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الصبان تختار أزياء عيد الفطر ضمن
تصاميم دور الموضة العالمية
ص ١٣

 5جهات حكومية :ال زيادة للرسوم

«التخطيط» والبيئة واإلحصاء والخدمة المدنية والقوى العاملة

الثانية

• أكدت في ردها على سؤال للبابطين أن األسعار الحالية مناسبة لخدماتها

ً ً
•  5نواب يقدمون اقتراحا جديدا إلسقاط فوائد القروض
محيي عامر

أجمعت  5جـهــات حكومية ،هــي األمــانــة الـعــامــة للمجلس
األع ـلــى للتخطيط والـتـنـمـيــة ،واإلدارة الـمــركــزيــة لــإحـصــاء،
والهيئة العامة للبيئة ،وديوان الخدمة المدنية ،والهيئة العامة
ً
للقوى العاملة ،على أنه ال نية حاليا لزيادة رسوم الخدمات
التي تقدمها للمواطنين أو ا لــوا فــد يــن ،إذ اعتبر بعض هذه
الجهات أن األسعار الحالية كافية لخدماتها ،في وقت ربطت
"البيئة" الزيادات بمعالجة الوضع البيئي ال تحقيق األرباح.
جــاء ذلــك فــي رد وزي ــرة الــدولــة للشؤون االقتصادية مريم
العقيل ،الـتــي تتبعها الـجـهــات الـخـمــس ،على س ــؤال للنائب
ع ـبــدالــوهــاب الـبــابـطـيــن ب ـشــأن أس ـع ــار ال ـخ ــدم ــات ،وحـصـلــت
"الجريدة" على نسخة منه.
وفــي ال ــرد ،أوردت "البيئة" قائمة رسومها الطويلة ،ومن
ضمنها دخــول المحميات ،حيث يبلغ سعر التذكرة 02

اقتصاديات

بمناسبة عيد الفطر السعيد تتقدم «الجريدة» إلى
الجميع بأسمى آيات التهاني والتبريكات ،داعية الله
ً
ً
أن يكون عيدا مباركا عليهم ،وأن يعيده على األمتين
العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وبهذه المناسبة تلفت «الـجــريــدة» عناية قرائها
األعزاء إلى أنها ستحتجب عن الصدور أيام الخميس
والجمعة والسبت ،من  6إلى  8الجاري ،لتعود إليهم
األحد ...وكل عام وأنتم بخير ،وعساكم من عواده.

كـ ـ ـش ـ ــف م ـ ـ ـقـ ـ ــرر ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات
والـحـســاب الـخـتــامــي الـبــرلـمــانـيــة النائب
ريـ ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي أن ال ـل ـج ـنــة رف ـضــت
مـيــزانـيــات هيئة الـشــراكــة بين القطاعين
العام والـخــاص ،والهيئة العامة لشؤون

لم تلتزم بالميزانية العامة ،فهناك بذخ
وهــدر ،وهــو ما يتحمله وزيــر المالية ،إذ
هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية ،وكذلك
ً
الجهات التي لم تلتزم بميزانياتها" ،مشيرا
إلى أن النقل بين البنود بلغ ."%٥٣
وذكر أن اللجنة ّ
تبين لها وجود  13ألف
وظيفة شاغرة ،من الواجب على 02

اجتماع «أوبك» ...غموض
حول مستقبل تمديد
خفض اإلنتاج
١١

«السكنية» تبدأ فرز المناطق الحكومية
المخالفة
الوحدات
السترداد
ً

سيرة

١٦

أحمد زكي« ...المتفرد»
تنويعات على دفتر
الموهبة ()١٥-١١

دوليات

ً
لعرضها في المزاد العلني لألعلى سعرا أو إعادة تخصيصها لألقدم طلبا
●

يوسف العبدالله

ت ـس ـت ـع ــد الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة لـتـفـعـيــل ق ــرار
وزي ـ ـ ــرة األش ـ ـغـ ــال وزي ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون اإلسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان د .ج ـ ـنـ ــان
بـ ـ ــوش ـ ـ ـهـ ـ ــري ،ك ـ ــأح ـ ــد الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات

َّادعوا تبعيتهم لـ «األمم المتحدة» للحصول على مزايا
أمـ ـ ــرت م ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــاي ــات،
أ م ـ ــس األول ،ب ـح ـب ــس خـمـســة
متهمين بإنشاء منظمة دولية
ت ـت ـب ــع األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة تـحــت
مسمى «منظمة كافي» للحصول

●

علي الصنيدح

الزراعة والثروة السمكية ،والهيئة العامة
لـلــريــاضــة ،والـمــؤسـســة الـعــامــة للموانئ،
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
وه ـي ـئ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت؛ ل ـم ــواص ـل ــة "الـ ـه ــدر
فــي الـمـصــاريــف ،وع ــدم الـتــزامـهــا بقواعد
الميزانية ،واستمرار النقل بين بنودها".
وصرح العدساني ،أمس ،بأن "الحكومة

العميري :تملك «االستثمارات»
في البورصة داللة على
االهتمام بالسوق
١٠

«الجنايات» تحبس أعضاء «كافي»
سنة وتغرمهم  5آالف دينار
●

هيئة الشراكة والزراعة والرياضة واالتصاالت والموانئ والتأمينات

مكاسب جيدة للبورصة
والسيولة نحو 20
مليون دينار
٠٩

عساكم من عواده
ةديرجلا .تهنئ بالعيد
وتحتجب من  6إلى  8الجاري

حسين العبدالله

رفض ميزانيات  6جهات بسبب الهدر

الساير :تشجيع الطلبة
على األعمال الخيرية
والتطوعية

ً
ع ـل ــى م ــزاي ــا دو ًل ـ ـيـ ــة ،سـ ـن ــة مــع
الـشـغــل ،قــاضـيــة بــوقــف تنفيذ
العقوبة ثالث سنوات ،وإلزامهم
بكفالة  5آالف دينار لكل منهم.
وك ــان ــت ال ـن ـيــابــة وج ـه ــت إلــى
ً
المذكورين تهما باتخاذهم عالمة
تتميز بها طائفة من الموظفين

(ش ـع ــار األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة) َّبقصد
الحصول على مــزايــا ال حــق لهم
فيها ،وإنشائهم وشغلهم موقع
إعالم إلكتروني يتصف بالمهنية
المتخصصة على «تويتر» دون
ت ــر خـ ـي ــص م ـ ــن وزارة اإل عـ ـ ـ ــام،
إل ــى جــانــب مباشرتهم 02

ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـل ـم ـل ــف اإلسـ ـك ــان ــي
بــال ـبــاد ،م ــن خ ــال ال ـت ـصــرف في
الـبــدائــل السكنية الـمـسـتــردة إلــى
ال ـمــؤس ـســة لـمـخــالـفـتـهــا ال ـشــروط
العامة ،من شقق وبيوت وقسائم،
وذلك بعد فرز المناطق الحكومية
السترداد هذه الوحدات المخالفة.

ترامب يبدأ زيارة للندن بمهاجمة عمدتها
بدأ الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس،
زيارة صاخبة للندن تستمر  3أيام ،بتوجيه
انتقادات الذعة تصل إلى حد اإلساءة لعمدة
ل ـنــدن ص ــادق خ ــان ،أول مـسـلــم يـتــولــى هــذا
المنصب.
ولم تكد الطائرة الرئاسية تحط في مطار
ستانستيد بــالـعــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة حتى
كتب ترامب في «تويتر»« :صادق خان الذي
ً
قــام بعمل سيئ جــدا كرئيس لبلدية لندن
أدلــى بتصريحات شريرة تتعلق بالرئيس
األم ـيــركــي ال ــزائ ــر ،ال ــذي هــو حـتــى اآلن أهــم
حليف للمملكة المتحدة».

ُ
فض «اعتصام القيادة» يدخل
السودان في المجهول
ُ
المعارضة توقف التفاوض مع «العسكري االنقالبي»

متظاهرون سودانيون يطلقون شعارات ضد «المجلس العسكري» في الخرطوم أمس (رويترز)

وع ـ ـل ـ ـم ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة» ،م ــن
مـصــادرهــا ،أن قـطــاع التنفيذ في
«السكنية» سيعمل خــال الفترة
ً
المقبلة ،بعد نشر المؤسسة بابا
ً
جديدا على الئحة الرعاية السكنية
ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة «الـكــويــت
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم» ،عـ ـل ــى حـ ـص ــر الـ ــوحـ ــدات

السكنية المستردة من المنتفعين
المخالفين لاللتزامات والشروط
الواجبة بقانون والئحة الرعاية
السكنية بجميع المناطق السكنية
ِّ
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،والـ ـت ــي ُوزعـ ـ ـ ــت عـلــى
ً
الـمــواطـنـيــن ســابـقــا عـبــر اإلسـكــان
الحكومي ال الخاص.
02

دخـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان فـ ـ ــي ن ـفــق
م ـج ـه ــول ،ب ـعــد ف ــض الـمـجـلــس
ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي أم ـســك بــزمــام
الـسـلـطــة ع ـقــب إزاح ـ ــة الــرئـيــس
عمر البشير ،اعتصام المعارضة
أمام قيادة الجيش في الخرطوم
بالقوة ،مما أدى إلى سقوط 14
ً
قتيال على األقل.
ودان ت ـحــالــف «ق ـ ــوى إع ــان
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ال ـ ــذي قــاد
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاضـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـبـ ـشـ ـي ــر
«المجزرة الدموية»ّ ،
وحمل قادة
المجلس العسكري المسؤولية
ً
ال ـكــام ـلــة ع ــن ال ـجــري ـمــة ،مـعـلـنــا
«إيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف جـ ـمـ ـي ــع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
االنقالبي ووقف التفاوض».
وبـيـنـمــا دع ــا ال ـت ـحــالــف إلــى
«اإلضراب السياسي والعصيان
الـ ـم ــدن ــي الـ ـش ــام ــل وال ـم ـف ـت ــوح
إلـ ـ ــى حـ ـي ــن إسـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـنـ ـظ ــام»،
خرجت تظاهرات غاضبة ،كما
أع ـلــن مــوظـفــو الـبـنــك الـمــركــزي
والـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارون اسـ ـتـ ـج ــاب ــاتـ ـه ــم
للعصيان.
وفـ ــي ردود الـفـعــل02 ،

وأضاف ترامب« :إنه مجرد شخص خاسر
بارد متحجر ،البد أن يركز على الجريمة في
ً
لندن ال علي أنا ...إنه يذكرني كثيرا برئيس
بلدية نيويورك بيل دي بالزيو الغبي وغير
ً
الكفؤ الذي قام أيضا بعمل رهيب ال يعادل
نصف طوله».
ورف ـ ـ ــض خ ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي ش ـ ّـب ــه تـ ــرامـ ــب فــي
مـقــال األح ــد بطغاة أوروب ــا فــي ثالثينيات
وأربعينيات القرن الماضي ،ما وصفه بأنه
«إهانات صبيانية» .وقال مكتبه ،في بيان ،إن
«صادق يمثل القيم التقدمية للندن وبالدنا،
ويـ ـح ــذر م ــن أن دون ــال ــد ت ــرام ــب ه ــو أبـشــع

نموذج لخطر اليمين المتطرف المتنامي
حول العالم ،والذي يخاطر بالقيم األساسية
التي تحدد مالمح ديمقراطياتنا الليبرالية
ً
منذ أكثر من  70عاما».
ً
وكان ترامب أثار جدال حتى قبل وصوله
إلى لندن بدعمه بوريس جونسون لمنصب
ً
رئيس الحكومة خلفا لتيريزا ماي ،وإشادته
بنايجل ف ــرج ،أحــد أكـبــر دع ــاة ال ـخــروج من
االتحاد األوروبي ،ودعوته البريطانيين إلى
عدم دفع أي أموال ألوروبا نتيجة «بريكست».
(لندن ـ ـ وكاالت) ٢٤

٢٢
إيران تتوقع هجومًا
بـ «درون» ...وتستقبل
عرض بومبيو بحذر

رياضة

25
النصر يخاطب القادسية
لتمديد عقد الخالد
وعتيق يعود إلى الساحل
لصعود فريقه لـ«الممتاز»

ةديرجلا

•
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الساير :تشجيع الطلبة على األعمال الخيرية والتطوعية
طالب «بيان» يجمعون تبرعات بـ 161ألف دوالر لـ «تبرع لتعليمهم»

حملة تعليم
أطفال األسر
المحتاجة
ترجمة
لالهتمام
بقضايا تمس
المعوزين

أعلنت جمعية الهالل األحمر ان طالب مدرسة
بيان ثنائية اللغة جمعوا تبرعات قــدرهــا 49
ألف دينار (نحو  161ألف دوالر) ألبناء األسر
المحتاجة دا خــل الكويت ممن ال يستطيعون
دف ــع ال ــرس ــوم ال ــدراس ـي ــة لـصــالــح حـمـلــة «تـبــرع
لتعليمهم».
وأك ــد رئـيــس مجلس االدارة الــدك ـتــور هــال
الساير في تصريح لـ «كونا» امس أهمية تشجيع
الطلبة على األ عـمــال الخيرية والتطوعية في
الكويت في المجاالت كافة وال سيما التعليمية
منها.
وأضاف الساير ان الهدف من التبرع هو حث
الطلبة والطالبات على المشاركة في األعمال
ال ـت ـطــوع ـيــة ال ـخ ـيــريــة داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت ،مـشـيــدا
ب ــروح الـقـيــادة وال ـم ـبــادرة ل ــدى الـطــالـبــة حصة
الخرافي لحرصها وجهودها في مبادرة «تبرع
لتعليمهم».
وذك ـ ـ ــر ان ال ـج ـم ـع ـي ــة ت ـس ـع ــى ل ــدع ــم األسـ ــر
المحتاجة المسجلة في كشوفاتها عبر مشاريع
تنموية تساعدهم على تحمل أ عـبــاء الحياة،
الفتا إلــى أن هــذا المشروع يعد من المشاريع
التي ستسهم في التحاق أبناء األسر المحتاجة
بالمدارس وتفرغهم للتعلم.
وأضاف الساير أن حملة تعليم أطفال األسر
المحتاجة داخل الكويت تأتي ترجمة لمواقف
ال ـكــويــت سـ ــواء ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـح ـكــومــي أو

«الخارجية» :نتابع التحقيقات
مع ألمانيا بشأن وفاة مواطنة
أعلنت وزارة الخارجية أنها تابعت مع القنصلية العامة
لدولة الكويت في فرانكفورت «عــن كثب ،ومنذ اللحظات
األولى لنبأ العثور على مواطنة متوفاة في شقتها بإحدى
المدن األلمانية مع السلطات المعنية ،التحقيقات لمعرفة
سبب الوفاة».
ً
وأوضحت الوزارة ،في بيان صحافي أمس تعليقا على ما
يتم تداوله في بعض وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي
بـشــأن وف ــاة مــواطـنــة كويتية فــي إح ــدى ال ـمــدن األلمانية
القريبة من فرانكفورت ،انه تم التواصل مع شقيق المواطنة
على الفور واطالعه على االجراءات التي اتخذت كافة.
وذك ــرت أن ــه تــم تسهيل مـنــح شقيق الـمـتــوفــاة تأشيرة
ل ـت ـم ـك ـي ـنــه مـ ــن ال ـ ـم ـ ـغـ ــادرة ل ـل ـم ـتــاب ـعــة مـ ــع ال ـق ـن ـص ـل ـيــةفــي
فرانكفورت ،مؤكدة أن الوزارة ستتابع التحقيقات حتى يتم
معرفة سبب الوفاة ،في حين سيتم نقل جثمان الفقيدة بعد
االنتهاء من اإلجراءات مع السلطات األلمانية.
واختتمت تصريحها باإلعراب عن تعازيها ومواساتها
ألسرة الفقيدة ،متضرعة إلى الباري عز وجل أن يتغمدها
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

الساير وطالب مدرسة بيان خالل تسليم التبرع
الشعبي واالهتمام بقضايا تمس حاجات األسر
المحتاجة التي تعيش على أرض الوطن.
من جانبها ،قالت الطالبة حصة الخرافي ان
مدرسة بيان ثنائية اللغة تضع التعليم في سلم
أولوياتها االجتماعية ألنه األساس في تنمية
وبناء المجتمعات.
وأضافت الخرافي ان هذا المشروع يهدف إلى
تحقيق استقرار اجتماعي لألسر المحتاجة في
الكويت ما سيسهم في خلق جيل متعلم وواع.
وأعربت عن سعادتها كــون المدرسة أحد

ش ــرك ــاء هـ ــذا ال ـم ـش ــروع ال ـب ـن ــاء وال ـف ـع ــال في
تحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى نجاح
المدرسة في العام الماضي بالتبرع لصالح
دعم أطفال األسر المحتاجة في دفع الرسوم
الدراسية لهم.
وشـجـعــت الــراغـبـيــن فــي الـتـبــرع عـلــى القيام
ب ـهــذه الـخـطــوة ال ـتــي مــن شــأنـهــا أن تـسـهــم في
ض ـم ــان م ـق ـعــد ل ـط ـفــل أس ـ ــرة م ـح ـتــاجــة مـشـيــدة
بجهود جمعية الهالل األحمر لدعم أبناء األسر
المحتاجة داخل الكويت.

أعلن مدير اإلدارة المركزية
للرعاية الصحية األولية بوزارة
الصحة د .حمود الزعبي اعتماد
 44م ــرك ــزا ص ـح ـيــا ف ــي جـمـيــع
المناطق الصحية للعمل بنظام
الـخـفــارة فــي عطلة عـيــد الفطر
الـمـبــارك .وذك ــر د .الــزعـبــي ،في
تـصــريــح صـحــافــي ،أن الـمــراكــز
الـصـحـيــة ال ـتــي سـتـعـمــل خــال
فترة العيد بمنطقة الفروانية
ال ـص ـح ـيــة ه ــي م ــراك ــز مـنــاحــي
العصيمي ،والرابية ،واألندلس،
والجليب الجنوبي ،والفروانية
الغربي ،والعارضية الجنوبي،
والفردوس الجنوبي ،وعبدالله
المبارك ،وصباح الناصر.
أم ــا ال ـمــراكــز الـصـحـيــة الـتــي
س ـت ـع ـم ــل ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ح ــول ــي
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــود
حـ ــاجـ ــي ح ـ ـي ـ ــدر ،والـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة

ال ـغــربــي ،والـ ـس ــام ،والــرمـيـثـيــة
التخصصي ،وبـيــان ،وسـلــوى،
وصباح السالم الجنوبي.

انطلقت برعاية سمو الشيخ سالم العلي
ت ـح ــت رع ــاي ــة س ـم ــو ال ـش ـيــخ
س ــال ــم ال ـع ـل ــي ،رئ ـي ــس ال ـحــرس
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وحـ ـ ـض ـ ــور وك ـي ـل ــه
ال ـفــريــق ال ــرك ــن مـهـنــدس هــاشــم
ال ــرف ــاع ــي ،اخـتـتـمــت الـمـســابـقــة
األولـ ـ ــى لـحـفــظ الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم،
التي نظمتها مديرية التوجيه
ال ـم ـع ـنــوي لـمـنـتـسـبــي ال ـحــرس،
ً
وال ـت ــي ت ــأت ــي تـطـبـيـقــا أله ــداف
الوثيقة االستراتيجية للحرس
« 2020األمن أوال».
ّ
وكرم وكيل الحرس الفائزين
بــالـمــراكــز الـثــاثــة األول ــى وهــم:
العقيد ركن مهندس سامي سعد
مـحـمــد ،وال ـم ــازم أول مهندس
عبدالله طارق يوسف ،والنقيب
ج ــراح سـعــود الـحـمـيــدي ،ونقل
لـهــم تـهــانــي الـقـيــادة العليا في
الحرس ممثلة في سمو الشيخ
س ــال ــم ال ـع ـلــي ،وال ـش ـيــخ مشعل

 5جهات حكومية :ال زيادة...
ال ــواح ــدة لـلـمــواطــن دي ـنــاريــن ول ـغ ـيــره  3دنــان ـيــر ،أم ــا رس ــوم
المشاريع التي تتطلب إعــداد دراســة شاملة لتقييم المردود
البيئي واالجتماعي ،والتي تنتج عنها تأثيرات بيئية واضحة،
ً
فتبلغ  150دينارا.
وبينما ش ــددت الهيئة على أن فرضها الــرســوم أو زيــادة
ً
بعضها ال ُيعد من قبيل تحقيق األرباح بل يكون موازيا لقيمة
الخدمة التي تقدمها لألفراد والشركات ،حسم ديوان الخدمة
ً
ً
األمر بشكل قاطع ،إذ أوضح أنه يحصل دينارا واحدا مقابل
إصدار شهادة راتب ألي موظف" ،ونرى أن هذا المبلغ مالئم
للخدمة".
ً
وجاء رأي "القوى العاملة" متوافقا مع الديوان فيما يخص
اإلفادة بأن قيمة الرسوم الحالية تتالءم مع اإلجراءات وحجم
العمل المطلوب للخدمات المقدمة ،غير أنها أوردت قائمة
ً
أسعارها التي زادتـهــا أخـيــرا ،ومنها على سبيل المثال رفع
رســوم تحويل اإلقامة من التحاق بعائل إلى إقامة عمل إلى
 300دينار.
من جانبها ،ذكرت "التخطيط" أنها لم ترفع قيمة خدماتها،
وكان أعالها رسوم تسجيل الموردين الذين يطلبون قيدهم
ً
في السجالت لديها بـ  15دينارا ،في وقت نفت "اإلحصاء" رفع
األسـعــار التي تحصلها حتى تاريخه ،مشيرة إلــى أن القرار
الــوزاري رقم  45لسنة  2001حدد قيمة المطبوعات الصادرة
عــن اإلدارة ،أمــا وثــائــق المناقصات فتقتصر على التكاليف
الفعلية لها.
ول ــوح ــظ أن أسـ ـع ــار "اإلحـ ـ ـص ـ ــاء" ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـب ـيــع وثــائــق
المناقصات والممارسات غير القابلة للتجزئة تبدأ من 20
ً
دينارا في حال كان المبلغ التقديري للمناقصة أقل من 5000
دينار ،وتصل إلى  20ألف دينار في حال زادت قيمته على 200
مليون ،أما أسعار بيع وثائق المناقصات القابلة للتجزئة فتبدأ
ً
من  20دينارا إذا كان المبلغ التقديري للمناقصة أقل من  5آالف،
وتصل إلى  500دينار ،في حال زادت القيمة على  6ماليين.

أعلن الوكيل المساعد لـشــؤون الـخــدمــات الطبية
المساندة في وزارة الصحة د .فواز الرفاعي استعداد
الوزارة ،ممثلة في إدارة الطوارئ الطبية ،لعطلة العيد،
من خالل خطة تواكب هذه المناسبة.
وبين د .الرفاعي ،في تصريح صحافي ،أن من ضمن
اسـتـعــدادات إدارة ال ـطــوارئ الطبية بـهــذه المناسبة
تجهيز عيادة ونقطة إسعاف في مسجد الدولة الكبير
لصالة العيد ،ونقاط إسعاف في أماكن مصليات العيد،
بالتنسيق مــع وزارة االوق ــاف والـشــؤون االسالمية،
ون ـق ــاط اس ـع ــاف ب ــاالم ــاك ــن ال ـتــرف ـي ـه ـيــة ،وال ـع ـي ــادات
المجهزة في بعض المجمعات التجارية الكبيرة.
وأشار إلى أن هناك كذلك  75مركز إسعاف ونقطة
منتشرة في الكويت وعلى الخطوط السريعة شمال
وجنوب الكويت ،لخدمة رواد الشاليهات والـمــزارع
على مدار الساعة.
واف ــاد بــأن خــدمــة االس ـعــاف الـجــوي سـتـشــارك في
تقديم العناية الطبية الطارئة للحاالت في المناطق
البعيدة والنائية والجزر ،عالوة على سيارات االسعاف
الجديدة التي زادت عدد االسطول ليصل الى  ،206كما
تم وضع قسم العمليات وغرفة الطوارئ المركزية على
أهبة االستعداد عند حدوث أي طارئ ،ال سمح الله.
وأشاد بجميع العاملين في أقسام إدارة الطوارئ
الطبية وفــي وزارة الصحة مــن ك ــوادر طبية وفنية
وادارية ،على جهودهم المبذولة التي يقومون ،شاكرا
جميع فنيي الطوارئ الطبية لما يقومون به من دور
بارز في خدمة الجمهور.

ً
ً
 44مركزا صحيا تعمل خالل عطلة «الفطر»

وبالنسبة للمراكز الصحية
فــي منطقة العاصمة الصحية
ه ــي م ــرك ــز ال ـص ـق ــر ،وع ـبــدال ـلــه

الحرس يكرم الفائزين في المسابقة األولى للقرآن
األح ـم ــد نــائــب رئ ـيــس ال ـحــرس.
وأش ـ ـ ــاد ال ــرف ــاع ــي بــال ـم ـس ـتــوى
ال ـط ـي ــب الـ ـ ــذي ق ــدم ــه مـنـتـسـبــو
ال ـحــرس فــي الـمـســابـقــة ،مــؤكــدا
أن االعتناء بكتاب الله عز وجل
وحفظه وتدارسه عامل أساسي
ف ــي تـكــويــن شـخـصـيــة اإلن ـســان
ً
عموما ،والشخصية العسكرية
ب ـص ــورة خ ــاص ــة ،م ـش ــددا على
أن ال ـحــرس يــوفــر كــل الــوســائــل
الدعم لمنتسبيه المتفوقين في
جميع المجاالت ،ليشاركوا في
المسابقات المختلفة ،ويحققوا
المراكز المتقدمة.
ح ـضــر ال ـت ـكــريــم رئ ـي ــس فــرع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـم ــدي ــري ــة
الـتــوجـيــه الـمـعـنــوي الـعـقـيــد د.
جدعان فاضل جدعان ،ورئيس
فــرع التوعية واإلرش ــاد المقدم
بدر سعد رويشد.

«الطوارئ الطبية» تعد
خطة لمواكبة العيد

ً
الرفاعي متوسطا الفائزين بالمسابقة

يذكر أن "البلدية" سبق أن ردت على سؤال مماثل للبابطين
أعـلـنــت فـيــه أن ـهــا ب ـصــدد ف ــرض زي ـ ــادات ج ــدي ــدة عـلــى رس ــوم
الخدمات المقدمة من جانبها.
من جانب آخــر ،قــدم الـنــواب محمد هايف ومحمد المطير
ً
وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي اقتراحا
بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
وينص االقتراح ،الذي ال يعد األول من نوعه ،على أن "تقوم
البنوك و شــركــات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي
بجدولة الـقــروض االستهالكية للمواطنين حتى تــاريــخ 30
ُ
مايو  ،2019وتـســدد على  12سنة لما تبقى مــن أصــل الدين
ومن دون فوائد".
٠٥

رفض ميزانيات  6جهات...

ً
الحكومة توظيف الكويتيين فيها ،الفتا إلى أن بعض الهيئات ال
ً
تلتزم بقانون إنشائها مثل هيئة الشراكة ،إذ هناك  14مشروعا من
أصل  39لم يتم تنفيذها.

«السكنية» تبدأ فرز المناطق...
وعــن الحاالت التي ستسترد المؤسسة منها الــوحــدات السكنية
الحكومية ،ذكرت المصادر ،أن أبرز هذه الحاالت من ُس ِحبت جنسيته،
أو من توفي دون أن تصدر وثيقة البيت وزوجـتــه غير كويتية مع
حصول أبنائه على وحدات سكنية ،أو من توفي وليس له أسرة ،أو
ً
من تنازل نهائيا عن وحدته.
وعن آلية االسترداد ،أوضحت المصادر ،أن المؤسسة ،بعد فرزها
لجميع مناطق البالد الحكومية ستسترد تلك الوحدات ،وستتصرف
فيها بحسب ما يقرره مجلس إدارتها ،سواء بعرضها أمام أصحاب
الطلبات السكنية القائمة ،عبر المزاد العلني وبيعها عليه لألعلى
ً
سعرا ،أو إعادة تخصيصها ألقدمية الطلبات السكنية.
وأشارت إلى أن بنك االئتمان سيزود المستفيدين من الخيارين؛
المزاد العلني أو إعادة التخصيص ،بالقرض السكني العقاري البالغ

الـعـبــدالـهــادي ،ومـنـيــرة العيار،
واإلحقاقي ،وعلي ثنيان الغانم،
وجابر األحمد .2

وأ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد د .ا لـ ـ ــز ع ـ ـ ـبـ ـ ــي ب ـ ــأن
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
سـتـعـمــل ف ــي مـنـطـقــة األح ـمــدي
ال ـص ـح ـيــة خ ـ ــال ع ـط ـلــة الـعـيــد
ه ــي الـفـحـيـحـيــل الـتـخـصـصــي،
وال ـعــدان التخصصي ،والــرقــة،
وال ـص ـبــاح ـيــة ال ـش ــرق ــي ،وعـلــي
صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــال ـ ـ ــم ،وصـ ـ ـب ـ ــاح
األح ـمــد  ،1وبـنـيــدر ،والـخـيــران
الشاليهات ،والخيران السكني،
والوفرة ،والظهر ،ومبارك الكبير
الـغــربــي ،وهــديــة ،وأب ــو فطيرة،
والفنطاس.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـمــراكــز الصحية
ا لـتــي ستعمل فــي عطلة العيد
بمنطقة الجهراء الصحية هي
مركز الصليبية الجنوبي ،وكبد،
وسعد العبدالله ق  ،2والجهراء،
والواحة ،والقصر ،والعبدلي.

السفارة اإليرانية تحيي
ذکری رحيل الخميني
●

ناصر الخمري

أقــامــت الـسـفــارة اإليــرانـيــة أمــس األول حفل تأبين بمناسبة
الــذکــری ال ــ 30لــوفــاة اإلمــام الخميني ،بحضور عــدد مــن علماء
الدين وأعـضــاء رابطة الصداقة الكويتية اإليــرانـيــة ،وجمع من
الشخصيات االجتماعية والثقافية وأ بـنــاء الجالية اإليرانية
في الكويت.
وألقی السفير محمد إيراني کلمة تطرق خاللها إلی مواقف
الراحل ،السيما من القضية الفلسطينية طوال مسيرته السياسية
مـنــذ انـطــاق نهضته فــي ستينيات الـقــرن الـمــاضــي ،وإيـمــانــه
بنضال الشعب الفلسطيني ضــد االحـتــال الـغــاشــم ،وحرصه
علی لم الشمل اإلسالمي ورص الصفوف للوقوف بوجه مساعي
تهويد القدس الشريف باعتبارها أولی القبلتين وثالث الحرمين
الشريفين.
بــدوره ،القی الشیخ مهدي الهزيم كلمة عدد خاللها سجايا
االمـ ــام ال ــراح ــل وض ـلــوعــه ف ــي ال ـم ـجــاالت الـسـيــاسـيــة والفقهية
والتربوية.
وفي ختام االحتفالية ،القی المهندس مصطفی غلوم کلمة
رابطة الصداقة الكويتية اإليرانية ،حيث أشــاد بمواقف االمام
من القضية الفلسطينية ،ودوره في استنهاض الهمم باعتباره
إسرائيل غدة سرطانية في قلب العالم اإلسالمي.

قيمته  70ألف دينار ،الفتة إلى أن البنك سيتولى شأن البدائل التي
ستطرح بالمزاد لموافاة المؤسسة بآخر مديونية بشأنها.
وأفادت بأن مجلس إدارة المؤسسة قد يتعامل مع الوحدات السكنية
ذات المتر المربع باهظ الثمن بعد تقييمها في السوق العقاري ،وفق
خيار عرضها بالمزاد العلني ،ال إعادة تخصيصها ،لما لذلك من فائدة
ستعود بالنفع على رأسمال المؤسسة.
وعــن الخيار اآلخــر ،ذكــرت المصادر ،أنــه في حــال اعتماد مجلس
اإلدارة إع ــادة تخصيص الـبــدائــل السكنية الـمـسـتــردة للمواطنين
أصحاب الطلبات السكنية القائمة ،ستكون أولــويــة توزيعها على
أقدم هذه الطلبات.
وأوضحت أن البدائل المستردة الذي ستعرض في المزاد العلني،
سيتم تقييمها ،السيما في حال وجود زيادة في البناء ،أو فيما يتعلق
ُ
وست ّ
قيم هذه الزيادة مستقلة ،مبينة
بمبلغ القرض بالنسبة للقسيمة،
أن لجنة المزايدات ستتولى اإلجــراءات المتعلقة ببيع هذه البدائل،
على أن تتم الترسية على أعلى سعر ،وإذا لم يتقدم مشتر في جلسة
البيع فستعاد المزايدة مع نقص نسبة العشر من الثمن األساسي.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن ال ـمــزاد قــد ي ـشــارك فـيــه الـمــواطـنــون من
غير أصحاب الطلبات اإلسكانية القائمة في حال عدم إتمام البيع
لمستحقي الرعاية السكنية ،على أن يتم عرضه بسعره األساسي بعد
ً
محاولة بيعه أوال على أصحاب الطلبات السكنية القائمة.
ُ
وأضافت المصادر ،أما في حال عدم بيع العقار فيجب أن ترفع
مذكرة به إلى مجلس إدارة المؤسسة التخاذ القرار المناسب ،مؤكدة،
في الوقت ذاته ،أنه يحظر حصول الشخص الواحد على أكثر من بديل
مسترد بطريق المزاد العلني.

«الجنايات» تحبس أعضاء «كافي»...

ً
ّ
نشاطا يشكل في حقيقته نشاط جمعية نفع عام ،دون الحصول على
ترخيص وإشهار من وزارة الشؤون االجتماعية.
ً
وقدمت وزارة الخارجية بالغا لوزارة الداخلية ضد المنظمة بأنها
ّ
ّ
تـمــارس أعمالها فــي دول ــة الـكــويــت وتــدعــي تمتعها بصفة المراقب
واالس ـت ـشــاري الــدولــي ل ــدى الـمـجـلــس االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي في

سلة أخبار
المعتوق يشكر الجمعيات
على أدائها الرمضاني

أبرق رئيس الهيئة
الخيرية اإلسالمية
العالمية المستشار
بالديوان األميري
والمستشار الخاص
لألمين العام لألمم
المتحدة د .عبدالله
ً
المعتوق مهنئا صاحب
السمو أمير البالد وسمو
ولي العهد وسمو رئيس
مجلس الوزراء بمناسبة
حلول عيد الفطر
المبارك ،سائال المولى
عز وجل أن يعيد هذه
المناسبات المباركة على
الكويت بالخير واليمن
والبركات.
وشكر المعتوق
الجمعيات الخيرية
الكويتية التي تساهم في
تطوير أدائها وحضورها
لتعزز بجهودها
الحضور المميز لإلنسان
الكويتي الذي لم يتأخر
في دعم مكافحة الفقر
والجهل والعوز ونتائج
الكوارث والمحن التي
تمر على المحتاجين.

«المهندسين» تدعو الطلبة
لمراعاة سوق العمل
هنأت جمعية
المهندسين الطلبة
الحاصلين على الثانوية
العامة ،متمنية لهم
استمرار التوفيق في
دراستهم الجامعية
وفقا لرغباتهم وتلبية
االحتياجات المتزايدة
على بعض التخصصات
في السوق المحلي.
وقال أمين سر الجمعية
فهد العتيبي :نهنئ
طالب وطالبات الكويت
الذين تمكنوا من
النجاح في الثانوية
العامة ،وندعوهم الى
االطالع على احتياجات
سوق العمل لبعض
التخصصات ،مضيفا:
أننا نأمل التوفيق
للجميع ونحذر من
تكدس في بعض
التخصصات التي قد
يرغب األبناء في متابعة
دراستهم بها.

إيقاف العمل في مراكز
الخدمة السبت بمناسبة العيد
أعلنت اإلدارة العامة
لمراكز الخدمة إيقاف
العمل في مراكز عطلة
نهاية األسبوع يوم
السبت الموافق 2019/6/8
وذلك بمناسبة عطلة عيد
الفطر .وسيتم معاودة
العمل بهذه المراكز
واستقبال المراجعين
األسبوع المقبل.

األمم المتحدة ،وأنها تستخدم شعار المنظمة الدولية في خطاباتها
وأنشطتها ،وت ــزاول نـشــاط جمع الـتـبــرعــات دون سند مــن الـقــانــون،
وتتفاوض من أجل األسرى في سورية.
وقالت المحكمة ،في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد
الـصــانــع وعـضــويــة وكـيــل المحكمة فيصل الـحــربــي والـقــاضــي على
سالم ،إن المتهم الخامس في القضية ّيدعي أنه السفير واألمين العام
ً
للمنظمة ،ويتخذ من منزل في منطقة الجابرية مقرا لـها ،أمــا بقية
المتهمين ،فــاألول يتولى مهمة تصميم شعارات وهويات المنظمة
وطباعتها ،والثاني هو الناطق الرسمي لها وأمين السر فيها ،والثالث
هو مدير العالقات الدولية فيها ،أما المتهمة الرابعة فهي عضوة بها.
وذكــرت أن «كافي» استخدمت شعار األمــم المتحدة في أنشطتها
وخطاباتها لإليهام بتبعيتها للمنظمة الدولية بالمخالفة للقانون،
بـغــرض حـصــول أعضائها على مــزايــا ليست مــن حقهم ،مضيفة أن
ً
ً
ً
للمنظمة حسابا مهنيا متخصصا بنشاطاتها وأعمالها في «تويتر»
تم تشغيله وإدارته دون الحصول على ترخيص بذلك من «اإلعالم».
وأوضحت المحكمة أن التحقيقات أكدت أن المتهمين أعلنوا تبعية
منظمتهم لألمم المتحدة ،وأنها حاصلة على اعتراف دولي بممارسة
نشاطها بدولة الكويت ،وأن أعضاء ها يتمتعون بحصانات دولية
وجوازات سفر دبلوماسية.

فض «اعتصام القيادة» ُيدخل...

قــالــت الـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي الـخــرطــوم إن «الـمـجـلــس العسكري
االنتقالي غير قادر على قيادة شعب السودان بشكل مسؤول» ،في
حين أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن «المجتمع
الدولي سيحاسب هذا المجلس».
في المقابل ،طالبت «الخارجية» المصرية األطــراف السودانية
باستئناف الحوار بشأن الفترة االنتقالية.
(عواصم ـ ـ وكاالت) 24
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محليات
«السكنية» تتريث مع المقاول الصيني المتأخر في المطالع
رفع نسب إنجازه أكثر من  ...%5والتأخير  %34في مايو
يوسف العبدالله

تمهلت «السكنية» في سحب
المشروع من المقاول الصيني
المتأخر ،بعد رفع نسب إنجازه،
كما رفضت عرضه بتسليم
المؤسسة دفعات مختلفة
لقسائم المشروع متمسكة
ّ
بتسلم ما ال يقل عن  12ألف
قسيمة قبل نهاية العام.

ك ـش ـف ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة اس ـت ـم ــرار
تأخر المقاول الصيني المتعهد
لتنفيذ ا لـعـقــد ا لـثــا نــي بمدينة
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ــى
التحتية لـ  18519قسيمة في 8
ضواح ،بنسبة تصل الى  34في
ٍ
المئة ،بعد بلوغ نسبة إنجازه
الفعلية  38.57في المئة مقابل
 72.56في المئة نسبة تعاقدية.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" م ــن
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرهـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ،أن
ً
ً
"السكنية" لم تتخذ قرارا جديدا
بشأن سحب المشروع من عدمه
من المقاول الصيني ،بعد رفعه
ن ـســب اإلنـ ـج ــاز ال ـف ـع ـل ـيــة مــايــو
ال ـم ــاض ــي الـ ــى  5.21ف ــي الـمـئــة
خــال الشهر الـمــاضــي ،بعد أن
كــانــت فــي ال ـش ـهــور الـســابـقــة ال
تتجاوز  2في المئة ،بعد زيادته
ألعداد العمالة والمعدات بشكل
مستمر ،مفيدة بــأن المؤسسة
تمهلت فــي إص ــدار أي قــرار في
الوقت الراهن ،إلعطاء المقاول

جانب من أعمال المقاول الصيني اليومية في مدينة المطالع (أرشيف)
فــرصــة لـتـجــاوز نسب تأخيره،
ال سيما أن أعمال المقاول قائمة
ولم تتوقف.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
ال ـمــؤس ـســة ط ـل ـبــت م ــن ال ـم ـقــاول
الـصـيـنــي أخ ـيــرا إن ـجــاز األع ـمــال
لتوزيع نحو  12ألف قسيمة قبل
نهاية العام الحالي كدفعة أولى
م ــن إج ـمــالــي ق ـســائــم ال ـم ـشــروع،

ً
الفتة الى أن المقاول قدم برنامجا
ً
أسـ ـب ــوعـ ـي ــا وف ـ ــق خ ـط ــط زم ـن ـيــة
مضغوطة لتنفيذ البنى التحتية
لـ ـلـ ـض ــواح ــي ،كـ ـم ــا ع ـ ــرض ع ـلــى
المؤسسة تسليم قسائم المشروع
على دفعات مختلفة ال دفعتين،
إال أن األخـ ـي ــرة رف ـض ــت عــرضــه،
م ـت ـم ـس ـكــة ب ــإج ـم ــال ــي الـ ــوحـ ــدات
المبرمة في العقد بين الطرفين.

ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،كـ ـش ــف ال ـت ـق ــري ــر
ال ـش ـهــري ل ـق ـطــاع الـتـنـفـيــذ ،عن
الشهر الماضي ،الــذي حصلت
"الجريدة" على نسخة منه ،أن
مشروع مدينة المطالع السكنية
في عقدها األول المعني بأعمال
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة وشـ ـبـ ـك ــات
خ ــدم ــات ال ـب ـن ـيــة ت ـح ــت تـنـفـيــذ
الـتـحــالــف اإلي ـطــالــي  -الـتــركــي،

شهد ارتفاعا في نسب اإلنجاز
الـفـعـلـيــة ال ــى  68.45ف ــي الـمـئــة
ع ــن الـنـسـبــة الـتـعــاقــديــة 62.32
في المئة.
وع ـ ـ ــن ال ـض ــاح ـي ـت ـي ــن  N1و
 ،N4ل ـ ـفـ ــت ا ل ـ ـت ـ ـقـ ــر يـ ــر ا لـ ـ ـ ــى أن
المقاول المعني لتنفيذ البنى
التحتية لعدد  4999قسيمة في
الضاحيتين األول ــى والــرابـعــة،

قـ ــد ب ـل ـغ ــت ال ـن ـس ـب ــة ال ــواق ـع ـي ــة
إلــى  30.01في المئة مقابل 38
ف ــي ال ـم ـئــة ال ـن ـس ـبــة الـتـعــاقــديــة
المفترضة ،بينما شهدت نسب
اإلنجاز في الضاحتين  N2وN3
لتنفيذ البنى التحتية لـ 4770
قسيمة ،بلغت النسبة الفعلية
 33.53فــي المئة ،مقابل 41.32
في المئة نسبة تعاقدية.

«االئتمان» 25 :مليون دينار قروض مايو «الشؤون» :تعاون الجمعيات أنهى
 2.9مليون دينار منح لذوي االحتياجات الخاصة
المخالفات الجسيمة في رمضان
•

يوسف العبداهلل

أع ـل ــن ب ـنــك االئ ـت ـم ــان أن
إجمالي القروض العقارية
وق ـ ــروض ال ـم ــرأة والـمـنــح
ال ـم ـقــدمــة ع ــن ش ـهــر مــايــو
الماضي بلغ نحو 24.73
مليون دينار.
وأوض ـ ــح ال ـب ـنــك أمــس
في احصائية باجمالي
عدد القروض المصروفة
ع ــن م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي ان
اجمالي قروض المحفظة العقارية خالل
الشهر ذاته بلغ  194.195ألف دينار ،مبينة ان
القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت
 1.518.146مليون دينار ،كما أن البنك أقرض
لبناء القسائم الحكومية  12.02مليون دينار،
ولقروض شراء بيوت  6.79ماليين دينار.
وبينت االحصائية أنه تم صرف نحو 171
ألف دينار لتوسعة وترميم السكن الخاص،
و 1.29مليون دينار لتوسعة وترميم بيوت
حكومية.

•

وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــى ان اج ـ ـمـ ــالـ ــي مـ ـن ــح ذوي
االحتياجات الخاصة بلغ  2.91مليون دينار،
موضحة أن البنك صرف من قروض المحفظة
 104.165آالف د يـ ـن ــار لـ ـق ــروض ا ل ـتــو س ـعــة
والترميم و 90ألفا للترميم.

جورج عاطف

ف ـي ـم ــا ك ـش ـف ــت وكـ ـيـ ـل ــة وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة بــاالنــابــة
هناء الهاجري عــن "عــدم تحرير
مخالفات جسيمة خالل المشروع
السادس عشر لجمع التبرعات في
شهر رمضان" ،أشادت بمستوى
التعاون المتميز والراقي الحاصل
بين الجمعيات الخيرية والوزارة،
ً
وال ـ ــذي ظ ـه ــر ج ـل ـي ــا ب ـك ــم وك ـيــف
ال ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـم ــرص ــودة خ ــال
الشهر الفضيل.
وأكــدت الهاجري لـ "الجريدة"
أن "هذا التعاون الجاد أتى ثماره،
ً
وانـعـكــس ايـجــابــا عـلــى منظومة
العمل الخيري الكويتي المشهود
ل ـهــا ع ـلــى الـصـعـيــديــن اإلقـلـيـمــي
ً
والـ ــدولـ ــي ،خ ـصــوصــا أن معظم

تشحم الكبد هو الوباء القادم ويتسبب في تليف الكبد
•

ك ـشــف اس ـت ـش ــاري ال ـج ـهــاز الـهـضـمــي والـكـبــد
د .فؤاد العلي أن القولون العصبي يصيب نحو
 40في المئة من الكويتيين ،وهو من أبرز مشاكل
الجهاز الهضمي التي يعانيها الكويتيون.
وأوض ــح العلي ،فــي تصريح ل ـ "الـجــريــدة" ،أن
القولون العصبي هو متالزمة بين ألم في البطن
ً
وانـتـفــاخ واض ـط ــراب فــي اإلخ ـ ــراج ،الف ـتــا إل ــى أن
ً
هناك أمراضا شائعة أخرى يعانيها الكويتيون
والمقيمون أبرزها االرتجاع الحمضي أو الحارج
وجرثومة المعدة والتي تصيب  60في المئة من
سكان الكويت ،سواء كانوا كويتيين أو مقيمين.
وحــذر من أن الوباء القادم والمشكلة الكبرى
ً
التي يجب التحذير منها كثيرا هي تشحم الكبد،
وسببه السمنة ،مشيرا إلــى أن هــذا الـمــرض في
تزايد كبير بالكويت ،وبعد القضاء على فيروس

محافظ حولي يهنئ
القيادة السياسية بـ«الفطر»

هنأ محافظ حولي الشيخ
أحمد النواف صاحب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد
وسمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر
املبارك والشعب الكويتي
بمناسبة حلول عيد الفطر
املبارك .وأعرب النواف في
تصريح صحافي أمس،
عن أطيب التهاني بهذه
املناسبة الجليلة ،وتمنياته
بأن يعيدها الله على الكويت
وقيادتها الرشيدة وأهلها
األوفياء بالعزة والرخاء
واألمن واألمان وعلى األمتني
العربية واإلسالمية بالخير
ً
واليمن والبركات ،مبتهال إلى
املولى عز وجل أن ينعم على
صاحب السمو وسمو ولي
عهده األمني بدوام الصحة
والعافية وطول العمر.

«نماء» تهنئ بحلول
عيد الفطر

الهاجري لــ ةديرجلا• :نتوقع تجاوز إيرادات المشروع  50مليون دينار

العلي لـ ةديرجلا• %40 :من الكويتيين
مصابون بالقولون العصبي
عادل سامي

سلة أخبار

" "cوالسيطرة على فيروس " "bمن خالل التطعيم
ّ
تشحم الكبد المسبب األول ّ
لتليف الكبد،
أصبح
ً
ومن ثم سرطان الكبد ،وأصبحت السمنة سببا
ً
رئيسا في هذه المشكلة.
وأضاف :أصبحنا نشاهد بعض الحاالت التي
تحتاج إلى زراعة الكبد ،ولم يعد السبب الرئيس
لـهــا هــو اإلصــابــة بـفـيــروس " "bأو " "cأو تـنــاول
الكحول ،ولكن بسبب السمنة.
وأكـ ـ ــد ال ـع ـل ــي "أنـ ـن ــا ن ـع ـيــش م ــع األسـ ـ ــف ه ــذه
المشكلة اآلن ،وأصبحت األكثرية تصاب بتليف
ال ـك ـبــد بـسـبــب الـسـمـنــة ال ـتــي تـ ــؤدي إل ــى تشحم
ً
ً
الكبد" ،مشيرا إلى أن هناك مشاكل أقل انتشارا،
ولكنها في تزايد؛ أبرزها أمراض التهاب القولون
وال ـكــرونــز ،واألخ ـيــر فــي تــزايــد خ ــال الـ ــ 20عاما
الماضية ،سواء على مستوى الكويت أو العالم،
وهو مرض مزمن يحتاج المصاب به إلى تلقي
العالج على المدى الطويل.

فؤاد العلي

ال ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـمـ ـح ــررة ال تــرقــى
إل ــى الـجـسـيـمــة ،وت ـمــت مخاطبة
ً
مـقـتــرفـيـهــا وإزالـ ـتـ ـه ــا ف ـ ـ ــورا ،مع
ً
التعهد بـعــدم تـكــرارهــا م ـجــددا"،
مشيرة إلى أن "ال ــوزارة تدعم أي
ع ـم ـل ـيــة ج ـم ــع ت ـب ــرع وفـ ــق األط ــر
القانونية المنظمة للعمل الخيري
في البالد ،والقرارات الصادرة عن
مجلس الوزراء في هذا الصدد".

إيرادات المشروع
وق ــال ــت ال ـه ــاج ــري ،إن ــه "رغ ــم
ت ـح ـق ـيــق الـ ـمـ ـش ــروع ال ـخ ــام ــس
عشر لجمع التبرعات في العام
الماضي إيــرادات غير مسبوقة
المست سقف  50مليون دينار،
نـ ـت ــوق ــع أن ي ـح ـق ــق الـ ـمـ ـش ــروع
الـ ـح ــال ــي إي ـ ـ ـ ـ ــرادات تـ ـف ــوق ه ــذا

•

م ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى ،أرج ــع
م ـ ـصـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع ف ـ ــي وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ان ـق ـطــاع
التيار عن أجزاء من منطقة
الرميثية ،أ مــس ،إلى وجود
خلل أصاب محولين ()UDS
ب ـس ـب ــب ت ـع ــرض ـه ـم ــا ل ـح ـمــل
كهربائي زائد عن قدرتهما
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ،م ـش ـيــرا إلــى
ن ـ ـجـ ــاح الـ ـ ـف ـ ــرق ف ـ ــي إص ـ ــاح
ال ـم ـحــول ـيــن وإعـ ـ ــادة ال ـت ـيــار
إلى األجزاء المتضررة.

سيد القصاص

غ ــاب ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي،
صباح أمس ،بشكل مفاجئ
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن س ـ ــاع ـ ــة ونـ ـص ــف
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة ع ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء م ــن
م ـن ــاط ــق ض ــاح ـي ــة ع ـبــدال ـلــه
ال ـســالــم والــدع ـيــة وال ـنــزهــة،
نـتـيـجــة خـلــل أ ص ــاب محطة
الـ ـتـ ـح ــوي ــل ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة فــي
منطقة حولي.
وق ـ ــال ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد
لشبكات النقل الكهربائية،
ال ـم ـه ـنــدس جــاســم ال ـن ــوري:
"ف ــور وق ــوع الـخـلــل ال ـطــارئ
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل
الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــورة ،تـ ـح ــرك ــت ف ــرق
ال ـط ــوارئ وبــاشــرت إصــاح
ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــل ،ونـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت فـ ــي
إ ع ــادة ا لـتـيــار إ لــى المناطق
المتضررة".

البشر %70 :منها للمخصصات االجتماعية واألجهزة التعويضية
كشف نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون
ذوي االع ــاق ــة لـلـشــؤون االداري ـ ــة والـمــالـيــة طــارق
البشر ان الهيئة حولت مكافأة االعمال الممتازة
الــى البنوك امــس والتي يستحقها  1454موظفا
وموظفة بتكلفة تبلغ مليونا و 60الف دينار.
وأوض ــح البشر فــي تصريح صحافي ان هذه
ال ـم ـك ــاف ــأة ت ـص ــرف لـلـمــوظـفـيــن ن ـظ ـيــر ج ـهــودهــم
الحثيثة على مدار العام وتميزهم بتقديم افضل
الـخــدمــات ل ــذوي االعــاقــة وحـســن استقبالهم في
ص ــاالت الـمــراجـعـيــن وان ـهــاء الكثير مــن الملفات
الشائكة وتطوير القرارات التعليمية لخدمة الطالب
والطالبات من ذوي االعاقة.
ومـ ــن ج ـهــة اخ ـ ــرى ،ك ـشــف ال ـب ـشــر ان م ـشــروع
الميزانية التقديرية للهيئة العامة لشؤون ذوي

ً
ال ــرق ــم ،ن ـظ ــرا اللـ ـت ــزام الـجـهــات
الخيرية المشاركة في المشروع
بالضوابط واالشتراطات كافة
المنظمة للجمع" ،مشددة على

عطل يقطع التيار عن الدعية
وضاحية عبدالله السالم والنزهة

«اإلعاقة» 200 :مليون دينار ميزانية العام الحالي
االعاقة للسنة المالية الجديدة  2020/2019يقدر
بنحو  200مليون دينار تقريبا ،يخصص منها
ق ــراب ــة  %70م ـخ ـص ـصــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة واجـ ـه ــزة
تعويضية ل ــذوي االعــاقــة ،مشيرا الــى انــه يجري
فصل االرتباط المالي بين االدارات االربع التي تم
نقلها من وزارة الشؤون االجتماعية وهيئة االعاقة
وفـقــا للخطة الـمــرســومــة لـهــا وسـيـتــم ذل ــك خــال
السنة المالية الحالية  2020/2019لتستقل كل
جهة بعقودها فيما يخص الخدمات التي تقدمها
العقود المشتركة بين الجهتين الحكوميتين.
وذك ــر انــه تــم تسكين الــوظــائــف اإلشــرافـيــة في
الـقـطــاع االداري وال ـمــالــي ،مـشـيــرا الــى ان اكتمال
عملية التسكين ستكون حــال وصــول الموافقات
الالزمة من مجلس الخدمة المدنية.

هناء الهاجري

أن "هذا يؤكد أن العمل الذي يتم
على أ ســس صحيحة ومنظمة
يزدهر".
وأشادت الهاجري بالتعاون
الحاصل بين الوزارة والجهات
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ذات
العالقة ،وهــي وزارتــا الداخلية
واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للقوى العاملة وبلدية الكويت"،
شــاكــرة "أعـضــاء فــرق التفتيش
الميدانية الستة التي شكلتها
الــوزارة لرصد وإزالة مخالفات
التبرعات خالل الشهر الفضيل".
ي ــذ ك ــر أن  31ج ـه ــة خ ـيــر يــة
شاركت في المشروع السادس
عشر لجمع التبرعات من أصل
 44جمعية مشهرة لدى الوزارة؛
 30جمعية إضــافــة إلــى الهيئة
الخيرية اإلسالمية العالمية.

طارق البشر

جاسم النوري

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوري إلـ ـ ــى
ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة فـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
التابعة لقطاع شبكات النقل
على مــدار ا لـســا عــة للتعامل
مع أي طــارئ يصيب شبكة
النقل الكهربائية.

«األبحاث» يهنئ خريجي الثانوية
هنأ المدير التنفيذي لقطاع التسويق والعمليات التجارية
والقائم بأعمال المدير التنفيذي لقطاع اإلدارة والمالية بمعهد
الكويت لألبحاث العلمية عبدالمحسن الهارون جميع الطلبة
الخريجين ،متمنيا لهم مستقبال زاهرا.
وخص الهارون بالتهنئة الطلبة الذين تخرجوا من الدورة
الصيفية الواحدة واألربعين بالمعهد التي أقيمت صيف ،2018
وهم :آمنة عبدالله الثالثة في ترتيب الكويتيين بالقسم العلمي
بنسبة  ،%99.71وعبدالله القطان العاشر مـكــرر فــي ترتيب
الكويتيين بالقسم العلمي بنسبة  ،%99.39و مــر يــم شهاب
العاشرة مكرر في ترتيب الكويتيين بالقسم العلمي بنسبة
 ،%99.39وفاطمة أسد الثالثة والعشرون في ترتيب الكويتيين
بالقسم العلمي بنسبة  ،%99.13وفاطمة المطيري الثالثون
مكرر في ترتيب الكويتيين بالقسم العلمي بنسبة .%99.02
وتمنى المعهد لـهــؤالء الــذيــن عايشوا الممارسة العملية في
مختبراته وقــاعــات الـمـحــاضــرات أن يــواصـلــوا الـشـغــف بالعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار وأن يحظوا بما يتمنونه من فرص التعليم
ليشاركونا مجددا في تعزيز مسيرة البحث العلمي في الدولة.

تقدم رئيس مجلس إدارة نماء
للزكاة والتنمية املجتمعية
بجمعية اإلصالح االجتماعي،
حسن الهنيدي ،بخالص
التهنئة إلى صاحب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد،
وإلى سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء ،وإلى جموع
الشعب الكويتي واملقيمني
على أرض الكويت بمناسبة
حلول عيد الفطر املبارك،
متمنيا أن يعيد الله هذه
األيام املباركة على الكويت
وأهلها بالخير والبركات.
وأوضح الهنيدي أن نماء
للزكاة والتنمية املجتمعية
طرحت العديد من املشروعات
الخيرية واإلنسانية طوال
الشهر الكريم ،منها حملة
"تراهم بينا".

«إحياء التراث» تستقبل
المهنئين بالعيد
أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي عن حفل استقبال
املهنئني بحلول عيد الفطر
املبارك ،حيث سيقوم رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة
باستقبال املهنئني بمقر
الجمعية الكائن في قرطبة
وذلك بعد صالة العشاء في
أول أيام العيد املبارك.
وأوضحت الجمعية في بيان
لها انها تنتهز هذه الفرصة
لتبارك ملقام صاحب السمو
أمير البالد وسمو ولي عهده،
ولألمة اإلسالمية وللشعب
الكويتي واملقيمني على أرض
الكويت هذه املناسبة الطيبة،
سائلني الله أن يتقبل من
املسلمني ما قدموا من خير،
وأن يعيد هذا العيد على
اإلسالم واملسلمني بالعزة
والتمكني.

إزالة  553إعالنا مخالفًا
في حمالت بلدية حولي
أسفرت حمالت التفتيش التي
نفذها فريق الطوارئ بفرع
بلدية محافظة العاصمة خالل
مايو املاضى عن رفع وإزالة
 553إعالنا مخالفا.
وأكد رئيس الفريق بالوكالة
عبدالله اللنقاوي ان املفتشني
قاموا بتحرير  57مخالفة
وتوجيه  47انذارًا وتنبيهًا.
وتابع أن إجمالي الشكاوى
التي تم استقبالها والتعامل
معها من خالل الخط الساخن
التابع لفريق الطوارئ بلغت
 56شكوى .وأوضح اللنقاوي
أنه تم توجيه تعهدين وفق
الئحة املحالت العامة واملقلقة
للراحة إلى جانب ترحيل 40
مخالفة ملكتب مدير الفرع،
باالضافة إلى إزالة  4تعديات
على أمالك الدولة.

4
محليات
السعيدي والجهيم يؤمان المصلين في ليلة  29بالمسجد الكبير
ةديرجلا
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ً
 ١١٨٧نشاطا في المراكز الرمضانية بالمحافظات
محمد راشد

أدى آالف ا ل ـم ـص ـل ـي ــن ص ــاة
القيام لليلة  29من شهر رمضان
في المسجد الكبير ،وأم المصلين
في الركعات األربع األولى القارئ
خــالــد الـسـعـيــدي ،وف ــي الــركـعــات
األرب ـ ـ ــع ال ـث ــان ـي ــة الـ ـ ـق ـ ــارئ خــالــد
الجهيم.
وأ ك ـ ـ ـ ــد مـ ــد يـ ــر إدارة اإل ع ـ ـ ــام
ف ــي وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون

ال صحة لوجود حقيبة غريبة
نفت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ما يتم تداوله في وسائل
الـتــواصــل االجتماعي بـشــأن وج ــود حقيبة غريبة داخ ــل مصلى
النساء في مسجد أبوطلحة األنصاري في قطعة  3بمنطقة الدوحة
في محافظة العاصمة .وأكدت وزارة األوقاف في بيان لها ان إدارة
محافظة مساجد العاصمة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة
فــي وزارة الداخلية وتــم إخــاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم
يتم العثور على أي شيء غريب .وطالبت الوزارة وسائل التواصل
االجتماعي بتحري الدقة والمصداقية في نقل األخبار والرجوع إلى
الجهة المختصة للتثبت من حقيقة ما يذكر من أخبار قبل نشرها.

اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة صـ ـ ــاح أبـ ـ ــا ال ـخ ـيــل
ان ــه "بـتــوجـيـهــات وزي ــر األوق ــاف
ف ـهــد ال ـش ـع ـلــة ،ت ــم تــوف ـيــر جميع
سـبــل ال ــراح ــة لـجـمــوع المصلين
ً
ً
فـ ـ ـ ــي  18مـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ــزا ر مـ ـ ـض ـ ــا نـ ـ ـي ـ ــا
والمساجد المختلفة والموزعة
ف ــي الـمـحــافـظــات بــاإلضــافــة إلــى
الـمـسـجــد الـكـبـيــر ،كـمــا تــم إع ــداد
ً
ً
 1187نـ ـش ــا ط ــا م ـخ ـت ـل ـف ــا مـنـهــا
الدروس والمحاضرات والخواطر
اإلي ـمــان ـيــة وال ـم ـجــالــس الفقهية
والدورات العلمية واستضافت 90
ً
قارئا من خارج الكويت للمشاركة
في صالة التراويح والقيام ،فضال
عن التجهيز واإلش ــراف على 35
ً
ً
معتكفا رمضانيا في المحافظات
الست".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أبـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــل خـ ـ ــال
استضافته في برنامج "في رحاب
الليالي العشر" ،الذي تعده اللجنة
اإلع ــام ـي ــة ف ــي الـمـسـجــد الـكـبـيــر
بالتعاون مع قناة إثراء الفضائية،
ان "إدارة المسجد الكبير قامت
م ــن م ـب ــدأ ال ـش ــراك ــة الـمــؤسـسـيــة

بــالـتـنـسـيــق م ــع ك ــل م ــن وزارات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام وال ـص ـح ــة
والـبـلــديــة واألش ـغ ــال والـكـهــربــاء
والماء ،والدفاع المدني واإلدارة
العامة لإلطفاء واتحاد الجمعيات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـه ــال
األحمر والهيئة العامة للشباب،
وع ــدد مــن جمعيات ومؤسسات
الـمـجـتـمــع الـمــدنــي وذل ــك بهـدف
تــوف ـيــر األجـ ـ ــواء ال ـمــائ ـمــة أم ــام
جمهور المصلين ،وتوفير األمن
العام ،وتأمين المداخل والمخارج
الـخــاصــة بــالـمـصـلـيــن ،وخــدمــات
الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ـط ـب ـي ــة ،واس ـت ـق ـب ــال
ضيوف الــوزارة ،وتوفير كراسي
متحركة لكبار السن ،والعيادات
الطبية للرجال والنساء".

تطبيق المساجد
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى "وج ـ ـ ــود تـطـبـيــق
مساجد الكويت لألجهزة الذكية،
ي ـت ـم ـي ــز بـ ـض ــم ج ـم ـي ــع م ـس ــاج ــد
ال ـك ــوي ــت والـ ـب ــال ــغ ع ــدده ــا أك ـثــر

جانب من حشود المصلين
مــن  1600مسجد بــاإلضــافــة إلى
ت ـس ـه ـيــل آلـ ـي ــة ال ـ ــوص ـ ــول إل ـي ـه ــا،
وكما يحتوي التطبيق على وقت
اإلق ــام ــة ،وج ــود مـصـلــى للنساء،
ودورات مـيــاه ،والـخــدمــات لــذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة كـمــواقــف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وم ـ ــداخ ـ ــل ومـ ـخ ــارج

المسجد ومصحف للمكفوفين"،
الف ـتــا إل ــى ان "مــراق ـبــة الـجــالـيــات
والتعريف باإلسالم التابعة إلدارة
العالقات الخارجية قدمت مشروع
إفطار الصائم ،وبلغ عدد الوجبات
 200أل ــف وج ـبــة ،كـمــا جـهــزت 73
ً
مـسـجــدا وتـقــديــم  480محاضرة

ودرسا توعويا وخواطر إيمانية
للناطقين بغير اللغة العربية".
بـ ــدوره ،ق ــال مــديــر إدارة مركز
تعزيز الوسطية عبدالله الشريكة،
إن "ال ــرس ــول ال ـكــريــم ه ــو ال ـقــدوة
الـحـسـنــة لـمــن ك ــان يــريــد الـنـجــاة
والـ ـف ــوز بــالــدن ـيــا واآلخ ـ ـ ــرة عليه

االقتداء بسنة الرسول الكريم الذي
علمنا آلية التعامل مــع كــل أمــور
ديننا وبين لنا صلة العالقة بين
العبد وربه وبين العبد واآلخرين
ســواء كانوا من المسلمين أو من
غ ـيــرهــم ف ـقــد ب ـيــن ألص ـح ــاب ــه كل
أمور دينهم".

خدمات مختلفة لتوفير الراحة
يحظى المصلون في المسجد الكبير خالل شهر رمضان والسيما
في العشر األواخر منه بخدمات كبيرة من وزارات الداخلية والصحة
واألوقاف والهالل األحمر الكويتي وفرق المتطوعين والمتطوعات
وذلك لتوفير كل سبل الراحة لهم.
وتقدم هذه الجهات الخدمات الالزمة والضرورية للمصلين ومنها

تأمين ماء الشرب في جميع أماكن المسجد وانتشار الوحدات الطبية
للتعامل مع أي طــارئ صحي فضال عن تنظيم الدخول والخروج
سواء في الساحات المحيطة بالمسجد أو داخله ،في حين تتولى
الفرق التطوعية المحافظة على النظافة داخل المسجد واإلشراف
على التنظيم لعدم حدوث فوضى أثناء دخول وخروج المصلين.

«الهالل األحمر» 100 :متطوع لمساعدة المصلين
أ ك ـ ـ ـ ــد م ـ ــد ي ـ ــر ادارة ا لـ ـشـ ـب ــاب
والمتطوعين فــي جمعية الهالل
االحـمــر الــدكـتــور مساعد العنزي
اهمية المساهمة في مساعدة كبار
السن وذوي االحتياجات الخاصة
وع ـم ــوم الـمـصـلـيــن ف ــي المسجد
الكبير في العشر األواخر من شهر
رمضان.
وأش ـ ــار ال ـع ـن ــزي ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ال ــى م ـشــاركــة  100من
متطوعي الجمعية فــي المسجد
الكبير وال ـتــي تــأتــي انـطــاقــا من
اهــداف ـهــا االنـســانـيــة الــرام ـيــة الــى
تــوفـيــر وت ـقــديــم ال ـخــدمــات لكافة
المصلين.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان الـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن
والمتطوعات وكعادتهم في تلبية
نـ ــداء ال ــواج ــب االن ـســانــي لخدمة
المصلين في مسجد الدولة الكبير،
مشيرا الــى انـهــم التحقوا بــدورة
تنشيطية حول االسعافات االولية
وتلقيهم التعليمات واالرشــادات
الخاصة بكيفية تقديم الخدمات
االنسانية للمصلين.

جانب من متطوعي الهالل األحمر
واش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى ان ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ــوزي ــع
الـمـهــام على متطوعي الجمعية
ال ـم ـش ــارك ـي ــن فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ص ــاة
الـقـيــام ،الفتا فــي الــوقــت ذات ــه الى
انـهــم يجتمعون يوميا للوقوف
على آخر المستجدات وتصحيح

اي امر قد يطرأ والتعامل معه.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــزي ان إدارة
المتطوعين زادت عدد متطوعيها
في ليلة السابع والعشرين تحديدا
للكثافة العددية الهائلة من جموع
المصلين الــذي يـتــوافــدون بوقت

بيت الزكاة يهنئ بـ «الفطر»
ويشكر المساهمين على دعمه
ت ـقــدم ال ـمــديــر ال ـع ــام لـبـيــت ال ــزك ــاة مـحـمــد الـعـتـيـبــي بأطيب
التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إ لــى مقام
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي
عـهــده األم ـيــن الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ،ورئ ـيــس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،وإلى جميع المواطنين والمقيمين،
متمنيا أن يعيد الله هذه األيام المباركة على الكويت وأهلها
بالخير والبركات.
كما توجه العتيبي بالشكر الى كل المحسنين على أرضها
الطيبة لمساهماتهم ودعمهم المستمر للمشاريع الخيرية
واإلنسانية التي ينفذها بيت الزكاة ،وثقتهم الغالية بـ "البيت"
واخراجهم لزكواتهم وصدقاتهم مساهمة في تحقيق رسالة
ً
البيت بإيصال الزكاة والصدقات لمستحقيها ترسيخا لقواعد
ً
األمــان االجتماعي وتوطيدا لروابط المحبة والتكافل ،مبينا
أن شعب الكويت شعب طيب معطاء مجبول على حب الخير
ومساعدة الغير ،وأن هــذه األرض الطيبة تستحق عن جــدارة
ً
أن تـكــون مــركــزا لإلنسانية وأمـيــرهــا قــائــدا للعمل اإلنـســانــي
والتنموي.
وختم العتيبي تصريحه بالشكر والتقدير والعرفان لمجلس
إدارة بيت الزكاة وجميع العاملين في البيت على تفانيهم في
عملهم وجهودهم المخلصة إليصال الخير لمستحقيه.

محمد العتيبي

باكر وقبل إقامة الصالة بساعتين
أو أك ـثــر لـيـصــل ال ـع ــدد ألك ـثــر من
 120متطوعا ومتطوعة مؤهلين
فــي االس ـع ــاف األولـ ــي واالنـتـشــار
على جميع الساحات الخارجية
للمسجد المخصصة للصالة.

«األوقاف» تعلن أماكن
مصليات عيد الفطر
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة األو ق ـ ـ ـ ـ ــاف
والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة أس ـمــاء
وأمــاكــن مصليات عـيــد الفطر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام 1440
هـ ـج ــري .وق ــال ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن
المصليات الـبــالــغ عــددهــا 23
مصلى "سـتـكــون مــوزعــة على
المحافظات الست في مدارس
ومراكز شباب وساحات ،إضافة
إلى جميع المساجد الجامعة
في المحافظات" .وذكرت أن في
محافظة األحمدي سيكون فيها
س ـتــة مـصـلـيــات أم ــا محافظة
الجهراء فقد حــدد لها خمسة
م ـص ـل ـي ــات .وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن
محافظة العاصمة قد حدد لها
خـمـســة م ـص ـل ـيــات ومـحــافـظــة
ً
حولي خمسة مصليات أيضا،
فـ ــي ح ـي ــن حـ ـ ــدد لـمـحــافـظـتــي
الفروانية ومبارك الكبير مصلى
واحد لكل محافظة.

ةديرجلا
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 ٥نواب يقترحون إسقاط فوائد القروض

سلة برلمانية
المطيري إلنشاء تطبيق
«سهالة» لذوي اإلعاقة

«التراخي في الرقابة ّ
يحمل الدولة مسؤولية الوضع المأساوي للمقترضين»
قدم  5نواب اقتراحا بقانون
إلسقاط فوائد القروض،
بحيث يتاح لكل مواطن حصل
على قروض استهالكية
جدولتها.

ق ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــواب م ـح ـم ــد هــايــف
ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــر وشـ ـعـ ـي ــب
ال ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري وث ـ ــام ـ ــر الـ ـس ــوي ــط
وخالد العتيبي اقتراحا بقانون
ب ـشــأن اس ـق ــاط ف ــوائ ــد ال ـقــروض
للمواطنين ،وجاء في نص المادة
األولـ ـ ــى م ــا ي ـل ــي :ت ـق ــوم ال ـب ـنــوك
وش ــرك ــات ال ـت ـمــويــل الـخــاضـعــة
لرقابة البنك المركزي بجدولة
القروض االستهالكية للمواطنين
ح ـت ــى تـ ــاريـ ــخ  30م ــاي ــو 2019
وتـســدد على اثنتي عشرة سنة
عـلــى ان يـبــدأ ال ـس ــداد فــي بــدايــة
السنة الثالثة بعد سنتي سماح
وعلى دفعات شهرية لما تبقى
مــن اص ــل الــديــن وبـ ــدون فــوائــد،
نـظـيــر م ــا ت ــم اي ــداع ــه م ــن مـبــالــغ
نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة
ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار ومــؤس ـســة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ــوط ـن ـي ــة ومــؤس ـســة
التأمينات االجتماعية.

محمد هايف

ثامر السويط

خالد العتيبي

محمد المطير

شعيب المويزري

كما يجوز للبنوك االسالمية
جدولة اصل قروض المواطنين
االس ـت ـه ــاك ـي ــة م ــع الـ ـتـ ـن ــازل عــن
االرباح المحققة ،وذلك وفقا لذات
ق ــواع ــد ال ـجــدولــة ال ـم ـشــار اليها
في الفقرة السابقة على ان تقوم

ال ــدول ــة ب ــإي ــداع قـيـمــة اص ــل هــذه
القروض لدى البنوك االسالمية
بصفة وديعة دون ارباح.
وقـ ــالـ ــت الـ ـ ـم ـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة :ال
ي ـح ـت ـس ــب لـ ـ ــودائـ ـ ــع ال ـم ــؤس ـس ــة
الحكومية اي فوائد وتقوم الدولة

ب ـت ـع ــويــض االرب ـ ـ ـ ــاح ال ـم ـف ـق ــودة
لمؤسسة التأمينات االجتماعية
وفــي نهاية كــل سنة مالية عما
يـعــادل نسبة ارباحها السنوية
على اصولها ،اما المادة الثالثة
ف ـق ــال ــت :ت ـق ــدم ال ـب ـن ــوك وح ـســب
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
للشركات التي منحت لمواطنين
قروضا استهالكية ،قرضا حسنا
بــدون فوائد ربوية يعادل اصل
قروض المواطنين االستهالكية
المحددة في هذا القانون مقابل
اعادة جدولتها وفق هذا القانون.
وفي وقت قالت المادة الرابعة:
ي ـح ـظــر ع ـلــى ال ـب ـن ــوك وش ــرك ــات
االس ـت ـث ـم ــار ال ـخــاض ـعــة لــرقــابــة
الـبـنــك ال ـمــركــزي مـنــح ال ـقــروض
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ب ـف ــوائ ــد م ــع ج ــواز
تـمــويــل احـتـيــاجــات المواطنين
وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات
االسـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،جـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــادة
ال ـخ ــام ـس ــة :ي ـج ــوز ل ـكــل مــواطــن
حصل على قــروض استهالكية
ج ــدول ــة الـ ـق ــروض ال ـم ـب ـي ـنــة في

المادة السابقة.
ون ـ ـصـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة الـ ـس ــادس ــة
عـلــى ان "ت ـع ــاد تـســويــة اوض ــاع
المستفيدين من تطبيق احكام
الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  28ل ـس ـنــة 2008
واح ـك ــام ال ـقــانــون رق ــم  51لسنة
 2010واح ـكــام الـقــانــون رق ــم 28
لسنة  2014المشار اليهم ،ويتم
ج ــدول ــة م ــا ت ـب ـقــى عـلـيـهــم وفـقــا
الحكام المواد السابقة".
وقالت المادة السابعة :يصدر
البنك المركزي الئحة تنظيمية
لـتـنـفـيــذ هـ ــذا ال ـق ــان ــون ف ــي مــدة
اقصاها شهران بعد صدور هذا
القانون في الجريدة الرسمية.
وقــالــت ال ـمــذكــرة االيـضــاحـيــة
لالقتراح بقانون في شأن اسقاط
فوائد القروض للمواطنين:
اثقلت الفوائد الربوية كاهل
المواطنين المقترضين بعقود
اذع ــان مــع البنوك الــربــويــة ،كما
زادت نسب الفوائد المتراكمة عن
الحد القانوني ،وأضيفت الفوائد
المتراكمة على اصل الدين عند

جــدولــة ق ــروض المواطنين بما
ادى الى زيادة اصل الدين.
وحيث ان التراخي في الرقابة
ي ـح ـمــل الـ ــدولـ ــة م ـس ــؤول ـي ــة ه ــذا
الوضع المأساوي للمقترضين،
لذلك لــزم تدخل الــدولــة لتنظيم
ه ــذه الـ ـق ــروض وإلـ ـغ ــاء ال ـفــوائــد
الــربــويــة ،ومــن أجــل كــل مــا سبق
ن ـظ ـمــت ض ــواب ــط وقـ ــواعـ ــد ه ــذا
الـ ـق ــان ــون ف ــي مـ ـ ــواد ت ـض ــع ه ــذه
االهداف موضع التطبيق.
بـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة
ب ــال ـت ـن ــازل ع ــن ف ــوائ ــد ودائ ـع ـهــا
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــاب ـع ــة لـهـيـئــة
االستثمار ومؤسسة التأمينات
ومؤسسة البترول مقابل الغاء
ال ـف ــوائ ــد ال ــرب ــوي ــة ع ــن ال ـقــروض
االس ـت ـهــاك ـيــة لـلـمــواطـنـيــن كما
تقوم بإعادة جدولة اصل الدين
لـسـنـتــي س ـمــاح وع ـشــر س ـنــوات
بأقساط شهرية وبدون فوائد.
ويـ ـج ــوز ل ـمــؤس ـســات ال ــدول ــة
تـخـفـيــض ودائ ـع ـهــا بــانـخـفــاض
ديون المواطنين لدى البنوك.
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ً
تخليدا ألسمائهم ولتكون منارات إسالمية للتعريف بالشريعة
أعرب النائب محمد هايف عن سروره
بتقديم مشروع بقانون إلنشاء المساجد
األمـيــريــة فــي نهاية شهر رمـضــان ،نظرا
ً
للحاجة اليها بعد االزدحام والبعد ،مبينا
أن التاريخ االسالمي شيد منارات ضخمة
حتى اصبح شـعــارا يــدل على الحضارة
االسالمية.
وأض ـ ــاف هــايــف أن بـعــض ال ـق ــادة في

الدول االسالمية تبنوا فكرة هذه المساجد
ً
وشـ ـي ــدوه ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن فـ ـك ــرة ه ــذا
المشروع تتضمن بناء  ٩مساجد موزعة
فــي مـحــافـظــات الـكــويــت تـسـمــي بــأسـمــاء
حكام الكويت بمساحة مــن  ١٥ألــف متر
مربع الى  ٢٥الفا ،لكل منها.
وأكـ ــد أن ه ــذا ال ـم ـش ــروع ي ـعــد عــرفــانــا
بما قام به حكام الكويت وتخليدا لهذه

االس ـمــاء الـتــي بــذلــت جـهــودا مـبــاركــة في
حفظ االمــن واالم ــان لهذه البلد ،السيما
أن أه ــل الـكــويــت بـنــوا آالف الـمـبــانــي في
الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ون ــري ــده ــا ان تـ ـك ــون مـ ـن ــارات
إســام ـيــة تستقطب ال ـ ــزوار م ــن ال ـخــارج
والـ ـ ــداخـ ـ ــل ،وي ـ ـكـ ــون ل ـه ــا دور ب ـ ـ ــارز فــي
التعريف بالشريعة اإلسالمية.

العدساني يسأل الصالح عن الـ 5G
وجه النائب رياض العدساني
ً
سؤاال برلمانيا الى نائب رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء انــس
الـصــالــح ق ــال فــي مـقــدمـتــه :اؤكــد
دعمنا وتشجيعنا لتطوير قطاع
االتصاالت وتحسين خدماته في
دول ــة الـكــويــت لـمــواكـبــة الـتـطــور
التكنولوجي الحديث لالتصاالت
و لـكــن بما يتماشى مــع قوانين
الـ ــدولـ ــة واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــال ـم ـعــاي ـيــر
الصحية واالشتراطات البيئية.
وع ـل ــى ضـ ــوء م ــا س ـب ــق طـلــب
اجـ ــاب ـ ـتـ ــه ع ـ ــن اسـ ـ ـب ـ ــاب ت ـط ـب ـيــق
وتشغيل خدمة الجيل الخامس
(نظام  )5Gفي دولــة الكويت ،اذ
حسب المقرر ان انطالق الخدمة
ب ـح ـلــول مـنـتـصــف ش ـهــر يــونـيــو
ً
الـحــالــي عـلـمــا ب ــأن مــا ج ــاءت به
المفوضية األورورب ـي ــة التابعة
لـ ــات ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ان ق ـ ــرار

رياض العدساني

التنفيذ سيتضمن شروطا تقنية
موحدة او مشتركة وذلك للسماح
بتشغيل واستخدام انظمة ()5G
بحلول  2020/12/31بما يتماشى
ويـتــوافــق مــع قــانــون االتـصــاالت
االلكتروني االوروبي ،باالضافة

الى ان منظمة الصحة العالمية
اكـ ـ ــدت ف ــي مـ ـ ــارس  2019ان ـ ــه ال
يوجد لديها دراسات ( )5Gوهي
بــانـتـظــار ال ـت ـجــارب التشغيلية
لعمل ا ل ــدرا س ــة والتقييم بشأن
هذا الموضوع.
وط ـل ــب ت ــزوي ــده ب ــال ــدراس ــات
و ا أل و ر ا ق و ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــد ا ت
وال ـ ـت ـ ــوص ـ ـي ـ ــات والـ ـ ـم ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــات
والـمــراســات الدولية والمحلية
فـيـمــا يتعلق بــا لـجـهــات التالية
وغ ـي ــره ــا ب ـش ــأن تـطـبـيــق (ن ـظــام
 :)5Gاالتحاد الدولي لالتصاالت،
والمنظمات الدولية المتخصصة
والمعايير الفنية لهذه التقنية
ووزارة الصحة الكويتية ،والهيئة
العامة للبيئة في دولة الكويت،
ووزارة الخدمات (الـمــواصــات)
الكويتية ،وجهات اخرى (محلية-
خارجية -عامة  -خاصة).

الحويلة لـتحويل «صباح األحمد» لمحافظة سابعة
طالب النائب د .محمد الحويلة
بتحويل مدينة صباح األحمد إلى
محافظة سابعة لــدو لــة الكويت
لتحقيق تعادل متكافئ للمناطق
الجنوبية ،اذ ان التوسع العمراني
ح ـ ــول ال ـم ــدي ـن ــة وف ـ ــي ال ـم ـنــاطــق
الجنوبية بشكل عام وتنامي عدد
السكان وإنشاء كثير من المناطق
ال ـس ـك ـن ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة وغ ــال ـب ـي ــة
الـتــوزيـعــات اإلسـكــانـيــة الحالية
والمستقبلية ترتكز في المنطقة
الجنوبية ،وأصبح الضغط على
مـحــافـظــة األح ـمــدي يشكل عبئا
على الخدمات العامة بها حيث
تم انضمام الكثير من المناطق
الـسـكـنـيــة ال ـجــديــدة لـهــا ويسكن
بها ما يقارب ثلث سكان الكويت.
وأض ـ ــاف ال ـحــوي ـلــة انـ ــه تـقــدم
بـمـقـتــرح لـمـجـلــس األمـ ــة لـتـكــون
مــديـنــة صـبــاح األح ـمــد محافظة
مــن محافظات دولــة الكويت الن

محمد الحويلة

المدينة مؤهلة لتكون محافظة
لمساحتها وكذلك للخدمات التي
أنشئت وسوف تنشأ فيها ،منها
المدارس وسيتم إنشاء مستشفى
حـ ـك ــوم ــي بـ ـه ــا وكـ ــذلـ ــك جــام ـعــة
وكـ ـلـ ـي ــات ومـ ـع ــاه ــد ال ـت ـط ـب ـي ـقــي

ً
الحاليً 18 ...استجوابا
التشريعي
الفصل
ً
ً
قانونا و 4212سؤاال برلمانيا
و28
ً

 1588تقريرا أنجزتها اللجان من  11ديسمبر  2016حتى األول من يونيو

المجلس في جلسة سابقة

●

فهد التركي

ان ـ ـت ـ ـهـ ــى مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن إعـ ـ ـ ــداد
إحصائية خاصة بإنجازاته وأنشطته
خالل فترة الفصل التشريعي الخامس
عشر من  11ديسمبر  2016حتى األول
من يونيو الجاري.
وكشفت اإلحصائية ،التي حصلت
"الجريدة" على نسخة منها ،أن نواب
األمـ ـ ــة ق ــدم ــوا خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة
ً
ً
 4212سؤاال برلمانيا ،رد الوزراء على
ً
 3530سـ ــؤاال م ـن ـهــا ،و ل ــم يـ ــردوا حتى
اآلن على .459
وأظ ـه ــرت اإلح ـصــائ ـيــة أن الـمـجـلــس
ت ـس ـل ــم خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـمـ ـش ــار إل ـي ـهــا
ً
ً
 280مشروعا بقانون ،و 922اقتراحا

ً
بقانون ،تم إنجاز  28قانونا منها.
وفيما يتعلق بالميزانيات ،فقد أقر
المجلس  76مـيــزا نـيــة ،فــي حين وا فــق
ً
ع ـل ــى  41ا ت ـف ــا ق ـي ــة ،وأ قـ ـ ــر  68ح ـســا بــا
ً
ختاميا .
وأ كـ ـ ــدت اإلح ـص ــا ئ ـي ــة ،أن ا لـمـجـلــس
تـسـلــم  1840ا ق ـتــرا حــا نـيــا بـيــا بــر غـبــة،
فــي حـيــن أن ـجــزت ال ـل ـجــان الـبــرلـمــانـيــة
ا ل ـم ـخ ـت ـل ـفــة  1588تـ ـق ــر ي ــرا ،و ص ـ ــدرت
ع ــن ا ل ـم ـج ـلــس  96مـضـبـطــة لـجـلـســا تــه
خالل أدوار االنعقاد الماضية للفصل
التشريعي الخامس عشر حتى األول
من يونيو الجاري.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم 18
ً
ً
اس ـت ـج ــواب ــا ن ـي ــاب ـي ــا ل ــرئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ووزراء بالحكومة خالل تلك الفترة ،في

حين بلغت طلبات ر فــع الحصانة 38
طلبا صدرت عن النيابة العامة بحق
نواب بالمجلس.
وت ــأت ــي ت ـلــك اإلح ـص ــائ ـي ــة ف ــي حـيــن
ل ــم ي ـت ـبــق إال أ قـ ــل م ــن ش ـهــر ع ـلــى دور
االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي
الخامس عشر ،حيث ستشهد الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة زيـ ـ ــادة ح ـص ـي ـلــة ال ـح ـســابــات
الـ ـخـ ـت ــامـ ـي ــة والـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــات فـ ـ ــي ظــل
وجـ ـ ــود اسـ ـتـ ـج ــواب ج ــدي ــد مـ ـق ــدم إل ــى
وز ي ــر ا لـمــا لـيــة مــن النائبين بــدر المال
ورياض العدساني ،والذي من المتوقع
م ـنــا ق ـش ـتــه ف ــي أول ج ـل ـســة ب ـع ــد عـيــد
الفطر بتاريخ  11الجاري ،إذا لم يطلب
الوزير تصويت المجلس على تأجيله
أسبوعين.

ومـجـمــع لـ ـل ــوزارات وغ ـيــرهــا من
الخدمات الحكومية التي تؤهل
المدينة ألن تكون محافظة تحمل
اســم صاحب السمو أمير البالد
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد الصباح
حفظه الله ورعاه.
ك ـم ــا ط ــال ــب ال ـح ــوي ـل ــة وزيـ ــرة
االش ـغ ــال ال ـعــامــة وزي ـ ــرة الــدولــة
ل ـشــؤون االس ـكــان بــإعــادة النظر
ف ــي ق ـســط تــرم ـيــم ب ـي ــوت الــدخــل
الـ ـمـ ـح ــدود ،ف ــال ـق ـس ــط م ــع قـســط
الـبـيــت يـصـبــح اإلج ـمــالــي يـفــوق
قدرة أصحاب الدخل المحدود.
كـ ـم ــا دعـ ـ ــا الـ ـح ــويـ ـل ــة ب ـل ــدي ــة
ال ـك ــوي ــت ووزارة االش ـ ـغـ ــال إل ــى
اتخاذ االجراءات الالزمة لتغطية
المناهيل المفتوحة فــي مدينة
صباح األحمد ،فالمدينة تعاني
ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أغ ـط ـي ــة ال ـم ـنــاه ـيــل
ال ـم ـم ـلــوءة ب ــال ــرم ــال واألوسـ ـ ــاخ،
وهـ ـ ــذا كـ ــان أحـ ــد أسـ ـب ــاب ك ــارث ــة

برلمانيات

االمطار األخيرة ،كما انها تعرض
ح ـ ـيـ ــاة ال ـم ــواط ـن ـي ــن ومـ ــرتـ ــادي
المدينة للخطر والوقوع في تلك
المناهيل.
واخ ـت ـتــم ال ـحــوي ـلــة تـصــريـحــه
مشيرا الــى أن المدينة ينقصها
العديد من الخدمات ،والخدمات
الموجودة بها حاليا ال تعمل بكل
طــاقـتـهــا ،فــالـمــديـنــة بـحــاجــة إلــى
جهود من كل مؤسسات وجهات
الدولة المختلفة لتنفيذ وتشغيل
مشروعات المستشفى والكليات
والـمـعــاهــد والـجــامـعــات ومجمع
لـ ـل ــوزارات واالن ـت ـه ــاء م ــن طــريــق
الوفرة وكذلك ربط طريق الوفرة
بالدائري السابع وتشغيل مواقع
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـخـتـلـفــة
بالمدينة واالنتهاء من المحور
ال ـخــدمــي ل ـتــأمـيــن احـتـيــاجــاتـهــا
األساسية بما يحقق االستقرار
واألمان لألهالي.

قدم النائب ماجد املطيري
اقتراحا برغبة بشأن عمل
تطبيق يحمل اسم "سهالة"
يسهل على ذوي اإلعاقة تقديم
األوراق للهيئة على شكل PDF
عن طريق التطبيق للهيئة،
وبعد التدقيق ترسل رسالة
تفيد باستالم األوراق ورقما
خاصا لتتبع املعاملة وبعدها
يتم إرسال رسالة بموعد
املراجعة وهذا يخفف الزحمة
ويمنع ضياع األوراق ويريح
املعاقني وذويهم.
وقال املطيري ان اقتراحه جاء
حرصًا منا على توفير كافة
سبل الراحة ألبنائنا من ذوي
االحتياجات الخاصة كونهم
جزءا فعاال في املجتمع،
ولتذليل الصعاب التي
تواجههم في تعامالتهم لدى
هيئة املعاقني .وينص اقتراحه
على إضافة هذه الخدمات
للتطبيق وهي :طلب فتح
ملف  -هوية إعاقة ،ولوحة
مرور  -مساعدة اجتماعية،
ومعاش إعاقة  -شهادة مكلف،
ومخصص املرأة التي ترعى
معاقا ،والتقاعد وتسوية
الراتب  -سماعات طبية -
كرسي  -تخفيف ساعات العمل
 منحة إسكانية  -استرجاعرصيد ،وتتم هذه الخدمات
عن طريق ربط الهيئة مع
وزارات أخرى مختصة يطلب
موظف الهيئة املختص األوراق
املطلوبة عن طريق باسوورد.

الدقباسي يشيد بإجراءات
الجراح في حماية
الوحدة الوطنية

أكد النائب علي الدقباسي
أن إجراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد
الجراح بإحالة كل مشكك
بأجهزتنا األمنية أو من يمس
الوحدة الوطنية للقضاء
العادل قرار سليم.
وقال الدقباسي في تصريح
أمس ان هذا االجراء يحقق
كذلك حماية للمجتمع والدولة
السيما في هذه الظروف
االقليمية الساخنة ،وهو أفضل
من الخطب الرنانة الخالية
من االجراءات التي جاءت
بالقانون لالستخدام وليس
للوضع على الرفوف.
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المتفوقون لـ ةديرجلا :.سعداء بتفوقنا و سنواصل مشوار النجاح
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
سعداء
إنهم
لـ«الجريدة»،
وقال الطلبة،
ً
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

فريق العمل
محمدراشد
فهد الرمضان
جورج عاطف
محمد الجاسم

آية رمزي :دراسة الهندسة هدفي القادم

حسن عبدالكريم :زاد الخوف بالفصل الدراسي الثاني

الثالثة على الكويت بالقسم العلمي بنسبة %99.98

أطمح في دراسة الهندسة بجامعة الكويت

أك ـ ـ ــدت ال ـط ــال ـب ــة ال ـح ــاص ـل ــة عـلــى
الـمــركــز الـثــالــث بــالـقـســم الـعـلـمــي من
مدرسة فجر الصباح األهلي بنسبة
 99.98فــي ال ـم ـئــة ،آي ــة أح ـمــد رم ــزي،
أن ـه ــا ك ــان ــت حــري ـصــة ع ـلــى االل ـت ــزام
بــال ـمــذاكــرة أوال بـ ــأول ،وع ــدم تــراكــم
الـ ـم ــواد وال ـ ـ ـ ــدروس ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
افضل شــيء يعمله الطالب هو عدم
ضياع الوقت منه .وقالت رمزي إنها
ً
كانت تــدرس ســاعــات طويلة يوميا

طوال العام الدراسي ،حتى انها كانت
تحرم نفسها الخروج مع األسرة في
الــزيــارات لألهل واالصــدقــاء من أجل
اتمام دروسها ومذاكراتها ،الفتة إلى
أن أسرتها كان لها الفضل بعد الله
في تهيئة االجواء المناسبة لتحقيق
هذه النسبة والنجاح بتفوق.
ولفتت إلى أن وقوع االختبارات في
رمضان كان له بعض األثر بالنسبة
إلى الطلبة ،اضافة إلى وجود بعض

الصعوبة في اختباري اللغة العربية
وم ــادة ال ـفــزيــاء ،إال أن الـطــالــب الــذي
ي ـحــرص عـلــى ال ـمــذاكــرة والـمــراجـعــة
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ط ـ ـمـ ــوحـ ــاتـ ــه،
مــوضـحــة أنـهــا تــأمــل الـحـصــول على
منحة لدراسة الهندسة والتخصص
فيها ،معربة عن شكرها وتقديرها
إلى سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـم ــد وإل ـ ــى ال ـح ـكــومــة الـكــويـتـيــة
والشعب الكويتي.

قــال الـطــالــب حسن عبدالكريم الحاصل
على المركز ال ــ 12على مستوى الكويتيين
بالقسم العلمي بنسبة  ،99.38إنه سيحقق
ط ـمــوحــه ب ــدراس ــة تـخـصــص ال ـه ـنــدســة في
ً
جامعة الكويت ،مضيفا «مع دخول الفصل
ال ــدراس ــي الـثــانــي وق ــرب امـتـحــانــات نهاية
ال ـ ـعـ ــام ،وال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـت ـصــر ج ـه ــد  12ع ــام ــا،
ً
زادت نسبة ال ـت ـخــوف» ،الف ـتــا إل ــى أن مــادة
ال ـف ـيــزيــاء كــانــت م ــن أص ـعــب الـ ـم ــواد ،نـظــرا
ً
لكبر موضوعات المنهج ،متابعا ان «وقت

االمـتـحــانــات ضـيــق ج ــدا ،فـضــا عــن دخــول
شهر رمضان ،وضيق الوقت ،وطاقة الجسم
ً
منهكة نوعا ما».
وذك ـ ــر ع ـب ــدال ـك ــري ــم أن دع ـ ــاء ال ــوال ــدي ــن
ومساعدة األصــدقــاء والمدرسين لهما أثر
كبير في تحقيق النسبة العالية التي تؤهله
لتلبية طموحاته ،وفتح اآلفاق المستقبلية
أمامه لدخول المجال الــذي دائما ما يحلم
ً
بالوصول إليه ،مهديا نجاحه لجميع األهل
واألصدقاء ،ولوزارة التربية.

عبدالرحمن ياسر :تحقيق الطموح إبراهيم سيد عبدالعاطي ...الحسن أبوهشيمة ...رابع
يحتاج لمثابرة ...وسأدرس الطب خامس «العلمي» بـ  %99.94القسم األدبي بـ %98.89
أك ـ ــد الـ ـط ــال ــب ع ـبــدالــرح ـمــن
يــاســر ،م ـصــري الـجـنـسـيــة ،من
م ـ ــدرس ـ ــة االخـ ـ ـ ـ ــاص األهـ ـلـ ـي ــة
الثانوية المشتركة ،والحاصل
عـلــى نـسـبــة  99.77ف ــي الـمـئــة،
أن االستعانة بالله واستذكار
ً
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس أوال ب ـ ـ ـ ـ ــأول دون
تــأجـيـلـهــا ،إل ــى جــانــب تنظيم
الوقت ومراجعة جميع المناهج
بشكل شامل أحــد أهــم أسباب
النجاح والتفوق.
وقــال ياسر ل ـ «الـجــريــدة» إن
تحقيق الـطـمــوح لـيــس بــاألمــر
الـسـهــل ،ويـحـتــاج إل ــى مثابرة
وتـ ـع ــب وجـ ـه ــد وال ـ ـتـ ــزام حـتــى
ي ـص ــل االن ـ ـسـ ــان إل ـ ــى م ـب ـت ـغــاه
وي ـح ـق ــق مـ ـ ـ ــراده فـ ــي ال ـح ـي ــاة،
ً
شاكرا شقيقته نورهان وأسرته
ُ
الـتــي ســانــدتــه ج ــل الـمـســانــدة،
ووفـ ـ ـ ـ ــرت ل ـ ــه وس ـ ــائ ـ ــل الـ ــراحـ ــة

ً
والـتـفــوق كــافــة ،خـصــوصــا في
ً
أوقات الضيق ،كاشفا أنه سوف
يدرس الطب.

أش ــاد الطالب إبــراهـيــم سيد
عبدالعاطي ،مــن ثانوية سالم
المبارك ،والحاصل على المركز
الـخــامــس (قـســم علمي) بنسبة
 ،%99.94بقرارات وزير التربية
د .حامد العازمي المتمثلة في
لوائح التدوير والـغــش ،مؤكدا
ان «ه ــذا ال ـق ــرار الـشـجــاع حفظ
حقوق الطلبة المتميزين ،وإن
كانت نسبة النجاح قلت ،لكن
برأيي الشخصي أرى ان  60في
المئة نسبة نجاح أفضل من 80
في المئة وتكون بطرق ملتوية
وغير قانونية».
وقــال ان «المذاكرة في األيام
الـعــاديــة كــانــت بمتوسط ثالث
سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،وم ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ــول ش ـهــر
رمضان تغيرت أوقات المذاكرة
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،ح ـت ــى أصـبـحــت
ع ـل ــى م ـ ـ ــدار ال ـ ـيـ ــوم بــاس ـت ـث ـنــاء

االبتعاد عن الهواتف الذكية
بشر:
ً
ضروري جدا لضمان التفوق
قال الطالب بشر محمد ايالز
من مدرسة عبدالله العسعوسي
الـ ـث ــان ــوي ــة بـ ـنـ ـي ــن ،والـ ـح ــاص ــل
ع ـلــى نـسـبــة  99.84ف ــي الـمـئــة،
ان االع ـت ـمــاد عـلــى الـلــه قـبــل كل
شــيء مــن أهــم اسـبــاب التوفيق
والنجاح ،الفتا إلى أن المواظبة
عـلــى ال ــدراس ــة وال ـم ــذاك ــرة منذ
الـ ـي ــوم األول ل ـل ـع ــام ال ــدراس ــي
واالستمرار عليها.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـط ــال ــب بـ ـش ــر أن
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـ ـث ـ ــاث ل ـل ـمــرح ـلــة
الـ ـث ــان ــوي ــة مـ ــن حـ ـي ــاة ال ـط ــال ــب
م ـص ـي ــري ــة وت ـ ـقـ ــرر م ـس ـت ـق ـب ـلــه،
وبــال ـتــالــي عـلـيــه ب ــذل ك ــل جهد
ممكن للوصول إلى اعلى نتيجة
يمكنه الحصول عليها ،مشددا
على أن االبـتـعــاد عــن الهواتف

الــذكـيــة واالج ـهــزة االلكترونية
ضروري جدا لضمان التحصيل
العلمي المناسب أل نـهــا «و عــن
تجربة تؤثر بشكل سلبي كبير
على الطالب».
وأشار إلى أن التركيز الجيد
في الحصص الدراسية ومتابعة
الـمـعـلــم ف ــي ش ــرح ــه م ــن أفـضــل
طرق التحصيل العملي الجيد،
الف ـتــا إل ــى أن االخ ـت ـب ــارات هــذا
العام كانت في الغالب مناسبة
فـيـمــا ع ــدا اخ ـت ـبــار مـ ــادة اللغة
ال ـعــرب ـيــة ال ـ ــذي ت ـض ـمــن اسـئـلــة
تعجيزية فــي ال ـقــواعــد خاصة
فـ ــي االمـ ـثـ ـل ــة الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت مــن
خارج المنهج مما صعب علينا
عملية حلها.
وذكر أنه ينوي دراسة الطب

ب ـع ــض األوقـ ـ ـ ــات م ـث ــل اإلفـ ـط ــار
والسحور والصالة» ،مشيرا إلى
ان طموحه إكمال دراســة الطب
البشري في مصر ،مشيدا بكل
«من وقف بجانبي من المعلمين
واألصدقاء ،وأود أن أشكر بلدي
الـكــويــت الـتــي وف ــرت لــي فرصة
جميلة للتعليم».

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن
أبوهشيمة من مدرسة عبدالله
األحـ ـم ــد الـ ـصـ ـب ــاح ،وال ـح ــاص ــل
على المركز الرابع (قسم أدبي)
بنسبة  :%98.89أشـكــر والــدي
ووالدتي على دعمهما الكبير لي
خالل السنوات الثالث األخيرة،
وأه ــدي تفوقي لهما وللكويت
ولسمو أمير البالد ،خصوصا
ان الكويت احتضنتني ألكثر من
 14سنة ،وهــي صاحبة الفضل
بعد الله سبحانه وتعالى.
وأضاف :كانت معاناة الطلبة
الوحيدة أن االمتحانات جاء ت
ف ــي ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،فــالـجـمـيــع
عــانــى مــن كيفية تنظيم الوقت
وت ـح ــدي ــد م ــوع ــد الـ ـم ــذاك ــرة ،إال
أنني وبــدعــم أســرتــي استطعت
تـنـظـيــم وق ـتــي بـشـكــل مـنــاســب،
وك ـن ــت أبـ ــدأ ال ـم ــذاك ــرة م ــن بعد

البندري العتيبي :اختبارات
اللغة العربية األصعب
طموحها دراسة الطب البشري في الكويت

ال ـب ـشــري ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت،
م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن يــوفــق
ف ــي عـمـلـيــة ال ـق ـبــول بــالـجــامـعــة
متوجها بالشكر ا لـجــز يــل إ لــى
الكويت أميرا وحكومة وشعبا
على طيب كرمهم.

أهدت الطالبة البندري مطلق العتيبي الحاصلة على المركز
الرابع في الثانوية العامة على مستوى الكويتيين للقسم العلمي
بنسبة  99.64نجاحها وتفوقها لبلدها الـكــويــت ،ولصاحب
السمو امير البالد ،ولوالديها وجميع االهل واالصدقاء.
ً
وقالت ان تفوقها كان توفيقا من الله ثم مساعدة والديها في
ً
تذليل الصعاب اثناء فترة الدراسة ،فضال عن متابعة الدروس
ً
اوال بأول ،مبينة انها تطمح الى دخول تخصص الطب البشري
في كلية الطب التابعة لجامعة الكويت ،وال افضل الدراسة في
ّ
الخارج بعيدا عن االهل بحيث القرب منهم بحد ذاته دعم كبير.
وأوضحت ان الصعوبات طوال السنة الدراسية تمثلت في
النظام الجديد الختبارات مادة اللغة العربية من حيث األسئلة
االختيارية.
وقالت :نصيحتي هي كن مع الله يكن معك ،وعلى الطلبة اال
ينسوا والديهم من البر ،عالوة على الدراسة المستمرة والسؤال
عما يثير عالمة استفهام الستيعاب اكبر قدر من المعلومات.

اإلفطار مباشرة وحتى الثالثة
ف ـجــرا ،بـعــدهــا أدخ ــل إل ــى الـنــوم
ألخ ـ ــذ ق ـس ــط م ــن الـ ــراحـ ــة ل ـمــدة
ساعتين أو ثــاث فقط ،بعدها
أستعد لـلــذهــاب إلــى االخـتـبــار،
متمنيا دراسة اإلعالم في مصر
أو الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـن ـحــة فــي
إحدى الدول األوروبية.

عبدالله راجح :كل الشكر
ّ
لوالدي وأساتذتي
أك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
عـبــدالـغـفــار راج ــح مــن ثانوية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة
والحاصل على نسبة ،%93.23
أن الـ ـفـ ـض ــل ي ـ ـعـ ــود بـ ـع ــد ال ـل ــه
سبحانه إلى والديه واساتذته
في حصوله على هذه النسبة،
مشيرا إلى أن االدارة المدرسية
أول ـت ـهــم الـكـثـيــر م ــن االه ـت ـمــام
والرعاية طوال العام الدراسي.
وقـ ــال ع ـبــدال ـلــه :ال ـح ـمــد لله
اوال الذى اكرمنا بهذا النجاح،
ثــم الـشـكــر لـلــوالــديــن واألخ ــوة
الذين وفروا لى أسباب الهدوء
والراحة محمد وأمنية وابرار
ولألساتذة األفاضل الذين لم
يقصروا معنا.
وأض ــاف :كنت أحــرص على
الـمــذاكــرة منذ الـيــوم األول من
الـيــوم األول لـبــدء الــدراســة مع

الحرص على حل االختبارات
والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى الـ ـص ــاة
وال ـق ــرآن وب ــر الــوالــديــن وطلب
الدعاء منهما.

عمر أمين :أشكر والدي وسأدرس طب األسنان

ً
ً
درست  ٤ساعات يوميا استعدادا لالمتحانات
أكد الطالب عمر محمد أمين
مـ ــن مـ ــدرسـ ــة الـ ـنـ ـج ــاة األه ـل ـي ــة
وال ـحــاصــل عـلــى ال ـمــركــز ال ـ ـ 22
من أوائل القسم العلمي بنسبة
 99.84ف ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،أن تـنـظـيــم
ال ــوق ــت وال ــدراس ــة الـمـتــواصـلــة
ك ــان ــا مـ ــن أس ـ ـبـ ــاب تـ ـف ــوق ــه فــي
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا عـ ـل ــى أن
االعتماد على الله أوال وأخيرا
ه ــو س ـبــب ك ــل ن ـج ــاح ف ــي هــذه
الحياة الدنيا.
وقال عمر ان عالقته بوالديه
واصــدقــائــه ومعلميه ك ــان لها
االثر الكبير في توفيقه ونجاحه
وت ـح ـق ـيــق هـ ــذه ال ـن ـس ـبــة ،الفـتــا
إلــى أنــه كــان حريصا على أداء
ع ـبــاداتــه وال ـص ــاة ف ــي وقـتـهــا،
ح ـت ــى أن ـ ــه ك ـ ــان ي ـص ـل ــي ص ــاة

التراويح في المسجد إلى حين
دخ ــول أي ــام االخ ـت ـب ــارات حيث
اك ـت ـف ــى ب ــالـ ـص ــاة ال ـم ـف ــروض ــة
ليتفرغ بعدها للمذاكرة.
وأوض ــح أنــه كــان ي ــدرس من
 3إل ــى  4ســاعــات يــومـيــا خــال
الـعــام ال ــدراس ــي ،لترتفع إلــى 6
ساعات أيام االختبارات لزيادة
التحصيل العلمي ،مشيرا إلى
أن االختبارات هذا العام كانت
في متناول الطالب إال أن اختبار
اللغة العربية كان فيه الكثير من
االخطاء وهذا أثر بالتأكيد على
مستوى حل الطلبة له.
وذك ــر أن ــه يــرغــب فــي دراس ــة
طب األسنان في الجامعة ،حيث
انه التخصص الذي طالما رغب
فيه ،معربا عن شكره وتقديره

ل ــوال ــدي ــه ال ـل ــذي ــن سـعـيــا دائ ـمــا
إلى نجاحه وتفوقه ،كما اعرب
ع ــن ش ـكــره وت ـق ــدي ــره لمعلميه
ومدرسته التي وفــرت لــه سبل
التفوق.

آمنة عباس :وضعت
«الطب البشري» نصب عيني
اعتبرت حلمها الكبير سر تحقيق التفوق
حصلت الطالبة آمنة ناصر
عباس على المركز الثالث في
الثانوية العامة على مستوى
ال ـط ـل ـب ــة ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن بــال ـق ـســم
ا ل ـع ـل ـمــي بـنـسـبــة  %99.71من
مدرسة بيبي السالم الثانوية.
وق ــال ــت آمـ ـن ــة انـ ـه ــا وض ـعــت
هدفا نصب عينيها طوال فترة
ً
الدراسة خصوصا منذ ان بدأت
المرحلة الثانوية وهو الوصول
الى اعلى نسبة تؤهلها لدراسة
تخصص الـطــب الـبـشــري الــذي
يـعـتـبــر حـلـمـهــا الـكـبـيــر ،مبينة
ان جامعة الكويت هي االنسب
لــدراســة تخصص الطب ،حيث
ان ـت ـه ــت مـ ــن اخـ ـتـ ـب ــار ال ـ ـقـ ــدرات
وحـصـلــت عـلــى م ـعــدل يمكنها
مــن اسـتـكـمــال دراسـ ــة الـطـمــوح
كما وصفته.
وذكـ ـ ــرت ان اس ـب ــاب الـتـفــوق
ً
ً
كانت اوال توفيقا وثقة بالله،
ثم دعــاء الوالدين اللذين قدما
كل سبل الراحة من اجل تحقيق
التفوق اضافة الى دعم االخوات
والصديقات الالتي كان لهن دور
في التشجيع والتوجيه لكيفية
تخطي جميع التحديات ،مبينة
ان ت ـكــديــس الـمـنـهــج ال ــدراس ــي
وض ـغ ـط ــه الـ ـن ــات ــج عـ ــن ت ـقــديــم
ً
ف ـت ــرة االم ـت ـح ــان ــات ف ـض ــا عن
دخ ــول شـهــر رم ـضــان مــن ابــرز
الـتـحــديــات الـتــي واجـهــت طلبة
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ل ـه ــذا ال ـع ــام
ال ــدراس ــي ،مــوضـحــة ان الـمــواد
االد بـيــة بالنسبة لطلبة القسم
العلمي بها نوع من الصعوبة

ولـ ـك ــن اس ـت ـط ــاع ــت اج ـت ـي ــازه ــا
بفضل التركيز العالي والدارسة
المتواصلة دون توقف.
وأهدت آمنة تفوقها لوالديها
ولـ ـل ــوط ــن ول ـس ـل ـس ـل ــة ال ـه ـي ـئــة
التدريسية منذ دخولها رياض
االط ـ ـفـ ــال وح ـت ــى االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـ ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة
اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع االه ـ ـ ــل
واالصـ ــدقـ ــاء الس ـي ـمــا م ــن وقــف
مـعـهــا خ ــال دراس ـت ـه ــا ،داع ـيــة
الـطـلـبــة المقبلين عـلــى دراس ــة
الثانوية العامة الى وضع هدف
ل ـهــم ق ـبــل ب ــدء ال ـع ــام ال ــدراس ــي
وال ـس ـيــر ن ـحــوه بـثـبــات وات ــزان
ً
عندها سينالونه حتما.

ةديرجلا
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ً
ً
الكويت :مواجهة آفة المخدرات تتطلب تعاونا دوليا
شاركت في اجتماع منظمة األمن والتعاون في أوروبا لمناقشة سبل المكافحة

الكويت حققت
خالل الفترة
األخيرة
نجاحات
كبيرة في
مكافحة تهريب
المخدرات
بستكي

أك ــد رئـيــس قـســم الـخــدمــات
الـمـســانــدة فــي االدارة العامة
لـمـكــافـحــة ال ـم ـخ ــدرات ب ــوزارة
الــداخـلـيــة الـمـقــدم عبدالعزيز
بـ ـسـ ـتـ ـك ــي ان م ـ ــوا جـ ـ ـه ـ ــة آ فـ ــة
الـ ـمـ ـخ ــدرات واالدمـ ـ ـ ــان عليها
أمـ ــر يـتـطـلــب ت ـع ــاون ــا دول ـي ــا،
مشيرا إلــى أن الكويت حققت
خــال الـفـتــرة االخ ـيــرة العديد
م ــن ال ـن ـج ــاح ــات ف ــي عـمـلـيــات
مكافحة وتهريب المخدرات.
جــاء ذلــك في تصريح أدلى
ب ـ ــه ب ـس ـت ـك ــي ل ـ ـ ـ "ك ـ ــون ـ ــا" عـلــى
هامش انطالق اعمال اجتماع
بمنظمة االم ــن والـتـعــاون في
أوروب ـ ـ ــا ف ــي فـيـيـنــا لـمـنــاقـشــة
سـ ـب ــل مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات
والتصدي لها.
وأكـ ـ ــد ب ـس ـت ـكــي ان ال ـكــويــت
وضـعــت اسـتــراتـيـجـيــة شاملة
وم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة آفـ ــة
المخدرات والتصدي لها ،الفتا
إلى أن االجتماع سيناقش سبل
اس ـت ـك ـشــاف االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
الـجــديــدة لمكافحة المخدرات

ال ـص ـن ــاع ـي ــة غ ـي ــر ال ـم ـش ــروع ــة
وال ـم ــؤث ــرات الـنـفـسـيــة وعــرض
االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــإع ــادة
تأهيل ضحايا اإلدمان.
ووص ــف الـمـشــاركــة فــي هذا
االجتماع بأنها تشكل فرصة
م ـه ـم ــة ل ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ـم ـع ـل ــوم ــات
والـخـبــرات مــع المشاركين من
مختلف دول العالم للتصدي
وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة آفـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات
اضــافــة ال ــى االط ــاع عـلــى اخــر
ال ـم ـس ـت ـجــدات ل ـمــواج ـهــة هــذه
اآلفة الفتاكة.
وأوض ــح ان الـكــويــت حققت
خالل الفترة االخيرة العديد من
النجاحات في عمليات مكافحة
وتهريب المخدرات فضال عن
دور وزارة الداخلية في تعزيز
الجانب التأهيلي واالصالحي
ل ـل ـم ـت ـع ــاط ـي ــن ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
ووسائل االعالم.
واشــار الى ان المشاركة في
هذا المحفل الدولي تهدف الى
دعم الجهود الدولية لتحقيق

حرارة العيد  48درجة
تــوق ـعــت إدارة األرصـ ـ ــاد ال ـجــويــة أن يـكــون
الطقس خــال أيــام عيد الفطر شديد الـحــرارة
ً
ً
ً
ورط ـ ـبـ ــا ن ـس ـب ـي ــا نـ ـ ـه ـ ــارا ،الس ـي ـم ــا ف ــي ال ـج ــزر
ً
ً
ً
والـمـنــاطــق الـســاحـلـيــة ،وحـ ــارا ورط ـبــا نسبيا
مساء.
وقــال رئ ـيــس قـســم الـتـنـبــؤات الـمــاحـيــة في
اإلدارة ض ــرار الـعـلــي لــ"كــونــا" أم ــس ،ان طقس
ً
ً
الـيــوم سيكون شديد الـحــرارة ورطـبــا نسبيا،
ً
خ ـصــوصــا ف ــي ال ـج ــزر وال ـم ـنــاطــق الـســاحـلـيــة
ً
ً
ً
ً
ن ـهــارا ،وحـ ــارا ورط ـبــا نسبيا مـســاء مــع ريــاح
متقلبة اال ت ـجــاه جنوبية شــر قـيــة خفيفة إ لــى
ً
معتدلة بسرعة تتراوح بين  10و 30كيلومترا
في الساعة على السواحل.
وأضـ ــاف الـعـلــي أن طـقــس الـمـنــاطــق الـبــريــة
غرب البالد حار مع رياح شمالية غربية تنشط
على فـتــرات تـتــراوح سرعتها مــا بين  10و40
ً
كيلومترا في الساعة ،ودرجة الحرارة العظمى
المتوقعة تتراوح ما بين  45و 48درجة مئوية
والصغرى ما بين  28و 33درجة مئوية.

ً
ً
وأشـ ــار إل ــى أن الـطـقــس غ ــدا سـيـكــون رطـبــا
ً
نسبيا يزداد في الجزر والسواحل ليكون شديد
ً
ً
ً
ً
الحرارة ورطبا نسبيا نهارا ورطبا مساء مع
استمرار الرياح متقلبة االتجاه جنوبية شرقية
وت ـكــون خفيفة إل ــى مـعـتــدلــة الـســرعــة تـتــراوح
ً
سرعتها ما بين  10و 35كيلومترا في الساعة.
وذكر أن من المتوقع أن يستمر الطقس شديد
ً
ً
ً
ً
ً
ال ـح ــرارة ورط ـبــا نسبيا ن ـهــارا وحـ ــارا نسبيا
ً
ً
ورطبا مساء خصوصا في الجزر والسواحل
يومي الخميس والجمعة مع استمرار الرياح
متقلبة اال ت ـجــاه جنوبية شــر قـيــة خفيفة إ لــى
معتدلة السرعة تـتــراوح سرعتها مــا بين 10
ً
و 35كيلومترا في الساعة.
وت ــوق ــع ال ـع ـلــي أن تـ ـت ــراوح درجـ ــة ال ـح ــرارة
العظمى ما بين  45و 48درجة مئوية والصغرى
بين  28و 34وحالة البحر المتوقعة خالل األيام
القادمة خفيف إلى معتدل الموج من  2و 4أقدام.

االهداف والغايات المنصوص
عليها فــي اال عـ ــان السياسي
الـ ــدولـ ــي فـ ــي اط ـ ـ ــار ات ـف ــاق ـي ــات
المخدرات الدولية الثالث الى
جــانــب مـيـثــاق االم ــم المتحدة
والـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي واالعـ ـ ــان
العالمي لحقوق االنسان.
وت ـشــارك الـكــويــت ألول مــرة

«الداخلية» :تحويل التشكيك
برجال أمن المطار للنيابة
أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام األمني بوزارة
ً
الداخلية تعليقا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل
االجتماعي عن قيام أحد المواطنين بالتشكيك في رجال أمن
المطار وعدم قيامهم بدورهم المنوط بهم" ،أنه تم تحويل
الواقعة للنيابة العامة حيث جهة االختصاص للتحقيق في
صحة كالمه من عدمه واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة".
ودعت اإلدارة المواطنين والمقيمين إلى استقاء االخبار
من مصادرها الرئيسية ،مؤكدة أن أبواب اإلدارة مفتوحة
على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن
األمني.

العثور على طفل مفقود
داخل مسجد بالفنطاس

جانب من اجتماع منظمة األمن والتعاون في أوروبا
في مثل هذا االجتماع لمنظمة
االم ـ ــن والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي أوروب ـ ــا
والتي تتخذ من فيينا مقرا لها
بدعوة من االمانة العامة لوزراء
الداخلية العرب.
ويمثل وفد وزارة الداخلية
المشارك في االجتماع المقدم
ب ـس ـت ـكــي إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـقــدم

7

محليات

م ـح ـم ــد الـ ـنـ ـص ــف مـ ــن االدارة
العامة لمكافحة المخدرات.
كما يشارك عدد من الخبراء
والـمـســؤولـيــن يـمـثـلــون ال ــدول
االعضاء في المنظمة باإلضافة
إلـ ــى مـمـثـلـيــن ع ــن الـمـنـظـمــات
ال ــدولـ ـي ــة وه ـي ـئ ــات الـمـجـتـمــع
المدني ووسائل االعالم.

أ ع ـل ـن ــت االدارة ا ل ـعــا مــة
للعالقات واإلع ــام األمني
بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة انـ ــه تــم
العثور على طفل مفقود في
منطقة الفنطاس.
وأوضحت االدارة بشأن
ما تناقلته وسائل التواصل
االجتماعي عن طفل مفقود

خ ــرج مــن الـمـنــزل ول ــم يعد
وتــم تسجيل قضية تغيب
بالواقعة ،انه تم التواصل
م ــع والـ ــد ال ـط ـفــل الـمـفـقــود،
وافاد بأنه تم العثور عليه
داخ ـ ــل أحـ ــد ال ـم ـســاجــد في
منطقة الفنطاس الزراعية.

«أمانة األوقاف» 500 :ألف دينار لدعم رعاية السجناء
●

لم شمل األسر
الكويتية ورفع
المعاناة في
األيام المباركة
والعيد
بوخوه

محمد راشد

أعلنت جمعية التكافل لرعاية
السجناء ،االنتهاء من المرحلة
األول ــى لحملة "األق ــرب ــون أولــى
بــال ـم ـعــروف" فــي شـهــر رمـضــان
ل ـس ـنــة  ،2019والـ ـت ــي نـظـمـتـهــا
الجمعية ودعمتها األمانة العامة
لألوقاف بمبلغ  500ألف دينار.
وشاركت في الحفل الختامي
لهذه المرحلة من الحملة مراقبة
إدارة الصناديق الوقفية رهــام
بوخوه ممثلة عن األمانة العامة
لـ ــأوقـ ــاف ،وس ـل ـم ــى ال ـم ـط ـيــري
ممثلة عــن الجمعيات الخيرية
وال ـم ـب ــرات ف ــي وزارة ال ـش ــؤون،
ورئيس جمعية التكافل لرعاية
ال ـس ـج ـن ــاء د .م ـس ــاع ــد م ـنــدنــي،
وأمين السر والمدير العام زيد
الذايدي ،إذ تمت مساعدة 1000

ح ــال ــة ب ـم ـب ـلــغ قـ ـ ــدره  900أل ــف
دينار ،منها  400حالة بدعم من
األمانة العامة لألوقاف.
و قـ ــا لـ ــت بـ ــو خـ ــوه إن "إدارة
الصناديق الوقفية هي المعنية
بدراسة المنح والمشاريع التي
تقدم لطلب الدعم" ،مؤكدة "اننا
أدركنا من الوهلة األولى أهمية
دعـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـ ــذي قــدم ـتــه
الجمعية ،ألنه يمس العديد من
األسر الكويتية ،ويهدف إلى رفع
المعاناة عنها ،ولــم شملها في
هذه األيام المباركة".
وأضــافــت أن "األمــانــة العامة
لــأوقــاف بعد دراس ــة المشروع
وت ـق ـي ـي ـم ــه قـ ـ ـ ــررت تـ ـق ــدي ــم دع ــم
قــدره  500ألــف ديـنــار لمصلحة
الغارمين خالل حملة الجمعية
التي انتهت المرحلة األولى منها
في هذا الشهر الكريم".

ون ــوه ــت إلـ ــى أن "ال ـمــرح ـلــة
الثانية ستستمر حتى يوليو
 ،"2019مـشـيــرة إل ــى "ال ـت ـعــاون
الــوث ـيــق وال ــدائ ــم م ــع الجمعية
لتحقيق األ هـ ــداف المجتمعية
لألمانة والجمعية".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن "األمـ ــانـ ــة
ق ــدم ــت خ ـ ــال فـ ـت ــرة االح ـت ـف ــال
باألعياد الوطنية الكويتية في
ً
فـبــرايــر  2019دع ـمــا ق ــدره 200
أل ــف دي ـن ــار ،وس ـب ـقــه دع ــم آخــر
قــدره  60ألف دينار عام ،2018
لـتـحـقـيــق هـ ــذه األهـ ـ ـ ــداف ال ـتــي
تـمــس الـغــارمـيــن فــي المجتمع
الكويتي".
وأكـ ــدت أن "اس ـت ـمــراريــة هــذا
التعاون تــدل على أن الجمعية
ج ـه ــة م ــوث ــوق ــة ل ـخ ــدم ــة أفـ ـ ــراد
المجتمع الكويتي ،ألنها معنية
برفع المعاناة عن أســر كثيرة،

رهام بوخوه

باإلضافة إلى الدقة في البحث
والدراسة المستفيضة للحاالت
ال ـم ـح ـت ــاج ــة إلـ ـ ــى ال ـ ــدع ـ ــم ،مـمــا
يجعلنا مطمئنين إلى أن األموال
ستذهب إلى مستحقيها".

زوايا ورؤى
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ّودع رمضان بالتحلل من
مظالمك
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ه ــذا الـشـهــر الـكــريــم قــد غ ــادرن ــا ،تـنــافــس فـيــه ال ـنــاس بالطاعة،
وأكثروا فيه من العمل الصالح ،وتسابقوا ألداء الواجبات وتقديم
ً
النوافل ،إنها بركة الشهر الفضيل ،الذي ينتظره المسلمون عاما
بعد عام ،لكن ليس هذا فحسب ما هو واجب علينا في الدين.
تعالى حقوق لرب العباد ،وحقوق للعباد ،فطوبى
في ّشريعة الله ّ
لمن وفى باألولى وكفى بالثانية ،والخسارة لمن فرط في إحداها،
وعاقبة السوء لمن جحد األولى وبخس الثانية.
بـقــدر مــا تهتم بصالتك وصـيــامــك وزكــاتــك عليك تعظيم حق
الناس عليك ،من ترعاهم ومــن تعولهم ،من تتولى أمرهم أو من
ّ
ولـيــت عليهم ،ومــن تـجــاورهــم ،ومــن تتصرف بــأمــوالـهــم ،وعامة
الناس ،فلكل إنسان تعامله حق عليك أن تعدل معه وتعطيه حقه
ً
وال تبخس منه شيئا.
قد ختمت القرآن الكريم في هذا الشهر ،فلعلك مررت بآيات بر
الوالدين ،وقرأت الرحمة والمودة والتفريق باإلحسان مع الزوجة،
ورعاية ذوي القربي والجيران ،واطلعت على حرمة أكل مال اليتيم
بالباطل ،والنهي عن بخس الناس أشياءهم ،وكثرة بغي الشركاء
على بعضهم ،وعظمة الوفاء بالعهود ،وأن كرامة الناس بالتقوى،
ً
والوصية باألخالق الواجبة في التعامل مع اآلخرين ،ثم مررت مرارا
ً
وتكرارا بالنهي عن الظلم واألمر بالعدل ،فاآلن وبعد ختم القرآن
الكريم وقضاء الصيام ال تفوت االلتزام بهذه األخالق العظيمة.
ً
ً
لو تفكر كل إنسان منا ســواء أكــان مسؤوال أم مواطنا عاديا،
بخس الناس حقهم من أهله أو أقربائه أو جيرانه أو من تعامل
معه أو مع الموظفين عنده ،أنــه في هــذه الليالي المباركة ،وفي
حين هو نائم ،إذ هناك من يدعو ّربه أن يقتص له ويأخذ حقه منه
في الدنيا واآلخرة ،فهل يفرح هذا الظالم بذاك الدعاء مهما كانت
عباداته وطاعاته؟
رمضان موسم طيب لترويض النفس عن شهواتها ،وهو كذلك
فرصة عظيمة لتحلل اإلنسان من مظالمه ،فيا أيها اإلنسان مهما
ً
كان منصبك وموقعك ومكانتك ،قف قليال في حياتك وتخلص من
المظالم التي بيدك ،وتذكر أن "الظلم ظلمات يــوم القيامة" ،وأنه
ً
بقدر سرعة فوات أيام الصيام وانقضائها فكذلك أعمارنا سريعا
ما تصل آلجالها ،كفانا الله وإياكم شر الظلم والظالمين ،وتقبل
الله طاعتكم وعيدكم مبارك.

ةديرجلا

•
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edhafat@aljarida●com

أ .د .فيصل الشريفي

faisal.alsharifi@hotmail.com

الهوية الوطنية عند البعض
مازال البعض يتجاوز
المعنى الحقيقي
لمفهوم االنتماء
والوالء لألرض
ويتجاوز توجيهات
سمو األمير من
خالل اإلصرار على
وضع معايير خاصة
للوطنية ال تستوي
مع معنى القيم
الوطنية.

سبق أن تناولت في مقال سابق الفرق بين
مفهوم الهوية الوطنية والهوية الشخصية،
وأن األول ــى تـعـنــي االن ـت ـمــاء والـ ــوالء والـحــب
لـ ـ ــأرض ف ــي ح ـي ــن ال ـث ــان ـي ــة مـ ـج ــرد ب ـيــانــات
شخصية تدل على حاملها ،لكن مازال هناك
م ــن ي ـصــر ع ـلــى تـغـيـيــر الـحـقـيـقــة وف ــق ه ــواه
لـيـقـتـصــر ال ـمــواط ـنــة ع ـلــى ف ـئــة بـعـيـنـهــا دون
إدراك لخطورة مثل هذا الطرح على اللحمة
الوطنية.
الـ ـ ــوالء واالنـ ـتـ ـم ــاء إلـ ــى ال ــوط ــن ع ـن ـصــران
ثابتان ال تغيرهما الظروف ،في حين اللهجة
والملبس من الثقافات القابلة للتغير حسب
الزمان والحاجة والبيئة ،فاللهجة على سبيل
المثال تتأثر بالثقافة العامة ودرجة االنفتاح
االجتماعي ،كما أن هناك بعض المصطلحات
والكلمات كانت تستخدم بالماضي اندثرت
أو لم يعد هناك حاجة الستخدامها ،وهناك
كلمات أعجمية (إنكليزية ،هندية ،إيرانية)
دخـ ـل ــت عـ ـل ــى ال ـل ـه ـج ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،والـ ـح ــال
تنسحب على الملبس ا لــذي هو اآل خــر تغير
بشكل كبير عـنــد ا لــر جــال وا لـنـســاء عـلــى حـ ّـد
ســواء ،وهكذا أ مــور ال يختص فيها مجتمع
بعينه ،والمجتمع الكويتي ليس استثناء.
نرجع إلى مفهوم الوالء واالنتماء والعطاء
الـقـيــم الـثــابـتــة فــي تـعــريــف الـهــويــة الــوطـنـيــة
وال ـتــي أكــده ـمــا سـمــو األم ـيــر الـشـيــخ صـبــاح
األح ـمــد فــي خـطــابــه فــي الـعـشــر األواخـ ــر ،من
خــال تنبيهه على أهمية التمسك بالهوية
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن أث ـ ـ ــر فـ ـ ــي ت ـم ــاس ــك
الجبهة ا لــدا خـلـيــة ،كما أ نــه عــرف بالمخاطر
وتداعياتها على المنطقة ،وا لـتــي قــد ترمي
بظاللها عـلــى ا لـكــو يــت إن لــم يــأ خــذ أ بـنــاؤ هــا
الحيطة في التعامل معها.
كـ ـم ــا وجـ ـ ــه س ـ ـمـ ــوه اإلعـ ـ ـ ــام إلـ ـ ــى ال ـح ــري ــة
الـمـســؤولــة وإل ــى أهـمـيــة الـتـمـســك بــالـثــوابــت

د .حسن عبدالله جوهر
الــوطـنـيــة واالل ـت ـفــات إل ــى ه ــذا الـمـعـنــى الــذي
جبل عليه أهل الكويت ،ونص عليه الدستور
ك ـم ــرج ــع وطـ ـن ــي يـ ـع ــزز ال ـم ـف ـه ــوم ال ـح ـق ـي ـقــي
للمواطنة.
مــازال البعض يتجاوز المعنى الحقيقي
لمفهوم اال نـتـمــاء وا ل ــوالء لــأرض ويتجاوز
توجيهات سمو األمير من خالل اإلصرار على
وضع معايير خاصة للوطنية ال تستوي مع
معنى القيم الوطنية بل إن بعض تلك األفكار
أصـبــح مـعــول ه ــدم وإسـفـيـنــا ي ــدق فــي جــدار
الـلـحـمــة الــوطـنـيــة ،مـتـجــاوزيــن بـطــرحـهــم كل
األ عــراف االجتماعية واإلنسانية التي جبل
عليها أهل الكويت.

نقطة أخيرة:

سـمــو األم ـيــر فــي كـلـمـتــه بــالـعـشــر األواخ ــر
لــم يـسـتـثـ ِـن ال ـش ـبــاب ،حـيــث رك ــز عـلــى أهـمـيــة
إشــراك ـهــم فــي الـبـنــاء وأن قـضـيــة االسـتـثـمــار
فـيـهــم تــأ تــي مــن ضـمــن اهـتـمــامــا تــه ،وتحظى
ً
بدعم الحكومة ،إيمانا من سموه بدورهم في
التنمية ،وأ ثــر هــم فــي اال سـتـقــرار االقتصادي
واالجتماعي.

قمم مكة

خ ـطــابــات سـمــو األم ـي ــر ،أط ــال ال ـلــه عـمــره،
فــي قـمــم مـكــة الـمـكــرمــة ك ــان لـهــا ص ــدى وأثــر
طيب عند الشعوب العربية واإلسالمية ،لما
حملته مــن نصائح ال مـســت ا لــوا قــع ،وحاكت
سبل تحقيق السالم واالستقرار في منطقتنا
العربية واإل ســا مـيــة بعد أن أنهكها الربيع
الـ ـع ــرب ــي الـ ــزائـ ــف الـ ـ ــذي ج ـ ــاء ع ـل ــى مـ ـق ــدرات
وث ـ ــروات ال ـش ـعــوب ،وك ــان ــت سـبـبــا ف ــي مقتل
مئات اآلالف وتشريد الماليين.
ودمتم سالمين.

روجر نورييغا*

الوقت غير مناسب للتراجع في مسألة فنزويال
بعد م ــرور أرب ـعــة أشـهــر على حشد الضغط الــدولــي ضــد نظام
نيكوالس م ــادورو في فنزويال ،يجب أن تمنع إدارة ترامب صفقة
ً
ستترك السلطة في كاراكاس بين أيدي مجرمين .طوال عشرين عاما ،لم
ّ
يقدم السياسيون المنشغلون بمصالحهم ما يتخطى الوعود الفارغة
واالنتخابات المزورة في حين عمل هوغو تشافيز ومعاونه مادورو
على ترسيخ حكم مستبد يقوم على تجارة المخدرات ،واليوم تهدد
خطوة نحو تسوية مقيتة مع النظام بتبديد جهود الواليات المتحدة
لإلطاحة بمادورو.
ً
ك ــرر نــائــب الــرئـيــس األم ـيــركــي مــايــك بـنــس م ـ ــرارا" :انـقـضــى زمــن
التفاوض" ،لكن الحكومة المؤقتة ،التي تدعمها الواليات المتحدة،
أعلنت لتوها أن وقت التفاوض حان هذا األسبوع في أوسلو ،واعترف
ً
الوسطاء النرويجيون بمادورو كرئيس ال كمغتصب للسلطة ،علما أن
ً
هذه نقطة انطالق تجعل محادثات أوسلو عقيمة ،ومن الغريب أيضا
أن رئيس فنزويال المؤقت خوان غوايدو ،الذي دعمته واشنطن إلى
أبعد الحدود ،تقبل الدعوات إلى حوار مفتوح ،أما وزارة الخارجية،
ً
ً
ً
فأصدرت إعالنا مثيرا للريبة مؤكدة أن "المسألة الوحيدة التي يمكن
التفاوض بشأنها مع نيكوالس مادورو هي شروط رحيله".
سمحت سنوات من المفاوضات للنظام بشراء الوقت وتعميق
ج ــذوره ،حتى إن الجهود األخـيــرة التي بذلتها المعارضة للتفوق
َ
على مادورو أخفقت ،فصممت ثورة  30أبريل ضد مادورو المعارضة
بالتعاون مع راوول غورين ،ثري فاسد اتهمته محكمة فدرالية أميركية
ُبالنهب وتبييض أموال أعوان النظام .يشير خبر عالي المصداقية
نشر إلى أن غورين وعد وزير الدفاع فالديمير بادرينو لوبيز ،رئيس
ً
المحكمة العليا غير الشرعي مايكل مورينو ،وعددا من الجنراالت بأن
الواليات المتحدة ستسقط العقوبات عن كل َمن يتخلى عن مادورو،
ولكن عندما أعلن غوايدو "عملية الحرية" ،دعم بادرينو ومورينو
النظام وفضحا الخطة.
لم يكن للعقوبات المالية األميركية تأثير كبير في ثروة النظام
ّ
من األصول المنهوبة ،إذ تشكل المبالغ الكبيرة المخصصة لألزمات
والحروب وعائدات الكوكايين ومبيعات الذهب اإلسمنت الذي يحافظ
على تماسك هذا النظام المجرم .عالوة على ذلك ،يدرك قادة النظام
أن المدعين العامين الفدراليين األقــويــاء في فلوريدا ،وهيوستن،
ونيويورك لن يعمدوا إلى إلغاء التهم الموجهة ضد المسؤولين في
هذه الدولة القائمة على بيع المخدرات وكبار مبييضي األموال فيها.
ّ
علق بعض داعمي غوايدو ،قبل لجوئهم إلى غورين ،آمالهم على
ُّ
هيوغو كارفاخال ،جنرال متقاعد من أبرز مؤيدي التشافيزية اتهم
مرتين في الواليات المتحدة بتهريب الكوكايين ،فقد انشق كارفاخال
ً
ً
عــن النظام محدثا ضجة كبيرة فــي شهر فبراير وم ـصــورا نفسه
بطريقة منافية للمنطق بأنه مناضل يحارب الجريمة وسئم فساد
مــادورو ،ولكن سرعان ما ّ
تبين أنه كان وسيلة اختبار استخدمها
مسؤولو النظام.
تذكر مصادر إعالمية أن كارفاخال تآمر في األسابيع التالية في
أوروبا مع رافاييل راميريز ،سياسي بارز منفي من أنصار التشافيزية
يسعى بدأب إلى تأسيس نظام في كاراكاس يحمي األموال الطائلة التي
اختلسها ،حسبما ُيفترض ،عندما كان رئيس شركة النفط الحكومية
ُ
الفنزويلية .لكن مناورة كارفاخال أخفقت حين اعتقل في إسبانيا
بطلب من السلطات األميركية.
ً
ّ
إذا مكنا رجاال مثل غورين وكارفاخال لتنظيم ثورة ضد مادورو،
فسيفرضون شروطهم على مستقبل فنزويال ،إال أن مالحقة مهربي
الـمـخــدرات واإلرهــابـيـيــن وط ــرد أع ــوان كوبا وعـصــابــات المخدرات
ً
الكولومبية لن يكونا ممكنين إذا ظل المجرمون جزءا من بنية السلطة.
َ
واألسوأ من ذلك أن تخفيف واشنطن العقوبات عن كل من يتخلون
ً
ً
عن مادورو ومنحهم عفوا شامال سيضفي شرعية على اتفاقات تشاطر
ً
السلطة غير المالئمة البتة ،وخصوصا أن نتيجة مماثلة ستترك
مستقبل فنزويال ومصالح الواليات المتحدة ونفوذها في وضع أشد
ً
سوءا من أي وقت مضى.
ال شك أن الـحــوار المبهم الــذي يرعاه النرويجيون أو مجموعة
االتصال الدولية التي يدعمها االتحاد األوروبي سيؤديان إلى نتائج
سلبية أكثر منها إيجابية ،لذلك على الواليات المتحدة وشركائها
الديمقراطيين األساسيين أن يعمدوا إما إلى عرقلة المحادثات أو
تولي إدارتها ،ومن الضروري أن يطالب أي إطار عمل للعملية االنتقالية
برحيل مادورو وأعوانه ،وتفكيك النظام وعصاباته اإلجرامية ،وإعادة
بناء المؤسسات الديمقراطية ،وتنظيم انتخابات نزيهة ،وتسليم كل
األصول المسروقة والمكاسب غير المشروعة ،وطرد مثيري الشعب
األجانب.
لكن الدبلوماسيين األميركيين أضعفوا موقفهم بمعارضتهم إعالن
الرئيس ترامب األول عن أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"،
فأدى خطأهم المتهور هذا إلى رفع المخاطر التي تواجهها مصداقية
الواليات المتحدة ،في حين عمدت روسيا إلى تعزيز دعمها لمادورو،
ومن المؤكد أن السماح لسياسيين فنزويليين بتحديد المسار الذي
ّ
ستسلكه واشنطن سيشكل خطأ آخر ،شأنه في ذلك شأن السعي إلى
عقد صفقة لتشاطر السلطة مع نظام يدعمه بوتين.
يعيدنا هذا إلى نقطة االنطالق ،فعند التعاطي مع نظام مجرم يسيء
إلى ماليين الفنزويليين ،االستقرار اإلقليمي ،وأمن الواليات المتحدة،
من الضروري أن تكون كل الخيارات ،باستثناء عقد صفقة مع مادورو
والمتآمرين معه ،مطروحة على الطاولة.
*«ريل كلير وورلد»

إخوة يوسف!
hasanjohar@hotmail.com

الفلسطينية ال تزال ضمن أولويات
إذا كانت القضية ً
دول الخليج أو جزءا من استراتيجية أمنها اإلقليمي
مع االستعداد لتقديم مليارات الدوالرات لتخفيف
معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار عنه فمن
األولى أن ّ
يتحول االهتمام بالقضية الفلسطينية
باتجاه دعم الفلسطينيين مباشرة.
ت ـعــامــل ال ـع ــرب م ــع الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ع ـهــد تــرامــب
ونتنياهو يذكرنا بقصة نبي الله يوسف ،عليه السالم ،مع إخوته،
ً
وفكرة التخلص منه من خالل إلقائه في البئر حيا حتى يخلو لهم
وجه أبيهم ،وصفقة القرن التي يهندسها صهر الرئيس األميركي
كوشنر الصهيوني هي الجب الذي يراد أن ترمى فيه فلسطين
بــأرضـهــا وقــدسـهــا وشعبها وأج ـيــال الالجئين ممن هجرتهم
الصهيونية بمباركة بريطانيا والواليات المتحدة منذ عام .1948
ومع األسف الشديد ،فإن دول الخليج التي طالما كانت أحد
ً
حصون القضية الفلسطينية خصوصا فيما يخص الدعم المالي
واستخدام الثروة النفطية فيه كسالح مكمل للبندقية العربية
قد تم اختيارها مقبرة للفلسطينيين ،وذلك من خالل المؤتمر
االقتصادي المزمع إقامته في البحرين بعد عيد الفطر.
وم ــا ي ــرث ــى ل ــه ال ـح ــال أن ي ـك ــون الـخـلـيــج ب ـم ــوروث ــه الـعــربــي
واإلسالمي هو أداة خنق القضية الفلسطينية بأبعادها القومية
والدينية واإلنسانية في وقت تعيش فيه الحكومة الصهيونية
وراعيتها اإلدارة األميركية الحالية أضعف حاالتها ،بل يشهد
ً
ً
الطرفان ترنحا سياسيا غير مسبوق في تاريخهما ،فالرئيس
األميركي بات أبرز شخصية منبوذة في العالم وحتى في الداخل
األميركي ،فلم يبق لديه من أصدقاء وال مستشارين وال مؤسسات
الدولة العميقة إال انتقدته بقوة ،في حين يستعد الكونغرس
للبدء بــإجــراء ات عزله ،أمــا نتنياهو الــذي وفــر له ترامب كل ما
يملك من نفوذ ودعم ،وراح يوهم العالم أن العرب باتوا أصدقاءه
فقد فشل في تشكيل حكومة رفضها حتى اليمين اإلسرائيلي
المتطرف ،كما تحاصره تهم المالحقة القضائية فــي قضايا
الفساد ،ومع ذلك يراهن العرب على هذين الحصانين الخاسرين
اللذين فقدا حتى هيبتهما العسكرية ،فإسرائيل وقبتها الحديدية
تـهــاوت أم ــام بضعة صــواريــخ قــادمــة مــن غ ــزة ،وتــرامــب سحب
أسطوله الحربي من مياه الخليج بعدما شفط مئات المليارات
مــن ال ــدول الخليجية ،وبــدأ بلحس تهديداته إلي ــران والتلميح
للحوار دون شروط مسبقة.
أما منتدى البحرين فقد قاطعه الفلسطينيون بكل انتماءاتهم
بـمــا ف ــي ذل ــك الـسـلـطــة الفلسطينية ال ـتــي وق ـعــت م ــع إســرائـيــل
اتفاقية الـســام منذ ثالثين سـنــة ،بــل ألمحت إلــى الـخــروج من
كل تلك االلتزامات ،وال توجد أية مؤشرات لمشاركة إقليمية أو
عالمية فعالة إلنجاح هذا المشروع األميركي على حساب أموال
الخليجيين.
صفقة القرن في الحقيقة ولــدت ميتة وأعلنت معظم الــدول
العربية وفي مقدمتها مصر واألردن والمغرب والعراق والجزائر
وتونس ولبنان وكذلك تركيا وماليزيا وباكستان وإندونيسيا
وغيرها رفضها للمشروع ،فحري أال تكون دول الخليج في فوهة
المدفع دون أن تحقق لها هذه الصفقة أي مصالح سياسية أو
أمنية في وقت تعاني ميزانياتها عجوزات مالية غير مسبوقة
وتنتظرها مشاريع كبرى لضمان تنويع مصادر الدخل.
لكن إذا كانت القضية الفلسطينية ال تزال ضمن أولويات دول
ً
الخليج أو جزءا من استراتيجية أمنها اإلقليمي مع االستعداد
لتقديم مليارات الدوالرات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
وفــك الـحـصــار عنه فمن األول ــى أن يـتـحـ ّـول االهـتـمــام بالقضية
الفلسطينية باتجاه دعم الفلسطينيين مباشرة وضخ األموال
المعلن عنها باسم القضية الفلسطينية مباشرة دون وصاية
ً
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أو ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ،تـطـبـيـقــا للجانب
اإليجابي من قصة يوسف وإخوته "هــذه بضاعتنا ردت إلينا
ونمير أهلنا ونحفظ أخانا".

آالء مرابط ولوكا بوكن*

وهم حروب المناخ
على صناع السياسات
تعزيز ما يسميه معهد
استوكهولم الدولي
لبحوث السالم "مناخ
األمن" ،ويتم ذلك على
أفضل وجه بالتركيز على
أهمية العمل المناخي،
مع تسليط الضوء على
أوجه القصور في األطر
األمنية الحالية.

ربط تغير
المناخ باألمن
يمكن أن
يسهم بشكل
إيجابي في
تعزيز العمل
المناخي

فــي الـسـنــوات الـتــي سـبـقــت ال ـحــرب األهـلـيــة في
سورية ،عانت البالد ثالثة موجات جفاف متتالية،
وم ـ ــن خ ـ ــال ف ـ ــرض ال ـ ـنـ ــزوح الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ســاه ـمــت
مــو جــات الجفاف فــي ا لـتــو تــرات االجتماعية التي
اندلعت في االحتجاجات الشعبية في عام ،2011
ل ـك ــن هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أن ا لـ ـص ــراع ا لـ ـس ــوري " ح ــرب
مناخية".
مع انتشار التغيرات المناخية المتطرفة ،أصبح
من السهل على نحو متزايد إيجاد صلة بين تغير
المناخ والمواجهات العنيفة ،ففي السودان ،كان
الـتـطـهـيــر ال ـعــرقــي ال ــذي ق ــام بــه الــرئ ـيــس الـســابــق
عـمــر الـبـشـيــر مــرتـبـطــا بــالـتــوســع نـحــو الـصـحــراء
الجنوبية ،األمر الذي أدى إلى زيادة االضطرابات
االجتماعية عن طريق تفاقم انعدام األمن الغذائي.
ارت ـب ـط ــت ال ـن ــزاع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي ب ـحــر الـصـيــن
ال ـج ـنــوبــي أي ـض ــا ب ــال ـم ـخ ــاوف الـم ـت ـع ـل ـقــة بــاألمــن
الغذائي ،والتي ترجع إلى المنافسة على الوصول
إلى مناطق الصيد .يحذر البعض اآلن من نشوب
"حرب المياه" بين مصر وإثيوبيا ،التي قررت بناء
سد على نهر النيل.
لـكــن سـيـنــاريــو "ح ــرب الـمـنــاخ" لـيــس صحيحا،
فالصراعات القائمة من سورية إلى السودان هي
نتيجة لـعــدة عــوا مــل مترابطة و مـعـقــدة ،بــدء ا من
التوترات العرقية والدينية إلى القمع السياسي
الذي طال أمده .في حين أن آثار تغير المناخ يمكن
أن ت ــؤدي إلــى تـفــاقــم عــدم االس ـت ـقــرار االجـتـمــاعــي
والسياسي ،إال أن هذا التغير لم يكن سبب هذه
الـ ـح ــروب ،ف ـهــذه ال ـم ـفــارقــة مـهـمــة ،خــاصــة عـنــدمــا
ي ـت ـعـلــق األمـ ــر ب ــال ـم ـس ــاء ل ــة :ال يـن ـب ـغــي اس ـت ـخــدام
التغيرات المناخية للتهرب من المسؤولية عندما
يتعلق األمر بحل أو تجنب المواجهات العنيفة.
ومع ذلك ،يزعم الجيش وخبراء المناخ أن تغير
المناخ يشكل "تهديدا مضاعفا" ،وال يــزال يمثل
مـشـكـلــة أم ـن ـيــة وط ـن ـيــة م ـه ـمــة ،ل ـكــن دع ــاة الـمـنــاخ
واألكاديميين تجنبوا أو رفضوا منذ زمن طويل
ا لـنـقــا شــات حــول "األ م ــن ا لـمـنــا خــي" ،لـيــس لتقليل
المخاطر التي يشكلها تغير المناخ ،ولكن ألنهم
يخشون جعل مشكل تغير المناخ قضية أمنية،
مـمــا سـيـقــوض ا لـجـهــود ا لـمـبــذو لــة للتخفيف من
هذه المخاطر.
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا يـ ـك ــون الـ ـه ــاج ــس األم ـ ـنـ ــي أس ـل ــوب ــا
سياسيا ،حيث يخلق القادة تهديدا أمنيا لتبرير
نـشــر تــدا ب ـيــر ا سـتـثـنــا ئـيــة و غ ـيــر قــا نــو نـيــة تنتهك
حقوق المواطنين ،فإذا كانت مكافحة تغير المناخ
مضمونة ،فيمكن استخدامها ،على سبيل المثال،
ل ـف ــرض ق ـي ــود ج ــدي ــدة ع ـلــى ح ــرك ــة الـ ـن ــاس ،الـتــي
أصبحت مدعومة بمعاداة المهاجرين.
كما يمكن أن يشكل اعتبار المناخ كقضية أمنية
تحديا للتعاون الدولي المتوتر بالفعل في مجال

إدارة المناخ ،مع تحويل االستثمار عن التدخالت
الضرورية -مثل االنتقال إلى اقتصاد المنخفض
الكربون -نحو تعزيز االستعداد العسكري .عالوة
على ذلك يمكن أن يؤدي الخطاب المروع في هذا
االت ـجــاه إلــى فــك االرت ـبــاط ال ـعــام ،مـمــا ي ــؤدي إلــى
إضعاف المساء لة الديمقراطية.
وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،وف ـ ــي ح ـي ــن أعـ ــربـ ــت ب ـع ــض ال ـ ــدول
األعضاء في األمم المتحدة عن قلقها إزاء وجود
صلة أو ثــق بين تغير المناخ واأل م ــن ،فــإن معظم
البلدان تتحرك فــي هــذا اال تـجــاه بالتحديد ،ففي
عام  ،2013أفاد "مشروع األمن األميركي" أن ٪70
من الدول تعتبر تغير المناخ تهديدا ألمنها وأن
ما ال يقل عن  %70من الجيوش الوطنية لديها
بالفعل خطط واضحة للتعامل مع هذا التهديد.
أص ـبــح مـجـلــس األمـ ــن ال ـتــابــع لــأمــم الـمـتـحــدة
أ كـثــر نشاطا فــي مـجــال أ مــن ا لـمـنــاخ ،فبعد إدراك
دور تغير ا لـمـنــاخ فــي حــل نــزا عــات بـحـيــرة تشاد
(ال ـقــرار  ،)2349عـقــد الـمـجـلــس مـنــاقـشــاتــه األولــى
حول العالقة بين تغير المناخ واأل مــن بمشاركة
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدول األعضاء.
نـظــرا إ لــى تأثير تغير ا لـمـنــاخ فــي قضايا مثل
ال ـه ـج ــرة وال ـص ـح ــة ،ف ــإن ال ـف ـصــل ب ـيــن مـنــاقـشــات
العمل المناخي عن اعتبارات األمن القومي قد ال
ً
يكون ممكنا على اإلطالق .من ناحية أخرى ،فإن
ر بــط تغير المناخ بــاأل مــن يمكن أن يسهم بشكل
إ يـجــا بــي فــي تعزيز العمل ا لـمـنــا خــي ،وإن مفتاح
تجنب مخاطر الخلط بين تغير المناخ والمسألة
األمنية هو تجاوز النماذج ،التي تبالغ في التركيز
على الروايات العسكرية األمنية "الصارمة" ،والتي
ال تــزال تشكل السياسة األمنية والخطاب العام،
وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في اتباع نهج
ً
أكثر شموال لمنع نشوب النزاعات وحلها.
ُ
تـشـيــر األب ـحــاث إل ــى أن الـنـســاء أكـثــر مـيــا إلــى
إت ـب ــاع ن ـهــج ت ـع ــاون ــي ت ـج ــاه الـ ـس ــام ،م ــع تـنـظـيــم
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـف ــاعـ ـل ــة عـ ـب ــر االنـ ـقـ ـس ــام ــات ال ـع ــرق ـي ــة
والثقافية والطائفية .يزيد مثل هــذا النهج "من
ا حـتـمــاالت اال سـتـقــرار على ا لـمــدى الطويل ويقلل
من احتمال فشل الدولة ،ونشوب الصراع ،والفقر"،
فعندما تشارك النساء في مفاوضات السالم ،فإن
االتفاقيات الناتجة تزيد بنسبة  ٪35على األرجح
لمدة  15سنة على األقل.
ال يمكن تحقيق السالم المستدام إال من خالل
إدراك الـحــاجــة إل ــى ال ـق ـيــادة الـنـســائـيــة الـمـحـلـيــة،
ال ـتــي تـتـمـتــع بــالـخـبــرة ذات ال ـص ـلــة ،لـكــن الـنـســاء
مـسـتـبـعــدات اآلن مــن األط ــر الــوطـنـيــة والـمـتـعــددة
األ ط ــراف .على كــل ،إذا كانت ا لـقــرارات السياسية
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى ت ـل ـب ـي ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات
ال ـم ـت ـض ــررة ،ف ـي ـجــب أن ي ـش ــارك ك ــل أع ـض ــاء هــذه
المجتمعات في المفاوضات.

ففي إندونيسيا ،على سبيل المثال ،اكتسبت
فرويزا فرحان رؤى جديدة بعد سنوات من قيادة
مناقشات في المجتمع حول أهمية الغابات ،مع
احترام الجهات الفاعلة المحلية .وفي الصومال،
أثبتت إيلواد إيلمان قدرتها على توجيه جهود
بـنــاء ا لـســام المشتركة بين القطاعات مــن خالل
منظمتها "إيلمان بيس".
وبطبيعة الحال ،هناك حاجة إلى تزويد المزيد
مــن ا لـنـســاء ب ــاألدوات ا لـتــي يحتجنها للمشاركة
في هذه العملية ،حيث يوفر الترابط المحدد في
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة خريطة
طريق وظيفية لتحقيق اإلنصاف المطلوب .على
وجه الخصوص ،يعد تحسين الصحة اإلنجابية
( )SDG 3وتعليم الفتيات والنساء ( )SDG 4أحد
أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للتخفيف من
آثار المناخ ( ،)SDG 13مع تمكين النساء كقائدات
في مجتمعاتهن (.)SDG 5
ً
وبـ ــدال مــن م ـقــاومــة ال ـم ـقــاربــة األم ـن ـيــة لـلـمـنــاخ،
ينبغي على المدافعين وصناع السياسات تعزيز
م ــا يـسـمـيــه مـعـهــد اس ـتــوك ـهــولــم ال ــدول ــي لـبـحــوث
السالم "مناخ األ مــن" ،ويتم ذلك على أفضل وجه
بالتركيز على أهمية العمل المناخي ،مع تسليط
الـ ـض ــوء ع ـلــى أوجـ ــه ال ـق ـص ــور ف ــي األطـ ــر األم ـن ـيــة
الحالية ،وتعزيز المساواة بين الجنسين والقيادة
المحلية كـحـلــول شــا مـلــة و طــو يـلــة األ ج ــل لتعزيز
السالم المحلي واإلقليمي والدولي.
* آالء مرابط طبيبة ومديرة تنفيذية للمرحلة
(ناقص  ،)1وهي واحدة من بين  17من مؤيدي
أهداف التنمية المستدامة الذين عينهم األمين
العام لألمم المتحدة .ولوكا بوكن مستشار
سياسي واستراتيجي يركز على قضايا الهجرة
واألمن والمناخ والعدالة.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ال يمكن تحقيق السالم
المستدام إال من خالل إدراك
الحاجة إلى القيادة النسائية
المحلية

ةديرجلا
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اقتصاد

مكاسب جيدة للبورصة والسيولة نحو  20مليون دينار
أسهم «الوطني» و«زين» و«أجيليتي» و«بيتك» تدعم نمو السوق األول
علي العنزي

أقفلت مؤشرات بورصة
الكويت تعامالتها الرمضانية
امس ،على اللون االخضر،
وكان واضحا جدا في السوق
االول الذي دعم بعمليات شراء
كبيرة على اسهم انتقائية كان
افضلها سهم بنك الكويت
الوطني ،الذي استحوذ على
اكثر من  25في المئة من
اجمالي سيولة السوق.

س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ً
الكويت الرئيسية الثالثة أرباحا
في تعامالت جلسة أمس ،إذ ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة 0.68
في المئة تعادل  38.95نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5764.59نقطة
وسط سيولة بلغت  19.9مليون
دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة اس ـهــم مـتــداولــة
بلغت  62.1مليون سهم نفذت من
خالل  4003صفقة.
وربـ ــح مــؤشــر ال ـس ــوق االول
بنسبة  0.76في المئة هي 47.13
نقطة مقفال على مستوى 6276.36
نقطة بسيولة بلغت  17.6مليون
دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة اس ـهــم مـتــداولــة
بلغت  35.2مـلـيــون سـهــم نفذت
عبر  2780صفقة ،وارتفع مؤشر
السوق الرئيسي بنسبة  0.47في
المئة هي  22.31نقطة ليقفل على
مستوى  4767.42نقطة ،بسيولة
بلغت  2.3مليون دينار ،وبكمية
اسهم متداولة بلغت  26.9مليون
سهم نفذت من خالل  1223صفقة.

جلسة إيجابية
أقـ ـفـ ـل ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت تعامالتها الرمضانية
امس ،على اللون االخضر ،وكان
واض ـح ــا ج ــدا ف ــي ال ـس ــوق االول
الــذي دعم بعمليات شــراء كبيرة
على اسهم انتقائية كان افضلها
سـ ـه ــم بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي،
الــذي استحوذ على اكثر من 25
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن اج ـم ــال ــي سـيــولــة
السوق ،حيث تجاوزت سيولته
 5.6ماليين دي ـنــار ،وكــذلــك دعم

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

5.764

ال ـت ــداوالت سـهــم "زيـ ــن" بحوالي
ن ـصــف س ـيــولــة االول ،و"ب ـي ـتــك"
ايضا حيث تركزت على االسهم
الثالثة مستحوذة على اكثر من
 50في المئة من سيولة السوق
االجـ ـم ــالـ ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى سهم
"أجـيـلـيـتــي" ،مـمــا صـعــد بمؤشر
الـســوق االول الــى مستوى جيد
وبمكاسب كبيرة.
بينما ك ــان ال ـف ـتــور مستمرا
فــي ال ـســوق الــرئـيـســي ب ـتــداوالت
محدودة السيولة ،وكذلك الكمية
التي لم تتجاوز  27مليون دينار،
ومالت بعض االسهم الى التراجع،
خصوصا االسهم التشغيلية مثل
أالفكو وسفن وعـقــارات الكويت،
وكان االرتفاع من نصيب الجزيرة
ومدار في االسهم الخمسة االكثر
ارت ـفــاعــا ،لتنتهي الجلسة على
اللون االخضر للمؤشرات الثالثة

بــانـتـظــار ت ـ ــداوالت م ــا بـعــد عيد
الفطر.
وعلى الجانب اآلخر ،وفي ظل
غ ـي ــاب س ــوق ــي االمـ ـ ـ ــارات وأي ـضــا
الـســوق الـسـعــودي بسبب بدئهم
للعطلة مبكرا منذ جلسة أمس
األول ،م ــال ــت االس ـ ـ ـ ــواق الـمــالـيــة
الخليجية العاملة امس الى االقفال
االخـضــر ،وراف ــق الكويت مؤشرا
قطر ومسقط في الصعود ،بينما
ت ــراج ــع م ــؤش ــر سـ ــوق الـبـحــريــن
بنسبة مـحــدودة ،وارت ــدت اسعار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـمـ ــل االس ـ ـ ـ ـ ــواق
الخليجية ،ولكن بشكل هامشي
استطاع برنت الــى أن يصل الى
مستوى  62.5دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات
م ــال ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـق ـط ــاع ــات

«الخليجي» :استقالة أمين
قالت شركة بيت االستثمار الخليجي إن نائب رئيس الرقابة
المالية محمد محسوم أمين تقدم باستقالته من منصبه في
 2يونيو  ،2019على أن يكون آخر يوم عمل له بالشركة 29
أغسطس  ،2019وقد قدمت االستقالة ألسباب خاصة.

«ميدان» تربح  6.06ماليين دينار
بلغت أرباح شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان
 6.06ماليين ديـنــار ،بــواقــع  21.28فلسا للسهم ،فــي الفترة
المنتهية في  31مارس  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 5.58ماليين دينار ،بما يعادل  22.36فلسا للسهم في نفس
الفترة من عام .2018

وقعت شركة كامكو لالستثمار عقد بيع ابتدائيا
لكامل أسهم رأسمال شركة بيت االستثمار العالمي –
مصر ،بشكل مباشر وغير مباشر ،من خالل شركتين
تابعتين مؤسستين في كل من الكويت ،ومركز دبي
الـمــالــي الـعــامـلــي ،بقيمة  1.38جنيه مـصــري (24.21
ألف دينار).
وقالت "كامكو" إن بيت االستثمار العاملي – مصر
ه ــي شــركــة مــؤسـســة وم ــرخ ــص لـهــا م ــن قـبــل الهيئة
العامة للرقابة المالية ،ومملوكة بالكامل لشركة بيت
االستثمار العالمي في الكويت "غلوبل" ،وهي شركة
تابعة لكامكو ،مضيفة أن عملية الشراء المشار إليها
تــأ تــي استكماال لنهج كامكو التوسعي عبر تعزيز
االنتشار الجغرافي للشركة إقليميا ودوليا.

طالبت بعودة األعضاء السابقين لعدم صحة إجراءات عزلهم
عيسى عبدالسالم

طالبت وزارة التجارة والصناعة شركة الكوت
للمشاريع الصناعية بالدعوة الى انعقاد الجمعية
ال ـع ــام ــة ال ـع ــادي ــة مـ ـج ــددا بـ ــإجـ ــراءات صـحـيـحــة،
لتصحيح الـمـخــالـفــات الـتــي ج ــرت فــي الجمعية
الـعـمــومـيــة لـلـشــركــة الـمـنـعـقــدة ف ــي 2019 /1/16
والمؤجلة إلى يوم .2019 /4 /30
وخاطبت وزارة التجارة والصناعة شركة الكوت
للمشاريع الصناعية فــي كـتــاب رسـمــي حصلت
"الجريدة" على نسخة منه جاء فيه التالي:
"إيـ ـم ــاء الـ ــى ال ـش ـك ــوى ال ـم ـقــدمــة ل ـ ـلـ ــوزارة في
 2019/5/5من قبل بعض المساهمين بطلب عدم
اعتماد قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة
في  2019/1/16والمؤجلة ليوم  ،2019 /4/30استنادا
ا لــى أن بعض مساهمي الشركة ممن يملكون
 54.2في المئة من رأسمال الشركة طالبوا بإقالة
أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل تحالف
يمتلك  44.2في المئة في أسهم الشركة ،على سند
من أن نسبة التحالف ال تسمح بحجز  3مقاعد
بمجلس إدارة الشركة لتقدم بعض المساهمين
يمتلكون نسبة  2.81فــي المئة بخطابات تفيد
عدم دخولهم في تحالف مع أي طرف ،كما اعترض
على إضافة طلب اإلقالة الى جدول أعمال الجمعية
العمومية المؤجلة ليوم  2019 /4 /30مساهمون
يـمـتـلـكــون نـسـبــة  41.16ف ــي ال ـم ـئــة ،وام ـت ـنــع عن
التصويت نسبة  9في المئة.
وأضاف الوزارة" :ببحث الشكوى ،تم استفتاء
إدارة الفتوى والترشيع فــي مضمون الشكوى
بـكـتــاب الـ ـ ــوزارة رق ــم  11/15147/2019بـتــاريــخ
 ،2019/5/14وقد أفادت إدارة الفتوى بما يلي:
أوال :ع ـ ــدم ص ـح ــة ط ـل ــب اإلقـ ــالـ ــة الـ ـمـ ـق ــدم مــن
مساهمين يمتلكون  54.21في المئة لعزل ممثلي
التحالف المعينين بالجمعية العمومية المنعقدة
في .2019/1/16

تابعة لـ «االمتياز» تحوز أقل األسعار
في مناقصة بقيمة  5.39ماليين دينار
حصلت إحدى الشركات التابعة لمجموعة االمتياز االستثمارية ،والمملوكة
بنسبة  50.69في المئة ،على أقل األسعار للمناقصة رقم :و ك م ( 46/٢٠١٧/٢٠١٦ع)
والخاصة بتزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية
التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الشويخ والتابعة لوزارة الكهرباء والماء
بقيمة  5.39ماليين دينار لمدة  30شهرا.
ومن المتوقع أن تحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدرها  4 - 2في المئة
من قيمة العقد ،مع العلم أن نسبة هامش الربح المذكور تقديرية وغير ثابتة
وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب
االنجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع ،علما أن
حصة شركة مجموعة االمتياز االستثمارية البالغة  50.69في المئة ،تحتسب من
صافي الربح وفقا لنسبة اإلنجاز المقدر.

كيف يتحايل حلفاء أميركا على سياساتها المضرة
باقتصاداتهم لتأمين مصالحهم؟
يعمل حلفاء الواليات المتحدة ،الذين
م ــن الـمـفـتــرض أن ـهــم يــدع ـمــون الهيمنة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة ،على
ت ـط ــوي ــر أن ـظ ـم ــة ب ــدي ـل ــة ال ت ـع ـت ـمــد عـلــى
ال ـ ــدوالر ،بـعــد تـهــديــد واشـنـطــن باتخاذ
إجراءات ضد شبكة المدفوعات العالمية
"سويفت" ،بحسب تقرير لـ"وول ستريت
جورنال".
ول ــم ي ـحــظ الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي ب ــإع ــادة
فرض العقوبات على إيران العام الماضي
بتأييد جميع الحلفاء ،ورفضت ألمانيا
وفرنسا حظر المعامالت الــدوالريــة مع
البنوك اإليرانية ،ولمعالجة األمر ،يعمل
الـبـلــدان عـلــى تـطــويــر نـظــام بــديــل يمكن
ال ـشــركــات مــن ال ـت ـجــارة مــع ط ـهــران دون
استخدام الدوالر.
ً
الهند أ يـضــا لــم تكن سعيدة بالقرار
ً
نظرا إلى استفادتها الكبيرة من التجارة
مع إيــران ،وبــدأت باستخدام نظام بديل
م ـمــاثــل ف ــي نــوف ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي ،وتـظـهــر
سـجــات الشحن أنــه يتم اسـتـخــدام هذا
النظام بالفعل من قبل الشركات الدولية
للتعامل مع نظيرتها اإليرانية الخاضعة
للعقوبات.
في الوقت نفسه ،فإن الصين وروسيا،
اللتين تتوقان إلــى التحرر من الهيمنة
األميركية ،تروجان لبدائلهما الخاصة
لنظام التحويل المصرفي العالمي ،الذي
تتحكم فيه الواليات المتحدة ،وتركزان
ع ـلــى إبـ ـ ــرام ص ـف ـقــات ت ـج ــاري ــة بــال ـيــوان
ً
والروبل بدال من الدوالر.

التحرر من السيطرة
تعمل التجارة العالمية بــالــدوالر ،ما
يمنح الواليات المتحدة سلطة استثنائية
ً
على كل كيان تقريبا يشارك في عملية
االستيراد والتصدير ،وهذا النفوذ ساعد
واش ـن ـط ــن ف ــي ال ـت ـف ــوق ع ـلــى خـصــومـهــا
لفترة طويلة ،وجعلهم عرضة للعقوبات
التجارية األميركية.
ه ــذه ال ـت ـحــركــات ال ـج ــدي ــدة ،ل ــن تنهي
هيمنة الــدوالر على التجارة األميركية،

لكنها ستحد من نفوذ الواليات المتحدة
فـ ــي فـ ـ ــرض الـ ـسـ ـي ــاس ــات "بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
ال ـع ـق ــوب ــات" ،لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه قد
يسهل على الخارجين عن القانون عملية
نقل األموال خارج نطاق رقابة الواليات
المتحدة.
ً
رفض البيت األبيض التعليق رسميا
على الجهود التي تبذلها الدول األخرى
لـتـجــاوز نـظــام الـتـجــارة المعتمدة على
ً
ً
ال ــدوالر ،لكن مـســؤوال كبيرا فــي اإلدارة
يــرى أن :تعمل واشنطن على التأكد من
تــوافــر الـنـفــط بسهولة فــي األسـ ــواق من
مصادر أخــرى ،مع التركيز على خفض
صادرات طهران إلى الصفر.
ف ــي ش ـه ــادت ــه أم ـ ــام ال ـك ــون ـغ ــرس ،قــال
وكيل وزارة الخزانة "سيغال ماندلكر":
أولئك الذين يشاركون في أنشطة تخالف
العقوبات األميركية يخاطرون بعواقب
وخ ـي ـم ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك فـ ـق ــدان إمـكــانـيــة
الــوصــول إل ــى الـنـظــام الـمــالــي األمـيــركــي
والـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ــوالي ــات
المتحدة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،قـ ــال ج ــاك ــوب ل ــو وزي ــر
الخزانة في عهد باراك أوباما ،إن الواليات
المتحدة مهددة بفقدان بعض القوة التي
ً
كانت تتمتع بها منذ فترة طويلة ،مضيفا

أن العالم أصبح لديه اآلن مسارات ألولئك
الذين يحتاجون أو لسبب ما يرغبون في
تجنب الواليات المتحدة.

بديل أوروبا
ي ـق ــول أس ـت ــاذ أن ـظ ـمــة ال ــدف ــع بـجــامـعــة
هيوستن "كريغ بيرونغ" ،إن سيولة العملة
والنظام المصرفي األميركي الفعال الذي
يرتكز عليه مجلس االحتياطي الفدرالي،
يعني أن استخدام الدوالر في التجارة أقل
تكلفة بكثير وأكثر مالء مة من استخدام
العمالت األخرى.
على سبيل المثال ،شركة أخشاب كندية
تبيع منتجاتها لمستورد فرنسي ،ستتم
تسوية مدفوعات الصفقة بــالــدوالر عبر
بنوك المراسلة التي تمتلك حسابات لدى
االحتياطي الفدرالي ،ويتم تحويل األموال
بسالسة بين حسابات ًهذه البنوك التي
تعتبرها واشنطن أطرافا آمنة.
اس ـت ـخــدام ه ــذه ال ـح ـســابــات ،يـعـنــي أن
كــل معاملة تمر مــن خاللها تمس القلب
ً
األمـيــركــي وتـمـنــح واشـنـطــن اختصاصا
ً
ً
قــانــونـيــا ،ون ـظــرا ألن اسـتـخــدام العمالت
ً
األخرى غير مريح نسبيا وباهظ التكلفة،
ف ــإن الكثير مــن ال ــدول وال ـشــركــات تلتزم

بتعليمات الواليات المتحدة لتتمكن من
الوصول إلى النظام الدوالري.
الـنـظــام الـجــديــد ال ــذي ت ـطــوره أوروب ــا
ويحمل االس ــم "إنـسـتـكــس" ،يعمل بشكل
ً
أشبه بالمقايضة ،فمثال لو أرادت شركة
دواء أوروب ـ ـيـ ــة ب ـي ــع ب ـع ــض مـنـتـجــاتـهــا
لـطـهــران ،وفــي نفس الــوقــت أرادت شركة
في مجال آخر استيراد بعض األغراض من
إيران يتم إخطار طرفي النظام في البلدين.
ب ـعــد إخ ـط ــار ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى ال ـن ـظــام،
ي ـتــولــى "إن ـس ـت ـك ــس" ال ــدف ــع لـلـمـصــدريــن
المحليين ب ــاأل م ــوال ا لـتــي يحصلها من
المستوردين المحليين ،أي ان النقود ال
تغادر الحدود ً
أبدا وبذلك تتجنب الرقابة
ـف األمـ ــوال إلتـمــام
األمـيــركـيــة ،وإذا لــم تـكـ ِ
ً
ال ـم ـعــام ـلــة ،يـسـتـخــدم ال ـن ـظــام أمـ ـ ــواال من
معامالت أخرى أو من رأسماله الخاص.
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ثانيا :عــدم صحة قــرار الجمعية العمومية
المنعقدة في  2019 /4/30بإقالة ممثلي التحالف
المعينين بالجمعية العمومية المنعقدة في
 2019/1/16باعتباره منعدما ،وال أثــر لــه في
ص ـحــة ع ـضــويــة ه ـ ــؤالء الـمـمـثـلـيــن لـمـجـمــوعــة
تحالف المساهمين في مجلس إدارة الشركة.
ووفقا لما جــاء بالفقرة المشار اليها يكون
م ــا وق ــع ف ــي اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة ال ـم ـشــار اليها
فــي  2019/4/3مخالفا للقانون بما يجب معه
اتخاذ اإلجراء ات الالزمة لتصحيحه بما الزمه
ومقتضاه دعوة الجمعية العامة العادية مجددا
ب ـ ــإج ـ ــراءات صـحـيـحــة لـتـصـحـيــح ال ـم ـخــال ـفــات
الـمـشــار الـيـهــا ،وذل ــك عـلــى الـنـحــو المنصوص
عيله بــالـمــادة  297مــن قــانــون الـشــركــات رقــم 1
سنة .2016
وأك ــدت الـ ــوزارة أنــه فــي حــال لــم يقم مجلس
اإلدارة خــال أسبوع من تاريخه بالدعوة الى
ان ـع ـقــاد الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ال ـع ــادي ــة لتصحيح
المخالفة المشار اليها على الوجه المبين ،فإن
ال ــوزارة ستدعو الــى عقد تلك الجمعية ،قياما
بواجبها المقرر قانونا بنص المادة  297دون
إخ ــال بـمـســاء لــة مجلس اإلدارة جنائيا حــال
امـتـنــاعــه عــن تصحيح الـمـخــالـفــة ،وف ـقــا لنص
المادة  305من قانون الشركات.
واع ـت ـب ــرت م ـص ــادر مـطـلـعــة أن ه ــذا اإلجـ ــراء
من الــوزارة يعد تفعيال لحماية حقوق األقلية
الواردة في قانون الشركات.

«الرابطة» :تابعتان توقعان
عقدي تسهيالت ائتمانية
أفادت شركة رابطة الكويت والخليج
للنقل بــأن شــركــة جــي ال للنقل ،شركة
تابعة ،وقعت عقد تسهيالت ائتمانية
مــع أح ــد الـبـنــوك المحلية بقيمة 7.97
ماليين دينار.
وأوضحت "الرابطة" أن شركة كي جي
إل لخدمات نقل الــركــاب ،شــركــة تابعة
ايـضــا ،قامت هــي األخ ــرى بتوقيع عقد
تسهيالت ائتمانية بقيمة  55مليون
درهـ ــم ،أي مــا ي ـعــادل  4مــايـيــن ديـنــار،
لغرض تمويل االنشطة.

استقرار الدوالر
واليورو
اس ـت ـقــر س ـعــر صـ ــرف ال ـ ــدوالر
األميركي مقابل الدينار الكويتي
أمس ،عند مستوى  0.303دينار،
كما استقر اليورو عند مستوى
 0.339ديـ ـن ــار م ـق ــارن ــة بــأس ـعــار
صرف يوم األحد الماضي.
وقـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
فــي نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،إن سـ ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني انخفض إلى
مستوى  0.383دي ـنــار ،فــي حين
ارت ـف ــع ال ـفــرنــك ال ـســوي ـســري إلــى
مستوى  0.304دينار ،وظل الين
ال ـي ــاب ــان ــي ع ـنــد م ـس ـتــوى 0.002
دينار دون تغيير.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

البديل الهندي
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـن ـظــام ال ـه ـن ــدي ف ـق ــد ب ــدأ
اس ـت ـخــدامــه بــالـفـعــل ،ورغ ــم أن ــه يفترض
تسهيله للمعامالت التجارية التي تشمل
ً
كيانات وسلعا غير خاضعة للعقوبات،
فـ ــإن س ـج ــات ال ـج ـم ــارك ال ـه ـنــديــة تظهر
سماحه للشركات بالتجارة مــع كيانات
إي ــرانـ ـي ــة م ــدرج ــة ف ــي ق ــائ ـم ــة ال ـع ـقــوبــات
األميركية.
في الرابع والعشرين من يناير ،أرسلت
ال ـشــركــة الـهـنــديــة "بــون ـجــاب بـفــل جـيــرز"
لتصنيع قطع الغيار ،مــا قيمته  71ألف
دوالر مــن مـكــونــات ال ـج ــرارات إلــى شركة
"إي ــران تراكتور مانيوفاكتورينغ" ،التي
تصنفها واشنطن ككيان إرهابي ،وتدعي
أنها ستعاقب أي كيان يتعامل معها.
يقول مدير الـصــادرات في "بونجاب"،
"مــوهــان سينغ" إن شركته حصلت على
مـسـتـحـقــاتـهــا ع ـبــر آل ـيــة ال ــدف ــع الـهـنــديــة،
ً
ً
مضيفا أنه لم يكن قلقا من إدراج المشتري
فـ ــي ق ــائ ـم ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ألن
الحكومة الهندية سمحت له بالتصدير
إلى إيران.
(أرقام )

4.767

«التجارة» تطلب تصحيح أخطاء
«عمومية الكوت»

أخبار الشركات
«كامكو» توقع عقد بيع شركة في مصر

السوق األول السوق الرئيسي

2.603 2.938 3.285

●

الـ ــى ال ـ ـتـ ــداول ب ــال ـل ــون االخ ـض ــر،
ح ـيــث ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات سبعة
قطاعات هي النفط والغاز بـ 16.8
نقطة ،وات ـصــاالت ب ـ  15.9نقطة،
وصناعة بـ  11.5نقطة ،وخدمات
استهالكية ب ـ  9.2نـقــاط ،وبنوك
بـ  8.3نقاط ،وتأمين بـ  8.2نقاط،
ومـ ـ ـ ــواد اس ــاسـ ـي ــة بـ ـ ـ  7.3ن ـق ــاط،
بينما انخفضت مــؤشــرات ثالثة
قـطــاعــات هــي عـقــار ب ـ  2.6نقطة،
وسلع استهالكية ب ـ  0.53نقطة،
وخ ــدم ــات مــال ـيــة ب ـ ـ  0.47نقطة،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات
هي تكنولوجيا ومنافع ورعاية
صحية وبقيت دون تغير.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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العميري :تملك «االستثمارات» في البورصة داللة على االهتمام بالسوق
المخيزيم :ريادة الشركة في إدارة األصول والثروات للغير وضعها في مكانة مرموقة
محمد اإلتربي

الشركة تتطلع
بتفاؤل وثقة
لتحقيق أفضل
النتائج خالل
السنوات المقبلة

العمومية تقر
ً
توزيع  %8أرباحا
نقدية عن 2018

ق ــال رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
لشركة االسـتـثـمــارات الوطنية
ح ـ ـمـ ــد ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــري ،إن دخـ ـ ــول
ال ـش ــرك ــة ب ـح ـصــة رئ ـي ـس ـيــة فــي
بورصة الكويت "يؤكد اهتمامنا
بـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـ ــوق" وهـ ـ ـ ـ ــذا االه ـ ـت ـ ـمـ ــام
سـيـسـتـمــر وي ـت ــواص ــل ب ـعــد أن
ك ــان ــت خ ـف ـضــت اس ـت ـث ـمــارات ـهــا
ب ـ ــاألس ـ ـه ـ ــم خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات
الماضية ألقل من  80في المئة
ً
ً
ً
تقريبا للتوسع عقاريا ونوعيا
في قطاعات مدرة لألرباح.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـم ـ ـي ـ ــري ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة انـ ـعـ ـق ــاد
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة لـلـشــركــة
أمــس ،بنسبة حضور  79.7في
الـمـئــة وأقـ ــرت تــوصـيــة مجلس
اإلدارة ب ـتــوزيــع أرب ـ ــاح نـقــديــة
لـلـمـســاهـمـيــن بـنـسـبــة  %8من
رأس ال ـمــال ال ـمــدفــوع بــواقــع 8
ف ـل ــوس لـلـسـهــم الـ ــواحـ ــد" ،إن ـنــا
ّ
ً
نـتـطــلــع ق ــدم ــا نـحــو المستقبل
بـ ـك ــل الـ ـثـ ـق ــة واألم ـ ـ ـ ــل لـتـحـقـيــق
المزيد مــن النجاح واالزده ــار،
وإنـ ـن ــا ع ـل ــى ي ـق ـيــن بـ ــأن شــركــة
االستثمارات الوطنية ستواصل

ال جزاءات في 2018
أظهر تقرير الجزاءات والمخالفات المالية على الشركة خالل
العام الماضي أنه لم تقع عليها أي جزاءات وذلك نتيجة االلتزام
الحصيف من جانب اإلدارة التنفيذية للشركة بقيادة الرئيس
التنفيذي فهد المخيزيم واتباع أعلى معايير الدقة والحوكمة
في إدارة استثمارات الشركة وتطبيق تعليمات الجهات الرقابية
والمعاير المحاسبية الدولية.

ً
 25مليونا من شطب أسهم

ذكر العميري في تعقيبه على بند شطب أسهم الخزانة والتي
تصل إلى نحو  7في المئة بكمية تبلغ  79.7مليون سهم أنه
سيعود للشركة من تلك العملية نحو  25مليون دينار نتيجة
الفارق بين سعر الشراء والقيمة الدفترية ،وستعود تلك المبالغ
لالحتياطي االختياري.

سعيها الجاد للمحافظة على
مكانتها وتعزيز دورها الريادي
واالرتـقــاء بمهاراتها وقدراتها
الرفيعة على نحو يضمن لها
ُّ
التميز الدائم على صعيد األداء".
وأكد أن العام الماضي شهد
ّ
تحديات كبيرة على المستويين
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي وال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ش ـم ـلــت
آثارها السلبية أغلب القطاعات
االقتصادية واالستثمارية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه عـ ـل ــى ال ــرغ ــم
مـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات
والـصـعــاب فــإن مجلس اإلدارة
واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة فــي شركة
االستثمارات الوطنية ماضيان
ف ـ ــي س ـي ــاس ـت ـه ـم ــا ال ـت ـح ـف ـظ ـيــة
والقائمة على الـتــوازن المبني
ما بين المصروفات واإليرادات
واقتناص الفرص االستثمارية
ً
م ـح ـس ــوب ــة ال ـم ـخ ــاط ــر ت ـن ـف ـيــذا
لالستراتيجية الموضوعة من
مجلس اإلدارة.
وذ ك ــر أن التنفيذ المحترف
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة ل ـت ـل ــك
التوجيهات عكس مــدى متانة
ال ـمــركــز ال ـمــالــي لـلـشــركــة ال ــذي
ً
أصـ ـب ــح قـ ـ ـ ـ ــادرا ع ـل ــى م ــواج ـه ــة
ال ـظ ــروف وال ـت ـغ ـيــرات فــي بيئة
العمل االقتصادية ،مما يجعلها
حـ ـصـ ـيـ ـن ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة غ ـيــر
المستقرة.
وب ـ ـ ـيـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ــه بـ ــال ـ ـن ـ ـظـ ــر إل ـ ــى
الـنـتــائــج الـمــالـيــة لـلـشــركــة ،فقد
بلغ إجمالي مــوجــودات أصول
الـشــركــة  197.27مـلـيــون ديـنــار
مقارنة بـ  193.59مليون دينار
لعام  2017أي بزيادة قدرها 1.9
فــي الـمـئــة ،كـمــا ارت ـفــع إجمالي
حقوق المساهمين للشركة األم
بنسبة  2.1في المئة ليصل إلى
 177.52مليون دينار في نهاية
عـ ــام  2018م ـق ــارن ــة ب ـ ـ 173.91
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ف ــي ن ـهــايــة عــام
.2017
وأش ــار إلــى أن صافي الربح
ب ـ ـلـ ــغ  7.36مـ ــا ي ـ ـيـ ــن د ي ـ ـن ـ ــار،
واإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـشــام ـلــة األخـ ــرى

 2.83مليون دينار يعزى كالهما
لمساهمي الشركة األمن وأظهر
إجـ ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـشــام ـلــة
لـلـسـنــة  10.45مــاي ـيــن دي ـنــار
بــزيــادة قــدرهــا  9.78فــي المئة
مـقــارنــة بـ ـ  9.52مــايـيــن ديـنــار
خالل العام السابق.
وعن إجمالي اإلي ــرادات أفاد
العميري بأنها بلغت ما قيمته
 15.33مليون دينار منخفضة
بنسبة  26فــي المئة مقارنة بـ
 20.83مليون ديـنــار فــي نهاية
ع ــام  ،2017ف ــي حـيــن انخفض
إج ـمــالــي ال ـم ـصــروفــات بنسبة
 25فــي الـمـئــة ليصل إل ــى 7.32
مــاي ـيــن دي ـن ــار ف ــي ن ـهــايــة عــام
 2018بعدما كانت  9.82ماليين
ديـ ـن ــار ف ــي ن ـه ــاي ــة عـ ــام ،2017
ً
مبينا أن ربحية السهم استقرت
عـنــد  9ف ـلــوس لـلـسـهــم الــواحــد
ً
مـقــارنــة ب ـ  12فلسا للسهم في
نهاية عام .2017
و ق ـ ـ ـ ــال إن مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
أوصــى برفع توزيعات األربــاح
النقدية على المساهمين لهذا
الـ ـع ــام إلـ ــى ن ـس ـبــة  8ف ــي الـمـئــة
من رأس المال بواقع  8فلوس
للسهم الواحد بمبلغ قدره 6.38
ماليين دينار ،مما يعكس قوة
وسالمة المركز المالي للشركة.
وب ـ ـيـ ــن أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـت ـم ـتــع
بـ ــأسـ ــس اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ص ـل ـبــة
ومـتـيـنــة ورواف ـ ــد مـسـتـقــرة ،من
أبرزها قطاع مينا لالستثمارات
المسعرة أحد الروافد الرئيسية
إلي ـ ــرادات ال ـشــركــة ،إذ استطاع
الـقـطــاع بكل اق ـتــدار أن يحافظ
ع ـلــى ري ــادت ــه م ــن خـ ــال األداء
المتميز لمنتجاته.

أداء متميز
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس
التنفيذي لشركة االستثمارات
الــوط ـن ـيــة ف ـهــد ال ـم ـخ ـيــزيــم ،إن
"األداء ا ل ـم ـت ـم ـيــز لـصـنــاد يـقـنــا
االستثمارية خــال عــام ،2018
عـكــس م ــدى نـجــاح الـشــركــة في

جانب من الجمعية العمومية (تصوير ميالد غالي)
ّ
ت ـب ــن ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات فـ ّـعــالــة
ومستدامة ق ــادرة على تطبيق
ّ
أساليب عمل وممارسات تتسم
ب ــال ــدق ــة واإلحـ ـ ـك ـ ــام واق ـت ـن ــاص
الـ ـ ـف ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـت ــي
تنطوي على إ مـكــا نـيــات النمو
وتحقيق عوائد مالية مميزة".
ولـفــت الـمـخـيــزيــم إل ــى تفوق
ص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــارات على
نـ ـظـ ـي ــراتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق" ،إذ
ح ـص ـل ــت ش ــرك ـت ـن ــا ع ـل ــى ث ــاث
جـ ــوائـ ــز :الـ ـج ــائ ــزة األولـ ـ ـ ــى مــن
م ـ ـج ـ ـلـ ــة Global Business
 Outlookكأفضل شركة إلدارة
ال ـص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــاري ــة في
الكويت لعام  ،2018والجائزة
الثانية من مجلة International
 Financeكأفضل شركة في إدارة
ً
ال ـص ـن ــادي ــق األسـ ـ ــرع نـ ـم ــوا في
الكويت لعام  ،2018أما الجائزة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ف ـم ــن م ـج ـل ــة MENA
 Fund Managerالمتخصصة
بــالـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
كأفضل مدير أصول في الكويت
لعام  ،2018ليعكس هذا التكريم
السجل الناجح واألداء المتميز
لـلـشــركــة ف ــي إدارة الـصـنــاديــق
االستثمارية".
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أ نـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــع األداء
ال ـم ـس ـت ـحــق لـ ـه ــذه ال ـم ـن ـت ـجــات

«التجاري» يوزع الهدايا على المصلين في المساجد
ً
ت ــزامـ ـن ــا م ــع األجـ ـ ـ ــواء اإلي ـم ــان ـي ــة ال ـتــي
يعيشها الجميع فــي الـعـشــر األواخـ ــر من
ً
ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـف ـض ـي ــل ،وانـ ـط ــاق ــا مــن
حــرصــه عـلــى تـعــزيــز ال ـتــواصــل مــع جميع
فئات المجتمع ،وزع البنك "هدية التجاري
الرمضانية" على مــرتــادي المساجد بعد
صالة الجمعة ،للسنة الثالثة على التوالي.
ً
وج ـ ــاءت ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ان ـس ـجــامــا مع
األجـ ــواء الـعـطــرة الـخــاصــة الـتــي يشهدها
ال ـش ـهــر الـفـضـيــل وال ـم ـل ـي ـئــة بــالــروحــان ـيــة
والنفحات اإليمانية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قالت نائبة المدير
الـ ـ ـع ـ ــام -قـ ـط ــاع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــي –
أمــانــي ال ــورع "ع ــادة مــا يكتسب البرنامج
االجتماعي والـخـيــري واإلنـســانــي للشهر
الـ ـمـ ـب ــارك الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــزخـ ــم مـ ــع ب ــداي ــة

الـشـهــر ،ويـتـبــدل الـحــال مــع نهايته ،ولكن
ً
في "التجاري" كان األمر مختلفا ،حيث إن
البرنامج االجتماعي للبنك خالل رمضان
ات ـس ــم بــال ـت ـنــوع وال ـع ــدي ــد م ــن الـفـعــالـيــات
الخيرية واإلنسانية التي غطت أيام الشهر
كله".
وتابعت الورع مؤكدة أن البنك سبق له
أن أعلن فعاليات خاصة بالعشر األواخر من
الشهر الفضيل ،ومنها توزيع الهدايا على
المصلين بعد صالة الجمعة.
وأشـ ـ ـ ــارت أم ــان ــي إلـ ــى أن ف ــري ــق قـطــاع
التواصل المؤسسي بالبنك ،بمشاركة عدد
مــن الموظفين المتطوعين ،ق ــام بتوزيع
هدية "التجاري" الرمضانية على المصلين
للسنة الرابعة على التوالي ،منوهة إلى أن
ً
الهدية الرمضانية تضم عــددا من البنود

توزيع هدية رمضان
التي يحتاج إليها المصلي خالل هذه األيام.
واختتمت أ مــا نــي مبينة أن البنك كان
ومازال يولي أهمية كبيرة لدعم ومشاركة

«المتحد» يتواصل مع عمالئه خالل العيد
أعلن البنك األهلي المتحد أنه سيغلق فروعه
مــن  4إل ــى  6يــونـيــو ال ـجــاري عـلــى أن يستأنف
العمل يوم األحد الموافق  9منه وذلك بمناسبة
عيد الفطر المبارك.
وق ـ ــال ال ـب ـنــك ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إنــه
يمكن للعمالء التواصل مع البنك عبر القنوات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة س ـ ــواء م ــن خـ ــال تـطـبـيــق الـبـنــك
عبر الهاتف النقال أو موقع البنك على شبكة
اإلنترنت  ،www.ahliunited.com.kwوخدمة
ّ
حياكم المتحد التي تعمل على مدار  24ساعة
عـلــى الــرقــم  1812000لتلبية كــل االحـتـيــاجــات
والخدمات واإلجابة عن استفسارات العمالء.
وأش ــار إلــى أنــه يمكن للعمالء إج ــراء جميع
عملياتهم المصرفية من خالل أجهزة السحب

اآللي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.
وتقدم بمناسبة العيد إلى سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد األمين
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد وم ــن ال ـك ــوي ــت حـكــومــة
ً
وش ـع ـبــا والـمـقـيـمـيــن ف ـي ـهــا ،بــأط ـيــب الـتـهــانــي
ّ
والتمنيات ،داعين الله عز وجل أن يعيده على
األمة اإلسالمية باليمن والبركات.

أط ـيــاف المجتمع الـمـنــاسـبــات واألنـشـطــة
االجتماعية ،بما يحقق روح التكافل ،ويدعم
المسؤولية االجتماعية الشاملة.

االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،ف ـ ـ ــإن ال ـش ــرك ــة
ً
دا ئ ـمــا تسير بخطى ثابتة في
اعتماد مبدأ مشاركة نجاحاتها
وإن ـجــازات ـهــا مــع المساهمين،
إذ تـ ـفـ ـخ ــر ال ـ ـشـ ــركـ ــة بـ ـت ــوزي ــع
أر ب ــاح نقدية قياسية لحاملي
الوحدات في هذه الصناديق عن
ً
أداء  ،2018أكبرها حجما كان
لصندوق الوطنية االستثماري
الـ ـ ــذي ف ــاق ــت ح ـج ــم تــوزي ـعــاتــه
ال ـن ـقــديــة ال ـ ـ  10مــاي ـيــن دي ـنــار
جار يتجاوز  8في المئة
وبعائد ٍ
عن أرباح عام .2018
و تـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــع أن " مـ ـنـ ـتـ ـج ــا تـ ـن ــا
ً
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ت ـش ـك ــل ف ــرص ــا
اس ـت ـث ـمــاريــة ج ــاذب ــة ومـتـمـيــزة
للمستثمرين ا لــذ يــن يبحثون
ع ـ ـ ــن ز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة رأس ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال أو
الــربــح المنتظم على مــدى أفق
استثماري طويل األجــل ،حتى
فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـســري ـعــة
وال ـم ـتــاح ـقــة ف ــي عــالــم أس ــواق
المال".

االستثمارات المصرفية
وأف ــاد الـمـخـيــزيــم ب ــأن قطاع
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول الـ ـ ــرئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي ع ــن
استثمارات الشركة البديلة في
األ سـ ــواق المحلية واإلقليمية

«الخليج» يعلن فائزي سحب الدانة األسبوعي
أجــرى بنك الخليج سحب الدانة
األسـبــوعــي أمــس األول ،وأعـلــن من
خــالــه أس ـم ــاء الـفــائــزيــن الخمسة
خــال الفترة مــن  26إلــى  30مايو
 ،2019بجوائز نقدية قيمة كل منها
 1000دينار أسبوعيا ،وفيما يلي
أسماء الفائزين الخمسة لهذا األسبوع:
● خالد عبدالعزيز عبدالله الفوزان
● حليمة عبدالجليل قاسم بولند
● فاطمة محمد ربيعة حسين ربيعة
● حمدة جاسم أحمد السعد
● فاطمة شيخان حسن علي
ويـجــري بنك الخليج سحب الــدانــة ربــع السنوي
الثاني على الجائزة البالغة قيمتها  250000دينار في
 26يونيو المقبل ،يليه السحب ربع السنوي الثالث في
 25سبتمبر  2019على جائزة قيمتها  500000دينار،
أما السحب األخير فسيقام في  16يناير  ،2020ويتخلله

ض ـمــن سـعـيـهــا ن ـحــو ت ـقــديــم أف ـض ــل وأحـ ــدث
الخدمات لركابها الكرام ،أطلقت شركة الخطوط
الـجــويــة الـكــويـتـيــة ،بــالـتـعــاون مــع بـنــك الـكــويــت
الوطني ،خدمة "الروبوت اآللي" "اسألني" (ASK
 ،)MEفي مبنى الركاب رقم .4
وتـقــوم هــذه الـخــدمــة بــالــرد على استفسارات
ال ــرك ــاب وخ ــدم ــات الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية،
إضافة إلــى أن هــذا الجهاز أو "الــروبــوت" يعتبر
ب ـم ـنــزلــة خ ــدم ــة اس ـت ـع ــام ــات م ـت ـجــولــة خــاصــة
ب ــال ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
الكويتية لتساعد الركاب الكرام على اإلجابة عن
استفساراتهم في حال احتاجوا للمساعدة.
ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة يــوســف ال ـجــاســم:
"ي ـســرنــا أن نـعـلــن وبــال ـت ـعــاون م ــع بـنــك الـكــويــت
الوطني إطــاق خدمة جديدة في مبنى الركاب
رقـ ــم  4وهـ ــي خ ــدم ــة اس ــأل ـن ــي أو  ،ASK MEمن
خالل الروبوت اآللــي ،حيث ستقدم تلك الخدمة
لركابنا الكرام حلوال وخيارات كثيرة ،عبر الرد
عـلــى اسـتـفـســاراتـهــم واسئلتهم فــي ح ــال تطلب
األمر ذلك".

تتويج مليونير الــدانــة لعام
 ،2019الـ ــذي سيحصل على
جائزة بقيمة مليون دينار.
ويشجع بنك الخليج عمالء
الدانة على زيادة فرص فوزهم
عن طريق زيادة المبالغ التي يتم
إيداعها في الحساب ،باستخدام
خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع
البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
كـمــا يــوفــر ح ـســاب ال ــدان ــة ال ـعــديــد م ــن الـخــدمــات
المتميزة لعمالئه ،منها خدمة "بطاقة الدانة لإليداع
الحصري" التي تمنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود
في أي وقت يناسبهم ،إضافة إلى خدمة "الحاسبة"
المتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف
الذكية ،والتي تمكن عمالء الدانة من احتساب فرصهم
للفوز في سحوبات الدانة األسبوعية ،ربع السنوية
والسنوية.

«بيتك» يواصل «تواصل بالخير في شهر الخير »5
واصل فريق بيت التمويل الكويتي "بيتك" التطوعي
جهوده في تقديم خدمة الضيافة والمشاركة في تنظيم
ص ــاة الـقـيــام فــي خـمـســة مـســاجــد بــالـمـحــافـظــات الست
ً
فــي العشر األواخ ــر مــن شهر رمـضــان الـمـبــارك ،انطالقا
من مسؤوليته االجتماعية وحرصه على دعــم الجهود
التطوعية في مختلف المناسبات.
وقال "بيتك" في بيان صحافي أمس ،إن مشاركة الفريق
ً
القــت إشــادة واستحسانا كبيرين من المصلين ورجــال
األمن والداخلية والقائمين على التنظيم في صالة القيام.
وتأتي هذه المبادرة التي دأب "بيتك" على القيام بها
ً
سنويا ضمن برنامجه الرمضاني "تواصل بالخير في
شهر الخير  ،"5والحرص على التواصل مع المجتمع في
ً
مختلف المناسبات ،واستمرارا لريادته في المسؤولية
المجتمعية.

وواصــل "بيتك" حملة مشروع إفطار الصائم ،إذ وزع
ً
فريق "بيتك" التطوعي  1000وجبة إفطار صائم يوميا
ً
بـستة مواقع مختلفة ،تأكيدا على التزام البنك بالمسؤولية
ً
ً
االجـتـمــاعـيــة ،وإي ـمــانــا بأهمية ه ــذه ال ـم ـبــادرة إنسانيا
ً
واجتماعيا ألهمية دورها في تعزيز الروح التطوعية لدى
الشباب ،والمساهمة في غرس وتعميق مفهوم العطاء
بين أبناء المجتمع.
ويشمل برنامج "بيتك" الرمضاني أنشطة ومساهمات
اجتماعية متعددة ،ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع
الجمهور ،وزيارات لجهات مختلفة ومسابقات وغبقات
وعروض وأنشطة رياضية وشبابية تؤكد ريادة "بيتك"
في تحقيق المسؤولية االجتماعية بمختلف جوانبها
ومواصلة جهود دعــم المبادرات التي تخدم المجتمع،
والحرص الكبير على تحقيق التنمية المستدامة.

«الكويتية» تطلق خدمة الروبوت اآللي «اسألني»
وأشار الجاسم إلى أن "تلك الخدمة تؤكد ايضا
يــومــا بـعــد ي ــوم تـطــور وتـحـســن خــدمــات الطائر
األزرق ،لما فيها من خدمة للوطن وعمالء الشركة
األع ــزاء الــذيــن وثـقــوا بالسفر على متن طــائــرات
الخطوط الجوية الكويتية".
وأوض ـ ــح أن ه ــذه ال ـخــدمــة أت ــت ض ـمــن سعي
الشركة الحثيث والمستمر نحو توفير أفضل
ال ـخ ــدم ــات ،إض ــاف ــة ال ــى مــواك ـبــة الـتـكـنــولــوجـيــا
الحديثة ومواكبة أحــدث ما تقدمه تكنولوحيا
قـطــاع الـطـيــران بالنسبة للخدمات والمنتجات
ال ـتــي تـجـعــل م ــن ت ـجــربــة ال ـس ـفــر ع ـلــى الـخـطــوط
الكويتية مريحة وال تنسى ،السيما أن هذا النوع
مــن الـخــدمــة سيوفر الجهد والــوقــت على ركــاب
"الكويتية".
وتابع" :ان خدمات الخطوط الجوية الكويتية
ال تقتصر الـيــوم على مــا يتم تقديمه فــي مبنى
الركاب رقم  4أو مكاتب المبيعات فحسب ،بل إننا
حريصون على افتتاح محطات صيفية ،والتي
أعلناها مؤخرا ،حرصا من الناقل الوطني على
توفير الوجهات المرغوبة لدى عمالء الخطوط
الكويتية االعزاء ،وتوفير كل سبل الراحة والترفيه

وال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة إذ يـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
تحقيق أعلى العوائد من خالل
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ـت ـن ــوع ــة مــع
األخـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـب ــار ازديـ ــاد
قيمة األصول والدخل.
ولـفــت إلــى أن القطاع حافظ
على التدفق المنتظم إليــرادات
ً
خدماته االستشارية جنبا إلى
جنب مع دخوله في استثمارات
ً
جديدة ومتنوعة محققا أفضل
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد ال ـم ــال ـي ــة
الـ ـمـ ـت ــاح ــة ب ــالـ ـش ــرك ــة وأقـ ـص ــى
عائد على االستثمار لمساهمي
شركة االستثمارات الوطنية.
وعلى نحو ملحوظّ ،
بين أن
قطاع االستثمارات المصرفية
ً ُ
ً
حـقــق رب ـحــا اسـتـثـنــائـيــا تـعــزى
ً
إيـ ـ ــراداتـ ـ ــه أسـ ــاسـ ــا إل ـ ــى أرب ـ ــاح
ن ــات ـج ــة عـ ــن ب ـي ــع اس ـت ـث ـم ــارات
متاحة للبيع ،وإ ل ــى توزيعات
ً
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا أربـ ـ ـ ـ ــاح مــن
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات زم ـ ـي ـ ـل ـ ــة وت ـ ــاب ـ ـع ـ ــة،
إضــافــة إل ــى إيـ ــرادات الـخــدمــات
االسـتـشــاريــة الـمــالـيــة ،إذ حقق
ال ـق ـطــاع ال ـن ـجــاح ف ــي ال ـت ـخــارج
م ــن ثــاثــة اس ـت ـث ـمــارات محلية
ً
وعالمية محققا عوائد إجمالية
ب ـل ـغ ــت حـ ــوالـ ــي  3.07مــاي ـيــن
دينار.
وقــال إن القطاع حافظ على
إي ــرادات ــه االعـتـيــاديــة مــن خــال

أت ـعــاب ال ـخــدمــات االسـتـشــاريــة
ال ـم ــال ـي ــة وال ـع ـم ــل ع ـل ــى خــدمــة
عـمــائــه ف ــي مـخـتـلــف األنـشـطــة
المصرفية مثل إدارة عمليات
االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــم ع ـلــى
الشركات المدرجة في بورصة
ً
الكويت ،مبينا أن هناك العديد
مــن عـمـلـيــات االس ـت ـحــواذ التي
تمت عــام  2018إذ نــاهــزت تلك
العمليات نحو  20مليون دوالر.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد اس ـت ـث ـم ــاري
ّ
مـ ـ ــت ـ ـ ـصـ ـ ــل ،أف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــأن ق ـ ـطـ ــاع
االسـتـثـمــارات المصرفية وجه
السيولة المتوفرة للدخول مع
شركات عالمية متخصصة في
استثمارات متنوعة لقطاعات
ال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة وال ـع ـقــاريــة
ً
والـ ـط ــاق ــة والـ ـنـ ـق ــل ،فـ ـض ــا عــن
االستثمار في قطاع التعليم.
وكشف المخيزيم أنــه خالل
عــام  ،2018استمر قطاع إدارة
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروات ف ـ ــي إ ّعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة
اإلمكانات المتوفرة في القطاع،
ّ
ً
ً
وحقق تقدما ب ــارزا في توفيق
أوضاع محافظ العمالء ومالكي
وحدات الصناديق بما يتماشى
مع متطلبات هيئة أسواق المال
والئحتها التنفيذية.

ل ـه ــم ،سـ ــواء ع ـلــى االرض
قبل الصعود إلى الطائرة
أو مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـخ ــدم ــة
ال ـتــي تـقــدمـهــا عـلــى متن
طــائــرات ـهــا ض ـمــن طــاقــم
ذي خبرات عالية مدرب
بـ ـشـ ـك ــل ج ـ ـيـ ــد ل ـخ ــدم ــة
الركاب الكرام واالجابة
عن استفساراتهم ،فهي
تـ ـض ــع رضـ ـ ــا ال ـع ـم ــاء
ضـ ـ ـم ـ ــن أول ـ ــوي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا
وخدمتهم أحد أهداف
الشركة الرئيسية".
وتقدم بالشكر إلى بنك الكويت الوطني على
ه ــذا ال ـت ـعــاون الـ ــذي ه ــو لـيــس األول م ــن نــوعــه،
كما أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى دائما
لبحث سبل التعاون مع الجهات والمؤسسات
الحكومية ،إضافة إلى شركات القطاع الخاص،
لتبادل التعاون وتقديم أفضل الخدمات للعمالء.
الجدير بالذكر أن "الكويتية" أعلنت افتتاح
محطاتها الصيفية لعام  ،2019وهي فيينا ،ملقا،

ط ــراب ــزون ،بـ ــودروم ،ش ــرم الـشـيــخ ،اإلسـكـنــدريــة،
تـبـلـيـســي ،ن ـيــس ،حـيــث ركـ ــزت "ال ـكــوي ـت ـيــة" على
هــذه المحطات ،بحسب متابعة ودراس ــة لرغبة
المسافرين لموسم الصيف.

بعض أعضاء فريق «بيتك» التطوعي في تقديم
خدمة الضيافة

«الجزيرة» تتعاون مع «ترولي»
إلطالق متجر على رحالتها
أعلنت شركة طيران الجزيرة ،أمس ،تعاونها مع سلسلة المتاجر
الكويتية "ترولي" ،لتقديم تجربة جديدة وحصرية عبر متجر متكامل
متوفر للركاب المسافرين على متن رحالت طيران الجزيرة.
ويتوفر أكثر مــن  100منتج مختلف فــي المتجر الـجــوي ،منها
منتجات العناية الشخصية والعناية باألطفال ومنتجات الطعام
والمشروبات واأللعاب والعناية بالبشرة واإللكترونيات وغيرها.
وقــال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة روهيت راماشاندران:
"نواصل في طيران الجزيرة توفير خيارات مريحة ومناسبة لعمالئنا
لنعزز تجربة السفر التي يحظون بها على متن رحالتنا .ويسرنا
اليوم أن نتعاون مع ترولي التي تعد أكبر سلسلة متاجر في الكويت،
لتقديم مجموعة واسعة من منتجات التجزئة التي يحتاج إليها الركاب
خالل سفرهم ،وذلك من راحة مقعدهم" .وسيكون المتجر متاحا لركاب
درجة األعمال والدرجة السياحية ،عالوة على منتجات السوق الحرة.
من ناحيته ،قال المؤسس الشريك الرئيس التنفيذي لشركة ترولي
محمد بودي" :يسعدنا في ترولي أن نكون أول شركة في الشرق األوسط
تقدم مفهوما فريدا لمعنى المتجر الجوي ،إذ سنوفر فئات متعددة من
المنتجات على متن رحالت طيران الجزيرة لتمكين الركاب من شراء ما
يحتاجون إليه أثناء السفر .إنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل مع طيران
الجزيرة ألخذ كلتا العالمتين الكويتيتين إلى آفاق جديدة من التقدم".
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اجتماع «أوبك» ...غموض حول مستقبل تمديد خفض اإلنتاج
إشارات روسية متناقضة بشأن التزامها به ضمن تحالف «أوبك بلس»
رأى بعض المحللين أن مهمة
«أوبك» أصبحت أكثر صعوبة
بسبب عدم التأكد من مصير
إمدادات النفط الروسية إلى
أوروبا عبر خط أنابيب دروغبا،
ميل للهبوط
لكن في الوقت نفسه وخالل
نهاية الشهر الماضي ،قال
م ــع ذلـ ــك ك ـل ــه ،فـ ــإن ال ـت ـســاؤل
ً
بوتين إنه يأمل أال يخلف
األك ـب ــر ه ـنــا أي ـض ــا م ـف ــاده أنـنــا
ن ـجــد أس ـع ــار ال ـن ـفــط تـمـيــل إلــى
بموجب
السعوديون وعودهم ً
الـهـبــوط نــوعــا مــا بشكل يومي
ً
اتفاق «أوبك بلس» ،مضيفا
تحت أسعار  70دوالرا للبرميل،
العرض والطلب
أن أي طرف لم يبد استعداده
وبالنظر إلى تلك األحــداث فمن
لعل مــن الطبيعي أن تعكس الطبيعي أن تشهد أسعار النفط
لالنسحاب من هذا االتفاق.

السوق النفطي
ً
سيشهد إما هبوطا
ً
كبيرا في الطلب
ً
ً
أو ارتفاعا كبيرا
في المعروض بسبب
الحرب التجارية

بـ ــا شـ ــك ي ـك ـت ـن ــف ال ـم ــرح ـل ــة
الـحــالـيــة ال ـتــي تـمــر بـهــا أس ــواق
ال ـن ـفــط ال ـعــال ـم ـيــة درج ـ ــة عــالـيــة
مـ ــن الـ ـغـ ـم ــوض ب ـس ـب ــب األمـ ـ ــور
ً
االق ـت ـصــاديــة ال ـمـتــأزمــة أحـيــانــا
فــي بـعــض الـب ـلــدان ،إضــافــة إلــى
ال ـحــروب الـتـجــاريــة ،بــالـتــالــي ال
تــأتــي مـعـظــم تــوق ـعــات الـخـبــراء
المتخصصين بالنفط بالدقة
ال ـم ـع ـهــودة ،كـمــا لــم تـعــد لديهم
الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـت ـن ـب ــؤ ب ــات ـج ــاه
أسعار النفط.

ب ـس ـبــب ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـس ـي ـئ ــة الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا ال ـتــي
ت ـم ــر بـ ـه ــا ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
لـ ــدى ف ـن ــزوي ــا أك ـب ــر احـتـيــاطــي
ن ـف ــط م ــؤك ــد ف ــي ال ـع ــال ــم حـســب
اإلحصائيات.

أس ـعــار الـنـفــط تـغـيــرات الـعــرض
ً
وال ـ ـط ـ ـلـ ــب ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ع ـن ــدم ــا
يكون هناك تهديد كبير يمس
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ،وي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى ش ــح
اإلمــدادات ،والمقصود هنا منع
إي ــران مــن تـصــديــر نفطها؛ لكن
هذا األمر لم يسهم من قريب أو
بعيد في تغيير وضع األسعار
العالمية للخام ،بل هناك تأرجح
ً
ف ــي األس ـع ــار يـمـيــل قـلـيــا نحو
االنـخـفــاض على الــرغــم مــن بدء
تنفيذ العقوبات األميركية على
طـ ـه ــران ،وم ـن ـع ـهــا م ــن تـصــديــر
نفطها.
واإلشكالية الكبرى هنا بعد
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض بـ ـع ــض األس ـ ـبـ ــاب
ال ـتــي م ــن الـ ـض ــروري أن تــرتـفــع
عقبها أسعار النفط ،تدور حول
ال ـم ـخ ــاوف م ــن ان ـق ـط ــاع الـنـفــط
الليبي جــراء المعارك الضارية
ً
القائمة هناك حاليا في محيط
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـي ـب ـيــة ط ــراب ـل ــس،
إض ــاف ــة إل ــى مــواج ـهــة محتملة
مــع إي ــران إذا لــم تنصع لتنفيذ
ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـفــروضــة عـلـيـهــا،
ك ـ ــذل ـ ــك تـ ـ ـع ـ ــرض نـ ـ ــاقـ ـ ــات ن ـفــط
سـعــوديــة لهجمات فــي مضيق
هرمز ،وفوق هذا كله فإن النفط
الـفـنــزويـلــي فــي تــراجــع مستمر

ارتفاعات مطردة من الممكن أن
تتخطى الـ  100دوالر للبرميل.
و لـعــل بـعــض المتخصصين
يرون أن السوق النفطي العالمي
ً
ً
سيشهد إمــا هـبــوطــا كـبـيــرا في
ً
ً
ال ـط ـلــب أو ارتـ ـف ــاع ــا ك ـب ـي ــرا في
الـمـعــروض مــع ترجيح العامل
األول بسبب ال ـحــرب الـتـجــاريــة
المستعرة بين الواليات المتحدة
األميركية والصين ،والمتوقع أن
ً
تؤثر في الطلب نظرا إلــى تاثر
االقتصاد الصيني ،إذ تعد بكين
أكبر مستورد للنفط في العالم.

إشارات روسية
ومـ ـن ــذ أي ـ ـ ـ ــام ،وقـ ـب ــل ان ـع ـق ــاد
اجتماع منظمة الدول المصدرة
لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول "أوب ـ ـ ـ ـ ــك" وح ـل ـف ــائ ـه ــا
ال ـمــزمــع يــومــي  25و 26يونيو
الـجــاري لمناقشة اتفاق خفض
اإلن ـ ـت ـ ــاج ومـ ـ ــا إذا كـ ـ ــان سـيـتــم
تـمــديــده أو االك ـت ـفــاء بـمــا حققه
االتفاق ،فإن روسيا بدأت إرسال
إشـ ــارات متناقضة بـشــأن مــدى
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار فــي
المشاركة في هذه االتفاقية من
عدمها.
بيد أن تذبذب المواقف ال يعد

باألمر الجديد بالنسبة روسيا،
ً
إذ تراجعت سابقا عــن دعــم كل
صفقات اإلنتاج مع "أوبك" التي
تهدف للتحكم في إمدادات النفط
الـعــالـمـيــة وأسـ ـع ــار ال ـن ـفــط منذ
بداية يناير .2017
فــي هــذا الـصــدد سلط تقرير
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــع "أويـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ــراي ـ ــس"
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ع ــدم
وضوح الموقف الروسي بشأن
ص ـف ـق ــة "أوبـ ـ ـ ــك ب ـل ــس (أي بـيــن
الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي الـمـنـظـمــة
ومن خارجها)" المتعلقة بخفض
اإلنتاج.
وأفـ ـ ـ ــاد ال ـت ـق ــري ــر ب ــأن ــه خ ــال
االجتماع الذي ُ ُعقد في ديسمبر
 ،2018وحينما أبــرمــت اتفاقية
خ ـفــض إن ـت ــاج ال ـن ـفــط الـحــالـيــة،
حاول الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،على لسان وزير الطاقة
ألـ ـكـ ـس ــان ــدر نـ ــوفـ ــاك ،إق ـ ـنـ ــاع كــل
م ــن وزيـ ــري ال ـس ـعــوديــة وإيـ ــران
ب ــالـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت
ل ـم ـص ـل ـح ــة ه ـ ـ ــذا االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ،ألن
"أوب ـ ـ ــك" ت ـح ـتــاج إلـ ــى الـح ـصــول
على اإلجـمــاع لتمرير مثل هذه
القرارات.
ومـ ـ ـ ــع اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب م ـ ــوع ـ ــد ع ـقــد
اجتماع لمراجعة هذا االتفاق 25
و 26الجاري ،تبدو هناك إشارات
روس ـي ــة مـتـنــاقـضــة ب ـشــأن مــدى
التزامها بهذه الصفقة.

ٍّ
تحد كبير

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ال ي ـع ـنــي ه ــذا
األمــر أن أعـضــاء منظمة "أوبــك"
ال ي ــرس ـل ــون بـ ــدورهـ ــم إش ـ ــارات
تـتـســم بــال ـغ ـمــوض ،إذ إن ق ــرار
الواليات المتحدة القاضي بعدم
تجديد إعـفــاء ال ــدول المشترية
للنفط اإلي ــران ــي مــن الـعـقــوبــات
ً
ً
مثل تـحـ ّـديــا كـبـيــرا أم ــام كــل من
المنظمة وسوق النفط العالمي
لفهم هذه الخطوة.

ً
وعموما ،فإن ذلك األمر يتعلق
بتداعيات القيود المفروضة على
إيران بحلول موعد اجتماع شهر
يــون ـيــو الـ ـج ــاري وال ـف ـت ــرة الـتــي
تليه ،إلى جانب حجم اإلمدادات
التي ينبغي على الدول األعضاء
ف ــي "أوبـ ـ ـ ــك" ض ـخ ـهــا -ال سـيـمــا
تـلــك ال ـتــي تتمتع ب ـقــدرة إنـتــاج
احتياطية على غرار السعودية
واإلم ــارات -لسد النقص الناتج
عن منع إيران من تزويد السوق
بالنفط.
أم ــا ال ـس ـعــوديــة فــأعــربــت في
اكثر من مناسبة عن استعدادها
تلبية متطلبات السوق من أجل
"ضمان استقراره" ،لكنها أكدت
م ــن جــديــد أن ـهــا ل ــن تـتـســرع في
ات ـخــاذ مـثــل ه ــذا ال ـقــرار وزي ــادة
إنتاجها من النفط حتى تتوفر
الظروف المالئمة لذلك.

مهمة صعبة
ورأى بعض المحللين أن

مـهـمــة "أوب ـ ــك" أصـبـحــت أكثر
صـعــوبــة بـسـبــب ع ــدم الـتــأكــد
م ــن م ـص ـيــر إم ـ ـ ـ ــدادات الـنـفــط
ال ــروسـ ـي ــة إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا عـبــر
خط أنابيب دروغبا ،لكن في
ال ــوق ــت نـفـســه وخ ـ ــال نـهــايــة
الشهر الماضي ،قال بوتين إنه
يــأ مــل أال يخلف السعوديون
وعودهم بموجب اتفاق "أوبك
ً
بلس" ،مضيفا أن أي طرف لم
يبد استعداده لالنسحاب من
هذا االتفاق.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار تـ ـب ــذل
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ق ـ ـ ـصـ ـ ــارى ج ـه ــده ــا
لخفض إنتاجها من النفط إلى
ال ـحــد الـمـتـفــق عـلـيــه بموجب
هذا االتفاق ،في حين ترفض
شـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـفـ ــط الـ ــروس ـ ـيـ ــة
خـ ـفـ ـض ــه ألن صـ ـفـ ـق ــة "أوب ـ ـ ــك
بلس" تتدخل في خطط نمو
ً
اإلنـ ـت ــاج ،ع ـل ـمــا أن ال ـشــركــات
الروسية تستفيد من ارتفاع
ً
إنتاج النفط ،خصوصا أنها
ل ـي ـس ــت فـ ــي ح ــاج ــة إل ـ ــى رف ــع

المخاوف بشأن الحروب التجارية تضغط على النفط
انخفضت أسعار النفط بنحو  1في المئة
أمس ،لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد
عـلــى  3فــي الـمـئــة مـنــذ ي ــوم الـجـمـعــة ،حين
انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة
شهرية في  6أشهر ،في ظل ركــود الطلب،
وفي الوقت الذي تغذي الحروب التجارية
المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
و ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة  06:59ب ـت ــو ق ـي ــت
غرينتش ،بلغت العقود اآلجلة لخام القياس
العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 61.28
دوالرا للبرميل ،بانخفاض  71سنتا أو 1.1
في المئة ،مقارنة بسعر إغالق الجمعة.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األميركي  53.09دوالرا للبرميل،
منخفضة  41سنتا أو  0.8في المئة ،مقارنة
بسعر التسوية السابقة.
وتأتي االنخفاضات بعد تراجع السعر
م ــا يــزيــد ع ـلــى  3ف ــي ال ـم ـئــة ي ــوم الـجـمـعــة،
ليصبح مــايــو أس ــوأ شـهــر للعقود اآلجـلــة
للخام منذ نوفمبر الماضي.
وق ــال محلل االسـتـثـمــار ل ــدى "ريفكين"
لـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة م ـي ـث ــون ف ــرن ــان ــدو ،فــي
مـ ــذكـ ــرة" ،أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ت ـن ـخ ـفــض بـفـعــل
توترات تجارية جديدة بعد أن أثار الرئيس

األميركي دونــالــد ترامب تــوتــرات التجارة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ع ـب ــر ال ـت ـه ــدي ــد بـ ـف ــرض رسـ ــوم
جمركية على المكسيك ،إحدى أكبر الشركاء
التجاريين للواليات المتحدة ومورد كبير
للنفط الخام".
وف ــي تـحــرك تـقـلـيــدي ل ــأس ــواق المالية
خالل أوقات الضبابية ،ارتفع الذهب اليوم
ألع ـلــى مـسـتــويــاتــه ف ــي أك ـثــر م ــن شـهــريــن،
في الوقت الذي باع المستثمرون األصول
ال ـعــال ـيــة ال ـم ـخــاطــر م ـثــل ال ـن ـفــط ووض ـعــوا
أموالهم في األصول التي تعتبر مالذا آمنا
مثل المعدن النفيس.
وق ــال بـنــك بــاركـلـيــز ،فــي مــذكــرة نـشــرت
الـجـمـعــة ،إن اسـتـهــاك ال ــوالي ــات المتحدة
مــن النفط فــي م ــارس "انـخـفــض على نحو
كـبـيــر ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي ل ـل ـمــرة األول ــى
منذ سبتمبر  ،2017إذ هبط الطلب على
البترول نحو  370ألف برميل يوميا على
أساس سنوي".
وذكـ ــر وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ـس ـعــودي خــالــد
ال ـف ــال ــح أن هـ ـن ــاك إج ـم ــاع ــا ن ــاش ـئ ــا بـيــن
مـجـمــوعــة أوب ـ ــك +عـلــى مــواص ـلــة عملها
صوب تحقيق استقرار السوق في النصف
الثاني من العام ،وفقا لما نقلته صحيفة

عرب نيوز المملوكة للسعودية عنه أمس.
وقال مصدر بقطاع النفط السعودي إن
المملكة ضخت  9.65ماليين برميل يوميا
م ــن ال ـن ـف ــط ،لـتـخـفــض اإلنـ ـت ــاج بــأك ـثــر من
المستهدف ،بموجب اتفاق عالمي لتقليص
إمدادات النفط.
وم ـس ـت ــوى اإلنـ ـت ــاج ال ـم ـس ـت ـهــدف ألكـبــر
م ـصــدر فــي ال ـعــالــم للنفط بـمــوجــب اتـفــاق
تقوده "أوبك" لخفض اإلمدادات يبلغ 10.3
ماليين برميل يوميا.
وت ـظ ـهــر ب ـيــانــات «أوبـ ـ ــك» أن الـمـسـتــوى
المستهدف إلنتاج السعودية ،أكبر مصدر
في العالم للخام ،بموجب اتفاق إمــدادات
أوبـ ــك 10.3 +مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا .وفــي
أبريل ،أنتجت البالد  9.742ماليين برميل
يوميا ،ويحل أجل اتفاق خفض اإلنتاج في
نهاية يونيو.
ونقلت «عرب نيوز» عن الفالح« :سنفعل
م ــا ه ــو ضـ ـ ــروري ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى اس ـت ـقــرار
السوق بعد يونيو .بالنسبة لي يعني هذا
خفض المخزونات من مستوياتها الحالية
المرتفعة».
وأظ ـه ــرت ب ـيــانــات م ــن إدارة مـعـلــومــات
الـ ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـخ ـم ـي ــس ان ـخ ـفــاض

مخزونات النفط األميركية بأقل من المتوقع
األسبوع الماضي .والمخزونات قرب أعلى
مستوياتها مـنــذ يــو لـيــو  ،2017ومرتفعة
نحو في المئة عن متوسط  5سنوات.
وم ــن ال ـع ــوام ــل ،ال ـتــي ت ـغــذي مـعـنــويــات
هبوط السوق ،انخراط الواليات المتحدة
والـصـيــن ،أكـبــر اقتصادين فــي الـعــالــم ،في
حرب تجارية أثارت مخاوف بشأن تباطؤ
اقتصادي عالمي ،وهو ما ضغط بدوره على
الطلب على النفط.
لكن في الوقت نفسه ،تقلص العقوبات
األم ـيــرك ـي ــة ع ـلــى ف ـن ــزوي ــا وإيـ ـ ـ ــران ،وهـمــا
عضوان في أوبك ،صادراتهما النفطية.
وقــال الفالح« :تصاعد الـنــزاع التجاري
والقيود المحتملة سيكون لهما بالتأكيد
أثــر سلبي على االقـتـصــاد العالمي ونمو
الطلب على النفط ،لكن اتجاه المفاوضات
(ب ـي ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـصـ ـي ــن) مــن
الصعب التنبؤ به».
وأردف« :تلك المستويات مــن (التقلب)
غـ ـي ــر م ـ ـب ـ ــررة كـ ـلـ ـي ــا ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء الـ ـع ــوام ــل
األساسية الحالية للسوق ،التي تظل جيدة،
والمستويات المرتفعة من التزام منتجي
أوبك.»+

أسـعــار النفط كما الـحــال مع
ال ـس ـعــوديــة ،لـتـحـقـيــق ت ــوازن
ميزانيتها.

الشركات الروسية
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـف ــادة
روس ـ ـي ـ ــا م ـ ــن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أسـ ـع ــار
النفط بسبب فــرض قيود على
عملية اإلن ـت ــاج الـتــي فرضتها
"أوبـ ـ ـ ـ ــك" ،ف ـ ــإن ارت ـ ـفـ ــاع اإلنـ ـت ــاج
ً
ً
ُيـعـتـبــر ع ــام ــا مـهـمــا بالنسبة
للشركات الروسية ،التي تسعى
إلى تطوير حقول نفط جديدة
وتعويض انخفاض اإلنتاج في
ّ
ا لـحـقــول المستغلة فــي منطقة
األورال وغربي سيبيريا.
ويرى بعض المراقبين أن من
المحتمل أال تكشف روسيا عن
موقفها مــن صفقة "أوب ــك" إلى
ح ـيــن االج ـت ـم ــاع ال ـم ـقــرر عـقــده
ً
ق ــريـ ـب ــا ب ـي ــن دول ـ ـهـ ــا األعـ ـض ــاء
وحلفائها ،لكن من المرجح أن
تقرر روسيا هذه المرة أن الوقت

ق ــد حـ ــان ل ـل ـس ـعــي إلـ ــى تـطــويــر
ح ـقــول ن ـفــط ج ــدي ــدة والـتـخـلــي
عن االتفاق.
ويرجح بعض الخبراء وجود
تـبــايــن فــي وج ـهــات الـنـظــر بين
الـسـعــوديــة وروس ـي ــا ،إذ تميل
الـ ــريـ ــاض إلـ ــى خ ـف ــض اإلن ـت ــاج
مــن أج ــل مـنــع تــراكــم الـنـفــط في
ال ـ ـم ـ ـخـ ــزونـ ــات ،فـ ــي ح ـي ــن ت ــرى
مـ ــوس ـ ـكـ ــو أن ع ـ ـلـ ــى ال ـج ـم ـي ــع
مــراعــاة االنقطاعات من "أوبــك"
وتعويضها.
ول ـ ـعـ ــل "أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك" ت ـب ـح ــث عــن
أسـعــار نفط تــائــم ميزانيتها،
فيما يـبــدو أن روس ـيــا سعيدة
ب ــاألسـ ـع ــار ال ـح ــال ـي ــة ت ـح ــت 70
ً
دوالرا.
مـ ــا ي ـه ــم اآلن هـ ــو أن يـفـهــم
الجميع أن الطلب على النفط
مهدد هذا العام ،وأسعار النفط
ً
ع ـنــد  80دوالرا ف ـمــا ف ـ ــوق ،لن
تساعده على التعافي ،لــذا من
المهم أن يحافظ المنتجون على
ً
حزمة بين  60إلى  70دوالرا.

سلة ً«أوبك» تتراجع إلى 64.15
دوالرا للبرميل
أعلنت منظمة ال ــدول الـمـصــدرة للنفط
(أوبك) أمس أن سعر سلة خاماتها تراجع
الجمعة الـمــاضــي  2.95دوالر ليصل إلــى
 64.15دوالرا للبرميل ،مقابل  67.10دوالرا
الخميس الماضي.
وذكرت نشرة وكالة أنباء أوبك ان المعدل
الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر مايو
الماضي بلغ  69.67دوالرا للبرميل ،مقابل
 70.78دوالرا في أبريل ،األمــر الــذي يشير
ال ــى أن سـعــر الـسـلــة بـلــغ مـنــذ بــدايــة الـعــام
ال ـجــاري وحـتــى نهاية االس ـبــوع الماضي
 64.15دوالرا للبرميل ،مبينة ان المعدل
السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل
 52.43دوالرا للبرميل.
وت ـض ــم س ـلــة أوب ـ ــك ،ال ـت ــي ت ـعــد مــرجـعــا
ف ــي مـسـتــوى سـيــاســة اإلنـ ـت ــاج 14 ،نــوعــا،
بينها خام صحارى الجزائري ،واإليراني
الـ ـثـ ـقـ ـي ــل ،وال ـ ـب ـ ـص ـ ــارة ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،وخ ـ ــام
التصدير الكويتي ،وخــام الـســدر الليبي،
وخ ــام بــونــي الـنـيـجـيــري ،وال ـخــام العربي

الـخـفـيــف ال ـس ـعــودي ،وال ـخ ــام الـفـنــزويـلــي،
وجيراسول االنغولي ،واورينت االكوادوري،
وزافيروغينيا االستوائية ،ورابي الخفيف
الغابوني ،وخام جينو الكونغولي ،وخام
مربان اإلماراتي.
يــذكــر أن اتـفــاقــا مبرما بين وزراء نفط
أوب ـ ــك ومـنـتـجـيــن مـسـتـقـلـيــن ي ـق ـضــي بــأن
تخفض المنظمة انتاجها بواقع  800ألف
بــرمـيــل يــوم ـيــا ،أي بـنـسـبــة  2.5ف ــي المئة
من انتاج كل دولة عضو ،كما يقضي بأن
تقلص الدول الـ 11من خارج أوبك مستويات
انتاجها بواقع  400الف برميل يوميا ،أي
بنسبة  2في المئة من انتاج كل منها.
ومــن الـمـقــرر أن يعقد وزراء نفط أوبــك
ونظراؤهم من المنتجين المستقلين ،وعلى
رأسهم روسيا ،اجتماعا وزاريــا يومي 25
و 26ال ـج ــاري ،فــي مـقــر الـمـنـظـمــة بفيينا،
لتقييم تطورات السوق النفطي العالمي،
وم ــدى الـحــاجــة ال ــى اج ــراء تـعــديــات على
مستويات االنتاج.

هبوط أسعار النفط في بداية موسم القيادة بأميركا
●

ظافر قطمة

عقب الـهـبــوط ال ــذي شهدته أسعار
النفط األسبوع الماضي ،في أكبر تراجع
يومي هــذا العام ،ارتفعت األسعار من
جــديــد ف ــي الـنـصــف األول م ــن أسـبــوع
الـ ـت ــداول فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة التي
خ ــرج ــت مـ ــن ع ـط ـلــة ن ـه ــاي ــة األسـ ـب ــوع
ال ـطــوي ـلــة ب ــأن ـب ــاء ع ــن زيـ ـ ــادة حصص
شــركــات التكرير وال ـمــواصــات فــي آن
ً
معا.
ومــع استعداد المصافي األميركية
لموسم الـقـيــادة الصيفي كــان التأثير
السلبي إلغ ــاق الـمـصــافــي عـلــى طــول
نهري المسيسيبي وأركنساس عالية
ً
تماما ،وبالمثل تستعر الحرب التجارية
بين الواليات المتحدة والصين في حين
خفض
تشير الـتــوقـعــات إل ــى احـتـمــال
ٍ
ً
جديد في إنتاج "أوبك" مستقبال.
ً
واألسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي أيـ ـض ــا ،قــالــت
الصين إنها سوف تستخدم الضغوط
على الواليات المتحدة في مجال معادن
األرض الثمينة النادرة ،مما أفضى إلى
وض ــع خ ــام بــرنــت الـعــالـمــي فــي خندق

ً
الدفاع إذ بلغ  67 – 66.8دوالرا للبرميل،
في حين تم تداول نفط تكساس الوسيط
ً
عند حوالي  57دوالرا للبرميل وكانت
أب ـ ــرز ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي ش ـهــدهــا الـقـطــاع
ال ـن ـف ـط ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي هـ ــي مـ ـس ــاع ــدات
حكومية من كوريا الجنوبية لمشترين
من خارج الشرق األوسط.
إل ــى ذلـ ــك ،قـ ــررت ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
تمديد إعفاء الشحن للمصافي المحلية
حتى عــام  2021في خطوة تبرز رغبة
سيؤول في عزل شركاتها عن العقوبات
ال ـتــي تـفـضــي إل ــى خـســائــر ،وق ــد بــدأت
فترة السماح على شكل وسيلة إلبعاد
اعتمادها على نفط الشرق األوسط الذي
ً
ارتفع سعره إلى ما بين  85 – 80دوالرا
قبل عدة سنوات.
وف ــي ش ـهــري يـنــايــر ومـ ــارس 2019
انخفضت مستوردات كوريا الجنوبية
من الشرق األوســط الى  72.5في المئة
ويتوقع أن تنخفض أكثر بعد أن توقفت
عن شراء النفط اإليراني.
واإلمـ ـ ــدادات مــن ال ــوالي ــات المتحدة
التي كان يعتقد أنها سوف تحل محل
نفط الشرق األوســط بلغت  0.325ألف

ً
برميل يوميا في يناير – مايو  2019أي
بزيادة بلغت  4أضعاف عن الربع األول
من العام الماضي.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ذك ـ ــرت أوسـ ــاط
نفطية أن شــركــة ت ــوت ــال الفرنسية
تسعى للحصول على حصة ثالثة من

نفط كازاخستان ،وبعد عدة أسابيع
قـلـيـلــة أعـقـبــت الـ ـت ــزام شــركــة تــوتــال
النفطية الفرنسية بشراء ما قيمته
 8.8مليارات دوالر من النفط اإلفريقي
من أوكسيدنتال بتروليوم ،يقال إن
ت ــوت ــال تـسـعــى إل ــى حـصــة ف ــي نفط

كازاخستان في المستقبل القريب.
وبحسب مصادر وكالة "رويترز"،
ف ــإن ش ــرك ــة ت ــوت ــال ت ـن ــوي ب ـيــع ثلث
ح ـص ـت ـهــا ال ـب ــال ـغ ــة  16.8ف ــي الـمـئــة
فــي شــركــة "إن ســي أو ســي "NCOC
الكازاخستانية بهدف السيطرة على

ما ال يقل عن  3مليارات دوالر ،ويالئم
ذلــك بشكل نموذجي غــايــة الرئيس
التنفيذي لشركة توتال لجعل الشركة
ً
مربحة حتى في حال الركود ،ونظرا
لـلـتـعـقـيــدات الـعـمـلـيــة ال ـمــرك ـبــة ،فــإن
المشروع األكثر تكلفة على صعيد

األفشور النفطي قد كلف حوالي 50
مليار دوالر.
وقد بلغ متوسط إنتاج كازاخستان
ً
 313ألف برميل يوميا في الربع األول
مــن الـعــام الحالي ،فــي حين ينبغي أن
يصل فــي النصف الثاني إلــى حوالي
ً
 340أـلف برميل يوميا.
وتتوقع شركة التشغيل  NCOCبلوغ
حقل كــازاخـسـتــان مرحلة إنـتــاج تقدر
ً
ب ـحــوالــي  370أل ــف بــرمـيــل يــوم ـيــا في
النصف الثاني من هذه السنة.
إلـ ــى ذلـ ــك ت ـش ـيــر ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
الـمـصــافــي الـيــابــانـيــة تـعـتــزم تسجيل
أرقام قياسية عبر مشتريات نفطية من
اإلكوادور بعد أن اشترت ما ال يقل عن
 2.7مليون برميل من خام نابو في شهر
مايو الماضي.
وفـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــرض مـ ــؤقـ ــت ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
استبدال النفط اإليراني وجدت شووا
شيل وفوجي أويــل أن استبدال النفط
اإلي ــران ــي الثقيل مــائــم فــي نـفــط نابو
اإلك ــوادوري الــذي هو أثقل بشكل بارز
وأق ـ ــل نـسـبــة م ــن ال ـك ـبــريــت م ــن الـنـفــط
اإليراني.
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مع مخاطر العقوبات األميركية عليها
أظهر إفصاح لمشتر أن هواوي تكنولوجيز تخطط
لبيع أنشطة كابالت االتصاالت البحرية ،في أول بيع
كبير ألصول لها منذ أن صعدت الواليات المتحدة
االتهامات للشركة الصينية بأنها أداة تجسس.
وذك ــرت «هـنــغ تــونــغ أوبـتـيــك إلكتريك ك ــو» ،وهي
شركة لمنتجات شبكات االتصاالت البصرية ،ومقرها
إقليم جيانغسو ،في إشعار لبورصة شنغهاي ،أنها

وقـعــت خـطــاب نــوايــا مــع «هـ ــواوي تــك انفستمنت»،
الـتــابـعــة ل ـه ــواوي تكنولوجيز فــي  31مــايــو لـشــراء
حصتها الـبــالـغــة  51فــي الـمـئــة فــي هـ ــواوي مــاريــن
سيستمز نقدا ومن خالل إصدار أسهم.
ولم يكشف اإلفصاح عن قيمة الصفقة.
ورفضت هواوي تكنولوجيز التعليق على الفور
لـ«رويترز» حين اتصلت بها ،وتأتي الصفقة المحتملة

فيما يتعرض نشاط الشركة الرئيسي ،وهو إنتاج
وبيع معدات شبكات االتصاالت والهواتف الذكية،
لتدقيق عالمي شديد ،فيما تسعى الواليات المتحدة
إلقناع حلفاء بأن منتجات هواوي تمثل خطرا أمنيا.
وقــالــت «هـ ـ ــواوي» إن ـهــا لــن ت ـت ـعــاون مــع أي طلب
للحكومة الصينية للوصول إلــى أنظمتها ألهــداف
مخابراتية ،ولكن وزارة التجارة االميركية فرضت

الشهر الماضي حظرا تجاريا يهدد بعرقلة سلسلة
التوريد الخاصة بالشركة على نحو كبير.
وفي مارس ،ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال
عــن مسؤولين أمنيين أميركيين قولهم إن الخطر
األمني المشتبه به يمتد إلى الكابالت البحرية التي
مدتها هواوي مارين .والكابالت البحرية هي العمود
الفقري التصاالت االنترنت العالمية.

ويـظـهــر مــوقــع هـ ــواوي مــاريــن عـلــى اإلن ـتــرنــت أن
الشركة شاركت في  90مشروعا حول العالم ،ومدت
كابالت لمسافة  50361كيلومترا ،من بينها خط طوله
 6000كيلومتر يربط بين افريقيا وأميركا الشمالية
ألول مرة في سبتمبر الماضي.
(هونغ كونغ  -رويترز)
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حصلت األديبة الجزائرية
نادية بوخالط على
العديد من الجوائز
والتكريمات ،هنا لقاء
معها.
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ترى الفنانة روال حمادة
أن المرأة حينما َ
كتبت
السيناريو أصبحت
المواضيع أعمق.

١٦
مسك وعنبر

لم يؤطر الفنان أحمد
زكي نفسه في أدوار
رتيبة فبحث عن تقديم
أعمال مختلفة عن
السائد.

٢١

جاءت الكلمة العليا في
سباق دراما رمضان
هذا العام بحس نسائي
َ
لمؤلفات أثبتن حضورهن
في الوسط الفني.

الصبان تختار أزياء عيد الفطر ضمن
تصاميم دور الموضة العالمية
تدخل دور األزياء العالمية والموضة في فترة الصيف
صــراعــا شــرســا لتقديم أفـضــل مــا يحيكونه مــن فساتين
وم ــودي ــات وص ــرع ــات وتـقـلـيـعــات مـتـنــوعــة ،الستقطاب
العنصر السينمائي أوال من النجمات والممثالت وغيرهن،
إضافة إلى مشاهير المجتمع من النساء.
ولــم تنس هــذه ال ــدور الـمـنــاسـبــات ،ومنها عيد الفطر
السعيد ،لتقديم مــا تتمناه الـسـيــدات مــن الـمــوضــة ،فمع
حلول العيد تبحث النساء عن إطــاالت مشرقة تناسب
أجواء هذا الفصل ،وتعتمد على لمسات مزخرفة ،وخلطات
لونية مبتكرة ،وخــامــات أنثوية مثل الدانتيل والحرير
واألقمشة القطنية المطبعة.
وقــدمــت مـجـمــوعــات "رحـ ــات  "2020م ــودي ــات كثيرة
ساعدت في تنشيط دور األزياء العالمية.
ومن المصممات العربيات رؤى الصبان ،التي اختارت
فستانا مميزا مثاليا لمناسبات عيد الفطر ،باللون األزرق
السماوي الهادئ ،وتصميمه محتشم ومميز في الوقت
ذاته ،فمن جهة له كم متوسط الطول ومن الجهة الثانية
له كم طويل يصل حد األرض ،مزينا على الخصر بحزام
قماشي باللون األزرق الداكن على شكل شريطة ،وقد أكملت
اللوك بأقراط ناعمة وصندل بكعب عال باللون البيج.

مجموعة إطالالت
وقدمت دار " "Lela Roseاألميركية مجموعة من اإلطالالت
الصيفية المشرقة ،التي تميزت باستعمال خامات راقية
وقصات مبتكرة ،حيث تحبذ السيدات اختيار ثــوب من
الدانتيل العتماده في إطاللة العيد ،واستخدام "الكاب"
إلضفاء لمسات عصرية على الزي.

وجمعت دار " "Emilio Pucciاإليطالية بين األلوان
المتناقضة ،وأب ــرزه ــا الـبــرتـقــالــي ال ـقــوي والــزهــري
الفاتح ،واعتمدت أيضا على الطبعات األيقونية
للدار ،وعلى تنفيذ أزيائها بخامة الحرير التي
تضيف مزيدا من القي على اإلطالالت.
كما استوحت عالمة " "Just Cavalliاإليطالية
ب ـعــض أزي ــائ ـه ــا م ــن طـ ــراز ال ـع ـبــايــة الـشــرقـيــة،
واسـتـعــانــت بــانـسـيــابـيــة ال ـحــريــر ،ال ــذي تزين
ب ــاألل ــوان الـصـيـفـيــة وال ـط ـب ـعــات ال ـمــزرك ـشــة،
إلضفاء لمسات مترفة على أزيائها.
وتميزت مجموعة دار ""Oscar de la Renta
بغناها باألفكار العصرية والمتنوعة على
السواء ،ونسقت األثواب الصيفية المطبعة مع
سترة "الباليزر" ،كما قدمت األثواب الطويلة
الـمـكـســرة ،واألزي ـ ــاء ال ـتــي جـمـعــت فــي الطلة
الواحدة بين التصميم "الكاجوال" واللمسات
الكالسيكية التي أغناها التطريز.
وتجلت األناقة العصرية في أزياء "Tanya
 "Talorمن خالل الطبعات األنثوية العصرية
وط ـب ـعــة األزه ـ ـ ــار ال ـنــاع ـمــة وال ـم ـل ــون ــة تــزيــن
"ج ــامـ ـبـ ـس ــوت" ذات ت ـص ـم ـيــم م ــري ــح وأن ـي ــق
واس ـت ـع ـمــال ال ـت ـنــاقــض ال ـل ــون ــي ب ـيــن الـ ــوردي
واألحمر في عدة أزياء صيفية مشرقة.
و ج ـم ـعــت دار " "Valentinoاإل ي ـطــا ل ـيــة بين
الـخـطــوط والطبعات بــأسـلــوب متجدد وأنـيــق،
وقد استعانت بخامة الحرير لتنفيذ أزياء فاخرة
تميزت بخلطاتها اللونية الجريئة والمبتكرة.
رؤى الصبان

«غودزيال» يتربع على شباك التذاكر في أميركا الشمالية
ملصق فيلم «غودزيال»

تربع فيلم "غودزيال :كينغ أوف ذي منسترز"،
إنتاج "وورن ــر ب ــراذرز" ،على شباك التذاكر في
أم ـيــركــا ال ـش ـمــال ـيــة ،م ــع ب ــدء ع ــرض ــه ف ــي عطلة
نهاية األسبوع ،حسبما ذكرت شركة "اكزبيتر
ريليشنز" المتخصصة.
وحقق الفيلم إيرادات قدرها  49مليون دوالر،
إال أن بعض المحللين اعتبروا أن أداء الفيلم أتى
مخيبا للتوقعات ،إذ إن إيراداته في األيام الثالثة
لعطلة نهاية األسبوع كانت أقل بكثير من الجزء
السابق لهذه السلسة في عام  ،2014والذي حقق
 93مليونا ،وبلغت كلفة الفيلم  200مليون.
وت ــراج ــع إل ــى ال ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة فـيـلــم "ع ــاء
ال ــدي ــن" ،إن ـتــاج "دي ــزن ــي" ،بـعــدمــا ك ــان متصدرا
األسبوع الماضي ،حاصدا  42.3مليونا ،وهو
مــن إخ ــراج غــاي ريتشي ،وبطولة ويــل سميث
في دور الجني.
وحــل في المرتبة الثالثة فيلم "روكيتمان"،

إن ـ ـتـ ــاج "بـ ـ ــارامـ ـ ــاونـ ـ ــت" ،حـ ـ ــول حـ ـي ــاة ال ـم ـغ ـنــي
البريطاني إلتون جون ،وحقق إيرادات قدرها 25
مليون دوالر ،وكانت المرتبة الرابعة من نصيب
فيلم التشويق النفسي "ما" ،محققا  18.3مليونا
مع بــدء عرضه ،وكلف الفيلم ،الــذي تــؤدي دور
البطولة فيه أوكتافيا سبنسر 5 ،ماليين فقط.
واحتل المركز الخامس فيلم الحركة "جون
ويك :تشابتر  3بارابيلوم" مع  11.1مليون دوالر،
بطولة كيانو ريفز.
وفـيـمــا يــأتــي األف ــام المتبقية فــي تصنيف
أفضل عشرة أعمال:
" - 6أفنجرز :أندغايم" ( 7.8ماليين).
" - 7بــوك ـي ـمــون :ديـتـكـتـيــف بـيـكــاتـشــو" (6.7
ماليين).
" - 8بوكسمارت" ( 3.3ماليين).
" - 9برايتبورن" ( 2.3مليون).
" - 10ذي هاسل" ( 1.3مليون).

نجوم السينما واإلعالم كتبوا وصوروا
ً
حروبا في مسيرتهم

إرنست همنغواي

كلوي كارداشيان

تايلور سويفت

أديل

ً
أغان في ألبوم سويفت أديل ستحيي حفال
كارداشيان :سكوت من
ٍ
ً
المقربين في عائلتي تحمل رسائل سياسية ضخما في جدة
اعتبرت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أن
نشرها صورة ظهرت فيها برفقة سكوت ديسيك حبيب
شقيقتها السابق كورتني كارداشيان ووالد أطفالها،
وا ل ــذي د فــع حينها المتابعين إ لــى اتهامها بخيانة
ً
شقيقتها أمرا غير صحيح .
وقالت كلوي ألحد المتابعين لها ":أنا أشفق عليك،
ألنه يبدو أنه ليس لديك أي عالقات في حياتك يمكن
أن تكون أفالطونية".
وأضافت" :ليس لديك عالقات حيث يحبك شخص
ً
ما حقا ويهتم بك دون أي مقابل إلى جانب الصداقة،
فسكوت يعد من المقربين في عائلتي".

أشعلت النجمة العالمية تايلور سويفت األ جــواء
خالل مشاركتها فى حفل ""Wango Tango concert
لعام  ،2019الذي أقيم في كاليفورنيا.
وظـهــرت سويفت مــرتــديــة مــابــس بـعــدة أل ــوان ذات
تصميم الف ــت لــأن ـظــار ،بينما اخ ـت ــارت ح ــذاء ه ــا من
مجموعة " "Stella McCartneyووصل سعره إلى 455
ً
ً
جنيها إسترلينيا.
وكشفت تايلور أن ألبومها يتضمن أغاني تحمل
ً
رسائل سياسية ،مشيرة إلى أنها ستبقى دائما تشجع
الشباب للمشاركة في االنتخابات األميركية كما فعلت
ً
سابقا.

أعـ ـلـ ـن ــت تـ ـق ــاري ــر ع ــال ـم ـي ــة عـ ـب ــر مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي أن الـمـغـنـيــة الـبــريـطــانـيــة الـشـهـيــرة أديــل
ً
ً
ستحيي حـفــا ضـخـمــا فــي مــديـنــة ج ــدة بالسعودية
ً
وتحديدا في مدينة الملك عبدالله الرياضية ،ضمن
ّ
حفالت عالمية يتم التخطيط لها في موسم الصيف،
أو كما أطلق عليه "موسم جدة".
وكانت أديــل احتفلت بعيد ميالدها الـ  31ونشرت
ً
صورا من المناسبة عبر حسابها الخاص ،ظهرت فيها
وهي تقوم بحركات مضحكة وترقص مع الراقصات
وكتبت أن سنة الـ  30كانت صعبة عليها.

كانت األسماء الكبيرة في وسائل اإلعالم
الـمـكـتــوبــة وال ـص ــور والـسـيـنـمــا ح ــاض ــرة في
الـ ـ ـس ـ ــادس مـ ــن ي ــونـ ـي ــو  1944خـ ـ ــال عـمـلـيــة
اإلنزال في النورماندي مثل والتر كرونكايت،
وإرنست همنغواي ،وروبرت كابا ،وسامويل
فولر ،وإرنست بايل.
وحظيت كتب الصحافي والتر كرونكايت
بشهرة واسعة بفعل تغطيته الحرب األهلية
اإلسبانية ،وكان المصور الوحيد في  6يونيو
على شاطئ أوماها بيتش في منطقة "ايزي
ر يــد" ويعمل لمصلحة مجلة "ال يــف" والتقط
نحو  120صــورة بواسطة كاميرته من نوع
"اليـكــا" ،بعد ذلــك بــروح ال تخلو من الدعابة
كتب مذكراته الحربية بعنوان "غير وا ضــح
ً
قليال" (ساليلتلي أوت أوف فوكس).
أ م ـ ــا إر ن ـ ـسـ ــت ه ـم ـن ـغ ــواي (،)1899-1961
الـشـخـصـيــة ال ـتــي ل ــم ي ـبــد ك ـبــار ال ـض ـبــاط أي
تقدير لها ،فقد وضعه الجيش األميركي في
صباح السادس من يونيو على متن سفينة
دون ال ـس ـم ــاح ل ــه ب ــالـ ـن ــزول ،ف ــي ح ـيــن راق ــب
الكاتب الالمع الموجة السابعة من الهجوم
في الطريق إلى شاطئ أوماها وتابع مجريات
القتال وكانت عيناه ملتصقتين بمنظاره.
وكتب همنغواي تقارير عن عملية اإلنزال
وروايـ ـ ــة ب ـع ـن ــوان "ف ــي ال ـط ــري ــق ال ــى ال ـن ـصــر"
يتحدث فيها عن مناظر رعب على الشواطئ
و خــوف المقاتلين و فــي  25أغسطس ،شــارك
الحائز جائزة نوبل لآلداب في عملية تحرير
باريس.
أمــا روب ــرت كــابــا ،فــايــزال اســم الصحافي
الملقب بـ "الرجل الذي يوحي بأكبر قدر من
الثقة في أميركا" والمتوفى عام  2009عن عمر
ً
ً
يناهز  92عاما ،مرتبطا بالصفحات العظيمة
من تاريخ النصف الثاني من القرن العشرين
في الواليات المتحدة.
بدأ كابا حياته المهنية في ثالثينات القرن
الماضي لوكاالت سكريبس هوارد ويونايتد

بــرس ورافــق الجيش األميركي خــال اإلنــزال
ً
في النورماندي وكان مديرا لمكتب "يونايتد
برس" في موسكو قبل أن ينتقل إلى شبكات
ً
ً
التلفزيون عموما ،و"سي بي إس" خصوصا.
في م ــوازاة ذلــك ،كــان السينمائي والكاتب
صـمــو ئـيــل فــو لــر ( )1997 1912-مـخــرج فيلم
ً
"ش ــوك ك ــوري ــدور" الـشـهـيــر ج ـنــديــا وأول من
ً
هبط على شاطئ أوماها ،لم يكن مهيئا لهذه
التجربة التي رواها بشكل مذهل" :في صقلية،
فــي الـنــورمــانــدي فــي كــل مـكــان ،لــم نكن نهتم
بمكاننا ،خضنا الحرب ،والحرب هي اقتل".
وفي عام  1980قام بإخراج فيلم "بيغ ريد
وان" المأخوذ من حياته كجندي ،من بطولة
لي مارفن.
م ــن جـهـتــه إرن ـس ــت ب ــاي ــل ،ول ــد ع ــام 1900
وتوفي في أبريل  1945بالرصاص الياباني
فـ ــي أوك ـ ـي ـ ـنـ ــاوا ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ب ــرف ـق ــة ال ـج ـيــش
األ مـيــر كــي بعد فــوزه بجائزة بوليتزر ،و قــام
بتغطية الحرب في شمال إفريقيا وإيطاليا
وفــرنـســا مــن عملية اإلن ــزال فــي الـنــورمــانــدي
إلى تحرير باريس لمصلحة وكالة "سكريبس
هوارد".
ً
ً
ً
ً
كان مراسال حربيا بارزا ،استخدم أسلوبا
ً
ً
بـسـيـطــا وم ـب ــاش ــرا لـلـتـقــرب م ــن "األش ـخ ــاص
الصغار" أو الجنود أو المدنيين.
و ف ـي ـل ــم "ذي سـ ـت ــوري أوف ج ــي اي ج ــو"
للمخرج و لـيــام ويلمان مــع رو بــرت ميتشوم
مـسـتــوحــى مــن كـتــابــاتــه ،وق ــال فــولــر عــن هــذا
الفيلم إنه "األكثر واقعية" بين األفالم التي تم
إنتاجها خالل الحرب.
(أ ف ب)

14

توابل ةديرجلا

ثقافات

•
العدد  / 4135الثالثاء  4يونيو 2019م

الجزائرية نادية بوخالط :أداوي جراحي بالكتابة

حصاد

«فوز جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر فتحت األبواب أمام المبدعات العربيات»
ً
نالت األديبة الجزائرية نادية بوخالط شهرتها األدبية خارج حدود بالدها ،وتحديدا في كل من األردن ومصر ،وحصلت على
العديد من الجوائز والتكريمات ،وهي التي لم تغادر مدينتها وهران بعد .وبجرأتها المعهودة ،تكشف في حوارها لـ "الجريدة"،
أن العائق المادي كان سببا في عدم سفرها وراء رواياتها وقصصها ،وأنها لم تقف عند باب المسؤولين في الجزائر تطلب
المساعدة ،حدث ذلك مع روايتها "امراة من دخان" ،التي فازت بجائزة "همسة" المصرية في دورة سعدالدين وهبة ،2015
وفي روايتها األخيرة "طوق البنفسج" تقدم تجرية فنية وحياتية ثرية داوت فيها جراحها بالكتابة ..وإلى نص الحوار:
القاهرة -محمد الصادق

ال ُبد أن يكون اإلبداع
فقط محور الحركة
الثقافية في أوطاننا

المرأة العربية لم
تجد شاطئ األمان
حتى اآلن

● بداية دخولك العالم األدبي
بالقاهرة كانت عبر رواية "امرأة
مـ ــن دخـ ـ ـ ـ ــان" ،م ـ ـ ــاذا ع ـن ـه ــا ،وه ــل
سبقها محاوالت؟
 كانت ّلدي محاوالت عديدة،
ل ـك ــن روايـ ـ ـ ــة "ام ـ ـ ـ ــرأة مـ ــن دخ ـ ــان"
ل ــم أخ ـطــط حـيــن كـتـبـتـهــا لتكون
روايــة ،بل بدايتها كانت موجهة
لـتـكــون قـصــة ،لكنني بـمـجــرد أن
ك ـت ـب ــت حـ ـت ــى وجـ ـ ـ ــدت األحـ ـ ـ ــداث
ترسم وترتسم معالمها ،لتنتهي
ب ــال ـش ـك ــل الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،وخ ـب ــأت ـه ــا
ك ـمــا فـعـلــت م ــع جـمـيــع كـتــابــاتــي
السابقة ،ألنني لم أستطع النشر
ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،ألنـ ــه م ـك ـلــف ج ــدا،
ولم أكن أملك اإلمكانات المادية
لذلك ،ولكن أرشدتني صديقتي
الكاتبة دالي يوسف مريم ،إلى دار
المعتز للنشر والتوزيع باألردن
التي تنشر بدون مقابل ،فأرسلت
لهم مخطوط روايـتــي "ام ــرأة من
دخــان" عبر اإليميل ،فتم قبوله،
وبعدها بعثت لهم بمجموعتي
القصصية "عــازفــة الماندولين"،
وصدر العمالن في وقت متقارب،
وكان ذلك بمنزلة والدة بالنسبة
إلي وباب أمل لطالما ظل موصدا
في وجهي لسنوات ،فحلم النشر
ّ
كــان أمنية ظلت معلقة لسنوات
ط ــويـ ـل ــة ،مـ ــع ال ـع ـل ــم ب ـ ــأن رواي ـ ــة
"امراة من دخان" كانت قد توجت
قـبــل نـشــرهــا فــي الطبعة الثالثة
لمهرجان همسة للفنون واآلداب
بمصر ،وهي الدورة التي حملت
اسـ ــم األديـ ـ ــب س ـع ــدال ــدي ــن وهـبــة
فــي  ،2015لكنني لــم أتـمـكــن من
السفر إلى مصر لتسلم جائزتي،
وت ـك ـف ـلــت صــدي ـقــة بــإح ـضــارهــا،
بسبب العائق الـمــادي وتجاهل
الـهـيـئــات الـثـقــافـيــة ب ــوه ــران هــذا
الـتـتــويــج ،رغ ــم أنـنــي رفـعــت اســم
وطني عاليا ،ومنعتني كرامتي
مــن استجداء أي كــان ،رغــم أنني
كنت صحافية معروفة ،وأغطي
كــل النشاطات الثقافية بوهران
ومسيرة مهنية ناهزت الخمس

عـ ـش ــرة سـ ـن ــة ،وك ـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــوز فــي
مسابقة دولية وفي مصر تحديدا
التي تعد مـنــارة الثقافة واألدب
واألدباء ،قد أعاد لي الثقة بنفسي
وزاده الـنـشــر ،وص ــار مـحـفــزا لي
لإلبداع أكثر.
● تـنــوع إنـتــاجــك بـيــن القصة
القصيرة والــروايــة ،كيف ســارت
المسيرة؟
 ت ــوال ــت أع ـم ــال ــي ب ـع ــد ذل ــك،وك ـت ـبــت روايـ ـت ــي "الـ ـي ــد الـيـمـنــى
للكولونيل" ،و"ط ــوق البنفسج"،
وهنا أشير إلــى أن كتابة النص
ال ـ ــروائ ـ ــي ت ـخ ـت ـلــف ب ــال ـط ـب ــع عــن
ال ـ ـنـ ــص الـ ـقـ ـصـ ـص ــي ،فـ ــالـ ــروايـ ــة
تـتـطـلــب أس ـلــوبــا مـعـ ّـيـنــا ونفسا
ط ــوي ــا ،ويـمـكــن أن تـتـفــرع فيها
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ت ـش ـتــرك مع
الـبـطــل أو بـطـلــي ال ــرواي ــة حسب
األحـ ـ ــداث ،وت ـك ـثــر ال ـم ـشــاهــد في
ال ـ ـنـ ــص ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي ،وت ـت ـص ــاع ــد
األحداث لتبلغ الذروة ،أما النص
القصصي فهو إضافة الى أنه ال
يتطلب الجهد ،فإن أحداثه تكون
محسومة لدى الكاتب.
● فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــك "ع ـ ــازف ـ ــة
ا ل ـمــا نــدو ل ـيــن" تنشغلين بهموم
الـمــرأة والـغــربــة ،أمــا ت ــزال الـمــرأة
الـعــربـيــة لــم تـجــد شــاطــئ األم ــان
بعد؟
 المرأة ظلت محط اهتمامي،وت ـت ــرب ــع ع ـل ــى عـ ــرش ك ـتــابــاتــي،
وألنـنــي ام ــرأة فــإنـنــي أنـحــاز إلــى
بنات جنسي فــي غير غلو ،فأنا
أحــاول نصرتهن والــدفــاع عنهن
واالنتصار لهن ،ألن المرأة الكاتبة
تكتب ذاتـهــا فــي أي نــص روائــي
تشتغل عليه ،إنها تضع بضعا
منها فــي كــل عمل أدب ــي تنجزه،
وما زالت المرأة العربية ،برأيي،
تبحث عن شاطئ أمــان يحميها
م ـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـن ـف ـس ـي ــة
والممارسات المشينة والمجحفة

في حقها ،إنها ال تطلب أي شيء
س ــوى أن يـنـظــر المجتمع اليها
كإنسان ،فالتسلط الــذكــوري في
التعامل مع هذا الكائن المرهف
الـحــس فــرديــا ومجتمعيا يبقى
مجحفا و ظــا ل ـمــا ،فمجتمعاتنا
العربية مازالت تعتبر المرأة رغم
ما بلغته من مناصب وما حققته
"نــاقـصــة عـقــل ودي ــن" ويعتبرها
قــاصــرا م ــدى الـحـيــاة ،وه ــذا قمة
الظلم ،حسب رأيي.

من فعاليات الرسم في مصر
● القاهرة  -محمد الصادق

● كيف ترين اآلن روايتك "اليد
اليمنى للكولونيل"؟
 رغ ـ ــم أنـ ـن ــي أصـ ـ ـ ــدرت ثــاثــةأع ـم ــال روائـ ـي ــة ،ال أعـتـبــر نفسي
أن ـن ــي ب ـل ـغــت درج ـ ــة ال ـت ـم ـيــز ،بل
أعتبر ما أصدرته تجارب وال يزال
الطريق أمامي شاقا وطويال ،ومن
الـمــؤكــد أن العمل األدب ــي عندما
يـمــر عليه ا لــو قــت تختلف نظرة
صــاحـبــه إل ـيــه ،فـقــد تـكـتـشــف أنــه
كان بإمكانك حذف فقرة وإضافة
أخ ــرى ،أو تنتقد تلك النهاية أو
بعض األحداث ،فالكاتب ال يمكن
أن يشعر بــالــرضــا ،وه ــذا شعور
"صـحــي" ،فــالـغــرور يقتل الكاتب
ويغتال اإلبــداع ،ونظرتي لرواية
"اليد اليمنى للكولونيل" تغيرت
بعض الشيء في بعض األحداث،
وأعتبر أنه كان بإمكاني االشتغال
عـلـيـهــا بـشـكــل أف ـض ــل ،رغ ــم أنـهــا
أعجبت كل من طالعها.

بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل
ينطلق أول يوليو المقبل

نادية بوخالط
والذي كان صدمة مازلت أعيشها
بـمــرارة ،فاخترت أن تكون روايــة
تــروي معاناة شقيقتين حرمتا
م ــن وال ــدت ـه ـم ــا ب ـع ــد انـفـصــالـهــا
عــن والــده ـمــا ،فـحـمـلــت شحنات
من األلــم والــدمــوع واألمــل أيضا،
وطرحت فيها أيضا عدم التكافؤ
فــي الـ ــزواج ،والـبـحــث عــن ال ــذات،
ف ـكــانــت ب ـم ـنــزلــة م ـ ـ ــداواة ال ـجــرح
بــال ـجــرح ،ف ـهــذا ال ـطــرد ك ــان نفيا
حـطــم وق ـتــل الـكـثـيــر مــن األش ـيــاء
ال ـج ـم ـي ـلــة ف ــي ن ـف ـســي ،وخ ـســرت
خــالــه عملي وكــل األش ـيــاء التي
كنت أحبها ألجد نفسي حبيسة
الـ ـج ــدران ف ــي مــدي ـنــة ص ـغ ـيــرة ال
أعـ ــرف فـيـهــا أح ـ ــدا ،ول ــم أسـتـطــع
ال ـت ــأق ـل ــم ،وال زل ـ ــت أع ــان ــق حـلــم
العودة الى بيتنا ووهران.

● روايـ ـت ــك "ط ـ ــوق الـبـنـفـســج"
تزخر بالهموم الحياتية ،حدثينا
عنها وعن كواليس كتابتها.

● كيف تــريــن إبــداعــات الـمــرأة
الجزائرية والعربية؟

 ف ـت ـح ــت ش ـه ـي ـتــي ل ـل ـك ـتــابــة،وك ـنــت حـيــن صـ ــدور رواي ـ ــة الـيــد
الـيـمـنــى لـلـكــولــونـيــل قــد بــاشــرت
االشـتـغــال عليها ،وجــربــت فيها
طــريـقــة مـغــايــرة فــي الـكـتــابــة ،مع
ال ـح ــرص ع ـلــى اخ ـت ـيــار وان ـت ـقــاء
الـكـلـمــات ،فوضعت المخطط أو
هيكل الــروايــة وارتـسـمــت أمامي
األحداث ،فشرعت في كتابتها.
طوق البنفسج ولدت من رحم
معاناة شخصية ،فأطلقت عليها
اب ـنــة األل ـ ــم ،ألن ـنــي كـتـبـتـهــا وأن ــا
أعـيــش ألـمــا وظـلـمــا حـيــن طــردنــا
أخ ــي بــالـتـبـنــي أن ــا ووال ــدت ــي من
بيتنا ومن مسقط رأسي بوهران،

 لـقــد عــرفــت إب ــداع ــات ال ـمــرأةال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورا مـ ـلـ ـح ــوظ ــا،
وأخـ ــرجـ ــت ل ـن ــا أس ـ ـمـ ــاء أديـ ـب ــات
م ـت ـم ـيــزات ،ف ـفــي ال ـج ــزائ ــر لــديـنــا
أسماء إبداعية راقـيــة ،أذكــر على
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال الـ ـش ــاع ــرة خــولــة
حواسنية ،والكاتبة الشابة مريم
دالي يوسف ،والروائية بودهري
م ــري ــم ،وال ـك ــات ـب ــة ال ـش ــاب ــة ف ــداد
ياسمينة ،والكاتبة خولة حمدي،
وأس ـمــاء كـثـيــرة ال يتسع المقام
لذكرها صنعت لها اسما ولمعت
في سماء األدب .بذات الزخم تبدع
ال ـم ــرأة الـعــربـيــة فــي شـتــى أن ــواع
اإلبداع األدبي ،أذكر ضحى جبر

م ــن م ـص ــر ،وك ـث ـي ــرات اسـتـطـعــن
أن ي ـبــرزن ويـسـجـلــن حـضــورهــن
بقوة ،دون إغفال أسماء روائيات
شهيرات من أمثال الروائية أحالم
مستغانمي ،وال ـشــاعــرة رشـيــدة
مـ ـحـ ـم ــدي ،وال ـ ـشـ ــاعـ ــرة أن ـص ــاف
ع ـ ـمـ ــاري ،والـ ـش ــاع ــرة أم س ـه ــام،
وكثيرات هن قامات في األدب.
● مـ ـ ــا تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــك عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ــوز
العمانية جوخة الحارثي بالـ "مان
بوكر" العالمية؟
 لقد شدني الفضول لمتابعةخبر فوز الروائية جوخة الحارثي
بــأحــد أعـ ــرق ال ـج ــوائ ــز الـعــالـمـيــة
وأك ـ ـبـ ــرهـ ــا ،وم ـ ــن دول ـ ـ ــة سـلـطـنــة
ع ـم ــان ت ـح ــدي ــدا ال ـت ــي ال تصلنا
عـنـهــا أخ ـب ــار ك ـث ـيــرة ،ف ـق ــرأت عن
م ـشــوارهــا وم ــا كـتــب ع ــن عملها
المتوج الموسوم "سيدات القمر"،
والـجـمـيــل أن ه ــذا الـعـمــل كتبته
عـ ــن ح ـق ـب ــة مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ب ـل ــده ــا،
وبـفــوزهــا هــذا رفـعــت عاليا اسم
كل المبدعات العربيات ،وأثبتث
أن المرأة العربية قادرة على صنع
المفارقة والتميز وكتابة اسمها
بــأحــرف مــن ذهــب ،فهي فخر لنا
كمبدعات.

اس ـت ـحــدثــت وزارة ال ـث ـقــافــة ال ـم ـصــريــة ،مـحـفــا دول ـيــا
جديدا يجمع أطفال العرب والعالم ،تحت اسم "بينالي
القاهرة الدولي لفنون الطفل".
وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وز يــرة الثقافة
تنظيم ا ل ــدورة التأسيسة األو لــى مــن البينالي بعنوان
" مـكــا نــي ا لـمـفـضــل" ،و يـنـظـمــه ق ـطــاع ا لـفـنــون التشكيلية
بــا لـتـعــاون مــع جمعية أ مـسـيــة لـلـتــر بـيــة عــن طــر يــق الفن
في "إفريقيا والشرق األو ســط" ،وتترأس اللجنة العليا
الدكتورة سرية صدقي.
وحددت اللجنة موعد األول من يوليو لقبول طلبات
ا ل ـم ـشــار كــة لـلـفـئــة ا ل ـع ـمــر يــة م ــن  4س ـن ــوات إ ل ــى  18سنة
ً
وأيضا جميع األطفال ذوي القدرات الخاصة تحت سن
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وقالت عبد الدايم إن هذا البينالي يعد هدية مصر إلى
أطفال العالم ،مشيرة إلى أن استحداث محفل دولي لهم،
جاء كإحدى ثمرات التوجهات الهادفة إلى التعاون بين
االجهزة الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني
لتحقيق محاور التنمية المستدامة.
وعــن ش ــروط الـمـشــاركــة ،أك ــدت رئـيــس الـلـجـنــة العليا
للبينالي سرية صدقي ضرورة عدم مساعدة أي شخص
ل ـل ـط ـفــل ف ــي إنـ ـت ــاج ع ـم ـلــه اإلبـ ــداعـ ــي ح ـتــى ت ـح ـقــق قـيـمــة
األص ــال ــة ال ـف ـكــريــة ،وت ـقــديــم عـمــل فـنــي واح ــد مــع إتــاحــة
الفرصة لتقديم عمل فني جماعي ،مع اهتمام المتقدم
بإيضاح سبب ا خـتـيــاره للمكان لتصوير إدراك الطفل
للعالم ومدى قدرته على االنتباه والتدقيق في البحث
وا لـمــا حـظــة ،بــاإل ضــا فــة إ لــى الكشف عــن عنصر الخيال
الذي يعد من أهم مميزات فنون الطفل.
و تـمـنــح ا لـجــوا ئــز ل ـ  6أ ع ـمــال ،وتتمثل فــي شـهــادة من
قطاع الفنون التشكيلية وميداليات تذكارية.

جائزة السلطان قابوس للثقافة
والفنون تعلن تفاصيلها

● ماذا عن مشروعاتك األدبية
القادمة؟
 أشـ ـتـ ـغ ــل ح ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى نــصروائ ـ ـ ــي ج ــدي ــد ب ـع ـن ــوان "مـحـطــة
ق ـط ــار" ،وبـنـمــط سـ ــردي مختلف
سيكتشفني خالله القراء مستقبال.

عروس البحر

بوخالط في إحدى المناسبات

بـ ــدأت ب ــوخ ــاط م ـش ــواره ــا األدب ـ ــي بكتابة
خ ــاط ــرة ب ـع ـنــوان "ع ـ ــروس ال ـب ـح ــر" ،وم ــن هنا
كانت االنطالقة بتجريب أساليب أدبية أخرى،
فجربت القصة القصيرة والشعر المقفى والحر،
وكانت لديها مشاركات في مسابقات وطنية

وحــازت جوائز المرتبة األولــى في المسابقة
الوطنية للقصة في  ،2003والمسابقة الوطنية
لملتقى "شـمــوع ال تنطفئ" ،ال ــذي تــرعــاه دار
ال ـث ـقــافــة ف ــي  ،2014وج ــائ ــزة هـمـســة لـلـفـنــون
واآلداب في مصر ،دورة سعدالدين وهبة.

مصر الوسطى تبوح بأسرارها :بيت أثري في تونا الجبل
يكشف عن نمط الحياة في العصر البطلمي

العثور على المنزل وبقايا عظام حيوانية و«أمفورات» تعود للقرن األول قبل الميالد
تبوح منطقة تونا الجبل بأسرارها الفريدة
كلما زادت أعمال التنقيب األثري بها ،حيث كشفت
بعثة مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر
الوسطى أخيرا عن بقايا بيت أثري كان جزءا من
مجمع سكني من العصر البطلمي.
وقال المدير العام آلثار مصر الوسطى جمال
السمسطاوي ،إن أعمال الحفائر في تلك النطقة
التي تقع جنوب القاهرة إن المنزل مكون من ثالث
غرف ،وصمم على الطراز البرجي للمنازل ،وهو
الطراز الشائع خالل العصر البطلمي.
وعثرت البعثة على بقايا امفورات من القرنين
األول قبل الميالد واألول الميالدي ،وبقايا عظام
حيوانية ألحصنة وحمير ،وأربـعــة أوسـتــراكــات
مـكـتــوب عـلـيـهــا ن ــص بــالـلـغــة الـيــونــانـيــة والـخــط
الديموطيقي.
وتــم العثور أيضا على مجموعة من العمالت
الفضية كــانــت مــوجــودة داخ ــل ص ــرة مــن الكتان
م ــوض ــوع ــة أس ـف ــل أحـ ــد أرك ـ ـ ــان أرضـ ـي ــة ال ـم ـن ــزل،
وبدراسة هذه العمالت تبين أنها ترجع للفترة ما

عدد من اللقى األثرية

بين الملك بطليموس التاسع والملك بطليموس
الحادي عشر.
مــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر مــوقــع مــدرســة الحفائر
أحمد حماد ،إنه تم تدريب الملتحقين بالمدرسة
على أساليب الحفاظ على نتاج الحفائر من عظام
حـيــوانـيــة ،وتصنيفها مــن حـيــث عـظــام الـثــديــات
والطيور واألسـمــاك والــزاحــف ،وأساليب التفرقة
بينهم.

معالم تونا الجبل
وم ــن ال ـم ـع ــروف أن ق ــري ــة ت ــون ــا ال ـج ـبــل تــزخــر
بــاألبـنـيــة وال ـس ــرادي ــب وال ـم ـقــابــر ،خــاصــة مقابر
الحيوانات ،فتوجد بالقرية مقابر قــردة البابون
وط ـي ــور اإلي ـب ـي ــس وب ـي ـض ـهــا ،وهـ ــي ال ـح ـيــوانــات
المقدسة لإلله تحوت ،إضافة إلــى جبانة مدينة
ه ـيــرمــوبــول ـيــس ،وم ـق ـب ــرة ال ـك ــاه ــن بـيـتــوســريــس
الكاهن األكبر لإلله تحوت ،والتي ترجع إلى عصر
البطالمة .أما السراديب ،وهي ممرات محفورة في
الصخر ،فقد كانت مخصصة لدفن طيور أبو منجل
المقدس ،والقردة بعد تحنيطها.
ومن أشهر ما يميز القرية وجود جبانة تونا
الجبل ،وهي الجبانة المتأخرة لمدينة األشمونين
ّ
وتمثل أهمية خاصة ،ألنها تبرز مظاهر التزاوج
الفني بين الفن المصري القديم والفن اليوناني،
وتـضــم المنطقة آث ــارا ع ــدة ،منها إح ــدى لوحات
حدود مدينة أخناتون ،وهي أحسن لوحات حدود
ً
المدينة حفظا ،نحتت في أحد صخور المنطقة قبل
مدخل جبانة تونا الجبل ،وعليها صور إخناتون
ونفرتيتي وبناتهما يتعبدون لإلله آتون ،إضافة
إلى النص المصاحب والمتكرر في كل اللوحات
ً
تقريبا ،وأسفل اللوحة توجد أجــزاء من تماثيل

موقع تونا الجبل
مجسمة لكل من إخناتون ونفرتيتي وبناتهما.
كما توجد مقبرة إيزادورا ،ومقبرة بيتوزيريس،
واألولى عبارة عن مجموعة ضخمة من الممرات
ال ـم ـن ـقــورة ف ــي ال ـص ـخــر ،وال ـت ــي كــانــت مخصصة
لدفن طيور أبومنجل المقدسة ،وكذلك القردة بعد
تحنيطها ،وكانت المومياوات توضع في توابيت
فخارية أو خشبية أو حجرية ،وتضمنت السطوح
ً
الخارجية لبعضها نصوصا بالخط الديموطيقي.
وسميت مقبرة إيـ ــزادورا على اســم فـتــاة قيل إن
اسمها إيزادورا ،عاشت فيما يبدو في القرن الثاني
قبل الميالد ،وغرقت وهي تعبر نهر النيل للقاء
حبيبها .وقد رثاها والدها بمرثية شعرية كتبت
باليونانية ،وسجلت على جدران المقبرة.
أمــا مقبرة بيتوزيريس فهي مقبرة فريدة في
عمارتها وفنونها ،فعمارتها تماثل عمارة المعابد
المصرية في الدولة الحديثة ،وفنونها جمعت بين
الفنين المصري واليوناني فــي بعض الـحــاالت،

وفي حاالت أخرى أبرزت الفن المصري بخصائصه
األصيلة ،والفن اليوناني بخصائصه المميزة له.
وكان بيتوزيريس الكاهن األول لإلله جحوتي
سيد األشمونين ،وقد أعد لنفسه ولوالده ولشقيقه
ً
هــذه المقبرة ،حيث دفـنــوا فيها جميعا .وتزخر
المقبرة بالعديد من المناظر الدنيوية ،مثل الزراعة
والحصاد ،وجمع العنب وعصره ،ورعي الطيور
والحيوانات ،والمنظر الشهير لبقرة تلد ،إضافة
إلى مناظر الصناعات الحرفية المتعددة والدينية،
مثل الجنازة ومقدمي القرابين ،وعـبــادة اآللهة،
وبعض فصول كتب الموتى.
كما تــوجــد بالقرية الساقية الــرومــانـيــة وهي
صهريج أو خــزان مياه ّ
شيد تحت سطح األرض
بالطوب األحمر ،وتبدو على شكل بئر أسطوانية
ً
يصل عمقها إلــى حــوالــي  40م ـتــرا ،وهــي أضخم
خـ ــزان م ـيــاه م ــن نــوعــه ف ــي م ـصــر ،وق ــد ش ـيــد في
العصر الروماني.

جانب من اللقاء التعريفي
استضاف المجلس األعلى للثقافة المصري ٬اللقاء
الـتـعــريـفــي ل ـعــرض تـفــاصـيــل ج ــائ ــزة ال ـس ـل ـطــان قــابــوس
للثقافة والفنون واآلداب في دورتها الثامنة  ،2019في
مجاالت" :أدب الرحالت  -دراسات علم االجتماع  -الطرب
العربي".
حـضــر الـلـقــاء الـسـفـيــر الـعـمــانــي فــي ال ـقــاهــرة عـلــي بن
أحمد العيسائي ،والدكتور ناصر بن حمد الطائي عضو
مجلس أمناء الجائزة ،وراشد بن حميد الدغيشي مدير
مكتب ا لـجــا ئــزة ،و هـشــام عــز مــي األ مـيــن ا لـعــام للمجلس
األ ع ـلــى لـلـثـقــا فــة ،و ع ــدد مــن أ ع ـضــاء ا لـهـيـئــة التنظيمية
للجائزة ،بــاإل ضــا فــة إ لــى أد بــاء وأ ســا تــذة علم االجتماع
والفنانين المصريين.
وأعلن الدكتور الطائي ،أن جائزة السلطان قابوس
دور يــة ،وتمنح في عام للمبدعين العمانيين ،وفي عام
آخ ــر لـلـمـبــد عـيــن ا ل ـع ــرب ،مـشـيــرا إ ل ــى أن ا ل ـجــا ئــزة تعلن
ماهية المجاالت لكل دورة ،ويقام الحفل سنويا في شهر
ديسمبر من كل عام ،معلنا أن الدورة الحالية مخصصة
للمبدع العربي.
بدوره ،قال الدغيشي ،إن "معايير التحكيم والتقييم
حتى قيمة الجوائز تختلف من دورة أل خــرى ،حيث إن
ُ
ا ل ــدورة المخصصة للمبدعين العمانيين تـمـنــح فيها
ا لـجــا ئــزة عــن عمل إ بــدا عــي يترشح بــه ا لـمـبــدع ويحصل
الفائز على وسام االستحقاق ومبلغ  ٥٠ألف ريال عماني،
بينما الدورة المخصصة للمبدعين العرب يتم منحها
عن مجمل أعمال ومسيرة المبدع ،ويحصل الفائز على
وس ــام الـسـلـطــان قــابــوس فــي الـثـقــافــة واآلداب والـفـنــون
ومبلغ  ١٠٠ألف ريال عماني".
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت إي ـنــاس عـبــدالــدايــم وزي ــرة الـثـقــافــة
ال ـم ـصــريــة ،إن "ال ـج ــائ ــزة ال ـتــي ي ـتــم تـنـظـيـمـهــا ف ــي إط ــار
التعاون بين وزارة الثقافة بمصر والمؤسسات الثقافية
بسلطنة عمان تهدف إلى دعم المجاالت الثقافية والفنية
واألد بـيــة بينهما ،باعتبارها سبيال لتعزيز التواصل
اإلنساني ،واإلسهام في حركة التطور العلمي واإلثراء
ا لـفـكــري ،وترسيخ عملية ا لـتــرا كــم المعرفي ،إ لــى جانب
غــرس قـيــم األصــالــة والـتـجــديــد لــدى األج ـيــال الـصــاعــدة،
باإلضافة الى تكريم المثقفين والفنانين واألدباء على
إس ـهــامــات ـهــم ال ـح ـضــاريــة ف ــي ت ـجــديــد ال ـف ـكــر واالرتـ ـق ــاء
بالوجدان".

شروط التقدم للجائزة
وتتضمن شروط التقدم للجائزة :أن يكون المترشح
ُ
على قيد الحياة ما لم يكن قد توفي بعد تقدمه للترشح،
وأن يكون للمترشح مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق
ن ـشــر هــا أو عــر ض ـهــا أو ت ـن ـف ـيــذ هــا ،وأن ت ـك ــون األ ع ـم ــال
مكتوبة باللغة العربية ،وأال يكون قد سبق للمترشح
الفوز في إحدى الجوائز الدولية التقديرية في السنوات
األربع الماضية ،وأال يتقدم المترشح إال لمجال واحد،
وفرع واحد محدد من الجائزة في الدورة الواحدة.

توابل ةديرجلا

مزاج

•
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َ
روال حمادة لـ ةديرجلا  :عندما كتبت المرأة
السيناريو أصبحت المواضيع أعمق
•

جسدت شخصية «سوزان» في المسلسل الرمضاني «خمسة ونصف»
تطل الممثلة القديرة روال حمادة في شخصية «سوزان» في المسلسل الرمضاني «خمسة ونصف» (كتابة إيمان سعيد ،وإخراج فيليب األسمر ،وإنتاج شركة ّ
الصباح) ،حيث تؤدي دور أم مفجوعة
بوفاة وحيدها الوريث السياسي لغانم الغانم (رفيق علي أحمد) ،فتسعى إلى االنتقام من نجل ّ
ضرتها (قصي الخولي) ،الذي أصبح الوريث الشرعي للعائلة والحزب بعد وفاة نجلها.
عن شخصيتها المتأرجحة بين الحقد والرغبة في االنتقام والحزن ،تحدثت إلى «الجريدة»:
مايا الخوري

الدراما
تطرح
إشكاليات
أعمق في
الوقت الحالي

• مشاعر متناقضة كثيرة في
«سـ ـ ـ ـ ــوزان» ...ل ـح ـظــات ح ــزن وأل ــم
مــن جـهــة مـقــابــل لـحـظــات غضب
وحقد وانتقام ،ما أهمية إبراز تلك
التفاصيل في تركيب الشخصية؟
 ب ــرأي ــي ال إنـ ـس ــان خ ـ ّـي ــر فــيال ـم ـط ـلــق أو ش ـ ّـري ــر ،ب ــل يـتـفــاعــل
ً
ً
ّ
الملمة
إيجابا وسلبا مع الظروف
بـ ــه وب ـح ـس ــب م ـح ـي ـط ــه ،وك ــذل ــك
«سوزان» ،التي عملت على إظهار
االلـتـبــاس فــي شخصيتها التي
ّ
تتبدل وفــق ظروفها ومــا يحيط
ّ
بها .فسلط المخرج فيليب األسمر
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـت ـفــاص ـيــل،
ً
عـ ــامـ ــدا إلـ ــى إب ـ ـ ــراز ل ـغ ــة ال ـع ـيــون
ّ ً
وحركة الجسد ،فلو لم يعط حيزا
إلظهارها لما تلقفها الجمهور،
ً
وتـفــاعــل مــع الـشـخـصـيــات سلبا
ً
وإيجابا.
• أديـ ــت دور األم الـمـفـجــوعــة
ب ـف ـقــدان وحـيــدهــا فــي «وأشــرقــت
الشمس» إال أن األداء في «خمسة
ً
ونـ ـص ــف» م ـت ـمــايــز ج ـ ـ ــدا ،فـكـيــف
تحقق ذلك؟
 إن خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــة ا لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــةوثـقــافـتـهــا وبـيـئـتـهــا ومحيطها
تـ ـنـ ـعـ ـك ــس ف ـ ــي كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ــرك ـي ــب
هويتها وتفاعلها مــع األح ــداث،
«فياسمين» فقيرة مغلوبة على
أمرها ،بينما «س ــوزان» من بيئة
ّ
سياسية،
أرستقراطية ذات نفوذ

صاحبة شخصية ّ
قوية ومثقفة.
• ث ـم ــة ح ـ ــرب ن ـ ـظـ ــرات ب ـ ــاردة
تسيطر على العالقة بين سوزان
وغمار وبيان (نادين نجيم)؟
 ّأوال الشــك أن قصي ونادينً
ممثالن رائـعــان انسجمنا كثيرا
ً
ّ
مـعــا ،وثــانـ ًـيــا ،رك ــز الـمـخــرج على
تـ ـع ــابـ ـي ــر وجـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــا ،خ ـص ــوص ــا
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــرات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ب ـي ـن ــي
ً
وبينهما ،ألنه يدرك تماما أهمية
لحظة الصمت التي توازي قيمة
الحوار.
• ثـنــائـيـتــك بــالـمـمـثــل الـقــديــر
رفـ ـي ــق ع ـل ــي أحـ ـم ــد ،ه ــل ت ـعــزيــن
ذل ــك إل ــى خبرتكما الـطــويـلــة في
المسرح؟
 ال ي ـم ـك ــن ت ـط ـب ـي ــق مـ ـب ــادئالمسرح في التلفزيون أو العكس،
ف ـل ـكــل مـنـهـمــا خ ـصــوص ـيــة .كـمــا
ت ــواف ــر االنـ ـسـ ـج ــام ب ـي ـنــي وب ـيــن
قصي ونادين ،كذلك في الثنائية
مع رفيق علي أحمد ،السيما أنه
تجمعنا عــاقــة صــداقــة ،وأعـمــال
فنية عـ ّـدة ،لــذا تــوافــرت العناصر
ال ــازم ــة لـتـمــايــز ثـنــائـيـتـنــا ،ومــن
أهمها قدرتنا على فهم بعضنا
ال ـب ـعــض بــال ـن ـظــرات م ــن دون أن
نضطر إلى تبادل الكالم في أثناء
التصوير.
• ب ـ ــرأي ـ ــك م ـ ــا ن ـ ـق ـ ــاط ال ـ ـقـ ــوة
المتوافرة في هذا المسلسل؟

الممثلة اللبنانية في مشهد من المسلسل

 إضــافــة إلــى القصة الجميلةّ
ه ـ ـن ـ ــاك اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـ ـ ـ ــذي ش ــك ــل
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ن ـ ــوع ـ ـ ّـي ـ ــة ،فـ ـ ـض ـ ــا ع ــن
أسلوب التصوير الرائع ومواقع
ال ـت ـصــويــر ،وااله ـت ـم ــام بــإطــالــة
الـمـمـثـلـيــن ال ــذي ــن ت ــم اخـتـيــارهــم
بـعـنــا يــة لـكــل األدوار ،الرئيسية
وال ـث ــان ــوي ــة .وب ـك ــل مــوضــوع ـيــة،
ثـمــة احـتــرافـيــة فــي األداء مــردهــا
إلـ ـ ــى وضـ ـ ــع ال ـم ـم ـث ــل ال ـم ـنــاســب
بالموقع المناسب ،وهذا األمر ال
ينطبق على ســا ئــر المسلسالت
الرمضانية اللبنانية ،واللبنانية
الـمـشـتــركــة الـتــي أتــابـعـهــا ،حيث
هـنــاك تـفــاوت فــي مستوى األداء
على مستوى األدوار المساندة
والثانوية.
• تـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّـرق الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل إل ـ ــى
م ــواضـ ـي ــع الـ ـفـ ـس ــاد وال ـس ـي ــاس ــة
والعنف ضد المرأة ،فما انعكاس
ذلك على واقعية الدراما؟
 ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث ع ــنمشاكلنا الحقيقية نـقـ ّـد م درا مــا
لبنانية صحيحة ،وال حـظـنــا أن
المسلسالت الرمضانية المحلية
هذا العام تناولت شكال من أشكال
الفساد.
• لــم تـعــد الـقـصــص الــدرامـيــة
مــرت ـكــزة ع ـلــى ثـنــائـيــة ال ـح ـ ّـب ما
رأيك؟
ً
 انطالقا من مراقبتي للواقعال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،اق ـت ـن ـع ــت،
أن ــه عـنــدمــا بـ ــدأت ال ـم ــرأة تكتب،
ّ
تغيرت المواضيع الــدرامـيــة ،أي
رأي ـنــا م ـس ــاواة أك ـبــر بـيــن الــرجــل
وال ـمــرأة ،وأهمية أكبر لكل جيل
ولكل دور .فلم تعد الدراما ترتكز
على قصص الحب السطحية ،بل
تطرح إشكاليات أعمقّ .أما سبب
إي ــاء أهـمـيــة لـ ــأدوار الـمـســانــدة
الثانوية ،فأعزو ذلك إلى أن أولى
النساء الكاتبات كن ممثالت ،مثل
مـنــى طــايــع وك ـلــوديــا مــرشـلـيــان،
لذا هما مدركتان ً
تماما مشكالت
الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن ،ف ـك ـت ـب ـت ــا بـ ـط ــوالت
جـمــاعـيــة .رغ ــم أن ثـنــائـيــة الحب
بـمـنــزلــة طـعــم ل ـجــذب الـجـمـهــور،
إنما ما يدور حولهما يتناول أهم

المواضيع الحياتية اليومية التي
يؤديها أفضل الممثلين.
• هل تخطينا أزمة النصوص
الدرامية؟
 التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــيال ـن ـص ــوص واإلخـ ـ ـ ــراج ع ـلــى حد
ســواء ،ألن منتجينا ال يفسحون
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــال أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــواهـ ــب
الـ ـج ــدي ــدة ،ف ـهــم م ـع ـت ــادون عـلــى
أس ـمــاء مـعـ ّـيـنــة ،يـلـتــزمــون معها،
ّ
رغــم أن هـنــاك كــتــابــا ومخرجين
المعين غير معروفين بعد.
• هناك سخاء إنتاجي ينعكس
على مستوى اختيار فريق العمل؟
ً
 طـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــا ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـت ــواف ــراألم ــوال الــازمــة لــإنـتــاج عندها
ً
ي ـت ـ ّـم اخ ـت ـي ــار األفـ ـض ــل بـ ـ ــدءا من
ً
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص مـ ـ ـ ـ ـ ــرورا ب ـ ــاإلخ ـ ــراج
واخ ـت ـيــار فــريــق ال ـع ـمــل ،وص ــوال
إل ــى ت ــواف ــر الـتـقـنـيــات األهـ ــم .في
ّ
ظل األزمة االقتصادية اللبنانية
نـشـكــر شــرك ـتــي اإلنـ ـت ــاج الـلـتـيــن
ت ـس ـخ ـيــان ع ـل ــى األع ـ ـمـ ــال (إي ـغ ــل
فـ ـيـ ـلـ ـم ــز ،وش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـبـ ـ ــاح)،
خـصــوصــا أن ال ــدرام ــا اللبنانية
ل ـي ـســت تـ ـج ــارة م ــرب ـح ــة ف ــي ظــل
الصعوبات المادية التي ّ
تمر بها
محطات التلفزة.
• هل هناك وعي أكبر ألهمية
الـ ـمـ ـمـ ـث ــل الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وقـ ـ ــدراتـ ـ ــه
وعطاءاته التمثيلية؟
ً
 أتمنى ذلــك .ال أعتبره وعياإال إذا تكرر في المراحل المقبلة،
ألن الممثل المذكور مــن قبلك ال
يقبل بــالـشــروط الـتــي يقبل بها
أي ممثل آخر ،لهذا السبب يشارك
فـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــات ال ــرم ـض ــان ـي ــة
فحسب ،حيث تـكــون اإلنـتــاجــات
أض ـخ ــم وأهـ ـ ــم .إلـ ــى ّذلـ ــك يـتـمـ ّـيــز
ّ
هؤالء بالنضوج الفني ،وما الفن
ســوى تــراكــم خ ـبــرات ،ومــع تـقـ ّـدم
العمر يصبح هناك عمق في لغة
ال ـع ـيــون ،يـجـعــل الـمـشــاهــد يــرى
للشخصية.
األبعاد اإلنسانية ّ
• لهذا السبب سخرت خبراتك
في التعبير بلغة العيون والجسد
في شخصية سوزان؟
 -رغ ـ ـب ـ ــت ف ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــب هـ ــذه

ً
الـشـخـصـيــة ان ـطــاقــا م ــن الــوعــي
وال ـن ـضــوج ال ـف ـنـ ّـي ال ـعــالــي ال ــذي
يأتي بفضل تراكم األعمال ،والذي
يجب االجتهاد في سبيل بلوغه.
برأيي ال عباقرة في التمثيل ،ألن
الفنان يمكن أن ّ
يقدم أول لوحة،
أول مـ ـع ــزوف ــة ،أول م ـس ـل ـســل أو
فـيـلــم ،إنـمــا تـحـتــاج استمراريته
إل ــى مـجـهــود ،ألن الـعـفــويــة التي
ارتـكــز عليها فــي الـبــدايــة تنتهي
ّ
الجدي .كلما
ليبدأ بعدها العمل
نظر الجمهور إلــى الفنان بعين
ً
كـبـيــرة ،أصـبــح الـجـهــد مضاعفا
ب ـهــدف الـمـثــابــرة لـبـلــوغ الـمــوقــع
الذي وضعنا الجمهور فيه ،حتى
نتخطاه ونتخطى أنفسنا.
• هــل ه ـنــاك أع ـمــال مسرحية
جديدة؟
 نـ ـجـ ـه ــز حـ ــال ـ ـيـ ــا م ـس ــرح ـي ــةُس ـت ـعــرض ف ــي سـبـتـمـبــر المقبل
على مسرح مونو .وهناك مشاريع
درامية قيد الدراسة.
• هــل يمكن أن يتعب الممثل
مــن الـمـســرح بـعــد س ـنـ ّـي الـخـبــرة
والعمل؟
 ال يمكن للممثل المسرحيّ
التخلي عن المسرح ،ألنه األساس
في مسيرته المهنية.
• أي طاقة تكتسبين منه؟
 إن ل ـح ـظــة الـ ـع ــرض خــاصــةبــال ـج ـم ـهــورّ ،أمـ ــا ال ـمــرح ـلــة الـتــي

لم أقلق من الظهور بدون ماكياج وفضلت التفرغ لـ «ولد الغالبة»
القاهرة –هيثم عسران

تواصل الفنانة إنجي المقدم
إثبات حضورها في الدراما
الرمضانية بأدوار مميزة من
عام آلخر ،إذ ًسجلت ًهذا
العام حضورا استثنائيا من
خالل شخصية صفية في
مسلسل «ولد الغالبة».
وفي دردشتها مع
«الجريدة» تحدثت المقدم
عن المسلسل وكواليس
تصويره والصعوبات
التي واجهتها ،إضافة
إلى تفاصيل مشاريعها
القادمة ،وفيما يلي
التفاصيل:

• مــن صوفيا اإليطالية في
«ل ـي ــال ــي أوج ـي ـن ــي» إلـ ــى صفية
الصعيدية فــي «ول ــد الـغــابــة»،
كيف جاءت هذه النقلة؟
 بعد «ليالي أوجيني» كنتحريصة على أن أقوم بالتدقيق
بـشـكــل أك ـب ــر ف ــي أع ـم ــال ــي ،ولــم
أكن أرغب في تقديم دور نمطي
أو تكرار نفس ال ــدور ،وخاصة
بعد مــا لمسته الـعــام الماضي
من إشادات جماهيرية ونقدية،
وعـنــدمــا تـحــدث مـعــي المخرج
م ـح ـمــد س ــام ــي ع ــن الـمـسـلـســل
تـحـمـســت ب ـشــدة لـتـقــديـمــه ولــم
أت ــردد ،خاصة أنني أبحث عن
أدوار ال يتوقعها مني الجمهور،
والـحـقـيـقــة أن ره ــان ــه ع ـلـ ّـي في
تـقــديــم الـعـمــل جعلني أخــوض
ً
تـ ـح ــدي ــا مـ ــع ن ـف ـس ــي ل ـت ـقــدي ـمــه
بطريقة يصدقها الجمهور ،كما
صــدقــونــي فــي «صــوفـيــا» الـعــام
الماضي.
• ل ـكــن ال ـل ـه ـجــة الـصـعـيــديــة
ليست سهلة.
 بالفعل ،ال أنكر أن اللهجةل ــم ت ـك ــن س ـه ـلــة ع ـل ــى اإلط ـ ــاق،
وتـخــوفــت منها ومــن تقديمها
لـكـنـنــي تـمـسـكــت بــال ـن ـجــاح في
هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة إلث ـ ـبـ ــات أن ـنــي

• إلــى أي مــدى ساهم مدقق
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ف ـ ــي ت ـس ـه ـي ــل إتـ ـق ــان
«الصعيدية»؟
 الـحـقـيـقــة ك ـنــت مـحـظــوظــةبأن مصحح اللهجة لدينا كان
األسـ ـت ــاذ عـبــدالـنـبــي الـ ـه ــواري،
ف ـق ــد ع ـق ــدن ــا ج ـل ـس ــات م ـطــولــة
ً
معا ،وكــان يقرأ لي المشهد ثم
أقوم بقراء ته أمامه ،ومن خالل
ال ـج ـل ـس ــات ال ـم ـت ـك ــررة تـعـلـمــت
الـ ـس ــرع ــة فـ ــي الـ ـح ــدي ــث ألظ ـهــر

«رأس السنة»
في انتظار «الجونة»
ً
ً
قالت إنجي المقدم إنها تقدم دورا مختلفا في فيلم «رأس
السنة» ،مشيرة إلى أن العمل تجربة سينمائية مختلفة ،وهو
ما يجعلها تترقب ردود الفعل على عرضه.
وأض ــاف ــت ال ـم ـقــدم أن الـفـيـلــم س ـي ـشــارك عـلــى األرج ـ ــح في
مهرجان الجونة بنسخته الثالثة المقررة في سبتمبر المقبل،
على أن يطرح بعدها في الصاالت السينمائية ،الفتة إلى أن
ً
ً
لديها مشروعا سينمائيا آخر في الوقت الحالي تعمل عليه،
لكن لن تتحدث عنه إال بعد توقيع العقود وبدء التصوير.

• كيف تعاملت مع الضغوط
النفسية التي عاشتها صفية؟
 مــن ال ـبــدايــة كـنــت حريصةعـ ـل ــى ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ف ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل
الشخصية مع المؤلف والمخرج
خالل فترة جلسات التحضير،
ً
وكنت مهتمة جــدا بالتحضير
ل ـخ ـل ـف ـيــات ص ـف ـيــة وتــاري ـخ ـهــا
ومـ ـ ــا ج ـع ـل ـهــا ت ـص ــل إلـ ـ ــى ه ــذه
ال ـح ــال ــة وك ـي ـف ـيــة ت ـعــام ـل ـهــا مع
جميع المحيطين بها ،وخاصة
فــي عالقتها مــع ضــاحــي ،ومــع
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا ق ـ ـمـ ــر ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
س ــاع ــدن ــي ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر أث ـن ــاء
التصوير.
• ألم تقلقي من الظهور بدون
ماكياج في عدة مشاهد؟
 ثـمــة مـشــاهــد فــي الحلقاتً
القادمة بــدون ماكياج نهائيا،
ً
وه ــذا األم ــر ال يشغلني كثيرا؛
ألن ط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـ ــدور هـ ــي ال ـتــي
تطلبت مني ذلك.

• هل ترين أن «ولد الغالبة»
اسـ ـتـ ـف ــاد مـ ــن تـ ــراجـ ــع األعـ ـم ــال
الدرامية في رمضان؟

• هل ساهم االنتهاء المبكر
من التصوير في قضائك شهر
رمضان مع عائلتك؟
 ب ــال ـف ـع ــل ،فـ ـه ــذا الـ ـع ــام أن ــاسعيدة جدا ،ألنني تمكنت من
قضاء الشهر الكريم مع عائلتي

أخبار النجوم

هشام ماجد« :بدل الحدوتة
 »3يذكرنا بأعمال زمان

أصالة تشيد بدور خولي
في «خمسة ونصف»

انجي المقدم
 األع ـمــال الرمضانية قويةً
ً
ج ـ ــدا ،ف ــرغ ــم أن ه ـن ــاك تــراج ـعــا
ً
ً
كميا في اإلنتاج لكن ثمة أعماال
ً
درامية قوية جدا ،وهذه األعمال
ج ـع ـل ــت ال ـم ـن ــاف ـس ــة شـ ــديـ ــدة ال
سهلة كما يعتقد البعض ،وما
ً
يهمني دائما في أي عمل أقدمه
هو رد فعل الجمهور.

النقمة
الشعبية
افتراضية
وال ّ
تحرك
لتغيير الواقع

أفاد الممثل المصري
هشام ماجد بأن تأجيل
عرض مسلسله الجديد
مع شيكو ،والذي يحمل
اسم «اللعبة» ،هو السبب
وراء مـ ـ ـش ـ ــار كـ ـ ـت ـ ــه ف ــي
مسلسل «بــدل الحدوتة
 ،»3ا ل ـ ـ ــى ج ـ ــا ن ـ ــب د ن ـي ــا
سـ ـمـ ـي ــر غـ ـ ــانـ ـ ــم ،والـ ـ ـ ــذي
هشام ماجد
ي ـ ـعـ ــرض ح ــالـ ـي ــا ،وقـ ــال
إنه تلقى عرضا لتقديم
العمل بعد تأجيل عرض «اللعبة» في السباق الرمضاني
هذا العام.
وأوض ــح ماجد أنــه عندما عــرض هشام جمال ودنيا
سمير غانم الفكرة ودوره فيها وجدها مميزة ووافق على
الـفــور ،مشيرا إلــى أن فكرة المسلسل ،التي تعتمد على
 10حلقات منفصلة ،كأنها  3أعمال ،جيدة ،ألنها تجعل
المشاهد ال يشعر بالملل بالتطويل في األحــداث« ،وهذا
يعود بنا الى أعمال زمان التي كانت  15حلقة».
يــذكــر أن مسلسل «ب ــدل الـحــدوتــة  »3يـقــدم  3حكايات
منفصلة ،كل منها تحمل قصة تعرض خالل  10حلقات
مـقـسـمــة ع ـلــى م ـ ــدار ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ويـ ـش ــارك دن ـي ــا في
المسلسل سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت
وشيماء سيف وعمرو وهبة ،والمسلسل من إخراج خالد
الحلفاوي.

بـشـكــل طبيعي أم ــام الـكــامـيــرا،
وفـ ــي ال ـت ـصــويــر ع ـنــدمــا يـكــون
ه ـنــاك خـطــأ ف ــي كـلـمــة أو حتى
ف ــي حـ ــرف ك ـنــا ن ـع ـيــد الـمـشـهــد
مرة أخرى.

• هــل صـعــوبــة الـ ــدور كــانــت
ً
سببا في تركيزك فيه دون غيره
من األعمال؟
ً
 ات ـ ـخـ ــذت ق ـ ـ ـ ــرارا مـ ــن ال ـع ــامالـمــاضــي ب ــأال أشـ ــارك فــي أكثر
م ــن ع ـمــل ب ـن ـفــس ال ــوق ــت حتى
أركز في الشخصية التي أقدمها،
وأس ـت ـطــع ال ـت ـعــامــل مـعـهــا بكل
طــاقـتــي ،وهــو مــا حــرصــت على
االل ـ ـتـ ــزام ب ــه هـ ــذا الـ ـع ــام ،ورغ ــم
ترشيحي ألكثر من عمل فإنني
فضلت االعتذار والتركيز فقط
في «ولد الغالبة».

ت ـس ـب ـقــه ،ف ـه ــي األسـ ـ ـ ــاس .ي ـج ـ ّ
ـدد
الممثل أدواته كالصوت والتعبير
واإلح ـس ــاس وال ـج ـســد ف ــي أثـنــاء
التمارين ،كما أن التكرار يجعله
يـكـتـســب قـ ـ ــدرات ف ــي أداء جملة
م ـع ـ ّـي ـن ــة مـ ـ ـ ـ ّـرات ع ـ ـ ـ ّـدة ب ــإح ـس ــاس
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف وطـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة
ف ـن ـك ـت ـش ــف ذوات ـ ـ ـنـ ـ ــا م ـ ــن ج ــدي ــد
ونغوص في أعماقنا.
• هـ ـ ـ ــل ت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــد م ـ ـيـ ــن ت ـل ــك
التمارين ّألداء دورك التلفزيوني؟
 ن ـحــضــر الـشـخـصـيــة بشكلفـ ــرد ي ـق ـبــل ال ــوص ــول إلـ ــى مــوقــع
التصوير ،حيث ال وقــت متوافر
لـلـتـمــاريــن ،ن ـظــرا لـكـلـفــة اإلن ـتــاج
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،مـ ــن ه ـن ــا أه ـم ـيــة
ا خـتـيــار الممثلين األ ك ـثــر خبرة
لألدوار الصعبة.
• إلــى أي مــدى يمكن تحقيق
ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي ال ـف ـس ــاد م ــن خــال
العالم االفتراضي؟
 إن مـ ـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ـ ــع ا لـ ـ ـت ـ ــوا ص ـ ّــلاالجتماعي بمنزلة موقع «لفش
خلق» الناس الذين ّ
يعبرون عن
آرائـ ـه ــم ،فـتـتـعــاطــف م ــع بعضها
البعض .صحيح أن النقمة تبقى
افتراضية ،ألن الشعب اللبناني
ً
ال يـتـحــرك أبـ ــدا لـتـغـيـيــر ال ــواق ــع،
ف ـي ـك ـت ـفــي بـ ــال ـ ـثـ ــورة فـ ــي ال ـع ــال ــم
االف ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ،وم ـ ــن ث ـ ــم ع ـن ــدم ــا
تأتي االنتخابات يعيد انتخاب

الطبقة السياسية نفسها التي
يثور عليها.
• أال تظنين أنه لم يعد هناك
احترام للرأي اآلخر؟
ً
 انطالقا من تجربتي الخاصةً
في السوشيال ميديا ،وانطالقا
مــن أنـنــا مجتمع يـلـتــزم معايير
أخ ــاق ـي ــة م ـعـ ّـي ـنــة ت ــرب ــى عـلـيـهــا،
تبقى نسبة إبداء الرأي بتجريح
ً
ّ
محدودة جدا .على كل إذا تخطى
أح ــده ــم حـ ـ ــدود االحـ ـ ـت ـ ــرام لـيــس
بــال ـضــرورة أن يـتـلـقــى تعليقات
بالمستوى نفسه ،فهذه لــم تعد
ّ
حرية رأي!

روال حمادة وعمار شلق في «حبيبي مش قاسمين»

إنجي المقدم :اللهجة الصعيدية لم تكن سهلة لنجاح «صفية»
ممثلة قادرة على تقديم مختلف
األدوار ،وبالفعل ركــزت عليها
بـشــدة وتعلمتها بشكل جيد،
وخاصة في جلسات التحضير
ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ـت ـن ــا م ـ ــع م ـص ـحــح
اللهجة ،الذي وجد معنا طوال
فترة التصوير ،فكان من المهم
أن أنطق الكالم بشكل صحيح
حتى يصدقني الـجـمـهــور ،وال
ً
أخ ـف ـيــك سـ ــرا أن ـنــي ش ـعــرت في
بعض الــوقــت أن تــركـيــزي على
ال ـل ـه ـجــة نـ ــال م ــن ت ــرك ـي ــزي فــي
التمثيل لـكــن مــع م ــرور الــوقــت
تجاوزت هذا الشعور وأصبحت
أرك ـ ـ ـ ــز ف ـ ــي الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن ب ـش ـكــل
متساو ،وساعدني في ذلك أنني
ٍ
ت ــدرب ــت عـلــى الـشـخـصـيــة نحو
شهرين قبل بداية التصوير.

روال حمادة

مثل أي سيدة مصرية ،ولم
أعـ ـ ــانـ ـ ــي ض ـ ـغـ ــط الـ ـتـ ـص ــوي ــر
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــراره حـ ـت ــى األي ـ ـ ــام
األخـ ـي ــرة م ــن رمـ ـض ــان ،فــأنــا
أستمتع بالوقت مع عائلتي
وهو شعور جميل ومختلف،
خــاصــة أن ل ــدي ال ـقــدرة على
متابعة عدد من األعمال التي
يتم عرضها ،والفضل في ذلك
يرجع للمخرج محمد سامي
الذي ضغط التصوير وألغى
اإلج ـ ـ ــازات ح ـتــى نـتـمـكــن من
إ نـهــاء العمل كله قبل بداية
شهر رمضان.

أعربت الفنانةأصالة
ي عـ ــن إع ـج ــاب ـه ــا
نـ ـص ــر 
ال ـ ـشـ ــديـ ــد بـ ـ ـ ـ ــأداء ودور
الممثل ال ـســوريقصي
خولي ،الذي يقوم حاليا
ببطولة مسلسل «خمسة
ون ـ ـص« ،ضـمــن الـسـبــاق
الــرمـضــانــي ،إل ــى جانب
الممثلة اللبنانية نادين
أصالة نصري
نـسـيــب نـجـيــم والـمـمـثــل
السوري معتصم النهار.
وكتبت أصالة ،عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل،
«كتير شاطر قصي خــولــي ...شاطر بــزيــادة» ،ورد خولي
قائال« :النجمة أصالة أسعدني رأيك ومتابعتك».
يشار إلى أن أصالة طرحت مؤخرا أغنيتها «بنت أكابر»،
والفيديو كليب المرافق لها ،والتي حققت نجاحا كبيرا.

١٦

توابل ةديرجلا

سيرة
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تنويعات على دفتر الموهبة
بقدرته على تقمص أدواره،
استطاع أحمد زكي أن يدهش الجميع ً
للدرجة التي انسحبت معها وتوارت تماما شخصيته الحقيقية.
قدرة مذهلة على الذوبان في اآلخر الذي يجسده ،وبفعل «التالحم
الداخلي» كنا نشعر كأنه يطيل وجهه ،يبرز ذقنه ،يعرض أكتافه
كأنه يعيد تكوين وتشكيل أعضاء جسده ،بما يتوافق والشخصية
التي يجسدها.
عن النجومية التي انتزعها بالموهبة ،واإلصرار.
القاهرة  -هبة الله يوسف

خالفاته
مع املخرجني
كانت
ألسباب فنية
ال شخصية

كان زكي منشغال طوال الوقت
ب ــال ـب ـح ــث عـ ــن «أف ـ ـضـ ــل امل ـ ـتـ ــاح»،
ال ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ال تـ ـس ــاع ــده
«الـبـيـئــة املـحـيـطــة» عـلــى الــوصــول
إل ـي ــه ،ف ـت ـكــون الـنـتـيـجــة أن يفقد
أع ـصــابــه ،وي ـثــور فــي «ال ـبــاتــوه»
كما حدث في فيلم «البيه البواب»،
حينما أخبره مساعد املخرج أن
املشهد ال ـقــادم سيكون فــي نفس
الديكور ،وكان في «غرفة البواب»،
إال أن الـ ــراحـ ــل ال ـح ــري ــص دوم ــا
ع ـل ــى امل ـص ــداق ـي ــة اعـ ـت ــرض وف ـقــا
ملــا قــالــه الـسـيـنــاريـســت مصطفى
م ـح ــرم ف ــي أح ــد حـ ــواراتـ ــه ،حيث
ق ــال« :م ــا ينفعش يــا اب ـنــي نفس
الــدي ـكــور ،ألن ال ـبــواب فــي املشهد
ده عــرف «طـعــم الـفـلــوس» ،وبــدأت
تجري في إيده ،ومن الطبيعي أن
تتغير مالمح الغرفة الخاصة به،
واالك ـس ـســوار كـمــان ،يعني دهــان
ج ــدي ــد ،ث ــاج ــة ،س ــري ــر مـخـتـلــف،
بــاخـتـصــار الزم الــدي ـكــور يعكس
هذا التغيير».
غـيــر أن امل ـســاعــد رد عـلـيــه في
ضيق – قــائــا« :عــاوزيــن نخلص
يا أستاذ أحمد» ،أزعجته الجملة
جـ ــدا ،ف ـهــو ل ــم ي ـت ـصــور أن هـنــاك
ف ـنــانــا يـمـكــن أن ي ــرف ــض اإلت ـق ــان
ملجرد رغبته في أن ينهي العمل
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـم ـســك
ب ـ ـهـ ــدوئـ ــه ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن امل ـط ـل ــوب
تعديالت بسيطة لــن تــأخــذ وقتا
طــويــا ،لكنه فــوجــئ بنفس الــرد
م ــن امل ـس ــاع ــد «عـ ــاوزيـ ــن نـخـلــص
ي ــا أسـ ـت ــاذ» ،حـيـنـئــذ انـفـجــر زكــي
كالقنبلة وت ــرك التصوير مصرًا
على إج ــراء الـتـعــديــات ،الـتــي أقر
بها مهندس الــديـكــور ،وفـعــا لم
تستغرق وقتا طويال.
وفــي ح ــوار للراحل ق ــال :أعظم
أداء ت ـم ـث ـي ـلــي ال أه ـم ـي ــة لـ ــه فــي
ظ ــل غ ـيــاب إطـ ــار صـحـيــح يــوفــره
ال ــدي ـك ــور وب ـق ـيــة ع ـنــاصــر الـعـمــل
الفني ،وكل خالفاتي في التصوير
كانت ألسباب فنية ال شخصية.

بديل الزعيم

اعتذر الزعيم
عن «البيه
البواب»
فتحمس
األسمر
لبطولته

روبرت دي
نيرو يعترف:
هوليوود
خسرت
موهبة
أحمد زكي

مــا ال يـعــرفــه الـبـعــض أن فيلم
«البيه البواب» كان من املفترض أن
يلعب بطولته الفنان عــادل إمــام،
ولكنه رفــض الــدور في اللحظات
األخ ـيــرة ،فـعــرض العمل على كل
من الفنان محمود عبدالعزيز ثم
نور الشريف اللذين أكدا أنهما لم
يجدا نفسيهما في الدور ،ليستقر
أخيرا عند أحمد زكــي ،وكــان ذلك
أول تـ ـع ــاون ب ـي ـنــه وب ـ ــن امل ـن ـتــج
واص ـ ـ ـ ــف فـ ــايـ ــز وامل ـ ـ ـخـ ـ ــرج ح ـســن
إب ــراهـ ـي ــم ،غ ـي ــر أن زكـ ــي اش ـت ــرط
إجراء بعض التعديالت في صلب
ال ـس ـي ـنــاريــو ،وع ـهــد بـهــا للكاتب
ع ـلــي س ــال ــم رغـ ــم أن ال ـس ـي ـنــاريــو
كـ ــان ك ـت ـبــه ي ــوس ــف ج ــوه ــر ،فـقــد
رأى ف ــي الـفـيـلــم «ف ـك ــرة ج ــدي ــدة»،
وتلقى نظرة لعالم لم تتطرق إليه
السينما املصرية ،كذلك شخصية
ال ـب ــواب لــم تـطــرح فنيا عـلــى هــذا
النحو من قبل.
زكـ ــي كـ ــان ه ــو أي ـض ــا صــاحــب
ف ـ ـكـ ــرة ت ــرشـ ـي ــح م ـم ـث ـل ــة سـ ـم ــراء
ألداء دور زوجته في الفيلم ،كما
أكــدت الفنانة مهجة عبدالرحمن
ال ـتــي لـعـبــت ال ـ ــدور ،وح ـكــت كيف
تــدخــل وأنـقــذهــا مــن حــادثــة أثناء
التصوير كــادت تــودي بحياتها،
ح ـيــث س ـق ـطــت م ــن ع ـلــى رصـيــف
مـحـطــة «ال ـك ــوم األح ـم ــر» الـتــابـعــة
ملــركــز أوسـيــم بمحافظة الجيزة،
والـ ـت ــي ت ــم اخ ـت ـي ــاره ــا لـتـصــويــر
مشهد سفرهم للقاهرة ،وقبل أن
ينتبه أحــد مــن فــريــق العمل كان
زكي قد تدخل إلنقاذها.
الطريف أن زكي أثناء انتظاره
تـ ـحـ ـضـ ـي ــر أح ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد كـ ــان
يجلس على «دكة» البواب (املقعد
املخصص لــه) أمــام العمارة التي
يـ ـت ــم الـ ـتـ ـص ــوي ــر فـ ـيـ ـه ــا ،م ــرت ــدي ــا
مــابـســه الـخــاصــة ب ــال ــدور ،يضع
س ــاق ــا ع ـل ــى أخـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـ ــإذا بــأحــد
سكان العمارة ينظر له بمنتهى
االس ـت ـي ــاء وه ــو ي ـق ــول ممتعضا
«ه ــم كــل ف ـتــرة يـجـيـبــوا لـنــا بــواب
جـ ــديـ ــد» ،أم ـ ــا عـ ــن األغـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
قدمها زكي في الفيلم فقد حققت
نجاحا كبيرا ،لدرجة أن البعض

مع نورا بمشهد من « 4في مهمة رسمية»

«العثرات» التي مر بها النمر األسود ،فإنه واصل الصعود
رغم بعض ً
بثبات ،مستعينا بموهبته الفذة وغريزته «الدرامية» في تدقيق
اختياراته ،كأنها البوصلة التي يهتدي بها في رحلته اإلبداعيه ،لم
يكن مشغوال بالجوائز رغم أنه «صائد» لها بامتياز ،وعندما سألت
الراحل يوما في حوار سابق هل يتوقعها وهو يقرأ السيناريو
ألول مرة ،بتعبير أدق هل يختار أدواره على أساسها ،ما يضمن له
«التفرد» ،إال أنه فاجأني برده «أنه يعتبر نفسه أمام الكاميرا مثل

الطبيب الجراح ،عندما يدخل غرفة العمليات ،فلو اهتم بما يمكن
أن يلقاه من إشادات وجوائز بعد نجاحه ،ربما ينصرف تركيزه عن
المريض الذي يجري له العملية ،لهذا فهو ال يفكر في أي شيء
إال الشخصية التي يجسدها.
نواصل إلقاء الضوء على أبرز المحطات في مشوار النمر األسود
صاحب الموهبة المتفردة.

مشهد من فيلم البيه البواب

أحمد زكي
عــرض علي زكــي أن يطرحها في
ألبوم غنائي ،إال أنه رفض بشدة،
م ــؤك ــدا أن ــه ل ـيــس م ـطــربــا ولـكـنــه
م ـج ــرد م ــؤد ي ـق ــدم األغ ـن ـي ــات إذا
مــا تطلبت ال ــدرام ــا ذل ــك ،مشيرا
إلــى أنــه ال يسعى إطــاقــا إلقحام
األغـ ـنـ ـي ــات ع ـل ــى درام ـ ـ ــا ال ـف ـي ـلــم.
مــن «الـبـيــه ال ـب ــواب» ل ــ«أرب ـعــة في
م ـه ـمــة رسـ ـمـ ـي ــة» ،ن ــوع ـي ــة أخ ــرى
مــن األدوار حــرص زكــي أن يضع
م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ب ـ ـص ـ ـم ـ ـتـ ــه ،ح ـي ــث
جـســد شخصية مــوظــف بــإحــدى
امل ـص ــال ــح ال ـح ـكــوم ـيــة بــاألق ـصــر،
تضطره الظروف إلــى اصطحاب
 3حيوانات (حمار ومعزة وقرد)
ل ـت ـس ـل ـم ـهــا ل ـب ـيــت املـ ـ ـ ــال ،وه ـن ــاك
يصطدم بــالــروتــن الـقــاتــل ،فبدال
من أن تستغرق املهمة  24ساعة
ف ـق ــط ي ـظ ــل ألكـ ـث ــر مـ ــن ش ـه ــر بــا
جدوى.
خالل أحد حواراته قال الراحل
أحـمــد زك ــي« :الـفـيـلــم ك ــان يعتمد
عـ ـل ــى ك ــومـ ـي ــدي ــا امل ـ ــوق ـ ــف ال ـت ــي
أعشقها ،لهذا لم أتردد لحظة في
قـبــول الـفـيـلــم ،فـهــي بمنزلة تحد
للممثل ،كيف تضحك املشاهد من
دون إلقاء «إفيهات» ،فقط تحتاج
إل ــى «ت ـك ـن ـيــك» خ ــاص ف ــي األداء،
وتركيز وحرفية من املمثل ،وخفة
ظ ـ ــل ،ك ــذل ــك ط ـب ـي ـعــة الـشـخـصـيــة
ال ـت ــي ي ـج ـســدهــا «املـ ــوظـ ــف» بكل
خصوصيتها وفقا للسيناريو،
هي األخرى تحمل جديدًا على كل
املستويات ،وكلها عوامل أشعلت
حماسي للفيلم ،وكنت سعيدًا ملا
حققه من نجاح.

حفاوة
ف ـ ــي مـ ـه ــرج ــان م ــوسـ ـك ــو ع ــام
 ،1988استقبل الحضور بحفاوة
بــال ـغــة فـيـلــم «زوجـ ـ ــة رجـ ــل مـهــم»
للمخرج محمد خان ،ومن تأليف
رؤوف تــوفـيــق ،لــدرجــة أن النجم
الـعــاملــي روبـ ــرت دي ن ـيــرو ،الــذي
كــان أحــد أعضاء لجنة التحكيم،
ش ـ ــد ب ـ ـ ـحـ ـ ــرارة عـ ـل ــى ي ـ ــد ال ـف ـن ــان
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــد زكـ ـ ـ ـ ــي
م ـه ـن ـئــا ب ــراع ـت ــه
فـ ــي أداء دوره،
م ــؤك ــدا للجميع
أن «ه ــولـ ـي ــوود»
خـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــرت ه ـ ـ ــذه
املـ ــوه ـ ـبـ ــة ،وأن ـ ــه
لــو كــان يملك
أن ي ـع ـط ـي ــه
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مـ ـمـ ـث ــل ف ـح ـت ـم ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــردد،
يــوم ـهــا اعـتـبــر
زك ـ ــي ش ـه ــادة
هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـج ــم
ال ـك ـب ـيــر بـمـنــزلــة
أع ـلــى ج ــائ ــزة حـصــل عليها،
وه ــو مــا تـكــرر مــع كــل عــرض
للفيلم ،الجميع يقف مبهورا
أم ــام ق ــدرة زكــي الفائقة على
ت ـج ـس ـيــد ش ـخ ـص ـيــة ضــابــط
الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ــاء ت ـ ــه
الـسـلـطــة فعشقها واحتمي
وراء ه ـ ـ ــا ،وس ـخــر ك ــل شــيء
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
تلك املـكــانــة ،معتقدا أنها
سـتــدوم لــأبــد ،لــذا نجده
ينهار ويسقط ويضيع
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـسـ ـح ــب م ـنــه
ويتجرد منها.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ـ ـ ــد

ال ـ ـحـ ــوارات ،اع ـت ــرف ال ــراح ــل بــأن
دوره فــي ه ــذا الـفـيـلــم تـسـبــب في
إصـ ــاب ـ ـتـ ــه بـ ــاض ـ ـطـ ــرابـ ــات ح ـ ــادة
بـ ــال ـ ـقـ ــولـ ــون اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــت ذهـ ــابـ ــه
للطبيب أكثر من مرة ،كما أوصله
الـ ـ ـ ــدور إل ـ ــى ح ــال ــة مـ ــن االن ـه ـي ــار
النفسي والعصبي الزمته لفترة،
وكان يتعامل مع من حوله بدرجة
من التعالي والغطرسة والتكبر،
لدرجة أنه في أحد األيام كان أقام
عزومة كبيرة في بيته بمناسبة
زواج ابن خاله الفنان التشكيلي
سمير عبداملنعم ،وقبل أن يصل
الضيوف إذا بزكي يعتدي بالسب
والقذف على حارس العقار لسبب
ال يتحمل كل هذه العصبية ملجرد
أنه لم يتخلص بعد من شخصية
ال ـض ــاب ــط هـ ـش ــام ،ال ـت ــي جـســدهــا
فــي «زوج رجــل مـهــم» ،إال أن زكي
بـ ـمـ ـج ــرد أن ان ـ ـص ـ ــرف ال ـج ـم ـيــع
استدعى حارس العقار واعتذر له
أمام أسرته ،وأعطى له كل الوليمة
التي تقريبا لم يمسسها أحد.
إنـ ـ ـ ـ ــه زكـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ال يـ ـع ــرف
تبديل األقنعة بسهولة ،تنطفئ
األضواء وتتوقف الكاميرات ،لكن
الشخصيات التي يجسدها تظل
تعيش بداخله فترة طويلة ،درجة
من التقمص كثيرا ما أذهلت من
حوله ،وأحرقت أعصابه.
على الجانب اآلخر لم تعترض
وزارة الــداخـلـيــة املـصــريــة ال على
الفيلم ،وال على الشخصية التي
جـســدهــا زك ــي ،رغ ــم أنـهــا نـمــوذج
سيئ لضباط الشرطة ،كما سبق
أن اعترضت على «البريء» ،وأكد
صناع الفيلم أنهم وج ــدوا منها
تفهما كبيرا ،بــل اعـتـبــروا الفيلم
درسا لكل من يعتقد أنه السلطة.
ول ـكــن كـيــف نـجــح زك ــي ف ــي أن
يتوحد مع الشخصية بهذا القدر؟
قال الراحل في أحد الحوارات:
«بمجرد أن انتهيت مــن قــراءة
ال ـس ـي ـنــاريــو بـ ــدأت أقـ ــوم بعملية
«فـ ــاش بـ ــاك» ل ـح ـيــاة ال ـب ـطــل قبل
دخوله كلية الشرطة ،فالفيلم قام

توقيت
عرض
«الدرجة
الثالثة»
سبب فشل
الفيلم

لم تزعجه
مساحة دوره
في فيلم
«أحالم هند
وكاميليا»

على تفاصيل دقيقة جدا ،ولو لم
أبحث في جــذور هذه الشخصية
مل ــا تـمـكـنــت م ــن تـجـسـيــدهــا على
ه ــذا ال ـن ـحــو ،فـهــو لـيــس شخصا
شـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــرا ،ل ـ ـكـ ــن لـ ـ ــديـ ـ ــه م ـف ــاه ـي ــم
خــاط ـئــة تـجـعــل ت ـصــرفــاتــه تـبــدو
ف ـظ ــة ،ش ــرس ــة خ ـصــوصــا عـنــدمــا
أحـيــل للمعاش فلم يستوعب ما
ط ــرأ ع ـلــى ح ـيــاتــه م ــن مـتـغـيــرات.
ت ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــت غـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ـ ـ ــب
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع زكـ ـ ـ ــي أن ي ـع ـيــش
بــدون فــن ،ســواء كــان دورا يلعبه،
أو حــدي ـثــا ي ـس ـت ـغــرقــه ،أو حلما
يداعبه ،ويتمنى تحقيقه ،عاشق
م ـج ـنــون ل ـل ـفــن ،ي ـعــافــر دوم ـ ــا أال
يسقط في «بئر الخيانة» ،ويقدم
دورا ال يقتنع به مهما كسب من
ورائه املاليني.
ي ـقــول« :أرفـ ــض حـتــى ال أخــون
وأك ــذب على نفسي ،فأنا ال أحب
أن أصدم جمهوري الذي أحبني،
أرفض ليس من أجل الرفض ولكن
من أجل األجود.
غـ ـي ــر أن ه ـ ـ ــذا «ال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق» ال
يضمن النجاح لكل األعمال ،ولعل
فيلم «الدرجة الثالثة» الذي جمع
بــن السندريال والعبقري للمرة
الرابعة خير مثال لعدم التوفيق
الـ ــذي ق ــد ي ـص ــادف ال ـف ـنــان خــال
مـشــواره ،رغــم تــوافــر كــل الشروط
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ــن شـ ــأن ـ ـهـ ــا أن ت ـض ـمــن
ال ـن ـج ــاح ،فــالـفـيـلــم ه ــو الـتـجــربــة
الثانية ملاهر عواد مؤلفا ،وشريف
عرفة مخرجا ،هــذا الثنائي الذي
نـجــح فــي لـفــت األن ـظ ــار ب ـقــوة مع
إط ــال ـت ـه ــا األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي «األق ـ ـ ـ ــزام
قادمون» من خالل لغة سينمائية
غـيــر مــألــوفــة وأف ـكــار مــوضــوعــات
«خـ ــارج ال ـص ـن ــدوق» ،شخصيات
«ط ـ ــازج ـ ــة» لـ ــم ي ـس ـب ــق ت ـن ــاول ـه ــا.
وبمجرد أن عــرضــوا فكرة الفيلم
ع ـلــى ال ـس ـن ــدري ــا تـحـمـســت لـهــا،
رغــم أن فكرة الفيلم تحلق بعيدا
عن السائد واملتداول ،حيث تدور
األحـ ــداث داخ ــل عــوالــم ك ــرة الـقــدم
وجـمـهــور ال ــدرج ــة الـثــالـثــة ،الــذي
يـ ـتـ ـص ــدى لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن وج ـ ــوده
وك ـيــانــه م ــن ب ـطــش اإلدارة الـتــي
تسعى لهدم مدرجاته لالستفادة
مـنـهــا ،وم ــن جــانـبــه تحمس زكــي
هـ ــو اآلخ ـ ـ ــر ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي تـلــك
الـتـجــربــة ودعـ ــم ثـنــائــي مــوهــوب
نـجــاحــه حتمًا سـيـثــري الـســاحــة.
ع ــن هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة قـ ــال ال ــراح ــل
أحمد زكي في أحد الحوارات:
«ل ـس ــت ن ــادم ــا ع ـلــى الـتـجــربــة،
وعن نفسي كنت وسأظل مبهورا
بـهــذا الـثـنــائــي ،بــل كنت مستعدا
للتمثيل في كل أفالمها القادمة،

وه ـ ــذا ال ـف ـي ـلــم «الـ ــدرجـ ــة ال ـثــال ـثــة»
فـشـلــه الــوح ـيــد سـبـبــه الـجـمـهــور،
ال ــذي لــم يتقبل فـكــرتــه ،ف ــإذا كــان
الـفـيـلــم ع ــن ك ــرة ال ـق ــدم فــابــد من
إض ــاف ــة ب ـع ــض ال ـل ـق ـط ــات لـلـكــرة
ح ـتــى ال يـحـبــط ال ـج ـم ـهــور ال ــذي
جــاء مــن أجلها ،ودون أن نتنازل
عــن شبر واح ــد مما يــريــد الفيلم
أن ي ـقــولــه ،أي ـضــا تــوقـيــت عرضه
لــم يكن مناسبا أب ــدا ،إال أن جهة
اإلنتاج دفعت بالفيلم للعرض في
موسم العيد ،والــذي من املعروف
س ـل ـفــا أن ل ــه ج ـم ـه ــوره ال ـخ ــاص.
وف ــي نـفــس ال ـح ــوار واص ــل النمر
األس ـ ـ ـ ــود قـ ــائـ ــا« :عـ ـل ــى ال ـج ــان ــب
اآلخــر كانت هناك ثالثة مواضع
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ـ ــات ،وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـم ـك ــن
أن ت ـ ـكـ ــون ج ـم ـي ـل ــة ج ـ ـ ــدا ،ول ـك ــن
السندريال أصرت على أن يلحنها
ك ـمــال ال ـطــويــل فـيـمــا ال ـظ ــروف لم
ت ـس ـم ــح بـ ــذلـ ــك ،وعـ ـن ــدم ــا ع ــرض
عليها االستعانة بغيره رفضت
أن يـقــوم بـهــذه املهمة أحــد غيره،
فتم االستغناء عنها واستبدالها
بالحركات اإليقاعية ،والتي كانت
مــن أبــرز االنـتـقــادات التي وجهت
للفيلم».
ال ـف ـشــل كـ ــان م ـص ـيــر «ال ــدرج ــة
الثالثة» ،وسـيــاط النقد لــم ترحم
ن ـج ــوم ــه خ ـص ــوص ــا ال ـس ـن ــدري ــا
الـ ـت ــي دخـ ـل ــت ف ــي ن ــوب ــة اك ـت ـئــاب
طويلة تواكبت مع بداية مرضها،
حتى أنها كما تردد طلبت سحب
الـفـيـلــم م ــن دور ال ـع ــرض إلع ــادة
تلحني وتـصــويــر االستعراضات
وإضافتها إليه ،وهو كالم بالطبع
كان من املستحيل تنفيذه.
ن ـج ــح زك ـ ــي فـ ــي ت ـ ـجـ ــاوز ه ــذه
التجربة ،واأله ــم دراسـتـهــا جيدا
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى أس ـ ـبـ ــاب ال ـف ـشــل،
ومــن دون أن تهتز ثقته بنفسه،
خ ـصــوصــا أنـ ــه بــال ـف ـعــل قـ ــدم في
الفيلم دورا جديدا ومختلفا عن

كل ما سبق أن قدمه ،وشرع زكي
ف ــي الـتـحـضـيــر ل ـت ـجــربــة جــديــدة
تجمعه بصديقه «ال ـلــدود محمد
خــان هي «أحــام هند وكاميليا»،
والـتــي تحمل توقيعه مؤلفا إلى
جــوار اإلخــراج ،بينما السيناريو
والـ ـح ــوار مصطفى جـمـعــة ،ومــن
البداية كان اختيار خان زكي في
دور عيد محسوم ،ولكنه تخوف
أال يتحمس للمشاركة فــي فيلم
يختفي في أغلب مشاهده مقارنة
ب ـب ـطــات ال ـف ـي ـلــم ،إال أنـ ــه فــوجــئ
بحماسة ،وكالعادة كان حضوره
مؤثرا وعميقا حتى في املشاهد
الـ ـت ــي ال ي ـظ ـه ــر ف ـي ـه ــا ال يـبـتـعــد
تأثيره.
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري ـ ـ ــف أن خـ ـ ـ ـ ـ ــان رشـ ـ ــح
الفنانة نجالء فتحي من البداية
لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة هـ ـ ـن ـ ــد ،نـ ـ ـظ ـ ــرا ألن
م ــواص ـف ــات كــام ـي ـل ـيــا ال ت ـتــوافــق
مــع ن ـجــاء فـتـحــي ،خـصــوصــا ما
يـتـعـلــق ب ــال ـج ـم ــال ،ول ـك ــن نـجــاء
فـتـحــي وق ـعــت ف ــي غ ــرام كاميليا
وأص ـ ــرت ع ـلــى ت ـقــدي ـمــه ،م ــا دفــع
خ ـ ــان ألن ي ـط ـلــب م ـن ـهــا أن تـقــف
يوميا أمام املرأة وتردد أنا قبيحة
حتى يترسخ داخل وجدانها هذا
اليقني.
أم ـ ــا ش ـخ ـص ـيــة هـ ـن ــد ،ف ـكــانــت
املرشحة لها مــن الـبــدايــة الفنانة
ع ــاي ــدة ري ـ ــاض ،ل ـكــن اع ـتــراضــات
«الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع» ك ـ ــان ـ ــت سـ ـبـ ـب ــا فــي
استبعادها ،فتم ترشيح الفنانة
نـ ـ ـ ــورا ،ل ـك ـن ـهــا ان ـس ـح ـب ــت بـسـبــب
اع ـتــراض ـهــا ع ـلــى تــرت ـيــب اسـمـهــا
على االفيش ،فتم ترشيح الفنانة
إلهام شاهني ،ولكن حال شاهني
ل ــم ي ـكــن أفـ ـض ــل ،ومـ ــن ث ــم تمسك
خ ــان ب ــال ـع ــودة لـلـتــرشـيــح األول،
وهـ ـ ـ ــي فـ ــرصـ ــة الـ ـعـ ـم ــر ل ـل ـف ـن ــان ــة
عايدة رياض من خالل دور مواز
للفنانة نجالء فتحي ،والتي بدأت
عالقتها تتوطد بالفتى األسمر
عبر هذا الفيلم ،رغم أنه سبق أنه
شاركها أكثر من عمل.
نجح الفيلم نجاحا كبيرا رغم
أنه كان «مغامرة فنية غير مأمونة
ال ـ ـعـ ــواقـ ــب» عـ ـل ــى حـ ــد تــوص ـيــف
ال ـن ـق ــاد ال ــذي ــن اح ـت ـف ــوا بــالـفـيـلــم
وأبطاله ،خصوصا الفنانة نجالء
فـ ـتـ ـح ــي ال ـ ـتـ ــي ح ـ ـصـ ــدت ج ــائ ــزة
الـتـمـثـيــل األول ـ ــى ع ــن دوره ـ ــا في
م ـه ــرج ــان «ط ـش ـق ـنــد الـسـيـنـمــائــي
ال ــدول ــي» ،أم ــا الـفـتــى األس ـمــر فقد
ح ـصــد ج ــائ ــزة أح ـس ــن مـمـثــل من
مـ ـه ــرج ــان «دمـ ـش ــق ال ـس ـي ـن ـمــائــي
الــدولــي» عــن دوره املميز ،ونفس
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة م ـ ــن ج ـم ـع ـي ــة ال ـف ـي ـل ــم.
واص ــل الفتى األسـمــر «مغامراته
الفنية» ...فماذا عنها؟

مع ابنه هيثم

البقية في الحلقة المقبلة

صداقة من نوع خاص
رغ ــم ال ـصــداقــة ال ـتــي جـمـعــت بــن الـعـبـقــري أح ـمــد زكــي
واملخرج محمد خان ،وامتدت عبر عدة أفالم تعاونا فيها
بدءًا من فيلم «طائر على الطريق» ،حتى «أيــام السادات»،
فإنهما كثيرا ما تعاركا معا إلى حد الخصام والغضب
الـ ـ ـج ـ ــارف ،ثـ ــم سـ ــرعـ ــان مـ ــا ت ـص ـفــو الـ ـنـ ـف ــوس وي ـل ـت ـق ـيــان
ب ــاألح ـض ــان ،وفـ ــي أحـ ــد املـ ـ ــرات ع ـلــق زكـ ــي ضــاح ـكــا بــأنــه
سيضع صورة ملحمد خان في مدخل مكتبه حتى يلعنه
كل صباح ،فكالهما مجنون سينما ،ولكن كل منهما كان
يعرف قــدر اآلخــر والخالفات ،بينهما كانت كلها تتعلق
بالرؤية الفنية ،وإص ــرار كــل طــرف على التمسك بوجهة
نظره وعدم التنازل عنها أبدا.

زكي وميرفت أمني فى مشهد من فيلم «زوجة رجل مهم»

توابل ةديرجلا
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 10نصائح إلنقاذ خصل
الشعر وأطرافه
يسهل أن ّ
يتضرر شعرنا إذا كان يتعرض لعادات يومية مسيئة مثل التجفيف والتسريح والتمليس والتمشيط
العدائي .لذا يجب أن نتخذ التدابير الوقائية الالزمة لتجنب هذه األضرار.

1

ّ
تجنبي فرك الشعر

يؤدي تجفيف الشعر الذي يترافق
م ــع فـ ــرك قـ ــوي إلـ ــى ف ـتــح ال ـم ـســام
وتـقـ ّـصــف الـشـعــر .مــن األف ـضــل أن
ّ
تغلفي الخصل بمنشفة اسفنجية
ثم تعصريها بشكل متكرر .تجنبي
ً
أي ـضـ ّـا أن ت ـمــرري ي ــدك فــي شعرك
أو تلفيه حول إصبعك .تعزز هذه
الحركات البسيطة ّ
تقصف الشعر.

2

ّ
ً
رطبي شعرك يوميا

يحتاج الشعر إلى ترطيب يومي
ألن اإلفـ ـ ـ ــرازات الــده ـن ـيــة الـتــي
ّ
تــرطـبــه تبقى على مسافة
 10سنتمترات
من الجذور.
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـذا
تجف

الـ ـخـ ـص ــل ب ـش ـك ــل م ـ ـضـ ــاعـ ــف .وال
ننسى أ ث ــر احتكاكها بالمالبس
والصبغات وغيرها من عالجات
ك ـي ـمــاويــة .لـ ــذا م ــن ال ـ ـضـ ــروري أن
تــده ـنــي ع ـلــى ال ـش ـعــر ال ـم ـتــوســط
ّ ً
ً
ً
والطويل كريما مرطبا أو سائال
لتمليسه.

3

اختاري العالج المناسب

بـ ـحـ ـس ــب نـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـع ــر،
ً
ّ ً
ً
اختاري منتجا مرطبا أو مغذيا
واستعمليه كلما غسلت شعرك.
يـ ـمـ ـك ــن اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال زي ـ ـ ــت ل ـل ـش ـعــر
ا ل ـك ـث ـي ــف أو ا ل ـم ـج ـع ــد أو و ض ــع
قناع قبل الشامبو إذا كان الشعر
ً
م ـ ـت ـ ـضـ ــررا .ق ـ ــد ي ـس ـت ـف ـيــد ال ـش ـعــر
ً
الطبيعي أو الحساس أ يـضــا من
عالج يمكن شطفه أو كريم نهار ال
يتطلب غسله بالماء.

4

ّ
فكي تشابكاته بالمشط

لفك تشابكات الشعر بعد
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال الـ ـش ــامـ ـب ــو وال ـب ـل ـس ــم،
ً
استعملي مشطا له أسنان كبيرة
ً
أو فرشاة يكون وبرها متباعدا
ً
إذا كان الشعر كثيفا.

5

ّ
سرحي شعرك باعتدال

ال ضير من تسريح الشعر
قبل النوم للتخلص من الرواسب

وال ـ ـم ـ ـلـ ــوثـ ــات وتـ ـنـ ـشـ ـي ــط الـ ـ ـ ــدورة
الدموية الصغرى وفك التشابكات
المحتملة .بعد تسريح األطــراف،
ّ
مشطي الخصل كلها بنعومة! لكن
ال تبدئي في منتصف الخصل ألن
التشابكات قد تصل إلى األطراف
في هذه الحالة.

جففي شعرك بنعومة
ي ـم ـك ــن أن ي ـج ـف ــف ال ـ ـهـ ــواء
الساخن الشعر .لذا حاولي
أن تـمـتـصــي أك ـبــر ج ــزء من
رطوبة الشعر عبر تغليفه بمنشفة
اس ـف ـن ـج ـي ــة ،ثـ ــم اض ـب ـط ــي مـجـفــف
الـ ـشـ ـع ــر عـ ـل ــى حـ ـ ـ ـ ــرارة م ـتــوس ـطــة
لتخفيض وق ــت الـتـجـفـيــف وع ــدم
فقدان رطوبته.

6

7

استعملي مجفف الشعر
بشكل صحيح

يـ ـج ــب أن يـ ـصـ ـع ــد تـ ــدفـ ــق ال ـ ـهـ ــواء
ُ
ضعف
على طــول الخصل كــي ال ي ِ
األطراف .أمسكي الجهاز بما يضمن
توجيه الهواء الساخن من الجذور
نحو األط ــراف وأبعديه عن الشعر
بمسافة  15سنتم على األقل.

8

ال تبالغي في استعمال
أداة التمليس

ّ
يسهل أن يضعف الشعر ويجف
عـ ـن ــد ت ـم ـل ـي ــس ال ـ ـ ـغـ ـ ـ ّـرة أو ب ـعــض
ً
الخصل حــول الــوجــه يــومـيــا .قبل
استخدام أداة التمليس أو مجفف

ً
الـشـعــر ،استعملي عــاجــا يحمي
مــن الـ ـح ــرارة .وزع ـيــه عـلــى الشعر
كله للحد من األضرار التي ّ
تسببها
الحرارة المنبثقة من هذه األجهزة.

9

احمي شعرك من الشمس

يمكنك أن تحمي شـعــرك مــن خالل
استعمال منتج مضاد لألشعة فوق
ّ
التعر ّض للشمس.
البنفسجية أثناء
ً
إذا كان طويال ،يمكنك لفه على شكل
ض ـف ـيــرة ك ـب ـيــرة ورخـ ـ ــوة .وإذا كــان
ً
قصيرا ،اعتمري قبعة بكل بساطة!

الصبغات أو منتجات إزالة اللون،
ً
عدائية أحيانا.
من األفضل وضعها على الجذور
وتقليص المخاطر عبر عالجات
خ ـ ــاص ـ ــة (زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ،أقـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــة) ق ـبــل
استعمال المنتج وبعده .إذا كان
ً
الشعر متضررا ،استعملي صبغة
مــؤق ـتــة أو تــركـيـبــة نـبــاتـيــة ك ــي ال
تخترق مسام الشعر.

ّ
 10تجنبي منتجات تلوين الشعر
تكون الـعــاجــات الكيماوية ،مثل

البشرة الجافة...
أي سائل استحمام يناسبها؟

سمراء من دون
ّ
التعرض للشمس
يسمح ّ
المسمر الذاتي بالحصول على
بشرة سمراء مشرقة وطبيعية .ويمكن
تجميل اللون بالماكياج المناسب من
دون الحاجة إلى ّ
التشمس.
ً
ّ
حضري بشرتك مسبقا
• ق ـب ــل اس ـت ـع ـم ــال م ـن ـتــج ال ـت ـس ـم ـيــر،
افركي بشرتك بحركات دائرية ناعمة،
ً
مرتين أسبوعيا ،أو استعملي فرشاة
لتنظيف البشرة.
ّ
• رطبي بشرتك بانتظام عبر استعمال
بالسليلوز الحيوي ا لــذي
قناع غني
ّ
ي ـع ـ ّـج بـعـنــاصــر ت ـنــشــط ال ـب ـشــرة مثل
حمض الهيالورونيك .استعملي هذا
العالج كل ليلتين على مر األسبوع.
ت ـســاهــم هـ ــذه ال ـح ـي ـلــة ال ـمــده ـشــة في
ّ
َ
المتعبة .دلكي البشرة
تنشيط البشرة
ب ــأط ــراف أصــاب ـعــك بـيــن  3و 5دقــائــق
ثــم اتــركــي الـقـنــاع على الـبـشــرة لعشر
دقائق.

بعد األسبوع التحضيري
ّ
المسمر الــذاتــي على بشرة
• ادهـنــي
ّ
نظيفة من دون استعمال كريم مرطب
ً
م ـس ـب ـق ــا .اده ـ ـنـ ــي ال ـم ـن ـت ــج ال ـم ـت ـب ـقــي
على يديك في المرحلة األخيرة على
الحاجبين والشعر أو أطــراف األنــف،

وال تنسي األذنين والعنق .صححي
الـ ـثـ ـغ ــرات ال ـص ـغ ـي ــرة ب ـق ـط ـعــة قـطـنـيــة
منقوعة بعصير الليمون.

ادهـنــي ب ــودرة شمسية فاتحة وغير
ً
المعة مركزة على المناطق المنتفخة
من الوجه.

• ج ــددي العملية فــي األي ــام الالحقة
إلط ــال ــة م ـف ـعــول الـ ـل ــون االص ـط ـنــاعــي
(كل يومين أو ثالثة أيام من األسبوع
ً
األول ،ثم مرة أسبوعيا) .افركي جسمك
بنعومة عشية استعمال المنتج كل
أسبوع وتابعي ترطيب بشرتك.

• إذا كــانــت ب ـشــرتــك ج ــاف ــة ،اخ ـتــاري
ً
ً
ً
هــامــا بــرونــزيــا أو نـحــاسـيــا يوضع
ً ُ َ
على البشرة مباشرة أو يخلط مع كريم
ال ـن ـهــار ،ثــم وزع ــي كـمـيــة صـغـيــرة من
بــودرة خــدود برتقالية أو زهرية إلى
جانب بودرة شمسية داكنة.

ّ
جملي بشرتك في األيام الالحقة

• إذا كــانــت بـشــرتــك فــاتـحــة ،اخـتــاري
ً
ً ّ ً
ً
ملونا سائال جدا ألن التركيبة
كريما
ً
تخسر ج ــزء ا مــن قوتها عند دهنها.

• إذا كانت مالمحك مشدودة ،اختاري
بودرة برونزية مع انعكاسات زهرية
لتنشيط ل ــون ال ـب ـشــرة .إذا ك ــان األثــر
ً
ً
جدا ّ
ذوبي المادة بأصابعك.
بارزا

إذا كانت بشرتك جافة ،يجب أن تنظفيها من دون فركها بقوة .يقضي الحل باستعمال منتج يستطيع تنظيف
البشرة وترطيبها وتغذيتها في آن.
محتوياته
• ال ـمــاء :إنــه العنصر األســاســي كونه
ّ
يشكل  70أو  %80من هالم االستحمام.
• م ــواد خــا فـضــة للتوتر السطحي:
ّ
تـشــكــل بـيــن  10و %15أو حـتــى  %20من
ّ
تركيبة المنتج .تتصل في ما بينها لتشكيل
منتج ينظف ا لـبـشــرة مــن دون تجفيفها.
ً
يـتــألــف المنتج غــالـبــا مــن عنصر أنيوني
ينتج رغــوة وينظف البشرة وعنصر آخر
ّ ً
ّ
وتتحمله البشرة.
مذبذب يكون ملطفا

• عطورّ :
تسهل استعمال المنتج .إذا
كــانــت الـعـطــور تستهدف الـبـشــرة الـجــافــة،
ً
يكون العطر ناعما ومن األفضل أن يخلو
من مسببات الحساسية.

ً
ال ـب ـش ــرة ج ـي ــدا لـكـنـهــا ق ــد ت ـك ــون عــدائ ـيــة.
لتجنب هذا األثر ،تأكدي من أنها مخلوطة
ّ
مع عناصر ملطفة ومن احتواء المنتج على
عناصر دهنية.

• مـ ــواد م ـل ـ ّـون ــة :تـكـتـفــي ه ــذه ال ـم ــواد
بـتـجـمـيــل لـ ــون ال ـم ـن ـتــج وي ـم ـكــن أن تـكــون
طبيعية أو اصطناعية.

• ب ـع ــض الـ ـ ـم ـ ــواد الـ ـح ــافـ ـظ ــة :يـجــب
ً
ال ـت ـن ـب ــه ت ـ ـحـ ــديـ ــدا مـ ــن مـ ـ ـ ــواد الـ ـب ــارابـ ـي ــن
والفينوكزيتانول .عمدت ماركات كثيرة إلى
التخلي عنها ألنها قد تؤدي إلى اضطراب
الغدد الصماء.

• مـ ــواد ل ــزي ــادة س ـمــاكــة الـتــركـيـبــة:
ُ
ً
تستعمل ب ــودرة بـيـضــاء غــالـبــا لتحسين
شكل المنتج وتركيبته .لكنها تختلف عن
كريمات االستحمام التي تضاف إليها مواد
خافضة للتوتر السطحي.

عناصر دهنية :تنتج هذه العناصر
• ّ
طبقة مغذية وواقية على سطح البشرة بعد
ّ
شـطـفــه .أو تشمل عـنــاصــر مــرطـبــة لحبس
الماء الموجود في البشرة.

مواد تستدعي الحذر

ً
ً
• مواد حافظة :تعطي مفعوال مضادا
للميكروبات .قد تتألف من حمض عضوي
وم ـلــح ال ـص ــودي ــوم م ــع عـنـصــر يـحـمــي من
ّ
وتتحمله البشرة بسهولة.
الميكروبات

• ا ل ـ ـك ـ ـبـ ــر ي ـ ـتـ ــات:
ّ
تـ ـش ــك ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــواد
ال ـ ـخـ ــاف ـ ـضـ ــة ل ـل ـت ــوت ــر
الـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـ ـح ـ ــي رغ ـ ـ ــوة
ك ـ ـث ـ ـي ـ ـفـ ــة وتـ ـنـ ـظ ــف

زيت المشمش ...إلشراقة مضمونة
يضمن زيت المشمش ّ
المرطب ًوالمضاد للشيخوخة إشراقة فائقة ويناسب أنواع البشرة كافة ،لكنه يستهدف
البشرة الباهتة والمتعبة خصوصا.
يغذي في العمق
زيت المشمش غني بحمض األوليك
وت ـش ـبــه تــركـيـبـتــه ده ـ ــون ال ـب ـشــرة.
يقوي هذا الحمض الحاجز المائي
والدهني ،ما يعني الحد من خسارة
الـ ـم ــاء وت ـح ـس ـيــن رط ــوب ــة ال ـب ـشــرة.
ي ـخ ـت ــرق زي ـ ــت ال ـم ـش ـم ــش ال ـســائــل
ً
الـبـشــرة بسهولة وي ـقـ ّـدم أحـمــاضــا
ً
دهنية مغذية جدا على المستويات
كــافــة .كذلك يسمح بــإعــادة تشكيل
المخزون الدهني للبشرة ويجدد

ن ـعــوم ـت ـهــا وي ـج ـع ـل ـهــا أقـ ــل عــرضــة
للتجاعيد والخطوط الرفيعة.

ّ
يشد البشرة ويجدد إشراقتها

ً
ي ـع ـط ــي زيـ ـ ــت ال ـم ـش ـم ــش م ـف ـع ــوال
ً
مـ ـ ـض ـ ــادا ل ـل ـش ـي ـخ ــوخ ــة ألنـ ـ ــه غـنــي
ُ
بــالـفـيـتــامـيــن  Eال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر أحــد
أك ـث ــر مـ ـض ــادات األكـ ـس ــدة فــاعـلـيــة.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوي عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـن ــاص ــر
ّ
تشد البشرة
الفيتوستيرول التي
وتكبح شيخوختها .أما الفيتامين

 ،Aفيسمح باسترجاع اإلشراقة ،لذا
نجد هــذا الــزيــت فــي مستحضرات
كثيرة.

عالج ملطف لمحيط العينين

المقادير:
•  5ملل من المسك الوردي.
•  2ملل من زيت المشمش.
•  2ملل من زيت األركان.
•  1ملل من زيت األفوكادو.

االستعمال:
• اخلطي المقادير كلها.
• اسكبي الخليط في زجاجة صغيرة.
• ادهنيه كل مساء في محيط العينين
ّ
ودلكي هذه المنطقة بنعومة بأطراف
أصابعك.

تسالي

تصريح
حزب
نشاط
برلمان
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كلمات متقاطعة
ليندت

كلمة السر

ً

عموديا:
رب ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــي وت ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــع
سماوي.
 ..... ( -1ل ــو ث ــر) ز عـيــم  -3جنسيتها اإلمارات.
ديني في أوروبا.
 -4ضـ ـ ــوء ك ــال ـخ ـي ــوط
( -2األحكام  )...منهاج (مـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــوس ـ ــة) – لـ ــون

متشابهان.
ثلثا (أرض).
(مبعثرة).
 -5لـ ـلـ ـتـ ـع ــر ي ــف – (ال  -7ال ـ ــذي ال عـ ــوج فيه  -9يتبارك (معكوسة)
– شاكر.
 )...م ــن أي ــام األس ـبــوع (معكوسة).
 -8ط ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــر ا ل ـ ـس ـ ـمـ ــان  -10اإلجابة (معكوسة)
(معكوسة).
 -6قـتـيــل (م ـب ـع ـثــرة) – (مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ــة) – – حيوان مفترس.
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 - 1ا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل
م ـ ـ ـخ ـ ـ ـلـ ـ ــوقـ ـ ــات األنـ ـ ـ ــس
والجن والمالئكة.
 -2ظ ـه ــر ال ـق ـم ــر – مــن
أسماء الله الحسنى.
 -3متكبر (معكوسة) –
محاكاة.
 -4من الفاكهة – يتكتم.
 -5ن ـصــف (أرام ـ ـيـ ــد) –
الــولــد حين يخرج من
بطن أمه.
 -6كــاريــر (مـبـعـثــرة) –
للنفي.
 -7عـ ـث ــا (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) –
مخمور.
 -8مـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوا كـ ـ ـ ــه
(معكوسة) – سالم.
 -9القصد (معكوسة) –
حروف متشابهة.
 - 1 0ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــا فـ ــي
(الثروة) – آللئ.
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من  5أحرف وهي اسم نوع من أنواع الشوكوالتة السويسرية.

7
5
1
4
6
8
9
2
3

كلمة السر:

sudoku

8
4
2
3
9
5
7
6
1

18

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4135الثالثاء  4يونيو 2019م

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :الـتــرد فــي إب ــداء رأي ــك يجعل
اآلخرين يسبقونك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـغ ـيــوم ب ــدأت تـتـلـ ّـبــد فــوق
حياتك العاطفية فانتبه.
ً
اجتماعيا :أنت بحاجة إلى نزهة في
الطبيعة ً
هربا من الضغوطات.
رقم الحظ4. :

الميزان

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـت ـك ـ ّـب ــد خـ ـ ـس ـ ــارة ف ـ ــي أح ــد
ً
ال ـم ـش ــاري ــع تـجـعـلــك م ـ ـتـ ــرددا لـلـقـيــام
بمشروع آخر.
ً
عاطفيا :حياتك العاطفية ّ
تمر بفترة
ركود ،أنعشها.
ً
اجتماعيا :تفكر بزيارة أحد األقارب
ّ
في الغربة فال تتردد.
رقم الحظ11. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
ّ
يشك فــي قــدرتــك على مـهـنـيــا :كــن فــي تـعــامـلــك مـ ّـع موظفيك
مهنيا :ال أحــد
ّ
مخملي.
قبضة حديدية في كف
صاجب
إيجاد الحلول لكل مشكلة.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تقوى روابط المحبة بينكما عاطفيا :يتطلع الشريك إلى اليوم الذي
ً
ً
تعطيه فيه وقتا إضافيا.
كلما أظهرتما االحترام لبعضكما.
ً
ً
اجتماعيا :تبدو في األفق مرحلة من اجـتـمــاعـيــا :يحتاح منزلك إلــى بعض
الترميم أو اإلصالحات فال تهمله.
االستقرار والبهجة العائلية.
رقم الحظ5. :
رقم الحظ15. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تريد تحقيق أمنياتك بسرعة،
ّ
لكن ال بد من العمل المتواصل.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـفـتـخــر ال ـشــريــك ب ــك عـنــدمــا
تتصرف بنضج واحترام.
ً
اجتماعيا :لماذا تهمل القيام ببعض
التمارين الرياضية؟ حان العودة إليها.
رقم الحظ12. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تنتظر مجيء فرص النجاح
إليك بل َ
اسع أنت إليها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـش ـعــر أن ق ـل ـبــك ي ـم ـيــل إلــى
شخص بعيد عنك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا كـنــت متشنجا بسبب
ً
المصاعب فال تبق في بيتك وحيدا.
رقم الحظ7. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :األمــور في عملك تسير ببطء
حاول تسريع نشاطاتك.
ً
عاطفيا :تتأجج عاطفتك نحو الحبيب
فلماذا ال تشاركه بها؟
ً
اجتماعيا :عشاء مع بعض األصدقاء
ّ
يجدد عالقتك االجتماعية.
رقم الحظ13. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :الحظ يقف إلى جانبك في هذا
النهار فانتظر ما يفرحك.
ً
عاطفيا :في فــؤاد الحبيب جمال من
نوع آخر حاول اكتشافه.
ً
اجتماعيا  :المحبة العائلية تضفي
ً
على حياتك رونقا وسعادة.
رقم الحظ8. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أنــت تفكر بكسب مدخول آخر
لتحسين وضعك ،لماذا ال تحاول؟
ً
عاطفيا :الحياة بــدون حبيب ال متعة
فيها فال تقفل األبواب.
ً
اجتماعيا :الجدل مع األهل ال يؤدي إلى
نتيجة ،استبدله بالحوار.
رقم الحظ19. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :ال تجعل العمل صنما تبعده
بل وسيلة للعيش بكرامة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :أح ـب ــب قـ ــدر م ــا اسـتـطـعــت
ّ
فالحب يبلور الروح ويغذيها.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـنـسـجــم ك ـث ـيــرا مــع أحــد
ً
ً
األصدقاء وتمضي معه وقتا طويال.
رقم الحظ10. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مهنيا :صعود السلم درجة درجة ليس
هو القاعدة ،أين طموحك؟
ً
عاطفيا :القسوة تغزو قلبك وكــأن ال
شعور لديك.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :ت ـ ّ
ـود تغيير ش ــيء مــا في
منزلك ،فلماذا ّ
تتردد؟
رقم الحظ16. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أنت صاحب ّذكاء مفرط لكنك
ال تعرف كيف تستغله.
ً
عــا طـفـيــا  :تشعر بعاطفة قــو يــة نحو
الشريك وتريد تمضية بعض الوقت
معه.
ً
اجتماعيا :لغذائك دور مهم في حياتك
الصحية وعافيتك.
رقم الحظ3. :
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 Ooredooتختتم برنامجها لشهر رمضان
التزاما منها بدورها الريادي في دعم الشباب في مجال التطوع،
اختتمت  Ooredooالكويت برنامجا حافال بالمناسبات اإلنسانية
والخيرية على مــدار شهر رمضان ،حيث استهلت الشهر بإطالق
برنامج "نعين ونعاون" التطوعي للسنة الخامسة على التوالي،
بالتعاون مــع منظمة  ،Spread The Passionوبــإشــراف مــن إدارة
االتـصــال المؤسسي فــي الـشــركــة .وكعادتها فــي كــل عــام ،حرصت
 Ooredooعلى إقامة خيمة إفطار الصائم التي تم تشييدها مقابل
مبنى الشركة الرئيسي على شارع السور لتقديم وجبات اإلفطار
للصائمين يوميا خالل شهر رمضان.
بــدوره ،أكد مدير أول إدارة االتصال المؤسسي في الشركة مجبل
األيــوب فخره بالشباب والشابات المشاركين في برنامج "نعين
ونعاون" التطوعي ،مشددا على أن دعم العمل التطوعي نابع من
قيم الشركة األساسية المبنية على االهتمام والتواصل والتحدي.
وأض ــاف األي ــوب" :وجــدنــا إقـبــاال طيبا مــن الشباب والـشــابــات في
مجال العمل التطوعي ،وأسعدنا حماسهم للعطاء ،إذ إننا سعداء
بمساهمتهم فــي تعزيز القيم اإلنـســانـيــة والــروحـيــة وإح ـيــاء قيم
الـتـكــافــل الـتــي يجسدها شـهــر رم ـضــان بـكــل مــا يحمله مــن أج ــواء
إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة من خالل هذا البرنامج التطوعي".
وكجزء من برنامجها لهذا العام وللسنة الخامسة على التوالي،
ت ـعــاونــت  Ooredooمــع مـنـظـمــة  ،Spread the Passionالـتــزامــا
منها بدورها الريادي في األعمال التطوعية وكعادتها السنوية
الرمضانية.
كما ركزت  Ooredooفي فعالياتها الرمضانية على إشراك موظفي
الشركة في العمل التطوعي ،إيمانا منها بأهمية تشجيع العمل
التطوعي والخيري وتحفيز مبدأ العطاء في المجتمع ،والتركيز
على تعزيز قيم العطاء عند الموظفين.
إضافة إلى تنظيم الشركة فعالية قريش قبل رمضان ،حيث شاركت

ُ
آل ثاني متحدثا خالل إحدى المناسبات
جـمـيــع أق ـس ــام وق ـطــاعــات ال ـشــركــة في
إحـيــاء هــذه الـعــادة الكويتية التراثية
األص ـي ـل ــة ،م ــن خـ ــال تـحـضـيــر مــائــدة
باألطعمة التقليدية ،وتقوم لجنة من
كـبــار إداري ــي الـشــركــة بتقييم األقـســام
حسبما تم تقديمه.

نشاطات «نعين ونعاون»

وف ــي عـ ــادة س ـنــويــة هــدف ـهــا ال ـتــواصــل
وال ـت ــراب ــط ،الـتـقــى مــوظـفــو Ooredoo
والـ ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ف ــي الـغـبـقــة
السنوية التي تزينت هذا العام بشعار
"رمضان يقربنا وغبقتنا تجمعنا".
وإلى جانب توزيع الوجبات في خيمة

إفطار الصائم ،أقامت  Ooredooالعديد
م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات األخ ـ ـ ــرى خ ـ ــال شـهــر
رمضان ،تتضمن زيارات لمركز التوحد،
والـمـسـتـشـفـيــات ،وذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة لالحتفال بالقرقيعان.
و ك ـ ــذ ل ـ ــك ر ع ـ ـ ــت  Ooredooا ل ـب ـط ــو ل ــة

النسائية لكرة القدم لعام  ،2019التي
أقيمت بنجاح في استاد جابر األحمد،
كما دعمت الـمــرأة فــي الشهر الفضيل
برعايتها كشريك االتصاالت للمعرض
النسائي المميز.Hana Eleven
واح ـت ـف ـل ــت إدارة ك ـب ــار الـشـخـصـيــات

قيادات  ooredooخالل إحدى الفعاليات

والـمـبـيـعــات الـمـبــاشــرة فــي Ooredoo
مع عمالء النخبة المميزين في الغبقة
الرمضانية التي اقيمت في فندق Four
 ،Seasonsفي قلب مدينة الكويت.

جانب من الفعاليات الرمضانية

قرقيعان

موظفو الشركة خالل إحدى المناسبات

«فرحة اليتيم»
في مطعم «شيليز»
ً
جريا على عادتها السنوية في شهر رمضان
المبارك ،أقامت لجنة ساعد أخــاك المسلم في
كــل مـكــان ،احتفالية "فــرحــة اليتيم" فــي «مطعم
شيليز» الجابرية.
و كــا نــت االحتفالية بحضور صاحبة المطعم
هناء الحميضي ،ومسؤولة األيتام في اللجنة
وفـ ــاء ال ـع ـي ـســى ،وعـ ـض ــوات ال ـل ـج ـنــة ،واألط ـف ــال
اليتامى ،والمشاركين.
توزيع الهدايا على األطفال

العيسى والحميضي مع األطفال

مشاركات في الحفل

صورة جماعية لفريق العمل

«المصارف» يقيم غبقته السنوية
أقام نادي المصارف غبقة رمضانية في فندق المارينا ،حضرها
رئيس مجلس اإلدارة فاضل المندي وأعضاء المجلس والعاملون
بالقطاع المصرفي والمدير العام للنادي عباس البلوشي .واستمتع
الحضور ببرنامج الغبقة والمسابقات التي تم اعدادها من قبل
أعضاء اللجنة االجتماعية وســاد المكان روح العائلة الــواحــدة،
وكانت فرصة للخروج من جو العمل والتواصل بين الموظفين
في ليالي رمضان المباركة.
وبالمناسبة ،أكد المندي حرص مجلس االدارة على احياء العادات
الكويتية االصيلة ،والحفاظ عليها ،وتوطيد أواصر التعاون بين
مجلس االدارة وموظفي القطاع المصرفي ،متمنيا ان تعود هذه
المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
صورة جانبية للغبقة

مسابقات أقيمت ضمن الحفل
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نادي وربة الرياضي لذوي اإلعاقة يغبق ألندية جديدة
أقام نادي وربة الرياضي لذوي اإلعاقة
غبقة رمضانية ،دعا إليها نوادي المعاقين
والتحدي ومبارك الكبير ،التي أشهرت
ً
أخيرا.
وكانت تلك الغبقة مبادرة من "وربة" لجمع
األندية الثالثة ألول لقاء اجتماعي بعد
إشهارها ،لالطالع على سبل مواصلة دعم
رياضة ذوي اإلعاقة والنهوض بها لتحقق
ً
مزيدا من اإلنجازات.
حضر الغبقة العضوة الفخرية لنادي
وربة ،شريفة الغانم ،ونائب أمين السر
رئيس لجنة العالقات العامة ،عبدالعزيز
المطيري.

ً
عبدالعزيز المطيري متحدثا

تكريم المتطوعة أمل الحسين

صورة جماعية

تكريم المتطوع يعقوب السبتي

غبقة رمضانية مميزة في «هوليداي إن» السالمية
أق ـ ـ ــام فـ ـن ــدق ه ــولـ ـي ــداي إن ال ـك ــوي ــت-
السالمية غبقته ا لـسـنــو يــة ،بحضور
نخبة من اإلعالميين والصحافيين في
ً
الكويت ،تقديرا لجهودهم في تغطية
نشاطات الفندق وعروضه ،باإلضافة
إل ــى ع ــدد م ــن ال ـع ـمــاء الـمـمـيــزيــن من
شركات ومؤسسات مختلفة ،لثقتهم
في الفندق ،وتعاونهم المستمر.
وك ــان ف ــي اسـتـقـبــال ال ـمــدعــويــن طــاقــم
إدارة ال ـف ـنــدق ،وع ـلــى رأس ـه ــم الـمــديــر
العام مايكل جبور ،الذي رحب بدوره
بــال ـحـضــور ،وه ـنــأهــم بـشـهــر رمـضــان
المبارك ،متمنيا للجميع قضاء أمسية
ممتعة ،وسط سماع أعذب األلحان من

فائزة تتسلم هديتها

الفرقة الموسيقية الشرقية بالفندق.
كما استمتع الضيوف بمأدبة طعام
شهية ،حيث أعــد طاقم طهاة الفندق
كعادتهم "بوفيها" مميزا حاز إعجاب
الجميع.
وتخلل الحفل سـحــو بــات على هدايا
قـ ـيـ ـم ــة اشـ ـتـ ـمـ ـل ــت عـ ـل ــى ت ـ ــذاك ـ ــر س ـفــر
مقدمة من طيران  KLMو،Air France
باإلضافة إلى أجهزة إلكترونية حديثة
من شركة أراب تك ولينك كومينيكيشن،
وعطورات من شركة بيضون ،وقسائم
خصومات لمستحضرات التجميل.
ً
مايكل جبور مستقبال الحضور في الغبقة

صورة جماعية

بوفيه تميز بالمأكوالت والمقبالت الشهية

عدد من المشاركات في الغبقة

رابطة خريجي جامعة كولومبيا تقيم غبقتها الرمضانية
احـ ـتـ ـفـ ـل ــت راب ـ ـ ـطـ ـ ــة خـ ــري ـ ـجـ ــي ج ــام ـع ــة
ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
بــاألجــواء الرمضانية ،وذلــك فــي غبقة
أقـ ــام ـ ـهـ ــا س ـف ـي ــر ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األميركية في البالد لورنس سيلفرمان،
مـ ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ف ــي بـيـتــه،
بحضور لفيف مــن خريجي الجامعة
مــن مختلف األج ـيــال لـلـقــاء والـتـعــارف
وتبادل الخبرات.
وف ــي تـعـلـيــق ل ــه ،ق ــال الـسـفـيــر لــورنــس
سيلفرمان " :ســررت باستضافة اللقاء
األول لرابطة خريجي جامعة كولومبيا
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،واسـتـمـتـعــت
بــاال سـتـمــاع إ ل ــى قصصهم وتجاربهم
حــول الــدراســة فــي الــواليــات المتحدة،
وخ ـ ــاص ـ ــة ع ـ ــن ك ـي ـف ـي ــة مـ ـس ــاع ــدة ه ــذه
الـ ـتـ ـج ــارب ف ــي ت ـش ـك ـيــل شـخـصـيــاتـهــم

جانب من حضور غبقة «كولومبيا»

وم ـســاعــدت ـهــم ف ــي ال ـن ـج ــاح بـمـخـتـلــف
ال ـت ـخ ـص ـصــات والـ ــوظـ ــائـ ــف" ،مـضـيـفــا
أ نـ ـ ــه " م ـ ـمـ ــا ال شـ ــك فـ ـي ــه أن مـ ـث ــل ه ــذه
المناسبات هي فرصة قيمة للترابط
والتواصل مع زمالء الدراسة ومعرفة
مستجداتهم".
وب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال س ـيــد ع ـب ــاس ال ـم ـهــري-
خريج ماجستير إدارة أعمال-2018 ،
أ حــد أعضاء الرابطة ،إن الغبقة تمثل
نـقـطــة بــدايــة لـسـلـسـلــة مــن الـتـجـمـعــات
الـ ـت ــي تـ ـعـ ـت ــزم الـ ــراب ـ ـطـ ــة إق ــامـ ـتـ ـه ــا فــي
المستقبل.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــري" :نـ ـ ـح ـ ــن س ـ ـعـ ــداء
ب ــان ـت ـه ــاز هـ ــذه ال ـف ــرص ــة الـ ـت ــي تـجـمــع
العديد من خريجي جامعة كولومبيا
ف ــي ن ـي ــو ي ــورك ،وا ل ـت ــي ت ـعــد م ــن نخبة
الجامعات األميركية ،حيث تعد هذه

فرصة مميزة للتعرف على أشخاص
مميزين يطمحون إلى تحقيق التقدم
وال ـت ـط ــور سـ ــواء ف ــي ال ـق ـطــاعــات الـتــي
يعملون مــن خــا لـهــا أو فــي المجتمع
ككل".
ومــن جــانـبــه ،تـقــدم أمـيــن ن ــدوم -خريج
ماجستير في اإلدارة الهندسية-2016 ،
بالشكر نيابة عن الرابطة تجاه جهود
سعادة السفير األميركي الرامية نحو
توطيد العالقة بين البلدين الصديقين،
خاصة فيما يتعلق بالتعليم والثقافة.
ي ــذك ــر أن ال ــراب ـط ــة ت ـضــم أك ـث ــر م ــن 50
ً
خ ــريـ ـج ــا مـ ــن ج ــام ـع ــة ك ــول ــوم ـب ـي ــا فــي
نيويورك ،وهم يعملون في العديد من
ا لـمـجــاالت والقطاعات المختلفة مثل
االق ـت ـصــاد والـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـتـعـلـيــم
وريادة األعمال والهندسة.
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المرأة بطلة القصة في دراما رمضان

مشاهدات

كاتبات أثبتن قدرتهن على المنافسة في عالم احتكره الرجال سنوات

اتهامات بالتطويل لـ «حدوتة مرة»
يواجه مسلسل "حدوتة مرة" لغادة عبدالرازق
اتهامات بالمط والتطويل ،بعدما أصبحت مدة
الحلقات األخيرة من العمل ال تتجاوز  20دقيقة،
بينها مـشــاهــد م ـعــادة مــن الـحـلـقــات السابقة،
وهو ما أثار استياء الجمهور ،خاصة أن العمل
يحظى بنسبة مشاهدة جيدة من خالل القنوات
التي يعرض عليها.
وظهرت غادة عبدالرازق في أكثر من مشهد
في المسلسل بنفس المالبس ،وهي المشاهد
التي صورت بنفس األماكن ،بالرغم من اختالف
توقيتات زيارتها لها خالل االحداث.
وعلمت "الجريدة" أنه رغم استعانة مخرجة
ال ـم ـس ـل ـســل ب ــوح ــدة ت ـص ــوي ــر إض ــاف ـي ــة فــإنـهــا
اض ـطــرت لـحــذف ع ــدد مــن الـمـشــاهــد المكتوبة
بــال ـف ـعــل ،ب ـس ـبــب ض ـيــق ال ــوق ــت ف ــي الـحـلـقــات
االخيرة ،وهو ما أثر على مدة الحلقات ،خاصة
أن العمل تم االنتهاء من كتابته بالكامل قبل
بداية التصوير.
وواصــل فريق العمل التصوير حتى األيــام

عزة إبراهيم

جاءت الكلمة العليا في سباق
دراما رمضان هذا العام
بحس نسائي لمؤلفات أثبتن
حضورهن في الوسط الفني.

مشهد من « ال موسيقى في األحمدي» وفي اإلطار منى الشمري
شهدت الدراما الرمضانية هذا
ً
ً
العام حضورا طاغيا للمرأة في
موسم شديد المنافسة ال يسمح
بوجود خاسرين أو أعمال دون
المستوى ،فكانت المرأة والمؤلفة
والكاتبة والسيناريست في أقوى
أعمال الدراما لتولد بطلة حتى
في أولى أعمالها الدرامية ،لتثبت
المرأة قدرتها على المنافسة في
مجال احتكره الرجال سنوات.
ال ـ ـك ـ ــات ـ ـب ـ ــة م ـ ـن ـ ــى ال ـ ـش ـ ـمـ ــري
خ ــاض ــت الـ ـسـ ـب ــاق ال ــرم ـض ــان ــي
ب ــأق ــوى ال ـع ــروض الـتـلـفــزيــونـيــة
"ال م ــوسـ ـيـ ـق ــى ف ـ ــي األح ـ ـم ـ ــدي"
الـ ــذي أثـ ــار عــرضــه ال ـج ــدل حــول
قـضــايــا خــافـيــة عــديــدة ،إضــافــة
إل ــى "أم ـن ـيــات ب ـع ـيــدة" ال ــذي
يـعــرض بنفس الــوقــت،
ً
لكنها حققت اختالفا
ً
كبيرا بين العملين
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
القصة وأسـلــوب
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــالـ ـ ـ ـج ـ ـ ــة،
مـ ـم ــا ج ـع ـل ـه ـمــا
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
وكـ ـ ــأن ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا
ب ـ ـ ـق ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن
مختلفين.
عـلـيــاء

الـ ـ ـك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــي م ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــة م ـس ـل ـس ــل
"الديرفة" ،بعد نجاح كبير حققته
فـ ــي م ـس ـل ـس ــات س ــابـ ـق ــة ،مـنـهــا
"عشاق بعد الطالق" ،و"يا بعده"،
و"بـ ـي ــن ق ـل ـب ـيــن" ،وه ـب ــه م ـشــاري
حمادة التي قدمت سيفونية فنية
من خالل عملها "دفعة القاهرة"
ال ــذي حـظــى بــإعـجــاب الجمهور
والنقاد منذ حلقاته األولى،
ود .نورية الرومي التي تقدم
ً
ً
للمرة األولى عمال دراميا "غرس
ال ــود" لكنه مــن أفـضــل الـعــروض
الرمضانية ،وغيرهن الكثيرات
مـ ــن ص ــاحـ ـب ــات األقـ ـ ـ ــام ال ـف ـن ـيــة
الرائعة.
تـقــول ال ـش ـمــري" :م ــن الجميل
بل من الضروري وجود الكاتبة
ال ـمــرأة فلديها مـخــزون إنساني
مختلف ،وهــي تثري النصوص
والدراما بحضورها الالفت ،لكن
الـقــدرة على التعبير عن قضايا
المرأة والرجل وتصوير المعاناة
اإلن ـســان ـيــة أو ال ـحــالــة الــدرام ـيــة
يعودان إلى قوة القلم وما يدعمه
مــن ثـقــافــة ومـشــاعــر وح ــس فني
وإب ـ ــداع ومـعــايـشــة ل ـلــواقــع ،مما
يفضي إلــى نــص جديد ومغاير
وأسـ ـل ــوب مـمـيــز وج ـ ــذاب بغض
النظر عن جنس الكاتب".
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـ ــر جـ ـ ـ ــل ق ــد

يستطيع تجسيد معاناة إمرأة،
والعكس صحيح فتجسد المرأة
ب ـق ـل ـم ـهــا مـ ـع ــان ــاة ال ــرج ــل وأدق
وتـ ـف ــاصـ ـي ــل أزم ـ ـتـ ــه اإلن ـس ــان ـي ــة
والعاطفية ،األمر يعود إلى حجم
الموهبة ،ولدينا من النصوص
الدرامية بأقالم نسائية متميزة
ً
لكنها تصف شخوصا للرجال
بـمـهـنـيــة وإبـ ـ ـ ــداع ،فــال ـعــامــل هو
الموهبة ،مــؤكــدة دعمها دخــول
ال ـم ــرأة ال ـمــوهــوبــة ه ــذا الـمـجــال
وتـعــزيــزه بحسها الفني الــراقــي
ومشاعرها الرقيقة.
وأشــارت إلــى أن المرأة لديها
إحـ ـس ــاس وم ـش ــاع ــر يــؤهــان ـهــا
بـقــوة للعمل اإلبــداعــي لــذا يجب
ً
دعمها ثقافيا بأن تؤهل نفسها
وتصقل موهبتها لتحتل المكانة
التي تستحقها المرأة الموهوبة
والفنانة.

«إذا كتبت المرأة اكتسحت»
وترى الكاتبة علياء الكاظمي
ً
أن ال ـ ـمـ ــرأة ب ــوص ـف ـه ــا م ـخ ـلــوقــا
ً
ً
حساسا وعاطفيا فإن كتاباتها
ب ــال ـت ــأك ـي ــد س ـي ـك ــون ل ـه ــا طــابــع
خـ ـ ـ ــاص ،وروح ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـث ــري
الساحة الفنية ،مضيفة أن المرأة
إذا دخلت هذا المعترك فالبد أن
تـكـتـســح ،ألن ال ــره ــان فــي العمل

اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــي ع ـ ـ ــادة ع ـل ــى ال ـخ ـي ــال
وال ـحــس الـمــرهــف وه ــو أكـثــر ما
يميز المرأة بوصف طبيعتها.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــود
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــرأة هــي
السبب في تأخير دخولها مجال
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،والـ ـع ــدي ــد مـ ــن األسـ ــر
تتدخل في حياة األبناء وتعوق
ً
تطورها ومسيرتها ،بل أحيانا
تحطم الـطـمــوح وتـسـبــب أزمــات
مأساوية ،ولعلها كانت الرسالة
الـتــي قدمتها مــن خــال روايـتــي
"بال هوية" التي تم ترجمتها إلى
المسلسل الــدرامــي "الــديــرفــة" ،إذ
يسعى العمل من خالل الشخوص
واألحـ ـ ـ ــداث إل ــى إث ـب ــات ك ـيــف أن
سـيـطــرة اآلب ــاء عـلــى أبـنــائـهــم أو
عدم إعطائهم الحرية في اختيار
مستقبلهم ربما يحطمهم ويقتل
موهبتهم.
وأعربت الكاظمي عن تقديرها
للكاتبة أنـفــال الــدويـســان مؤلفة
"م ـح ـطــة ان ـت ـظ ــار" و"ذكـ ــريـ ــات ال
تموت" و"أحالم وردية" ،وغيرها
من األعمال التلفزيونية الناجحة،
الـ ـت ــي ت ـج ـســد مـ ــن خ ــال ـه ــا أدق
تفاصيل الشخوص ومشاعرهم
وخلجاتهم فهي كاتبة مبدعة،
والمجال اتسع للعديد من األقالم
النسائية في السنوات األخيرة.
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غادة عبد الرازق
االخيرة من رمضان ،بسبب بداية التصوير في
وقــت متأخر جــدا ،علما أن فريق العمل يعمل
نحو  16ساعة يوميا من بداية رمضان.

تأخر حلقات مسلسل «زي الشمس»

دينا الشربيني

يتعرض مسلسل "زي الـشـمــس" النـتـقــادات
من الجمهور في التعليقات على صفحة إم بي
سي مصر ،القناة العارضة للعمل ،بسبب طول
بث الحلقة ،على خلفية الفواصل اإلعالنية التي
فاقت مدة عرض العمل ،حيث وصلت مدة عرض
الحلقة على الشاشة إلى أكثر من ساعتين.
واث ــارت اإلعــانــات المطولة على المسلسل
حالة مــن الغضب لــدى الجمهور الــذي فوجئ
بــوجــود إعــانــات مـطــولــة أيـضــا عـلــى النسخة
االلكترونية من العمل عبر تطبيق شاهد ،حيث
تواجدت اعالنات اجبارية متعددة في الفواصل
اإلعالنية اإلجبارية والتي ال يمكن تجاوزها
بعد وقت محدد.

محمد رمضان ...أداء جامد خال من االنفعاالت
ي ـبــدو أن مـفـهــوم الـجــديــة وق ــوة الشخصية
التبس على الممثل محمد رمضان ،الذي يظهر
في أغلب حلقات مسلسل "زل ــزال" بــأداء جامد
خـ ــال م ــن االنـ ـفـ ـع ــاالت ،وي ـف ـت ـقــد أب ـس ــط قــواعــد
التلوين الصوتي.
ويعتقد رمضان ،الذي وصل إلى مرحلة من
النجومية ،أن حضوره في اي عمل فقط يكفي،
لكن ذلك لم يشفع له هذا العام مع االزمات التي
الحقت مسلسله ،وأبرزها تبرؤ الكاتب الكبير
عبدالرحيم كمال من العمل.

محمد رمضان

إيما« :في الغرام» نتاج حالة عشتها وأهدف إلى نشر اإليجابية
ترى أن الفنانين المستقلين يواجهون صعوبات في الدول العربية
•

محمد جمعة
أطلقت الفنانة إيما ألبوما موسيقيا بعنوان
"في الغرام" عبر منصات الديجيتال العالمية،
ويـتـضـمــن األلـ ـب ــوم  16مـقـطــوعــة موسيقية
مـ ـنـ ـف ــردة عـ ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان ــو ،حـ ـي ــث س ـي ـكــون
الـمـسـتـمــع عـلــى مــوعــد م ــع ســاعـتـيــن من
المتعة بالموسيقى الكالسيكية "Easy
 ،"Listeningالفنانة الكويتية
ت ـح ــدث ــت ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" عن
تفاصيل األلبوم.
ت ـ ـقـ ــول إي ـ ـم ـ ــا" :األل ـ ـب ـ ــوم
ي ـح ـتــوي ع ـلــى  16مـقـطــوعــة
موسيقية معنونة بشكل م ــدروس ،مدته
ساعتان ودقيقة و 5ثوان من الموسيقى
مــن ال ـنــوع الكالسيكي ،وتمتد إحــدى

إيما

هدى حسين تواجه جمهور مسرح
الطفل بـ «سحيلة أم الخالجين»

هدى حسين تتوسط منى شداد ومنير الزعبي

•

محمد جمعة

تطل الفنانة القديرة هدى حسين على جمهور
مسرح الطفل بمسرحية "سحيلة أم الخالجين"،
التي ستقدم عروضها ابتداء من أول أيام عيد الفطر
المبارك ،من تأليف نجاة حسين عن قصة للطيفة
بطي ،ومن إخراج نجاة حسين ،وبطولة الفنانة هدى
حسين ،وسحر حسين ،وسعيد المال ،وعبدالمحسن
العمر ،وشوق ،وبدر البناي ،وليال األيوبي.
وت ــواص ــل هـ ــدى م ــع ف ــري ــق ال ـع ـمــل ال ـب ــروف ــات
استعدادا الستقبال الجمهور على مسرح دعيج
الخليفة بالشرق ،وحرص المخرج منير الزعبي
على زيارة نجوم المسرحية في البروفات األخيرة
لتهنئتهم.
وينتظر عشاق هدى كلمة النهاية في أحداث

مسلسل "أمنيات بعيدة" ،للكاتبة منى الشمري
والمخرج محمد القفاص ،والــذي يعرض حاليا
عبر الفضائيات الـعــربـيــة ،وي ـشــارك فــي بطولته
جمال الردهان ،حمد العماني ،هنادي الكندري،
عبدالله ال ـطــراروة ،شيالء سبت ،غدير السبتي،
حـصــة الـنـبـهــان ،ره ــف الـعـنــزي ،أحـمــد الـســدانــي،
إسماعيل الراشد ،ياسة ،عبدالعزيز مندني ،شيخة
البدر وآخرين.
وتطرح حكاية العمل عددا من القيم اإلنسانية
التي تتضح من خالل العالقات المضطربة داخل
الـبـيــت ال ــواح ــد ،وتـحـمــل األحـ ــداث أل ـغــازا تتضح
تفاصيلها حـلـقــة بـعــد أخـ ــرى ،والــرســالــة تهدف
إلى إسقاط األقنعة وتعرية أولئك الذين يقدمون
أنـفـسـهــم ب ـص ــورة مـثــالـيــة كـمـفــاتـيــح لـلـخـيــر في
المجتمع وهم في الحقيقة أبواب للشر.

مـقـطــوعــاتــه ال ــى  15دق ـي ـقــة م ــن أل ـحــانــي وتــوزي ـعــي
وإنتاجي ،وشارك بالعزف المنفرد على البيانو مبارك
كرم ،وتم تسجيله في استديو فهد المسلمي ومكساج
ومــاسـتــر الـمـهـنــدس ع ــاء عبدالحميد فــي استديو
عبدالله الرويشد.
أمــا طبيعة األلـبــوم فهو استرخائي يساعد على
ال ـتــأمــل ،ويـتـضـمــن نــوعـيــة مختلفة مــن الموسيقى
تناسب عشاق اليوغا ،وقــد تصدت المصورة رتاج
سويدان بتصوير أغلفة األلبوم ،وقام بتسمية العديد
من المقطوعات الموسيقية عدنان الشرهان ،وأشرف
على قراءة الترجمة اإلنكليزية جوهانسون كونواي،
أما عازفة البيانو األميركية كريستينا ماغاالنيس
جونز فقد أعطت مالحظاتها حول الوزن الموسيقي.
وأضافت" :قمت بدراسة هذا النوع من الموسيقى
م ــدة طــويـلــة جـ ــدا ،لـكــونــي متخصصة ف ــي الـبـيــانــو
والموسيقى الكالسيكية ،ويتميز هذا النوع بالتكنيك

ذي الجمل اللحنية الواضحة ،مثل ألحان بيتهوفن،
وحرصت على أن تكون المقطوعات ذات إيقاع بطيء
بقدر المستطاع ،مع الحرص على أال أجنح مع العازف
مبارك كرم إلى المقطوعات الحزينة ،ألن الهدف من
الموسيقى أن تـكــون إيجابية وتـشـعــرك بالسعادة
والحب ،السيما أن فكرة األلبوم كانت وليدة حالة حب
عشتها لم تكلل بالنجاح ،لكنني أردت عبر الموسيقى
أن أمنح األمل لجميع المحبين ،وأؤكد لهم أن الحياة
ال تقف عند أي عقبة تعترضنا.
وحول خيارها الموسيقي بعيدا عن الغناء الذي
تميزت فيه خــال السنوات السابقة ،أوضحت "كان
حلم إنـتــاج ألـبــوم موسيقي يــراودنــي منذ سـنــوات،
وتحديدا منذ كنت أدرس في المعهد العالي للفنون
الموسيقية عام  1999عندما صارحت من حولي بأن
هدفي الوقوف على خشبة المسرح لقيادة أوركسترا،
واالنغماس في التأليف الموسيقي ،واعتقد الجميع،

دون استثناء ،أن طموحي هذا سيظل برسم الحلم ،ولن
يتحقق على أرض الواقع ،وها أنا أحقق الجزء األول،
خصوصا أنني تربيت على الموسيقى وعزف البيانو
منذ طفولتي ،لذلك هو ليس غريبا بالنسبة إلي.
أما عن اختيار الواليات المتحدة األميركية لتكون
نقطة انطالق األلبوم فذكرت ّ
"لدي العديد من الحفالت
في أميركا ،وسأنتهز الفرصة ألهدي الجمهور هناك
األل ـب ــوم الـ ــذي سـيـكــون مـتــاحــا عـبــر ق ــاع ــدة بـيــانــات
الموسيقى العالمية على اإلنترنت ،ولكن مع األسف
لن يكون متاحا في األسواق العربية ،وال أخفيكم سرا
نحن الفنانين المستقلين في الكويت والخليج والوطن
العربي لم نعد نعتمد بصورة كبيرة على األســواق
العربية ،لما نواجهه من صعوبات وعرقلة اإلبــداع،
لذلك وجهتنا دائما للغرب الذي يفتح لنا الباب على
مصراعيه لنقدم الموسيقى التي نحب للعالم بأسره
دون احتكار أو هيمنة.

رهف محمد :دوري جديد ومختلف سعود بهبهاني« :موضي»
في مسرحية «المضيئين» بالعيد و«أنا عندي نص» إضافة
•

•

عزة إبراهيم

كشفت الفنانة الصاعدة رهف
محمد عن مشاركتها بــدور مميز
وجديد في مسرحية "المضيئين"
أو " "Luminousالـمـقــرر عرضها
خالل عيد الفطر على مسرح تنمية
المجتمع بالزهراء.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت رهـ ـ ـ ــف فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن الـمـســرحـيــة
شبابية مــرحــة وي ـقــوم بالبطولة
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـش ـب ــاب ه ــم فهد
األح ـمــد وعـبــدالـلــه الهيثم وخالد
أح ـمــد ومـيـثــم ب ــدر وعـبــدالــرحـمــن
الهزيم وإيمان الحسيني وتالين
الفيلكاوي وكفاح الرجيب والطفلة
جنى الفيلكاوي ،ومن تأليف نادية
ال ـق ـنــاعــي ،وإخ ـ ـ ــراج عـبــدالــرحـمــن
الهزيم.
وعبرت عن سعادتها بالمشاركة
هذا العام في مسلسل "ال موسيقى
ف ـ ــي األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي" م ـ ــن خ ـ ـ ــال دور
"عــائـشــة" ال ــذي جــذب األن ـظــار إلى
موهبتها الالفتة.
ولفتت إلى مشاركتها في أعمال
درام ـ ـيـ ــة ج ــدي ــدة س ـت ـع ــرض بعد
العيد ،ومنها "أمــي دالل والعيال"
مــع النجمة الكبيرة هيفاء عــادل
والنجم إبراهيم الحربي ،وصابرين
بورشيد ،ورانـيــا شهاب ،وأسامة
ال ـمــزي ـعــل ،وم ــي ع ـبــدال ـلــه ،وعبير
أح ـم ــد ،وم ــن تــألـيــف عـبــد الـعــزيــز
الحشاش ،وإخراج سلطان خسروه.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أنـ ـ ـه ـ ــا م ـح ـظ ــوظ ــة

محمد جمعة

ثـمــن ال ـف ـنــان ال ـش ــاب س ـعــود بـهـبـهــانــي مـشــاركـتــه في
عملين درامـيـيــن خــال شهر رم ـضــان ،معتبرا مشاركته
فيهما إضافة.

رهف محمد

بالظهور مع النجمين هيفاء عادل
وإبــراه ـيــم الـحــربــي فــي عـمــل آخــر
ً
يعرض قريبا وهــو "سبع أبــواب"
إل ـ ــى ج ــان ــب ن ـج ــوم ك ـب ــار ال ـف ـنــان
جاسم النبهان وسعد الفرج وجمال
الــردهــان وه ــدى الخطيب وخالد
أم ـيــن وس ـل ـي ـمــان ال ـيــاس ـيــن ،ومــن
تــألـيــف عـبــد المحسن ال ــروض ــان،
والمخرج سلطان خسروه.
وأبــدت رهف رغبتها في تكرار
التعاون مع المخرج الكبير محمد
دحام الشمري ،فهو من المخرجين
الذين ساعدوها في إبراز موهبتها
وهو ما تحتاجه في الفترة الحالية
وفي بداية مشوارها الفني إلثبات
نفسها وتحقيق طموحاتها الفنية،
مؤكدة أنها تعلمت الكثير منه من
خ ــال تـجــربـتـهــا م ــع مـسـلـســل "ال
موسيقى في األحمدي".

وقال سعود ،لـ"الجريدة"" ،سجلت حضوري هذا العام
في موضي قطعة من ذهب للفنان القدير داود حسين
والـمـخــرج منير الــزعـبــي والـكــاتــب د .حـمــد شمالن
الرومي ،وبمشاركة نخبة من النجوم ،حيث جسدت
في العمل دور حسين ،وهو شاب غامض يقترن
بالفنانة شهد الياسين ،وتقع بينهما خالفات
عدة".
وأضاف" :كما شاهدتم تتكشف شخصية
حسين الحقيقية بمرور الوقت ،وأتمنى
أن أكون قد وفقت في أداء الدور" ،مشيرا
إلــى أن العمل بشكل عــام القــى إعجاب
الجمهور ،وتــوجــه بالشكر الــى كــل من
دعمه في هذا المسلسل.
وح ـ ـ ــول مـ ـش ــاركـ ـت ــه ك ـض ـي ــف شـ ـ ــرف فــي
مسلسل "أنا عندي نص" للفنانة القديرة سعاد
عبدالله ،والثنائي إخراجا وتأليفا الزعبي والرومي،
ذكر سعود أن "طبيعة الشخصية كانت مختلفة تماما
عما قدمته في موضي ،وهــو ما استفزني لقبول دور
شرف ،زوج الفنانة فاطمة الصفي ،وهو شاب ضعيف
الشخصية ،أو كما يقولون سكانه مرته".
وتــابــع" :ال أخفيكم ســرا ،فسعادتي ال توصف بهذا
العمل ،خصوصا أنني قوبلت بحفاوة وترحاب من
قبل الصفي والقديرة سعاد عبدالله التي استفدت
منها الكثير في مشاهدي أمامها ،وعلى المستوى
الشخصي هي إنسانة ال غبار عليها".

سعود بهبهاني

ةديرجلا

•
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دوليات

ً
إيران تتوقع هجوما ب ـ «درون» ...وتستقبل عرض بومبيو بحذر
ً ً
• قطر :مبادرة «عدم االعتداء» تستحق التجاوب معها • ظريف يستقبل وفدا حوثيا
أبدت طهران مخاوف من
ّ
تعرضها لهجمات بطائرات
درون مفخخة خالل االحتفال
بذكرى وفاة الخميني وعيد
الفطر المبارك ،بينما سعى
المسؤولون اإليرانيون إلى
التعامل بحذر مع تصريحات
وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو للتفاوض بال شروط
مسبقة.

أك ـ ــد مـ ـص ــدر رفـ ـي ــع فـ ــي ج ـهــاز
األمن الداخلي اإليراني أن الشرطة
اإليرانية طلبت من الحرس الثوري
مساعدتها ونشر أجهزة تشويش
وص ـ ــواري ـ ــخ م ـ ـضـ ــادة ل ـل ـط ــائ ــرات
ال ـم ـس ـي ــرة (درون) ح ـ ــول جـمـيــع
األماكن التي سيتم التجمع فيها
خ ــال األيـ ــام القليلة المقبلة في
ً
إيران ،تحسبا من عمليات.
وحسب المصدر ،فــإن األجهزة
األمنية اعتقلت عددا من اإلرهابيين
ف ــي م ـن ـط ـقــة س ـن ـن ــدج بـمـحــافـظــة
كردستان قــرب األراض ــي العراقية
خ ـ ــال م ــراس ــم ي ـ ــوم الـ ـق ــدس ي ــوم
الجمعة ال ـمــاضــي ،واع ـت ــرف أحــد
هؤالء بأنهم استطاعوا إدخال عدد
ّ
المسيرة الصغيرة
مــن الـطــائــرات
المحملة بالمتفجرات ،ويخططون
لتفجيرها في مراسم ذكــرى وفاة
اإلمـ ـ ــام الـخـمـيـنــي ال ـت ــي ت ـصــادف
ال ـي ــوم ،أو فــي مــراســم ص ــاة عيد
الفطر المبارك.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر إن ال ـش ــرط ــة
واألجـهــزة األمنية اإليرانية بدأت
عمليات بحث مكثفة خــال األيــام
األخـيــرة فــي جميع أنـحــاء الـبــاد،
ً
واستطاعت أن تجد عددا من هذه
الطائرات والمنفذين الذين كانوا
يخططون الستعمالها ،لكن هناك
ع ــددا آخ ــر مــن المنفذين مــا زال ــوا
طليقين ،ولديهم عدد من الطائرات
المفخخة.
وأضــاف أنــه على هــذا األســاس
ت ــم ال ـط ـلــب م ــن الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
نشر صــواريــخ مضادة للطائرات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــرة وأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ت ـش ــوي ــش
الكترونية في جميع األماكن التي
مــن الـمـقــرر ان يتم التجمع فيها،
خاصة مرقد الخميني في جنوب
مدينة طهران ،حيث إن أكبر مراسم
ستقام هناك ،وقــام تنظيم داعش
بعملية إرهابية فيها منذ عامين
تقريبا.
ّ وقال المصدر إن األجهزة األمنية
فضلت عدم نشر هذا الخبر ،بسبب
أنـ ــه م ــن الـمـمـكــن أن يـسـبــب ريـبــة
لألشخاص الذين يريدون المشاركة
ف ــي ه ــذه ال ـم ــراس ــم ،وب ـمــا أن أحــد
اهداف اإلرهابيين ممكن ان يكون
فقط تعكير أج ــواء مــراســم ذكــرى
وف ــاة اإلمـ ــام الخميني أو مــراســم
صالة عيد الفطر المبارك.
وكــان تنظيم "داعــش" قد تمكن
ق ـبــل عــام ـيــن م ــن م ـهــاج ـمــة مــرقــد
الـخـمـيـنــي وال ـب ــرل ـم ــان اإلي ــران ــي،
وأوقــع عشرات القتلى والجرحى،

●

رغ ــم م ـحــاوالت ب ـغــداد الـمـتـكــررة التقليل
من خطورة األزمة المتصاعدة بين واشنطن
وطهران ،فإن الجدل السياسي في العراق بات
أسير هذه األزمة تماما ،وأخذ يحاكم بقسوة
طريقة رئيس الــوزراء عادل عبدالمهدي في
إدارة ال ـض ـغــوط االم ـيــرك ـيــة ،إل ــى درجـ ــة أن
خصوم طهران وحلفاءها في العراق يكادون
يتفقون معا على أن حكومة بغداد ال تقدم
أداء صحيحا في التعامل مع هذا الملف.
وج ـ ـ ــاءت وق ــائ ــع داخ ـل ـي ــة ل ـت ـك ـشــف كـيــف
يتأثر العراق بنحو معقد جدا ،باالزمة بين
طهران وواشنطن ،من الموصل شماال حيث
يـتــزايــد ن ـفــوذ الـفـصــائــل المسلحة المقربة
عـلــى ط ـهــران فــي اكـبــر ال ـمــدن الـسـنـيــة ،وفــي
ب ـغ ــداد ال ـتــي ص ـحــت ي ــوم ال ـسـبــت الـمــاضــي

بغداد :اإلعدام
آلخر فرنسيين

روحاني خالل لقاء أمس (إرنا)
في أعنف هجوم تبناه التنظيم في
إيران .وستحظر السلطات اإليرانية
الطيران الداخلي والخارجي مدة
 5س ــاع ــات لـحـيــن ان ـت ـهــاء مــراســم
االحتفال بذكرى وفاة الخميني.

وفد حوثي
ال ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ع ـ ـقـ ــدت مـ ــا تـسـمــى
"اللجنة الشعبية لحماية اليمن"
التي أنشأتها ايران أمس اجتماعا
في طهران بحضور وزير الخارجية
اإلي ـ ــران ـ ــي ،مـحـمــد ج ـ ــواد ظــريــف،
وأمـيــن لجنة تشخيص مصلحة
النظام ،محسن رضائي ،وممثلين
من حركة "أنصار الله".
وأك ــد ظــريــف فــي االج ـت ـمــاع أن
"الدفاع عن اليمن بات واجبا على
الجميع ،إذ إن اليمنيين يدافعون
ع ــن ال ـكــرامــة وال ـق ـيــم اإلن ـســان ـيــة"،
منتقدا قمم مكة.

روحاني
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اس ـت ـب ـع ــد ال ــرئ ـي ــس
اإلي ــران ــي حـســن روح ــان ــي ،أم ــس،
أي مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات مـ ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات

على رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي
وهو يستقيل من قيادة حزب الدعوة العتيد
متحدثا عن ضرورات التغيير ،وليس انتهاء
بالقمة العربية الطارئة في مكة ،مع اعتراض
العراق منفردا على بيانها الختامي بشأن
ايران.
في الموصل أقيمت مظاهرات يوم القدس،
وه ــي تقليد ايــرانــي فــي اخ ــر جمعة مــن كل
رمـ ـض ــان ،ح ـيــث نـظـمـتـهــا ف ـصــائــل مسلحة
موالية اليران في قلب المدينة السنية ،االمر
ال ــذي ج ــاء مـكــرســا لـتـعــاظــم سـيــاســي ل ــدور
ف ـصــائــل ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي هـ ـن ــاك ،إذ نجح
تحالف البناء المقرب من طهران في فرض
محافظ جديد للموصل سني المذهب لكنه
يـعـمــل م ــع ح ـل ـفــاء ح ــرس الـ ـث ــورة ،ورغـ ــم ان
زعـيــم الـتـيــار ال ـصــدري مـقـتــدى ال ـصــدر كــان
غاضبا مثل اهــل الموصل وساستهم ،فإن

المتحدة قبل أن تعود إلى الظروف
"الـطـبـيـعـيــة" ،بـعــدمــا أبـ ــدى وزي ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو
استعداد بالده للتفاوض مع طهران
من دون شروط مسبقة.
وقال روحاني في خطاب متلفز
إن "الـ ـط ــرف ال ـ ــذي ع ـبــث بـطــاولــة
المفاوضات وانتهك االتفاق ،عليه
أن يعود إلــى الـظــروف الطبيعية،
وما لم يعد ،ال سبيل أمامنا سوى
الصمود والمقاومة".
وأضاف" :إذا أدرك العدو فعليا
أن السبيل ال ــذي انتهجه خاطئ،
فسيكون ذلك هو يوم الجلوس الى
مسألة".
طاولة المفاوضات وحل أي
ّ
ومن سويسرا البلد الذي يمثل
المصالح األميركية في ايران ،قال
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ،أمس
األول ،إن بالده "مستعدة بالتأكيد
إلجـ ـ ــراء م ـبــاح ـثــات ع ـنــدمــا يثبت
اإليــرانـيــون أنهم يتصرفون كأمة
عادية".
إال أن وزير الخارجية األميركي
ل ــم ي ـعــط أي إشـ ـ ــارة ع ـلــى أن رفــع
العقوبات سيكون مطروحا خالل
أي مفاوضات محتملة.
ومـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ــإن ـ ـهـ ــا ال ـ ـمـ ــرة

األولـ ــى ال ـتــي تـعـلــن فـيـهــا ادارة
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب الـتــي
تـكـثــف ضـغـطـهــا الــدبـلــومــاســي
وال ـع ـس ـكــري ع ـلــى ايـ ـ ــران ،بـهــذا
الوضوح ،استعدادها لبدء حوار
بال شروط مسبقة.
وقال عضو لجنة األمن القومي
في البرلمان ،حسين حسيني ،إن
الهدف من عرض الواليات المتحدة
المفاوضات مــن دون ش ــروط هو
خلق حرب نفسية داخل إيران.
وأض ـ ـ ــاف أن الـ ــواليـ ــات ليست
ج ــادة ال فــي حديثها عــن الـحــرب
وال في حديثها عن المفاوضات،
مشيرا إلى أن األميركيين ينتهجون
سياسة "العصا وال ـجــزرة" ،حيث
ي ـ ــدق ـ ــون ح ـي ـن ــا ط ـ ـبـ ــول ال ـ ـحـ ــرب،
ويـ ـق ــرع ــون طـ ـب ــول ال ـم ـف ــاوض ــات
حينا آخر.

القدرات الدفاعية
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ـ ــار رئ ـي ــس
الجامعة العليا لـلــدفــاع الوطني
اإليراني العميد أحمد وحيدي إلى
أن التفاوض حول القدرة الدفاعية
بمنزلة وضــع األراض ــي اإليرانية

تـحــت مــرمــى األه ـ ــداف العسكرية
للعدو.
وأضـ ـ ــاف" :م ــن ال ــواض ــح أن ــه ال
يوجد أي تفكير سليم يقبل هذا
األم ــر ،وال يــوجــد أي بلد مستعد
للتفاوض حــول قــدراتــه الدفاعية،
وإيـ ــران ليست مستثناة مــن هذه
الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة" .وبـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـس ــؤول ــون
اإليرانيون يتحدثون بشكل متزايد
عن رفض التفاوض حول القدرات
الــدفــاع ـيــة ح ـص ــرا ،ول ـي ــس رفــض
التفاوض بشكل كامل.

الجيش والحرس
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أك ــد الجيش
اإلي ــران ــي ،أم ــس ،أنــه سـيــرد بشكل
ســاحــق عـلــى أي تـهــديــد يتعرض
له نظام الجمهورية اإلسالمية من
الــواليــات المتحدة و"أذنــابـهــا في
المنطقة".
وقال الجيش ،في بيان بمناسبة
ذكرى وفاة الخميني" :في ظل لجوء
األعداء إلى استخدام الحد األقصى
م ــن ال ـض ـغــوط ،فــإنـنــا مستعدون
للدفاع عــن إي ــران فــي مواجهة أي
عدوان".

بــدوره ،أكد الحرس الثوري أنه
رغ ــم ال ـمــؤامــرات الـتــي تـحــاك ضد
إيران بشكل مستمر ،فإنها "عازمة
على اجتياز العقوبات الظالمة".
وأضاف في بيان أن "خطاب الثورة
بات ينتشر في كل العالم ،والقوة
ّ
اإلســامـيــة ب ــدأت تشكل قطبا في
هندسة القوى العالمية".

قطر
ال ــى ذل ــك ،ق ــال وزي ــر الخارجية
ال ـق ـطــري مـحـمــد ب ــن عـبــدالــرحـمــن
آل ث ــان ــي ،إن م ـق ـتــرح اي ـ ــران حــول
"مـعــاهــدة عــدم االع ـت ــداء" يستحق
ال ـت ـج ــاوب .ول ـفــت وزيـ ــر خــارجـيــة
قطر فــي مقابلة مــع قناة "روسيا
ال ـي ــوم" ال ــى أن ــه "ال يــوجــد تصور
عربي مشترك تجاه إيران" ،مضيفا
أن "م ـ ـبـ ــادرة عـ ــدم االع ـ ـتـ ــداء الـتــي
أعلنها وزي ــر الخارجية اإليــرانــي
م ـح ـم ــد جـ ـ ـ ــواد ظ ــري ــف تـسـتـحــق
النظر والدراسة والتجاوب" .وأكد
آل ثاني أنــه "لــم تتم مناقشة هذه
المبادرة خالل قمة مجلس التعاون
الخليجي األخيرة".
(طهران ـ وكاالت)

رئيس الحكومة عــادل عبدالمهدي عد ذلك
امرا طبيعيا ودعا إلى التقليل من خطورته.
ويعتبر المراقبون تقدم ايران في الموصل
ووق ــوف الـجـنــاح ال ـعــراقــي الـمـعـتــدل عــاجــزا
امامه ،رسالة ايرانية قوية في لحظة التصادم
مع االدارة االميركية ،التي تراهن على جعل
العراق في خندق الشراكة الدولية المواجه
لطهران.
وفي قمة مكة قال الرئيس العراقي برهم
صــالــح إن ان ـ ــدالع ح ــرب م ــع اي ـ ــران سـيـهــدد
اس ـت ـقــرار ال ـع ــراق ،م ـحــاوال االع ـت ــراض على
ال ـب ـي ــان ال ـخ ـتــامــي لـلـقـمــة ال ـ ــذي اس ـت ـعــرض
االزمات العديدة مع الجمهورية االسالمية،
ودعا العرب إلى تفهم الوضع العراقي ،لكن
طريقته في عرض موقف بغداد اثارت سجاال
واضحا بين العراقيين المعارضين لنفوذ
طـ ـه ــران ،داع ـي ــن ال ــى ال ـحــديــث م ــع المحيط

العربي بطريقة اكثر واقعية تعزز العالقات
مــع دول الـخـلـيــج خـصــوصــا ،وه ــو مــا اعــاد
السجال حول حكومة عبد المهدي المتهمة
بــانـهــا تـتــراخــى اكـثــر مـمــا يـجــب مــع النفوذ
االيراني.
أما استقالة حيدر العبادي من قيادة حزب
الدعوة فقد فتحت الباب امام سيناريوهات
عــدة محتملة لتغيير الحكومة ورئيسها،
ما يعبر عنه بعض المراقبين بالبحث عن
"سـقــوط آمــن لعبد المهدي" الــذي لــم ينجح
فــي كسب ثقة االيرانيين ،ولــم يحافظ على
ثقة األميركان ،على حد تعبيرهم.
ً
ووفقا ألحد السيناريوهات فإن العبادي
استقال من حــزب الدعوة "المغضوب عليه
ً
عــرا ق ـيــا وإ قـلـيـمـيــا" ليمهد لنفسه كمرشح
بديل لعبدالمهدي في حال تصاعدت األزمة
في الخليج.

أما أنصار عبدالمهدي فيقولون انه حازم
جدا على مستوى تنفيذ الشراكات الدولية
وملتزم باالتفاقيات مع واشنطن لكنه يطلب
من ادارة الرئيس االميركي ،وحسب ،أن تتفهم
الوضع العراقي الخاص وضعف الدولة ،وهو
يدعو إلى تصحيح العالقة مع طهران عبر
دعم تدريجي هادئ للسيادة العراقية ،ودعم
جهود بناء االستقرار والتكامل اقتصاديا
وأم ـن ـيــا م ــع الـمـحـيــط ال ـعــربــي وال ـش ــراك ــات
الدولية لموازنة جميع األدوار.
ويستدل هؤالء على فرضيتهم بأن أنصار
إي ــران غــاضـبــون مــن عبدالمهدي ويعدونه
خــا ضـعــا للضغط األ م ـيــركــي ،بينما يتهمه
خصوم إيران بأنه يتراخى مع نفوذ طهران،
وهـ ــو م ــا ي ـص ـفــه أنـ ـص ــار رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
بضريبة "الوسطية" التي افتقدتها الحكومات
السابقة في بغداد.

العراق :تحذير سني من تهجير قسري بعد حادث أبو الخنازير
عبوتان تستهدفان «الشيوعي» و«الدعوة» في البصرة

عراقيون في أحد أسواق الموصل مساء أمس األول (أ ف ب)

أوروبا تبحث إنشاء
محكمة خاصة بـ «الدواعش»

التقى أمس مسؤولو
عدة دول أوروبية في
السويد ملناقشة إمكانية
تأسيس محكمة دولية
ملحاكمة األجانب ،الذين
حاربوا إلى جانب تنظيم
«داعش» في سورية
والعراق.
ومن املتوقع أن تتخذ
املحكمة من املنطقة مقرا
لها .وقبل االجتماع،
قالت السويد إن املسافة
الجغرافية للمنطقة
«تمثل تحديا» لألنظمة
القانونية الوطنية
ملحاكمة األفراد الذين
قاتلوا هناك.

حلفاء طهران وخصومها العراقيون ساخطون على عبدالمهدي
بغداد  -محمد البصري

سلة أخبار

تــوالــت اإلدانـ ــات لـلـحــادث ال ــذي جــرى في
قرية أبو الخنازير بمحافظة ديالى ،عندما
هــاجــم مـسـلـحــون م ـج ـهــولــون ،يـعـتـقــد أنـهــم
ينتمون ا لــى بعض الميليشيات الشيعية
المنفلتة ،القرية التي يسكنها السنة مساء
الـسـبــت ال ـمــاضــي ،وق ـت ـلــوا  3أش ـخ ــاص من
أسرة واحــدة ،مما ادى الى موجة نزوح من
القرية ،وسط اتهامات لقوى األمن الموجودة
في البلدة بالتواطؤ .وأعلنت قيادة عمليات
ديالى ،أمس األول ،توقيف عناصر سيطرتين
امنيتين بعد الهجوم.
وطــالــب "تـحــالــف الـقــوى الـعــراقـيــة" ،الــذي
يضم عددا من القوى السنية ،رئيس الوزراء
عادل عبدالمهدي بـ"التدخل إليقاف عمليات
تهجير قسري تطال المدنيين في محافظة
ديالى" ،متهمة "ميليشيات منفلتة" بارتكاب
مجزرة في أبوالخنازير ،ومطالبة الحكومة
في بيان بـ"تقديم الجناة إلى القضاء ،منعا
للتغيير الديموغرافي الذي تسعى له بعض

القوى المدعومة خارجيا".
ودع ــا ح ــزب الـتـجـمــع ال ـمــدنــي لــإصــاح،
بزعامة سليم الجبوري ،القوات االمنية إلى
تحمل مسؤولياتها ،وقال في بيان" :ندين ما
قامت به الميليشيات الخارجة عن القانون
من قتل وتهديد وتهجير بحق أهالي قرية
أبوالخنازير في ناحية ابي صيدا ،والتي راح
ضحيتها  ٣اشخاص من المدنيين العزل،
وعلى مرأى ومسمع من االجهزة االمنية".
ودع ــا ال ـحــزب إل ــى "تـحـمــل مسؤولياتها
وتـقــديــم الـمـجــرمـيــن ال ــى ال ـعــدالــة بالسرعة
القصوى إلنزال القصاص العادل بحقهم ومن
تعاون معهم ،سواء بغض الطرف عن أفعالهم
أو التستر عليهم ،فهو مشترك معهم في هذا
الجرم الذي يسعى إلثارة النعرات الطائفية
بين اهالي ديالى".
وطالب حزب عمل "االجهزة االمنية وقيادة
العمليات ومحافظ ديالى ،باعتباره رئيس
اللجنة االمنية في المحافظة ،بتقديم تقرير

مـفـصــل وع ــاج ــل لـكـشــف هـ ــؤالء الـمـجــرمـيــن
الهالي ديالى" ،محذرا من "تسويف القضية
واهمالها ،كما طالب بتوفير الحماية الكافية
للمدنيين في القرية المذكورة والمحافظة
على ارواحهم وممتلكاتهم".
بــدوره ،طالب تحالف "المحور الوطني"،
السني ،وهو جزء من "تحالف البناء" بزعامة
هـ ــادي ال ـع ــام ــري ،بـفـتــح تـحـقـيــق عــاجــل في
احداث ابوالخنازير ،داعيا الى عقد اجتماع
عاجل لتحالف البناء.
إل ــى ذل ــك ،وبـعــد ســاعــات عـلــى اسـتـهــداف
مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة
ال ـب ـص ــرة ج ـن ــوب الـ ـع ــراق بـقـنـبـلــة صــوتـيــة،
ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اي
خسائر بشرية ،افاد مصدر امني محلي بأن
مقر حزب الدعوة في البصرة تم استهدافه
أمس بعبوة ناسفة.

أصدرت محكمة عراقية
أمس حكما باإلعدام على
الفرنسيني مراد دلهوم
( 41عاما) املولود في
الجزائر واعتقل منذ
نحو عام في دير الزور
(شرق سورية) ،وبالل
الكباوي ( 32عاما) من
بلدة سير احدى ضواحي
باريس .وبصدور
الحكمني ،تختتم
املحكمة اجراء اتها بقرار
اعدام كل الجهاديني
ا لـ 12وهم  11فرنسيا
وتونسي تسلمتهم
بغداد من «قوات سورية
الديمقراطية» في نهاية
يناير ،ملحاكمتهم بتهمة
االنتماء الى«داعش» لدى
محكمة الكرخ ملكافحة
اإلرهاب.

«النهضة» يسعى ألن
يكون صانع رئيس تونس

قبيل نحو  5أشهر من
االنتخابات العامة التونسية،
يسعى حزب النهضة
اإلسالمي الى أن تكون له
الكلمة الفصل في اختيار
مرشح لالنتخابات الرئاسية.
وتجري االنتخابات البرملانية
في تونس في السادس من
أكتوبر ،تليها الرئاسية في
 17نوفمبر.
ويقول رئيس تحرير صحيفة
«املغرب» املتخصص في
الشأن السياسي في تونس
زياد كريشان« :هدف النهضة
األساسي هو البقاء في
الحكم ،وهذا يقتضي أمرين
معا :وجود كتلة وازنة في
البرملان ،وأن يكون الرئيس
في صفه وغير معارض له».
وتؤكد قيادات الحزب الذي
بدأ ّ
يقدم نفسه منذ 2016
كـ «حزب إسالمي مدني
ديمقراطي» ،أنه لن يقف
على الحياد في االنتخابات
الرئاسية وسيكون له مرشح
وصفه رئيس الحركة راشد
الغنوشي «بالعصفور
النادر» ،مشيرا الى أنه
سيكون إما من قياداتها أو
من خارج الحزب.
ويعتبر املحلل السياسي
صالح الدين الجورشي أن
«النهضة تحاول أن تكون
دائما داخل النظام ...تخاف
من االنفراد بالقرار وبالتالي،
ستحاول أال تحصد الغالبية
في البرملان ،ألن الغالبية
البرملانية ستفتح عليها النار
من جميع الجوانب».

ةديرجلا
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إسرائيل تضرب  ...T4وموسكو ال تنفي صفقة «إخراج إيران»
«الكرملين» لترامب :نقصف اإلرهابيين في إدلب إلسكات مدفعيتهم
غداة تعهد رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو بالرد «بقوة
كبيرة» على أي إطالق للنار
من سوريةّ ،
شن الطيران
اإلسرائيلي غارات صاروخية
على مطار « »T4العسكري
بريف حمص أسفرت عن مقتل
وإصابة عدد من قوات الرئيس
بشار األسد.

مــع دعــوة الرئيس األميركي
ً
دون ــال ــد تــرامــب ك ــا مــن دمشق
ّ
وم ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ،وبـ ـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ـ ــة أقـ ـ ـ ــل
طـ ـ ـه ـ ــران ،إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف «ال ـق ـص ــف
الـمـ ّ
ـروع» إلدلــب ،قصف الجيش
اإلســرائـيـلــي مــواقــع عــدة تابعة
ل ـج ـيــش ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ــد
وحلفائه فجر األحد في جنوب
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ث ـ ـ ــم ف ـ ـجـ ــر أم ـ ـ ـ ــس ف ــي
وسـطـهــا ،مــا تسبب بمقتل 15
ً
عنصرا على األقل.
وأع ـل ـن ــت دم ـش ــق ف ـجــر أمــس
ّ
أن دفــاعــات ـهــا ال ـجــويــة ت ـصـ ّـدت
ل ـ «عــدوان إسرائيلي» استهدف
مـطــار « »T4العسكري فــي ريف
ح ـ ـمـ ــص (وس ـ ـ ـ ـ ــط) وأس ـ ـ ـفـ ـ ــر فــي
حصيلة أولية عن مقتل جندي
وإصابة اثنين آخرين بجروح،
إض ــاف ــة إلـ ــى إص ــاب ــة م ـس ـتــودع
ذخيرة وأضرار مادية أخرى.
ون ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
ال ــرس ـم ـي ــة «سـ ــانـ ــا» ع ــن م ـصــدر
ّ
عـ ـسـ ـك ــري قـ ــولـ ــه إن «وسـ ــائـ ــط
ّ
دفاعنا الجوي تصدت لعدوان
إســرائـيـلــي ّ
ودم ــرت صاروخين
مــن الـصــواريــخ التي استهدفت
مطار التيفور».
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــرص ـ ــد الـ ـ ـس ـ ــوري
ّ
لحقوق اإلنسان إن سالح الجو
اإلســرائـيـلــي أغ ــار عـلــى المطار
«الـ ــذي تــوجــد فـيــه مـسـتــودعــات
وقواعد عسكرية تابعة للحرس
ً ّ
الـثــوري اإليــرانــي» ،موضحا أن
الغارة أسفرت عن «مقتل خمسة
أشـ ـخ ــاص ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،بـيـنـهــم
ج ـنــدي م ــن قـ ــوات ال ـن ـظ ــام ،كما
أصيب آخرون بجروح متفاوتة»،
ً
ّ
مشيرا إلى أن «عدد الذين قتلوا
ّ
مرشح لالرتفاع لوجود بعض
الجرحى بحاالت خطرة».

الضربة الثانية

 800امرأة
وطفل سيغادرون
ّ
مخيم الهول
للنازحين

وتلك هــي الضربات الجوية
اإلسرائيلية الثانية من نوعها
في غضون  24ساعة ،إذ نفذت
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـع ـب ــري ــة ف ـج ــر األحـ ــد
ض ـ ــرب ـ ــات جـ ــويـ ــة عـ ـل ــى م ــواق ــع
فــي جـنــوب ســوريــة أسـفــرت عن
س ـقــوط ع ـشــرة قـتـلــى ه ــم ثــاثــة
جنود سوريين وسبعة مقاتلين

دوليات
سلة أخبار
الصين تغلق اإلنترنت
في ذكرى «تيانانمين»

حجبت أجهزة الرقابة الصينية
مواقع التواصل االجتماعي عن
املستخدمني في الصني مع حلول
الذكرى السنوية الثالثني ألحداث
ميدان تيانانمني ،أمس.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" لألنباء
أن بكني تفرض عددًا من إجراءات
التحكم في االنترنت األكثر
صرامة في العالم ،حيث تحذف
املحتوى وتحجب املواقع التي
تعتبرها تهديدا لالستقرار .ولكن
إجراءات التقييد تم تكثيفها
قبيل ذكرى االحتجاجات الدموية
التي وقعت في  4يونيو .1989
وأعلنت تايوان ،أمس ،أنه
يجب على الصني أن "تأسف
بشكل صادق" على القمع
الدامي الحتجاجات طالبت
بالديمقراطية في ميدان
تيانانمني.

سوريون يفرون من الغارات في معرة النعمان امس (أ ف ب)
مـ ــوال ـ ـيـ ــن ل ـ ـق ـ ــوات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام مــن
جنسيات غير سورية ،بحسب
المرصد.
وتـبـنــى الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ً
هـ ــذه ال ـ ـغ ـ ــارات ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
ًّ
ردا ع ـل ــى إط ــاق
ال ـق ـص ــف جـ ــاء
ق ــذيـ ـفـ ـتـ ـي ــن ص ــاروخـ ـيـ ـتـ ـي ــن مــن
األراض ــي السورية باتجاه جبل
ال ـش ـيــخ ف ــي مــرت ـف ـعــات ال ـج ــوالن
ال ـتــي تـحـتـلـهــا ال ــدول ــة الـعـبــريــة.
وأكدت دمشق مقتل ثالثة جنود
من قواتها.
وإذ ّ
حمل الجيش اإلسرائيلي
الـ ـنـ ـظ ــام «الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن كــل
ً
نشاط ضد إسرائيل انطالقا من
األراضي السورية»ّ ،
صرح رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أمر
بــإطــاق الـصــواريــخ بعد سقوط
قذائف على األراضي اإلسرائيلية،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا فـ ــي ب ـ ـيـ ــان «لـ ـ ــن نـسـمــح
بإطالق النار على أراضينا».

مذبحة إدلب
وفي مؤشر على تعقيد النزاع

المتواصل منذ  ،2011مع تورط
أط ـ ــراف ع ــدة ف ـيــه ع ـلــى األرض،
وتدخالت إقليمية ودولية ،طالب
ً
الرئيس األميركي األحد كال من
ّ
دمشق وموسكو ،وبــدرجــة أقــل
ّ
المروع»
طهران ،بوقف «القصف
ً
ّ
على إدلب ،معربا عن أسفه ألن
الكثير مــن الـمــد نـيـيــن يذهبون
ّ
ضحية «هذه المذبحة».
وقــال تــرامــب ،قبيل مغادرته
إل ــى ل ـنــدن« ،الـعــالــم يــراقــب هــذه
الـمــذبـحــة .مــا ال ـهــدف مـنـهــا؟ ما
ا ل ــذي ستحصلون عليه منها؟
توقفوا!».
وم ـن ــذ أواخ ـ ــر أب ــري ــل ،تشهد
محافظة إدلــب وبعض األجــزاء
مـ ــن م ـح ــاف ـظ ــات حـ ـم ــاة وح ـلــب
وال ــاذقـ ـي ّ ــة الـ ـمـ ـج ــاورة غ ـ ــارات
مكثفة ينفذها النظام وحليفته
روسيا ،وكذلك اشتباكات دامية
بين هيئة تحرير الشام وفصائل
متحالفة معها وقوات النظام.
ورغــم دعــوة تــرامــب ،واصلت
قوات النظام وحليفتها روسيا
قـصـفـهــا ال ـع ـن ـيــف ع ـلــى جـنــوب

إدلب ومحيطها موقعة المزيد
من القتلى ،وأفاد المرصد أمس
بـمـقـتــل س ـتــة ج ـ ــراء ف ــي مــديـنــة
معرة النعمان ،لترتفع حصيلة
ال ـق ـتـلــى ال ـمــدن ـي ـيــن م ـنــذ نـهــايــة
أبــريــل إلــى  300شخص بينهم
ً
نحو  70طفال.

رد الكرملين
ورد ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــا سـ ــم
الكرملين د مـيـتــري بيسكوف
أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى ان ـ ـت ـ ـقـ ــاد ت ــرام ــب
لـلـتـحــرك ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي
ً
وال ـ ـسـ ــوري ف ــي إدلـ ـ ــب ،م ــؤك ــدا
أن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــرك م ـ ـبـ ــرر ،ألن
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـحـ ـي ــن يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة كـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة ل ـشــن
ه ـج ـم ــات غ ـي ــر م ـق ـب ــول ــة عـلــى
أه ـ ـ ـ ـ ــداف مـ ــدن ـ ـيـ ــة وعـ ـسـ ـك ــري ــة
ومسؤولية إيقافها تقع على
تركيا.
وقال بيسكوف إن «القصف
الــذي يقوم به االرهابيون من
إدلـ ـ ــب غ ـي ــر م ـق ـب ــول ،وي ـج ــري

اتخاذ اجراءات إلسكات مواقع
المدفعية هذه».
وأض ــاف «فــي إدل ــب ،ال يــزال
هـنــاك حشد كبير إلرهابيين
ومـقــاتـلـيــن يـسـتـخــدمــون هــذا
ال ــوج ــود الس ـت ـهــداف مدنيين
أو القيام باعمال عدائية ضد
منشآت عسكرية روسية».
ودعا بيسكوف إلى التأني
بخصوص األنباء عن «صفقة
دعت إليها واشنطن لالعتراف
ب ـش ــرع ـي ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــوري
مقابل احتواء روسيا إليران».
وقـ ــال لـلـصـحــافـيـيــن« :ال أري ــد
أن أسـتـجـعــل اآلن ،ول ــن أق ــوم
بذلك .وأريــد أن أدعــو الجميع
إلى التأني إزاء األنباء المزيفة
الـمـخـتـلـفــة ال ـتــي تـنـتـشــر على
األرجـ ـ ــح ب ـن ـشــاط ف ــي وســائــل
اإلعالم».
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ت ــداول ــت
أنباء عن مصادر دبلوماسية
غربية أن إسرائيل والواليات
ال ـم ـت ـح ــدة تـ ـن ــوي ــان االق ـ ـتـ ــراح
على روسيا ،أثناء لقاء ثالثي

في القدس ،االعتراف بشرعية
األس ــد ،ورف ــع الـعـقــوبــات عنه،
إذا واف ـقــت مــوسـكــو عـلــى ردع
انـتـشــار الـتــأثـيــر اإلي ــران ــي في
هذا البلد.
وفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ع ـم ـل ـي ــة أط ـل ــق
عليها «غزوة االستنزاف» ،كثف
«داعش» هجماته على ضفتي
ً
الـ ـ ـف ـ ــرات ،م ـس ـت ـه ــدف ــا ال ـج ـيــش
ً
السوري وحلفاءه غربا ،وقوات
س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة (قـســد)
ً
شرقا.
مــن جهتها ،أعلنت اإلدارة
ّ
الــذاتـيــة الـكــرديــة أن نحو 800
امـ ـ ـ ـ ـ ــرأة وطـ ـ ـف ـ ــل سـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــادرون
ّ
مخيم الـهــول للنازحين الــذي
ً
يستضيف خصوصا عائالت
عـ ـن ــاص ــر «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ف ـ ــي أول
مبادرة من نوعها في المخيم
ح ـي ــث يـ ــوجـ ــد ،ب ـح ـســب األمـ ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة 74 ،ألـ ـ ــف شـخــص
بينهم أكثر من  30ألف سوري،
معظمهم من النساء واألطفال.
(عواصم -وكاالت)

لبنان« :نصف تهدئة» بين الحريري وباسيل

ظهور كبير المبعوثين
النوويين مع كيم جونغ أون

ذكرت وكالة األنباء املركزية
الكورية الرسمية ،أمس ،أن كيم
يونغ تشول ،املسؤول الكوري
الشمالي الكبير وكبير مبعوثي
بيونغ يانغ النوويني سابقًا
رافق الزعيم كيم جونغ أون
إلى حفل فني ،أمس األول ،في
إشارة إلى أن رئيس جهاز
املخابرات السابق حي وما زال
يمثل قوة في هيكل السلطة
بكوريا الشمالية.
ويأتي ظهور هذا املسؤول بعد
أنباء متضاربة عن تغييرات
في الفريق الذي قاد التفاوض
مع الواليات املتحدة العام
املاضي قبل انهيار املحادثات
النووية إثر فشل زعيم كوريا
الشمالية والرئيس األميركي
دونالد ترامب في التوصل إلى
اتفاق خالل قمة في فبراير.

أفغانستان« :طالبان»
تستقبل نشطاء سالم

• «المستقبل» :رئيس الحكومة لم يتصل بوزير الخارجية
• طهران تدرس اإلفراج عن زكا بطلب من عون
●

فنيانوس وكدنيان خالل افتتاحهما المرحلة األولى من توسعة
المطار (الوكالة الوطنية)

بيروت  -ةديرجلا

•

فرضت التهدئة نفسها على الخالف
بين «تيار المستقبل» ووزير الخارجية
ً
ج ـب ــران بــاسـيــل الـ ــذي أجـ ــرى تــراجـعــا
ً
تـكـتـيـكـيــا خـ ــال ك ـل ـم ـتــه ،أمـ ــس األول،
في الشياح ،عندما نفى صحة الكالم
ال ــذي تــم تسريبه عـنــه ح ــول «السنية
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،م ـع ـت ـبــرا أن «هـ ـن ــاك من
ً
ً
اخترع كالما افتراضيا واختلق مشكلة
ً
غير موجودة أساسا».
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر مـتــابـعــة إل ــى أن
«الخالف يتجه نحو االنحسار النهائي
مـ ــا ب ـع ــد ال ـع ـي ــد ل ـف ـتــح الـ ـط ــري ــق أمـ ــام
اس ـت ـعــادة الـنـشــاط الـحـكــومــي ،ولـبــدء
الـنـقــاش الفعلي فــي الـلـجــان النيابية
حول الموازنة».

ورأت المصادر أن «توقف االشتباك
اإلعــامــي والـسـيــاســي بين الفريقين،
سـيـشـمــل مـعـظــم األم ـ ــور وال ـع ـنــاويــن،
لكن الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر مصر على
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي انـ ـتـ ـق ــاد ع ـم ــل الـ ـل ــواء
عماد عثمان المدير العام لقوى األمن
الــداخـلــي ال ــذي على مــا يـبــدو سيكون
ً
ً
عنوانا أساسيا في خطاب التيار في
المرحلة المقبلة».
وفي حين نشرت صحيفة «األخبار»
ً
أمس ،خبرا مفاده بأن «رئيس الحكومة
سعد الحريري اتصل بباسيل وأبلغه
تـمـ ّـسـكــه بــالـتـســويــة الــرئــاس ـيــة» ،نفت
مـ ـ ـص ـ ــادر ق ـ ـيـ ــاديـ ــة ف ـ ــي «ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل»
لـ ـ ــ«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» صـ ـح ــة الـ ـخـ ـب ــر ج ـم ـلــة
ً
وتفصيال ،قائلة« :الرجالن لم يتواصال
منذ انتهاء مناقشة مشروع الموازنة».

ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،اف ـت ـت ـحــت صـبــاح
أم ـ ــس ،ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى م ــن تــوسـعــة
مـ ـط ــار رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري الـ ــدولـ ــي فــي
بيروت بحضور وزير األشغال يوسف
فـنـيــانــوس ووزيـ ــر الـسـيــاحــة آوادي ــس
كدنيان ورئيس المطار فادي الحسن
واألجهزة األمنية.
ً
وقال فنيانونس« :سنلمس جميعا
التغيير الذي سيحصل بعد انتهائنا
من أعمال التوسعة» .وأضاف« :وضعنا
فــي صــالــون الـشــرف زاوي ــة مخصصة
لتفتيش الحقائب فلم يعد المسافر
ً
مجبرا بعد اآلن على أن يرسل حقائبه
ً
سابقا للتفتيش».
وق ــال كـيــدانـيــان« :بــالـمـبــدأ سيكون
ً
الـمــوســم الـسـيــاحــي فــي لـبـنــان حــافــا
بالزوار» .وتابع« :أنا بتصرف ّ
القيمين

على المطار وبخدمة وزيرة الداخلية
ً
وذلك لينعكس هذا األمر إيجابا على
صورة لبنان وأنا أعد بصيف ممتاز».
في سياق منفصل ،وفي ّ
تطور جديد
ّ
عـلــى خ ــط قـضـيــة ال ـمــواطــن اللبناني
ّ
الموقوف في السجون اإليرانية ،نزار
زكـ ــا ،كـشـفــت وك ــال ــة «م ـه ــر» اإليــران ـيــة،
ّ
أن ّ
«السلطات في البالد تدرس
أمــس،
ً
إطالق سراح زكا بناء على طلب رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون».
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «م ـه ــر» ع ــن م ـصــادر
ّ
ّ
وصفتها بـ «المطلعة» قولها إن «طلب
الرئيس عون بإطالق سراح زكا ،درس
ً
ب ـش ـكـ ٍـل إي ـجــابــي ف ــي إي ـ ــران ن ـظ ــرا إلــى
مواقف الرئيس عون الداعمة للمقاومة،
ً
ومن الممكن أن يطلق سراحه قريبا».

استقبل مسلحون من حركة
"طالبان" أربعة نشطاء سالم
بعدما تقدموا سيرا على
األقدام إلى منطقة تسيطر
عليها الحركة .وكان العشرات
من النشطاء بدأوا الخميس
املاضي ،وهم صائمون ،رحلة
تمتد ألكثر من مئة كيلومتر
من لشكرجاه عاصمة إقليم
هلمند إلى منطقة موسى قلعة
التي تسيطر عليها "طالبان"،
ملطالبتها بوقف إطالق النار
والسالم .ومن بني املشاركني
في املجموعة ،رفقة والده،
الطفل حكمت الله ذو التسع
سنوات ،والذي فقد أمه بعدما
أصابت قذيفة هاون منزله.

ّ
بومبيو يشكك في «صفقة القرن» ...وترامب يتفهم

• كوشنير :الفلسطينيون عاجزون عن حكم أنفسهم • السيسي :لن ّ
نفرط بأرضنا
●

القاهرة  -حسن حافظ

قال الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،إنه يتفهم شكوك وزير
خارجيته مايك بومبيو ،بشأن
خطة السالم بين الفلسطينيين
واإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن ،وال ـت ــي بــاتــت
ً
تعرف بـ «صفقة القرن» ،مشيرا
في الوقت ذاتــه إلــى أنــه يــرى أن
ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي ص ــاغ ـه ــا ص ـهــره
وكـ ـبـ ـي ــر مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــه ج ــاري ــد
كوشنير قابلة للتطبيق.
وك ــان ــت صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
بوست» نقلت عن بومبيو قوله
فـ ــي لـ ـق ــاء خـ ـ ــاص مـ ــع «م ــؤت ـم ــر
رؤسـ ـ ــاء ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ـي ـهــوديــة
األميركية» ،إن «الخطة تتضمن
أم ــري ــن ج ـي ــدي ــن وت ـس ـع ــة أم ــور
سيئة».
وأضــاف أن «الخطة يمكن أن
ت ــرف ــض .ق ــد ي ـقــول ال ـب ـعــض في
نهاية المطاف ،إنها ال تتضمن
ً
ً
شيئا جديدا خاصا أو إنها غير
قابلة للتطبيق».
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف ب ــومـ ـبـ ـي ــو بـ ــأن
ال ـخ ـطــة ت ـم ـيــل إلـ ــى مصلحة
إسرائيل ،لكنه ّ
عبر عن أمله
أن تتم دراستها .وذكر« :أتفهم

لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق
يمكن أن يحبه االسرائيليون
وحدهم ،وأتفهم هذه النظرة
لكن آمل أن يتم إفساح المجال
لإلصغاء».
وقال ترامب للصحافيين،
أم ـ ــس األول« :ع ـن ــدم ــا ي ـقــول
مايك (بومبيو) ذلــك ،أفهمه،
ومعظم الناس يعتقدون أنه
أمـ ــر مـسـتـحـيــل .وأع ـت ـق ــد أنــه
أمــر مـمـكــن» ،مضيفا« :نعمل
ما بوسعنا لمساعدة الشرق
األوس ـ ـ ــط ف ــي ص ـي ــاغ ــة خـطــة
الـ ـتـ ـس ــوي ــة الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،وإذا
نجحنا فسيكون ذلك جيدا».
وتعرضت الخطة لضربة
ب ـع ــد أن أخـ ـف ــق زعـ ـي ــم ح ــزب
«ل ـ ـي ـ ـكـ ــود» ال ـي ـم ـي ـن ــي رئ ـي ــس
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة االس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
ب ـ ـن ـ ـيـ ــام ـ ـيـ ــن ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو ف ــي
تشكيل حكومة جــد يــدة بعد
االنتخابات األخ ـيــرة ،وتقرر
تنظيم انتخابات جديدة في
سبتمبر.
وكانت واشنطن قالت ،إنها
سـتـعـلــن تـفــاصـيــل الـخـطــة بعد
ت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة
وانتهاء شهر رمضان.

ً
ورفض الفلسطينيون مسبقا
الـ ـخـ ـط ــة ،كـ ـم ــا وض ـ ـعـ ــت ال ـق ـمــة
اإلسالمية التي عقدت فــي مكة
ً
ً
أخيرا شروطا على الصفقة.
و ي ـ ـع ـ ـت ـ ـق ـ ــد أن ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــوا نـ ـ ــب
االقتصادية من الخطة ،ستكشف
في مؤتمر ينظم في المنامة في
 25و 26يــون ـيــو الـ ـج ــاري ،لكن
الفلسطينيين واألمــم المتحدة
أعلنوا مقاطعته.

كوشنير
مــن نــاحـيـتــه ،شـكــك كوشنير
ف ــي ق ـ ــدرة الـفـلـسـطـيـنـيـيــن على
حـ ـك ــم أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم .وق ـ ـ ــال ل ـمــوقــع
«أكـ ـسـ ـي ــوس» األمـ ـي ــرك ــي ،أم ــس
ً
األول ،ردا عـلــى س ــؤال إذا كــان
يمكن للفلسطينيين أن يتحرروا
من التدخل العسكري والحكومي
ً
اإلسرائيلي ،قائال« :هذا طموح
كبير».
وأضاف« :أعتقد أنه يجب أن
يحصل الفلسطينيون على حق
تقرير المصير ،وأن يصبحوا
قـ ــادريـ ــن ب ـ ـمـ ــرور الـ ــوقـ ــت ،عـلــى
الحكم المستقل».
وت ــاب ــع «إن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن

بـحــاجــة لــوجــود نـظــام قضائي
ع ــادل وحــريــة صـحــافــة وحــريــة
تـ ـعـ ـبـ ـي ــر والـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام ـ ــح م ـ ـ ــع ك ــل
األديان قبل أن تصبح المناطق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة أم ـ ــاك ـ ــن ق ــاب ـل ــة
لالستثمار».
وس ـ ـئـ ــل ك ــوشـ ـنـ ـي ــر عـ ـم ــا إذا
كـ ـ ــان قـ ــد فـ ـه ــم سـ ـب ــب عـ ـ ــدم ثـقــة
الفلسطينيين بــه ،فـقــال« :لست
هنا كي أكون محل ثقة ،وأعتقد
أن الشعب الفلسطيني سيحكم
على الخطة بناء على ما إذا كان
يرى أن هذا سيسمح له بتحقيق
حياة أفضل أم ال».
وتفادي كوشنير مرة أخرى
ال ـ ـقـ ــول صـ ــراحـ ــة مـ ــا إذا كــانــت
ال ـخ ـط ــة سـتـتـضـمــن ح ــا ي ـقــوم
على وجود دولتين ،والذي يمثل
أساس السياسة األميركية منذ
عشرات السنين ويدعو إلقامة
دولـ ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـض ـفــة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة وق ـ ـطـ ــاع غـ ـ ــزة ت ـك ــون
عاصمتها القدس الشرقية.
لـكـنــه ق ــال «أع ـت ـقــد أن ــه يجب
أن ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى ح ــق تـقــريــر
المصير .سأترك التفاصيل إلى
أن نعلن الخطة الفعلية».
إلى ذلك ،دعا صائب عريقات

أمـ ـي ــن س ــر ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
لمنظمة التحرير الفلسطينية
العرب إلى مقاطعة فريق اإلدارة
األميركية الذي يعمل على إنجاز
الخطة.
ً
وغـ ــرد ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ق ــائ ــا:
«مرة أخرى أدعو األشقاء العرب
ل ـعــدم الـحــديــث مــع ه ــذه الـفــرقــة
مـ ــن ال ـم ـس ـت ــوط ـن ـي ــن كــوش ـن ـيــر
وغ ــريـ ـنـ ـب ــات وف ـ ــري ـ ــدم ـ ــان .مــا
يـ ـخـ ـطـ ـط ــون ل ـ ــه ه ـ ــو االزدهـ ـ ـ ـ ــار
للمستوطنين».
وكـ ـ ـ ــان عـ ــري ـ ـقـ ــات ي ـش ـي ــر فــي
ت ـغــريــدتــه إل ــى ج ــاري ــد كــوشـنــر
ص ـ ـهـ ــر ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي،
وج ـي ـســون غــري ـن ـبــات مـبـعــوث
ال ــرئـ ـي ــس لـ ـلـ ـس ــام فـ ــي الـ ـش ــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وديـ ـفـ ـي ــد ف ــري ــدم ــان
السفير األميركي لدى إسرائيل.

السيسي
وف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ق ــال الــرئـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي:
«إنـنــا فــي مصر ال نتكلم باسم
الفلسطينيين ،وال نرضى بأمر
ال يقبلونه» ،حسب ما نقلت عنه
وسائل إعالم محلية.

ً
شرطة نيويورك خالل «استعراض إسرائيل» الذي يقام سنويا (رويترز)
وفي كلمة عقب إفطار األسرة
ب ــأح ــد الـ ـفـ ـن ــادق فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة،
مساء أمس األول ،نفى السيسي
اإلشــارات الى أن مصر قد تقدم
تنازالت أو التخلي عن ذرة من
تـ ـ ــراب الـ ـب ــاد ت ـح ــت أي م ـب ــرر،
م ــؤك ــدا أن م ــا يـ ـت ــردد م ـحــاولــة
لــإســاء ة لمصر لن يتم القبول
بها ،وأنه لن يفرط وكذا الشعب
المصري في تراب البالد.

وقال« :بتسألوا إيه الحكاية،
والسيسي ناوي على ايه وهيدي
حــاجــة ل ـحــد» .واسـتـطــرد قــائــا:
«هل تتصوروا اني ممكن ّ
أفرط
ً
مثال باالرض؟ ..طيب ليه؟».
واعتبر أن «الـتـســاؤالت التي
يطرحها بعض المصريين عن
إمكانية التفريط فــي شــيء من
األراضي المصرية ،أمر محير»،
وج ـع ـل ــه ي ـت ـس ــاءل «هـ ــل يـعــرفــه

المصريون جيدا؟» ،مضيفا أن
«صـفـقــة ال ـق ــرن مـسـمــى إعــامــي
وفيها كثير مــن األكــاذيــب ضد
مصر».
(واشنطن  -وكاالت)
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ّ
«العسكري» السوداني يفض «اعتصام القيادة» وسقوط قتلى
• «قوى التغيير» تندد بـ «المجزرة» وتوقف التفاوض وتدعو «شرفاء» الجيش لالنحياز إليها
• موظفو البنك المركزي والطيارون أول الملتحقين بالعصيان المدني ...وإدانة دولية للعنف
اقتحمت قوات األمن
السودانية مكان اعتصام
آالف المواطنين منذ  5أشهر
وفضته بالقوة مما أسفر عن
سقوط عدد كبير من القتلى
والجرحى ،وسط دعوات قادة
االحتجاج للمواطنين إلى ً
اعتصام مدني شامل احتجاجا
على «المجزرة» والى إسقاط
المجلس العسكري االنتقالي
الحاكم ،الذي وصفوه
بـ «مجلس انقالبي».

في أسوأ أعمال عنف منذ عزل
الــرئ ـيــس ال ـس ــودان ــي ع ـمــر حسن
الـبـشـيــر فــي  11أبــريــل الـمــاضــي،
اقتحمت ،أم ــس ،ق ــوات األم ــن مقر
االع ـت ـص ــام أم ـ ــام م ـب ـنــى ال ـق ـيــادة
الـعـ ّـامــة للجيش وســط الخرطوم
وفــض ـتــه بــال ـقــوة ،مـمــا أس ـفــر عن
سـ ـق ــوط ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن الـقـتـلــى
والجرحى.
وبـيـنـمــا ذك ـ ــرت «ل ـج ـنــة أط ـبــاء
الـســودان الـمــركــزيــة» ،فــي بيان أن
«مـحـصـلــة ش ـه ــداء م ـج ــزرة الـيــوم
(أمس) ارتفعت إلى تسعة» ،مضيفة
أن عدد القتلى «في تزايد بصورة
ً
مهولة يصعب حصرها آنيا» ،أعلن
نشطاء وقادة االحتجاج أن العدد
ً
وصل الى  14قتيال.
وذكرت وسائل إعالم ،أن قوات
األم ــن اقـتـحـمـ ّـت مـكــان االعـتـصــام
ً
صـ ـب ــاح ــا ،وف ــض ـت ــه ب ــالـ ـق ــوة ،مع
تكثيف الوجود األمني والعسكري
في محيط «اعتصام القيادة».
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ـ ـه ـ ــود مـ ـ ـ ــن مـ ــوقـ ــع
االعتصام ،بأن «قوات األمن أغلقت
الـ ـ ـشـ ـ ــوارع فـ ــي م ــرك ــز ال ـعــاص ـمــة
واقتحمت موقع االعتصام وسط
إطالق نار ،لتفريق االحتجاج».
وق ــال أحــد المعتصمين عــادل
ابــراهـيــم إن «اك ـثــر مــن  500عربة
من قوات الدعم السريع والشرطة
أط ـل ـقــت عـلـيـنــا الـ ـن ــار واح ـتــرقــت
خيامنا».
وت ــم إغـ ــاق ك ــاف ــة ال ـط ــرق بين
الخرطوم والنيل البيض.
في المقابل ،أقدم المعتصمون
على إغ ــاق الـطــرقــات بالحجارة
وإح ـ ـ ــراق إط ـ ـ ــارات ال ـس ـي ــارات في
مدينة أم درمان بالخرطوم.

«الحرية والتغيير»

واشنطن لوقف
العنف و«األوروبي»
يدعو العسكر
لتسليم السلطة...
والقاهرة تدعو
لحوار

وأكـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــادة االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج أن
ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـكــريــة تـمـكـنــت من
فض «اعتصام القيادة» ،منددين
بـ«الجريمة والمجزرة».
وقـ ـ ـ ــال تـ ـح ــال ــف «قـ ـ ـ ــوى إعـ ــان
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ال ـ ــذي يـقــود
الـحــراك الشعبي في بيان «قامت
ق ـ ــوات ال ــدع ــم ال ـس ــري ــع والـجـيــش
بفض االعتصام السلمي ،ونؤكد
أن منطقة الـقـيــادة اآلن ال توجد
فـ ـيـ ـه ــا إال األجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاد ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة
لشهدائنا الذين لم نستطع حتى
اآلن إجالءهم من أرض االعتصام».
وحمل البيان المجلس العسكري
«ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة ع ــن ه ــذه
الجريمة».

ّ
 6نساء و 6رجال يشكلون
حكومة النمسا االنتقالية

أدت حكومة انتقالية تتسم
بالمساواة بين الجنسين
( 6نساء و 6رجال) وتضم
ً
مسؤولين حكوميين كبارا
اليمين الدستورية ،أمس،
في النمسا أمام الرئيس
ألكسندر فان دير بيلين،
الذي كلف هذه الحكومة
إدارة الشؤون الوطنية حتى
إجراء االنتخابات المبكرة
الوشيكة.
وتم تشكيل حكومة الخبراء
المؤقتة بعد انهيار االئتالف
الحاكم بقيادة رئيس الحزب
المحافظ سيباستيان
كورتس بسبب شريط فيديو
أثار اتهامات بالفساد ضد
شركاء من أقصى اليمين في
ائتالف كورتس.
وتقود الحكومة الجديدة
أول مستشارة نمساوية،
بريجيت بيرلين ،التي
حصلت على إجازة من
منصب رئيسة المحكمة
الدستورية لتتحول إلى
السياسة.

متظاهرون سودانيون يشعلون إطارات في أحد شوارع الخرطوم أمس
ً
وأعلن التحالف رسميا «وقف
كـ ــافـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـس ـي ــاس ـي ــة
م ــع ال ـم ـج ـلــس االن ـق ــاب ــي ووق ــف
ال ـت ـف ــاوض» وال ــدع ــوة «لـعـصـيــان
مــدنــي شــامــل إلس ـق ــاط المجلس
العسكري الغادر القاتل».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس لــم
ً
يـعــد أه ــا لـلـتـفــاوض مــع الشعب
السوداني ،وأن قادة وأعضاء هذا
المسؤولية
المجلس يتحملون
ُ
الجنائية عن الدماء التي أريقت».
وأكـ ــدت أن ق ــوات مـتـنــوعــة من
الدعم السريع والجيش والشرطة
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا شـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي ف ــض
االعتصام.
وحـ ـث ــت «ال ـ ـشـ ــرفـ ــاء مـ ــن قـ ــوات
الشعب المسلحة والشرطة» على
«االنحياز لخيار الشعب المتمثل
في إسقاط النظام وإقامة سلطة
مدنية انتقالية كاملة».

«تجمع المهنيين»
مـ ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،دعـ ـ ـ ــا «ت ـج ـم ــع
المهنيين ال ـســودان ـي ـيــن» ،أم ــس،
«ال ـ ـثـ ــوار ف ــي ك ــل أحـ ـي ــاء وف ــرق ــان

وبـ ـ ـل ـ ــدات م ـ ــدن ال ـ ـس ـ ــودان وق ـ ــراه
بـ ــال ـ ـخـ ــروج ل ـ ـل ـ ـشـ ــوارع وت ـس ـي ـيــر
ال ـم ــواك ــب ،وإغ ـ ــاق ك ــل ال ـش ــوارع
والـكـبــاري والـمـنــافــذ .نحن ندعو
إلعالن العصيان المدني الشامل».

«الشيوعي»
وق ـ ـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «الـ ـح ــزب
الشيوعي» كمال كرار ،إن «منطقة
االعتصام بالخرطوم باتت شبه
خالية بعد أن تم فضها بالقوة»،
ً
مشيرا إلى أن «الحصيلة األولية
ً
للقتلى بلغت  14شخصا».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :م ـ ــا ح ـ ــدث م ـج ــزرة
بكل ما تحمله الكلمة ،والمجلس
االن ـقــابــي يـتـحـمــل مسؤوليتها
وسيعاقب عليها».

«العسكري»
في المقابل ،نفى الناطق باسم
«ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـك ــري» ،ال ـفــريــق
شمس الدين كباشي ،أي محاولة
ل ـف ــض االعـ ـتـ ـص ــام ب ــال ـق ــوة وأك ــد
ع ــدم وجـ ــود أي ت ــواج ــد عسكري

(رويترز)

ً
ف ــي مـنـطـقــة االعـ ـتـ ـص ــام ،م ـش ـيــرا
ً
إل ــى استئناف الـتـفــاوض غ ــدا أو
بعد غد.
وقال« :نحن لم نفض االعتصام
بالقوة ،الخيام موجودة ،ولم يتم
اقتحام مقر االعتصام وال وجود
للعسكريين في منطقة االعتصام»،
ً
مؤكدا «حرية التجول للمعتصمين
داخل منطقة االعتصام».
وأوضح أن «ما تم خارج نطاق
منطقة االعتصام هو في منطقة
كولمبيا ،و نـحــن نستهدف فقط
كولمبيا».

«األمة»
وأكـ ـ ــد ح ـ ــزب «األم ـ ـ ـ ــة» ال ـقــومــي
اإلســامــي الـمـعــارض ،استنكاره
الشديد «لقيام المجلس العسكري
بفض االعتصام بالرصاص الحي
وهو العمل المتهور الغادر الذي
ظللنا نرفضه ،ونحذر منه بشدة
وباستمرار» ،واعتبر أن «المجلس
ً
بـهــذا العمل لــم يعد مـنـحــازا إلى
الـثــورة الظافرة بــأي حــال ،وإنما
اخ ـ ـتـ ــار بـ ــوضـ ــوح أن يـ ـق ــف إل ــى

الطرف النقيض الختيارات األمة
السودانية ،وهو الثورة المضادة».

العصيان
وف ــي أول رد فـعــل عـلــى دع ــوة
ق ـ ــوى «الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» إل ــى
العصيان ،أعلن «تجمع الطيارين
السودانيين» العصيان المدني من
دون استثناء ألي رحالت كائنة ما
كانت» مما أدى الــى توقف حركة
المطار.
وفي وقت الحق ،أعلن موظفو
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي
انضمامهم إل ــى الـعـصـيــان األمــر
الـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــد ي ـ ــؤث ـ ــر عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدورة
االقتصادية.

ردود فعل
وأعلنت السفارة األميركية في
تغريدة على موقعها على «تويتر»
أن «ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ــي ت ـق ــوم بها
القوى األمنية ضد المتظاهرين
ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن
تتوقف».

م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر
البريطاني فــي الـخــرطــوم عرفان
صديق في تغريدة على «تويتر»،
إن ــه «ال مـبـ ّـرر لمثل ه ــذا الهجوم.
يجب أن يتوقف هذا اآلن».
ّاالت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــدوره،
حــض قيادات الجيش السوداني
ل ـل ـس ـمــاح ب ــاالح ـت ـج ــاج الـسـلـمــي
ً
داعيا على انتقال السلطة سريعا
لقوى مدنية.
وف ــي بــرل ـيــن ،دانـ ــت الـحـكــومــة
األلمانية التصدي العنيف لقوات
األمـ ــن لــاع ـت ـصــام االح ـت ـجــاجــي،
مـشـيــرة ال ــى أن «ه ــذا الـعـنــف غير
ً
مبرر ويتعين وقفه فورا».
وف ــي ال ـق ــاه ــرة ،طــال ـبــت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـم ـصــريــة ف ــي ب ـيــان،
األطـ ــراف الـســودانـيــة باستئناف
الحوار بشأن الفترة االنتقالية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،أن «م ـ ـصـ ــر ت ــؤك ــد
أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ك ــاف ــة
بالهدوء وضبط النفس والعودة
إلــى مائدة المفاوضات والحوار
بـهــدف تحقيق تطلعات الشعب
السوداني».
(عواصم  -وكاالت)

السيسي :ال وظائف في الحكومة ...والصبر سر النجاح
خطة أمنية وطبية للعيد ...و«التخطيط» تعلن انضمام صندوق مصر السيادي للمنتدى العالمي
●

ً
السيسي متحدثا في حفل إفطار األسرة المصرية أمس
(صفحة الرئاسة)
			
األول

سلة أخبار

القاهرة  -حسن حافظ

وج ـ ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي عدة رسائل إلى الداخل ،خالل حفل
إفطار األســرة المصرية مساء أمس األول،
وبدا مدافعا عن بعض قرارات وزراء حكومة
مصطفى مدبولي ،ومشيدا في الوقت ذاته
بصبر المصريين.
ووجــه السيسي الشكر لكل المصريين
على تحملهم الجهد المبذول خالل السنوات
الثماني الماضية ،وأنــه لــوال صبرهم لما
تحقق مــا تــم إن ـجــازه حـتــى اآلن ،مضيفا:
«مصر وشعبها استطاعت أن تعبر وستعبر
ك ــل الـ ـتـ ـح ــدي ــات» ،وك ـ ــرر إشـ ــادتـ ــه بـصـبــر
أبناء شعبه وتحملهم لبرنامج اإلصــاح
االقـ ـتـ ـص ــادي «الـ ـ ــذي ل ــم ي ـكــن سـيـنـجــح إال
بالصبر وتحمل المصريين».
وأضـ ــاف ان ــه لــن يـجــامــل عـلــى مصلحة
الـبـلــد فــي مـلــف الـتــوظـيــف ،ألن «الـخــواطــر
ال تبني ال ـبــاد» ،الفـتــا إلــى أنــه منذ تولي

مسؤولية البالد في يونيو  2014أكد عدم
توظيف أحــد فــي الــدولــة ،بسبب وج ــود 6
مــايـيــن مــوظــف ،فــي حـيــن أن احـتـيــاجــات
العمل تقتصر على مليون موظف فقط.
وبعد انتقادات عديدة لمنظومة التعليم
الجديدة التي أقرها وزير التربية والتعليم
طارق شوقي ،قال السيسي إن «ملف إصالح
الـتـعـلـيــم أخ ــذ م ـج ـه ــودا ك ـب ـي ــرا ،وإص ــاح
التعليم تعرض لعقبات عديدة ،ومن أجل
الحصول على تعليم جيد علينا أن نتحمل
التكلفة في الجهد والتحمل» ،لكنه أكد أن
«هذه التكلفة لن تكون على حساب أبنائنا
الطالب».
ووجه حديثه إلى الطلبة« :لن يكون هناك
نـظــام عـلــى حـســابـكــم ،وتكاتفكم سينجح
المنظومة» ،وما يحدث حاليا هو اختبار
لمنظومة تسعى لتوفير تعليم جيد.
إلى ذلك ،كثفت الحكومة تحركاتها أمس
إلنهاء استعدادات استقبال عيد الفطر ،إذ
بــدأت األجهزة األمنية بمختلف مديريات

األم ـ ـ ــن ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــط وإج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة
واسعة النطاق للحفاظ على األمن والنظام
وم ـك ــاف ـح ــة ال ـج ــري ـم ــة ب ـج ـم ـيــع أش ـكــال ـهــا،
وت ـح ـق ـيــق االنـ ـضـ ـب ــاط وح ـم ــاي ــة وتــأم ـيــن
المواطنين خالل احتفاالت عيد الفطر ،على
أن تستمر حالة االستنفار األمني لتأمين
فعاليات بطولة كأس األمم اإلفريقية التي
تنطلق في القاهرة  21الجاري.
وبــدأت وزارة الداخلية نشر االرتكازات
األمنية ،والدفع بقوات التدخل واالنتشار
الـ ـس ــري ــع ب ـج ـم ـيــع الـ ـمـ ـح ــاور وال ـم ـن ــاط ــق
المهمة والـمـنـشــآت الـحـيــويــة فــي الـقــاهــرة
والـمـحــافـظــات ،مــع الـتــوجـيـهــات الـمـشــددة
بالتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول
له نفسه تكدير السلم واألمن العام ،فضال
عن تكثيف الخدمات المرورية في شوارع
الـعــاصـمــة للتغلب عـلــى ال ــزح ــام المتوقع
وتسيير حركة المرور.
من جهتها ،أعلنت وزيرة الصحة هالة
زايد وضع خطة تأمين طبي شامل خالل

أيـ ــام ال ـع ـيــد ،تـشـمــل زي ـ ــادة ع ــدد س ـيــارات
اإلسعاف المتواجدة على أهبة االستعداد
الـ ــى  2227س ـ ـيـ ــارة ،ي ـت ــم ت ــوزي ـع ـه ــا عـلــى
أم ــاك ــن الـتـجـمـعــات ال ـعــامــة والـمـتـنــزهــات
والـ ـح ــدائ ــق وم ـح ـي ــط الـ ـج ــوام ــع وأم ــاك ــن
الصالة بمختلف المحافظات ،بالتوازي
مع إلغاء كل اإلجازات للفرق الطبية بجميع
المستشفيات ورفع درجة االستعداد بها
للدرجة القصوى.
وب ـي ـن ـمــا ع ـقــد وزيـ ـ ــرا ال ـب ـي ـئــة واإلن ـت ــاج
الحربي وممثلو وزارة التخطيط اجتماعا
أمس لمتابعة مستجدات الخطة التنفيذية
للمنظومة الجديدة لتدوير القمامة ،أعلنت
وزارة الـتـخـطـيــط وال ـم ـتــاب ـعــة واإلصـ ــاح
اإلداري انضمام صندوق مصر السيادي
إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية
الدولية ،عقب موافقة المنتدى على انضمام
الصندوق المؤسس حديثا ليصبح عضوا
مـشــاركــا فــي الـمـنـتــدى  3س ـن ــوات ،يصبح
بعدها عضوا كامل العضوية.

باريس :استقالة رئيس
«الجمهوريين»

بعد أسبوع من النكسة التي
ُمني بها حزبه في انتخابات
المجلس األوروبي بنيله
 8.48في المئة فقط من
األصوات ،أعلن رئيس «حزب
الجمهوريين» اليميني
الفرنسي لوران فوكييه
استقالته.
وقال فوكييه ،الذي ّ
يمر
حزبه بواحدة من أسوأ
األزمات في تاريخه مما
ً
ً
دفع عددا كبيرا من قياديي
الحزب إلى المطالبة
ّ
باستقالته ،إن «االنتصارات
جماعية ّأما الهزائم ففردية.
ّ
ّ
أتحمل مسؤولياتي،
علي أن
أنا أنسحب من رئاسة حزب
الجمهوريين».
و«الجمهوريين» هو الوريث
المباشر لحزب «االتحاد من
أجل حركة شعبية» الذي
ّأسسه معسكر الرئيس جاك
شيراك وفتح أبواب قصر
اإلليزيه أمام الرئيس السابق
نيكوال ساركوزي.

بريطانيا تستأنف رحالتها ً
الجوية لباكستان بعد  11عاما

استأنفت «الخطوط الجوية
البريطانية» ،أمس ،رحالتها
إلى باكستان بعد توقف
ً
دام  11عاما ،على خلفية
هجمات في إسالم أباد ،راح
ضحيتها أكثر من  300قتيل
وجريح.
وأعلن التلفزيون الرسمي
الباكستاني أن الشركة
ّ
ستسير ثالث رحالت
ً
أسبوعيا بين لندن وإسالم
أباد.

ترامب يبدأ زيارته للندن بمهاجمة عمدتها
تناول وميالنيا الغداء مع الملكة إليزابيت ...ويلتقي ماي اليوم
فـ ــي ح ـي ــن ال ت ـ ـ ــزال بــري ـطــان ـيــا
«المأزومة» منشغلة بشدة بعملية
الـ ـخ ــروج م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ـ ــة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة وزرائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ت ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،ك ـم ــا ه ــو مـخـطــط،
م ــن م ـنـص ـب ـهــا ال ـج ـم ـعــة ال ـم ـق ـبــل،
بـ ــدأ ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب ،أمــس ،زيــارة دولــة تستمر
ثــاثــة أي ــام لبريطانيا ،ويمكن أن
ت ــؤدي انـتـقــادات جــديــدة لــه بشأن
«بريكست» إلى تفاقمها.
وتــم استقبال تــرامــب وزوجـتــه
ميالنيا في قصر باكنغهام بوسط
لندن ،حيث تناوال الغداء مع ملكة
بريطانيا إليزابيث الثانية ،ليزورا
ب ـع ــد ذل ـ ــك ك ـن ـي ـســة وسـتـمـنـسـتــر،
ووضــع االثنان إكليال من الزهور
على قبر الجندي المجهول.
لكن وراء هذه الحفاوة ،يقف بلد
مأزوم ستستقيل رئيسة حكومته

المحافظة تـيــريــزا م ــاي بـعــد أيــام
بعد فشلها في تنفيذ الخروج من
االتحاد األوروبي بعد ثالث سنوات
على االستفتاء حول بريكست.
ولــم يـتــردد تــرامــب فــي التدخل
ب ـشــؤون بــريـطــانـيــا قـبــل وصــولــه،
ففي مقابالت مع صحف بريطانية،
انـ ـتـ ـق ــد ت ـ ــرام ـ ــب الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـت ــي
أدارت بـهــا م ــاي الـمـفــاوضــات مع
المفوضية األوروبية ،وقام بتزكية
وزي ــر الخارجية السابق بوريس
جونسون الــذي يؤيد «بريكست»
بال اتفاق ،لتولي رئاسة الحكومة
خلفا لها.
وأشاد بالشعبوي نايجل فاراج
زعـيــم «ح ــزب بريكست» ال ــذي فاز
في االنتخابات األوروبية ،وطالب
ً
بأن يكون مفاوضا بشأن التوصل
التفاق نهائي حــول خــروج البالد
من االتحاد األوروبي.

وبعد فترة وجـيــزة مــن هبوط
ط ــائ ــرت ــه ف ــي م ـط ــار سـتــانـسـتـيــد
قــرب لندن ،جـ ّـدد هجومه اللفظي
عـلــى رئ ـيــس بـلــديــة ل ـنــدن صــادق
خان ،فوصفه بأنه «فاشل تماما»،
بعد أن انتقد خان قــرار الحكومة
البريطانية استضافته في زيارة
دولة.
وك ـتــب ت ــرام ــب ع ـلــى «تــوي ـتــر»:
«ص ـ ـ ــادق خ ـ ــان ،ال ـ ــذي قـ ــام بعمل
مزعج على كل المستويات كرئيس
بلدية لندن ،كان بغيضا جدا تجاه
رئيس الواليات المتحدة الزائر أهم
حليف على اإلطــاق لبريطانيا»،
ً
مضيفا «إنه فاشل تماما ،ويتعين
عليه الـتــركـيــز عـلــى الـجــريـمــة في
لندن ال علي».
وأعـلــن خ ــان ،ال ــذي ينتمي الى
حزب «العمال» ،أمس األول ،أنه من
ال ـض ــروري أن تـحــافــظ بريطانيا

على عــاقــات جيدة مــع الــواليــات
المتحدة لكن ليس عليها «بسط
السجادة الحمراء لترامب» الذي
ش ـب ـهــه ب ــ«ال ـف ــاش ـي ـي ــن ف ــي ال ـق ــرن
العشرين».
وقـ ـ ـ ــال مـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم خـ ــان:
«ه ــذا أخـطــر بكثير مــن اإلهــانــات
الطفولية التي ينبغي أال تصدر
م ــن رئ ـيــس ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة»،
مضيفا «ص ــادق خ ــان يمثل قيم
لندن التقدمية ،وبلدنا يحذر من
أن دونــالــد تــرامــب هــو أكـبــر مثال
فاضح على تصاعد تهديد اليمين
المتطرف حول العالم».
وكغيره من الرؤساء األميركيين
ال ــذي ــن زاروا بــريـطــانـيــا ،سيركز
ت ــرام ــب عـلــى «ال ـعــاقــة الـخــاصــة»
ال ـبــري ـطــان ـيــة  -األم ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
واجهت اختبارات عدة أخيرا في
عــدد من الملفات بما فيها إيــران

التي تدافع بريطانيا عن االتفاق
النووي المبرم معها ،والبيئة.
ويجتمع ترامب اليوم ،مع ماي
فــي « 10داونـيـنــغ سـتــريــت» ،قبل
أي ــام مــن ّ
تنحيها مــن منصبها
ك ــرئ ـي ــس ل ـ ـل ـ ــوزراء ،وسـيـجـتـمــع
م ــع رواد األعـ ـم ــال األمـيــركـيـيــن
والبريطانيين.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أع ـل ـن ــت مـ ــاي ان
«ع ــاق ـت ـن ــا عـ ـ ــززت أمـ ــن وازده ـ ـ ــار
بلدينا لسنوات ،وستستمر كذلك
لألجيال القادمة».
وي ـ ـخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب زيـ ـ ــارتـ ـ ــه
ً
لـبــريـطــانـيــا غ ــدا بـحـفــل كـبـيــر في
مدينة بورتسموث جنوب البالد
ل ــاح ـت ـف ــال ب ـ ــإن ـ ــزال الـ ـ ـق ـ ــوات فــي
نورمادي في عام  .1944ويتوجه
تــرامــب بـعــد ذل ــك إل ــى أيــرل ـنــدا ثم
فرنسا.
(لندن  -وكاالت)

الملكة إليزابيت تستقبل ترامب وميالنيا في قصر باكنغهام بحضور األمير تشارلز
(رويترز)
					
وزوجته كاميال أمس

جونسون يطلق حملته لخالفة ماي
أط ـلــق وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانــي الـســابــق
بوريس جونسون أمــس ،حملته لخالفة رئيسة
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي في زعامة حزب
المحافظين الحاكم ،وسط قلق من نواب بارزين

بشأن عــدد المرشحين لخوض السباق .وكتب
جونسون ،على «تويتر» ،لناخبي الحزب« :إذا ما
ُ
وصلت فسنخرج من االتحاد األوروبي باتفاق أو
من دون اتفاق ،في  31أكتوبر».

ةديرجلا

•
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رياضة
النصر يخاطب القادسية لتمديد عقد الخالد وعتيق
يعود إلى الساحل لصعود فريقه إلى «الممتاز»
الشريدة :العروض تحدد الدولة المستضيفة للمعسكر الخارجي
حازم ماهر

ً
بينما وجهت إدارة النصر كتابا
إلى إدارة القادسية لتمديد
عقد الالعب محمد الخالد،
ّ
فعلت اتفاقها المبرم مع
نظيرتها في نادي الساحل
بعودة الالعب
علي عتيق ،الذي
سيشارك مع
ناديه السابق في
الدوري الممتاز.
علي عتيق

أرســل مجلس إدارة نادي
النصر كتابا إلى نظيره في
نادي القادسية ،طلب خالله
ت ـمــديــد ع ـقــد ال ــاع ــب محمد
ً
الـ ـخ ــال ــد عـ ــامـ ــا ،ل ــاس ـت ـم ــرار
مـ ــع الـ ـعـ ـن ــاب ــي فـ ــي ال ـم ــوس ــم
الرياضي المقبل .٢٠٢٠-٢٠١٩
وينتظر مسؤولو النصر
رد ال ـق ــادس ـي ــة ع ـلــى ال ـك ـتــاب
ب ـ ـعـ ــد إج ـ ـ ـ ـ ـ ــازة ع ـ ـيـ ــد الـ ـفـ ـط ــر
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارك ،وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت
رغ ـب ـت ـهــم بــال ـت ـجــديــد
ل ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــب ،لـ ـ ـت ـ ــألـ ـ ـق ـ ــه
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل الفـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ــي
ال ـمــوس ـم ـيــن ال ـلــذيــن
ار ت ــدى خاللهما زي
العنابي.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى،
ع ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ع ـل ــي
عتيق ،الذي ارتدى
ش ـع ــار ال ـن ـصــر في
الموسم الماضي،
إلى ناديه الساحل،
ً
وف ـقــا الت ـفــاق مبرم
بين إدارة الناديين
ي ـن ــص ع ـل ــى ع ــودت ــه
في حــال صعد ناديه
إلى الــدوري الممتاز،
وهـ ـ ـ ـ ــو األمـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي
تحقق بالفعل.
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل،
سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ــر أحـ ـم ــد
ع ـت ـيــق مـ ــع ال ـن ـصــر
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،ح ـي ــث
اق ـ ـتـ ــرب ال ــاع ــب
مـ ـ ــن الـ ـتـ ـع ــاف ــي
مـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــة
ال ـ ـجـ ــراح ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أجـ ـ ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
تـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــه

أحمد الرياحي ومحمد خالد
لقطع فــي ا لــر بــاط الصليبي،
وبــاتــت عــودتــه إلــى المالعب
قريبة.

الشريدة يشكر الحكومة
والهيئة
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد خ ــال ــد
الشريدة أنه بعيدا عن العب
الـ ـق ــادسـ ـي ــة م ـح ـم ــد ال ـخ ــال ــد،
ف ــإن ــه لـ ــم ي ـت ــم ح ـس ــم مـصـيــر
أي الع ــب ،س ــواء مــن أعــارهــم
الـ ـن ــادي إلـ ــى أن ــدي ــة مـحـلـيــة،
أو مــن استعارهم مــن بعض
األندية ،مضيفا في تصريح
لــ"الـجــريــدة" أن جـهــاز الـكــرة،
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
التونسي لطفي رحيم ،الذي
سـ ـيـ ـت ــول ــى قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـف ــري ــق،
سيضع النقاط فوق الحروف

ف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة الـ ـت ــي
سـيـعـقــدهــا الـ ـن ــادي لـتــدعـيــم
الصفوف.
ولفت إلى أنه فيما يخص
ال ـم ـع ـس ـك ــر ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،ف ــإن
ً
مجلس اإلدارة ينتظر عــددا
من العروض من المتعهدين،
س ــواء م ــن داخ ــل ال ـكــويــت أو
خــارج ـهــا ،الخ ـت ـيــار األفـضــل
ً
م ـن ـهــا مـ ــاديـ ــا ،والـ ـ ــذي يـلـبــي
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
م ـ ـ ــن مـ ـ ــاعـ ـ ــب ل ـ ـل ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
والمباريات ،وكذلك االتفاق
عـ ـل ــى عـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـمـ ـب ــاري ــات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــدرج ـ ــة
الـمـسـتــوى م ــع األن ــدي ــة الـتــي
س ـ ـيـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ف ــي
معسكره الخارجي.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،أشـ ـ ــاد

حيات تشارك في مؤتمر فيفا األول لكرة
قدم السيدات بباريس
عـلــى ض ــوء ع ــودة الــريــاضــة
النسائية في الكويت من جديد،
ت ـ ـمـ ــت دعـ ـ ـ ـ ــوة ع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
إدارة اتحاد كــرة القدم رئيسة
اللجنة النسائية فاطمة حيات
للمشاركة كمتحدثة في الحلقة
النقاشية المقامة في  6يونيو،
وه ــو ال ـي ــوم األول م ــن مــؤتـمــر
فيفا األول لكرة قدم السيدات،
والـ ـمـ ـق ــام ف ــي م ــدي ـن ــة ب ــاري ــس
الفرنسية.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر حـ ـ ـي ـ ــات ال ـع ـض ــو
الخليجي الوحيد المشارك في
المؤتمر ،وهــذا ب ــدوره يعكس
مـ ـ ــدى الـ ـنـ ـج ــاح ال ـ ـ ــذي حـقـقـتــه
ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـســائ ـيــة بــال ـكــويــت
في اآلونــة األخيرة ،إلى جانب
دورهــا في تعزيز شعبية هذه
اللعبة ،وإتاحة الفرص للنساء
بالمشاركة واللعب.

وفي إطار الجلسة ،تتحدث
ح ـي ــات ع ــن ت ـط ــور ون ـم ــو ك ــرة
ال ـ ـقـ ــدم ال ـن ـس ــائ ـي ــة وم ـن ــاق ـش ــة
الـتـحــديــات وال ـف ــرص ،وت ـبــادل
أفضل الممارسات واالحتفال
بالنجاحات واإلنجازات ،بهدف
العمل معا والتعاون المشترك
لتطوير هذه الرياضة ،وتعزيز
شعبيتها و تـنــو عـهــا ،وتعزيز
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاواة ب ـ ـيـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن
وت ـم ـك ـي ــن ال ـف ـت ـي ــات وال ـن ـس ــاء
ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم من
المشاركة واللعب.
وأعربت عن امتنانها لهذه
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ،قـ ــائ ـ ـلـ ــة" :ي ـس ـع ــدن ــي
ويـ ـ ـس ـ ــرن ـ ــي تـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـك ــوي ــت
واللجنة النسائية في االتحاد
الكويتي لكرة القدم والمشاركة
فـ ــي ال ـح ـل ـق ــة ال ـن ـق ــاش ـي ــة ال ـتــي
يـقـيـمـهــا فـيـفــا ،وم ـتــأكــدة أنـهــا

فاطمة حيات

خـ ـط ــوة ه ــام ــة فـ ــي م ـس ـيــرت ـنــا
ل ـت ـطــويــر ال ــري ــاض ــة الـنـســائـيــة
في الكويت وتعزيز إمكاناتها،
كما أنـهــا تعتبر فــرصــة جيدة
وهامة تسمح بتبادل المعارف

لندن األقرب الستضافة معسكر «األخضر»
ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـع ــرب ــي تـشـكـيــل
ج ـهــاز ك ــرة ال ـقــدم الـجــديــد،
ال ــذي م ــن شــأنــه أن يتولى
إدارة ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق األول فــي
الموسم المقبل ،وتم اختيار
النجم الدولي السابق خالد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـقـ ــدوس ل ــرئ ــاسـ ـت ــه،
ب ـي ـن ـم ــا سـ ـيـ ـك ــون الـ ـم ــداف ــع
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـنـ ـج ــار
نائبا لــه ،والـمــدافــع مبارك
البلوشي مديرا للفريق.
وم ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن يـتــم
اختيار اســم إداري الفريق
والـمـنـســق اإلع ــام ــي خــال
األيام القليلة المقبلة.
وي ـن ـت ـظ ــر ج ـ ـهـ ــاز الـ ـك ــرة
ً
ً
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ع ـ ـ ـمـ ـ ــا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا،
خـ ـص ــوص ــا ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ــاخ ـت ـي ــار الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
والـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع م ـ ـ ــع العـ ـبـ ـي ــن
محلين ومحترفين ،السيما
أن رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـه ــاز خــالــد
عبدالقدوس عضو في لجنة
الكرة المسؤولة عن جميع
ما سبق ،وتضم إلى جانبه
كـ ـ ــا مـ ـ ــن أسـ ـ ــامـ ـ ــة ح ـس ـيــن
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا ،وأحـ ـ ـم ـ ــد م ــوس ــى
مقررا ،وسمير عبدالرؤوف
عضوا.
وس ـبــق للجنة ال ـكــرة أن
أعلنت تعاقدها مع صانع
األلـ ـع ــاب الـ ـس ــوري يــوســف
قلفا ،وينتظر أن تعلن بقية
ال ـص ـف ـقــات قــري ـبــا ،فيما
تؤكد مصادر عرباوية
عــن ق ــرب الـتـعــاقــد مع
مدرب برتغالي.
وت ـقــرر أن ينتظم
األ خ ـض ــر بمعسكر
خ ـ ــارج ـ ــي أوروبـ ـ ـ ــي
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــف
ً
ال ـحــالــي ،اس ـت ـعــدادا

أحمد النجار

مبارك البلوشي

الن ـط ــاق مـنــافـســات الـمــوســم
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وت ـ ـبـ ــدو
ال ـعــاص ـمــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة لـنــدن
األق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب السـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة ه ـ ــذا
المعسكر.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أع ـ ـ ــرب رئ ـيــس
جهاز الـكــرة بالنادي العربي
ال ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق خ ــال ــد
عـ ـب ــدالـ ـق ــدوس،
عـبــر "تــويـتــر"،
ع ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـكـ ـ ــره
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــره
لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس
اإلدارة على
ث ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم

وإس ـنــادهــم مـهـمــة الـجـهــاز
اإلداري لكرة القدم لــه ،إلى
جانب أحمد النجار ومبارك
البلوشي ،متمنيا التوفيق
والـ ـ ـس ـ ــداد خ ـ ــال ال ـمــرح ـلــة
المقبلة.

خالد عبدالقدوس

العبدالرزاق يفوز بجولة «سردينيا»
للدراجات المائية
فاز المتسابق يوسف العبدالرزاق بكأس الجولة
الثانية لبطولة العالم للدراجات المائية لعام 2019
التي أقيمت في جزيرة سردينيا اإليطالية.
ً
ً
وحـ ــاز ال ـع ـب ــدال ــرزاق الـمـصـنــف أوال عــالـمـيــا في
رياضة الدراجات المائية على المركز األول لفئة "جي
بي  "1في الجولة الثانية للجائزة الكبرى لبطولة
العالم "أكوابايك  "2019التي نظمها االتحاد الدولي
لرياضات المحركات البحرية على شاطئ "غاللورا"
في جزيرة سردينيا على مدى يومين.
وع ـبــر ال ـع ـب ــدال ــرزاق ع ــن س ـعــادتــه بتحقيق هــذا
اإلنجاز العالمي واعتزازه البالغ برفع علم الكويت
ً
عاليا على منصة التتويج على إيقاع السالم الوطني"
معتبرا أنــه "أجمل شعور لكل رياضي السيما في
أكبر بطوالت هذه الرياضة العالمية" .وقال إنه سعيد
بــالـفــوز ال ــذي عــوض العطل الفني ال ــذي حــرمــه من
صعود منصة التتويج في مسابقات الجولة األولى
ً
قبل أسبوعين في البرتغال مؤكدا عزمه تحقيق لقب
بطولة الموسم الحالي وتعزيز رقمه القياسي في
موسوعة "غينيس" لالرقام القياسية.
وتعد جائزة إيطاليا الكبرى التي شهدت مشاركة
ً
ً
 138متسابقا يمثلون  28بلدا الجولة الثانية من

مجلس إدارة اليد الجديد
ّ
تسلم مقر االتحاد

طائرة الكويت تجدد الثقة
بالتونسي بلعيد
●

وتوطيد الـعــاقــات إلــى جانب
اإلفادة واالستفادة".
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا وجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـك ـ ــره ـ ــا
وامـتـنــانـهــا لــاتـحــاد الكويتي
لكرة القدم على الدعم المستمر
والجهود المثني عليها والتي
قدمها للجنة النسائية بغية
مــوا صـلــة نجاحها والنهوض
ب ـ ــال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ال ـ ـن ـ ـسـ ــائ ـ ـيـ ــة فــي
الكويت.
وي ـ ـ ـغـ ـ ــادر أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
النسائية في اتحاد كرة القدم
مـطـلــع ه ــذا األسـ ـب ــوع الـكــويــت
متجهين إلى باريس ،لحضور
مــؤت ـمــر فـيـفــا األول ل ـك ــرة قــدم
الـسـيــدات ،وال ــذي سيعقد قبل
ال ـم ـبــاراة االفـتـتــاحـيــة لبطولة
فـيـفــا ل ـكــأس الـعــالــم الـسـيــدات،
والذي يعتبر بدوره أكبر حدث
رياضي نسائي في العالم.

ال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــدة بـ ــاالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الـتــي أجــريــت فــي االت ـحــادات
الرياضية ،مــؤ كــدا أن عملية
رفع تعليق النشاط الرياضي
ب ـش ـك ــل ن ـ ـهـ ــائـ ــي ،ومـ ـ ــن دون
رجـ ـع ــة ،ب ــات ــت م ـســألــة وق ــت،
لـ ـيـ ـت ــم طـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـص ـف ـح ــة
تماما.
ووج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة ،ف ــي
خـتــام تصريحه ،الشكر إلى
ا ل ـح ـكــو مــة ا ل ـكــو ي ـت ـيــة ممثلة
في الهيئة العامة للرياضة،
ل ـل ـع ـمــل بـ ـق ــوة م ــن أج ـ ــل رف ــع
تـعـلـيــق ال ـن ـشــاط الــريــاضــي،
م ــوض ـح ــا أن ال ـج ـه ــود ال ـتــي
بــذ لــت كللت بـنـجــاح منقطع
النظير.

العربي يعتمد جهاز الكرة برئاسة
خالد عبدالقدوس

العبدالرزاق خالل التكريم
بطولة العالم للموسم الحالي والمكونة من خمس
جــوالت بعد إضافة جولة جديدة في الهند بينما
س ـت ـجــرى ال ـجــولــة الـخـتــامـيــة ف ــي مــدي ـنــة ال ـشــارقــة
اإلماراتية خالل شهر ديسمبر القادم.
(كونا)

التضامن يبحث
عن مدرب أوروبي!
كشف مصدر لـ "الجريدة" أن
المدرب البرازيلي ماركو داكوتا
الذي تردد اتفاق مسؤولي نادي
الـتـضــامــن مـعــه لـقـيــادة الفريق
األول ل ـكــرة ال ـقــدم فــي الـمــوســم
المقبل في دوري ڤيڤا للدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ل ـ ــن يـ ـت ــول ــى م ـه ـمـتــه
ب ـش ـكــل ف ـع ـلــي ،ألن االتـ ـف ــاق لــم
يكن نهائيا.
وأكد المصدر أن مجلس إدارة
النادي بقيادة مبارك المعصب،
وبالتنسيق مــع عضو الـنــادي،
رئيس جهاز كــرة الـقــدم ،يبحث
ع ــن مـ ــدرب أوروب ـ ـ ــي ،سـ ــواء من
صربيا أو كرواتيا لقيادة الفريق
في الموسم المقبل ،على أن يتم
حسم هــذا الملف بشكل نهائي
خــال األي ــام القليلة المقبلة ،ال
سيما أن هناك العديد من السير
ال ــذاتـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ــم مـنــاقـشـتـهــا
حاليا الختيار المدرب األفضل
واألن ـ ـسـ ــب بـ ـه ــا ،والـ ـ ـق ـ ــادر عـلــى
تحقيق الطموح المأمول للنادي.

البنك األهلي يرعى بطولة كرة
السلة الكويتية للشباب

محمد عبدالعزيز

ج ــدد ن ــادي الـكــويــت الـثـقــة ب ـمــدرب الفريق
األول للكرة الطائرة التونسي خالد بلعيد
وجهازه المعاون في الموسم المقبل ،بعد
حصول األبيض على لقب بطولتي الدوري
الممتاز ،وبطولة االتحاد ،إضافة إلى وصافة
بطولة كأس االتحاد.
مــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر قـطــاع الناشئين
بــالـنــادي محمد كــامــل إن" ،إدارة الـنــادي
جددت الثقة في جميع مدربي اللعبة ،بعد
النتائج المميزة فــي الموسم الماضي،
ً
والـمــدربــون هــم :التونسي بلعيد مــدربــا
للفريق األول ،ومواطنه مساعده صبري األزرق،
إضافة إلى تولية مهمة تدريب فريق األشبال
تحت  13سنة ،ومحمد الميموني كمعد بدني،
ً
وال ـم ــدرب الــوطـنــي مـحـمــد ع ـبــدالــرزاق مــدربــا
ل ـفــريــق ال ـش ـبــاب ت ـحــت  18س ـنــة ،والـتــونـســي
ً
شكري بوزيدي مدربا لفريق الناشئين تحت
ً
 15سـنــة ،والــوطـنــي نــايــف الـفــرحــان مــدربــا
لفريق البراعم تحت  11سنة.
وك ـشــف كــامــل عــن ف ـتــرة إعـ ــداد قطاع
الناشئين ستبدأ مطلع يوليو المقبلة،
بينما الفريق األول ستكون فترة إعداده
عقب إجازة عيد األضحي المبارك.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد الجديد

●

خالد بلعيد

محمد عبدالعزيز

ّ
تـ ـ ـس ـ ــل ـ ــم م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
الـ ـج ــدي ــد الت ـ ـحـ ــاد كـ ـ ــرة ال ـي ــد،
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء أ مـ ـ ـ ـ ــس األول ،م ـق ــر
اال ت ـحــاد مــن اللجنة المؤقتة
بحضور ممثلي الهيئة العامة
ل ـل ــري ــاض ــة ،ورئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة االتحاد الجديد الفريق
الـمـتـقــاعــد نــاصــر ب ــوم ــرزوق،
ون ــائـ ـب ــه ش ـب ـي ــب الـ ـه ــاج ــري،
وأم ـي ــن ال ـســر ال ـع ــام لــاتـحــاد
قـ ـ ــايـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوانـ ـ ـ ــي ،وأم ـ ـيـ ــن
الصندوق فيصل باقر ،وأمين

السر المساعد عبدالله الذياب،
ومـ ـس ــاع ــد أم ـ ـيـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق
مشعل القبندي.
وكانت الجمعية العمومية
لـ ــات ـ ـحـ ــاد قـ ـ ــد انـ ـتـ ـخـ ـب ــت فــي
اجتماعها الــذي جــرى فــي 30
مــايــو الـمــاضــي مجلس إدارة
جــديــدا مـكــونــا مــن  9أع ـضــاء،
وذل ـ ـ ــك بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ـلــي 15
ن ــادي ــا م ــن أص ــل  ،16بــإشــرف
اللجنة اال نـتـخــا بـيــة المشكلة
من االتحاد الدولي لكرة اليد
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار حسين
فتحي.

الفريق الفائز بالبطولة
قدم البنك األهلي الكويتي الرعاية البالتينية
لـبـطــولــة ك ــرة الـسـلــة الـكــويـتـيــة لـلـشـبــاب ،التي
أقيمت في الفترة بين  19و  30مايو الماضي
في جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا ،ضمن
األنشطة الرياضية الرمضانية التي يتبناها
البنك خالل الشهر الفضيل.
وقــال "األهـلــي" في بيان صحافي أمــس ،إنه
ً
شارك في هذه البطولة  16فريقا في المرحلة
العمرية ما بين  15و 21سنة وشملت مدارس
وجامعات القطاع الخاص في الكويت.

ً
وفاز فريق ميار للرجال الذي أحرز  73هدفا
في المباراة النهائية ،في حين فاز فريق الفتاة
ً
ً
للسيدات بالمركز األول محرزا  43هدفا.
ت ــأت ــي ه ــذه ال ــرع ــاي ــة ض ـمــن س ـيــاســة الـبـنــك
األه ـلــي الـكــويـتــي لــدعــم األن ـش ـطــة ال ـتــي تخدم
المجتمع وتــرمــي إلــى مـشــاركــة أكـبــر عــدد من
الـشـبــاب فــي مختلف الـفـعــالـيــات االجتماعية
والرياضية.
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«الخليج للكابالت» توج بلقب
دورة الروضان الرمضانية
بعد فوزه على « »BMWبركالت الترجيح
أسدل الستار ،أمس األول،
على النسخة الـ  40من دورة
المرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية لكرة
القدم بتغلب فريق «الخليج
للكابالت» في النهائي على
« »BMWبركالت الترجيح.

ت ـ ـ ـ ـ ــوج ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق "الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج"
لـلـكــابــات بلقب الـبـطــولــة بعد
فـ ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى نـ ـظـ ـي ــره ""BMW
ب ــرك ــات ال ـت ــرج ـي ــح ف ــي خ ـتــام
مـ ـن ــا فـ ـس ــات دورة ا ل ـ ــرو ض ـ ــان
الــرمـضــانـيــة الـ ـ  40لـكــرة الـقــدم
ل ـل ـصــاالت ،م ـســاء أم ــس األول،
وأق ـي ـم ــت ب ــرع ــاي ــة س ـم ــو أم ـيــر
ال ـبــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األحـمــد
واستمرت طيلة شهر رمضان
المبارك.
وشـهــدت الـمـبــاراة النهائية
ً
ً
ً
ح ـضــورا رسـمـيــا وجماهيريا
الف ـتــا تـقــدمـهــم رئ ـيــس مجلس
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم ،وممثل
راع ـ ــي ال ـب ـطــولــة وزي ـ ــر اإلعـ ــام
وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون الشباب
محمد الجبري ،ووزير التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة خ ــال ــد ال ــروض ــان،
والـمـسـتـشــار ف ــي ديـ ــوان سمو
ولي العهد ناصر الروضان.
كـ ـم ــا حـ ـض ــر خـ ـت ــام ال ـ ـ ــدورة
األمـيــن الـعــام لمجلس ال ــوزراء
عبداللطيف الــروضــان ومدير
ع ــام الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
د .ح ـ ـمـ ــود ف ـل ـي ـط ــح ،ورئـ ـي ــس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة لـ ـ ـل ـ ــدورة
ع ـبــدال ـلــه ال ــروض ــان ،وال ـع ــدي ــد
م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات الـسـيــاسـيــة
والرياضية وجماهير غفيرة.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
عـ ـ ـق ـ ــب الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام،
إن هـ ـ ــذه ال ـب ـطــولــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة تـ ـكـ ـم ــن
أهميتها وقيمتها
ال ـع ــال ـي ــة ف ــي أن ـهــا
ت ـح ـم ــل اسـ ـ ــم أح ــد
رجـ ـ ـ ــاالت ال ـك ــويــت
المؤسسين ا لــذي
قـ ـ ــدم ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاء لـ ـبـ ـل ــده
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المجاالت والــذي
ت ــوارثـ ـت ــه عــائـلــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ً
ال ـك ــري ـم ــة ج ـيــا
بعد جيل.

فريق الكابالت يتسلم الكأس بحضور الغانم والجبري والروضان والمستشار في ديوان سمو ولي العهد ناصر الروضان
وأشاد الغانم بعمل اللجنة
ال ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــدورة ب ــرئ ــاس ــة
عبدالله الــروضــان ،الــذي أثمر
ه ــذا الـظـهــور الـمـمـيــز ل ـلــدورة،
ً
ً
التي تشهد نجاحا متواصال
ً
عاما بعد آخــر ،بفضل حرص
منظميها على التنظيم المميز،
ً
مهنئا إياهم على هذا النجاح
الباهر.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ــوزيـ ــر
الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري إن رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة س ـم ــو
األم ـي ــر ل ـل ــدورة لـلـعــام الـثــامــن
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــي هـ ـ ــي ت ــأكـ ـي ــد
ع ـل ــى دع ـ ــم سـ ـم ــوه ل ـلــريــاضــة
والـ ــريـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن ،واه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــه
ورع ــاي ـت ــه ل ـق ـطــاعــات الـشـبــاب
وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــدأت فــي
ال ـت ـطــور الس ـت ـع ــادة الــريــاضــة
بـ ـ ــري ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت
الرياضية.
وذكــر أن هــذه ال ــدورة باتت
ً
ً
ً
تمثل موسما كرويا رمضانيا
ً
ً
خاصا يتطور عاما بعد عام،
وت ـتــوســع ال ـم ـشــاركــة ف ـيــه من
خ ـ ــال الع ـب ـي ــن ونـ ـج ــوم ك ـبــار
محليين وعالميين كما حدث
فـ ــي ال ـن ـس ـخ ــة ال ـح ــال ـي ــة ال ـتــي
ً
شـ ـ ـ ــارك ف ـي ـه ــا  36ف ــريـ ـق ــا مــن
مستوى فني رفيع من نجوم
ك ــرة ال ـقــدم الـكــويـتـيــة وال ـعــرب

المحترفين مما أعطى البطولة
ً
ً
ً
رونقا رياضيا مهما.
وب ـيــن أن اه ـت ـمــام الـحـكــومــة
ودع ـ ـم ـ ـهـ ــا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ــريـ ــاضـ ــة
يمثالن استراتيجية طموحة
لــاه ـت ـمــام ب ـق ـطــاعــات الـشـبــاب
الـتــي يوليها سمو األمـيــر جل
ال ــرع ــاي ــة والـ ــدعـ ــم والـ ـ ـم ـ ــؤازرة
ليتمكن الشباب الكويتيون من

تحمل مسؤوليتهم الوطنية في
البناء والتنمية.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ك ـل ـم ــة سـمــو
األم ـيــر فــي الـعـشــر األواخـ ــر من
شهر رمضان المبارك تضمنت
من المعاني السامية ما يمثل
قـمــة الــدعــم والـ ـم ــؤازرة لشباب
الـكــويــت على مستوى القيادة
العليا والحكومة من أجل بناء

جيل شبابي قــادر على تحمل
مسؤولياته الوطنية بكل اقتدار
في ظل التطورات والتحديات
اإلقليمية التي تحيط بالمنطقة
الخليجية بين حين وآخر.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــأ ال ـ ـج ـ ـب ـ ــري ال ـ ـفـ ــريـ ــق
الـفــائــز كـمــا ق ــدم جــزيــل الشكر
إل ــى آل ال ــروض ــان المحترمين
لمحافظتهم على دعم وتنفيذ

هذه الــدورة المستمرة منذ 40
ً
ً
عاما والتي تتطور سنويا في
المستوى الفني وإعداد الفرق
المشاركة مــا يـخــدم كــرة القدم
الكويتية والعربية.
يــذكــر أن مـجــريــات الـمـبــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ات ـس ـمــت ب ــال ـق ــوة إذ
تمكن الفريق الفائز من التقدم
ً
أوال ب ـ ـهـ ــدف ال ع ـ ـبـ ــه مـ ـش ــاري

الـضـبـيـبــي ف ــي أواخ ـ ــر ال ـشــوط
األول إث ـ ــر ك ـ ــرة م ـل ـع ــوب ــة لـكــن
فــريــق " "BMWع ــادل النتيجة
في الدقيقة الثانية إثر تسديدة
من العبه البرازيلي استرنغاري
ل ـ ـت ـ ـصـ ــدم ب ـ ــاع ـ ــب "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج"
ال ـبــرازي ـلــي فــامـبـيـتــا وتـتـحــول
إلى المرمى.
ونـ ـش ــط "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" ب ـعــدهــا
ونـ ـ ـظ ـ ــم الع ـ ـ ـبـ ـ ــوه ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الهجمات الخطيرة لكن تألق
ح ــارس المرمى عبدالله حياة
ً
حـ ــال دون تـسـجـيـلـهــم أه ــداف ــا
جديدة لينتهي الوقت األصلي
ل ـل ـم ـب ــاراة بــال ـت ـعــادل لـي ـت ـح ـكــم
الفريقان لركالت الترجيح.
وف ــي نـهــائــي مـنــافـســات فئة
الـبــراعــم تمكن فــريــق أكاديمية
"سترايكر" من إحراز اللقب بعد
فـ ــوزه الـمـسـتـحــق ع ـلــى نـظـيــره
أكــاديـمـيــة "ال ـفــراع ـنــة" بنتيجة
ثالثة أهــداف مقابل هدف بعد
م ـ ـبـ ــاراة ج ـم ـي ـلــة م ــن ال ـطــرف ـيــن
السيما الفريق الفائز الذي حول
خسارته بهدف لفوز بثالثية.
(كونا)

محترف «الكابالت» البرازيلي لوزيتو
جمال اللبناني الحائز أول ألقاب الدورة عام  79يحمل
الكأس الجديدة لوضعها في منتصف الملعب

سترايكرز بطل البراعم يرفع الكأس

نادال وفيدرر يقتربان من مواجهة
مرتقبة في روالن غاروس
اقترب اإلسباني رافايل نادال حامل اللقب
وغــري ـمــه ال ـســوي ـســري روج ـي ــه ف ـي ــدرر الـثــالــث
خطوة إضافية من مواجهة مرتقبة بينهما،
وذل ــك بـتــأهـلـهـمــا األح ــد ل ـلــدور رب ــع الـنـهــائــي
ل ـب ـطــولــة روالن غ ـ ـ ــاروس ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ثــانـيــة
البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب.
ولم يجد الغريمان صعوبة تذكر في حجز
بطاقتيهما ال ــى رب ــع الـنـهــائــي ،نـ ــادال للمرة
الثالثة عـشــرة وف ـيــدرر للمرة الثانية عشرة،
وذل ـ ــك ب ـف ــوز األول ع ـلــى األرج ـن ـت ـي ـنــي خ ــوان
إنياسيو لــونــديــرو  6-2و 6-3و ،6-3والثاني
على األرجنتيني اآلخ ــر لـيــونــاردو مــايــر 6-2
و 6-3و.6-3
وواص ـ ـ ــل ن ـ ـ ــادال س ـع ـيــه ال ـ ــى ت ـع ــزي ــز رق ـمــه
القياسي فــي روالن غ ــاروس والتتويج فيها
لـلـمــرة ال ـ ــ ،12وحـقــق األح ــد ف ــوزه الـ ــ 90مقابل
خ ـســارت ـيــن ف ـقــط (ف ــي  2009أم ـ ــام ال ـســويــدي
روبن سودرلينغ و 2015ضد الصربي نوفاك
ديوكوفيتش) ،بينما انسحب عام  2016قبل
مباراة الدور الثالث بسبب االصابة.
واحـ ـت ــاج ن ـ ــادال ال ــى ســاعـتـيــن و 16دقـيـقــة
لتخطي عقبة لونديرو الذي بدا مستسلما في
المجموعتين األوليين قبل أن يجعل اإلسباني
يعاني لحسم الثالثة لصالحه وأجبره
على خـســارة إرســالــه للمرة األولــى
والوحيدة في الشوط السادس.
وي ـل ـت ـق ــي نـ ـ ـ ــادال فـ ــي ال ـ ــدور
الـمـقـبــل ال ـفــائــز م ــن مــواجـهــة
ال ـيــابــانــي ك ــي نيشيكوري
الـســابــع والـفــرنـســي بنوا
ب ـ ـيـ ــر الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ت ــوق ـف ــت
م ـ ـبـ ــارات ـ ـه ـ ـمـ ــا ب ـس ـبــب
ال ـ ـ ـظـ ـ ــام فـ ـ ــي بـ ــدايـ ــة
المجموعة الرابعة

حين كــانــت النتيجة  6-2و )8-10( 6-7و6-2
لصالح األول.
أمــا فيدرر ( 37عاما) الــذي بــات أكبر العب
سنا يبلغ ربع نهائي بطولة غراند سالم منذ
 28عــامــا ،وتـحــديــدا منذ حقق ذلــك األميركي
جيمي كونورز عام  1991في فالشينغ ميدوز،
ف ـي ـل ـت ـقــي ص ــدي ـق ــه وم ــواطـ ـن ــه س ـتــان ـي ـســاس
فــافــري ـن ـكــا ب ـط ــل  2015الـ ـ ــذي احـ ـت ــاج ال ـ ــى 5
ســاعــات و 9دقــائــق ،بينها ســاعــة و 17دقيقة
في المجموعة الثانية ،وخطأ ساذج من النجم
اليوناني الصاعد ستيفانوس تسيتسيباس
المصنف سادسا في النقطة األخيرة من اللقاء
(لــم يــرد الكرة العتقاده أنها خــارج الملعب)،
لكي يتأهل لربع النهائي األول
له في الغراند ســام منذ
 ،2017وذل ـ ــك ب ـفــوزه
ا ل ـم ـث ـيــر )8-6( 7-6
و 5-7و 6-4و3-6
و.8-6

نادال

ووريرز ينتزع أفضلية الملعب من رابتورز
انتزع غولدن ستايت ووريرز أفضلية
الملعب مــن تــورونـتــو راب ـتــورز بــإدراكــه
التعادل  1-1في سلسلة نهائي دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين ،بفوزه عليه
فــي معقله  104-109األحــد فــي المباراة
الثانية من أصل سبع ممكنة.
ورغم اكتفائه بثماني نقاط فقط ،لعب
ً
ً
أندريه إيغووداال دورا مفصليا في انتقال
فريقه إلى ملعبه "أوراكل أرينا" لخوض
ال ـم ـب ــارات ـي ــن ال ـث ــال ـث ــة وال ــرابـ ـع ــة يــومــي
األربعاء والخميس ،وهو على المسافة
ذات ـهــا مــن مـنــافـســه ال ـك ـنــدي ،بتسجيله
ثــاثـيــة حــاسـمــة ف ــي آخ ــر  5.9ث ــوان من
ً
الـلـقــاء ،مـعــوضــا الـخـســارة الـتــي تلقاها
فــري ـقــه ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ــى الـخـمـيــس
.118-109
وبهذا الفوز ،انتقلت أفضلية الملعب
التي نالها رابتورز جراء إنهائه الموسم
ً
المنتظم بـسـجــل أف ـضــل ( 58فـ ــوزا و24
ً
هزيمة مقابل  57فوزا و 25هزيمة) ،إلى
ووريرز الساعي إلى إحراز لقب الدوري
ً
للمرة الثالثة تواليا في إنجاز لم يتحقق
منذ  2002على يد الجار لــوس أنجلس
ليكرز.
وبحضور الرئيس األميركي السابق
بـ ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا ف ـ ــي مـ ـ ــدرجـ ـ ــات م ـل ـعــب
"سكوشيا بنك" ،تخلف ووريرز بفارق 12
نقطة في الربع الثاني ،ثم سجل النقاط
ال ـ  18األولــى في الربع الثالث بفضل 7
متتالية لكالي طومسون و 5إليغووداال،
ليتقدم بفارق  13نقطة .59-72
ل ـكــن فــريــق ك ـيــر ع ـجــز ع ــن التسجيل
ط ـي ـل ــة  5دقـ ــائـ ــق ون ـ ـصـ ــف ،مـ ـم ــا سـمــح
للمضيف الكندي في الـعــودة من بعيد
وتقليص الفارق حتى  4نقاط  92-88في
أوائــل الربع األخير إثر ثالثيتين لكايل
الوري وداني غرين.
ورد الضيوف بتسجيلهم  14نقطة،

بينها ثالثيتان على التوالي لالحتياطي
كوين كــوك ،مقابل  6لرابتورز ما سمح
لهم باالبتعاد  94-106قبل  5.39دقائق
على النهاية ،لكن الفارق أصبح  5نقاط
فقط  101-106في آخر  68ثانية إثر ثالث
رميات حرة لكواهي لينارد ،ثم نقطتين
بعد ثالثية مــن دانــي غرين فــي آخــر 26
ثانية.
لكن إيـغــووداال قــال كلمته في الوقت
القاتل بتسجيله ثالثية الحسم للضيوف
في آخر  5.9ثــوان من اللقاء الــذي أنهاه
ب ـث ـمــانــي ن ـق ــاط ف ـق ــط ،ف ـي ـمــا كـ ــان ك ــاي
طومسون األفضل من ناحية التسجيل
فــي صـفــوف فــريــق ال ـمــدرب ستيف كير
بـ  25نقطة قبل أن يترك المباراة في الربع

األخير بسبب إصابة عضلية.
ويـ ـع ــود ووريـ ـ ـ ــرز إلـ ــى م ـل ـع ـبــه وس ــط
ش ـك ــوك بــإم ـكــان ـيــة م ـش ــارك ــة طــوم ـســون
وحتى كيفون لوني في المباراة الثالثة
بسبب اإلصابة التي حرمت حامل اللقب
م ــن خ ــدم ــات نـجـمــه كـيـفــن دوران ـ ـ ــت في
ً
مبارياته السبع األخيرة ،وتحديدا منذ
المباراة الخامسة ضد هيوستن روكتس
في نصف نهائي المنطقة الغربية.
وح ـت ــى أن إيـ ـ ـغ ـ ــووداال ت ـحــامــل عـلــى
إصابة تعرض لها في ساقه بعد سقوط
قاس في الشوط األول ،من أجل محاولة
مساعدة فريقه على تجنب االنتقال إلى
ملعبه وهو متخلف صفر ،2-السيما أن
أربعة فرق فقط من أصل  34نجحت في

غرين نجم ووريرز في محاولة للتسجيل أمام رابتورز

قلب تخلفها صفر 2-والفوز باللقب في
نهاية المطاف.
ورغم معاناته من الجفاف في جسمه،
ً
لعب صانع األلعاب ستيفن كوري دورا
ً
ً
حاسما أيضا في فوز فريقه بتسجيله 23
نقطة ،لكن سلسلة مبارياته المتتالية مع
 30نقطة أو أكثر في البالي أوف انتهت
عند  6مباريات ،مما حرمه من محاولة
معادلة رقم ليبرون جيمس " 8مباريات
متتالية بـ  30نقطة أو أكثر".
وأض ــاف دراي ـمــونــد غــريــن " 17نقطة
مــع  10متابعات و 9تمريرات حاسمة"
وال ـع ــائ ــد م ــن اإلص ــاب ــة دانـ ـي ــال كــازنــس
" 11نقطة مع  10متابعات و 6تمريرات
حاسمة".
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اصطف ما يقرب من نصف
مليون شخص في شوارع
مدينة ليفربول اإلنكليزية،
لالحتفال بفوز فريقها بلقب
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
للمرة السادسة في تاريخه.

تحت سـمــاء ملبدة بالغيوم
ال تعكس بتاتا أ ج ــواء الفرحة
العارمة ألبناء المدينة ،تحولت
ليفربول أمس األول الى كرنفال
أحمر احتفاال بفريقها العائد من
مدريد وبين أيدي العبيه كأس
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،
ال ـتــي تــوجــوا بـهــا عـلــى حساب
مـنــافـسـهــم ال ـم ـح ـلــي تــوت ـن ـهــام،
بالفوز عليه 2-صفر السبت في
المباراة النهائية.
واحـتـشــد عـشــرات اآلالف في
ال ـش ــوارع ،مــن أج ــل إل ـقــاء نظرة
على الكأس الغالية التي أحرزها
نادي ليفربول للمرة األولى منذ
 ،2005رافعا رصيده اإلجمالي
فــي أه ــم مـســابـقــة لــأنــديــة على
اإلطالق الى  6ألقاب.
وح ــول مــا شــاهــده األح ــد في
ش ـ ــوارع ال ـمــدي ـنــة ،ق ــال ال ـمــدرب
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ل ـل ـي ـف ــرب ــول ي ــورغ ــن
كـ ـل ــوب" :ب ــإم ـك ــان ــك أن تـ ــرى من
خـ ــال أع ـي ـن ـهــم ،م ــا ي ـع ـنــي لهم
ه ــذا األمـ ــر .ش ــيء ال يـ ـص ــدق،"...
مضيفا لتلفزيون الـنــادي" :إنه
شيء جنوني ،ال يمكنني حقا أن
أصفه ألني بكيت بعض الشيء
أيـضــا ،مــا يفعله الـنــاس شعور
ال يوصف".
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـت ـي ـن ــا ت ــاي ـل ــور
( 51عاما) ،التي ارتــدت قميص
ليفربول األحمر ووشاحا جنبا
ال ــى جـنــب م ــع زوج ـه ــا وابـنـهــا،
بينت أن مــا تحقق "ك ــان رائعا
بــالـنـسـبــة ل ـل ـمــدي ـنــة ،ل ـقــد جعل
الجميع متعاضدين".
وبـعــد دقــائــق م ـعــدودة ،مرت
ال ـح ــاف ـل ــة ال ـم ـك ـشــوفــة ال ـمــزي ـنــة
بـ ــ"أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا" م ــع ال ـك ــأس
الفضية الشهيرة التي تم رفعها
عاليا على أيدي العبي ليفربول
ال ـم ـغ ـت ـب ـط ـي ــن ،وسـ ـ ــط ال ــدخ ــان
األحـ ـ ـم ـ ــر وق ـ ـصـ ــاصـ ــات ال ـ ـ ــورق
الملون والهتافات الحماسية.
وعـ ــاد ك ـلــوب والعـ ـب ــوه ،مثل
النجم المصري محمد صــاح،
مـسـجــل ال ـهــدف األول مــن ركلة
جزاء مبكرة السبت ،على واندا
متروبوليتانو فــي مــدريــد ،الى
المدينة اإلنكليزية الشمالية،

جانب من احتفاالت العبي وجماهير نادي ليفربول
حـيــث بـ ــدأوا جــولـتـهــم الشرفية
عـلــى مـتــن الـحــافـلــة الـمـكـشــوفــة
قــرابــة ال ـســاعــة  15:00بتوقيت
غرينتش.
وأحــرز الفريق اللقب الغالي
ب ـهــدفــي ص ــاح م ــن رك ـلــة ج ــزاء
مـ ـبـ ـك ــرة ،والـ ـب ــدي ــل الـبـلـجـيـكــي
ديـ ـف ــوك أوريـ ـج ــي ف ــي الــدقــائــق
األخ ـي ــرة .وح ـقــق لـيـفــربــول أول
ألقابه فــي مختلف المسابقات
م ـن ــذ  7أع ـ ـ ــوام (كـ ـ ــأس ال ــراب ـط ــة
اإلنـكـلـيــزيــة  ،)2012ونـ ــال لقبا
أول في عهد كلوب الذي يشرف
عليه منذ  ،2015علما أن األخير
تمكن على المستوى الشخصي
من تحقيق فوز أول له في آخر

بيكنباور
رغبته في قدوم كلوب إلى اليانز ارينا ،وهو ما
رد عليه كلوب بالقول ،إن األمر بمثابة شرف له
 ،لكنه سعيد في ليفربول ويتمنى البقاء هناك
فترة أطول.

ويستهام يضم ديفيد مارتين
أعلن نادي ويستهام يونايتد اإلنكليزي أمس األول أن حارس
المرمى ديفيد مارتين سينضم إلى الفريق في أول يوليو المقبل.
وتوصل ويستهام الى اتفاق مع مارتين على االنضمام للفريق
بعقد يمتد عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
وينضم مارتين ( 33عاما) ابن الفين مارتين ،العب ويستهام
السابق ،إلى الفريق في صفقة انتقال حر بمجرد إنهاء عقده مع
ميلوال .وقال مارتين" :االنضمام إلى ويستهام بمنزلة حلم لي
ولعائلتي ،لقد كان ويستهام النادي الذي أشجعه منذ الطفولة".
وشــارك مارتين في  15مباراة مع ميلوال على مــدار عامين،
بعد قدومه للفريق من صفوف ام كيه دونز ،الذي شارك معه في
 339مباراة خالل  7أعوام.

 7مـبــاريــات نهائية مــع فريقيه
ال ـح ــال ــي والـ ـس ــاب ــق ب ــوروس ـي ــا
دورتموند األلماني.
وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــر عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات اآلالف
مـ ــن ال ـم ـش ـج ـع ـيــن فـ ــي مـخـتـلــف
مـســاحــات المدينة الــواقـعــة في
شمال غرب إنكلترا ،علما أنهم
ب ــدأوا مــن ظـهــر ال ـيــوم بــالـعــودة
ال ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت
اح ـت ـف ــاالت ـه ــم ال ـص ــاخ ـب ــة ل ـيــا،
تحضيرا لجولة الشرف.

كلوب :كنا نذرف الدموع
وكــانــت صــافــرة الـنـهــايــة ليل
السبت أشعلت حماس جماهير

ل ـي ـف ــرب ــول ف ــي م ــدري ــد وش ـم ــال
إنكلترا.
وقـ ـ ـ ــال كـ ـ ـل ـ ــوب" :ك ـ ـنـ ــا عـمـلـيــا
جميعنا نذرف الدمع على أرض
الملعب ،ألن األمــر كــان عاطفيا
جدا ،كان كبيرا جدا ،كان يعني
الكثير بالنسبة إلينا".
بالنسبة ال ــى لـيـفــربــول ،كــان
مذاق الثأر لذيذا بعد الخسارة
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي ف ــي نـهــائــي
ال ـم ـســاب ـقــة ال ـق ــاري ــة أم ـ ــام ري ــال
مدريد اإلسباني  1-3في مدينة
كييف.
وك ـشــف ص ــاح ،ال ــذي سجل
ث ــان ــي أس ـ ــرع هـ ــدف ف ــي تــاريــخ
المباريات النهائية للمسابقة

القارية بافتتاحه التسجيل من
ركلة جزاء بعد دقيقة و 48ثانية،
انه استمد حافزه من خيبة أمل
نـهــائــي ال ـعــام الـمــاضــي ،عندما
اضطر إلى مغادرة الملعب باكيا
بعد إصابة في كتفه تسبب فيها
المدافع سيرخيو راموس.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة،
نظرت الى صورة العام الماضي
(ال ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة) وشـعــرنــا
بـخـيـبــة أم ــل كـبـيــرة لخسارتنا
ال ـن ـهــائــي" ،مـتــابـعــا" :ل ـقــد خــاب
أملي كثيرا بعد االصابة ،خرجت
بعد قرابة  30دقيقة (من صافرة
الـ ـب ــداي ــة) وخ ـس ــرن ــا الـ ـمـ ـب ــاراة.
هــذا األمــر حفزني للفوز اليوم.

عندما تعرف ماذا يعني شعور
الخسارة ،تقول لنفسك لنذهب
ونفوز بذلك (الكأس)".
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج ال ـ ـ ـقـ ـ ــاري
لليفربول بعد نحو  3أسابيع
مــن فشله فــي تحقيق لقب أول
فــي بطولة إنكلترا منذ ،1990
إذ ل ــم تـكـفــه ال ـن ـقــاط الـ ـ ــ 97الـتــي
جمعها للتغلب على مانشستر
سيتي الــذي تفوق في المرحلة
األخيرة بفارق نقطة واحدة فقط
واحتفظ باللقب.
وكـ ـ ـش ـ ــف كـ ـ ـل ـ ــوب أنـ ـ ـ ــه ت ـل ـقــى
ف ـ ــي غ ـ ـمـ ــرة اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت األم ـ ــس
اتصال تهنئة من مدرب سيتي
اإلسباني جوسيب غوارديوال،

وأردف" :وعدنا بعضنا البعض
بــأنـنــا سـنـتـنــافــس مـعــا مـجــددا
الـمــوســم الـمـقـبــل .سنعمل على
(ال ـفــوز) بكل ش ــيء ،وسـنــرى ما
إذا فــي إمكاننا الـحـصــول على
شيء ما".
التتويج باللقب السادس في
الـمـســابـقــة ال ـقــاريــة األه ــم (بـعــد
 1977و 1978و 1981و1984
و ،)2005ف ـت ــح ش ـه ـي ــة ال ع ـبــي
لـيـفــربــول عـلــى ال ـع ــودة مـجــددا
فــي الـمــوســم الـمـقـبــل ومـحــاولــة
انتزاع اللقب المحلي الذي طال
انتظاره.

نيمار يحظى بدعم زمالئه

بيكنباور يشيد بكلوب
أشاد فرانز بيكنباور الرئيس التنفيذي لنادي
بايرن ميونخ بطل الــدوري األلماني لكرة القدم
بيورغن كلوب مدرب ليفربول اإلنكليزي المتوج
قبل يومين بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأعرب بيكنباور عن أمله في أن يتولى كلوب
الـمــدرب السابق لبوروسيا دورتـمــونــد ،تدريب
ً
بايرن ميونخ يوما ما.
ً
وقـ ــال بـيـكـنـبــاور " 73ع ــام ــا" ف ــي تـصــريـحــات
ً
لصحيفة "بيلد"" ..ال أريد شيئا أكثر له باستثناء
ً
قدومه لتدريب بايرن يوما ما".
وأضاف "ستكون هذه مواءمة جيدة ،بالنسبة
لي وهو واحد من أفضل مدربي العالم".
وأش ــار "لقد جلب فلسلفة جــديــدة لكرة القدم
إلى ألمانيا".
وش ــدد بـيـكـنـبــاور عـلــى أن كـلــوب اسـتـفــاد من
تجربته مــع دورتـمــونــد خــال رحـلــة نجاحه مع
ليفربول.
ً
وألمح بيكنباور في مارس الماضي أيضا عن

رياضة

دافع العبو المنتخب البرازيلي
لكرة القدم أمس األول عن زميلهم
ن ـي ـم ــار ،وقـ ــدمـ ــوا ل ــه ال ـم ـســاعــدة
والـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـ ــم اتـ ـه ــام ــه
باغتصاب امرأة في باريس.
وقال فرناندينيو ،العب وسط
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي
وأحد أكبر العبي المنتخب مقاما
واحتراما ،خالل مؤتمر صحافي،
"ل ـ ـقـ ــد ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ب ـم ـنــزلــة
مفاجأة وحزن كبير بالنسبة لي.
وأثــق بــأن كــل هــذه األم ــور سيتم
إيضاحها في أقــرب وقــت ممكن.
أنـ ــا أثـ ــق ت ـمــامــا بـ ـب ــراءة ن ـي ـمــار،
وأعتقد أنه لم يقم بأي شيء مما
تم اتهامه به".
وأظـ ـه ــر ك ــل م ــن فــرنــانــديـنـيــو

ول ـ ــوك ـ ــاس ب ــاك ـي ـت ــا وال ـم ـه ــاج ــم
إيفرتون ،الذين كانوا حاضرين
الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ،تضامنهم
مع نيمار ،وأكدوا أنه تم استقبال
الالعب بالعناق من الجميع فور
عودته لمعسكر السليساو اليوم.
وأ ك ــد فرناندينيو أن الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب وال ــاع ـب ـي ــن
م ـس ـت ـعــدون ل ـل ـق ـيــام ب ـكــل م ــا هو
الزم لحماية زمـيـلـهــم ،وحـتــى ال
ي ــؤث ــر ه ــذا األمـ ــر ع ـلــى أدائ ـ ــه في
الـتــدريـبــات ،وبشكل رئيسي في
المباريات.
وأضاف" :هو يعلم أنه يحظى
بــدع ـمــي أن ــا وب ـق ـيــة الـمـجـمــوعــة.
وس ـن ـس ـت ـم ــر فـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة لـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل م ــا

نيمار خالل تدريبات منتخب البرازيل
ه ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــروري وبـ ــأك ـ ـثـ ــر م ـ ــا فــي
استطاعتنا".
وع ـ ـ ـ ــاد نـ ـيـ ـم ــار إل ـ ـ ــى م ـع ـس ـكــر

هونيس يستبعد انتقال سانيه إلى بايرن
يرى أولي هونيس ،رئيس نادي بايرن
ميونيخ بطل الدوري األلماني لكرة القدم،
أن انتقال الجناح الدولي الصاعد ليروي
سانيه من مانشستر سيتي اإلنكليزي إلى
النادي البافاري أمر مستبعد.
وقال هونيس لمجلة "كيكر شبورتس"
أمس" :األمر يتعلق بمبالغ مالية مجنونة".
ووفقا لتقارير صحافية فإن مانشستر
سيتي مازال يحاول إقناع سانيه ( 23عاما)
بتمديد عقده مع الفريق.
وأبدى بايرن ميونيخ رغبته في التعاقد

مــع ســانـيــه ال ــذي ينتهي عـقــده مــع سيتي
في .2021
وأشارت مجلة "كيكر سبورتس" إلى أن
بايرن ميونيخ قــرر عــدم تفعيل بند شراء
ص ــان ــع ال ـل ـعــب ال ـكــولــوم ـبــي خــامــس
رودريغيز من صفوف ريال مدريد
اإلسباني مقابل  42مليون يورو.
وانتقل رودريغيز إلى بايرن
ميونيخ عـلــى سبيل اإلع ــارة
م ـ ـ ــدة م ــوسـ ـمـ ـي ــن ق ـ ــادم ـ ــا مــن
هونيس
النادي الملكي.

منتخب "ال ـك ـنــاري" بـعــد اتهامه
أم ــس بــاغ ـت ـصــاب شــابــة ك ــان قد
تعرف عليها عن طريق اإلنترنت

فــي أحــد الـفـنــادق بـبــاريــس ،وهو
األم ــر ال ــذي نـفــاه الــاعــب ووال ــده
كليا.

بالميراس يعزز صدارته في البرازيل
عزز بالميراس صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم ،بتغلبه على
مضيفه شابيكوينسي  ،1-2في إطار الجولة السابعة من البطولة.
وأحرز هدفي بالميراس في المباراة التي أقيمت مساء أمس األول
بالتوقيت المحلي دودو وماركوس روتشا ،بينما سجل إفيرالدو من
ضربة جزاء الهدف الوحيد لشابيكوينسي الذي تجمد رصيده عند
 7نقاط في المرتبة الـ.13
وبفوزه رفع بالميراس رصيده إلى  19نقطة ،معززا صدارته للبطولة
ومتقدما بأربع نقاط على أتلتيكو مينيرو الــذي صعد للوصافة
بفضل اكتساحه برباعية نظيفة ضيفه سنترو سبورتيفو أالجنو
الذي تجمد رصيده عند  6نقاط في المرتبة الـ.17
وحملت رباعية أتلتيكو مينيرو توقيع فابيو سانتوس من
ضربة جــزاء واإلكـ ــوادوري خــوان كــازاريــس والكولومبي يمي
تشارا وأديلسون.

لوف يرى أن «المانشافت» يسير بخطى ثابتة غريزمان يقود فرنسا لفوز
ودي على بوليفيا

يرى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب األلماني أن تجديد دماء
منتخب الماكينات كان إحدى العالمات المهمة هذا الموسم بعد الخروج
المحبط على نحو اليصدق من دور المجموعات لمونديال روسيا .2018
وحقق منتخب ألمانيا نتائج مخيبة لآلمال في كأس العالم وخرج
من دور المجموعات بعد مسيرة رائعة في التصفيات المؤهلة للبطولة
والفوز بلقب كأس القارات.
وفي مقابلة مع مجلة "كيكر شبورتس" اعترف لوف بأنه كان يتوقع
رد فعل قوي من الالعبين في دوري األمم األوروبي ،لكن بعد الخسارة
بثالثة أهداف دون رد أمام هولندا في أكتوبر الماضي ،اكتشف المدرب
أن "الوقت قد حان للتغيير الجذري.
ً
ً
ً
وقال لوف "متضمنا كأس العالم ...كان عاما متباينا بين الصعود
والهبوط ،الكثير من التراجع".
ونقل لــوف إلــى المستشفى بعد معاناته مــن اضـطــراب فــي الــدورة
الدموية قبل يومين.
ومــن المقرر أن يتولى مساعده مــاركــوس س ــورج قـيــادة المنتخب
األلماني في مباراتيه أمام بيالروسيا وأستونيا يومي  8و 11يونيو
الجاري في التصفيات المؤهلة ليورو .2020
وبدأ منتخب ألمانيا مشواره في تصفيات يورو  2020بالفوز على
هولندا بثالثة أهــداف مقابل هدفين ،مما دفــع المدرب لتجديد دماء
فريقه.
وأوضح لوف "الخطوات األولى الصغيرة تم اتخاذها ،المباراة أما
ً
فرنسا فــي دوري األمــم األوروبـ ــي ،الـمـبــاراة أمــام روسـيــا ودي ــا وحتى
الخسارة أمام هولندا ،كانت داللة على تطورنا.
(د ب أ)

قاد أنطوان غريزمان ،الذي قرر ترك فريقه أتلتيكو مدريد اإلسباني دون أن يعلن
حتى اآلن وجهته المقبلة ،المنتخب الفرنسي بطل العالم الــى الـفــوز على ضيفه
البوليفي -2صفر أمس األول في نانت ،في مباراة ودية تدخل ضمن استعدادات بالده
لتصفيات كأس أوروبا  2020والضيوف لكوبا أميركا .2019
وكان غريزمان خلف الهدف األول الذي سجله توما ليمار لفريق المدرب ديدييه
ديشان بتمريرة رائعة ( ،)5قبل أن يضيف بنفسه الثاني أواخــر الشوط األول بعد
تمريرة عرضية من بول بوغبا أربكت الدفاع البوليفي الذي فشل في إبعاد الكرة،
فسقطت أمــام غريزمان الــذي تابعها في الشباك ( ،)42رافعا رصيده الــى  29هدفا
بقميص "الديوك".
وتعكرت فرحة أبطال العالم بهذا الفوز الودي بعد اصابة نجم باريس سان جرمان
كيليان مبابي في كاحله األيـســر ،ما اضطر ديشان الــى استبداله خــال استراحة
الشوطين بوسام بن يدر.
وتتحضر فرنسا للسفر الى تركيا من أجل مواجهتها السبت المقبل ،في الجولة
الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أوروبا  ،2020والتي يتصدرها
أبطال العالم بنفس عدد نقاط ( )6مضيفهم التركي الذي تغلب بدوره األحد على نظيره
األوزبكستاني بهدفين ايضا سجلهما مهمت زكي تشيليك ،قبل لقاء أندورا بعدها
بأربعة أيام .أما بوليفيا فتتحضر لخوض كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية،
حيث تفتتح البطولة في  15الجاري ضد البرازيل المضيفة ضمن المجموعة األولى
التي تضم البيرو وفنزويال.

لوف

غريزمان

ةديرجلا

•
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سجائر األلمان إلكترونية
المسلمون ومحاكم
التفتيش!

ت ــراج ــع اس ـت ـهــاك األلـ ـم ــان لـلـسـجــائــر ال ـع ــام الـمــاضــي
على نحو واض ــح مـقــارنــة بـعــام  ،2017وفــي المقابل زاد
استهالكهم من التبغ السائب أو السجائر اإللكترونية،
حسبما أظـهــرت دراســة حديثة لشركة "نيلسن" ألبحاث
السوق.
وبحسب الــدراســة ،التي أطلعت عليها وكــالــة (د ب أ)
األلمانية أمــس ،اشـتــرى األلـمــان الـعــام الماضي نحو 67
مـلـيــار س ـي ـجــارة ،ب ـتــراجــع ق ــدره نـحــو م ـل ـيــاري سـيـجــارة
مقارنة بعام .2017
وعلى الرغم من ذلــك ،ارتفع اإلنفاق على السجائر في
ألمانيا بسبب ارتـفــاع األسـعــار بمقدار نحو مئة مليون
يورو ليصل إجمالي اإلنفاق إلى نحو  19.4مليار يورو.
وبينما تراجع استهالك األلمان للسجائر ،ارتفع الطلب
على التبغ السائب ،إذ اشترى األلمان العام الماضي نحو
 23مليون كيلوغرام من التبغ ،بزيادة قدرها  1.1في المئة
مقارنة بعام  2017وبلغ إجمالي نفقات األلمان على التبغ
السائب نحو  3.3مليارات يــورو .وفــي الوقت نفسه ،زاد
إقبال األلـمــان على ما يسمى بـ"منتجات الجيل التالي"،
مثل السجائر اإللكترونية وسخانات التبغ.
وبحسب بيانات الدراسة ،تضاعفت مبيعات هذا النوع
مــن المنتجات الـعــام الـمــاضــي ثــاث م ــرات مـقــارنــة بعام
(د ب أ)
			
.2017

د .نجم عبدالكريم

ُ
بعد أكثر من  800سنة ،استقر فيها المسلمون في األندلس ،طردوا منها ،مع
األسفّ ،
شر طردةّ ،بسبب تآمر أمراء وملوك الطوائف من المسلمين على بعضهم،
بل إنهم كانوا ينسقون مع أعدائهم ضد إخوانهم في الدين والعقيدة.
وليس هذا ما يعنيني في هذا المقال ،فقد أسهب التاريخ بالمخازي والتخاذل
والكوارث التي أدت إلى ضياع األندلس ،لكنني سأصف القليل القليل مما عاناه
اإلنسان المسلم في األندلس من جراء محاكم التفتيش ،وكيف تم استنباط وسائل
تعذيب إجرامية جديدة ّ
ّ
وتجرعها اإلنسان المسلم بسبب عبثية وعدم
تحملها
إحساس ملوك الطوائف الذين تولوا زمام األندلس ثمانية قرون.
***
• فهناك طريقة تعذيب أطلقوا عليها "توركيماد" ،وهي فكرة شيطانية جهنمية
مبتكرة؛ عبارة عن حمام رصــاص انصهر في إنــاء كبير يغلي حتى يــذوب فيه
ُ ّ
دلى فيه المسلم المعذب وهو ّ
مقيد إلى السقف بسالسل من الصلب،
الرصاص ،وي
فتذوب قدماه حتى العظام ،ثم يصل الرصاص إلى الساقين وينزلونه بالسالسل
ً
حتى الركبة ،وأمام صراخه وبكائه وعويلهُ ،يرفع قليال من الرصاص الفائر ،لكي
يستمع إليه قاضي محاكم التفتيش وهو ُيدلي إليه باعترافاته ،فيسأله وسط هذه
الصرخات والتشنجات التي تصل إلى حد االحتضار:
 هل أنت تصلي صالة المسلمين؟وبكل ما يمتلك من قوة وشدة ألم يقول له:
ً
نعم ...وأشهد أن ال إله إال الله ،وأشهد أن محمدا رسول الله.فيصرخ الكاهن:
ً
إذا هو يعترف.ّ
فيصدر الحكم بحل وثاقه من الحديد المعلق بالسقف ،ليسقط في حوض
الرصاص الفوار.
فــي إسـبــانـيــا ،عقب طــرد المسلمين وخــروجـهــم منهاّ ،
دب الــرعــب فــي نفوس
ّ
المسلمين الذين بقوا في موطنهم ،لكن محاكم التفتيش كانت لهم بالمرصاد
يتصيدون ويترصدون كل صغيرة وكبيرة تصدر عنهم ،فباباوات الكنائس في
المدن المختلفة بإسبانيا كانت لهم اجتهادات جديدة في إرهاب المسلمين ،حيث
ً
ابتكروا أسلوبا يختلف عن أسلوب إحراق المسلمين بالرصاص الفائر ،فطريقتهم
ً
الجديدة للتعذيب هي رفع المسلم العاري عاليا بالحبال ،ثم يتركونه يسقط على
مسامير ملتهبة كجمر الفحم المشتعل.
ً
ً
واستخدموا أسلوبا آخر جديدا ،حيث يعتصرون صدر المسلم بقمصان حديدية
ُ
ملتهبة بواسطة عجالت كالطاحونة ،ثم تفتح بآلة خاصة لصب محتويات عشرين
ً
ً
إناء كبيرا من الماء إلى جوف المسلم المعذب ،من خالل فمه المفتوح آليا بالحديد.
وأخ ـطــر مــن كــل مــا ورد أنـهــم فــي مـحــاكــم التفتيش صـ ــاروا يــربـطــون أط ــراف
المسلمين ألربعة جياد شرسة ،ثم يطلقونها بعد أن يضربونها بعنف ،فتتجه
الخيول فزعة لتنتزع األذرع والسيقان من جسد المسلم ممزقة.
والله هناك أساليب تعذيب أخرى استخدمتها محاكم التفتيش مع المسلمين
في األندلس ال أستطيع أن أكتبها لكم.
***
ً
• لكنني أريد أن أقف قليال أمام الحكام المسلمين في األندلس ...فمع األسف
الشديد ،أن كل هذه األحداث لم تكن لتحدث لوال اإلسراف في االنحرافات ،ولوال
إشاعة الفسق والفساد اللذين سادا في أوساط ملوك الطوائف ،وأمراء المؤمنين
المسلمين حتى بلغ بهم الفساد ّ
أشده.
ً
ً
• ولكي أعطيكم مثال عن الفساد الذي كان شائعا في أوساطهم ،إليكم ما كانت
تقوله الشاعرة األميرة ابنة الوزير ،حبيبة ابن زيدون ،والدة بنت المستكفي:
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـح لـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي وأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا
ّ
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا
إذا كانت هذه من علية القوم وتقول هذا الكالم ،فما بالك بسقاطة القوم؟ فلم
ً
تسقط األندلس عبثا لوال هذا االستهتار.

ً
قتل ابنه حفاظا على اآلخرين!
ذكــر تقرير إعــامــي ،أمــس ،أن
هجوم الطعن األخير الــذي وقع
ً
ً
في اليابان دفع مسؤوال سابقا
ً
" 76عـ ــامـ ــا" ل ـق ـتــل ابـ ـن ــه بـسـبــب
شعوره بالقلق البالغ من إمكانية
اتجاهه إليذاء اآلخرين.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وكـ ـ ــالـ ـ ــة "ك ـ ـ ـيـ ـ ــودو"
اليابانية لألنباء بأنه جرى إلقاء
القبض على هيدياكي كومازاوا،
الذي كان يعمل بــوزارة الزراعة،

البدانة تزيد خطر الوفاة بعد عمليات القلب
أفــاد باحث فرنسي أمس بأن المرضى
الــذيــن يـعــانــون ج ــراء كتلة دهـنـيــة كبيرة
ً
جدا يواجهون احتمال الوفاة بعد عملية
في الشريان التاجي أكثر بأربع مرات من
اآلخرين.
وت ـت ـعــارض ه ــذه الـنـتــائــج مــع ف ـكــرة أن
البدانة تحمي في بعض جراحات القلب.
وكـ ــانـ ــت ب ـع ــض الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ذك ـ ـ ــرت أن
المرضى أصـحــاب ال ــوزن الــزائــد والبدناء
حتى المصابين بمتالزمة الشريان التاجي
الحادة (مرحلة تسبق األزمة القلبية) لديهم
ف ــرص أك ـبــر مــن اآلخ ــري ــن بـعــد عملية في
القلب وهــي ظاهرة مثيرة للجدل سميت
"مفارقة البدانة" على ما قال كزافييه لوروا
طبيب التخدير في مستشفى ليل الجمعي
في فرنسا.
لكن هــذه النتائج الـتــي ال تــأخــذ بعين
االعتبار مؤشر كتلة الجسم ،غير مثبتة
عند تحليل نسبة الدهون في الجسم وكتلة
الجسم الغث لدى المرضى ،على ما شدد
الـطـبـيــب وفــري ـقــه ف ــي دراسـ ــة عــرضــت في
مؤتمر "يوروانستيزيا" في فيينا.
ومن خالل تحليل ملفات أكثر من ثالثة

آالف مريض خضعوا لعملية في الشريان
التاجي أظهر لوروا أن الوفيات في صفوف
ن ـس ـبــة  25ف ــي ال ـم ـئــة م ـن ـهــم ت ـعــانــي أكـبــر
مستوى دهون كانت أكثر بـ  4.1مرات في
األيــام الثالثين التي تلت العملية مقارنة
بنسبة الـ  25في المئة التي تتمتع بأدنى

الـسـبــت ال ـمــاضــي ،بـعــدمــا طعن
ً
ابنه " 44عاما" حتى الموت في
منزلهما في طوكيو.
وقـ ــال كـ ــومـ ــازاوا ،الـ ــذي شغل
مـ ـنـ ـص ــب سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـي ـ ــاب ـ ــان فــي
جمهورية التشيك في الفترة بين
عامي  2005و 2008للشرطة ،إن
الدافع وراء قتل ابنه هو انسحاب
األخـيــر مــن الـحـيــاة االجتماعية
(د ب ا)
وسلوكه العنيف.

أعـلــن م ـســؤول فــي باكستان
ً
مصرع  14شخصا على األقــل،
بينهم خمسة أطفال ،في ساعة
مبكرة من صباح أمس ،عندما
اصطدمت سيارة فان بشاحنة
جنوب غربي البالد.
ووق ــع الـ ـح ــادث ،ال ــذي أسـفــر
ً
أيضا عن إصابة ستة أشخاص،
قرب منطقة قلعة سيف الله في
إقليم بلوشستان.

وقــال وقــاص أحمد خيلجي
المسؤول في الشرطة في قلعة
ً
سيف الله" :لقي  14شخصا على
األقل حتفهم في الحادث ،بينهم
امرأة وخمسة أطفال".
وذكر اإلعــام المحلي أن من
ب ـيــن الـقـتـلــى خـمـســة أف ـ ــراد من
عائلة واحدة.
وق ـ ـ ـ ــال خـ ـيـ ـلـ ـج ــي ،إن س ـبــب
الحادث لم ُيعرف بعد( .د ب أ)

ّ
حلقت مروحيات عسكرية هندية أمــس فــوق جبال
الهماليا من الجانب الهندي ،حيث اليزال  8من متسلقي
الجبال مفقودين.
وك ــان ــت م ـج ـمــوعــة مــؤل ـفــة م ــن أربـ ـع ــة بــريـطــانـيـيــن
وأميركيين وأسترالية وهندي قررت تسلق ناندا ديفي
ً
( 7826مترا) ثاني أعلى جبل في الهند ،وكان يفترض
أن يعودوا إلى المخيم األساسي في  26مايو الماضي،
لكن انقطعت أخبارهم ،وأطلقت عمليات بحث الجمعة
الماضي.
ويـسـتـنــد ّالـبـحــث ف ــي ه ــذه الـمـنـطـقــة ال ـم ـحــددة إلــى
معلومات وفــرهــا أربعة متسلقي جبال من بريطانيا
ّ
تمت إغاثتهم أمس األول.
وك ــان ه ــؤالء المتسلقون األرب ـع ــة عـلــى ات ـصــال مع
المجموعة المفقودة إلــى حين تساقطت ثلوج كثيفة
وحصلت انهيارات أدت إلى إغالق الممرات.
وقال آر سي راجورو قائد شرطة منطقة بيثوراغار،
ً
حيث يقع الجبل ،لوكالة فرانس بــرس" ،اسـتـنــادا إلى
المعلومات الـتــي وفــرهــا المتسلقون الــذيــن أسعفوا،
ّ
شكلنا فكرة تقريبية عن المنطقة التي كانوا يسيرون
فيها".
وتـضــم الـهـنــد  10قـمــم يــزيــد ارتـفــاعـهــا عـلــى  7آالف
م ـت ــر م ــن ب ـي ـن ـهــا ث ــال ــث أع ـل ــى ج ـب ــل ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وه ــو
كانغشينجونغا الواقع بين الهند ونيبال( .أ ف ب)

وفيات
خير الله خالد صالح النجدي

 63عاما ،شيع ،الرجال :العدان ،ق ،8ش ،5م ،6النساء :مبارك
العبدالله ،غرب مشرف ،ق ،1شارع المسجد األقصى ،م،61
ت99898125 :

طيبة عبدالله عبدالمحسن الصبيح

 89عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :دي ــوان الـفـضــالــة ،الـفـيـحــاء ،ق،8
مقابل بيت التمويل الكويتي ،النساء :قرطبة ،ق ،1شــارع
محمد الحمود العبدالوهاب ،م ،16ت55434840 ،96060604 :
رقية حسين علي آل عباس أرملة عباس حسين رمضان
 84عاما ،شيعت ،الرجال :غرب مشرف ،مسجد الوزان ،النساء:
بنيد القار ،حسينية سيد علي ،ت65883848 ،99610516 :

سيف زايد الدغيم العدواني

 83عاما ،شيع ،الرجال :العارضية الصناعية ،قاعة المباركية،
مقابل المعهد التجاري ،النساء :ضاحية عبدالله المبارك،
ق ،2ش ،217م ،3ت55999362 :
معصومة السيد عبدالله حسين زوجة غالب عبدالله الحسان
 52عاما ،شيعت ،الرجال :صباح السالم ،ق ،13ش ،1ج ،6م،32
النساء :صباح السالم ،ق ،11ش ،2ج ،4م ،19ت99001253 :
مشاعل عبدالله سعوي البذالي زوجة علي عايد الجميلي
 41عاما ،شيعت ،الرجال :الصليبيخات ،ق ،3ش ،112ج ،6م،29
النساء :الصليبيخات ،ق ،3ش ،112ج ،6م ،57ت،50404148 :
94754339
شيخة عيد إبراهيم المسلم زوجة خليل إبراهيم محمد الشامي
 78ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ــرجـ ــال :ديـ ـ ــوان ال ـق ـن ــاع ــات ،الـشــويــخ
السكنية ،النساء :جنوب السرة ،الشهداء ،ق ،1ش ،101م،4
ت99565641 :
هيا عبدالله بالل أرملة عنبر ماجد المطيري
 75عاما ،شيعت ،الرجال :المقبرة فقط ،النساء :جابر األحمد،
ق ،2ش ،216م ،651ت66566553 :

اح ـت ـف ـلــت تــاي ـل ـنــد أمـ ــس ب ـع ـيــد م ـي ــاد الـمـلـكــة
سوثيدا للمرة األولى منذ زواجها من الملك مها
فاجيرالونغكورن وأصبحت ملكة البالد الجديدة
الشهر الماضي.
وق ـ ــاد رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــرايـ ــوت ت ـش ــان أوش ــا
الـمـســؤولـيــن الـحـكــومـيـيــن ف ــي تـقــديــم الـصــدقــات
لمئات من الرهبان البوذيين قرب القصر الكبير في
بانكوك في وقت مبكر من صباح أمس ،مما يعتبر
ً
جزءا من التقاليد التايالندية في إعطاء الصدقات
وفعل الفضائل في عيد ميالد أحد األشخاص.
ً
ون ـظ ـمــت ال ـس ـل ـطــات ال ـم ـح ـل ـيــة أيـ ـض ــا أنـشـطــة
مشابهة في جميع أنحاء البالد.
وح ـثــت الـحـكــومــة الـشـعــب عـلــى ارت ـ ــداء الـلــون
األرج ــوان ــي ،ل ــون عـيــد م ـيــاد الـمـلـكــة ،مــع تقديم
االسـتـشــارات والـخــدمــات فــي الـشــؤون الحكومية
ً
للناس مجانا ثالثة أيام.
وكــان مجلس الــوزراء التايالندي أعلن في 14
مــايــو الـمــاضــي أن عـيــد م ـيــاد الـمـلـكــة الـجــديــدة،
سوثيدا سيكون أحــدث عطلة رسمية في البالد،
في حين سيظل عيد ميالد الملكة األم سيريكيت،
ً
 86عاما ،في  12أغسطس المقبل عطلة عامة ويوم
األم في تايالند.
ً
وتزوجت الملكة التي تبلغ اليوم  41عاما من
الملك مها فاجيرالونغكورن
ً
" 66عاما" وتم تتويجها لتكون ملكة تايالند
الجديدة مطلع الشهر الماضي.
وث ـم ــة شــائ ـعــات م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة تـفـيــد بــأن
س ــوثـ ـي ــدا ،ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـع ـمــل م ــن ق ـب ــل مـضـيـفــة
جــويــة ،وحــارســة شخصية لـفــاجـيــرالــونـغـكــورن،
ً
ً
كــا نــت مرتبطة عاطفيا بالملك عندما كــان وليا
ً
ل ـل ـع ـهــد ،ل ـكــن ال ـق ـصــر ل ــم ي ــؤك ــد عــاقـتـهـمــا عـلـنــا
حتى إعالن زواجهما ،وهي رابع زوجة بالنسبة
(د ب ا)
		
لفاجيرالونغكورن.

يوسف محمد عبدالرحمن القصار

 56عــامــا ،يشيع بـعــد ص ــاة عـصــر ال ـيــوم ،ال ــرج ــال :جنوب
السرة ،حطين ،ق ،2ش ،220م ،13النساء :فهد األحمد ،ق،3
ش ،309م22

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

نسبة دهون .كذلك ،فإن نسبة  25في المئة
التي لديها أدنــى كتلة جسم غث واجهت
احـتـمــال الــوفــاة أكـثــر مــن  2.8مــرة مقارنة
بربع المرضى الذين كان لديهم أعلى كتلة .
(أ ف ب)

ً
موت  ١٤باكستانيا في حادث مرور

تايلند تتصدق في عيد الملكة

www.aljarida.com

 ٨مفقودين في «هماليا»

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:15

العظمى 43

الشروق

04:49

الصغرى 27

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  01:07صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 11:40ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:44

ً
أدنى جزر  06:22صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:15

 07:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

