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 ٢٤صفحة
السعر  100فلس

شايلين وودلي»Big Little Lies« :
نقلة نوعية في مشواري ص ١١

«حزب الله» أقفل بعض مصانع
الصواريخ في لبنان ال جميعها

18

نقل معامل إنتاج الرؤوس الدقيقة إلى سورية واحتفظ بورش تصنيع أجسام الصواريخ

الكويت 4 :أولويات
خالل رئاستنا لمجلس
األمن في يونيو الجاري

طهران  -فرزاد قاسمي

ً
ً
نفق للحزب من  22دورا اكتشفته إسرائيل حديثا على الحدود (أ ف ب)

أكـ ــد م ـص ــدر رف ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى فــي
«الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري» اإليـ ــرانـ ــي صحة
الحديث األخـيــر لألمين الـعــام لحزب
الله حسن نصرالله حول عدم وجود
ً
مـصــانــع ص ــواري ــخ دقـيـقــة حــال ـيــا في
ً
لبنان ،مستدركا « :لكن هــذا ال يعني
ع ــدم وج ــود مـصــانــع لـلـصــواريــخ ،بل
إن الحزب أوقف صناعة الدقيقة منها
منذ مــدة؛ النكشاف أمرها ،وتعرضه
مع الحكومة اللبنانية لضغوط قوية
من األميركيين ،والتخوف من كشفها
من جانب جواسيس إسرائيل».
ً
وكــانــت «ال ـجــريــدة» حققت ان ـفــرادا
على مستوى دولي عندما كشفت عن
وجـ ــود مـصــانــع أسـلـحــة إيــران ـيــة في
لبنان عام .2017
وذكـ ــر ال ـم ـص ــدر ،لـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن
«نصرالله ال يكذب؛ ألن حزب الله نقل
هذه المصانع إلى مناطق في شمال
ش ــرق س ــوري ــة ك ــي ت ـك ــون ب ـع ـيــدة عن
االستهداف اإلسرائيلي ،على 02

األمير يؤدي صالة العيد في المسجد الكبير

●

بيروت  -ريان شربل

فــي هـجــوم تــزامــن مــع بــدء أج ــواء االحتفال
بعيد الفطر المبارك ،شهدت مدينة طرابلس
اللبنانية ،ليل االثنين -الثالثاء ،عملية إرهابية

الفداغي لـ ةديرجلا:.
استعداداتنا أنهت زحام
المسافرين بالمطار

محليات

٠٣
ً
صاحب السمو مصافحا ولي العهد لدى وصوله إلى المسجد الكبير ألداء صالة العيد أمس

ً
جلسات خاصة إلقرار  20قانونا

● الرويعي لـ ةديرجلا :.قبل فض دور االنعقاد
● «التعليمية» انتهت من التحقيق في «الشهادات المزورة»
●

محيي عامر

عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك ،يسابق
ً
مجلس األم ــة الــزمــن إلق ــرار أكـثــر مــن  20قــانــونــا
قبل فض دور انعقاده الثالث المتوقع أن يكون
في  3يوليو المقبل ،وذلك حسبما أكد أمين سر
المجلس النائب د .عــودة الــرويـعــي ،الــذي أشــار
ً
إلى أن هناك توجها لعقد جلسات خاصة إلنجاز
تلك القوانين.
وقـ ــال ال ــروي ـع ــي ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن الـمـجـلــس
ً
ً
سيشهد عمال مكثفا بعد العطلة ،إذ ستتم إحالة
من  80إلى  100تقرير بشأن مواضيع مختلفة من
اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة إلى المجلس

لتدرج على جدول أعماله خالل األيام المقبلة قبل
ً
فض دور االنعقاد ،متمنيا أن يتمكن النواب من
إنجاز أهمها.
وأعـ ــرب عــن أمـلــه إي ـجــاد الــوقــت الـكــافــي لعقد
جلسات خاصة ،ال جلسة واحدة ،لبحث القوانين،
قبل فض دور االنعقاد ،لتعويض ما فات بسبب
االستجوابات وشهر رمضان المبارك ،السيما أن
ً
ً
ً
هناك توجها إلقرار من  20إلى  25قانونا متنوعا.
وبـ ّـيــن الــروي ـعــي ،ال ــذي يشغل منصب رئيس
الـفــريــق التنسيقي الـنـيــابــي لــأولــويــات ،أن ــه تم
االتصال برؤساء ومقرري وأعضاء اللجان بشأن
ً
إنجاز التقارير ،وكــان لديهم جميعا الرغبة في
ً
اإلنجاز ،خصوصا المهمة منها.
02

تحقيق أميركي غير مسبوق يعصف
بأسهم عمالقة التكنولوجيا
09

02

الخراز :مخزون «التعاونيات» يكفي
 6أشهر في الطوارئ
توريد الخضراوات مباشرة من «المزارعين» إلى الجمعيات
●

جورج عاطف

أكد وزير الشؤون االجتماعية
س ـع ــد الـ ـ ـخ ـ ــراز أنـ ـ ــه تـ ــم تــأم ـيــن
م ـ ـ ـخـ ـ ــزون غـ ـ ــذائـ ـ ــي مـ ـ ــن ب ـعــض
األصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف والـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــع فـ ـ ــي كــل
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة يكفي
 6أشـ ـه ــر ف ــي ح ـ ــال حـ ـ ــدوث أي
ً
طارئ ،مشيرا إلى أن الجمعيات
ي ـم ـك ـن ـه ــا ت ـل ـب ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن طــوال
هذه المدة وبصورة متواصلة.
وصـ ــرح الـ ـخ ــراز ،أم ــس على

ه ــام ــش زيـ ــارتـ ــه ل ـم ـج ـمــع دور
الرعاية لتقديم التهاني وتوزيع
العيادي على النزالء ،بأنه سيتم
توقيع بروتوكول تعاون ،عقب
عطلة عيد الفطر ،بين وزارتــي
ال ـش ــؤون وال ـت ـج ــارة وات ـح ــادي
التعاونيات والمزارعين والهيئة
العامة لشؤون الزراعة ،يضمن
تــوريــد ال ـخ ـضــراوات والـفــاكـهــة
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
ال ـت ـعــاون ـيــة م ــن ج ــان ــب ات ـحــاد
المزارعين بأقل األسـعــار ،ومن
دون وسطاء.
٠٣

بكين لبومبيو :من يتعامل معنا بفوقية
مصيره مزبلة التاريخ
19

يلغي كل االتفاقات
البرهان
السودان:
الفلكيون
الهالل»...
«ثبوت
ّ
ً
يختلفون والسياسة تدخل طرفا ويدعو إلى انتخابات مبكرة خالل  ٩أشهر
●

«التجمع» يتمسك بالعصيان ...وأنباء عن استقالة والي الخرطوم

فهد التركي

بين َمن أكد ثبوت رؤية هالل
ش ــوال َ
وم ــن ج ــزم بـعــدم رؤيـتــه
ً
احـتــدم الـخــاف فلكيا ،ووصــل
إلـ ــى ق ـم ـتــه ب ـع ــد إع ـ ــان خـمــس
دول خليجية ،هــي السعودية
والكويت والبحرين واإلمــارات
وق ـطــر ،أن الـثــاثــاء (أم ــس) هو
أول أيـ ــام ال ـع ـيــد ،ول ــم يقتصر
األمـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ب ـ ــل دخ ـل ــت
ً
السياسة طرفا فيه مع توجيه
ً
ال ـن ــائ ــب خ ــال ــد ال ـش ـطــي سـ ــؤاال
ً
برلمانيا إلى وزير العدل وزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس األم ــة
فهد العفاسي حول صحة رؤية
الهالل.
الشطي سأل العفاسي كذلك
عن عدد وأسماء الشهود الذين
ش ــاه ــدوا الـ ـه ــال ف ــي ال ـكــويــت

صالح العجيري

عادل السعدون

وأدلوا بشهاداتهم خالل خمس
س ـنــوات مــاضـيــة ،وع ــام تبني
هـيـئــة ال ــرؤي ــة الـشــرعـيــة رأيـهــا
بثبوته ،ومــا إذا كــان هناك من
ت ـقــدم لـ ــإدالء ب ـش ـهــادتــه ،وهــل

تـتــم االسـتـعــانــة ب ــآراء الـخـبــراء
الفلكيين لتحديد موقع الهالل
ومدى إمكانية الرؤية الشرعية
لتحديد بداية الشهر ونهايته؟
خ ـ ــاف ال ـف ـل ـك ـي ـيــن02 ،

محليات

05

«داعشي» يقتل  4من األمن اللبناني ويفجر نفسه
أسفرت عن مقتل  4عسكريين ،وإصابة  6من
الجيش.
ً
فعند الساعة العاشرة والنصف ليال ،وفي
ذروة االزدحام الذي كان يعم شوارع طرابلس،
ّ
دوى صــوت انفجار قــوي على مقربة 02

دوليات

ف ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب أع ـ ـ ـم ـ ـ ــال ع ـنــف
دموية شهدتها الخرطوم بعد
تحرك قوات األمن لفض مخيم
االعتصام الرئيسي خارج مقر
وزارة الـ ــدفـ ــاع ،قـ ــرر الـمـجـلــس
الـعـسـكــري ال ـســودانــي الـحــاكــم،
أم ـ ـ ـ ــس ،إلـ ـ ـغ ـ ــاء ك ـ ــل االت ـ ـفـ ــاقـ ــات
السابقة مع تحالف المعارضة
الرئيسي ،ودعــا إلى انتخابات
مبكرة.
وقال رئيس المجلس الفريق
أول ركن ّ عبدالفتاح البرهان ،في
بـيــان بــثــه التلفزيون الرسمي،
فـ ـ ـج ـ ــر أ م ـ ـ ـ ـ ــس« :إن ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس
العسكري قـ ّـرر وقــف التفاوض
مع تحالف قوى إعــان الحرية
ّ ّ
تم االتفاق
والتغيير ،وإلغاء ما
ّ
ع ـل ـيــه ،والـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ــى 02

«الصحة» تخاطب
«الخدمة المدنية» إلنشاء
إدارة لألمراض المزمنة

اقتصاد

٠٨

البرميل الكويتي ينخفض
 2.91دوالر ليبلغ
 61.26دوالرًا

اقتصاد

٠٨

 2.6مليار دينار التزامات
شركات االستثمار
التقليدية بتراجع %10

رياضة

22
سودانية تشارك في إقفال أحد الطرق بالحجارة
وسط إطارات مشتعلة في الخرطوم (أ ف ب)

أوروبا تترقب ختامًا
مثيرًا للنسخة األولى
من دوري األمم

ةديرجلا

•
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األمير يؤدي صالة العيد في المسجد الكبير

سموه تبادل التهاني مع القادة الخليجيين والعرب وكبار المسؤولين في الدولة

سموه يتوسط ولي العهد وكبار المسؤولين

األمير لدى وصوله إلى المسجد الكبير

تبادل صاحب السمو
التهاني بعيد الفطر مع
القادة الخليجيين والعرب
والمسؤولين المحليين ،آمال
أن تنعم األمتان العربية
واإلسالمية باألمن واالزدهار.

أدى ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
صالة العيد في مسجد الدولة
الكبير ،وكــان فــي معيته سمو
ولـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ نـ ـ ــواف
األحـمــد ،ورئـيــس مجلس األمــة
م ـ ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،وأص ـ ـحـ ــاب
السمو والمعالي كبار الشيوخ،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك ،وكـبــار
المسؤولين بالدولة.

تهنئة بالعيد

ولي العهد وجابر العبدالله وفيصل السعود وناصر المحمد وجابر المبارك وناصر الصباح خالل تلقي التهاني بالعيد بعد أداء الصالة

وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ت ـل ـق ــى
صــاحــب الـسـمــو بــرقـيــات تهان
ب ـح ـل ــول ع ـي ــد ال ـف ـط ــر الـسـعـيــد
مــن سمو ولــي الـعـهــد ،ورئيس
مجلس األمــة ،ورئيس الحرس
ال ــوطـ ـن ــي س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ســالــم
الـعـلــي ،ونــائــب رئـيــس الـحــرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد،
وسمو الشيخ ناصر المحمد،
وسمو رئيس مجلس ال ــوزراء،
ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـلـ ــى
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـح ـك ـمــة
ال ـت ـم ـي ـي ــز ،ورئ ـ ـيـ ــس الـمـحـكـمــة
الدستورية المستشار يوسف
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاوعـ ــة ،وال ـ ـنـ ــائـ ــب األول

لــرئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيــر
الــدفــاع الشيخ نــاصــر الصباح
أعربوا فيها عن مشاعر الــوالء
للوطن العزيز ،والوفاء للشعب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ـكـ ــريـ ــم ،وخ ــال ــص
الدعوات لصاحب السمو بدوام
ال ـص ـحــة وال ـع ــاف ـي ــة ،وأن تنعم
الكويت وأهلها في ظل قيادته
ورع ــاي ـت ــه بــالـمــزيــد م ــن الـتـقــدم
والرخاء.
هذا ،وبادلهم سموه التهاني
ً
بالعيد السعيد ،مقدرا ما أعربوا
ع ـنــه م ــن ك ــري ــم ال ـم ـشــاعــر نحو
الوطن العزيز ،والشعب الوفي

م ــع ال ــدع ــاء لـلـكــويــت وشـعـبـهــا
بــالـمـجــد وال ـع ـل ـيــاء ،ولــأمـتـيــن
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة بــال ـعــزة
والرفعة.

خادم الحرمين
وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
اتـ ـص ــاالت وب ــرق ـي ــات الـتـهــانــي
والتبريكات مع ملوك ورؤساء
الدول العربية الشقيقة ،والدول
اإلسالمية الصديقة ،بمناسبة
حلول عيد الفطر السعيد.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــرى ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو

اتـ ـص ــاال ه ــات ـف ـي ــا ،م ـس ــاء ام ــس
األول ،م ـ ــع خ ـ ـ ـ ــادم ا ل ـح ــر م ـي ــن
ال ـشــري ـف ـيــن ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز آل س ـ ـعـ ــود م ـلــك
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
الشقيقةّ ،
عبر سموه خالله عن
خالص تهانيه وأطيب تمنياته
ب ـم ـنــاس ـبــة حـ ـل ــول ع ـي ــد الـفـطــر
ال ـس ـع ـي ــد ،س ــائ ــا الـ ـم ــول ــى عــز
و ج ــل أن يعيد ه ــذه المناسبة
السعيدة على البلدين الشقيقين
وال ـش ـع ـب ـيــن ال ـكــري ـم ـيــن ،وعـلــى
األم ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة واإلســام ـيــة
بوافر الخير واليمن والبركات،

وأن ي ـح ـف ــظ ال ـم ـم ـل ـك ــة مـ ــن كــل
م ـ ـ ـكـ ـ ــروه ،وي ـ ــدي ـ ــم عـ ـل ــى ال ـب ـل ــد
الـشـقـيــق نـعـمــة األم ــن واألمـ ــان،
وأن يمن على خ ــادم الحرمين
الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن بـ ـ ــوافـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
والعافية.
وشكر خادم الحرمين سموه
ع ـلــى ه ــذه ال ـم ـب ــادرة الـكــريـمــة،
الـ ـت ــي ت ـج ـســد ع ـم ــق ال ـع ــاق ــات
بين البلدين الشقيقين ،مبادال
سموه التهاني بهذه المناسبة،
ومتمنيا استمرار هذا التواصل
األخوي ،مبتهال إلى الباري عز
وجل أن ينعم على سموه بدوام

ولي العهد يهنئ خادم الحرمين وأمير قطر وملك البحرين
سموه تلقى برقيات تهان بعيد الفطر من كبار الشيوخ والمسؤولين
ت ـب ــادل سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ نـ ــواف األحـمــد
التهاني بحلول عيد الفطر مــع الـقــادة الخليجيين
وكبار المسؤولين المحليين.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أج ــرى سموه اتـصــاال هاتفيا
بـ ـخ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقةّ ،
عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق
التبريكات بالمناسبة ،سائال المولى العلي القدير
أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين
بموفور الصحة والعافية وطول العمر ،وعلى البلدين
والشعبين الشقيقين بــالـمــزيــد مــن الـخـيــر واليمن
والبركات ،وعلى األمتين العربية واإلسالمية قاطبة
بالمزيد من الرخاء واالزدهار.
كما أجرى سموه اتصاال هاتفيا بأمير دولة قطر
الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،داعيا المولى
تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليه
بموفور الصحة والسعادة ،وعلى البلدين والشعبين
الشقيقين بالمزيد من التقدم والنماء ،وعلى األمتين
العربية واإلسالمية جمعاء ،وقد تحقق لها المزيد
من األمن واالستقرار والرخاء.
وأجـ ــرى سـمــو ول ــي الـعـهــد ات ـصــاال بملك مملكة
الـبـحــريــن الشقيقة حـمــد بــن عيسى بــن سـلـمــان آل
خليفةّ ،
عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق
التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر ،سائال المولى

العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليه
بموفور الصحة والعافية ،وعلى البلدين والشعبين
الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات ،وعلى
األمتين العربية واإلسالمية جمعاء ،وقد تحقق لها
كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار.
وأج ــرى سـمــوه ات ـصــاال بــرئـيــس وزراء البحرين
األمير خليفة بن سلمان آل خليفةّ ،
عبر فيه سموه عن
خالص التهاني وأصدق التبريكات بالمناسبة ،سائال
الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة
عليه بموفور الصحة والعافية ،وعلى مملكة البحرين
وشعبها الشقيق بدوام التقدم والنماء والرخاء.

مشاعر أخوية
وشكر خادم الحرمين الشريفين ،وأمير قطر ،وملك
البحرين ورئيس وزرائها المشاعر األخوية الصادقة
لسمو ولي العهد ،داعين الله سبحانه وتعالى أن يديم
على سموه وافــر الصحة والعافية ،وعلى الكويت
وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة واالزدهار،
تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو ،وعلى
األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وتلقى سمو ولي العهد برقية تهنئة من رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ضمنها باسمه ونيابة
عــن أع ـضــاء مجلس األم ــة أسـمــى ع ـب ــارات التهاني

«حزب اهلل» أقفل بعض...
أن يتم تصنيع القطع اإللكترونية والــرؤوس الالزمة للصواريخ
الدقيقة في سورية ،وأجسام الصواريخ في لبنان ،ويحتاج الحزب
فقط إلى تركيب تلك القطع على هذه األجسام كي تصبح الصواريخ
دقيقة».
وكشف أن «القطع التي تحتاج إليها الـصــواريــخ كــي تتحول من
ُ
عادية إلى دقيقة تصنع ،إضافة إلى سورية ،في إيران وكوريا الشمالية
ً
والصين وروسيا» ،مضيفا أن «حزب الله ،وبسبب الحمالت اإلسرائيلية
على شحنات السالح اإليرانية لــه ،استطاع خــال السنوات األخيرة
تهريب مصانع لألسلحة من بلغاريا وأوكرانيا على هيئة قطع ،ثم
ركبها بنجاح في لبنان وســوريــة ،ولــم يعد بحاجة الستيراد أنــواع
كثيرة من األسلحة التي يحتاج إليها للقتال من إيران».
وبحسب المصدر ،فإن العقوبات األميركية والتخوف من إمكانية
ً
شن واشنطن حربا ضد طهران أديا إلى تطبيق استراتيجية تقضي
ً
بأن يكون حلفاء إيران مستقلين نسبيا عنها في حيازة األسلحة التي
يحتاجون إليها.
وقــال إن أحــد أسباب إقفال هــذه المصانع ،أن األمين العام لحزب
الله كان يريد أن يعطي مصداقية لحلفائه في الحكومة الذين أنكروا
وجــود مثل هــذه المصانع ،ووضـعــوا مصداقيتهم على المحك أمام
األميركيين واألوروبيين.
وزعــم المصدر أن حزب الله بات يملك أكثر من  250ألف صاروخ
عادي ودقيق ومسير (قصير ومتوسط وطويل المدى) تستطيع أن
ً
تصل إلــى أي نقطة في إسرائيل ،واصفا الصواريخ المسيرة بأنها
تشبة الطائرات المسيرة من حيث التكنولوجيا ،ولكنها معدة لتحمل
ً
رؤوسا متفجرة بين خمسين وخمسمئة كيلوغرام ،وهدفها استهداف
ً
البنى التحتية في النقاط الحساسة بشكل دقيق جدا.
وكشف أن «حــزب الله» لديه نفس تكنولوجيا الطائرات المسيرة
التي استخدمها الحوثيون فــي هجومهم على خــط أنابيب شــرق ـ ـ
ً
غــرب النفطي ،الــذي يصل المنطقة الشرقية بميناء ينبع ،زاعـمــا أن

والتبريكات ،مبتهال الى الله العلي القدير ان يديم
سموه للشعب الكويتي الــوفــي راعـيــا ورم ــزا لعزته
ومجده ،وأن يفيء على وطننا الغالي الكويت نعمة
األم ــن واألمـ ــان والــرفـعــة واالزدهـ ـ ــار ،تحت ظــل قائد
نهضته وتقدمه صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وان يتقبل من سموه صالح األعمال،
ويبقيه ذخ ــرا وم ــاذا لـلــوطــن ،ويـمــن عليه بموفور
الصحة ودوام العافية.
وبعث سموه برقية شكر جوابية الى الغانم ،أعرب
فيها سـمــوه عــن المشاعر الطيبة بـهــذه المناسبة
السعيدة ،داعيا المولى عز وجل ان يديم عليه موفور
الصحة والعافية مقرونة بالتوفيق وال ـســداد ،وان
يحفظ كويتنا الحبيبة واحة للخير واألمان في ظل
قيادة صاحب السمو.
وب ـعــث س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد بـبــرقـيـتــي تـهـنـئــة إلــى
رئيس الـحــرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي،
والشيخ مبارك العبدالله بمناسبة عيد الفطر ،أعرب
فيهما سـمــوه عــن أص ــدق الـمـشــاعــر الـطـيـبــة ،داعـيــا
الله العلي القدير أن يعيدها عليهما بوافر الخير
واليمن والبركات ،وأن يسبغ عليهما بموفور الصحة
والعافية ،وعلى كويتنا الغالية بدوام األمن والتقدم
والرخاء ،وعلى األمتين العربية واإلسالمية جمعاء
بالخير واليمن والبركات.
وتلقى سـمــوه بــرقـيــات تهنئة مــن كـبــار الشيوخ

ً
هذه «الطائرات تم تسييرها لمسافة تصل إلى  850كيلومترا دون أن
تستطيع أجهزة الرادار األميركية المتطورة كشفها؛ ألنها مصنعة من
مواد ال يتم رصدها».

«داعشي» يقتل  4من األمن...
من سراي طرابلس وسط عدم مباالة المارة ،إذ لم يكن أحد يتوقع
أن يحصل اعتداء إرهابي يستهدف الجيش وقوى األمن الداخلي.
وبعد نحو عشر دقائق فقط ،وفي ظل االنشغال بحقيقة القنبلة
الصوتية ،وقع هجوم على سيارة تابعة لقوى األمن الداخلي عند
مستديرة الميناء ،مما أسفر عــن سقوط قتيلين مــن قــوى األمــن
الداخلي كانا داخل السيارة ،وبعد دقائق معدودة حصل هجوم آخر
ً
على مركز الجيش بمنطقة المحجر الصحي ،مما أدى أيضا إلى
سقوط قتيلين في صفوف الجيش بينهما ضابط برتبة مالزم أول.
ثم لجأ المهاجم المدعو عبدالرحمن مبسوط ،لبناني الجنسية،
إلى أحد األبنية السكنية بعدما طاردته عناصر أمنية ،وما لبث أن
ّ
فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.
وأوضحت مصادر أمنية ،أن مبسوط انضم إلى صفوف «داعش»
سورية عــام  ،2015وعند عودته إلــى لبنان دخــل السجن عام
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جلسات خاصة إلقرار  20قانونًا
وبصفته رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرلمانية
كشف الرويعي أن اللجنة لديها  4قوانين سيتم إدراجها على جدول
أعمال المجلس ،هي الشهادات ،وادعاء الصفة ،والجامعات الحكومية،
وتعديل قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ،إضافة إلى بعض
ً
القوانين التي تتناول القضايا الخاصة باإلعالم ،مؤكدا أنه «يفترض
االنتهاء من تلك القوانين في أول أسبوع بعد عطلة العيد ،وننتظر
الرأي الحكومي بشأن بعضها ،وستتم مناقشتها في المجلس».

ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد،
وسمو الشيخ ناصر المحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،ورئيس المجلس األعلى
للقضاء ،ورئيس محكمة التمييز ،ورئيس المحكمة
الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ،والنائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
الـصـبــاح ،ضمنوها أسـمــى آي ــات التهاني وصــادق
الدعاء ،مقرونة بخالص مشاعر الود والوفاء لسموه،
متضرعين الى الله تعالى أن يحيط سموه برعايته،
وأن يحفظه بعنايته ،وأن يعيد على سموه امثالها
وهو ينعم بوافر الصحة وتمام العافية ،وان يحفظ
وطننا العزيز امنا مطمئنا سخاء رخاء ،وان يحقق
ألبنائه االوفياء المزيد من العزة والرفعة والرفاهية،
تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو.
وتـ ـلـ ـق ــى س ـ ـمـ ــوه ب ــرقـ ـي ــات ت ـه ـن ـئ ــة مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء
والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة ،وأعضاء
السلك الدبلوماسي والمواطنين والمقيمين ،وبعث
سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها شكره وتقديره
وتمنياته الطيبة للجميع ،داعيا الله سبحانه وتعالى
أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الكويت وأهلها
األوفياء بالخير واليمن والبركات ،وأن يحفظها من
كل مكروه ،ويرحم شهداءنا األبرار ويسكنهم فسيح
جناته ،ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعلن أن اللجنة التعليمية انتهت من التحقيق في ملف الشهادة
ً
المزورة بصفتها المكلفة بذلك ،مبينا أن اللجنة تنتظر فقط أجوبة من
الحكومة عن بعض األسئلة ،وستحيل تقريرها فور وصول تلك اإلجابات
وذلك خالل األيام المقبلة قبل فض دور االنعقاد الحالي.
٠٤

«ثبوت الهالل» ...الفلكيون يختلفون...
وأب ــرزه ــم صــالــح الـعـجـيــري وع ــادل ال ـس ـعــدون ،ح ــول ه ــال ش ــوال أو
رمضان ليس بجديد ،بل الجديد هو تمسك السعدون بحجته ،وتأكيده
استحالة رؤية هالل شوال حتى بعد اإلعالن الرسمي من الدولة ،وأن
عيد الفطر كان من المفترض أن يكون األربعاء (اليوم) ،بل إنه تحدى
ً
كل من ادعى مشاهدة الهالل ووصفه بأنه واهم ،معتبرا ما حدث أنه
انتصار للجهل على العلم.
ُ
السعدون قال في بيان عبر حسابه بـ «تويتر»« :أعلن ثبوت رؤية
الهالل الشرعية ،وفرح من فرح ،لكن الحقيقة َمن انتصر في النهاية
هو الجهل وعــدم المعرفة بأمر مهم يهم حياتنا ،ومــن فــرح سيدرك
ً
ً
يوما أن الحقيقة غائبة عنه ،فأنا ال ألوم أحدا ،فهذه طبيعة اإلنسان».
وأوضح أن المسألة ليست بأن يظهر شهود ويشهدون برؤية شيء
ً
من المستحيل رؤيته ،فكل الفلكيين العرب أصدروا بيانا ينفون فيه
ً
ً
ً
رؤية الهالل ،مشيرا إلى أن هناك خلال كبيرا في األمر ،فهل كل هؤالء
الفلكيين ال دراية لهم وال علم؟
ً
وتساءل :أليس جديرا بنا احترام رأي هؤالء الفلكيين الذين أعتقد
أنهم خارج الحسبان في هذا األمر؟ وهل يعقل أن تسير المسألة بهذا
الشكل الذي ال يمت إلى المنطق والفكر السليم بصلة؟
ـت فليشمت ،وم ــن يـضـحــك فليضحك،
وت ــاب ــع« :م ــن يــريــد أن يـشـمـ ُ
فالمجال مفتوح ،ولكن الحقيقة قتلت وتمزقت وضاع أثرها ،وأصبح
العلم ال قيمة له وال وزن ،والخاسر في النهاية ال الفلكيون ودراساتهم
وبحوثهم فقط ،بل القيمة الفعلية لإلنسان وتطوره ومدى قدرته على
اإليمان بالعلم لتنهض األمــة وترتقي وتقف في مصاف الــدول التي
سبقتنا ...مبروك النتصار الجهل ،وعزائي لخسارة قيمة اإلنسان».

الصحة والعافية ،ويحقق لدولة
الكويت كــل مــا تتطلع إليه من
رف ـعــة ورق ــي وازدهـ ـ ــار ،فــي ظل
القيادة الحكيمة لسموه.

أمير قطر
وتلقى صاحب السمو اتصاال
ه ــات ـف ـي ــا مـ ــن أمـ ـي ــر دول ـ ـ ــة قـطــر
الشقيقة الشيخ تميم بن حمد
بن خليفة آل ثاني ،عبر خالله
عـ ــن خ ــال ــص ت ـه ــان ـي ــه وأط ـي ــب
تمنياته بمناسبة حـلــول عيد
الفطر السعيد ،ســا ئــا المولى

عز وجل أن يعيد هذه المناسبة
السعيدة على البلدين الشقيقين
وال ـش ـع ـب ـيــن ال ـكــري ـم ـيــن ،وعـلــى
األم ـت ـيــن الـعــربـيــة واإلســام ـيــة
بوافر الخير واليمن والبركات،
وأن يــديــم عـلــى س ـمــوه مــوفــور
الصحة والعافية.
وش ـ ـكـ ــره س ـ ـمـ ــوه عـ ـل ــى ه ــذه
الـمـبــادرة الكريمة التي تجسد
ع ـمــق ال ـع ــاق ــات ب ـيــن الـبـلــديــن
والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــن ،م ـ ـب ـ ــادال س ـم ــوه
التهاني بهذه المناسبة الطيبة،
متمنيا استمرار هذا التواصل،
وم ـب ـت ـهــا الـ ــى ال ـ ـبـ ــاري تـعــالــى
أن ينعم على أمـيــر قطر بــدوام
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ،وي ـح ـقــق
لـلـشـعــب ال ـق ـط ــري ال ـش ـق ـيــق كل
ما يتطلع إليه من رفعة ورقي
وازدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـقـ ـيـ ــادة
الحكيمة لسموه.
ك ـم ــا ت ـل ـقــى ص ــاح ــب الـسـمــو
اتـصــاال مــن أمـيــر منطقة تبوك
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
آل س ـ ـ ـعـ ـ ــود ،عـ ـب ــر خـ ــالـ ــه عــن
خالص تهانيه وأطيب تمنياته
بمناسبة عيد الفطر.

وزير الداخلية يهنئ
القيادة السياسية
بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح
ببرقيات تهنئة إلى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
وسمو ولي العهد الشيخ نــواف األحمد ،بمناسبة حلول عيد الفطر
المبارك.
وأعلنت "الداخلية" ،في بيان صحافي ،أمس األول ،أن الوزير الجراح
هنأ أيضا رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس الحرس الوطني
سمو الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل
األحمد ،وسمو الشيخ ناصر المحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك بحلول هذه المناسبة السعيدة.
وشملت برقيات التهنئة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الــدفــاع الشيخ ناصر الصباح ،ونــائــب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

 ...ووزير اإلعالم والشباب يهنئ
تقدم وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري امس
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية باسمه ونيابة عن
األسرة اإلعالمية والشباب الكويتيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وقال الجبري في بيان صحافي :يطيب لي باسمي ونيابة عن إخواني
اإلعالميين في الكويت وكوكبة الشباب في وزارة الدولة لشؤون الشباب أن
أتقدم من مقام صاحب السمو بأطيب التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر
السعيد ،أعاده الله على سموكم وعلى بالدنا بكل خير ،وألبسكم موفور
الصحة والعافية ،وسدد خطاكم بمعية عضدكم سمو ولي العهد األمين
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

أما العجيري فاكتفى بقوله« :ال تروحون يمين وال يسار ،وال تدورون
أي مكان ...هالل شــوال ُ
سيشاهد االثنين ،والعيد الثالثاء الرابع من
الشهر الجاري».
ً
وعلى خط الخالف ،دخل النائب صالح عاشور ،مؤكدا أن «الردود
المختلفة على الفلكي السعدون تبين بوضوح أننا نعيش جاهلية
ً
ً
ً
وعنصرية وطائفية و جـهــا مركبا  ،وال نعي شيئا اسمه التعددية
الفكرية والمذهبية واحترام الرأي اآلخر ،وهذا سبب رئيسي في تخلفنا
يا أمة ضحكت من جهلها األمم».

السودان :البرهان يلغي كل...

ّ
ً
إجراء انتخابات ّ
عامة في فترة ال تتجاوز التسعة أشهر بدء ا من
اآلنّ ،
تتم بإشراف إقليمي ودولي».
ً
وأكد أن «المجلس أمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل» ،قائال:
ُ
«نعدكم بالتحقيق في أحداث االثنين ،وندعو النيابة العامة إلى
ِّ
َ
تولي ذلك األمر».
ُّ
ً
ً
وردا على إلغاء البرهان لما ات ِفق عليه سابقا مع المتظاهرين
بشأن انتقال السلطة وإجــراء انتخابات مبكرة ،أكــدت المعارضة
رفضها للجدول الزمني الذي حدده ،مؤكدة أن «اإلضراب السياسي
متواصل ،والعصيان المدني الشامل مستمر حتى إسقاط النظام».
ً
ّ
«تجمع المهنيين السودانيين» ،أن
وتعليقا على الدعوة ،اعتبر
«مخطط إعالن االنتخابات والتنصل عن االتفاق مع قوى الحرية
ً
والتغيير وإعالن تشكيل حكومة ،هزال بعضه فوق بعض» ،مشيرا
إلى أن «اإلضراب السياسي متواصل ،والعصيان المدني الشامل
مستمر في القطاعين العام والخاص ،وتظاهراتنا ستتواصل مع
إغالق الطرق الرئيسية والكباري ،وتعطيل السلطة الغاشمة حتى
إسقاط النظام ،ونزع شرعيته وسلطانه».
في هــذه األثـنــاء ،أفــادت تقارير بتقديم والــي الخرطوم الفريق
ً
مرتضي وراق استقالة من منصبه احتجاجا على التعامل األمني
(عواصم ـ ـ وكاالت)
		
مع المعتصمين.
١٩

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺨﺮاز :ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮاوات وإﻟﻐﺎء اﻟﻮﺳﻄﺎء
ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ »اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت«
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻛﺪ اﻟﺨﺮاز أن وزارة اﻟﺸﺆون،
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون،
ﺗﻨﺴﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻛـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻒ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ،ﺳـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮاز،
ﻋ ــﻦ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﺑ ــﺮوﺗ ــﻮﻛ ــﻮل ﺗ ـﻌــﺎون
ﻋﻘﺐ اﻧﻘﻀﺎء إﺟــﺎزة ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرك ،ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن وﺿـ ـ ــﻊ آﻟ ـﻴ ــﺔ
واﺿ ـﺤ ــﺔ ﻟ ـﺘــﻮرﻳــﺪ اﻟ ـﺨ ـﻀــﺮاوات
واﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﻛ ـ ـﻬـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺔ ،ﺗـﻀـﻤــﻦ اﻧـﺨـﻔــﺎض
اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء.
وذﻛ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮاز ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺶ زﻳ ـ ــﺎرﺗ ـ ــﻪ
ﻣﺠﻤﻊ دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎﻧـ ــﻲ وﺗ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﻊ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﺎدي ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺰﻻء ،أن
ـﺪف ﻣــﻦ اﻟ ـﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل ،اﻟــﺬي
اﻟ ـﻬـ ّ
ﺳ ـﻴــﻮﻗــﻊ ﺑـﻴــﻦ وزارﺗ ـ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺆون
واﻟﺘﺠﺎرة واﺗﺤﺎدي اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت
واﻟ ـﻤ ــﺰارﻋ ـﻴ ــﻦ وﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ،
ﺗ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺪ اﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰارﻋ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة

إﻟ ــﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑــﺄﻗــﻞ اﻷﺳ ـﻌــﺎر،
ودون وﺟ ـ ـ ــﻮد وﺳـ ـ ـﻄ ـ ــﺎء ،وﻫ ــﻮ
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ.

اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻐﺬاﺋﻲ
وﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟـ ـﻈ ــﺮوف اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ،واﺣﺘﻤﺎﻻت
ﺣـ ــﺪوث أي ﻃ ـ ــﺎرئ ،أﻛ ــﺪ اﻟ ـﺨــﺮاز
أن وزارة اﻟ ـﺸ ــﺆون ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون ،ﺗﻨﺴﻖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻣ ــﻊ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﺔ
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻐــﺬاﺋــﻲ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻣﻦ
ﺿ ـﻤــﻦ ﺧ ـﻄــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادات ﺗﻢ
ﺗ ــﺄﻣـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺰون ﻏـ ـ ــﺬاﺋـ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻦ ﺑﻌﺾ
اﻷﺻـﻨــﺎف واﻟﺴﻠﻊ ﻳﻜﻔﻲ ﻣــﺪة 6
أﺷ ـﻬــﺮ ،ﺣ ــﺎل ﺣ ــﺪوث أي ﻃ ــﺎرئ،
ﻻ ﻗﺪر اﻟﻠﻪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻢ

أﺑﻮاﺑﻨﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺸﻜﺎوى ﻧﺰﻻء »اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ«
أﻛﺪ اﻟﺨﺮاز أن أﺑﻮاب ﻣﺴﺆوﻟﻲ إدارات ﻗﻄﺎع
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ أي ﺷﻜﺎوى
ً
ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ً
واﻷﺣ ـ ـ ــﺪاث واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻨ ـﻴــﻦ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك
اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ
ﻫ ــﺆﻻء اﻟ ـﻨــﺰﻻء ورﻋــﺎﻳـﺘـﻬــﻢ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻄﺎﻗﻢ
اﻹﺷ ــﺮاﻓ ــﻲ واﻹداري اﻟ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻹدارات،

اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﻘــﻮﻣــﻮن ﻋـﻠــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺰﻻء ،وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗ ــﻮاﺻ ــﻼ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮا ﻣﻊ
اﻟ ـﻨــﺰﻻء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﺑـﻨــﺎء اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،
وداﺋ ـﻤ ــﺎ ﻧﺴﺘﻤﻊ إﻟ ــﻰ ﺷـﻜــﻮاﻫــﻢ وﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎﺗـﻬــﻢ،
وﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻬﻢ.

ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ــﻪ "إذا ﺣـ ــﺪث أي
ﻃ ـ ـ ــﺎرئ ،ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت
ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـ ــﺪة  6أﺷـ ـﻬ ــﺮ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ،وﻫ ــﺬا ﺣــﺎل اﻧﻘﻄﻌﺖ
اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﻞ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ،وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻌ ــﺪ ﻫ ـﻨــﺎك
إﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ــﺮاد اﻷﺻ ـﻨ ــﺎف
واﻟﺴﻠﻊ".

ﺗﺒﺮﻋﺎت رﻣﻀﺎن
وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺺ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،ﻗﺎل اﻟﺨﺮاز
ً
ً
إن "اﻟﻮزارة ﻟﻤﺴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﺎ واﺳﻌﺎ
ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ،وﻫـ ـ ــﺬا اﻧـﻌـﻜــﺲ
ً
اﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ّ
ﻛﻢ وﻛﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻤﺤﺮرة ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ،
واﻟ ـﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗ ــﺮق إﻟ ــﻰ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ"،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا ﻳﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن،
وﺣﺮص اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﻮاﺑ ـ ــﻂ واﻻﺷ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﻃـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت.
ّ
وﺑﻴﻦ اﻟﺨﺮاز أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓ ــﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺴـﺘــﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟــﻮزارة ﻟﺮﺻﺪ وإزاﻟــﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮﻋ ــﺎت ،أﻇ ـﻬ ــﺮت ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺑـ

اﻟﺨﺮاز ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﺎدي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻧﺰﻳﻼت ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮح ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(
 1542ﺟـ ــﻮﻟـ ــﺔ ﻣـ ـﻴ ــﺪاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﻼل
ﺷـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن ،رﺻ ــﺪت ﺧﻼﻟﻬﺎ
ً
ً
 81ﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻔـ ــﺎ ﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﻤــﺖ إزاﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وذﻛــﺮ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮرة  10ﺑﺤﻖ
ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ،ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺪم
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﺪول ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎﺟــﺪ اﻟـ ُـﻤـﻌــﺪ ﺳـﻠـﻔــﺎ ﻣﻦ
ً
وزارة اﻷوﻗﺎف ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ﺑـﺤــﻖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
رﺻﺪ  7ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت
ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ داﺧ ــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﺟــﺪ ،وﺗﻤﺖ
ﻣـ ـﺨ ــﺎﻃـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ
ً
وإزاﻟﺘﻬﺎ ﻓﻮرا.

»اﻟﺼﺤﺔ« ﺗﺨﺎﻃﺐ »اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ﻹﻋﺎدة ﻃﺮح
إﻧﺸﺎء إدارة ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﺧﺎﻃﺒﺖ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻹﻋــﺎدة ﻃﺮح ﻣﺸﺮوع
إﻧﺸﺎء إدارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﺻ ـﺤ ـﻴــﺔ
ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ،إن اﺳ ـﺘ ـﺤــﺪاث إدارة
ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻷﻣ ـ ـ ــﺮاض ﻗﺪ
ﻋ ــﺎد ﻟـﻠـﻄــﺮح ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ داﺧــﻞ
أروﻗ ــﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﻌﺪ أن
ﺗ ـﺠ ـﻤــﺪ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻹدارة ﺑﻴﻦ
دﻫــﺎﻟـﻴــﺰ "اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ" و"اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ" ﻋـ ــﺪة ﺳـ ـﻨ ــﻮات دون
أي ﺗﻘﺪم ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
واﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺬر ﻣﻦ
ﺗـ ـ ــﺰاﻳـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻻت اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮاض
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻜﺮ
وأﻣـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻘ ـﻠ ــﺐ واﻷﻣ ـ ـ ــﺮاض
اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ واﻟﺴﺮﻃﺎن
وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.
وأﺷـ ــﺎرت اﻟـﻤـﺼــﺎدر إﻟــﻰ أن

ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻻدارة اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻢ
ﻳ ــﺮ اﻟ ـﻨ ــﻮر ﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒــﺎدﻟــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺪه ﺳ ـﻨــﻮات
ﺑ ـﻴ ــﻦ و"اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ" و"اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ" ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﺸ ــﺄن .وﻗــﺪ
ﺣ ـ ــﺬر اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋــﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷﺧﻴﺮ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻣ ــﻦ ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟﺴﻤﻨﺔ
وﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻛﺸﻒ ﻋﻦ
إﺟ ــﺮاء أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  2000ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻤ ـﻨ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴ ــﺎت
"اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ" ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﺧـ ـ ــﻼل ﺳـﻨــﺔ
إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻗﺒﺎل
ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪت أن اﻟـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻜـ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ــﻚ إ ﻧـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺎء اﻹدارة
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟـ ــﻮزارة ﻳﺘﺰاﻣﻦ
ﻣـ ــﻊ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺎت ﺟ ـ ـ ــﺎدة ﺗـ ــﺪور
ﻓــﻲ أروﻗ ــﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻷﻣــﺎﻧــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺣ ــﻮل أﻫــﻢ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ :ﻣﺆﺳﺴﺎت »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ« وﻓﺮت ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻛﺸﻒ وزﻳ ــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮر
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،أن ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
وﻓﺮت ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻮل ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وأﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت
ﻣﻤﻦ اﺟﺘﺎزوا اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻨﺠﺎح.
وأﻛﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ــ"ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،اﻟ ـﺘــﺰام
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارﺗــﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب ،وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺮص
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻬﻢ.
وﻗــﺎل إن "ﻫــﺬه اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺒﺮاس اﻟﺬي ﻳﻀﻲء
ﻟـﻨــﺎ اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ" ،داﻋ ـﻴــﺎ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ
ﻋــﺰ وﺟ ــﻞ أن ﻳـﺤـﻔــﻆ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
وأن ﻳــﺪﻳــﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣــﻦ
واﻷﻣـ ــﺎن واﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮه اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.
وأﻓـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ــﺄن ﻛـ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺠﻌﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ،
وﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ "ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة
 ،"2035وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎدة
دﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎت ﻋـﻠـﻤـﻴــﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ
وﺣ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮادر

ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ
إﻋﻄﺎؤﻫﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﻬﺪف ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻤ ــﺰﻣ ـﻨ ــﺔ
واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺪﺧﻴﻦ واﻟﺴﻤﻨﺔ
وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزن واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻤـ ــﻮل
اﻟـ ـﺒ ــﺪﻧ ــﻲ وﺗ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إدارة
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪد
اﻟﺠﻬﺎت واﻹدارات ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
داﺧ ـ ــﻞ "اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ" وﺿ ـﻌ ــﻒ أو
ﻏـ ـﻴ ــﺎب اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮب
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
وﺷ ــﺪدت ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺼﺤﺔ"
ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺪي
ﻣ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻤ ــﺰﻣ ـﻨ ــﺔ ﻏـﻴــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺔ أوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺔ،
ﻟ ــﺬا وﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺤــﺪي
وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺎت ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﺗﺒﻌﺖ اﻟــﻮزارة

ﻋـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ اﻵﻟـ ـﻴ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠـﻴــﺎ
ﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸﻣﺮاض
اﻟـ ـﻤ ــﺰﻣـ ـﻨ ــﺔ ،وﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة
ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﺢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮ
ﻛﺄﺣﺪ اﻹﺟﺮاءات ذات اﻟﻤﺮدود
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻛﻜﻞ
ﻟ ـﻠ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﻣ ـ ـ ــﺮاض اﻟـﻘـﻠــﺐ
واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻫ ــﺬه اﻵﻟـﻴــﺎت
ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ أﻳ ـﻀ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﻓﻲ
إﻧـ ـﺸ ــﺎء وﺗ ــﺄﺳ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺎدات
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ــﻸﻣ ـ ـ ــﺮاض
اﻟ ـﻤــﺰﻣ ـﻨــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
ودﻣ ـ ـ ــﺞ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﻳـ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪي
ﻟـ ـ ــﻸﻣـ ـ ــﺮاض اﻟـ ـﻤ ــﺰﻣـ ـﻨ ــﺔ ﺿ ـﻤــﻦ
ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ـﻴ ــﺔ،
وﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرة اﻟـ ـﻤ ــﺪارس
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺰزة ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إدراج ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮو ﻋـ ـ ــﺎت
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﺪي واﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ

ً
وأﺿﺎف أﻧﻪ "ﺗﻢ أﻳﻀﺎ رﺻﺪ
ﺧ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮﻋ ــﺎت،
إﺣــﺪاﻫ ـﻤــﺎ ﻟﻌﺘﻖ رﻗـﺒــﺔ ﺷﺨﺺ
ﻣـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ ﺑـ ـﻘـ ـﺘ ــﻞ آﺧـ ـ ـ ــﺮ )اﻟـ ـ ـ ـ ّ
ـﺪﻳـ ـ ـ ــﺔ(،
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ،ﻣﻦ
دون اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟ ــﻮزارة ،وﺗــﻢ إﺟــﺮاء
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻼزم ﺣ ـﻴ ــﺎﻟ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ا ﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ رﺻ ــﺪ ﺟـﻬــﺔ ﺗـ ّـﺪﻋــﻲ
إﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺮع،
وﺗــﻢ اﺗـﺨــﺎذ اﻹﺟـ ــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ
ﺗ ـﺠــﺎﻫ ـﻬــﺎ" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن "ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺮي ﺳـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻧـﺨـﻔــﺎض اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت وزﻳ ــﺎدة
اﻹﻳﺮادات.

وﺣﻮل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
ً
اﻟ ـ ــﻮزارة أﺧ ـﻴ ــﺮا ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
 3ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت ﺧ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻹﻃ ــﻼق
ﺳ ــﺮاح اﻟـﻐــﺮاﻣـﻴــﻦ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ
ﻋـﻠــﻰ ذﻣ ــﺔ ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ذﻛــﺮ
اﻟﺨﺮاز أن اﻟﺤﻤﻠﺔ آﺗﺖ ﺛﻤﺎرﻫﺎ
وﺣﻘﻘﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ
ﻣ ــﺎ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻳﺘﻢ
إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم
ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻟﺴﺪاد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت
ً
اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ
ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ  5آﻻف دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻧ ــﻪ ﻻ ﻣ ــﺎﻧ ــﻊ ﻟ ــﺪى اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﻣﻦ
إﻃ ـ ـ ـ ــﻼق ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﻼت
ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ،وﻟﻴﺲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن ﻓﻘﻂ.

ّ
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺘﻔﻘﺪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷﻣﻴﺮي ﺧﻼل اﻟﻌﻴﺪ

ﻣ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻤ ــﺰﻣ ـﻨ ــﺔ ﻏـﻴــﺮ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ،وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
وﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪن اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ،
وﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس
ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﻧ ـﺸ ــﺮ ﻣـ ـﺒ ــﺎدئ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺻﺤﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻗ ــﺎم وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ
اﻟﺼﺒﺎح ،ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،ﺑﺠﻮﻟﺔ
ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻴﺮي،
ﻳ ــﺮاﻓ ـﻘ ــﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ د.
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻠﻨﺪه ،وأﻓــﺮاد اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻪ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺤﻮادث
واﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ
اﻟﻌﻴﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ.

اﻟﻨﻬﺎم :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
وﻣﺴﺘﻌﺪون ﻷي أﺣﺪاث ﻃﺎرﺋﺔ
ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺮور واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻄﺎر

وﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ زار وزﻳـ ــﺮ
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺿـ ــﻰ ،ﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ــﺪا
ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ،وﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟـﻬــﻢ اﻟـﺸـﻔــﺎء
اﻟ ـﻌ ــﺎﺟ ــﻞ ،ﻟ ـﻴ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ـﻠــﻮا ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ذوﻳﻬﻢ وأﺣﺒﺎﺋﻬﻢ،
ﻛﻤﺎ ّ
ﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ
اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ وإدارﻳـ ـ ـ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
اﻟﻤﺨﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻌﻄﻠﺔ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ذوﻳـﻬــﻢ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻧﺪاء
اﻟﻮاﺟﺐ وﺧﺪﻣﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻧﺴﺐ إﻧﺠﺎز »ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺒﺎرك« ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،أن ﻧﺴﺐ إﻧﺠﺎز
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك
ً
ً
ﻟـ  3260ﻗﺴﻴﻤﺔ ،ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ واﺿﺤﺎ
وﺑـﻠـﻐــﺖ  44.85ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻟـﺘـﺒــﺪو أﺳــﺮع
ﻣــﻦ ﻧـﺴــﺐ اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﺑـﻨـﺤــﻮ 8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  37.26ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ،واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ
ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

»ﻣﻦ ﺑﺎع ﺑﻴﺘﻪ«
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ،ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴــﺮ
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ
ﻣ ــﻦ دور ﺑ ـ ــﺎرز ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬــﻮض
ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد.
وﺗـﻘــﺪم اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺣـ ـﻠ ــﻮل ﻋ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻄ ــﺮ اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪ
ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟــﻮزارﺗ ـﻴــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ إﻟــﻰ
ﺳـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،وإﻟـ ــﻰ ﺳﻤﻮ
وﻟ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﻧ ـ ــﻮاف
اﻷﺣـﻤــﺪ ،وإﻟــﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك.

ً
اﻟﻨﻬﺎم ﻣﺘﻔﻘﺪا إﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﺎر
ﻗﺎم وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺼﺎم اﻟﻨﻬﺎم أﻣﺲ،
ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺮور واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﺠــﺮاح ،واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣــﻊ ﺧﻄﺔ "اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ"
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ.
واﺳﺘﻤﻊ اﻟﻨﻬﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻨﺠﺪة
اﻟ ـﻠــﻮاء ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي إﻟــﻰ ﺷــﺮح ﻣــﻮﺟــﺰ ﻋــﻦ ﻋﻤﻞ
دورﻳــﺎت ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻨﺠﺪة واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻹدارة،
وﺗﻔﻘﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺠﺪة وا ﻃـﻠــﻊ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎر
دورﻳﺎت اﻟﻨﺠﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
وﺗﻔﻘﺪ اﻟــﺪورﻳــﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺄﺣﺪث
اﻷﺟﻬﺰة ،وأﺷﺎد ﺑﺪور ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻨﺠﺪة وﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ً
ﻋﻄﺎء ،ﻣﺆﻛﺪا دور اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي أﺣﺪاث ﻃﺎرﺋﺔ.
ﺛﻢ ﻗﺎم وﻛﻴﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب ) (T1و) (T4و) ،(T5وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ

اﻟﺨﻀﺮ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻮة »واﺟﺐ«

ﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ،ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺿﺒﺎط اﻟﺠﻴﺶ،
ﺑﺰﻳﺎرة إﻟﻰ ﻗﻮة واﺟﺐ )درع(
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،ﻟﺘﻬﻨﺌﺘﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪ
اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ .وﻧﻘﻞ اﻟﺨﻀﺮ
ﻷﻓﺮاد اﻟﻘﻮة ﺗﺤﻴﺎت وﺗﻬﻨﺌﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ
أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ
واﻟﺒﺮﻛﺎت ،ﺗﺤﺖ راﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻨﻮاف زار ﻗﻮة »واﺟﺐ ﻣﺒﺎرك«

ﻗﺎم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻮاف ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻰ
ﻗﻮة واﺟﺐ ﻣﺒﺎرك ) ﺑﻮﺑﻴﺎن(،
وذﻟﻚ ﻟﺘﻬﻨﺌﺘﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻴﺪ ,وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻮاف ﻟﻘﻮة
واﺟﺐ ﻣﺒﺎرك ﺗﺤﻴﺎت وﺗﻬﻨﺌﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻴﺪ  ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ
واﻟﺒﺮﻛﺎت.

»اﻷرﻛﺎن« ﺗﻔﺮج ﻋﻦ ً
اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺎ
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻋﺘﺒﺮ
اﻟﺘﺼﺪى ﻟﻸﻣﺮاض
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ أوﻟﻮﻳﺔ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﻠﻮاء
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﻮﺿﻲ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟ ــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ
اﻟﻤﻄﺎر اﻟﻠﻮاء وﻟﻴﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ.
واﻃـ ـﻠ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎم ﻋ ـﻠــﻰ آﻟ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﻛــﺎوﻧ ـﺘــﺮ
ﺟـ ــﻮازات اﻟـﻤـﻐــﺎدرﻳــﻦ واﻟـﻘــﺎدﻣـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻤـﻄــﺎر ،ووﻗ ــﻒ ﻋﻠﻰ
آﺧــﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﻴﻊ زوار دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت
ﻟﻠﻘﺎدﻣﻴﻦ واﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻄﺎر،
واﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺷﺮح ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
وأﻋﺮب اﻟﻨﻬﺎم ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﺠﻬﻮد رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﻤﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ "اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ".

وﻋ ــﻦ ﺑ ـﻴــﻮت "ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺎع ﺑ ـﻴ ـﺘــﻪ" ،أﺷ ــﺎرت
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ،اﻟ ــﺬي ﺣﺼﻠﺖ
"ا ﻟ ـﺠ ــﺮ ﻳ ــﺪة" ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣ ـﻨــﻪ ،أن ﻧﺴﺒﺔ
إﻧﺠﺎز ﺗﻨﻔﻴﺬ  509ﺑﻴﻮت ﻓﻲ ﺷﺮق ﺗﻴﻤﺎء
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﺌﺔ "ﻣﻦ ﺑﺎع ﺑﻴﺘﻪ" ﺷﻬﺪت
ً
ً
ار ﺗـ ـﻔ ــﺎ ﻋ ــﺎ ﻣ ـﻠ ـﺤــﻮ ﻇــﺎ و ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  30.50ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  17.23ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ،
أي أن ا ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع أ ﺳ ــﺮع ﺑـﻀـﻌــﻒ ا ﻟ ـﻤــﺪة
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ أن
ً
ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2020
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز
و ﺻـ ـﻴ ــﺎ ﻧ ــﺔ  40ﺷ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻜــﻦ ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮدي
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 720ﺷﻘﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺐ إﻧﺠﺎز ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ا ﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠــﻲ  8.72ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﻧـﺴـﺒــﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ  0.51ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  74.896.581ﻣـﻠـﻴــﻮن د ﻳ ـﻨــﺎر ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻮﻧﻴﻮ
.2021

أﻋﻠﻨﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ،أﻣﺲ اﻷول،
إﻓﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ً
اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺎ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻴﺪ .وأوﺿﺤﺖ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ،اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ،أﺻﺪر ﻗﺮار
اﻹﻓﺮاج ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح .وأﺿﺎﻓﺖ
أن ﻫﺬا اﻹﻓﺮاج ﻳﺄﺗﻲ إﻳﻤﺎﻧﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ذوﻳﻬﻢ ﻓﺮﺣﺔ
اﻟﻌﻴﺪ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ
اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت.

وﻛﻴﻞ »اﻟﺤﺮس« ﻋﺎﻳﺪ
اﻟﺤﺮاﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻗﺎم وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ،
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻫﺎﺷﻢ
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺤﺮاﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻟﻤﻌﺎﻳﺪة اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮة
اﻟﻮاﺟﺐ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وﻧﻘﻞ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺗﻬﺎﻧﻲ وﺗﺒﺮﻳﻜﺎت
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺮس اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ اﻋﺘﺰاز ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺮس
ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدوﻧﻪ ﻓﻲ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،
وﺗﻤﻨﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ أداء
واﺟﺒﻬﻢ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ
اﻟﺒﻼد واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ،ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد.
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«التعليمية» تنهي التحقيق في
الشهادات المزورة المرداس لـ ةديرجلا  :المجلس مطالب
ً
الرويعي لـ ةديرجلا  :ننتظر أجوبة الحكومة تمهيدا إلحالة تقريرنا
بإعادة أسعار البنزين قبل نهاية االنعقاد
•

المويزري يهنئ
الوافدين بـ  8لغات

•

الوضع االقتصادي متين ولن نسمح بالضرائب أو الرسوم على المواطن
●

ً
ً
ً
الرويعي مترئسا اجتماعا سابقا للجنة التعليمية

محيي عامر

هنأ أمـيــن ســر مجلس األم ــة الـنــائــب د .عــودة
الــروي ـعــي ،صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ،وسمو
ولي عهده األمين ،ورئيس مجلس األمة ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،والـ ـن ــواب والـ ـ ـ ــوزراء ،والـشـعــب
الكويتي ،والمقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك،
سائال الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن
والبركات.
وقال الرويعي ،على هامش استقباله المهنئين
بالعيد ل ـ «الـجــريــدة» :و«نـحــن إذ نتقدم بخالص
التهنئة لالمتين العربية واإلسالمية بمناسبة
عيد الفطر المبارك ،فإننا ندعو الله أن يعم الخير
والـ ـس ــرور وال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة واألم ـ ــن واألمـ ــان
على الشعوب العربية واإلسالمية ،ونتمنى أال
يوجد ما يعكر صفو العالقة بين الدول ،وان يتم
تجاوزه ،واالستفادة من الخبرات السابقة لبناء
جسر المودة والمحبة ،وتجاوز أي خــاف ،وان
تكون كلمتنا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا لما
تسعد به الشعوب ،ألنه بدون ذلك لن يتم تحقيق
تطلعاتهم».
ً
وردا عـلــى س ــؤال «ال ـج ــري ــدة» بصفته رئيس
الفريق التنسيقي لالولويات ،قــال الرويعي :إن
ً
ً
«هناك عمال مكثفا بعد عيد الفطر ،وهناك نحو
 80الى  100تقرير بشأن مواضيع مختلفة سيتم
احالتها من لجان المجلس الدائمة والمؤقتة إلى
مجلس األمة ،وإدراجها على جدول أعماله خالل

األي ــام الـقــادمــة ،قبل فــض دور االنـعـقــاد الثالث،
وأتـمـنــى أن يتمكن الـمـجـلــس مــن إن ـجــاز األكـثــر
أهمية منها».
وأبـ ــدى أم ـلــه فــي إي ـجــاد الــوقــت ال ـكــافــي لعقد
جلسات خاصة لبحث القوانين وليست جلسة
واحدة ،قبل فض دور االنعقاد الجاري ،لتعويض
م ــا ف ــات بـسـبــب االس ـت ـج ــواب ــات وش ـهــر رمـضــان
المبارك ،السيما أن التوجه بإقرار من  20إلى 25
ً
ً
قانونا متنوعا.
وبـ ـصـ ـفـ ـت ــه رئ ـ ـيـ ــس لـ ـجـ ـن ــة ش ـ ـ ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـيــم
والثقافة واإلرش ــاد البرلمانية ،كشف الرويعي
انــه لــدى اللجنة  ٤قــوانـيــن سيتم إدراج ـهــا على
ج ــدول أعـمــال المجلس مثل الـشـهــادات ،وادع ــاء
الصفة ،والجامعات الحكومية ،وتعديل قانوني
الـمـطـبــوعــات والـمــرئــي والـمـسـمــوع ،إضــافــة إلــى
بعض القوانين التي تتناول القضايا الخاصة
باإلعالم« ،إذ يفترض االنتهاء منها بأول أسبوع
ب ـعــد ال ـع ـي ــد ،ون ـن ـت ـظــر الـ ـ ــرأي ال ـح ـكــومــي بـشــأن
بعضها ،وستتم مناقشتها بالمجلس».
وأ عـلــن أن اللجنة التعليمية ،بصفتها لجنة
التحقيق في ملف الشهادة الـمــزورة ،انتهت من
الموضوع ،وتنتظر فقط أجوبة من الحكومة عن
بعض االسئلة واالستفسارات ،وستحيل تقريرها
فور وصولها ،وذلك خالل األيام القادمة ،قبل فض
دور االنعقاد الحالي.

فهد التركي

شدد مراقب مجلس االمة
نايف المرداس على ضرورة
ت ـعــويــض ال ـم ـج ـلــس لـلـفـتــرة
الـمــاضـيــة مــن دور االنـعـقــاد
الحالي الذي ظل بال انجازات
ملموسة خــال فـتــرة الشهر
ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة عـ ـل ــى عـ ـم ــر دور
االنعقاد الحالي.
وقــال المرداس ان الشعب
ينتظر الكثير مــن المجلس
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المتبقية والتي سيكون فيها
اك ـث ــر م ــن مـجـمــوعــة قــوانـيــن
مهمة اهمها اسعار البنزين
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء الـ ـت ــي ي ـج ــب ان
ت ـع ــود ك ـمــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه في
السابق.
واك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس امـ ـ ـ ــام
اس ـت ـح ـق ــاق م ـه ــم مـ ــن خ ــال
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى اقـ ـ ـ ــرار الـ ـع ــودة
ال سـعــار البنزين والكهرباء
الماضية خاصة مــع ارتفاع
اسعار النفط؛ لذلك البد على
المجلس ان يتخذ قراره على
هذا الصعيد.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـل ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوافـ ـ ــق ب ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
والمجلس على القوانين التي
ستطرح خالل الفترة المقبلة
قبل نهاية دور االنعقاد.
وقـ ـ ـ ــال ان عـ ـ ـ ــودة اسـ ـع ــار
الـ ـبـ ـن ــزي ــن وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ال ــى
عهدها السابق باتت مطلبا
م ـل ـح ــا يـ ـج ــب ان ي ـن ـج ــز مــن
خــال الـتــوافــق مــع الحكومة

نايف المرداس

والمجلس الفتا الى اننا نرفض
اي زيادات جديدة على الخدمات
او فرض رسوم او ضرائب خالل
هذه الفترة ،فالمواطن يئن من
ارت ـف ــاع االس ـع ــار وال يـمـكــن ان
تفرض عليه اي رســوم جديدة
تثقل كاهله.
واكد ان الظروف االقتصادية
للبلد متينة ومواتية ان يكون
هناك قرار بالعودة الى اسعار
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـب ـن ــزي ــن الـســابـقــة
فضال عن اننا لن نسمح بتفرد
الحكومة باتخاذ اي قرار جديد
يـ ـسـ ـم ــح لـ ـه ــا بـ ـ ــزيـ ـ ــادة اسـ ـع ــار
البنزين والكهرباء.
ورأى ان اال سـ ـتـ ـج ــواب حــق
دس ـتــوري لكل نــائــب بـشــرط ان
يكون مستحقا ،مشيرا الى انه
يـفـضــل مـنــاقـشــة ال ـنــائــب ال ــذي
يـمـلــك الـمـسـتـنــدات واالدل ـ ــة مع
الوزير المعني قبل استجوابه
بهدف حلحلة القضايا ومحاور

االستجواب واذا لم يستجب
يقوم باستجوابه.
وطالب المرداس الحكومة
ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــى االوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الخارجية والحيطة محذرا
مما سيحدث والعمل بخطة
طــوارئ وادارة ازمــات تجعل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد وال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن فــي
مأمن من حدوث ما ال يحمد
عقباه ،الفتا الى اننا كنواب
نــرفــض ال ـح ـلــول الـتــرقـيـعـيــة
والـتـفــاعــل مــع االزم ــات بــردة
فعل انما يجب ان يكون هناك
اس ـت ـعــدادات عملية وعلمية
جادة لالزمة الحاصلة بهدف
ان تكون البالد في منأى عن
اية اخطار.
وطالب بـضــرورة تكريس
ال ـج ـب ـهــة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـع ـمــل
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــم والـ ـ ــوحـ ـ ــدة
الوطنية المعروفة عن الشعب
الكويتي والمواقف السابقة
تشهد.
واك ــد ان الـمــواطــن مستاء
جـ ـ ــدا مـ ــن تـ ـ ـ ــردي الـ ـخ ــدم ــات
الصحية والتعليمية وبقاء
القضية االسكانية بال حلول
واقعية في وقت تعيش البالد
وضـعــا اقـتـصــاديــا جـيــدا مع
تصاعد اسعار النفط.

شعيب المويزري

فــي لفتة انسانية حرص
النائب شعيب المويزري على
تــو جـيــه ا لـتـهـنـئــة للمقيمين
عـلــى أرض ال ـكــويــت الطيبة
بلغاتهم ،ضمنها االيرانية
والصينية واالنكليزية.
وقال المويزري :يعيش في
الكويت  3ماليين وافد تركوا
أوطانهم وعائالتهم بحثا عن
مصدر رزق لهم ولعائالتهم،
وهــذه نعمة كبيرة أنعم بها
الله على الكويت ،فالشرفاء
لـ ــن يـ ـنـ ـس ــوا فـ ـض ــل ال ـك ــوي ــت
عـلـيـهــم ،وان ـطــاقــا م ــن مـبــدأ
األخوة في الدين واالنسانية
اس ـت ـع ـن ــت ب ـت ــرج ـم ــة غــوغــل
ل ـت ـه ـن ـئ ـت ـهــم بـ ـ ـ  8لـ ـغ ــات مــع
اح ـتــرامــي لـمــن ي ــرى غـيــر ما
أرى.
وج ــاء ف ــي ن ــص الــرســالــة:
ن ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــئ ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
ال ـم ـق ـي ـم ـيــن الـ ـش ــرف ــاء بـعـيــد
ال ـف ـط ــر ال ـس ـع ـي ــد ،وإن ك ــان
البعض مــن غير المسلمين
فهم إخوة لنا في االنسانية،
الكويت كانت وستبقى دولة
االنسانية والسالم والحياة
الكريمة للجميع.

«التشريعية» :ال لالنتقاص من حرية الصحافة
في تقرير وافقت خالله على إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب
●

محيي عامر

اح ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية
الـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس االمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـق ــري ــر
الخامس والتسعين للجنة عن
االق ـت ــراح بـقــانــون بـشــان تعديل
بـعــض اح ـك ــام ال ـقــانــون رق ــم ()3
لسنة  2006في شأن المطبوعات
والنشر.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ف ـ ـ ــي نــص
تقريرها عن هذا االقتراح المقدم
مـ ــن األعـ ـ ـض ـ ــاء :خ ــال ــد ال ـش ـطــي،
وراك ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـنـ ـص ــف ،ود .ع ـ ــودة
ال ــرويـ ـع ــي ،ومـ ـب ــارك ال ـحــريــص،
وأحمد الفضل إن رئيس المجلس
أح ـ ــال إل ـي ـهــا االق ـ ـتـ ــراح ب ـقــانــون
ال ـم ـش ــار ال ـي ــه ب ـت ــاري ــخ  7أبــريــل
الماضي لدراسته وتقديم تقرير
ب ـشــأنــه إل ــى ال ـم ـج ـلــس ،وع ـقــدت
ً
اللجنة لـهــذا ال ـغــرض اجتماعا
بتاريخ  13مايو الماضي.
وأضـ ــافـ ــت أن ه ـ ــذا االقـ ـت ــراح
بقانون تضمن استبدال نصوص
المواد ( ،7البند  3من المادة ،21
 )26واضافة بنود رقم (،12 ،11

اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
 )13الى المادة ( )21من القانون
رقم ( )3لسنة  2006المشار اليه
وذلك على النحو التالي:

االستبدال
 م ـ ـ ــادة ( :)7ال ـ ـغـ ــاء ال ــرق ــاب ــةالمسبقة على الكتب المستوردة،
وجعل المستورد هو المسؤول
ف ــي حــالــة مـخــالـفــة اي حـكــم من
اح ـ ـك ـ ــام ق ـ ــان ـ ــون الـ ـمـ ـطـ ـب ــوع ــات
والنشر.
 -البند  3من المادة ( :)21حظر

ما من شأنه خدش اآلداب العامة
بما يحرض بشكل مباشر على
ارتكاب افعال الفجور.
 المادة ( :)26تخفيض مقدارالـغــرامــة لمخالفة احـكــام الفصل
االول مــن الـقــانــون ،بحيث ال تقل
ع ــن  300ديـ ـن ــار ،وإلـ ـغ ــاء ع ـبــارة
«وذلك مع عدم االخالل بأي عقوبة
اشد ينص عليها قانون آخر».

البنود المضافة الى المادة ()21
 -البند ( :)11حظر التحريض

الشطي يسأل العفاسي عن رؤية الهالل
وجه النائب خالد الشطي ســؤاال برلمانيا الى
وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة فهد
الـعـفــاســي ق ــال فــي مـقــدمـتــه :نـظــرا للغط الحاصل
ً
والمتكرر سنويا في ثبوت رؤية هالل شهر شوال
وما له من تداعيات في تحديد عيد الفطر السعيد،
ً
َّ
ونـ ـظ ــرا ل ـمــا أش ـ ــار إل ـي ــه وأك ـ ـ ــده م ـع ـظــم الـفـلـكـيـيــن
المتخصصين مــن عــدم إمكانية رؤي ــة الـهــال بل
استحالة رؤيته في يوم االثنين الموافق 3/6/2019
وباإلشارة لما تــردد خالل هذا العام في اللقاءات
والـبــرامــج التلفزيونية مــن وج ــود بـحــوث علمية
تشكك في صحة ادعاءات الرؤية الشرعية لتحديد
بداية شهر رمضان المبارك والعيد طوال السنوات

الـمــاضـيــة ،وه ــذا مما قــد يتسبب فــي وهــن للدين
واالستخفاف به حين يتعارض وبشكل مباشر مع
العلم الذي يجزم باستحالة رؤية الهالل.
وعـلــى ض ــوء مــا سـبــق طـلــب اجــابـتــه عــن االت ــي:
على م ــاذا تبني هيئة الــرؤيــة الشرعية رأيـهــا في
ثـبــوت رؤي ــة ال ـهــال؟ وهــل هـنــاك مــن تـقـ َّـدم لــإدالء
بشهادته بــرؤيــة الـهــال فــي دولــة الكويت؟ وطلب
تزويده بقائمة تحتوي على اسماء من شهد برؤية
هــال شهر رمـضــان وهــال العيد خــال السنوات
الخمس الماضية ،وهل تتم االستعانة بآراء الخبراء
الفلكيين لتحديد موقع الهالل ومدى إمكانية الرؤية
الشرعية لتحديد بداية الشهر الكريم ونهايته؟

على مخالفة القوانين وارتـكــاب
الجرائم ولو لم تقع جريمة.
 البند ( :)12حظر اثارة الفتنالطائفية او القبلية او العنصرية
والـتـحــريــض عـلــى اع ـمــال العنف
لهذا الغرض.
 الـبـنــد ( :)13ن ــص عـلــى عــدموجــود جريمة اذا اذيــع بحث في
دين او مذهب ديني ،في محاضرة
او مقال او كتاب علمي او فكري،
بــأس ـلــوب هـ ــادئ م ـتــزن خ ــال من
االلفاظ المثيرة.
وأشارت اللجنة الى ان االقتراح
ب ـ ـقـ ــانـ ــون ي ـ ـهـ ــدف ح ـس ـب ـم ــا ورد
بمذكرته االيضاحية الى تحديث
وتـعــديــل ال ـقــانــون رق ــم ( )3لسنة
 2006في شان المطبوعات والنشر
ل ـي ـص ـبــح اكـ ـث ــر مـ ــاء مـ ــة ل ـل ــواق ــع
وتـطــويــره بما يـجــاري الحريات
المكفولة ويحقق مــا نــص عليه
الدستور في المادة ( )37منه.
وتابعت اللجنة ،في تقريرها،
أنـهــا رأت بعد البحث والــدراســة
ان االق ـتــراح بقانون المشار اليه
ال تشوبه شبهة مخالفة احكام
الـ ــدس ـ ـتـ ــور وان ف ـ ـكـ ــرة ال ـت ــدخ ــل
الـتـشــريـعــي لـضـمــان حــريــة أكـبــر
للصحافة فكرة نبيلة ومطلوبة
ن ــص عـلـيـهــا الــدس ـتــور الـكــويـتــي
في المادة ( )37منه عندما يقول
إن «ح ــري ــة الـصـحــافــة والـطـبــاعــة

وال ـن ـشــر مـكـفــولــة وف ـقــا لـلـشــروط
واالوضاع التي يبينها القانون»،
مبينة أن ــه إذا ك ــان الــدس ـتــور قد
عهد إلى المشروع العادي مسألة
تنظيم حرية الصحافة والطباعة
والـ ـنـ ـش ــر فـ ــذلـ ــك ال ي ـع ـط ـي ــه حــق
االنتقاص منها على نحو يقيد
حرية الصحافة والنشر المكفولة
ً
دستوريا.
وقـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ـعــض
ال ـمــاح ـظــات الـقــانــونـيــة وأخ ــرى
مـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ـض ـ ـبـ ــط الـ ـصـ ـي ــاغ ــة
التشريعية ،تتمثل في :
 تـعــديــل الــديـبــاجــة بــاالشــارةالــى القانون رقــم ( )3لسنة 2006
واضافة «المعدل بالقانون رقم ()4
لسنة .»2016
 ان يـكــون محل اضــافــة البند( )13المشار اليه مادة جديدة برقم
ً
( 21مكررا) لضبط الصياغة ،وذلك
ان المادة ( )21تبدأ بعبارة «يحظر
كل ما من شأنه» والبند ( )13ينص
على عدم اعتبار فعل ما جريمة.
 ت ـع ــدي ــل ال ـخ ـط ــأ ال ـ ـ ـ ــوارد فــيالمادة ( )26وصحتها (الحاالت)
وليس (الحالت).
 ورد تعارض بين نص المادة( )26والمذكرة االيضاحية حيث
ورد فيها حد اعلى للغرامة (بأال
تجاوز الخمسمئة دينار) بينما
لم يرد هذا الحد في المادة ذاتها،
لذلك تطلب ان ينقل هذا التحديد
إلى صدر المادة.
وف ـ ــي خـ ـت ــام ت ـق ــري ــره ــا قــالــت
اللجنة إنها انتهت بعد المناقشة
وتبادل االراء الى الموافقة على
االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون بــإج ـمــاع اراء
ال ـح ــاض ــري ــن م ــن اع ـضــائ ـهــا مع
االخـ ـ ــذ ب ــال ـم ــاح ـظ ــات ال ـســال ـفــة
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ،م ـض ـي ـف ــة أن ـ ـهـ ــا ت ـق ــدم
تـقــريــرهــا ال ــى الـمـجـلــس الـمــوقــر
التخاذ ما يراه مناسبا في ضوء
م ــا تـقـضــي ب ــه الـ ـم ــادة ( )98من
الالئحة الداخلية.

5
الفداغي لـ ةديرجلا :.استعداداتنا أنهت زحام المسافرين بالمطار
ةديرجلا
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محليات

أكد انطالق رحالت «الكويتية» إلى نيويورك من  T4منتصف الشهر الجاري
وتتعلق بالصيانة والتسهيالت ،الفتا إلى أن المتدربين حصلوا
السنوي ،إن العقد الموقع مع المشغل ًالكوري عبر شركة
أكد مدير اإلدارة الهندسية باإلدارة العامة للطيران المدني
رئيس لجنة تشغيل مبنى الركاب المساند  T4م .صالح الفداغي مطار انشيون الدولي كان يتضمن شرطا هو تدريب الشباب على شهادات رسمية باجتيازً تلك الدورة ،وسيتم استكمال
خطة التدريب والدورات تباعا بعدة مواضيع مختلفة متعلقة
أن ًتجربة إسناد تشغيل المبنى لمشغل عالمي كانت مثمرة
الكويتيين ونقل الخبرات إليهم في إدارة المطارات يشمل
جدا ،ويكفي القول إن المواقع االستثمارية ًالتي تم افتتاح جزء المعينين بالطيران المدني والمعينين بشركة إنشيون ،كما
بإدارة المطارات.
ً
منها ،ويتبقى  4مزايدات سيتم طرحها تباعا ،حققت إيرادات يتضمن العقد تعيين  10في المئة من إجمالي موظفي الشركة وذكر أن المبنى يعمل اآلن بكل طاقته ،متوقعا أن يبدأ
من الكويتيين داخل المبنى لتشغيل المطار.
تسيير الرحالت المباشرة منه إلى نيويورك منتصف
تبلغ نحو  45مليون دينار ومن المتوقع الوصول إلى تغطية
ّ
وبين أنه تم االنتهاء ،منذ أسبوع ،من الدورة األولى لتدريب
الشهر الجاري وذلك بعد ترتيبات معينة مع
تكلفة بناء المبنى.
وقال الفداغي ،في جولة خاصة مع «الجريدة» بمطار الكويت موظفي الطيران المدني وموظفي شركة انشيون مشغل
الخطوط الجوية الكويتية ووزارة الداخلية ...وفيما
مبنى  ،T4والتي عقدت في كوريا ،وهي دورة إدارة المطارات يلي التفاصيل:
الدولي للوقوف على استعدادات موسم الصيف والسفر
صالح الفداغي (تصوير عوض التعمري)

يوسف العبدالله

فرق مساندة
للتعامل
مع الزيادة
المتوقعة
لحركة
المسافرين
خالل موسم
السفر

افتتاح قاعة
خاصة لركاب
الترانزيت
في  T4تتسع
لنحو 100
مسافر

• جنيتم فــي الـفـتــرة األخـيــرة
ثـ ـم ــار سـ ـن ــوات م ــن ال ـع ـم ــل عـلــى
تطوير المرفق الحكومي األهم في
الدولة «مطار الكويت الــدولــي»...
فكيف تمكنتم من معالجة أزمة
الزحام التي كان الجميع يعاني
بسببها؟
م ـنــذ ت ـب ـنــت ال ـك ــوي ــت سـيــاســة
األج ــواء المفتوحة ،ب ــدأت حركة
ً
السفر تــزداد سنويا في المطار،
مــن  3إلــى  10فــي الـمـئــة سنويا،
و لـ ـمـ ـسـ ـن ــا ف ـ ــي اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
لـلـطـيــران ال ـمــدنــي األث ــر السلبي
لتلك الزيادة على جودة الخدمات
الـمـقــدمــة ف ــي مـبـنــى ال ــرك ــاب ،T1
ً
ال ـ ــذي ك ــان م ـص ـم ـمــا السـتـيـعــاب
ً
 4.5ماليين راكــب ُسنويا ،وبعد
ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي أدخـ ـل ــت عليه
أصـبــح يستوعب 7مــايـيــن ،لكن
الرقم الفعلي الذي كان يستقبله
ً
المبنى وصل إلى  13مليونا راكب
سنويا ،بما يعني ضعف طاقته
االستيعابية ،وبدأت تلك الزيادة
ً
تؤثر سلبا على جودة الخدمات
المقدمة فــي المبنى ،وامـتــد ذلك
التأثير حتى وصــل إلــى مواقف
ال ـس ـيــارات والـ ـش ــوارع المحيطة
بــال ـم ـطــار ،وك ــاون ـت ــرات الـخــدمــة،
إلــى جانب التأثير على مواعيد
الرحالت.
ول ـعــاج ه ــذه المشكلة ارت ــأت
«ادارة الطيران المدني» أن تدشن
م ـ ـش ـ ــروع مـ ـبـ ـن ــى  ،T2و ب ـس ـب ــب
تأخر طرح هذا المشروع ،عملت
اإلدارة على إنشاء مبنى مساند
ُيـســاهــم فــي تخفيف الــزحــام عن
الـمـبـنــى الــرئـيـســي ،ويـســاعــد في
استيعاب التزايد في الحركة إلى
حين االنتهاء من مبنى  ،T2ومن
ه ـنــا جـ ــاءت ف ـك ــرة إن ـش ــاء ُمبنى
الــركــاب المساند  T4ال ــذي أنجز
ف ــي وق ــت ق ـيــاســي ث ــم اف ـت ـتــح في
وق ــت قـيــاســي أي ـض ــا ،وكـ ــان ذلــك
ً
ً
يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى
«الطيران المدني» ،وبالفعل بدأنا
أول رحـلــة تشغيل فــي أغسطس
ال ـم ــاض ــي ،وت ــم تـشـغـيــل المبنى
بـكــامــل طــاقـتــه االسـتـيـعــابـيــة في
ً
يناير  ،2019وهو ما يمثل وقتا
ً
قـيــاسـيــا لمثل ه ــذه الـنــوعـيــة من
ً
المشاريع ،وحاليا يعمل مبنى T4
بكل طاقته ،ما عدا رحالت اإلقالع
إلى نيويورك ،إذ تصل الرحالت
القادمة مــن أميركا إلــى المبنى،
أما اإلقــاع فيتم من خالل مبنى
 ،T1حتى اآلن.

تجاوز الزحام

تجديد
«الكويتية»
ألسطولها
والتزامها
بمواعيد
الرحالت رفعا
مستوى أدائها

• ه ـ ــل ن ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـق ـ ــول إن
«ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي» ق ـضــت على
زحام المسافرين؟
ن ـ ـ ـعـ ـ ــم ،ف ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
ال ـكــوي ـت ـيــة خ ـف ـفــت ن ـح ــو  45فــي
الـمـئــة مــن الـحــركــة فــي مبنى T1
بانتقالها إلى مبنى الركاب ،T4
وخ ـف ـفــت «طـ ـي ــران ال ـج ــزي ــرة» من
 13إلــى  15في المئة من الحركة
بانتقالها للمبنى الـخــاص بها،
ل ـي ـك ــون ن ـس ـبــة ت ـخ ـف ـيــف ال ــزح ــام
نحو أكثر من نصف الحركة التي
كانت في المبنى الرئيسي ،ومن
هنا سيالحظ المسافرون اريحية
كبيرة في .T1
وأص ـبــح اإلق ـبــال ال ـيــوم كبيرا

وما يتبقى فقط هو أمور إدارية
وانتقالية وتوزيع الرحالت.

التشييك المبكر

ً
الفداغي مستعرضا خدمة التشييك الذاتي للمسافرين للزميل يوسف العبدالله
عـ ـل ــى م ـب ـن ــى  T4بـ ـع ــد تـحـسـيــن
«ال ـكــوي ـت ـيــة» ألس ـط ــول طـيــرانـهــا
وتوفير خدمات كبيرة للمسافرين
وااللـ ـت ــزام الـكـبـيــر بــدقــة مــواعـيــد
الرحالت ،ويمكن القول إننا نسير
ب ــات ـج ــاه تـحـقـيــق ال ـش ـع ــار ال ــذي
رفعته ادارة الطيران المدني وهو
صيف بال زحمة.
وأح ــب أن أن ــوه إل ــى ان مـطــار
الـكــويــت الــدولــي تــوجــد فـيــه عــدة
مـ ـنـ ـظ ــوم ــات ك ـه ــروم ـي ـكــان ـي ـك ـيــة
تـعـمــل لـتــوفـيــر جـمـيــع الـخــدمــات
لمطار الكويت الــدولــي ومبانيه
ك ــال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء والـتـكـيـيــف
واالجـهــزة االمنية و»سـيــور» نقل
األم ـت ـع ــة وجـ ـس ــور ن ـق ــل ال ــرك ــاب
ومـ ـنـ ـظ ــوم ــات إرشـ ـ ـ ـ ــاد وهـ ـب ــوط
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــذه
منظومات تحتوي على أجهزة
ومـعــدات تعمل  24ســاعــة  7أيــام
ف ــي االسـ ـب ــوع ب ـش ـكــل م ـتــواصــل،
وال نستبعد ح ــدوث اي خلل أو
عطل مفاجئ في إحداها ،وممكن
أن ت ـس ـبــب ب ـعــض ال ـتــأث ـيــر على
ح ــرك ــة الـ ـطـ ـي ــران وال ـم ـس ــاف ــري ــن،
ً
لكننا أعددنا خططا للتعامل مع
مثل هذه األمور وموسم الصيف
عـ ـم ــوم ــا ،وم ـن ـه ــا خ ـط ــة اإلدارة
الـهـنــدسـيــة ال ـخــاصــة بالصيانة
الــوقــائ ـيــة ع ـلــى جـمـيــع األج ـه ــزة
والمعدات والمنظومات لضمان
استمرار عملها ولتفادي األعطال
الـمـفــاجـئــة ق ــدر اإلم ـك ــان ،وهـنــاك
فريق فني موجود طوال األسبوع
عـلــى م ــدار  24ســاعــة ف ــي جميع
مباني المطار للتعامل مع مثل
هذه األعطال.

الرحالت إلى نيويورك
• متى سيتم تشغيل رحــات
اإلق ــاع إلــى نـيــويــورك مــن مبنى
T4؟
م ـن ـت ـص ــف الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري،
ً
إذ انـتـهـيـنــا حــال ـيــا م ــن األع ـمــال
اإلن ـشــائ ـيــة ،ووضـ ــع آل ـيــة الـعـمــل
التي تم فحصها من جانب إدارة
أمن النقل األميركية والبريطانية،
ون ـن ـت ـظــر ف ـقــط ب ـعــد ال ـتــرت ـي ـبــات
مــع الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية،
ووزارة الداخلية.
• ح ــدث ـن ــا عـ ــن ال ـت ـح ـس ـي ـنــات
وال ـت ـج ـه ـيــزات األم ـن ـيــة الـخــاصــة
بالمبنى؟
ج ـم ـي ـع ـن ــا ي ـع ـل ــم أن ـ ـ ــه قـ ـب ــل 3
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا ت ـ ـ ــم إي ـ ـقـ ــاف
الــرحــات الـمـبــاشــرة مــن الكويت
إلـ ـ ــى ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،ب ـس ـب ــب بـعــض
المالحظات األمنية التي سجلتها

األعداد السنوية بمباني المطار
•  T1كان يستقبل  13مليون راكب.
•  T4مصمم الستقبال  4.5ماليين راكب ونتوقع
وصول العدد إلى  6ماليين.
• الزيادة السنوية من  5إلى  7في المئة.
إدارة أمــن النقل األميركية ،TSA
ومنذ ذلك الحين شكلت «الطيران
ً
ال ـم ــدن ــي» فــري ـقــا بــالـتـنـسـيــق مع
وزارة الداخلية ،وإدارة الجمارك،
وال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
وجميع الجهات المعنية إلنجاز
الـمـتـطـلـبــات األم ـن ـيــة ،ومـعــالـجــة
تلك المالحظات ،حتى تتم عودة
تسيير الــرحــات الـمـبــاشــرة إلــى
الواليات المتحدة.
وبــال ـف ـعــل ت ـمــت مـعــالـجــة تلك
المالحظات التي كانت تتمحور
ح ـ ــول ِق ـ ــدم ال ـم ـب ـن ــى ،وص ـعــوبــة
الـتـحـكــم األم ـنــي فـيــه ،وف ــي أثـنــاء
تنفيذ هذه المالحظات تم اعتماد
م ـب ـن ــى ال ـ ــرك ـ ــاب  T4وم ـطــاب ـق ـتــه
ل ـل ـم ـع ــاي ـي ــر األم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة،
ولـكـنـنــا أص ــررن ــا عـلــى استكمال
المتطلبات األ مـنـيــة فــي المبنى
الرئيسي  ،T1وتسيير الرحالت
الـمـبــاشــرة ألمـيــركــا مـنــه ،لتأكيد
أن جميع مباني الــركــاب بمطار
الكويت الدولي مستوفية لشروط
األمن الدولية ،وهذا ما تم فعليا،
وحــال ـيــا تـسـيــر رح ـلــة ن ـيــويــورك
مباشرة من مبنى الركاب .T1
أمـ ــا ب ـم ـب ـنــى الـ ــركـ ــاب  T4فـتــم
الـتـنـسـيــق م ــع ث ــاث ج ـهــات هــي:
«الداخلية» ،و«الخطوط الكويتية»
بصفتها المعنية بتلك الرحالت،
والـ ـمـ ـشـ ـغ ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري ل ـل ـم ـب ـنــى،
م ــؤس ـس ــة انـ ـشـ ـي ــون ،ب ــاع ـت ـب ــاره
م ــدي ــر ذلـ ــك ال ـم ـب ـن ــى ،واع ـت ـم ــدت
اإلدارة األميركية تلك اإلجراءات،

نتوقع تغطية
استثمارات
المبنى
الجديد
لتكلفته
بعد طرح
المزايدات
المتبقية

إطالق
«التشييك
المبكر» قبل
السفر بيوم
بجوار مواقف
السيارات
خالل األشهر
المقبلة

وزير الخدمات :تسهيل اإلجراءات
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد الــروضــان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين فــي مطار
الكويت الدولي ،واالرتقاء بها ،وتسهيل إجراءات السفر.
وأشــارت ال ــوزارة ،في بيان صحافي ،أمــس ،بمناسبة زيــارة
تفقدية قام بها الروضان للمطار شملت مبنيي الركاب  1و،4
للوقوف على استعدادات القطاعات التشغيلية خالل عطلة عيد
الفطر وموسم الصيف ،إلى األهمية البالغة التي توليها الدولة
لقطاع الطيران المدني.

حافالت داخل
مواقف السيارات
أعـلــن الـفــداغــي أنــه سيتم
خالل الفترة المقبلة توفير
ح ـ ـ ــاف ـ ـ ــات داخ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ــواقـ ــف
السيارات لنقل المسافرين،
إلى جانب سيارات الغولف
الموجودة حاليا.

جانب من حركة المسافرين في المطار أمس

تدريب الشباب

«إيكاو» ّ
تقيم المطار بـنسبة عالية

قال الفداغي خالل اللقاء إن العقد الموقع مع المشغل الكوري لمبنى  ،T4مؤسسة إنشيون
ً
الكورية ،كان يتضمن شرطا هو تدريب الشباب الكويتيين ونقل الخبرات إليهم في إدارة
المطار ،كما يتضمن تعيين نسبة  10في المئة من الكويتيين داخل المبنى لتشغيل المطار،
كما خصصنا مبلغا ماليا لتدريب شبابنا ،وهو ما سيكون له مردود بعد سنوات قليلة
سيتمثل في قدرة هؤالء الشباب الوطنيين على إدارة المطار بمستوى عال من الخدمة.
وتم االنتهاء من أسبوع من الدورة األولى لتدريب موظفي الطيران المدني والموظفين
الكويتيين بشركة إنشيون المشغل التي عقدت في كوريا ،وهي دورة إدارة المطارات –
صيانة وتسهيالت ،-وحصل المتدربون على شهادات رسمية باجتياز تلك الدورة ،وسيتم
استكمال تلك الدورات تباعا.

بـســؤال الفداغي عــن نتائج زي ــارة منظمة اإليـكــاو التي تمت فــي مــارس
الـمــاضــي ،قــال إنـهــا تتم بشكل دوري عبر التنسيق بين المنظمة وإدارة
الطيران المدني ،وتهدف إلى التشييك على المطار من جميع النواحي؛ سواء
األمن أو السالمة أو اإلجــراء ات ،بهدف إعطاء تقييم سنوي يتم من خالله
تجديد أو منح المطار رخصة دولية.
وأضاف :حصلنا على درجة تقييم عالية أكثر من المتوقع ،وهي من النسب
األعلى في مطارات المنطقة ،موجها شكره لجميع الجهات العاملة بمطار
الكويت كــوزارة الداخلية والصحة و»الكويتية» والجمارك وشركات األمن
الخاصة و»اإلطفاء» على التعاون في الوصول إلى هذه النسبة.

• ماذا عن التحسينات األخرى
التي قمتم بها داخل المبنى؟
ب ــال ـت ـن ــاغ ــم مـ ــع فـ ـك ــرة إنـ ـش ــاء
مبنى ّ ،T4
وج ــه رئـيــس الـطـيــران
ا لـمــد نــي الشيخ سلمان الحمود
بتشكيل فريق دا ئــم ُيطلق عليه
فــريــق الـتـحـسـيـنــات ،وه ــو مكون
م ــن أغ ـل ــب اإلدارات ال ـم ــوج ــودة
في «الطيران المدني» وله عالقة
م ـبــاشــرة واح ـت ـكــاك م ــع ال ــرك ــاب،
وتـتـمـثــل مـهـمــة ه ــذا ال ـفــريــق في
دراسة مباني المطار كله ،ووضع
الـتـحـسـيـنــات الـتــي يـمـكــن الـقـيــام
بها لتخفيف الــزحــام ومساعدة
ال ـ ــرك ـ ــاب ،وم ـ ــن ث ـ ــم رف ـ ــع ج ـ ــودة
الخدمات المقدمة لهم ،وبالفعل
تم إنجاز خطوات جيدة في هذا
ال ـص ــدد ،فـقــد تـمــت زيـ ــادة أع ــداد
الكاونترات الخاصة بالمغادرة
فــي  T1مــن  10كونترات إلــى ،20
وفــي صــالــة الــوصــول كــذلــك ،وتم
رفـ ــع عـ ــدد األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة في
م ـن ـط ـقــة ال ـت ـف ـت ـيــش م ــن  4إلـ ــى 9
أجهزة ،وأنشأنا قاعتين كبيرتين
للترانزيت والفيزا ،وزيادة مقاعد
الـمـســافــريــن فــي الـمـطــار ،كـمــا تم
نقل األجـهــزة األمنية في منطقة
ق ـبــول األم ـت ـعــة ومـنـطـقــة جـمــارك
«ال ـ ـق ـ ــادم ـ ــون» مـ ــن داخـ ـ ــل مـبـنــى
الركاب الى خارجه ،وتوفير خدمة
توصيل الحقائب للمنازل مقابل
رسوم رمزية.
ومازالت اللجنة تدرس إدخال
بعض التحسينات على المطار
في المستقبل القريب ،وستكون
خـ ــاصـ ــة ب ـ ـمـ ــواقـ ــف الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات،
واس ـت ـحــداث قــاعــات كـبـيــرة ،إلــى
جانب البوابة اإللكترونية التي
س ـت ـســاعــد ال ـم ـس ــاف ــري ــن كـثـيــري
ال ـ ـس ـ ـفـ ــر ،حـ ـي ــث سـ ـتـ ـق ــوم وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عـ ــن ه ــذا
المشروع بتوفير بطاقة سفر لهم
مدون عليها بياناتهم ،وبإمكانهم
تـمــريــر تـلــك الـبـطــاقــة مــن الـبــوابــة
اإللكترونية دون الحاجة إلى ختم
ً
الجواز ،وهي خدمة مطبقة حاليا

فــي م ـط ــارات أخـ ــرى ،ونـتــوقــع أن
يتم ذلك قبل نهاية العام ،على أن
تطبق في مبنيي  T1و.T4
ومــن ضمن التحسينات التي
س ـتــدخــل ع ـلــى مـبـنــى  T4خــدمــة
التشييك المبكر ،أي قبل السفر
ب ـ ـيـ ــوم أو ي ــومـ ـي ــن فـ ــي ال ـم ـب ـنــى
ال ـم ــاص ــق ل ـم ــواق ــف ال ـس ـي ــارات،
ً
قبل دخول المبنى أساسا ،ونحن
ن ـع ـمــل ح ــال ـي ــا ع ـل ــى إنـ ـش ــاء تـلــك
المنطقة بعد تحديدها بالتنسيق
مــع «الـكــويـتـيــة»وشــركــة انشيون
مشغل الـمـبـنــى ،ونـتــوقــع أن يتم
ذلك خالل األشهر القادمة.
ومـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــات الـ ـت ــي
سيشهدها المبنى كذلك افتتاح
المواقع التجارية واالستثمارية،
إذ ت ــم اف ـت ـتــاح ًالـمـبـنــى ف ــي وقــت
قـيــا ســي ،تلبية للرغبة السامية
لـ ـسـ ـم ــو أمـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وبـ ـ ـ ــدأت
الخدمات ّ
تفعل فيه تدريجيا ،إذ
ب ــدأت الـبـنــوك وال ـصــرافــة تدشن
خ ــدم ــاتـ ـه ــا وب ـ ـعـ ــض أج ـ ـ ـ ــزاء مــن
السوق الحرة وبعض المقاهي،
ومن المتوقع بنهاية شهر يونيو
الـمـقـبــل أن ــه سيتم افـتـتــاح أغلب
المواقع التجارية ،وسنرى مبنى
 T4بصورته الحقيقية.
• ت ــداول ــت م ــواق ــع ال ـتــواصــل
ً
أخ ـي ــرا رف ــع س ـعــر ت ــذك ــرة دخ ــول
مواقف انتظار السيارات في T4
ً
إل ــى نـصــف دي ـن ــار بـ ــدال م ــن ربــع
دينار ...ما تعليقكم؟
مــا تــداول ـتــه مــواقــع الـتــواصــل
أخ ـيــرا هــو ارت ـف ــاع سـعــر انـتـظــار
الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي م ــواق ــف ان ـت ـظــار
المدى القصير إذ يترك المسافر
سيارته يوما أو اثنين أو ثالثة
في تلك المواقف ثم يعود ليفاجأ
ب ـ ــأن ع ـل ـيــه أن ي ــدف ــع م ـب ـل ـغــا قــد
ً
ي ـنــاهــز  50ديـ ـن ــارا نـظـيــر خــدمــة
انتظار سيارته في مواقف اصال
خـصـصــت ل ـل ـمــدى الـقـصـيــر رغــم
وجــود مواقف لالنتظار الطويل
بتسعيرة اقل جدا.
• بــالـحــديــث عــن الـتــرانــزيــت...
كيف استعددتم له؟
 الخطوط الكويتية تستقبلركاب الترانزيت من البوابة ،وإذا
كان االنتقال سيتم إلى رحلة على
«الكويتية» نفسها فــإن المسافر

سـيـســافــر مــن نـفــس الـمـبـنــى ،امــا
إذا االنتقال سيتم من خالل رحلة
طيران أخــرى ،فبإمكان المسافر
االن ـت ـقــال مــن داخ ــل الـمـطــار عبر
س ــاح ــة ال ـت ـف ـت ـيــش ثـ ــم االن ـت ـق ــال
بــال ـبــاص الـمـخـصــص ف ــي مبنى
 ،T1أما إذا كان المسافر سينتقل
من مبنى لمبنى فهناك باصات
مجانية لتنفيذ تلك الخدمة.
وهناك خطة كاملة بالتعاون
مـ ــع «الـ ــداخـ ـلـ ـيـ ــة» و»ال ـك ــوي ـت ـي ــة»
وباقي خطوط الطيران للتعامل
مــع الـتــرانــزيــت ال ــذي يحتاج إلى
قــاعــات انـتـظــار وأج ـهــزة تفتيش
وآ لـيــة معينة لالنتقال بحيث ال
يتم إربــاك الحركة داخــل المطار،
وفي  T1أنشأنا قاعة للترانزيت
ب ـه ــا ج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات ل ـت ـفــادي
إرباك الحركة.
وف ــي مـبـنــى  T4افـتـتـحـنــا قبل
 3أش ـه ــر ق ــاع ــة خ ــاص ــة ل ـلــركــاب
ال ـ ـتـ ــرانـ ــزيـ ــت تـ ـس ــع ل ـن ـح ــو 100
راك ــب .وهـنــا يجب أال نغفل دور
مؤسسة «إنشيون» التي تعد هذه
الخطط بالتنسيق مع «الداخلية»،
والـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
وتراقبها «الطيران المدني».
• كيف ّ
تقيمون تجربة المشغل
العالمي «إنشيون»؟
 تجربة مثمرة ج ــدا ،ويكفيال ـقــول إن الـمــواقــع االسـتـثـمــاريــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم افـ ـتـ ـت ــاح ج ـ ــزء م ـن ـهــا،
وي ـت ـب ـقــى أرب ـ ــع مـ ــزايـ ــدات سـيـتــم
طــرحـهــا ت ـبــاعــا ،حـقـقــت إيـ ــرادات
تبلغ نحو  45مليون دينار ،ومن
المتوقع تغطية تكلفة بناء مبنى
 .T4وكذلك بدأنا ببرنامج تدريب
ونقل الخبرات للشباب الكويتيين
مــن خ ــال عـقــد الـمـشـغــل ،وأيـضــا
تـشـغـيــل الـمـبـنــى بـمـسـتــوى عــال
من الخدمات.
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االستعمار العربي
واإلسالمي!

جان إريك سوجستاد*

التوقف عن استخدام الفحم في اليابان
بـ ـع ــد ت ـخ ـل ــي اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــور أك ـي ـه ـي ـت ــو عــن
منصبه ،أعلنت اليابان اسما جديدا لعصرها
اإلمبراطوري الجديد ،حيث أطلقت عليه اسم
ري ــوا «االن ـس ـجــام ال ـجـم ـيــل» ،لـكــن عـصــر ريــوا
لن يتوافق مع اسمه إال إذا اتبعت الحكومة
اليابانية نـمــوذج شــركــات الـطــاقــة فــي البالد
والمستثمرين في قطاع الطاقة لديها ،وبدأت
بالتخلي عــن الـفـحــم ،والـتـحــول إل ــى مـصــادر
الطاقة المتجددة.
إن االختيار بين االستمرار في إهدار رأس
ا لـمــال على الفحم المدمر للبيئة فــي العقود
المقبلة والدخول في حقبة جديدة من الطاقة
النظيفة التي تستغل إمكانات اليابان الهائلة
فــي مـجــال الـطــاقــة الشمسية وطــاقــة الــريــاح،
ليس خيارا منطقيا .لقد تبين مــرارا وتكرارا
أن تقنيات جمع الكربون وتخزينه بعيدة كل
البعد عن توفير طاقة الفحم «النظيفة» ،وحتى
مع وجود مصانع الفحم ذات الكفاءة العالية،
سنتجاوز أه ــداف انـبـعــاثــات غ ــازات الدفيئة
المتفق عليها دوليا ،والتي لها عواقب وخيمة
على الكوكب ورفاهية اإلنسان.
وم ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـ ــواص ـ ــل ج ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـض ـغ ــط
اليابانية القوية المرتبطة باتحاد األ عـمــال
الياباني «كيدانرين» الكفاح من أجل استخدام
الفحم ،ويبدو أن الحكومة اليابانية تخضع
لهذه الضغوط :فهي حاليا الــدولــة الوحيدة
في مجموعة السبع التي تواصل زيادة توليد
الطاقة التي تعمل بالفحم ،واعتبارا من عام
 ،2017كــانــت ال ـب ــاد تـخـطــط لـبـنــاء نـحــو 45
محطة جديدة تعمل بالفحم ،باإلضافة إلى
ذلك ،تعد اليابان ،إلى جانب الصين وكوريا
الجنوبية ،واحدة من أكبر الداعمين الماليين
لمشاريع الفحم في الخارج.
ولكن على الرغم من أن الحكومة اليابانية
تــوا صــل التخطيط لمستقبل الفحم وتشعر
بالحرج من األساطير حــول الفحم النظيف،
ف ـ ــإن م ـس ـت ـث ـمــري الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي ه ــذا
البلد يرفضون الفحم بشدة .قامت الشركات

العمالقة مثل «ميتسوي أند كو» و»سوجيتز»
بمبادرة أولية :في عام  ،2016عملت على الحد
مــن استثماراتها الـجــديــدة فــي الـفـحــم ،نظرا
الع ـت ـب ــارات اس ـتــدامــة األع ـم ــال طــويـلــة األج ــل
والمخاوف البيئية ،وفي اآلونة األخيرة أعلنت
شركة «سوجيتز» خططا للخروج الكامل من
مشاريع الفحم.
وفقا لمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل
المالي ،فقد اكتسب هذا التحول عن استخدام
الـفـحــم دعـمــا كـبـيــرا ال ـعــام الـمــاضــي ،فأعلنت
ث ــاث مــن أك ـبــر شــركــات الـتــأمـيــن الـيــابــانـيــة–
نـيـبــون الي ــف ومـيـجــي وم ــاس ــودا الي ــف -أنها
ل ــم ت ـعــد تـكـتــب س ـي ــاس ــات ل ـم ـشــاريــع الـفـحــم،
وأص ـبــح بـنــك ســومـيـتــومــو مـيـتـســوي ترست
أول بنك ياباني يوقف إقراض مصانع الفحم
الجديدة في أي مكان في العالم ،في حين أن
البنوك الكبرى األخرى فرضت قيودا جديدة
على هذا التمويل ،وفي ديسمبر قامت شركة
ميتسوبيشي ا لـيــا بــا نـيــة بـبـيــع حصتها في
منجمين أسـتــرالـيـيــن لـلـفـحــم ،وامـتـنـعــت عن
استخدام الفحم الحراري بشكل نهائي.
منذ ذلك الحين ،ألغت العديد من الشركات-
ب ـمــا ف ــي ذل ــك شـيـكــوكــو بـ ــاور وج ـفــف ستيل
وم ـ ـيـ ــوشـ ــو إلـ ـكـ ـت ــري ــك بـ ـ ـ ــاور وطـ ــوك ـ ـيـ ــو غ ــاز
وإديمتسو كوسان وأوساكا غاز -التي كانت
ت ـن ــوي ب ـن ــاء م ـح ـطــات ط ــاق ــة تـعـمــل بــالـفـحــم،
خ ـط ـط ـهــا ،وم ـ ــن ب ـي ــن  50وحـ ـ ــدة جـ ــديـ ــدة تــم
التخطيط لها في عام  ،2012تم إلغاء  13وحدة
في العامين الماضيين.
وق ــال ل ـيــوكــاري ت ــاك ــام ــورا ،أس ـتــاذ بمعهد
الـمـبــادرات المستقبلية بجامعة طوكيو ،إن
هذا المزيج من تشديد شروط تمويل مشاريع
الفحم من البنوك العمالقة اليابانية مع دعوات
مــن أك ـبــر ال ـشــركــات الـصـنــاعـيــة للتبديل إلــى
الطاقة الخضراء يمارس ضغطا شديدا على
الـمـسـتـثـمــريــن ،وسـتـنـتــج نـتــائــج عكسية عن
هذه العملية.
وفي هده األثناء ،عرفت الحكومة اليابانية

أ .د .عبد المالك خلف التميمي
تراجعا اقتصاديا ملحوظا ،ومن أجل اللحاق
بالركب ينبغي عليها أن تحذو حذو النرويج،
ال ـتــي لــدي ـهــا ،م ـثــل ال ـي ــاب ــان ،ص ـن ــدوق تقاعد
حكومي عالمي رائد بأصول تتجاوز ترليون
دوالر.
أعـلـنــت وزارة الـمــالـيــة الـنــرويـجـيــة مــؤخــرا
أنها ستخصص أكثر من  4مليارات دوالر من
أصــول الفحم ،والـتــي بــدأت باالنهيار بشكل
ج ــدي ف ــي ع ــام  ،2015وأن ـه ــا سـتـسـتـثـمــر ما
يصل إلى  2٪من أموالها الدولية ،أي أكثر من
 20مليار دوالر ،في الطاقة الشمسية وطاقة
ال ــري ــاح ،وغ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـشــاريــع الـمـتـجــددة،
وهذه الخطوة تستند إلى تحليل بتكليف من
الحكومة يشير إلى أن سوق البنية التحتية
العالمية للطاقة المتجددة سينمو إلى ما يقدر
بنحو  4.2ترليونات دوالر بحلول عام ،2030
ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح.
ً
وب ــدال مــن الـسـمــاح لـلـيــابــان بالتخلف عن
الركب ،ينبغي لصندوق االستثمار الحكومي
للمعاشات التقاعدية في البالد أن يتبع مسارا
مماثال ،ونظرا لحجم صناديق معاشاتهما
التقاعدية ونطاق عالقاتهما الدولية ،يمكن
أن تساعد اليابان والنرويج في إحداث تغيير
في سياسات الطاقة في جميع أنحاء العالم.
مـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،هـ ـن ــاك حــاجــة
متزايدة لهذا التغيير ،ويتجلى ذلك في دفعة
متنامية لصفقة خـضــراء جــد يــدة ،مجموعة
م ـ ــن اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ومـ ـش ــاري ــع
األشـغــال العامة التي تشكل أســاس اقتصاد
جديد مستدام .ففي الواليات المتحدة ،يعمل
المشرعون التقدميون ،مثل عضو الكونغرس
ألكسيو كــورتـيــز ،بجد إليـصــال مقترحاتهم
الطموحة إلى قمة جــدول األعمال السياسي،
وتـكـتـســب ه ــذه ال ـف ـكــرة شـعـبـيــة ف ــي أوروب ـ ــا،
وخاصة في المملكة المتحدة وإسبانيا.
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة هـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ل ـم ـط ــال ــب
المواطنين المتزايدة -في صناديق االقتراع

وال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع -ل ـت ـس ــري ــع ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـح ــول عــن
الـ ــوقـ ــود األحـ ـ ـف ـ ــوري ،ف ـف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
ُوص ـفــت الـمـجـمــوعــات ال ـتــي تـفـضــل أســالـيــب
العمل المباشر ،على سبيل المثال« ،التمرد
ضد االنقراض» ،بأنها «متطرفة» فيما يتعلق
بقضايا المناخ.
ولكن في الشهر الماضي ،أوقــف النشطاء
حركة المرور خالل سلسلة من االحتجاجات
في جميع أنحاء مدينة لندن للفت االنتباه إلى
الدور الذي تؤديه الصناعة المالية في تسريع
تغير المناخ ،وكان المجتمع ككل متعاطفا مع
هذا التظاهر بالعصيان السلمي.
لقد أدرك الناس التحذيرات الـصــادرة عن
الـهـيـئــة الـحـكــومـيــة الــدول ـيــة المعنية بتغير
الـ ـمـ ـن ــاخ وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،إنـ ـه ــم ي ـخ ـش ــون فــوضــى
المناخ ،وسيواصلون البحث عن طرق جديدة
لـمـحــاسـبــة قــادت ـهــم ،وب ـيــن مـطــالـبـهــم وق ــوى
ا ل ـســوق ،سيستمر الضغط على الحكومات
لمواصلة الجهود الحقيقية إلزالة الكربون.
ُ
ت ـ ـعـ ــد ال ـ ـيـ ــابـ ــان ع ـ ـمـ ــاق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار عـلــى
المستوى العالمي وعضوا بارزا في المجتمع
الدولي ،وفي الفترة التي تسبق قمة مجموعة
العشرين الـتــي ستنعقد فــي أوســاكــا الشهر
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ي ـن ـب ـغــي ع ـل ـي ـهــا أن ت ـت ـخ ـلــص مــن
مجموعات الضغط الراسخة وتصبح رائدة
عالمية فــي الـتـحــول مــن الـفـحــم إل ــى مـصــادر
الطاقة المتجددة.
* الرئيس التنفيذي لشركة ستورباند
إلدارة األصول.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ياشا مونك*

ماذا نستخلص من االنتخابات األوروبية؟
ً
يتيح لنا حجم االنتخابات األوروب ـيــة الضخم ،فضال عن
االخـتــافــات الكبيرة بين األح ــزاب المرشحة مــن السويد إلى
اليونان ،العثور على أدلة تدعم مطلق قصة عن أي نتائج ،وربما
بدا بروز الشعبوية اليمينية المتطرفة ،بعد ثالث سنوات من
انتصار حــزب «بريكست» المفاجئ وانتخاب دونــالــد ترامب
ً
ً
ال ـصــادم ،خـبــرا قــديـمــا ،لــذلــك اخـتــارت مـنـشــورات كثيرة روايــة
أحدث :ذكرت أن ما رأيناه يوم األحد كان موجة من الشعبوية
انتهت إلــى «مجرد ّ
تموج بسيط» أو بــاألحــرى إلــى «انتفاضة
شعبوية لم تكتمل».
تـشـيــر ه ــذه ال ــرواي ــة إل ــى بـعــض الــوقــائــع الـمـهـمــة ،إذ ُمـنــي
الشعبويون اليمينيون المتطرفون بليلة من األرقام المخيبة
لــآمــال فــي الــدول الكبرى ،بما فيها ألمانيا وإسبانيا ،كذلك
تــراجــع تقدمهم أو حتى انعكس فــي عــدد مــن ال ــدول األصغر
ً
ً
ّ
حيث بدا في الماضي أنهم قد يشكلون خطرا حقيقيا ،كما في
ً
الدنمارك وهولندا ،صحيح أن صفوفهم نمت عموما ،إال أنهم
ما زالوا بعيدين كل البعد عن إسقاط االتحاد األوروبي.
ّ
فــي المقابل ،ال تشكل هــذه الــوقــائــع صــورة متفائلة إال إذا
ً
اعتبرنا أن نجاح الشعبويين يرتكز على تحقيقهم انتصارا
ً
مطلقا ،لكن الحقيقة تبقى أن الشعبويين اليمينيين ما زالوا
ً
ً
ّ
ينمون وقد أثبتوا أنهم يشكلون عنصرا راسخا على المسرح
السياسي.
عندما انضم حزب الحرية اليميني المتطرف إلى الحكومة
ً
ً
الـنـمـســاويــة بصفته شــريـكــا ثــانــويــا فــي االئ ـتــاف عــام ،1999
شغل خبر مشاركته الـصــادمــة فــي السلطة عـنــاويــن األخـبــار
األوروبـيــة طــوال أشهر ،كذلك تعهد رجــال الدولة في مختلف
ً
أرجاء القارة بأنهم لن يتعاطوا مطلقا مع المتطرفين كما لو
أنهم قادة شرعيون ألمم أوروبية ،حتى إن الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي قررت باإلجماع فرض عقوبات دبلوماسية
على النمسا.
برزت أسباب وجيهة جعلتنا نأمل أن يبقى نجاح الشعبويين
في النمسا حالة شاذة غريبة ،ففي انتخابات البرلمان األوروبي
تلك السنة ،أخفق اليمينيون المتطرفون في تخطي نسبة  10في
المئة في كل الدول األخرى ولم يحصدوا األكثرية في أي دولة.
ولـكــن فــي االنـتـخــابــات األخ ـيــرة فــي فــرنـســا ،هــزمــت الجبهة
ال ــوط ـن ـي ــة ب ـق ـي ــادة م ــاري ــن ل ــوب ــان حـ ــزب إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
«الجمهورية إلى األمــام» ،وفي المملكة المتحدة ،حصد حزب
نايجل فاراج الجديد «بريكست» حصة أكبر بكثير من األصوات،
َ
بحزبي العمال والمحافظين مجتمعين .فــي بولندا
مقارنة
ً
أيضاّ ،
تفوق حــزب القانون والعدالة اليميني المتطرف على
ائتالف من السياسيين المعتدلين ،أما في هنغاريا حيث يملك
ً
ً
فيكتور أوربان نفوذا كبيرا يجعلنا ننظر إلى نتائج االنتخابات
في هذا البلد بجرعة سليمة من الريبة ،فسحق حزبه «فيدس»
المعارضة مرة أخرى.
تبقى النتائج األكثر إثارة لالهتمام في إيطاليا ،فقد خاض
ً
ماتيو سالفيني في هذا البلد حملة التحريض األكثر تطرفا ضد
المهاجرين ،وهكذا ّ
حول رابطة الشمال ،ذلك الحزب االنفصالي
الصغير الــذي يناضل في سبيل استقالل الشمال ،إلــى القوة
المهيمنة في السياسات الوطنية ،وعندما انضم إلى الحكومة
ُ
ً
ً
السنة الماضية ،اعتبر حزبه شريكا ثانويا في االئتالف إلى
جانب «خمس نجوم» ،تلك الحركة الشعبوية التي تعود أصولها
إلى اليسار السياسي ،لكن سالفيني تمكن اليوم من التفوق على
ً
ً
خصومه ،حاصدا أصواتا فاقت ما ناله قبل خمس سنوات بستة
أضـعــاف ومــا حصده السنة الماضية بضعفين ،وخــال هذه
العمليةّ ،
رسخ مكانته بصفته رئيس الوزراء المقبل المحتمل،
ً
ً
ً
ً
محدثا أيضا تبدال جذريا في الجغرافيا السياسية في إيطاليا.
ً
صحيح أن هذه األحزاب برهنت أنها قوية جدا في المراكز
ً
المدنية وبين المثقفين جدا ،إال أنها اصطدمت بعراقيل كبيرة
ف ــي أم ــاك ــن أخـ ــرى ،يـعـتـبــر ال ـط ــاب ال ـش ـبــان ف ــي بــرلـيــن ولـنــدن
أنهم يرون نفسهم في حزب الخضر األلماني والديمقراطيين
الليبراليين في بريطانيا ،ورغم نجاح الخضر ،حصل اليسار
في مختلف أرجاء أوروبا اليوم على حصة أصغر من األصوات
مما تمتع به قبل خمس سنوات.
ّ
عندما أفكر في تلك التالل واألودية التي أعشقها في توسكانا
وأول ـئ ــك ال ـس ـكــان الـمـحـلـيـيــن ال ــذي ــن رح ـب ــوا ب ــي وبــأصــدقــائــي
ً
وعاملونا بلطف ،آمل من كل قلبي أن يندموا قريبا على دعمهم
ً
حملة التحريض التي يقودها سالفيني ،إال أنني أخشى أيضا
أنه ما من حزب على القائمة السياسية الحالية في إيطاليا أو
ً
حتى في أجزاء أخرى من أوروبا يبذل مجهودا ُيذكر الستمالتهم
ً
مجددا.
ّ
خيبت األحزاب التقليدية آمال كثيرين مرات عدة ،فالخضر
والـلـيـبــرالـيــون يـتـحــدثــون لـغــة مختلفة مــوجـهــة إل ــى جمهور
ً
مختلف ،وفي الوقت الراهن ،سالفيني وحده يخاطب مباشرة
الناخبين الذين خابت آمالهم في مونتي أمياتا ،وإذا لم يتبدل
هذا الوضع ،فبإمكانه االعتماد على دعمهم لسنوات.
* «أتالنتيك»

ً
ً
ألـ ـي ــس غ ــريـ ـب ــا أن يـ ـط ــرح مـ ــوضـ ــوعـ ــا بـ ـعـ ـن ــوان ك ـهــذا
ً
"االستعمار العربي واإلسالمي"؟! وأليس غريبا أن يكون
ً
ذلــك واقـعــا فــي تــاريــخ الـعــرب حتى الـيــوم؟ وم ــاذا نسمي
االحتالل العراقي للكويت؟ وماذا نسمى سيطرة األيوبيين
والمماليك والعثمانيين على الوطن العربي؟ هل كانت
ً
دفاعا عن الدولة أم الدين؟ وماذا عن آالف المساجين الذين
كانوا يعذبون في السجون لخالف في الــرأي! واختالف
سياسي؟! وم ــاذا نسمي دور إي ــران فــي الـعــراق وسورية
ولبنان واليمن؟
وهــل تعلمون أن االستعمار العربي واإلســامــي ،كان
وال يزال أقسى من االستعمار الغربي وحتى اإلسرائيلي،
ّ
واسمحوا لنا أن نستمر في إثارة األسئلة علنا نعثر لها
على أجوبة :هل تعلمون أن هناك فلسطينيين يقبعون،
ويعانون في سجون فلسطينية وعربية أكثر مما هم في
سجون إسرائيل؟! وهل تعلمون كم عدد المساجين العرب
والمسلمين في سجون الدول العربية واإلسالمية؟ وهل
تعلمون كم عدد ضحايا التطرف والعنف من قبل جماعات
ادعت القومية وأخرى إسالمية؟ اقرؤوا التاريخ الحقيقي.
لقد شهد الـتــاريــخ الـعــربــي واإلســامــي قـيــام دول في
ً
الوطن العربي باسم العروبة واإلســام كانت دفاعا عن
ً
الدولة وكيانها وحكامها ال دفاعا عن العروبة واإلسالم!
فـكـيــف تـسـحــق دولـ ــة إســام ـيــة أخـ ــرى إســام ـيــة وتـبـيــد
شعبها لتسيطر على السلطة والشعوب؟ أليس ذلك ما
حصل لدول الخالفة عبر التاريخ ،وأغلبها بين أصحاب
المذهب الواحد؟!
لقد سمعنا عن االستعمار الغربي ،ودرسناه ،ولكننا
نتجنب السؤال واإلجابة عن سؤال :ماذا عن االستعمار
العربي واإلسالمي؟ ولماذا نتجنب الخوض فيه؟ كما أنه
لماذا ال نتحدث عن تزوير التاريخ العربي واإلسالمي،
فنتحدث عن اإليجابيات فقط ،ونخفي السلبيات أو نقلل
من شأنها؟ آخرها "القاعدة" و"داعــش" أليسا تنظيمين
إســامـيـيــن يــرع ـيــان تـطـبـيــق اإلسـ ـ ــام؟! ك ــم قـتــا وذبـحــا
ً
وظلما عربا ومسلمين ،وابتعدا عن إيذاء الصهاينة في
إسرائيل ،ولو قدر لهما ،ال سمح الله السيطرة على دول
عربية وإسالمية ،فماذا ستكون الحال تحت تلك السيطرة؟
ً
ً
وأخيرا هل يحق لنا أن نطرح سؤاال عن هذا الموضوع
(االستعمار العربي واإلسالمي؟) ،ربما سيثير هذا السؤال
ً
المتطرفين ،مع أنه ليس سؤاال استفزازيا بل هو سؤال
ً
مشروع تاريخيا.

جيم أونيل*

وضع النمو في مكانه الصحيح

لوكريزيا بوغيتي*

أوروبا تبحث عن استراتيجية بشأن الصين
بدأ بروز الصين وطموحاتها الجيوسياسية يتجليان بوضوح
ً
أكبر داخل أوروبا ،مما سلط ضوءا أكبر على ضرورة التوصل إلى
استراتيجية بشأن الصين ،فبعد سنوات من الــروابــط التجارية
ً
واالسـتـثـمــاريــة األكـثــر تـقــاربــا ،ي ــدرك االت ـحــاد األوروبـ ــي الـيــوم أن
العالقات االقتصادية الوطيدة مع الصين تحمل تحديات سياسية
وأمنية لم يكن مستعدا لها.
يتضح هذا الوعي الجديد من خالل محاوالت االتحاد األوروبي
األخيرة حماية قطاعاته االستراتيجية وبنيته التحتية الحساسة.
شملت هذه المحاوالت تبني إطار عمل في االتحاد األوروبي لفحص
االستثمارات األجنبية وإص ــدار توجيهات أمنية بشأن شبكات
الجيل الخامس في أوروبا.
ً
ت ــوص ــل االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي أخـ ـي ــرا إلـ ــى ف ـهــم أنـ ــه ي ـح ـتــاج إلــى
ُ
استراتيجية بشأن الصين ألن هذه األخيرة ،التي ال تعتبر بالتأكيد
ً
ً
ّ
الع ـبــا اقـتـصــاديــا فـحـســب ،تـشــكــل ق ــوة سياسية وأمـنـيــة ناهضة
ً
لها طـمــوحــات جيوسياسية .ظهر هــذا جليا مــن خــال «النظرة
االستراتيجية» التي طرحتها المفوضية األوروبية في شهر مارس
عام  ،2019والتي أدت إلى تبني قادة االتحاد األوروبي لهجة أكثر
ً
حزما في قمة االتحاد األوروبي-الصين التي تلت في شهر أبريل
 .2019باإلضافة إلى ذلك ،الحظ مراقبون كثر تصنيف بروكسل في
خطوة غير مسبوقة الصين كـ»خصم عام» و»منافس اقتصادي»،
ً
لكننا شهدنا تشديدا أقل على إقرار االتحاد األوروبي بأن أهداف
ً
الصين الجيوسياسية «تمثل راهـنــا مشاكل أمنية بالنسبة إلى
االتحاد األوروبي على األمدين القصير والمتوسط» .تشير وثيقة
استراتيجية إلى أن هذه المشاكل تتجلى من خالل تقدم الصين
الـمـتــزايــد فــي الـمـجــالـيــن الـعـسـكــري والـتـكـنــولــوجــي والـتـهــديــدات
الهجينة عـبــر الـقـطــاعــات مـثــل عمليات الـمـعـلــومــات والـتــدريـبــات
العسكرية الكبيرة.
تتطلب معالجة التحديات التي تمثلها بكين وحدة أوروبية ،بما
أنه ما من دولة عضو في االتحاد األوروبي تملك وحدها الموارد
وقوة التفاوض الضروريتين للتعاطي مع الصين ّ
كند ،وقد أعربت
باريس وبرلين عن دعمهما دعــوة بروكسيل إلــى مقاربة «تشمل
ً
كامل االتحاد األوروبي» في التعاطي مع الصين ،رمزيا على األقل.
خالل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الرسمية إلى فرنسا
في شهر مارس  ،2019دعا ماكرون رئيس المفوضية األوروبية جان
كلود يونكر والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل لالنضمام إلى
اجتماعه مع الزعيم الصيني ،كذلك أعلنت الحكومة األلمانية نيتها
دعوة كل الدول األعضاء إلى قمة بين االتحاد األوروبي والصين عام
 2020خالل رئاستها االتحاد األوروبــي .صحيح أن هذه الخطوة
أثارت استهجان البعض في بروكسيل ،إال أن برلين تأمل تشجيع
الدول األعضاء األخرى على تبني مقاربة مشتركة إلى التعاطي مع
الصين واالمتناع عن خوض محادثات ثنائية عدة تقودها بكين.
االتحاد األوروبي تنظر إلى
لكن النخب الحاكمة في بعض دول
ً
الصين من منظار الفرص االقتصادية ،مقللة من شأن المخاطر،
وتعتقد هذه النخب أن الروابط السياسية األعمق مع بكين تمهد
الدرب أمام فرص اقتصادية أكبر ،مما يعوق بالتالي جهود االتحاد
األوروبي لتطوير استراتيجية مشتركة.
تستند هذه المقاربة ّ إلى االفتراض الساذج بأن التقرب السياسي
من القيادة الصينية يغذي عالقة خاصة تقود إلى معاملة اقتصادية

مميزة ،كذلك تفترض هــذه المقاربة أن من الممكن تطوير عالقة
ثنائية تقوم على شروط متوازية ،لكنها تغفل عن واقع أن الحكومة
الصينية تستطيع الــرد بعنف فــي أي وقــت فــي حــال رأت أن هذا
ضروري ألجندتها الخاصة ،بغض النظر عن أي مذكرات «شراكات
استراتيجية» ،أو اتفاقات أخرى ُوقعت.
ً
لم تصطدم أخيرا محاوالت تطوير مقاربة متجانسة في االتحاد
األوروبي بشأن الصين بجدار في قسم أوروبا الشرقي فحسب (مع
توسع مجموعة  1+16لدول أوروبا الوسطى والشرقية التي تقودها
ً
الصين إلى  1+17بعد الترحيب باليونان) بل في قلبها أيضا ،ففي
مارس  ،2019أمضى شي أربعة أيام في إيطاليا ،التي أصبحت أول
دولــة من الــدول المؤسسة لالتحاد األوروب ــي ومــن دول مجموعة
ً
ّ
الــدول السبع تؤيد رسميا مبادرة الحزام والطريق .وتشكل هذه
الخطوة إشارة إلى ميل أوسع تنتقد فيه أوروبا نمو خطة البنى
التحتية العالمية الصينية هذه ،وتطالب بأن تستوفي مبادرتها
معايير الشفافية واالستدامة ،في حين تعمد حكومات أوروبية عدة
إلى تأييد مبادرة الحزام والطريق.
باالستناد إلى هذه الخلفية ،كيف يستطيع االتحاد األوروبي أن
يضمن أن تنظر دوله األعضاء إلى الصين من منظار استراتيجي
ً
أطــول أجــا وتعمل بشكل متجانس؟ تشمل الخطوات األساسية
َ
لتحقيق ذلك سد الفجوات في مسألتي المعلومات والتقييم بين
أج ــزاء الـقــارة المختلفة .صحيح أن كــل حكومة وطنية مسؤولة
عن تعزيز خبرات بلدها الخاصة في التعاطي مع الصين ،بيد أن
االتحاد األوروبي يستطيع أن يتولى القيادة بتشجيعه المناظرات
أوروب ــا .وال شــك أن هذا
بشأن نهوض الصين وانعكاساته على ّ
سـيـعــود بــالـفــائــدة عـلــى الـ ــدول ،حـيــث تـحــفــز بـكـيــن نفسها الـيــوم
ً
المعلومات بشأن الصين وتمولها عموما.
تتولى الديمقراطيات في جوار الصين األوسع (مثل أستراليا،
ونيوزيلندا ،وتــايــوان) القيادة في التعاطي مع تحديات الصين
ّ
سيقدم لدول
الشاملة ،ومن المؤكد أن التعاون مع هؤالء الشركاء
أوروبا معلومات مفيدة عن النشاطات الصينية وتدابير الرد التي
يلزم اعتمادها.
ُ
تظهر التوصيات األخيرة بشأن شبكات الجيل الخامس وآلية
ُ
فحص االستثمارات الجديدة أن خطوات حازمة عدة اتخذت منذ
عــام  2016حين تجلى بــوضــوح أكـبــر أن نـفــوذ الصين يــؤثــر في
التماسك األوروب ــي في وجــه بكين ،كذلك يشير عــدد من التقارير
إلــى أن أعضاء مجموعة  1+16لــدول أوروبــا الوسطى والشرقية،
التي تقودها الصينّ ،
نسقت بشكل أفضل مواقفها مع بروكسيل
ً
استعدادا للقمة األخيرة في كرواتيا.
لكن إعادة خلط مؤسسات االتحاد األوروبــي التي ستنجم عن
انتخابات البرلمان األوروب ــي تثير أسئلة عــدة عــن الـطــرق التي
ستعتمدها بروكسيل لتعيد صوغ جهودها الحالية وتحولها إلى
ً
تماسكا في تعاطيها مع ّ
تقدم الصين.
مقاربة استراتيجية أكثر
ستحاول بكين على األرجــح استغالل هــذه الفرصة الناجمة عن
التغييرات المقبلة فــي إدارة االت ـحــاد األوروبـ ــي بـهــدف الترويج
لمصالحها ،ونتيجة لذلكُ ،يعتبر صون المصالح األوروبية في
وجه الصين من خالل استراتيجية مشتركة طويلة األمد ضرورة
ً
تزداد إلحاحا.
*«منتدى شرق آسيا»

بعد أن تركت غولدمان ساكس فــي مايو  ،2013كــان لــي شرف
رئاسة لجنة نمو المدن المستقلة لدراسة اختالالت التوازن الجغرافي
في االقتصاد البريطاني ،وكانت مهمتنا تتلخص في تحديد السبب
وراء هيمنة لندن والجنوب الشرقي إلــى هــذا الـحــد ،وكيف يمكن
تحسين األداء االقتصادي في المراكز الحضرية الكبرى األخرى.
كــان االستنتاج األكـثــر أهمية ال ــذي خلصنا إلـيــه هــو أن المدن
اإلنكليزية الشمالية الرئيسة كانت قريبة من بعضها بالقدر الكافي
لتمكينها من التوحد في سوق مشتركة واحدة مماثلة في الحجم
لتلك في منطقة العاصمة الحضرية لندن .وإذا أمكن تحقيق التكتل
االقتصادي والتجاري الذي تصورناه ،فلن تصبح المملكة المتحدة
مــوطـنــا لـمــركــز ت ـجــاري واح ــد قــائــم عـلــى ال ـمــدن ويـتـمـتــع بــالـقــدرة
التنافسية على مستوى العالم فقط ،بل مركزين ،األمر المهم هو أن
ما أصبح يسمى نموذج مركز القوة الشمالي جاء تصميمه على
النحو الذي يجعله يكمل لندن ،وال يقوضها ،من خالل المنافسة،
ألن الهدف استعادة التوازن الجغرافي ورفع األداء اإلجمالي للنمو
في المملكة المتحدة.
بعد أن تبنى وزي ــر الـخــزانــة ج ــورج أوزب ــورن آن ــذاك الخطة في
يونيو  ،2014انضممت إلى حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون
للمساعدة في إدارة عملية تنفيذ الخطة ،ولكن بسبب االستفتاء
على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي في يونيو  ،2016ترك
الرجالن الحكومة بحلول الشهر التالي ،وفي شهر سبتمبر رحلت
أنا أيضا ،ومع ذلك تمكنت من متابعة تقدم الخطة بصفتي نائب
رئيس شراكة مركز القوة الشمالي ،وهي منظمة غير حكومية أطلقها
أوزبورن في خريف عام .2016
الحين َكانت الرواية التقليدية حول مركز القوة الشمالي
منذ ذلك
َ
تتلخص في أنه فق َد زخمه ،وفي ضوء فوضى الخروج من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،ال أح ــد يـشــك أن ــه سـقــط إل ــى ذي ــل األج ـن ــدة الـسـيــاسـيــة
للحكومة ،لكن هــذا ال يعني أنــه بــات منسيا ،ففي الشهر الفائت
أشار فيليب هاموند ،خليفة أوزبورن إلى أنه يعتزم الموافقة على
مبلغ  39مليار جنيه إسترليني لتمويل مبادرة سكك مركز القوة
الشمالي الحديدية ،ومــن خــال تقليص زمــن السفر والشحن بين
المدن والبلدات الشمالية الكبرىَ ،ي ِعد المشروع بدعم الهدف األصلي
لخطة مركز القوة الشمالي.
منذ توليت رئاسة لجنة نمو المدن ،كنت أعتقد أن األمر األكثر
أهمية يتمثل بتأطير السياسات المعززة لإلنتاجية في حدود الموقع
الجغرافي ال صناعات أو قطاعات بعينها ،فال أحد يستطيع أن يعرف
أي قطاعات األعمال قد تكون لها الغلبة في المستقبل.
ما يدعو إلى التفاؤل أن مجموعة متزايدة من المعلقين والخبراء
مــن ذوي الـجــدارة يــركــزون اآلن أيضا على أهمية األمــاكــن المادية
فــي ضمان اسـتــدامــة الرأسمالية المعاصرة ،وأكـثــرهــم ب ــروزا بول
كوليير من جامعة أكسفورد ،وهو واحد من األصوات الرائدة على
مستوى العالم في اقتصادات التنمية ،وراغوارام راجان ،محافظ بنك
االحتياطي الهندي السابق واألستاذ في كلية بوث إلدارة األعمال في
جامعة شيكاغو حاليا ،ويحدوني أمل عظيم في أن تؤثر دعوتهم
إلى انتهاج السياسات االقتصادية واالجتماعية التي تتمحور حول
المكان والمجتمع على صانعي السياسيات.
أما عن مركز القوة الشمالي األصلي ،فهناك من األدلة ما يشير إلى
تقدم متواضع ،ومن المؤكد أن أداء لندن كان أفضل من أداء المناطق
الشمالية على مدار العقد الفائت ،ويفترض العديد من المراقبين
االقتصاديين أن لندن ستكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة
التأثيرات المترتبة على الخروج البريطاني مقارنة بالمناطق الكثيفة
التصنيع في شمال البالد.
ففي آخر ثالث سنوات بدأت المناطق األخرى تتفوق على لندن،
وكان أداء منطقة الشمال الغربي جيدا بشكل خاص ،في حين نجحت
ُ
ظهر
يوركشاير في توسيع فجوة األداء المتفوق اإليجابية ،وكذلك ت ِ
المناطق المرتبطة بمركز القوة الشمالي قدرة متواصلة ،كما تعمل
األدلــة المروية وغير ذلك من اإلحصاءات االقتصادية مثل أسعار
المساكن فــي السنوات القليلة الماضية على دعــم بيانات مؤشر
مديري المشتريات.
رب ـمــا يـتـبـيــن لـنــا أن ه ــذه االت ـج ــاه ــات عــرضـيــة وع ــاب ــرة ،ولـكــن
هناك من األسباب ما يدعو إلــى االعتقاد بأنها تشير إلــى حدوث
تغير هيكلي أعمق فــي أ عـقــاب سياسات خفض القيمة والتنمية
المتواضعة التي تبنتها وستمنستر بين عام  2015و .2017وإذا
كــانــت الحكومة ملتزمة حقا باالستثمار فــي مـبــادرة سكك مركز
القوة الشمالي الحديدية ،فبوسعها أن تضيف زخما قويا للتقدم
الـحــالــي ،بحشد الـغــرائــز الحيوانية للشركات الشمالية ،والـقــادة
المدنيين ،والمواطنين.
* رئيس قسم إدارة األصول األسبق في غولدمان ساكس،
ورئيس «المعهد الملكي للشؤون الدولية» حاليا.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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محليات

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

أبرار باقر :سنوات من شيخة الحربي :أشعر بفخر كبير بعد تعب سنوات
العناء وسعيدة بالنتيجة وأطمح منذ الصغر لاللتحاق بكلية الطب
حصلت على المركز الثاني بين الكويتيين في القسم العلمي
قالت الطالبة شيخة الحربي الحاصلة على
المركز الثاني على مستوى الطلبة الكويتيين في
القسم العلمي بنسبة  %99.73من مدرسة جمانة
بنت ابي طالب ان التوكل على الله ودعم الوالدين
بتهيئة االجواء المناسبة للدراسة باالضافة الى
المثابرة على الدروس وراء تحقيق النسبة العالية
والتفوق ،الفتة الى ان الصعوبات التي واجهتها
في مراحلها الدراسية تكمن في الجهد النفسي
ً
المضاعف والتفكير دائما بالوصول الى النسبة
الـتــي تــؤهـلـهــا لتحقيق طـمــوحـهــا مـنــذ الصغر،
معلنة انها ستلتحق بجامعة الكويت لدراسة
الطب البشري.
وعن صعوبة المناهج ذكرت الحربي ان المواد
العلمية تحتاج الى وقت وجهد في التركيز اال ان

ذك ــرت الطالبة أب ــرار إبــراهـيــم بــاقــر المتخرجة
بنسبة  %96.51فــي القسم العلمي ،انها سعيدة
ً
جدا بتخرجها بعد سنوات من العناء واالجتهاد،
مؤكدة ان الدراسة لن تتوقف ،بل هذه هي البداية.

سندس مدوه :سأرفع اسم الكويت
ً
عالميا في الطب البشري
رسـمــت الطالبة سـنــدس داود م ــدوه طريقها
العلمي خــال الفترة المقبلة بعد تخرجها في
القسم العلمي مــن ثانوية ليلى الغفارية بنات
بنسبة  ،%98.9معبرة عن عزمها رفع اسم الكويت
ً
عالميا بالتحاقها بجامعة ايرلندا الطبية في
مجال الجراحة بالطب البشري.
وقالت مدوه لـ «الجريدة»« :انطالقا من مبدأ من
ال يشكر الناس ال يشكر الله أحب أن أشكر والدي
على دعمهما الكبير لي ،وأهدي تفوقي الى سمو
امير الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد ،وسمو ولي
عهده االمين».

فاطمة بهزاد :أهدي تفوقي
إلى سمو األمير وولي العهد
قــالــت الطالبة فاطمة عــادل
بـهــزاد المتخرجة فــي مدرسة
ال ــرب ـي ــع ب ـن ــت مـ ـع ــوذ بــالـقـســم
ا لـ ـعـ ـلـ ـم ــي ب ـن ـس ـب ــة :%92.30
«الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــدلـ ـ ـل ـ ــه وال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــة ع ـل ــى
نجاحي وحصولي على هذه
ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ،وأه ـ ـ ـ ـ ــدي ن ـج ــاح ــي
وتـ ـف ــوق ــي ل ــدولـ ـت ــي ال ـح ـب ـي ـبــة
ال ـكــويــت ،ولـسـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،وولــي
ع ـه ــده االمـ ـي ــن ال ـش ـيــخ نـ ــواف،
وال ـف ـض ــل لـ ــوالـ ــدي الـكــريـمـيــن
لــوقــوفـهـمــا إل ــى جــانـبــي خــال
فـتــرة االخ ـت ـب ــارات» ،الفـتــة إلــى
أن «ال ـن ـس ـب ــة الـ ـت ــي حـصـلـتـهــا
تؤهلني لاللتحاق بكلية الطب
في مدينة الشارقة».

بيبي علي :فرحة ال توصف
وصفت الطالبة بيبي أيوب
عـلــي فــرحــة نـجــاحـهــا بــأنـهــا ال
تــوصــف ،وذل ــك بـعــد حصولها
على نسبة  %97.95في القسم
الـعـلـمــي ب ـمــدرســة  25ف ـبــرايــر،
مضيفة «الحمدلله أنــا سعيدة
ً
جدا ،وشعوري ال يوصف ،وأنا
بانتظاره من زمان ،ولم أصدق
الـتـخــرج حتى اآلن .وأطـمــح أن
أش ـغ ــل وظ ـي ـفــة أح ـب ـهــا لـخــدمــة
الكويت».

فاطمة الحسيني:
سأصبح طبيبة
أسنان

ق ــال ــت ال ـطــال ـبــة فــاطـمــة
ه ــان ــي ال ـح ـس ـي ـن ــي ،ان ـه ــا
تـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــت فـ ـ ـ ــي م ـ ــدرس ـ ــة
فـ ـ ــاط ـ ـ ـمـ ـ ــة ب ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ــولـ ـ ـي ـ ــد
ب ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة  %96.83ف ــي
القسم العلمي ،معبرة عن
سعادتها بتحقيقها هذه
ال ـن ـس ـبــة ،خ ــاص ــة ف ــي ظل
الظروف التي مرت بها.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـح ـس ـي ـن ــي:
«الحمدلله رب العالمين،
رب ـ ـ ــي ل ـ ــم ي ـض ـي ــع ت ـع ـب ــي،
وجـ ـ ـ ــاء تـ ـف ــوق ــي بـ ــدعـ ــوات
صادقة من والــدي اللذين
لهما كل الشكر والتقدير
على دعمهما الكبير لي،
وأتمنى ان أكمل مسيرتي
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي الـمـمـلـكــة
المتحدة في لندن ألصبح
طبيبة لألسنان».

رنا السيد :المذاكرة واالختبارات
في رمضان ...جهاد
قــالــت الطالبة رنــا ايـهــاب الـسـيــد ،مــن مدرسة
النجاة األهلية المشتركة ،والحاصلة على المركز
الثامن (قسم أدبي) بنسبة  :%98.84أهدي تفوقي
إلــى سمو أمير البالد وولــي عهده األمين ،وإلى
الكويت التي ال يمكن أن أنكر فضلها علي ،كما
ّ
والدي اللذين لم يبخال بالدعم
أهدي تفوقي إلى
والمساندة والتشجيع ،وأهدي تفوقي أيضا إلى
مــديــر مــدرســة الـنـجــاة األهـلـيــة وإدارة الـمــدرســة
ومعلماتي وصديقاتي جميعا.
وأضافت ان «فترة االختبارات كانت عبارة عن
جهاد ،خصوصا اننا أول مرة نقدم االختبارات
فــي شـهــر رم ـضــان ،وكــانــت فـتــرة ال ـمــذاكــرة شبه
مستمرة ،إذ تبدأ بعد أخذ فترة راحة بعد العودة
من االختبار ،ونعود للمذاكرة قبل موعد اإلفطار،
ونكمل بعده حتى ساعات الفجر األولى» ،متمنية
«دراســة اإلعــام أو سياسة واقتصاد في جامعة
ال ـق ــاه ــرة ،وأت ـم ـنــى كــذلــك ال ـح ـصــول عـلــى منحة
خارجية إلكمال دراستي في المملكة المتحدة».

المواد المتعلقة بالحفظ كانت االصعب بالنسبة
ً
لـهــا خـصــوصــا م ــادة الـلـغــة الـعــربـيــة اث ـنــاء فترة
االختبارات ،مضيفة انها تشعر بسعادة وفخر
كـبـيــريــن بـعــد ه ــذا الـتـعــب عـلــى م ــدى  3سـنــوات،
وانه شعور جميل الي طالب يتخرج من الثانوية
العامة بنسبة تفتح امام مستقبله عدة مجاالت.
ً
ودعت الحربي الطلبة الى الدراسة مبكرا العام
المقبل قبل دخول اجواء رمضان النه سيصبح
م ــن ال ـص ـع ــب ع ـل ـي ـهــم م ـتــاب ـعــة دروس ـ ـهـ ــم ان لــم
يحضروا لها بشكل جيد قبل هذا الشهر الكريم
الذي قد يشعر الطالب ان الوقت به ضيق ،مهدية
نجاحها لوالديها وصديقاتها وجميع الطالبات
والـمــدرســات الالتي ساعدنها في الــوصــول الى
هذه النسبة.

فريق العمل
محمد راشد
يوسف العبدالله
محمد الجاسم

زهراء الموسوي :فرحة التفوق ال توصف
وسأكمل دراستي في أيرلندا
ذكرت الطالبة زهراء سيد عبدالمطلب
الـ ـم ــوس ــوي ال ـم ـت ـخ ــرج ــة ف ــي أك ــادي ـم ـي ــة
االبــداع األميركية بمعدل  ،%97.60انها
تريد اكمال دراستها في تخصص الطب
البشري في أيرلندا.
وأكـ ــدت ال ـمــوســوي لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن
لوالديها الفضل الكبير بعد الله وتوفيقه
ف ـ ــي ح ـص ــول ـه ــا عـ ـل ــى أع ـ ـلـ ــى ال ـ ــدرج ـ ــات
لتوفيرهما البيئة الدراسية المناسبة،
واالج ــواء المريحة لتقديم االخـتـبــارات،
ً
ف ـضــا عــن الـتـشـجـيــع الـمـسـتـمــر ،معبرة
بقولها «الفرحة ال توصف».
وأضافت أن «شعور التفوق ال يضاهيه
أي شعور ،وهذه نتيجة مجهود سنوات
ً
مــن تنظيم الــوقــت وال ــدراس ــة أوال بــأول،
ودعـ ـ ــاء الـ ــوالـ ــديـ ــن» ،داعـ ـي ــة ال ـط ـل ـبــة إلــى
ً
«الدراسة أوال بــأول ،وأن يضعوا هدفهم
نصب أعينهم للوصول اليه».

ةديرجلا
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 2.6مليار دينار التزامات شركات االستثمار التقليدية بتراجع %10

ً
 952مليونا من البنوك لتمويل  35شركة تعمل وفق أحكام الشريعة
محمد اإلتربي

تشهد الشركات االستثمارية
الخاضعة لرقابة البنك
المركزي تراجعا وتناقصا
بشكل مستمر ،حيث انسحبت
شركتان خالل األشهر
الماضية ،واستقر عدد
الشركات التي تخضع لرقابة
مزدوجة عند  27فقط.

ارتفاع حجم
االستثمارات المالية
الى  794.9مليون
دينار بزيادة 110
ماليين

تـ ــراجـ ــع إجـ ـم ــال ــي م ـط ـل ــوب ــات
شركات االستثمار التقليدية بما
يـ ـع ــادل  307مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،أي
بنسبة  10.3في المئة تقريبا ،حيث
ً
كان يبلغ  2.996مليار دينار ،وفقا
لنهاية ديسمبر  ،2018في حين بلغ
فــي أواخ ــر أبــريــل الماضي 2.689
مليار ،لعدة أسباب ،أبرزها سداد
العديد من االلـتــزامــات والدفعات
السنوية المستحقة خــال الربع
األول ،الذي عادة ما يشهد تدفقات
نقدية عالية ،وإي ــرادات للشركات
م ــن ت ــوزيـ ـع ــات أرب ـ ـ ــاح ال ـش ــرك ــات
التشغيلية ال ـك ـبــرى فــي ال ـســوق،
إضــافــة إل ــى ت ـخــارجــات مبرمجة
لتوفير سيولة.
ً
ً
وتفصيليا ك ــان الف ـتــا تــراجــع
ت ـم ــوي ــل وت ـس ـه ـي ــات ال ـش ــرك ــات
مـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك ب ـن ـح ــو  70م ـل ـيــون
دي ـن ــار ،وبــاإلضــافــة إل ــى عمليات
السداد باتت شركات تعتمد على
تدفقاتها النقدية ،وتسترد بعض
المخصصات التي انتفت الحاجة
ال ـي ـهــا ،وه ــو م ــا يــدفــع ف ــي اتـجــاه
عمليات هيكلة للديون كأولوية
لخفض االلتزامات.
الجدير بالذكر ،تشهد الشركات
االس ـت ـث ـمــاريــة الـخــاضـعــة لــرقــابــة
البنك المركزي تراجعا وتناقصا
بـشـكــل مـسـتـمــر ،حـيــث انسحبت
شركتان خــال األشهر الماضية،
واسـ ـتـ ـق ــر عـ ـ ــدد ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ــي
تخضع لرقابة مــزدوجــة عند 27
ف ـقــط ،اذ تـعـمــد ب ـعــض ال ـشــركــات

على التحول إلى "قابضة" أو وقف
نـشــاط الـتـمــويــل ،بسبب صعوبة
م ـج ــال إدارة األصـ ـ ـ ــول ،وضـعــف
نشاط التمويل بالنسبة للعديد من
الشركات التي ليس لديها تركيز
كبير على النشاط.
وف ــي إط ــار تــراجــع االل ـتــزامــات
المحلية ُيالحظ أيضا ،في موازاة
ذلك ،تراجع المطلوبات األجنبية
على الشركات التقليدية ،بنسبة
 33ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وان ـخ ـف ـض ــت مــن
 317.6مـلـيــون دي ـنــار إل ــى 105.3
م ــاي ـي ــن ،ك ـم ــا ف ــي ن ـه ــاي ــة أب ــري ــل
ال ـمــاضــي ،نتيجة س ــداد وإغ ــاق
بعض المراكز التمويلية ،أو انتهاء
آجــال إصــدارات ثابتة من سندات
بالدوالر وغيرها ،أو استحقاقات
تمويلية أخرى.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،بـلــغ
إج ـمــالــي أرص ـ ــدة  27شــركــة لــدى
ال ـب ـنــوك بـنـهــايــة أب ــري ــل الـمــاضــي
أيضا  203.7ماليين دينار.
وب ـل ــغ إج ـمــالــي االس ـت ـث ـمــارات
المحلية المالية وغير المالية ما
قيمته  978مـلـيــون دي ـنــار ،حيث
تــراجــع مــن  1.225مليار كما في
ديسمبر  2018بنحو  231مليونا
عبارة عن عمليات تخارج وتسييل
ب ـع ــض االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات لـتـحـقـيــق
سيولة.
وس ـجــل إجـمــالــي ال ـمــوجــودات
األجنبية لقطاع الشركات التقليدية
 994.2مليونا تراجعا من 1.225
م ـل ـيــار ك ـمــا ف ــي ن ـهــايــة ديـسـمـبــر

الماضي ،نتيجة تسييالت لسداد
م ـط ـل ــوب ــات ،أو ال ـت ـح ــول لبعض
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص فـ ـ ــي ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل م ـح ـل ـي ــا،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ص ــاف ــي الـ ـم ــوج ــودات
األجنبية بلغ  888.9مليونا ،إذا
ما تم استبعاد المطلوبات لبنوك
أجنبية ومؤسسات مالية اخرى
بواقع  105.3ماليين.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ــراج ــع إجـمــالــي
الـ ـت ــزام ــات وم ـط ـل ــوب ــات ش ــرك ــات
االسـتـثـمــار الـعــامـلــة ،وف ــق أحـكــام
الشريعة ،من نهاية ديسمبر حتى

أواخــر أبريل الماضي بواقع 185
مليونا ،وذلــك من  3.656مليارات
إلــى  3.471مليارات أيضا بواقع
 5.1في المئة.
وشهد التمويل من المؤسسات
ع ـ ـم ـ ــوم ـ ــا ،سـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
المحلية أو شركات االستثمار أو
ً
المؤسسات المالية األخــرى نموا
ً
طـفـيـفــا خـ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة،
وذلك من  944مليون دينار ليرتفع
إل ــى  952مـلـيــونــا مـقــابــل تــراجــع
المطلوبات وااللتزامات األجنبية،

صادرات إيران الخفية تربك حسابات «أوبك» المستقبلية

ّ
ً ً
ً
النزاعات التجارية تؤثر سلبا في سوق الطاقة وتمثل تحديا كبيرا أمام العرض والطلب
•

أشرف عجمي

ي ـ ــرى م ـح ـل ـل ــون ن ـف ـط ـي ــون أن أزمـ ــة
ص ـ ــادرات ال ـم ـعــادن ال ـن ــادرة الصينية
إلى الواليات المتحدة أدت إلى تصاعد
حــالــة ال ـق ـلــق ع ـلــى ال ـن ـمــو االق ـت ـصــادي
ال ـعــال ـمـ ّـي ،وج ـع ـلــت الـمـسـتـثـمــريــن في
حالة ترقب وحذر ،خاصة فيما يتعلق
باألصول عالية المخاطر ،مثل العقود
المستقبلية للنفط الخام ،معتبرين أن
اتجاه النزاعات التجارية نحو حالة من
التصعيد ليس في مصلحة أي طرف
وتؤثر سلبا في سوق الطاقة.
وكانت الواليات المتحدة قد أنهت
الشهر الماضي اسـتـثـنــاء ات منحتها
لبعض مستوردي الخام اإليراني بهدف
وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل.
ورغــم ذلــك ،ووفقا لبيانات موثوقة
فقد صدرت إيران نحو  400ألف برميل
ي ــوم ـي ــا م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر الـ ـج ــاري،
ومعظم هذا الخام يتجه إلى آسيا.
وأدى هبوط الـصــادرات إلى تقلص
المعروض في السوق وتعزيز األسعار،
ف ـض ــا عـ ــن االنـ ـخـ ـف ـ ّـاض الـ ـش ــدي ــد فــي
إيــرادات إيــران ،وتمثل قلة المعلومات
حول معدل تدفق الشحنات بالضبط

مـشـكـلــة ألعـ ـض ــاء "أوب ـ ـ ــك" وحـلـفــائـهــا،
الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـج ـت ـم ـعــوا فـ ــي ال ـخــامــس
والـ ـعـ ـش ــري ــن وال ـ ـ ـسـ ـ ــادس وال ـع ـش ــري ــن
الجاري لتحديد سياسة إنتاج النفط.
وعلى صعيد مستوى المخزونات
النفطية ،أعلن معهد البترول األميركي
ان ـخ ـفــاض ال ـم ـخــزونــات ،فــي األس ـبــوع
المنتهي بواقع  5.3ماليين برميل ،إلى
 474.4مليونا.
وأشـ ـ ــار ال ـم ـح ـل ـلــون إلـ ــى أن الـطـلــب
العالمي على النفط يــوا جــه تحديات
واسـ ـع ــة ،خ ــاص ــة ف ــي ضـ ــوء مــراه ـنــات
قطاع كبير من المحللين على أن الحرب
التجارية األميركية  -الصينية لن تضع
أوزاره ـ ــا بـسـهــولــة ،وق ــد ت ـكــون ممتدة
لفترة طويلة ،وبالتالي من المحتمل أن
تظهر تداعياتها تباعا ،خاصة إصابة
االقـتـصــاد العالمي بحالة مــن الوهن
التدريجي.
وي ــرى خـبـيــر نـفـطــي متخصص أن
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ع ـ ــادت إلـ ــى االن ـت ـعــاش
الـنـسـبــي ب ـعــد ع ــدة خ ـســائــر متالحقة
بسبب الحرب التجارية ،الفتا إلــى أن
االنتعاش جاء بتأثير من بيانات عن
انـخـفــاض ال ـم ـخــزونــات النفطية على
نحو يفوق التوقعات المسبقة ،وهو ما

جاء استجابة لخطة خفض المعروض
التي يقودها تحالف "أوبك".
ولـعــل هـنــاك بعض الـمـخــاوف التي
ال ت ـقــل أه ـم ـيــة ع ــن م ـخ ــاوف الـتـبــاطــؤ
االق ـت ـصــادي ،وق ــد تـكــون أكـثــر تــأثـيــرا،
وهي مخاوف انقطاع اإلمدادات بسبب
عقوبات إيران وفنزويال وتصاعد حدة
التوترات السياسية في الشرق األوسط،
إلى جانب القتال في ليبيا ،الذي يحمل
م ـخــاوف عميقة مــن نـقــص واس ــع في
المعروض النفطي.
ولعل االستثمارات النفطية الجديدة
ت ـن ـم ــو ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ال ــوض ــع ال ـم ـتــوتــر ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط المتحكمة في ثلث المعروض
الـنـفـطــي الـعــالـمــي ،إضــافــة ال ــى وجــود
استقرار في عديد من األسواق العربية
والخليجية وحــالــة مــن االنـتـعــاش في
استثمارات النفط والغاز.
وبالنظر الى سوق النفط العالمية،
فـ ـ ــإن بـ ـع ــض الـ ـم ــراقـ ـبـ ـي ــن يـ ـ ـ ــرون أن ـه ــا
أص ـب ـحــت م ـه ـيــأة ل ـمــا يـمـكــن تسميته
بصدمة فــي ال ـعــرض ،وهــو مــا تسعى
"أوبــك" إلى تفاديه بتأكيدها تعويض
وتوفير اإلم ــدادات الالزمة التي تالئم
احتياجات الطلب العالمي.

ويشير تقرير إلى أن اتجاه الصين
لتقييد صــادرات المعادن النادرة إلى
السوق األميركية ستكون له تداعيات
واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط الـ ـصـ ـن ــاع ــي
األميركي ،حيث تتحكم الصين في نحو
 71في المئة من حصة السوق العالمية
من هذه المعادن ،الفتا إلى أن تباطؤ
الـنـشــاط الصناعي األمـيــركــي سيقود
بالتالي إلى تباطؤ االقتصاد العالمي
وتراجع الطلب على الطاقة.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـبـ ــدو ف ـ ــي الـ ـظ ــاه ــر الـ ـع ــام
أن ال ـع ــال ــم ي ـت ـجــه الـ ــى ت ـب ــاط ــؤ ،إال أن
االستثمارات النفطية آخذة في النمو
خاصة في إفريقيا ،حيث تقبل الشركات
ال ــدولـ ـي ــة م ـث ــل "ت ـ ــوت ـ ــال" ع ـل ــى ت ـعــزيــز
اسـتـثـمــاراتـهــا فــي الـكــونـغــو وأن ـغــوال،
حـيــث يــأتــي ذل ــك فــي إط ــار تــوفــر كثير
من الطاقة االحتياطية الجاهزة هناك.
ويــرى بعض المحللين أنــه فــي ظل
ال ـحــرب الـتـجــاريــة ف ــإن أي صـعــود في
أسـ ــواق الـنـفــط سـيـظــل م ـح ــدودا ،على
الرغم من الشح النسبي لإلمدادات.

م ــن  482.4م ـل ـيــونــا إل ـ ــى 385.6
مليونا بواقع نحو  96مليونا.
وب ـل ــغ إج ـم ــال ــي أرص ـ ـ ــدة نحو
 35شــركــة عــام ـلــة ،حـســب احـكــام
الشريعة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى 180 ،مليون دينار،
في حين بلغ حجم االستثمارات
المالية بنهاية ابريل  794.9مليونا
مقارنة بـ 859مليونا ،كما كان في
ديسمبر  2018بتراجع نحو 110
ماليين.
وشـ ـه ــدت أي ـض ــا ال ـم ــوج ــودات

األجنبية تراجعا من  1050مليار
دي ـنــار إل ــى  984.7مليونا بــواقــع
نحو  65.3مليونا.
وإجماال يمكن اإلشــارة إلى أن
إجمالي موجودات القطاع المالي
ال ـعــامــل ح ـســب اح ـك ــام الـشــريـعــة
بلغ  3.471مليارات دينار مقارنة
ب ـ ـ ـ ـ ــ 3.656مـ ـلـ ـي ــارات ،وف ـ ــق نـهــايــة
دي ـس ـم ـب ــر  ،2018بـ ـت ــراج ــع 185
مليونا.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ذكـ ــرت
مـ ـص ــادر م ــال ـي ــة أن قـ ـط ــاع إدارة

األصول لدى الشركات المالية شهد
تحسنا كبيرا من بداية العام ،حيث
ارتفع حجم المحافظ لدى العديد
مــن الـشــركــات الـمــالـيــة خصوصا
ال ـك ـبــرى مـنـهــا ،وال ـت ــي تستحوذ
على  75في المئة من حجم السوق
بمبالغ كبيرة ،نتيجة تحسنات
السوق المالي ،والمتغيرات التي
ط ــرأت عـلــى الـبــورصــة مــن عملية
الخصخصة والترقية المنتظرة
منتصف الشهر الحالي.

البرميل الكويتي ينخفض ً2.91
دوالر ليبلغ  61.26دوالرا
«برنت» ألدنى مستوى منذ يناير بفعل تباطؤ االقتصاد
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.91
دوالر فــي تـ ــداوالت أم ــس األول ،ليبلغ 61.26
دوالرا مقابل  64.17دوالرا للبرميل في تداوالت
يوم الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وهـ ـبـ ـط ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،أم ـ ـ ـ ــس ،ألدنـ ـ ــى
مستوياتها منذ يناير ،بفعل مؤشرات على أن
تباطؤا اقتصاديا بدأ في التأثير سلبا بالطلب
على الطاقة ،وفي الوقت الذي تقول أكبر شركة
إلنتاج النفط في روسيا إنها تعارض تمديد
تخفيضات مشتركة مع "أوبك" حتى نهاية العام.
وبحلول الساعة  10:30بتوقيت غرينتش،
بلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت
لشهر أقــرب استحقاق  60.78دوالرا للبرميل،
بانخفاض  50سنتا أو  0.85بالمئة ،مقارنة مع
سعر اإلغالق في الجلسة السابقة.
وبلغت العقود اآلجـلــة لـخــام غــرب تكساس
ال ــوس ـي ــط األم ـي ــرك ــي  52.80دوالرا لـلـبــرمـيــل،
منخفضة  45سنتا أو  0.85بالمئة ،مقارنة مع
سعر التسوية السابقة.
والعقود اآلجـلــة منخفضة نحو  20بالمئة
دون ذرى  2019التي بلغتها في أواخــر أبريل،
بينما سجل مايو أكبر انخفاض شهري منذ
نوفمبر.

وتــأثــرت أسـعــار أن ــواع الطاقة األخ ــرى ،مثل
الفحم والغاز ،أيضا بفعل التراجع.
ول ـم ـنــع ت ـكــون فــائــض ف ــي اإلم ـ ـ ــدادات ودع ــم
السوق ،تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبك) التي تهيمن عليها دول بالشرق األوسط،
بـجــانــب بـعــض الـحـلـفــاء ،بـمــا فــي ذل ــك روسـيــا،
اإلمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.
وتخطط المنظمة التخاذ قرار في وقت الحق
من الشهر الجاري أو أوائل يوليو بشأن ما إذا
كانت ستواصل كبح اإلمدادات.
وقــال وزيــر الطاقة السعودي ،خالد الفالح،
أمـ ـ ــس األول ،إن هـ ـن ــاك إجـ ـم ــاع ــا ي ـن ـش ــأ بـيــن
الـمـنـتـجـيــن ل ـمــواص ـلــة ال ـع ـمــل "ل ـل ـح ـفــاظ على
استقرار السوق" في النصف الثاني من العام.
وألمحت روسيا حتى اآلن إلى أنها ستدعم
س ـي ــاس ــة م ـش ـت ــرك ــة مـ ــع "أوب ـ ـ ـ ـ ــك" .ل ـك ــن رئ ـيــس
"روسنفت" أكبر شركة حكومية روسية إلنتاج
الـنـفــط ،إي ـجــور سيتشن ،ق ــال إن ــه يتعين على
روسـ ـي ــا أن ت ـضــخ ال ـن ـفــط وق ـت ـمــا تـ ـش ــاء ،وإن ــه
سيسعى للحصول على تعويض من الحكومة
إذا مددت التخفيضات.
ويشعر المنتجون بالقلق مــن أن التباطؤ
االقتصادي سيقلص استهالك الوقود.
(كونا ،رويترز)

هل تعود األفكار التي سحقها األميركيون لقيادة العالم؟
ف ــي أع ـق ــاب األزمـ ــة الـمــالـيــة م ـبــاشــرة ،ام ـت ــأت األوسـ ــاط
االق ـت ـصــاديــة ف ـجــأة ب ـم ـقــاالت ون ـقــاشــات ح ــول كـيــف ومتى
سيتحد العالم للبدء في تصميم نظام مالي جديد تماما،
ليحل بدال من نظيره الحالي الذي فشل بشدة ،بحسب تقرير
لـ "التلغراف".
ل ـكــن ب ـعــد تـ ـف ــادي االن ـه ـي ــار الـ ـت ــام ل ـل ـن ـظــام واس ـت ـي ـعــاب
األزمــة المالية عبر غطاء من التيسير الكمي ،تبددت مثل
هــذه المناقشات ،واآلن بعد عقد مــن الــزمــان عــادت األفكار
الــراديـكــالـيــة حــول إدارة االقـتـصــاد العالمي إلــى الــواجـهــة،
حيث إن العواقب االقتصادية لعام  2008غذت التوجهات
والخطابات السياسية.

تغيرات سياسية ...وانعكاسات اقتصادية
 تتبنى األح ــزاب السياسية بــرامــج جــديــدة تتعهد منخــالـهــا ب ــإح ــداث تـغـيـيــر ،وف ــي حـيــن يــركــز الـيـمـيــن بشكل
رئيسي على الـهــويــة والــوطـنـيــة ،يميل

اليسار إلى الفكر االقتصادي الراديكالي الجديد.
 تولي هؤالء السياسيين اليساريين للسلطة يعني أنه منالصعب تجنب الشعور بأن العالم يتجه نحو لحظة حاسمة
بالنسبة لالقتصاد ،من المرجح أن يطلق عليها مناصروها
اسم "بريتون وودز جديدة" ،على غرار االتفاق العالمي الذي
ِأقر عقب الحرب العالمية الثانية.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
 بعد كارثة الكساد العظيم والتضخم المفرط في ألمانياوأزمات الجنيه اإلسترليني المتكررة ،كان هناك إجماع واسع
النطاق على أن االقتصاد العالمي فشل ،وفــي خطوة غير
مسبوقة ،أرسلت  44دولة وفــودا لالجتماع في أحد فنادق
نيوإنجلند لسن نظام مالي جديد.
"بريتون وودز"
محادثات
 استمر النظام الــذي أفــرزتــهُ
حتى عام  ،1971وقاد فترة من النمو المرتفع أطلق عليها
اسم "العصر الذهبي للرأسمالية" ،ويحرص السياسيون على
استخدام هذه الرؤية في طرح أفكار جديدة.
 سبق للسناتور األميركي "بيرني ساندرز"التحدث عن فكرة أطلق عليها "بريتون وودز
ال ـت ـقــدم ـيــة" ،وك ــذل ــك وزي ــر الـمــالـيــة الـيــونــانــي
ال ـســابــق "يــان ـيــس ف ــاروف ــاك ـي ــس" ،الـ ــذي أش ــار
على مدار سنوات إلى حاجة العالم لـ "بريتون
ووزد جديدة".

أفكار يسارية األصل
 العالم ليس في وضع بنفس السوء الذيكان عليه عند إبرام اتفاق "بريتون وودز" ،حيث
كان قد شهد حربين كارثيتين على مدى جيل،
وتبدو األمور اآلن هادئة نسبيا ،ورغم الصعود
الملحوظ للحركات الشعبوية السياسية ،لكن لم

تكن هناك ثورات أو حروب أو انهيارات عملة.
 لكن الثقة في االقتصاديين والمؤسسات المالية اليومأصبحت ضعيفة ،كما كانت في ذلــك الوقت ،ولــن يستغرق
األمر وقتا طويال لقيادة العالم نحو بيئة أكثر تطرفا.
 طــرحــت الـعـضــوة الـيـســاريــة فــي الـكــونـغــرس األمـيــركــي"ألـكـسـنــدريــة أوكــاس ـيــو ك ــورت ـي ــز" ،ف ـكــرة "االت ـف ــاق األخـضــر
ُ
الجديد" ،والتي تعد تطورا للنظرية النقدية الحديثة ،وتدور
حول أن المعتقدات الحديثة بشأن الحاجة إلى قيود مالية
على اإلنفاق تمثل آثــارا عفا عليها الزمن منذ عصر معيار
الذهب.
 تواجه الحكومات اآلن تحديا متمثال في قلة االستثماروالحاجة إلى إنفاق تريليونات الدوالرات على البنية التحتية
الجديدة ،لكنها فشلت في إدراك قدراتها الفائقة على التمويل
وخلق الوظائف وخفض الضرائب عن طريق طباعة النقود
ببساطة ،حيث ُيعتقد أن ا لـمـخــاوف مــن التضخم المفرط
مبالغ فيها.
 هناك فكرة ثانية تدعو إلى نسخة تقدمية من "بريتونوودز" أو مــا ُيـسـمــى "االت ـف ــاق الــدولــي ال ـجــديــد" ،ويتبناها
"فاروفاكيس" وغيره من االقتصاديين اليساريين مثل "آن
بيتفور" ،والتي تدعو إلى معالجة االختالالت العالمية بين
البلدان المدينة والدائنة.

فرصة لطرح حلول صينية
 يـتـطـلــع "ف ــاروف ــاك ـي ــس" إل ــى ال ـف ـكــرة األص ـل ـيــة لـ ـ "ج ــونمينارد كينز" في "بريتون وودز" ،والتي ضرب األميركيون
بها عرض الحائط ،وهي فكرة إنشاء اتحاد مقاصة دولي،
وتضمن وجــود عملة دولية يتم من خاللها تسوية جميع
التعامالت بالكامل.
 عندها ستوافق جميع االقتصادات الكبرى على فرضالضرائب عليها لحمايتها من االختالالت ،وبدال من تثبيت

أسعار الصرف مقابل الــدوالر (وقبل ذلك أمام الذهب) ،فإن
"بريتون وودز" الجديدة ستسمح للعمالت بأن تطفو ،لكنها
ستفرض ضرائب على حركات رأس المال الكبيرة لمحاولة
كبح قوى السوق.
 إذا ك ــان دع ــاة "االت ـف ــاق األخ ـضــر ال ـجــديــد" مــن الـيـســاراألم ـيــركــي ،ويــأتــي مـنــاصــرو "بــريـتــون وودز" الـجــديــدة من
أوروب ـ ــا ،ف ــإن الـســاحــة المتبقية لــأفـكــار األخـ ــرى الـخــاصــة
بــالـبـلــدان غـيــر الـعـضــوة فــي منظمة ال ـت ـعــاون االقـتـصــادي
والتنمية تقودها الصين بالتأكيد.
 تدير الصين بالفعل نظامها المالي الـخــاص بطريقةمختلفة جــذريــا عــن الـغــرب ،مــع قيود صــارمــة على عملتها
وتدفقات رأس المال ،وتؤكد أن قواعد التجارة والمؤسسات
العالمية يجب أن تصلح نظام الحوكمة الخاص بها لتعكس
التحوالت فائقة األهمية االقتصادية.
 بمعنى آخر ،تطمح بكين للحصول على مزيد من القوةوالنفوذ ،وتدعو إلى تعديل القواعد العالمية إلضفاء الشرعية
على نموذجها االقتصادي المركزي وسياساتها التجارية.

اليمين يفقد أرضيته
 فــي مواجهة هــذا الكم الكبير مــن التحديات ،غالبا مايكون االتجاه السائد لدى اليمين السياسي هو التجاهل،
يأت اليمين بإجابته الحاسمة للمشاكل المتمثلة
لكن ما لم ِ
في انخفاض األجور واإلنتاجية والتركيبة السكانية ،فسوف
يخلق حالة من الفراغ تزدهر فيها مثل هذه األفكار اليسارية.
 إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتحول الحكومات ويعتليأصحاب التوجهات األخــرى السلطة ،ولم يكن فوز "دونالد
تــرامــب" واختيار البريطانيين لـ "بريكست" ســوى أعــراض
للرغبة في التغيير أكثر من أنهما خياران قائمان على برامج
اقتصادية شاملة.
(أرقام)
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اقتصاد

«غوغل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«أبل» تدخل دائرة التضييق
نقلت وسائل إعالم عن مصادر
لم ّ
تسمها أن الحكومة
األميركية تستعد للتحقيق
بشأن القوة السوقية الكبيرة
التي تتمتع بها «أمازون»
و«أبل» و«فيسبوك»
و«غوغل» ،فيما قد يكون
ً
تحقيقا واسع النطاق وغير
مسبوق مع بعض كبريات
الشركات في العالم.

الدوالر األميركي
ينزل ألقل مستوى
في  3أسابيع
أمس مع تصاعد
المراهنات على
خفض مجلس
االحتياطي
االتحادي (البنك
المركزي األميركي)
أسعار الفائدة

ان ـ ـخ ـ ـفـ ــض مـ ـ ــؤشـ ـ ــر نـ ـ ــاسـ ـ ــداك
أم ـ ــس األول ،م ــع ت ـك ـبــد عـمــالـقــة
التكنولوجيا «غوغل» و«فيسبوك»
و«أمازون» و«أبل» ،خسائر كبيرة،
بـسـبــب الـتـقــاريــر ال ـتــي تـفـيــد بــأن
مـســؤولــي مكافحة االحـتـكــار في
الواليات المتحدة يكثفون الرقابة
على شركات التكنولوجيا.
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض مـ ــؤشـ ــر نـ ــاسـ ــداك
الـ ـمـ ـجـ ـم ــع  1.6فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة إلـ ــى
ً
 ،24819.78مـ ـ ــوا صـ ـ ــا مـ ـس ــاره
التصحيحي ،حيث فقد المؤشر
أك ـث ــر م ــن  10ف ــي ال ـم ـئــة ،مـقــارنــة
بـمـسـتــوى اإلغـ ــاق الـقـيــاســي في
الثالث من مايو.
واس ـت ـط ــاع مــؤشــر داو جــونــز
الصناعي تحقيق مكاسب بأقل
م ــن  0.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لـيـغـلــق عند
 ،24819.78ف ــي ح ـي ــن ا نـخـفــض
مــؤشــر  S&P 500واس ــع الـنـطــاق
بنسبة  0.3في المئة ،ليستقر عند
.2744.45
ونـ ـقـ ـل ــت وسـ ـ ــائـ ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ــام عــن
مـصــادر لــم ّ
تسمها ،أن الحكومة
األميركية تستعد للتحقيق حول
القوة السوقية الكبيرة التي تتمتع
بها «أمــازون» و»أبــل» و»فيسبوك»
و»غوغل» ،فيما قد يكون تحقيقا
واســع النطاق وغير مسبوق مع
بعض مــن كـبــريــات الـشــركــات في
العالم.
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن لـجـنــة
التجارة االتحادية ووزارة العدل
األميركية ،اللتين تطبقان قوانين
مـكــافـحــة االح ـت ـكــار فــي الــواليــات
المتحدة ،تقاسمتا الرقابة على
ال ـشــركــات األرب ـ ــع ،حـيــث تخضع
«أمازون» و«فيسبوك» لرقابة لجنة
الـ ـتـ ـج ــارة ،بـيـنـمــا ت ـخ ـضــع «أبـ ــل»
و«غوغل» إلشراف وزارة العدل.
وانخفض سهم فيسبوك بنسبة
 7.5في المئة ،وهبط سهم الشركة
األم لـغــوغــل «أل ـفــاب ـيــت» ب ـ ــ 6.1في
المئة ،وهــوى سهم أم ــازون بــ4.6
في المئة.

القيمة السوقية لـ«آبل» تهبط
إلى أدنى من  800مليار دوالر
انخفض سهم «آبل» خالل تداوالت ،أمس األول ،مما دفع القيمة
السوقية للشركة المصنعة لـ«آيفون» إلى أدنى من  800مليار دوالر
للمرة األول ــى فــي  4أشـهــر .وتــم ال ـتــداول على مــا يـقــرب مــن 4.601
مليارات سهم لــدى «آبــل» ،وبلغت القيمة السوقية للشركة 798.9
مليار دوالر ،وبذلك تصبح الشركة في المرتبة الثالثة في قائمة
أكبر الشركات األميركية المدرجة.
وتحتل «مايكروسوفت» المرتبة األولى بقيمة  923.4مليار دوالر،
تليها «أمــازون دوت كوم» ،التي تقدر قيمتها بنحو  835.3مليارا،
بينما جاءت «ألفابت» في المرتبة الرابعة بقيمة  717.8مليارا.
وعلى صعيد التداوالت ،هبط سهم «آبل» ( )AAPL.Oبنسبة  1.7في
ً
مساء بتوقيت مكة المكرمة.
المئة إلى  172.2دوالرا في الساعة 10:08

وشهدت أسهم شركات كبيرة
أخ ــرى فــي قـطــاع التكنولوجيا
ً
ً
ً
ان ـخ ـف ــاض ــا ك ـب ـي ــرا أي ـ ـضـ ــا ،بما
فـ ــي ذ ل ـ ــك  Appleو Netflixو
 Salesforceو.Microsoft
يأتي هذا المسار التكنولوجي
في أعقاب عمليات بيع لألسهم
ش ـه ــده ــا ش ـه ــر مـ ــايـ ــو ،فـ ــي ظــل
الـتــوتــرات التجارية المحتدمة
بين أميركا والصين ،إضافة إلى
إعالن الرئيس األميركي دونالد
ترمب فرض رسوم جديدة على
جميع ال ـ ـ ــواردات مــن المكسيك
ً
ابتداء من  10الجاري.
وت ـب ــاط ــأ ن ـش ــاط ال ـص ـنــاعــات
التحويلية بالواليات المتحدة
في مايو ،في أعقاب أحدث تبادل
لـلــرســوم بين أمـيــركــا والصين،
وسط تحذيرات من أن التعريفات
األميركية على المكسيك قد تؤثر

الذهب يتماسك قرب ذروة  3أشهر بفعل مخاوف تباطؤ االقتصاد
تماسكت أسعار الذهب ،أمس ،لتحوم
ق ــرب أع ـلــى مـسـتــوى ف ــي  3أش ـه ــر ،ال ــذي
بلغته فــي الجلسة الـســابـقــة ،فــي الوقت
ال ـ ــذي دف ـع ــت الـ ـمـ ـخ ــاوف ب ـش ــأن ح ــدوث
تباطؤ عالمي جــراء النزاعات التجارية
في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة
األميركية ،المستثمرين لـشــراء المعدن
النفيس الذي ُيعتبر مالذا آمنا.
وبـ ـحـ ـل ــول الـ ـس ــاع ــة  05:25ب ـتــوق ـيــت
غرينتش ،تراجع الذهب في المعامالت
الفورية  0.1بالمئة إلى  1323.81دوالرا
لألوقية (األونـصــة) ،بعد أن المس أعلى
مستوياته منذ  27فبراير عند 1327.90
دوالرا في الجلسة السابقة.

هل تنقلب حروب ترامب التجارية
ً
وباال على اقتصاد أميركا؟

أظـهــر استطالع اقـتـصــادي نشر،
أ مـ ــس األول ،أن احـ ـتـ ـم ــاالت دخ ــول
االقتصاد األميركي في حالة ركود
بحلول العام المقبل ازدادت بشكل
كبير ،حيث إن زيادة الحمائية التزال
تشكل أكبر تهديد اقتصادي.
ً
وتوقع جميع المشاركين تقريبا
في االستطالع الفصلي الذي يجريه
«االتحاد الوطني القتصاد الشركات»
تـ ـب ــا ط ــؤ ا لـ ـنـ ـم ــو ف ـ ــي  .2019إال أن
االستطالع الــذي شــارك فيه  53من
المحللين االقـتـصــاديـيــن مــن كبرى
الشركات والجامعات األميركية جرى
في النصف األول من شهر مايو ،أي
في وقت اتخذت العالقات التجارية
ً
بين واشنطن وبكين منحى مفاجئا
نحو األسوأ ،لكن قبل تهديد الرئيس
دونالد ترامب األخير بفرض رسوم
جمركية جديدة على المكسيك ،في
إطار الخالف حول الهجرة تبدأ بـ5
في المئة ،وتتصاعد بسرعة إلى 25
في المئة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوري داك ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ــن
«اك ـ ـس ـ ـفـ ــورد ايـ ـك ــون ــومـ ـك ــس» ،الـ ــذي
أشرف على االستطالع في التقرير:
«اعتبر معظم المستطلعين أن زيادة
ال ـح ـم ــائ ـي ــة ال ـت ـج ــاري ــة ه ــي ال ـخ ـطــر
الرئيسي على النمو ،تليها الضغوط
على السوق المالي وتباطؤ النمو
العالمي».

ً
بشكل كبير أي ـضــا على نشاط
القطاع.
هذا ،إلى جانب تراجع اإلنفاق
على البناء في الواليات المتحدة
خالل مارس وأبريل ،األمر الذي
ّ
شكل أحــدث مؤشر في سلسلة
مــن ال ـمــؤشــرات الـمـثـيــرة للقلق
بشأن صحة التوسع األميركي
في البنية التحتية.
وفي األسواق األوروبية ،ارتفع
مؤشر «ستوكس ي ــوروب »600
القياسي بنسبة  0.4في المئة،
أو نحو  1.5نقطة إلى  370نقطة.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع «ف ـ ــوت ـ ـس ـ ــي »100
ال ـبــري ـطــانــي ( 23 +ن ـق ـطــة) إلــى
 7185نقطة ،كما ارتفع «داكس»
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ( 66 +نـ ـقـ ـط ــة) إل ــى
 11793نـقـطــة ،ف ــي حـيــن ارتـفــع
«كاك» الفرنسي ( 34 +نقطة) إلى
 5241نقطة.

ونزلت األسهم األوروبية نصفا
بــال ـم ـئــة ،أم ـ ــس ،ف ــي ح ـيــن دفـعــت
مــؤشــرات أول ـيــة لتحرك أميركي
لمكافحة االحتكار بحق «غوغل»
وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى
أس ـه ــم ال ـش ــرك ــات ال ـم ـن ــاظ ــرة في
أوروب ــا للهبوط بعد خسائر في
وول ستريت واألسواق اآلسيوية
خالل الليل.
ون ــزل الـمــؤشــر سـتــوكــس 600
األوروبـ ـ ـ ـ ــي  0.5بــال ـم ـئــة بـحـلــول
الساعة  07:22بتوقيت غرينتش،
في حين فقد قطاع التكنولوجيا
اثنين في المئة.
ودخل المؤشر ناسداك الزاخر
ب ــأس ـه ــم ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا م ـس ــارا
تصحيحيا أمــس األول ،بعد أن
أصـبـحــت «أمـ ـ ــازون» و«أل ـفــابــت»،
المالكة لـ «غوغل» ،أول الخاضعين
ل ـت ـح ـق ـيــق بـ ـش ــأن االحـ ـتـ ـك ــار مــن

جانب جهات تنظيمية أميركية.
وق ــال ــت م ـص ــادر إن التحقيقات
ستشمل أيضا «فيسبوك» و«أبل».
وتفوقت أسهم السيارات على
أداء السوق ،وارتفعت نحو نصف
بالمئة نتيجة مبيعات أفضل من
التوقعات في السوق األميركية.
وأذع ـ ـنـ ــت األسـ ـه ــم ال ـعــال ـم ـيــة
ل ـض ـغــوط بـيـعـيــة ف ــي األســاب ـيــع
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،لـ ـيـ ـسـ ـج ــل الـ ـم ــؤش ــر
ستوكس  600أســوأ أداء شهري
في أكثر من  3سنوات في مايو
الماضي.
وفي آسيا ،أغلق المؤشر نيكي
الـقـيــاســي مـسـتـقــرا ف ــي بــورصــة
طوكيو ل ــأوراق المالية ،أمــس،
في حين حدت التوترات التجارية
المتصاعدة وقوة الين من اإلقبال
ع ـلــى ال ـم ـخ ــاط ــرة ،بـيـنـمــا ع ــززت
الخسائر المستمرة لمجموعة

وأضاف أن «مخاطر الركود تعتبر
منخفضة على المدى القصير ،لكنها
ت ــرت ـف ــع ب ـش ـكــل س ــري ــع فـ ــي .»2020
وتــوقــع المشاركون فــي االستطالع
أن احتماالت حدوث ركود اقتصادي
أميركي قبل نهاية  2020تصل إلى
ً
 60ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أي ت ـق ــري ـب ــا ضـعــف
الـتــوقـعــات فــي االس ـت ـطــاع الـســابــق
قـبــل ثــاثــة أش ـهــر وال ـت ــي بـلـغــت 35
في المئة.
وقـ ـ ـ ــال نـ ـح ــو  90ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي االس ـت ـط ــاع ،إنـهــم
خـ ـفـ ـض ــوا ت ــوقـ ـع ــاتـ ـه ــم ل ـل ـن ـم ــو فــي
األش ـهــر األخ ـي ــرة ،بـسـبــب السياسة
ال ـت ـج ــاري ــة األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـت ــي شـنــت
معارك مع جميع الشركاء التجاريين
الرئيسيين.
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــون ف ــي
االستطالع انخفاض نمو إجمالي
الناتح المحلي إلى  2.6في المئة هذا
العام ،و 2.1في المئة بالعام المقبل،
مقارنة بـ 2.9في المئة بنهاية .2018
(فرانس برس)

واستقر الذهب في العقود األميركية
اآلجلة عند  1328.30دوالرا لألوقية.
وقــال المحلل لــدى إيــه .إن .زد دانيال
هاينز" :ضعف المعنويات بسبب تضرر
العالقة التجارية بين الواليات المتحدة
والصين تسبب في سعي المستثمرين
إلى أصول المالذ اآلمن".
وتابع "أن الضعف في أسواق األسهم
والـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات الـ ــواض ـ ـحـ ــة ع ـل ــى خـفــض
أس ـع ــار ال ـفــائــدة فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
جـعــا الــذهــب يكتسب أهـمـيــة ،مـمــا دفــع
المستثمرين مجددا إلى سوق الذهب".
وقال وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو ،أمس األول ،إن الواليات المتحدة

تـسـعــى إل ــى تـحـقـيــق "فـ ــرص مـتـســاويــة"
م ــع الـصـيــن بـعــد ع ـش ــرات ال ـس ـنــوات من
ال ـم ـم ــارس ــات ال ـت ـج ــاري ــة غ ـي ــر ال ـع ــادل ــة،
لـكــن نـظـيــره الـهــولـنــدي ق ــال إن الــرســوم
الـجـمــركـيــة سـتـلـحــق ال ـض ــرر بــالـتـجــارة
العالمية.
وأث ـ ـ ــرت الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة ال ـم ـم ـتــدة
بـيــن أك ـبــر اق ـت ـصــاديــن ف ــي ال ـعــالــم سلبا
ُ
عـلــى األسـ ــواق الـمــالـيــة ،لــتـضـعــف إقـبــال
المستثمرين على المخاطر .وتراجعت
قيمة أس ــواق األسـهــم العالمية مــا يزيد
على تريليوني دوالر في مايو.

لماذا يواصل الدوالر خسائره
أمام الجنيه المصري؟
بينما يواصل الدوالر سلسلة خسائره
مقابل الجنيه المصري ،أشــارت بيانات
رسمية حديثة إلى أن إجمالي احتياطي
مصر من النقد األجنبي واصــل االرتفاع
ً
خالل شهر مايو الماضي ،مضيفا نحو
 57مليون دوالر.
وأوضـ ـح ــت ال ـب ـيــانــات ال ـت ــي أص ــدره ــا
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي الـ ـمـ ـص ــري ،أن صــافــي
احتياطيات النقد األجنبي بمصر ارتفع
فــي نـهــايــة شـهــر مــايــو الـمــاضــي ليسجل
م ـس ـت ــوى  44.275م ـل ـي ــار دوالر مـقــا بــل
 44.218م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ن ـه ــا ي ــة شـهــر
ً
إبــريــل ،مـسـجــا بــذلــك نسبة زي ــادة تبلغ
نحو .%0.12
وبذلك واصل احتياطي النقد األجنبي
صـ ـع ــوده ال ـط ـف ـيــف لـلـشـهــر ال ـث ــال ــث على
التوالي ،حيث ارتفع خالل شهور مارس
وأبريل ومايو بنحو  215مليون دوالر،
وذلك بعد أن قفز في فبراير بحوالي 1.4
مليار دوالر.
ي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت ي ــواص ــل الـ ــدوالر
خـســائــره مقابل الجنيه الـمـصــري ،الــذي
بدأ مع بداية العام الجاري ،وأرجعه البنك
ال ـمــركــزي الـمـصــري إل ــى ارت ـف ــاع عــائــدات
الـبــاد مــن العملة الصعبة مــن قطاعات
السياحة والصادرات.
وفي سوق الصرف الرسمي ،انخفض
سعر صرف الدوالر أمام الجنيه المصري
ف ــي  6بـ ـن ــوك م ــع ن ـه ــاي ــة ت ـع ــام ــات ي ــوم

االثـنـيــن ،مـقــارنــة بمستواه فــي تعامالت
الصباح ،فيما استقر سعره في  4بنوك
أخرى.
وتراجع سعر الدوالر في بنكي األهلي
ومصر قرشين إلى مستوى  16.73جنيها
للشراء ،و 16.83جنيها للبيع.
ً
ً
وانخفض سعر الــدوالر قرشا واحــدا،
في بنك التجاري الدولي ،ليسجل مستوى
 16.69جـنـيـهــا ل ـل ـشــراء ،و 16.79جنيها
للبيع.
وخـفــض بنكا اإلسـكـنــدريــة والتعمير
واإلس ـك ــان سـعــر الـ ــدوالر بنحو قرشين،
ليسجل مستوى  16.70جنيها للشراء،
و 16.80جـنـيـهــا ل ـل ـب ـيــع .وت ــراج ــع سعر
ال ـ ـ ــدوالر ب ـنـحــو  3ق ـ ــروش ف ــي ب ـنــك قـنــاة
السويس ليصل إلى مستوى  16.70جنيها
للشراء ،و 16.80جنيها للبيع.
ً
وظل سعر الدوالر ثابتا في بنك العربي
اإلف ــريـ ـق ــي ع ـن ــد م ـس ـت ــوى  16.73جـنـيـهــا
للشراء ،و 16.83جنيها للبيع .كما استقر
سعر الدوالر في بنك البركة عند مستوى
 16.74جنيها للشراء ،و 16.84جنيها للبيع.
ً
وأي ـضــا استقر سعر ال ــدوالر فــي مصرف
أبــوظـبــي اإلس ــام ــي عـنــد مـسـتــوى 16.80
جنيها للشراء ،و 16.85جنيها للبيع.
ً
وظل سعر الدوالر ثابتا في بنك كريدي
أغريكول مصر عند مستوى  16.70جنيها
للشراء ،و 16.80جنيها للبيع.
(العربية .نت)

س ــوف ــت ب ـنــك م ــن ال ـض ـغــط على
السوق بشكل عام.
ونــزل المؤشر نيكي  0.01في
المئة إلــى  20408.54نقطة عند
اإلغـ ــاق ،بعد أن تـحــرك صعودا
وهبوطا خالل الجلسة.
وأض ـع ــف ت ـصــاعــد ال ـتــوتــرات
التجارية بين الواليات المتحدة
وال ـص ـي ــن إقـ ـب ــال الـمـسـتـثـمــريــن
على المخاطرة ،وأدى الضطراب
فــي األسـ ــواق المالية فــي الشهر
الـ ـم ــاض ــي .وفـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــابـ ــان ،فـقــد
المؤشر نيكي القياسي  8بالمئة
منذ بداية مايو.
وفي أثناء الليل ،توالت المزيد
مــن األن ـب ــاء الـمـحـبـطــة ،إذ انــزلــق
ن ــاس ــداك فــي م ـســار تصحيحي،
وف ـقــد ال ـمــؤشــر أك ـثــر م ــن  10من
المئة ،مقارنة بمستوى اإلغــاق
القياسي في الثالث من مايو.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات ن ـ ـشـ ــاط
المصانع في الــواليــات المتحدة
م ـخ ـي ـبــة ل ـ ــآم ـ ــال ،ون ـ ـ ــزل مــؤشــر
المعهد األميركي إلدارة التوريدات
ال ــذي يقيس ن ـشــاط الـصـنــاعــات
الـتـحــويـلـيــة ع ـلــى غ ـيــر الـمـتــوقــع
ألق ـ ــل م ـس ـت ــوى ،ف ــي وق ـ ــت يــزيــد
على عامين ونصف العام ،وسط
التوترات التجارية العالمية.
وارت ـ ـف ـ ــع س ــاه ــم فـ ــانـ ــوك 2.2
بــالـمـئــة ،بـعــد أن ن ــزل  12بالمئة
على مــدى الشهر الفائت ،بينما
ربــح سهم طوكيو إلـكـتــرون 3.2
بالمئة ،بعد أن تراجع  15بالمئة.
وأدى ا نـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض ق ـ ـطـ ــاع
الـتـكـنــولــوجـيــا األم ـيــركــي الليلة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة لـ ـفـ ـت ــور م ـع ـن ــوي ــات
المستثمرين ،ودفع سهم سوفت
بنك ذو الثقل على المؤشر نيكي
للنزول  3.3بالمئة .وتسبب السهم
في خسارة المؤشر  35نقطة ،في
حين أشــار متعاملون لمخاوف
بشأن ربحية صندوق رؤية الذي
يركز على التكنولوجيا.
وفـقــد ســوفــت بنك  6.2بالمئة

أمــس األول ،بعد أوردت صحيفة
وول ستريت جورنال أن مساعي
البنك لجمع أمــوال لصندوق ثان
ضخم استقبلت بفتور من بعض
كبار مديري األموال في العالم.
وأضاف مؤشر توبكس األوسع
نطاقا  0.01في المئة إلى 1499.09
نقطة.
وفــي ســوق الـعـمــات ،فقد نزل
ال ـ ــدوالر األم ـيــركــي ألق ــل مستوى
فــي  3أســابـيــع أم ــس مــع تصاعد
ال ـمــراه ـنــات عـلــى خـفــض مجلس
االح ـت ـي ــاط ــي االتـ ـ ـح ـ ــادي (ال ـب ـنــك
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي) أسـ ـع ــار
الفائدة ،في وقــت دفعت مخاوف
بصفة عامة بشأن النمو العالمي
المستثمرين لشراء الين الذي ُيعد
مالذا آمنا.
وكان الين الياباني المستفيد
الرئيسي من التحول تجاه أصول
ي ـع ـت ـبــرهــا ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون آم ـن ــة،
وارت ـف ـعــت الـعـمـلــة الـيــابــانـيــة 0.2
بــالـمـئــة إل ــى  107.845يــن مقابل
ال ــدوالر ،وهــو أعلى مستوى منذ
منتصف يناير.
وأض ـ ــر ذل ـ ــك بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ،ال ــذي
فـقــد  0.1بــالـمـئــة مـقــابــل سـلــة من
العمالت ألقــل مستوى فــي ثالثة
أســابـيــع ،لينزل عــن  97ألول مرة
منذ  18أبريل.
وارتفع اليورو  0.3بالمئة إلى
 1.1274دوالر ،وهو أعلى مستوى
م ـن ــذ  18أبـ ــريـ ــل ب ـف ـض ــل ضـعــف
الدوالر.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر
الــدوالر األسترالي ،بعدما خفض
بنك االحتياطي األسترالي (البنك
الـ ـم ــرك ــزي) أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة إلــى
مـسـتــوى قـيــاســي منخفض عند
 1.25بالمئة ،كما هو متوقع.
وزاد الجنيه اإلسترليني 0.2
بالمئة إلى  1.2684دوالر ،ارتفاعا
من أقل مستوى في  5أشهر عند
 1.2560دوالر ال ــذي سجله يــوم
الجمعة.

«الفدرالي» :ربما نضطر ً
إلى خفض الفائدة قريبا
قال رئيس االحتياطي الفدرالي بمدينة «سانت لويس»
جيمس بوالرد ،إن «البنك المركزي ربما يضطر إلى خفض
ً
معدل الفائدة قريبا ،بسبب استمرار انخفاض التضخم
في أميركا ،وتهديدات الحرب التجارية مع الصين ودول
أخرى».
وأضــاف أن حل الـنــزاع التجاري بين واشنطن وبكين
ً
يبدو أصعب مما كان يعتقد سابقا ،وهو تطور ربما يشكل
ً
ضغوطا إضافية على االقتصاد األميركي.
وأوضح بوالرد في خطاب بمدينة «شيكاغو» أن الفدرالي
ً
يواجه اقتصادا ينمو بوتيرة بطيئة ،وهناك مخاطر بشأن
استمرار الحرب التجارية ،وعدم اليقين حول نتائجها.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٠
اقتصاد
«الوطني» يختتم برنامجه االجتماعي لشهر رمضان
ةديرجلا
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الرشيد« :افعل الخير في شهر الخير» حقق عالمة فارقة هذا العام تجسدت بأهدافه التنموية
توزيع نحو  50ألف
وجبة وموائد إفطار
وكسرة الصيام
على الصائمين
في خيمة الوطني
وقصر نايف
والمستشفيات
والمرافق العامة
والمناطق
والمساجد

رعاية حصرية
للعام الرابع على
التوالي لبرنامج
مدفع اإلفطار على
تلفزيون دولة
الكويت

ً
البنك دعم  30طفال
من األسر ذات
الدخل المحدود
بالتعاون مع
مؤسسة لوياك
ضمن حملة «كسوة
العيد»

اختتم بنك الكويت الوطني
ب ــرن ــامـ ـج ــه «افـ ـ ـع ـ ــل خـ ـي ــر فــي
ش ـه ــر الـ ـخـ ـي ــر» االج ـت ـم ــاع ــي،
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر مـ ـ ـن ـ ــذ أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ــن
 25ع ــام ــا ،ب ـت ــوزي ــع وج ـب ــات
اإلفـ ـ ـط ـ ــار عـ ـل ــى ال ـص ــائ ـم ـي ــن،
وزيارة المراكز والمؤسسات
االجتماعية ،والقيام بالعديد
م ــن ال ـن ـشــاطــات وال ـم ـب ــادرات
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
المتنوعة طوال شهر رمضان
المبارك.
وشـمــل البرنامج نحو 50
أل ـ ــف وجـ ـب ــة ومـ ــوائـ ــد إف ـط ــار
وك ـســرة إف ـطــار ،تــم توزيعها
ع ـل ــى ال ـصــائ ـم ـيــن ف ــي خـيـمــة
«الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» وقـ ـ ـص ـ ــر ن ــاي ــف
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات والـ ـم ــراف ــق
العامة والمناطق والمساجد،
محققا هذا العام عالمة فارقة
تـجـســدت بــأهــدافــه التنموية
الـ ـت ــي تـ ـع ــدت ال ــدع ــم الـ ـم ــادي
إلـ ـ ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ــاألعـ ـم ــال
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
وضـ ـ ـم ـ ــان اس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة ه ــذا
الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاء ل ـ ــأس ـ ــر واألفـ ـ ـ ـ ـ ــراد
المحتاجين.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
إلدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة في
«الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
ال ــرشـ ـي ــد «إن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ــوط ـن ــي ي ـف ـخــر ب ـكــونــه أحــد
رواد التنمية االجتماعية من
خالل برامج المسؤولية التي
يطلقها ،وهدف من خالل هذا
البرنامج الحفاظ على عمق
ال ـعــاقــة م ــع الـمـجـتـمــع ال ــذي
ينتمي إليه من خالل عشرات
ال ـم ـبــادرات والـمـشــاريــع التي
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى رعـ ــايـ ــة األف ـ ـ ــراد
واألسـ ـ ـ ـ ــر ،وت ــوفـ ـي ــر مـ ــا ي ـل ــزم
لــدعــم أه ــداف الـعـيــش الكريم
وال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـصـ ـح ــة ك ــأب ــرز
م ـع ــال ــم تـ ـط ــور ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
وتقدمها».
وأض ـ ـ ــح ال ــرشـ ـي ــد أن ـ ــه إل ــى
جـ ــانـ ــب خ ـي ـم ــة اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار فــي
رأس الـســالـمـيــة ،واص ــل بنك
الكويت الوطني للعام الرابع
على التوالي رعايته برنامج
مدفع اإلفطار في قصر نايف.
ولفت الرشيد إلى أن ما ّ
ميز
هذا العام هو النقلة النوعية
للعمل ا لـخـيــري واالستثمار
بـ ــال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
محققا خطوات غير مسبوقة
على المستوى االجتماعي.
وأشار الرشيد إلى أن البنك
ق ـ ــد خـ ـص ــص كـ ــذلـ ــك ج ـ ــوالت
م ـي ــدان ـي ــة ت ـت ـع ــدى ال ـم ـنــاطــق

عبدالمحسن الرشيد

ال ـح ـيــويــة إلـ ــى م ـنــاطــق أكـثــر
كـ ـ ـث ـ ــاف ـ ــة س ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ك ـج ـل ـي ــب
الشيوخ والصليبية والجهراء.
بالتعاون مع بنك الدم
كما أنه
ّ
المركزي ،وفر البنك ثالجات
في بنك الــدم /فــرع الجابرية،
ً
لتوفير كسرة الصيام يوميا
في الثالجات.

خيمة رمضان
استقبلت خيمة «الوطني»
ً
الـصــائـمـيــن يــوم ـيــا ف ــي رأس
السالمية على شارع الخليج
ال ـعــربــي ،حـيــث أشـ ــرف فــريــق
من المتطوعين على استقبال
الصائمين ،وتوزيع نحو 10
ً
آالف وجبة إفطار يوميا على
الـصــائـمـيــن وتــوفـيــر الخدمة
التي يحتاجون إليها.

الجوالت الميدانية والزيارات
أم ــا عـلــى صعيد الـجــوالت
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدان ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــارات
ّ
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـقـ ـ ــد ن ـ ــظ ـ ــم
«ال ــوط ـن ــي» ج ـ ــوالت مـيــدانـيــة
واس ـعــة الـنـطــاق شملت أكثر
م ــن  3000وج ـبــة إف ـط ــار إلــى
م ـن ــاط ــق الـ ـش ــوي ــخ وخ ـي ـطــان
والمهبولة وجليب الشيوخ
والمساجد ،إضافة إلى زيارة
ال ـعــديــد م ــن اإلدارات الـعــامــة
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ل ـم ـش ــارك ــة
العاملين فيها وجبات اإلفطار
وال ـق ــري ــش قـبـيــل ب ــدء الـشـهــر
الفضيل.
كـمــا زارت أس ــرة الـتــواصــل
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة عـ ـ ــددا
م ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة
ل ـم ـشــارك ـت ـهــا اإلف ـ ـطـ ــار خ ــال
الشهر الفضيل ،حيث قامت
بـ ــزيـ ــارة خ ـف ــر الـ ـس ــواح ــل فــي
ً
ال ـخ ـي ــران ،ت ـق ــدي ــرا لتفانيهم
وتأهبهم لخدمة الوطن على

اإلدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني وفريق عمل إدارة العالقات العامة في خيمة «الوطني» الرمضانية
مدار الساعة ،كما زارت اإلدارة
سـ ـك ــن ال ـط ـل ـب ــة والـ ـط ــالـ ـب ــات،
ان ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن االلـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــزام
بالمشاركة االجتماعية.

قصر نايف
وللعام الرابع على التوالي،
ً
شارك «الوطني» أيضا بإفطار
ال ـصــائ ـم ـيــن ف ــي ق ـصــر نــايــف
حيث وزع نحو  5000وجبة
إفطار على الصائمين الذين
يـ ـت ــواف ــدون ل ـم ـتــاب ـعــة لـحـظــة
انطالق مدفع اإلفطار في هذا
ال ـق ـصــر الـ ــذي يـتـمـتــع بــداللــة
تـ ــراث ـ ـيـ ــة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ،وذل ـ ــك
ف ــي إطـ ــار رعــاي ـتــه الـحـصــريــة
لبرنامج «مدفع اإلفطار» على
تلفزيون الكويت .وتخلل هذه
الــرعــايــة كــذلــك االح ـت ـفــال مع
األطفال بمناسبة قرقيعان.

التعاون مع شركة
أمنية إلدارة
المشاريع إلعادة
تكرير مخلفات
البالستيك
والكرتون في خيمة
إفطار «الوطني»

حملة توعية مع «أمنية»
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع شـ ــركـ ــة
أمنية إلدارة المشاريع ،قـ ّـد م
«الوطني» حملة توعية إلعادة
تـ ـك ــري ــر مـ ـخـ ـلـ ـف ــات الـ ـك ــرت ــون
والـ ـ ـب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــك ف ـ ـ ــي خ ـي ـم ــة
«الوطني» لإلفطار.

مركز لتوزيع اإلفطار في
منطقة الجليب
واصل بنك الكويت الوطني
ل ـل ـعــام ال ـثــالــث ع ـلــى ال ـتــوالــي
ت ــوزي ــع وج ـب ــات اإلفـ ـط ــار في
مركز اإلطفاء لموائد اإلفطار،
والذي قام بتأهيله في منطقة
ج ـل ـيــب ال ـش ـي ــوخ السـتـيـعــاب
وجـ ـ ـب ـ ــات اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار ال ـ ـتـ ــي تــم
ت ــوفـ ـي ــره ــا ل ـل ـص ــائ ـم ـي ــن فــي
المنطقة.

ثالجات في بنك الدم
تـعــاون «الــوطـنــي» مــع بنك
الدم المركزي ،بتوزيع ثالجات
على مركز بنك الدم في منطقة
ال ـج ــاب ــري ــة ،ش ـم ـلــت أك ـث ــر من
 32000كسرة صائم ،وأشرف
مـتـطــوعــو الـبـنــك عـلــى تعبئة
هــذه الـثــاجــات ط ــوال الشهر
الفضيل.

مكافحة حوادث السير

ً
دعم  30طفال من األسر
المتعففة

ق ـ ّـدم الـبـنــك دع ـمــه لثالثين
ط ـ ـفـ ــا م ـ ـ ــن أس ـ ـ ـ ـ ــرة م ـت ـع ـف ـف ــة
ضـمــن حـمـلــة «ك ـســوة الـعـيــد»
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
مؤسسة لوياك التطوعية ،من
خــال منحهم مــابــس العيد
وم ـس ـت ـلــزمــات ـهــا ،واالح ـت ـف ــال

بـ ــأجـ ــواء حـ ـل ــول ع ـي ــد ال ـف ـطــر
المبارك براحة بال.

وسائل التواصل
االجتماعي نظمت
مسابقات خالل
الشهر الفضيل

ّ
وز ع بنك الكويت الوطني
كسرة الصائم على السائقين
عـ ـن ــد إشـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور فــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
وتتميز هــذه المبادرة بأنها
تهدف إلى الحد من الحوادث
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــروري ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر
الفضيل ،السيما مــع اقتراب
م ــوع ــد اإلف ـ ـطـ ــار وم ـ ـحـ ــاوالت
بـ ـع ــض الـ ـس ــائـ ـقـ ـي ــن ال ـل ـح ــاق
بإفطارهم مــن خــال السرعة
والتجاوزات المرورية.

قرقيعان
ّ
كما نــظــم «الــوط ـنــي» خالل

الـشـهــر الـفـضـيــل زيـ ــارات إلــى
مستشفى ا لــو طـنــي لألطفال
وأس ـ ـ ــواق ال ـم ـبــارك ـيــة وقـصــر
ن ــاي ــف لـ ـت ــوزي ــع ال ـق ــرق ـي ـع ــان
والهدايا على األطفال.

التعاون مع «الخطوط
الكويتية»
نـظــم «الــوط ـنــي» مــع شركة
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الكويتية
ف ـع ــال ـي ــة خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي خـيـمــة
اإلفـ ـط ــار ف ــي رأس الـســالـمـيــة
تـخـلـلـهــا ت ــوزي ــع ت ــذاك ــر سفر
مجانية .ويأتي هذا التعاون
ف ــي إط ـ ــار ف ـعــال ـيــات بــرنــامــج
«افعل الخير في شهر الخير»
الـ ـسـ ـن ــوي ،وضـ ـم ــن ال ـش ــراك ــة
االستراتيجية مع «الكويتية».
وق ـ ــد ج ـ ــرى ال ـس ـح ــب عـلــى
 20ت ــذك ــرة س ـف ــر شـ ـ ــارك فـيــه
ج ـم ـيــع ال ـصــائ ـم ـيــن م ــرت ــادي
خـ ـيـ ـم ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ــإف ـ ـطـ ــار.
وعـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة
االلتزام االجتماعي والخيري
للجانبين ،السيما فــي شهر
رمـضــان الـمـبــارك ،حيث منح
الـ ـص ــائـ ـمـ ـي ــن فـ ــرصـ ــة ال ـس ـفــر
لرؤية ذويهم .كما وزع البنك
الــوط ـنــي خ ــال عـطـلــة الـعـيــد
هــدايــا سـفــر لـلـمـســافــريــن في
مبنى الركاب الجديد .T4

الــوطـنــي ،والـقـيــام بــالــزيــارات
وال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة فــي
الـ ـمـ ـن ــاط ــق أو الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
والمرافق العامة والمساجد
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات وخـ ـ ـ ــال
ال ـع ـش ــر األواخ ـ ـ ـ ــر .ي ــأت ــي ذل ــك
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن حـ ـ ــرص ال ـب ـنــك
عـلــى تنمية مـفـهــوم الـتـطــوع
لدى موظفيه من خالل تعزيز
ارتباطهم باألعمال اإلنسانية
والنشاطات االجتماعية التي
ينظمها.

مواقع التواصل االجتماعي
ق ــدم ــت وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي تـغـطـيــة شــامـلــة
لنشاطات برنامج افعل الخير
فــي شـهــر الـخـيــر ،إل ــى جانب
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات خ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر
الـ ـفـ ـضـ ـي ــل .وي ـ ــواص ـ ــل ال ـب ـنــك
ال ــوطـ ـن ــي س ـن ــوي ــا مـ ـب ــادرات ــه
االن ـس ــان ـي ــة ودعـ ـم ــه ل ـبــرامــج
الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة إيمانا
مـ ـن ــه بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ف ـ ــي تـجـسـيــد
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وأث ـ ــره ـ ــا الـ ـفـ ـع ــال فـ ــي خــدمــة
المجتمع وأبـنــائــه ،كما انها
تعكس ال ــدور ال ــري ــادي الــذي
يلعبه البنك الوطني في هذا
المجال منذ عقود طويلة.

المتطوعون
عـلــى غ ــرار كــل ع ــام ،شــارك
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات الـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن مــن
موظفي بنك الكويت الوطني
فـ ــي ب ــرن ــام ــج ش ـه ــر رم ـض ــان
الـ ـمـ ـب ــارك «اف ـ ـعـ ــل ال ـخ ـي ــر فــي
شهر الخير» ،وذلك من خالل
اس ـت ـق ـب ــال ال ـص ــائ ـم ـي ــن عـلــى
موائد اإلفطار في خيمة البنك

جانب من حملة الوطني التوعوية بالتعاون مع شركة «أمنية» إلعادة
تكرير مخلفات الكرتون والبالستيك في خيمة الوطني لإلفطار

فريق عمل «الوطني» أثناء إعداد وجبات اإلفطار في خيمة «الوطني» الرمضانية

ً
ِّ
«بيتك» :خدمة العمالء إلكترونيا على مدار «التجاري» يوزع الوجبات على المصلين أمام
المسجد الكبير بالتعاون مع بنك الطعام
الساعة خالل عطلة العيد
يستطيع عمالء بيت التمويل
الكويتي (بـيـتــك) االسـتـفــادة من
خ ــدم ــات ــه ف ــي ك ــل األوق ـ ـ ــات دون
الـتـقـيــد ب ـســاعــات عـمــل ال ـف ــروع،
أو أي ــام الـعـطــل واإلج ـ ـ ــازات ،من
خ ـ ـ ــال وس ـ ــائ ـ ــل ت ـق ـن ـي ــة ت ـج ـعــل
العميل على اتصال دائــم ،سواء
ع ـبــر مــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي kfh.
 ،comأو فرعيه اإللكترونيين في
جمعيتي اشبيلية وا لـجــا بــر يــة،
ألول مرة على مستوى الكويت،
بــاإلضــافــة إل ــى ق ـن ــوات الـخــدمــة
اإللكترونية ،التي تضمن تمتع
الـ ـعـ ـم ــاء بـ ـخ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات
ضرورية ،وابرزها جهاز «»XTM
التفاعلي ذاتي الخدمة باألفنيوز،
و ف ــرع ضاحية عبدالله السالم،
وسيارات موبي «بيتك».
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز «ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك» الـ ـسـ ـب ــق
بتشغيل الفرعين تحت عنوان
 ،kfh goوهما يــوفــران للعمالء
منظومة متكاملة من الخدمات
اإللـكـتــرونـيــة الكاملة على مــدار
الـ ـس ــاع ــة ،ت ـص ــل إلـ ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
 30خ ــدم ــة م ـمــا ي ـقــدم ـهــا ال ـفــرع
التقليدي.
كما نجح في تطوير إمكانات
اج ـهــزة الـسـحــب اآلل ــي ،واضــافــة
 7خدمات جديدة بعضها يقدم
ألول مرة على مستوى الكويت،
منها الـسـحــب الـنـقــدي مــن دون

الحاجة إلى بطاقة السحب اآللي،
م ــن خ ــال ال ــرم ــز الـتـعــريـفــي QR
 ،codeوأيضا السحب باستخدام
البطاقة المدنية أو رقم الهاتف
الـ ـنـ ـق ــال ،م ــع إم ـك ــان ـي ــة ت ـحــديــث
م ـع ـل ــوم ــات ال ـب ـط ــاق ــة ال ـم ــدن ـي ــة،
وخدمات تفعيل بطاقات السحب
اآلل ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة والـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــددة،
وتـغـيـيــر الــرقــم ال ـســري الـخــاص
ببطاقة الصرف اآللي.
ويـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك»
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن خ ــدم ــات جـهــاز
« »XTMالتفاعلي ذاتــي الخدمة،

وم ــن أب ــرزه ــا الـسـحــب واإليـ ــداع
م ـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ،وتـ ـح ــدي ــث
البيانات مباشرة وفتح حسابات
(التوفير – الودائع االستثمارية)،
باإلضافة الى تمكين العميل من
إج ـ ــراء حـ ــوار مـبــاشــر بــالـصــوت
وال ـص ــورة مــع مــوظـفــي الـخــدمــة
على مدار الساعة.
وي ـ ــواص ـ ــل مـ ــركـ ــز االت ـ ـصـ ــال
تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات عـ ـل ــى م ـ ــدار
الساعة ،لتلقي اتصاالت العمالء،
واالستماع لمطالبهم والتجاوب
مـ ـعـ ـه ــا ،م ـ ــن خ ـ ــال طـ ــاقـ ــم ع ـمــل

م ــؤه ــل وت ـق ـن ـيــة مـ ـتـ ـط ــورة ،كـمــا
تـعـمــل ال ـخــدمــة الـهــاتـفـيــة اآللـيــة
 ،1803333بذات الكفاءة والسرعة
للتجاوب مع عمليات التحويل
بين الحسابات واالستفسار عن
العمليات المالية ،ودفع الفواتير
وشــراء بطاقات تعبئة الهواتف
النقالة وغيرها.
وتوفر أجهزة الشامل لعمالء
«ب ـي ـت ــك» ،ب ــدي ــا ل ـج ــزء م ــن عمل
الـفــروع ،وتـقــدم حلوال مصرفية
متنوعة بأفضل تقنية من بينها
خدمات إيداع األموال والشيكات،
وتتيح لعمالء البنك إدراج أموال
الشيكات ضمن حساباتهم فور
إيداعها ،وتلعب سيارات «موبي
ب ـي ـت ــك» دورا م ـه ـمــا ف ــي تـقــديــم
عدد من الخدمات منها السحب
واإليداع واالستعالم عن الرصيد
وتغيير كلمة السر وغيرها.
ويمتلك العمالء ميزات تقنية
إضافية ،حيث بإمكانهم إجــراء
جانب من العمليات المصرفية
األساسية عبر أجهزة الهواتف
الـ ـ ــذك ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـي ــق
.Kfhonline
ك ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء ال ــذي ــن
يفضلون التعامل المباشر مع
الموظفين مقدمي الخدمة ،زيارة
ف ــرع «ب ـي ـتــك» ف ــي ال ـم ـطــار ،ال ــذي
يقدم خدماته على مدار الساعة.

فريق «التجاري» وبنك الطعام
ف ــي إطـ ـ ــار ب ــرن ــام ـج ــه ال ـم ـع ـت ـمــد لـلـشـهــر
الفضيل ،شــارك البنك التجاري المصلين
بالمسجد الكبير ،الذين توافدوا لحضور
شـعــائــر ص ــاة الـتـهـجــد ،وإح ـي ــاء لـيـلــة 27
رم ـضــان ،بـتــوزيــع وج ـبــات سـحــور خفيفة
عليهم بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام.
وق ــال ــت ن ــائ ـب ــة الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام – ق ـطــاع
التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع
ً
«جاءت هذه المبادرة انسجاما مع األجواء
ال ـع ـط ــرة ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا الـشـهــر

الفضيل ،والمليئة بالروحانيات والنفحات
اإليـمــانـيــة ،وضـمــن الـبــرنــامــج االجـتـمــاعــي
واإلنساني الحافل الذي أعده البنك للشهر
المبارك».
وتابعت الورع أن الفعاليات التي أعدها
البنك لمشاركة كل أطياف المجتمع األجواء
اإليمانية ،التي تسود شهر رمضان المبارك
بشكل عام ،والعشر األواخــر بشكل خاص،
جاء ت كلها لتؤكد حرص «التجاري» على
تــوفـيــر أقـصــى درج ــات الــراحــة للمصلين،

بمشاركة فريق قطاع التواصل المؤسسي،
وعدد من المتطوعين ،وبالتعاون مع بنك
الطعام.
ولمس فريق قطاع التواصل المؤسسي
والمتطوعون المشاركون في هذه الفعالية
االب ـت ـس ــام ــة ،وع ــام ــات ال ــرض ــا وال ـس ـعــادة
الـتــي ارتـسـمــت عـلــى وج ــوه رواد المسجد
الكبير ،والتي كانت أصدق من أي عبارات
شكر أو ثناء.

ثقافات
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أكد الشاعر حسين حبش أن
مترجم الشعر يجب أن يكون
ً
ً ً
خائنا ذكيا وحاذقا.
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يسعى النجم أحمد عز لتقديم كان الفنان أحمد زكي
عمل عسكري مختلف عن كل ما يحرص على تجاهل الرد
ّقدم من خالل فيلم "الممر".
على الشائعات التي حاصرته
ً
ً
مرارا وتكرارا.

مسك وعنبر

١٧

بعد مشاركته في "حضن
الشوك" ،يجسد الفنان خالد
البريكي دور عبدالعال في
مسرحية "عودة ريا وسكينة"

شايلين وودلي»Big Little Lies« :
نقلة نوعية في مشواري
فخورة بالمشاركة في المسلسل مع نجمات «هوليوود»
تفتخر النجمة شايلين وود لــي بمشاركتها
ف ــي ا لـ ـج ــزء ا ل ـج ــد ي ــد م ــن م ـس ـل ـســل Big Little
( Liesأكاذيب كبيرة صغيرة) مع مجموعة من
نجمات " هــو لـيــوود" ،مشيرة إ لــى أن دور هــا في
المسلسل يعد نقلة نوعية في مشوارها الفني.
ويناقش المسلسل مشاكل العنف المنزلي،
وتــأثـيــرهــا عـلــى حـيــاة الـنـســاء ،مــن وجـهــة نظر
اإلن ــاث ،والـحـكــا يــة مــأخــودة مــن روا ي ــة للكاتبة
ليان موريالتي ،ويشارك في العمل ،إضافة إلى
وودلي ،كل من الممثلة ميريل ستريب ونيكول
كيدمان وريس ويذرسبون.

مشاهد صادمة
ُ
وفي لقاء صحافي ن ِظم لطاقم العمل بمناسبة
ع ـ ــرض م ــوس ــم جـ ــديـ ــد ،عـ ـ ّـبـ ــرت الـ ـمـ ـمـ ـث ــات عــن
إعجابهن بــدور زميلتهن وود ل ــي فــي الموسم
الـ ـج ــدي ــد ،مـ ـش ــوق ــات ال ـج ـم ـه ــور لـ ــرؤيـ ــة ال ـج ــزء
الـ ـج ــدي ــد ،ل ـك ــون ــه ي ـت ـض ـمــن م ـش ــاه ــدة م ـفــاج ـئــة
وصادمة للممثلة.
واشـ ـتـ ـه ــرت وودلـ ـ ــي ب ـ ــدور إي ـم ــي ج ـيــورج ـنــز
ف ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــي "الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة الـ ـس ــري ــة
للمراهقين األ مـيــر كـيـيــن" The Secret Life of
 the American Teenagerعلى شاشة "آي بي

سي" األميركية ،ويذكر أنها من مواليد مدينة
س ـي ـمــي ف ــال ــي ب ــوالي ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا ب ــال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة ع ــام  .1991عـنــد بـلــوغـهــا
س ــن الـ ـ ـ  15عـ ــام ان ـف ـص ــل وال ـ ــداه ـ ــا ،وال ـت ـح ـقــت
بـ ـم ــدرس ــة س ـي ـم ــي ف ــال ــي الـ ـث ــان ــوي ــة ،وب ـ ــدأت
أع ـمــال ـهــا ال ـف ـن ـيــة بـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل(Replacing
 Dadعــام  ،1999و ظـلــت تلعب العديد
من األدوار المتميزة بالمسلسالت،
حـ ـ ـت ـ ــى خ ـ ـ ــا ض ـ ـ ــت أول ت ـ ـجـ ــر بـ ــة
س ـي ـن ـمــا ئ ـيــة ع ـ ــام  2007عـبــر
فـيـلــم  ،Moolaفــي حـيــن أن
م ــن أب ـ ــرز أع ـم ــال ـه ــا فـيـلــم
 The Descendantsعام
.2011

شايلين وودلي

بيرين سات

ليدي غاغا

رسالة مؤثرة من بيرين سات لزوجها
ّ
وجهت الممثلة التركية بيرين سات رسالة مؤثرة لزوجها المغني كينان دوغول،
آملة أن تكون كلماتها قادرة على إنهاء الخالفات بينهما.
وجاء فيها"" :يقولون متى سيتم الطالق؟ ،لكن ال أحد تساء ل عن مشاعر أخرى
كالثقة والمسامحة والتخلي ،الطالق أسهل جزء ،أنا من الناس الذين ال يهتمون
بالزواج بقدر االهتمام بالحب ،هل مفهوم الحب عندكم النوم على وسادة واحدة
ً
أم الموت معا؟".

كايلي جينر مع ابنتها ستورمي

ُ
ليدي غاغا كادت تسقط في الس فيغاس جينر تطمئن جمهورها على صحة طفلتها
تعرضت المغنية العالميةليدي غاغا لموقف محرج على المسرح في أثناء تقديمها
عرضا في أحد الفنادق بمدينة الس فيغاس األميركية.
ونشرت تقاير إعالمية مقطع فيديو ُيظهر ما حــدث ،حيث بــدت غاغا جالسة على
منصة معدنية ،وهي تغني ،ليقترب منها عدد من أعضاء الفرقة محاولين مساعدتها
على النزول ،وبينما كانت تهم بذلك ،انزلقت وكادت تقع على األرض ،ولوال فطنة أعضاء
ُ
فرقتها لحدث ما ال تحمد عقباه.

نقلت نجمة تلفزيون الواقعكايلي جينر طفلتها ستورمي على وجه السرعة إلى
المستشفى ،بعدما أصيبت ِّ
برد فعل تحسسي ،ونشرت عبر صفحتها الخاصة على
أحد مواقع التواصل صورة طمأنت فيها المتابعين على صحة طفلتها.
ّ
الصورة نائمة ،بينما علقت جينر عليها قائلة" :أمضيت
وظهرت ستورمي في
اليوم في المستشفى مع طفلتيُ ،أصيبت ّ
برد فعل تحسسي ،لكنها بخير ،ونحن اآلن
في المنزل".

باريس هيلتون تستخدم الشعر المستعار للتخفي في المواقف الضرورية
تعتمد نجمة تلفزيون الواقعباريس هيلتون
ع ـل ــى إطـ ـ ـ ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـش ـعــر
المستعار بألوان وتسريحات مختلفة.
وكـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ه ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــون خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج
 Entertainment Tonightأ نـهــا تمتلك نحو
ال ــ 800شعر مستعار بأشكال وأط ــوال وألــوان
مختلفة تستخدمها فــي حــال أرادت التخفي
فــي أث ـنــاء تـجـ ّـولـهــا بـيــن ال ـنــاس ،وقــالــت" :ألـجــأ
إلى استخدامها حينما أود زيــارة ديزني الند
وأماكن أخرى .وأعتمد الشعر المستعار األسود
القصير حينما أكون في دولة ّ
معينة ،أو عندما
أرغب في التخفي".
كما تستخدم هيلتون الشعر المستعار لكي
تتشبه بنجوم آخــريــن ،كملكة اإلغ ــراء مارلين
مونرو.
وت ـع ـت ـبــر الـ ـب ــاروك ــة ،أو ال ـش ـعــر الـمـسـتـعــار،
أ حــد الحلول المثلى لتغيير تسريحة الشعر
ً
واإلطاللة في دقائق ،توفيرا للوقت والمجهود،

ولحماية الشعر من التلف الناتج عن الصبغة
واس ـت ـخــدام مـجـفــف الـشـعــر وأدوات التسريح
الساخنة.
والـنـجـمــات مــن ال ـلــواتــي يـعـتـمــدن الـبــاروكــة
ً
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ف ـ ــي إط ــالـ ـتـ ـه ــن ،وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا فــي
ً
ال ـم ـن ــاس ـب ــات أحـ ـي ــان ــا ،أو ف ــي خـ ــال تـصــويــر
َ
مسلسل ّ
معين ،ويتعاملن معها على أنها قطعة
اكسسوار أساسية ال غنى عنها إلبراز جمالهن
أو الشخصية التي يلعبنها فــي فيلم ،لدرجة
أننا في بعض األوقات ال نستطيع تمييز الشعر
ّ
المستعار من شعرهن الحقيقي.
ومن النجمات كيم كارداشيان التي ال تثبت
على تسريحة شعر محددة ،فتارة بشعر طويل
جذاب وتارة أخرى بإطاللة في الشعر القصير
الجريء .والحال أيضا في إطالالت كايلي جينر
التي تظهر بشعر باللون األشقر البالتيني ،وفي
ا لـيــوم التالي تستبدله بشعر مستعار طويل
باللون المائل إلى الباستيل الهادئ أو األخضر.

ً
وهـ ـن ــاك أيـ ـض ــا ن ـج ـمــات أخ ــري ــات يـعـتـمــدن
الباروكة بصفة دائمة ،أو أحيانا ،مثل زيندايا
ال ـت ــي ل ـج ــأت م ـ ـ ّـرة إلـ ــى ش ـعــر م ـس ـت ـعــار بـقـ ّـصــة
البيكسي األشقر ،أو سلمى حايك التي استغنت
ف ــي إح ـ ــدى ال ـم ـنــاس ـبــات ع ــن ش ـعــرهــا األسـ ــود
الطويل معتمدة باروكة باللون األشقر.
إضافة إلــى ذلــك ،بعض نجمات "هوليوود"
اضطررن الى اللجوء للشعر المستعار ،بهدف
تجسيد شخصية ّ
معينة في فيلم ما أو مسلسل،
تماما كما فعلت الممثلة الشهيرة أنجيلينا
ّ
جولي التي تخلت عن إطاللتها بشعرها الداكن،
ولجأت إلى باروكة باللون األشقر.
أنجلينا لم تكن الوحيدة ،إذ قامت بالك ليفلي
باألمر نفسه خــال تصوير أحــد األفــام ،حيث
اعتمدت الشعر المستعار المرفق ّ
بغرة أمامية
على غرار النساء الفرنسيات.

باريس هيلتون
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ً
ً
حسين حبش :المترجم يجب أن يكون خائنا وحاذقا
«إقامتي في ألمانيا أنضجت تجربتي الشعرية وغيرت نظرتي للكتابة»

العيد لألطفال

رسمت سنوات النشأة األولى الكثير من مالمح الشاعر السوري حسين حبش ،وصبغت قصيدته
بالروعة والجمال ،وأكد الشاعر الذي غادر بالده ويقيم في ألمانيا منذ عام  ،1996أن إقامته في
ً
البلد األوروبي أنضجت تجربته ،الفتا في حوار مع "الجريدة" إلى أنه رأى الشعر في كبرياء أبيه،
ومالبس أمه الكردية المزركشة ،وتحدث عن ترجمة أعماله إلى لغات عدة ،والصفات التي يجب
أن يتمتع بها مترجم الشعر ...وإلى نص الحوار:
القاهرة -أحمد َّ
الجمال

ُولدت في بيئة ال
عالقة لها بالشعر...
ً
لكنه كان موجودا
في كل شيء حولي

ديوان «أشجار

● كيف كانت نشأتك حتى
عـ ـ ــام  ١٩٩٦وأصـ ـ ــداؤهـ ـ ــا عـلــى
إبداعك؟
 ولـ ـ ـ ـ ُـدت فـ ــي ب ـي ـئ ــة ال عــاقــة
ل ـهــا بــال ـش ـعــر ب ـم ـع ـنــى ال ـك ـتــابــة،
واالنشغال به أو االشتغال عليه،
لكن فــي الــوقــت ذات ــه كــان الشعر
ً
موجودا في كل شيء من حولي،
كنت أراه كل يوم في بساطة أمي
وفساتينها الكردية المزركشة،
وفـ ــي ك ـب ــري ــاء أب ـ ــي ،وفـ ــي ثـنــايــا
أح ــادي ــث ال ـق ــروي ـي ــن وص ـي ـحــات
الـعـتــالـيــن وال ـبــاعــة والـمـجــانـيــن،
وف ـ ـ ــي ألـ ـ ـح ـ ــان مـ ــزام ـ ـيـ ــر الـ ــرعـ ــاة
الـشـجـيــة ،وف ــي عـيــون قطعانهم
ال ـتــي كــانــت تــرعــى ف ــي الـسـفــوح
والسهول المجاورة.
كنت أراه في حبات الزيتون
ال ـت ــي ك ــان ــت تـلـمــع ت ـحــت الـمـطــر
ع ـ ـلـ ــى" شـ ـ ـ ـ ــاالت" الـ ـف ــاحـ ـي ــن فــي
م ــواس ــم ال ـق ـط ــاف ،وفـ ــي سـنــابــل
القمح التي كانت تلمع كعرائس
ذهبية في أيادي الفالحين ،كنت
أراه فــي ال ـمــاحــم ال ـكــرديــة التي
كان يغنيها جاري "علي عكاش"
ويدوزنها على أوتــار "طنبوره"
ال ـع ـظ ـيــم ،وأري ـ ــد أن أذكـ ــر تــأثـيــر
ال ـشــاعــر الــوح ـيــد ف ــي ضيعتنا،
ص ــاح ــب ديـ ــوانـ ــي "عـ ـل ــى دروب
آسـيــا" ،و"لـيـلــة هـجــران" وغيرها
مـ ــن الـ ـ ـ ــدواويـ ـ ـ ــن ،وهـ ـ ــو ال ـش ــاع ــر
ال ــراح ــل ح ــام ــد ب ــدر خ ـ ــان ...هــذا
الجزء اليسير من المشهد الذي
كــان مــن حــولــي ،وشكل وجداني
ً
وت ـكــوي ـنــي ك ــان حــاس ـمــا لــأخــذ
ً
بيدي والتوجه بها الحـقــا نحو
الكتابة واإلبداع.

● البيئة تنعكس على النص،
ماذا منحتك إقامتك في ألمانيا؟
 س ـ ـنـ ــوات الـ ـغ ــرب ــة ال ـطــوي ـلــةفــي ألـمــانـيــا أنـضـجــت تجربتي،
وغـيــرت نظرتي لجميع األشياء
بـمــا فـيـهــا ط ــرق الـكـتــابــة .ح ـ َّـررت
كـتــابـتــي م ــن ك ــل أن ـ ــواع الــرقــابــة،
وجعلتني أكتب بحرية مطلقة.
ف ـت ـحــت أم ــام ــي أب ـ ــواب الـمـعــرفــة
والبحث والتقصي ،ووهبت نصي
ً
أحالما ورؤى وخياالت واسعة،
ومنحتني لغة جــديــدة أق ــرأ بها
مباشرة غوتة وريلكه وهولدرلين
ون ــوف ــالـ ـي ــس ،ووط ـ ـ ــدت عــاقـتــي
بنهر الــرايــن وصــداقــة بيتهوفن
وموسيقاه.
ُ
• ترجمت بعض أعمالك إلى
لغات مثل اإلسبانية ،كيف كانت
التجربة؟
 أعـتـقــد أن ش ـعــري الـمـتــرجــمإل ــى اإلس ـب ــان ـي ــة ،م ـتــرجــم بشكل
متقن كما لو أنه كتب باإلسبانية
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـسـ ـع ــدن ــي.
أستشف ذلــك مــن خــال األصــداء
التي يالقيها مــن الـقــراء وتفاعل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ف ـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات
وال ـم ـل ـت ـق ـي ــات ال ـ ـتـ ــي أح ـض ــره ــا
فــي أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة .لــذلــك أنــا
ممتن لكل مــن الـشــاعــر والكاتب
والـمـتــرجــم الـعــراقــي عـبــدالـهــادي
س ـ ـ ـعـ ـ ــدون الـ ـمـ ـقـ ـي ــم فـ ـ ــي مـ ــدريـ ــد
والكاتبة والمترجمة الفلسطينية
ال ـم ـق ـي ـمــة ف ــي ن ـي ـك ــاراغ ــوا غــديــر
أبــوسـنـيـنــة والـشــاعــر والمترجم
المغربي خالد الريسوني المقيم
في طنجة ،والكاتب الكردي زنار

ديوان «

ثملة» بالرومانية

غرق في الورد»

العيد.رمضان
عبداللطيف
سعيدة،خالد
عيدكم مبارك ،وأيامكم د.
وعساكم من عايد

حسين حبش
آال ال ـم ـق ـيــم ف ــي أل ـم ــان ـي ــا ،ألن ـهــم
نقلوا شعري بصدق ومحبة إلى
اإلسبانية.
● م ــا ال ـم ـه ــم تـ ــوافـ ــره فـيـمــن
يترجم الشعر؟
 على المترجم أن يتقن اللغةالـتــي يـتــرجــم مـنـهــا وإل ـي ـهــا ،وأن
يترجم بحدسه وحسه أكثر مما
يـتــرجــم بعقله وتـفـكـيــره! ويجب
أن يستوعب روح النص ويفهمه
بعمق ويتقمصه قبل الترجمة،
وكأنه هو كاتبه ،وأن تكون لديه
الجسارة في صياغة النص بما
يتوافق مع اللغة المترجم إليها
وال يـتــوقــف عـنــد حــرفـيــة الـنــص
وت ــراك ـي ــب ال ـل ـغــة ال ـم ـك ـتــوب بـهــا،
ً
ً
بـمـعـنــى أن ي ـك ــون خ ــائ ـن ــا ذك ـيــا
ً
وحاذقا في نفس الوقت.
● أنـ ـ ـ ــت تـ ـكـ ـت ــب ب ــالـ ـك ــردي ــة
والعربية ...أي لغة تفضلها أم
تتبع إحساسك كشاعر؟
 األح ــاس ـي ــس ال ـش ـخ ـص ـيــة الً
تختلف كثيرا من لغة إلى أخرى
وق ـ ــت الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ألنـ ـه ــا مــرت ـب ـطــة
ب ــذات ال ـكــاتــب ودواخ ـل ــه ال ـتــي ال
ً
ي ـم ـكــن أن تـ ـك ــون م ـق ـس ـمــة ت ـب ـعــا
ل ـل ـغــة ال ـت ــي ي ـك ـتــب ب ـه ــا ،ب ــل هــي
مـتـعـلـقــة بـشـخـصـيـتــه وتـكــويـنــه،
ل ـك ــن أس ــال ـي ــب اسـ ـتـ ـخ ــدام الـلـغــة
تختلف مــن لغة إلــى أخ ــرى ،هنا
ليس مـجــال الـخــوض فيها .ثمة
مواقف ومشاهد ورؤى وخياالت
وم ـش ــاع ــر وأح ــاس ـي ــس وأح ـ ــداث
وأمور كثيرة تمر في حياة الكاتب
هي التي تحدد اللغة التي ينبغي
أن يكتب بها.
● م ــاذا عــن ديــوانــك األح ــدث
"حمى السفرجل"؟ ولماذا كتبت
قصائده بالكردية؟
" -ح ـ ـمـ ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــرجـ ــل" ص ــدر

ف ــي بــرل ـيــن ق ـبــل ن ـحــو ش ـهــر .هو
د ي ــوان يشتغل على قيمة الحب
وال ـ ـلـ ــوعـ ــة والـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــدان وال ـل ـه ـف ــة
والشوق والشجن والغياب واللقاء
والسهاد واألرق ،والعناق ،والقبل،
ً
واإلي ــروت ـي ــك أي ـض ــا .كـتـبـتــه على
مــدار سنوات ،ووضعته قصيدة
ب ـعــد ق ـص ـيــدة ف ــي األدراج حتى
ً
ن ـض ــج ،ورأى الـ ـن ــور أخـ ـي ــرا فــي
برلين عن دار أو شركة "سرسارا"
كـمــا يـحـلــو لـصــاحـبـهــا الـصــديــق
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ب ـ ـشـ ــار م ـص ـط ـف ــى أن
يسميها .أما لماذا كتبت قصائده
بــالـكــرديــة ،فـبـشــار أراد أن يكون
بها ،فكان له ذلك.
● كـ ـي ــف تـ ـن ــام ــت ت ـج ــرب ـت ــك
اإلبداعية مع كل ديوان أصدرته؟
 ال أدري ب ــا لـ ـضـ ـب ــط ك ـيــفتنامت ،لكن هــذا الــولــع بالشعر،
واإلح ـ ـسـ ــاس ال ـع ـظ ـيــم ب ـشــؤونــه
وش ـج ــون ــه ،وال ـم ـع ــرف ــة الـعـمـيـقــة
بضرورته وأهميته وقيمة وجوده
فــي الـحـيــاة وإدم ــان ــه واستحالة
التخلي عنه ،وإقامته في القلب
والروح والجسد ،كل هذه األشياء
ً
أب ـق ـت ـن ــي ي ـق ـظ ــا ودف ـع ـت ـن ــي إل ــى
أن أع ـت ـنــي بـتـجــربـتــي الـشـعــريــة
وأنميها لبنة لبنة وحجرة حجرة.
ً
عملت طويال ألجل الشعر .صرفت
األيام والليالي بصدق وإخالص
شديدين له ،ومازلت.
● "أشجار ثملة" و"شجرتان"
ديوانان في عشق الشجر ...ماذا
يبهرك في األشجار؟
 "أش ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــار ثـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة" ك ـت ـب ـت ــهبالكردية ،ونشرت أغلب قصائده
في موقع "كولتورنامه" الذي كان
ي ــدي ــره ال ـشــاعــر ال ـك ــردي صــدقــي
ه ــروري مــن الـســويــد .لــأســف لم
ينشر حـتــى اآلن بــالـكــرديــة ،لكن
ن ـشــر بــالــرومــان ـيــة ب ـم ـب ــادرة من

ال ـم ـس ـت ـشــرق ال ــروم ــان ــي الـكـبـيــر
جـ ـ ـ ـ ــورج غ ـ ــري ـ ـغ ـ ــوري وت ــرجـ ـم ــه
س ـت ـي ـفــان إي ــونـ ـي ــت ،وصـ ـ ــدر عــن
دار نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر "آرس لـ ــو ن ـ ـغـ ــا " فــي
بوخارست .أما ديوان "شجرتان"
فصدر باإلسبانية في السلفادور،
واخ ـ ـتـ ــار الـ ـعـ ـن ــوان ص ــاح ــب دار
الـ ـنـ ـش ــر الـ ـش ــاع ــر الـ ـسـ ـلـ ـف ــادوري
أوت ــون ـي ــل غ ـي ـف ــارا .أم ــا م ــا يبهر
الـشــاعــر فــي األش ـج ــار ،فـهــو هــذه
الـحـيــاة الـتــي تهبها لـنــا بمحبة
وسـ ـ ـخ ـ ــاء ،وال ـ ـث ـ ــراء ال ـ ـ ــذي تـهـبــه
لألرض والطبيعة ...فاألشجار هي
حبيباتنا وأمهاتنا المغروسات
في قلب األرض ،األمهات اللواتي
يهبننا الثمار والخضرة والظالل
وال ـ ــرق ـ ــة وال ـ ـعـ ــذوبـ ــة والـ ـجـ ـم ــال.
األشجار تزيح الجدب والتصحر،
وتهب المأوى والمسكن والراحة
واألم ـ ـ ــان ل ـل ـط ـيــور وال ـع ـصــاف ـيــر.
لذلك تدعوني األشجار لعناقها
والكتابة عنها.
ً
● أخيرا ...ما جديدك؟
 أنـ ـتـ ـظ ــر صـ ـ ـ ــدور م ـج ـمــوعــةشـعــريــة ج ــدي ــدة بــالـعــربـيــة ،كما
أنتظر صدور أنطولوجيا شعرية
عــال ـم ـيــة أن ـج ــزت ـه ــا ب ـت ـع ــاون مــع
ال ـشــاعــرة ال ـتــايــوان ـيــة "م ـي ــاو يي
تــو" عــن مدينتي "عـفــريــن" ،التي
تـعــرضــت الـسـنــة الـمــاضـيــة لغزو
وحشي مــن قبل الجيش التركي
والمجموعات التابعة لــه ،وهي
بعنوان "السالم لعفرين ...السالم
لكردستان" شــارك فيها عشرات
الشعراء والشاعرات من مختلف
ً
دول العالم ،تضامنا مع المدينة
الـمـنـكــوبــة .كـمــا سـيـصــدر لــي في
ت ــاي ــوان خ ــال سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل
م ـخ ـتــارات شـعــريــة بــاإلنـكـلـيــزيــة
والـ ـت ــاي ــوانـ ـي ــة ،ت ــرج ـم ــة ال ـشــاعــر
التايواني "لي كواي شين".

رهانات األدب في عصر العولمة
االعتقاد َّ
ُ
بأن األعمال األدبية الموغلة في المحلية والطبوعة بخصوصيات
ساد
ُ
َ
بيئتها ستكون فرصتها للصعود نحو منصة العالمية أكبر ،وضرب المهتمون
ً
مثاال بأعمال الروائيين العظام الذين حافظوا على قيم األصالةَ ،
وأصبح لهم
ُ
قراء ومعجبون في كل أرجاء المعمورة وما ُي ُمد العمل األدبي بزخم االنطالقة
ُ
والهموم والتطلعات اإلنسانية
حددات القومية والهوياتية هو القيم ُ
خارج الم ً
َّ
التي ًغدت قواما للعمل األدبي وثيمات أثيرة لدى األدباء بالطبع ،فإن هناك
تفاوتا في أساليب ومستويات ُالمعالجة لهذه الموضوعات من أديب إلى آخر.

●

كه يالن محمد

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ان ـ ـف ـ ـت ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
بعضها عـلــى بـعــض بفعل الـتـطــورات
التكنولوجية ،فمن ُ
المفترض إيجاد
مـجــال أرح ــب ل ـتــداول األع ـمــال األدبـيــة
ً
وتنتهي الكليشهات المرسومة وفقا
ل ـث ـنــائ ـيــة ال ـه ــام ــش والـ ـم ــرك ــز .ل ـكــن مــا
ُ
ي ــاح ــظ ف ــي ال ــواق ــع الـ ُـم ـت ـعــولــم يـضـ ُـع
َ
ُ
ـؤال جـ ــوهـ ــري هــل
ال ــمـ ـت ــاب ـ ُـع أم ـ ـ ــام س ـ ـ ـ ٍ
األدب فــي هــذا
الـمـقـصــود مــن عــالـمـيــة
ِ
العصر هو سيادة لون واحد من األدب
وال ـت ــروي ـ َـج لـلـمــؤلـفــات ال ــروائ ـي ــة الـتــي
ُ
تـكـمــل دورة االس ـت ـهــاك ل ــدى ال ـقــارئ؟
ُ
هذا ما يناقشه الصحافي واألكاديمي

األميركي آدم كيرش في كتابه المعنون
(الـ ــروايـ ــة الـعــالـمـيــة ال ـت ـن ــاول ال ــروائ ــي
للعالم فــي الـقــرن الـحــادي والعشرين)
الصادر من دار المدى بترجمة الكاتبة
ُ
والــروائ ـيــة لطفية الــدلـيـمــي ،وي ـحــاول
ُ
تصاعدَ
الـمــؤلــف رصــد األس ـبــاب وراء
مقروئية بعض األعمال الروائية وتربع
ُ
أصحابها على عــرش العالمية ،حيث
جاءت اختياراته من حضارات وبيئات
ُ
مجتمعية ُمتنوعة .يشتغل آدم كيرش
على رواية (ثلج) للكاتب التركي أورهان
بــامــوك و" "Q84 1لـلـيــابــانــي هــاروكــي
بــاروكــومــي ،إضــافــة إلــى  2666لربرتو
ب ــوالن ـي ــو و"أم ــريـ ـك ــان ــا" ل ـت ـش ـمــامــانــدا
أديـ ـتـ ـش ــي و"األص ـ ـ ــول ـ ـ ــي ال ُـم ـت ــوج ــس"
لمحسن حميد ،كما ُيضيف الروائية
الكندية مــارغــريــت آت ــوود إلــى قائمته

ُ
ُ
يستند كيرش في
المختارة .عــدا ذلــك
إطــار دراسـتــه إلــى طــروحــات من سبقه
في هذا المضمار.

الشعبوية والرواية

ُ
تتصدر هذه الدراسة بمقالة نشرها
ال ـكــاتـ ُـب ال ـه ـنــدي س ـيــدهــارتــاديــب ،في
إ ح ــدى مطبوعات أميركية يستقصي
َ
ظل
فيها المشهد الروائي العالمي في ِ
عـ ــودة ال ـخ ـطــاب ال ـش ـع ـبــوي ،إذ يـشـيــرُ
إلى رؤية آدم كيرش بشأن الرهان على
الرواية بوصفها أداة ضد رغبة االنكفاء
والتزمت ،كما َّ يمكن فهم شغف القراء
بفن الرواية بأنه تأكيد على راهنية قيم
الـتـســامــح وق ـبــول االخ ـتــاف والـتـبــادل
الحر لألفكار.
ُ
والالفت فيما ورد بالمقال هو إشارة
سـيــدهــارتــاديــب إلــى رأي جــون أبــدايــك
ح ــول روايـ ــة م ــدن الـمـلــح لعبدالرحمن
منيف ،على الرغم من إشادته بنفحات
ُ
يلمح في سياق
ملحمية في الرواية ،لكن
مراجعته لرائعة منيف إلى أن األخير لم
يتشبع بما يكفي بالقيم الغربية التي
ُ
تمكنه من تأليف عمل روائي بمواصفات
ما يسمي بـ "روايــة" في الغرب .يفصحُ
هذا الكالم عن النزعة العدوانية بنظر
ّ
ويعبر عن رؤية إستعالئية
سيد هارتا،
ُلكل وافد من األطراف إلى المركز ،ومن
ُ
يتتبع واقع ما بعد الحرب الباردة،
ث َّم
ً
الفتا إلى أن ما قاله جون أبدايك ال يمكن
أن ي ـصـ َ
ـدر مــن أكـثــر الـ ُـمـتـشــدديــن حــول

طالب الرفاعي
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الــروايــات ُ
المترجمة عقب انــدفــاع تيار
العولمة ،فالبتالي ساهمت التحوالت في
نشأة شكل أدبي جديد يستهوى الكتاب
الذين يترحلون بين الثقافات ُ
المتعددة.
واأله ــم فيما يــدرسـ ُـه آدم كيرش هو
ُمناهضة األدب وخياله النفاذ للخطاب
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـت ــرام ـب ــي وم ـح ــدودي ـت ــه،
األدب هــي البحث عن
وإذا كانت غاية
ِ
َّ
الـمـســاحــات الـمـشـتــركــة ،ف ـ َـإن السياسة
ُ
كما يمثلها دونالد ترامب تغذي الخوف
من اآلخر.
ُ
ً َّ
فعال أن األدب كما تقول الفيلسوفة
م ــارث ــا ن ــوسـ ـب ــاوم ي ـش ـج ـع ـنــا ع ـل ــى أن
نشغل أنفسنا بخير أناس تبدو أنماط
ح ـيــات ـهــم م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن طــري ـق ـت ـنــا فــي
ُ
ويعقب كيرش على هذا الرأي
العيش،
َّ
موضحا أن األدبــاء قد وقعوا في شرك
االصطفافات األيدولوجية إبانة مرحلة
َّ
َ
التشابك قائم
الحرب الـبــاردة .إذن فــإن
بين السياسة واألدب وعندما يتحول
ُ
فيفقد
العمل األدبي إلى منصة دعائية،
قـيـمـتــه ه ــل نـفـهـ َـم م ــن ذل ــك أن األع ـمــال
األدبية المقروءة على المستوى العالمي
ُ
تستمد فرادتها من تشكيلتها األسلوبية
ُ
وموضوعاتها العميقة؟ تتباين اآلراء
بشأن هذا السؤال اإلشكالي .ثمة ُ
كثير
ِ
مــن الـنـقــاد يــرفـضــون مفهوم العالمية
وحجة هؤالء حسب ما يذكرها كيرش
ُ
يصدر
هي استحالة ُمتابعة القارئ لما
من المؤلفات باالستمرار ،كما أن اآلليات
ُ
بنخبة
ُالـتــي يـتــم بموجبها االح ـت ـفــاء ُ
الروائيين يشوبها الغموض،
محددة من
ُ
ً
وي ـط ـ ُ
ـرح ال ـمــؤلــف سـ ــؤاال ب ـشــأن أعـمــال
روائية أصبحت معروفة بفضل الترجمة
هل هي أفضل وأكثر أصالة من الروايات
المكتوبة بــذات اللغة التي نشرت بها
تلك األعمال المدموغة بالعالمية ،أو أن
َّ
ُ
السر يكمن في أن ما يصل إلى العالمية
ت ـم ـثــل ل ـح ـســابــات ت ـج ــاري ــة قــائ ـمــة في
ُ
ويخدم أجندات معينة؟
السوق
ي ـ ـفـ ـ ُ
ـرد آدم كـ ـي ــرش م ـس ــاح ــة لـ ــرؤى
مختلفة حول موضوع العالمية ،وذلك
ً
إدراكا منه لتشعب مجال اشتغاله وما
يثيره من الجدل على عــدة مستويات.

هي تحية العيد ،وهي أماني العيد ،وهي دعوات محبة ينطق
به اإلنسان ليعايد أهله وأحبته وأصدقاءه ومن يلتقي بهم طوال
أيام العيد .كما بقية الديانات السماوية ،في اإلسالم ،هناك عيدان:
عيد الفطر وعيد األضحى .وكالهما مرتبط بمناسبة دينية .فعيد
الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان ،ويأتي بوصفه فرحة للمسلم،
لكونه صام رمضان ،وأقام صالته ،وأخرج صدقة الفطر للفقير.
ُّ
وفي مقابل ذلك يمن الله على المسلم بأيام عيد ،أيام فرح ،وأيام
وصل مع األهل واألقرباء.
ٍ
وكذلك الحال بالنسبة إلى عيد األضحى ،أو عيد الحجاج ،فهو
يأتي بعد أداء المسلمين لمناسك الحج ،وبالتالي هو أيضا هدية
من الله لعباده المسلمين ،بعد أن تعبوا وأدوا فرض الحج ،بالرغم
من المصاعب التي تعتريه.
ً
ـرح يعيشها اإلنسان المسلم ،بعيدا عن
العيد هو ممارسة ًفـ ٍ
ً
ظرفه الـخــاص ،وبعيدا عــن حالته الصحية والنفسية ،وبعيدا
عن أي معاناة يعيشها .وربما هذه هي الرسالة األسمى للعيد.
فعيش لحظة فرح حقيقية ،تهمي الروح بمطر يغسل أوجاعها،
ً
شأن شخصي جــدا .وبالتالي إيجاد لحظات فرح جماعية ،هو
ّ
محاولة لصنع فرح في أيام ولحظات بعينها .ومؤكد مرد ذلك ،هو
معرفة الخالق بأن البعض من الناس ال يتسنى له ،لسبب أو بآخر،
معانقة وعيش لحظة فرح شخصية ،لذا يأتي الفرح الجماعي ،فرح
ً
العيد ،بوصفه تعويضا عن الفرح الشخصي المفقود ،وبوصفه
ارتقاء فوق الظرف الشخصي ،وتعزير النتماء الفرد إلى الجماعة،
وبالتالي عيش مظاهر فرح جماعي ،حتى لو كان فرحا يالمس
ً
ً
شيئا بسيطا من الروح .في حياة اإلنسان ،وفي يوم اإلنسان ،على
ّ
مر التاريخ البشري ،وحيثما كان ،فإن لحظات الفرح هي العابر
القصير ،بينما ممارسة لحظات اليوم بروتينها وتعبها ومللها
ّ
تعد الممارسة األطول ،والتي تحتل ساعات طويلة من يوم اإلنسان.
لذا فدفع اإلنسان لممارسة فرح جماعي بتناسي ظرفه ،هو تلبية
مهمة لحاجة كبيرة كامنة في الروح البشرية .العيد في اإلسالم
وصل مع اآلخر ،وفي هذا فلسفة عظيمة ،فإذا كان الفرح
قائم على
ٍ
الشخصي هو توحد لإلنسان بمصدر فرح يخصه ،فإن العيد ،على
خالف ذلك ،هو احتفاء بلحظة عامة ،في طقس عام ،طقس قائم
على نكران الذات ،وعيش لحظة فرح عبر اآلخر ،القريب والبعيد.
ً
ً
ً
ويكتسب العيد مظهرا خــاصــا ومهما بــأن يتواصل الغني
والـفـقـيــر ،فــي العائلة ال ــواح ــدة ،وفــي الـحــي ،وفــي عـمــوم طبقات
المجتمع .وكأن اإلشارة الواضحة تقول :باإلمكان أن يكون اآلخر
هو مصدر فرح الروح.
ربما ألن الطفولة هي المرحلة األهم في عمر أي إنسان ،وربما
ألنها صنو الـبــراءة واللهو الـبــريء ،وربما ألن اإلنـســان موعود
بمالقاة درب الحياة المترب ،متى ما وعى شؤون الحياة وعاش
منعطفاتها ،لــذا فــإن العيد يركز على إدخ ــال الـفــرح إلــى نفسية
األطفال ،سواء عبر شراء مالبس وكسوة جديدة لهم ،أو عبر التقرب
ً
منهم ،واحتضانهم وإشعارهم بالحنان ،وأخيرا ،وربما هذا األهم
ً
بالنسبة للطفل ،إعطاؤه شيئا من المال ،العيدية ،وبما يدخل فرحا
ً
خاصا لنفسه ،ويحرك مخيلته في شراء من يحلم باقتنائه.
ً
ُ
كنت طفال ،وكان أبي ،يرحمه الله ،يردد جملته:
"العيد لألطفال" .وبقدر ما كانت تعبر تلك الجملة أمامنا ،نحن
أبناؤه ،فإنها كانت تستوقفني بتساؤلي :لماذا يكون العيد لألطفال
فقط؟ وكيف بــه كــذلــك ،وأن ــا أرى أبــي وأم ــي وبقية أف ــراد أسرتي
أجمل الثياب ،ويتعطرون بأطيب العطور ،وهم
متزينين يرتدون ُ
والقبل ومعايدة األطفال بما ّ
تيسر من المال.
يتبادلون التحايا
بقيت لسنوات طوال أفكر بجملة أبي ،والحين عرفت معناها،
فقلوب األطفال البريئة جاهزة ألن يدغدغها فرح العيد ،ونفوسهم
الطيبة مهيأة ألن تحملها فرحة العيد لسماوات ملونة .لكن ،متى
ّ
بتحمل مسؤولياته،
ما وعى اإلنسان ،ومتى ما كبر ،ومتى بدأ ّ
ومتى ما عجنته دوامات الحياة ،ومتى ما تلفت لما حوله ،وقتها
َّ
سيدرك أهمية العيد ،ووقتها سيدرك كم هز العيد روحه حين كان
ً
صغيرا ،وربما لحظتها سيفهم عبارة أبي ويرددها:
"العيد لألطفال".
وهل أجمل من العودة إلى عمر الطفولة؟!

إصدار
ومما ُ
يرد ذكره في الكتاب هو
رأي الناقد تيم بــاركــس الــذي
َ
الحـ ــظ أن ال ـكــاتــب م ــن لحظة
ً
إدراكه بأنه يخاطب جمهورا
ً
عالميا تتبدل طبيعة أعماله
ً
اإلبداعية ،منصرفا إلى إزالة
ال ـعــوائــق ال ـتــي ت ـحــول دون
ُ
ويوجد
االستقبال العالمي.
ً
اتجاه أكثر حدة في مقاربة
َّ
العالمية ،إذ يرى أن حظوة
انتشار المنتج األدبي هي
تدجينه من جانب النسق
النيوليبرالي .وهذا يعني
ضرورة توفير مواصفات
الوجبات السريعة والسلع
الـتــي تـغــزو ال ـســوق فــي العمل
األدبـ ـ ـ ــي .ويـ ـق ـ ُـر ك ـي ــرش م ــن جــان ـبــه أن
الروايات الناجحة حسب عدد متابعيها
ُ
َ
تتواء ُم مع ُمتطلبات السوق ،حيث
هي
ُ
يشير إلى ستيغ الرسن الذي استوحي
أجـ ـ ــواء ال ــرع ــب ف ــي روايـ ــاتـ ــه م ــن أف ــام
ه ــول ـي ــوود .وم ــا ي ـســاهـ ُـم ف ــي الـصـعــود
نحو العالمية برأي الكاتب هو االهتمام
بالمستقبل ال ـب ـشــري ،أي الب ًـ َّـد مــن أن
تكون المادة الروائية ُمطعمة بالنبرة
التنبؤية .على غرار ما تقدمه الروائية
الكندية مارغريت أتوود التي انجرفت
وراء طروحات الكاتب الفرنسي ميشيل
ويـلـبـيـيــك ب ـكــل م ــا يـحـمـلــه م ــن اإلثـ ــارة
والـبـنــورنــوغــرفـيــة وال ـكــراه ـيــة ،كـمــا أن
تناول ثنائية القيم العلمانية والدينية
فــي ال ــرواي ــات مــن ال ـعــوامــل األســاسـيــة
للتتويج بالعالمية ،وهذا ما دفع برواية
ً
"ثلج" ألورهــان باموك أن تكون سفيرا
ُ
ويفسر كيرش عالمية
لــأدب التركي.
مؤلف "اسمي أحمر" على ضوء مواقفه
السياسية المتناغمة مع أجندة االتحاد
األوروب ـ ــي ال ـم ـنــاوئــة لـلـنـظــام الـتــركــي.
أمــا بالنسبة لـهــاروكــي مــوراكــامــي مع
َّ
أن طوكيو هــي مـســرح أح ــداث روايـتــه
( ،)1984لكن مرجعيته الثقافية تنتمي
إلـ ــى ال ـف ـض ــاء األوروب ـ ـ ـ ــي واألمـ ـي ــرك ــي،
َّ
لذلك يــرى بعض النقاد اليابانيين أن
روايــات موراكامي غير متشربة بروح

األسواني في بصمة سردية تواجه
النسيان في «الثقافة»

غالف اإلصدار
األصالة ُ
ومتماهية مع مؤثرات الثقافة
الغربية .وما ُ
يهم روبرتو بوالينو في
( )2666ال ــذي تـنـقــل بـيــن ع ــدة األمـكـنــة
واختلط ببيئات متنوعة هو االهتمام
بالمستقبل ،ويلتقي فــي هــذه النقطة
بموراكامي ،ألن هاجس المصير هو ما
يشغل االثنين .وتدور رواية "أمريكانا"
للكاتبة النيجرية تشاماماندا نغوزي
أديتشي حول ثيمات الهجرة والهوية
والتمييز العرقي الدفين في الواليات
ُ
يقارب الروائي
المتحدة األميركية ،كما
الصومالي محسن حميد في (األصولي
المتوجس) الصراع بين الغرب والعالم
َّ
اإلس ـ ــام ـ ــي ،وم ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم أن ه ــذا
ال ـمــوضــوع ي ـت ـصـ ُ
ـدر واج ـه ــة االهـتـمــام
العالمي منذ أحداث  11سبتمبر ،واألمر
ال يحتاج إلى كثير من المجهود إلمساك
بــال ـخ ـيــط الـ ـ ــذي ي ـج ـمــع ب ـي ــن األعـ ـم ــال
ال ـتــي يــدرس ـهــا آدم ك ـي ــرش ،إذ تـتــوزع
موضوعاتها بين النزعة االستشرافية
وال ـه ــاج ــس م ــن اآلخ ـ ــر وال ـ ـصـ ــراع بين
التقليد والـحــداثــة .ومــا يقوله المؤلف
َّ
ـأن الــروائــي ُ
المعاصر كلما أراد سرد
بـ
مرويته ينساق وراء مواصفات الرواية
العالمية تشخيص دقيق لصرعة أدبية
في المرحلة الراهنة.

غالف مجلة الثقافة الجديدة
تخصص مجلة الثقافة الـصــادرة عن الهيئة العامة لقصور
الثقافة المصرية في عدد يونيو الجاري ملفا عن األديب الراحل
عبدالوهاب األسواني ،بعنوان "بصمة سردية تواجه النسيان"،
شارك فيه عدد من الكتاب والنقاد ،تناولوا مسيرته اإلبداعية،
فكتب خالد إسماعيل األسواني دراسة بعنوان "االنحياز روائيا
لملح األرض ...رحلة روائية شاقة من الصعيد إلى اإلسكندرية"،
وكتب جمال الطيب" ،الحياة بوصفها معركة" ،وأحمد الليثي
الشروني "محاولة لفهم ثنائية الوحدة أو الطوفان".
كما تناولت المجلة حال بحيرات مصر ،خاصة جانبها الثقافي
والجمالي ،فتناول الباحث حسونة فتحي بحيرة "البردويل...
مزيج من اللهجات والعادات وسبل العيش" ،وكتب رجب سعد
السيد عن بحيرة "مريوط ...قراءة في أدب البحيرة المسكينة"،
وسمير المنزالوي عن بحيرة "البرلس ...بالد منذورة للخوف
من النوات" ،و"إدكو ...بحيرة الحكايات والجن واألمثال الشعبية"
للباحث علي توتو" ،المنزلة ...عوالم الصيد واليوتوبيا القديمة"
لمحسن يونس ،و"بحيرة التمساح ...فضاء للنورس وأبجدية
للحروف المتوهجة" حمدي سليمان ،و"عين الصيرة ...بحيرة
يحيط بها األولياء وحكاياتهم" أمل سالم ،و"بحيرة قارون ...حلم
االرتـحــال بين الصحراء والخضرة" أحمد طوسون ،و"نــاصــر...
بحيرة صناعية غيرت مجرى التاريخ" د .هيام عبدالهادي.
وتضم المجلة أبوابا عــدة؛ منها "قــراء ات نقدية" و"فضاء ات
إبــداع ـيــة" ،وب ــاب "ال ـصــوت وال ـلــون وال ـحــريــة" ،ال ــذي جــاء حافال
بالترجمات والحوارات والمقاالت.
ويحتفي هذا العدد بلوحات الفنان بدوي سعفان الذي كانت
القرية المصرية جوهر أعماله التي رسم تفاصيلها بوعي متقد،
حيث تكون اللوحة بمنزلة سردية يمكن أن تلخص قصة عبر
اإليجاز والتناغم اللوني البارع.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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أﺣﻤﺪ ﻋﺰ» :اﻟﻤﻤﺮ« ...ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ﻳﻌﻮد اﻟﻨﺠﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺰ ﺑﻮاﺣﺪ
ﻣﻦ أﻗﻮى أﻓﻼم اﻟﻌﻴﺪ ،وﻫﻮ
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي "اﻟﻤﻤﺮ" ،اﻟﺬي
دﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
ﻣﻊ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم
وﺳﻂ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،وﻳﺴﻌﻰ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ّﻗﺪم ،وﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻪ
ﻫﺬا اﻟﺤﻮار:

ﻟﺪﻳﻨﺎ رﺳﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ...
ﺑﺎﻹﺻﺮار
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻹرادة ﻧﺼﻞ
إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح

 ƜƙƶƨƟǦƯƲƟǢǨǔƧǹƴǧƕǒǛƕƲǧƕƖǫrﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ǺǛƜǼǋƶǀǧƕǵƜǼƙƶƬǧƕǩȄǛǿƕǒǠƟr
ﻓﻴﻠﻤﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ "اﻟﻤﻤﺮ"؟
 اﻟﺪاﻓﻊ ﻛﺎن ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء ..ﻟﻜﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﺳﺘﻌﺪاداتوﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻠﻔﻪ أي ﻣﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ؟
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
أﺛ ــﺎره اﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك
 ُﻓﺮﺻﺔ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،وﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪم ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ رؤﻳﺔ ﻓﻲ أن ﻧﻈﻬﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻮر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺼﺔ وﻃﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﺿﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ،
ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﻟــﻦ ﻳﺘﻜﺮر ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﺮ ،وﺧﻄﺄ وﻟﺴﻨﺎ ﻣﻤﺜﻠﻲ أدوار ﺿﺒﺎط ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ،
ﻛﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﻪ ،ﻓﻬﻮ وأﻗــﺪم ﻟﺮﺟﺎل اﻟـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ورﺟــﺎل
ﻫﺪف وﺣﻠﻢ ،وﻛﻨﺖ أﻧﺎ وزﻣﻼﺋﻲ ﻣﻦ أول اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻟﻨﺎ
اﻟﻤﺮﺣﺒﻴﻦ واﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ .ﻣﻦ دﻋﻢ وﺗﺪرﻳﺐ ،ﺣﺘﻰ ﺧﺮﺟﺖ اﻷدوار
ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻜــﻞ ،ﻓــﺪﺧـﻠـﻨــﺎ إﺣـ ــﺪى وﺣ ــﺪات
 ǩƖǀǳƦƠǰǬǧƕǒǫƲǟƖǔƠǧƕǮǓƕƳƖǫrاﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﺗﺪرﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﺿﺒﺎط ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻀﺨﻢ؟
 ﻧــﺪﻳــﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺨــﺎﻟــﻖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻀﺒﺎط واﻟﺠﻨﻮد واﻟﺴﻼحﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺧـ ـ ــﺮوج ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻨــﻮر ،واﻟـﻔـﻜــﺮ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي ،وﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ودﺧ ــﻮﻟ ــﻪ ﻣ ـﻐ ــﺎﻣ ــﺮة ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﻳــﺔ ﻫﻲ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻌﻼ ﺿﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻷﻗـ ـ ـ ــﻮى ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻓـﻜــﻞ اﻟﺪﻗﺔ واﻻﻟﺘﺰام.
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﻤﺠﺮد ﺳﻤﺎع ﻋـﺒــﺎرة "ﻓﻴﻠﻢ
ɜǪǤƠǴƧƕǵǺƠǧƕƝƖƙǶǔǄǧƕǮǓƕƳƖǫr
ﺣﺮﺑﻲ" ﻳﻨﺼﺮﻓﻮن ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل،
 اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣـﻠــﻲء ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔوﺑﺤﺴﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻳﻮﻓﺮون ﻫﺬه
اﻷﻣـ ــﻮال ﻹﻧ ـﺘــﺎج ﺛــﻼﺛــﺔ أو أرﺑ ـﻌــﺔ أﻋـﻤــﺎل ﺑﺎﻷﻓﻼم اﻷﺧــﺮى ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﺗـﻜــﻮن ﻣﺨﺎﻃﺮﺗﻬﻢ ﻫﺪف ﻓﻠﻦ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،ﺑﻞ
أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،إﻻ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻧﺒﻊ ﻣــﻦ داﻓــﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ داﻓﻌﺎ ﻟﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻮر ﻓﻲ
ﺷﺨﺼﻲ ،ﻓﻜﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﻴﻠﻢ أو أي ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ
ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﺴﻮﻳﺲ ،وﻟﻜﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺖ
ّ
وأوﺟ ــﻪ ﻟــﻪ ﻛــﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣـﻤــﺮ ،ﻓﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣـﺼــﺮ،
ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻬﺬه ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،وﻛﻨﺎ ﻧﺤﻤﻞ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﻪ.
وﻧﺨﺪم أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻂ اﻷﺟﻮاء اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ .اﻷوراق ،ﻓﻨﻘﻮل إﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹﺻﺮار
واﻟﻤﺼﺎرﺣﺔ وﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻹرادة اﻟﻘﻮﻳﺔ
 rاﻧﻘﻄﻌﺖ ﻣـﺼــﺮ ﻋــﻦ إﻧ ـﺘــﺎج اﻷﻓ ــﻼم
 rﻣﺎذا ﻋﻦ ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟـﻨــﺎﺑـﻌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻴـﻄــﺔ ،ﻧﺤﻘﻖ
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ...ﻛﻴﻒ ﺗﺮى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي ،وﻣﺎ وﺟﻮد ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم؟
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﻫﻮ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث
 أوﺟــﻪ اﻟﺸﻜﺮ إﻟــﻰ ﻛﻞ اﻟــﺰﻣــﻼء ،ﻓﻌﺪد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ ﺣﺪث اﻟﻨﺼﺮّ ،اﻟﺬي ﺳﻨﺮاه ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ؟
وﻗﺪﻣﻨﺎ
 ﻓﻜﺮة اﻟﻔﺎرق اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﻌﻠﺖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻮم ﺿ ـﺤ ــﻰ ﺑ ـﺠ ــﺰء ﻣ ــﻦ اﻷﺟ ــﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي،ﻫﻨﺎك اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑــﻞ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﻨﻴﻜﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺠﺮاﻓﻴﻚ ،اﻟـ ـﻈ ــﺮوف اﻟ ـﻘــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﻳــﺔ واﻟـ ـﻈ ــﺮوف اﻻﻧﻜﺴﺎر واﻟﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﻘﺎدم.
ﻓﻘﺪﻳﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺼﻮر أﻗﻞ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺮاوﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﺸ ــﺎق ،وﻛـﻨــﺎ
ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وﻣــﻦ اﻟﻈﻠﻢ أن ﻛ ــﺎﻷﺳ ــﺮة ﻣ ــﻊ ﺑـﻌـﻀـﻨــﺎ ،وﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﺳــﺎد
ɜǦǬǔǨǧƝƕƶǼǈƬƠǧƕƛƶƠǛǮǓƖǰƣƲƫr
ﻧـﻘــﺎرﻧـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻓـﻤــﺎ ﻗــﺪﻣــﻮه اﻟﺤﺰن وﻗﺖ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،وﻟﻜﻞ ﻓﺮد
 ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﺄﺧﺬﻧﺎﻗــﺪﻳـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن إﻧ ـﺠ ــﺎزا ،واﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ.
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
أﺻﺒﺢ ذﻛﻴﺎ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮج ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﺬي
ّ ƜǧƖƻƵƜǼƙƶƬǧƕǩȄǛǿƕǩƲǠƟƖǫƖƚǧƖǗr
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮى أﻓﻼم ﻫﻮﻟﻴﻮود وﻣﺪى
ﻗﺪم ﻣﺠﻬﻮدا راﺋﻌﺎ ﻟﺨﺮوج اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮر
ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ؟
اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻬﺎ ،واﻵن اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻤﺼﺮي ﻻ
ﻗـﺒــﻞ دﺧــﻮﻟــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑ ـﻌــﺎم واﺣـ ــﺪ ،ﻓﻬﻮ
ﻳﺮﺿﻰ إﻻ ﺑﻔﻴﻠﻢ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وأﻋﻠﻰ
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺎﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺘﻨﺎول ﻓﺘﺮة ﺻﻌﺒﺔ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻧﺠﺎح ﻷى ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،وﺑﻌﺪﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،واﻻﺧﺘﻼف وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗـﻌــﺎﻗــﺪي دﺧـﻠـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ أﺧ ــﺮى ﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻘﻂ ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻜﺴﺔ واﻟﻨﺼﺮ وإﻋــﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.

ﻋﺰ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﻫﻴﺜﻢ أﺣﻤﺪ زﻛﻲ
وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن

ﻫﻴﺜﻢ أﺣﻤﺪ زﻛﻲ

أﺣﻤﺪ ﻋﺰ
ǹƶɝɝƚɝ ǃƲɝɝ ǰɝ ɝǳƜɝɝ ǯƖɝɝ ǰɝ ɝǜɝ ɝǧƕǢɝɝ ǣƵƖɝɝ ǀɝ ɝƟr
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻛﻴﻒ ﺗﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ؟
 ﻫﻨﺪ ﺻﺒﺮي ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎتﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ زﻣﻴﻠﺔ
ﻣﺸﻮار ،وﻛﺎن ﻟﻲ اﻟﺤﻆ أن أﺷﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻲ
أوﻟـ ــﻰ ﺑـﻄــﻮﻻﺗـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮات ﻣــﺮاﻫـﻘــﺔ،
وﻟـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﻆ أﻳ ـﻀ ــﺎ أن ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﺑ ـﻌــﺪ ﻛﻞ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺴـﻨــﻮات ﻣـﻌــﻲ ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ "اﻟـﻤـﻤــﺮ"،
واﻟـﻐــﺮﻳــﺐ أن ﺷﻴﺌﺎ ﻟــﻢ ﻳـﻄــﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺪ،
وﻟــﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺠﻤﺔ وﻣﺎزاﻟﺖ ﻧﺠﻤﺔ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ
ﺑﻨﺠﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ،وإﻃﻼﻟﺘﻬﺎ "ﻫﻨﺪ ﻫﻲ ﻫﻨﺪ"،
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﺠـﻤــﺎت اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ ،وﺗﻀﻴﻒ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻞ ﻷي
ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ.

ﺷﻬﺪت اﻷﻳﺎم اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم"
ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻫﻴﺜﻢ أﺣﻤﺪ زﻛﻲ وﻣﺤﻤﺪ رﺟــﺐ ،ﻣﻤﺎ
ً
ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻳﺘﺠﻨﺒﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ.
ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻼف ﻫﻮ رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ،
واﻋﺘﻘﺎد ﻫﻴﺜﻢ أن ﻣﺤﻤﺪ رﺟــﺐ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻪ ودوره ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ.
ﻳﺸﺎر أن "ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم" ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات
اﻟﺤﻴﺎة ،cbc ،ON ،Dmc ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ إﺳﻼم ﺣﺎﻓﻆ ،وإﺧﺮاج
ﺳﻤﻴﺢ اﻟﻨﻘﺎش ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ ،وﻣﻴﺮﻫﺎن ﺣﺴﻴﻦ ،وﻫﻴﺜﻢ
أﺣـﻤــﺪ زﻛ ــﻲ ،وﺟـﻴـﻬــﺎن ﺧـﻠـﻴــﻞ ،وإدوارد ،وﻣـﺤـﻤــﻮد اﻟ ـﺒــﺰاوي،
وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻮ زﻫﺮة.

ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻌﻮم ﺗﺘﺠﻨﺐ
ﻛﺎﻣﻠﺔ أﺑﻮذﻛﺮي

Ȍ
ƜǼǫƕƵƲǧƕƜƫƖƼǧƕǸǨǓǦǠǫƞǯƋƕƳƖǬǧr
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ؟
 ﻣ ــﻦ ﻳ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﻋـﻤـﻠــﻲ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮاتاﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻳﺮى أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻗﺪم أي ﻣﺴﻠﺴﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ أو ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻦ،
ﻓــﺄﻧــﺎ أﻗ ــﺪم ﻋـﻤــﻼ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳ ـﻘــﺮب ﻣــﻦ  4أو
 5ﺳ ـﻨ ــﻮات ،ﺣـﺘــﻰ أﻗـ ــﺪم ﻋـﻤــﻼ ﻻﺋ ـﻘــﺎ ﺑﻲ
وﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر ،وﻟ ــﻮ ﻟ ــﻢ أﺟ ــﺪ اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻜــﻦ أن أﻃ ـﻴــﻞ اﻟـﻤــﺪة
أﻳﻀﺎ ،ﺣﺘﻰ أﺟﺪ ﺿﺎﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﻣﺤﻜﻢ.
ƖǫƜɝɝ Ǩɝ ǻǶɝɝ ǋƜǼƓƖǬǰǼƻƜɝɝǌɝƯǢɝɝ ǧr
ﺧﻄﺘﻚ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ؟
 ﻧ ـﻌــﺮض ﻓﻴﻠﻤﻨﺎ اﻟـﻤـﻤــﺮ ﺧ ــﻼل ﻋﻴﺪاﻟ ـﻔ ـﻄــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ،وﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ ﻧ ــﺪﺧ ــﻞ ﻋﻴﺪ
اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻘﺎدم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻤﻤﺮ
ﺑــﺎﻟ ـﺠــﺰء اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﻦ ﻓـﻴـﻠــﻢ "وﻻد رزق"،
وﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح ﻳﻔﻮق اﻟﺠﺰء
اﻷول ،وﻋﻘﺐ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ أول ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ
ﻧ ـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ ﻓـﻴـﻠـﻤــﻲ اﻟ ـﻤــﺆﺟــﻞ ﻣـﻨــﺬ ﻓـﺘــﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ "ﻳﻮﻧﺲ" ،وﻧﺴﺘﻜﻤﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻌﺮض ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ،وﺣﺎﻟﻴﺎ
أرﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل.

 ...وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

١٣

ﻣﺰاج

ﺣﻜﺎﻳﺔ أﻏﻨﻴﺔ

»ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ« ...أﻏﻨﻴﺔ ﺣﺎﺋﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب وﻧﺠﺎة وﺣﻠﻴﻢ

ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻌﻮم
ﺗﺠﻨﺒﺖ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﺴﺖ ﻣــﺮﻳــﻢ ﻧـﻌــﻮم اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ أزﻣﺘﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أﺑﻮ ذﻛﺮي ﻓﻲ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ً
"زي اﻟـﺸـﻤــﺲ" ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻤــﺮار ﻣ ـﺤــﺎوﻻت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ا ﻧـﺤــﺎزت ﻣــﺮ ﻳــﻢ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ
دﻳﻨﺎ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ.
ﻣــﺮﻳــﻢ رﻓ ـﻀــﺖ اﻟ ـﺨــﻮض ﻓــﻲ ﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ اﻟ ـﺨــﻼف اﻟ ــﺬي ﻗــﺎم
ﺑــﺎﻷﺳــﺎس ﻋﻠﻰ ﺗــﺄﺧــﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
ﻳﺸﺎر أن ﻣﺴﻠﺴﻞ "زي اﻟﺸﻤﺲ" ﺑﻄﻮﻟﺔ دﻳﻨﺎ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ،
ورﻳﻬﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ،وأﺣﻤﺪ داود ،وأﺣﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺴﻌﺪﻧﻲ،
وﺳﻮﺳﻦ ﺑﺪر ،وﺟﻤﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ،وأﺣﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ،وﻋﻤﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ.

دﻳﺎب وﺣﻤﺎﻗﻲ وأﻧﻐﺎم ﻳﻐﻴﺒﻮن
ﻋﻦ ﺣﻔﻼت ﻣﺼﺮ

ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﻨﺎوي ﻋﻠﻰ أﻧﻐﺎم »اﻟﺸﻤﻮع اﻟﺴﻮداء«
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -أﺣﻤﺪ ﱠ
اﻟﺠﻤﺎل

اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ًﺣﻮل أﻏﻨﻴﺔ »ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ« ،وﺷﻤﻠﺖ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﻨﺎوي ،واﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﻧﺠﺎة اﻟﺼﻐﻴﺮة،
ﺗﻨﺎﺛﺮت
ً
وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺿﻤﻦ أﻏﻨﻴﺎت ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﺸﻤﻮع اﻟﺴﻮداء« ﻋﺎم ،١٩٦٢
وﻏﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ،وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺑﻄﻠﺘﻬﺎ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ.
ﻋﻤﺮو دﻳﺎب
اﺷ ـﺘ ـﻬ ــﺮ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﻨ ــﺎوي ﺑ ــﺄﺷ ـﻌ ــﺎره
ً
اﻟ ــﺮوﻣ ــﺎﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وﻟ ـﻌ ــﺐ دورا
ً
ﻣــﺆﺛــﺮا ﻓــﻲ اﻷدب واﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻛ ــﺎن ﻣــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺮاء اﻟـﻤـﻘـﻠـﻴــﻦ ،وﻟ ــﻢ ﻳﺘﺮك
ﺳـ ــﻮى دﻳ ــﻮاﻧ ــﻪ اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ "اﻟ ـﻠ ـﻴ ــﻞ واﻟ ـﺤــﺐ
واﻟ ـﻤــﻮت" وأوﺑــﺮﻳــﺖ "أﺑــﻮ ﻧ ــﻮاس" وﺗﻐﻨﻰ
ﺑﻘﺼﺎﺋﺪه ﻛـﺒــﺎر اﻟﻤﻄﺮﺑﻴﻦ واﻟﻤﻄﺮﺑﺎت،
ﻣﺜﻞ "أﻧﺎ اﻟﺸﻌﺐ" ﻟﻜﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق أم ﻛﻠﺜﻮم،
و"ﺣ ـﺒ ـﻴ ـﺒ ـﻬــﺎ" و"ﻟ ـﺴ ــﺖ ﻗ ـﻠ ـﺒــﻲ" ﻟﻠﻌﻨﺪﻟﻴﺐ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﺣـ ــﺎﻓـ ــﻆ ،و"ﻳ ـ ـ ــﻮم ﺑـ ــﻼ ﻏ ــﺪ"
ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﺎر ﻓﺮﻳﺪ اﻷﻃﺮش.
وﻧﺎﻟﺖ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ" اﻟﻨﺼﻴﺐ
اﻷوﻓــﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮةّ ،
وﻋﺒﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺤﺲ
ﻣــﺮﻫــﻒ ﻋــﻦ ﻗـﺼــﺔ ﺣــﺐ داﻣ ـﻴ ــﺔ ،وﻣـﺸــﺎﻋــﺮ

ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺨﻴﺎل ،وأﺻﺪاء
ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﻌﺸﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء
ً
ً
اﻟﻘﺪاﻣﻰ ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﺎﻋﺮا ﺣﺪاﺛﻴﺎ ﻓﻲ
ﻋﺼﺮه ،وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﻫﺒﺔ اﻹﻟﻘﺎء ،وﻫﻨﺎك
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻹذاﻋـﻴــﺔ ،وﻫــﻮ ﻳﻠﻘﻲ
ﺑﻌﺾ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﺑﺼﻮﺗﻪ اﻟﻤﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﺰن
واﻟﺸﻤﻮخ.
ﺗﺤﻮﻟﺖ "ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ" إﻟﻰ ﻣﺄﺳﺎة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة
اﻟﺸﻨﺎوي ،وﺑﻌﺪ أن ﻏﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﻧﺠﺎة،
ﻻﺣﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت أﻧﻬﺎ ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة،
ً
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺘﻔﺾ ﻏﻀﺒﺎ ،وﻧﻔﺖ ﻫﺬا
اﻻﺗ ـﻬــﺎم ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣــﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺿﺎة
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﻴﻦ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻟ ـﻤ ــﺢ ﻓ ــﻲ إﺣ ـ ــﺪى ﻣ ـﻘ ــﺎﻻﺗ ــﻪ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻣـﻌــﺬﺑــﺔ
ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻲ روﻣﺎﻧﺴﻴﺘﻪ.

ﻧﺠﺎة وﺻﻼح ﺳﺮﺣﺎن وﻣﻠﻚ اﻟﺠﻤﻞ وﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس واﻟﻤﺨﺮج ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ
ذواﻟﻔﻘﺎر ﻓﻲ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﻓﻴﻠﻢ "اﻟﺸﻤﻮع اﻟﺴﻮداء"

ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ أﻣﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﻟﺘﻪ ،ﺑﻞ ﺳﺮد وﻗﺎﺋﻊ
أﺧــﺮى ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻻ ﺗﻨﺴﻰ"،
وﻗـ ــﺎل" :ﻋـﺸــﺖ ﻣــﻊ ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟـﺸـﻨــﺎوي ﺣﺒﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وﻫــﻮ اﻟﺤﺐ اﻟــﺬي أﺑﻜﺎه وأﺿﻨﺎه
وﺣﻄﻤﻪ وﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ ،أﻋﻄﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﻟـﻬــﺬه اﻟ ـﻤــﺮأة ﻛــﻞ ﺷ ــﻲء؛ اﻟﻤﺠﺪ واﻟﺸﻬﺮة
ً
واﻟﺸﻌﺮ ،وﻟﻢ ﺗﻌﻄﻪ ﺷﻴﺌﺎ ،أﺣﺒﻬﺎ ﻓﺨﺪﻋﺘﻪ..
أﺧﻠﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﺨﺎﻧﺘﻪ".
ﻟــﻢ ﻳﺼﺮح أﻣﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ ا ﻟ ـﺸ ـﻨــﺎوي ،ﻟﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ
ﺑـﺼــﻮت ﻣﻨﺘﺤﺐ ،وﺑـﻌــﺪ أن اﻧﺘﻬﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ" :ﻛﻮﻳﺴﺔ
ﻗـ ــﻮى ..ﺗﻨﻔﻊ أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ ..ﻻزم أﻏـﻨـﻴـﻬــﺎ" ،ﻣﻤﺎ
ﺟﻌﻞ ﻧﺠﺎة ﻓــﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻻﺗ ـﻬــﺎم ،وﺣﻴﻨﻬﺎ
ّ
ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻟﻴﺼﻠﺢ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮ واﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮﺑ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺄﻟﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﻃﺖ أن ﻳﻜﺘﺐ اﻋﺘﺬارا
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ ،واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،وﺧﺴﺮت ﻣﻄﺮﺑﺔ "ﻻ
ﺗﻜﺬﺑﻲ" اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﺗﺤﻮﻟﺖ "ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ" إﻟﻰ ﻟﻌﻨﺔ ﻃﺎردت
اﻟـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﺮﺑـ ــﺔ ،ﻓـ ـ ـ ـ ــﺎﻷول أﺻ ــﺎﺑ ــﻪ
اﻻﻛ ـﺘ ـﺌــﺎب ،وﺗـﻨــﺎﻣــﺖ ﻧــﺰﻋـﺘــﻪ اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ،
وﺑﺪت ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎق
واﻷﻟ ــﻢ ،وﻋ ــﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻴــﺎة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻇﻠﺖ ﻧﺠﺎة ﻟﺴﻨﻮات ﺗﻨﻔﻲ اﻻﺗﻬﺎم ،وأﻧﻬﺎ
ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺸﻨﺎوي ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻘﻴﻤﺘﻪ
وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻷدﺑﻴﺔ.

ﺷﻤﻮع وأﻧﻐﺎم
ﺗﺸﺎﺑﻜﺖ ﺧﻴﻮط اﻟﻤﺄﺳﺎة ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ

ﻧﺠﺎة اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ،وﺟﻤﻬﻮر ﺗﺠﺎوب ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺎت
ﻣ ـﻔ ـﻌ ـﻤــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼ ــﺪق ،وﻟـ ـﺤ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋــﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،وﺷﺪت
ﻧﺠﺎة ﺑﺼﻮﺗﻬﺎ اﻟﺮﻗﻴﻖ "ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ" ﺿﻤﻦ
أﻏﻨﻴﺎت ﻓﻴﻠﻢ "اﻟﺸﻤﻮع اﻟﺴﻮداء" ﻟﻠﻤﺨﺮج
ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ذواﻟﻔﻘﺎر ،وﺗﻨﺎﻏﻤﺖ أﺣﺪاﺛﻪ ﻣﻊ
ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺸﻨﺎوي ،وﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ
ﺷﺎﻋﺮ أدﻣﺘﻪ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ،وﻓﻘﺪ ﺑﺼﺮه،
وﻗ ــﺎم ﺑـ ــﺪوره ﻻﻋ ــﺐ اﻟ ـﻜــﺮة ﺻــﺎﻟــﺢ ﺳﻠﻴﻢ،
وﺗـﺴــﺎﻋــﺪه ﻣﻤﺮﺿﺘﻪ إﻳـﻤــﺎن )ﻧـﺠــﺎة( ﻋﻠﻰ
اﺟﺘﻴﺎز أزﻣﺘﻪ.
ً
ً
ﻟﻌﺒﺖ "ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ" دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻧﺠﺎح
ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،وﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻲ ﻟـﻠـﻔـﻨــﺎن ﻋـﻠــﻲ إﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ ﻓﻲ
إﺿ ـﻔــﺎء اﻟـﺒــﺮﻳــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﻟـﺤــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب،
وﺗـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪت اﻷﻧ ـ ـﻐـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺜ ــﻮرة
اﻟﻌﺎﺷﻖ اﻟﻤﻐﺪور ،واﻣﺘﺰﺟﺖ ﺑﺸﺪو ﻧﺠﺎة
ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ،دون أن ﺗﺪري ﺑﺴﻬﺎم
اﻻﺗـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﺘــﻲ ﻻﺣـﻘـﺘـﻬــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﻏ ـﻨــﺎء ﻫــﺬه
اﻟﻘﺼﻴﺪة.

ﻇـﻠــﺖ ﻗـﺼـﻴــﺪة اﻟ ـﺸ ـﻨــﺎوي ﺣــﺎﺋــﺮة ﺑﻴﻦ
ﺻــﻮت ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب وﻧﺠﺎة وﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ
ﺣﺎﻓﻆ ،واﻷﺧﻴﺮ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة،
وﺗﺠﺎوب ﻣﻌﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﻫﻮ ﻳﺸﺪو:
ّ
وﻳﺸﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺮﻳﻖ
وﻳﻀﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ّ
وﺗﻄﻞ ﻣﻦ رأﺳﻲ اﻟﻈﻨﻮن
ّ
ﺗﻠﻮﻣﻨﻲ وﺗﺸﺪ أذﻧﻲ
ﻓﻠﻄﺎﻟﻤﺎ ّﺑﺎرﻛﺖ ﻛﺬﺑﻚ ﻛﻠﻪ
وﻟﻌﻨﺖ ﻇﻨﻲ
ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ..
ورﺣ ـ ــﻞ اﻟ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﻨ ــﺎوي ﻓﻲ
 30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،1965وﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻴــﻮم أذﻳــﻊ
ﺧﺒﺮ رﺣﻴﻠﻪ ﻓــﻲ ﻧﺸﺮة اﻷﺧـﺒــﺎر ﺑــﺎﻹذاﻋــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻇﻠﺖ ﺑﻄﻠﺔ "ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻲ" أﺣﺪ
أﺳﺮاره ،وأﺷﻬﺮ ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أﻏﻨﻴﺔ ،وﺗﺠﺎوب ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺸﺎق
إﺑﺪاﻋﻪ اﻟﻤﺘﻔﺮد.

ً
ً
ً
ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻮﺳﻢ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻼت
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﺠﻮم اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻌﺮب ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وﻋﺪد
ً
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻼت ،واﻟﻼﻓﺖ أن
ﻧﺠﻮم اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻐﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻐﻴﺒﻮن
ﻋﻦ اﻟﺤﻔﻼت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ اﻗﺘﻨﺎع "اﻟﻬﻀﺒﺔ" ﻋﻤﺮو دﻳﺎب ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﺣﻴﺎء ﺣﻔﻞ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة،
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،إذ ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟـ"اﻟﻬﻀﺒﺔ" ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،وﺷﻬﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ً
ً
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺬاﻛﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻨﺬ
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻞ "اﻟﻬﻀﺒﺔ" اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ً
وﺿﺤﻰ "اﻟﻬﻀﺒﺔ" ﺑﺤﻔﻠﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا أن ﻳﻘﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻴﻢ ﺣﻔﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آﺧﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
أﻣــﺎ اﻟﻨﺠﻤﺔ أﻧﻐﺎم ﻓﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل
ﺣﻔﻼت اﻟﻌﻴﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻐﻨﻲ اﻟﻨﺠﻤﺔ أﺻﺎﻟﺔ ﻧﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺪ
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻴﻜﻮن ﺣﻔﻠﻬﺎ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺪﻣﺎم ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺠﺎري ،وﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﺳﺘﻐﻨﻲ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳﻌﻮد اﻟﻨﺠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﻗﻲ ﻟﻠﻐﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﺠﺎري
ﺑﻤﺮﻛﺰ أرض اﻟﻤﻌﺎرض ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺳﻴﻄﻞ اﻟﻨﺠﻢ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮره ﻓﻲ اﻹﻣــﺎرات ﻓﻲ
ﻣﺴﺮح أوﺑﺮا ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ ﻳﻮم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮد
ً
ﻣﺴﺮﻋﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻹﺣﻴﺎء ﺣﻔﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ اﻷﺳﺮة ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺎري.
ً
وﻓﻲ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺒﻴﺮة ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻄﺮب اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺣﻔﻼ
ً
ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻮم  6ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺠﺎري ﺑﻤﺴﺮح اﻷوﺑــﺮا ﺑﻌﻤﺎن ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.
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أحمد زكي« ...المتفرد» ()15-١٢

شائعات ...شائعات
مغامراته ًالفنيةً المتنوعة ،وتبدل بين أنماط اجتماعية
واصل زكي ً
مختلفة ،محققا نجاحا كبيرا في بعضها ،ولم يحالفه الحظ في أعمال
الحاالت ظل يعافر ويدقق في اختياراته من أجل
أخرى ،لكنه في كل
ً
جيد يبقيه دوما في ذاكرة الفن ووجدان جمهوره ،فأحمد
تقديم دور ً
لم يعشق شيئا في حياته إال فنه ،لم يشغله إال البحث عن شخصيات
تستفزه ليتألق من خاللها.
القاهرة  -هبة الله يوسف

د .حـســن الـبـنــا ،طـبـيــب أحمد
زكي الخاص وصديقه الصدوق
ال ـ ــذي ظ ــل إلـ ــى جـ ـ ــواره أك ـث ــر من
ربــع قــرن ،وحـتــى آخــر لحظة في
عمره ،يؤكد أن «كوب» أحمد زكي
كـ ــان مـمـتـلـئــا ف ـقــط ب ــال ـف ــن ،وكــل
ت ـف ـك ـيــره ي ـت ـم ـحــور حـ ــول كـيـفـيــة
إدارة موهبته وتحقيق أحالمه
الفنية ،فنه هو كل كيانه ،ولهذا
السبب فشل في زواجه ،ولم يكرر
ال ـت ـج ــرب ــة مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ،رغـ ــم أن ــه
أعلن مرارا عن رغبته في الزواج
واالستقرار هروبا من إحساسه
ّ
بــالــوحــدة ،لكن تعلقه بفنه حال
دون ذلك.

المسكوت عنه

مراهق حزين
ومبدع
متفرد..
والوحدة
قاسم مشترك

العبقري
والسندريال
«شراكة فنية»
و«توأمة
روحية»
أثمرت خمسة
أعمال فنية

األسمر
والحسناء
بني «الكيمياء
الفنية»
و«الغمز
واللمز»

الفن كان هو «ألف باء» الحياة بالنسبة إلى األسمر الموهوب ،ينام
عليه ليصحو ،فيستأنف ويواصل العمل ،التمثيل مهنته وهوايته
أيضا ،حتى لو شعر بالتعب ،يجد نفسه مشدودا للعمل مرة أخرى
بكل متاعبه وهمومه( ،لوال الجمهور ومشاعره الرقيقة لما تمكنت
من االستمرار) ،لكن أين ذاته كإنسان؟ هل ذابت وسط شخوصه
الذين برع في تجسيدهم ،هل اكتفى بأن يعيش حياتهم ،ولحظات

زك ـ ـ ـ ــي ك ـ ـغ ـ ـيـ ــره م ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم
ح ــاص ــرت ــه دوم ـ ـ ــا «الـ ـش ــائـ ـع ــات»
ال ـ ـتـ ــي رب ـ ـطـ ــت ب ـي ـن ــه وعـ ـ ـ ــدد مــن
بـ ـط ــات أفـ ــامـ ــه ،وكـ ـع ــادت ــه ك ــان
حريصا على تجاهل ال ــرد على
أي «ح ـكــايــات» تتعلق باملشاعر
والحب ،مثل عالقته بالسندريال
س ـعــاد حـسـنــي ،ال ـتــي راح دوم ــا
ي ـص ـن ـف ـهــا فـ ــي إط ـ ـ ــار «الـ ـش ــراك ــة
ال ـف ـن ـي ــة» ،وال ـت ـن ــاف ــس ال ـ ــذي كــان
ي ـش ـت ـعــل ب ـي ـن ـه ـمــا مـ ــع كـ ــل عـمــل
اقتسما بطولته ،حيث تشاركا
في  5أعمال فنية ،كما جمعهما
حـ ــب صـ ـ ــاح ج ــاه ــن ورع ــايـ ـت ــه
لهما إنسانيا وفنيا ،هو توأمها
ال ــروح ــي كـمــا وصـفـتــه ،فــي حني
اعتبرها دوم ــا النجمة املتوجة
ع ـلــى الـ ـع ــرش ،ل ـه ــذا ل ــم يـحـتـمــل
نبأ موتها ،كــان بمنزلة صاعقة
أصــابــت روح ــه ،فــدخــل فــي نوبة
اكتئاب.
شــائـعــة أخ ــرى أج ـب ــرت النمر
األسـ ـ ـ ـ ـ ــود والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ـ ــر مــن
املـ ـع ــادل ــة ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل مـعـهــا،
ت ـحــديــدا ب ـعــد ح ــادث ــة ال ـت ـصــادم
الــذي ّ
تعرض له في طريق مصر
اإلسـكـنــدريــة ال ـص ـحــراوي ،وكــان
بصحبته النجمة نجالء فتحي،
حيث انطلقت شائعة ارتباطهما
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا ،مـ ـصـ ـح ــوب ــة ب ـب ـعــض
ال ـتــأك ـيــدات؛ س ــواء مــن العاملني
بــالــوســط الـفـنــي ال ــذي ــن الحـظــوا
العالقة الوطيدة التي تجمع بني
النجمني ،أو بعض األق ــام التي
اتخذت من حادثة السيارة مبررا
ل ـط ــرح الـ ـتـ ـس ــاؤالت ل ـل ـع ـلــن بـعــد
فترة من «الغمز واللمز».
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ن ـف ــت ال ـن ـج ـمــة
ال ـج ـم ـي ـل ــة روايـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــب ال ـت ــي
جمعتها بالنمر األســود ،مؤكدة
أن «الصداقة» هي الرابط الوحيد
الذي جمع بينهما ،ومنذ التقيا
ألول م ــرة ف ــي فـيـلــم «ب ـ ــدور» في
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ثم
تــوثـقــت ال ـصــداقــة بـعــدمــا التقيا
في فيلم «اسكندرية لـيــه؟» ،ومع
كل عمل كانت «الكيمياء الفنية»
تتأكد ،مما ينعكس بالطبع على
عالقة الصداقة التي كانت دوما
تتعمق.
أمــا عن حــادث التصادم الذي
ّ
تعرض بسببه زكي لعدة كسور،
ف ــأك ــدت أن األم ـ ــر أخـ ــذ أك ـب ــر من
حجمه إعالميا ،وأنه تم تضخيم
األم ـ ــر ال ـ ــذي ال ي ـع ــدو ع ــن «غـ ــداء
عمل» جمع بــن زميلني ملناقشة
مـشــروع فني جديد كانا بصدد
الـتـحـضـيــر ل ــه م ــن إن ـت ــاج «أف ــام
زكي».
بـعــدهــا قـطـعــت ن ـجــاء فتحي
ألـسـنــة الـشــائـعــات بــزواج ـهــا من
اإلعــامــي الــراحــل حمدي قنديل،
وتردد حينها أن نجالء تخوفت
من عصبية النمر األســود ،كذلك
يـقـيـنـهــا بـ ــأن اه ـت ـم ــام ــه ب ـف ـنــه ال
ي ـف ــوق ــه ش ـ ــيء آخ ـ ــر ،ب ـي ـن ـمــا هــي
كانت تسعى إلى االستقرار بعد
تجربة زواج فاشلة أثمرت طفلة
وحيدة ،باختصار كانت تبحث
عــن رجــل تكون لها األولــويــة في
حياته.
أمــا زك ــي ،بعيدا عــن استيائه
مــن «ك ــم الـتـصـيــد ال ــذي يتعرض
ل ــه ب ـش ـكــل عـ ــام ول ـي ــس ف ــي ه ــذه

فرحهم ،وحزنهم ،وآالمهم ومشاعرهم ،باختصار ،هل توارى
اإلنسان لمصلحة الفنان؟!
عن مشوار الفن والحياة نواصل اإلبحار في حياة «امبراطور
التمثيل».

لقطة من فيلم «كابوريا»

أحمد زكي
ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة فـ ـحـ ـس ــب ،وك ـ ـيـ ــف أن
ك ــل حــركــاتــه وت ـصــرفــاتــه دائ ـمــا
مــرصــودة ،ويتم تأويلها بما ال
يـحـبــه وال ي ــرض ــاه ،ف ــإن الــافــت
فــي حـ ــوارات الــراحــل عنها نجد
أنــه لم يهتم بنفي «قصة الحب»
ق ـ ــدر اه ـت ـم ــام ــه ب ــال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
«إنسانيتها» وجدعنتها ،وأنها
«س ــت عـظـيـمــة» تـنـكــر ذات ـه ــا من
أج ـ ــل إس ـ ـعـ ــاد اآلخ ـ ــري ـ ــن ،وأن ـه ــا
حريصة دومــا على إقامة عالقة
ص ــداق ــة بـكــل املـحـيـطــن بـهــا من
أول العامل في البالتوه إلــى كل
املوجودين معها في االستديو،
سواء أمام الكاميرا أو خلفها.
وفي حوار آخر ،حكى الراحل
كـ ـي ــف سـ ــاعـ ــدتـ ــه وه ـ ـ ــي «سـ ـت ــار
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة» ،وه ـ ـ ــو اليـ ـ ـ ـ ــزال وج ـه ــا
ج ــدي ــدا أث ـن ــاء ال ـع ـمــل م ـعـهــا في
ف ـي ـلــم «اسـ ـكـ ـن ــدري ــة لـ ـي ــه» ،فـبـعــد
أن ان ـت ـه ــوا م ــن ت ـصــويــر مشهد
ك ــان يـجـمــع بينهما ،لــم يعجبه
أداؤه ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إع ـجــاب
شاهني ومدير التصوير ،لكنها
ملحت نظرات الحزن على وجهه،
فـســألـتــه ع ــن ال ـس ـبــب ،فــأخـبــرهــا
بــأنــه ك ــان يـتـمـنــى أن ي ـقــدم َ
أداء
أفضل ،ولكنه ّ
تحرج من املطالبة
ب ــذل ــك ،فــاب ـت ـس ـمــت ل ـ ــه ،م ــؤك ــدة:
«ح ـس ـنــا س ــأت ـص ــرف» ،وبــالـفـعــل
ذه ـبــت ملــديــر الـتـصــويــر وطلبت
م ـن ــه أن ي ـس ــاع ــده ــا فـ ــي إعـ ـ ــادة
ت ـص ــوي ــر امل ـش ـه ــد ،وال ـ ـ ــذي طـلــب
بدوره من شاهني إعادته بحجة
أن الـ ـك ــامـ ـي ــرا غ ـط ــت ع ـل ــى وج ــه
نجالء.

أريد حبًا وحنانًا
ّ
وب ـ ـغـ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن طـبـيـعــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ج ـ ـم ـ ـعـ ــت ب ــن
ال ـ ـح ـ ـس ـ ـن ـ ــاء والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ،أو
حقيقتها ،بــزواجـهــا مــن حمدي
قـنــديــل ،أس ــدل الـسـتــار على هذه
ال ـق ـص ــة ن ـه ــائ ـي ــا ،ح ـت ــى ع ـنــدمــا
افترس املــرض زكي لم
تظهر بني «الزمالء»
أو «األصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء»
الـ ـ ــذيـ ـ ــن حـ ــرصـ ــوا
على زيارته.
احـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاج
الـ ـنـ ـم ــر األس ـ ــود
إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـح ــب
وال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان
ظـ ـ ــل م ـط ـل ـبــا
إنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
يـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــى إل ـ ـ ـ ــى
ت ـح ـق ـي ـقــه دون
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوى،
امل ـ ـعـ ــانـ ــاة مــن
ال ـ ــوح ـ ــدة ك ــان ــت
ق ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــا م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــا ط ـ ـ ــوال
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــواره م ـ ـنـ ــذ كـ ـ ـ ــان ط ـفــا
صـ ـغـ ـي ــرا ،م ــراهـ ـق ــا ح ــزي ـن ــا،
وحـتــى مـبــدعــا م ـت ـفــردا ،مما
يفسر سر انطالق الشائعات
حوله كــل فـتــرة ،لعل آخرها
تلك التي ربطت بينه وبني
الـ ـفـ ـن ــان ــة شـ ـي ــري ــن س ـيــف
الـ ـنـ ـص ــر ،ال ـ ـتـ ــي ش ــارك ـت ــه
ب ـ ـطـ ــولـ ــة فـ ـيـ ـل ــم «س ـ ـ ـ ــواق
الـ ـه ــان ــم» ،فـبـيـنـمــا راوغ
ال ـن ـمــر األسـ ـ ــود ال ــراح ــل
ف ــي ع ــدد م ــن ح ــوارات ــه
ح ـ ــول ح ـق ـي ـقــة رغ ـب ـتــه
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزواج م ـن ـه ــا

قــائــا« :ي ــاري ــت بــس هــي تــوافــق،
دي بنوتة زي القمر ..ثم واصــل:
ب ــس م ــع األسـ ــف أن ــا أك ـب ــر منها
بكتير».
أم ــا ه ــي فــاع ـتــرفــت ف ــي ح ــوار
ل ـه ــا ب ـع ــد رح ـي ـل ــه ب ــأن ــه بــالـفـعــل
ط ـل ـب ـهــا لـ ـ ـل ـ ــزواج ،ل ـك ــن أس ــرت ـه ــا
رف ـ ـضـ ــت ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه هــو
ال ـ ــذي رش ـح ـه ــا ل ـب ـطــولــة الـفـيـلــم
وتمسك بهذا الترشيح ،رغــم أن
ت ـج ــارب ـه ــا ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي سـبـقــت
الفيلم لم تكن تؤهلها للبطولة،
ورغ ــم اع ـتــذارهــا فــي الـبــدايــة عن
ال ـع ـمــل ب ـس ـبــب «الـ ـقـ ـب ــات» الـتــي
تتضمنها األحــداث ،إال أنه نجح
في إقناعها ،مؤكدا أن تصويرها
لن يكون حقيقيا.
وهـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــذا ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرف زكـ ـ ــي
االس ـت ـق ــرار وإن سـعــي ل ــه كـثـيــرا
وف ـ ـقـ ــا العـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــات ـ ــه ،حـ ـت ــى أن ــه
ك ــان يـطـلــب م ــن الـبـعــض البحث
ل ـ ــه ع ـ ــن عـ ـ ــروسـ ـ ــة ،وف ـ ـ ــي إح ـ ــدى
امل ـ ـ ــرات ص ــدق ـت ــه ال ـف ـن ــان ــة ع ـفــاف
شعيب ،بعدما ألــح عليها وفقا
لـتـصــريـحــاتــه فــي أح ــد الـلـقــاءات
التلفزيونية التي أعدت عنه بعد
رحيله ،وأكدت أنها رتبت بالفعل
موعدا مع «عروس» توافرت فيها
كــل ال ـش ــروط ال ـتــي طـلـبـهــا ،غــاب
«الـ ـ ـع ـ ــري ـ ــس» ،وبـ ـت ــوصـ ـي ــف أدق
هرب ،مما يجعلنا نسأل:
هـ ـ ــل ف ـ ـعـ ــا كـ ـ ـ ــان يـ ـسـ ـع ــى إلـ ــى
ت ـح ـق ـي ــق االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار؟ ف ـ ــي حــن
أن «الـ ـقـ ـسـ ـم ــة والـ ـنـ ـصـ ـي ــب» ك ــان
ل ـه ـمــا رأي آخ ـ ـ ــر؟ ،ك ــذل ــك عــاقـتــه
ب ـه ـي ـث ــم ابـ ـن ــه لـ ــم ت ــأخ ــذ شـكـلـهــا
الـطـبـيـعــي و«تـسـتـقــر» إال بـعــد أن
ق ــارب ــت ال ــرحـ ـل ــة ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء.
وع ــن هـيـثــم ك ــان ال ــراح ــل ق ــد قــال
ع ـن ــه فـ ــي أح ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات :ك ــأي
أب ك ـن ــت م ـت ــوه ـم ــا أنـ ـن ــي أع ــرف
هيثم ورغ ـبــاتــه ،ووف ـقــا للظروف
ال ـ ـتـ ــي م ـ ــررن ـ ــا ب ـ ـهـ ــا ،ح ـ ــاول ـ ــت أن
أشــاركــه اهتماماته وهــو صغير،

هل تخوفت
نجالء فتحي
من «عصبية»
أحمد زكي؟
وهل تقدم
للزواج من
شيرين سيف
النصر؟

عالقته
بهيثم لم
تأخذ شكلها
الطبيعي
و«تستقر» إال
بعد أن قاربت
الرحلة على
االنتهاء

اجـتـهــدت فــي االق ـت ــراب مــن عــاملــه،
ح ـت ــى أل ـع ــاب ــه ح ــاول ــت م ـج ــارات ــه
ف ـي ـهــا ،م ــا ع ــدا األل ـع ــاب الـحــديـثــة
بالطبع ،والتي كنت أقــف أمامها
مندهشا ،وعبثا ح ــاول هيثم أن
يــدخ ـل ـنــي هـ ــذا الـ ـع ــال ــم ،إال أن ـنــي
كنت أرفــض ،مؤكدا له «عمري ما
لعبت غير السيجة والبلي» ،لكن
ع ـن ــدم ــا ك ـب ــر وأن ـ ــا أي ـض ــا ك ـب ــرت،
وقبل مرضي األخير وفــي أثنائه
صرنا صديقني قريبني ،جمعتنا
جلسات طويلة وح ــوارات امتدت
لساعات ،حكيت له فيها كل شيء
ع ـن ــي ،وهـ ــو أي ـض ــا ح ـكــي ل ــي عن
هيثم الذي لم أكن أعرفه ،اكتشفت
«رج ــول ـت ــه» وق ــدرت ــه ع ـلــى تـحـ ّـمــل
املسؤولية ،وشعرت بأنه سندي
في الدنيا.
وإذا ك ــان زك ــي لــم يـعــرف طعم
االس ـت ـق ــرار ال ـعــاط ـفــي ،وف ـشــل في
أن ي ـخــرج بـعــاقــة زواج نــاجـحــة،
كـمــا ك ــان يـتـمـنــى ،فــإنــه نـجــح في
أن ّ
يكون مجموعة من الصداقات
الناجحة «املتنوعة» ،التي استمر
بعضها ألكثر من ربع قرن ،بل إن
بعض هذه العالقات بدأت كعالقة
عمل ثم تحولت لصداقة وعشرة
عمر ،مثل طبيبه الخاص د .حسن
الـ ـبـ ـن ــا ،أو م ـح ـم ــد وطـ ـن ــي مــديــر
أع ـمــالــه ،أو ع ــدد كـبـيــر مــن نجوم
التمثيل ،مثل الفنانة شهيرة أو
الراحل ممدوح وافي ،الذي لم يكن
ي ـعــرف أن م ـصــاب بـنـفــس امل ــرض
في أثناء سفره مع أحمد زكي في
رحلة عالجه األولى ،وأن «املقبرة»
الـتــي أوص ــاه زك ــي ب ــأن يشتريها
ويجهزها سيسبقه هو لها بناء
على وصيته.

اتهامات و إيرادات
«ال ـت ـع ـي ــس ف ــي الـ ـح ــب ،سـعـيــد
فــي الـعـمــل» مـقــولــة تنطبق بقوة
ع ـل ــى األسـ ـم ــر امل ـ ــوه ـ ــوب ،ف ـحــالــة
ع ـ ـ ــدم االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـع ــاطـ ـف ــي لــم
تربك موهبته ،بــل وجــد فــي الفن
امل ـ ـ ــاذ والـ ـتـ ـع ــوي ــض ك ــاملـ ـعـ ـت ــاد،
ونـ ـج ــح فـ ــي حـ ـف ــر م ـك ــان ـت ــه عـلــى
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــة ،عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ك ــل
املصاعب والعثرات التي مر بها.
التسعينيات فـتــرة أخ ــرى مثمرة
ف ــي مـ ـش ــوار ال ـن ـمــر األس ـ ـ ــود ،قــدم
خاللها مجموعة من أهم األعمال
الـ ـت ــي ك ــان ــت وس ـت ـظ ــل جـ ـ ــزءا مــن
تــاريــخ السينما املـصــريــة ،وليس
فقط مشواره الفني.

كــانــت ال ـبــدايــة مــع «كــابــوريــا»
لـلـمـخــرج خ ـيــري ب ـش ــارة ،الفيلم
ال ــذي قـضــى تـمــامــا عـلــى االتـهــام
امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــه مل ـ ـخـ ــرجـ ــي الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة
الـجــديــدة مــن أن أفــامـهــم بعيدة
عن شباك التذاكر ،وأنها تحقق
ف ـ ـقـ ــط ن ـ ـجـ ــاحـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
امل ـث ـق ـفــن والـ ـنـ ـق ــاد ،ف ــي ح ــن أن
الـجـمـهــور ال ينفعل بـهــا ،بدليل
أنها لــم تحقق إي ــرادات مرتفعة،
ليأتي هــذا الفيلم يــؤكــد أن الفن
ال ـج ـي ــد ق ـ ــادر ع ـل ــى أن يـكـتـســب
جمهوره ،وأن املذاق السينمائي
امل ـخ ـت ـلــف ال ي ـع ـنــي ب ــال ـض ــرورة
أال يحقق جماهيرية وإيـ ــرادات
مـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــة ،وفـ ـ ـ ــي ن ـ ـفـ ــس الـ ــوقـ ــت
يحظى بقبول نقدي.
الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم ك ـ ـت ـ ـبـ ــه د .ع ـ ـصـ ــام
الشماع ال ــذي هجر الـطــب لعالم
ال ـس ـي ـن ـمــا ،وي ـح ـكــي ق ـصــة شــاب
فقير يدعى حسن هدهد ،يهوى
املالكمة ،لكنه ال يريد أن يجتهد
وي ـت ـعــب لـيـحـقــق ال ـن ـج ــاح ،ومــن
ثــم الشهرة وامل ــال ،وعلى طريقة
«ت ـي ـجــي ت ـص ـيــده ي ـص ـيــدك» مثل
«ال ـ ـ ـكـ ـ ــابـ ـ ــوريـ ـ ــا» الـ ـ ـت ـ ــي ت ـص ـط ــاد
فريستها بفعل ال ـض ــوء ،تنجح
مجموعة من األثرياء في اجتذاب
حسن هدهد لعاملهم ،ويحولونه
ّ
ال ــى لـعـبــة ي ـســلــون ب ـهــا وقـتـهــم،
ويقتلون امللل.
طزاجة الفكرة والعوالم التي
تتطرق لها بالرصد والتحليل
حمست امل ـخــرج خـيــري بـشــارة
لتنفيذه والفنان حسني اإلمــام
إلنـتــاجــه ،إضــافــة إلــى املشاركة
فــي البطولة واألل ـحــان ،واألهــم
حماس النمر األسود لبطولته.
زك ـ ــي وبـ ـع ــد قـ ـ ـ ــراءة مـتــأنـيــة
للدور ،ظل يبحث عن «تصور»
ل ـش ـك ــل امل ـ ــاك ـ ــم حـ ـس ــن ه ــده ــد
وال ــذي يجب أن يـكــون مختلفا
شـ ـك ــا ومـ ـضـ ـم ــون ــا ع ـ ــن دوره
ف ـ ــي «الـ ـنـ ـم ــر األسـ ـ ـ ـ ـ ــود» ،وب ـع ــد
ج ـ ـل ـ ـسـ ــات ع ـ ـمـ ــل اه ـ ـ ـتـ ـ ــدى إلـ ــى
م ـف ـت ــاح ال ـش ـخ ـص ـيــة م ــن خ ــال
جملة في حوار الفيلم «ده فاكر
ن ـف ـس ــه تـ ــاي ـ ـسـ ــون» ،ن ـس ـب ــة إل ــى
ب ـطــل امل ــاك ـم ــة ال ـع ــامل ــي ،وبـعــد
أن ظـ ــل ألي ـ ـ ــام ي ـف ـك ــر فـ ــي شـكــل
مـ ـع ـ ّـن ل ـح ـس ــن هـ ــدهـ ــد ،أم ـس ــك
ّ
وقصه
بماكينة حــاقــة الشعر
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـح ــو ال ـ ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر بــه
فــي الـفـيـلــم ،ال ـتــي تـحــولــت بعد
عــرضــه ونـجــاحــه الــي «مــوضــة»
تحمل نفس اســم الفيلم ،حيث

ذاع صـ ـيـ ـتـ ـه ــا بـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب،
وظلت لفترة مــن أشهر قصات
الشعر املطلوبة شبابيا ،بل أن
م ـف ــردات حـســن هــدهــد تحولت
ألي ـ ـ ـقـ ـ ــونـ ـ ــات خ ـ ـ ــال ـ ـ ــدة م ـ ــازال ـ ــت
تتداول ،كذلك أغنية «كابوريا»
التي تضمنتها أحداثه مازالت
محفورة بالذاكرة.
النجاح الساحق للفيلم جعل
زكـ ـ ــي هـ ــو الـ ـنـ ـج ــم األك ـ ـثـ ــر طـلـبــا
ف ــي الـ ـس ــوق خـ ــال هـ ــذه ال ـف ـتــرة،
كما تضاعف أج ــره حتى وصل
إلــى  120ألــف جنيه ،وهــو مبلغ
ك ــان كـبـيــرا ج ــدا فــي ذل ــك الــوقــت،
وم ـ ــن «ك ـ ــاب ـ ــوري ـ ــا» لـ ـع ــب ال ـف ـت ــى
األسـ ـم ــر ب ــ«ال ـب ـي ـضــة وال ـح ـج ــر»،
وهــو الـلـقــاء الـثــالــث ال ــذي جمعه
بــامل ـخــرج عـلــي عـبــدالـخــالــق بعد
«ش ـ ـ ـ ــادر الـ ـسـ ـم ــك» و«أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة فــي
م ـه ـمــة رس ـم ـي ــة» ،وال ـل ـق ــاء األول
بينه وبني السيناريست محمود
أب ــوزي ــد» ،وم ــرة أخ ــرى ك ــان على
زك ــي ال ـب ـحــث ع ــن مــدخــل مل ــدرس
الفلسفة الذي يتحول إلى دجال،
مستغال ذك ــاءه وجهل املجتمع،
أعجبته التحوالت التي تمر بها
الشخصية ،ســواء على مستوى
الشكل أو نفسيا ،وكانت من أهم
األس ـب ــاب ال ـتــي حمسته لتقديم
ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي وض ـع ــه ف ــي الـقـمــة
وسط دائرة املنافسة.

الجمهور هو الناقد
الفتى األسمر كان يحرص بني
الحني واآلخر على أن يعرف رأي
الجمهور في أدائه بشكل مباشر،
إذ كان يعتبرهم النقاد األشرس
واألص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق ف ـ ــي نـ ـف ــس الـ ــوقـ ــت،
وفــي افـتـتــاح فيلم «االمـبــراطــور»
التجربة األول ــى للمخرج طــارق
ال ـ ـ ـعـ ـ ــريـ ـ ــان ،ف ـ ــوج ـ ــئ الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
بالفنان أحمد زكي بني الحضور
في واقعة منشورة ،وحكى عنها
األسمر الراحل ،حيث أقبل عليه
أح ــده ــم ،وق ــال ل ــه« :أن ــا اتـفــرجــت
على حسن هدهد في «كابوريا»
مــن كــام يــوم ،وكــانــت الشخصية
«مــال ـيــة دم ــاغ ــي» ،ل ـكــن مل ــا شفت
زينهم فــي «االم ـبــراطــور» نسيت
حسن هدهد».
يومها شعرت أن شهادة هذا
املتفرج ،كما قال األسمر الراحل،
وسام على صدري وأكبر جايزة
حـ ـصـ ـل ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ألن الـ ـفـ ـن ــان
الناجح هو اللي يقدر يعيشك في
ال ــدور بـكــل أب ـعــاده وأحــاسـيـســه،
ويرصدها ويعيش معها.
ل ـ ـهـ ــذا ل ـ ــم يـ ـهـ ـت ــم زك ـ ـ ــي ي ــوم ــا
ب ـ ـ ـ «ال ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز» ال ـ ـتـ ــي ح ـصــدهــا
خ ــال م ـش ــواره ،ك ــان يعتبر آراء
ال ـج ـم ـه ــور هـ ــي األه ـ ـ ــم واألكـ ـث ــر
صدقا ،كما لم يستسلم إلغراءات
ال ـن ـجــوم ـيــة ،ك ــأن يـمـتـلــك س ـيــارة
تـتـبــدل كــل ع ــام ،حـســابــا ضخما
في البنك ،فيال ،وبقية تفاصيل
ال ـح ـيــاة املــرف ـهــة وال ـت ــي بالطبع
ل ـي ـســت ع ـي ـب ــا ،ول ـك ـن ـهــا ل ــم تـكــن
أحالم األسمر املوهوب ،فقط دور
م ـم ـيــز ي ـم ـنــح مــوه ـب ـتــه ال ـفــرصــة
للتألق والـتـفــرد فــي سكن قلوب
الناس بصدقه.

البقية في الحلقة المقبلة

ورطة فتحي سرور

لقطة من فيلم «أبو الدهب»

رغ ــم أن أح ـمــد زك ــي ك ــان ي ــرى أهـمـيــة تقديم
أعمال فنية ترصد سيرة وقــادة وزعماء لعبوا
دورا في تاريخنا ،فإنه كان دوما يكره االقتراب
من الساسة والقادة ،ورغم هذا الحرص فإنه لم
يفلح في الحفاظ على هذه املسافة.
ح ـكــى ال ــراح ــل زك ــي ف ــي أح ــد ال ـ ـحـ ــوارات أنــه
فوجئ باملونولوجيست سيد املــاح ،الذي كان
يشغل كادرا وظيفيا في وزارة التربية والتعليم
يـطـلــب م ـنــه أن ي ـحــاضــر ف ــي نـ ــدوة ع ــن امل ـســرح
امل ــدرس ــي ،وبــالـطـبــع تـحـ ّـمــس زك ــي ،وب ــدأ يجهز
نفسه للندوة بالقراءة واالطــاع ،وعندما ذهب
للوزارة فوجئ بأنه يجلس مع د .فتحي سرور

وزير التعليم في هذه الفترة ،وعبثا حاول زكي
طـ ــوال الـجـلـســة ال ـحــديــث ع ــن امل ـس ــرح املــدرســي
وأهميته ،وما هي إال دقائق حتى أخذه الوزير
ورك ـبــا ال ـس ـيــارة ،ليجد زك ــي نفسه فــي س ــرادق
انتخابي كبير.
وأص ـ ــر الـ ــوزيـ ــر ع ـل ــى أن ي ـج ـلــس زك ـ ــي إل ــى
جــواره على املنصة ،وبعد الخطبة التي قالها
الوزير طلب من زكي أن يقول كلمة ،فأسقط في
ي ــده ،ولــم يـعــرف م ــاذا يـقــول غير بعض كلمات
املجاملة ،وظل يحلم بسيناريو جيد يجسد من
خالله شخصية بلطجي انتخابات ويتضمن
هذا املوقف خالل الفيلم.

زكي مع الفنانة نجالء فتحي

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

كلمة السر

الريق.
 -1كـ ـ ـ ــف – ا لـ ـحـ ـل ــف  -3متثاقل (م) – نعاس تجدها في (الكروان) .للتمني.
(م).
 -6رمز جبري – يفرح  -8ال ي ـ ـ ـتـ ـ ــذ كـ ـ ــرون –  -10من السموم.
باليمن.
لالستفهام.
 -2تنظيم (م) – ثلثا  -4يحبه – أشجع (م)( .مبعثرة).
 -5عـ ـ ـ ـ ــش ط ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ــر –  -7أرس ــل برقية (م) –  -9ح ــرف موسيقي –
(نبأ).
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sudoku

1

 -1ملك روماني.
 - 2أ و ل ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
إلندونيسيا.
 -3أسرع – شجعا عند
الحرب.
 -4شجر كثيف ملتف
– مـ ـنـ ـظـ ـم ــة األغ ـ ــذي ـ ــة
والزراعة.
 -5عجنت – للتعليل
– بشر.
 ( -6ال )....ا ل ـس ـي ــر
المعظم – سافر – من
أجلي.
 -7س ـ ـيـ ــدة – ا ل ـغ ـن ــاء
الجماعي (م).
 -8سـمــو (مـبـعـثــرة) –
آالء (م).
 ( -9ال )....عاصمتها
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــرا ف ـ ـ ـيـ ـ ــل (م) –
للتفسير.
 -10بـ ـ ـل ـ ــد عـ ـ ــر بـ ـ ــي –
قاسي.
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كلمة السر:

ً
مــن  11حــرفــا وهــي اســم مقر اإلقــامــة والــرئــاســة لرئيس الــواليــات
المتحدة األميركية.

15

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :إذا تراجعت األمور بسبب اإلهمال
ً
فإنك تستدرك األمور الحقا.
ً
عــاطـفـيــا :الـغـيــرة فــي مكانها هــي صــورة
للحب الحقيقي ومتى زادت عن ّ
حدها ّ
دمر.
ً
اجتماعيا :تحصل ترتيبات جــد يــدة في
المنزل تساعدك على الراحة واالستقرار.
رقم الحظ4. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ام ــام ــك ن ـج ــاح ك ـب ـيــر أو إحـ ــراز
لمنصب كنت تتوق اليه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :هـ ــذا وقـ ــت ال ـح ـســم ف ــا مـجــال
للحبيب كي ينتظرك طول العمر.
ً
اجتماعيا :تشكل عالقتك بأحد األقرباء
مفترق طرق لحياتك الخاصة.
رقم الحظ15. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :ي ـحــذرك الـفـلــك مــن بـعــض الـتـهــور
ً
ويجعلك مرتبكا أحيانا.
ً
عاطفيا :دائما ثمة من يريد زرع الخالف
بينكما فحاذر من الشائعات.
ً
اجتماعيا :قد تضطر لبعض التنازالت من
اجل مسألة عائلية قديمة.
رقم الحظ11. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تـحـصــل عـلــى تــرقـيــة بـعــد وقــت
طويل ومراجعات ّ
عدة مع المسؤولين.
ً
ّ
عاطفيا :عالقة حب جدية قد تتطور بدون
اي سابق إنذار مهما كان رأيك.
ً
ً
اجتماعيا :ضع حدا لمعاناتك الصحية
والتزم جيدا بإرشادات الطبيب.
رقم الحظ5. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تـ َّ
ـرو في كل أعمالك ومساعيك
واستفد من الدروس السابقة.
ً
عاطفيا :أجواء شريك العمر حزينة وهو
يحتاج الى تفهمك وحنانك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يبدو هذا الوقت مفيدا جدا
إلقامة بعض العالقات االجتماعية.
رقم الحظ12. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :أع ـمــالــك ف ــي ازدهـ ـ ــار وت ـب ـحــث مع
الشركاء عن توسيع اسواقكم.
ً
ً
عاطفيا :تهمل حاليا الناحية العاطفية من
حياتك وتفكر في أمور أخرى.
ً
اجتماعيا :تلتقي بأحد المعارف فيستحوذ
ً
بكالمه على تفكيرك وتتخذه صديقا.
رقم الحظ7. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ّ
تصوب بعض االتجاهات وتضبط
مهنيا:
االوضاع المالية كما المهنية.
ً
عــا طـفـيــا  :تميل عالقتكما العاطفية الى
اإليجابية وتنظران بأمل إلى المستقبل.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ي ـح ـم ــل ه ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم بـعــض
التسويات العائلية التي تنهي الخالفات
القائمة.
رقم الحظ13. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ّ
مهنية استثنائية
مهنيا  :تمر بتجربة
تحصل خاللها على عرض عمل.
ً
عاطفيا :ال تهمل وعدك للحبيب باالرتباط
وجاء الوقت التخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :تواجه بعض الفوضى والال
ً
استقرار في محيطك وتكون منزعجا.
رقم الحظ8. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تتحرر من القيود المهنية وتقطف
ثمار جهودك التواصلة.
ً
عاطفيا :ال تفكر في االنفصال عن الحبيب
قبل اعطائه فرصة لمراجعة نفسه.
ً
اجتماعيا :تعود الى اإلمساك بزمام األمور
العائلية بعدما ابعدتك اشغالك عنها.
رقم الحظ19. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :قد تباشر بتأسيس شركة أو تدخل
في شراكة مع اخرين.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ــوض ــع الـفـلـكــي ي ـنــذر بــاف ـتــراق
ّ
شخصية.
عاطفي على اثر مشكلة
ً
ً
ً
اجتماعيا :تلتقي بصديق يلعب دورا مهما
ً
في حياتك ويكون مرشدا لك.
رقم الحظ10. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً ّ
مهنيا :يبشرك برجك بعمليات استثمارية
ناجحة اضافة إلى عملك الراهن.
ً
ً ّ
عاطفيا :فكرا معا في االتجاه نفسه لتبلغا
ما تريدانه بأسرع وقت.
ً
اجتماعيا :تستعد لرحلة عائلية أو سفرة
استجمام مع احد األصدقاء.
رقم الحظ16. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ً
مهنيا بطريقة سريعة
مهنيا :تحسم أمرا
ألنه لم يعد يحتمل التسويق.
ً
عاطفيا :إذا كنت تعاني وضعا عاطفيا
فهذا انسب األوقات التخاذ القرار.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـح ـصــل ب ـعــض ال ـت ـط ــورات
ً
ّ
الصحية لالهل مما يشغل بالك كثيرا.
رقم الحظ3. :

١٦
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«الكويت األميركية» تحتفل بطلبتها
احتفلت مدرسة الكويت
األميركية بتخريج الدفعة
السادسة من طلبتها في قاعة
دسمان بفندق راديسون بلو،
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة،
وناظر المدرسة بيتر وليامز،
وأولياء األمور الذين شاركوا
أبناءهم فرحة التخرج ،وتمنوا
لهم استمرار التفوق والنجاح في
حياتهم الجامعية.
وحثت مديرة المدرسة أمينة
الشطي الطلبة على ضرورة
ً
مواصلة االجتهاد ،خصوصا أن
ً
المرحلة المقبلة تتطلب جهدا
أكبر في التحصيل الدراسي ،كما
ً
تمنت للخريجين مستقبال زاهرا
ً
حافال باإلنجازات المثمرة.

وليامز يكرم أحد الخريجين

تكريم متفوقة

صورة تجمع الخريجين والخريجات

لقطة تذكارية

جانب من الحضور

«التميز الباكستانية» تحتفل بخريجيها
احتفلت مدرسة التميز
الباكستانية اإلنكليزية
الخاصة بكوكبة من
خريجيها المتفوقين في
فندق الملينيوم بالسالمية،
بحضور رئيس مجلس
اإلدارة مشعل المشعان،
ومدير المرحلة الثانوية
محمد بشير ،وناظر
المدرسة محمد عثمان،
وعدد من مديري المدارس
األجنبية وأولياء أمور
الطالب الخريجين.

صورة جانبية لعدد من الخريجين والخريجات

محمد بشير يلقي كلمته

حضانة كيدزي احتفلت
ُّ
بتخرج براعمها
أقامت حضانة كيدزي حفل
تخرج أبنائها للعام الحادي
عشر على التوالي بحضور
المدير العام محمد فيصل
الوقيان ،والمديرة التنفيذية
ندى سعود الذكير ،وأهالي
األطفال وأصدقائهم،
ومديرة الحضانة سارة
شويش.

سارة شويش

محمد الوقيان وندى الذكير يتوسطان األطفال الخريجين

«التنمية المتحدة» تنظم غبقة مميزة
نظمت شركة التنمية المتحدة لالستشارات
ً
والتدريب غبقة رمضانية مميزة ،احتفاال بالشهر
الفضيل ،وسط حضور مميز من نخبة من
والضيوف الذين أشادوا
المدربين والمدربات ّ
بهذه الفعالية التي تمثل فرصة للقاء والتقارب،
وتعزز أواصر التواصل بينهم.
من جانبهّ ،
عبر الرئيس التنفيذي للشركة،
جاسر النجدي ،عن سعادته بما حققه هذا اللقاء
ً
االجتماعي من أثر كبير ،موجها الشكر لكل من
حضر هذا الحدث السنوي الذي اعتادت الشركة
تنظيمه خالل رمضان من كل عام.

ً
النجدي متحدثا عن الوسيلة األفضل لرسالة التدريب في الكويت

النجدي خالل ترحيبه بالمدعوين

ً
 ...ومرحبا بالحضور

جانب من الغبقة
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ً
خالد البريكي :الفن حاليا يعتمد على المعايير التجارية

مسك وعنبر

يشارك بدور عبدالعال في مسرحية «عودة ريا وسكينة» طوال أيام عيد الفطر
عزة إبراهيم

بعد مشاركته المتميزة في
مسلسل «حضن الشوك»
خالل شهر رمضان ،يجسد
الفنان خالد البريكي دور
عبدالعال في مسرحية «عودة
ريا وسكينة» ،وعن خطته
تحدث لـ «الجريدة»
المقبلة ً
مستعرضا أبرز التحديات التي
يواجهها الفنان.

الفنان يعاني
بخس حقه
في الوسط
التجاري

• ب ـ ـعـ ــد مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «حـ ـض ــن
الشوك» ...هل من أعمال جديدة
مرتقبة؟
 ليس لــدي ارتـبــاطــات فنيةبـ ـع ــد ا لـ ـعـ ـي ــد ،أود أن أ ح ـص ــل
ع ـلــى ف ـت ــرة راح ـ ــة لــاسـتـمـتــاع
مــع األس ــرة واألب ـنــاء بــاإلجــازة،
ب ـم ـج ــرد االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ع ــرض
مسرحيتي «عودة ريا وسكينة».
• ق ــدم ــت دورا مـخـتـلـفــا في
مسلسلك بشهر رمضان ...فهل
حقق النجاح الذي توقعته؟
 مـسـلـســل «ح ـضــن ال ـشــوك»حـصــد نـجـ ً
ـاحــا كـبـيـ ًـرا ،ودوري
ك ــان هــادئــا مـثــل الـطــابــع الـعــام
للمسلسل الذي ّ
يعبر عن الطابع
ال ـك ــاس ـي ـك ــي غـ ـي ــر ال ـم ـت ـك ـلــف،
س ـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـق ـصــة
أو ال ـص ــورة ،الـتــي ســاعــد على
إبرازها الرؤية الفنية للمخرج
واألجهزة الحديثة المستخدمة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــر والـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة،
ً
وهــو مــا أنـتــج عمال متماسكا
أعـجــب الجمهور ،ولــذلــك حقق
ً
المسلسل صــدى جميل خالل
ّ
الـ ـشـ ـه ــر ،وس ـ ــط ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــم مــن
المسلسالت.
• وكـ ـ ـي ـ ــف تـ ـ ـ ــرى الـ ـتـ ـن ــاف ــس
الشديد بين األعـمــال الدرامية
في الموسم الرمضاني؟
 التزاحم على عرض أعمالشهر
درام ـي ــة ب ـهــذا ال ـكــم خ ــال ً
رمضان يزيد المنافسة ضعفا
وسطحية ،وال يساعد األعمال
ع ـلــى ال ـت ـم ـيــز ،ك ـمــا أن ارت ـف ــاع

خالد البريكي
نـسـبــة ال ـم ـشــاهــدة ل ـيــس دلـيــا
ً
كافيا على نجاح العمل وتميزه،
ألن المشاهدة لها عوامل عديدة
كالدعاية والـ «سوشيال ميديا»
وتــوقـيــت ال ـعــرض ،والمحطات
العارضة ،وغيرها ،ولذلك فإن
الحكم بتميز عمل في رمضان
هو حكم غير حقيقي أو ّ
معبر
عن الواقع.
• وما تأثير ذلك على الدراما
والمستوى الفني لألعمال؟
 اآلن ال يوجد عمل متميز،ل ـكــن ال ـم ـشــاهــدة ب ـعــد رم ـضــان
سـ ـتـ ـك ــون أكـ ـب ــر وأفـ ـ ـض ـ ــل ،كـمــا
ت ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ــذي

مع الخضر وليلى عبدالله في مشهد من «ودي اتكلم»
سـيـبــرز األع ـمــال الـجـيــدة ،ومــن
ال ـمــاحــظ أن ــه خ ــال الـسـنــوات
األربع األخيرة ننتج العديد من
المسلسالت في الموسم الواحد،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا يـ ـضـ ـع ــف الـ ـمـ ـق ــارن ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـش ـ ــرات
المسلسالت.
ً
• ه ــل تــاب ـعــت أعـ ـم ــال فنية
خالل شهر رمضان؟
 مـ ـ ــع األسـ ـ ـ ـ ـ ــف ،انـ ـشـ ـغ ــال ــيب ــال ـم ـس ـل ـس ــل والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات
لمسرحية العيد جعالني غير
ق ـ ــادر ع ـلــى ال ـم ـتــاب ـعــة ،لكنني
سمعت أصداء مسلسل «موضي
قطعة من ذهب» ،وتابعت بعض

ً
رواجا بين
الحلقات ،فقد حقق
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وتـ ـ ـ ـ ــرددت أصـ ـ ــداء
نجاحه وتميزه داخــل الوسط،
ولـ ـك ــن أع ـ ـ ــود إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــول ب ــأن
التزاحم بين األعمال المعروضة
يظلمها وال يعطيها المساحة
الكافية حتى تــأ خــذ حقها من
العرض والمتابعة.
• ل ـكــن م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى...
ه ــل ي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا الـ ـك ــم الـكـبـ ًيــر
ً
رواجـ ــا وانـتـعــاشــا
مــن اإلن ـتــاج
بالدراما الكويتية؟
 ما يقدم خالل شهر رمضانه ــو لـيــس فـنــا م ـج ــردا ،ب ــل هو
تنافس ت ـجــاري ،وس ــوق كبير

ً
مناف عبدال :أقرأ نصوصا
جديدة ...وسامحوني إذا قصرت

الحقبوية
الدراما
البلوشي:
مي
ً
حركت المياه الراكدة إنتاجيا
●

محمد جمعة

اط ـلــت الـفـنــانــة مــي الـبـلــوشــي عـلــى الجمهور
خ ــال شـهــر رم ـض ــان ف ــي عملين درام ـي ـيــن هما
«إفــراج مشروط» و«حضن الشوك» ،وكان القاسم
المشترك بينهما أن كليهما دارت أحداثه في فترات
زمنية سابقة.
وأعــربــت البلوشي ،في تصريح لـ«الجريدة»،
عن سعادتها بنشاطها الدرامي هذا العام ،مؤكدة
ان ـهــا سـتــركــن ل ـلــراحــة مــؤق ـتــا ،قـبــل أن تستأنف
نشاطها وتستقر على خطواتها الـجــديــدة في
الدراما المحلية.
وعبرت عن سعادتها بالتنوع فيما قدمته خالل
شهر رمـضــان بين مسلسلي «إفـ ــراج مـشــروط»
و«حضن الشوك» ،وثمنت توجه صناع الدراما
إلى االعمال الحقبوية مؤكدة أن ازدهار صناعة
هذا القالب الدرامي ينعكس على عدد األعمال التي
يتم إنتاجها ،وساهم في تحريك المياه الراكدة
وزيادة المنافسة بين الفنانين.
وت ــابـ ـع ــت« :دوري ف ــي حـضــن
ال ـ ـشـ ــوك ص ــديـ ـق ــة ع ـب ـي ــر أحـ ـم ــد،
وزوجي صديق زوجها في العمل،
وكل من شاهد المسلسل يرى أن
أحداثه دارت بين حقبتين زمنيتين
مختلفتين ،وكــان األمــر صعبا
م ــن نــاحـيــة اخ ـت ـيــار االزيـ ــاء
والمكياج لتغيير المالمح
بـمــا يـنــاســب كــل مرحلة
زم ـن ـي ــة» .واردف ـ ـ ــت« :فــي
إفــراج مشروط شاركت
ف ـق ــط خ ـ ــال ال ـح ـل ـقــات
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ــالـ ـحـ ـقـ ـب ــة
الـقــديـمــة ،وتــركــت باب

مي البلوشي

حمدي :نجاح المطرب يحتاج إلى إدارة
ذكية ورؤية شاملة للواقع الفني
ً ً
سجل حضورا مؤثرا بمقدمة «عذراء» و«الجار»

شاركت في «حضن الشوك» و«إفراج مشروط» خالل رمضان
التأويل مفتوحا على مصراعيه أمام الجمهور،
ليتكهنوا هــدى ابنة من في العمل أنــا أم أن لها
أما أخرى ،وكانت االسئلة تحاصرني خالل شهر
رمـضــان ،إلــى أن تكشفت الحقيقة للجمهور في
الحلقات الماضية» ،كاشفة أنها عندما عرض
عليها الدور قرأت النص كامال الكثر من مرة حتى
تستوعب األحداث.
وتوجهت بالشكر الى مخرج «إفراج مشروط»
عـ ـيـ ـس ــى ذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ل ـ ـحـ ــرصـ ــه ع ـل ــى
توجيه الممثلين مــن قبل
بـ ـ ــدء ال ـت ـص ــوي ــر حـتــى
ن ـه ــاي ـت ــه« ،وال ـش ـك ــر
م ــوص ــول للكاتب
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن
الروضان الذي
رش ـ ـح ـ ـنـ ــي
للعمل».

ومــوســم رائ ــج تـقــدم مــن خالله
األع ـ ـم ـ ــال ال ـم ـط ـل ــوب ــة لـحـصــد
األربــاح والمكاسب ،وال يعني
هذا أن األعمال دون المستوى،
ألن ت ـح ـق ـيــق األربـ ـ ـ ــاح يـتـطـلــب
في المقام األول منتجا جيدا،
لكن ما أقصده أن هذا التزاحم
ل ـيــس ب ــداف ــع ف ـن ــي ،ول ـي ــس من
أجــل هــدف إبــداعــي ،بل هو من
أجـ ــل خ ــدم ــة الـ ـس ــوق ال ــدرام ــي
واالس ـت ـف ــادة م ــن مــوســم رائ ــج
ً
ي ـش ـه ــد إقـ ـ ـب ـ ــال ع ـل ــى األعـ ـم ــال
الدرامية ،وهي عملية حسابية
وتسويقية واضحة.
كما أن الفن الموجود خالل

الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ل ـي ــس هــو
الفن المتكامل ،بل هو من أجل
م ـعــاي ـيــر ت ـج ــاري ــة ف ــي ال ـم ـقــام
األول ،لـ ـك ــن ل ــد يـ ـن ــا األ فـ ـض ــل
واألجــود فنيا ،وما نقدمه اآلن
ال يتجاوز نسبة  2من .10
• وكيف تنعكس هذه الحالة
على الفنان والمبدع الحقيقي؟
 بالتأكيد يوجد ظلم للفنانفــي ه ــذا الــوســط ال ـت ـجــاري ،أو
عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل بـ ـخ ــس ح ـق ـه ــم أو
مكانتهم الحقيقية ،وا لــو ســط
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي م ـ ـ ـلـ ـ ــيء ب ــالـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
المبدعين ،ولكنهم لم يأخذوا
قدرهم الحقيقي.

●

مناف عبدال

●

عزة إبراهيم

صرح مخرج مسلسل «الديرفة» ،الفنان مناف
ع ـبــدال ،بــأنــه تلقى ع ــددا مــن الـنـصــوص ألعمال
درامـ ـي ــة ج ــدي ــدة ،م ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـخ ـتــار منها
عمله الجديد بعد نـجــاح مسلسله فــي السباق
الــرم ـضــانــي ،وتـحـقـيـقــه ص ــدى واس ـع ــا ،وحـجــم
مشاهدة يعتبر األعلى خالل الشهر ،موجها رسالة
إلى جمهوره بقوله« :سامحوني إذا قصرت».
وأكـ ــد أن ــه ل ــم يـسـتـقــر حـتــى اآلن عـلــى الـنــص
المختار ،وأنه أصبح أكثر دقة في اختيار أعماله
بعد النقلة الفنية التي حققها له مسلسل الديرفة،
م ـمــا جـعـلــه يـعـيــد الـتـفـكـيــر ف ــي مـجـمــل أع ـمــالــه،
وخــاصــة ال ـقــادم مـنـهــا ،مضيفا أن ــه أصـبــح اآلن
مسؤوال عن مستوى ّ
معين من األعمال ال يجوز
أن يقل عنها أو يتراجع ،بعد ما حققه فنيا من
خالل هذا العمل المميز.
وأوضــح أنه ُمطالب اآلن باختيار نص أقوى
من «الديرفة» ،وهو بالتأكيد سيتطلب منه وقتا
وجهدا في البحث وال ـقــراءة والعمل واالختيار
ال ـن ـهــائــي ،م ــؤك ــدا أن ــه ال يـسـتـطـيــع ال ـت ــراج ــع أو
المجاملة على حساب مشواره الفني أو المكانة
الـتــي حققها بـشـهــادة الجمهور والـنـقــاد الذين
أش ــادوا بـجــودة المسلسل وتـفــوقــه فــي السباق
الرمضاني ،متوجها بالشكر للجمهور الذي تابع
العمل وكل العاملين به من طاقم فني ونجوم.

محمد جمعة

ترك المايسترو والموزع الموسيقي
حـ ـس ــام حـ ـم ــدي ب ـص ـم ـتــه خـ ـ ــال شـهــر
رمضان بعملين دراميين هما :المقدمة
ال ـغ ـنــائ ـيــة لـمـسـلـســل «ع ـ ـ ـ ــذراء» ،وال ـتــي
جاءت بصوت المطربة هند البحرينية،
ومقدمة مسلسل «الجار».
وحول تجربته هذا العام قال حمدي
ف ــي ت ـص ــري ــح خـ ــاص لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» إن
«مقدمة «عذراء» جاءت بصوت هند التي
سبق أن التقيتها في مسلسل «أميمة في
دار األيتام» ،وحققت حينئذ شارة العمل
نجاحا كبيرا يوازي النجاح الذي حققه
المسلسل على مستوى القصة ،وجاء
لقاؤنا في العمل بتوقيع الشاعر أحمد
الشرقاوي والملحن ضاري المسيليم،
ً
و«ال أخفيكم ســرا أن التجهيز لألغنية
استغرق وقتا طويال من حيث التنفيذ
الـمــوسـيـقــي ،واإلش ـ ــراف الـفـنــي مــا بين
ال ـق ــاه ــرة ول ـب ـنــان وال ـك ــوي ــت ،ح ـيــث تم
تــركـيــب ال ـصــوت فــي لـبـنــان ،وتسجيل
الموسيقى والميكساج والماستر في
ال ـقــاهــرة مــع الـمـهـنــدس خــالــد محسب
بصحبة نخبة كبيرة من الموسيقيين
المميزين».
وق ـ ــال ح ـس ــام ع ــن م ـق ــدم ــة «ال ـ ـجـ ــار»:
«شــرفــت فــي ه ــذا الـعـمــل بــالـتـعــاون مع
الفنان سعد الفهد ،بينما كتب كلماتها
ج ــواه ــر ال ــرشـ ـي ــد ،واألل ـ ـحـ ــان ل ـض ــاري
المسيليم ،وال شك أن العمل مع هوالء
النخبة والـكــوكـبــة مــن الـنـجــوم يكسب
الفنان خـبــرة وثـقــا فنيا مــع الشعبية
التي يحظون بها بين الجمهور ،كما
ان المقدمات الغنائية لها خصوصية

في ظل عرضها على مدار  30يوما ،ما
يساهم في ترسيخها بذهن المتلقي».
وحول جديده خالل الفترة المقبلة،
أوض ــح «انـتـهـيــت مــن تــوزيــع مجموعة
مــن األع ـمــال الـفـنـيــة إلح ــدى المحطات
الغنائية الواعدة ،وسترى تلك األعمال
ال ـ ـنـ ــور ق ــريـ ـب ــا ،إذ نـ ـق ــدم مـ ــن خــال ـهــا
مجموعة اصوات واعدة نراهن عليها،
خصوصا أن الوسط يستوعب جميع
المواهب ،والبقاء واالستمرار للموهوب
واألكثر اجتهادا».
وعرجنا بالحديث مع حمدي حول
رأيه في واقع األغنية ،وتوظيف مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي لخدمتها فقال
«اآلن م ـع ـي ــار نـ ـج ــاح أي ع ـم ــل ف ـن ــي ال
يـتــوقــف عـلــى ق ــوة كـلـمــات أو أل ـحــان أو
تــوزيــع أو صــوت مـطــرب إنـمــا على كل
تـلــك الـعـنــاصــر مـجـتـمـعــة .ال ـكــل شــريــك
في النجاح ،أضف إلى ذلك إدارة ذكية
ورؤية شاملة للواقع الفني».

حسام حمدي

شباب تفوقوا على النجوم في الموسم الدرامي الرمضاني
●

القاهرة  -محمد قدري

بـ ـ ـ ــرع عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم
الــرم ـضــانــي ال ـحــالــي؛ تــاركـيــن
ً
ً
أثـ ــرا كـبـيــرا ل ــدى المشاهدين،
ّ
وخاصة بعدما غير عدد منهم
مـ ــن أس ـل ــوب ـه ــم فـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل،
واخ ـت ـيــار نــوعـيــة الـ ــدور حتى
وصل األمر إلى تفوق بعضهم
عـلــى أب ـطــال الـعـمــل مــن نجوم
الصف األول.
وكـ ــان ال ـف ـنــان ال ـش ــاب كــريــم
عـ ـفـ ـيـ ـف ــي عـ ـ ـل ـ ــى رأس ه ـ ـ ــؤالء
ال ـف ـنــان ـيــن ح ـيــث أج ـ ــاد تـمــامــا
م ـ ــن خـ ـ ــال دور «ح ـ ـم ـ ــزة» فــي
ً
مسلسل «ول ــد الـغــابــة» ،تاركا
وراءه كل األدوار الخفيفة التي
قدمها نابعة من مسرح مصر،
إذ ام ـت ــزج دوره ال ـجــديــد بين
الكوميديا والتراجيديا ،وهو
لون جديد عليه ،اعتبره البعض
شهادة ميالد جديدة له.
وفي المسلسل نفسه ظهرت
ال ـف ـن ــان ــة ال ـش ــاب ــة ري ـ ــم ســامــي
شقيقة المخرج محمد سامي
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى فـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل،
ورغ ـ ــم ذلـ ــك أق ـن ـعــت الـجـمـهــور
بــدور قمر شقيقة البطل التي
يغرر بها قطب الشر في العمل
الفنان محمد مـمــدوح وكانت

الـ ـصـ ـع ــوب ــة ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم دور
صـعـيــديــة بــال ـمــرة األولـ ــى لها
ً
تمثيليا.
وفـ ــي مـسـلـســل «ق ـم ــر هـ ــادي»
مــن بـطــولــة هــانــي ســامــة ،ظهر
الفنان الشاب محمد عزمي للمرة
األول ــى وهــو مــن الفنانين ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،والق ــى
صعوبة في التعامل مع التصوير
ال ـم ـض ـغــوط الق ـ ـتـ ــراب رم ـض ــان،
ورغ ـ ـ ــم ذل ـ ــك اسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـقــدم
شخصية ع ــارف عــامــل معرض
السيارات وشقيق هاني سالمة
ال ـ ـ ــذي ال يـ ـع ــرف أح ـ ــد حـقـيـقـتــه
باقتدار ،ودخل القلوب ،وخاصة
في مشهد إقناع نجل عمه مروان
بــال ـتــوبــة ث ــم وف ــات ــه بــالـمـسـجــد،
وتجسدت الصعوبة في تجسيد
دور مــركــب مثل دور ع ــارف في
أنها خطوته التمثيلية األولى.
وفــي مسلسل «كلبش» بجزئه
الثالث كــان الفنان الـشــاب أحمد
العوضي من العالمات المضيئة
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال دور
«بــروس ـلــي» وت ـقــديــم دور ال ــذراع
اليمنى لبطل العمل أمير كــرارة،
وأعجب الجمهور بالحوار الذي
ي ـقــدمــه خ ــال أح ـ ــداث المسلسل
وال ـم ـص ـط ـل ـح ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ــه،
وخـ ـ ــاصـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ــواره مـ ـ ــع «س ـل ـي ــم
األنصاري وزوجته» أيضا ،وفي

هنادي مهنا مع رمضان وحال شيحة
المسلسل نفسه قدم الفنان الشاب
ً
محمد علي رزق واحدا من أدواره
ال ـم ـم ـي ــزة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق وال ـت ــي
ارتبط بها الجمهور من خالل دور
مهندس الكمبيوتر سميح ،الذي
ً
يقدم الدور التقني كامال في شركة
األم ــن الـتــي يــديــرهــا بطل العمل،
ً
وقــدم فــي العمل دورا يمزج بين
الكوميديا وخفة الظل مع تفاصيل
م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ال ـش ـك ــل ومـ ـف ــردات
العمل ودخ ــول جانب رومانسي
من خالل حبه لصديقته جومانا،
ً
ً
وقدم «علي رزق» دورا مهما كذلك

ف ــي مـسـلـســل أبــوج ـبــل م ــن خــال
دور شقيق البطل الذي يكرهه في
البداية ،ويشعر بما قدمه لهم بعد
ذلك وتنقلب عالقته به.

غياب وعودة
وأعــادت الفنانة مي عز الدين،
تقديم الفنان أمير المصري بعد
غيابه عن الدراما المصرية فترة
طــوي ـلــة وس ـف ــره ل ـل ـخ ــارج ،وع ــاد
ليقدم دور «ال ـجــان» فــي مسلسل
الـبــرنـسـيـســة ب ـي ـســة ،ف ــي إطــالــة

رائ ـع ــة أش ـ ــاد ب ـهــا ال ـج ـم ـهــور من
خـ ــال دور ن ـج ــل عـ ـ ــدوة الـبـطـلــة
وشــري ـك ـت ـهــا ف ــي ال ـم ــدرس ــة الـتــي
أ صـبـحــت تمتلكها ،حـتــى يكذب
عليها ويـمـثــل الـحــب ليتزوجها
ويملك المدرسة بأكملها ،ورغــم
االبتعاد فترة طويلة بدأ عدد من
الـصـنــاع تـقــديــم ع ــروض جــديــدة
للفنان الشاب.

«بركة» و«زلزال»
ولمعت الفنانة الشابة هنادي

مهنا في عدة أدوار خالل الموسم
الــدرامــي الحالي ،أهمها دورهــا
فــي مسلسل «زلـ ــزال» مــع الفنان
محمد رمـضــان وتقديمها دور
حبيبته التي تدخله في مشكالت
كبيرة مــع والــدهــا الفنان ماجد
الـ ـمـ ـص ــري ،وتـ ـص ــدره ــا م ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي خ ــال
الحلقات األول ــى مــن المسلسل،
كما قدمت دورا مهما في مسلسل
«بــركــة» من بطولة الفنان عمرو
سعد ،وتقديمها دور المحبة له
وسكرتيرته الـتــي تتميز بأنها
تحبه بطريقة جنونية تضحك
كل المحيطين بهما.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة الـ ـش ــاب ــة
أسماء أبواليزيد األنظار بشكل
ملحوظ مــن خــال دور «نوجا»
في مسلسل «هوجان» مع الفنان
م ـح ـمــد إمـ ـ ـ ــام ،واس ـت ـط ــاع ــت أن
تتنقل بين الشخصية من الفتاة
ً
الـشـعـبـيــة ال ـت ــي تـبـيــع أغ ــراض ــا
بـسـيـطــة ف ــي م ــواق ــف ال ـس ـيــارات
وت ـم ـت ــاز بــال ـط ـي ـبــة إلـ ــى ال ـف ـتــاة
ال ـشــريــرة ال ـتــي تـتـمـيــز بالطمع
وتبيع أهلها وزوجـهــا من أجل
األم ــوال وتسير فــي طــريــق غير
مـ ـش ــروع ف ـتــدخــل ف ــي مـشـكــات
مع زوجها الجديد الفنان كريم
محمود عبدالعزيز.
وخ ــال الـحـلـقــات األولـ ــى من

م ـس ـل ـســل «زل ـ ـ ـ ــزال» ل ـم ــع ال ـف ـنــان
الشاب محمد الدقاق وقدم دور
«حسيب» صديق البطل محمد
رمـ ـ ـض ـ ــان الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـص ــب عـلـيــه
ويسبب المشكالت له في سياق
كوميدي ،كما قدم دورين مهمين
فــي مسلسل «ول ــد ال ـغــابــة» مع
أح ـم ــد ال ـس ـق ــا ،ودورا آخـ ــر في
مسلسل مملكة الغجر مع الفنانة
حورية فرغلي ،وأصبح الفنان
ال ـ ـشـ ــاب أحـ ـم ــد ص ـ ــاح حـسـنــي
ً
بشكل رسمي واحدا من األبطال
خالل الموسم الرمضاني الحالي
بعد دور البطولة الذي قدمه في
مسلسل «حـكــايـتــي» مــع الفنان
يــاسـمـيــن ص ـب ــري ،إض ــاف ــة إلــى
دوره في مسلسل «آلخر نفس».
وبـ ـع ــد س ـل ـس ـلــة مـ ــن األدوار
ال ـص ـغ ـيــرة قـ ــدم ال ـف ـن ــان ال ـشــاب
إســام جمال هــذا العام  3أدوار
دفعة واحدة تميزت بأنها كبيرة
في الحجم هــذا العام بداية من
دور شقيق الفنان هشام سليم
في مسلسل «كلبش  »3وتقديمه
دور الـ ـش ــاب ال ـم ـس ـت ـه ـتــر ال ــذي
يدخل في مشكالت كثيرة وكذلك
دوره ف ــي مـسـلـســل «ح ـكــاي ـتــي»
م ــع يــاس ـم ـيــن صـ ـب ــري ،إض ــاف ــة
إلــى دوره فــي الثلث األخـيــر من
مسلسل «بــركــة» بـطــولــة الفنان
عمرو سعد.

خبريات
وفاة الكاتبة البرتغالية
أغوستينا بيسا لويس

توفيت ،أمس األول،
الكاتبة البرتغالية
أغوستينا بيسا لويس،
وهي واحدة من أشهر
كاتبات جيلها ،لكنها
كانت تعيش بعيدا عن
األضواء منذ  20عاما ،في
بورتو عن  96عاما ،وفق
ما كشف مقربون لها.
وقال الرئيس البرتغالي
مارسيلو ريبيلو دي
سوسا ،في بيان صحافي:
«هناك شخصيات تعجز
الكلمات عن وصف ما
تعنيه لنا .أغوستينا
بيسا لويس هي واحدة
منها ،إنها تنتمي إلى
البرتغال األبدية».
ولدت لويس في عام
 1922بأمارانتي (شمال)،
واستقرت في بورتو عام
 .1950ونشرت نحو 40
ّ
«العرافة»
رواية ،أشهرها
(عام .)1954
وتتضمن أعمالها أيضا
سيرا ذاتية ومسرحيات
ومذكرات.
وقد حولت العديد من
رواياتها إلى أفالم
سينمائية من جانب
المخرج البرتغالي
مانويل دي أوليفييرا.
(أ ف ب)

غضب من المشاهد
األخيرة في «كلبش »3

سادت حالة من الغضب
أوساط الجمهور ،خالل
الساعات الماضية ،من
المشاهد األخيرة من
مسلسل كلبش الجزء
الثالث ،ووصف البعض
التفاصيل بالضعيفة
وغير المقنعة بالمرة.
وجاء مشهد خروج
مالك ،نجل البطل سليم
األنصاري ،من منزله
بعد تعافيه من المرض
ومعرفة أكرم صفوان
باألمر على رأس المشاهد
المغضوب عليها ،نظرا
ألنه من المقرر عمل
حصار على الطفل،
وفكرة خروجه من المنزل
بسهولة غير مقنعة.
وجاء مشهد اقتحام أحد
اإلرهابيين للمنزل من
ً
المشاهد الضعيفة جدا،
حيث إن اللواء جالل قرر
في الحلقات الماضية
تشديد التأمين على
المنزل ،فكيف يدخل
اإلرهابي في وضح النهار
بهذه الطريقة والراحة
التامة؟

ش يشكو
خالد أرغن 
شخصين اعتديا عليه

تعرض الممثل التركي
خالد أرغنش العتداء
من شخصين بينما كان
يتجول في أحد الشوارع
بمنطقة أتيال التركية ،ثم
ركبا سيارتهما وهربا.
وتوجه أرغنش إلى قسم
الشرطة ،وتقدم بشكوى
ضدهما ،حيث ألقت
ً
الشرطة الحقا القبض
عليهما ،واستجوبتهما
ليتم إطالق سراحهما.
ً
وأثار هذا الحادث جدال
ً
واسعا بين المتابعين
عبر مواقع التواصل،
الذين أعربوا عن
استيائهم من االعتداء
على نجمهم المعروف
بأخالقه وتواضعه.
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الكويت 4 :أولويات خالل رئاستنا لمجلس األمن في يونيو الجاري
القضايا العربية واإلنسانية ومنع النزاعات وتعزيز عمل المجلس ...واجتماعات تتعلق بإفريقيا
شدد المندوب الدائم لدى
األمم المتحدة على أن رئاسة
الكويت لمجلس األمن
للشهر الجاري مستوحاة من
أولوياتها األربع التي تركز على
القضايا العربية واإلنسانية
ومنع النزاعات والوساطة
وتعزيز أساليب عمل المجلس.

أك ــدت الـكــويــت أنـهــا ستعمل
م ـ ـ ــع أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ــن
الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن ح ـيــاة
الناس وتحقيق أهداف التنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة وص ـ ـ ـ ــون ال ـس ـل ــم
واألمـ ــن الــدول ـي ـيــن ،مـعـتـبــرة أن
هذه األهــداف تتحقق من خالل
التعاون والتنسيق بين جميع
الدول.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي
عقده مندوب الكويت الدائم لدى
األمم المتحدة ،السفير منصور
ال ـع ـت ـي ـبــي ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
واستعرض خالله برنامج عمل
الكويت خالل رئاستها لمجلس
األمن لشهر يونيو الجاري.
وقال العتيبي" :لدينا اعتقاد
راسخ بأن هذه األهداف النبيلة
ال يمكن تحقيقها إال من خالل
ت ـ ـعـ ــدديـ ــة األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف وتـ ـ ـع ـ ــاون
وت ـن ـس ـيــق قــوي ـيــن ب ـيــن ال ـ ــدول،
ألن المشاكل العالمية تتطلب
حلوال عالمية ،ونحن ملتزمون
بالتعددية ،ألنها ركيزة أساسية
لدبلوماسية الكويت".
وأكـ ـ ـ ــد أن رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـك ــوي ــت
لمجلس األمــن للشهر الجاري
مستوحاة من أولوياتها األربع
ال ـتــي أعـلـنـتـهــا ق ـبــل االن ـض ـمــام
الى المجلس ،والتي تركز على
القضايا العربية واإلنسانية،
وم ـن ــع الـ ـن ــزاع ــات وال ــوس ــاط ــة،
وتعزيز أساليب عمل المجلس.
وأضاف أن الكويت بصفتها
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـف ــري ــق الـ ـع ــام ــل غـيــر
ال ــرسـ ـم ــي ال ـم ـع ـن ــي ب ــال ــوث ــائ ــق

ً
متحدثا في مجلس األمن (أرشيف)
السفير العتيبي
واإلجراءات ستعمل مع أعضاء
المجلس لتعزيز أساليب العمل،
وس ـت ـبــذل ال ـعــديــد م ــن الـجـهــود
والمساعي في هذا الجانب.
وح ـ ـ ــول أب ـ ـ ــرز االج ـت ـم ــاع ــات
التي ستنظمها الكويت خالل
رئــاسـتـهــا لمجلس األم ــن ،ذكــر
أن ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـم ـ ــال ال ـم ـج ـل ــس

لشهر يونيو سيكون مزدحما
بــاالجـتـمــاعــات الـتــي ستناقش
عددا من القضايا الساخنة التي
تشغل المجتمع الدولي ،ومنها
قضايا عربية وإفريقية.
وأش ـ ـ ــار الـ ــى أن هـ ــذا الـشـهــر
س ـ ـ ـي ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي س ـت ـب ــادر

روسيا تعوق إدانة مجلس األمن للحملة على إدلب
رغــم تـحــذيــرات األم ــم المتحدة وال ــدول
الكبرى من كارثة إنسانية محققة ،منعت
روس ـي ــا صـ ــدور ب ـي ــان اق ـتــرح ـتــه الـكــويــت
وبلجيكا وألمانيا ،بعد اجتماعين طارئين
لمجلس ّاأل م ــن ،يــد يــن الحملة العسكرية
التي يشنها النظام السوري في إدلب.
وردت ال ـب ـع ـث ــة ال ــروسـ ـي ــة أم ـ ــس عـلــى
ت ـصــري ـحــات رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس وم ـن ــدوب
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة السفير
منصور العتيبي ،التي أعلن فيها أن دولة
بمجلس األمن عرقلت مشروع بيان خاص
بإدلب يدعو إلى احترام القانون الدولي،

ويحث على السماح بالوصول اإلنساني
للمدنيين فيها.
وقالت البعثة الروسية إنه "لم يكن من
الـمـمـكــن أن تــؤيــد مــوسـكــو م ـســودة بيان
صحافي فــي مجلس األمــن حــول الوضع
في شمال غربي سورية ،اقترحه أصحاب
القلم للملف اإلنساني السوري (بلجيكا،
ألمانيا ،الكويت)" ،مضيفة أنها "ال توافق
على النظر إلى الوضع في الشمال الغربي
بشكل منفصل عــن الــوضــع فــي المناطق
األخرى من سورية".
واسـ ـتـ ـخ ــدم ــت روس ـ ـيـ ــا حـ ــق م ـم ــارس ــة

"ك ـســر حــاجــز ال ـص ـمــت" ل ـم ـشــروع الـبـيــان
الكويتي -األلماني -البلجيكي المشترك،
ال ــذي يـتـطـلــب صـ ــدوره (م ـثــل ك ــل بـيــانــات
المجلس الرئاسية أو الصحافية) موافقة
جميع ممثلي الدول األعضاء البالغ عددها
 15دولة.
وأوضحت البعثة الروسية ،في بيانها،
أن م ـشــروع الـبـيــان ال ــذي اقـتــرحـتــه ال ــدول
ً
الثالث "تجاهل تماما حقيقة أن إدلب كانت
تحت سيطرة جماعة إرهابية هي هيئة
تحرير الشام".

ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـت ـن ـظ ـي ـم ـه ــا ،م ـن ـهــا
ح ـ ــول ت ـح ـس ـيــن أس ــال ـي ــب عـمــل
ا لـمـجـلــس لجعله أ ك ـثــر فاعلية
وش ـفــاف ـيــة ،واج ـت ـم ــاع آخ ــر عن
مسألة المفقودين في النزاعات
المسلحة ،إضافة إلــى اجتماع
ح ـ ــول م ـن ــع نـ ـش ــوب الـ ـن ــزاع ــات
والوساطة ،وآخر حول التعاون
ب ـي ــن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن وج ــام ـع ــة
الدول العربية.
وأف ــاد العتيبي بــأن الكويت
وزعـ ــت ع ـلــى أع ـض ــاء المجلس
مشروع قرار يتعلق بالمفقودين
في الصراعات المسلحة ،وهو
فــي ط ــور ال ـت ـفــاوض ،وف ــي حــال
ت ــم تـبـنـيــه ف ـس ـي ـكــون أول ق ــرار
قائم بذاته بشأن هــذه القضية
اإلنسانية القريبة مــن الكويت
ال ـتــي ال يـ ــزال لــديـهــا أشـخــاص
م ـف ـقــودون وق ـعــوا أس ــرى حــرب
ف ــي أثـ ـن ــاء الـ ـغ ــزو ال ـع ــراق ــي في
.1991 - 1990
وأوض ــح أن الكويت ستعقد
أي ـ ـضـ ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ح ـ ـ ــول م ـنــع
ن ـش ــوب الـ ـن ــزاع ــات وال ــوس ــاط ــة
ب ـح ـضــور األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــم

المتحدة أنطونيو غوتيريس،
ورئيسة وزراء أيرلندا السابقة
ماري روبنسون ،واألمين العام
السابق لألمم المتحدة بان كي
مــون ،بصفتهما رئيس ونائب
رئيس مجموعة الحكماء.
و كـشــف السفير أن "الكويت
ستنظم خالل رئاستها اجتماعا
حول التعاون بين مجلس األمن
وجــامـعــة ال ــدول العربية ،الــذي
يـنـبــع م ــن مـســؤولـيـتـنــا كــونـنــا
ال ـم ـم ـثــل ال ـع ــرب ــي ال ــوح ـي ــد فــي
المجلس ،ال سيما أن المجلس
يعج بالقضايا العربية ،وذلك
بـمـشــاركــة األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم
المتحدة ،واألمين العام لجامعة
الدول العربية أحمد أبوالغيط،
ونــأمــل أن يضع هــذا االجتماع
األس ـ ــاس الـمـسـتـقـبـلــي لـلـمــزيــد
مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـتـ ـف ــاع ــل بـيــن
الهيئتين ،وأن يصبح ممارسة
سنوية".
ول ـف ــت الـ ــى أن االج ـت ـمــاعــات
التي ستنظمها الكويت في 11
و 12و 13يــون ـيــو سـيـتــرأسـهــا
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء

وزيــر الخارجية الشيخ صباح
الخالد.
وبــال ـن ـس ـبــة إل ــى اجـتـمــاعــات
المجلس حول الشرق األوسط،
أفاد العتيبي بأنه خالل رئاسة
الكويت سيعقد المجلس عددا
مــن االجـتـمــاعــات ح ــول ســوريــة
وفلسطين واليمن وقــوة األمــم
المتحدة لمراقبة فض االشتباك
في الجوالن المحتل ،الفتا الى
أن الـمـجـلــس سـيـنــاقــش أيـضــا
قضايا تتعلق بالقارة اإلفريقية،
وم ـن ـهــا ال ـ ـسـ ــودان وال ـص ــوم ــال
وبوروندي وجمهورية إفريقيا
الــوسـطــى ،فضال عــن جلستين
حول أفغانستان وكوسوفو.
وتــوقــع أن يتم خــال رئاسة
ال ـكــويــت لـلـمـجـلــس تـبـنــي عــدد
م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات؛ مـ ـنـ ـه ــا إع ـ ـ ــادة
ت ـف ــوي ــض ت ـف ـت ـيــش ال ـس ـف ــن فــي
ليبيا ،وتجديد والية قوة األمم
المتحدة لمراقبة فض االشتباك،
وال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى ال ـك ــون ـغ ــو
الــديـمـقــراطـيــة ،وت ـجــديــد والي ــة
بعثة األمم المتحدة في دارفور.

ّ
«ذئب داعشي» يقتل  4جنود لبنانيين ويفجر نفسه

ً
إسرائيل تعلن اكتشاف نفق حفره «حزب الله» بعمق  22طابقا
•

وزيرة الداخلية اللبنانية خالل مؤتمرها الصحافي أمس
(الوكالة الوطنية)

بيروت  -ريان شربل

نامت مدينة طرابلس اللبنانية الشمالية ،عشية عيد
الـفـطــر ،عـلــى مـقـتــل  4عـنــاصــر مــن الـجـيــش وق ــوى األمــن
الداخلي( ،عنصران من الجيش وآخران ّمن األمن الداخلي)
في عملية إطالق نار انتهت بتفجير منفذ الهجوم نفسه.
فبعد إلـقــاء قنابل على أكـثــر مــن مــركــز لـقــوى األمــن
والـجـيــش الـلـبـنــانــي ،وعـلــى ف ــرع لـلـمـصــرف الـمــركــزي،
ليل أمس األول ،في طرابلس ،عمد اإلرهابي المطلوب
عبدالرحمن مبسوط إلى التحصن في أحد المباني ،مما
دفع القوة الضاربة في مديرية المخابرات إلى مداهمة
المبنى الــذي اختبأ فيه ،فــأقــدم مبسوط على تفجير
نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.
ُ
وبعيد انتحاره ،انتشر فيديو لمبسوط ،يتكلم بصوت
عال ،ويرد على أحد عناصر األمن .كما انتشر فيديو له
قبيل تنفيذ العملية ،وهو يقول إنه سينفذها "إرضاء لله".
كما أرسل قبل تنفيذ ّ
عمليته اإلرهابية ،رسالة صوتية عبر
ّ ً
ّ
تطبيق "واتساب" أعلن فيها طالقه من زوجته ،مبلغا إياها
ً
ّ
بعمليته .وجاء في الرسالة" :اسمعي جيدا ،اآلن أنا ذاهب
للغزوة في سبيل الله ...أنت طالق .وعندما تخرجين الى
المحكمة وتبرزين لهم التسجيل سيعرفون أنني طلقتك".
وأكـ ــدت م ـص ــادر أمـنـيــة أن ــه "ال يـمـكــن وض ــع العملية

اإلره ــاب ـي ــة ف ــي طــراب ـلــس ف ــي إطـ ــار االنـ ـف ــات األم ـن ــي أو
ً
التقصير الرسمي اللبناني" .وأضافت" :بعيدا عما يمكن
الحديث عنه من مالحظات على أداء األجهزة األمنية لحظة
وقوع الحادثة وكيفية التعاطي معها من حيث استيعاب
الصدمة والتنسيق فيما بينها ،فإن العملية اإلرهابية تقع
ضمن إطار عمليات الذئاب المنفردة التي تتحرك بعد أن
عجزت المجموعات اإلرهابية عن تشكيل خاليا جماعية".
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون ،أمس ،أن "الجاهزية
الدائمة للجيش والقوى األمنية كفيلة بالمحافظة على
ســامــة الـمــواطـنـيــن فــي كــل لـبـنــان ،وأن أي عـبــث بــاألمــن
سيلقى الرد السريع والحاسم" .وأضــاف" :ما حصل في
طرابلس أمس لن يؤثر على االستقرار في البالد".
وأج ـ ــرى رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـعــد ال ـحــريــري
اتـصــاالت بكل من وزيــرة الداخلية ريــا الحسن وقائد
الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى األمن
الــداخ ـلــي ال ـل ــواء ع ـمــاد ع ـث ـمــان ،ل ـلــوقــوف عـلــى وقــائــع
الهجوم.
وق ــال ال ـحــريــري" :ض ــرب اإلره ـ ــاب فــرحــة الـعـيــد في
طرابلس ،لكن هذه المدينة األبية ستبقى عصية على
الـتـطــرف والـخــارجـيــن عـلــى الـقـيــم الحقيقية لــإســام
الحنيف ،ولن نتراجع عن أن نردد معها صبيحة الفطر
المبارك كل عام وطرابلس بخير".

ّ
وتفقدت الحسن وعثمان مكان الحادث .وأكدت وزيرة
ً
ّ
فردية وضعنا حدا لها".
الداخلية أن "ما حصل حادثة
وأضافت" :انتصرت طرابلس من جديد على اإلرهــاب
بفضل التنسيق بين مؤسستي الجيش والقوى األمنية،
أتقدم بأحر التعازي من أهل الشهداء" ،الفتة الى أن "هذا
العمل اإلرهابي المدان والمستنكر من الجميع وضع
مؤسسة قوى األمــن والجيش في الدائرة الدموية من
جديد".
وكانت تقارير إعالمية قد أفادت بأن مبسوط غادر
ً
لبنان إلى تركيا عام  ،2015سعيا إلى االلتحاق بتنظيم
"داعش" في سورية ،وعند عودته إلى لبنان دخل السجن
عام  2016ثم أطلق عام  .2017وأكدت مصادر عسكرية
أن مبسوط من مجموعة أسامة منصور ،وشــارك في
المعارك ضد الجيش اللبناني بطرابلس عام .2014
على صعيد آخر ،عرض الجيش اإلسرائيلي لقطات
من داخل نفق معقد يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل
على عمق كبير تحت األرض ،قائال إنه كان مخصصا
لعناصر "حزب الله".
وأوضــح أن بداية النفق على بعد كيلومتر تقريبا
داخل لبنان ،ويصل في عمقه إلى نحو  80مترا ،وهو
ارتفاع مبنى من  22طابقا تقريبا ،عند دخوله إسرائيل
قرب بلدة زرعيت.

سلة أخبار
السنوار يثمن رفض
القاهرة لتبادل أراض

امتدح رئيس حركة "حماس"
في غزة يحيى السنوار إعالن
القاهرة رفضها التفريط في
أي مساحة من اراضيها ضمن
مبادرة السالم األميركية التي
تعدها إدارة الرئيس دونالد
ً
ترامب حاليا والمعروفة
إعالميا بـ "صفقة القرن".
وقال السنوار في كلمة خالل
تجمع بقطاع غزة أمس إن
الشعب الفلسطيني متمسك
بمدينة القدس والمسجد
األقصى ،داعيا شعوب
األمتين العربية واإلسالمية
إلى الوقوف صفا واحدا
لمواجهة صفقة القرن التي
اعتبر أن أخطر ما بها ضم
الضفة الغربية المحتلة إلى
إسرائيل.
من جانب آخر ،شكر رئيس
الحركة المسيطرة على
القطاع دعم إيران "رغم
اعتراض المعترضين".

مقتل  3جنود عراقيين
و«الحشد» يصد «داعش»

أفاد مصدر أمني ،أمس،
بمقتل  3جنود عراقيين
بهجوم مسلح في قضاء
الطارمية شمال العاصمة
بغداد .بدورها ،صدت "قوات
ً
الحشد الشعبي" ،هجوما
ً
كبيرا شنه تنظيم "داعش"
اإلرهابي على ناحية جرف
النصر شمال محافظة بابل.
وأكدت "هيئة الحشد" ان
"قوات اللواء  47تصدت
لهجوم كبير شنته عناصر
"داعش" على منطقة الرويعية
بناحية جرف النصر شمالي
بابل وقتلت عددا كبيرا من
عناصر التنظيم.

إردوغان :ال تراجع
عن صفقة S400

أكد الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان أمس ،أن بالده
لن تنسحب من االتفاق الذي
أبرمته مع روسيا لشراء
منظومة صواريخ إس-400
الدفاعية رغم الضغوط
األميركية.
وأعرب أردوغان في تصريح
أدلى به عقب أدائه صالة
عيد الفطر بمدينة إسطنبول
عن "استعداد بالده التخاذ
الخطوات المناسبة
بخصوص شراء منظومة
باتريوت الدفاعية األميركية
إذا حصلت على عرض جيد
على غرار العرض الروسي
المتعلق بصواريخ إس."-400

هل تلقت دار اإلفتاء المصرية اتصاالت لتبكير العيد؟

القاهرة تتهم «هيومان رايتس» بمساندة اإلرهاب وتبييض سمعة «داعش»
•

القاهرة ــ رامي

ً
أتـ ّـم المصريون صيام شهر رمضان  30يوما ،ليحتفلوا اليوم بعيد
الفطر المبارك ،وسط أجواء ارتباك غير مسبوقة صاحبت إعالن نتيجة
استطالع هالل شهر شوال.
وأذاعت القنوات التلفزيونية ،التي تملكها وتديرها شركة تابعة للدولة،
أن دار اإلفتاء ستعيد استطالع هالل العيد عقب صالة العشاء مساء أمس
األول ،رغم إعالن المفتي الشيخ شوقي عالم قبل ذلك بنصف ساعة عدم
ثبوت الرؤية ،وأن يوم الثالثاء هو المتمم لشهر رمضان.
وتسبب ما أذاعته القنوات في رواج تفسيرات تؤكد وجود اتصاالت
مع دار اإلفتاء للتراجع عن إعالنها لتوحيد موعد العيد مع أغلبية الدول
ً
اإلسالمية التي ظهر عندها الـهــالُ ،إال أن ال ــدار عــادت وأص ــدرت بيانا
تمسكت فيه بموقفها بل نفت صحة ما أذيع عن معاودة االستطالع .وانقسم
المصريون على شبكات التواصل بين مؤيد ورافض لموقف دار اإلفتاء.

إلى ذلك ،طالبت وزارة الخارجية المصرية جميع األطراف السودانية
بالعودة إلى التفاوض ،وأعربت عن مواساتها ألسر الضحايا ،مؤكدة أهمية
التزام كل األطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس ،والعودة إلى مائدة
المفاوضات والحوار ،بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني .وأكدت
دعمها الكامل للسودان في هذا الظرف الدقيق من تاريخه.
ً
ً
على صعيد مختلف ،أصدرت الهيئة العامة لالستعالمات ردا مطوال
على تقرير منظمة "هيومان رايتس" حول انتهاكات حقوق اإلنسان في
سيناء ،وتضمن الرد الذي حمل عنوان "اختالق وتدوير األكاذيب" اتهامات
للمنظمة بالدفاع عن إرهابيي "والية سيناء  -داعش".
وقالت الهيئة إن "المنظمة وجهت في سقطة تاريخية لها توصيات
لتنظيم والية سيناء اإلرهابي أسوة بالتوصيات التي وجهتها للجهات
الرسمية المصرية ،واإلدارة األميركية والكونغرس األميركي ،وكانت فحوى
التوصيات أال يستهدف التنظيم المدنيين في المناطق التي تخضع
لسيطرته ،مع أن ذلك يتناقض مع الحقيقة المؤكدة ،وهي سيطرة الدولة

المصرية على كل التراب الوطني ،وجاءت هذه التوصيات لتصوير والية
سيناء للرأي العام الدولي على أنه تنظيم يمكنه احترام القانون الدولي
اإلنساني ،بينما في حقيقة األمر والية سيناء تنظيم إرهابي مصنف عالميا
كذلك قبل مبايعته لتنظيم "داعش" ،الذي تصنفه األمم المتحدة والمجتمع
الدولي بأسره تنظيما إرهابيا".
وأضــاف الــرد ،وهو األول من الحكومة المصرية ،أنه "على الرغم مما
شاب التقرير من قصور في المنهج والمضمون فإن المنظمة اتخذت من
ً
مزاعمها ذريعة للدعوة إلى عزل مصر دوليا عبر دعوتها اإلدارة األميركية
والـكــونـغــرس وشــركــاء مصر الدوليين والـكـيــانــات اإلقليمية والــدولـيــة
الحكومية لقطع كل أشكال التعاون العسكري مع القاهرة .وهذا ما يؤكد
الموقف المسيس الذي تتخذه المنظمة ضد الحكومة المصرية تحت غطاء
حقوق اإلنسان .وهذا ما يتناقض مع العمل الحقوقي ،الذي في أصله نشاط
مهني إنساني غير مسيس ،وعندما يحيد عن هذا المسار يتحول لعمل
تحريضي منحاز لطرف سياسي علي حساب آخر".

مصريات يحتفلن بتناول «كعك العيد» داخل مخبز في
القاهرة (رويترز)

ةديرجلا
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السودان« :العسكري» يلغي جميع اتفاقاته مع المتظاهرين
• «تجمع المهنيين» إلى العصيان حتى إسقاط النظام • جلسة طارئة لمجلس األمن لمناقشة األزمة
أسفرت عملية فض االعتصام
أمام مقر القيادة العامة
للجيش السوداني في
عن
األول،
الخرطوم أمس
ً
مقتل أكثر من  35متظاهرا
وجرح المئات ،مما دفع
المجلس العسكري االنتقالي
الحاكم إلى اتخاذ ًقرار بإلغاء
ُّ
ما ات ِفق عليه سابقا مع
المتظاهرين بشأن انتقال
السلطة ،وإجراء انتخابات
مبكرة ،األمر الذي رفضته
المعارضة.

النائب العام
ً
يفتح تحقيقا
ّ
في قتلى فض
االعتصام

غــداة مقتل نحو  35شخصا
ج ـ ـ ـ ــراء فـ ـ ــض االعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــام أمـ ـ ــام
م ـق ــر الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ــام ــة لـلـجـيــش
ف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ،أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
المجلس الـعـسـكــري الـســودانــي
االن ـت ـق ــال ــي ،ال ـفــريــق ّأول الــركــن
ّ
المجلس
عبدالفتاح البرهان ،أن
ً
ُّ
ق ـ ـ ّـرر إل ـغ ــاء ات ـ ِـف ــق عـلـيــه ســابــقــا
مــع الـمـتـظــاهــريــن بـشــأنّ انتقال
ال ـس ـل ـطــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وأن ـ ــه ق ـ ّـرر
أيضا إجراء انتخابات مبكرةّ .
وقــال الـبــرهــان ،فــي بيان بثه
التلفزيون الرسمي فجر أمــس،
« ق ـ ّـر ر المجلس العسكري وقف
التفاوض مع تحالف قوى إعالن
ال ـح ـ ّـري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ،وإلـ ـغ ــاء ما
ّ
تـ ّـم االت ـفــاق عليه ،والـ ّـدعــوة إلى
ّ
إجــراء انتخابات عامة في فترة
ّ
التسعة أشهر ،بـ ً
ـدء ا
ال تتجاوز
مــن اآلن ،تـتـ ّـم ب ــإش ــراف إقليمي
ودولي».
وأكــد أن «المجلس العسكري
أم ــر ب ــإج ــراء تـحـقـيــق ب ـش ــأن ما
ُ
«نعدكم بالتحقيق
حصل» ،قائالِ :
فـ ــي أح ـ ـ ـ ــداث االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ،ون ــدع ــو
ّ
الـنـيــابــة الـعــامــة إل ــى ت ـ َـول ــي ذلــك
األمر».
ّ
وت ــاب ــع ال ـبــرهــان أن «ال ـق ــوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة وال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم الـ ـس ــري ــع
ّ
والقوات النظامية مسؤولة عن
أمن وحماية الوطن ،وما انحازت
إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ـ ـثـ ــورة إال ل ـض ـمــان
ـودان،
ح ـمــاي ـت ـهــا وح ـم ــاي ــة الـ ـ ُس ـ ّ
ول ـيــس م ــن ّ أج ــل أن تـحــكــم ألن ــه
ليس من حقها فعل ذلك» .وشدد
عـلــى أن «الـسـبـيــل الــوح ـيــد إلــى
ح ـك ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،هـ ــو ص ـن ــدوق
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـ ــذي ي ـت ـحــكــم بــه
الشعب السوداني وحده».
ّ
وأشار البرهان إلى أن «القوى
ُ
السياسية التي تحاور المجلس
ُ
ال ـع ـس ـكــري تـ ـح ـ َـاول اسـتـنـســاخ
ُ
ّ
نـظــام شـمــولــي آخ ــر يـفــرض فيه
رأي واح ــد يفتقر إل ــى الـتــوافــق
وال ـت ـفــويــض الـشـعـبــي والــرضــا
ال ـع ــام ،وي ـضــع وح ــدة ال ـســودان
وأمنه في خطر حقيقي».
ّ
سيتم «تشكيل
ولفت إلى أنه
حـكــومــة تـسـيـيــر م ـه ــام ،لتنفيذ
م ـ ـهـ ـ ّـمـ ـ ّـات ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة االنـ ـتـ ـق ــال ـ ّـي ــة
الـمـتـمــثـلــة ف ــي اآلت ـ ــي :محاسبة
واج ـ ـت ـ ـثـ ــاث ك ـ ــل رمـ ـ ـ ــوز ال ـن ـظ ــام
ال ـس ــاب ــق ال ـم ـت ــورط ـي ــن ب ـجــرائــم
فساد ،والتأسيس لسالم مستدام
وش ــام ــل ف ــي م ـنــاطــق ال ـنــزاعــات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وتـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـب ـي ـئ ــة
ّ
المحلية واإلقـلـيـمـ ّـيــة والــدولـ ّـيــة
ُ ّ
ل ـق ـيــام االن ـت ـخ ــاب ــات ب ـمــا يـمــكــن
الـشـعــب ال ـســودانــي مــن اخـتـيــار
قيادته بكل شفافية».

ّ
وظ ــل ــت شـ ـ ــوارع ع ـ ـ ّـدة مغلقة
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــس أق ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا
متظاهرون باستخدام حجارة
وجذوع شجر وإطارات مشتعلة.
ُ
وأغـ ـ ِـل ـ ـقـ ــت مـ ـح ــال وص ـي ــدل ـ ّـي ــات
ّ
وشركات عدة في أنحاء المدينة.

وعقد مجلس األمــن الــدولــي،
أمـ ـ ـ ــس ،ج ـل ـس ــة ط ـ ــارئ ـ ــة م ـغ ـل ـقــة
لـمـنـ َـاقـشــة األزمـ ــة ف ــي ال ـس ــودان.
وعـ ـ ــقـ ـ ــدت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة بـ ـع ــد ط ـلــب
تـقـ ّـدمــت بــه أمــس األول ،ألمانيا
وبريطانيا ،في وقت دان األمين
ّ
العام لألمم المتحدة أنطونيو
ّ
غوتيريش استخدام قوات األمن
السودانية ّ
القوة المفرطة لفض
االعتصام.

ّ
ّ
المهنيين»
«تجمع
ً
وردا على دعوة «العسكري»،
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن «ت ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـمـ ـ ــع الـ ـمـ ـهـ ـن ـ ّـيـ ـي ــن
ّ
السودانيين» ،وهــو أحــد القوى
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـم ـش ـك ـل ــة ل ـت ـحــالــف
«قوى إعالن الحرية والتغيير»،
رف ـض ــه ل ـل ـج ــدول ال ــزم ـن ــي ال ــذي
حـ ـ ــدده الـ ـب ــره ــان لــان ـت ـخــابــات
العامة ،معتبرا أن «مخطط إعالن
االنتخابات والتنصل عن االتفاق
مع قوى الحرية والتغيير وإعالن
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ،هـ ــزال بعضه
فوق بعض».
وأكد أن «اإلضــراب السياسي
م ـت ــواص ــل وال ـع ـص ـيــان الـمــدنــي
ال ـشــامــل مـسـتـمــر ح ـتــى إس ـقــاط
النظام ،وتظاهراتنا ستتواصل
مـ ــع إغ ـ ـ ــاق ال ـ ـطـ ــرق الــرئ ـي ـس ـيــة
وال ـ ـك ـ ـبـ ــاري وت ـع ـط ـي ــل ال ـس ـل ـطــة
ال ـ ـغـ ــاش ـ ـمـ ــة ونـ ـ ـ ـ ــزع ش ــرع ـي ـت ـه ــا
وسلطانها في القطاعين العام
والخاص».

و فـ ـ ـ ــي ردود ا ل ـ ـف ـ ـعـ ــل ،ك ـتــب
م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارجـ ـ ّـيـ ــة

األمـ ـي ــرك ــي ل ـ ـشـ ــؤون إف ــري ـق ـي ــا،
ت ـي ـبــور ن ــوي ــج ،ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»:
ً
ً
وحشيا
هجوما
«لقد كـ ًـان ذلــك
قاد ُ
ومنسقا َ
ّ
ّ
ته ميليشيا قوات
الـ ّـدعــم الـســريــع ،ويعكس أســوأ
أفعال نظام البشير» ،في إشارة
إل ـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـخ ـل ــوع عـمــر
البشير.

ّ
بدورها ،دعت «منظمة العفو
الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
إلــى «فــرض عقوبات تستهدف
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن فــي
ّ
السودانية
السلطات االنتقالية
عـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم الـ ـعـ ـنـ ـي ــف ضـ ــدّ
المحتجين أثناء نومهم».
ون ــاش ــدت وزارة الـخــارجـيــة

القطرية «المجلس العسكري»
أن «يوقف ممارسات قوات األمن
ّ
ضد المتظاهرين العزل».
من ناحيته ،أكد وزير الدولة
اإلمــاراتــي للشؤون الخارجية،
أن ـ ـ ـ ــور قـ ـ ــرقـ ـ ــاش ،أن «ت ـ ـجـ ــارب
الـمـنـطـقــة عـلـمـتـنــا أن االنـتـقــال
المنظم للمؤسسات هو سبيل

ت ـف ــادي س ـن ــوات م ــن الـفــوضــى
والضياع».
وف ــي ط ـه ــران ،أع ــرب الـنــاطــق
باسم وزارة الخارجية اإليرانية،
سيد عـبــاس مــوســوي ،عــن قلق
بالده الشديد الندالع نزاع مسلح
على السلطة في السودان.
(عواصم  -وكاالت)

ترامب يغري بريطانيا بـ «اتفاق تجاري مهم»

ّ
حرضها على كسر قيود أوروبا ...وعشرات اآلالف في «مهرجان المقاومة»

ً
ترامب متوسطا ماي وميالنيا أمام « 10داونينغ» أمس (أ ف ب)

كوشنير لم يتحدث
عن تصريحه مع ترامب

«الناتو» لمقدونيا الشمالية:
مستعدون الستقبالكم

«لجنة األطباء»

ردود الفعل

سلة أخبار

نفى غاريد كوشنير،
مستشار البيت األبيض،
وصهر الرئيس دونالد
ترامب ،أن يكون قد تحدث
مع الرئيس بشأن تصريحه
األمني ،وسط تحقيق وتحقق
لجنة في مجلس النواب
فيما إذا كان بعض العاملين
في البيت األبيض حصلوا
على تصاريح أمنية عالية
المستوى من بينهم كوشنير
وزوجته إيفانكا ترامب.
وسئل كوشنير عما إذا كان
قد بحث تصريحه مع ترامب،
فقال في مقابلة مع مؤسسة
«أكسيوس» اإلخبارية« :لم
أناقشه معه».
وكانت إيفانكا ابنة الرئيس
الجمهوري الكبرى ،أبلغت
 ،ABC Newsفي مقابلة في
فبراير ،بأنها وكوشنير لم
يحصال على معاملة خاصة
فيما يخص التصاريح
األمنية.

جلسة طارئة

م ــن نــاحـيـتـهــا ،أكـ ــدت «لـجـنــة
أطـ ّـبــاء الـ ّـســودان الـمــركـ ّ
ـزيــة» ،في
ب ـيــان« ،أن ع ــدد ش ـهــداء مـجــزرة
ال ـق ـي ــادة ال ـع ـ ّ
ـامــة ال ـتــي ارتـكـبـهــا
المجلس الـعـسـكــري ارت ـفــع إلــى
أكثر من  35شهيدا بينهم طفل
ع ـمــره ث ـمــانــي سـ ـن ــوات ،إضــافــة
إلــى سـقــوط مـئــات مــن الجرحى
واإلصابات الحرجة».

دوليات

ً
ب ـعــدمــا ن ـظ ـمــت بــري ـطــان ـيــا اس ـت ـق ـبــاال
ً
رسـ ـمـ ـي ــا وب ـس ـط ــت الـ ـسـ ـج ــادة ال ـح ـم ــراء
للرئيس األميركي دونالد ترامب وزوجته،
وبـ ـع ــد ي ـ ــوم مـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات مـ ــع أع ـض ــاء
العائلة الملكية ،اتجهت ،أمس ،دفة زيارة
الدولة التي يقوم بها ترامب نحو الشأن
ال ـس ـيــاســي ،إذ عـقــد م ــع رئـيـســة ال ـ ــوزراء
المحافظة تيريزا ماي محادثات ثنائية
في مكتب « 10داونينغ ستريت».
وأع ــرب تــرامــب ،أم ــس ،عــن أمـلــه إب ــرام
«اتفاق تجاري مهم جدا» مع بريطانيا بعد
خروجها من االتحاد األوروبي (بريكست).
وقال قبل استضافته مع رئيسة الوزراء
ً
البريطانية تيريزا مــاي اجتماعا لكبار
الـشـخـصـيــات فــي قـطــاع ال ـمــال واألع ـمــال
في اليوم الثاني من زيــارة الــدولــة ،التي
يجريها الرئيس لبريطانيا« :سننجزه».
وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ك ـشــف في
ت ـغ ــري ــدة ،أمـ ــس األولً ،أن واش ـن ـط ــن قد
ً
ً
تعرض على لندن «اتفاقا تجاريا كبيرا
ّ
فور تخلصها من قيود التكتل التجاري

ً
األوروبـ ــي» ،الــذي كــانــت عـضــوا فيه على
ً
مدى  46عاما.
وت ــأت ــي دع ـ ــوة ت ــرام ــب هـ ــذه ف ــي وقــت
تستعد فـيــه بــريـطــانـيــا الخ ـت ـيــار رئيس
وزراء جديد خلفا لماي ،بعد إخفاقها في
إقناع البرلمان البريطاني بالموافقة على
صفقة «بريكست» ،التي تفاوضت عليها
مع االتحاد األوروبي.
وبالتزامن مع محادثات ترامب ـ ـ ماي،
وض ــع مـتـظــاهــرون مـنــاهـضــون للرئيس
األميركي تمثاال ضخما له يصوره يطلق
تغريدات على «تويتر» وهو يجلس على
مرحاض ذهبي في وسط لندن.
كما حلق بالون عمالق يبلغ ارتفاعه
 6أمتار ويصور ترامب في شكل رضيع
غاضب يرتدي حفاضا في السماء خارج
البرلمان البريطاني.
وشارك عشرات اآلالف من المحتجين
فـ ــي احـ ـتـ ـج ــاج «م ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـمـ ـق ــاوم ــة»،
ً
الـ ــذي أق ـيــم ف ــي وس ــط ل ـنــدن تـع ـب ـيــرا عن
معارضتهم للرئيس .ومن بين المشاركين

نشطاء بيئة ومنظمو حمالت ومحتجون
مؤيدون لحقوق المرأة .وسافر محتجون
م ــن جـمـيــع أن ـح ــاء بــريـطــانـيــا إل ــى لـنــدن
ل ــان ـض ـم ــام الـ ــى الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،وأق ـي ـمــت
اح ـت ـجــاجــات عـلــى زيـ ــارة ت ــرام ــب ف ــي 14
مدينة وبلدة أخرى.
وك ــان ــت ال ـم ـل ـكــة إل ـي ــزاب ـي ــث ال ـثــان ـيــة
اسـتـقـبـلــت الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي وزوج ـتــه
ميالنيا باستعراض لحرس الشرف ،لدى
وصــولـهـمــا أم ــس األول ،وم ــن ثــم أقــامــت
مأدبة غداء لهما ،وعرضت لهما مجموعة
الفنون الملكية.
وبدا أن ترامب كان مستمتعا بالزيارة،
وعـ ّـبــر عــن ذلــك على «تــويـتــر» ،إذ كتب أن
«القسم اللندني من الزيارة يجري بصورة
ً
جيدة جــدا .الملكة وجميع أفــراد العائلة
الـمــالـكــة رائ ـع ــون .الـعــاقــات مــع المملكة
ً
المتحدة قوية جدا» ،مضيفا« :لم أشاهد
أي احتجاجات بعد ،لكنني واثــق من أن
ّ
وسائل اإلعالم المضللة ستسعى بشكل
حثيث للعثور عليها».

ولم تخل زيارة الدولة من الخروج عما
يتطلبه الـبــروتــوكــول خ ــال لـقــاء تــرامــب
ال ـم ـل ـكــة إل ـيــزاب ـيــث ال ـثــان ـيــة ،رغ ــم سعيه
لالمتثال للبروتوكوالت.
فقد خرج الرئيس األميركي أثناء مأدبة
العشاء عن البروتوكول ،حيث ّ
ربت على
كتف الملكة وهو ما يعد أمرا غير مقبول.
وفي كلمته خالل حفل العشاء ،وأثناء
رفعه نخب الملكة ،أعرب ترامب عن شكره
للملكة إليزابيث الثانية ،ليس فقط على
كــرم الضيافة ،بــل وأيـضــا على «الطقس
الجميل» ،مما أثار ضحك الملكة.
إلى ذلك ،قال رئيس بلدية لندن صادق
خان ،أمس ،إن ترامب رمز لنشطاء اليمين
المتطرف على مستوى العالم.
وقال خان في مقابلة مع "سكاي نيوز":
"علينا بالتأكيد أن نـقــول لــه :أنــت تــدرك
أنــك رمــز لحركة اليمين المتطرف حول
العالم" ،مشيرا إلى سياسات ترامب إزاء
المسلمين والهجرة.
(لندن  -وكاالت)

أشاد األمين العام لحلف
شمال األطلسي (ناتو)
يانس ستولتنبرغ بمقدونيا
الشمالية ،إلجرائها
اإلصالحات الالزمة
النضمامها إلى الحلف العام
المقبل .وقال ستولتنبرغ
بعد لقائه مع رئيس وزراء
مقدونيا الشمالية زوران زايف،
«مستعدون الستقبالكم» .ووقع
أعضاء حلف «األطلسي» في
فبراير اتفاقا يسمح بأن تكون
الجمهورية اليوغوسالفية
السابقة العضو رقم  30في
الحلف العسكري الذي تقوده
الواليات المتحدة ،بعدما أنهى
اتفاق مع اليونان خالفا طويل
األمد بشأن اسمها .وتستغرق
عملية التصديق عادة عاما
كامال .وتعتزم مقدونيا رفع
معدل إنفاقها الدفاعي من
واحد في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي حاليا إلى
اثنين في المئة بحلول عام
.2024

تحذير أممي من حصول
فظائع في مالي

ّ
حذر األمين العام لألمم
المتحدة انطونيو غوتيريش
من «مخاطر كبيرة» بحصول
فظائع في مالي ،داعيا إلى
تعزيز وجود قوات حفظ
السالم في هذا البلد اإلفريقي،
الذي يواجه نزاعات محلية
وتمردا إسالميا .وقتل 160
شخصا على األقل من إتنية
الفوالني بينهم  46طفال في
مذبحة في قرية أوغوساغو،
قرب مدينة موبتي في وسط
مالي في  23مارس الفائت ،في
ّ ّ
هجوم يشتبه في أن مسلحين
من إتنية منافسة نفذوه.

بكين لبومبيو :من يتعامل معنا بفوقية مصيره مزبلة التاريخ
بتحسن حقوق اإلنسان في الصين ّ
وزير الخارجية األميركي اعتبر أن اآلمال ّ
«تبددت»
وســط ن ــزاع تـجــاري محتدم بين أكبر
اقـتـصــاديــن فــي ال ـعــالــم ،وت ــوت ــرات أخــرى
منها اتهامات متبادلة بشأن سجل حقوق
اإلن ـســان فــي الجانبين ،أعلنت الــواليــات
المتحدة أن آمالها فــي تحقيق تـقـ ّـدم في
ملف حقوق اإلنسان في الصين ّ
«تبددت»
بـعــد م ــرور  30عــامــا عـلــى الـقـمــع الــدمــوي
لحركة تيانانمين المطالبة بالديمقراطية،
فــي حين هاجمت بكين بـشــدة واشنطن
عـلــى خلفية انـتـقــادهــا لـحـقــوق اإلن ـســان،
مــؤكــدة أن أي شـخــص ي ـحــاول «التعامل
بـفــوقـيــة وتـسـلــط عـلــى الـشـعــب الصيني
سينتهي في مزبلة التاريخ».
وبعدما حــاولــت الصين فــرض تعتيم
إعـ ـ ــامـ ـ ــي عـ ـشـ ـي ــة ذكـ ـ ـ ـ ــرى قـ ـم ــع الـ ـح ــرك ــة
االحتجاجية في  4يونيو  ،1989أشاد وزير
الخارجية األميركي مايك بومبيو بـ «حركة
احتجاجية بطولية ال تزال ّ
تحرك ضمير
الشعوب المحبة للحرية حول العالم».

وقال بومبيو في بيان «في العقود التي
تلت القمع ،كانت الواليات المتحدة تأمل
أن ي ــؤدي انــدمــاج الـصـيــن فــي المجتمع
ال ـ ــدول ـ ــي إلـ ـ ــى م ـج ـت ـم ــع أك ـ ـثـ ــر ان ـف ـت ــاح ــا
ً
وتسامحا .لقد ّ
تبددت هذه اآلمال».
ّ
وتــابــع« :ال ـي ــوم ،يـتـعــرض المواطنون
الصينيون لموجة جديدة من االنتهاكات،
ً
وخــوصــا فــي شينجيانغ ،حيث تحاول
قيادة الحزب الشيوعي بطريقة منهجية
خ ـنــق ث ـقــافــة األوي ـ ـغـ ــور وال ـق ـض ــاء على
المعتقد اإلسالمي».
وحـســب تـقــديــرات منظمات حقوقية،
اع ـت ـق ـل ــت ال ـص ـي ــن ن ـح ــو م ـل ـي ــون مـسـلــم
فــي شينجيانغ ،فيما تـقــول الـصـيــن إن
معسكرات االعتقال في شينجيانغ هي
«مراكز تدريب مهني إلبعاد المواطنين
ع ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرف وإع ـ ـ ـ ـ ــادة إدمـ ــاج ـ ـهـ ــم فــي
المجتمع».
وليل الثالث الى الرابع من يونيو ،1989

أن ـهــت دب ــاب ــات الـجـيــش الـصـيـنــي بشكل
وح ـشــي سـبـعــة أســابـيــع مــن الـتـظــاهــرات
المؤيدة للديمقراطية بقيادة الطالب في
ساحة تيانانمين في بكين.
ّ
وقتل مئات المدنيين العزل في حملة
ّ
القمع التي قــد تكون حصيلتها تخطت
ألف قتيل.
وقال بومبيو« :ندعو الحكومة الصينية
إلــى إج ــراء إحـصــاء كامل وعلني للقتلى
والمفقودين لمواساة الضحايا الكثر لهذا
الفصل األس ــود مــن الـتــاريــخ» .كــذلــك دعا
الصين إلى «اإلفراج عن جميع الموقوفين
بسبب سعيهم لممارسة» حقوق وحريات
أساسية.
ً
وردا عـلــى تـصــريـحــات بــومـبـيــو ،قــال
ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم الـ ـسـ ـف ــارة ال ـص ـي ـن ـيــة في
واشنطن ،إن «وزيــر الخارجية األميركي
استخدم ذريعة حقوق اإلنسان ليتدخل
بشكل صارخ في شؤون الصين ،ويهاجم

نـظــامـهــا وي ـل ـطــخ سـيــاســاتـهــا الــداخـلـيــة
والخارجية» .واعتبر ذلك «إهانة للشعب
الصيني وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي
والمعايير األساسية التي تحكم العالقات
ال ــدول ـي ــة .وال ـج ــان ــب الـصـيـنــي يـعـبــر عن
استيائه الشديد ومعارضته القوية لذلك»،
ً
مضيفا أن «أي شخص يـحــاول التعامل
بفوقية وتـسـلــط عـلــى الـشـعــب الصيني،
سينتهي في مزبلة التاريخ».
ال ــى ذلـ ــك ،أصـ ــدرت وزارة الـخــارجـيــة
ً
الـ ّصـيـنـيــة أمـ ــس ،ت ـح ــذي ــرا ال ــى رعــايــاهــا
حضتهم فيه على «تقييم المخاطر بشكل
كامل قبل السفر إلى الواليات المتحدة»
محذرة بشكل خاص من الجريمة.
كما أصدرت الخارجية بشكل منفصل
ب ـيــانــا ات ـه ـمــت ف ـيــه ال ـش ــرط ــة األم ـيــرك ـيــة
«بمضايقة» بعض المواطنين الصينيين
في الواليات المتحدة.
(واشنطن ،بكين  -أ ف ب)

بومبيو ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في هاغ أمس األول

(رويترز)
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طهران تهدد بـ «قرار صادم» لوقف «الضغط االقتصادي»
غداة دعوة الواليات المتحدة إيران التي تئن تحت
وطأة عقوبات اقتصادية خانقة للدخول في مفاوضات
غير مشروطة حول عدة ملفات في مقدمتها أنشطتها
بالمنطقة ،تــوعــد مساعد رئـيــس الـبــرلـمــان اإليــرانــي
للشؤون الدولية امير عبداللهيان بقرار إيراني جديد
وصفه بالصادم إذا واصلت بعض دول المنطقة دعم
«الحرب االقتصادية األميركية» على بالده.
وق ــال عبداللهيان فــي تـغــريــدة الفـتــة ،مـســاء أمس
األول« :لقد حان الوقت لوقف السياسات السعودية
اإلماراتية اإلسرائيلية».

فــي م ــوازاة ذلــك ،كــرر وزيــر الخارجية اإليــرانــي
محمد جواد ظريف عبر «تويتر» ،وصفه للعقوبات
األميركية بأنها «إره ــاب اقـتـصــادي ضــد إي ــران»،
ً
م ـع ـت ـب ــرا أنـ ـه ــا اسـ ـتـ ـه ــداف ل ـل ـمــدن ـي ـيــن األبـ ــريـ ــاء.
وأضــاف «هــذه حــرب دونــالــد ترامب االقتصادية.
والحرب والمحادثات ،بشروط أو دون شروط ،ال
تنسجمان».
ويأتي موقف ظريف بعد أن كان وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو ألمح األحد الماضي إلى
أن واشنطن مستعدة للحوار مع إيران دون شروط

مسبقة بشأن برنامجها النووي ،لكنها تريد منها
ً
أن تتصرف «كدولة طبيعية» أوال.
وت ـص ــاع ــدت حـ ــدة ال ـت ــوت ــر ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن خــال
األســابـيــع الماضية بعد عــام مــن انسحاب الــواليــات
المتحدة من اتفاق بين إيران والقوى العالمية للحد
من برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران العام
الماضي ،وشددتها في بداية الشهر الماضي ،حيث
أمرت كل الدول بالتوقف عن شراء النفط اإليراني .كما
ألمحت إلى مواجهة عسكرية فأرسلت قوات إضافية

إلى المنطقة للتصدي لما وصفته بتهديدات طهران.
فــي الـسـيــاق ،أعـلــن االت ـحــاد االوروبـ ــي أنــه ال يقبل
«الطبيعة الخارجية» للعقوبات األميركية المفروضة
على الجمهورية اإلسالمية.
وأكـ ـ ــدت م ــاي ــا كــوسـيــانـسـيـتــش ال ـم ـت ـحــدثــة بــاســم
ال ـم ـم ـث ـل ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ــات ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـخــارج ـيــة والـسـيــاسـيــة ونــائ ـبــة رئ ـيــس المفوضية
فيديريكا موغريني أن «موقفنا السياسي ال يعترف
باالختصاص القضائي لإلجراءات األميركية».
وجـ ــاء رد االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ب ـعــد الـتـصــريـحــات

األخيرة التي أدلت بها وكيلة وزارة الخزانة األميركية
ل ـش ــؤون اإلرهـ ـ ــاب واالس ـت ـخ ـب ــارات ال ـمــال ـيــة سـيـغــال
ماندلكر والتي حذرت من خاللها أي شخص له صلة
بوسيلة دفع خاصة أوروبية إليران سيحظر من النظام
المالي األميركي.
وج ــاء ذل ــك ف ــي وق ــت نـظـمــت إيـ ــران مــراس ــم إحـيــاء
ال ــذك ــرى ال ـ ــ 30لــرحـيــل مــؤســس الـنـظــام الـحــالــي روح
الله الخميني وســط استنفار أمني كبير في طهران
وعدة مدن.
(طهران ـ فارس ،إرنا ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)
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ً
ً
الطراروة :أنتظر عرضا خارجيا لخوض تجربة احتراف
والقرار في يد اإلدارة

أوضح لـ ةديرجلا .أسباب عدم مشاركته في التشكيل األساسي مع الكويت
حازم ماهر

قال يعقوب الطراروة ،إن
المحترفين هم سبب عدم
مشاركته في التشكيل ً
األساسي مع الكويت ،معربا
عن أمله خوض تجربة
احتراف خارجية.

أكد العب الفريق األول لكرة القدم
بنادي الكويت يعقوب الطراروة ،أن
سبب عــدم مشاركته خــال الموسم
الماضي في عدد كبير من المباريات
بالتشكيل األساسي ،يرجع إلى منح
الجهاز الفني لألبيض المحترفين
األولوية في المشاركة.
وقـ ـ ــال ال ـ ـ ـطـ ـ ــراروة ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـ
"الجريدة"" :عــدم مشاركتي هو قرار
الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد
عبدالله .وبغض النظر عن جلوسي
عـلــى مـقــاعــد الـ ـب ــدالء ،فــإنـنــي أحـتــرم
الـقــرار تماما ،خصوصا أنني أؤمــن
بأن لكل شخص مهمته داخل الفريق،
وهذا ما جبلنا عليه داخل النادي".

األهم حصد األلقاب
وأض ــاف "مــن المؤكد أن األهــم من
مشاركتي ،أن األبيض ،الذي أعتبره
بيتي األول ال الثاني ،نجح في حصد
ث ـ ــاث ب ـ ـطـ ــوالت ،ل ـي ـف ــرض سـيـطــرتــه
ت ـمــامــا ع ـلــى ال ـك ــرة ال ـكــوي ـت ـيــة ،وهــو
أمــر راجــع فــي المقام األول إلــى دعم
ومـســانــدة رج ــاالت الـنــادي ومجلس

اإلدارة ل ـل ـفــر يــق و ل ــا ع ـب ـي ــن بـشـكــل
مستمر".
وشــدد على أنــه لم يقصر في أداء
التدريبات ،كما أنه التزم بتعليمات
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ،إل ــى جــانــب ظـهــوره
بمستوى جيد بشهادة الجميع في
الـمـبــاريــات الـتــي منحت لــه الفرصة
خاللها للعب في التشكيل األساسي،
وم ــن بينها م ـبــاريــات بـطــولــة كــأس
االتـ ـ ـح ـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ،م ــوض ـح ــا أن ــه
م ـ ــن الـ ـب ــديـ ـه ــي أال ي ـت ـم ـكــن
الـجـهــاز الـفـنــي من
ا ل ــد ف ــع بجميع
الـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن،
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ع ـل ــى
ثبات التشكيل.
وأبدى الطراروة حزنه لعدم دخوله
قــائـمــة المنتخب الــوطـنــي األول في
ب ـطــولــة غ ــرب آس ـي ــا ،مـبـيـنــا أن عــدم
انضمامه أمر طبيعي جدا نظرا لعدم
مشاركته في التشكيل األساسي مع
ناديه.
وأعرب عن أمله أن يحالف األزرق
التوفيق في الفترة المقبلة ،ويحصد
لقب بطولة غرب آسيا ،الذي سيكون

الشمري يحذر من خطورة المنشطات
ويطالب باتحاد لبناء األجسام
●

حازم ماهر

طالب العب ومدرب بناء األجسام عبدالله
الشمري بضرورة إنشاء اتحاد للعبة في
المستقبل الـقــريــب أس ــوة بجميع األلـعــاب
ً
الــريــاض ـيــة األخـ ـ ــرى ،مـضـيـفــا أن االت ـح ــاد
س ـي ـكــون ل ــه دور إي ـج ــاب ــي جـ ــدا م ــن خــال
حماية الالعبين من الهرمونات التي تلحق
ً
بهم أضرارا بالغة.
وأشار الشمري إلى أن الكويت من البالد
التي تكتظ بعدد كبير من ممارسي لعبة
بـنــاء األج ـســام ،والــذيــن نجحوا فــي إثبات
وجودهم في البطوالت اإلقليمية والقارية
والـعــالـمـيــة ،فـضــا عــن تنظيم الـعــديــد من
ال ـب ـط ــوالت ال ـت ــي الح ـق ــت ن ـج ــاح وإع ـج ــاب
الجميع في مقدمتهم االتحاد الدولي للعبة.
ولـفــت إل ــى أن ــه انـتـهــى مــن إع ــداد دراس ــة
سترى النور خــال األيــام القليلة المقبلة،
ً
مبينا أنه سلط خاللها الضوء على اآلثار
الـجــانـبـيــة وال ـم ـخــاطــر ال ـتــي يـتـعــرض لها
ممارسو لعبة كمال األجـســام ،من بينها
عدد من األمراض الخطيرة ،وذلك في حال
تعاطي المنشطات.
وشــدد على ضــرورة توعية العبي بناء
األجسام بخطورة المنشطات ،علما بأن
المنشطات هــي الطريق األسـهــل لبناء
ج ـســم ري ــاض ــي ذي مـظـهــر رائ ـ ــع ،لكن
هذا األمر يمثل خطورة حقيقية على
حياة الالعبين.
وأك ـ ــد أن ال ـح ـصــول ع ـلــى جسم
رياضي أمر ليس صعبا ،مطالبا
ال ــاع ـب ـي ــن بـ ـ ـض ـ ــرورة ال ــدخ ــول
فــي تـحـ ٍّـد مــع النفس وتكثيف
الـ ـت ــدريـ ـب ــات ت ـح ــت إش ـ ــراف
مدربين متخصصين ،مع

الوضع في االعتبار أن اللعبة في النهاية
مكلفة جدا ،وال تدر ربحا ماديا ،عكس أغلب
اللعبات الرياضية األخرى.
ً
يــذكــر أن ال ـش ـمــري نــافــس ســاب ـقــا بـقــوة
ف ــي ب ـطــولــة مـسـتــر أول ـم ـب ـيــا ال ـت ــي نظمها
م ـع ـهــد أوك ـس ـج ـيــن والـ ـت ــي ح ـصــل خــالـهــا
ً
على المركز السادس في الفتنيس ،متفوقا
عـلــى ع ــدد كبير مــن الــاعـبـيــن العالميين،
كما أ نــه حصل على
المركز الــرابــع في
ب ـطــولــة الـخـلـيــج،
وح ـ ـقـ ــق ال ـع ــدي ــد
م ـ ـ ـ ـ ــن األلـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت
المحلية.

األهلي يكثف مفاوضاته مع
مازيمبي لضم مهاجمه موليكا
ك ـ ـث ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي األه ـ ـل ـ ــي
م ـ ـفـ ــاوضـ ــاتـ ــه ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــات
الماضية مــع إدارة مازيمبي
ال ـكــون ـغــولــي ،لـضــم الـمـهــاجــم
الـ ـ ـش ـ ــاب ج ــاكـ ـس ــون مــول ـي ـكــا
صاحب الـ 21عاما خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة،
بـعــد أن الق ــى إشـ ــادة واسـعــة
م ــن م ــارت ــن الس ــارت ــي الـمــديــر
الفني للفريق ،بجانب جهاز
الـ ـ ـك ـ ــرة ،ومـ ـحـ ـم ــود ال ـخ ـط ـيــب
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي والـ ـمـ ـش ــرف
الـعــام على فريق الـكــرة ،لذلك
ت ــم الـ ــدخـ ــول ف ــي م ـف ــاوض ــات
للظفر بخدماته ،ومنع انتقاله
ل ـ ـلـ ــدوري اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ،بـعــدمــا
تلقى الالعب عرضا مغريا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي إف ـ ـس ـ ــاح
الـمـجــال أم ــام الـمـغــربــي وليد

أزارو ل ـلــرح ـيــل ع ــن صـفــوفــه
في الصيف ،بعد تراجع ادائه
بـشـكــل كـبـيــر ،وط ـلــب ال ـنــادي
من العبه إحضار عرض مالي
م ـن ــاس ــب ،ت ـم ـه ـيــدا لـلـمــوافـقــة
عـ ـلـ ـي ــه ،كـ ـم ــا ي ـم ـت ـل ــك ال ـف ــري ــق
األح ـم ــر ف ــي قــائـمـتــه الـحــالـيــة
أربعة العبين أجانب هم :وليد
أزارو ،والتونسي علي معلول،
والنيجيري جونيور أجايي،
واألنغولي جيرالدو ،وفي حال
اس ـت ـقــر الـ ـن ــادي األه ـل ــي على
ضم مهاجم مازيمبي ،ونجح
في إنهاء الصفقة لمصلحته
سيتعين على اإلدارة الحمراء
االس ـ ـت ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ع ـ ــن واح ـ ـ ـ ــد مــن
الــربــاعــي األجـنـبــي فــي قائمة
الموسم المقبل ،ويعتبر أزارو
األقرب للرحيل.

بمنزلة باكورة األلقاب والعودة إلى
منصات التتويج.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه مـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن
يخوض تجربة احتراف خارجية في
الموسم المقبل ،وفقا لما نقله اليه
أحد وكالء الالعبين ،مشددا على أنه
يمني النفس بخوض هذه التجربة،
ال ـتــي سـتـكــون بـمـنــزلــة عــامــة فــارقــة

في مسيرته الكروية ،ألنها ستكسبه
خبرات عديدة.
واختتم الطراورة تصريحه مشددا
على أن قرار خوضه تجربة االحتراف
الخارجية يبقى في يد مجلس إدارة
الـنــادي ،موضحا أنــه فــي حــال حاجة
األبيض إليه في الموسم المقبل ،فإنه
سيغض النظر عن هذه التجربة تماما.

ي ــذك ــر أن ال ـ ـطـ ــراروة ق ــد ل ـعــب قبل
م ــوس ـم ـي ــن فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـت ـضــامــن
عـلــى سـبـيــل اإلعـ ـ ــارة ،لـيـتــألــق بشدة
ليعود إلــى الـكــويــت ويــواصــل تألقه
مع األبيض.

ً
 18العبا في قائمة منتخب الطائرة تحت
 23سنة لمعسكر تركيا

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني للكرة الطائرة تحت
ً 23سنة على ًقائمة تضم 18
العبا استعدادا لمعسكره
الخارجي في تركيا.

المنتخب سيخوض
 ٤مباريات تجريبية
خالل المعسكر

●

محمد عبدالعزيز

اخ ـ ـ ـتـ ـ ــار الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
لـمـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي لـلـكــرة
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ت ـ ـحـ ــت  23سـ ـن ــة،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ال ــوط ـن ــي
س ـ ـعـ ــد ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب وم ـ ـسـ ــاعـ ــده
ً
خ ــال ــد ال ـم ـط ـي ــري 18 ،الع ـبــا
ل ـ ـخـ ــوض م ـع ـس ـك ــر اإلع ـ ـ ـ ــداد
الخارجي المقرر إقامته في
تركيا من  14إلــى  24يونيو
ً
الجاري؛ استعدادا للمشاركة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ال ـم ــؤه ـل ــة
ل ـل ـب ـطــولــة اآلسـ ـي ــوي ــة لـلـكــرة
الطائرة المزمع إقامتها في
البحرين خالل الفترة من 27
يونيو إ لــى  5يوليو المقبل
بـمـشــار كــة  6منتخبات ،هي
البحرين المضيف والكويت
وقـطــر والـسـعــوديــة وال ـعــراق
وفلسطين.
وتـ ـض ــم ق ــائـ ـم ــة الــاع ـب ـيــن
التي اختارها الجهاز الفني
للمنتخب بالتنسيق مع لجنة
الـمـنـتـخـبــات الـمــؤقـتــة :راشــد
ع ـن ـبــر ،وأح ـم ــد ج ــاب ــر ،وفـهــد
ال ـع ـن ــزي ،وم ـح ـمــد ال ـش ـمــري،
وفـهــد الـعـنــزي ،ومحمد بــدر،
وط ـ ـ ــال أح ـ ـمـ ــد ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق،
وخ ـ ــال ـ ــد سـ ـ ـع ـ ــود ،وع ـب ــدال ـل ــه
ال ـح ـســاوي ،وحـسـيــن البحر،
وعبدالله الحاي ،وعبدالرحمن
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاي ،وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــوه ـ ـ ــاب
الـمـطـيــري ،وفـيـصــل الـعـنــزي،

سعد يعقوب وخالد المطيري يتابعان تدريبات المنتخب
ويـ ـ ــوسـ ـ ــف كـ ـ ــابـ ـ ــد ،ويـ ــوسـ ــف
مـ ـن ــدي ــل الـ ـفـ ـضـ ـل ــي ،وم ـح ـمــد
الظفيري ،ومحمد العلي.

 4مباريات تجريبية
وسيخوض األزرق الشاب
خـ ـ ــال م ـع ـس ـك ــره ال ـت ــدري ـب ــي
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا 4
م ـبــاريــات تـجــريـبـيــة مــع فــرق
الـ ـص ــف األول ه ـ ـنـ ــاك؛ وذلـ ــك
الستكمال الجرعة التدريبية
البدنية والفنية التي خضع
ال ـي ـهــا ال ــاع ـب ــون ف ــي ال ـف ـتــرة

الماضية والتي ركــز الجهاز
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي خـ ــال ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى رفـ ــع
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـلـ ـي ــاق ــة ال ـب ــدن ـي ــة،
واس ـت ـع ــادة ال ـم ـخــزون الفني
لــاعـبـيــن بـعــد ف ـتــرة الـتــوقــف
منذ نهاية منافسات الموسم
المنقضي ،ا ضــا فــة للتطبيق
الخططي والتكتيكي لطرق
ال ـ ـل ـ ـعـ ــب واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ع ـلــى
الـتـشـكـيـلــة الـنـهــائـيــة الـمـقــرر
أن ي ـخــوض ب ـهــا الـتـصـفـيــات
اآلسيوية المقبلة ،والمتوقع
أن تكون المنافسة فيها على
اشدها لحجز إحدى البطاقات

الـثــاثــة الـمـتــاحــة ل ــدول غــرب
اسيا للمشاركة في البطولة
اآلسيوية فــي ماينمار خالل
سبتمبر المقبل.

ً
 12العبا

وس ـ ـ ـي ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــر
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي إعـ ـ ـ ــان ال ـق ــائ ـم ــة
الـنـهــائـيــة لـلـمـنـتـخــب ،والـتــي
ً
سـتـتـكــون مــن  12الع ـبــا فقط
ح ـســب ل ــوائ ــح ال ـب ـطــولــة مما
يعني استبعاد  6العبين من
القائمة الحالية.

مرتضى منصور يتهم العشري بالسحر والشعوذة
واصــل الفريق االول لكرة الـقــدم بـنــادي الزمالك
سلسلة نتائجه غير الجيدة في الــدوري المصري،
بعدما تعادل مع مضيفه حرس الحدود بهدف لكل
فــريــق فــي الـمـبــاراة المؤجلة مــن الـجــولــة الثالثين
للمسابقة والتي جمعتهما مساء أمس األول االثنين،
على استاد المكس باإلسكندرية.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين،
بعدها تــراجــع أداء العـبــي الفريق بشكل ملحوظ
وسط ضغط هجومي للفريق الساحلي الذي تمكن
في الدقيقة  34من إحراز الهدف األول بعد أن توغل
النيجيري موسيس من الجبهة اليسري ومرر كرة
عرضية حولها بهاء مجدي العب الزمالك بالخطأ
في مرماه على طريقة "النيران الصديقة".
دخــل الــزمــالــك الـشــوط الـثــانــي بضغط هجومي
مكثف بحثا عــن هــدف الـتـعــادل ،وفــي الدقيقة 65
نجح بوطيب في تسجيل التعادل من ضربة رأس،
وحـ ــاول الــزمــالــك كـثـيــرا إدراك ال ـهــدف ال ـثــانــي ،إال
أن دفــاع الـحــدود وح ــارس مــرمــاه كانا بالمرصاد
لتلك المحاوالت حتى أطلق الحكم صافرة النهاية
بتعادل الفريقين.
بهذه النتيجة ،فقد ا لــز مــا لــك نقطتين ثمينتين في
صراع القمة مع األهلي "المتصدر" ،وأصبح رصيده 68

نقطة في المركز الثالث ،فيما ارتفع رصيد الحدود إلى
النقطة  38بالمركز الثاني عشر.
مــن جــانـبــه ،وجــه مرتضى منصور رئـيــس الزمالك
هجوما شديدا ضد طارق العشري المدير الفني لحرس
الحدود ،واتهمه بأنه يستعين بأعمال السحر والشعوذة
من خالل رش الملعب قبل المباراة بساعتين مما جعله
يستطيع التعادل مع ناديه.
كما رفــض منصور االنـتـقــادات الموجهة إلـيــه بعد
رحـيــل الـســويـســري كــريـسـتـيــان غ ــروس الـمــديــر الفني
ً
السابق ،مؤكدا أنه يحصل على  50مليون جنيه.
تأكد بقاء االتحاد السكندري في الدوري بعد فوزه
الكبير على سموحة  1-3في المباراة جمعتهما ضمن
منافسات الجولة األخيرة ،إذ ارتفع رصيد زعيم الثغر
إلى  39نقطة ،فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة
 .38ونفس الحال لــوادي دجلة الــذى ضمن البقاء بعد
التغلب على اإلنتاج الحربي  ،1-2ليرتفع رصيده إلى 39
نقطة ،وتجمد رصيد الفريق العسكري عند النقطة .38
فيما أ كـمــل بتروجيت الضلع الثالث للهبوط بعد
الـنـجــوم والــداخ ـل ـيــة ،وذل ــك بـعــد تـعــادلــه الـسـلـبــي أمــام
الـمـقــاولــون ال ـعــرب ال ــذي فـقــد هــو اآلخ ــر فــرصــة خطف
المركز الرابع لمصلحة المصري بعد أن ارتفع رصيده
إلى  48نقطة.

ً
العشري مصافحا جالل
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ً ً
أوروبا تترقب ختاما مثيرا
للنسخة األولى من دوري األمم
البرتغالي
يخوض المنتخب ً
مواجهة مهمة جدا عندما
يلتقي نظيره السويسري اليوم
في نصف نهائي بطولة دوري
أمم أوروبا لكرة القدم.

مباراة اليوم

٩:٤٥

البرتغال  xسويسرا

HD١

ي ـســدل ال ـس ـتــار خ ــال األي ــام
القليلة المقبلة على فعاليات
النسخة األولى من بطولة دوري
أمم أوروبا لكرة القدم من خالل
فعاليات الدورين قبل النهائي
والنهائي للبطولة في البرتغال،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارع م ـن ـت ـخ ـب ــات
الـبــرتـغــال وســويـســرا وإنكلترا
وهولندا على لقب البطولة.
ولم تحظ البطولة في البداية
بـحـمــاس شــديــد عـلــى الـســاحــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ن ـظ ــام ـه ــا
ال ـم ـع ـق ــد م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة وزيـ ـ ـ ــادة
عــدد المباريات الرسمية التي
سيخوضها الالعبون كل عام.
وفـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي اجـ ـت ــاز
المنتخب البرتغالي فعاليات
الــدور األول (دور المجموعات)
دون عناء ،متفوقا على نظيريه
الـ ـب ــولـ ـن ــدي واإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،ف ــإن
م ـنــاف ـســه ف ــي ال ـم ــرب ــع الــذه ـبــي
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـس ــوي ـس ــري تــأهــل
ب ـص ـع ــوب ــة مـ ــن خـ ـ ــال اج ـت ـي ــاز
عقبة المنتخب البلجيكي في
الـجــولــة األخ ـي ــرة مــن مـبــاريــات
دور المجموعات.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ــل ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــان
الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي والـ ـ ـس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــري
فـ ـع ــا لـ ـي ــات األدوار ا ل ـن ـه ــا ئ ـي ــة
للبطولة عندما يلتقيان اليوم
ف ــي ال ـمــربــع الــذه ـبــي للبطولة
بمدينة جيمارايش البرتغالي،
ف ــي ح ـي ــن ي ـل ـت ـقــي الـمـنـتـخـبــان
ً
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي والـ ـه ــولـ ـن ــدي غـ ــدا
الخميس في المواجهة األخرى
بالمربع الذهبي.
وقــاد المدرب رونالد كومان
المنتخب الهولندي إلى التفوق
ع ـلــى ن ـظ ـيــريــه ال ـفــرن ـســي بطل
الـعــالــم واألل ـمــانــي بـطــل العالم
السابق في الدور األول للبطولة،
ف ـ ــي حـ ـي ــن واص ـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب

اإلنكليزي عروضه الرائعة التي
قــدمـهــا فــي ك ــأس ال ـعــالــم 2018
بــروسـيــا وتـغـلــب عـلــى نظيريه
اإلسباني والكرواتي في الدور
األول لـيـبـلــغ ال ـم ــرب ــع الــذه ـبــي
لدوري األمم.
وقـ ـ ـ ــال غـ ــاريـ ــث س ــاوث ـج ـي ــت
ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
اإلنكليزي" :إنـهــا فرصة رائعة
لنا لنبني على مــا قدمناه في
آخر  12شهرا ...أعلم أن الالعبين
سيشعرون بشغف خاص تجاه
هذه الفرصة خاصة أن الفريق
س ـي ـك ــون ع ـل ــى ب ـع ــد م ـبــارات ـيــن
مــن الـفــوز بلقب كبير ،ستكون
خطوة أخرى بارزة بالنسبة لنا
فــي ظــل خ ــوض المسابقة منذ
البداية أمام فرق كبيرة".
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع س ــاوثـ ـجـ ـي ــت
االعتماد على سبعة العبين من
بينهم هاري كين قائد الفريق،
الـ ــذي ع ــاد لـلـمــاعــب قـبــل أي ــام
قليلة بعد التعافي من إصابة
في الكاحل حيث كانت عودته
من خالل مباراة نهائي دوري
أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ــوم ال ـس ـبــت
الماضي ،لكنه خسر مع فريقه
توتنهام صفر -2أمام ليفربول
اإلنكليزي.
وت ـ ـبـ ــدو ال ـ ـكـ ــرة اإلن ـك ـل ـيــزي ــة
ً
حاليا في أعلى درجات تألقها،
حـ ـي ــث تـ ـغـ ـل ــب ت ـش ـل ـس ــي ع ـلــى
أرسـ ـن ــال ف ــي ن ـهــائــي إنـكـلـيــزي
خ ـ ــال ـ ــص لـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـ ـ ــدوري
األوروبي بخالف فوز ليفربول
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام فـ ـ ــي ن ـه ــائ ــي
إنكليزي خالص لدوري األبطال
وب ـل ــوغ الـمـنـتـخــب اإلنـكـلـيــزي
المربع الذهبي لمونديال 2018
بروسيا.
ويأمل المنتخب اإلنكليزي
ت ـتــويــج هـ ــذا ال ـن ـج ــاح بــإنـجــاز

كلوبّ :
لدي عقد طويل األجل مع ليفربول
رد ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب ،ال ـمــديــر
ال ـف ـنــي لـ ـن ــادي ل ـي ـف ــرب ــول ،على
ت ـص ــري ـح ــات أدل ـ ـ ــى ب ـه ــا الع ــب
كـ ــرة الـ ـق ــدم األلـ ـم ــان ــي الـشـهـيــر
فرانز بيكنباور ،التي قال فيها
إن ــه يــرغــب ف ــي أن ي ـقــوم كـلــوب
ب ـتــدريــب نـ ــادي ب ــاي ــرن مـيــونــخ
في يوم ما.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـل ـ ــوب ( 51عـ ــا مـ ــا)
لصحيفة "بـيـلــد" األلـمــانـيــة في
ع ــدده ــا الـ ـص ــادر أم ـ ــس" :أح ــب
فــرانــز وه ــو يـحـبـنــي ،لـكــن لــدي
عقد طويل األجل مع ليفربول"،
موضحا أ نــه يشعر بالسعادة
"عندما يقول فرانز شيئا مثل
هذا".
وت ــاب ــع" :ه ـ ــذا أف ـض ــل بكثير
مـمــا لــو ك ــان سـيـقــول إن كلوب
ليس جـيــدا ،وبـجــانــب هــذا فإن
بــايــرن وبــوروس ـيــا دورتـمــونــد
ل ــديـ ـهـ ـم ــا م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــان ج ـ ـ ـيـ ـ ــدان"،
مضيفا" :ال أعلم ماذا سيحدث
خالل السنوات الخمس المقبلة
ومــا بـعــدهــا .ربـمــا يـكــون هناك
م ــدرب ــون مـخـتـلـفــون تـمــامــا في
الصورة حينذاك".

وف ــي أع ـق ــاب ف ــوز ك ـلــوب مع
ل ـي ـفــربــول ب ـل ـقــب دوري أب ـطــال
أوروبا ،أعرب بيكنباور عن أمله
أن يتولى مواطنه تدريب بايرن
ميونيخ يوما ما.
وقـ ــال بـيـكـنـبــاور ( 73عــامــا)
ف ــي ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة" :ال
ً
أري ــد شـيـئــا أكـثــر لــه باستثناء
قدومه لتدريب بايرن يوما ما"،

مضيفا" :ستكون هــذه مواء مة
جيدة ،بالنسبة لي هو واحد من
أفضل مدربي العالم".
ي ـش ــار إلـ ــى أن ك ـل ــوب ي ــدرب
ليفربول منذ عام  ،2015وسبق
ل ـ ــه ت ـ ــدري ـ ــب ف ــريـ ـق ــي ب ــروس ـي ــا
دورتموند وماينز في الــدوري
األلماني.
(د ب أ)

جانب من تدريبات المنتخب البرتغالي
كبير في دوري األمــم قبل عام
واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن اسـ ـتـ ـض ــاف ــة ل ـن ــدن
ل ـ ـ ـ ـ ــأدوار الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ل ـب ـطــولــة
كأس أمم أوروبا (يورو )2020
أوروبية.
ولـكــن المنتخب الـهــولـنــدي
ً
ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ص ـ ـيـ ــدا سـ ـ ـه ـ ــا ،إذ
ي ـ ـضـ ــم الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الع ـ ـبـ ــي فـ ــريـ ــق أي ـ ــاك ـ ــس ال ـ ــذي
ص ـ ـ ــال وج ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
األوروبية في الموسم الحالي
وبـلــغ الـمــربــع الــذهـبــي ل ــدوري
األ ب ـطــال وال يمكن االستهانة
بــال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـه ــولـ ـن ــدي رغ ــم
غـيــابــه عــن بطولتي ك ــأس أمــم
أوروبا الماضية (يورو )2016
ومونديال . 2018
وواف ــق الع ــب وس ــط أيــاكــس
الـشــاب فرانكي دي يونغ على
االن ـت ـقــال لـبــرشـلــونــة فــي حين
تـلـقــى زم ـي ـلــه ال ـم ــداف ــع ال ـشــاب

أدريانو كوريا يقبل
عقوبة الحبس
ت ـق ـب ــل الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ادريـ ــانـ ــو
كـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا ،العـ ـ ـ ـ ـ ــب بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
واشبيلية اإلسبانيين سابقا،
عقوبة الحبس  14شهرا بتهمة
التهرب الضريبي.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـصـحـيـفــة "دي ــاري ــو
سـ ـب ــورت" أم ـ ــس ،فـ ــإن ادري ــان ــو
تقبل العقوبة بعد تــور طــه في
إخفاء  650الف يورو خالل فترة
احترافه في الدوري اإلسباني.
لكن بموجب االتفاقية التي
توصل لها ادريانو مع سلطات
الضرائب في إسبانيا فإنه لن
يدخل السجن.
وبموجب القانون اإلسباني
ف ــإن عـقــوبــة الـتـهــرب الضريبي
للمرة األول ــى ،التي يكون حكم
السجن فيها ألقل من  24شهرا،
فإنه ليس من الضروري إيداع
المتهمين في الحبس.
وواف ـ ـ ـ ــق ادريـ ـ ــانـ ـ ــو الـ ـم ــداف ــع
الحالي لبشكتاش التركي على
دفعة غرامة مالية بقيمة مليون
يورو.
(د ب أ)

الموهوب ماتياس دي ليخت
العديد من العروض من أندية
أوروبية كبيرة.

مواجهات المربع الذهبي
ويـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزان م ــن
ً
مواجهتي المربع الذهبي معا
فــي نهائي البطولة يــوم األحــد
ال ـم ـق ـب ــل ب ـم ــدي ـن ــة بـ ــورتـ ــو كـمــا
يلتقي الـخــاســران مــن مباراتي
الـمــربــع الــذهـبــي األح ــد المقبل
كــذلــك بـمــديـنــة جـيـمــارايــش في
مباراة تحديد المركز الثالث.
وقـ ـ ـ ــال ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر س ـي ـفــريــن
رئيس االتحاد األوروبي للعبة
(ي ــويـ ـف ــا) ب ـع ــد مـ ـب ــاري ــات دور
المجموعات" :دوري األمم حقق
نجاحا وسيحقق نجاحا أكثر
مما تصورنا".
واآلن ،تبدو الفرصة سانحة

تيتي يعلن تشكيل البرازيل في ودية قطر
أعـلــن أديـنــور لـيــونــاردو باتشي (تيتي)،
المدير الفني للبرازيل ،امس االول التشكيل
الذي سيبدأ به مباراة قطر الودية فجر غد
الخميس استعدادا لبطولة كوبا أميركا التي
تستضيفها البرازيل هذا الصيف.
وح ـس ـب ـم ــا أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ،س ـي ـخــوض
"ال ـس ـي ـل ـي ـس ــاو" الـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ال ـتــي
س ـي ـح ـت ـض ـن ـه ــا مـ ـلـ ـع ــب ن ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون ـ ــال دي
برازيليا بكل مــن إيــدرســون ودان ــي ألفيس
ومــارك ـي ـن ـيــوس وج ـ ــواو م ـيــرانــدا وفيليبي
لويس وكاسيميرو وآرثــر ميلو ووفيليبي
كوتينيو ونيمار دا سيلفا وريتشارليسون
وغابرييل جيسوس.
وي ــأت ــي ض ــم ن ـجــم ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
الفرنسي للتشكيل وســط حــالــة مــن الجدل
الـتــي تحيط بــه بعد اتهامه مــن قبل سيدة
باغتصابها داخل فنادق باريس ،ومن قبل
ذلــك سحب ش ــارة قـيــادة المنتخب منه من
ِقبل المدير الفني بسبب اعتدائه على مشجع
خالل مباراة في "الليج آ".
وتــأتــي هــذه الـمـبــاراة ضمن اسـتـعــدادات
"الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــاري" ل ـب ـط ــول ــة ك ــوب ــا أمـ ـي ــرك ــا ال ـت ــي
تستضيفها الـبــرازيــل خــال الـفـتــرة مــن 14
يــون ـيــو ح ـتــى  7يــول ـيــو ،بـيـنـمــا سـيـخــوض

محامو المدعية على نيمار يقطعون عالقتهم بها

نيمار

ذكــرت شبكة "غلوبو" التلفزيونية فجر أمــس أن محامي
الـمــدعـيــة عـلــى نـيـمــار قـطـعــوا الـعــاقــة مـعـهــا ،بسبب وجــود
تناقضات في أقوالها ،فيما طلب االتحاد البرازيلي لكرة القدم
تأجيل ذهاب المهاجم الى مركز الشرطة ،بعد بث الرسائل
الحميمية للشابة التي اتهمته باغتصابها.
وبثت غلوبو" نص رسالة القطيعة مع المدعية وفيها يعلن
المحامون في مكتب "فرنانديش إي أبرو" أن موكلتهم بدأت
بالتأكيد لهم أن عالقتها مع نيمار كانت برضاها ،ثم أصبح
األخير الحقا عنيفا ومعتديا عليها.
وتــابــع المكتب أنــه فــي الــدعــوى أم ــام الشرطة البرازيلية
بمساعدة محام آخــر ،قامت الشابة بــ"وصــف األح ــداث على
أنها اغتصاب ،وهذا ادعاء مختلف كليا".
وعلى صعيد آخر ،صرح متحدث باسم االتحاد البرازيلي
لوكالة فرانس برس "اقترحنا تأجيل هذا االستماع" ،بعد أن

أشارت تقارير معظم الصحف البرازيلية الى استدعاء نيمار
للحضور الجمعة المقبل الى مركز شرطة مكافحة الجرائم
اإلعالمية في ريو دي جانيرو (جنوب شرق) ،حيث يستعد
مع منتخب بالده لخوض كوبا أميركا.
وفــي التاريخ المحدد ،سيكون نيمار في بورتو أليغري
(ج ـ ـنـ ــوب) ،ح ـيــث س ـي ـخــوض الـمـنـتـخــب ال ـب ــرازي ـل ــي م ـب ــاراة
وديــة األحــد مع هندوراس ،استعدادا للبطولة القارية التي
تستضيفها بالده من  14يونيو إلى  7يوليو.
وكــان نيمار بث السبت في حسابه على موقع انستغرام
ش ــري ــط ف ـي ــدي ــو ل ـس ـبــع دقـ ــائـ ــق ن ـف ــى ف ـي ــه ه ـ ــذه االتـ ـه ــام ــات
باالغتصاب ،مؤكدا أنه وقع في فخ نصب له".
ولكي يعلن براءته ،بث نجم باريس سان جرمان الفرنسي
الرسائل الحميمية المتبادلة مع الشابة بما فيها الصور
العارية التي تسلمها منها ،لكن ذلك أزيل مؤخرا من الموقع.

مونديال األندية  2019و 2020في قطر
منح االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
قطر شــرف استضافة مــونــديــال األنــديــة
عــامــي  2019و 2020بـمـشــاركــة  7أنــديــة،
تمهيدا الستضافتها اول مونديال في الشرق
األوسط عام .2022
وأش ــار االت ـحــاد ال ــدول ــي ،فــي ب ـيــان ،بعد
اجتماع مجلسه في باريس "بعد الموافقة
على تجديد بطولة كأس العالم لألندية مع
 24فريقا ،والتي ستقام نسختها التجريبية
في  ،2021قرر مجلس "فيفا" منح قطر حق
استضافة النسختين المقبلتين في 2019
و 2020بالنظام الحالي".
وأض ــاف الـبـيــان "سـتـكــون النسخ
ال ـم ـق ـب ـلــة ب ـم ـش ــارك ــة س ـب ـعــة أن ــدي ــة
بمنزلة اختبارات قيمة للفترة التي

تسبق مــونــديــال  ،2022وأكـثــر مــن ذلــك ألن
توقيتها عادة نحو مطلع ديسمبر يتوافق
مع النسخة المقبلة لكأس العالم ،ما يسمح
لالختبار بظل ظروف مناخية مماثلة".
وك ـ ـ ــان م ـج ـل ــس "فـ ـيـ ـف ــا" ق ـ ــرر فـ ــي مـ ــارس
الماضي توسيع البطولة لتشمل  24فريقا
اعتبارا من عام  2021بدال من  7في الصيغة
الحالية لها ،على ان تقام كل أربــع سنوات،
ولـيــس كــل ع ــام ،كـمــا هــي ال ـحــال فــي الــوقــت
الحالي.
ووص ــف ال ـســوي ـســري جــانــي إنفانتينو
رئيس االتـحــاد الــدولــي الـقــرار بأنه "خطوة
مهمة لـكــرة الـقــدم العالمية" وال يتوقع أي
مشاكل في المضي قدما .وأضاف "يجب أن
نستمتع بما سيأتي".

أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
المخضرم كريستيانو رونالدو
ل ـل ـفــوز ب ـل ـقــب ك ـب ـيــر ج ــدي ــد مــع
م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ـ ـ ــاده ب ـ ـعـ ــدمـ ــا قـ ــاد
الفريق للفوز بلقب كأس األمم
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـم ــاض ـي ــة (يـ ـ ــورو
 )2016علما بأنه غاب عن معظم
ف ـع ــال ـي ــات الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة
للبطولة بسبب اإلصــابــة التي
لحقت به في بداية اللقاء أمام
المنتخب الفرنسي.
واس ـ ـتـ ــدعـ ــي الع ـ ـ ــب ال ــوس ــط
دي ـ ــوج ـ ــو جـ ــوتـ ــا إل ـ ــى ص ـف ــوف
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ب ـعــد
أداء ق ــوي مــع وولـفــرهــامـبـتــون
اإلنجليزي على مدار الموسم.
وأشاد جوتا كثيرا برونالدو
ق ــائ ــد الـ ـف ــري ــق رغ ـ ــم أن ـه ـم ــا لــم
يـتـعــارفــا إال بـعــد االن ـت ـظــام في
المعسكر التدريبي للفريق.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــا" :ال أعـ ـ ـ ــرف

كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو بشكل
شخصي ،ولكنه ال عــب يتحلى
باإلصرار ويعمل يوميا ليكون
األفـضــل ...يسعى للفوز في كل
مباراة ،ويريد الفوز بلقب دوري
األمم مثلنا جميعا".
وم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ي ـش ـعــر
الـمـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ببعض
ال ـق ـلــق ف ــي مــواج ـهــة المنتخب
السويسري بعدما تعثر أمامه
من قبل في التصفيات المؤهلة
لمونديال .2018
ولكن فالديمير بيتكوفيتش
ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
السويسري كشف أنه لم يحصل
على وقت كاف للعمل مع الفريق
بأكمله ،مشيرا إلــى أنــه أشــرف
على الفريق مكتمال يومين فقط
قبل المباراة المرتقبة اليوم.
وإضافة إلى األدوار النهائية،
س ـي ـقــدم ك ــل ق ـســم م ــن األق ـس ــام

األرب ـع ــة ف ــي دوري األمـ ــم دورا
فــا صــا ستقام فعالياته العام
المقبل في إطار التأهيل ليورو
.2020
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن واح ـ ـ ــدا مــن
منتخبات جورجيا ومقدونيا
وكـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــو وبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاروس
المتواضعة سيحجز مقعدا في
يورو  2020حيث تصدرت هذه
الـمـنـتـخـبــات مـجـمــوعــاتـهــا في
القسم الرابع بدوري األمم.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا س ـت ـش ـه ــد م ــدي ـن ــة
ب ــورت ــو األح ـ ــد ال ـم ـق ـبــل تـتــويــج
ف ــري ــق واح ـ ـ ــد ب ـل ـق ــب ال ـب ـطــولــة
وحصوله على الجائزة المالية
ل ـل ـق ــب ،فـ ــإن ال ـم ـك ــاف ــأة ال ـك ـبــرى
ل ـ ـ ـ ـ ــدوري األم ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ــازال ـ ـ ــت غ ـيــر
واضحة.
(د ب أ)

وكانت اإلمارات استضافت البطولة أعوام
 2009و 2010و 2017و ،2018والمغرب في
 2013و ،2014فيما استقبلتها اليابان بين
 2005و 2008و ف ــي  2011و 2012و2015
و.2016
وأحرز ريال مدريد اإلسباني لقب النسخ
ال ـ ـثـ ــاث األخ ـ ـيـ ــرة ب ـص ـف ـتــه ب ـط ــا ألوروب ـ ـ ــا
واألخيرة على حساب العين اإلماراتي .4-1
وستضم البطولة فــي نسختها المقبلة
ليفربول اإلنكليزي (بطل أوروب ــا) ،الترجي
الـ ـت ــونـ ـس ــي (ب ـ ـطـ ــل افـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا) ،م ــون ـت ـي ــري
الـمـكـسـيـكــي (ب ـط ــل ك ــون ـك ــاك ــاف) ،هـيــانـغــان
س ـبــورتــس م ــن كــالـيــدونـيــا ال ـجــديــدة (بـطــل
أوقيانيا) إلى بطلي آسيا وأميركا الجنوبية،
وبطل دوري البلد المنظم السد القطري.

مباراة أخرى أمام هندوراس يوم  9من هذا
الشهر في مدينة بورتو أليغري.
ويلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة
األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـض ــم م ـن ـت ـخ ـبــات بــولـيـفـيــا
وفنزويال وبيرو.
وستكون المباراة االفتتاحية
ل ـ ـ "ال ـس ـي ـل ـي ـس ــاو" ف ــي اف ـت ـتــاح
الـبـطــولــة أم ــام بوليفيا على
م ـل ـعــب م ــورومـ ـب ــي بـمــديـنــة
ساو باولو.
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى ال ـم ـن ـت ـخ ــب
البرازيلي لحصد اللقب
ال ـ ـتـ ــاسـ ــع فـ ـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه
والـ ـغ ــائ ــب ع ــن خــزائ ـنــه
مـنــذ  12ع ــام ــا ،عندما
توج به للمرة األخيرة
ف ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزوي ـ ـ ــا عـ ـل ــى
حساب الغريم التقليدي
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ب ـث ــاث ـي ــة
نظيفة.
(إفي)

ً
برشلونة يعلن رسميا قميصه الجديد

ميسي بالقميص الجديد

كشف نادي برشلونة اإلسباني امس االول عن
قميصه للموسم الجديد ( ،)20-2019والذي شهد
التخلي عن الخطوط الرأسية ذات اللونين األزرق
واألحمر التقليدية إلى مربعات بنفس األلوان.
وأعلن النادي الكتالوني في بيانه أن التصميم
الجديد مستوحى من "السمات المميزة لبنايات
منطقة ليشامبال الكتالونية" ،والذي يأتي اإلعالن
عنه ضمن استعدادات النادي لالحتفال بمرور
 120عاما على تأسيسه في نوفمبر المقبل.
وسـيـتــم ع ــرض القميص الـجــديــد للبيع على
مستوى العالم بــدء ا من الثالثاء ،إال أن قميص
فريق السيدات ،الــذي يتم تسويقه للمرة األولى
في تاريخ النادي من خالل نفس الراعي ،سيكون
متوفرا في األسبوع األول من يوليو المقبل.
(إفي)

ً
أغويرو يتدرب منفردا بسبب آالم
لم يتدرب مهاجم منتخب األرجنتين
لكرة القدم سرخيو أغويرو ،إلى جانب
زم ــائ ــه ب ـس ـبــب م ـش ـكــات بـسـيـطــة في
ال ــركـ ـب ــة الـ ـيـ ـس ــرى لـ ــن تـ ـع ــرض م ـســألــة
م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي ب ـط ــول ــة ك ــوب ــا أم ــري ـك ــا
بالبرازيل للخطر.
وبحسب االتحاد األرجنتيني للعبة،
فــإن نجم مانشستر سيتي اإلنكليزي
ً
يعاني "آالما بداخل الركبة اليسرى".
وكان األلبيسيليستي تدرب بمشاركة
 22م ــن أص ــل  23الع ـب ــا ،وك ــان الـغــائــب
الوحيد هو الحارس إستيبان أندرادا،
ال ـ ــذي خـ ــاض األح ـ ــد ال ـم ــاض ــي م ـب ــاراة
نـهــائــي ك ــأس الـ ــدوري األرجـنـتـيـنــي مع

بوكا جونيورز أمام تيغري ،الذي توج
بطال بالفوز بثنائية نظيفة.
وس ـت ـخــوض األرج ـن ـت ـيــن بـقـيــادة
ليونيل ميسي بطولة كوبا أميركا
التي ستنطلق  14الـجــاري ضمن
الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي تضم
كولومبيا وباراغواي وقطر.
وس ـ ـت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــل األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن
مبارياتها بمواجهة كولومبيا
يوم  15الجاري ثم باراغواي
يوم  19وأخيرا قطر بعدها
بأربعة أيام.
(إفي)

أغويرو

ةديرجلا
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محكمة سويسرية تعلق تنفيذ قواعد حول مستويات التستوستيرون
قضت محكمة سويسرية
بالسماح للعداءة الجنوب
إفريقية سيمينيا بالمشاركة
في المسابقات مرة أخرى
على الفور ،وفي أي مسافة
بدون لوائح الحد األقصى
من هرمون التستوستيرون
المعدة من االتحاد الدولي
أللعاب القوى.

أعلنت محكمة عليا سويسرية لجأت إليها
البطلة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا،
تعليقها مؤقتا قواعد االتحاد الدولي أللعاب
الـقــوى الـتــي تـلــزم بعض ال ـع ــداء ات اللواتي
يـتـمـتـعــن بـمـسـتــويــات مــرتـفـعــة م ــن هــرمــون
التستوستيرون ،بخفضها إذا أردن مواصلة
خوض المنافسات.
وقال بيتر جوزي المتحدث باسم المحكمة
الفدرالية السويسرية ومقرها لوزان لوكالة
فــرانــس بــرس ،إن المحكمة "اتـخــذت تدابير
فائقة مؤقتة" ،معلقة تنفيذ قواعد االتحاد
الدولي حتى جلسة استماع جديدة.
وعلقت سيمينيا ،بطلة سـبــاق  800في
اولـمـبـيــادي  2012و 2016فــي بـيــان أصــدره
فــري ـق ـهــا الـ ـق ــان ــون ــي" :أنـ ـ ــا م ـم ـت ـنــة لـلـقـضــاة
السويسريين على هذا القرار .آمل أن أتمكن
من الركض بحرية بعد هذا الطعن".
وس ـي ـك ــون م ـف ـع ــول ال ـح ـك ــم ال ـســوي ـســري
ق ـص ـي ــرا ،اذ يـتـعـيــن ع ـلــى االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
وس ـي ـم ـي ـن ـيــا ت ـق ــدي ــم ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـط ـل ـبــات
للمحكمة ،التي ستقرر تمديد التعليق من
عدمه.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ت ـص ــدر الـمـحـكـمــة ق ــرارا
جديدا بشأن تمديد التعليق في األسابيع
المقبلة ،ويتحرك القضاء السويسري ببطء،
م ـمــا ي ـع ـنــي أن قـ ـ ــرارا ن ـهــائ ـيــا ب ـش ــأن قـبــول
اجراءات االتحاد الدولي قد يستغرق سنوات.
وأشارت دوروثي شرام محامية سيمينيا
إل ـ ــى أن "هـ ـ ــذه ق ـض ـيــة م ـه ـمــة س ـي ـك ــون لـهــا
آثـ ـ ــار ج ــوه ــري ــة ع ـل ــى الـ ـحـ ـق ــوق االن ـس ــان ـي ــة
للرياضيات".
ولـ ـج ــأت سـيـمـيـنـيــا ( 28ع ــام ــا) إلـ ــى هــذا

الخيار بعد رفض محكمة التحكيم الرياضي
(ك ــاس) مطلع مــايــو الماضي القضية التي
رفعتها لبطالن الـقــواعــد الـجــديــدة المثيرة
للجدل برغم إبدائها مخاوف حيال القواعد
"التمييزية" ،لكن "هــذا التمييز هــو وسيلة
ضرورية ،ومعقولة ،ومتناسقة لتحقيق هدف
االتحاد الدولي أللعاب القوى للحفاظ على
نزاهة العداءات" بحسب المحكمة.
ويقول االتحاد الــدولــي ،إن القواعد التي
كــان مــن المقرر بــدء العمل بها فــي نوفمبر
ال ـمــاضــي ،لـكــن تــم تــأجـيـلـهــا خـمـســة أشـهــر،
تهدف الــى ضمان الـمـســاواة بين الـعــداء ات
على المضمار لمسافات بين  400م وسباق
الميل.

القواعد تشمل الجميع
وأك ـ ــد االتـ ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ،ف ــي تـصــريـحــات
ســابـقــة ،أن الـقــواعــد تشمل ال ـع ــداء ات بشكل
ع ــام ،وال تـسـتـهــدف سيمينيا ،مــوضـحــا أن
تـمـتــع أي ع ـ ــداء ة "ب ـم ـس ـتــويــات ذك ــوري ــة من
التستوستيرون ،يؤدي الى زيــادة في حجم
العظم والعضالت والقوة ،مماثلة لتلك التي
يختبرها الــذكــور فــي مرحلة الـبـلــوغ ،وهــذا
مــا يمنح الــذكــور أفضلية فــي األداء مقارنة
باإلناث ،لذلك ،ومن أجل الحفاظ على منافسة
عادلة لدى اإلنــاث ،من الضروري الطلب من
ال ـ ـعـ ــداء ات ال ـل ــوات ــي يـتـمـتـعــن بـنـمــو جنسي
مختلف ،بخفض مستويات التستوستيرون
قبل المنافسة على المستوى الدولي".
وتـعــد حــامـلــة الــذهـبـيــة األولـمـبـيــة مرتين
ف ــي س ـب ــاق  800م ( 2012و ،)2016و بـطـلــة

ً
ً
لوبيتيغي مدربا جديدا إلشبيلية
أعلن نادي إشبيلية اإلسباني لكرة القدم ،أمس،
عبر موقعه االلكتروني ،تعيين جولين لوبيتيغي
مدربا جديدا له.
ووصل لوبيتيغي ( 52عاما) ،المدرب السابق
لمنتخب إسبانيا وريال مدريد ،إلى إشبيلية امس،
على أن يتم تقديمه اليوم كمدرب للنادي األندلسي.
واستهل لوبيتيغي مـشــواره كمدرب مع رايو
فايكانو في موسم  2004/2003عقب اعتزاله كرة
القدم كالعب ،وبعدها وقع مع ريال مدريد لتدريب
صفوف ناشئيه قبل أن يتولى في عام  2010تدريب
صفوف الناشئين بمنتخب إسبانيا تحت  19و20
عاما ،وتوج في عام  2012بأول ألقابه كمدير فني،
وهو أمم أوروبا مع منتخب تحت  19عاما.
وفــي  2014تــرك المنتخب اإلسـبــانــي للشباب
وتوجه لقيادة بورتو البرتغالي لمدة عامين ،قبل
أن يعين في يوليو  2016مدربا للمنتخب اإلسباني
األول كبديل لفيسنتي ديل بوسكي.

ال ـعــالــم ث ــاث مـ ــرات (،)2017 ،2011 ،2009
مــن الــريــاضـيــات األكـثــر تــأثــرا بـهــذه القواعد
الجديدة.
وعلى الرياضيات مثل سيمينيا ،اللواتي
لديهن نسبة عالية من انتاج التستوستيرون،
ال ـع ـمــل ع ـلــى خ ـفــض م ـس ـتــويــاتــه لـمــواصـلــة

له بالحصول على  30في المئة
م ــن ع ــائ ــدات الـبـيــع المستقبلي
لالعب.
وانـضــم بيريز إلــى ويستهام
فــي  2018بعقد يمتد إلــى ثالثة
أعوام ،لكنه فشل في فرض نفسه
ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـيــل األسـ ــاسـ ــي ،فــي
ظــل وجــود مــاركــو ارناتوفيتش
وخافيير هيرنانديز( .د ب أ)

ً
كولومبيا تسحق بنما وديا
حقق منتخب كولومبيا فوزا كبيرا على نظيره البنمي  ،0-3في مباراة
وديــة أقيمت على ملعب الكامبين في العاصمة الكولومبية بوغوتا،
لتواصل استعداداتها بقوة لخوض بطولة "كوبا أميركا" التي ستنطلق
يوم  14الجاري في البرازيل.
وسجل أهــداف اللقاء كل من المدافع ويليام تيسيو ،والمهاجمين
لويس مورييل ،وراداميل فالكاو.
وقدم منتخب "لوس كافيتيروس" بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش
مباراة هجومية شهدت هدفا مبكرا (ق )6لتيسيو ،قبل أن يضيف مورييل
الهدف الثاني (ق.)38
واختتم فالكاو الثالثية من ركلة جزاء تسبب فيها مهاجم موناكو
ليسجل هدفه رقم  34مع المنتخب الكولومبي في  84مباراة وينفرد
بلقب الهداف التاريخي.
كما ش ــارك العــب بــايــرن ميونخ ،خاميس رودريـجـيــز ،فــي النصف
ساعة األخيرة من اللقاء ،وكاد يضيف الهدف الرابع (ق )80لوال اصطدام
تسديدته بالقائم األيمن .وتشارك كولومبيا ضمن المجموعة الثانية
في "كوبا أميركا" مع األرجنتين ،باراغواي وقطر.
(إفي)

ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـم ـنــاف ـســات ،وهـ ــذا م ــا ت ــراه
ال ـع ــداءة الـجـنــوب إفــريـقـيــة انـتـهــاكــا لقواعد
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ألل ـع ــاب ال ـق ــوى وال ـشــرعــة
األولمبية.
وي ــرى مـتـخـصـصــون أن ال ـقــواعــد تفرض
ث ــاث ــة ت ـح ــدي ــات أس ــاس ـي ــة ت ـش ـمــل صـعــوبــة

لوبيتيغي

اتهمت نيابة مدريد مهاجم
أتلتيكو مدريد دييغو كوستا
بــال ـت ـهــرب م ــن دفـ ــع أك ـث ــر من
مليون يورو للضرائب خالل
العام المالي  2014الذي انضم
فيه لتشلسي.
وأشارت النيابة في تقرير
ل ـلــوكــالــة الـضــريـبـيــة إل ــى أنــه
رغم أن الالعب كان مقيما في
إسـبــانـيــا فــي ذل ــك ال ـعــام فإنه
لم يبلغ الضرائب بااليرادات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي دفـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
البريطاني جــراء التنازل عن
حقوق الصورة.
وحـصــل كوستا فــي 2014
عـلــى مـلـيــون و 371ال ـفــا و98
يـ ـ ــورو ع ــن حـ ـق ــوق الـ ـص ــورة،

نجومية الالعبين تساعد في انتشار الـ «»NBA
تتنقل سلسلة نهائي دوري كرة السلة األميركي للمحترفين هذا
الموسم بين الواليات المتحدة األميركية وكندا ،بعد وصول فريق
تــورونـتــو راب ـتــورز الكندي إلــى النهائي للمرة األول ــى فــي تاريخه
بمواجهة غولدن ستايت ووريرز ،ما يشير بشكل واضح إلى التأثير
العالمي المتزايد للبطولة ،أو ما يعرف بـ"العولمة السلوية".
وبعدما استقبل رابتورز في معقله نظيره ووريرز في أول مباراتين
مــن السلسلة ،غ ــادر الفريقان إلــى كاليفورنيا لخوض المباراتين
الثالثة والرابعة (األربـعــاء والجمعة) ،بعدما نجح حامل اللقب في
العامين الماضيين في تعديل النتيجة  1-1بفوزه على أرض منافسه
 ١٠٩ -١٠٤األحد.
وتـحــدث مفوض ال ــدوري األميركي آدم سيلفر عــن واقــع خوض
النهائي في كندا ،قائال "من الناحية الرمزية ،خوض ّأول نهائي لنا
خارج الواليات المتحدة األميركية قد يكون له تأثير كبير على الدول
التي تتابع الــدوري األميركي للمحترفين ،ولكن ليس لديها أندية
(في الدوري)".
وتابع "من الواضح أنه نوع من العالمات ...التي ،حسب اعتقادي،
ستكون عالمة فارقة".
ويبث نهائي الــدوري األميركي في  215دولــة في مختلف أنحاء
العالم بــ ،50لغة بعد ان كانت بعض مباريات الــدور الفاصل "بالي
اوف" تسجل وتبث الحقا في الواليات المتحدة ،كما ينظم الدوري مع
شركائه الرعاة برامج خاصة لمشاهدة المباريات في كندا والصين
واليابان والفلبين وإيطاليا والبرازيل والمكسيك.
وأردف سيلفر قائال "نحن اليوم أمام رياضة عالمية إلى حد كبير،
وإحدى الرياضات األكثر شعبية في العالم ،حيث يتألف  25في المئة
من الدوري األميركي من العبين ولدوا خارج الواليات المتحدة".
وفي بداية الموسم الحالي ،كان هناك  108العبين أجانب من 42
دولة ،مع العدد االكبر منهم قادمين من الجارة كندا بإجمالي  11العبا.
وي ـش ــارك فــي الـ ــدور الـنـهــائــي سبعة العـبـيــن مــن خ ــارج الـحــدود
األميركية ،بمن فيهم العب االرتكاز االسترالي أندرو بوغوت ،والجناح
السويدي جوناس ييريبكو من غولدن ستايت ووريرز.

تطبيق نظام محايد بتحديد سقف مستويات
التستوستيرون ،وصعوبة إثبات أن العداءات
اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة يحظين
بأفضلية في سباقات المسافات المتوسطة،
واآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــة ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة ل ـل ـع ــاج
بالهرمونات.

النيابة تتهم كوستا
بالتهرب الضريبي

وبعد تأهل إسبانيا لنهائيات مونديال روسيا
 2018أقيل قبل يومين على انطالق كأس العالم،
بعد إعالن تعاقده بشكل مفاجئ مع ريال مدريد
عقب نهاية غمار منافسات تلك البطولة.
وظل لوبيتيغي في مقعد المدرب لريال مدريد
طوال عشر جوالت فقط بالليغا قبل أن تتم إقالته
لسوء النتائج ،ويحل مكانه سانتياغو سوالري،
ال ــذي اسـتـبــدل هــو اآلخ ــر بــالـفــرنـســي زي ــن الــديــن
زيدان.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ـعــاقــد ن ـ ــادي اش ـب ـي ـل ـيــة مــع
ال ـب ــرازي ـل ــي دي ـي ـغــو ك ــارل ــوس م ــن ص ـف ــوف نــانــت
الفرنسي.
وانـضــم الـمــدافــع الـبــرازيـلــي دييغو الـبــالــغ من
العمر  26عاما إلى اشبيلية بعقد يمتد إلى  5أعوام
بعد اجتيازه للكشف الطبي.
(إفي)

أالفيس يتعاقد مع لوكاس بيريز
أعلن نادي ديبورتيفو االفيس
اإلس ـب ــان ــي ت ـعــاقــده م ــع لــوكــاس
بيريز مهاجم ويستهام يونايتد
اإلنكليزي.
واج ـت ــاز الـمـهــاجــم اإلسـبــانــي
الكشف الـطـبــي ،وانـضــم رسميا
إل ــى االف ـي ــس ف ــي صـفـقــة ل ــم يتم
الكشف عن قيمتها.
ووضع ويستهام بندا يسمح

العداءة الجنوب إفريقية سيمينيا خالل احد السباقات

باسكال سياكام
أما فريق رابتورز فيضم في صفوفه الجناح الكاميروني باسكال
سياكام ،والعب االرتكاز اإلسباني مارك غاسول ،ومواطنه الكونغولي
األصــل سيرج إيباكا ،الكندي كريس بوشيه ،واالنكليزي أو دجاي
أنونوبي الذي خضع لعملية جراحية الستئصال الزائدة في أبريل
الماضي.
ويتواصل إيباكا على أرض الملعب مع سياكام بالفرنسية ومع
غاسول باإلسبانية.
وعن هذا الواقع قال سياكام "هذا هو فحوى الــدوري األميركي"،
مضيفا "إنه يتعلق بالفرص وبشبان يأتون من مختلف األماكن من
أجل أن يتنافسوا جميعا على هذا المستوى".
إلــى كــل ه ــؤالء ،يضاف العــب تورونتو جيريمي لين ،أول العب
أميركي يتحدر من أصول تايوانية يخوض نهائي الدوري والثالث
من أصول صينية.

ول ـك ـنــه لم
يذكر في إقراره
الضريبي المبالغ
ا ل ـت ــي ح ـصــل عليها
مــن تـشـلـســي ،والـتــي
بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر
تـسـبـبــت ف ــي خـســائــر
ل ـل ـخ ــزان ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
بقيمة مليون و 14ألفا
و 416يورو.
(إفي)

دييغو كوستا

«راكوتين» الراعي الرسمي
لكأس ديفيز حتى 2020
أصبحت شركة راكوتين
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـج ـ ــارة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة واإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـ ــراع ـ ـ ــي ال ــرسـ ـم ــي
العالمي لبطولة كأس ديفيز
لـلـتـنــس ،بعقد يمتد بشكل
مبدئي حتى  ،2020وقد يتم
تمديده لعامين آخرين.
وتـ ــوص ـ ـلـ ــت "راك ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــن"
ومجموعة كوزموس تنس،
التي يقودها العب برشلونة
ج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرارد بـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــه ،وه ـ ــي
مهندسة الصيغة الجديدة
من المنافسة التي قدمت في
عام  ،2018إلى اتفاق رعاية
مع االتحاد الدولي للتنس،
وفقا لما ذكرته مصادر من
الشركتين في بيان مشترك.
وذك ـ ـ ـ ــر رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـن ــس ،دي ـف ـي ــد
هـ ــاجـ ــرتـ ــي ،ف ـ ــي الـ ـبـ ـي ــان أن
"اعتماد التقنيات الجديدة
ف ــي ك ــأس دي ـف ـيــز يـتـيــح لنا
الدخول في شراكات جديدة
ومثيرة للحماس ،ونأمل في
العمل مع راكوتين للوصول

إ لــى جمهور عالمي بصيغ
جديدة ومتعددة".
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـمــديــر
التنفيذي لـ "كوزموس تنس"،
خابيير ألونسو ،إن الشركة
متحمسة للعمل المشترك
ب ـهــدف اس ـت ـح ــداث أســالـيــب
تفاعل جديدة مع المشجعين
"لتحسين تجربتهم" ،سواء
داخل أو خارج مجمع مالعب
ك ــاخ ــا مــاخـيـكــا ف ــي م ــدري ــد،
المقر الوحيد لبطولة كأس
ديفيز الجديدة ،التي ستقام
في العاصمة اإلسبانية هذا
العام وفي  2020أيضا.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس
"راكـ ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن" ومـ ـ ــديـ ـ ــرهـ ـ ــا
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي ،هـ ـ ـي ـ ــروش ـ ــي
ميكيتاني ،أن هــذه الشراكة
تعني "خطوة أخــرى مهمة"
فـ ــي س ـع ــي الـ ـش ــرك ــة لـ ـ ـ "ب ــث
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل واإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع" ع ـبــر
الرياضة.
(إفي)

ديوكوفيتش وهاليب بسهولة إلى ربع نهائي «روالن غاروس»

ديوكوفيتش

بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
الـمـصـنــف االول عــال ـم ـيــا ،اول العــب
ي ـب ـلــغ ربـ ــع ن ـه ــائ ــي روالن غـ ـ ــاروس،
ثاني البطوالت األربع الكبرى في كرة
المضرب ،للعام العاشر التوالي ،في
وقت تأهلت حاملة اللقب الرومانية
سيمونا هاليب في  45دقيقة فقط.
وت ـخ ـطــى ديــوكــوف ـي ـتــش بـسـهــولــة
االلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ي ـ ــان-ل ـ ـي ـ ـن ـ ــارد ش ـ ـتـ ــروف
المصنف  45عالميا  3-6و 2-6و،2-6
أمس األول ،في الدور الرابع.
وت ـ ــاب ـ ــع دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش م ـ ـشـ ــواره
نـحــو إح ــراز لـقــب راب ــع كبير تــوالـيــا،
فــي سعيه إلــى جمع األلـقــاب األربعة
لبطوالت الغراند سالم ،بعد تتويجه
في ويمبلدون اإلنكليزية وفالشينغ
مـ ـي ــدوز األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـع ــام ال ـمــاضــي،
وبـطــولــة أسـتــرالـيــا المفتوحة مطلع
.2019
ويــاقــي ديــوكــوفـيـتــش ( 32عــامــا)

ال ــذي أح ــرز ف ــي  2016لـقـبــه الــوحـيــد
في روالن غاروس ،االلماني الكسندر
زفـ ـي ــري ــف الـ ـخ ــام ــس وال ـ ـفـ ــائـ ــز عـلــى
االيطالي فابيو فونييني المصنف 12
عالميا والمتوج بدورة مونتي كارلو
 6-3و 2-6و 2-6و.)5-7( 6-7
وق ـلــب ال ـيــابــانــي ك ــي نـيـشـيـكــوري
السابع تأخره  4-1و 5-3في المجموعة
االخيرة أمام الفرنسي بنوا بير قبل
فوزه  2-6و )10-8( 7-6و 2-6و-8( 7-6
 )10و ،5-7فــي استكمال لمباراتهما
التي توقفت االحد بسبب الظالم في
بداية المجموعة الرابعة.
وضـ ـ ــرب ن ـي ـش ـي ـكــوري ( 29ع ــام ــا)
الـ ــذي ي ـخ ــوض ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي
للمرة الثالثة في مسيرته موعدا مع
اإلسباني رافــايــل نــادال حامل اللقب
والمصنف ثانيا عالميا.
وخ ــرج فــرنـســي آخ ــر بـعــد خـســارة
غايل مونفيس أمام النمساوي تييم

الـمـصـنــف راب ـع ــا ووص ـي ــف النسخة
االخيرة  4-6و 4-6و.2-6
ويلتقي تييم ( 25عــامــا) فــي ربــع
الـنـهــائــي ال ــراب ــع تــوال ـيــا ف ــي بــاريــس
الــروســي ك ــارن خــاتـشــانــوف العاشر
والفائز على االرجنتيني خوان مارتن
دل بوترو الثامن  5-7و 3-6و 6-3و.3-6

منافسات السيدات
ولــدى الـسـيــدات ،بلغت الرومانية
سـيـمــونــا هــال ـيــب الـمـصـنـفــة الـثــالـثــة
ربــع النهائي للمرة الرابعة ،بفوزها
السهل على البولندية اليافعة ايغا
شفيونتيك  1-6و-6صفر.
وض ـ ـ ــرب ـ ـ ــت هـ ــال ـ ـيـ ــب م ـ ـ ــوع ـ ـ ــدا م ــع
االميركية الشابة أماندا أنيسيموفا
( 17ع ــام ــا) ال ـفــائــزة عـلــى االسـبــانـيــة
ألـ ـي ــون ــا ب ــولـ ـس ــوف ــا  3-6و-6ص ـ ـفـ ــر،
لتصبح اول العبة/العب مولودة في

االلفية الثالثة تبلغ ربع نهائي احدى
البطوالت الكبرى.
وتخطت األميركية ماديسون كيز
الـمـصـنـفــة  14الـتـشـيـكـيــة كــاتـيــريـنــا
سينياكوفا بسهولة  2-6و.4-6
واحتاجت وصيفة بطلة فالشينغ
م ـي ــدوز ل ـع ــام  2017ال ــى س ــاع ــة و17
د قـيـقــة لتخطي سينياكوفا ا لـفــا ئــزة
عـ ـل ــى الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ن ـ ــاوم ـ ــي اوسـ ــاكـ ــا
المصنفة أول ــى وتبلغ ربــع النهائي
السابع لها في بطوالت الغراند سالم،
علما بأن مشوارها في روالن غاروس
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ان ـت ـهــى ع ـنــد نصف
الـنـهــائــي عـلــى يــد مــواطـنـتـهــا سلون
ستيفنز التي خسرت بدورها النهائي
أمام الرومانية سيمونا هاليب.
وتـلـتـقــي اب ـنــة ال ـ ــ 24عــامــا فــي ربــع
ال ـن ـهــائــي األس ـت ــرال ـي ــة أش ـل ــي بــارتــي
ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـط ــت ب ـ ــدوره ـ ــا
األم ـيــرك ـيــة األخ ـ ــرى صــوف ـيــا كينين

الـ ـف ــائ ــزة ع ـل ــى االمـ ـي ــركـ ـي ــة س ـيــري ـنــا
وليامس بنتيجة  3-6و 6-3و-6صفر،
لتبلغ هــذا ا ل ــدور للمشاركة الثانية
ت ــوال ـي ــا ف ــي بـ ـط ــوالت ال ـغ ــران ــد ســام
وفي مسيرتها ايضا ،علما بأن أفضل
نتيجة لها في روالن غاروس سابقا
ك ــان ــت وص ــول ـه ــا الـ ــى الـ ـ ــدور الـثــانــي
مرتين.
وس ـت ـكــون مــواج ـهــة رب ــع الـنـهــائــي
الثالثة بين كيز وبــارتــي ( 23عاما)،
ب ـعــد أن تــواج ـه ـتــا ف ــي الـ ـ ــدور األول
للبطولة الفرنسية عام  2017وفازت
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـم ـج ـمــوع ـت ـيــن ،ق ـب ــل أن
تــرد األسترالية اعتبارها هــذا العام
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور األول ل ـ ـكـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد
بمجموعتين أيضا.
وتـلـعــب الـسـبــت فــي رب ــع النهائي
سـ ـتـ ـيـ ـفـ ـن ــز مـ ـ ـ ــع جـ ـ ــوهـ ـ ــانـ ـ ــا ك ــونـ ـت ــا
والتشيكية ماركيتا فوندروشوفا مع
الكرواتية بترا مارتيتش.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

برقيات التهنئة تتوالى على ةديرجلا .في عيدها الـ 12
ال تزال برقيات التهنئة تنهال على "الجريدة"
في عيدها الـ ،12والبداية كانت التهنئة من نائب
رئيس مجلس ال ـ ّـوزراء وزيــر الداخلية ،الشيخ
خالد الجراح ،وثناها عميد السلك الدبلوماسي
سفير السنغال عبداألحد امباكي ،الــذي اعتبر
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" "ع ــام ــة ب ـ ـ ــارزة ت ـش ـهــد ع ـل ــى رق ـ ّـي
الصحافة الكويتية ،وداللة واضحة على الحياة
الديمقراطية الرصينة" في الكويت.
وأشــارت سفارة قطر في رسالة التهنئة الى
"الجريدة" كـ "صحيفة رصينة اختطت الحياد
طريقا لمبادئها خدمة لقضايا وطنها وأمتها"،
في حين ّ
عبر المدير العام لبنك االئتمان صالح
المضف عن اعتزازه بـ "الدور الكبير الذي تقوم
به الجريدة في دعم الرسالة اإلعالمية" ،الفتا الى
إسهاماتها في تعزيز وإثــراء العمل الصحافي
واإلعــامــي ،مضيفا أنها ستظل "عــامــة بــارزة
تشهد عـلــى رق ـ ّـي الـصـحــافــة الـكــويـتـيــة ،ودالل ــة
واضحة على الحياة الديمقراطية الرصينة في
الكويت".
من جانبه ،قــال نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان ،عادل الماجد،
إن "مــا حققته الجريدة ،على الرغم من عمرها
القصير ،يؤكد أن المصداقية والشفافية والبحث
عن الحقيقة ،لما فيه مصلحة الجميع هي أفضل
الطرق للوصول إلى القمة".
وبينما شكر رئيس مجلس إدارة الخطوط
الجوية الكويتية ،يوسف الجاسم" ،الجريدة"
على "نشر أخـبــار وتغطيات الـشــركــة" ،أشــاد بـ
"الـمـسـيــرة الـمـشـ ّـرفــة الـتــي انتهجتها فــي طــرح

المواضيع والتقارير البناءة ذات المهنية العالية
بكل حيادية".
ول ـف ــت ال ـن ــائ ــب خ ـل ـيــل ال ـص ــال ــح الـ ــى "ال ـ ــرأي
التنويري والطرح اإليجابي" لـ "الجريدة" ،في
حـيــن اعـتـبــرهــا مـحــافــظ األح ـمــدي الـشـيــخ فــواز
الخالد "منارة إعالمية فاعلة ومؤثرة" ،مشيرا
الى "دور الجريدة البارز والمتميز ،ومواكبتها
ال ـفــاع ـلــة ع ـلــى ال ـس ــاح ــات ال ـت ـن ـمــويــة والـفـكــريــة
والثقافية".
وق ـ ّـدم الزميل رئـيــس تحرير جــريــدة النهار،
د .عـمــاد بــوخـمـسـيــن ،التهنئة بــاسـمــه وبــاســم
الزمالء في "النهار" ،في حين لفت نائب المدير
الـ ـع ــام ،رئ ـي ــس ت ـحــريــر "كـ ــونـ ــا" ،ال ــزم ـي ــل سعد
العلي ،الــى أن الجريدة "أصبحت عالمة بــارزة
في الصحافة الكويتية ،ومنارة للطرح الراقي
المتزن والكلمة المسؤولة" ،مضيفا أن "السنوات
التي انقضت منذ تأسيسها زادتها رسوخا على
قيمها ومبادئها ا لـتــي تجلت فــي سعيها الى
الحقيقة المجردة".
كما قال مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم
في الخطوط الكويتية ،فايز العنزي ،إن الجريدة
"أكدت مكانتها في مقدمة الصحف الكويتية".
وأش ــار ب ــدر الـمــديــرس ال ــى نـهــج "ال ـجــريــدة"،
الــذي امـتــاز ب ـ "المصداقية والـحـيــاد فــي كــل ما
تطرحه بالتزامها بالدقة والمصداقية في القول"،
الفتا الى أنها استطاعت "إثراء اإلعالم الكويتي
المقروء" ،مما جعلها "عالمة بارزة فيه".

خالد الجراح

يوسف الجاسم

صالح المضف

سعد العلي

عادل الماجد

فواز الخالد

عماد بوخمسين

بدر المديرس

خليل الصالح

عبداالحد امباكي

ً
ضبط  ٣٠كيلوغراما
من أقراص إكستاسي

رمز الدوالر أصله تشيكي
يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــل رمـ ـ ـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر
ً
ً
األمـ ـي ــرك ــي مـ ـك ــان ــا م ــرم ــوق ــا
على قائمة أكثر الرموز قوة
ً
وتــأثـيــرا فــي الـعــالــم .فرمزية
هــذه العالمة تتجاوز مجرد
اإلش ــارة إلــى عملة الــواليــات
المتحدة ،نظرا ألنها تشكل
ً
اخ ـت ـص ــارا لـلـحـلــم األمـيــركــي
ومـ ـ ــا ي ــرتـ ـب ــط ب ـ ــه م ـ ــن ن ــزع ــة
اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر عــن
ال ـط ـمــوح الـمـفـعــم بــالـتـفــاؤل
والطمع الشديد والرأسمالية
الضارية ،في آن.
وق ـ ـ ـ ــد احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــت الـ ـثـ ـق ــاف ــة
الشعبية بهذا الــرمــز ،وظهر
ف ـ ــي ت ـص ـم ـي ـم ــات ك ـث ـي ــر مــن
القمصان القصيرة األكمام.

وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن وج ــوده
ف ــي ك ــل م ـك ــان واس ـت ـخ ــدام ــه
لـ ـ ـ ــإشـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى ك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
المعاني ،فإن الغموض مازال
يحيط بأصل هذا الرمز ،في
ظل وجود نظريات متنافسة
في هذا اإلطار ،بعضها يشير
إلــى وجــود صلة بينه وبين
عمالت معدنية كانت متداولة
في منطقة بوهيميا (التشيك
ً
حاليا) ،بينما يربطه البعض
َ
اآلخـ ــر ب ـع ـم ــودي ه ــرق ــل ،في
وقت يعزو فريق ثالث ظهوره
إل ــى تـجــار بـلــغ بـهــم اإلنـهــاك
مبلغه ،فكتبوه عـلــى ا ل ــورق
على هذه الشاكلة.
(بي بي سي)

تظاهرة ناعمة ضد الرجال
تظاهر عـشــرات آالف األشـخــاص الليلة قبل الماضية في
بوينوس أيريس تحت شعار "نحب أنفسنا حرات وعلى قيد
الحياة" ،احتجاجا على الجرائم الذكورية الطابع ومن أجل
تشريع اإلجهاض.
وتنظم هذه التظاهرة سنويا في الثالث من يونيو منذ عام
 ،2015جمعيات نسائية واألوساط المثلية للتنديد بالعنف
الذكوري.
واليزال هذا العنف رغم تحسن الوعي بهذه الظاهرة وارتفاع
عدد الشكاوى المقدمة ،آفة في األرجنتين البالغ عدد سكانها
 44مليون نسمة .فقد سجلت  278جريمة قتل كانت ضحاياها
نساء معنفات في عام  2018بحسب أرقام المحكمة العليا.
وروت فانيسا شوفالييه ( 34عــامــا) ومــارتــا ال ـيــاس (44
عــامــا) الـلـتــان وضعتا شـعــرا مستعارا أنهما تـعــرفــان حيث
تسكنان "نساء معنفات ومهددات" .وقالتا بأسف "يتم االتصال
بالشرطة فيقال لــك إن األم ــر ليس خـطـيــرا" وغــالـبــا مــا يأتي
التدخل متأخرا.
(أف ب)

«أبل» تتخلى عن «آي تيونز»
أعـ ـلـ ـن ــت "آب ـ ـ ـ ـ ــل" الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عــن
برمجيتها الـمـتـعــددة الــوســائــط
"آي تيونز" ،التي انتفت الحاجة
لـهــا مــع وج ــود تطبيقات أخــرى
ل ـل ـع ـم ــاق األمـ ـي ــرك ــي ف ــي م ـجــال
الموسيقى وبــث األف ــام بتقنية
البث التدفقي.
وقال كريغ فديريغي المسؤول
عــن الـبــرمـجـيــات فــي المجموعة
خالل المؤتمر السنوي لمصممي
"آبـ ـ ـ ـ ـ ــل" فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــان خـ ــوس ـ ـيـ ــه فــي
كاليفورنيا الليلة قبل الماضية:

"مستقبل آي تيونز ليس تطبيقا
واحــدا بل ثالثة هي آبل ميوزيك
وآبل بودكاستس وآبل تي في".
وأوضحت الشركة في بيان أن
البرمجية التي كانت تجهز بها
حواسيب "ماك" ويمكن تحميلها
عـ ـل ــى حـ ــواس ـ ـيـ ــب أخ ـ ـ ـ ــرى أي ـض ــا
"ستحل مكانها ثالثة تطبيقات
ج ــدي ــدة ت ـس ـهــل وت ـح ـســن كـثـيــرا
إمكانية مستخدمي مــاك التمتع
بالموسيقى واألفالم والمسلسالت
والـ ـمـ ـلـ ـف ــات ال ـص ــوت ـي ــة الــرق ـم ـيــة

ً
النقل الحكومي للنساء في نيودلهي مجانا
تخطط العاصمة الهندية نيودلهي
ألن ت ـكــون وس ــائ ــل الـنـقــل الـحـكــومـيــة
ف ـي ـهــا ،س ـ ــواء ال ـح ــاف ــات أو ال ـم ـتــرو،
مـجــانـيــة لـلـنـســاء ،عـلــى أم ــل أن يعزز
إق ـب ــال ـه ــن ع ـل ــى الـ ـم ــواص ــات ال ـعــامــة
بأعداد كبيرة سالمة المرأة في واحدة
م ــن أك ـب ــر ع ــواص ــم ال ـع ــال ــم الـمـنـكــوبــة
بالجرائم ضد النساء.
وجاء هذا اإلعالن من جانب رئيس
وزراء دلهي ،أرفيند كيجريوال ،قبل
شهور من انتخابات يخوض خاللها
حزبه منافسة حامية مع حزب رئيس
الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وقال كيجريوال للصحافيين الليلة
قـبــل ال ـمــاض ـيــة" :تـعـتـبــر ال ـمــواصــات
ً
العامة األكثر أمانا للنساء .ومع وضع
ذلــك فــي االعـتـبــار ،قــررت الحكومة أن
تكون كل الحافالت والمترو مجانية
للنساء".
ويعيش في دلهي نحو  26مليون
ً
شخص ،نصفهم تقريبا من النساء.
وتـشـهــد دل ـهــي أع ـلــى م ـعــدل للجرائم
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

وفيات
عبدالله عبدالهادي عبدالله
العجمي

 45ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ال ــرج ــال:
العزاء في المقبرة ،النساء:
الــرقــة ،ق ،2ش ،2م ،401ت:
51422511 ،50582001

يعقوب يوسف سليمان
بوغيث

 72ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ال ــرج ــال:
الـعــديـلـيــة ،ق ،3ش ،35م،8
الـ ـنـ ـس ــاء :بـ ـي ــان ،ق ،3ش،1
م  ،1 6ت ،9 9 9 2 3 2 3 8 :
99995013

فخرية عباس عبدالله أبل

أرم ـلــة خــالــد عبداللطيف
النقي

ضـ ــد الـ ـ ـم ـ ــرأة فـ ــي الـ ـهـ ـن ــد .وت ـح ــول ــت
الجرائم على أساس النوع إلى قضية
سياسية خطيرة في العاصمة منذ عام
 ،2012حين وقعت جريمة اغتصاب
ً
جـمــاعــي الم ــرأة ( 23ع ــام ــا) ،مـمــا دعــا
اآلالف للخروج إلــى ش ــوارع المدينة
ً
احتجاجا.
وأض ـ ـ ـ ــاف كـ ـيـ ـج ــري ــوال أن ال ـخ ـطــة
ستطبق خالل شهرين أو ثالثة أشهر،
بتكلفة تبلغ نحو  7مـلـيــارات روبية
( 101مليون دوالر) حتى نهاية العام
الحالي.
لكن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم،
وبعض الناشطين فــي مجال حقوق
المرأة ،رفضوا هذا المقترح ،باعتباره
حيلة قبل االنتخابات المقبلة.
وق ــال الـحــزب الـحــاكــم إنــه ال يوجد
عـ ــدد كـ ــاف م ــن ال ـح ــاف ــات ف ــي دلـهــي
الستيعاب أعداد كبيرة من النساء.
(رويترز)
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(ب ــودك ــاس ــت) الـمـفـضـلــة لــدي ـهــم".
وكانت هذه النهاية متوقعة ،ألن
خدمة "آي تيونز" لم تعد متوافرة
حــال ـيــا إال ف ــي حــواس ـيــب "مـ ــاك"،
وهــواتــف "آي ف ــون" وأج ـهــزة "آي
باد" مجهزة بالتطبيقات الثالثة
ُ
الجديدة .وطرحت "آي تيونز" في
عام  ،2001وهي تسمح باالستماع
إل ــى مــوسـيـقــى وم ـش ــاه ــدة أف ــام
ومـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات وبـ ـ ــودكـ ـ ــاسـ ـ ــت
وتصنيف األعمال في قوائم.
(أ ف ب)

ضبط أكثر من ثالثين كيلوغراما من أقراص إكستاسي
خالل عمليتين في فرنسا سمحتا بتفكيك شبكة اتجار بين
هذا البلد وهولندا وتونس على ما ذكرت الشرطة أمس.
وج ـ ــرت عـمـل ـيــة ال ـض ـبــط األولـ ـ ــى ف ــي م ـ ــارس ال ـمــاضــي
عندما فتشت جمارك منطقة روان (شمال غرب) عند مركز
الستيفاء رسوم المرور ،آلية كانت تنقل  20كيلوغراما من
أقــراص اكستاسي و 876كيلوغراما من الكوكايين .وقد
أوقف شخصان كانا فيها وفتح تحقيق في القضية.
وأوضحت الشرطة أن "التحقيقات سمحت بكشف شبكة
تضم أفرادا متخصصين في االتجار بأقراص اكستاسي
بـيــن هــول ـنــدا وفــرن ـســا ،وال سـيـمــا ب ــاري ــس وضــواحـيـهــا،
وتونس".
وفــي  27مايو الماضي ،أوقــف ثالثة أفــراد من الشبكة
ف ــي مـنـطـقــة ب ــاري ــس وب ـحــوزت ـهــم حـقـيـبــة ت ـحــوي عـشــرات
الـكـيـلــوغــرامــات مــن أق ــراص اكستاسي غ ــداة رحـلــة ذهــاب
وإياب إلى هولندا .وأوقف شخص رابع في منطقة باريس
كذلك.

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

أرمـ ـل ــة خ ــال ــد عـبــدالـلـطـيــف
النقي
 80عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
م ـس ـج ــد الـ ـنـ ـق ــي ،ال ــدس ـم ــة،
ال ـن ـس ــاء :ب ـن ـيــد الـ ـق ــار ،ق،1
ش ،83م ،6ت99089174 :

الطقس والبحر

الفجر

03:14

العظمى 43

الشروق

04:48

الصغرى 27

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  01:55صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

ً
 12:14ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:45

ً
أدنى جزر  07:03صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:16

 07:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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