـك ــات ــب الـكـبـيــر
أح ـم ــد ب ـه ــاء ال ــدي ــن ،الـ ــذي أش ــاد
أيضا بجاذبية السندريال.

مرحلة النضج
ف ــي ع ـ ــام  1986ع ـ ــرض لــزكــي
فـيـلـمــان مــن أه ــم أف ــام السينما
امل ـص ــري ــة ،ول ـيــس فـقــط م ــا قــدمــه
خ ـ ـ ــال م ـ ـ ـشـ ـ ــواره ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،
وح ـم ــا ت ــوق ـي ــع املـ ـخ ــرج عــاطــف
الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــب ،األول «الـ ـ ـح ـ ــب فـ ــوق
ه ـض ـب ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــرم» ،وهـ ـ ــو م ــأخ ــوذ
ع ــن رواي ـ ــة بـنـفــس االسـ ــم كتبها
أديـ ــب «ن ــوب ــل» نـجـيــب مـحـفــوظ،
وكـتــب لـهــا الـسـيـنــاريــو وال ـحــوار
مصطفى محرم ،ورصــد خاللها
قـضـيــة «الـكـبــت الـجـنـســي» ،التي
ي ـعــان ـي ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـب ــاب،
ب ـس ـبــب م ـج ـت ـمــع ت ـس ـي ـطــر عـلـيــه
امل ـ ـ ــادة ولـ ــم ي ـع ــد ل ـل ـحــب مــوقـعــه
على الخريطة ،وكعادة زكي كان
شــديــد ال ـص ــدق ف ــي تـعـبـيــره عن
كل الشباب الباحث عن حقه في
الحب والزواج.
ال ـف ـي ـل ــم ال ـ ـ ــذي احـ ـت ــل رق ـ ــم 68
ضمن استفتاء أفضل  100فيلم
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـس ـي ـن ـمــا امل ـصــريــة
أثـ ــار حـيـنـئــذ الـكـثـيــر م ــن ال ـجــدل
وردود ال ـف ـعــل اإلي ـج ــاب ـي ــة الـتــي
احتفت جميعها بالعمل بوصفه
صــرخــة فــي وج ــه املـجـتـمــع ،ومــن
جانبه كان الفتى األسمر سعيدا
ب ـه ــذا ال ـن ـج ــاح ،وبـ ـق ــدرة أفــامــه
على إث ــارة «ال ـحــوار املجتمعي»،
والتعبير عن قضاياه بكل جرأة
وصدق.
وف ـ ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ــوارات ـ ـ ـ ــه ب ـع ــد
سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،أع ـ ــرب ال ــراح ــل
صاحب املوهبة االستثنائية عن
سعادته باملشاركة في هذا العمل
الـ ــذي ن ـبــه مل ـشــاكــل ال ـش ـبــاب قبل
أن تتفاقم وينجم عنها انتشار
«ال ـ ــزواج ال ـع ــرف ــي» ،أو الـعــاقــات
خارج مؤسسة الزواج.
وإذا كــان الطيب وزكــي رصدا
ف ــي «ال ـح ــب ف ــوق هـضـبــة ال ـهــرم»
قضية «الكبت الجنسي» ،فإنهما
مع وحيد حامد كاتب السيناريو
رصــدوا الكبت والقهر السياسي

ف ــي «الـ ـ ـب ـ ــريء» ،ال ـ ــذي اح ـت ــل رقــم
 28فــي نفس االستفتاء الخاص
بــأفـضــل وأهـ ــم األفـ ــام املـصــريــة،
وألول م ــرة فــي تــاريــخ السينما
امل ـ ـصـ ــريـ ــة اجـ ـتـ ـم ــع عـ ـل ــى رف ــض
عرض الفيلم ثالثة وزراء مارسوا
عـلـيــه دور «ال ــرق ـي ــب» هـ ــم :وزي ــر
الداخلية ،ووزيــر الــدفــاع ،ووزيــر
الثقافة ،نظرا ملا تتضمنه أحداثه
من نقد صريح ومباشر وجريء
مل ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،وب ــاألخ ــص
نهايته ،حيث يطلق جندي األمن
املركزي النار على قائد املعسكر،
بعدما اكتشف الحقيقة ،وأنــه ال
ي ـح ــارب ف ــي املـعـتـقــل الـسـيــاســي
أعـ ــداء ال ــوط ــن ،بــل املختلفني مع
ال ـس ـل ـط ــة فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوط ـ ــن ،ل ــذا
أصـ ــرت ك ــل ال ـج ـهــات ع ـلــى إل ـغــاء
هـ ــذه ال ـن ـه ــاي ــة ،وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة مــن
الـشــد وال ـجــذب ال ـجــدل والتعنت
والدعم لصناعه من كتاب ونقاد
وج ـهــات تــدعــم ال ـحــريــات ،عــرض
الفيلم مكتفيا بصرخة احتجاج
من الجندي املتمرد عند وصول
دفعة جديدة من املعتقلني.
الفيلم الذي شارك في بطولته
كوكبة من النجوم في مقدمتهم
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان مـ ـحـ ـم ــود ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
(ال ـ ـ ـ ــذي ج ـم ـع ـتــه ب ــزك ــي ص ــداق ــة
ق ــوي ــة) ،وال ـف ـن ــان ص ــاح قــابـيــل،
وحـســن حسني ،وإل ـهــام شاهني
مــع م ـمــدوح عـبــدالـعـلـيــم ،اعتبره
البعض بمنزلة «نبوءة» ،ملا حدث
بعد ذلــك فــي الــواقــع ،وبما عرف
بــأحــداث «األم ــن امل ــركــزي» ،الذين
ثاروا رافضني أوضاعهم املهنية،
الـتــي سـبــق أن أش ــار لـهــا الفيلم،
الــذي كــان بالفعل رسالة تحذير
م ــن جـ ـ ــراء م ـ ـصـ ــادرة ال ـح ــري ــات،
كـمــا اعـتـبــره كــل مــن دع ــم عرضه
ون ــاص ــر ص ـن ــاع ــة ،ف ـي ـمــا وح ـيــد
حامد مؤلفه كــان يــرى أن فيلمه
قـ ــراءة صحيحة ل ـحــال املجتمع
ول ـيــس ن ـب ــوءة ،وق ــد حـصــد عنه
أحـمــد زكــي جــائــزة أحـســن ممثل
من جمعية الفيلم.
رح ـلــة الـفـتــى األس ـم ــر شـهــدت
تحوالت كثيرة وأدوارا متنوعة
أهـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــه ألن يـ ـ ـك ـ ــون «ص ـ ــائ ـ ــدا
للجوائز» ،فماذا عنها؟

ملصق فيلم البريء

البقية في الحلقة المقبلة

الدوبلير
«النمر
األسود»
رفع سقف
طموحاته
لقطة من فيلم النمر األسود

فـ ــي «ال ـ ـ ـبـ ـ ــريء» رف ــض
أح ـم ــد زكـ ــي االس ـت ـعــانــة
بـ ـ ــأي دوبـ ـلـ ـي ــر فـ ــي أح ــد
أص ـعــب امل ـش ــاه ــد ،حيث
أصـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى اإلم ـ ـ ـسـ ـ ــاك
ب ـ ـ ــرأس ث ـع ـب ــان حـقـيـقــي
خالل املشهد ،والتعذيب
ال ــذي جـمـعــه مــع الـفـنــان
ممدوح عبدالعليم داخل
زن ـ ــزان ـ ــة امل ـع ـت ـق ــل ،وقـ ــام
بقتله كما تطلب املشهد.

مع سعاد حسني
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صقر الرشود حقق المعادلة الصعبة
ً
ً
مسرحيا وتلفزيونيا
()٢ - ٢

توفي في  25ديسمبر  1978باإلمارات إثر حادث سير
لم يقتصر نجاح الفنان الراحل صقر الرشود على الساحة الفنية الكويتية ،بل امتد
إلى الساحة العربية ،فحصد الجوائز ونال تقدير المسرحيين العرب أينما عرض
أعماله التي ال تبرح الذاكرة ،رأينا في الحلقة السابقة كيف ساهم تنوع الثقافات التي
عاشها الفنان صقر الرشود منذ ً صغره ،في إثراء تجربته الحياتية ثم الفنية ،حيث
عاش في طفولته بالهند مرافقا لوالده الذي كان يعمل في تجارة اللؤلؤ ،وخالل
هذه الفترة أتقن لغة األوردو ،واطلع على ثقافات بالد الهند المتنوعة ،كما تعلم
اللغة اإلنكليزية ،وعقب العيش في هذا البلد المترامي األطراف ،انتقل إلى العيش
في المملكة العربية السعودية ،وانخرط في حلقات الذكر بالحرم المدني.
الفي الشمري

«عريس لبنت
السلطان» عرضها
في اإلمارات
والجزائر وليبيا

ً
عمل مستشارا
ً
مسرحيا في وزارة
اإلعالم والثقافة
اإلماراتية

عقب حصول المخرج صقر
ال ـ ــرش ـ ــود ع ـل ــى إشـ ـ ـ ــادة ك ـب ـيــرة
لـمــا يـقــدمــه مــن أع ـمــال تخاطب
العقل وتحمل جمال المضمون
والـ ـشـ ـك ــل ،ك ـم ـس ــرح ـي ــة «ح ـف ـلــة
على الخازوق» ،تأليف محفوظ
عبدالرحمن ،ومسرحية «علي
جناح التبريزي وتابعه قفه»،
تــألـيــف ألـفــريــد ف ــرج ،ب ــدأ اسمه
ً
يـ ـنـ ـت ـش ــر ع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــا ،وك ـ ـ ـ ــان هـ ــذا
ال ـن ـج ــاح ثـ ـم ــرة ج ـه ــد ج ـمــاعــي
ل ـن ـج ــوم ال ـم ـس ــرح ف ــي ال ـكــويــت
الـ ــذيـ ــن ي ـع ـم ـل ــون مـ ــع ال ــرش ــود
بجد واجتهاد ،رغبة في وضع
اســم الكويت على خريطة الفن
الـ ـع ــرب ــي ،واسـ ـتـ ـط ــاع ال ــرش ــود
تحقيق ا لـمـعــاد لــة الصعبة من
خـ ـ ــال تـ ـق ــدي ــم أع ـ ـمـ ــال بــال ـل ـغــة
العربية الفصحى نالت إعجاب
الـجـمـهــور ،وح ـصــدت الـنـجــاح،
ً
ً
كما أنه قدم مسلسال تلفزيونيا
«اشـحـفــان القطو» يعد األشهر
ً
إماراتيا ،وبذلك يكون قد حقق
ً
ً
النجاح مسرحيا وتلفزيونيا،
ّ
وقدم الرشود مسرحيات أخرى
منها و»ال ـ ــواوي» ،وهــي ثالثية
تقع كل واحدة في فصل واحد:
«هدامة» تأليف مهدي الصايغ،
و»تـحــت ال ـمــرزام» تأليف نــواف
أبوالهيجا ،و»مجنون سوسو»
تأليف محمد السريع.
ث ــم ق ـ ـ ّـدم م ـســرح ـيــة «م ـتــاعــب
صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف» تـ ـ ــأل ـ ـ ـيـ ـ ــف سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــي ،وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام 1977
ق ــدم ال ــرش ــود مـســرحـيــة «حفلة
عـلــى ال ـخ ــازوق» بــرؤيــة جــديــدة

الكويتي ،تتمثل
وتزامن ظهور الرشود مع بداية مرحلة جديدة في عمر المسرح
ً
في االعتماد على النص المكتوب ،والتخلي عن االرتجال الذي كان سائدا في تلك
الفترة ،وانطلق الرشود ذو الـ  17عاما في فرقة المسرح الشعبي عام ،1958
وعندما بلغ  19عاما بدأ أول خطواته المسرحية بكتابة مسرحية «تقاليد» للمسرح
الشعبي ،وذلك في عام  ،1960واتسمت تجربة الراحل بالشمولية ،ألنه مارس
التمثيل والكتابة واإلخراج ،كما كان له تجربة في التقديم التلفزيوني .وفيما يلي
نستعرض أبرز المحطات في مشوار الراحل صقر الرشود:

وعــرض ـهــا عـلــى خـشـبــة مـســرح
سيد درويــش في الهرم بمصر
ضـ ـ ـم ـ ــن ن ـ ـش ـ ــاط ـ ــات األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
الثقافي الكويتي.
وف ــي مــايــو م ــن ال ـع ــام نفسه
ع ــرض ــت ف ــي م ـه ــرج ــان دم ـشــق
للفنون المسرحية ،وعقب ذلك
أخ ــرج مسرحية «عــريــس لبنت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان» ت ــألـ ـي ــف م ـح ـف ــوظ
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ،عـ ــرض ـ ـهـ ــا فــي
أبــوظ ـبــي وال ـش ــارق ــة وال ـجــزائــر
وليبيا.

المسرح القومي اإلماراتي
وبعد ذلك ،انتدب للعمل في
اإلمــارات ،وأخرج الرشود فيها
مجموعة مــن المسرحيات من
بينها« :شمس النهار» ()1977
ف ــي إم ـ ـ ــارة أب ــوظ ـب ــي أخــرج ـهــا
بناء على دعوة من عبدالرحمن
ال ـص ــال ــح ،وك ــان ــت الـمـســرحـيــة
األولـ ــى ال ـتــي تـبــث عـلــى ال ـهــواء
مـبــاشــرة على شــاشــة تلفزيون
أبوظبي.
وم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة «ال ـ ـس ـ ـنـ ــدبـ ــاد»
(  ،)1978ت ـ ــأ لـ ـ ـي ـ ــف مـ ـحـ ـف ــوظ
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ق ــدمـ ـتـ ـه ــا ف ــرق ــة
م ـس ــرح اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـق ــوم ــي ،ثم
«األول ت ـحــول» ( ،)1978تأليف
د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــري ــع ،قــدمـتـهــا
فــرقــة مـســرح اإلم ــارات القومي،
وم ـس ــرح ـي ــة «شـ ـم ــس ال ـن ـه ــار»،
تأليف توفيق الحكيم ،وقدمت
على مـســرح الـشــارقــة الوطني.
كما أشرف الرشود على تنفيذ

صقر الرشود
ال ـم ـس ـل ـســل اإلمـ ــاراتـ ــي األش ـهــر
«إشحفان القطو».

مشاريع لم تكتمل
وكــان لــدى الــرشــود مشاريع
أخــرى يسعى إلــى تنفيذها في
دولة اإلمارات العربية المتحدة،
لكنه توفي قبل انجازها ،ففي
ف ـجــر يـ ــوم  25دي ـس ـم ـبــر 1978
بدولة اإلمارات توفي إثر حادث
سير وهو يمارس عمله وواجبه
مسرحيا في
الوطني مستشارا
ُ
وزارة اإلعــام والثقافة ،وأطلق
اسمه على المسرح الذي أسس
ف ــي إم ـ ـ ــارة رأس ال ـخ ـي ـمــة ع ــام
 1976وعـلــى الـمـســرح الشعبي
في إمارة دبي تخليدا لذكراه.

أشرف على تنفيذ
المسلسل
اإلماراتي األشهر
«إشحفان القطو»

أثمن الثروات
ب ـع ــد وف ــات ــه أصـ ـ ــدر مـجـلــس
إدارة م ـســرح الـخـلـيــج الـعــربــي
ً
ب ـي ــان ــا ت ـض ـمــن ك ـل ـمــة ال ـم ـســرح
جاء فيها:
«م ــا ال ــذي تـقــولــه اإلدارة ،أي
إدارة ألي مـشــروع أو مؤسسة
أو جمعية ،عندما تفقد أعظم
مشاريعها أو أثـمــن ثــرواتـهــا؟،
ّ
لقد فقدنا فيه المعلم والمنظر
والفنان ورجل المسرح الصادق
م ــع نـفـســه وم ــع اآلخ ــري ــن .كــان
ا ُسـمــه يسبق الجميع ،بــل إننا
نعرف نسبة إليه ،الكل يعرفنا
من خالله ،وكان المسرح يسمى
«جـمــاعــة صقر ال ــرش ــود» ،وكنا

ُ
أطلق اسمه على
مسرح إمارة رأس
الخيمة وعلى
المسرح الشعبي في
ً
دبي تخليدا لذكراه

نفخر ،كان يقول إن الجميع أدوا
واجبهم ويحترم أصغر الزمالء
ً
ويقيم لهم وزنا.
إن إدارة م ـ ـسـ ــرح ا ل ـخ ـل ـيــج
الـعــربــي الـحــالـيــة تـشـعــر بأنها
ً
ً
ّ
تحملت عبئا كبيرا بغيابه ،ألنه
وهو هناك في بلده الثاني دولة
ً
اإلمـ ــارات ك ــان يحدثنا هاتفيا
ويطمئن على حسن سير العمل
في الفرقة.
ك ـ ـ ــان يـ ــريـ ــد أن تـ ـظ ــل ق ــوي ــة
م ـتــأل ـقــة ومـ ـ ـت ـ ــآزرة ،ألنـ ــه صـنــع
مـ ـنـ ـه ــا أس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة ب ــالـ ـتـ ـف ــاه ــم
وح ـس ــن ال ـت ـعــامــل وال ـت ـمــاســك،
ح ـت ــى أضـ ـح ــت مـ ـض ــرب الـمـثــل
فــي االل ـت ــزام بــالـتــوجــه الـقــومــي
ال ـت ـق ــدم ــي والـ ـ ـت ـ ــزام أع ـضــائ ـهــا
ب ــال ـم ــواع ـي ــد الـ ـمـ ـح ــددة لـلـعـمــل
الفني.
إن إدارة ال ـم ـس ــرح الـحــالـيــة
تشعر باألسى العميق ،وتدعو
الزمالء كافة إلى االلتفاف حول
بـ ـع ــض والـ ـتـ ـف ــان ــي فـ ــي سـبـيــل
الـ ـف ــرق ــة ،مـ ــن أج ـ ــل ال ـم ـحــاف ـظــة
ع ـلــى م ــا حـقـقـتــه م ــن إنـ ـج ــازات
رائعة بقيادته الفنية المثالية.
قــال رحـمــه الـلــه م ــرة« :لــو فكرت
ف ــي ع ـمــل م ـس ــرح ــي ،ف ـلــن أت ــرك
ً
«مـســرح الخليج الـعــربــي» أبــدا،
إنه شبابي وحلمي ،إنه عمري».
وب ـع ــد ،فـ ــإن مـجـلــس اإلدارة
ليرجو أن يتمكن من أداء واجبه،
على رغم الحيرة التي تنتاب كل
ا لـمـســرح ،وأن يتمكن المسرح
ً
قريبا من لملمة جراحه والتغلب
على صعوباته ،لمتابعة الدرب

وت ـق ــدي ــم ال ـم ــزي ــد م ــن األعـ ـم ــال
الناجحة.

شهادات األصدقاء
وع ـقــب وف ــات ــه ،ق ــدم أصــدقــاء
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات م ـ ــن واق ـ ــع
عالقتهم به ،حيث قالت الفنانة
سـعــاد عبدالله« :ستظل يــا أبا
ً
ف ــراس كوكبا يسير فــي الـمــدار
نـفـســه ال ــذي أراده صــاحـبــه لــه،
س ـت ـظ ــل ب ـي ــن ظ ـه ــران ـي ـن ــا وف ــي
وج ــدان ـن ــا وأف ـئ ــدت ـن ــا وقـلــوبـنــا
ً
ً
وعقولنا ومشاعرنا فنانا رائدا
ً
ً
ً
ومعلما كبيرا وإنسانا صورته
ً
ّ
مشرقة ومضيئة ،وتشع وهجا
ً
ً
علميا مسرحيا لكل من يسير
م ــع ال ـح ــرك ــة ال ـم ـســرح ـيــة الـتــي
وطدت أنت دعائمها».
ً
بدوره ،قال رضا الفيلي« :حقا
إنها لخسارة كبيرة ،تلك التي
فجعنا بها برحيل فقيد الفن
ال ـف ـن ــان ص ـق ــر الـ ــرشـ ــود ،كــانــت
أعماله الملتزمة شاملة وحافلة،
ً
ً
وس ـت ـظــل بـيـنـنــا دائـ ـم ــا وأبـ ـ ــدا،
لـتـشـيــر إل ــى ن ـبــوغ ه ــذا الـفـنــان
الذي أعطى بلده ووطنه العربي
أرقى الفنون وأعلى المثاليات».
ف ــي ح ـيــن ق ــال ــت ال ـف ـنــانــة حـيــاة
ال ـف ـه ــد« :ت ـع ـل ـم ـنــا ال ـك ـث ـيــر على
ً
يدي صقر الرشود ،وكان دائما
ً
معلما يعطي الكثير الكثير بال
ً
ح ـس ــاب ،إن ف ــي ذك ـ ــراه دروسـ ــا
مستفادة».
أم ــا زمـيـلـتـهــا ال ـف ـنــانــة مــريــم
الـ ـص ــال ــح فـ ـق ــال ــت« :فـ ـق ــد صـقــر

الرشود يعتبر فجيعة ونكسة
ّ
كبيرة حلت في نفوسنا ،ونحن
نواصل المسيرة من بعده ،ونودّ
ً
ً
لــو بـقــي بيننا مـعـلـمــا ورائ ـ ــدا،
لـكـنـهــا إرادة ال ـل ــه الـ ــذي ال راد
لقضائه».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أعـ ــرب
أحمد الصالح عن حزنه الشديد
قائال« :الفجيعة التي ّ
ألمت بنا
كبيرة على مشاعرنا ،ألن صقر
الـ ــرشـ ــود قـ ـ ـ ّـدم م ــا ال يـسـتـطـيــع
أحــد أن يقدمه ،ألنــه فنان فريد
من نوعه».
أما الفنان خالد العبيد فقال:
«ل ـ ــم ت ـم ــت يـ ــا ص ـق ــر ال ـم ـس ــرح،
ألنك باق معنا في التركة التي
ورثـتـهــا لـنــا ،وه ــي نـعــم التركة
الثقافية المسرحية والمسرح
الملتزم».
مــن جانبه ،قــدم الفنان فــؤاد
الـشـطــي ش ـهــادة ج ــاء فـيـهــا« :ال
شك في أن للراحل القدير صقر
ً
ً
ال ــرش ــود دورا كـبـيــرا فــي إث ــراء
ال ـحــركــة الـمـســرحـيــة الـكــويـتـيــة
وال ـع ــرب ـي ــة ب ــأع ـم ــال ش ـه ــد لـهــا
الـجـمـيــع ب ـقــوة ال ـط ــرح وبشكل
فني متطور ،بالتالي يستحق
ً
م ـن ــا أن ن ـف ـت ـق ــده دائ ـ ـمـ ــا كــرمــز
م ــن رمـ ــوز ال ـحــركــة الـمـســرحـيــة
العربية.

سميحة أيوب وأمينة رزق مع نجوم مسرح الخليج

الرشود مع هدى المهتدي

«القرين» الـ  14يحتفي بتجربة الرشود الفنية في منارات ثقافية
احتفى مهرجان القرين ا لـ ،14
الـ ــذي يـنـظـمــه الـمـجـلــس الــوطـنــي
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــون واآلداب،
ب ــال ــراح ــل ص ـق ــر الـ ــرشـ ــود ،حـيــث
نظم مـحــاضــرة بـعـنــوان «مـنــارات
ثـقــافـيــة» ،حــاضــر فـيـهــا د .محمد
مـبــارك بــال والكاتب عبدالعزيز
السريع ،وأدار الجلسة د .يعقوب
الغنيم.
واس ـ ـت ـ ـهـ ــل مـ ــديـ ــر الـ ـجـ ـلـ ـس ــة د.
يـعـقــوب الـغـنـيــم حــديـثــه متطرقا
إلى البصمة التي وضعها الفنان
صقر الرشود في تاريخ المسرح
الكويتي ،مشيرا إلى حدة خاطره
ون ـف ــاذ بـصـيــرتــه الـفـنـيــة وقــدرتــه
ال ـهــائ ـلــة ع ـلــى ت ـحــويــل الـمـتـخـيــل
إ لــى مـشــروع و فـعــل يثمر نتيجة
إيجابية.
وأ كــد الباحث د .محمد مبارك
ب ــال مــن خ ــال ورق ـتــه الـبـحـثـيــة،
أهمية البيئة الفنية التي ساهمت
في تشكيل عمل المبدع وتطويره،
ثم االرتقاء بالذائقة الجماهيرية،
موضحا أن الواقع المسرحي في
حـقـبــة الـسـتـيـنـيــات الـمـقـســم بين
مسرح محمد النشمي (العامي)،
ومسرح زكي طليمات (التعليمي)
دفــع الــدمــاء الجديدة إلــى التمرد
ع ـلــى ه ــذي ــن ال ـش ـك ـل ـيــن ،وال ـب ـحــث
عن بديل ّ
يعبر عن أسلوب أرقى
فــي الـكـتــابــة والـتـعــامــل الـفـنــي مع
ال ـ ـعـ ــرض الـ ـمـ ـس ــرح ــي ،وكـ ـ ــان مــن
ضـمــن ه ــذه الـمـجـمــوعــة الــرافـضــة
لهذا الواقع الفنان صقر الرشود،
ً
مـقـتــديــا هــو وزم ـي ـلــه عـبــدالـعــزيــز

ً
الغنيم متوسطا بالل والسريع
ال ـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ــع ب ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارب ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
األوروبي الحديث ،معتمدين على
األفكار والرموز في الشخصيات
والحبكات المسرحية.
كما تحدث عن مرحلة التأليف
فــي مـشــوار الــرشــود ،موضحا أن
هاجس ا لــر فــض لتقاليد الكتابة
والعروض المسرحية الكوميدية
المرتجلة د فـعــه إ لــى ا تـبــاع نظام
ش ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـص ـ ــرام ـ ــة فـ ـ ــي ط ـب ـي ـعــة
ثيمات مسرحياته وشخصياتها
وأحداثها ،مؤكدا أن المسرحيات

ّ
التي ألفها بــاال شـتــراك مــع زميله
عـبــدالـعــزيــز الـســريــع كــانــت أقــرب
إلى النضج الفني من المسرحيات
ّ
التي ألفها منفردا ،ولهذا فإن هذه
النصوص أفسحت لصقر الرشود
فــرصــة الـتـجــديــد وال ـت ـجــريــب في
مجال اإلخراج.

قواسم مشتركة
وأشـ ـ ـ ـ ــار د .ب ـ ـ ــال إل ـ ـ ــى اتـ ـج ــاه
الرشود إلى الخيار األدبــي كحل

ومــدخــل لـشـكــل مـســرحــي كويتي
جــديــد ومـتـمـيــز ،مـقــدمــا نموذجا
لـلــدرا مــا الغربية الحديثة بــروح
كويتية ،متجاوزا مشكلة النقص
ف ــي ال ـع ـنــاصــر ال ـم ــادي ــة لـلـعــرض
ال ـم ـســرحــي ،وم ــرك ــزا عـلــى أدوات
الممثل والفكر ،موضحا أن رحلة
الرشود اإلبداعية كانت محفوفة
ب ـم ـع ــارك ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلن ـ ـجـ ــازات،
ومـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى ت ــواص ــل ال ــرش ــود
وزميله السريع بروافد واتجاهات
ال ـم ـســرح ال ـعــربــي م ـتــأثــريــن بكل

م ــا يـ ــدور ف ــوق خـشـبــة ال ـم ـســارح
العربية.

السمات اإلنسانية
تـ ـح ــدث الـ ـب ــاح ــث ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ـســريــع عــن ال ـس ـمــات اإلنـســانـيــة
لرفيق دربه صقر الرشود ،مركزا
على المواقف المشتركة بينهما
وعــن عــاقـتــه بــأســرتــه وبــزمــائــه،
ب ـح ـكــم وجـ ـ ــود ق ــواس ــم مـشـتــركــة
بينهما دفعتهما إ لــى اال ش ـتــراك

في كتابة أعمال مسرحية كثيرة،
حـقـقــت ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا م ــن خــال
مـضـمــونـهــا ال ـم ـتــزن الـ ــذي يـمــزج
بين الفرجة المسرحية واألفكار
الجريئة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري ـ ـ ــع :م ـ ـ ــن خ ـ ــال
تجربتي معه منذ عام  1963إلى
يوم وفاته في عام  ،1978تعرفت
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ع ـلــى صـفــاتــه
عــن قــرب ،فهو حــاد الـمــزاج يحب
ب ـع ـم ــق ،ل ـك ـن ــه ي ـن ـس ــى ن ـف ـس ــه فــي
حال التوتر واالضطراب ،ال يكره

أ حــدا ،بينما هــو سريع الغضب،
مشيرا إلى نفاذ بصيرته الفنية،
وم ـت ــذك ــرا مـســرحـيــة «ح ـف ـلــة على
ا ل ـخ ــازوق» ا ل ـتــي تتضمن مشهد
الصناديق ،مقترحا على الرشود
ح ــذف الـمـشـهــد ،ن ـظــرا إل ــى تــذمــر
المسؤولين في المسرح من كمية
األخشاب المستخدمة ونوعيتها
الـبــاهـظــة الـثـمــن ،ومــؤكــدا تمسك
الرشود بهذا المشهد.
وبعد العرض نال هذا المشهد
اس ـت ـح ـســان ال ـج ـم ـهــور وال ـن ـق ــاد،
وبات عالمة فارقة ومن المشاهد
التي رسخت في ذاكرة الجمهور
على مدى األعوام.
كما تحدث عن شجاعته وقوة
ت ـحـ ّـم ـلــه ف ــي ال ـ ـظـ ــروف ال ـص ـع ـبــة،
مشيرا إلى مشاركته في مسرحية
«ع ّـل ــي ج ـن ــاح ال ـت ـبــريــزي وتــابـعــه
ق ـ ــف ـ ــه» ،ضـ ـم ــن مـ ـه ــرج ــان دم ـش ــق
للفنون المسرحية في عام 1975
وتقديم العرض المسرحي ضمن
الـمـســابـقــة الــرسـمـيــة ،بــالــرغــم من
وفاة ابنه.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى عـ ــاقـ ــة الـ ــرشـ ــود
بالفنانين والمؤلفين العرب الذين
اشترك معهم في أعمال مسرحية
وظ ـ ـ ـ ــروف انـ ـضـ ـم ــام ــه إلـ ـ ــى ف ــرق ــة
مسرح الخليج وتحقيق النجاح
محليا وعربيا باسم هذه الفرقة
ال ـتــي تــركــت إرث ــا كـبـيــرا ألعـضــاء
الفرقة بعد رحيل صقر الرشود.
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كلمات متقاطعة
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كلمة السر

 - 8يهيل التراب – أرملة
ديـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــات ـ ــور أسـ ـب ــانـ ـي ــا
فرانكو.
 - 9سئيم (م).

 - 10وال ي ـ ـ ـ ــة أ مـ ـي ــر كـ ـي ــة
عاصمتها لنكولن (م).

تشارلز داروين

 - 6زلط (مبعثرة) – ذهب
ومضى (م).
 - 7الـعـمــل الـطـيــب (م) –
والد.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ّ
ً
مهنيا :يحاول البعض إغراء ك بوسائل شتى
من أجل مصلحته فحاذر.
ً
ً
حاليا يشعل عواطفك ويثير
برجك
عاطفيا ّ :
غيرتك ويعقد بعض األمور.
ً
ً
بأمور ماضية وتتمنى
متأثرا
اجتماعيا :تبدو
ٍ
ً
ّ
تصرفك مختلفا في حينها.
لو كان
رقم الحظ18. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :إن فشلت فــي عـمــل ت ــزدد خـبــرتــك فال
ً
تتشاءم أبدا.
ً
عاطفيا :يحبك الشريك في مختلف حاالتك وال
يهمه سوى سعادتك.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :اج ـعــل ص ــات الـعــائـلــة قـ ّ
ـويــة فــإن
ِ
تفككت خرب البيت.
رقم الحظ7. :

القوس
ا
ك
س
ا
ر
ب
ن

 ....( - 1المعري ) شاعر
عربي.
 - 2الشجاع (م).
 - 3جـمـهــوريــة أوروب ـي ــة
عــاص ـم ـت ـهــا ف ـي ـل ـن ـيــس –
نغمة موسيقية (م).
 - 4إر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات – ِنـ ـع ــم
(معكوسة).
 - 5بــروفـيــل (مـبـعـثــرة) –
حسم.

ً
مـهـنـيــا :تـشـّعــر ب ـت ـفـ ّـوق عـلــى الـمـســؤولـيــن
ّ
والزمالء لكنك تخجل من التعبير عن ذلك.
ً
عاطفيا :تدفعك الـظــروف نحو استرجاع
ماض كان قد طواه النسيان.
ٍ ً
اجتماعيا :تالحقك األحــام للقيام بسفر ٍة
ّ
إلى الخارج تمتع نفسك بها.
رقم الحظ14. :

الحلول
2
1
9
6
8
5
3
4
7

ً
عموديا:

 21مايو  21 -يونيو

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

5
3
4
2
7
9
1
6
8

 - 1حيوان بحري ثديي.
 - 2لـقــب رئـيــس أميركي
أسبق (م).
 - 3الطوربيد (مبعثرة).
 - 4طرق متعددة – فعلك.
 - 5ال ـ ـنـ ــار (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) –
حدث بشر.
 - 6وافق – العشب.
 - 7رفعة – أعطى أوامر.
 - 8للنفي – جمال.
 - 9انضمام أشياء كانت
منفصلة.
 - 10انبسط (م) – مكان
و ق ــوف خطيب المسجد
(م).

الجوزاء

8 7
6

1 3
5 6
5
7 9
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ً
أفقيا:

ً
مهنيا :لديك الـقــدرة على مواجهة التحديات
وجعل الزمالء يقفون معك.
ّ
ً
عاطفيا :تولد لديك شكوك وهواجس كلها من
صنع خيالك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـنـعــم ب ـس ــام م ـع ـنــوي وج ـســدي
وتكون بمنأى عن جميع األخطار.
رقم الحظ6. :

5
9

1
2

6
4

1
2

حين
كان
قيم

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

6
7
8
4
1
3
9
5
2

غير
فكرة
جامعة
طبيعة
علم

9 6

1
2
6
5
4
7
8
9
3

نفس
شهرة
نظرية
تطور
إجماع

نقاش
عمل
توزيع
خوف
وضوح

sudoku
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ً
م ــن  12ح ــرف ــا وه ــي اس ــم عــالــم ت ــاري ــخ طبيعي
وجيولوجي بريطاني ولد عام .1809

فلك
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3
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يحمل اليوم ما يرفع معنوياتك ويزيدك
حماسة على العمل.
ً
عاطفياّ :
تمر بعدم استقرار عاطفي سببه األول
عنادك الشديد.
ً
ً
اجتماعيا :ال تــذم أحــدا في غيابه فهذا أمــر ال
يليق بك.
رقم الحظ5. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
َّ
ّ
تتسرع
مهنيا :تــوخ الحذر في تصرفاتك وال
في اتخاذ المواقف.
ً
ّ
تتعرض إلساءة من الشريك فانظر
عاطفيا :قد
ً
إلى أسبابها أوال.
ً
اجتماعيا :يعلو دخان الخصام في منزلك لكنه
ّ
يتحول إلى حريق.
لن
رقم الحظ11. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ ّ
الحد ألن األعمال
مهنيا :ال ترهق نفسك إلى هذا
ً
لن تنتهي أبدا.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـحــاول م ـع ــاودة الـلـقــاء بحبيب قديم
ً
بشخص آخر.
فتجده مرتبطا
ٍ
ً
اجتماعيا :تنفتح على اآلفاق واألوساط الجديدة
ّ
بكل رحابة صدر.
رقم الحظ13. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :تثير بعض ّ
رد ات الفعل فــي عملك ألنك
ّ
غيرت أسلوبك في اإلنجاز.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تقابل شخصا من الجنس اآلخر وتتأثر
ً
ّ
التعرف إليه.
به كثيرا قبل
ً
ً
ّ
اجتماعيا :قد تــزور بلدا للمرة األولــى أو تنجز
ً
أدبيا أو ً
عمال ً
فنيا.
رقم الحظ2. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :تنتفض مـعـتــرضــا عـلــى طـلـ ٍـب اعتبرته
يخالف أخالقك وضميرك؟
ً
عاطفيا :يحاول البعض إجراء مصالحةٍ بينكما
بعد سوء التفاهم الذي حصل.
ً
ً
ً
مفرحا لم
اجتماعيا :قد يحمل إليك أحدهم خبرا
ً
تكن تنتظره أبدا.
رقم الحظ9. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ـمـ ّـر بـفـتــرة مـهـنـيــة مـلـيـئــة بــالـمـفــاجــآت
واألخبار المدهشة.
ً
ً
عاطفياّ :
تهورك في التصرف أحيانا لن يعجب
الحبيب وقد يفقده الثقة بك.
ّ
ً
اجتماعيا :أفعالك هي ما يدل على أخالقك وليس
كثرة الكالم.
رقم الحظ15. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ّ
ً
مهنيا :قد يغريك الصفقات المالية ،لكن تعقل
وادرسها من كل جوانبها.
ً
ً
عاطفيا :امنح الحبيب بعضا من وقتك وال تدعه
ينزعج من تصرفك.
ً
اجتماعيا :السعادة العائلية هدف كل إنسان في
َ
الحياة فاسع من أجلها.
رقم الحظ19. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أن تخطط للمستقبل أمــر جيد ولكن ال
َ
تنس الحاضر الذي أنت فيه.
ً
عــا طـفـيــا :صحة الحبيب بحاجة إ لــى االهتمام
والعناية كي تطيب.
ً
ُ
اجتماعيا  :حسن الخلق في طالقة الوجه فكن
ً
بشوشا يحبك الناس.
رقم الحظ1. :

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
العدد  / 4134االثنني  3يونيو 2019م  29 /رمضان 1440هـ

الخالدي :حشد برامجي غير مسبوق لدورة
عيد الفطر يلبي جميع األذواق

«رسالتنا اإلعالمية تؤكد هويتنا الوطنية بمزيج من األصالة والمعاصرة»
كشف وكيل وزارة اإلعالم
المساعد لشؤون التلفزيون
سعود الخالدي عن خريطة
البرامج خالل عيد الفطر.

برنامج «عودة
السندباد» مفاجأة
التلفزيون لجمهوره
رابع أيام العيد

قـ ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـم ـس ــاع ــد
لشؤون التلفزيون سعود الخالدي ،إنه تم
االنتهاء من إعداد وتنسيق دورة البرامج
التلفزيونية لعيد الفطر السعيد ،لتمثل
ً
استكماال للنجاح الذي حققه تلفزيون دولة
الكويت بدورته البرامجية لشهر رمضان
الـ ـمـ ـب ــارك  2019ب ـم ــا ت ـض ـم ـنــه م ــن حـشــد
برامجي منوع وثقافي وبرامج للمسابقات،
بما يؤكد أهمية الرسالة اإلعالمية الكويتية
لـلـمـشــاهــديــن داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت وخ ــارج ـه ــا،
وقوامها الهوية الوطنية برسالة حضارية
وإنسانية وثقافية رفيعة المستوى.
وأضاف الخالدي في بيان صحافي أمس
أن برنامج "ضحاوي العيد" سيتم بثه في
ً
ً
العاشرة صباحا لمدة  60دقيقة اعتبارا
من أول أيــام عيد الفطر السعيد ،وهو من
تقديم أسماء السيف ،وفاطمة بوحمد ،ومن
إخ ــراج محمد بولند ،وســوف يستضيف
في حلقاته العديد من الشخصيات الفنية
المجتمعية ال ـتــي شــاركــت فــي الـبــرنــامــج
(كاش مع نواف ـ مشاوير رمضانية ـ كل يوم
كشته ـ باإلمكان ـ أنا أقدر ـ فوزنا اإلذاعي ـ
مدفع اإلفطار ـ لمسة فوز).
وذكر أن برنامج المسابقات (لمسة فوز)
سيتم بثه على الهواء مباشرة في الساعة
الثانية مساء طوال أيام عيد الفطر السعيد
مدة ساعة ،إلى جانب برنامج (أقبل العيد)
ال ــذي سيتم بثه على ال ـهــواء مـبــاشــرة من
سوق شرق الساعة الخامسة والربع مساء،
وب ــرن ــام ــج ب ــروف ــة ال ـع ـيــد الـ ــذي سـيـعــرض
الساعة الثامنة والنصف مساء ،ويسلط
الضوء على بعض األعمال المسرحية التي
سيتم عرضها خالل فترة العيد.
وبين الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون
أن برنامج (سهرة يا حلو جمعتنا) سيتم
عرضها الساعة التاسعة والنصف مدة 90
دقيقة طوال أيام العيد ،وسيكون ضيوف
السهرة نجوم األعمال الدرامية التلفزيونية
ومقدمي البرامج التلفزيونية خالل شهر
رمضان المبارك ،إلى جانب سهرة
(ج ـل ـس ــات ال ـع ـي ــد) ال ـت ــي س ـت ـعــرض في
الساعة الـحــاديــة عـشــرة مـســاء مــدة ساعة
كاملة ،وهي جلسات طربية مع كوكبة من
الفنانين الشباب .

وأشـ ـ ـ ــار الـ ـخ ــال ــدي إل ـ ــى أن مـ ــن ب ــرام ــج
ً
المسابقات أيـضــا خــال دورة عيد الفطر
الـسـعـيــد بــرنــامــج (ب ـطــاقــة تـهـنـئــة) وال ــذي
سينتقل طــا قــم البرنامج إ لــى المجمعات
الـتـجــاريــة بـمـحــافـظــات الـكــويــت لتسجيل
حلقاته مع رواد تلك المجمعات.
ولفت من جانب آخر ،إلى أن دورة عيد
الفطر السعيد سوف تشمل على عدد من
األف ـ ــام ال ـكــوي ـت ـي ـةـ ع ــرض أولـ ـ ـ وه ــي فيلم
(بعيون) وفيلم (خميس وجمعة) إلى جانب
عدد من األفالم الكويتية والمصرية وكذلك
عدد من المسرحيات الكويتية.
وحــول البرامج الثقافية في دورة عيد
ال ـف ـطــر ال ـس ـع ـيــد ،أفـ ــاد بــأنــه سـيـتــم عــرض
الـبــرامــج الثقافية ط ــوال أي ــام العيد وهي
(برنامج عيدنا غير) ومدته عشر دقائق،
وبرنامج العيد ويــاهــم ومــدتــه  30دقيقة،
ويـسـلــط ال ـضــوء عـلــى الـعــامـلـيــن بـ ــوزارات
ومؤسسات الدولة أثناء فترة عطلة العيد،
وبرنامج سوالف العيد ومدته  30دقيقة
وبرنامج العيدية ومدته  30دقيقة.
وقـ ــال ال ـخ ــال ــدي ،إن ت ـل ـفــزيــون الـكــويــت
سيقدم لمشاهديه خــال رابــع أيــام العيد
مـ ـف ــاج ــأة ج ـم ـي ـلــة وه ـ ــى ب ــرن ــام ــج (ع ـ ــودة

السندباد) التي تتناول كواليس أوبريت
ً
(مذكرات بحار) بعد  40عاما من تنفيذه،
إذ يستضيف الـبــرنــامــج كــل الـمـشــاركـيــن
األســاسـيـيــن فــي أوب ــري ــت م ــذك ــرات بـحــار،
وم ـن ـهــم ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر ش ـ ــادي الـخـلـيــج،
ومخرج األوبــريــت محمد السنعوسي ،إذ
سيتم طرح بعض الذكريات الجميلة أثناء
إنـتــاج األوب ــري ــت ،والـعــديــد مــن المحطات
الخاصة بهذا العمل الكويتي الكبير.
وأك ـ ــد ال ـخ ــال ــدي أه ـم ـيــة ال ــرس ــال ــة الـتــي
يحملها تلفزيون الكويت لمشاهديه والتي
ترسخ القيم اإلنسانية النبيلة والتقاليد
المجتمعية األصيلة ،من خالل المزاوجة
بـيــن األصــالــة والـمـعــاصــرة ومـخــاطـبــة كل
المستويات العمرية والثقافية.
وقدم خالص الشكر لوزير اإلعالم ووزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب مـحـمــد الـجـبــري
ووك ـي ـلــة وزارة اإلعـ ــام مـنـيــرة ال ـهــويــدي،
على الدعم والرعاية الفائقة التي قدماها
لتلفزيون الكويت لتنفيذ رؤيته البرامجية
والثقافية في دورة شهر رمضان المبارك
 2019ال ـت ــي ن ــال ــت اس ـت ـح ـســان وإع ـج ــاب
جمهور المشاهدين.

هدى حسين

بعدما نشر موقع هوليوود ريبورترز
ً
تقريرا عن سرقة مسلسل "ولــد الغالبة"
من المسلسل العالمي "بريكنغ باد" مما
أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل
االجتماعي ،أكد المؤلف أيمن سالمة أن
ً
الخطوط الدرامية للعمل مختلفة تماما
وأن الدور الذي يقدمه السقا دور صاحب
ً
م ـثــل وأخ ـ ــاق وي ـع ـمــل م ــدرس ــا لـلـتــاريــخ
ً
بعكس المدرس في بريكنغ باد ،مؤكدا أنه
لم يشاهده من األساس وبعد االتهامات
األخيرة الحظ أنه هو من اقتبس بعض
أفكار فيلم "الكيف".

أحمد السقا

محمود البزاوي يلهب حماس الجمهور
ً
قـ ــدم ال ـف ـن ــان م ـح ـمــود ال ـ ـبـ ــزاوي واح ـ ــدا
مــن أهــم وأق ــوى مشاهد الموسم الــدرامــي
ال ـح ــال ــي ،م ــن خ ــال مـسـلـسـلــه ال ـم ـعــروض
ً
حــال ـيــا "أبـ ــو ج ـب ــل" وه ــو مـشـهــد صــدمـتــه
وحــزنــه على وفــاة نجله بعد سقوطه من
أع ـلــى مــوقــع إن ـش ــاء ع ـم ــارة ج ــدي ــدة أثـنــاء
مباشرة عمله ،وتحول البزاوي من أقصى
درجـ ــات ال ـشــر وع ــدم ال ــام ـب ــاالة بمشاعر
المحيطين إلى حزن شديد وشعور كبير
بالحزن الحظه وشعر به الجمهور ،وأحس
المشاهد بأنها مشاعر صادقة أصبحت
حديث مواقع التواصل االجتماعي لتنضم
إلى مجموعة المشاهد المؤثرة الخاصة به
في أعمال المتعددة وعلى مــدار المواسم
المختلفة.

محمود البزاوي

ينتظر عرض مسلسل «سواها البخت» عقب رمضان
●

عبير أحمد

عزة إبراهيم

كشف الفنان عبدالرحمن العقل عن عرض
مـســرحـيــة "روحـ ــة بــا ردة" فــي الـسـعــوديــة
خـ ــال ع ـيــد ال ـف ـط ــر ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن عــرض
المسرحية في الكويت بعد العيد.
وأوضح العقل أن العمل يضم مجموعة
ك ـب ـي ــرة م ــن ف ـن ــان ــي ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ،كــالـنـجــم
خــالــد ال ـع ـج ـيــرب ،وش ـه ــاب حــاج ـيــه ،وري ــم
أحـ ـم ــد ،وفـ ــرحـ ــان ال ـع ـل ــي ،وران ـ ـيـ ــا ش ـه ــاب،
وعبدالله الـفــريــح ،ودان ــة البلوشي ،وآمنة
الكندري ،وهبة العبسي ،ومشاري الفريح،
والـمـســرحـيــة مــن تــألـيــف مـحـمــد الـكـنــدري،
وإخراج عبدالعزيز صفر.
وأع ـ ـ ـ ــرب عـ ــن سـ ـع ــادت ــه ب ـت ـج ـس ـيــد دور
"المجنون" في مسلسل "الديرفة" ،حيث قدم
دور رجــل مــن ذوي االحتياجات الخاصة،
وه ــو دور مــركــب اسـتـطــاع أداء ه بحرفية،
مــا لفت إلـيــه األن ـظــار كــأحــد أفـضــل األدوار
بالدراما الرمضانية هذا العام.
وأوضح العقل أنه أحب شخصية "مفتاح"
ك ـث ـيــرا ،ف ـهــي مـخـتـلـفــة ع ــن ك ــل شخصيات
العمل ،ومستقلة ،ويسميها الناس :إنسان
من أهل الله ،نظرا لطيبته ونقاء سريرته،
ال يكذب وليس لديه مطامع ،ولذلك حازت
الشخصية قبول الجمهور والنقاد ،ولكنها

س ــؤال يـطــرح نفسه عـقــب مــا أثـيــر في
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن خــاف
ح ـ ــدث فـ ــي ك ــوالـ ـي ــس م ـس ـل ـســل "أم ـن ـي ــات
بعيدة" بين الكاتبة منى الشمري وصناع
العمل بسبب تــدخــات على نصها ،تلك
األق ــاوي ــل الـتــي انـتـشــرت خ ــال الـســاعــات
الماضية بين نقاد ومؤثرين في مواقع
الـ ـت ــواص ــل ق ــوب ـل ــت ب ـص ـم ــت م ـط ـب ــق مــن
القائمين على المسلسل ،فلم تعلق بطلته
الفنانة هدى حسين ،ولم يتطرق المخرج
محمد القفاص لــأمــر ،فــي حين التزمت
الكاتبة منى الشمري الصمت.

طبيعة مقالبي تختلف
الصيرفي:
محمد
ً
عن رامز وأعمل منفردا بال دعم
محمد جمعة

يغيب ا لـفـنــان محمد الصيرفي
عن موسم دراما رمضان هذا العام
عـلــى مـسـتــوى الـتـقــديــم والـتـمـثـيــل
ً
أيـضــا ،ويبين لــ"الـجــريــدة" أسباب
اب ـت ـعــاده عــن الـمـشـهــد الـفـنــي وقلة
مشاركاته خالل الفترة األخيرة.
بداية قال الصيرفي عن مسلسل
"ســواهــا البخت" الــذي صــوره قبل
رمضان والمتوقع عرضه في الفترة
المقبلة ،إنه" من إنتاج الفنانة حياة
الفهد وتشارك في بطولته الفنانة
ه ـي ــا ال ـش ـع ـي ـبــي وأحـ ـم ــد ال ـع ــون ــان
ونخبة من الفنانين.
وأوض ـ ـ ــح أن "سـ ــواهـ ــا ال ـب ـخــت"
درام ــا اجتماعية ممزوجة مــا بين
الكوميديا والتراجيديا" ،والعمل
يسلط الضوء على الحياة ما بعد
التقاعد ،إضافة إلى طرح عدد من
الجوانب االجتماعية المعاصرة،
وه ـ ــو م ــن إنـ ـت ــاج م ــؤس ـس ــة الـفـهــد
لـ ــإن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،ومـ ـنـ ـت ــج م ـن ـفــذ
الـمـجـمــوعــة ال ـف ـن ـيــة ،وم ــن تأليفي

العقل« :روحة بال ردة» في الكويت بعد
انتهاء عرضها بالسعودية
●

هل ثمة خالفات في كواليس «أمنيات بعيدة»؟

سعود الخالدي

محمد جمعة

اكتفت الفنانة عبير أحمد بإطاللة درامية واحــدة هذا العام،
من خالل مسلسل "حضن الشوك" ،الذي جسدت فيه الشر بحس
كــومـيــدي ،وه ــذا الـخــط ال ــذي مـيــز عبير فــي الـسـنــوات األخـيــرة
وبرعت فيه.
وعبرت عبير ،لـ "الجريدة" ،عن سعادتها بتفاعل الجمهور
معها على مدار الحلقات السابقة ،مثمنة مشاركتها نخبة من
النجوم ،السيما إبراهيم الحربي وإلهام الفضالة" ،وال أنسى
المخرج حمد البدر والكاتب عبدالله السعد ،وكان الجميع على
قلب واحد ،واستمتعت كثيرا بهذه التجربة".
من جهة أخرى ،تستعد عبير لمواجهة الجمهور بمسرحية
سـيــركــو اع ـت ـبــارا مــن أول أي ــام عـيــد الـفـطــر الـمـقـبــل ،مضيفة
أن "الـمـســرحـيــة مــن تــألـيــف فـجــر صـبــاح وتــألـيــف موسيقي
عبدالعزيز الويس ،وإخراج علي العلي ،وإشراف عام عبدالله
الويس ،ويشارك فيها عدد مميز من الفنانين منهم عبدالله
ال ـط ــراروة ويــوســف الـبـلــوشــي وأري ــج الـعـطــار ،فـضــا عن
االستعراضيين".
وبينت انه عمل مسرحي مختلف تماما على صعيد
الشكل والمضمون عن اي مشروع سابق شاركت فيه،
"وأتـمـنــى أن تـنــال هــذه التجربة حظها مــن النجاح،
خصوصا أننا نقدم نوعا مختلفا من اإلبهار وصورة
جديدة وديكورات ضخمة".
وكشفت انها بصدد قراءة العديد من النصوص،
الخ ـت ـي ــار إطــال ـت ـهــا ال ـم ـق ـب ـلــة ،م ـتــاب ـعــة" :ب ـع ــد عـيــد
الفطر سيكون المجال مفتوحا لدراسة مجموعة من
المشروعات ،لالستقرار على ما أقدمه الفترة المقبلة".

مشاهدات

فضيحة عالمية لولد الغالبة ومؤلف المسلسل يرد

عبير أحمد«ً :سيركو» ًتجربة مسرحية
مختلفة شكال ومضمونا
●

٢٥

العقل في «الديرفة»

كــانــت تـحــديــا عـلــى الـمـسـتــوى الـفـنــي ،وأنــا
دائما أبحث عن الجديد والمختلف.
وأضاف أن أهم ما ساعده على أداء دوره
هو أن المسلسل من المسلسالت التراثية
الجميلة التي تعيد المشاهدين الى الزمن
الجميل وعصر الكويت الذهبي ،بداية من
فترة الخمسينيات من القرن الماضي مرورا
بالستينيات وانتهاء بالسبعينيات ،وقد

استمتع بها كثيرا ،فهو مكتوب بسالسة
شديدة ،وكل شخصية فيه أخذت حقها في
الكتابة ،إضــافــة إلــى مشاركة نـجــوم كبار،
وضخامة اإلنـتــاج ،حيث لم تبخل الشركة
المنتجة على العمل ليخرج بالشكل الالئق
وال ـم ـنــاســب لـمـنــافـسـتــه ب ـقــوة ف ــي الـسـبــاق
الرمضاني لألعمال الخليجية التي عرضت
خالل الشهر الكريم.

بـيـنـمــا يـتـصــدى إلخ ــراج ــه حسين
أب ـ ــل ،وي ـج ـم ــع ن ـخ ـبــة م ــن ال ـن ـجــوم
هم :هيا الشعيبي وأحمد العونان
وف ـهــد ال ـب ـنــاي ومـحـمــد الـصـيــرفــي
و شـهــاب حاجية وفخرية خميس
وهدى حمدان وشيالء سبت وبدور
عبدالله".
وعن غيابه عن شهر رمضان أفاد
بأنه مقل في أعماله "السيما عقب
رح ـيــل ال ــوال ــد زادت مـســؤولـيــاتــي
وأصـبـحــت أفـضــل الـتـفــرغ بـصــورة
أك ـب ــر ل ــأس ــرة ،وب ـص ــراح ــة إم ــا أن
ً
أقدم شيئا يستحق أو ألتزم منزلي،
هناك كواليس في األعمال الفنية لو
يعرفها الجمهور فلن يرضى لنا،
أحترم ما قدمت وأرفض المشاركة
في أي عمل من أجل الوجود فقط".
وع ـ ــن بـ ــرامـ ــج "الـ ـمـ ـق ــال ــب" ال ـتــي
بــرع فيها خــال السنوات األخيرة
ً
أك ــد الـصـيــرفــي أن ــه يختلف تماما
عــن ال ـبــرامــج الـتــي يـقــدمـهــا الفنان
ً
المصري رامز جالل مضيفا "رامز
موجود كل عام بالتعاون مع إم بي
ســي الـمــؤسـســة ال ـتــي تــوفــر لــه كل

ً
اإلمكانات بينما أنا فأعمل منفردا".
وشدد على أن ضيوفه ال يعرفون
بطبيعة المقلب الــذي يحدث لهم،
واسـتـطــرد" :المقالب ملعبي الــذي
أع ــرف أس ــراره وكــوالـيـســه ،وأعــرف
ك ـيــف أق ـن ــع ال ـض ـي ــوف بـ ــأن ال ـل ـقــاء
طبيعي وبعيد عن الكاميرا الخفية
ً
خ ـص ــوص ــا أن ـن ــي أق ـ ــدم ال ـبــرنــامــج
بنفسي ،وأهاتف الضيوف بنفسي،
وأقنعهم بأن اللقاء حواري إلى أن
يحضر الضيف بملء إرادته لموقع
الـتـصــويــر وه ـنــاك يـصــدم الضيف
بالمقلب وك ــل مــن شــاهــد برنامج
ً
"أبو المقالب" سيدرك ذلك" ،مشددا
عـلــى أن الـمـصــداقـيــة هــي األصـعــب
وعمل برنامج مفبرك أسهل.
وت ـ ـحـ ــدى أن يـ ـخ ــرج أي ضـيــف
ل ـي ـقــول إن ــه ت ـقــاضــى م ـقــابــل م ــادي
ن ـظ ـي ــر الـ ـظـ ـه ــور مـ ـع ــه فـ ــي ب ــرام ــج
الـمـقــالــب ،وأوض ــح "الـتـمــس الـعــذر
للجمهور عندما يشك في كل برامج
الـمـقــالــب ألن مــا يـشــاهــدونــه يؤثر
على آرائهم".

محمد الصيرفي

سارة العنزي :لدي عمل مسرحي جديد
ومسلسالن بعد العيد
●

عزة إبراهيم

كـ ـشـ ـف ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة س ـ ــارة
ً
العنزي عن انشغالها حاليا
بالتحضير لعرض مسرحي
جديد ،كما تم االتـفــاق على
مسلسلين دراميين ،وسيتم
بعد العيد التوقيع واإلعالن
عـ ــن األبـ ـ ـط ـ ــال ال ـم ـش ــارك ـي ــن
وطاقم العمل.
وق ــال ــت ال ـع ـن ــزي إن ع ــام
ً
ً
 2019كـ ـ ــان م ــو سـ ـم ــا ف ـن ـيــا
ً
م ـن ـت ـع ـش ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـه ــا،
ً
وهــو ما دعمها فنيا وأثقل
ً
خ ـب ــرت ـه ــا يـ ــومـ ــا ب ـع ــد آخـ ــر،
مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن ـ ـ ـهـ ـ ــا شـ ــاركـ ــت
هـ ــذا الـ ـع ــام ول ـل ـم ــرة األولـ ــى
فـ ــي  5أع ـ ـمـ ــال تـ ــم عـ ـ ــرض 4
مـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي رم ـ ـ ـضـ ـ ــان وه ــي
"إفــراج مشروط" ،و"أجندة"،
و"حـ ـض ــن ال ـ ـشـ ــوك" ،إضــافــة
إلى دورها المميز في "مني
وفيني".
وعـ ـ ـب ـ ــرت ع ـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل

سارة العنزي
"م ـنــي وف ـي ـنــي" الـ ــذي حظى
بـ ـص ــدى ك ـب ـي ــر مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
عـ ـ ـ ــرض الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل م ـط ـلــع
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،م ــؤك ــدة أن
العمل إ ضــا فــة حقيقية إلى
مـسـيــرتـهــا الـفـنـيــة ومـحـطــة
تساعدها في انتقاء األدوار
ف ــي الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،كما

كــان األق ــرب إلــى قلبها رغم
ظهورها في أعمال أخرى.
وأكــدت أهمية مشاركتها
في مسلسل  25دقيقة الذي
جـ ـ ـ ــرى ع ـ ــرض ـ ــه ق ـ ـبـ ــل ش ـهــر
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ،وي ـ ـح ـ ـكـ ــي ق ـصــة
احـ ـ ـت ـ ــراق طـ ــائـ ــرة م ـه ـنــدســة
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران "ه ـ ـ ــاي ـ ـ ــدي" ال ـ ــذي

ج ـس ــدت ــه "هـ ـن ــد ال ـب ـل ــوش ــي"
ل ـك ـن ـه ــا ت ـن ـج ــو م ـ ــن الـ ـم ــوت
وبـعــد فـتــرة تـتــوفــى جدتها
مـ ـم ــا ي ـس ـب ــب لـ ـه ــا ال ــدخ ــول
فــي حــالــة مــن االض ـطــرابــات
الـنـفـسـيــة ال ـك ـب ـيــرة ،ويظهر
فـ ــي ح ـي ــات ـه ــا "ف ـ ـ ـ ــؤاد" الـ ــذي
ً
ي ـس ـعــى جـ ــاهـ ــدا إلخــراج ـهــا
مـ ـ ـ ــن أزم ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة،
مـضـيـفــة أن الـمـسـلـســل إلــى
جــانــب قصته الـمـمـيــزة فقد
ً
ضم عــددا كبير من النجوم
كــالـفـنــان إبــراه ـيــم الـحــربــي،
وه ــدى الـخـطـيــب وعـبــدالـلــه
بوشهري ،وهند البلوشي،
وأحـ ـم ــد ال ـس ـل ـم ــان وط ـي ــف،
ونور الغندور وشيالء سبت،
وسعود بوشهري ،وسعود
بوعبيد ،والمسلسل تأليف
سحاب ،وإخراج سائد بشير
الهواري.

ةديرجلا

•
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صواريخ بين نتنياهو وسليماني تختبر اجتماع «اللجنة الثالثية»

• مقتل ضابط في «الحرس الثوري» بقصف القنيطرة • «داعش» ّ
يوسع «غزوة االستنزاف»
القدس  -ةديرجلا

•

في اختبار جدي لالجتماع
األميركي الروسي اإلسرائيلي
المرتقب لبحث مستقبل
الوجود اإليراني في سورية،
أمر قائد فيلق القدس في
الحرس الثوري قاسم سليماني
بنفسه بإطالق قذائف على
منطقة جبل الشيخ العسكرية
في الجوالن المحتل ،في عملية
سارع رئيس وزراء إسرائيل
بالرد عليها بقوة قرب دمشق
وفي القنيطرة.

وفد برلماني
فرنسي يزور مناطق
اإلدارة الذاتية شرق
الفرات

فـ ــي ت ـف ـج ــر ج ــدي ــد ل ـلــوضــع
الصعب في سورية ،أكد مصدر
مطلع لـ"الجريدة" أمس ،سقوط
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـق ـت ـل ــى وال ـج ــرح ــى
مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم م ـ ـ ــن اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن
وعـ ـن ــاص ــر مـ ــن ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات
الشيعية ا لـمــوا لـيــة فــي قصف
ل ـل ـج ـي ــش اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ع ـلــى
ً
مواقع في القنيطرة ،موضحا
ً
أن الهجوم جاء ردا على إطالق
ص ـ ــواري ـ ــخ ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـج ــوالن
المحتل بإيعاز من قائد فيلق
الـ ـق ــدس ف ــي الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري
اإليراني اللواء قاسم سليماني
بنفسه.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر ،ف ـ ـ ــإن
س ـل ـي ـمــانــي ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو لــم
ً
ً
ي ـتــوقــع ردا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا بـهــذا
ً
ال ـم ـس ـتــوى ،م ـش ـيــرا إل ــى مقتل
ض ــاب ــط إيـ ــرانـ ــي م ـ ـسـ ــؤول عــن
م ـ ـن ـ ـصـ ــات ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ت ــاب ـع ــة
للحرس الـثــوري وخــارجــة عن
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري،
وربما كان هو من أعطى األمر
الـمـبــاشــر إلطـ ــاق صــاروخـيــن
ع ـلــى ج ـبــل ال ـش ـيــخ بــال ـجــوالن
المحتل.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـت ــي
حصلت عليها "الـجــريــدة" فإن
ً
إسرائيل لم تستهدف شخصا
بعينه ويبدو أن مقتل الضابط
جــاء جــراء القصف على موقع
وجد فيه بحكم عمله ومهمته
ِ
العسكرية ،لكن المصدر المطلع
أكد أن إسرائيل استهدفت القوة
اإليرانية المسؤولة عن إطالق
الصاروخين باتجاه مواقعها
العسكرية.
واستهدفت إسرائيل مواقع
سـ ــوريـ ــة وإيـ ــران ـ ـيـ ــة ول ـح ـل ـفــاء
طـ ـه ــران ف ــي ال ـق ـن ـي ـطــرة وق ــرب
العاصمة دمشق منها بطاريات
ومـ ــواقـ ــع صـ ــواريـ ــخ وم ــراق ـب ــة
وتـ ـحـ ـك ــم وتـ ـجـ ـس ــس إي ــرانـ ـي ــة
للميليشيات التابعة لها مثل
"الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي" ال ـع ــراق ــي
و"حزب الله" ،بحسب المصدر.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أوضـ ـ ـ ــح م ــدي ــر
ال ـ ـمـ ــرصـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ل ـح ـق ــوق
اإلنسان رامي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن أن ال ـ ـغـ ــارات
اإلسرائيلية استهدفت مناطق
توجد فيها مــواقــع وتمركزات
وم ـس ـتــودعــات إليـ ــران و"ح ــزب
ا لـلــه" ضمن قطاعات عسكرية
تابعة لقوات النظام في منطقة
الـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــوة ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب غـ ــرب
ً
العاصمة ،مؤكدا سقوط عشرة
قتلى هم ثالثة جنود وسبعة

أمير قطر يلتقي
وفدًا من «حماس»

شرطة إسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في «يوم القدس» بالبلدة القديمة أمس (رويترز)
من جنسيات غير سورية.

عملية حازمة
وأق ـ ــر رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدفاع بنيامين نتنياهو بأنه
أمـ ــر ب ــإط ــاق الـ ـص ــواري ــخ على
ً
مواقع للجيش السوري ،مؤكدا
أن ــه "ل ــن نـسـمــح ب ــإط ــاق ال ـنــار
على أراضينا وسيتم الرد بقوة
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى أي ع ـ ـ ــدوان يـشــن
ضدنا".
وكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــب نـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاه ـ ــو ،ع ـل ــى
"فـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك"" ،أج ـ ـ ــري ـ ـ ــت أمـ ــس
مـ ـ ـش ـ ــاورات أم ـن ـي ــة فـ ــي أع ـق ــاب
إطالق القذائف من سورية على
الجوالن وأوعزت لجيش الدفاع
بالقيام بعملية حازمة".
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ن ـشــر
ً
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ص ـ ــورا
ومـ ـقـ ـط ــع فـ ـي ــدي ــو السـ ـتـ ـه ــداف
"بطاريتي مدفعية وعدة مواقع
رصد واستخبارات في منطقة
الجوالن باإلضافة إلى بطارية
دفاع جوي من طراز إس إيه،"2

ً
مـبـيـنــا أن ــه "خـ ــال الـ ـغ ــارات تم
تـفـعـيــل أنـظـمــة ال ــدف ــاع الـجــوي
في أعقاب إطالق قذائف مضادة
ل ـل ـطــائــرات س ــوري ــة" ،ت ــم رصــد
واحدة منها داخل إسرائيل.
وإذ ا ع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش
اإلسرائيلي ،في بيان ،أن "النظام
السوري مسؤول عن كل نشاط
ً
ض ـ ــده انـ ـط ــاق ــا مـ ــن األراض ـ ـ ــي
السورية وسيعمل بشكل حازم
ض ــد أي اعـ ـ ـت ـ ــداء" ،أكـ ــد مـصــدر
عـسـكــري أن الــدفــاعــات الجوية
تـ ـص ــدت ف ـج ــر أم ـ ــس "أله ـ ـ ــداف
ّ
جوية معادية قادمة من الجوالن
ّ
ّ
ال ـم ـح ـتــل ب ــات ـج ــاه "م ــواق ــع" في
ج ـن ــوب غـ ــرب دم ـش ــق و"ق ــام ــت
ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا وإسـ ـ ـق ـ ــاط
الصواريخ جنوب غرب دمشق"،
بحسب وكالة األنباء الرسمية
"سانا".
وفـ ـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع هـ ـ ــو األول
م ــن ن ــوع ــه ب ـي ــن ال ـ ـ ــدول ال ـث ــاث
المنخرطة في الملف السوري،
م ـ ــن الـ ـمـ ـق ــر أن ي ـج ـت ـم ــع خ ــال
أيـ ـ ـ ـ ــام ،رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــن

القومي األميركي جون بولتون
ونـ ـظـ ـي ــراه الـ ــروسـ ــي ن ـي ـكــوالي
باتروشيف واإلسرائيلي مئير
بن شبات ،في القدس الغربية،
لـبـحــث مـسـتـقـبــل وجـ ــود إي ــران
ً
في سورية ،فضال عن "خريطة
طــريــق" تشمل تقديم واشنطن
وحلفائها إغراءات مثل اإلعمار
وال ـش ــرع ـي ــة ورف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات،
مـقــابــل ال ـت ــزام مــوسـكــو بضبط
دور إيران والعملية السياسية.

نزوح واستنزاف
إلى ذلك ،تشهد أرياف حماة
الغربي وإدلــب الجنوبي حركة
نزوح واسعة منذ نهاية أبريل
الـ ـم ــاض ــي ،ب ــاتـ ـج ــاه ال ـم ـنــاطــق
الشمالية في إدلب والحدودية
م ـ ـ ــع ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا ،ج ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـح ـم ـل ــة
العسكرية للنظام بدعم جوي
من روسي.
ونددت منظمات سورية غير
ح ـكــوم ـيــة ب ـت ـقــاعــس الـمـجـتـمــع
الـ ــدولـ ــي ب ـم ــواج ـه ــة الـتـصـعـيــد

في محافظة إدلب ،مؤكدة أنها
تشهد "أكبر" موجة من النزوح
منذ بــدء الـنــزاع ،باإلضافة إلى
سقوط مئات المدنيين.
وفي إطار ما وصفها بـ "غزوة
االستنزاف" ،تبنى تنظيم "داعش"
هجومين انتحاريين استهدفا
وســط مدينة الــرقــة ،أمــس األول،
أسـفــر أحــدهـمــا عــن مقتل عشرة
ّ
أشـخــاص على األق ــل هــم خمسة
مــدن ـي ـيــن وخ ـم ـس ــة م ــن مـقــاتـلــي
قوات سورية الديمقراطية (قسد)
ً
المدعومة أميركيا.
وضمن "الغزوة" ذاتها ،أعلنت
وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم
عبر قناتها فــي "تـلـغــرام" مقتل
ً
 17ع ـن ـصــرا مــن ق ــوات الـنـظــام،
بينهم ضباط ،خالل هجوم على
مواقعهم بمنطقة السخنة في
بادية حمص.

اإلدارة الذاتية
ً
سياسيا ،زار وفــد برلماني
فرنسي مناطق اإلدارة الذاتية

ال ـكــرديــة ش ــرق ال ـف ــرات والـتـقــى
الــرئ ـي ـســة ال ـم ـش ـتــركــة لمجلس
سورية الديمقراطية أمينة عمر
وأع ـ ـضـ ــاء فـ ــي م ـج ـل ــس ف ــره ــاد
أحـ ـم ــي وج ـ ـيـ ــان مـ ـ ــا ،وض ـب ـيــا
الناصر.
وضمت الزيارة الثانية لوفد
أوروبي للمنطقة خالل أسبوع
ً
كال من رئيسة لجنة العالقات
الخارجية في البرلمان الفرنسي
مارييل دي سارنيز،
وديميير لي بون رئيس قسم
العالقات الخارجية ،وباترييت
فرانشيسكي ،إلى جانب ممثل
اإلدارة الذاتية في فرنسا خالد
عيسى.
وخــال الــزيــارة ناقش الوفد
م ــع م ـســؤولــي اإلدارة الــذات ـيــة،
ق ـضــايــا ع ــدي ــدة أه ـم ـهــا إن ـشــاء
م ـح ـك ـم ــة ل ـم ـح ــاك ـم ــة م ـق ــات ـل ــي
"داعش" المحتجزين لدى "قسد"،
إضــافــة لقضايا إع ــادة اإلعـمــار
وعـ ـ ـ ــودة الـ ـن ــازحـ ـي ــن وغ ـي ــره ــا،
بحسب الوكالة.

●

بيروت  -ةديرجلا

انتقد قائد الجيش اللبناني،
ال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف ع ـ ــون ،أمــس
األول ،بـعــض ال ـب ـنــود الـ ــواردة
في الموازنة العامة التي شملت
ت ـج ـم ـيــد ال ـت ـج ـن ـي ــد ،فـ ــي إطـ ــار
سياسة التقشف.
وقـ ــال عـ ــون ،ف ــي ب ـي ــان نشر
على مــو قــع الجيش اللبناني:
"مـ ـ ــا أف ـ ــرزت ـ ــه ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة حـتــى
اآلن مــن مـنــع الـتـطــويــع بصفة
جنود أو تالمذة ضباط ومنع
ال ـت ـســريــح ،ي ـنــذر بــانـعـكــاســات
س ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ب ـ ـ ــدءا مـ ــن ض ــرب

ف ــال ـت ـح ـ ّـدي ــات ال تـ ـ ــزال ك ـب ـيــرة،
س ــواء عـنــد ح ــدودن ــا الـشــرقـيــة
والجنوبية والبحرية".
وأث ـ ـ ـ ــار كـ ـ ــام عـ ـ ــون اس ـت ـي ــاء
لــدى رئـيــس الحكومة ،إذ أنها
ال ـ ـم ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـن ـقــد
ال ـق ــائ ــد س ـي ــاس ــات ال ـح ـكــومــة".
وحـ ـ ـ ــذرت م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مــن
تيار "المستقبــل" في ح ـ ـ ــديث
لـ "الجريدة" من "إقحام الجيش
الـلـبـنــانــي ف ــي الـ ـص ــراع الـقــائــم
ً
ح ــال ـي ــا ف ــي الـ ـب ــاد ب ـي ــن فــريــق
م ـح ـســوب ع ـلــى رئ ـي ــس الـتـيــار
الوطني الحر وزيــر الخارجية
ج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــران بـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــل (م ـ ـ ـفـ ـ ــوض
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة

قائد الجيش اللبناني خالل زيارته لـ»متحف فؤاد شهاب» أمس األول (الوكالة الوطنية)
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي ب ـي ـتــر
جــرمــانــوس) وفــريــق محسوب
ع ـلــى ت ـي ــار الـمـسـتـقـبــل (شـعـبــة
الـمـعـلــومــات)" .وأضــافــت" :بعد

إسرائيل تتدرب في قبرص على عمليات بجنوب لبنان
اخ ـت ـت ــم ال ـج ـم ـعــة ال ـم ــاض ــي ت ــدري ــب
ع ـس ـكــري دول ـ ــي ف ــي قـ ـب ــرص ،شــاركــت
ف ـي ــه قـ ـ ــوات مـ ــن إس ــرائـ ـي ــل والـ ــواليـ ــات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
واليونان .وأشــار الجيش اإلسرائيلي
إلـ ــى أن "ال ـ ـقـ ــوات ت ــدرب ــت ع ـل ــى إجـ ــراء
عمليات خاصة ،وعمليات كوماندوز
تستغرق ليلة واحدة في جنوب لبنان،
ّ
وتضمن التدريب
لعشرات المقاتلين،
ّ
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ـ ــك ،م ــواجـ ـه ــة م ـســل ـحــة فــي
مواقف استثنائية ،وحــاالت يسودها
ع ــدم ال ـي ـق ـيــن" .وتــأل ـفــت قـ ــوات الجيش

اإلسرائيلي المشاركة في التدريب ،من
عناصر من وحدة "إغوز" التابعة للواء
ال ـك ــوم ــان ــدوز .وتـ ــدرب مـقــاتـلــو "إغـ ــوز"
على سيناريوهات مختلفة للقتال في
مـنــاطــق حـضــريــة ومـفـتــوحــة ،والـقـتــال
على نطاق صغير ،والقدرة على التسلل
وال ـت ـخ ــري ــب ،ف ـضــا ع ــن الـ ـت ــدرب على
تقديم العالج الطبي للجرحى ،بعيدا
عن حــدود الـبــاد .كما شاركت القوات
الجوية اإلسرائيلية في الـتــدرب ،ألول
م ـ ــرة ب ـم ـش ــارك ــة س ـ ــرب مـ ــن الـ ـط ــائ ــرات
بدون ّ
طيار .وقال الجيش اإلسرائيلي

إن "ال ـط ـيــاريــن االســرائـيـلـيـيــن تــدربــوا
عـلــى إرسـ ــال ق ــوات وتخليصها أثـنــاء
ال ـق ـتــال فــي منطقة أجـنـبـيــة ،وتحليق
أمـ ـ ـ ــام تـ ـه ــدي ــد جـ ـ ـ ــدي ،ف ـ ــي ت ـض ــاري ــس
جــديــدة وغـيــر مــألــوفــة" .وكــانــت وحــدة
"إغوز" تدربت في قبرص في السنوات
األخيرة .وأفاد موقع "واينت" العبري،
بأن هذه هي المرة الرابعة ،التي يتدرب
فيها الجيش اإلســرائـيـلــي فــي قبرص
فــي السنوات األخـيــرة ،إذ أجــرت قــوات
"مغالن" اإلسرائيلية ،في نوفمبر ،2018
تدريبات خاصة على الجزيرة.

السجال بين وزير الدفاع إلياس
أب ــو ص ـعــب وت ـي ــار الـمـسـتـقـبــل
ي ـب ــدو أن ف ــري ــق بــاس ـيــل يــريــد
أن يــزيــد الـضـغــط عـلــى رئـيــس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري من
خ ـ ــال ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ال ـت ــي ت ـح ـظــى ب ــإج ـم ــاع جميع
الـمـكــونــات اللبنانية" .وقــالــت:
"ه ــذه لعبة خـطـيــرة ،فالجيش
اللبناني يضم جميع الطرائف
ومحاولة استخدامه الستهداف
طائفة ّ
معينة ال يمكن أن يمر
مرور الكرام".
وك ــان ــت ال ـح ـكــومــة ق ــد أق ــرت
م ـ ـشـ ــروع مـ ــوازنـ ــة ت ـق ـش ــف فــي
أواخـ ـ ـ ــر م ــاي ــو الـ ـم ــاض ــي ل ـعــام
 ،2019ال ي ـ ـ ــزال يـ ـحـ ـت ــاج إ ل ــى
موافقة البرلمان قبل اعتماده،
وال ي ـ ـ ـ ــزال ب ـ ــاإلمـ ـ ـك ـ ــان إدخ ـ ـ ــال
تعديالت عليه.
إلــى ذلــك ،توالت أمــس ردود
الفعل على كــام األمـيــن العام
ل ـ ـ "حـ ـ ــزب الـ ـل ــه" ال ـس ـي ــد حـســن

استقبل أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،أمس األول،
وفدا من حركة حماس ،في مكتبه
بقصر البحر في الدوحة.
وتطرق الطرفان ،خالل اللقاء،
إلى «آخر التطورات على الساحة
الفلسطينية» ،بينما أكد آل ثاني
«موقف قطر الثابت والداعم
لألشقاء في فلسطني وقضيتهم
العادلة» .وذكرت وكالة األنباء
القطرية الرسمية (قنا) أن الوفد
الفلسطيني أعرب عن «بالغ
الشكر والتقدير ألمير قطر على
الدعم املتواصل الذي تقدمه
بالده للشعب الفلسطيني كافة،
السيما في قطاع غزة».

«الدستوري» الجزائري:
استحالة إجراء
«الرئاسية» في  4يوليو

أعلن املجلس الدستوري ،أعلى
هيئة قضائية في الجزائر،
«استحالة» إجراء االنتخابات
الرئاسية في  4يوليو كما هو
مقرر ،بعد رفض ملفي املرشحني
الوحيدين لخالفة الرئيس
املستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكر املجلس ،في بيان ،أنه
خلص بعد اجتماعات عقدها
للتداول حول ملفات الترشح
لالنتخاب برفض ملفي
الترشح املودعني لديه .ودعا
إلى ضرورة «تهيئة الظروف
املالئمة لتنظيم االنتخابات
وإحاطتها بالشفافية والحياد،
ألجل الحفاظ على املؤسسات
الدستورية التي تمكن من
تحقيق تطلعات الشعب السيد»،
مضيفا أنه «يعود لرئيس الدولة
استدعاء الهيئة االنتخابية
من جديد واستكمال املسار
االنتخابي حتى انتخاب رئيس
الجمهورية وأدائه اليمني
الدستورية».

قائد الجيش ينتقد سياسة الحكومة ...في خطوة نادرة
•

خالد بن سلمان يمتدح
شقيقة ولي العهد

أعرب نائب وزير الدفاع
السعودي األمير خالد بن سلمان
عن إعجابه الكبير بشقيقه ولي
العهد األمير محمد بن سلمان،
في الذكرى السنوية الثانية
لبيعة األخير .وقال األمير خالد،
في تغريدة نشرها مساء أمس
األول على «تويتر» ،إن اسم
شقيقه ولي العهد «سيكتب
في صفحات التاريخ بمداد من
ذهب» ،وتابع مخاطبا شقيقه:
«كنت فيها يا سيدي ،سدا منيعا
أمام العدو ،ونبراسا ملهما
لشباب وطنك» ،مضيفا« :فسر
بخطى عزك يا سيدي ،ونحن
جنودك من ورائك ،تحت رايتك،
ماضون دوما ،بعون الله على
دروب رفعة وطننا وعزه».

لبنان :تحذير من استخدام الجيش
بتصفية الحسابات بين باسيل والحريري
هيكليتها وهــرمـيـتـهــا ،م ــرورا
بالخلل في توزانات الترقيات،
وه ـ ـ ــو أم ـ ـ ــر مـ ـخ ــال ــف لـ ـق ــان ــون
الدفاع".
وت ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــع" :ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــش ه ــو
ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري ل ّـل ـب ـنــان ،وال
ن ـغــالــي إذا ق ـل ـنــا إن ـ ــه ضـمــانــة
ّ
وإن ّ
مهمته
أمـنــه واس ـت ـقــراره،
ُ
ال ت ـخ ـت ـص ــر بـ ــزمـ ــن ال ـ ـحـ ــروب
والصراعات فقط ،ألن تحصين
االسـ ـتـ ـق ــرار وال ـ ـسـ ــام يـتـطـلــب
جهودا تفوق أحيانا متطلبات
الـ ـح ــروب" .وخ ـتــم" :رب ـمــا غــاب
ع ــن بـ ــال ال ـب ـعــض ب ـغ ـيــر قصد
أو بقصد ،أنــه رغــم االسـتـقــرار
األم ـنــي ال ــذي ننعم بــه حاليا،

سلة أخبار

نصرالله" ،وشـ ّـدد رئيس حزب
"ال ـك ـتــائــب ال ـل ـب ـنــان ـيــة" الـنــائــب
ّ
سـ ـ ــامـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل ،ع ـ ـلـ ــى أن
"السكوت المطبق من الحكومة
وأفرقائها على كــام نصرالله
ّ
الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـهــك سـ ـي ــادة ال ــدول ــة
وحصرية قرار الحرب والسلم،
وي ـ ـجـ ـ ّـر لـ ـبـ ـن ــان وال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن
إلـ ــى صـ ــراعـ ــات ال ي ــري ــدون ـه ــا،
ّ
يشكل ترجمة جديدة لمفاعيل
الـ ـتـ ـس ــوي ــة وخـ ـ ـض ـ ــوع أفـ ــرقـ ــاء
الـسـلـطــة لمشيئة ح ــزب ال ـلــه".
ّ
وأك ـ ــد ف ــي تـعـلـيــق ع ـلــى مــواقــع
ّ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي أن
" ســا مــة لبنان وشعبه ليست
للمقايضة".
ّ
ك ـم ــا ركـ ـ ــز الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي ،ع ـل ــى أن "ك ــام
نـ ـ ـص ـ ــرالـ ـ ـل ـ ــه ي ـ ـط ـ ـيـ ـ ّـح ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
وأركــانـهــا ،ويؤكد أنــه المرشد
الـ ــذي يـتـحـكــم ف ــي قـ ــرار الـسـلــم
والـ ـ ـح ـ ــرب ،وه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر سـيــئ
ل ـ ـل ـ ـغـ ــايـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان ،ف ــي

ّ
ظـ ـ ــل االح ـ ـ ـتـ ـ ــدام الـ ـح ــاص ــل فــي
ً ّ
المنطقة" ،مناشدا كل من لديه
حـ ـ ّـس ال ـم ـســؤول ـيــة ،أن "يـمـنــع
اختطاف لبنان إلى حيث تريد
إيـ ــران أن تـتــاجــر بــه فــي ســوق
المساومات".
ّ وأوضح في حديث صحافي،
أنـ ـ ـ ــه "ل ـ ـ ــم ي ـس ـب ــق أن ج ــاه ــرت
ّ
أي ج ـهــة ف ــي ل ـب ـنــان بتبعيته
للخارج ،كما فعل يوم الجمعة،
ب ـق ــول ــه إنـ ـ ـ ّـه ف ــي حـ ــال ح ـصــول
ّ
حــرب مــع إي ــران ،ف ــإن المنطقة
ّ
ّ
ك ــلـ ـه ــا س ـت ـش ـت ـع ــل" .ورأى أن
"ال ـمــاح ـظـ ّـة األول ـ ــى عـلــى كــام
نصرالله انه عندما كان لبنان
ّ
يتعرض للحروب والــدمــار ،لم
ً
ًّ
إيرانيا واحـ ًـدا
نسمع مسؤول
ي ـقــول إن ــه سـ ُـيــدخــل إي ـ ــران في
ح ــرب دعـ ًـمــا لـلـبـنــان ،بــل كانت
إيران ً
دوما تتاجر بلبنان عبر
أداتـ ـه ــا الـلـبـنــانـيــة ح ــزب ال ـلــه،
وقد دان نصرالله نفسه بنفسه
باألمس".

«تحيا تونس» ينتخب
الشاهد رئيسًا له

تونس»،
انتخب حزب «تحيا
ُ
أمس ،وهو حزب علماني أسس
هذا العام ،رئيس الوزراء الحالي،
يوسف الشاهد ،رئيسا له.
وذكرت مصادر سياسية أن
الشاهد ال ينوي االستقالة من
منصبه كرئيس للوزراء بعد
انتخابه زعيما لـ»تحيا تونس».
ويضم الحزب عددا من الوزراء
في حكومة الشاهد ونوابا في
البرملان ،ويقول قياديون في
الحزب إن هدفه هو منافسة
حزب «النهضة» اإلسالمي في
االنتخابات ،والحصول على
غالبية مريحة تمكنه من املضي
في اإلصالحات االقتصادية
املعطلة.

ةديرجلا
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ّ
ترامب يحرض لندن على أوروبا :ال تدفعوا فاتورة بريكست

ّ
ّ
يبدأ اليوم زيارة لبريطانيا تكلف  31مليون دوالر في  3أيام ...وكوربين ينتقد تبنيه جونسون

ّ
حض الرئيس األميركي
دونالد ترامب بريطانيا على
الخروج من االتحاد األوروبي
بال اتفاق ،وعلى رفض دفع
ُّ
 50مليار دوالر اتفق عليها
كـ «فاتورة الطالق» بين
الطرفين.

عشية زيارته للمملكة المتحدة
التي تستغرق  3أيام وتبدأ اليوم،
ّ
وبعد يومين من تأكيده أن وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـبــري ـطــانــي الـســابــق
بوريس جونسون سيكون ً
رئيسا
ً
ً
"ممتازا" لحكومة بريطانيا خلفا
ً
رسميا
لتيريزا ماي التي ستستقيل
من منصبها في السابع من يونيو
ال ـج ــاري ،عـلــى خلفية فشلها في
تمرير اتفاق "بريكست" بالبرلمان،
ّ
ح ــض الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ف ــي مـقــابـلــة م ــع صحيفة
"صنداي تايمز" البريطانية نشرت
أم ـ ـ ــس ،ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة عـلــى
الخروج من االتحاد األوروبــي بال
اتفاق ،وعلى رفض دفع  39مليار
جنيه ( 50مليار دوالر) متفق عليها
كفاتورة ّالطالق بين الطرفين.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــض ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ع ـل ــى اتـ ـب ــاع نهجه
التفاوضي في مسألة "بريكست".
وقال" :إذا كانوا ال يحصلون على
م ــا ي ــري ــدون ،ك ـنــت ألن ـس ـحــب .إذا
ل ــم تـحـصـلــوا ع ـلــى االتـ ـف ــاق ال ــذي
تريدونه ،إذا لم تحصلوا على اتفاق
عادل ،إذا انسحبوا".
وبخصوص فاتورة الطالق بين
لـنــدن و"بــريـكـســت" ،ص ــرح ترامب
للصحيفة "ل ــو كنت فــي مكانهم،
ما كنت ألدفع  50مليار دوالر .هذا
بالنسبة ل ــي .لــم أك ــن ألدفـ ــع ،هــذا
مبلغ هائل".

ترامب أحد
النماذج
الفاضحة
لتهديد
عالمي متزايد فاراج
خان
من اليمين
وقال ترامب ،الذي يعتز بتأثيره
وق ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة لـ ـن ــدن
الـ ـه ـ ّـدام عـلــى الـسـيــاســة فــي بــاده
المتطرف
ّ
وخارجها ،إن السياسي الشعبوي صديق خان في مقال في صحيفة
صديق خان

ّ
"أوبـ ـ ـ ــزرفـ ـ ـ ــر" ،أم ـ ـ ــس ،إن الــرئ ـيــس

الرئيس المكسيكي أملو (أ ف ب)

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ه ـ ــو "أح ـ ـ ـ ــد الـ ـنـ ـم ــاذج
الفاضحة" لتهديد عالمي متزايد
من اليمين المتطرف.
وذكـ ــر خ ــان أن "س ـل ــوك تــرامــب
الـمـثـيــر لــان ـق ـســام ي ـت ـعــارض مع
ال ـم ـبــادئ ال ـتــي أس ـســت ال ــوالي ــات

ً
ردا على إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب ّنيته فرض
ّ
ّ
جمركية على المكسيك التي يتهمها بالتراخي حيال
رســوم
ّ
ّ
الشرعيةً ،بعث الرئيس المكسيكي أندريس
قضية الهجرة غير
مانويل لوبيز أوبرادور رسالة إلى نظيره األميركي يدعوه فيها
إلى الحوار حول مشكة الهجرة.
ّ
وكتب أوبرادور الذي يعرف بـ"املو" في ّ
الرسالة "أبلغكم أنني
ال أريد المواجهة .األمتان اللتان نمثلهما وشعباهما يستحقون
ان نلجأ الى الحوار وأن نعمل بحذر ومسؤولية في ضوء أي نزاع
ً
تشهده عالقتنا مهما كان صعبا".
وإذ استشهد بالعالقة التاريخية المميزة بين الرئيس
االميركي الجمهوري الراحل ابراهام لنكولن ونظيره المكسيكي
بينيتو خواريز ،وتفهم الرئيس االميركي الديمقراطي فرانكلين
روزفلت لمطالب نظيره المكسيكي الزارو كارديناز حول حقوق
المكسيك النفطية ،شدد لوبيز أوبرادور على أن ُ
"المثل العليا مثل
العدالة واألخوة العالمية تبقى أهم من الحدود ،أقترح تعميق
الحوار والبحث عن بدائل لمشكلة الهجرة".
وأشار الى المبادئ االربعة االساسية لحقوق االنسان التي
رفعها روزفلت أو ما يعرف بالحريات االربع وهي حرية الرأي

المتحدة عليها المساواة والحرية
والحرية الدينية".
وتابع أن ترامب والسياسيين
م ـ ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراج ورئ ـ ـي ـ ــس
الـ ــوزراء الـمـجــري فيكتور أورب ــان
"يستخدمون التشبيهات نفسها

والتعبير ،وحرية العبادة ،والتحرر من الحاجة ،والتحرر من
الخوف ،الفتا الى الناس الذين يتخلون عن اوطانهم ومنازلهم
يقومون بذلك بدافع الحاجة ال الخيار ،وداعيا الى حل جذري
الزم ــة الـهـجــرة مــن خــال الـتـعــاون لتنمية امـيــركــا الوسطى
الجتذاب االستثمارات وخلق الوظائف.
وخــاطــب الــرئـيــس الـيـســاري األول للمكسيك فــي رسالته
ترامب قائال إن "المشاكل االجتماعية ال يمكن حلها بالضرائب
والمعايير القسرية ،لماذا إذن تحويل أميركا االرض التي
استقبلت المهاجرين إلى غيتو يسيء معاملة المهاجرين
ويشوههم ويسيئ إليهم ويحرمهم من حقوقهم في العدالة؟
تمثال الحرية ليس رمزا من دون معنى".
ً
وأضاف إن "مبدأ أميركا أوال مغالطة ،ألنه حتى نهاية
االزمان ستسود العدالة الكونية واالخوة متجاوزة الحدود
الوطنية".
وهــدد ترامب بفرض رســوم جمركية تبلغ  5في المئة
عـلــى جـمـيــع الـسـلــع ال ـقــادمــة م ــن الـمـكـسـيــك بـ ــدءا م ــن 10
يونيو المقبل إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين
غير الشرعيين من أميركا الوسطى الى الواليات المتحدة.

المثيرة لالنقسام للفاشيين في
القرن العشرين لحشد الدعم ،لكنهم
اآلن يستخدمون أساليب شريرة
جديدة إليصال رسالتهم".

كوربين
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال زع ـيــم حــزب
"العمال" المعارض في بريطانيا
جـيــريـمــي كــورب ـيــن ،إن تعليقات
الرئيس األميركي التي ّأي ــد فيها
بــوريــس جــون ـســون ،األوفـ ــر حظا
المحافظين ومن
لتولي زعامة حزب
ّ
ثــم رئــاســة الحكومة" ،تــدخــل غير
مقبول" في الشؤون البريطانية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن نـ ـ ــوابـ ـ ــا آخ ــري ــن
ي ـت ـن ــاف ـس ــون عـ ـل ــى قـ ـ ـي ـ ــادة ح ــزب
المحافظين سعوا أيضا لكسب دعم
ترامب باستثناء وزير البيئة مايكل
جــوف الــذي انتقد موقف الرئيس
األميركي من إيران.
وقال كوربين ،الذي رفض دعوة
لحضور مأدبة رسمية مع ترامب
خالل الزيارة "إن محاولة الرئيس
ترامب لتحديد من سيكون رئيس
وزراء بريطانيا القادم تدخل غير
م ـق ـبــول ب ــال ـم ــرة ف ــي ديـمـقــراطـيــة
بالدنا".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان "رئـ ـي ــس
الــوزراء القادم لن يختاره الرئيس
األميركي وال  100ألف عضو بحزب

ً
تيانانمين» كان صحيحا
«أحداث
مع
التعامل
الصيني:
الدفاع
وزير
ً

المحافظين ،بل سيختاره الشعب
البريطاني في انتخابات عامة".
الى ذلــك ،أعلن وزيــر الجامعات
الـبــريـطــانــي الـســابــق س ــام جيماه
أمــس ،انضمامه إلى السباق على
زع ــام ــة ح ــزب الـمـحــافـظـيــن ،قائال
إن ــه الـمــرشــح الــوحـيــد ال ــذي يؤيد
إجراء استفتاء على أي اتفاق بشأن
الخروج من االتحاد األورو ّبــي من
بين  13شخصا أعلنوا ترشحهم
للمنصب حتى اآلن.

تكلفة الزيارة
ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة
زيارة ترامب إلى لندن أكثر من
 31مـلـيــون دوالر ،وه ــذا يعني
أن كل يوم من أيام زيارة ترامب
الثالثة إلى العاصمة البريطانية
س ـت ـك ـل ــف خ ــزيـ ـن ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة 10
ماليين دوالر.
ومن المقرر أن تشمل عملية
ح ـمــايــة ت ــرام ــب ن ـحــو  10آالف
شرطي ،إضافة إلى  120وحدة
دع ــم ،يتألف كــل منها مــن 125
ً
ً
شــرط ـيــا م ــدرب ــا ع ـلــى مـكــافـحــة
ال ـ ـش ـ ـغـ ــب ،وسـ ـيـ ـت ــم إسـ ـن ــاده ــم
ب ـ ـطـ ــائـ ــرات م ــروحـ ـي ــة ل ـتــوف ـيــر
الدعم من الجو ،حسب ما ذكرت
صحيفة "مترو" البريطانية.
(لندن ـ ـ وكاالت)

اعتراف نادر ألول مسؤول يتحدث عن قمع الطالب قبل  30عاما
ف ــي اع ـت ــراف نـ ــادر م ــن نــوعــه بــالـحــادثــة
ً
التي وقعت قبل  30عــامــا ،دافعت الصين،
أمــس ،عن الحملة األمنية التي استهدفت
التظاهرات في ساحة تيانانمين في بكين،
مؤكدة أنها اتبعت سياسة "صحيحة" آنذاك.
وب ـعــد  7أســاب ـيــع م ــن ال ـت ـظــاهــرات الـتــي
شـ ــارك فـيـهــا ط ــاب وع ـم ــال ك ــان ــوا يــدعــون
إلــى تغييرات ديمقراطية وإنـهــاء الفساد،
طاردهم الجنود والدبابات ،ما تسبب في
مقتل متظاهرين وشهود عيان في الشوارع
المؤدية إلى ساحة تيانانمين في  4يونيو
.1989
ُ
وقتل مئات وربما أكثر من ألف شخص خالل
العملية ،إال أن العدد الدقيق ال يزال غير معروف.
وقال وزير الدفاع الصيني وي فنغ في منتدى
حوار شانغريال حول األمن في سنغافورة ،إن
"هذا الحادث كان اضطرابا سياسيا ،واتخذت
الحكومة المركزية إجراءات لوقف هذا االضطراب
وهو ما يعد سياسة صحيحة".
وتساءل وي ،الــذي كــان يتحدث أمــام وزراء
دفــاع وكبار العسكريين والخبراء ،عن السبب
الــذي يدفع العالم دائـمــا للقول إن الصين "لم
تتعامل مع الحادث بشكل سليم".
وتــابــع ردا عـلــى س ــؤال مــن الـحــاضــريــن
أن "هذه السنوات الثالثين األخيرة أثبتت
أن الصين شهدت تغييرات كبرى" ،مؤكدا

أنه "بفضل تحرك الحكومة حينها نعمت
الصين باالستقرار والتنمية".
وأك ــدت الخبيرة فــي ال ـشــؤون الصينية
لدى مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
في واشنطن بوني غالسير أنها فوجئت
ب ـطــرح ال ـس ــؤال الـمــرتـبــط بـتـيــانــانـمـيــن في
منتدى علني بعد خطاب وي.
وأشارت إلى أن قيام الجنرال بالرد كان أمرا
"غير مألوف" ،مضيفة أن الناس قد يختلفون
مع رد وي" ،لكن يمكنني على األقــل الشعور
باالمتنان له لقبوله اإلجابة على السؤال".
وعمل جيش من المسؤولين عن مراقبة
اإلنترنت داخل الصين على إزالة أي نوع من
األخبار أو الصور أو اإلش ــارات إلــى حملة
القمع التي شهدتها تيانانمين.
وتعد مناقشة تظاهرات  1989المطالبة
بالديمقراطية وعملية القمع العنيفة التي
واجهتها من المحظورات في الصين ،حيث
تعتقل الـسـلـطــات أو تـصــدر تـحــذيــرات كل
عام للناشطين والمحامين والصحافيين
في هذا الصدد قبل حلول الذكرى السنوية.
ويمكن التحدث في المجالس الخاصة
مع أفراد العائلة واألصدقاء عن تيانانمين،
لكن من شأن أي تحرك إلحياء الذكرى علنا
أن ينتهي باالعتقال.
وفــي واشـنـطــن ،تجمع نحو  50ناشطا

ّ
كراكاس تحذر المعارضة
من «مكاتب قنصلية»

ألمانيا :استقالة زعيمة SPD
بعد «الهزيمة األوروبية»

ً ً
«أملو» للرئيس األميركي :تمثال الحرية ليس رمزا فارغا
ال ـم ـنــاهــض ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،

سلة أخبار

ّ
حذرت الحكومة الفنزويلية
المعارضة من أي مشروع
لفتح "مكاتب قنصلية
باطلة" في الخارج ،ومن
احتمال فرض "عقوبات"
عليها.
ودانت وزارة الخارجية في
بيان "إعالنات إنشاء مكاتب
باطلة ،غير مسموح لها
بإدارة األعمال القنصلية"
ّ
وتهدف إلى "إظهار أن
أعمالها ذات قيمة أو أثر
قانونيين".
وأعلن رئيس الجمعية
الوطنية خوان غوايدو نفسه
ً
في يناير رئيسا بالوكالة،
وأيدته في ذلك نحو 50
دولة .وتقول المعارضة
ّ
إن االنتخابات الرئاسية
التي جرت في مايو 2018
وسمحت للرئيس نيكوالس
مادورو بالبقاء في السلطة،
ّ
مزورة.

عناصر من حرس الملكة يفقدون الوعي أمس األول خالل تدريبات في لندن على استعراض
خاص بعيد ميالد الملكة إليزابيث بعد أيام (رويترز)
زع ـيــم ح ــزب "بــريـكـســت" الـجــديــد،
نايغل فــاراج ،يجب أن يشارك في
مـ ـف ــاوض ــات بـ ـ ــاده ل ـل ـخ ــروج من
التكتل األوروبي.
ورأى الرئيس األميركي أن فاراج
"ش ـخــص ذك ــي ل ـل ـغــايــة" ،ويمكنه
ّ
ّ
"ت ـق ــدي ــم ال ـك ـث ـي ــر" ،لــك ـنــه أق ـ ـ ّـر ب ــأن
السلطات البريطانية "لن تستعين
به" .وتابع" :أحب نايغل كثيرا ،فهو
لديه الكثير ليقدمه ،إنــه شخص
ذكي للغاية".
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ"،
أمس ،عن مصدر مطلع لم تكشف
النقاب عنه أن الرئيس األميركي
يرغب في عقد لقاء مع فــاراج ،وأن
بعضا من مسؤولي ترامب يعملون
عـلــى تــرتـيــب االج ـت ـم ــاع ،مرجحا
إمكان عقد ذلك اللقاء غدا.
وكان فاراج قال لصحيفة "دايلي
إكسبريس" البريطانية إن مكتب
رئيسة الــوزراء منعه من عقد لقاء
مع ترامب.
وتأمل بريطانيا أن تعزز زيارة
ترامب طموحها في التوصل إلى
ات ـف ــاق ت ـج ــارة ح ــرة م ــع ال ــوالي ــات
ّ
تضمن الـخــروج من
المتحدة إذا
االتحاد األوروبــي قدرة لندن على
عقد اتفاقات تجارة حرة منفردة.
وفــور اإلعــان عن زيــارة ترامب
للندن ،سارع الناشطون المعادون
لـسـيــاســة الــرئـيــس األم ـيــركــي إلــى
الدعوة لتظاهرات مناهضة له في
ّ
البريطانية.
العاصمة

دوليات

أمــام مبنى السفارة الصينية أمــس األول،
إلحياء ذكرى األحداث.
وت ـح ــدث ال ـنــاش ـطــون وبـيـنـهــم مـعــارضــون
سياسيون عن أملهم بالتحول إلى الديمقراطية
في بالدهم رافعين الفتات وشموعا.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس "ائـ ـ ـت ـ ــاف ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
الصيني في الخارج" وي جينشينغ" :أشعر
أن صبر الناس حــول العالم حيال النظام
الشيوعي (في الصين) بدأ ينفد أكثر فأكثر،
أشعر أن الـنــاس أصبحوا يــدركــون أنــه لن
يعود بإمكانهم تحمل هذا النظام".
(سنغافورة  -أ ف ب)

دبابات صينية في ساحة تيانانمين في  4يونيو  1989خالل قمع التظاهرات (أ ف ب)

خيار «القوة» مطروح مع تايوان
أكد وزير الدفاع الصيني ويي فينغ ،أمس ،أن الصين لن تتخلى عن
خيار اللجوء إلى القوة في عملية إعادة التوحيد مع تايوان.
وقال الوزير الصيني في منتدى حوار شانغري ال حول األمن في
سنغافورة "سنكافح من أجل عملية إعادة التوحيد السلمي بأقصى
ح ــدود مــن الـصــدق وأكـبــر قــدر مــن الـجـهــود ،لكننا لــن نقطع أي وعد
بالتخلي عن استخدام القوة".
وأضاف أن "اي سوء تقدير لتصميم وإرادة الجيش الشعبي للتحرير
أمر بالغ الخطورة".

وحذر الجنرال الصيني من أنه "إذا تجرأ أحد على فصل تايوان عن
الصين ،فلن يكون لدى الجيش الصيني سوى خيار مكافحة ذلك بأي
ثمن .أيا كان الثمن من أجل الوحدة".
وكانت بكين اتهمت الواليات المتحدة بـ "اللعب بالنار" بشأن تايوان بعد
عدد من الخطوات األميركية بينها مرور سفن حربية عبر مضيق تايوان.
وتعترف الواليات المتحدة دبلوماسيا بسلطة الصين على تايوان،
إال أن بكين اسـتــاء ت مــن العالقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة
الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

أعلنت زعيمة "الحزب
االشتراكي الديمقراطي"
األلماني  SPDاندريا ناليس،
أمس ،استقالها بعد إخفاق
حزبها في االنتخابات
األوروبية وتزايد االنتقادات
الداخلية والمناقشات حول
بقاء الحزب في تحالف
الحكومة الذي تقوده
المستشارة أنجيال ميركل.
وأوضحت ناليس ،في
بيان ،تخليها عن رئاسة
الحزب اعتبارا من اليوم،
وعن رئاسة كتلة  SPDفي
البرلمان بدءا من الغد.
وقالت" :لم يعد لدي الدعم
الالزم لممارسة مهامي".
ومني  SPDاألحد الماضي
بهزيمة نكراء في االنتخابات
األوروبية بحصوله على
 15.5في المئة من األصوات
(مع تراجع  11نقطة) وتقدم
عليه حزب "الخضر" الذي
سجل رقما قياسيا مع 20
في المئة من األصوات.

ّ
السودان« :العسكري» يحذر
من «خطورة» حكومة مدنية

أكد "تجمع المهنيين
السودانيين" ،الذي يقود
االحتجاجات ،تمسكه
بمطالبه ،ودعا إلى تنظيم
مسيرات لدعم االعتصام،
في وقت حذر فيه المجلس
العسكري االنتقالي من
خطورة تشكيل حكومة
مدنية حاليا.
كما دعا "تجمع المهنيين"
في بيان ،امس ،المحتجين
إلى التمسك بمطالبهم،
مضيفا أن "ثورتنا تمر
بمرحلة حرجة ومحاوالت
التفاف متكررة ،وأن
مواصلة تماسكنا ووحدتنا
واحتشادنا في ميادين
االعتصام هي الضامن
األقوى للظفر بأهداف
ثورتنا".
ووجه التجمع نداء عاجال
لكل الثوار "بتسيير
المواكب ،ودعم المعتصمين
في القيادة ،والمبيت بأرض
االعتصام ،تأكيدا اللتزامنا
بثورتنا وسلميتها،
وتحقيقا لها كأروع ما
تكون".
هذا ،وتوترت األوضاع
األمنية في العاصمة
الخرطوم ،حيث لقي شخص
مصرعه وأصيب  10آخرون
بجروح نتيجة إطالق نار
قامت به قوات األمن في
شارع النيل بالخرطوم.
من جانبه ،حذر نائب رئيس
المجلس العسكري االنتقالي
في السودان الفريق أول
محمد حمدان دقلو الملقب
بـ"حميدتي" ،من تشكيل
حكومة مدنية في ظل
األوضاع الحالية.

دوليات 28
مصر :رفع أسعار الوقود خالل أيام ...والزيادة لن تتجاوز %17
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ً
ً
يترقب المصريون خالل عطلة عيد الفطر قــرارا جديدا
بزيادة أسعار الوقود والبدء في تنفيذ آلية جديدة لتسعير
المحروقات ترتبط بالسعر العالمي للنفط ،قال مصدر مطلع
إن الزيادة الجديدة ستكون طفيفة ولن تتجاوز  %17على
معظم أنواع الوقود.
ونـفــى المصدر ل ـ "الـجــريــدة" صحة الشائعات الرائجة
في الشارع المصري حول األسعار الجديدة للوقود التي
تزعم أن بعض أنواع بنزين السيارات سيزيد بما يقرب من
نصف السعر الحالي ،وقال إن المرحلة األصعب من برنامج
اإلصالح االقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي

قد مرت ولم يتبق إال زيادة محدودة وأخيرة للمحروقات،
خاصة أن سعر برميل النفط حاليا أقل بخمسة دوالرات
من التقدير المحسوبة على أساسه الموازنة العامة للدولة.
وحول موعد صدور قرار زيادة األسعار أوضح المصدر
لـ "الجريدة" ان االتفاق مع الصندوق ينص على أن يكون
ذلك في منتصف يونيو الحالي ،إال أن تحديد توقيت القرار
يخضع لــدراســة سياسية وأمـنـيــة ،وم ــن غـيــر المستبعد
اإلعالن عن األسعار الجديدة قبل نهاية األسبوع الجاري.
وم ــن المنتظر بـعــد رف ــع الــدعــم عــن الــوقــود أن يخضع
ً
لطريقة جــديــدة فــي تحديد سـعــره ال ــذي سيكون متغيرا
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وفق األسعار العالمية ،إال أن هذا التحرير لألسعار سيتم
ً
تدريجيا .من ناحية أخرى ،وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي،
قانون رقم  71لسنة  2019بتعديل بعض أحكام قانون صدر
قبل أسابيع قليلة لتنظيم الرقابة على األس ــواق واألدوات
المالية غير المصرفية .ويتعلق التعديل بتنظيم موازنة
الهيئة .وشــارك الرئيس السيسي أمس (األحــد) في احتفال
وزارة األوقاف بليلة القدر ّ
وكرم خالل االحتفال حفظة القرآن
الـكــريــم ،كما ش ــارك فــي حفل افـطــار األس ــرة المصرية الــذي
ً
يدعو فيه سنويا مئات من الشخصيات السياسية والثقافية
والدينية وعائالت الشهداء.

إل ــى ذل ــك ،وق ـعــت مـصــر ورس ـي ــا ات ـفــاقــا لـتـصـنـيــع أنظمة
األنابيب الخاصة بمحطة الضبعة المصرية للطاقة النووية،
والتي تساهم روسيا في إنشائها كشريك استراتيجي.
وبحسب بيان لــوزارة اإلنتاج الحربي المصرية ،فسيتم
بموجب مــذكــرة التفاهم الـتـعــاون بين الجانبين المصري
والــروســي لتوطين تكنولوجيا تصنيع األنابيب الخاصة
المستخدمة بمحطات الطاقة النووية .وفي سياق منفصل،
تمكنت الرقابة اإلدارية في مصر من ضبط مدير المكتب الفني
لمحافظ البحيرة ،لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل
الرشوة تقدر بحوالي نصف مليون جنيه.
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رياضة
حمادة :ال فائدة من المشاركة
الكويتية في البطولة العربية

 ...والكويت والسالمية والعربي:
جاهزون لمشاركة قوية

أحمد حامد
شدد المدرب السابق لمنتخب
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ون ـ ـ ــادي
السالمية عبدالعزيز حمادة على
أهمية أن تدخل الفرق الكويتية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــأه ــب لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
البطولة العربية في استعدادات
مبكرة من أجل التجهيز ا لــازم،
ً
مشيرا إ لــى أن المشاركة مثلما
حدث في النسخة الفائتة وعلى
عجل ال تعد مجدية على جميع
الصعد.
وكـ ــان االتـ ـح ــاد ال ـعــربــي لـكــرة
ا لـ ـق ــدم ب ــر ئ ــا س ــة ت ــر ك ــي آل شـيــخ
ا خـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار  3فـ ـ ـ ــرق كـ ــو ي ـ ـت ـ ـيـ ــة ه ــي
ال ـكــويــت ،والـســالـمـيــة ،والـعــربــي
لـلـمـشــار كــة فــي ا لـنـسـخــة الثانية
م ــن ال ـب ـط ــول ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وال ـت ــي
تحمل ا ســم ملك المغرب محمد
ا لـســادس ،في حين تم استبعاد
ال ـقــادس ـيــة ل ـعــدم ت ـســديــد غــرامــة
ل ـج ـنــة االنـ ـضـ ـب ــاط ع ـل ــى خـلـفـيــة
تنظيم مباراة األصفر والزمالك
في العام المنقضي.
وق ـ ــال حـ ـم ــادة ،ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"،
إن ال ـب ــداي ــة ال ـم ـب ـكــرة لـلـمـســابـقــة
وال ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة الـ ـت ــي
س ـ ـت ـ ـكـ ــون ف ـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار أنـ ــديـ ــة
الكويت ،قــد تقلل مــن حظوظهم

عبدالعزيز حمادة

فــي اسـتـكـمــال الـمـنــافـســات حتى
النهاية.
وحـســب االت ـحــاد الـعــربــي فــإن
منافسات دور ا لـ 32من البطولة
ستنطلق  20أ غـسـطــس ،على أن
ينطلق دور الـ 16في  13سبتمبر.
وسـيـكــون فــريــق الـكــويــت على
مـ ــوعـ ــد ومـ ــواج ـ ـهـ ــة أحـ ـ ــد الـ ـف ــرق
اإل مـ ـ ــارا ت ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــي دور  ،32فــي
حين يــوا جــه العربي أ حــد الفرق
السعودية ،والسالمية أحد الفرق
المصرية.
واعـ ـ ـت ـ ــرف ح ـ ـمـ ــادة ب ـ ــأن ف ـت ــرة
اإليـ ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـتـ ــي ع ــان ـت ـه ــا الـ ـك ــرة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب نــوع ـيــة
المحترفين ،وصعوبة الوصول
بالالعبين إلى لياقة المباريات
ف ــي ب ــداي ــة ال ـمــوســم ،أم ــور تــزيــد
مــن صـعــوبــة الـمـهـمــة الـكــويـتـيــة،
وتجعل المشاركة غير مجدية.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
السابق األندية بتدعيم صفوفها
بـنــو عـيــة أ فـضــل مــن المحترفين
لـ ـتـ ـف ــادي الـ ـظـ ـه ــور الـ ـب ــاه ــت فــي
البطولة.
و ب ـ ّـي ــن أن ف ــر ي ــق ا لـ ـك ــو ي ــت قــد
يـكــون صــاحــب الـحــظ األوف ــر من
بين األ نــد يــة الكويتية ،للظهور

بصورة الئقة عطفا على نوعية
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ،والـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـم ـن ـت ـظــر
بصفقات مــن العيار الثقيل في
حال قرر المشاركة في البطولة.

اختيار حر!
وعـ ــن اس ـت ـب ـعــاد كــاظ ـمــة راب ــع
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــاز ،واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
العربي الخامس للمشاركة في
البطولة العربية ،قال حمادة إن
االتحاد العربي واجه اعتذارات
بــالـجـمـلــة فــي الـنـسـخــة الـثــانـيــة،
األ مــر ا لــذي جعله يوجه أنظاره
ل ـب ـعــض الـ ـف ــرق ال ـت ــي يـ ــرى أن ـهــا
س ـت ــزي ــد م ــن ان ـت ـش ــار ال ـب ـطــولــة،
وتضيف لها قوة.
و ب ـ ّـي ــن أن األ طـ ــر الـمـتـبـعــة فــي
االخ ـت ـي ــار غ ــاب ــت أك ـث ــر م ــن م ــرة،
س ـ ـ ــواء ب ــا خـ ـتـ ـي ــار  4فـ ـ ــرق د ف ـع ــة
واح ـ ــدة م ــن ال ـب ـلــد الـمـسـتـضـيــف
"ا لـمـغــرب" ،أو بتجاهل أصحاب
الترتيب.

●

أغ ـل ــق م ـس ــاء أم ــس األول بــاب
الترشيح النتخابات مجلس إدارة
االتـحــاد الكويتي للكرة الطائرة،
المقرر إقامتها في الحادي عشر
مـ ــن ي ــونـ ـي ــو الـ ـ ـج ـ ــاري ،عـ ـل ــى 11
ً
مــرشـحــا قــدمــوا أوراق ـه ــم رسميا
إلى اللجنة المؤقتة إلدارة االتحاد،
بينما لم يقدم ناد واحد من أعضاء
الجمعية العمومية مرشحين ،وهو
القادسية ،مما يعني إبعاد مرشحه
وليد أمان عن سباق االنتخابات.
وأسفرت الترشيحات عن تزكية
أربعة مرشحين لمناصب تنفيذية
فــي مجلس اإلدارة الـجــديــد ،وهم
م ــرش ــح الـ ـن ــادي ال ـع ــرب ــي حسين
عــاشــور لمنصب رئـيــس مجلس
اإلدارة ،وم ــرش ــح ن ـ ــادي كــاظـمــة
ف ـ ــوزي ال ـم ـع ـتــوق لـمـنـصــب أمـيــن
السر العام لالتحاد ،ومرشح نادي

الـصـلـيـبـيـخــات خ ـلــف ال ـهــاجــري
لمنصب أمين الصندوق ،ومرشح
نـ ـ ــادي بـ ــرقـ ــان طـ ـ ــال الـ ـع ــدوان ــي
لمنصب أمين الصندوق المساعد،
وذلك لعدم وجود مرشحين آخرين
على نفس المناصب.
بينما يتنافس مرشحان على

منصب نــائــب الــرئـيــس ،وهـمــا د.
عبدالهادي الشبيب مرشح نادي
الساحل ،ومحمد األنصاري مرشح
نادي اليرموك.
كما يتنافس  3مرشحين على
منصب أمين السر المساعد ،وهم
ن ــواف باجية (ال ـج ـهــراء) ،ونايف

الجهراء يمدد عقد األسترالي
أولسن موسمين
●

عبدالرحمن فوزان

أعلن نادي الجهراء مساء أمس االول
تمديد عقد المحترف االسترالي أولسن
موسمين ،ليستمر مــع الـفــريــق االول
لكرة القدم بالنادي حتى مايو .2021
وكان أولسن قد انضم إلى الجهراء
خ ــال ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة في
يناير الماضي ،وقدم مستويات مميزة،
إال أن ذلــك لــم يسعف الـجـهــراء للبقاء
بين أندية الدوري الممتاز.
ووق ــع أول ـســن عـقــده الـجــديــد بمقر
ادارة ال ـنــادي بـحـضــور الـمــديــر الـعــام
لجهاز كرة القدم خلف الطريفي ،الذي
ثمن دعم مجلس االدارة للفريق.

وبات أولسن ثالث محترفي الفريق
بعد التجديد للكاميروني ارون امبيبي
واالس ـب ــان ــي دي ـم ـب ـلــي ،وجـ ــاء تـجــديــد
عقود هذا الثالثي بناء على توصيات
مــدرب الفريق الجديد الوطني محمد
المشعان.
وتـتـجــه الـنـيــة داخ ــل ادارة الـفــريــق
لـلـتـعــاقــد م ــع مـحـتــرف رابـ ــع عـلــى اقــل
ت ـق ــدي ــر ي ـش ـغ ــل م ــرك ــز رأس ال ـح ــرب ــة
لتعويض رحيل المهاجم الكاميروني
دي ـن ـج ــر .وي ـس ـعــى ال ـج ـه ــراء لـلـظـهــور
بشكل مغاير خالل منافسات الموسم
المقبل وال ـعــودة سريعا الــى مصاف
اندية الدوري الممتاز.

المزيدي :فريق حديدي

ً
طالبت باتخاذ اإلجراءات القانونية لصرف اإلعانة السنوية المعتمدة قضائيا

نصف عدد األصوات

فوزي المعتوق

قابلت أندية الكويت والسالمية والعربي قرار
المشاركة في البطولة العربية بالترحيب ،وأبدوا
جاهزيتهم لمشاركة فعالة في النسخة الثانية.
وقال رئيس جهاز الكرة في الكويت عادل عقلة
إن إدارة األبيض في انتظار تفاصيل المشاركة
فــي البطولة العربية ،والـتــي تحمل اسـمــا عزيزا
على قلوب كل عربي ،مشيرا إلى أن فريقه جاهز
للمشاركة في البطولة.
وأضــاف عقلة أن اختيار األبيض جاء بصفته
بطال للدوري الممتاز ،وبعد أن قدم مستوى مميزا
في النسخة األول ــى رغــم خروجه من ال ــدور األول
بركالت الترجيح أمام اإلسماعيلي المصري.

ً
طبقا للنظام األساسي لالتحاد،
ال تـ ــوجـ ــد ت ــزكـ ـي ــة ص ــريـ ـح ــة فــي
انتخابات مجلس إدارة االتحاد،
ألنه في حالة وجود مرشح واحد
فــي أي منصب البــد مــن حصوله
عـلــى نـصــف ع ــدد األص ـ ــوات زائــد
واحد ( )50%+1للفوز بالمنصب،
وهــذا يتطلب حصول أي مرشح
على  7أصوات من أصل  12صوتا
ألع ـ ـضـ ــاء ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
لالتحاد.

أق ـ ــرت ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـع ــادي ــة ف ــي الـ ـن ــادي ال ـب ـحــري
الرياضي وباإلجماع التقريرين
اإلداري وال ـم ــال ــي ل ـل ـنــادي عن
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة في
 31مارس الماضي ،إلى جانب
اع ـت ـمــاد ال ـم ـيــزان ـيــة الـمـقـتــرحــة
للسنة المالية الجديدة ،وخولت
مجلس اإلدارة اخـتـيــار مراقب
لـتــدقـيــق ال ـح ـســابــات م ــن خــال
العروض المقدمة.
جاء ذلك في االجتماع الذي
عـقــد بـمـشــاركــة رئ ـيــس ال ـنــادي
الـلــواء فهد الفهد ،وأمـيــن السر
ال ـع ــام خــالــد الـ ـف ــودري ،وأم ـيــن
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ف ـي ـص ــل ال ـق ـص ـي ــر،
وعـ ـض ــوي ل ـج ـنــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــرف ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
العمومية نبيه شعبان وخالد
القطان ،وبحضور ممثل الهيئة
العامة للرياضة ،ونائب رئيس
النادي م .أحمد الغانم ،وأعضاء

مجلس اإلدارة ،ومــا ال يقل عن
 68عضوا.
وناقشت الجمعية العمومية
االع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ل ــإع ــان ــة
السنوية للنادي والمدرجة في
ميزانية الهيئة العامة للرياضة
لـلـسـنــة ا ل ـمــا ل ـيــة ،2020-2019
وتحفظ الهيئة على الميزانيتين
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـت ـق ــدي ــري ــة وب ـنــد
اإلعـ ـ ــانـ ـ ــة الـ ـسـ ـن ــوي ــة ،وخ ــول ــت
مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات
القانونية التي تكفل استمرار
صرف اإلعانة السنوية للنادي
م ــن قـبــل الـهـيـئــة ،طـبـقــا للحكم
ال ـق ـضــائــي الـ ـص ــادر لمصلحة
النادي رقم .5704/2013
ك ـم ــا ن ــاق ـش ــت س ـب ــب وج ــود
إيرادات مستحقة لم يقم النادي
بـتـحـصـيـلـهــا وال ـمــوض ـحــة في
التقرير المالي ،وقام أمين السر
الفودري بالرد ،مضيفا أن هذه
اإلي ـ ــرادات معنية بمستحقات

اللواء الفهد يتوسط الفودري والقصير وشعبان
روات ـ ـ ــب ال ــاع ـب ـي ــن (االح ـ ـتـ ــراف
الـ ـج ــزئ ــي) ،وإي ـ ـ ـ ــرادات بــرنــامــج
المغامر الصغير وصيفك كول،
وإن النادي قام بمخاطبة الهيئة
العامة للرياضة ،وسيعمل على
إدراجها كإيرادات مستحقة.
واختتم االجتماع بكلمة شكر
فيها رئيس النادي اللواء الفهد
أعـ ـض ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة

عجب يفاضل بين  3عروض
علمت "الجريدة" أن فيصل عجب ،مهاجم الفريق األول
بنادي التضامن السابق والمنتخب الوطني األول لكرة
القدم ،يفاضل بين  3عروض تلقاها من أندية محلية،
أحدها صاعد حديثا للدوري الممتاز ،من أجل حسم
مصيرها واخـتـيــار الـعــرض األفـضــل مــاديــا لــه ،والــذي
سيتيح له مواصلة التألق.
وكان مجلس إدارة نادي التضامن غض النظر عن
تجديد عقد الالعب الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي،
بسبب المقابل الـمــادي ال ــذي طلبه ،وهـنــاك رغـبــة في
تجديد المفاوضات مع الالعبين ،على أن يتم تخفيض
المقابل المادي إلى النصف على أقل تقدير ،على أن يتم
التفاوض معه عقب إجازة عيد الفطر ،السيما أن الالعب
قدم مستويات جيدة مع الفريق ،ونال لقب هدف الدوري
الممتاز في الموسم قبل الماضي .2018-2017
ويمني عجب النفس بخوض تجربة احتراف خارجي
في الموسم المقبل ،السيما أن تجربته مع المرخية
القطري فــي الموسم الماضي لــم يتطلب لها النجاح

القلعة الخضراء تلقت محادثات شفوية للمشاركة
في النسخة الثانية ،وأنها في انتظار كل التفاصيل.
واضاف المزيدي أن اختيار العربي جاء برغبة
م ــن الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة ،مـعــربــا ع ــن ثـقـتــه بظهور
األخضر بمستوى الئق يشرف الكرة الكويتية.
وكشف أن مجلس إدارة النادي العربي وجماهير
األخضر تثمن اختيار االتحاد العربي لألخضر،
مؤكدا أن النادي بصدد توجيه الشكر عبر كتاب
رسـمــي لــرئـيــس االت ـح ــاد الـعــربــي تــركــي آل شيخ
واللجنة المنظمة للبطولة.
بدوره ،قال مدير فريق السالمية بدر الخالدي إن
السماوي يتطلع إلى تصحيح الصورة التي ظهر
عليها في النسخة األولــى ،مشيرا إلــى أن النادي
أمــام متسع من الوقت لترتيب أوضــاعــه من أجل
مشاركة قوية .وبين الخالدي أن إدارة الكرة برئاسة
الـشـيــخ تــركــي الـيــوســف وض ـعــت فــي حساباتها
المشاركة في البطولة العربية ،عبر تجديد عقود
المحترفين ،واالستقرار على الجهاز الفني بقيادة
ميلود حمدي مبكرا.

«عمومية» البحري أقرت التقريرين اإلداري والمالي

الخميلي الــرشـيــدي (الـتـضــامــن)،
ونايف فهد العازمي (الفحيحيل)،
إضافة إلى تنافس مرشحين على
عضوية مجلس االدارة وهما طارق
عبدالكريم العريفي مرشح الكويت،
وعبدالله كايد مرشح الشباب.

خلف الهاجري

فؤاد المزيدي

م ــن جــان ـبــه ،أك ــد عـضــو مـجـلــس إدارة ال ـنــادي
الـعــربــي والـمـتـحــدث الــرسـمــي ف ــؤاد ال ـمــزيــدي أن
األخـضــر يتطلع ألن يكون جــاهــزا للمشاركة في
البطولة العربية بفريق حــديــدي ،مشيرا إلــى أن

تزكية عاشور والمعتوق والهاجري
في انتخابات «الطائرة»
محمد عبدالعزيز

عادل عقلة

بدر الخالدي

رغم قدراته التهديفية الجيدة ،نظرا لتعرضه لإلصابة
التي حالت دون ظهوره بالمستوى المأمول،
ليقرر النادي فسخ عقده في فترة االنتقاالت
الشتوية بالتراضي.
وفــي حــال تلقي عجب عرضا خارجيا
ف ـس ـت ـكــون ل ــه األف ـض ـل ـيــة ع ـلــى ال ـع ــروض
الـمـحـلـيــة ،خـصــوصــا أن ال ــاع ــب يطمح
بقوة إلى تحقيق النجاح على المستوى
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،ع ـل ــى غـ ــرار
نـجــاحــه فــي الـبـطــوالت
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة .يـ ــذكـ ــر أن
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ش ـط ــب
فـيـصــل عـجــب ب ـنــاء على
رؤية المدرب الكرواتي السابق
داليبور ،ليتألق مع التضامن ويحصد لقب
هداف الدوري الممتاز ،ويصبح مطلبا ألكثر
من ناد محلي وخارجي.

على حضورهم ،مؤكدا حرص
مجلس اإلدارة ،وبالتعاون مع
الهيئة الـعــامــة لـلــريــاضــة ،على
المضي قدما في تعزيز مسيرة
الـ ـن ــادي ،وتـحـقـيــق ال ـمــزيــد من
اإلنـجــازات والنتائج المشرفة،
واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ــأن ـش ـط ــة ال ـ ـنـ ــادي
وخدماته ومرافقه.

خيطان يكرم المرعب الصغير
●

فيصل عجب

حازم ماهر

ك ـ ّـرم مـجـلــس إدارة ن ــادي خـيـطــان ال ــاع ــب ف ــواز
المبيلش ،مساء أمس األول ،لحصوله على لقب هداف
دوري الشباب عن جــدارة واستحقاق شديدين ،إذ
أحرز  17هدفا في  13مباراة شارك فيها.
حضر التكريم نائب رئيس مجلس إدارة النادي
مـحـمــد الـعـتـيـبــي ،وأم ـي ــن ال ـص ـن ــدوق عـبــدالــرحـمــن
الرجعان ،ومدير المراحل السنية بالنادي سلطان
العنزي ،باإلضافة إلى عدد من اإلداريين والمدربين
بالمراحل السنية.
ويعد المبيلش ،الــذي حصل على لقب المرعب
الصغير ،أحد الركائز األساسية التي يعول عليها
الجهاز الفني للفريق األول بقيادة المدرب اإلسباني
خوسيه كثيرا ،من أجل تحقيق حلم التأهل للدوري
الممتاز في الموسم المقبل .2020-2019

 BMWفاز بركالت الترجيح على الفاتزا وبلغ نهائي «الروضان»
حجز  BMWبفوزه على
الفاتزا موعدا في نهائي
"دورة الروضان" مع الخليج
للكابالت ،الذي تغلب على ماي
فاتورة بركالت الترجيح ،ضمن
منافسات اليوم قبل األخير
للدورة الرمضانية.

بلغ  BMWنهائي دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية
لكرة القدم ،بعد تغلبه على الفاتزا بركالت الترجيح ،بعد انتهاء الوقت
األصلي بالتعادل ،ليحجز موعدا مع الخليج للكابالت الذي تغلب أيضا
على ماي فاتورة بركالت الترجيح ضمن منافسات اليوم قبل االخير.
في أولــى مواجهات نصف النهائي ،تبادل فريق  BMWوالفاتزا
األدوار لينتهي الوقت األصلي للمباراة بهدف لكل فريق ،حيث سجل
 BMWأوال عبر محترفه اإليطالي سترينغاري ،بينما أدرك مواطنه
دودو التعادل ليبقي على آمال الفاتزا.
وحافظ  BMWعلى تماسكه عقب طرد محترفه اإليطالي مان فروي،
لينجح الفريق بعدها بفضل تألق حــارســه عبدالله حيات فــي حسم
الموقعة الشائكة بركالت الترجيح بعد تصديه لركلة سالم امان.
كما يدين الفريق الفائز بعبوره للنهائي لكتيبة المحليين التي
يبرز منها عبدالرحمن الطويل وعبدالرحمن الــوادي واحمد الفارسي
وعبدالعزيز الهاجري.
وفي المباراة األخرى ،عانى الخليج للكابالت األمرين ليجتاز عقبة
ماي فاتورة ،أحد أفضل الفرق التي قدمت مستويات رائعة في الدورة.

وانتهى الوقت األصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق ،وسجل للكابالت
الثنائي البرازيلي لويزيتو وفامبيتا ،ولماي فاتورة البرازيلي رافينيا
وعبداللطيف العباسي .وفي ركالت الترجيح حسم الكابالت المواجهة
لصالحه ليصعد الى المباراة النهائية.

حسين :التطور المستمر
وأشاد أسامة حسين نجم الكرة الكويتية ونائب رئيس النادي العربي
بما تبذله اللجنة العليا واللجان المنظمة والعاملة في دورة الروضان من
جهود وعمل مستمر كل عام ،لالرتقاء بالدورة من كل النواحي التنظيمية
والفنية واالعالمية والتسويقية مع كل نسخة جديدة ،حتى بات عنوان
الدورة الرئيسي التطور المستمر.
ول ـفــت حـسـيــن إل ــى أن ال ـ ــدورة تـحـتــل مـكــانــة مـمـيــزة ف ــي الـبــرنــامــج
الرمضاني مــن كــل عــام ،بما تقدمه مــن المتعة واالث ــارة فــي عالم كرة
ال ـصــاالت بمشاركة كوكبة مــن نـجــوم اللعبة المحترفين والالعبين
المحليين ،الى جانب الفرق العربية وسط أجواء رائعة.

جانب من منافسات دورة الروضان
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جانب من مراسم تتويج ليفربول ببطولة دوري ابطال اوروبا

قاد النجم المصري محمد
صالح فريقه ليفربول
اإلنكليزي إلى إحراز اللقب
السادس من بطولة دوري
أبطال أوروبا على حساب
مواطنه توتنهام ،بفوزه
عليه بهدفين نظيفين،
أمس األول ،في مدريد.

ـوان على بــدايــة نهائي دوري أبطال
بركلة جــزاء بعد ث ـ ٍ
أوروبا في كرة القدم ترجمها النجم المصري محمد صالح،
وه ــدف االطـمـئـنــان فــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة ،حـســم ليفربول
اإلنكليزي مواجهته الرتيبة مع مواطنه توتنهام (-2صفر)،
محرزا لقبه السادس أمس األول في مدريد.
ب ـع ــد  23ث ــان ـي ــة ع ـل ــى انـ ـط ــاق م ــواج ـه ــة م ـل ـعــب "وان ـ ــدا
مـتــروبــولـيـتــانــو" ،رف ــع الـسـنـغــالــي ســاديــو مــانـيــه عرضية
ارت ـط ـم ــت ب ـي ــد العـ ــب وسـ ــط ت ــوت ـن ـه ــام ال ـف ــرن ـس ــي مــوســى
سيسوكو ،فلم يتردد الحكم في احتساب أسرع ركلة جزاء
في تاريخ المباريات النهائية للفريق األحمر ،تولى صالح
ترجمتها.
وهذا ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية في
العصر الحديث للمسابقة ،بعد مدافع ميالن اإليطالي باولو
مالديني في نهائي  2005ضد ليفربول بالذات ( 50ثانية)،
علما بأن انريكي ماتيوس سجل لريال مدريد اإلسباني بعد
دقيقة من بداية نهائي  1959ضد رينس الفرنسي (-2صفر).

اللقب السادس
ورفــع ليفربول رصـيــده إلــى  6ألـقــاب بعد  1977و1978
و 1981و 1984و ،2005بينما أخفق توتنهام في أول نهائي
له في المسابقة العريقة .وانفرد ليفربول بالمركز الثالث
التاريخي بعد ريال مدريد اإلسباني ( )13وميالن اإليطالي
( ،)7بعدما كــان يتساوى مــع برشلونة االسباني وبايرن
ميونيخ األلماني.

كما نجح مــدربــه األلماني يــورغــن كلوب ( 51عــامــا) في
فك نحسه مع المباريات النهائية محققا أول فوز في سبع
مناسبات.
وعوض كلوب الذي يشرف على ليفربول منذ العام ،2015
آخر نهائي خسره الموسم الماضي مع الفريق األحمر في
المسابقة القارية األولى أمام ريال مدريد اإلسباني (.)3-1
كما عوض ليفربول حلوله ثانيا في الدوري اإلنكليزي
وفشله بإحرازه للمرة األولى منذ  ،1990بعد تخلفه بفارق
نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي.
بــدوره ،ثأر صالح لخروجه مصابا في نهائي النسخة
الماضية ،عندما تعرض إلصابة قوية بكتفه بعد تدخل من
مدافع ريال مدريد سيرخيو رامــوس ،وسجل نقاطا مهمة
في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب
في العالم.
وهذا النهائي السابع بين فريقين من بلد واحد وجميعها
منذ عام  ،2000وثاني مواجهة بين الفريقين في المسابقات
األوروبية بعد نصف نهائي كأس االتحاد االوروبي (يوروبا
ليغ حاليا) لموسم  ،1973عندما فاز ليفربول ذهابا -1صفر
عـلــى أرض ــه ورد تــوتـنـهــام إيــابــا  ،1-2بـيــد أن األول تأهل
بفارق الهدف الذي سجله خارج ارضه ،ثم أحرز اللقب ضد
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني.
وتجمدت ألقاب توتنهام عند كأس االتحاد االوروبي في
 1972و 1984وكأس الكؤوس األوروبية .1963
وك ــان ــت ع ــودة الـمـهــاجــم ه ــاري ك ــاي ــن ،ه ــداف مــونــديــال
 ،2018متوقعة إلــى صـفــوف تــوتـنـهــام بـعــد غـيــابــه لسبعة

النجم المصري :لقد ضحيت بالكثير
صالح

أك ــد الـنـجــم الـمـصــري محمد ص ــاح أن ــه "ضحى
بــالـكـثـيــر" مــن أج ــل مـسـيــرتــه ،بـعــدمــا ق ــاد فريقه
ليفربول اإلنكليزي للتتويج بلقب دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه،
واألولى منذ .2005
وقــال صــاح ،الــذي سجل الـهــدف األول من
ركلة جزاء ،في المباراة النهائية التي فاز
بها فريقه -2صفر على توتنهام" ،الجميع
سعيد اآلن ،أنا سعيد ألنني خضت النهائي
الثاني تواليا وتمكنت من لعب  90دقيقة".
وأضــاف لقناة "بــي تــي" البريطانية" :الجميع قدموا
أفضل ما لديهم ،ال يوجد أداء فردي اليوم ،كل الفريق كان مذهال"،
متابعا" :لـقــد ضحيت بالكثير مــن أجــل مسيرتي ،أن آتــي مــن قرية
نجريج ،وأنتقل الى القاهرة ،وأن أصبح مصريا على هذا المستوى أمر
ال يصدق بالنسبة إلي".
وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" القطرية ،ذكر النجم الدولي المصري:
"أنا مبسوط جدا ألن هذا أمر ال يحصل كثيرا في الحياة ( )...هذا حلم طفل صغير
كان في السابعة أو الثامنة من عمره".
ورأى أن التتويج "جعلني فخورا بما حققته" ،مؤكدا طموحه بأن يتمكن من
إحراز اللقب مرة ثانية تواليا في الموسم المقبل.
(أ ف ب)

ً
هندرسون :من دون كلوب كان األمر مستحيال

ه ـ ـنـ ــدرسـ ــون ي ـل ـت ـق ــط ص ـ ــورة
تــذ كــار يــة لزميله تشامبرلين
وصديقته بيراي ايدوارد
قال قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون بعد
تتويج فريقه ليفربول اإلنكليزي بلقب دوري أبطال
أوروبا" :من دون هذا المدرب (كلوب) لكان هذا األمر
مستحيال ( ،)...ما قام به منذ قدومه ال يصدق".
وأضاف هندرسون "ثمة الكثير من التعاضد ،لقد
أوجــد غرفة مالبس مميزة .كــل التقدير يذهب إلى
المدرب .أنا فخور جدا بأن أكون جزءا من هذا الفريق،

وأتوج بذلك (اللقب) .هذا أمر مميز جدا بالنسبة إلي".
وتابع "هذه أفضل لحظة في حياتي ،هذا ما كنت
أحلم به منذ كنت طفال .األمر ال يتعلق بي ،ال يتعلق
بـكــونــي ال ـقــائــد أو رف ــع ال ـك ــأس ،ه ــو (يـتـعـلــق) بـهــذا
النادي ،بهؤالء الالعبين ،بهذا المدرب".
(أ ف ب)

أسابيع بسبب اإلصابة ،لكنه بدا غير جاهز وساكنا خالل
الشوط األول.
ولدى ليفربول ،عاد صالح والبرازيلي روبرتو فيرمينو
بـعــد غيابهما عــن إي ــاب نـصــف الـنـهــائــي بسبب اإلصــابــة،
فـيـمــا لـعــب الـهــولـنــدي جــورجـيـنـيــو فـيـنــالــدوم أح ــد أبـطــال
ا لـفــوز بالرباعية على برشلونة أساسيا وجلس جيمس
ميلنر بديال.
وبـعــد دقـيـقــة صـمــت ح ــدادا عـلــى الع ــب أتلتيكو مــدريــد
السابق خوسيه أنطونيو رييس ( 35عاما) ،الذي لقي حتفه
السبت خالل حادث سير.

صالح ثاني عربي
كــانــت الــدقـيـقــة األول ــى بــالـغــة ال ـســوء لـتــوتـنـهــام ،ارت ــدت
عرضية مانيه من صدر ويد سيسوكو ،فلم يتردد الحكم
بتوجيه يده نحو نقطة الجزاء.
ســددهــا ص ــاح قــويــة أح ـســن ال ــدول ــي الـفــرنـســي هــوغــو
لوريس تقديرها دون أن ينجح بصدها ،ليتقدم ليفربول
في الدقيقة الثانية من المباراة.
أص ـب ــح صـ ــاح ث ــان ــي العـ ــب ع ــرب ــي ي ـس ـجــل ف ــي نـهــائــي
المسابقة بعد الجزائري رابح ماجر في مرمى بايرن ميونيخ
األلماني عام .1987
وك ــان ص ــاح سـجــل فــي مــرمــى تــوتـنـهــام فــي إي ــاب ربــع
نهائي مسابقة يــوروبــا ليغ  ،2013عندما شــارك فــي فوز
فريقه بازل السويسري ،وهز شباكه بعد سنتين خالل فوز

فريقه فيورنتينا اإليطالي في دور الـ 32من المسابقة عينها.
تسجيل ليفربول المبكر قتل اإلثــارة في الشوط األول،
فترك توتنهام يستحوذ ويحاول االختراق بخجل عن طريق
الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين .وبرغم امتالك توتنهام
الـكــرة فــإن ليفربول بــدا األق ــرب الــى التسجيل مــرة ثانية،
لينتهي الشوط األول بركلة صالح المبكرة.

تغييرات كلوب
ورغ ــم تـقــدمــه ،ب ــادر كـلــوب إل ــى إج ــراء تـغـيـيــريــن ،ف ــأراح
فيرمينو لمصلحة البلجيكي ديفوك أوريـغــي وفينالدوم
لميلنر ،ورد عليه المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
بإدخال لوكاس مورا بدال من هاري وينكس.
دخول مورا أعلن انتهاء الحذر الممل ،فبدأت المساحات
تظهر ،لكن ميلنر كاد يزرع على المرمى المقابل تسديدة
أرضية راقبها لوريس بنظراته (.)69
وفــي الــدقــائــق العشر األخ ـيــرة ،ضيق ديـلــي آلــي وســون
ومورا الخناق على منطقة ليفربول ،ليبدأ حارسه البرازيلي
أليسون بيكر بصد والتقاط الكرات.
ومن ضربة حرة للدنماركي كريستيان أريكسن أبعدها
أليسون ببراعة الى ركنية ،كاد توتنهام يعادل (.)85
وبـعــد ركـنـيــة أخـطــأ دف ــاع تــوتـنـهــام فــي اب ـعــادهــا ،ســدد
أوريغي بيسراه أرضية من حافة المنطقة سكنت الزاوية
ال ـي ـســرى ال ـب ـع ـيــدة ل ـمــرمــى ل ــوري ــس ،لـيـعـلــن ه ــدف ــه نـهــايــة
(أ ف ب)
المواجهة منطقيا (.)88

بوكيتينو :مغامرة توتنهام
كانت مذهلة
قال مدرب فريق توتنهام األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو "عندما تخوض هذه
التجربة ،ترغب في أن تقوم بها مجددا .آمل أن نتمكن من القيام بذلك مجددا في
المستقبل ( )...األمر يتعلق بالمحاولة ،باإليمان ،بالبناء ،وآمل أن يحصل ذلك مجددا
في أقرب فرصة ممكنة".
وتابع بشأن الهدف المبكر الذي سجله ليفربول من ركلة جزاء "ال تصدق أنه بعد
مرور دقيقة واحدة ستكون متخلفا صفر ،-1وهو وضع لم يغير من خططنا فقط ،بل
ّ
غير أيضا من دينامية المباراة ( )...أنا فخور جدا بالجهد (المبذول) ،بالطريقة التي
نقاتل فيها ،لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الثاني.
أنا فخور جدا ،ليس لدي ما أقوله".
وأضــاف "في الشوط الثاني كنا نستحق أكثر ،كنا
نستحق أن نعادل النتيجة ،أن نسجل .أقدمنا على مخاطرات
لكننا خسرنا .علينا أن نكون فخورين بما حققه ،أال يخيب أملنا
كثيرا ،أال نحزن كثيرا .كل هذه المغامرة كانت مذهلة بالنسبة إلى
توتنهام .هي جزء من التعلم ،من اكتساب الخبرة".
وواصل "في العام الماضي كان ليفربول في الموقع الذي نحن فيه (خسارة
النهائي) واليوم يحتلون مكان ريال مدريد (اإلسباني) .أنا سعيد لإلشراف على هذا
الفريق ،على هؤالء الالعبين .أهنئ ليفربول ألنهم حققوا موسما كبيرا".

أرنولد :نستحق اللقب
أكثر من أي فريق

ق ــال تــريـنــت ألـكـسـنــدر أرن ــول ــد ،ظهير
لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ،عـقــب ال ـفــوز بلقب
دوري أبطال أوروبا بالتغلب على توتنهام
بهدفين نظيفين ،إن فريقه كان يستحق
التتويج أكثر من أي فريق آخر.
واعتبر الالعب ،في تصريحات نشرها
الموقع الرسمي لالتحاد األوروبــي لكرة
ال ـقــدم (يــويـفــا) عـقــب نـهــايــة ال ـم ـبــاراة ،أن
األم ــر "يـصـعــب التعبير عـنــه بالكلمات،
بسبب الموسم الــذي قــدمـنــاه" .وأضــاف:
"كنا نستحق اللقب أكثر من أي فريق آخر.
قمنا بإنجاز له خصوصيته .سيطرنا على
اللعب .حينما ننظر ال نراها مباراة بطيئة،
ً
بل كل ما نراه أننا أبطال أوروبــا" ،مؤكدا
أن "األمر كان بمنزلة حلم وأصبح حقيقة".

ً
لوريس :لم نخلق فرصا كبيرة

بوكيتينو

قال حارس مرمي توتنهام الفرنسي هوغو لوريس ،بشأن
ركـلــة ال ـجــزاء "الـحـكــم اتـخــذ ال ـقــرار بـســرعــة ،ال أع ــرف (بشأن
صحتها) ،يجدر العودة الى شريط المباراة .إذا اتخذ الحكم
هذا القرار ،فهذا يعني أنه القرار الصائب".
وتابع "مــن اللحظة التي تبدأ فيها المباراة بنتيجة
-1صفر لصالح الخصم ،نعم تفقد زخم المباراة بعض
الشيء .كان علينا التعامل مع هذا الهدف .على رغم ذلك،
حاولنا أن نقوم بما نقوم به عادة ،أن نقدم أسلوب لعبنا،
لكن غلب علينا الخجل في األمتار الثالثين األخيرة".
ً
وأضاف "لم نشكل خطرا ،وكان الدفاع سهال بالنسبة
الى ليفربول .حتى الدقائق الـ 15األخيرة عندما حاولنا كل
شيء من أجل كل شيء ،لكننا عمليا لم نخلق فرصا كبيرة
للتسجيل".

يورنتي :لم نتجاوز صدمة الهدف المبكر
أقر اإلسباني فرناندو يورنتي مهاجم توتنهام،
ع ـقــب خ ـس ــارة ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا أم ــام
ليفربول بثنائية نظيفة ،بأن فريقه لم يتمكن من
تـجــاوز "الـصــدمــة" الـتــي شكلها تسجيل "الــريــدز"
ضربة جزاء في الدقيقة األولى من اللقاء.
وقال يورنتي عقب المباراة التي أقيمت في ملعب
"وانــدا متروبوليتانو" في مدريد الليلة الماضية:
"الحقيقة أ نـنــا لــم نتمكن مــن االستفاقة بعد هذه
الصدمة المبكرة .لألسف خسرنا فرصة وحيدة

لصناعة التاريخ" ،وهي إحراز اللقب األول لتوتنهام
في التشامبيونز ليغ.
واعـتــرف يورنتي أن فريقه "سنحت لــه العديد
م ــن ال ـف ــرص ف ــي ال ـم ـب ــاراة ،لـيـعـكــس ال ــوض ــع ال ــذي
تعرض له".
وتــابــع "ل ــم نتمكن مــن إل ـحــاق ال ـضــرر بـهــم ،ولــم
نستطع تقديم أفضل أداء لدينا .لألسف كنت أتمنى
أن نتمكن من تقديم أفضل مستوى لدينا".
(إفي)

ةديرجلا
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رياضة

كلوب قابل الحياة
بابتسام ٍة ردتها له بكأس

ً
كثيرا ما ظهر المدرب األلماني
يورغن كلوب بصورة إيجابية
عريضة مهما كانت
وابتسامة ً
النتائج ،وأخيرا ابتسمت ًالحياة
وعالم كرة القدم خصوصا
للمدرب صاحب الشخصية
الودودة.

بــابـتـســامــة عــريـضــة ومـشــاعــر
م ـت ـق ــدة ،ح ــزن ــا أم ف ــرح ــا ،يـقــابــل
األل ـمــانــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب الـحـيــاة.
ال ـمــدرب ذو الشخصية المحببة
وال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــدة ،وص ـ ــاح ـ ــب ال ـن ـظ ــرة
الفلسفية في كرة القدم كما الحياة،
ً
صبر ونال أخيرا لقب دوري أبطال
أوروبا مع ليفربول اإلنكليزي.
على ملعب واندا متروبوليتانو
ف ــي م ــدري ــد ،ذرف ك ـلــوب الــدمــوع
بـعــدمــا شــاهــد فــريـقــه ي ـفــوز على
م ـن ــاف ـس ــه اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي تــوت ـن ـهــام
 -2ص ـفــر .عــانــق العـبـيــه واحـتـفــل
وإياهم بتعويض خيبة الخسارة
فـ ــي ال ـن ـه ــائ ــي الـ ـ ـق ـ ــاري ال ـم ــوس ــم
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ــام ري ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلسـبــانــي ،ومنهيا فـتــرة انتظار
طويلة على المستويين الشخصي
ومع الفريق اإلنكليزي الذي يشرف
عليه منذ .2015
ق ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب ال ـ ـفـ ــارع الـ ـط ــول،
الـ ـح ــاض ــر أب ـ ـ ــدا ب ــزي ــه ال ــري ــاض ــي
وقـبـعـتــه ون ـظــارت ـيــه الـشـفــافـتـيــن
اللتين أضحتا عالمة فارقة على
وجـ ـه ــه الـ ـضـ ـح ــوك" :كـ ـن ــا عـمـلـيــا
جميعنا نــذرف الــدمــع على أرض
الملعب ،ألن األمر كان عاطفيا جدا،
كان كبيرا جــدا ،كان يعني الكثير
بالنسبة إلينا".
قبل نهائي  ،2019خسر كلوب
( 51ع ــام ــا) آخ ـ ــر س ــت م ـب ــاري ــات
نهائية خاضها ،موزعة بالتساوي
بين فريقه الحالي وناديه السابق
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األل ـمــانــي.
ه ــذه الـخـيـبــات الـمـتــاحـقــة كانت
كافية لتحبط عزيمة
أي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ،ل ـك ــن
ك ـ ـلـ ــوب يـنـظــر
الــى الحياة
وال ـل ـع ـب ــة
ليس من
مـ ـنـ ـظ ــار
الـ ـ ــربـ ـ ــح

يورغن كلوب

والخسارة ،بل من منظور استثمار
الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة ل ـت ـع ـل ــم ت ـخ ـط ـي ـه ــا...
واالنتصار.
في مقابلة مطولة معه نشرتها
صحيفة "االندبندنت" اإلنكليزية
في وقت سابق هذا األسبوع ،قدم
كلوب جردة شاملة لحياة مألتها
التحديات ،تطرق فيها الى الخسارة
المؤلمة في نهائي دوري األبطال
 2018في كييف أمــام ريــال مدريد
اإلسباني.
وردا على ســؤال الصحيفة عن
كيف ّ
تقبل تلك الهزيمة في مباراة
مؤلمة تبدل مسارها بخروج نجمه
المصري محمد صالح مصابا في
الشوط األول ،قال كلوب" :ماذا كان
يمكنني أن أفعل؟ ،نعم ،خيبة أمل،
حزن ،كل ذلك .لكن عندما عدنا الى
إنكلترا ،كنت قد تخطيت األمر".
وتــابــع "كـنــت عمليا الشخص

ال ــوحـ ـي ــد (الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـم ـك ــن ســري ـعــا
مـ ــن ت ـخ ـطــي األمـ ـ ـ ـ ــر) ،ألن ـ ــي رأيـ ــت
عــائـلـتــي (ب ـعــد الـ ـع ــودة) ،ول ــم ُ
يبد
عـلــى مــامـحـهــم أن ـهــم ق ــد تخطوا
األمــر .أصدقائي أيضا .أذكــر أنني
كـنــت واق ـفــا فــي ال ـصــف فــي مطار
كييف ،وقلت لنفسي :أريد أن أعود
(لـلـنـهــائــي) ،أري ــد أن أق ــوم بــاألمــر
مجددا".

أولى تصريحات كلوب
ف ــي ت ـصــري ـحــاتــه األول ـ ـ ــى بعد
التتويج باللقب الـقــاري السادس
فــي تــاريــخ لـيـفــربــول ،واألول منذ
 ،2005لم يفت المدرب المولود في
شتوتغارت اإلش ــارة إلــى عائلته،
علما بأن الفوز أتى قبل أسبوعين
من عيد ميالده الثاني والخمسين
(ولد في  16يونيو .)1967
قال كلوب" :أنــا سعيد جدا لكل

فان ديك :ال أفكر
بالكرة الذهبية
اعتبر الهولندي فيرجيل فان ديك ،مدافع ليفربول وأفضل العب في
نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بتتويج "الريدز" على حساب
توتنهام هوتسبيير فــي مــدر يــد ،أن نجم برشلونة ،األرجنتيني
ليونيل ميسي هو "أفضل العب في العالم ويستحق دائما" الكرة
الذهبية ،وذلك ردا على سؤاله عما إذا كان يمكنه هو الفوز بها
هذا العام.
وقال فان ديك إن "الكرة الذهبية ليست أمرا أضعه في ذهني
حاليا .إذا فزت بها فلن أرفضها بالتأكيد ،لكن ال أعتقد أن هذا
سيحدث اآلن ،ميسي ،رغــم أنــه لم يكن في النهائي هــذا العام ،يظل
أفضل العب في العالم".
وعن مباراة النهائي ،أوضح" :خالل الشوط األول لم نحصل على كثير
من الفرص المهمة ...ركلة الجزاء في الدقيقة األولى ساعدتنا وحمستنا
لكن ظل الوضع خطيرا ،في الشوط الثاني ،هم صنعوا الفرص وكان األمر
معقدا ،نحن الفائزون وكل األمور تسير على مايرام".
وال ي ــرى ف ــان دي ــك أن الـ ـف ــارق ال ـج ــوه ــري ب ـيــن هــزي ـمــة ل ـي ـفــربــول ف ــي نـهــائــي
التشامبيونز في  2018بكييف وانتصاره هذا العام في مدريد ،هو حارس المرمى،
بسبب األخـطــاء القاتلة التي ارتكبها األلماني لــوريــس كــاريــوس أمــام ريــال مدريد
العام الفائت ،مقابل التصدي الرائع من جانب البرازيلي أليسون لثالث تسديدات
في مباراة أمس.
وقال المدافع الهولندي إن "كرة القدم ليست العبا واحدا ،في الهزيمة نخسر جميعا
وفي االنتصار نفوز جميعا .أليسون كان حاضرا وتصدى لعدة تسديدات من سون
(هيونغ مين)" ،مهاجم توتنهام.

فان ديك

إقصاء أوساكا وسيرينا من روالن غاروس
أحبطت آمال اليابانية ناومي أوساكا المصنفة
ً
ً
أولى عالميا بإحراز لقب ثالث كبير تواليا بخروجها،
أمـ ــس األول ،م ــن ال ـ ـ ــدور ال ـث ــال ــث ل ـ ـ ــروالن غـ ــاروس
ً
الفرنسية في كرة المضرب ،خالفا للصربي نوفاك
ديوكوفيتش ،الــذي تابع مشواره نحو إحــراز لقب
ً
رابع تواليا.
وت ـل ـق ــت أوس ـ ــاك ـ ــا خ ـس ــارة
م ـف ــاج ـئ ــة أم ـ ـ ـ ــام ال ـت ـش ـي ـك ـيــة
كاترينا سينياكوفا  4-6و2-
 ،6بعد أن كانت قــد ضمنت
الـبـقــاء فــي ص ــدارة تصنيف
المحترفات بصرف النظر عن
نتيجتها في باريس.
وكــانــت أوســاكــا تبحث
ً
ع ـ ــن لـ ـق ــب ثـ ــالـ ــث ت ــوالـ ـي ــا
ف ــي ال ــ"غ ــران ــد سـ ــام" بعد
بطولتي "فالشينغ ميدوز"
األميركية  2018و"أستراليا
المفتوحة" .2019
ل ـ ـك ـ ــن الـ ـتـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــة
ً
( 23ع ــام ــا ومـصـنـفــة
 )42ا س ـت ـغ ـلــت على
أكـ ـم ــل وجـ ـ ــه األداء
المتأرجح لليابانية
ً
( 21عاما) منذ بداية
البطولة الفرنسية.
ك ــات ــري ـن ــا س ـي ـن ـيــاكــوفــا
وب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــا

الفائزة على أوساكا

احتاجت أوساكا في مباراتي الدورين األول والثاني
إلى قلب تخلفها بمجموعة ،ارتكبت أمس األول 38
ً
خطأ مباشرا لتسقط عند العقبة الثالثة في باريس.
وهــي الـمــرة األول ــى التي تصل سينياكوفا إلى
ثمن نهائي بطولة كبرى ،وستالقي في الدور المقبل
األميركية ماديسون كيز المصنفة  14والفائزة على
الروسية آنا بلينكوفا  )5-7( 6-7 ،6-3و.6-4
في المقابل كانت طريق الرومانية سيمونا هاليب
حاملة اللقب والمصنفة ثالثة أسهل بكثير أمــام
األوكرانية ليسيا تسورنكو  6-2و.6-1
ً
ً
واحتاجت هاليب المصنفة أولى عالميا سابقا،
إلــى نحو  55دقيقة فقط للتغلب على منافستها
المصنفة  27التي بدا أنها تعاني إصابة استدعت
تدخل المعالج الفيزيائي خالل المجموعة الثانية.
وتالقي الرومانية في الدور المقبل البولندية إيغا
ً
ً
شفيانتك ( 18عاما ومصنفة  104عالميا) الفائزة
على البورتوريكية مونيكا بويغ صفر -6و 6-3و.6-3
وخرجت األميركية المخضرمة سيرينا وليامس
من الدور الثالث بخسارتها أمام مواطنتها صوفيا
كنين  2-6و.5-7
ول ــدى ال ــرج ــال ،بلغ ديوكوفيتش ال ــدور الــرابــع
بفوزه ،أمس األول ،على اإليطالي سالفاتوري كاروزو
 ،6-2 ،6-3و.6-3
ولم يواجه الصربي ،أمس األول ،صعوبة تذكر
عـلــى ملعب فيليب شــاتــريـيــه ضــد المصنف 147
ً
عالميا ،وكسر إرساله خمس مــرات ،وأنقذ الفرص
الخمس التي أتيحت لمنافسه لكسر إرساله.

الشبان ،لكل الناس ،ولعائلتي .هم
(أفرادها) يعانون معي ،ويستحقون
هــذا (الـلـقــب) أكـثــر مــن أي شخص
آخر".
وت ــاب ــع "ه ـ ــذه أف ـض ــل ل ـي ـلــة في
مسيراتنا االحترافية .احتاج األمر
الى بعض الوقت ،لكن ذلك مهم من
أجل تطورنا وتحسننا".
وتمكن األلماني خــال األعــوام
ال ـمــاض ـيــة م ــن ت ــدوي ــن اس ـم ــه في
سجالت ليفربول ،ليس على صعيد
األل ـقــاب الـتــي ك ــان دوري األبـطــال
 2019أولها لكلوب "الليفربولي"،
لكن للعالقة الوثيقة التي نسجها
مع المشجعين والالعبين ،وعملية
إعــادة البناء التي قــام بها ،وأعــاد
م ــن خــالـهــا ال ـفــريــق ال ــى منافس
ج ــدي ع ـلــى ل ـقــب ب ـطــولــة إنـكـلـتــرا
الـ ــذي أحـ ــرزه لـلـمــرة األخ ـي ــرة عــام
 ،1990والمسابقة القارية األم التي

نيمار يرد على تهم االغتصاب
لـجــأ نـيـمــار ،نـجــم الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي لكرة
القدم ونادي باريس سان جرمان الفرنسي ،إلى
الهجوم المضاد ،بعدما تقدمت سيدة بشكوى
ضــده فــي مدينة ســاو بــاولــو البرازيلية ،تتهمه
خاللها باغتصابها فــي بــاريــس ،مــؤكــدا براء ته
وأنه ضحية "فخ" نصب له.
ويأتي تكشف هــذه القضية في وقــت يستعد
نيمار ،أغلى العب كرة قدم في العالم ،مع المنتخب
البرازيلي لبطولة كوبا أميركا ،التي تستضيفها
بالده بدءا من  14الجاري.
وأك ــدت السلطات الـبــرازيـلـيــة ،لــوكــالــة فرانس
بــرس ،تقدم سيدة بشكوى مــن هــذا الـنــوع ،بعد
معلومات نشرها بداية موقع "أوول" اإللكتروني
أمس األول ،واتهمت السيدة التي لم يفصح عن
اسمها ،النجم البرازيلي بأنه "لجأ ا لــى العنف
مــن أجــل إقــامــة عالقة جنسية مــع الضحية دون
موافقتها" منتصف مايو.
وفــي شــريــط فيديو مــدتــه  7دقــائــق نـشــره في
وقت مبكر األحد عبر حسابه على انستغرام ،قال
نيمار" :يتهمونني باالغتصاب ،هذه كلمة كبيرة،
هذا أمر قوي ،لكن هذا ما هو حاصل".
وأضاف" :األمر فاجأني بالفعل ،هذا أمر قبيح،
أمــر محزن جــدا ألن من يعرفني ،يعرف أي نوع
من الناس أكون ويعرف أني ال أقوم بأمر مماثل".
وعرض نيمار ،أغلى العب كرة قدم في العالم،
فــي الشريط الــذي نشره على حسابه ،الرسائل

يومية سياسية مستقلة

الـطــويـلــة الـمـتـبــادلــة م ــع الـشــابــة
على تطبيق "واتساب" ،بما فيها
ص ــور عــاريــة تسلمها مـنـهــا ،مع
إخفاء اسمها.
وأقــر بأنها "لحظات حميمية ،لكن من
الضروري عرضها لتباين أنه لم يحصل في
الواقع أي شيء".
وح ـس ــب م ــوق ــع "أوول" ،أق ــام ــت ال ـمــدع ـيــة 3
أيــام في باريس من  15إلــى  17مايو ،وانتظرت
حـتــى ي ــوم الـجـمـعــة ال ـمــاضــي لـلـتـقــدم بشكوى
بعد عــودتـهــا إلــى الـبــرازيــل ،ألنـهــا شـعــرت بأن
"عواطفها قد جرحت".
واعتبر نيمار االبن ،الذي بدا متجهم الوجه،
أن حقيقة األح ـ ــداث "ه ــي عـكــس (االت ـهــامــات)
تماما".
من جانبه ،أورد محامي الالعب ،في بيان،
"قبل أيام ،كان نيمار ضحية محاولة ابتزاز قام
بها محام من ساو باولو يدافع ،حسب قوله ،عن
مصالح ضحية مفترضة".
وأكــد نيمار أيضا" :لقد كان فخا ،ووقعت
فيه في نهاية األمــر .آمل أن يكون ذلك درسا
في المستقبل".
وذك ـ ــرت ت ـقــاريــر ال ـص ـحــافــة ال ـبــرازي ـل ـيــة أن
مساعدا لنيمار دفــع عنه ثمن تــذاكــر الطائرة
وتكاليف الفندق الذي أقامت فيه المدعية.

نيمار

«المدمر» ينسف تاريخ جوشوا في مفاجأة مدوية
تحولت الـمـبــاراة األول ــى للبريطاني
أنطوني جوشوا ،بطل العالم في الوزن
الثقيل حسب تصنيف الجمعية العالمية،
الـمـنـظـمــة الـعــالـمـيــة واالتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
لـلـمــاكـمــة ،ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إلــى
كابوسُ ،
ومني بهزيمة أولى في مسيرته
عـلــى ي ــد األم ـيــركــي م ــن أص ــل مكسيكي
أندي رويز ،أمس األول ،في نيويورك.
وقد تكون هذه الخسارة إحــدى أكبر
المفاجآت المدوية في تاريخ المالكمة
ألن جـ ــوشـ ــوا ،أحـ ــد أف ـض ــل الـمــاكـمـيــن
الحاليين في الوزن الثقيل ال بل أفضلهم
عـلــى اإلطـ ــاق ،سـقــط مــن عليائه ووجــه
بشكل جدي ضربة قاضية لشهرته.
وأسقط رويز خصمه ،بطل أولمبياد
لندن  ،2012على البساط أربع مرات في
مـبــاراة كــان البريطاني المرشح األبــرز
للفوز فيها.
وبــدأ جوشوا المباراة بشكل مثالي،
وأسقط متحديه األميركي على األرض
في الجولة الثالثة ،لكن رويز رد مباشرة
وأس ـقــط الـبــريـطــانــي مــرتـيــن قـبــل نهاية
الجولة ذاتها في أكبر مفاجأة للجمهور
المحتشد في صالة ماديسون سكوير
غاردن.
وب ــدا أن جــوشــوا اسـتـعــاد تـفــوقــه مع
الجوالت الالحقة حتى السابعة حيث فقد

السيطرة تماما وسقط أرضــا أكثر من
مرة بعد لكمات متالحقة من رويز ،وبدأ
العد له ،لكنه استطاع العودة واستئناف
المباراة.
وبعد سقوط رابع ،نهض البريطاني
بصعوبة وتوجه إلى الزاوية المخصصة
له دون أن يستطيع أو يريد االنصياع
إل ــى تـعـلـيـمــات ال ـح ـك ــم ،فــأن ـهــى األخ ـيــر
المباراة.
وب ـ ـ ـ ـ ــات روي ـ ـ ـ ـ ــز ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــن الـ ـت ــاسـ ـع ــة
والعشرين ملك ال ــوزن الثقيل بــإحــرازه
األلقاب الثالثة بفوزه الثالث والثالثين
مقابل هزيمة واحدة.
ـدمــر"،
وص ــرح الـمــاكــم الملقب ب ـ "الـمـ ِ
والذي ّ
قدم نفسه على أنه أول مكسيكي
يتوج بطال للعالم في الوزن الثقيل ،بأنه
"حلم تحول الى حقيقة ،لم أستطع بعد
استيعاب ما حصل".
ونسف هذا الفوز المفاجئ التراتبية
في قمة تصنيف الوزن الثقيل التي كان
يتشاركها جوشوا مع مواطنه تايسون
فوري واألميركي ديونتاي ويلدر ،حامل
لقب المجلس العالمي.
وبـ ـع ــد ه ــزي ـم ـت ــه األولـ ـ ـ ــى م ـق ــاب ــل 22
ً
انـ ـتـ ـص ــارا  20م ـن ـهــا ب ــال ـض ــرب ــة الـفـنـيــة
ً
القاضية ،هنأ جوشوا ( 29عاما) بحرارة
م ـنــاف ـســه ب ــال ـف ــوز ،وق ـ ــال إن "ال ـمــاك ـمــة
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توج بها للمرة األخيرة في .2005
ال يبذل أي جهد إلخفاء مشاعره
تجاه الالعبين :غضب ،فرح ،رقص،
وح ـتــى ال ـج ــري ع ـلــى المستطيل
األخ ـضــر لــاحـتـفــال ومعانقتهم،
األمر سيان مع المشجعين ،السيما
مع أداء األنشودة األشهر "يول نيفر
ووك ألون" (لن تسير بمفردك أبدا).
ع ـنــدمــا ســأل ـتــه "االن ــدب ـن ــدن ــت"
عــن ســر هــذه العالقة التي تربطه
باألندية التي يتولى تدريبها ،سواء
كان نادي البداية ماينتس (-2001
 )2008أو بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد
( )2015-2008أو ليفربول حاليا،
أج ــاب" :ال أع ــرف .لكن كما نعرف
جميعا ،ثمة حياة واحدة لنعيشها،
لذا يجب أن نخرج األفضل منها".
وأضــاف "أحيانا يمكنك القيام
بــاألمــر بنفسك ،أحيانا كــا ،أفهم
أن كرة القدم هي جزء من الجانب

الـتــرفـيـهــي لـلـحـيــاة ،اذا أضـجــرنــا
الناس بشكل دائم ،لماذا سيأتون
(لمتابعة ال ـم ـبــاريــات)؟ علينا أن
ن ــوف ــر ل ـه ــم ب ـع ــض الـ ـحـ ـم ــاس ،ال
أعـ ـن ــي األل ـ ـقـ ــاب فـ ـق ــط ،ط ـب ـعــا هي
الهدف األساسي ،لكن بين البداية
و(ال ـت ـت ــوي ــج ب ـ ــ) ال ـل ـق ــب ،ي ـجــب أن
نمضي العديد من اللحظات الجيدة
معا ،وأعتقد أننا حققنا ذلك".
ع ــاش ــق مــوس ـي ـقــى الـ ـ ـ "هـيـفــي
مـ ـيـ ـت ــال" ي ـت ــول ــى تـ ــدريـ ــب فــريــق
المدينة التي قدمت للعالم فرقة
"ال ـب ـي ـت ـل ــز" ،وأط ـل ـق ــت اسـ ــم جــون
لينون على مطارها.
ال ـم ـف ــارق ــات ت ــاح ـق ــه ،ومـنـهــا
ال ــرق ــم  :6خ ـس ــر س ــت م ـب ــاري ــات
نهائية على التوالي قبل أن يفوز
أم ـ ــس ،ويـ ـح ــرز ال ـل ـقــب ال ـس ــادس
فــي مسيرته كـمــدرب ،والـســادس
لليفربول في المسابقة القارية.

لعبة األرقام بالنسبة إليه كانت
معيارا شخصيا ومهنيا .اختصر
مساره بالقول لـ "االندبندنت" ،إن
حبه لكرة القدم التي زاولها كالعب
مدافع لنحو  16عاما "بدأ في سن
الـخــامـســة ،وأصـبـحــت مــدربــا في
منتصف العقد الثالث من عمري.
من دون أن أعــرف ،هــذه األع ــوام الـ
 28كانت تربيتي".
نـجــح ك ـلــوب أيـنـمــا ح ــل ،في
 2004تمكن من قيادة ماينتس
الـ ــى دوري ال ــدرج ــة األل ـمــان ـيــة
األولى للمرة األولى في تاريخه،
مـ ـ ــع دورت ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــد ،حـ ـق ــق ل ـقــب
ال ـ ــدوري مــرتـيــن عـلــى ال ـتــوالــي،
وقاده الى نهائي دوري األبطال
 .2013واآلن لـ ـق ــب ق ـ ـ ــاري مــع
ليفربول تعهد المدرب األلماني
أن يكون "مجرد بداية" لمجد آت.
(أ ف ب)

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

اإلعالنات:

رويز يوجه ضربه قوية لمنافسه جوشوا
رياضة صعبة .تدربت بشكل قاس ،لكني
هزمت من جانب مالكم جيد ،وسيكون
مهما جدا أن نرى إلى أين سيذهب".
وأض ـ ــاف ال ـمــاكــم ال ـبــري ـطــانــي "ان ـهــا
المرة األولى التي أجد فيها نفسي هكذا
في مباراة .عانيت (بعد الجولة الثالثة)
في الصمود والبقاء واقفا على قدمي".
وكـ ـ ــان مـ ـق ــررا ف ــي األصـ ـ ــل أن ي ــواج ــه

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

جوشوا المالكم األميركي جاريل ميلر
الذي أجري له الشهر الماضي فحصان
للكشف عن المنشطات جاءت نتيجتهما
إيجابية.
وألغيت المباراة لهذا السبب ،ثم وافق
منظم مباريات جوشوا على تحدي رويز
ال ــذي قــام بحملة على مــواقــع التواصل
االجتماعي.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

التهاني تنهمر على ةديرجلا .في عيدها الـ 12

الله بالنور
د .ناجي سعود الزيد

● ولي العهد :دورها وطرحها اإلعالمي يجسدان معاني الحرية في وطننا ● سالم العلي :مسيرتها مشرفة

كل ما نريده هو األمان

● جابر المبارك :مهنية في تناول القضايا الوطنية ● ناصر صباح األحمد :جهودها مخلصة إلظهار الوجه المشرق لبلدنا العزيز

ال ـ ـظـ ــاهـ ــر أن م ـ ـنـ ــافـ ــذنـ ــا الـ ـب ــري ــة
والـ ـج ــوي ــة أص ـب ـح ــت "م ـ ـش ـ ـخـ ــال"...
وايد يدخلون ويطلعون ،وبعضهم
يـ ـ ــرجـ ـ ــع ،مـ ـ ــع أنـ ـ ـه ـ ــم قـ ـ ــد يـ ـك ــون ــون
مطلوبين في قضايا وعليهم "ضبط
وإحضار"...
وبعدين يقولون البلد سايبة.
وال ـب ـع ــض ي ـق ــول ال ـب ـلــد م ــو بس
ســاي ـبــة ،ب ــل مـنـتـهـكــة م ــن الـنــاحـيــة
األمنية.
ً
نعلم أن معظم المئتي ألف تقريبا
الذين عليهم ضبط وإحضار هم من
ً
يعانون عسرا في تسديد ديونهم.
ولـ ـك ــن م ـ ـ ــاذا عـ ــن ال ـب ـق ـي ــة ال ــذي ــن
ً
ً
ً
يشكلون فعال تهديدا أمنيا؟ ،أو أن
ّ
البعض منهم يشكل خاليا مسلحة
قـ ـ ــادرة ع ـلــى ال ـت ـخ ــري ــب ،وال ـب ـعــض
م ــن ه ـ ــؤالء م ـنـضــم أو يـنـتـمــي إلــى
تنظيمات وال يــريــدون الخير لهذا
البلد؟
بل قد يكونون جاهزين للبلبلة
والدمار في أي لحظة.
بـ ـ ــدال م ــا ت ـض ـي ـعــون وق ـت ـك ــم فــي
اقتناص من يستعمل الـ "سوشيال
م ـيــديــا" مـثــل "فـيـسـبــوك" و"تــويـتــر"
وغ ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا ،وتـ ــاح ـ ـقـ ــون ـ ـهـ ــم ،ك ــان
باإلمكان استخدام الطاقة البشرية
هذه والجهد المبذول الصطياد من
يتخفى وراء هوية مزورة ،أو هوية
شخص آخر غير المطلوب.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ك ــل م ــا ن ــرج ــوه هــو
الحذر والحيطة ،فاألمور تتجه نحو
أزمـ ــات حقيقية تـهــدد أمـنـنــا وأمــن
المنطقة ...وكل ما نريده هو األمان...
فمن يكشف عن رأيه أو نواياه عبر
اإلعالم ليس هو الخطر الحقيقي.

ال تزال "الجريدة" في عيدها الـ  12كما كانت في
عددها األول متمسكة بدورها التنويري وطرحها
اإلع ــام ــي ،وه ــو مــا أش ــار إلـيــه سـمــو ول ــي العهد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد فــي بــرقـيـتــه ال ـتــي أرسـلـهــا
بمناسبة احتفاالتها بعيدها.
وأضــاف سموه أن هــذا الــدور "تجسده معاني
الحرية والديمقراطية في وطننا الغالي الكويت
في ظل القيادة الرشيدة لراعي مسيرتنا ونهضتنا
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد".
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ت ــوال ــت ب ــرق ـي ــات ورس ــائ ــل
الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة مـ ـ ــن كـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
والشخصيات البارزة.
وع ـبــر س ـمــو رئ ـيــس ال ـح ــرس الــوط ـنــي الـشـيــخ

سالم العلي

جابر المبارك

ناصر الصباح

محمد الجبري

إبراهيم الدعيج

سعود البابطين

يوسف المرزوق

اعتماد الخالد

منيرة الهويدي

يعقوب الرفاعي

سالم العلي في تهنئته التي أرسلها عن اعتزازه
بما "تميزت به الجريدة وما حققته في مسيرتها
المشرفة من إنجازات ومواقف وطنية مخلصة".
وأشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
ال ـم ـبــارك بــ"مـهـنـيــة ال ـجــريــدة ومــوضــوعـيـتـهــا في
تناول القضايا والموضوعات التي تهم الوطن
والمواطنين" ،وهو األمر الذي أكده النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد ،إذ أثنى في تهنئته على "الجهود
المخلصة الـتــي تبذلها الـجــريــدة إلظـهــار الوجه
اإلعالمي المشرق لبلدنا العزيز".
وأعرب وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
محمد ناصر الجبري عن تقديره "لمسيرة الصدق

والموضوعية وا لـجـهــود المتميزة للجريدة في
إثــراء المشهد الصحفي الكويتي" ،وهــو ما أكده
سعود عبدالعزيز البابطين الذي عبر عن تقديره
وف ـخــره "بــوجــودهــا بـيــن زمـيــاتـهــا مــن الصحف
ً
ال ـك ــوي ـت ـي ــة" ،م ـث ـم ـنــا م ـس ــاره ــا ال ـق ــوي ــم وكـلـمـتـهــا
الصادقة.
واع ـت ـبــر الــدك ـتــور الـشـيــخ إبــراه ـيــم الــدع ـيــج أن
ً
ً
ً
"الـجــريــدة" تمثل "صــرحــا إعــامـيــا مهما ومـنــارة
صحافية تستحق التقدير بما تقدمه مــن طرح
مـتــزن وم ــا تنتهجه مــن سـيــاســة إعــامـيــة ج ــادة،
وتفاعل صادق مع القضايا المحلية بكل شفافية
وحياد".
وتـمـنــى رئـيــس تـحــريــر جــريــدة األن ـبــاء الزميل

يوسف خالد المرزوق التوفيق لـ"الجريدة" ،وهو
نفس ما تمنته رئيسة ديوان رئيس مجلس الوزراء
الشيخة اعتماد الخالد في رسالة تهنئتها.
وق ــال ــت وكـيـلــة وزارة اإلعـ ــام مـنـيــرة سليمان
الـهــويــدي فــي تهنئتها" :اسـتـطــاعــت الـجــريــدة أن
تتبوأ مكانتها المرموقة بين الصحف المحلية
وال ــدول ـي ــة" بـفـضــل حــرصـهــا "ع ـلــى الـمــوضــوعـيــة
والحرفية اإلعالمية".
وف ـ ــي ت ـه ـن ـئ ـتــه ،أش ـ ـ ــار الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـمـعـهــد
ال ــدراس ــات المصرفية د .يـعـقــوب الـسـيــد يوسف
الــرفــاعــي إلــى أن ل ـ "ال ـجــريــدة" "قـصــة نـجــاح فريد
ومـسـتـمــر" حـتــى أصـبـحــت مــن الـصـحــف الــرائــدة"
في الكويت.

عالج جديد وفعال لسرطان الثدي
يسمح نوع جديد من العالج
بتحسن كبير في نسبة البقاء
ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـيــاة ل ـن ـســاء دون
ال ـس ـت ـيــن ي ـعــان ـيــن أك ـث ــر أنـ ــواع
ً
السرطان شيوعا ،على ما أعلن
باحثون في شيكاغو.
وأظهر هــؤالء العلماء الذين
عرضوا نتائج تجربة سريرية
عـ ــا ل ـ ـم ـ ـيـ ــة أن إ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــة م ـث ـب ــط
"ريبوسيكليب" ل ــدورة الخلية
إلى العالج ،تسمح برفع نسبة
البقاء على قيد الحياة إلى 70
ف ــي ال ـم ـئــة ب ـعــد ثـ ــاث س ـنــوات
ونصف السنة.
وك ــان ــت ن ـس ـبــة الـ ــوفـ ــاة ل ــدى
م ــري ـض ــات تـلـقـيــن هـ ــذا ال ـعــاج
أقـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــ 29فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـق ــارن ــة
ب ـه ــؤالء ال ـل ــوات ــي حـصـلــن على
ع ـقــار وه ـم ــي ،عـلــى م ــا أظـهــرت
نتائج دراسة تم عرضها خالل
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـسـ ـن ــوي لـجـمـعـيــة
علم األورام الـســريــريــة (أسـكــو)
الــذي يجمع خالل عطلة نهاية
األس ـ ـبـ ــوع خـ ـب ــراء دول ـي ـي ــن فــي
السرطان.
ويـعـمــل ال ـعــاج ال ـجــديــد من
خـ ــال ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى إنــزي ـمــات
تـلـعــب دور الـمـحــرك والمعطل
لدورة الخلية.
وأوضحت المعدة الرئيسية
لـلــدراســة س ــارة هورفيتس أنه

"يمكن الـتــوصــل إلــى استجابة
أف ـض ــل ،أو حـتــى ال ـق ـضــاء على
السرطان من خالل إضافة هذه
المثبطات إلى دورة الخلية".
وه ــذا الـعــاج أقــل سمية من
العالج الكيماوي التقليدي ،ألنه
يـسـتـهــدف بــالـتـحــديــد الـخــايــا
السرطانية ويمنعها أن تتكاثر،
موضحة أن "األمر يتعلق بنساء
شخصت إصابتهن في مرحلة
مـ ـتـ ـق ــدم ــة ألن ـ ـ ــه لـ ـيـ ـس ــت ل ــدي ـن ــا

 8ثوان طويلة وخطيرة!
ق ــد ال تـ ـب ــدو ث ـم ــان ــي ثـ ـ ــوان ط ــوي ـل ــة فــي
الرياضة ،إال أنها قد تكون مسألة حياة أو
مــوت بالنسبة لرعاة األبقار األستراليين
الشجعان الذين يمتطون الثيران.
ورك ــوب الـثـيــران ريــاضــة ريفية شعبية
في أستراليا تنافس كبار ممارسيها أمس
األول في إطار مسابقة حماسية وخطيرة
أمام آالف المشجعين.
وقال تروي ويلكنسون أحد أهم راكبي
ال ـ ـث ـ ـيـ ــران مـ ــن بـ ـل ــدة تـ ـق ــع عـ ـل ــى بـ ـع ــد 530
ك ـي ـلــوم ـتــرا ش ـم ــال س ـيــدنــي ح ـيــث أقـيـمــت
المسابقة" :أنا مشغوف جدا بركوب الثيران.
إنها رياضة رائعة".
ووصفت مجلة "ناشونال جيوغرافيك"
هــذه الــريــاضــة يــومــا بأنها "أخـطــر ثماني
ث ــوان فــي مـجــال الــريــاضــة"ُ .
ويـقـيــم راكـبــو
الـثـيــران على الـمــدة الـتــي يمضونها على
ال ـث ــور ف ـضــا ع ــن طــري ـقــة ركــوب ـهــم لـلـثــور
وهو هائج.
وتـشـكــل اإلص ــاب ــات ج ــزء ا ال يـتـجــزأ من
حياة راكب الثور ،فقد أجرى ويلكنسون (28
عاما) عملية ترميم للكوع ،وتعرض لكسور
ف ــي األض ـل ــع واألنـ ـ ــف وال ـف ــك وف ـق ــد بعض
أسنانه وأصيب بتمزق في أصل الفخذ.
(أ ف ب)

ب ــروت ــوك ــوالت م ـم ـت ــازة لــرصــد
ال ـم ــرض ل ــدى ال ـن ـســاء األصـغــر
ً
سنا".
وق ـ ــال ه ــارول ــد بــورنـسـتـيــن،
وهو متخصص في علم األورام
ل ــم ي ـش ــارك ف ــي هـ ــذه األب ـح ــاث:
"إنها دراسة مهمة" ألنها تظهر
أن ضبط دورة الخلية "ينعكس
ت ـح ـس ـنــا م ـل ـح ــوظ ــا" ف ــي نـسـبــة
البقاء على قيد الحياة.
وي ـع ـط ــى ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــاج عـلــى

وفيات
فحيمة مزيد محسن الشمري

زوجة خليف حمود الدليلي
 72عاما ،شيعت ،القصر ،ق ،2ش ،5م ،7ت:
99081273 ،51333325

منال خالف عليج سالم

زوجة محمد عايد خميس العنزي
 52عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة ،صالة
دس ـم ــان ،ق ،2ش ــارع سـلـيـمــان بوكحيل،
ال ـن ـس ــاء :الـ ـس ــام ،ق ،2ش ،214م ،30ت:
66208878 ،50414157

مريم علي محمد

أرملة حسن علي العبدالملك
 95عاما ،شيعت ،الرجال :الجابرية ،ق،10
ش ،6م ،3النساء :السالم ،ق ،5ش ،510م،23
ت97699051 ،99900889 :

إبراهيم عبدالكريم عبدالله المنيس

 95عاما ،شيع ،الرجال :ديــوان المنيس،
كيفان ،ق ،5خلف نادي الكويت ،النساء:
الروضة ،ق ،4ش ،41م17أ ،ت،24843123 :
65190090 ،65515027

ً
ش ـك ــل حـ ـب ــوب م ـ ــدة  21ي ــوم ــا،
يـلـيـهــا ت ــوق ــف م ــن س ـب ـعــة أي ــام
لـجـعــل الـحـســم يـتـعــافــى ،إذ إن
ً
ثلثي المريضات عانين تراجعا
ً
ً
م ـع ـتــدال أو ح ـ ــادا ف ــي مـسـتــوى
الكريات البيض.

مواعيد الصالة
الفجر

03:15

الشروق

04:49

الظهر

11:46

العصر

03:20

المغرب

06:44

العشاء

08:15

الطقس والبحر
العظمى 42
الصغرى 26
ً
أعلى مد  00:16صب ــاحـ ـ ــا
ً
 11:10ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  05:38صب ــاحـ ـ ــا
 06:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

