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براد بيت ينذر جولي بتوقيع
الطالق أو تعرضها لعقوبة ص 15

سالم الصباح لـ ةديرجلا :.عجز
الميزانية الحقيقي غير معلن

«بسبب المصروفات غير المدرجة ...وانفالت غير مسبوق في اإلنفاق العام بال إنتاج»
● «سيولة االحتياطي العام مهددة بالنضوب ...ومن العجيب االستدانة بدون خطة للسداد»
محمد االتربي

قــال نائب رئيس مجلس ال ــوزراء ،وزيــر
المالية ،محافظ البنك ا لـمــر كــزي السابق،
الشيخ سالم الصباح ،إن العجز الحقيقي
ً
في ميزانية الدولة غير معلن ،نظرا لوجود
ً
مصروفات كبيرة غير مدرجة فيها ،مؤكدا
ً
أن هناك انـفــاتــا غير مسبوق فــي اإلنفاق
العام من دون إنتاج أو ابتكار.
وأضاف الشيخ سالم الصباح ،في حوار
مع «الجريدة» ،أنه بموجب القوانين التي
نصت على عدم احتساب هذه المصروفات
مـ ــن إن ـ ـفـ ــاق ال ـم ـي ــزان ـي ــة ي ـت ــم ال ـس ـح ــب مــن
ً
االحـتـيــاطــي ال ـعــام لتغطيتها ،مـبـيـنــا أنــه
فــي حــال اسـتـمــرار الـعـجــز ،فسيتم تمويله

من خالل السحب من ذلك االحتياطي ،في
م ــوازاة االقـتــراض مــن األس ــواق متى مــا تم
إقرار قانون الدين العام.
وأكد أنه من دون إصالح الوضع الحالي
وتحقيق االنضباط المالي بمعالجة العجز
الكبير فــي الـمــوازنــة فسيستمر االقـتــراض
والسحب مــن االحـتـيــاطــي ،مما ي ــؤدي إلى
نضوب ما تبقى من أموال سائلة فيه خالل
فترة زمنية قصيرة ،وبالتالي حدوث مزيد
ً
مــن االنــزالقــات نحو مخاطر ع ــدة ،واصـفــا
االستدانة من دون خطة ورؤية لكيفية سداد
المديونية بـ«األمر العجيب».
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ه ـ ـنـ ــاك حـ ــاجـ ــة م ــاس ــة

اقتصاديات

ً
المواطنون سيتحملون نقدا كلفة اكتتابهم في أسهم منحة «البورصة»
استعداد ثالثي للترقية إلى األسواق الناشئة على MSCI
«الشال»« :كويت
الناهض« :بيتك»
جديدة» ...تحويله إلى
يستهدف قطاع
واقع ال يتم بالهروب
الشركات الكبيرة في
من إصالح المركز ١٢
عمليات التمويل ١٣

٠٩
٠٩

وعــاج ـلــة لـمـعــالـجــة الـعـجــز الـمـسـتـمــر ،لما
ل ــه م ــن ت ــداعـ ـي ــات خ ـط ـي ــرة ع ـل ــى ال ـمــدي ـيــن
ً
المتوسط والطويل ،مشيرا إلــى أنــه يمكن
تحقيق ذلك متى توافرت اإلرادة واإلدارة،
«فالكويت تمتلك كل مقومات النجاح المالي
واالقتصادي».
ورأى أن تلك الحالة تستدعي العمل على
جميع ُّ
الصعد من أجل محاربة وكبح جماح
ً
أوجه الفساد المستشري في البالد ،معتبرا
أنه في وجــود ذلك الفساد ال يمكن إحداث
تنمية أو إصالحات ذات نتائج إيجابية.

س ــال ــم الـ ـصـ ـب ــاح خ ــال
حديثه إلى «الجريدة»

فـ ــي صـ ـ ـ ــدارة ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال
مـ ــزدحـ ــم ب ــال ـت ـق ــاري ــر وال ـب ـن ــود

أكاديميا

بدء استقبال طلبات بعثات
«التعليم العالي» اليوم

َ
«األعلى للقضاء» يشترط شاهدين لتوثيق
الزواج في «األحوال الجعفرية»
●

ولي العهد يشكر
المهنئين بعيد الفطر

٠٧

١١-١٠

فهد التركي ومحيي
عامر

الثانية

ف ـ ـ ــي ج ـ ـل ـ ـسـ ــة م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــة،
المقررة بعد غد الثالثاء ،يأتي
االستجواب المقدم من النائبين
ب ــدر الـمــا وري ــاض العدساني
لوزير المالية نايف الحجرف،

وس ــط تــرج ـي ـحــات ب ــأن يصعد
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـم ـن ـص ــة خ ـ ـ ــال ت ـلــك
الجلسة لتفنيد محاوره.
وق ـ ــال الـ ـم ــا ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»:
«ن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــن مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدان 02

دوليات

٢٢

إيران :العقوبات الجديدة
تنسف دعوة واشنطن
للتفاوض

ةديرجلا

•
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ّولي العهد يشكر المهنئين بعيد الفطر الكويت :المثابرة للقضاء على الجريمة المنظمة

ثمن جهود الجهات المعنية بتنظيم االحتفاالت
ّ
وجـ ـ ـ ــه سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد كلمة
شكر وتقدير إلخوانه وأبنائه
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـب ــاد
و خــار ج ـهــا ،والمقيمين على
ث ـ ــرى الـ ـك ــوي ــت الـ ـط ــاه ــر عـلــى
تهانيهم الصادقة وأمانيهم
الطيبة ،بمناسبة حلول عيد
الـ ـفـ ـط ــر الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،س ـ ـ ــواء مــن
خـ ــال االت ـ ـصـ ــاالت الـهــاتـفـيــة
أو البرقيات أو كــافــة وسائل
التعبير األخرى ،مقدرا سموه
تلك المشاعر الجياشة التي
تنم عن روح األسرة الكويتية
الواحدة ،وما تجسده من تواد
ومحبة.
ك ـمــا ث ـ ّـم ــن س ـم ــوه الـجـهــود
ال ـم ـب ــذول ــة م ــن ك ــل الـ ـ ـ ــوزارات
والجهات المعنية في الدولة،
بتنظيم وتسهيل االحتفاالت
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ال ـس ـع ـيــدة،
سائال المولى ،جل في عاله،
أن يـحـفــظ كــوي ـت ـنــا الـحـبـيـبــة
واحة للخير واألمــان ،ويهيئ
لها المزيد من الرفعة والتقدم

ّ
العتيبي :تشكل أحد أهم األخطار المهددة لالستقرار الدولي
شدد السفير العتيبي
على أن التصدي للجرائم
المنظمة يتطلب تضافر
الجهود لمكافحتها ،ووضع
استراتيجيات وطنية ذات
بعدين؛ إقليمي ودولي.

واالزدهار ،وأن يسدد الخطى
لتحقيق كل ما ننشده من رقي
ونمو ورخاء كويتنا الغالية،

ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة
لصاحب السمو أ مـيــر البالد
الشيخ صباح األحمد.

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال
يـمـكــن ال ـق ـضــاء ع ـلــى الـجــريـمــة
المنظمة إال باتباع نهج يتسم
بالمثابرة والشمول وقائم على
أسـ ــاس م ـشــاركــة جـمـيــع ال ــدول
والمنظمات الدولية واإلقليمية
وتعاونها بفعالية.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة الـكــويــت
التي ألقاها مندوبها الدائم لدى
األمم المتحدة ،السفير منصور
العتيبي ،مساء أمس األول في
جلسة مجلس األمن بنيويورك
ح ــول "الـجــريـمــة المنظمة عبر
الوطنية واالتجار بالمخدرات
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـب ـح ــر ال ـكــاري ـبــي
كتهديد لالستقرار الدولي".
وق ــال العتيبي "إن الجريمة
المنظمة عـبــر ا لــو طـنـيــة تشكل
أح ــد أه ــم األخ ـط ــار ال ـتــي تـهــدد
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي لـ ـقـ ـي ــام
المنظمات اإلجرامية باالنشطة
غـيــر ال ـم ـشــروعــة ،مـثــل االت ـجــار
بالمخدرات واألسلحة واالتجار
بالبشر وتهريب المهاجرين".

منصور العتيبي

وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ــات
اإلرهــابـيــة تستفيد مــن الجريمة
المنظمة العابرة للحدود الوطنية
ل ـت ـق ــوي ــض س ـل ـط ــة وم ــؤس ـس ــات
ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــررة وت ـض ـع ــف
س ـي ــادة ال ـقــانــون وج ـه ــات إنـفــاذ
القانون ،وتقوض أمن واستقرار
الـ ــدول وت ـعــرقــل عـمـلـيــة التنمية
االجتماعية واالقتصادية.

وأوض ــح أن ظــاهــرة اإلرهــاب
وال ـت ـطــرف الـعـنـيــف تــرتـبــط مع
ال ـج ــري ـم ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـع ــاب ــرة
للحدود الوطنية ،فعلى الرغم
م ــن اخـتــافـهـمــا ف ــي االســال ـيــب
واألهداف ،فإنهما يشتركان في
تهديد السلم واألمن الدوليين،
ويشكالن تحديين كبيرين على
الدول المتضررة ،مما قد يؤدي
إلـ ــى ت ـفــاقــم ال ـن ــزاع ــات ف ــي تلك
المناطق المتضررة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ال ـ ـ ــى أن
الجماعات اإلرهابية المستفيدة
من الجريمة المنظمة قد تساهم
فــي تعقيد جـهــود مـنــع نشوب
ال ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات وح ـ ـل ـ ـهـ ــا ،ب ـح ـســب
التقارير األخيرة الـصــادرة عن
مكتب األم ــم الـمـتـحــدة المعني
بــال ـم ـخــدرات والـجــريـمــة بشأن
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ان ـ ـتـ ــاج
المخدرات في السنوات األخيرة،
من خــال زيــادة توفر األسلحة
واستخدامها ،وبالتالي زيادة
حدة العنف والجريمة.

وب ـيــن أن ال ـت ـصــدي لمشكلة
االتجار بالمخدرات واألنشطة
اإل جـ ـ ـ ـ ــرا م ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ذات ا ل ـ ـص ـ ـلـ ــة
يـتـطـلــب تـضــافــر ال ـج ـهــود على
المستويين الدولي واإلقليمي
ل ـم ـك ــاف ـح ــة هـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــرائـ ــم مــن
خالل مكافحة الفساد ومكافحة
غ ـ ـسـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال وال ـ ـتـ ــدف ـ ـقـ ــات
المالية غير المشروعة ،ووضع
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات وط ـن ـي ــة ذات
بعدين إقليمي ودولي.
وأكــد العتيبي أهمية تنفيذ
ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات األم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة؛
م ـث ــل ات ـف ــاق ـي ــة األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
لمكافحة االتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية
واتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
لـمـكــافـحــة ال ـجــري ـمــة الـمـنـظـمــة
العابرة للحدود الوطنية لعام
 2000واتفاقية األمــم المتحدة
لـمـكــافـحــة ال ـف ـســاد ل ـعــام 2003
واالت ـفــاق ـيــات وال ـبــروتــوكــوالت
الدولية لمكافحة اإلرهاب.

الغنيم :خروجنا من القائمة السوداء دليل تعاوننا مع «العمل الدولية»

«حريصون على االستفادة من فعاليات المؤتمر الدولي لألرصاد الجوية»
قال مندوب الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في
جنيف ،السفير جمال الغنيم ،إن مشاركة
ال ـكــويــت ف ــي ف ـعــال ـيــات مــؤت ـمــر الـعـمــل
الدولي هذا العام ستحفل بالعديد من
األنشطة.
وأضاف الغنيم ،في تصريح لـ "كونا"
أمس األول ،أن عالقة الكويت مع منظمة
العمل الدولية متميزة واستراتيجية،
ومبنية على التفاهمات المشتركة في
القضايا ذات الصلة بالعمل والعمال.
وأكد حرص الكويت على دعم قضايا
ع ـم ــال فـلـسـطـيــن ع ـبــر أجـ ـن ــدة منظمة
العمل الدولية الخاصة بالعمل المالئم
ف ــي األرا ضـ ـ ــي الفلسطينية المحتلة،
إذ تشكل مساهمات الكويت منذ عام
 2009حوالي  85في المئة من التمويل
المقدم لبرامج منظمة العمل الدولية في

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار الغنيم الى التعاون المشترك
بين الكويت ومكتب المنظمة اإلقليمي
ف ــي الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ب ـي ــروت عبر
بـ ــرامـ ــج الـ ـت ــدري ــب وتـ ـط ــوي ــر الـ ـقـ ــدرات
والمهارات ومواكبة المعايير الدولية
المتعلقة بالعمل والعمال.
وذك ــر أن هــذا الـتـعــاون الــوثـيــق بين
الجانبين انعكس في إنجازات متعددة
بمختلف المجاالت ،وهو ما أثبته خلو
القائمة السوداء التي تعدها المنظمة
سنويا للدول التي ال تراعي المعايير
الدولية ذات الصلة بالعمل والعمال من
اسم الكويت.
وت ـت ــرأس وف ــد الـحـكــومــة الكويتية
المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي
وزي ـ ــرة الـ ـش ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،مــريــم
العقيل ،على رأس وفد رفيع المستوى،

إذ تتولى الكويت رئاسة مجلس إدارة
منظمة العمل العربية.
وتـتــواصــل فـعــالـيــات مــؤتـمــر العمل
الدولي من  10إلى  21الجاري ،بحضور
وف ــود الـحـكــومــات ومـمـثـلــي الـنـقــابــات
العمالية والقطاع الخاص.
فــي مـجــال آخ ــر ،أك ــد الـغـنـيــم ،أمــس،
حـ ــرص ال ـك ــوي ــت ع ـلــى االسـ ـتـ ـف ــادة من
فـعــالـيــات الـمــؤتـمــر ال ــدول ــي لــأرصــاد
ً
الجوية المنعقد حاليا في جنيف من
خالل مشاركتها بوفد من اإلدارة العامة
للطيران المدني.
وقـ ــال ال ـغ ـن ـيــم ،ف ــي ت ـصــريــح ،إثــر
لقائه الوفد بمقر مندوبية الكويت
في جنيف لمناقشة مسار الجلسات
وحرص الكويت على االستفادة من
الـمـنــاقـشــات ال ــدائ ــرة ح ــول مــواجـهــة
التغيرات المناخية السلبية والتي

ً
تستشعرها الكويت أيضا.
وأض ـ ــاف أن ف ـعــال ـيــات مــؤت ـمــر هــذا
ال ـع ــام ت ـنــاقــش م ـل ـفــات مـخـتـلـفــة حــول
آل ـ ـيـ ــات الـ ــرصـ ــد والـ ـتـ ـنـ ـب ــؤات وتـ ـب ــادل
المعلومات بين محطات الرصد إقليميا
ودولـيــا وجميعها تصب في مصلحة
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـغ ـي ــرات
ً
الـمـنــاخـيــة الـسـلـبـيــة ،مــوضـحــا أن هــذا
الـتـنـسـيــق يـســاهــم كــذلــك ف ــي تحسين
ً
ف ــرص دع ــم الـ ــدول الـنــامـيــة خصوصا
للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة
الس ـي ـمــا ف ــي م ـج ــاالت األم ـ ــن ال ـغــذائــي
والصحة العامة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ان الـ ـك ــوي ــت ت ـش ــارك
ايـضــا فــي المناقشات الــدائــرة حول
االنتخابات التي تشهدها المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية لتنسيق
المواقف بين المجموعتين العربية

الغنيم ووفد الكويت إلى مؤتمر األرصاد في جنيف
واالسالمية مع بقية دول العالم.
وتمثل اإلدارة العامة للطيران المدني
الكويت امــام المؤتمر الدولي لمنظمة
االرصاد الجوية الذي انطلق في الثالث

مــن الشهر الـجــاري ويستمر حتى 14
ال ـجــاري بحضور نــائــب الـمــديــر العام
لشؤون خدمات المالحة الجوية الممثل
الــدائــم للكويت فــي المنظمة العالمية

لـ ــأرصـ ــاد الـ ـج ــوي ــة خ ــال ــد الـشـعـيـبــي
ومـ ـش ــارك ــة ادارة االرصـ ـ ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة
ب ـح ـضــور م ــراق ــب ال ـت ـن ـب ــؤات ال ـجــويــة
عبدالعزيز القراوي.

نشاط إغاثي كويتي في األردن والعراق
وقطاع غزة خالل «الفطر»
واصـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
والـهـيـئــات الـكــويـتـيــة نشاطها
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــدد مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ودول ـ ـي ـ ــا
ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات
اإلغــاثـيــة لالجئين والنازحين
والـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة،
بالتزامن مع حلول عيد الفطر
المبارك ،إذ تركزت المساعدات
الـ ـت ــي قــدم ـت ـهــا ال ـك ــوي ــت خ ــال
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ف ــي األردن
وال ـعــراق وقـطــاع غــزة ،وشملت
ج ـ ـ ــوان ـ ـ ــب ص ـ ـح ـ ـيـ ــة وإغ ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــة
وتعليمية.
ّ
فـفــي األردن وق ــع الـصـنــدوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
الـعــربـيــة اتـفــاقـيــة مـنـحــة رابـعــة
لـمــؤسـســة الـحـسـيــن لـلـســرطــان
األردنية بمليوني دوالر ،تهدف
إل ـ ـ ــى ت ـغ ـط ـي ــة تـ ـك ــالـ ـي ــف ع ــاج
الالجئين السوريين المصابين
بمرض السرطان في األردن.
وف ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ق ــام ــت
جمعية ر عــا يــة أ س ــر المعاقين
بالقطاع بتوزيع أدوات مساعدة
وأجهزة طبية على المئات من
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
والـ ـمـ ـع ــاقـ ـي ــن ضـ ـم ــن مـ ـش ــروع
"أيادي الكويت الرحيمة لإلغاثة
الصحية الطارئة للمعاقين في
قطاع غــزة" الممول من األمانة

جانب من توزيع المساعدات الطبية الكويتية بغزة
ال ـع ــام ــة ل ــأوق ــاف ف ــي الـكــويــت
وبإشراف بيت الزكاة الكويتي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــراق ،أشـ ـ ــرفـ ـ ــت
القنصلية ا لـعــا مــة للكويت في
أربـيــل على تــوزيــع  15طنا من
ال ـ ـمـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة م ـق ــدم ــة مــن
األمانة العامة لألوقاف والهيئة
الـخـيــريــة اإلســام ـيــة العالمية
بالكويت على ذوي االحتياجات
الخاصة بمدينة أربيل.
وك ــان ــت ال ـكــويــت ق ــد أطـلـقــت
مع بداية شهر رمضان المبارك
أكبر حملة إفطار الصائم ،إذ تم
تقديم أكثر مــن  10آالف وجبة

«األعلى للقضاء» يشترط...
لصعود المنصة في الجلسة ،ونطالب الحجرف بصعودها والرد
على محاور االستجواب خاللها وعدم طلب تأجيل المناقشة».
وفــي مــوقــف الفــت سجل الـنــائــب أســامــة الشاهين اعتراضه
الـشــديــد عـلــى تــرتـيــب ج ــدول األع ـمــال وتـقــديــم بـنــود يــراهــا أقــل
أهمية على أخرى أكثر أهمية ،وقال إن «ما يتم في الجدول غير
مقبول ،مواضيع يطلبها الشعب وممثلوه مثل الكهرباء والبنزين
ُ
ً
وت َّ
قدم عليها بغفلة ،مبينا
والقروض يتم تأخيرها ،وأخرى تدرج
أن مسؤولية «األولــويــات» و«المكتب» جسيمة« ،وأدعــو الزمالء
ّ
النواب لموقف احتجاجي جماعي».
ً
وبينما أدرج على جدول األعمال  16تقريرا للجنة الميزانيات،
التي انتهت إلــى رفــض ميزانيات  6جهات حكومية ،تم إدراج
تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن
األحوال الشخصية الجعفرية وتنظيم مهنة المحاماة.
ً
وكان الفتا أن «التشريعية» أنجزت تقرير األحوال الجعفرية
بتاريخ  11ديسمبر من العام الماضي ،غير أنه لم يدرج إال في
ً
غد متضمنا مذكرة طويلة بالرأي للمجلس األعلى
جلسة بعد ٍ
للقضاء شبهتها اللجنة بمشروع قانون جديد ،إذ عدل أكثر من
 100مادة على القانون المقدم.
وأشارت اللجنة إلى أن «األعلى للقضاء» اشترط الشهود في
ً
صحة عقد الزواج ،واعتبار نكاح البنت البكر المجاوزة  25نافذا

إ ف ـط ــار للمحتاجين وا ل ـع ـمــال،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى طـ ـلـ ـب ــة األق ـ ـسـ ــام
الــداخـلـيــة فــي إقـلـيــم كــردسـتــان
العراق.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــم ت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــات
ال ـغــذائ ـيــة الـمـقــدمــة م ــن الهيئة
الـخـيــريــة اإلســام ـيــة العالمية
عـلــى الـنــازحـيــن الـعــراقـيـيــن في
ال ـم ـخ ـي ـم ــات ،ح ـي ــث ت ــم ت ــوزي ــع
ال ـ ـمـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ع ـل ــى 3507
عائالت من نازحي نينوى ،يبلغ
عدد أفرادها  17300شخص.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـمـ ـحـ ـل ــي،
ق ــال ــت جـمـعـيــة الـ ـه ــال األح ـمــر

إن طــاب مــدرســة بـيــان ثنائية
الـلـغــة جـمـعــوا ت ـبــرعــات بنحو
 49أل ـ ــف ديـ ـن ــار ألبـ ـن ــاء األس ــر
المحتاجة داخــل الكويت ممن
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون دفـ ــع ال ــرس ــوم
الدراسية لمصلحة حملة "تبرع
لتعليمهم".
ك ـمــا أع ـل ـنــت جـمـعـيــة ال ـهــال
األحمر ،بالتنسيق والتعاون مع
إدارة مجمع األفنيوز مواصلة
حملة لتوفير حضانات األطفال
حديثي الوالدة في اليمن ،والتي
ستختتم في  16الجاري.

بإذنها بعد موافقة القاضي ،وذلك في حالة عضل وليها ،والنص
على اإلرث بالتعصيب وإدراج أحكام الوصية الواجبة.
وأيدت وزارة العدل ،حسبما جاء بالتقرير ،المشروع المقترح
من «األعلى للقضاء» ،غير أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على
اقـتــراحـيــن بقانونين مقدمين مــن ال ـن ــواب ،بـعــد ادخ ــال بعض
التعديالت ،ومــن ضمنها تعديل الـمــادة  19مــن خــال اشتراط
حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين لتوثيق عقد
ً
ال ــزواج ،وذلــك ترسيخا للدولة المدنية وض ــرورة رسمية عقد
الزواج.
كـمــا تـضـمــن جـ ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة تـقــريــر لـجـنــة التحقيق
البرلمانية الخاصة بالتحقيق في ضوابط وقواعد القبول في
إدارة الفتوى والتشريع الــذي انتهت فيه إلى التوصية بقبول
ً
جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جــدا مع مرتبة
الشرف وحاملي الماجستير ممن تمت مقابلتهم للعمل لدى
«الفتوى».
٠٥
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محليات
الخراز :تحصيل  13مليون دينار من مديونية «المساعدات»
«اختيار وكيل لوزارة الشؤون من أبنائها ...ونتعامل مع الملف بحذر»
كشف وزير الشؤون االجتماعية
سعد الخراز ،عن تحصيل قرابة 13
مليون دينار من إجمالي مديونية
المساعدات االجتماعية التي تقدر
ً
ً
بنحو  30مليونا ،مؤكدا استمرار
الـ ــوزارة فــي تحصيل ه ــذه األم ــوال
ألنها أموال عامة لها حرمتها.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــراز ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي ،إن «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ــواص ــل
تحصيل هذه األموال ،التي صرفت

جورج عاطف

خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة لـغـيــر
مستحقين ودون وجــه حــق ،وذلــك
بــا لـتـعــاون والتنسيق المسبق مع
إدارة الرعاية األسرية في الوزارة»،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن «الــرعــايــة األســريــة»
ت ـخــاطــب اإلدارة ال ـمــال ـيــة بــأسـمــاء
ال ـمــدي ـن ـيــن ،ال ـت ــي ب ــدوره ــا تـتــولــى
إثـ ـ ـب ـ ــات الـ ـم ــدي ــونـ ـي ــة عـ ـل ــى ه ـ ــؤالء
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ،مـ ــن ثـ ــم تـ ـب ــدأ عـمـلـيــة
التحصيل.

تسكين  %97من الوظائف اإلشرافية
ال ـشــواغــر ،بلغت مـسـتــويــات غـيــر مسبوقة من
ً
االنخفاض ،مرجعا السبب في ذلك إلى السياسة
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي تـتـبـعـهــا ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي عملية
المفاضلة بين الموظفين ،ومراجعة تقييماتهم
ال ـس ـنــويــة الخ ـت ـيــار الـمـسـتـحـقـيــن ،م ــن ث ــم رفــع
ً
األسماء إلى ديوان الخدمة العتمادها ،مؤكدا أن
هذا يعكس مدى صحة اإلجراءات التي تتخذها
الوزارة بهذا الصدد.

أكد الوزير الخراز أن لجنة شؤون الموظفين
في الوزارة استطاعت تسكين ما يزيد على 97
في المئة من الوظائف اإلشرافية الشاغرة ما
ً
بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام ،مشيرا
إلــى أن الـ ــوزارة تــرفــع أسـمــاء ه ــؤالء الموظفين
لــديــوان الخدمة المدنية العـتـمــادهــا ،ثــم ردهــا
ً
مجددا إليها لصدورها في صورة قرارات إدارية.
وأوضح أن الطعون والتظلمات على قرارات
ل ـج ـنــة ش ـ ــؤون ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـخ ــاص ــة بتسكين

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ك ـ ــان
ً
ً
الشخص المدين موظفا حكوميا
ت ـتــم م ـخــاط ـبــة ال ـج ـهــة ال ـت ــي يعمل
لديها لالستقطاع من راتبه وتسديد
ً
ال ـمــديــون ـيــة ش ـه ــري ــا ،أمـ ــا إذا كــان
ً
مــوظـفــا فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،فتتم
م ـخ ــاط ـب ــة ب ــرن ــام ــج إع ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
القوى العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة ،لالستقطاع من دعم العمالة
ال ـش ـه ــري ،أو مـخــاطـبــة الـمــؤسـســة
العامة للتأمينات االجتماعية في
ً
حال كان الشخص متقاعدا.
وذكر أنه في حال تعثر االستدالل
على الشخص المدين ،يتم رفع األمر
إل ــى إدارة ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة في
ال ــوزارة ،التخاذ اإلج ــراءات الالزمة
حياله ،التي تضمن رد هذه المبالغ
التي صرفت بغير حق.

آلية التسكين
وع ـ ـ ــن ت ـس ـك ـي ــن ال ـ ـشـ ــواغـ ــر ع ـلــى
مـسـتــوى وكـيــل الـ ــوزارة أو الــوكــاء
الـمـســاعــديــن ،أكــد ال ـخــراز ،الحرص
ً
على ذلك ،وسيتم قريبا اإلعالن عن

أحمال الكهرباء المست  13500ميغاواط
●

سيد القصاص

س ـ ـ ـجـ ـ ــل م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
الكهربائية ظهر أمــس 13500
ميغاواط ،بفارق  600ميغاواط
عن أول من أمس ،نتيجة ارتفاع
درجـ ــة الـ ـح ــرارة إل ــى  46درج ــة
مئوية.
وت ــوقـ ـع ــت م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
فــي وزارة الكهرباء وال ـمــاء ،أن
ي ـت ـخ ـطــى ال ـح ـم ــل ال ـك ـهــربــائــي
اليوم حاجز الـ  13800ميغاواط،

بسبب عودة الدوامات وارتفاع
درجة الحرارة ،حيث متوقع أن
تسجل اليوم  47درجة مئوية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ــى
ق ـيــام الـ ـ ــوزارة ،أم ــس ،بتشغيل
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات الـ ـغ ــازي ــة ب ــال ــدي ــزل
بــدال من الغاز الطبيعي ،نظرا
إلجراءات الصيانة الدورية التي
تـجــريـهــا ش ــرك ــة ن ـفــط الـكــويــت
ل ـمــراكــز تـجـمـيــع ال ـغ ــاز ،مبينة
أن عـمـلـيــة الـصـيــانــة تستغرق
 12س ــاع ــة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي جـعــل

الوزارة تشغل وحداتها الغازية
بالوقود لالستفادة من إنتاجها
ف ــي ظ ــل الـطـلــب ال ـم ـتــزايــد على
ال ـك ـه ــرب ــاء ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر خ ــال
األيام الحالية.
وذكـ ــرت أن الـحـمــل األقـصــى
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـص ــل إل ـي ــه
الوزارة هو  ،13830إضافة إلى
وجود فائض لديها يقدر بـ500
ميغاواط يمكن أن تستعين بها
حال تخطت األحمال حاجز الـ
 13800ميغاواط.

مؤشر األحمال كما بدا ظهر أمس

ً
«الداخلية» 13232 :متهما في قضايا
اتجار بالمخدرات خالل  5سنوات
 9982قضية ُس ِّجلت خالل الفترة من  2013إلى 2017

بلغ عدد المتهمين في قضايا
تعاطي المخدرات ًواالتجار
بها  13232متهما خالل 5
سنوات وقد سجلت بشأنهم
 9982قضية.

نقاط تفتيش في
الخيران ودوريات
على مدار الساعة
للتصدي للظواهر
السلبية

●

محيي عامر

أظ ـه ــرت إح ـصــائ ـيــة ص ــادرة
ع ــن اإلدارة ال ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
الـ ـمـ ـخ ــدرات ،أن ه ـن ــاك 13232
م ـت ـه ـم ــا ف ـ ــي قـ ـض ــاي ــا ت ـع ــاط ــي
المخدرات واالتـجــار بها خالل
الفترة من  2013حتى عام ،2017
إذ ت ــم تـسـجـيــل  9982قـضـيــة،
الفتة الى أنه تم ضبط 72.460
زجــاجــة خ ـمــور ،و43.159.225
حبة مؤثرات عقلية خالل الفترة
المذكورة.
وقالت «الداخلية» ،في ردها
ع ـلــى س ـ ــؤال بــرل ـمــانــي لـلـنــائــب
ع ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـ ــدم ـ ـ ـخـ ـ ــي ،وحـ ـصـ ـل ــت
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى ن ـس ـخــة مـنــه،
إن الـ ـ ــوزارة ت ـقــوم بــالـعــديــد من
اإلج ــراء ات والتدابير لمكافحة
أوكـ ــار ال ـف ـســاد األخ ــاق ــي ،وكــل
االشـ ـك ــال ال ـت ــي ت ـم ـثــل خــروجــا
عـلــى اآلداب ال ـعــامــة ،وذل ــك من
خالل اآلتي:
 تـلـقــي ال ـبــاغــات ب ـشــأن أيحاالت تمثل خروجا على اآلداب
الـعــامــة أو إزعــاجــا ،والـتــي تقع
في االماكن العامة ،أو في أماكن
ال ـس ـكــن ال ـخ ــاص والـشــالـيـهــات
وغيرها من األماكن.
 م ـتــاب ـعــة األشـ ـخ ــاص ذويالسوابق في الجرائم التي تمثل
انتهاكا لآلداب العامة ،واتخاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ق ــان ــون ــا
حيالهم.
 ال ـق ـي ــام ب ـح ـم ــات تـفـتـيــشلألماكن المشبوهة لضبط أي
ح ــاالت مخلة بـ ــاآلداب الـعــامــة،
و ضـبــط مرتكبيها ،وإحالتهم
إلى جهات االختصاص.

وذكرت «الداخلية» أن شروط
تـ ــأج ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات والـ ـشـ ـق ــق
والـتـيـقــن م ــن مـسـتــأجــريـهــا في
استيفائهم للشروط الموضوعة
يخرج عــن اختصاصها ،الفتة
إلى أنها تقوم بتنفيذ الواجبات
وال ـ ـم ـ ـهـ ــام األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـم ـن ــوط ــة
ب ـهــا ف ــي إط ـ ــار ال ـخ ـطــة ال ـعــامــة
ل ـل ــوزارة فــي مكافحة الجريمة
بـ ـ ـك ـ ــل صـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ــا ،والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي
لجميع الظواهر السلبية ،وذلك
بالتنسيق مع وزارات الدولة.

 متابعة ما يتم نشره علىم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
وال ـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة العامة
وال ـم ـح ـل ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـ ــروج ل ـهــذه
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ــي ت ـم ـثــل ان ـت ـهــاكــا
ل ــآداب العامة وضـبــط العديد
من القضايا.
وأوضحت الوزارة ،أنها تقوم
بعمل نقاط تفتيش دون وقت
محدد في منطقة الخيران ،كما
تقوم بتكثيف الــوجــود األمني
وانـتـشــار ال ــدوري ــات عـلــى مــدار
ال ـس ــاع ــة ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـنــاطــق
لـلـتـصــدي ل ـل ـظــواهــر الـسـلـبـيــة،
وضبط المخالفين والخارجين
عن القانون ،وإحالتهم إلى جهة
االختصاص.

إحصائية قضايا منطقة الخيران
من  2013/1/1حتى 2018/7/15
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مسمى القضية
السكر واالشتباه بحالة غير
طبيعية
هتك عرض
فعل فاضح
التشبه بالجنس اآلخر
خطف
مواقعة بالرضا
مواقعة باإلكراه
حيازة مواد يشتبه بأنها مخدرة
ضبط مواد مسكرة

مخفر
الزور

مخفر
النويصيب

19

30

4
2
1
-

2
2
1
1
4
2
1

إحصائية اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضايا خالل السنوات الخمس الماضية منذ عام  2013حتى 2017
حشيش آيس (شبو) هيروين
غرام
كيلو غرام
طن

580
292
-

385
487
5

168
156
-

كيميكال
 +قات
505
98
-

كوكايين

ماريغوانا

أفيون

352
-

833
18

543
35
-

(خمور
مؤثرات
عقلية (حبة) زجاجة)
272.465 43.159.225

عدد القضايا

جلب مواد مخدرة

حيازة بقصد االتجار

حيازة بقصد التعاطي

ضد مجهول
العثور على مواد مخدرة
بدون متهم

9982

910

1753

6836

483

عدد المتهمين

جلب مواد مخدرة

حيازة بقصد االتجار

حيازة بقصد التعاطي

-

13232

1068

2768

9396

-

«التخطيط» :جودة الرعاية الصحية
دون مستوى الطموح
«عدم توافق بعض الخدمات مع المعايير العالمية»
●

سعد الخراز

تـسـكـيــن ه ــذه ال ــوظ ــائ ــف ال ـشــاغــرة،
ً
كاشفا أن عملية التسكين ستتم من
داخل الوزارة ،واالختيار سيكون من
بين أبنائها.
ّ
وبين أن «آلية التسكين اختلفت
ً
عن السابق ،خصوصا وسط وجود
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات لـ ـقـ ـي ــاس مـ ـ ــدى كـ ـف ــاءة
ً
ال ـم ـس ــؤول ،ال ـتــي ص ــار ل ــزام ــا على
المرشح للمنصب اجتيازها وعلى
أساسها يتم االختيار من عدمه ،لذا
نتعامل مع هذا الملف بكل حذر».

عادل سامي

كشف تقرير صادر عن األمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،أن
مست ـ ــوى جـ ـ ـ ــودة الرعـ ـ ــايـ ـ ــة الصح ـ ــية
م ــا زال دون م ـس ـتــوى ال ـط ـم ــوح ،رغــم
ارت ـفــاع الـخــدمــات الصحية ،إذ لوحظ
ثبات ترتيب الكويت في مؤشر العمر
الـمــأمــول عند الميالد عند المركز 70
خالل عامي  2017/2016و2018/2017
بـتــرتـيــب نسبي بـلــغ  51فــي الـمـئــة من
بين  138دولة.
وذكـ ــر ال ـت ـقــريــر ،أن أه ــم الـتـحــديــات
الـتــي تــواجــه بــرنــامــج ج ــودة الخدمات
الصحية تتمثل في عدم توافق جودة
بـعــض خــدمــات الــرعــايــة الـصـحـيــة في
القطاعين العام والخاص مع المعايير
الـعــالـمـيــة ،وع ــدم وج ــود استراتيجية
شمولية للنهوض بالخدمة الصحية
تتضمن االقتصاديات الصحية وآليات
لحل التكلفة المتصاعدة ،مع االهتمام
بدور القطاع الخاص كشريك في تقديم
الخدمات الصحية.

وأضاف أن من هذه التحديات أيضا
عدم توازن توزيع االنفاق على مكونات
النظام الصحي ،إذ يستحوذ الباب األول
(الرواتب) من ميزانية وزارة الصحة على
أكبر نصيب من االعتمادات على حساب
اإلنفاق على خدمات الرعاية الصحية،
مما يتطلب تعزيز الكفاءة واالستدامة
في تمويل المنظمومة الصحية.
ودع ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة أخ ـ ـ ــد م ــؤش ــر
يعكس آراء المرضى والمتعاملين مع
الخدمات الصحية ،بحيث يتم قياس
جـ ــودة ال ـخ ــدم ــات م ــن وج ـه ــة نـظــرهــم،
ودعم جهود الصحة المهنية ،ومكافحة
ح ــوادث ال ـطــرق والـسـلــوكـيــات الـضــارة
بــال ـص ـحــة ،وت ـط ـب ـيــق ن ـظ ــام االعـ ـت ــراف
الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية
وال ـ ـمـ ــرافـ ــق ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي ال ـق ـطــاع ـيــن
الحكومي والـخــاص ،وتطبيق معايير
سالمة المرضى وحقوقهم.
وشـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة ت ـطــويــر تقنية
المعلومات من أجل تعزيز الكفاء ة في
مجمل النظام الصحي ،وإنـشــاء نظام
المعلومات الصحي الوطني.

«دعم المخترعين» تعقد عموميتها األحد
●

عادل سامي

أعلنت رئيسة مجلس إدارة الجمعيـ ـ ـ ــة الكوي ــتي ـ ــة لدعم المخترعيـ ــن
د .فاطمة الثالب ،أن الجمعية العمومية للجمعية ستنعقد األحد المقبل،
بحضور أعضائها ،وممثلين عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
وقالت الثالب ،في تصريح صحافي ،أمس ،إنه سيتم خالل الجمعية
العمومية التصويت على التقريرين اإلداري والمالي للجمعية عن
العامين الماضيين ،ومناقشة المواضيع واألفكار المقترحة من ِقبل
أعضائها لخدمة المخترعين وتطوير عمل الجمعية ،مشيرة إلى أن
«العمومية» ستعلن تشكيل مجلس إدارة الجمعية الـجــديــد ،والــذي
ترشح له كل من د .فاطمة الثالب ،وشيخة القطان ،والمهندسة فريحة
العنزي ،والمخترع سليمان الخطاف ،وغدير العبدلي ،وسعود العنزي،
وعبداللطيف الشمري.

فاطمة الثالب

برلمانيات 4
«التحقيق في تعيينات ًالفتوى» توصي بقبول جميع المتقدمين
الحاصلين على «جيد جدا» وحملة الماجستير
ةديرجلا
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اللجنة طالبت بالشفافية في إعالن شغل الوظائف ونشر أسماء المقبولين في وسائل اإلعالم
الصالح :أقارب نواب ووزراء
لم يتم قبولهم

ً
حاضرا في اجتماع لجنة التحقيق
الصالح

فهد التركي

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية
في ضوابط وقواعد القبول في
إدارة الفتوى والتشريع بقبول
جميع المتقدمين
ً
الحاصلين على «جيد جدا»
وحملة الماجستير.

المفاضلة بين
المتقدمين على
أساس درجة
االعتماد األكاديمي
المحلي والدولي

ان ـ ـت ـ ـه ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
البرلمانية ا لـخــا صــة بالتحقيق
فــي ضــوابــط وقــواعــد الـقـبــول في
إدارة ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع إل ــى
التوصية بقبول جميع المتقدمين
ال ـح ــاص ـل ـي ــن ع ـل ــى ت ـق ــدي ــر جـيــد
ً
جــدا مــع مرتبة الـشــرف وحاملي
الماجستير ممن تمت مقابلتهم
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ل ـ ـ ـ ــدى إدارة ا لـ ـفـ ـت ــوى
والتشريع.
وكانت اللجنة وافقت باإلجماع
ع ـلــى ك ــل ال ـن ـتــائــج وال ـتــوص ـيــات
الـ ـت ــي جـ ـ ــاءت ب ـه ــا ب ـع ــد لـ ـق ــاءات
المسؤولين بالحكومة حول هذه
القضية.
وشددت اللجنة في توصياتها
على ضرورة اتباع إدارة الفتوى
وال ـت ـش ــري ــع م ـب ــدأ ال ـش ـفــاف ـيــة من
خــال اإلع ــان عــن شغل وظائف
اإلدارة ب ـش ـكــل رس ـم ــي وواضـ ــح
وإعـ ـ ــان أسـ ـم ــاء ال ـم ـق ـبــول ـيــن في
وسائل اإلعالم كذلك حتى يطمئن
الــرأي العام من ذوي المتقدمين
والـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــون أن ـف ـس ـه ــم لـشـغــل
ال ــوظ ــائ ــف بـ ـن ــاء ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــدارة
والكفاءة.
وي ـت ـع ـي ــن وفـ ـ ــق ال ـت ــوص ـي ــات
المفاضلة بين المتقدمين على
أساس درجة االعتماد االكاديمي
المحلي والدولي للجامعة التي
ت ـ ـخـ ــرج م ـن ـه ــا الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم لـشـغــل
ال ــوظـ ـيـ ـف ــة ووضـ ـ ـ ــع درجـ ـ ـ ـ ــات أو
ن ـق ــاط أف ـض ـلـيــة م ــن شــأن ـهــا رفــع
معايير ه ــذه المفاضلة وزي ــادة
فرصة قبول خريجي الجامعات
المتميزة.
وط ــال ـب ــت بـ ــإعـ ــادة ال ـن ـظ ــر فــي
طــري ـقــة ال ـم ـفــاض ـلــة ع ـلــى أس ــاس
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدل ب ـح ـي ــث ي ـ ـكـ ــون م ـع ــدل
تـخــرج المتقدم لــه ثقله النسبي
فـ ــي وزن درج ـ ـتـ ــه وبـ ـم ــا ال يـقــل
عـ ــن ( 35فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة) مـ ــن درجـ ــة
المفاضلة ،كما أوصت بأن يكون
وزن اجتياز المقابلة الشخصية

كشرط للتعيين في إدارة الفتوى
والتشريع بما ال يزيد على (20
في المئة) من الــدرجــة المطلوبة
لـلـتـعـيـيــن وأن ت ـكــون نـسـبــة (80
في المئة) المتبقية موزعة على
أساس الكفاءة والمؤهل الدراسي
والـتـقــديــر العلمي واالخ ـت ـبــارات
التحريرية.
وأكدت ضرورة احتساب درجة
االختبار التحريري للمتقدمين
كأحد عناصر المفاضلة بينهم،
كـ ـم ــا ي ـف ـض ــل أن ت ـت ـب ــع اإلدارة
األساليب الحديثة في تصحيح
اإلجابات كالتصحيح اآللي.
وشددت اللجنة في توصياتها
على العمل على تعديل عناصر
اس ـت ـمــارة الـتـقـيـيــم ف ــي الـمـقــابـلــة
ال ـش ـخ ـص ـيــة ب ـح ـي ــث ي ـت ــم إل ـغ ــاء
ع ـن ـصــر ال ـم ـع ـلــومــات الـقــانــونـيــة
اك ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاء بـ ــأس ـ ـئ ـ ـلـ ــة االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار
ال ـت ـح ــري ــري ،م ــع زي ـ ــادة األسـئـلــة
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـكـ ـش ــف عــن
شـخـصـيــة الـمـتـقــدم ومـعـلــومــاتــه
الثقافية.
وأوص ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــأن تـ ـض ــم ل ـج ـنــة
ال ـ ـم ـ ـق ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ف ــي
تـشـكـيـلـهــا أحـ ــد الـمـتـخـصـصـيــن
بعلم الـنـفــس ،وضـ ــرورة تحقيق
العدالة بين المتقدمين في زمن
المقابلة عن طريق تحديد وقت
ز مـنــي ثــا بــت لجميع المتقدمين
يتم احتسابه بطريقة إلكترونية
واض ـحــة ،وطــالـبــت بــوضــع خطة
لـ ـقـ ـب ــول ال ـخ ــري ـج ـي ــن فـ ــي إدارة
ً
الفتوى والتشريع سنويا أو على
فترات متقاربة .وأوصــت اللجنة
ال ـح ـك ــوم ــة بـ ـ ـض ـ ــرورة اخ ـت ـص ــار
ال ــوق ــت ف ــي ع ـم ـل ـيــة اإلع ـ ـ ــان عــن
ً
الوظائف وشغلها وذلــك تفاديا
لطول الفترة ما بين اإلعــان عن
الــوظـيـفــة ونـتـيـجــة الـقـبــول فيها
ك ــي ال يـتــرتــب عـلــى ذل ــك تفويت
الفرصة على المتقدمين للبحث
عن وظيفة في جهة أخرى.

ولفتت إلى ضرورة البحث عن
آلـيــة مــركــزيــة فــي الــدولــة لفحص
الـتـظـلـمــات وب ـحــث أسـبــابـهــا من
خــال إجـ ــراءات واضـحــة تضمن
للمتظلم أال تكون الجهة المتظلم
منها هي الخصم والحكم في آن
ً
معا عند فحص تظلمه.
وأكدت الحرص على االستفادة
مــن خـبــرة أع ـضــاء إدارة الفتوى
والتشريع وذلك بتوزيع عدد من
أعضائها على الجهات الحكومية
عـلــى نـحــو يكفل ســامــة تطبيق
الـ ـمـ ـب ــادئ ال ـق ــان ــون ـي ــة وإيـ ـص ــال
الـحـقــوق ألصـحــابـهــا مـمــا يسهم
في تخفيض أعداد القضايا التي
ترفع على تلك الجهات.
ودعـ ـ ــت ال ـل ـج ـنــة ك ــل ال ـج ـهــات
ً
الحكومية عموما التي يتم شغل
وظ ــائ ـف ـه ــا عـ ــن ط ــري ــق م ـســاب ـقــة
يـ ـج ــري لـ ـه ــا اخـ ـتـ ـب ــار ت ـح ــري ــري
ومقابلة شخصية إلى أن تراعي
وضــع ضوابط محددة ومعايير
موضوعية واضحة تكفل تكافؤ
الفرص امام المتقدمين للمسابقة
ً
ح ــرص ــا ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـشــاف ـيــة
والحيدة في كل مرافق الدولة.

تشكيل اللجنة
وك ــان ــت الـلـجـنــة ال ـتــي شكلها
ً
المجلس وز كــى لعضويتها كال
م ــن م ـب ــارك ال ـحــريــص وعـبــدالـلــه
فهاد وخليل عبدالله قد باشرت
ا جـتـمــا عـهــا بـعــد تشكيلها -على
ه ــام ــش ج ـل ـســة ال ـم ـج ـل ــس -وت ــم
تــزكـيــة الـسـيــد الـعـضــو /د .خليل
ً
عـ ـب ــدالـ ـل ــه أبـ ـ ــل رئـ ـيـ ـس ــا ل ـل ـج ـنــة،
ً
وعبدالله فهاد العنزي مقررا لها.
وأث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ال ـل ـج ـن ــة
ل ـم ـهــام ـهــا واف ـ ــق ال ـم ـج ـلــس عـلــى
ت ـمــديــد عـمـلـهــا ل ـمــدة أسـبــوعـيــن
ف ــي جـلـسـتــه ال ـم ـن ـع ـقــدة بـتــاريــخ
.2019/5/14
وعـ ـق ــدت ال ـل ـج ـنــة اج ـت ـمــاع ـهــا
بـ ـت ــار ي ــخ  2019/4/23ل ـت ـحــد يــد

آلـ ـي ــة ع ـم ـل ـهــا ،ح ـض ــر االج ـت ـم ــاع
بدعوة منها نائب رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
مجلس الــوزراء ،ورئيس الفتوى
وال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع لـ ـسـ ـم ــاع إف ــادتـ ـه ــم
بـ ـخـ ـص ــوص ض ـ ــواب ـ ــط وقـ ــواعـ ــد
القبول بإدارة الفتوى والتشريع.
وانـتـقـلــت الـلـجـنــة لـمـقــر إدارة
الفتوى والتشريع لفحص كافة
األوراق والـمـسـتـنــدات المتعلقة
ب ـم ــوض ــوع ال ـت ـح ـق ـيــق وذل ـ ــك في
يوم االثنين الموافق ،2019/4/29
واط ـل ـع ــت ع ـلــى عـ ــدد م ــن مـلـفــات
الـمـتـقــدمـيــن ال ـتــي ت ـح ـتــوي على
ورقــة اجابة االختبار التحريري
واس ـ ـت ـ ـم ـ ــارة ت ـق ـي ـي ــم ال ـم ـق ــاب ـل ــة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ل ـل ـم ـت ـق ــدم وورق ـ ـ ــة
معلومات شخصية عنه.
ك ـ ـمـ ــا ق ـ ــام ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ـع ـقــد
لـ ـق ــاء مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـت ـقــدم ـيــن
لشغل الوظيفة ولــم يتم قبولهم
واستمعت اللجنة إلفاداتهم ،وذلك
في يوم األحد الموافق .2019/5/26
وأكــدت النتائج التي خلصت
إلـيـهــا الـلـجـنــة أن ــه بـعــد اجـتـمــاع
اللجنة مع ممثلي الجهة االدارية
واالستماع إلفادتهم واإلجراءات
الـتــي تــم اتـخــاذهــا مــن قبل إدارة
الـ ـفـ ـت ــوى والـ ـتـ ـش ــري ــع مـ ــن حـيــث
الـ ـمـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ـي ــن ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن
لشغل وظيفة محام (ب) باإلدارة
والـمـعـلــن عـنـهــا ي ــوم ،2018/3/8
تبين للجنة أنه لم يسمح بدخول
المقابلة الشخصية من لم يحصل
على درجــة النجاح في االختبار
التحريري.

آلية التعيين
ورأت اللجنة من خالل عملها
أن هناك عــدة مثالب شابت آلية
ال ـت ـع ـي ـيــن ف ــي الــوظ ـي ـفــة الـمـعـلــن
عنها ،ومنها التأخير فــي شغل
الوظيفة ،إذ ثبت أن هـنــاك فترة
زم ـن ـيــة طــوي ـلــة ب ـيــن اإلع ـ ــان عن

ا لـتـقــدم لشغل الوظيفة ونتيجة
ال ـق ـبــول فـيـهــا ،إذ ك ــان فـتــح بــاب
الـتـقــدم لـشـغــل الــوظـيـفــة بـتــاريــخ
 2018/3/8وإعالن النتائج بتاريخ
.2019/4/11
وأكدت اللجنة غياب الشفافية
إذ ل ــو ح ــظ أن ع ـ ــدم قـ ـي ــام إدارة
الفتوى والتشريع بــاإلعــان عن
أسماء المقبولين من المتقدمين
لــوظـيـفــة م ـحــام (ب) قــد أدى إلــى
تذمر كبير بين المتقدمين وذلك
لغياب مبدأ الشفافية وقــد عزت
اإلدارة ذلك إلى مبدأ الخصوصية،
وتـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة بـ ـ ـ ــأن مـ ـ ــن حــق
الـمــرفــوضـيــن أن ي ـعــرفــوا م ــن تم
ق ـبــولــه ل ـش ـغــل الــوظ ـي ـفــة وسـبــب
ذلــك أنــه فــي حــال إذا مــا تبين أن
من تم قبوله كان أكثر كفاءة فإن
ذلك يخفف من استيائهم ويبعث
على الطمأنينة ويؤدي لالعتقاد
بصحة ما تم من إجراءات القبول،
وأم ــا إن تـبـيــن خ ــاف ذل ــك فلهم
ال ـحــق فــي الـتـظـلــم وال ـل ـجــوء إلــى
القضاء لعرض أمرهم عليهً .
وتـبـيــن للجنة أن هـنــاك خلال
فــي مـعــايـيــر الـمـفــاضـلــة مــن عــدة
أوج ـ ــه م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى (ال ـم ـفــاض ـلــة
ب ـي ــن الـ ـج ــامـ ـع ــات) إذ ال تــوجــد
أفضلية للجامعات التي تخرج
منها المتقدمون لشغل الوظيفة
بــل ت ـســاوت عـنــد الـتـقــديــم جميع
ً
الجامعات فلم تضع اللجنة نقاطا
ت ــرف ــع درجـ ــة ن ـج ــاح الـمـتـقــدمـيــن
خريجي الجامعات المتميزة أو
تحديد الجامعات ذات المستوى
العالي حسب المعايير العلمية.
وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى (ال ـم ـفــاض ـلــة
في المعدل) فقد تم قبول جميع
الـحــاصـلـيــن عـلــى تـقــديــر مـمـتــاز،
تـب ـيــن وج ـ ــود خ ـلــل ف ــي ال ـقــاعــدة
التنظيمية التي وضعتها اللجنة
ل ـع ـن ـص ــر ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة ال ـج ــام ـع ـيــة
أدى إلــى قبول أصـحــاب معدالت
ً
منخفضة جدا ًواستبعاد معدالت

ً
المناور 1286 :متقدما انطبقت
عليهم الشروط نجح منهم 899

أف ــاد الـمـسـتـشــار عـلــي ال ـم ـنــاور ب ــأن عــدد
مــن انطبقت عليهم شــروط ا لـقـبــول حوالي
ً
 1286م ـت ـق ــد م ــا وأن م ــن ا جـ ـت ــاز اال خ ـت ـب ــار
التحريري قــرا بــة  899مــن المتقدمين ،وتم
إ جــراء اال خـتـبــار فــي معهد القضاء بتاريخ
 ،2/6/2018و ت ــم ف ـتــح ب ــاب ا لـتـظـلـمــات لمن
لــم يجتز اال خـتـبــار ممن حصل على تقدير
ً
م ـم ـتــاز وج ـيــد جـ ــدا ،و ق ــا م ــت ادارة ا لـفـتــوى
والتشريع بنظر التظلمات التي قدمت إليها
ً
وتم رفضها جميعا  ،وكانت طريقة فحص
التظلم هو النظر في ورقة االختبار والكشف
المرفق والتأكد من أن الدرجة أقل من عشر
من عشرين.
كـمــا أف ــاد بــأن االخـتـبــار كــان فــي متناول
ً
ا لـجـمـيــع ،و مــو ضــو ع ـيــا  ،وأن األ سـئـلــة منها
اختيار صــح أو خطأ ومنها اختر االجابة
الـصـحـيـحــة مــن بـيــن ع ــدة إجــابــات ول ــم يتم

وض ــع أي س ــؤال مـقــالــي كــي ال تـكــون هـنــاك
سلطة تقديرية للمصحح وقد كان االختبار
مــن نـمــوذجـيــن وك ــان فــي مـسـتــوى الـمــرشــح
المتوسط.
وبـخـصــوص ال ـشــرط الـثــامــن فــي اإلع ــان
عن الوظائف ال يوجد متقدم قد هالف هذا
الشرط ألن اإلدارة قامت بطلب شهادة من
ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات ب ـشــأن مــدد
الخدمة وأال يكون قد سبق للمتقدم العمل
في الحكومة وأن تكون الشهادة الحقة على
ال‘عالن.
ك ـم ــا أفـ ـ ــاد ب ـ ــأن م ـت ــوس ــط م ـ ــدة ال ـم ـقــاب ـلــة
الشخصية من عشر إلى خمس عشر دقيقة.
وذكر أن من حصل على  70درجة من 100
فـمــا فــوق قــد تــم قـبــولــه بــاعـتـبــار أن  70هي
درج ــة ال ـن ـجــاح ون ـفــى وج ــود مـقـبــولـيــن من
جامعات غير معترف بها.

أف ــاد نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح بأن اإلدارة (الفتوى والتشريع)
ستتعاون مــع اللجنة ،وإن كــانــت هـنــاك أسـمــاء قــد سقطت
ً
سهوا في التعيين فستقوم اإلدارة بإنصافها ،موضحا أنه تم
فتح باب التظلمات لهؤالء ،ولعل من سقط اسمه كان بسبب
ضغط العمل أو خالفه.
كما أفاد بوجود متقدمين أقارب لنواب من الدرجة األولى
لم يتم قبولهم ومتقدمين لهم صلة قرابة مع وزراء من الدرجة
ً
الثانية لم يتم قبولهم أيضا.
ً
عالية جــدا ،وتلك القاعدة هي أن
ي ـح ـصــل ص ــاح ــب ت ـقــديــر مـمـتــاز
على درج ــة  20مــن  20وصاحب
ً
تـقــديــر جـيــد ج ــدا عـلــى درج ــة 18
من  20وصاحب تقدير جيد على
درجــة  15من  20وتولد عن هذه
القاعدة ما يلي:
ع ــدم وجـ ــود أفـضـلـيــة حقيقة
ل ـل ـحــاص ـل ـيــن ع ـل ــى مـ ـع ــدل أع ـلــى
داخل التقدير من أصحاب التقدير
الواحد بمعنى أن الحاصل على
معدل  81في المئة يتساوى مع
الحاصل على معدل  89في المئة
ف ـكــل م ـن ـهــم ي ـح ـصــل ع ـلــى درج ــة
 18م ــن  20ف ــي اس ـت ـم ــارة تقييم
المفاضلة.
ومـ ـث ــال آخـ ـ ــر :ال ـح ــاص ــل عـلــى
معدل  71في المئة يتساوى مع
الحاصل مع معدل  79في المئة
ف ـكــل م ـن ـهــم ي ـح ـصــل ع ـلــى درج ــة
 15م ــن  20ف ــي اس ـت ـم ــارة تقييم
المفاضلة.
ووجود فرق ضئيل في توزيع
الدرجات بين التقديرات المختلفة
فصاحب تقدير ممتاز يزيد على
ً
صاحب تقدير جيد جدا بدرجتين
فقط ،ويزيد على صاحب تقدير
جيد بخمس درجــات فقط ،كذلك
ً
صــاحــب تـقــديــر جـيــد جـ ــدا يــزيــد
على صاحب تقدير جيد بثالث
درج ـ ـ ــات فـ ـق ــط ،وم ـع ـن ــى ذلـ ــك أن
صـ ــاحـ ــب م ـ ـعـ ــدل  89ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
ي ـح ـصــل ع ـلــى درج ـ ــة  18م ــن 20
ب ـي ـن ـمــا ي ـح ـصــل ص ــاح ــب م ـعــدل
 70فــي المئة على درج ــة  15من
 20فــي استمارة تقييم المقابلة
الشخصية.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول (ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــاض ـ ـ ـلـ ـ ــة ف ــي
الشهادات العليا) ،أفادت اللجنة
بأنها لم تقم بتفضيل المتقدمين
حاملي شهادات الدراسات العليا
والتي تعكس خبرة علمية أكثر
ل ــدى أص ـحــاب ـهــا ودرج ـ ــة علمية
أعـ ـل ــى م ــن الـ ـشـ ـه ــادة ال ـجــام ـع ـيــة
األولى.
والحظت اللجنة بعد إطالعها
ع ـل ــى ع ـ ــدد مـ ــن أوراق إج ــاب ــات
المتقدمين وم ــا أرسـلـتــه اإلدارة
للجنة من إجــابــات نموذجية أن
نتيجة االختبار التحريري ليس
لها أي قيمة في معايير المفاضلة
بين المتقدمين لشغل الوظيفة
وانها كانت مجرد اجتياز لدخول
المقابلة الشخصية فقط ،مما أدى
إلــى إهــدار الجهد المبذول وذلك
بمساواة صاحب الدرجة العليا
بصاحب الدرجة المتدنية.

ورقة اإلجابة
ك ـ ـمـ ــا الح ـ ـ ـظـ ـ ــت ظ ـ ـ ـهـ ـ ــور اسـ ــم
المتقدم ورقمه المدني على ورقة
اإلجابة أمــام المصحح مما يعد
ً
مخالفا لالسلوب المتبع في نظام
االختبارات وهو السرية من خالل
عدم ظهور بيانات المتقدم على
ورقة اإلجابة ،كما لم تتبع اإلدارة
األساليب الحديثة في التصحيح
مثل التصحيح اآللي.
وتـ ـبـ ـي ــن ل ـل ـج ـن ــة وج ـ ـ ــود ع ــدد
مــن الـمــاحـظــات فــي (الـمـقــابــات
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة) مـ ـقـ ـسـ ـم ــة ح ـســب

الـعـنــاصــر ال ـ ــواردة فــي اسـتـمــارة
ال ـت ـق ـي ـي ــم الـ ـمـ ـع ــدة مـ ــن اإلدارة،
إذ أفـ ـ ـ ــادت ال ـج ـه ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة فــي
ردهـ ــا ال ـمــرســل إل ــى الـلـجـنــة بــأن
نوعية األسئلة التي طرحت في
ال ـم ـق ــاب ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة أس ـئ ـلــة
قــانــونـيــة ول ــم ت ـخــرج ع ــن أسئلة
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار الـ ـتـ ـح ــري ــري ،وع ـل ـيــه
تكون اللجنة قد قامت باختبار
الـمـتـقــدمـيــن م ــرة أخ ــرى فــي ذات
األس ـئ ـل ــة بـشـكــل ش ـف ــوي ،وع ــزت
اإلدارة ذلك إلى أن تكرار االسئلة
فــي المقابلة الشخصية ا لـهــدف
م ـن ــه ال ـت ــأك ــد م ــن اس ـت ـح ـق ــاق مــن
حصل على الدرجة في االختبار
التحريري وتــرى اللجنة أن ذلك
التكرار غير ذي جدوى في التقييم
وأن ــه ك ــان يـتــوجــب إم ــا احتساب
درجة االختبار التحريري ضمن
ع ـن ــاص ــر اسـ ـتـ ـم ــارة ال ـت ـق ـي ـيــم أو
عدم تكرار األسئلة وطرح أسئلة
قانونية جديدة.
ك ـم ــا ت ـب ـي ــن ل ـل ـج ـنــة أن لـجـنــة
(الـمـقــابــات الشخصية) طرحت
أسئلة تتعلق بهذا العنصر على
بـعــض الـمـتـقــدمـيــن دون غيرهم
وث ـب ــت ذل ــك ب ـعــد س ـم ــاع الـلـجـنــة
إلفادات بعض المتقدمين لشغل
ً
الــوظـيـفــة ،وال ـتــي تضمن تــأكـيــدا
على أنه تم طرح أسئلة قانونية
فـ ـق ــط ع ـل ـي ـه ــم أث ـ ـنـ ــاء ال ـم ـق ــاب ـل ــة،
ب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ال ـل ـج ـنــة ل ــم تـتـبــع
ً
ً
أسـلــوبــا واض ـحــا فــي تقييم هــذا
ال ـع ـن ـصــر ،ك ـمــا الح ـظ ــت الـلـجـنــة
عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود م ـت ـخ ـص ـص ـيــن فــي
علم النفس ضمن أعـضــاء لجنة
المقابالت الشخصية.
ً
وأيـضــا تبين للجنة أن لجنة
ال ـم ـق ــاب ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة طــرحــت
أ سـئـلــة تتعلق بعنصر (الثقافة
والمعلومات العامة) على بعض
المتقدمين دون غـيــر هــم ،وثبت
ذلــك بعد سـمــاع اللجنة إلف ــادات
بعض المتقدمين لشغل الوظيفة
ً
التي تضمنت تأكيدا على أنه تم
طرح أسئلة قانونية فقط عليهم
أثناء المقابلة ،بالتالي فإن اللجنة
ً
ً
لم تتبع أسلوبا واضحا في تقييم
هذا العنصر كذلك.
وتـبـيــن لـلـجـنــة اخ ـت ــاف (م ــدة
المقابالت الشخصية) من متقدم
ل ـش ـغ ــل ال ــوظ ـي ـف ــة عـ ــن اآلخ ـ ـ ــر إذ
اسـتـغــرقــت ل ــدى الـبـعــض خمس
دقـ ــائـ ــق وه ـ ــي م ـ ــدة غ ـي ــر كــاف ـيــة
لـتـقـيـيــم الـمـتـقــدم حـســب م ــا ورد
باالستمارة من عناصر في حين
اسـتـغــرقــت ل ــدى الـبـعــض الــىخــر
أكثر من خمس عشرة دقيقة.
وتـ ـبـ ـي ــن ل ـل ـج ـن ــة عـ ـ ــدم وجـ ــود
ضـ ــوابـ ــط واض ـ ـحـ ــة تـ ـب ــرر ق ـبــول
إدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع للعدد
ال ـ ـ ــذي ق ـب ـل ـتــه فـ ــي س ـن ــة م ـح ــددة
أو ل ـخــري ـجــي دف ـع ــة م ـع ـي ـنــة ،إذ
ك ــان يـمـكــن زيـ ــادة ه ــذا ال ـعــدد أو
تخفيضه إذا كــانــت لــدى اإلدارة
ً
ضــوابــط مـحــددة سابقا لإلعداد
ً
التي سيتم قبولها دوريا أو على
فترة من السنوات.

المسعد :غير منطقي عدم اجتياز الحاصلين
على امتياز اختبار القبول
ذكر رئيس إدارة (الفتوى والتشريع) المستشار
ص ــاح الـمـسـعــد أن ــه م ــن غـيــر الـمـنـطـقــي أال يجتاز
ال ـح ــاص ــل ع ـل ــى ت ـق ــدي ــر (مـ ـمـ ـت ــاز) اخ ـت ـب ــار ال ـق ـبــول
التحريري باإلدارة ،إذ تم وضع االختبار التحريري
من جهة إدارة الفتوى والتشريع وأما اإلشراف على
االخـتـبــار وتصحيح اإلجــابــات فقد تــم مــن الـســادة
القضاة من خالل معهد الكويت للدراسات القضائية
والـقــانــونـيــة ،وان ثــاثــة أش ـخــاص فـقــط مــن اإلدارة
اطلعوا على أسئلة االختبار.
وقال المسعد ،إن األسئلة تم وضعها قبل ساعة
من الموعد المحدد لالختبار وتم تسليمها لمدير
المعهد قبل إجراء االختبار بنصف ساعة كما نفى
مستوف الشروط.
قبول اإلدارة ألي متقدم غير
ٍ
وأ ض ــاف أن اللجنة مشكلة منه كرئيس لها مع
عدد من المستشارين وهم وكيل إدارة الفتوى خالد

بـهـبـهــانــي وال ـم ـس ـت ـشــارون ص ــاح الـمــاجــد وأحـمــد
اليعقوب وعلي مناور.
وبخصوص عــدم حـضــوره لبعض االجتماعات
دون بعضها أرجع السبب لكثرة أعماله في مجلس
الوزراء وفي لجان التحقيق.
وأك ـ ــد أن ب ـعــض ال ـمــرش ـح ـيــن اع ـ ـتـ ــذروا ع ــن عــدم
حضور المقابلة لظروف خاصة بهم وقد تم تأجيل
مقابالتهم والبعض اآلخر لم يحضر المقابلة بسبب
قبولهم في وظائف أخرى.
وذكر أنه تم قبول جميع الحاصلين على تقدير
ً
ممتاز ،ومن الحاصلين على تقدير جيد جدا تم قبول
قرابة  50في المئة منهم ،وأما الحاصلون على معدل
(جيد) فقد تم قبول ثلثهم إلى حوالي  100متقدم.
وأوضح أن الوزير لم يتوسط لمصلحة أحد ولم
تقبل أي وساطة من أحــد ،ولــو أن األمــر بيده لقبل

ً
جميع المتقدمين ،الفتا إلى أن نصاب اللجنة كان
ً
ً
مكتمال دائما في اجتماعاتها.
وب ـخ ـص ــوص األس ـئ ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـت ــي تــوجــه
للمتقدمين في المقابالت الشخصية ذكر أنها تتغير
من يوم آلخر لكنها متكررة ،وهذه األسئلة هي ذاتها
الـمــوجــودة فــي االخـتـبــار التحريري والـهــدف منها
الـتــأكــد مــن أن مــن حـصــل عـلــى درج ــة فــي االخـتـبــار
الـتـحــريــري حـقــق ذل ــك بــاسـتـحـقــاق ،فــي حـيــن راعــت
اللجنة االر ت ـبــاك ا ل ــذي يحصل للمتقدمين بسبب
المقابالت الشخصية.
وأ ف ــاد بــأن اللجنة ا لـتــي ستنظر التظلمات هي
ً
ذاتها اللجنة التي أجرت المقابالت ،مشيرا إلى أنه
تم خفض درجة النجاح من  12إلى  10في االختبار
التحريري.

ةديرجلا
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«التربية» تستقبل تظلمات طلبة الثانوية العامة اليوم

في الكنترول مدة  3أيام ...واختبارات الدور الثاني للصف الثاني عشر تبدأ  17الجاري
فهد الرمضان

يبدأ كنترول القسمين العلمي
واألدبي صباح اليوم استقبال
تظلمات طلبة الثانوية العامة
بشأن نتائجهم في االختبارات.

تستقبل وزارة التربية تظلمات
طلبة الصف الثاني عشر (الثانوية
الـ ـع ــام ــة) بـ ـ ــدء ا م ــن صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم،
فــي الـكـنـتــرول الــرئـيـســي للقسمين
العلمي واالدبي والتعليم الديني.
وأك ــدت م ـصــادر تــربــويــة مطلعة
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" أنـ ــه س ـي ـتــم ف ـتــح بــاب
استقبال التظلمات لطلبة الصف
الثاني عشر في المبنى المخصص
لـ ـلـ ـكـ ـنـ ـت ــرول ب ــال ـق ـس ـم ـي ــن ال ـع ـل ـم ــي
واالدبي اعتبارا من  9صباحا حتى
نهاية ا ل ــدوام ،موضحة أن طلبات
التظلمات سيتم استقبالها لمدة 3
أيام متتالية.

وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن تـعـلـيـمــات
صـ ـ ــدرت إل ـ ــى ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة
في الكنترول بضرورة العمل على
استقبال هذه التظلمات وبحث كل
حالة على حدة ،بحيث تتم مراجعة
أوراق االجابة للطالب المتظلم في
المادة المحددة والتدقيق عليها من
حيث عملية تجميع الدرجات ومدى
صحة اإلجابات ،بحيث يتم إعطاء
كل طالب حقه في الدرجات.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه فــي ح ــال ثبت
و جـ ـ ـ ـ ــود أي خ ـ ـطـ ــأ فـ ـ ــي ا حـ ـتـ ـس ــاب
ال ــدرج ــات ي ــرف ــع األمـ ــر إل ــى رئـيــس
الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ،وسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم م ـ ـ ــن خ ــالـ ـه ــا

إدخــال الدرجات الجديدة للطالب،
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاده ـ ــا وإدراجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ض ـمــن
الشهادة الدراسية.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـت ـبــع
اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات واض ـ ـ ـحـ ـ ــة بـ ـخـ ـص ــوص
الـ ـتـ ـظـ ـلـ ـم ــات ،حـ ـي ــث تـ ـت ــم م ــراج ـع ــة
األوراق بشكل دقيق ومن قبل أكثر
مــن شـخــص ،إضــافــة إلــى التواجيه
ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـم ــواد ال ــدراسـ ـي ــة ،فـضــا
عــن مــرا جـعــة نهائية مــن القائمين
على لجان التظلمات ،الفتة إلى أن
نسبة التظلمات التي قبلت الزيادة
ل ــم ت ـت ـعــدى ال ـ ـ ــ 12ف ــي ال ـم ـئــة خــال
السنوات الماضية.

في سياق متصل ،تنطلق صباح
اليوم اختبارات صفوف النقل من
الـصــف الخامس االبـتــدائــي وحتى
الصف الحادي عشر الثانوي ،حيث
يؤدي الطلبة اختباراتهم في الدور
ال ـثــانــي بــال ـمــواد ال ـتــي ل ــم يـحـقـقــوا
درجة النجاح فيها.
وتنطلق اختبارات الدور الثاني
ل ـط ـل ـبــة الـ ـث ــان ــوي ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي 17
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ح ـي ــث س ـ ـيـ ــؤدي ال ـط ـل ـبــة
بالقسم العلمي اختبارهم في مادة
الفيزياء ،بينما يختبر طلبة األدبي
فــي م ــادة الـفـلـسـفــة ،يـلـيـهــا اخـتـبــار
مادة التربية االسالمية للقسمين،

ثـ ـ ــم اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــاء ل ـل ـع ـل ـمــي
والتاريخ لالدبي ،ثم اختبار مادة
اللغة اإلنكليزية للقسمين ،يليها
اختبار الرياضيات للقسم العلمي
واخـ ـتـ ـب ــار مـ ـ ــادة ال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
للقسم األد بــي ،يليها اختبار مادة
ا لـلـغــة ا لـعــر بـيــة للقسمين ،ليختتم
طلبة العلمي باختبار مادة اإلحياء
الثالثاء  25الجاري ،ويليهم طلبة
األدبـ ـ ــي ب ــاخ ـت ـب ــار م ـ ــادة اإلح ـص ــاء
األربعاء  26الجاري ،ليسدل الستار
ع ـل ــى اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـ ـعـ ــام الـ ــدراسـ ــي
.2019-2018

محمد عباس :وضوح الهدف أهم أسباب التفوق علي النصار :تفوقي ثمرة دعم
الوالدين وتشجيعهما

قــال الطالب محمد محمود
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــد عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ب ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة
المباركية بالفروانية (القسم
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي) ،وال ـ ـحـ ــاصـ ــل ع ـلــى
ن ـس ـبــة  99.65فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،إن
الـنـجــاح والـتـفــوق فــي متناول
الجميع" ،لكن على الطالب أن
يـكــون لــه هــدف واض ــح يسعى
إل ــى تـحـقـيـقــه ،وم ــن ث ــم يــأخــذ
باألسباب ،ويبذل ما في وسعه
للوصول إلى هذا الهدف".
وأضاف :بفضل الله تعالى،
ثــم والـ ــدي الـلــذيــن ب ــذال كــل ما
فــي وسـعـهـمــا مــن أج ــل توفير
الـجــو الـمـنــاســب الـمـعـيــن على
الـمــذاكــرة ،حققت هــذا التفوق،

وال يفوتني أن أوجه الشكر الى
ادارة المدرسة وأساتذتي على
مــا قــامــوا بــه تـجــاهــي ،فكانوا
آباء لنا قبل أن يكونوا معلمين،
وقـ ــد أعـ ـط ــوا ال ـك ـث ـيــر ب ـس ـخــاء،
فكانوا نعم المعين ،فبارك الله
ف ـي ـهــم جـمـيـعــا وج ــزاه ــم خير
ال ـج ــزاء ،وجـعـلـنــي عـنــد حسن
ظنهم بي.
وعن االختبارات ،أكد محمد
أنها كانت مناسبة ومتوقعة
أح ـيــانــا ،ول ــم ت ـكــن تـعـجـيــزيــة،
وأن ـ ــه ي ـن ــوي دراسـ ـ ــة ال ـط ــب او
الهندسة.
وأيــد محمد مطالب أولياء
األمـ ــور الـمـصــريـيــن المتمثلة

في إلغاء النسبة المرنة ،وفتح
التقديم في التنسيق الحكومي
أم ـ ــام أب ـنــائ ـهــم كــزمــائ ـهــم من
داخ ـ ـ ـ ــل م ـ ـصـ ــر ،واالسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد
التام لدفع مصروفات معقولة
وفـ ــي مـ ـق ــدور ال ـج ـم ـيــع ،س ــواء
اس ـت ـمــر خ ـ ــارج م ـصــر أو عــاد
ال ــى الــوطــن عـلــى «تــرمـيــن» في
الكلية المرشح لها ،فضال عن
السماح بالتقديم في التنسيق
الحكومي بصورة طبق األصل،
ل ـح ـي ــن ت ـح ــدي ــد الـ ـم ــوق ــف مــن
الـتــرشـيــح ،والتعهد بإحضار
ال ـش ـه ــادة األص ـل ـي ــة ف ــي حــالــة
القبول بالجامعة الحكومية.

محمد عباس

أ ك ــد ا ل ـطــا لــب عـلــي سمير
النصار بمدرسة النور (من
م ــدارس التربية ا لـخــا صــة)،
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى نـ ـسـ ـب ــة
 95.67علمي في اختبارات
ا لـ ـث ــا ن ــو ي ــة ا لـ ـع ــا م ــة ،أن مــن
أس ـ ـبـ ــاب الـ ـتـ ـف ــوق م ــراج ـع ــة
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس أول ف ـ ـ ـ ــأوال م ــع
وال ـ ــدت ـ ــه ،والـ ـت ــركـ ـي ــز أثـ ـن ــاء
الحصص الدراسية ،ويشير
إل ــى أن مــن عــوامــل الـنـجــاح
دع ـ ـ ـ ــم وت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع والـ ـ ــديـ ـ ــه
ال ـل ــذي ــن كـ ــان ل ـه ـمــا ال ـف ـضــل

بـتـفــوقــه ،حـيــث وف ــرا لــه كل
سبل الراحة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــار أنـ ــه
يرغب في استكمال دراسته
ب ـك ـل ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق ب ـجــام ـعــة
الـ ـك ــوي ــت ،وم ـ ــن ط ـمــوحــاتــه
الـمـسـتـقـبـلـيــة دخـ ــول مـهـنــة
ال ـم ـحــامــاة ،وي ـه ــدي تـفــوقــه
إل ـ ــى بـ ـل ــده الـ ـك ــوي ــت ،وإلـ ــى
س ـم ــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صباح األ حـمــد قائد العمل
اإلنساني ،وإلى أسرته.

علي النصار

محليات

سلة أخبار
«زكاة سلوى» :تفاعل
المحسنين فاق التوقعات
قدم رئيس لجنة زكاة
سلوى ،التابعة لجمعية
النجاة الخيرية الشيخ بدر
العقيل ،خالص التهنئة إلى
القيادة السياسية بمناسبة
عيد الفطر .وقال العقيل ،في
تصريح له" ،لمسنا من أهل
الكويت والجاليات الوافدة
خالل شهر رمضان المبارك
ً
تفاعال فاق التوقعات أثمر
تنفيذ الكثير من المشاريع
الخيرية التي يحتاج إليها
المسلمون داخل الكويت
وخارجها.

«زكاة العثمان» تبارك
بعيد الفطر
تقدم المدير العام للجنة
زكاة العثمان ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية
أحمد الكندري ،بالتهاني
والتبريكات ألهل الكويت
خاصة وعموم المسلمين
بحلول عيد الفطر المبارك.
وثمن الكندري جهود
وتعاون أهل الخير مع
األنشطة والمشاريع
المباركة التي طرحتها
اللجنة خالل الشهر الفضيل
من بناء مساجد ،ووالئم
إفطار صائم ،وحفر آبار،
وكفالة أيتام ،ودعم طالب
العلم ،ومساعدة األسر
الفقيرة.

6
محليات
قهرمان لـ ةديرجلا :.الكويت تحت قيادة األمير لها تأثير
كبير وفاعل في السياسة اإلقليمية والدولية
ةديرجلا

•
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وصف العالقات السياسية بين أذربيجان والكويت بالنشيطة والممتازة
أكد سفير أذربيجان بالكويت إليخان قهرمان أن الكويت دولة فاعلة في منطقة الشرق األوسط،
وهي تحت قيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لها تأثير كبير وفاعل على السياسة
اإلقليمية والدولية.
وكشف قهرمان ،في حوار مع «الجريدة» ،عن توقيع  12اتفاقية مع الكويت قريبا ،في الكثير من
المجاالت ،مضيفا أن هذه االتفاقيات من شأنها توسيع التعاون المثمر في المجاالت التجارية
واالستثمارية والسياحية بين بالده والكويت.
وأشار إلى أنه رغم بعض التقدم الذي أحرز على صعيد توطيد العالقات االقتصادية والتجارية
عادل سامي

نعتزم توقيع
 12اتفاقية بين
ً
بلدينا قريبا
في مجاالت
مختلفة
لتوسيع
التعاون

 29ألف سائح
كويتي زاروا
بالدنا العام
الماضي

● احتفلتم الشهر الماضي بالعيد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـ ـبـ ــادكـ ــم فـ ـكـ ـي ــف ت ـص ـف ــون
العالقات بين الكويت وأذربيجان؟
 بداية ،أود تأكيد أن العام الجارييشهد االحتفال بالذكرى ال ــ 25إلقامة
ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة بـيــن الـكــويــت
وأذربيجان ،فمنذ عام  1994والتعاون
الثنائي بين البلدين يسير على الوجه
األكمل بين حكومتي البلدين.
وفي هذا المقام أود أن أشيد بمزيد
مــن الـفـخــر واالرت ـي ــاح للمستوى الــذي
وص ـلــت إل ـيــه ال ـعــاقــات األذربـيـجــانـيــة
الكويتية على مختلف الصعد ،بفضل
جهود قيادتي البلدين التي ساهمت
بـ ــدور ف ــاع ــل ف ــي ج ـعــل ه ــذه ال ـعــاقــات
تشهد تحوال نوعيا كبيرا وتأخذ طابعا
أخ ــوي ــا م ـم ـيــزا ع ـلــى مـخـتـلــف الـصـعــد
والمجاالت.
وت ـس ـع ــى أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان إلـ ـ ــى ت ـطــويــر
وتفعيل العالقات الثنائية مع الكويت
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف الـ ـصـ ـع ــد ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة وغ ـي ــره ــا،
ووصـ ـل ــت الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن أذربـ ـيـ ـج ــان
وال ـك ــوي ــت إل ــى مــرح ـلــة ال ـص ــداق ــة ،فقد
حصلت أذربيجان على استقاللها بعد
انهيار االتحاد السوفياتي عام ،1991
وكــانــت الـكــويــت مــن أوائ ــل ال ــدول التي
اعترفت باستقالل أذربيجان.
وب ـ ـعـ ــد ذل ـ ــك ت ـ ــم ت ــأسـ ـي ــس ع ــاق ــات
دبلوماسية بين البلدين وافتتاح سفارة
أذربيجان في الكويت عام  ،2004وفي
ع ــام  2006تــم افـتـتــاح س ـفــارة الـكــويــت
في أذربيجان ،ومنذ تأسيس العالقات

بين الكويت وأذربيجان ،فإن الجانبين غير راضيين عن مستوى تلك العالقات ويطمحان للمزيد.
وأكد أن الجانب األذري يرغب في مضاعفة أرقام التبادل التجاري واالستثماري مع الكويت،
والتي هي اآلن ليست بمستوى الطموح إطالقا.
وأعلن أن العام الجاري يشهد االحتفال بالذكرى الـ 25إلقامة العالقات
الدبلوماسية بين الكويت وأذربيجان ،مشددا على أنه منذ عام  1994والتعاون
الثنائي بين حكومتي البلدين يسير على الوجه األكمل ،وأكد أن بالده تسعى إلى
تطوير وتفعيل العالقات الثنائية مع الكويت على مختلف الصعد ،وفيما يلي التفاصيل:

ك ــان ه ـنــاك ت ـب ــادل ل ـل ــزي ــارات الــرسـمـيــة
بين البلدين.
والـحـقـيـقــة ان ال ـكــويــت لـعـبــت دورا
هاما جدا في دعم الشعب األذربيجاني
في قضية «قارباخ» ،التي تم احتاللها
مــن قـبــل أرمـيـنـيــا ،وم ــا نـجــم عـنـهــا من
تشريد مــا يــز يــد على مليون شخص،
حـيــث أصـبـحــوا الجـئـيــن مـشــرديــن من
موطنهم األصلي.
كما قدمت الكويت دعما غير محدود
مــن الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة واإلغــاثـيــة
لـمــايـيــن ال ـم ـشــرديــن ،إضــافــة إل ــى ذلــك
ســانــدت حـكــومــة الـكــويــت كــل ال ـقــرارات
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ال ـه ـي ـئــات وال ـم ـن ـظ ـمــات
الدولية التي تدين االعـتــداء األرميني
على جمهورية أذربيجان.

دور الوساطة
● كيف تــرون دور «الــوســاطــة» الذي
تلعبه الكويت فــي القضايا اإلقليمية
والدولية؟
 ال ـكــويــت دولـ ــة فــاع ـلــة ف ــي منطقةالشرق األوسط ،وصاحب السمو األمير
الشيخ صباح األحمد له دور تاريخي
في العالم العربي واإلسالمي ،فالكويت
تلعب دورا كبيرا في مختلف القضايا
العربية واألحداث في المنطقة.
كما أن الكويت وتحت قيادة صاحب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد لها
تــأثـيــر كبير عـلــى الـسـيــاســة اإلقليمية
والدولية ،فالكويت تأثيرها كبير وفاعل
في السياسة اإلقليمية والدولية ،وهي

دائما تلعب دور الوسيط لحل النزاعات
بين ال ــدول ومــن بينها دور الوساطة
الذي تقوم به لحل األزمة الخليجية ،كما
تحتضن المؤتمرات اإلقليمية والدولية
لمساعدة الالجئين والنازحين.
والكويت تلعب دورا إنسانيا وإغاثيا
يشهد لــه الـقــاصــي والــدانــي فــي جميع
بقاع العالم ،وأنتهز هذه الفرصة ومن
خــال «الجريدة» ألقــدم شكري العميق
لـلـكــويــت ع ـلــى ج ـهــودهــا الـحـثـيـثــة في
دع ـ ــم ومـ ـس ــان ــدة ب ــادن ــا ف ــي مـخـتـلــف
ال ـق ـضــايــا ،وأود أن أع ــرب ع ــن خــالــص
الشكر واالمتنان للكويت على دعمها
لموقف أذربيجان العادل فيما يتعلق
بــالـصــراع األرمـيـنــي األذرب ـي ـجــانــي في
إقليم «ناغورنو كاراباخ».
● تـتـمـتــع ب ــادك ــم ب ـج ـمــال طبيعي
ومناخ فريد يسهم في جذب السائحين
إليها ،فكم عدد السياح الكويتيين إلى
بالدكم العام الماضي؟
 استقبلت بالدنا نحو  29ألف سائحكويتي خــال عــام  ،2018بخالف آالف
السياح مــن المقيمين فــي الكويت من
جنسيات أخرى.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع تـ ـمـ ـت ــاز أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان
بطبيعتها ا لــرا ئ ـعــة و ت ـنــوع مناطقها
اإلقليمية المناخية ،حيث يــو جــد بها
 9مناطق مناخية إقليمية من بين 13
منطقة بالعالم.
وتـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة أحـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
األســاسـيــة فــي الــدخــل الـقــومــي لبالدنا
ال ـت ــي تـتـمـتــع ب ـج ـمــال وس ـح ــر خ ــاص،
كـمــا أن أذرب ـي ـجــان قــريـبــة مــن الـكــويــت،

فالمسافة بالطيران ال تتعدى الساعتين،
ون ـ ــرح ـ ــب بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــاح م ـ ــن ك ـ ــل مـ ـك ــان
وخصوصا من الكويت.
● ومـ ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات الـ ـت ــي
تقدمونها للسائح الكويتي؟
 يحصل الكويتيون على تأشيرةالدخول إلى أذربيجان فور وصولهم إلى
المطار ،إضافة إلى إمكانية حصولهم
ع ـلــى ال ـتــأش ـيــرة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ك ـمــا أن
«الـبــدون» ممن يحملون ج ــوازات مــادة
 17يـعــامـلــون مـعــامـلــة الـكــويـتـيـيــن في
الحصول على الفيزا من المطار.

اتفاقيات
● مــا أبــرز االتفاقيات الموقعة بين
البلدين؟
 ت ــم تــوق ـيــع ال ـعــديــد م ــن اتـفــاقـيــاتالتعاون بين البلدين في عدة مجاالت،
فحتى اآلن تم توقيع  19اتفاقية ،بينها
اتفاقية تـجــار يــة بين حكومة البلدين
واتفاقية التعاون في مجال السياحة
واتـفــاقـيــة الـتـعــاون فــي مـجــال الشباب
وال ــري ــاض ــة وات ـف ــاق ـي ــة حـ ــول ال ـت ـعــاون
االق ـت ـص ــادي وال ـت ـق ـنــي وات ـفــاق ـيــة بين
ال ـح ـكــوم ـت ـيــن حـ ــول االتـ ـص ــال ال ـج ــوي
وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر مــن االت ـفــاق ـيــات الـتــي
شملت العديد من المجاالت السياسية
والثقافية واالقتصادية.
وتــم توقيع  8اتفاقيات أثناء زيــارة
ال ــرئ ـي ــس األذرب ـي ـج ــان ــي ل ـل ـكــويــت قبل
س ـن ــوات ،وه ـن ــاك  12ات ـفــاق ـيــة مرتقبة
و مــز مــع توقيعها قريبا بين البلدين،

فــي الكثير مــن الـمـجــاالت ،وأود تأكيد
أن االت ـفــاق ـيــات الـمــوقـعــة بـيــن البلدين
مــن شأنها أن تــوســع الـتـعــاون المثمر
في المجاالت التجارية واالستثمارية
والسياحية.
● رغم مرور ربع قرن على العالقات
ب ـيــن ال ـك ــوي ــت وأذربـ ـيـ ـج ــان فـ ــإن حجم
التبادل التجاري بين البلدين ضعيف
ج ـ ــدا ف ـم ــا األسـ ـ ـب ـ ــاب؟ وه ـ ــل هـ ـن ــاك مــن
إجـ ـ ــراءات لـلـعـمــل عـلــى زيـ ــادة الـتـبــادل
التجاري بين البلدين؟
 أود أن أ ش ـ ـيـ ــر إ ل ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـحـ ــوارال ـس ـي ــاس ــي ال ـن ـش ـيــط ب ـي ــن أذرب ـي ـج ــان
وال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى جـ ـي ــد ج ـ ــدا،
ونرغب في االرتقاء بمستوى التعاون
االقـتـصــادي الــى األعـلــى أيـضــا ،وحجم
ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ال ـم ـش ـت ــرك ــة والـ ـنـ ـش ــاط ال ـم ـش ـت ــرك فــي
ال ـم ـجــاالت األخ ـ ــرى لـهــا أهـمـيــة كـبـيــرة
لمنافع شعوبنا.
ورغم بعض التقدم الذي أحرز على
صعيد توطيد ا لـعــا قــات االقتصادية
والتجارية بين الكويت وأذربيجان فإن
الجانبين غير راضيين عن مستوى تلك
العالقات ويطمحان للمزيد.
وال ـجــانــب األذرب ـي ـجــانــي يــرغــب في
م ـض ــاع ـف ــة أرق ـ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــاري
واالسـتـثـمــاري مــع الـكــويــت ،والـتــي هي
اآلن ليست بمستوى الطموح إطالقا،
وهناك فرص محتملة لتنمية العالقات
االقتصادية والتجارية ألذربيجان مع
الكويت.
كما أنــه مــن الـضــروري جــدا توسيع

التعاون االقـتـصــادي مــع الكويت التي
لــديـهــا ام ـكــانــات اسـتـثـمــاريــة ضخمة،
وجمهورية أذربيجان التي تشهد فترة
من النمو االقتصادي السريع ،وتصدير
الـ ـسـ ـل ــع االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة ال ـم ـن ـت ـج ــة فــي
أذربيجان إلى الكويت ،ومن الضروري
أيـ ـض ــا وض ـ ــع م ـق ـت ــرح ــات وت ــوص ـي ــات
ذات صـلــة ح ــول آف ــاق تنمية الـتـعــاون
االقتصادي والتجاري بين البلدين.
● تـتـمـتــع أذرب ـي ـج ــان ب ـق ـطــاع طبي
متطور ،ومثال على ذلك معهد التأهيل
ال ــري ــاض ــي ،ف ـهــل نـ ــرى ف ــي الـمـسـتـقـبــل
تعاونا طبيا بين الكويت وأذربيجان؟
 نعم ،وكما ذكرت هناك العديد منالمراكز الطبية عالية الجودة في بلدنا،
مثل المعهد الوطني األذربيجاني للطب
الــريــاضــي وإعـ ـ ــادة ال ـتــأه ـيــل ،وأود أن
أشير إلى أن إقامة تعاون بين الكويت
وأذربـ ـيـ ـج ــان ف ــي م ـج ــال ال ـط ــب يـمـكــن
أن يــؤثــر إي ـجــاب ـيــا ع ـلــى ســرعــة تـطــور
العالقات بين البلدين الصديقين.
ونعتبر أنه من المهم توقيع اتفاقية
في مجال التعليم بين البلدين ،لجذب
الـطــاب الكويتيين واألذربـيـجــانـيـيــن،
وفي الوقت الحالي يمنع عدم االعتراف
الـمـتـبــادل بــالــدبـلــومــات تــدفــق الـطــاب
إلى بلدنا ،وأرى أن الظروف جيدة جدا
ألطبائنا والعاملين الطبيين اآلخرين
للعمل في الكويت.

النهام تفقد «حماية المنشآت النفطية»
دعا إلى سرعة معالجة أي ثغرات أمنية
ق ــام وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
ال ـف ــري ــق عـ ـص ــام ال ـن ـه ــام أم ــس
األول ،ي ــرا فـ ـق ــه و ك ـ ـيـ ــل وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـم ـس ــاع ــد ل ـش ــؤون
المرور والعمليات اللواء جمال
الصايغ ،والمدير العام لإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرق ــاب ــة وال ـت ـف ـت ـيــش
اللواء محمد العنزي ،والمدير
العام لــإدارة العامة المركزية
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـق ـي ــد ع ـبــدال ـلــه
العتيقي ،بجولة تفقدية شملت
قسم حماية المنطقة الجنوبية
والــوس ـطــى وجـمـيــع الـبــوابــات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـم ــؤدي ــة لـلـمـنـشــآت
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ،كـ ـم ــا شـ ــاهـ ــد آل ـي ــة
األداء بميناء عبدالله وميناء
الشعيبة وميناء األحمدي.
ونقل النهام تحيات وتهنئة
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـع ـل ـيــا
ونــائــب رئيس مجلس ال ــوزراء
ووزي ــر الداخلية الشيخ خالد
الجراح بمناسبة العيد ،مثمنا
جـ ـه ــوده ــم وتـ ــواجـ ــدهـ ــم عـلــى
رأس عملهم بعيدا عن ذويهم،
حيث تفقد سير العمل ،وشاهد
آلية األداء ،مشددا على سرعة

ً
النهام متفقدا البوابات األمنية بالمنشآت النفطية
معالجة أي ثـغــرات أمنية مما
ي ـســاعــد ع ـلــى ع ـكــس ال ـص ــورة
اإليجابية للعمل األمني.
وشد الفريق النهام على يد
رجال المنشأة النفطية متابعة
االجراءات األمنية.

من جانبهم ،أعرب العاملون
ع ــن تـقــديــرهــم وش ـكــرهــم لـهــذه
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــد حـ ــافـ ــزا
ل ـهــم ل ـب ــذل ال ـمــزيــد م ــن الـجـهــد
والعطاء.

الحرس الوطني عايد المسنين واأليتام

«النجاة» وزعت كسوة
ً
العيد على  220يتيما

وزعـ ـ ـ ــت ج ـم ـع ـي ــة ال ـن ـج ــاة
الـخـيــريــة ك ـســوة الـعـيــد على
 220ي ـت ـي ـمــا وي ـت ـي ـمــة داخ ــل
ً
الـكــويــت ،حــرصــا مـنـهــا على
إدخال السعادة والسرور على
هذه الشريحة ،إذ أقيم الحفل
ف ــي م ـقــر لـجـنــة زكـ ــاة سـلــوى
ب ـم ـن ـط ـق ــة س ـ ـلـ ــوى ب ـح ـضــور
أمهات األيتام.
وفي هذا الصدد ،قال مدير
إدارت ــي األيـتــام والمساعدات
بالجمعية محمد الخالدي "ال
يقتصر دور النجاة الخيرية
ال ــرائ ــد ،ال ــذي تـقــوم بــه حيال
ملف األيـتــام بتوزيع الكفالة
ال ـم ــال ـي ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل ت ـحــرص
على توجيه كل أوجه الرعاية
وااله ـ ـت ـ ـمـ ــام لـ ـه ــم ،مـ ــن خ ــال
االهتمام بالتعليم والصحة
والـتــربـيــة والـجــانــب النفسي
واالجتماعي ،ألن اليتيم طفل،
ويـ ـحـ ـت ــاج ب ـج ــان ــب ال ــرع ــاي ــة
المادية الرعاية االجتماعية
والنفسية".

«أمنية» :حمالتنا حققت
أهدافها البيئية

وفد «الحرس» خالل زيارة المسنين
زار مـعــاون الـشــؤون المالية وإدارة الـمــوارد
في الحرس الوطني ،العميد رياض طواري ،دار
رعاية المسنين ،ودار رعاية األيتام التابعتين
لوزارة الشؤون االجتماعية ،لمعايدة المسنين
واأليتام ،وتوزيع العيادي عليهم ،لمشاركتهم
فرحة العيد.
ونقل العميد ط ــواري تهنئة رئيس الحرس
الوطني سمو الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس
الحرس الشيخ مشعل األحمد ،والوكيل الفريق
الركن هاشم الرفاعي ،وجميع منتسبي الحرس
إلى نزالء الدارين بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وتأتي هذه الزيارة انطالقا من أهداف الوثيقة

االستراتيجية للحرس « 2020األمن أوال» ،التي
تولي الجانب المجتمعي اهتماما كبيرا.
ورافق العميد طواري في الجولة رئيس فرع
الـعــاقــات الـعــامــة بـمــديــريــة الـتــوجـيــه المعنوي
العقيد دكتور جدعان جدعان ،وعدد من ضباط
الحرس الوطني.
وفي ذات اإلطار ،قام ضباط العالقات العامة
بمديرية التوجيه المعنوي ،وضـبــاط مــن فرع
الخدمات االقتصادية التابع لمعاون الشؤون
المالية وإدارة الموارد بزيارة ومعايدة النزالء في
مستشفى البنك الوطني ،ودار رعاية المعاقين،
إلدخال البهجة عليهم بمناسبة العيد.

أكد القائمون على مشروع
"أمنية" أن الحمالت البيئية
وال ـ ـت ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ج ــرت
فـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان ،حـقـقــت
أهــداف ـهــا الــوطـنـيــة والبيئية
واالجـتـمــاعـيــة ،حيث حظيت
بمواكبة وتفاعل جماهيري
غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوق .وف ـ ـ ـ ــي هـ ــذا
الجانب ،قالت سناء الغمالس
مؤسسة المشروع والرئيسة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،إن "ح ـم ــات ـن ــا
البيئية كان هدفها الحد من
ال ـن ـفــايــات الـبــاسـتـيـكـيــة في
البالد ،والمحافظة على البيئة
من مخاطر التلوث ،وترسيخ
إعادة التدوير في المجتمع".
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بدء استقبال طلبات بعثات «التعليم العالي» اليوم
اشترطت الحصول على اختبار األيلتز بدرجة  5أو اختبار التوفل بدرجة  45خالل عام
حمد العبدلي

اعلنت وزارة التعليم العالي
انطالق خطة البعثات
الخارجية والداخلية لعدد من
دول االبتعاث والجامعات
الخاصة داخل الكويت خالل
الفترة من  20-9الجاري عبر
الموقع الرسمي للوزارة.

ت ـب ــدأ وزارة الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ومـجـلــس
ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة بــاس ـت ـق ـبــال طـلـبــات
الـمـتـقــدمـيــن فــي خـطــة الـبـعـثــات الـخــارجـيــة
والــداخ ـل ـيــة لـلـعــام الـجــامـعــي 2020 /2019
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن الـ ـي ــوم وحـ ـت ــى ال ـخ ـم ـيــس 20
الجاري ،وتضمنت خطة البعثات الخارجية
 10دول ،ه ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وك ـن ــدا
والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة وأي ــرل ـن ــدا وأسـتــرالـيــا
ون ـيــوزي ـل ـنــدا ومــال ـطــا وفــرن ـســا والـبـحــريــن
واإلمارات (جامعة الشارقة).
واشترطت الوزارة على الطلبة المقبولين
فــي خـطــة بـعـثــات ال ـ ــوزارة لـلـعــام الجامعي
 2020 /2019الحصول على اختبار األيلتز
األك ــادي ـم ــي ب ــدرج ــة  ،5أو اخ ـت ـبــار الـتــوفــل
بدرجة  45خالل عام كامل من تاريخ إعالن
نتائج القبول ،وقبل االلتحاق بمقر البعثة،
كما يمنح الطالب الملتحق في مقر البعثة
عاما كامال من تاريخ التحاقه بمرحلة اللغة
لتحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات في
اختباري األيلتز أو التوفل فقط ،من المراكز
المعتمدة من الــوزارة والمكتب الثقافي في
دول اإليفاد.
ب ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس مـجـمــوعــة مستجد،
التابعة لالتحاد الوطني لطلبة الكويت -
فــرع المملكة المتحدة ،موسى القصار ،إن
االتحاد على استعداد كامل الستقبال الطلبة
وإرشادهم في خطة البعثات للعام الجامعي
 2020 /2019فــي م ـقــره ب ـبــرج «ال ـت ـجــاريــة»،
داعيا لطلبة الــى ضــرورة االستفسار حول
التخصصات التي يرغبون فيها وطبيعة
الدراسة في الجامعات المعتمدة بالمملكة
المتحدة.
ّ
وبين القصار أن أبواب االتحاد مفتوحة

لجميع الطلبة ،داعيا وزارة التعليم العالي
الى التعاون مع االتحادات الطالبية ،لكونها
الـمـمـثــل الـشــرعــي للطلبة والـتـسـهـيــل على
الطلبة في تسجيلهم بخطة البعثات.
مــن جـهــة أخ ــرى ،أعـلــن المكتب الثقافي
الكويتي في مصر فتح باب التسجيل بموقع
اإلدارة العامة للوافدين للمرحلة الجامعية
ل ـل ـعــام ال ـجــام ـعــي  ،2020/2019مـبـيـنــا أن
الجامعات الحكومية المسموح التسجيل
بها هي القاهرة ،وعين شمس ،والمنصورة،
واإلسكندرية ،وأسيوط ،واألزهر ،والجامعات
ال ـخ ــاص ــة ال ـم ـس ـم ــوح ال ـت ـس ـج ـيــل ب ـه ــا هــي
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ب ــال ـق ــاه ــرة ،مــوضـحــا
أن الـتـسـجـيــل ي ـس ـمــح ل ـخــري ـجــي الـعــامـيــن
 2018/2017و ،2019/2018كما أن الموظفين
العاملين بالقطاع الحكومي الراغبين في
استكمال دراستهم البد من حصولهم على
«إجازة دراسية».
وأوضح المكتب الثقافي أن التسجيل
بجامعة األزهر سيفتح في بداية شهر
سبتمبر المقبل ،و يــرا جــع الطالب
المكتب الثقافي بالقاهرة بأصل
أوراق ـ ـ ـ ــه م ـص ــدق ــة ألخ ـ ــذ ك ـتــاب
للتسجيل بالجامعة.
وي ـ ـتـ ــم ال ـت ـس ـج ـي ــل مــن
خـ ـ ــال مـ ــو قـ ــع اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــواف ــدي ــن
www.wafeden.
gov.eg
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أكاديميا

ً
 40معلما بـ«التطبيقي» لم يتسلموا
رواتبهم منذ عامين

ناشدوا الوزير العازمي إنصافهم
ً
ناشد نحو  40معلما ،وزير
التربية وزيــر التعليم العالي
د .حــامــد ال ـعــازمــي ،انصافهم
وإع ـ ـ ـطـ ـ ــاء هـ ـ ــم م ـس ـت ـح ـق ــات ـه ــم
المالية ،والذين تم انتدابهم من
وزارة التربية للعمل بالهيئة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والتدريب في تدريس وحدات

اللغة اإلنكليزية لطلبة كلية
الدراسات التكنولوجية خالل
الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن م ـن ـت ـصــف ال ـع ــام
الــدراســي  2017 / 2016حتى
الـعــام الــدراســي الحالي 2018
 ،2019 /أي مـ ـ ــدة  5ف ـص ــول
دراسية.
وذك ـ ـ ــر الـ ـمـ ـن ــاش ــدون أن ـه ــم

راجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوا ق ـ ـسـ ــم الـ ـحـ ـس ــاب ــات
بالوزارة عدة مرات لالستفسار
عن تأخير مستحقاتهم ،وكان
الـ ـ ــرد «ح ـق ــوق ـك ــم ت ــم إي ــداع ـه ــا
بــال ـب ـنــوك» ،مـنــاشــديــن الــوزيــر
رفع الظلم الواقع عليهم طوال
تلك الفترة سالفة الذكر.

الفصل الصيفي يبدأ اليوم بالجامعة
●

حمد العبدلي

يبدأ طالب وطالبات جامعة الكويت اليوم
الـفـصــل ال ــدراس ــي الـصـيـفــي لـلـعــام الـجــامـعــي
 ،2019/2018وسط تذمر عدد كبير من الطلبة
م ــن عـ ــدم ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال جــداول ـهــم
الدراسية في ظل قلة الشعب المطروحة في
بعض الكليات.
وطالب العديد من الطلبة عمادة القبول
والتسجيل بضرورة فتح التسجيل اليوم
وغـ ــدا الع ـط ــاء الـطـلـبــة فــرصــة اسـتـكـمــال
ج ــداولـ ـه ــم وت ـس ـج ـيــل الـ ـمـ ـق ــررات ال ـتــي
ت ـســاعــدهــم ع ـلــى ال ـت ـخ ــرج ،خــاصــة ان
العديد من الطلبة متوقع تخرجهم
ف ــي ال ـف ـص ـل ـيــن ال ــدراسـ ـيـ ـي ــن االول
والثاني.
وحول قبول الطلبة بجامعة

الـكــويــت أعـلـنــت راب ـطــة المستجدين التابعة
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع الجامعة
اق ــام ــة م ـع ــرض الـ ـف ــرص ال ــدراسـ ـي ــة ال ـس ـنــوي
لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية تحت
رع ــاي ــة وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم الـعــالــي
د .ح ــام ــد الـ ـع ــازم ــي ال ـ ـيـ ــوم وغـ ـ ــدا فـ ــي ف ـنــدق
فورسيزون.
ويتخلل المعرض العديد من المحاضرات
التعريفية بالتخصصات الجامعية والمستقبل
الوظيفي لها.
مــن جهة اخ ــرى ،اعلنت القائمة االسالمية
تنظيم ملتقى خريجي الثانوية والذي يساعد
الطلبة على التعرف على مختلف التخصصات
ف ــي جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت وال ـج ــام ـع ــات ال ـخــاصــة
والبعثات الخارجية والهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب ،ب ـم ـش ــارك ــة د .حـســن
اشكناني ود .محمد جمال من جامعة الكويت.
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خراب الشوارع من خراب
التشريع

يوشكا فيشر*

على الوزيرة جنان بوشهري مسؤولية سياسية قبل إعادة
صيانة الطرق ،فيجب أوال فضح المتسببين الحقيقيين في
خراب الشوارع ،ومنهم من ساهم في التشريع ،وطرق الترسية
على الشركات ،وموقف مئات الموظفين المختصين في فحص
األسفلت في وزارتها وتجميد مهامهم بعد إنشاء هيئة الطرق
والنقل.
أول العمود:
تعرضت المسلسالت ا لــدرا مـيــة الكويتية ا لـتــي ُعرضت
في شهر رمضان لموجة من التعليقات المختلفة من قبل
الجمهور العام والمتخصص ،فهل تأخذ جمعية الفنانين
الكويتيين مبادرة لعمل حوار عام لتقييم تلك األعمال من
واقع الخبرات المهنية التي تمتلكها .نتمنى ذلك؟
***
هــل ُيعقل أن تستمر مشكلة إع ــادة صيانة الـشــوارع في
الكويت إلى يومنا هذا منذ موسم األمطار األخير في بلد
ينتج مواد صناعة اإلسفلت من النفط؟
اإلج ــاب ــة نـعــم مــع األسـ ــف! وأظ ــن أن أفـضــل حــل يمكن أن
ُيقدم لسكان الكويت أو اعـتــذار عن الضرر الــذي لحق بهم
وبمركباتهم هو في أن يتقدم أحد النواب بسؤال برلماني
لوزير األشغال ووزير الدولة لشؤون اإلسكان حول األسباب
الـتــي تـقــف وراء تعطيل أسـهــل خــدمــة يمكن أن تــواجــه أي
حكومة في العالم ،أو أن تخرج الوزيرة عن صمتها وتعلن
األسباب التي ساهمت في تخريب اختصاصات الوزارة بعد
إنشاء هيئة الطرق بتشريع من مجلس األمة.
يـشـهــد الـجـمـيــع بـنـظــافــة ي ــد ال ــوزي ــرة ج ـنــان بــوشـهــري،
وإخالصها لوطنها ،ولكن ورغم كل ذلك فإن المطلوب اآلن
تخليص مرتادي الطرق من شرور من سبقوها في رئاسة
الوزارة ،فلقد أصبحنا أضحوكة أمام العالم ،فدولتنا تشق
الـطــرق فــي قــرى نائية فــي إفريقيا وأمـيــركــا الجنوبية وال
تستطيع إعادة ترميم– ال إنشاء– طرقنا!!
لو كنت مكان الوزيرة التفقت مع نائب الستجوابي حتى
تنجلي الحقيقة أمام الشعب! ولكي أحصل من المجلس على
دعم لتصويب مساره في التشريع وفك تشابك اختصاصات
الوزارة مع هيئة الطرق والنقل ،وهو األمر ذاته الذي يمس
وزارة الداخلية والتبعات القانونية الكبيرة التي تترتب
عليها بسبب تغيير المسمى وتأثيره على مسألة المطالبات
القانونية.
ال نريد "كروتة" ألعمال الصيانة كما كان يحدث في المرات
السابق ،فالشتاء المقبل على األبــواب! وما نراه من مناظر
مضحكة في وسائل التواصل االجتماعي حيث ُيسلم عامل
ً
بائس كيسا من األسفلت الجاهز ليقوم بردم حفرة هنا وسد
شقوق هناك ،ال تفسير له سوى تسليم الشركات التي رست
عليها المناقصة أعمالها لشركات بالباطن.
على الــوزيــرة جـنــان بــوشـهــري مسؤولية سياسية قبل
إعادة صيانة الطرق ،فيجب أوال بيان المتسببين الحقيقيين
في خــراب الـشــوارع ،ومنهم من ساهم في التشريع ،وطرق
الترسية على الشركات ،وموقف مئات الموظفين المختصين
في فحص األسفلت في وزارتها وتجميد مهامهم بعد إنشاء
هيئة النقل ،وبيان تواريخ ترسية المناقصات لالستدالل
على مسؤولية ال ــوزراء السابقين ،كما يجب إحياء الطلب
النيابي بإلغاء هيئة الطرق ،والذي وافق عليه الوزير السابق
حسام الرومي ،وأرسله إلى مجلس األمة والذي يعترف فيه
بجذور األزمة.
مؤسف ومضحك ما يحدث ،وربما سيأتي اليوم الذي
نتمنى من الله فيه أن يبقي لنا الكهرباء والماء فقط بعيدا
عن حديث "الحرير" و"الجزر" والتنمية المزعومة.

اعرفوا تاريخكم

نهاية العالم كما نعرفها

مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

opinion@aljarida●com

بعد ثالثة عقود من االنتقال إلى سوق عالمية موحدة تحكمها قواعد
منظمة التجارة العالمية ،عرف النظام الدولي تغيرا جذريا ،إذ تخوض
الواليات المتحدة األميركية والصين حربا تعريفية بدت في البداية
وكأنها معركة حول الميزان التجاري الثنائي ،ولكن اتضح أن البلدين
يتنافسان على أكثر من ذلك بكثير ،وحتى اآلونة األخيرة ،استطاع المرء
أن يجد األمل في أن البلدين كانا يتفاوضان بغض النظر عن التبادل
المتكرر للتهديدات .ولم يعد هذا قائما اليوم.
وفي الشهر الماضي ،وتحت ضغط من إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،أنهت ( googleغوغل) تعاونها مع شركة ( Huaweiهــواوي)،
لتحرم بــذلــك شــركــة صناعة الـهــواتــف الــذكـيــة الصينية مــن ترخيص
استخدام برنامج  Androidلشركة  googleوالـخــدمــات ذات الصلة،
وتشكل هذه الخطوة تهديدا وجوديا لهواوي ،بل أكثر من ذلك ،فإنها
تمثل إنجازا مهما في الصراع الصيني األميركي ونهاية العولمة التي
تقودها الواليات المتحدة ،ورسالة الواليات المتحدة واضحة :لم تعد
صــادرات التكنولوجيا والبرمجيات مجرد مسألة تجارية ،بل مسألة
سلطة ،ومن اآلن فصاعدا ستعطي الواليات المتحدة األولوية للسلطة
على حساب السوق.
اآلن وبعد أن اتخذ الصراع شكله حول الهيمنة ،قد تضطر الصين
إلــى سحب كــل الـمـحــاوالت لحماية أبطالها الوطنيين ،وه ــذا يعني
االنسحاب في أسرع وقت ممكن من جميع سالسل التوريد التي تعتمد
على مستلزمات إنتاج وسائل التكنولوجيا الفائقة من صنع الواليات
المتحدة ،خاصة أشباه الموصالت ،ويتعين على الصين أن تبدأ بتحديد
مصادر جميع المكونات الالزمة على المستوى المحلي ،أو من شركاء
آمنين في حدود مدارها .وعلى المدى المتوسط ،من شأن هذا التعديل
ً
أن يقسم العالم بفعالية إلى جانبين من المنافسة االقتصادية ،وعاجال
ً
أم آجــا يتعين على جميع القوى األصغر التي تعتمد على األســواق
العالمية اختيار أحــد الجانبين ما لم تكن قوية إلــى حد ما لتتحمل
الضغوط األميركية والصينية ،ومع مطالبة الصين والواليات المتحدة
األميركية بالوضوح ،فإن عمالقة االقتصاد السيما االتحاد األوروبي،
والهند ،واليابان سيواجهون معضلة اقتصادية مستعصية .وإذا كانت
السوق العالمية المفتوحة والموحدة أصبحت بالفعل شيئا من الماضي،
فإن السؤال المطروح هو :كيف ستلعب الصين أوراقها؟ وألن الصين أكبر
دائن ألميركا ،فهل سترى أن الحرب على العمالت سالح قوي؟ إذا كان
األمر كذلك ،فسرعان ما سيصبح الصراع الخطير بالفعل حول التفوق
التكنولوجي العالمي صراعا أوسع نطاقا وأكثر خطورة.
والخطر ال يكمن في أن التنافس االقتصادي ،والحمائية ،والقيود
التجارية ستهدد الرخاء العالمي فقط؛ بل إن هذه التطورات من شأنها أن

د .مصطفى البرغوثي*
تزيد من خطر مواجهة سياسية خطيرة .وستحل السيادة التكنولوجية
محل التجارة والتبادل ،وستصبح لجنسية الشركات -حتى الشركات
الكبرى المتعددة الجنسيات -األهمية نفسها لنموذج أعمالها.
ومع ذلــك ،سيكون من الخطأ أن نستنتج أن هذا الصراع برمته لم
يومين
يكن إال بسبب ترامب وجــدول أعماله القومي الجديد ،إذ بعد
ً
مــن إع ــان  Googleقــرارهــا ،نـشــرت صحيفة نـيــويــورك تايمز تعليقا
لـطوماس إل فريدمان ،مؤلف كتاب ( The World is Flatالعالم مسطح)،
يــردد فيه العديد من هجمات ترامب على الممارسات التجارية غير
العادلة للصين .وإذا كان هذا هو المكان الذي يقف فيه كاهن العولمة
األيديولوجي السابق ،فإن الصين ال تواجه أميركا بقيادة ترامب فقط،
بل أميركا الليبرالية أيضا.
وتهدف الخطوة األخيرة إلدارة ترامب إلى اإلشارة إلى أن الواليات
المتحدة لن تسلم مكانتها العالمية المهيمنة دون قتال ،ومع ذلك ،عن
طريق التعجيل بإنهاء العالقة التجارية القائمة مع الصين ،ستتحمل
الواليات المتحدة تكاليف باهظة خاصة بها.
وال شك أن االضطرابات تنتظر أوروبا أيضا ،إذ من شأن االنقسام في
االقتصاد العالمي أن يشكل تحديا أساسيا لنموذج التصدير األوروبي،
خصوصا نموذج الصادرات األلمانية ،ومع أن االتحاد األوروبي سيظل
يعتمد على ضمان األمن األميركي والتجارة مع الواليات المتحدة ،إال أن
مصدري االتحاد أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على السوق الصينية.
وسيضطرون فــي هــذا السيناريو إلــى اتـخــاذ ق ــرار بين االثـنـيــن ،مما
سيؤدي إلى الخسارة .صحيح أنه في حرب تكنولوجية واسعة النطاق،
ستزداد قيمة االتحاد األوروبي كحليف للواليات المتحدة ،وستنخفض
مخاطر التعريفة الجمركية األميركية على الصادرات األوروبية ،ولكن
سيتعرض المصدرون األوروبيون الذين أصبحوا يعتمدون أكثر على
الصين للضغط.
لقد أظهرت التجربة السابقة أن أوروبا تحتاج عادة إلى أزمة من أجل
االنتقال إلى المرحلة الموالية من تطورها ،واألمل في الوضع الحالي،
هو احتمال أال يكون أمام أوروبا اآلن أي خيار سوى تطوير استراتيجية
جيوسياسية للقرن الحادي والعشرين .لقد نجا االتحاد األوروبي إلى
حد كبير من الغضب الشعبي في انتخابات البرلمان األوروبي األخيرة،
واآلن يجب عليه أن يعمل على حماية ازده ــاره وسـيــادتــه فــي عصر
االنقسام الصيني األميركي.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها في الفترة بين 1998
و ،2005وكان أيضا زعيم حزب الخضر األلماني
لعشرين عاما تقريبا.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»

جون سولومون*

هيالري كلينتون تدين للواليات المتحدة بأجوبة عن مسألة التآمر مع روسيا

انتصار دنغ شياو بينغ

ً ً
مارست ماكينة كلينتون ضغطا كبيرا
على ًمكتب التحقيقات الفدرالي ونشرت
فيضا من ًالمعلومات الكاذبة إلى أن
فتح تحقيقا بشأن ترامب ،حيث رضخ
لها المكتب ورئيسه البائس آنذاك،
جيمس كومي ،بمساعدة عدد من معجبي
كلينتون الذين كانوا آنذاك موظفين في
مكتب التحقيقات الفدرالي.
خ ــال الـعـقــديــن الـلــذيــن شغلت خاللهما
هيالري كلينتون منصب عضو في مجلس
ال ـش ـيــوخ ووزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،ت ـبــرع رعــاتـهــا
بانتظام لمؤسسة عائلتها الخيرية عندما
كانت لديهم مسائل رسمية عالقة مع المرأة
ً
ً
األوسع نفوذا سياسيا في الواليات المتحدة.
لـ ـك ــن هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــط مـ ــن تـ ـس ــدي ــد ال ــدي ــون
ً
السياسية لمؤسسة كلينتون بدا مسيئا جدا،
حتى إن وزارة الخارجية حــاولــت أن تعقد
ً
ً
اتفاقا خاصا مع هذه المؤسسة كي تتفادى
انكشافه للعلن مما بدا أشبه بسياسة "ادفع
لتلعب".
رغ ـ ــم ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـم ــرت األمـ ـ ـ ــوال بــال ـتــدفــق
بماليين الـ ــدوالرات مــن أجــانــب وأميركيين
ُ
على حــد س ــواء ،وقــد اعــتـبــر ه ــؤالء مدينين
لماكينة كلينتون أو بحاجة إلى مساعدتها،
ولـكــن آن األوان ليطالب الـشـعــب األمـيــركــي
ك ـل ـي ـن ـت ــون ب ـم ــا ت ــدي ــن لـ ــه بـ ــه مـ ــن ش ـفــاف ـيــة
سياسية.
لكن حملة كلينتون ،بالتوافق مع الحزب
الديمقراطي ومن خالل شركتهما المشتركة
للمحاماةّ ،
مولت ملف كريستوفر ستيل غير
ً
المثبت ،الذي تبين أنه ّ
صور زورا الجمهوري
تــرامــب كـسـيــاســي خــائــن يـتــآمــر مــع بوتين
لخطف االنتخابات األميركية.
قصد ستيل مكتب التحقيقات الفدرالي
ل ـف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن ،ومـ ـ ــن ثــم
س ـ ـ ّـرب أخ ـب ــار هـ ــذا الـتـحـقـيــق ال ـ ــذي أمـ ــل أن
ي ـق ـ ّـوض ط ـمــوحــات ت ــرام ــب ب ــال ــوص ــول إلــى
س ــدة ال ــرئ ــاس ــة ،ول ـج ــأت كـلـيـنـتــون والـلـجــة
الوطنية الديمقراطية إلــى شركة المحاماة
"بيركنز كوي" لتستخدم شركة أبحاث غلين
سيمبسون  Fusion GPSا لـتــي استخدمت
بــدورهــا ستيل .وأبـقــى عــدد مــن المحامين،
ً
الذين عرقلوا الشفافية ،هذه العملية بعيدا
عن تقارير لجنة االنتخابات الفدرالية العامة
ً
وأعطوا كلينتون مبررا لإلنكار.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،م ــارس ــت مــاك ـي ـنــة كـلـيـنـتــون

من ســوء المصادفات أن الذكرى الثانية والخمسين الحتالل
الضفة الغربية ،بما فيها القدس وقطاع غزة والجوالن ،جاءت يوم
عيد الفطر ،ومرت لألسف دون كثير من االهتمام ،ففي الخامس
من يونيو (حزيران) عام  ،1967شنت إسرائيل حربا عدوانية على
الشعب الفلسطيني وعلى ثالث دول عربية ،مصر وسورية واألردن،
وقد غير ذلك العدوان األوضاع االستراتيجية في المنطقة ،وترك
آثارا ما زالت تتفاعل حتى اليوم.
ورغم أن الدعاية اإلسرائيلية ،التي تقلد أسلوب غوبلز ،بمواصلة
تكرار الكذب حتى يصدقه من صنعوه ،ادعت في حينه ومازالت
تدعي أن مصر هــي التي بــدأت الـحــرب ،فــإن الحقائق التاريخية
الدامغة تفند تلك االدعاءات.
وبالنسبة إلى الحركة الصهيونية ،فإن ما بدا إنجازا باحتالل
ما تبقى من أرض فلسطين ،تحول إلى كارثة ديمغرافية انتهت
بإسرائيل إلى إنشاء ما ال يمكن وصفه إال أنه أسوأ نظام أبارتهايد
عنصري في تاريخ البشرية.
وعندما ظن اإلسرائيليون أنهم حسموا صراعهم مع الشعب
الفلسطيني انفجرت في وجههم مقاومة غير مسبوقة متعددة
الوجوه من الثورة الفلسطينية ،إلى معركة الكرامة ،إلى االنتفاضة
األولى والثانية وسلسلة طويلة من الهبات والمقاومة الشعبية.
وفي الواقع فإن إسرائيل لم تخض حربا حقيقية منذ عام 1948
إال مرة واحدة في عام  ،1973وما عدا ذلك يمكن تصنيفه على أنه
حرب من طرف واحد بسبب التفوق ،اإلسرائيلي في العدد ،والعتاد،
والسالح والتخطيط ،والدعم األميركي المطلق.
ولعل من أهم النتائج االستراتيجية لعدوان  ،1967أن الشعب
الفلسطيني أدرك بصورة حاسمة ضرورة االعتماد على النفس،
ونجح في أن ينتزع حقه في تمثيل نفسه بنفسه ،عبر االعتراف
التاريخي الذي تم في منظمة التحرير.
وكل ما قامت به إسرائيل منذ ذلك الحين ،بدءا باتفاقيات السالم
ً
وانتهاء بما يحاولون تمريره
التي عقدتها ،بما فيها اتفاق أوسلو،
عبر ما يسمى "صفقة القرن" كان دافعه نية واحدة محددة ،محاولة
تصفية تأثير الوجود الديمغرافي الفلسطيني ،ونتائج النضال
الـشـعـبــي ،وك ــل عـنــاصــر القضية الفلسطينية ،وحــرمــان الشعب
الفلسطيني من حقه في الحرية الحقيقية والعودة وتقرير المصير.
وال تمثل ورشة المنامة ،مثل مؤتمر وارسو من قبل ،إال محاولة
خبيثة لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تمثيل نفسه ،لتمرير
مشاريع واتفاقيات تصفي حقوقه الوطنية.
وذلــك لن يمر ،ألن الفلسطينيين ،رغــم انقساماتهم المؤسفة،
موحدون دون تردد ضد "صفقة القرن" بكل مكوناتها.
ُ
وه ــذه ال ــوح ــدة يـمـكــن أن تـشـكــل ،إن صـفـيــت ال ـنــوايــا ،وغـلـبــت
المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية ،والحزبية ،والشخصية،
قاعدة إلنهاء االنقسام القائم بين "فتح" و"حماس" ،ولقلب موازين
القوى لمصلحتنا في الكفاح ضد مشاريع التصفية.
مالحظتي األخيرة ،وأنا ألتقى يوميا بالشباب الفلسطينيين،
أنهم بحاجة ماسة ،لكي يعرفوا تاريخ قضيتهم وتفاصيلها ،مثل
حاجتهم لتحصين أنفسهم بالمعلومات العلمية والتاريخية
ُ
الدقيقة ،في مواجهة الرواية اإلسرائيلية ،ولذلك أتمنى أنه تكرس
الحصة األولى القادمة في كل صف دراســي ،مدرسي أو جامعي،
لشرح ما حدث في يونيو عام  ،1967وما تركته تلك األحداث من
آثار.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

إيان بوروما*

ً
ً
ضغطا كبيرا على مكتب التحقيقات الفدرالي
ً
ونشرت فيضا من المعلومات الكاذبة إلى أن
ً
فتح تحقيقا بشأن ترامب ،حيث رضخ لها
المكتب ورئيسه البائس آنذاك ،جيمس كومي،
بمساعدة عــدد مــن معجبي كلينتون الذين
كانوا آنــذاك موظفين في مكتب التحقيقات
الفدرالي أمثال بيتر سترزوك وليزا بايج.
بـ ـ ــدت ح ـي ـل ــة ف ــري ــق ك ـل ـي ـن ـت ــون ال ـخ ـب ـي ـثــة
شيطانية بقدر مــا كانت متقنة ،فاستغلت
ً
ً
ً
فعليا أم ــوال مجلس ال ـنــواب وجـ ــزء ا كبيرا
م ــن ج ـهــاز االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـي ــرك ــي لتنفذ
ً
مـهـمــة اسـتـهــدافـهــا ت ــرام ــب س ـيــاس ـيــا ،ولـكــن
بعد سنتين من االستياء األميركي وإنفاق
عشرات الماليين من أموال دافعي الضرائب
األميركيين ،آن األوان ليطالب مجلس النواب
بما له من ديون.
تدين لنا كلينتون باألجوبة .نجحت حتى
ال ـيــوم فــي تـفــاديـهــا حـتــى خ ــال مشاركتها
في الكثير من المقابالت اإلعالمية الرفيعة
المستوى.
ّ
لست الوحيد الذي يفكر على هذا النحو،
فقد ذكر مستشار كلينتون القديم دوغالس
شوين يوم الجمعة على محطة "فوكس نيوز"
أن الوقت قد حان لتجيب كلينتون عن أسئلة
عما كانت تعرفه ومتى علمت به.
إليك عشرة أسئلة أساسية:
 -1ف ــي ش ـه ــر ي ـن ــاي ــر ع ـ ــام  ،2018بـعـثــت
اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بطلب
اسـتـقـصــائــي رسـمــي بـشــأن وثــائــق وأجــوبــة
خطية من حملتك .هل تنوين الرضوخ؟
 -2ح ـ ـ ــددي مـ ــن ف ـض ـل ــك كـ ــل ش ـخ ــص فــي
حملتك ش ــارك فــي اس ـت ـخــدام ،Fusion GPS
غلين سيمبسون ،وكريستوفر ستيل أو كان
على علم بذلك؟
 -3ع ــددي مــن فـضـلــك كــل األش ـخ ــاص في
حملتك (بمن فيهم محامو "بيركنز كــوي")
الذين كانوا على علم بأن ستيل ّقدم معلومات
ل ـم ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي أو وزارة
ً
الخارجية ،فضال عن تحديد متى علموا بذلك.
 -4أوضحي أي معلومات تلقيتها أنت أو
موظفو حلمتك أو اطلعتم عليها قبل يوم
ُ
االنتخابات ،استمدت من أعمال سيمبسون،
أو سـتـيــل ،أو  ،Fusion GPSأو نيلي أوه ــر،
َ
أو "بيركنز كــوي" ،وحــاولــت ربــط تــرامــب ،أو
حملته ،أو إمبراطوريته التجارية بروسيا.
 -5أوضـ ـح ــي م ــن ف ـض ـلــك ك ــل االتـ ـص ــاالت
التي أجرتها حملتك قبل يوم االنتخابات مع
األشخاص التالين أو بشأنهم :بروس أوهر،
نيلي أو ه ــر ،غلين سيمبسون ،كريستوفر
س ـت ـيــل ،الــدب ـلــومــاســي األسـ ـت ــرال ــي ال ـســابــق
ألكسندر داون ــر ،الباحث السابق فــي مجال

حاجة الشباب الفلسطينيين لكي يعرفوا تاريخ قضيتهم
وتفاصيلها ماسة ،وهي ضرورية لتحصين أنفسهم
بالمعلومات العلمية والتاريخية الدقيقة ،في مواجهة الرواية
ُ
اإلسرائيلية ،ولذلك أتمنى أنه تكرس الحصة األولى القادمة
في كل صف دراسي ،مدرسي أو جامعي ،لشرح ما حدث في
يونيو .1967

السياسة الخارجية ستيفان هالبر ،األكاديمي
المالطي جوزيف ميفسود.
ـت أن ــت أو أي م ــن األع ـضــاء
 -6ه ــل ات ـص ـلـ ِ
ال ـبــارزيــن فــي حـمـلـتــك ،بـمــن فـيـهــم مـحــامــون
مثل مايكل سوسمان ،بوكالة االستخبارات
المركزية ،أو مديرها السابق جــون برينان،
او مديرتها الحالية جينا هاسبل ،أو جيمس
بيكر ،أو بيار سترزوك ،أو ليزا بايج ،أو النائب
الـســابــق لمدير مكتب التحقيقات الـفــدرالــي
أندرو ماكيب؟
 -7أوضـحــي كــل االت ـصــاالت الـتــي أجرتها
حملتك مع كودي شيرر وسيدني بلومنتال
بشأن ترامب ،وروسيا ،وأوكرانيا.
 -8أوضحي كل االتصاالت التي أجريتها
أن ــت أو حـمـلـتــك م ــع ال ـم ـت ـعــاقــدة م ــع اللجنة
الوطنية الديمقراطية ألكسندرا تشالوبا ،أو
الحكومة األوكرانية ،أو السفارة األوكرانية في
الواليات المتحدة ،أو السفارة األميركية في
كييف بشأن ترامب ،أو روسيا ،أو مدير حملة
ترامب السابق بول مانافورت.
 -9لـ َـم بذلت حملتك والحزب الديمقراطي
ً
ً
جهدا منسقا بغية تصوير ترامب بأنه على
صلة بروسيا؟
 -10ب ـم ــا أن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـت ــي أجــرت ـهــا
لجنة تابعة لمجلس الـنــواب ،ولجنة أخــرى
تابعة لمجلس الشيوخ ،والمحقق الخاص
استخلصت كلها أن ما من دليل على التآمر
بين ترامب وروسيا ،هل أنت نادمة على أعمال
حملتك ،و سـتـيــل ،وسيمبسون ،وسوسمان
الـتــي هــدفــت إلــى نشر هــذه الـمــزاعــم العارية
عن الصحة في مكتب التحقيقات الفدرالي،
والمجتمع االستخباراتي األميركي ،ووسائل
اإلعالم؟
* «ذي هيل»

حملة كلينتون
ً
استغلت فعليا
أموال مجلس النواب
ً
ً
وجزءا كبيرا من
جهاز االستخبارات
األميركي لتنفذ مهمة
استهدافها السياسي
لترامب

حظي دنغ شياو بينغ باإلشادة في
الغرب ألنه تبرأ من عقود من االكتفاء
الذاتي الماوي وفتح الصين أمام العمل
التجاري العالمي ،فأطلق العنان
لمشروعه الرأسمالي بعبارة "لنسمح
لبعض الناس بإصابة الثراء أوال" ،وهي
العبارة التي اكتسبت رواجا كبيرا مع
قليل من التحريف لتصبح "تحقيق الثراء
أمر مجيد".
يبدو أن الحركة االحتجاجية الضخمة التي
شهدتها الصين فــي ربـيــع عــام  ،1989والتي
تمركزت في (ولكن لم تقتصر على) ساحة بوابة
السالم السماوي "تيانانمن" في بكين ،كانت
الثورة المضادة للشيوعية التي فشلت ،ومع
تــوالــي فـصــول الحملة القمعية الوحشية في
الثالث والرابع من يونيو وبعد ذلك ،كانت أوروبا
الــوسـطــى تـفــوز بالحرية السياسية ،أوال في
بولندا والمجر ،ثم بدءا من خريف ذلك العام ،في
ألمانيا الشرقية ،وتشكوسلوفاكيا ،وبلغاريا ،ثم
في رومانيا (وإن كانت عنيفة وغير ديمقراطية
هناك) ،وفــي غضون العامين التاليين ،انفتح
االتحاد السوفياتي بفضل إصالحات ميخائيل
غورباتشوف ،ثم انهار أخيرا.
جاءت هذه الثورات الديمقراطية في أعقاب
ت ـمــردات "ق ــوة الشعب" قبل سـنــوات قليلة في
ش ـمــال ش ــرق وج ـن ــوب ش ــرق آس ـي ــا ،محظوظ
هو من كان على قيد الحياة في تلك األيــام ،إذ
لم يكن فرانسيس فوكوياما األميركي الوحيد
الذي تصور أن الديمقراطية الليبرالية انتصرت
ُ
إلى األبــد ،فلم يكن هناك بديل لما اعت ِبر على
نطاق واســع تعايشا طبيعيا بين الرأسمالية
والمجتمعات المفتوحة ،فال وجود ألي منهما
دون األخرى ،وبمجرد حصول الطبقة المتوسطة
على حريتها االقتصادية ،يتبع ذلك الديمقراطية
الحقيقية بكل تأكيد.
كان هذا هو اإلحساس باالنتصار الليبرالي
في فترة ما بعد الحرب الباردة .ولم تر الدول
الغربية ،وخاصة الواليات المتحدة ،أي سبب
بعد ذلك الحتواء الغرائز الحيوانية التي تحرك
العمل الحر بالكثير من الضوابط التنظيمية
الحكومية ،وكانت هذه أيضا الرسالة التي بعث
بها المبشرون بالنيوليبرالية إلــى أوروبــا ما
بعد الشيوعية.
بدت الصين وكأنها العنصر الشاذ ،فبعيدا
المنعزلة مثل كوبا وكوريا
عن البقاع النائية
ََ
الشمالية ،لم تكن الغلبة للحكم الشيوعي إال

في الصين ،وظلت الصين خاضعة لحكم الحزب
الـشـيــوعــي الـصـيـنــي .ولـكــن هــل ك ــان ذل ــك حقا
انتصارا للشيوعية؟ الواقع أن من خرج سالما
من مذبحة الطالب العزل وغيرهم من المواطنين
لم يكن حقا الشيوعية على اإلطالق ،بل نسخة
دنغ شياو بينغ من الرأسمالية السلطوية.
حظي دنغ باإلشادة في الغرب ألنه تبرأ من
عقود من االكتفاء الذاتي الماوي وفتح الصين
أمــام العمل التجاري العالمي ،فأطلق العنان
لمشروعه الرأسمالي بعبارة "لنسمح لبعض
الناس بإصابة الثراء أوال" ،وهي العبارة التي
اكتسبت رواج ــا كبيرا مــع قليل مــن التحريف
لتصبح "تحقيق الثراء أمر مجيد" .هذه كانت
األيديولوجية التي كان من الواجب الدفاع عنها
ضد الطالب الذين احتجوا ضد الفساد وطالبوا
ُ
خد َمت
باإلصالح السياسي ،ولهذا السبب ،است ِ
دبابات جيش التحرير الشعبي لسحق التمرد،
فكانت استجابة همجية متوحشة ،ولكن كما قال
أحد زعماء الحزب" :في ما يتعلق بهذا الخوف
من توقف األجانب عن االستثمار ،فلست خائفا،
ذلــك أن هــدف الرأسماليين األجــانــب هو َجني
ال ـمــال ،وهــم أيـضــا لــن يهجروا ســوقــا ضخمة
للعالم ،مثل الصين".
ل ــم تـنـظــر ال ـص ـيــن إل ــى ال ـ ـ ــوراء ق ــط (حــرفـيــا
ومجازيا ،ألن أحداث الثالث والرابع من يونيو ال
يمكن ِذكرها) .وسرعان ما انطلق االقتصاد إلى
األمام ،واستفادت بشكل كبير الطبقات الحضرية
المتعلمة ،التي نشأ فيها الطالب المحتجون
في عام  ،1989فقد ُع ِرض عليها ،بشكل أو آخر،
الصفقة نفسها التي حصل عليها المواطنون
األفضل حاال في سنغافورة ،أو حتى اليابان،
وإن لم تكن أي منهما دولــة دكتاتورية :ابتعد
عن السياسة ،وال تشكك في سلطة دولة الحزب
الواحد ،وسنعمل على تهيئة الظروف الالزمة
لتمكينك من تحقيق الثراء.
حتى الشباب الصينيون المتعلمون اآلن ال
يعرفون إال أقل القليل (أو ال شيء على اإلطالق)
عـمــا ح ــدث قـبــل ثــاثـيــن عــامــا ،وإذا عــرفــوا أي
شيء عن تلك األحداث فإنهم يتفاعلون عادة مع
األجانب الذين يطرقون هذا الموضوع بحس
قومي واخ ــز ،وكــأن الحديث عنها عالمة على
مـعــاداة الصين .ويكاد المرء يشك في أن هذه
الوضعية الدفاعية ربما تكون نتيجة لضمير
شاعر بالذنب بعض الشيء :فقد استفاد كثيرون
من صفقة خسيسة.
فــي ع ــام  ،2001بعد ع ــام واح ــد مــن صعود
فالديمير بوتين إلى السلطة في روسيا ،سافرت
من بكين إلى موسكو وكتبت مقاال قارنت فيه
بين روسيا والصين ،وكانت النتيجة لمصلحة
روسيا ،فقد افترضت آنذاك أن روسيا كانت على
الطريق إلى التحول إلى ديمقراطية مفتوحة،

وك ـنــت مـخـطـئــا .فـقــد أصـبـحــت روس ـي ــا أشبه
بالصين في عهد دنــغ شياو بينغ ،وإن كانت
النسخة الروسية أقل نجاحا .وقد أصاب بعض
وتعطي بعض أجزاء
الناس قدرا كبير من الثراء،
َ َّ
من موسكو االنطباع بعصر ُمذهب جديد.
حدث شيء مماثل في بلدان أوروبا الوسطى،
وك ـ ــان رئ ـي ــس وزراء ال ـم ـجــر فـيـكـتــور أورب ـ ــان
المنظر األيديولوجي األكثر صخبا لما يسمى
"الديمقراطية غير الليبرالية" ،وهو نظام يقوم
على حكم الحزب الواحد القمعي الذي يسمح
بازدهار الرأسمالية ،ويبدو األمر وكأن الدهماء
الشعبويين اليمينيين فــي أوروبـ ــا الغربية،
وحتى في الواليات المتحدة ،يودون لو يقتدوا
بهذا المثال ،وجميعهم مثل دونالد ترامب من
المعجبين صراحة بفالديمير بوتين.
بطبيعة ال ـح ــال ،لــم يـكــن مــن الـمـفـتــرض أن
تجري األمور على هذا النحو ،وكان االفتراض
قويا للغاية ،وخاصة في أميركا ،ولكن أيضا في
أغلب البلدان الغربية األخرى ،بأن الديمقراطية
الليبرالية والرأسمالية ال ينفصالن ،ونحن نعلم
اآلن أن هذا غير صحيح ،فمن الــوارد تماما أن
تكون رائد أعمال ثريا ،أو حتى مجرد مستهلك
المتوسطة ،في ظل
ميسور الحال من الطبقة ُ َ
دول ــة ال ـحــزب ال ــواح ــد حـيــث تـخــنــق الـحــريــات
السياسية األساسية.
كـ ـ ــان مـ ــن ال ـ ــواج ـ ــب ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـ ـ ــدرك ه ــذا
ط ــوال الــوقــت ،فقدمت سنغافورة مثاال كامال
للرأسمالية السلطوية ،لكنه كان مثاال معزوال ألن
سنغافورة دويلة صغيرة ،أو ألن "اآلسيويين"
كما لم يكف حكام
ليسوا مهتمين بالديمقراطيةَ ،
سنغافورة عن اإلشارة إلى ذلك قط ،لكن الحركة
االحتجاجية الصينية في عام  1989أثبتت أن
هذه أيضا لم تكن الحال ،إذ كانت اإلصالحات
الديمقراطية التي تضمن حرية التعبير والتجمع
ببساطة ذات أهمية كبرى من منظور الطالب في
ساحة بوابة السالم السماوي.
ي ـش ـيــر م ــا ح ـ ــدث ف ــي ال ـص ـي ــن ب ـع ــد سحق
االحتجاجات إلى حقيقة أخرى ،وهي أن الصين
لم تكن عنصرا شاذا على اإلطالق في عام ،1989
فمنذ ذلك الحين برزت الرأسمالية غير الليبرالية
كنموذج جذاب للحكام المستبدين في مختلف
أنحاء العالم ،بما في ذلك البلدان التي نجحت
في التخلص من الحكم الشيوعي قبل ثالثين
عاما ،وكــل ما في األمــر أن الصينيين وصلوا
إلى هناك أوال.
* مؤلف كتاب «قصة حب
من طوكيو :مذكرات».
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.764

6.276

4.767

2.578 2.897 3.284

ً
المواطنون سيتحملون نقدا كلفة اكتتابهم في منحة «البورصة»
اجتماع اليوم لمناقشة تفاصيل مناقصة إدارة طرح االكتتاب العام
عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" ،أن
المواطنين سيتحملون كلفة الزيادة في
عدد أسهم شركة رأسمال بورصة الكويت
ل ــأوراق المالية بما فيها أسهم المنحة
المجانية التي أقرتها الجمعية العمومية
للشركة بــواقــع  5فــي الـمـئــة عــن أداء عــام
 ،2018بسبب تــأخــر طــرح أسـهــم الشركة
لالكتتاب العام إلى بداية العام المقبل.
وأوض ـحــت الـمـصــادر ،أن عــدد األسهم
المتاحة للمواطنين فــي عملية طــرح 50
ف ــي الـمـئــة م ــن رأس ـم ــال شــركــة الـبــورصــة
لــاكـتـتــاب ال ـع ــام زادت إل ــى  105ماليين
سهم تقريبا ،بعد اق ــرار توزيعات أسهم
المنحة في الجمعية العمومية التي عقدت
في  21أبريل الماضي ،وبعد اتمام عملية
خصخصة  44في المئة من رأسمال شركة
البورصة في  15فبراير  ،2018وفــاز بها
على التحالف المتمثل في كل من شركة
االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة وش ــرك ــة األول ــى
لالستثمار وشركة مجموعة أرزان المالية
مــع بــورصــة أثينا كمشغل عالمي بقيمة

بلغت  19.9مليون دينار ،في حين ذهبت
نـحــو  6فــي الـمـئــة إل ــى الـمــؤسـســة العامة
للتأمينات االجتماعية.
وأ ضـ ـ ــا فـ ـ ــت أن  1.41مـ ـلـ ـي ــون م ــوا ط ــن
سـيـتـحـمـلــون ك ـل ـفــة األسـ ـه ــم ال ـت ــي سيتم
طــرحـهــا لــاكـتـتــاب ال ـع ــام وال ـبــال ـغــة 105
ماليين سهم ،حيث سيخصص لكل مواطن
نحو  74سهما تقريبا ،بسعر  100فلسا
للسهم ا لــوا حــد (القيمة االسمية للسهم)
دون أي رسوم أو عالوة إصدار.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة مـنـحــت
ال ـم ــواط ـن ـي ــن س ـه ـمــا دفـ ــع ف ـي ــه ال ـت ـحــالــف
ً
الفائز بمزايدة البورصة  237فلسا بسعر
 100فلس فقط (القيمة االسمية للسهم)،
على اعتبار أن عند احتسابه القيمة التي
دفعها مقابل حصوله على  44في المئة
من رأسـمــال شركة البورصة والتي تمت
على سعر  237فلسا للسهم الواحد أخذ
في اعتباره أن الشركة قد حققت ارباحا
عن واقــع أداء عــام  ،2018وبالتالي يمكن
ت ــوزي ـع ـه ــا أربـ ــاحـ ــا ن ـق ــدي ــة أو م ـن ـحــة أو

تجنيبها لالحتياطيات العامة.
وذك ـ ـ ــرت أن اج ـت ـم ــاع ــا س ـي ـع ـقــد ال ـي ــوم
لمناقشة تفاصيل مناقصة إدارة طــرح
أس ـه ــم ش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت لـ ــأوراق
المالية لالكتتاب الـعــام ،والـتــي أطلقتها
هيئة أســواق المال في  2يونيو الماضي
على أن يكون تاريخ اإلقفال في  16الجاري،
مستدركة أن الكفالة األو ل ـيــة للمناقصة
تقدر ب ــ 1فــي المئة مــن القيمة اإلجمالية
ً
للعطاء ،صالحة مدة  90يوما من تاريخ
اإلقفال.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن ــه ي ـصــار الــى
وضع بند يسمح للمواطنين بطلب زيادة
التخصيص لهم من األسهم التي لم يتم
سداد قيمتها للهيئة في نشرة االكتتاب،
بما يضمن تغطية نسبة الـ  50في المئة
المخصصة للمواطنين بــا لـكــا مــل ،علما
بأنه جار االنتهاء من نشرة االكتتاب بعد
مراجعتها قانونيا وفنيا متضمنة كل
التفاصيل للخدمات التي تقدمها شركة
البورصة وجدوى االستثمار فيها.

استعداد ثالثي للترقية إلى األسواق
الناشئة على MSCI
هيئة األسواق والبورصة والمقاصة تناقش اآلثار الناجمة عنها

●

عيسى عبدالسالم

كـشـفــت م ـصــادر مطلعة أن هـيـئــة أس ــواق
المال تواصل استعدادها للترقية المرتقبة من
جانب مؤسسة "مورغان ستانلي" وانضمام
بورصة الكويت إلى مؤشر "."MSCI
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر ،ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،أن
ً
ً
ُ
سيعقد الـيــوم بين الهيئة
اجـتـمــاعــا ثــاثـيــا
وال ـب ــورص ــة وال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة
لمناقشة التفاصيل المتعلقة بعملية الترقية
المتوقع إعــانـهــا الشهر ال ـجــاري ،إذ سيتم
التطرق إلى موعد اإلعــان ،واآلثــار الناجمة
عــن عملية الترقية ومناقشتها ،إ لــى جانب
االستعداد التام للسيولة التي ستدخل على
البورصة في حال صدر قرار الترقية لمصلحة
الكويت.
ً
وأضــافــت أن هناك ارتياحا من مسؤولي
الـهـيـئــة وال ـب ــورص ــة ب ـشــأن مـنـظــومــة الـعـمــل
واإلجراءات التي أتمتها كل األطراف المعنية

بخصوص الترقية المرتقبة ،السيما بعد
ّ
فتح المجال أمام األجانب في البنوك لتملك
حصة أكبر مــن السابق بعد الحصول على
موافقة مجلس الوزراء وتوصية بنك الكويت
الـمــركــزي ،إضــافــة إلــى انـتـقــال الـبــورصــة من
ن ـظ ــام ال ـت ـســويــة ال ـي ــدوي ــة ل ـل ـم ـعــامــات إلــى
التسوية اآللية.
وأوضحت أنه من المرتقب تفعيل النظام
الـجــديــد فــي وق ــت قــريــب ،الفـتــة إل ــى أن ــه كــان
ً
مطلوبا من المستثمر ترجمة المستندات إلى
اللغة العربية غير أن النماذج أصبحت أبسط
ومقبولة باللغة اإلنكليزية منذ مايو ،2017
كما كان هناك غياب لنظام تسليم المدفوعات
وعرقلة لنظام تسوية الصفقات ،بيد أنه تم
تطوير نظام وآلية للشراء المباشر والحيلولة
دون تعطل النظام منذ أبريل .2018
وبينت أنه كان للوسطاء الماليين دخول
غـيــر م ـحــدود لـحـســابــات ال ـت ــداول وخـلــل في
السيطرة على حسابات األمــانــة عند إجــراء

مؤسسة البترول 472 :توصية
من جهاز التدقيق الداخلي
●

أشرف عجمي

علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــدر نفطي
مطلع أن جهاز التدقيق الداخلي التابع
لمؤسسة البترول الكويتية أصدر خالل
الفترة األخيرة  80تقريرا عن العمليات
التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة؛
حيث تضمنت تلك التقارير توصيات
بلغ عــددهــا  472توصية ،الفـتــا الــى أن
مـضـمــون تـلــك ال ـتــوص ـيــات ي ـهــدف الــى
تعزيز كفاءة وأداء وفاعلية نظم الرقاية
الــداخـلـيــة وتـطــويــر اإلجـ ـ ــراءات والنظم
المعمول بها فــي الـعــديــد مــن قطاعات
المؤسسة وشركاتها التابعة ،فضال عن
تحقيق وفورات مالية.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـص ــدر الـ ـ ــى أن ال ـج ـه ــاز
انتهى كذلك من مراجعة األنشطة ذات
الطبيعة الفنية والتخصصية ،والتي
مـنـهــا "ت ــزوي ــد أبـ ــراج الـحـفــر وعـمـلـيــات
صيانة اآلبـ ــار ،وكــذلــك خــدمــات تحليل
ال ـص ـخ ــور وال ـم ــوان ــع وإنـ ـش ــاء خـطــوط

التدفق واألعمال المصاحبة في شمال
الكويت ،الفتا الى أنه تم كذلك االنتهاء
من مراجعة االتفاقيات االستراتيجية
الخاصة بتقديم خدمات فنية متطورة
لحقول شمال الكويت ،فضال عن مراجعة
تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأوض ـ ـ ــح أن خ ـطــة ج ـه ــاز الـتــدقـيــق
المستقبلية للعام المقبل هــي السعى
لــاسـتـمــرار ف ــي تحقيق قـيـمــة مضافة
وتحسين نظم الرقابة الداخلية وإدارة
ال ـم ـخــاطــر ف ــي ال ـمــؤس ـســة وال ـش ــرك ــات
التابعة في إدارة أعمالها ومواردها بما
يحقق األهداف والخطط االستراتيجية
وتعظيم العائد ،إضافة الى تقديم الدعم
األمثل لجهود لجان التدقيق والمخاطر
المنبثقة من المؤسسة ،الفتا الى أن ذلك
من شأنه تعزيز دور التدقيق الداخلي في
دعم وإدارة المخاطر وتحقيق مستويات
جديدة ومبتكرة من الجودة في تنفيذ
أعمال التدقيق باستخدام التطبيقات
وميكنة اإلجراءات ونظم المتابعة.

اجتماع وزاري لحسم التعديالت
والتبعية في قانون التأمين
●

محمد اإلتربي

كشفت مصادر أن اجتماعا موسعا وشامال على
مستوى وزاري وفني وقانوني سيعقد غدا ،لحسم
تعديالت قانون التأمين الجديد ،وأهم نقطة خالفية
حتى اآلن ،وهي حسم تبعية القطاع لجهة إشرافية
بشكل نهائي.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة" ،إن هيئة أسواق المال
ستشارك بوفد قانوني فني ،وسيتم شرح مبررات
أفضلية عدم إسناد مهمة اإلشراف للهيئة لألسباب
التالية:
 -1قــانــون إنـشــاء الهيئة رقــم  7لعام  2010صدر
أساسا لتنظيم سوق المال واإلشراف عليه.
 -2إسناد قطاعات أخــرى للهيئة سيخرجها عن
تخصصها األصيل ويشتت جهودها في تطوير سوق
مالي متطور وهو األهم.
 -3لدى الهيئة حاليا كادر وظيفي يضم نحو 400
موظف ومسؤول ،ودخول قطاع تحت مظلتها على
األقل سيحتاج إضافة ما ال يقل عن  300آخرين.
 -4هيئة األسواق قطعت شوطا كبيرا في تكوين
خبرات تراكمية ،ونجحت في حصد ترقيات للبورصة،

عـمـلـيــة ال ـت ـســويــة ،ب ـيــد أن ــه ت ــم ت ـطــويــر آلـيــة
التداول ،بما يحد من إمكانية دخول الوسيط
إل ــى ال ـح ـســابــات ت ـحــت ال ــوص ــاي ــة ،ك ـمــا كــان
ً
التداول خارج ساعات عمل البورصة متاحا
ً
ضمن حــدود ،وبــات اآلن مسموحا ،وبعدما
ً
كــان البيع على المكشوف محظورا ،أصبح
ً
اآلن متاحا ،لكنه مقتصر على صناع السوق.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ستحظى بوزن يصل إلى  0.5في المئة ضمن
مؤشر "إم .إس .سي .أي" لألسواق الناشئة،
بعدما كانت في السابق  0.3في المئة ،ويشكل
مؤشر المؤسسة للبورصة في الوقت الراهن
ن ـحــو  23.7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن م ــؤش ــر م ــورغ ــان
ستانلي كابيتال إنـتــرنــاشـيــونــال لــأســواق
الـمـبـتــدئــة أو دون الـنــاشـئــة ،مـشـيــرة ال ــى أن
الترقية لألسواق الناشئة ستضم  4شركات
كبيرة على مستوى رأس المال ،و 5شركات
م ـتــوس ـطــة ال ـح ـجــم ،و 9ش ــرك ــات ذات حجم
نمطي ،و 8شركات أخرى صغيرة.

هيئة الصناعة :دراسة تجارب  9دول
لتطبيق نموذج المدينة الصناعية
●

جراح الناصر

كشفت مـصــادر ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن الهيئة
العامة للصناعة درست تجارب  9دول لديها
مدن صناعية لبحث كيفية وإمكانية تطبيق
النموذج األنسب في الكويت ،وذلــك ضمن
مستقبال
توجهها لبناء المدن الصناعية
ً
ضمن استراتيجيتها الصناعية.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،إن ال ـه ـي ـئــة تــولــت
التنسيق مع مستشار لدراسة نقل أفضل
تجربة لمدينة صناعية في تلك الدول إلى
الكويت ،موضحة أنه تمت زيارة  6دول وهي
ألمانيا والصين وتركيا وروسيا واإلمارات
(أبــوظ ـبــي) وال ـس ـعــوديــة ،إضــافــة إل ــى ذلــك
أخذت تجارب  3دول لم تزرها مثل ماليزيا
وتايالند وهونغ كونغ.
وأوضحت أن دراسة المناطق الصناعية
ف ــي ت ـلــك ال ـ ــدول ال ـتــي سـبـقــت ال ـكــويــت في
خ ـط ــوة إنـ ـش ــاء الـ ـم ــدن ال ـص ـنــاع ـيــة ج ــاءت

للخروج بالنموذج المثالي فــي المنطقة
الصناعية التي ستدشن في البالد خالل
خصوصا أن إدارة المنطقة
الفترة المقبلة،
ً
ال ـص ـنــاع ـيــة تـخـتـلــف ع ــن إدارة الـمــديـنــة
الصناعية ،والتنسيق مع المستشار لنقل
رؤية الكويت الخاصة بالمناطق الصناعية
وبحث إمكانية تطبيقها بالشكل المناسب
واالح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة بـبـيـئــة الـكــويــت
الصناعية.
وذكرت أن المسؤولين في الهيئة قاموا
خالل التجربة بدراسة حالة المدن الصناعية
لكل دولة على حدة بغية الخروج بالمنطقة
الصناعية األمـثــل ،واالسـتـفــادة من طريقة
إدارة تلك المناطق لـلــوصــول إل ــى الحالة
المناسبة والتي لها إضافة على االقتصاد
الكلي للمساهمة في زيادة الناتج المحلي.
وكشفت المصادر عن نية الهيئة العامة
للصناعة إن ـشــاء م ــدن صناعية متكاملة
األركـ ـ ـ ــان بـهـيـكــل تـنـظـيـمــي ك ــي تستطيع

خلق قيمة مضافة للناتج المحلي ضمن
االستراتيجية الصناعية.
يــذكــر أن هيئة الـصـنــاعــة تـنــوي إنـشــاء
 4مـ ـ ــدن ص ـن ــاع ـي ــة جـ ــديـ ــدة ذكـ ـي ــة ضـمــن
استراتيجية عام  2035وهي مدينة الشدادية
الصناعية عـلــى مـســاحــة  4.5كيلومترات
مــربـعــة ومــديـنــة الـنـعــايــم الـصـنــاعـيــة على
مـســاحــة  6كـيـلــومـتــرات مــربـعــة والـمــديـنــة
االقـتـصــاديــة الصناعية عـلــى مـســاحــة 79
مربعا ومدينة الشقايا جنوب
مترا
ً
كيلو ً
السالمي على مساحة كيلومترين مربعين
لصناعات تدوير النفايات ،إلى جانب مجمع
الحديد والصلب بمساحة  1.5كيلو متر
مربع للصناعات الثقيلة وأنشطة الحديد.
وتتوقع "الصناعة" أن يكون العائد األولي
سنويا نحو  90مليون
للمدن الصناعية
ً
دي ـنــار مـمــا يتطلب إعـ ــادة هيكلة الهيكل
التنظيمي لتحقيق الهدف من إيجاد تلك
المدن وتحقيق ذلك العائد.

ووضعت السوق المالي على الطريق الصحيح ودخول
التأمين تحت مظلتها سيخلط العديد من األوراق.
 -5سيحتاج الـقــانــون الــى تعديالت تـطــال حتى
عــدد المفوضين المحددين بخمسة أعضاء حاليا
ليستوعب القطاع الجديد ،وهو ما قد يسبب متاعب
إدارية وتوافقية مستقبال.
 -6كل خطط الهيئة وتنظيماتها المستقبلية لم
تأخذ في االعتبار إسناد أي قطاع لها حتى المبنى
الجديد الذي تعمل على إنشائه حاليا.
 -7مـيــزانـيــة الـهـيـئــة سـتـتـضــاعــف مــالـيــا نتيجة
الكوادر الجديدة واألنظمة والتدريب والهيكل وهي
نفس النتيجة ،فمن األفضل تخصيص مقترح وحدة
مستقلة على غرار وحدة التحريات المالية.
 -8في وزارة التجارة فريق يراقب ويتابع القطاع
منذ سنوات ،ولديه خبرات تراكمية يجب تدعيمها
بهيكل مستقل وكفاءات قيادية واسناد المهمة له.
وتساءلت المصادر" :هل سيكون ضمن المفوضين
مفوض لقطاع التأمين ،ومفوض لهيئة أسواق المال؟
وكيف ستكون االجتماعات والمناقشات؟ علما أن
أي تعديل وزي ــادة عــدد المفوضين سيكون مسمى
موحدا للجميع".

«التجارة» تضيف  8أنشطة
للدليل الموحد للتصنيف الخليجي
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا أضافت بموجبه
ث ـمــان ـيــة أن ـش ـطــة إل ــى ال ــدل ـي ــل ال ـم ــوح ــد لـتـصـنـيــف األن ـش ـطــة
االقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
و قــا لــت ا ل ــوزارة فــي بـيــان صحافي ا مــس إن تلك األنشطة
تتضمن إنتاج مانعات التآكل ومواد إزالة الرواسب والقشور
ومضادات البكتريا ومنتج كاسر المستحلب.
وأضافت أن من األنشطة أيضا إنتاج مطفئ الحريق الذكي
وبيعه وتسويقه ودراسته وتنفيذه وإدارة المشاريع داخل
الكويت وخارجها وتقديم وإعداد الدراسات واالستشارات
االقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة.
وذكرت أن من بين األنشطة التي تضمنها القرار تركيبات
مـيـكــانـيـكـيــة وت ـمــديــدات كـهــربــائـيــة ألع ـمــال ال ـشــركــة والـبـيــع
بالتجزئة للفواكه بأنواعها والبيع بالتجزئة للخضراوات
بــأ نــوا عـهــا مبينة أ نــه بـمــو جــب ا ل ـقــرار ا لـجــد يــد يمكن إ صــدار
تراخيص من الوزارة لمزاولة األنشطة الثمانية المذكورة.
و يـعـنــى ا لــد لـيــل ا لـمــو حــد لتصنيف األ نـشـطــة اال قـتـصــاد يــة
لـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ب ــدراس ــة األدل ـ ــة الــوط ـن ـيــة لـلـنـشــاط
االقتصادي الصادر عن دول المجلس و عــن األ مــم المتحدة
وإص ـ ـ ـ ــدار دلـ ـي ــل م ــوح ــد ي ـع ـت ـم ــد ويـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم مـ ــن األجـ ـه ــزة
اإلحصائية بدول المجلس.

النفط يرتفع  %3مع إشارات تمديد اتفاق «أوبك» ...وصعود األسهم
البرميل الكويتي يصعد  1.84دوالر ليبلغ سعره 62.26
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.84دوالر في
تداوالت يوم الجمعة ليبلغ  62.26دوالرا مقابل 60.42
دوالرا للبرميل في تداوالت يوم الخميس الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،ارتـفـعــت أسـعــار النفط
نـحــو  3فــي الـمـئــة ي ــوم الـجـمـعــة ،مـبـتـعــدة أكـثــر عن
أدنــى مستوى في خمسة أشهر الــذي سجلته هذا
األسبوع ،بعد أن قالت السعودية ،إن منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوب ــك) تقترب من االتـفــاق على
تمديد خفض اإلنتاج لما بعد يونيو ومع صعود
األسهم األميركية.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  1.62دوالر
بما يعادل  2.6في المئة ،ليتحدد سعر التسوية
عند  63.29دوالرا للبرميل .وأغلق الخام األميركي
غ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوسـ ـي ــط ع ـل ــى  53.99دوالرا

للبرميل ،مرتفعا  1.40دوالر أو  2.7في المئة.
وتــراجــع بــرنــت لــأسـبــوع الـثــالــث عـلــى الـتــوالــي،
منخفضا نـحــو اثـنـيــن فــي الـمـئــة ،بينما زاد غــرب
تكساس الوسيط حوالي واحد في المئة على مدار
األسـ ـب ــوع ،وي ــوم األربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي سـجــل ك ــل من
الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ يناير.
وأبـ ـل ــغ وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ال ـس ـع ــودي خ ــال ــد ال ـفــالــح
مؤتمرا في روسيا ،أن "أوبك" وحلفاءها سيمددون
تخفيضات إنتاج النفط.
وقال الفالح ،إنه في حين تقترب "أوبك" من إبرام
اتفاق ،فإن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات مع
الدول غير األعضاء في المنظمة المشاركة في االتفاق
القاضي بخفض اإلنتاج  1.2مليون برميل يوميا،
والذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.
تدعمت أسعار النفط أيضا بصعود في أسواق

األسهم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف األميركية،
مما عزز اآلمــال في أن يخفض مجلس االحتياطي
االتحادي (البنك المركزي األميركي) أسعار الفائدة.
وذك ــر فيل فلين المحلل لــدى مجموعة برايس
فيوتشرز في شيكاغو" :الذي رأيناه هو أن البنوك
المركزية العالمية مستعدة لمواجهة تباطؤ في
االق ـت ـصــاد ...فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،إذا كــان األمــر
ً
كذلك ،فسنرى مزيدا من التحفيز يضاف إلى السوق".
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلـنــت مــؤسـســة الـنـفــط والـغــاز
النمساوية (أو .إم .فاو) ،أنها أبرمت اتفاقا مبدئيا مع
شركة "غازبروم" الروسية العمالقة لشراء نسبة نحو
 25في المئة بأكبر حقل للغاز في غربي سيبيريا،
والذي يعتبر أحد أكبر حقول إنتاج الغاز في العالم.
وقالت الشركة ،في بيان ،إن قيمة الصفقة تبلغ
نحو  905ماليين يــورو (نحو  1.02مليار دوالر)،

مشيرة الى أن اإلنتاج من حقل الغاز الروسي سيبدأ
في عام .2022
وأكدت أنه من المنتظر أن يتم التوقيع النهائي
ع ـلــى االتـ ـف ــاق ب ـح ـلــول ن ـهــايــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري بعد
مــوافـقــة مجلس إدارة الـمـجـمــوعــة الـنـمـســاويــة من
ناحية ،وحصول
م ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة
غ ـ ـ ــاز ب ـ ــروم
ال ــروسـ ـي ــة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الترخيص
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي
من السلطات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ب ـع ـقــد
الصفقة من ناحية أخرى.

اقتصاد

١٠

ةديرجلا

•
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ُ
سالم الصباح لـ ةديرجلا :.أحذر من استمرار السحب
من االحتياطي لتمويل عجز الموازنة

ً
الكلي على النفط ،فهي سلعة ليست سعرا أو كمية إنتاج بيد الدولة ،ويتمنى أن يرى الكويت
االعتماد ً
رغم أنه اآلن في استراحة محارب ال يزال يحتفظ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية محافظ البنك من ً
نموذجا اقتصاديا مثل سنغافورة أو تفوقها ،وهو مؤمن بإمكانية حدوث ذلك لو توافرت اإلرادة
المركزي السابق الشيخ سالم الصباح بإجادة اللغة التي يتقنها بتميز أكثر من غيرها ،لغة األرقام التي
يعتبر أنها ال تخدع ،فقاعدته واضحة ،وهي أن  1+1تساوي  2وفق معادلة واحدة واتجاه واحد ،ال كما واإلدارة.
يقولون إن  5+5تساوي  10أو  4+6تساوي نفس الرقم لكن بأرقام ًوحسابات مختلفة.
مخزن من التجارب والخبرات ،عاصر سنوات عصيبة وأخرى من الرخاء ،تجد
الواثق
الهادئ
بوفهد
ً
ملم بامتياز بلغة األرقام وطبيعة إسقاطها على أرض الواقع اقتصاديا ،مما يجعله قيادة وقامة
مستقبلها الذي يتطلع إلى
يعكس إال مصلحة الكويت ،وحرصه على
ً
األوقات ًواحدا ال ً
رأيه في كل ً
يكون ناهضا مشرقا يدفعه دائما للتحذير والتنبيه ،إذ كشف أنه منذ  20عاما وهو يحذر وينبه،
اقتصادية نادرة وسط واقع عام ربما يغلب عليه الطابع اإلنشائي أكثر من واقعية األرقام .وأثبتت
أن ً
التجارب في العالم أن منهجية المواجهة التي يتميز بها بوفهد هي األنجع ،فيمكن وصفه بالجراح
مؤكدا «لن نكل أو نمل مادمنا نرى في ذلك مصلحة ً بلدنا الحبيب الكويت».
االقتصادي الماهر ،وصاحب مدرسة القرارات الحاسمة التي ال تعرف التردد في التوقيت المناسب،
آراؤه تستحق التوقف أمامها واإلمعان فيها جيدا ،كيف ال وهو ًمحارب صلب عايش
بكفاءة نحو أربع من أعتى األزمات المالية واالقتصادية بدءا بأزمة
وخالل مسيرته المهنية هناك دالئل وشواهد على تدخالته السريعة والحازمة في العديد من الملفات .وواجه ً
ً
مدرسة الشيخ سالم الصباح مرتكزها الوحيد القراءة العميقة للمعطيات والرؤية البعيدة والنظرة الثاقبة المناخ ،ومرورا بغزو الكويت ،وصوال إلى أزمة السوق المالي في
المصاعب واآلالم التي ً ستنتج عنه؛ لقناعته بأن
 1997وانتهاء باألزمة المالية أواخر  ،2008وغير ذلك من
والعالج الشامل والجذري اليوم قبل الغد مهما كانت ً
عالج أي مشكلة اقتصادية اليوم سيكون أقل كلفة منه غدا ،وأجدى اقتصاديا علىً جميع المستويات.
التحديات األخرى« .الجريدة» التقت بوفهد في حوار
مليء بالتفاصيل نستعرضها فيما يلي:
طراز فريد جدا ،ال يختلف اثنان
يتحدث فقط فيما يجيد ويعرف ،قطب اقتصادي بارز
ومحنك من ً
ً
للقرار المالي واالقتصادي في
على
دقة تقديراته ً
وتقييماته وقراءته للواقع عندما كان صانعا رئيسيا ً
ُ
الدولة .يعرف عنه جيدا أن قضايا وطنه تشغله ،حاضره ومستقبله ،ودائما ما يتطلع إلى تحرر الدولة
حوار :محمد اإلتربي

ال أجد جدوى
في أي إصالح
اقتصادي...
دون إصالح
إداري شامل

ال منطق
ً
أبدا في
تحويل %10
الحتياطي
األجيال في
ظل عجز قائم

ً
أرى انفالتا
غير مسبوق
في اإلنفاق
العام دون
إنتاج أو
ابتكار

رغم النصائح
فاالختالالت
التي تشوه
االقتصاد
مستمرة منذ
ً
 20عاما

عن نظام
التعليم
شدد:

• قبل سنوات ،حــذرت مــرارا
وتكرارا من سيناريوهات تفاقم
العجز ،وقــد ح ــدث ...كيف ترى
ال ـقــادم؟ وكـيــف يمكن اسـتــدراك
الوضع وهيكلة االقتصاد إذ ال
تزال الفرصة سانحة؟
 رغم النصائح والتحذيراتُ
بدأت بإطالقها قبل حوالي
التي
ً
ع ـش ــري ــن عـ ــامـ ــا بـ ـش ــأن ال ـق ـي ــام
بإصالحات اقتصادية ومالية،
والـ ـ ـت ـ ــي م ـ ــن أهـ ـمـ ـه ــا م ـع ــال ـج ــة
االختالل الهيكلي في الموازنة
العامة للدولة من خالل تصميم
وتنفيذ برنامج إصــاح مالي،
فــإنــه لــم يتم عمل أي شــيء ذي
أثر ُيذكر في هذا الجانب حتى
اآلن .بل إن الوضع ازداد سوء ا
وصعوبة في إمكان وضع حلول
نــاجـعــة ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،دون
إحـ ـ ــداث آث ـ ــار سـلـبـيــة جــانـبـيــة،
وذل ــك بسبب ان ـفــات وتضخم
ح ـ ـجـ ــم اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـعـ ـ ــام خـ ــال
الـسـنــوات الـعـشــريــن الماضية،
ووصوله الى مستويات قياسية
غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،ح ـيــث زاد ذلــك
اإلنـ ـف ــاق بــأك ـثــر م ــن  4أض ـعــاف
خالل تلك الفترة ،وارتفع حجم
ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات م ـ ــن ح ـ ــوال ـ ــي 5
ً
مليارات ديـنــار الــى  22مليارا،
ً
وت ــرك ــزت الـ ــزيـ ــادة أس ــاس ــا في
مجال اإلنفاق الجاري ،وهذا أمر
غير مسبوق في موازنات الدول
بالعصر الحديث.
ول ـ ـ ــم يـ ـق ــاب ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة
ال ـف ـل ـك ـيــة ف ــي ال ـم ـص ــروف ــات أي
زي ـ ـ ــادات فـعـلـيــة م ـح ـســوســة أو
ملموسة في مستويات اإلنتاج
واالبـ ـتـ ـك ــار ،وال ح ـتــى زي ـ ــادات
ُ
تذكر في اإليرادات غير النفطية.
لـقــد نصحنا فــي الـســابــق بأنه
ب ــاإلمـ ـك ــان ت ـص ـم ـيــم وت ـط ـب ـيــق
م ـق ـت ــرح ــات ب ــرن ــام ــج اإلصـ ــاح
ال ـم ــال ــي ب ـش ـكــل مـ ـت ــدرج ت ــؤدي
إلـ ـ ــى م ـع ــال ـج ــة ذلـ ـ ــك االخ ـ ـتـ ــال
فـ ــي ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة الـ ـع ــام ــة ،وذلـ ــك
ل ـكــي ن ـت ـحــاشــى ال ــوص ــول إلــى
ً
حــالــة حــرجــة وصـعـبــة ج ــدا في
أوضــاع المالية العامة ،إضافة
الى تحقيق بعض العدالة بين
األجيال ،ولكن لم يتم أي شيء
في هذا الصدد.
و ي ـن ـب ـغــي إدراك أ نـ ــه إذا مــا
ق ـ ـ ـ ــررت الـ ـ ــدولـ ـ ــة اآلن ال ـم ـض ــي
ً
قدما بتنفيذ برنامج اإلصالح
المالي ،فينبغي تصميم خريطة
ط ــري ــق ل ــذل ــك ال ـبــرنــامــج بشكل

ال ت ـكــون ال ـجــرعــات السياسية
فيه طاغية على األم ــور الفنية
ال ـم ـه ـن ـي ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـن ـج ــاح ــه.
وك ـم ــا ه ــو م ـع ـلــوم ،ف ــإن تنفيذ
بــرن ــام ــج اإلصـ ـ ــاح ال ـم ــال ــي في
هذا الوقت ستنجم عنه بعض
اآل ث ــار والنتائج السلبية التي
ستمس شريحة من المواطنين
من أصحاب الدخول المتدنية.
وفـ ــي سـبـيــل تـخـفـيــف وط ــأة
نـتــائــج بـعــض اإلج ـ ــراءات على
الـمــواطـنـيــن أص ـح ــاب الــدخــول
الـ ـمـ ـت ــدنـ ـي ــة ،مـ ــن جـ ـ ـ ــراء تـنـفـيــذ
بــر ُنــامــج اإلص ــاح الـمــالــي ،أود
أن أشـ ــدد عـلــى ضـ ــرورة إيـجــاد
حـ ــوائـ ــط صـ ــد لـ ـم ــواجـ ـه ــة تـلــك
اآلثار والنتائج السلبية ،وذلك
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـش ـغ ـي ــل وت ـف ـع ـي ــل
منظومة شبكات أمان اجتماعية
شاملة ُبغية حماية المواطنين
المذكورين من تلك اآلثار .بل قد
يستلزم األمر في بعض الحاالت
دعم بعضهم ماليا ،وفق شروط
ُ
وضوابط واقعية تالمس أبسط
متطلبات الحياة الكريمة لهؤالء
المواطنين.
وع ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ينبغي
أال يـغـيــب ع ــن ذه ـن ـنــا ض ــرورة
وأهمية وجود برنامج لإلصالح
اإلداري يواكب اإلصالح المالي.
أم ــا ع ــن الـ ـق ــادم ،فـحـتــى اآلن
ُ
ال أرى أي مــؤشــرات تشير الى
ُ
أن هـنــاك رؤي ــة ونـيــة تـصــوبــان
ن ـحــو وضـ ــع وت ـف ـع ـيــل ال ـح ـلــول
الـشــامـلــة وال ـنــاج ـعــة للتصدي
ل ـمــوضــوع ال ـع ـجــز ال ـمــزمــن في
الـ ـم ــوازن ــة الـ ـع ــام ــة ،ع ـل ـمــا ب ــأن
العجز الحقيقي أ كـبــر مما هو
ظــاهــر فــي تلك الـمــوازنــة ،وذلــك
بسبب وجود مصروفات كبيرة
ُ
ال تــدرج فيها ،بموجب قوانين
ن ـصــت ع ـلــى ع ــدم ق ـي ــام ال ــدول ــة
باحتسابها ضمن مصروفات
الموازنة العامة ،ويتم السحب
من االحتياطي العام لتغطيتها.
وبناء على ما تقدم ،فسوف
يستمر تمويل العجز من خالل
الـسـحــب مــن االحـتـيــاطــي الـعــام
حتى ينضب تماما ،مصحوبا
بــاالق ـتــراض مــن األسـ ــواق متى
ما تم إقرار قانون الدين العام،
ط ــال ـم ــا لـ ــم ي ـت ــم الـ ــوصـ ــول ال ــى
الـسـبــل الكفيلة بــالـقـضــاء على
هذا العجز.
أمــا عــن كيفية اسـتـ ُـدراك هذا
ال ــوض ــع ،ف ــا أود أن أعـ ـي ــد ما

ً
تحدثت عنه كثيرا في مناسبات
ً
مختلفة ،وتكلم أيضا عنه كثير
مــن الـخـبــراء والمختصين ،من
ض ـ ــرورة ال ـق ـيــام بــاإلصــاحــات
ُاالق ـت ـصــاديــة الـمـطـلــوبــة ،حيث
ق ــدم ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــدراس ــات
والتوصيات في هذا الشأن.
ومـ ــن زاوي ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى ،فـهـنــاك
أمر أرى من األهمية والضرورة
أن يتم إيـجــاد وسيلة مناسبة
لمعالجته ،فليس مــن المنطق
أن ي ـتــم ت ـحــويــل  10ف ــي الـمـئــة
م ــن اإلي ـ ـ ـ ــرادات ال ـع ــام ــة ل ـلــدولــة
الى احتياطي األجيال القادمة،
وهناك عجز قائم ومستمر في
الموازنة العامة ،فهذا من شأنه
أن ي ــؤدي ا ل ــى تضخيم العجز
بشكل أكبر دون وجود أي مبرر
مهني مقبول ،وبالتالي سيؤدي
الـ ـ ـ ــى م ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـحـ ــب مــن
االحتياطي العام ،أو االقتراض،
أو كليهما لمواجهة ذلك الوضع
غير السليم ،مما يعني مزيدا
مــن االسـتـنــزاف ل ـمــوارد الــدولــة
ال ـمــال ـيــة ،إض ــاف ــة ال ــى تسجيل
م ــزي ــد م ــن ال ــدي ــون ع ـلــى كــاهــل
الدولة ،وهذا مع األسف ليس به
إنصاف لألجيال القادمة.
ولـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــق،
فلنفترض ،على سبيل المثال،
أن ـ ــه خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـخـمــس
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ك ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك م ـب ـلــغ
ً
ي ـحــول س ـنــويــا ال ــى احـتـيــاطــي
األجـيــال الـقــادمــة يبلغ ملياري
دي ـن ــار ،وبــالـتــالــي فـقــد سحبت
الدولة من االحتياطي العام ،أو
قــامــت بــاالق ـتــراض ،أو بخليط
بين االثـنـيــن ،مبلغا يناهز 10
مليارات خالل تلك الفترة ،وذلك
فقط لتمويل عمليات التحويل
السنوية الى احتياطي األجيال
القادمة المساوية لـ  10في المئة
م ــن اإلي ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة لـلــدولــة،
وذلك على الرغم من وجود عجز
فــي الـمــوازنــة العامة حتى قبل
احتساب مبلغ ذلــك التحويل؟!
ومـعـنــى ذل ــك أن ال ــدول ــة كـبــدت
نفسها بأعباء مالية غير مبررة
فنيا .فهل هذا معقول أو مقبول
من الناحية الفنية والمهنية؟!

سبب الجمود
• منذ سنوات طويلة وملف
الخصخصة مجمد ،لكن أخيرا
تم طرح حصة  44في المئة من
ش ــرك ــة الـ ـب ــورص ــة .ورغ ـ ــم أنـهــا
بـصـيــص أمـ ــل ،ك ـيــف ت ــرى تلك
ّ
وتقيمها؟
الخطوة
 إن س ـ ـب ـ ــب ج ـ ـ ـمـ ـ ــود م ـل ــفالـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة ي ـ ــرج ـ ــع س ـب ـبــه
األسـ ــاسـ ــي ال ـ ــى الـ ـق ــان ــون ذات ــه
المنظم لها ،حيث أنبه كثيرا إلى
القصور والقيود اللذين يكبالن
يد المسؤولين ،وهذا من شأنه
تقليل فرص النجاح في تحقيق
أهداف وغايات الخصخصة.
ومـمــا ال شــك فـيــه ،أن عملية
ُ
خ ـص ـخ ـصــة ال ـب ــورص ــة تـعـتـبــر
خ ـ ـطـ ــوة م ـه ـم ــة وفـ ـ ــي االت ـ ـجـ ــاه
الـصـحـيــح ال ـم ـط ـلــوب ،وتــواكــب
الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة فــي
هـ ــذا الـ ـش ــأن .ومـ ــا ه ــو مـطـلــوب
اآلن ه ــو أن ت ـكــون ه ـنــاك إدارة
فعالة كفؤة تقود كافة شــؤون
البورصة بفعالية نحو األهداف
الـمـنـشــودة الـتــي تحقق غايات
وط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة
المهمة.

• مطلوب تغيير جذري وتعديالت في فلسفة التعليم
• حاجة ماسة لقراءة االحتياجات المستقبلية لسوق العمل
• لن نرى نهضة بال تعليم مميز ونظام صحي كفؤ
• إصالح التعليم سيساهم في نجاح برامج اإلصالح المنشودة
• البد أن تعمل منظومة التعليم على تغيير المفاهيم الخاطئة

االختالالت
في سوق
العمل قنبلة
موقوتة أحذر
منها

قانون
الخصخصة
عقيم يكبل يد
المسؤولين
ويحوي
ً
ً
قصورا وقيودا

معظم
قطاعات
الدولة المهمة
والحيوية
تجاوزت
األزمة المالية

تعديالت
جذرية مطلوبة
لقوانين
الشراكة
والـ « »BOTكي
تحقق أهدافها

وغ ـن ــي ع ــن ال ـب ـي ــان ضـ ــرورة
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق أنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ـح ــوكـ ـم ــة
والشفافية ،وغيرها من النظم
ذات العالقة .كما ينبغي اإلسراع
بإضافة أدوات ومنتجات مالية
ج ــدي ــدة الـ ــى الـ ـس ــوق ،ك ـمــا هو
متبع في أسواق الدول الناشئة
واألسواق المالية العالمية.
• هـ ــل بـ ــرأيـ ــك الـخـصـخـصــة
بيع للبلد ومقدراته وتسليمها
للتجار ،كما يروج؟
 ال أتـ ـف ــق مـ ــع هـ ـ ــذا الـ ـط ــرحب ـش ـك ـل ــه ال ـ ُـمـ ـطـ ـل ــق ،خ ـصــوصــا
إذا كــا نــت عملية الخصخصة
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ومـ ـ ـش ـ ــروط ـ ــة ب ـم ـنــح
ّ
المواطنين الحق في تملك نسبة
ليست قليلة من أسهم المشروع
الـمـطــروح للخصخصة ،فضال
عــن أهـمـيــة وضـ ــرورة أن تكون
الــدولــة صــاحـبــة «سـهــم ذهـبــي»
ي ـس ـم ــح لـ ـه ــا بـ ــوقـ ــف أي ق ـ ــرار
تـ ـص ــدره إدارة الـ ـش ــرك ــة ،ال ـتــي
نتجت عن عملية الخصخصة،
من شأنه أن تكون له أضرار أو
انعكاسات سلبية على أمور قد
تــرى الــدولــة أنــه مــن الـضــروري
عدم المساس بها دون ضوابط
عادلة حافظة للحقوق ،السيما
فيما يتعلق بموضوع العمالة
الوطنية في الجهات والمرافق
التي ستتم خصخصتها.
• ال ـب ــورص ــة م ـح ــور ارت ـك ــاز
وانعكاس ألي اقتصاد ...بعد 10
سنوات على األزمة ما مستقبل
السوق المالي؟
 ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـكـ ـبـ ـي ــرةوالـ ـمـ ـشـ ـك ــورة الـ ـت ــي ُب ــذل ــت فــي
سبيل ترقية البورصة ،ونجحت
ف ــي ذلـ ــك وال ـح ـم ــدل ـل ــه ،أرى أن
م ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة واعـ ـ ـ ــد،
ً
خـ ـص ــوص ــا اذا مـ ــا تـ ــم إدخ ـ ــال
أدوات ومنتجات مالية جديدة
ت ـت ـمــاشــى م ــع م ــا ه ــو مــوجــود
في األســواق المالية المتقدمة،
ً
وي ـكــون مـصــاحـبــا لــذلــك وجــود
رقابة حصيفة وفعالة ،لضمان
ُح ـ ـسـ ــن سـ ـي ــر كـ ــل األم ـ ـ ـ ــور ذات
العالقة بشكل مهني وقانوني
سليم ،لكي يتم ترسيخ أجــواء
الثقة والطمأنينة المطلوبة لدى
المتعاملين والمستثمرين.
• بالنسبة لــأز مــة المالية
العالمية ...كيف ترى المشهد
ً
عالميا؟
 أعـتـقــد أن ــك تقصد األزم ــةالمالية العالمية التي ظهرت
آث ـ ــاره ـ ــا وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا خ ــال
ال ـن ـص ــف الـ ـث ــان ــي مـ ــن ،2008
ف ـمــن ال ــواض ــح أن ت ـلــك اآلثـ ــار
والـ ـت ــداعـ ـي ــات بـ ـ ــدأت تـنـحـســر
خ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
 .2014وعلى جانب آخر ،هناك
اآلن بعض مؤشرات للمخاطر
غ ـي ــر ال ـم ــري ـح ــة أخـ ـ ــذت ت ـلــوح
فــي األفـ ــق ،أول ـهــا ذل ــك الحجم
ً
الكبير جدا من الديون العالمية
لــ(الـقـطــاعـيــن ال ـعــام والـخــاص
واألفراد) ،حيث شارفت قيمتها
عـ ـل ــى ب ـ ـلـ ــوغ  250ت ــر ي ـل ـي ــون
دوالر بـنـهــايــة الـنـصــف االول
ً
من  .2018وأخــذا في االعتبار
أن مستويات أ سـعــار الفائدة
ً ُ
السائدة حاليا تعتبر متدنية
ً
تاريخيا ،وإذ من المتوقع انها
ستبدأ في االرتفاع التدريجي،
ف ـ ــإن مـ ــن ش ـ ــأن ذل ـ ــك أن ُي ـث ـقــل
كــا هــل كـثـيــر م ــن المقترضين
ب ـع ــبء زيـ ـ ــادة م ـبــالــغ ال ـفــائــدة
ال ـم ـط ـلــوب سـ ــدادهـ ــا ،م ـمــا قد
يـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم اس ـت ـط ــاع ــة
كثير مــن المقترضين خدمة
ديونهم ،وبالتالي تعثرهم في
ال ـس ــداد .وه ــذا األم ــر سـيــؤدي
إل ـ ــى حـ ـ ــدوث إرب ـ ــاك ـ ــات مــالـيــة
كبيرة لدى الجهات المقرضة.
وهناك مؤشر آخر ُيثير بعض
الـقـلــق ،وه ــو الـصـعــود الكبير
المتواصل غير المسبوق في
مستويات مــؤشــرات األســواق
ً
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،مصحوبا
فــي ذات الــوقــت بتزايد وتيرة

الشيخ سالم الصباح
وح ـ ـ ــدة الـ ـ ـح ـ ــروب ال ـت ـج ــاري ــة،
وبزوغ النزعات الحمائية لدى
بعض الدول .وهذان المؤشران
ي ـش ـغ ــان ب ـ ــال وش ـه ـي ــة كـثـيــر
من المستثمرين بشكل الفت،
باإلضافة إلى السياسة النقدية
المتشددة التي يتبعها البنك
الفدرالي األميركي .إن من شأن
ً
كل ذلك التأثير سلبا على أداء
األس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة.
ً
وأخـ ـي ــرا ،فـقـيــام مـعـظــم ال ــدول
الصناعية الرئيسية باتباع
سياسات حمائية مصحوبة
بانكفاء داخلي ذاتي ،وباتباع
سياسات يشوبها الكثير من
الغموض ،سيؤدي إلى التأثير
ً
سـ ـلـ ـب ــا عـ ـل ــى أداء االقـ ـتـ ـص ــاد
الـ ـع ــالـ ـم ــي .وه ـ ـ ــذا فـ ــي ن ـهــايــة
المطاف له تأثير سلبي على
الـنـمــو االق ـت ـص ــادي الـعــالـمــي.
وكما هو معلوم ،فإن انخفاض
وتـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
العالمي سيؤدي إلى انخفاض
الـطـلــب عـلــى كـثـيــر م ــن السلع
ال ـت ــي م ــن بـيـنـهــا ال ـن ـف ــط ،مما
سـيـعـمــل ع ـلــى إلـ ــى انـخـفــاض
سعره.

سيناريوهات مستقبلية
• ماذا عن الكويت بالنسبة
لــأزمــة؟ هــل نـجــزم أنـهــا مــرت
بتداعياتها؟ وهل تحصنت من
أي سيناريوهات مقبلة؟
 نستطيع ا ل ـقــول إن دو لــةالـ ـك ــوي ــت اس ـت ـط ــاع ــت ت ـج ــاوز
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
العالمية والحمدلله ،السيما
فيما يتعلق بأوضاع الجهاز
ُ
ال ـم ـصــرفــي ،ح ـيــث ت ــدل ــل على
ذلـ ـ ــك كـ ــل م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـس ــام ــة
المالية مثل كفاية رأس المال،
وج ـ ـ ــودة األص ـ ـ ــول وال ـس ـيــولــة
وال ــربـ ـحـ ـي ــة .ك ــذل ــك تـ ـج ــاوزت
معظم القطاعات االقتصادية
ً
ال ـم ـه ـمــة األخـ ـ ـ ــرى ،خ ـصــوصــا
القطاع العقاري ،تداعيات تلك
األزم ـ ـ ــة ،وإن ك ــان ــت ب ــدرج ــات
متفاوتة.
وفيما يتعلق بالشق الثاني
م ــن ال ـ ـسـ ــؤال ،ف ـمــن الـصـعــوبــة
بـمـكــان ال ـق ــول ان ال ــدول ــة بكل
ً
قطاعاتها قد تحصنت تماما
ت ـ ـجـ ــاه ك ـ ــل الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات
المستقبلية المقبلة ،حيث إن
هناك سيناريوهات وعوامل
لـ ـي ــس ل ـ ـلـ ــدولـ ــة شـ ـ ــأن بـ ـه ــا أو
بــاسـتـطــاعـتـهــا الـتـحـكــم فيها،
وبــال ـتــالــي ع ــدم قــدرت ـهــا على
االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد ك ـل ـي ــة ع ـ ــن آثـ ــارهـ ــا
ومخاطرها المحتملة .فعلى
سبيل الـمـثــال ،وفـيـمــا يتعلق
بـ ــان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـن ـم ــو
االقتصادي العالمي ،وبالتالي
انخفاض الطلب العالمي الذي
تطرقت له في السؤال السابق،
حيث ان من شأن ذلك أن يؤدي
إلـ ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض ال ـط ـل ــب عـلــى
الـنـفــط ،وبــالـتــالــي سينخفض
سعره ،وما لذلك من انعكاسات
سـلـبـيــة ع ـلــى ال ـمــال ـيــة الـعــامــة
ل ـلــدولــة ،وه ــذا أم ــر خ ــارج عن
سيطرة الدولة.
• هـ ـ ــل ت ـح ـص ـي ــن الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ك ـ ـ ـ ــاف لـ ـحـ ـم ــاي ــة
االقتصاد؟
 مما الشك فيه أن تحصينال ـج ـهــاز الـمـصــرفــي أم ــر مـهــم،
ول ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع ح ـ ـمـ ــايـ ــة
وتحصين االقتصاد يستوجب
م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـن ـط ـلــق
ً
أس ــاس ــا م ــن ال ـق ـيــام بتصميم
وت ـن ـف ـي ــذ ب ــرن ــام ــج ل ــإص ــاح
المالي واإلداري ،باإلضافة إلى
التصدي لمعالجة االختالالت
الهيكلية األخــرى التي تواجه
وتشوه أداء االقتصاد الوطني.
• ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ع ــالـ ـمـ ـي ــة ت ــذك ــر
أن ال ـك ــوي ــت م ــن ب ـي ــن األقـ ــوى
ماليا في المنطقة ،والمشهد
االقـ ـتـ ـص ــادي رب ـم ــا ال يعكس
تلك التقارير والدراسات ،كيف

ترى متانة االقتصاد الكويتي؟
وماذا يحتاج من دعائم؟
 إن تـ ـل ــك الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـت ــيُ
تشير إلى القوة المالية لدولة
ً
الـكــويــت تستند أســاســا على
ح ـج ــم االحـ ـتـ ـي ــاط ــات ال ـمــال ـيــة
الكبيرة المتاحة للدولة على
المدى المتوسط ،أي لفترة ال
ُ
تتجاوز خمس سنوات .وتعد
ً
تلك الـتـقــاريــر أســاســا بغرض
استخدامها مــن قبل الجهات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــري ـ ــد إقـ ـ ـ ـ ـ ــراض دولـ ـ ــة
ال ـك ــوي ــت .أم ــا إذا م ــا تـنــاولـنــا
مـ ــوضـ ــوع مـ ـت ــان ــة االقـ ـتـ ـص ــاد
الــوطـنــي فينبغي اإلقـ ــرار بــأن
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ُي ـعــانــي
اخـ ـت ــاالت هـيـكـلـيــة رئـيـسـيــة.
وم ـ ـ ــن أه ـ ـ ــم تـ ـل ــك االخـ ـ ـت ـ ــاالت
االختالل الهيكلي في الموازنة
العامة للدولة ،واالخـتــال في
ُسوق العمل ،وهو ما يمكن أن
نطلق عليه القنبلة الموقوتة،
ً
وأخيرا االختالل في مساهمة
الـقـطــاع ال ـخــاص المتواضعة
في الناتج المحلي اإلجمالي.
وب ـ ـ ـ ـ ــدون ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي الـ ـس ــري ــع
وال ـ ـ ـحـ ـ ــاسـ ـ ــم لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة ت ـل ــك
االختالالت سيبقى االقتصاد
ً
ً
الوطني هشا ،مشوها ،وغير
م ـنــوع ،وغـيــر ق ــادر عـلــى خلق
فــرص عمل كافية للمواطنين
خارج القطاع الحكومي.
ً
• تاريخيا تعتبر مــن أشد
الـمـحـفــزيــن وال ــداع ـي ــن للدمج
ً
م ـص ــرف ـي ــا ...ه ــل دم ــج «بـيـتــك»
مع «المتحد» له فائدة للكويت
واقتصادها؟
 لـقــد كـنــت مـنــذ نـهــايــة عقدالثمانينيات من القرن الماضي
ُ
أنصح وأشجع عمليات الدمج
بين الـمـصــارف الكويتية ،لما
لــذلــك م ــن نـتــائــج وانـعـكــاســات
إيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات
ال ـ ـم ـ ـنـ ــدم ـ ـجـ ــة ،وعـ ـ ـل ـ ــى م ـج ـمــل
أوض ـ ـ ــاع ال ـج ـه ــاز ال ـم ـصــرفــي،
وصرحت قبل فترة أنني أدعم
عملية الدمج بين بيت التمويل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك األه ـ ـلـ ــي
المتحد مادامت تسلك المسار
ال ـف ـنــي وال ـم ـه ـنــي وال ـقــانــونــي
الـسـلـيــم ،وم ــادام ــت ال ــدراس ــات
ا ل ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ذات ا ل ـع ــا ق ــة
ُ
تـظ ـهــر ن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة تــدعــم
وتؤيد عملية الدمج المذكورة.
وفي نهاية األمرُ ،
فمالك هذين
البنكين من ُيـقــررون الموافقة
مــن عدمها على الــدمــج ،وذلــك
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ف ــي
الجمعيات العمومية للبنكين
المذكورين .وكلي أمــل أال يتم
وض ــع عــراقـيــل مـقـصــودة أمــام
مـثــل ه ــذا الـتــوجــه م ــادام ــت كل
األمــور الفنية والمهنية تكون
داع ـمــة لمثل ه ــذا الــدمــج .ومــن
األهمية بمكان أن يكون التركيز
ً
دائـمــا فــي أي عملية دمــج بين
أي وح ـ ـ ــدات اق ـت ـص ــادي ــة عـلــى
ال ـم ـن ـه ـج ـيــة ال ـم ـه ـن ـي ــة ال ـف ـن ـيــة
والقانونية ،وترك األمور التي
ً
ليست لها صلة بــذ لــك جانبا .
وغ ـن ــي ع ــن ال ــذك ــر ،ف ــإن مــوجــة
االندماجات واالستحواذات قد
بدأت منذ نهاية الستينيات من
القرن الماضي ،واستمرت على
ذل ــك ال ـم ـنــوال حـتــى اآلن ،فلقد
انــدم ـجــت ك ـيــانــات اقـتـصــاديــة
عــالـمـيــة ع ـمــاقــة م ــع بعضها،
س ــواء كــانــت بنوكا أم شركات
صناعية ،أم شــركــات طــاقــة ،أم
شــركــات ات ـصــاالت ،أم شركات
تكنولوجيا وغيرها .وبالتالي
فما لدينا اآلن من حالة توجه
نحو الدمج ليس باألمر الجديد
على األسواق العالمية ،وينبغي
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــارب مــن
سبقونا.
أم ـ ــا عـ ــن سـ ــؤالـ ــك بـ ـش ــأن مــا
إذا كانت هناك فائدة للكويت
واقتصادها من عملية الدمج
ال ـمــذكــورة ،فــاإلجــابــة عـنــه هي
أن ح ـج ــم ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
س ـي ـص ـب ــح أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ح ـج ـمــه
ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي ،وسـ ـتـ ـنـ ـش ــأ وحـ ـ ــدة
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• نضوب ما تبقى من أموال سائلة سيؤدي إلى انزالقات ومخاطر
• كبح جماح الفساد المستشري أولوية ...فال تنمية في وجود فساد
• العجز الحقيقي غير معلن بسبب مصروفات كبيرة غير مدرجة بالميزانية
• استمرار االستدانة دون خطة ورؤية لكيفية سداد المديونية أمر عجيب
عن البورصة قال:

عن القطاع المصرفي:

• خصخصتها البورصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح
• متفائل بمستقبل واعد مع ترسيخ أجواء الثقة لدى المستثمرين
ً
• مهم جدا وجود إدارة كفؤة تقود السوق بفاعلية لتحقيق األهداف
ً
• يجب مواكبة األسواق المتطورة عالميا في الشفافية والحوكمة
• ينبغي اإلسراع بإضافة أدوات ومنتجات مالية جديدة متطورة

• كل مؤشرات السالمة تؤكد متانة الجهاز
المصرفي وقوته
• رفع ضمان الودائع تأخر  5سنوات واستمراره
يخل بالمنافسة
ً
• استمرار الضمان يعطي انطباعا بأن أوضاع المصارف ليست سليمة
• مع دمج «بيتك – المتحد» وفق المسار الفني والقانوني والمهني
• مفيد أن يمتد الدمج ليشمل البنوك الكويتية مع بعضها

مـصــرفـيــة عـمــاقــة رب ـمــا تكون
أك ـ ـبـ ــر بـ ـن ــك مـ ـحـ ـل ــي ،وت ـت ـم ـتــع
ً
بـمـسـتــوى ان ـت ـشــار كـبـيــر ج ــدا
ً
ً
محليا وخارجيا ،مما سيؤدي
ال ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــزيـ ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة
ال ـم ـح ـل ـيــة واالق ـل ـي ـم ـي ــة ،وه ــذا
ً
م ــن ش ــأن ــه االن ـع ـك ــاس إي ـجــابــا
عـلــى المتعاملين مــع وح ــدات
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ب ـش ـكــل
إجـ ـم ــال ــي ،ف ـض ــا عـ ــن أن ه ــذا
الـكـيــان الـعـمــاق الـجــديــد أكثر
ُ
وسيحقق
كفاءة ومالءة مالية،
ربحية أكبر .ومن المفيد بمكان
أن ي ـم ـتــد م ــوض ــوع االن ــدم ــاج
الــى داخــل الـحــدود ،بمعنى أن
يتم الدمج بين بنوك كويتية،
بــإإلضــافــة الــى خــارج الـحــدود،
كـ ـم ــا هـ ــو ال ـ ـحـ ــال بـ ــدمـ ــج بـيــت
التمويل والبنك االهلي المتحد،
أي ان ــدم ــاج ب ـيــن ب ـنــك كــويـتــي
وآخر غير كويتي .كما ينبغي
ُ
أن ت ـف ـكــر وحـ ـ ــدات اق ـت ـصــاديــة
أخـ ـ ـ ــرى مـ ــن غـ ـي ــر الـ ـبـ ـن ــوك فــي
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع الـ ـ ــدمـ ـ ــج وأه ـم ـي ـت ــه
وف ـ ــائ ـ ــدت ـ ــه ل ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدى
المتوسط والطويل.
• ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ال ـق ـط ــاع
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ،هـ ــل ي ـم ـك ـن ـنــا فــي
ضوء نتائجه األخيرة عن 2018
ومؤشرات الربع األول  2019أنه
بات في أمان وبعيدا عن األزمة؟
 بــالـتــأكـيــد ،فـكــل مــؤشــراتال ـســامــة واألداء ال ـمــالــي ذات
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات الـ ـقـ ـط ــاع
ُ
المصرفي تشير بكل و ضــوح
إلى أنه بات في مأمن ،وبعيدا
ع ــن آثـ ــار ون ـتــائــج تـلــك األزمـ ــة،
وذل ــك منذ فـتــرة زمنية ليست
قصيرة.
• منذ سنوات كان لكم رأي
ب ـ ـض ـ ــرورة اإلس ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي رف ــع
ال ـض ـم ــان ع ــن الـ ــودائـ ــع ،ل ـمــاذا
يستمر حتى اآلن ..هل من مبرر
برأيكم تراه؟
 بـ ــدايـ ــة ،م ــن الـ ـمـ ـع ــروف أنمبرر أو مـبــررات وضــع قانون
لضمان الودائع بشكل شامل،
ومن دون أي حدود لمبالغ تلك
الودائع ،هو في األساس نفسي،
الس ـي ـم ــا إذا ك ــان ــت األوضـ ـ ــاع
المالية جيدة لوحدات الجهاز
المصرفي.
وي ـس ـت ـه ــدف ذل ـ ــك ال ـق ــان ــون
ترسيخ الثقة والطمأنينة لدى
المودعين في البنوك الوطنية.
ويـ ـت ــم وض ـ ــع قـ ــانـ ــون ل ـض ـمــان
الودائع في العادة خالل حدوث
أزمـ ـ ـ ــة م ــالـ ـي ــة فـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،أو
لمواجهة تداعيات أزمــة مالية
إقليمية أو عالمية.
وك ـم ــا ه ــو م ـع ـل ــوم ،ف ـق ــد تــم
إص ــدار قــانــون ضمان الــودائــع
في الكويت خالل الربع األخير
من عام  ،2008وذلــك لمواجهة
أي آث ــار أو تــداعـيــات قــد تنشأ
نتيجة األزمة المالية العالمية
ُ
رب ـم ــا ت ـص ـيــب أحـ ــد أو بعضا
من وحــدات الجهاز المصرفي
المحلي.
والحمد لله ،لم يتعرض أي
بنك محلي لحالة عدم استقرار
ف ـ ــي ق ـ ــاع ـ ــدة ودائـ ـ ـ ـ ــع ع ـم ــائ ــه،
وبالتالي انتفاء حاجة تفعيل
القانون المذكور تجاهه ،وهذا
مـ ـم ــا يـ ــؤكـ ــد صـ ــابـ ــة وم ـت ــان ــة
أوضاع وحدات ذلك الجهاز من
حيث السيولة والمالءة (كفاية

الوضع
القائم:

رأس المال) منذ تاريخ صدور
ذلك القانون وحتى اآلن.
وق ـ ــد ك ـ ــان واضـ ـح ــا أن آث ــار
األزمــة المالية العالمية أخذت
بــاالنـحـســار بشكل الفــت خالل
النصف الثاني من عــام ،2014
وح ـ ـيـ ــث إن أوضـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـبـ ـن ــوك
المحلية كانت آنذاك في وضع
ً
ج ـيــد ،إن لــم يـكــن م ـم ـتــازا ،كما
ت ـش ـيــر إل ـي ــه ك ــل م ــن بـيــانــاتـهــا
الـمــالـيــة الـفـصـلـيــة والـسـنــويــة،
وتقارير صندوق النقد الدولي
ذات ا ل ـ ـع ـ ــا ق ـ ــة و م ـ ــؤ سـ ـ ـس ـ ــات
الـتـصـنـيــف ال ـعــال ـم ـيــة ،إضــافــة
الـ ــى ال ـت ـصــري ـحــات وال ـت ـقــاريــر
المختلفة ذات الصلة الصادرة
عـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي،
ف ـ ـبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ك ـ ـ ـ ــان الزم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ب ــل
ضــروريــا ،أن يتم رفــع الضمان
عـلــى ال ــودائ ــع م ــن خ ــال إلـغــاء
القانون الخاص بذلك الضمان،
حيث أصبح ال حاجة حقيقية
وفعلية له منذ النصف الثاني
مــن ع ــام  ،2014إضــافــة ال ــى أن
الـظــروف المختلفة التي كانت
س ــائ ــدة آنـ ـ ــذاك ت ـســانــد وتــدعــم
مثل ذلك التوجه ،وكان ينبغي
اقتناص مثل تلك الفرصة.
وغ ـنــي ع ــن ال ـب ـيــان ،أن مثل
ذلك الضمان ُيعتبر في الواقع
مــن قـبـيــل االل ـت ــزام ــات المالية
ال ـطــارئــة عـلــى ال ــدول ــة ،ويجب
إلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاؤه ب ـ ـكـ ــل ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد .وفـ ــي
المرحلة الحالية ،وعند التفكير
ف ــي رف ـ ــع ذل ـ ــك الـ ـضـ ـم ــان ،فـمــن
الـمـهــم بـمـكــان أن ت ـكــون هناك
مــواء مــة فــي اخـتـيــار التوقيت
المناسب والمالئم إللغاء ذلك
الضمان ،وفق ما هو سائد من
معطيات ومخاطر اقتصادية
ومالية وسياسية.
• مــا آثــار اسـتـمــرار الضمان
ومخاطره ،وهل يضمن منافسة
عادلة؟
 إن استمرار ضمان الودائع،من الناحية النظرية والواقعية،
له تأثير سلبي على المنافسة،
إضافة الى ذلــك ،فهو قد يؤدي
الـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار بـ ـ ـق ـ ــاء ب ـعــض
جـ ــوانـ ــب ال ـض ـع ــف والـ ـقـ ـص ــور،
السيما فــي مـجــاالت الحوكمة
وإدارة المخاطر ،دون معالجة
صـحـيـحــة ل ــدى ب ـعــض الـبـنــوك
ال ـت ــي ف ــي ح ــاج ــة إل ــى تحسين
مستويات أدائها الفني واإلداري
والمالي الــى المستوى ُ
المراد،
م ـع ـت ـمــدة ب ــذل ــك ع ـلــى مــوضــوع
الضمان الشامل للودائع.
وكـمــا هــو مـعـلــوم ،فلقد دأب
البنك المركزي منذ عــام 2008
على التصدي الحازم لمعالجة
جوانب الضعف المذكورة ،على
ال ــرغ ــم م ــن أن مـثــل تـلــك األم ــور
ت ــزي ــد م ــن أعـ ـب ــاء ال ــرق ــاب ــة على
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ،وهـ ــذه أيـضــا
من ضمن االنعكاسات السلبية
ل ـ ـمـ ــوضـ ــوع ض ـ ـمـ ــان الـ ـ ــودائـ ـ ــع.
وبرأيي ،فإن بقاء ضمان الودائع
حتى اآلن ُيعطي انطباعا سلبيا
من أن أوضــاع البنوك المحلية
ليست على ما يرام ،وذلك بسبب
اسـتـمــرار العمل بــذلــك القانون
ح ـتــى اآلن وعـ ــدم إل ـغ ــائ ــه ،كما
فعلت معظم الدول التي وضعته
ً
أيضا في عام !!2008
ُ
وه ـ ــذا ف ــي ال ــواق ــع ال يـعـطــي
االنطباع السليم والحقيقي عن
أوضاع البنوك الكويتية ،حيث

إننا بحاجة
ماسة وعاجلة
لمعالجة
موضوع
عجز الموازنة
المستمر

تم تصميم
قانون
االستقرار
المالي وفق
ظروف
ومعطيات
كانت سائدة
خالل الفصل
األخير من عام
2008

إن ـه ــا ت ـت ـم ـتــع بـ ــأوضـ ــاع مــالـيــة
ممتازة من جميع الجوانب.
• ال ـب ـنــوك ت ـئــن م ــن الـسـيــولــة
وم ـت ـخ ـمــة بـ ـه ــا ...ف ـهــل اس ـتــدانــة
ال ــدول ــة م ــن ال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
أفـضــل أم اسـتـمــرار الـسـحــب من
االحتياطي؟
ً
 أكـ ـ ـ ـ ـ ُـدت ون ـ ـص ـ ـحـ ـ ُـت مـ ـ ـ ـ ــرارا،
وبالتحديد منذ  ،2014أ نــه من
األفـ ـ ـض ـ ــل لـ ـل ــدول ــة أن ت ـق ـتــرض
مــن الـقـطــاع الـمـصــرفــي المحلي
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات أدوات
الدين العام بالدينار وبالعملة
األجـنـبـيــة ،س ــواء كــانــت سـنــدات
أو صكوكا ،وذلــك لتمويل عجز
الموازنة العامة ،علما بأن رصيد
ص ــاف ــي الـ ـم ــوج ــودات األجـنـبـيــة
للبنوك المحلية قد بلغ حوالي
 7مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار فـ ــي ن ـهــايــة
مـ ــارس  .2019وم ــن األف ـض ــل أن
تـبـتـعــد ال ــدول ــة ق ــدر الـ ُـمـسـتـطــاع
عن السحب من االحتياطي العام
الذي ينبغي أن ُيترك للطوارئ.
إن موضوع استمرار استدانة
الدولة دون وجود خطط لسداد
تـلــك ال ـمــديــون ـيــة ،ودون إح ــداث
إصالحات اقتصادية ومالية من
شأنها معالجة موضوع العجز
المستمر في الموازنة العامة ،ال
شــك فــي أن سـتـكــون لــه مخاطر
ج ـم ــة ي ـن ـب ـغــي أن ن ـب ـت ـعــد عـنـهــا
م ــا اس ـت ـط ـع ـنــا ،إض ــاف ــة الـ ــى أنــه
يزيد مــن حجم الــديــون الحالية
والمستقبلية ا لـتــي ستقع على
عاتق األجيال القادمة.
• م ــا تـفـسـيــركــم ل ـل ـتــأخــر في
إقرار قانون استدانة الدولة عبر
إصـ ـ ــدارات الـبـنــك ال ـم ــرك ــزي؛ هل
من تفسير؟
 عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ض ـ ــرورةوأهمية وجود قانون للدين العام
يكون ساري المفعول بشكل دائم،
يحدد وينظم موضوع اقتراض
الــدولــة ،إال أنــه حتى تاريخه لم
يتم اعتماد وإقــرار ذلك القانون
على الرغم من انتهاء فترة فعالية
وســريــان الـقــانــون السابق لــذات
الموضوع منذ فترة زمنية ليست
بالقصيرة ،وذلك على الرغم من
أهميته والحاجة الملحة له اآلن،
أما عن أسباب التأخر في إقرار
وإص ــدار الـقــانــون الـجــديــد حتى
اآلن ،فحقيقة ال علم ّ
لدي عن تلك
األسباب.

قلة الفرص
االستثمارية
في القطاع
الخاص
ستزيد من
تخمة السيولة
لدى الجهاز
المصرفي

• الكويت تزخر بشباب قادرين على اإلبداع والعطاء نفخر بهم
• نملك كل مقومات النجاح االقتصادي متى توافرت اإلرادة
• وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها بحاجة ماسة إلصالحات بشتى المجاالت
• اإلصالحات تحتاج إلى تضحيات من الجميع ...فال نجاح من دون ثمن
• صعوبة في وضع الحلول مع استمرار سوء الوضع المالي

وبــال ـم ـنــاس ـبــة ،فـلـلـتــوضـيــح
وا لـ ـتـ ـصـ ـحـ ـي ــح ف ـي ـم ــا ورد فــي
السؤال ،فاقتراض الدولة ليس
من خالل أو عبر إصدارات البنك
المركزي ،بل إن البنك المركزي
ُيصدر نيابة عن الدولة أدوات
ال ــدي ــن ال ـع ــام ل ـكــي ي ـتــم تـمــويــل
عجز الموازنة العامة.
أما إصدارات البنك المركزي
الخاصة فهي أدوات تختلف عن
أدوات الــديــن ال ـعــام ،وغاياتها
أس ــاس ــا م ـن ـصـ ّـبــة ع ـلــى تنظيم
مستويات السيولة لدى الجهاز
المصرفي ،وليس لتمويل عجز
الموازنة العامة.

جدوى االستدانة
• م ــا ج ــدوى االس ـت ــدان ــة في
ظــل استمرار انـفــات السياسة
المالية للدولة؟
 إن هذا السؤال وجيه جدا،فبالفعل طالما استمر الوضع
بــدون إصــاح وانضباط مالي،
فـ ـسـ ـنـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ـ ــي االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض
والسحب من االحتياطي العام.
إن االستمرار في تحقيق عجز
مـسـتـمــر وك ـب ـيــر ف ــي ال ـم ــوزان ــة
العامة ،وتمويله الدائم من خالل
الـسـحــب مــن االحـتـيــاطــي الـعــام
من شأنه أن يؤدي الى نضوب
مــا تبقى مــن أم ــوال ســائـلــة في
ذل ـ ــك االح ـت ـي ــاط ــي خ ـ ــال ف ـتــرة
زمنية قصيرة ،وهذا أمر برأيي
سيؤدي إلى مزيد من االنزالقات
نحو مخاطر عدة.
وخالصة القول ،إننا بحاجة
مـ ـ ــاسـ ـ ــة وع ـ ــاج ـ ـل ـ ــة ل ـم ـع ــال ـج ــة
مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع عـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـ ـمـ ـ ــوازنـ ـ ــة
الـمـسـتـمــر ال ــذي ل ــه بـكــل تأكيد
تداعيات خطيرة على المديين
المتوسط والطويل ،ونستطيع
تحقيق ذلــك إذا توفرت اإلرادة
واإلدارة ،ف ــا لـ ـك ــو ي ــت ت ـم ـت ـلــك
ك ــل م ـق ــوم ــات ال ـن ـج ــاح ال ـمــالــي
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،وه ـ ـ ــي ت ــزخ ــر
بكل فخر بأبنائها وبشبابها
أصحاب الكفاء ة القادرين على
ال ـع ـط ــاء والـ ـمـ ـش ــارك ــة ،وال ــذي ــن
ي ـت ـم ـت ـعــون بـ ـخـ ـب ــرات وق ـ ـ ــدرات
رائعة.

تخمة السيولة
• ت ـخ ـمــة ال ـس ـي ــول ــة بــرأي ـكــم

م ـ ــاذا ت ـع ـكــس ،ع ـجــز ف ــي حــركــة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد وط ـ ـ ـ ــرح مـ ـش ــاري ــع
منتجة أم ضيق فرص أم ماذا؟
 ب ـ ـش ـ ـكـ ــل مـ ـ ـبـ ـ ـس ـ ــط ،ت ـخ ـم ــةال ـس ـي ــول ــة ت ـع ـن ــي عـ ـ ــدم وجـ ــود
قنوات كافية ومناسبة لتوجيه
وتـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــف ج ـ ـ ـ ــزء ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
الفوائض المالية المتوافرة لدى
البنوك ،ألنه حينما تفكر البنوك
فــي تــوجـيــه تـلــك الـفــوائــض إلــى
الفرص المحلية المتاحة فهي
تنظر الــى عــدة أمــور من بينها
مستويات المخاطر ،والعوائد،
وتعليمات البنك المركزي في
شأن ذلك.
ك ـم ــا أن ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ف ــرص
كافية ومناسبة محلية للقطاع
الخاص لالستثمار بها سيؤدي
ال ـ ـ ــى ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض الـ ـطـ ـل ــب ع ـلــى
االئتمان الذي يمكن ان يمنحه
ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ،وهـ ــذا من
ش ــأن ــه أن ي ــزي ــد مـ ــن م ـس ـتــوى
تـخـمــة ال ـس ـيــولــة ل ــدى الـجـهــاز
المصرفي.

«االستقرار المالي»
• ك ـ ــان م ــن آخ ـ ــر بـصـمــاتـكــم
الذكية قانون االستقرار المالي
ال ـ ــذي قـ ــدم ن ـم ــوذج ــا لـمـعــالـجــة
المتعثرين دون أي كلفة على
الــدولــة ،وكــان رادع ــا للشركات،
وف ــي ذات الــوقــت ال يـفـتــح بــاب
«السبيل» على مصراعيه على
حـســاب ال ــدول ــة ...فما القوانين
التي تحتاج إليها الكويت حاليا
على نسق هذا القانون وفلسفته
المميزة؟
 تـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم ق ـ ـ ــا ن ـ ـ ــوناالستقرار المالي وفق ظروف
ومعطيات كانت سائدة خالل
الفصل األخير من عــام ،2008
إذ كنا نستهدف تحقيق أعلى
درجـ ــة م ــن االس ـت ـق ــرار الـمــالــي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي ال ــدول ــة من
خ ــال تحييد اآل ثـ ــار السلبية
ال ـنــاج ـمــة ع ــن االزمـ ـ ــة الـمــالـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،وب ـش ـكــل ال ُيـحـمــل
الدولة أية تكاليف مالية ،أو أن
تكون تلك التكاليف في أضيق
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،وبـ ـحـ ـي ــث ال ي ـتــأثــر
سـلـبــا أداء ب ـعــض ال ـق ـطــاعــات
االقتصادية بشكل يــؤدي الى
توقف أنشطتها.
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع أج ـ ـ ـ ـ ــد م ــن
الصعوبة بمكان أن أحصر لك

قــوانـيــن تـحـتــاج إلـيـهــا الــدولــة
ش ـب ـي ـهــة بـ ـق ــان ــون االسـ ـتـ ـق ــرار
الـ ـم ــال ــي ،ف ـي ـمــا ع ـ ــدا أن ي ـكــون
هناك قانون متطور في مجال
ال ـح ـم ــاي ــة مـ ــن ال ــدائـ ـنـ ـي ــن لـكــل
ال ـق ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــي
الــدولــة ،ألن مثل ذلــك القانون
موجود ومفعل في معظم دول
العالم منذ زمن بعيد.
• م ـ ـ ــا اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
والناجعة التي يمكن أن تحقق
مـســاهـمــة أك ـبــر وزي ـ ــادة أوســع
لـنـصـيــب ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص في
الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
«ا لـمـتـهــم» بالجباية وتقليص
دور الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي ال ـن ـش ــاط
االقتصادي وقصر دورها على
اإلشـ ـ ــراف ال ـس ـي ــادي والــرقــابــة
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم بـ ـع ــد ق ـ ـصـ ــور فــي
مواطن عدة وفساد في أخرى؟
 ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر أح ــداالختالالت الهيكلية الرئيسية
الـ ـ ـت ـ ــي ُيـ ـع ــانـ ـيـ ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الوطني ،إذ إن مساهمة القطاع
ال ـخ ــاص ف ــي ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
االج ـم ــال ــي ال ت ـت ـجــاوز  30في
المئة ،وهــي نسبة متدنية في
الواقع.
وكما هو معروف ،ال توجد
آلية واحــدة لتحقيق مساهمة
أكبر لنصيب القطاع الخاص
في الناتج المحلي االجمالي،
ول ـك ــي ت ـتــم مـعــالـجــة م ـثــل هــذا
االخ ـ ـت ـ ــال ال ـه ـي ـك ـل ــي ،ف ــاألم ــر
يحتاج الى منظومة من اآلليات
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
والقوانين.
ً
ف ـت ـق ـل ـي ــدي ــا ،وفـ ـ ــي كـ ــل دول
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــم ،ي ـ ـ ـتـ ـ ــم اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام
«الـخـصـخـصــة» ك ــأداة رئيسية
ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ـح ـق ـي ــق ه ــدف ـي ــن
أس ــاسـ ـي ــن؛ أول ـه ـم ــا تـخـفـيــض
حجم االنفاق العام في الموازنة
العامة للدولة ،وثانيهما زيادة
مساهمة الـقـطــاع ال ـخــاص في
الناتج المحلي االجمالي.
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا ت ـ ـق ـ ــدم،
ُ
ً
تستخدم أيضا «الشراكة بين
القطاع العام والقطاع الخاص»
( )PPPك ــأداة مهمة مــن شأنها
الـ ـعـ ـم ــل نـ ـح ــو رف ـ ـ ــع م ـســاه ـمــة
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـنــاتــج
المحلي االجمالي.
وكذلك يتم استخدام أنظمة

ً
الشيخ سالم الصباح متحدثا إلى الزميل محمد اإلتربي (تصوير نوفل إبراهيم)

ماذا
نحتاج

البناء والتشغيل ،ومن ثم إعادة
المشروع إلــى الــدولــة (BOT +
 )BOOTلتمكين القطاع الخاص
م ــن االس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ـشــاريــع
متنوعة بــأمــاك الــدولــة لفترة
زمنية محددة وهذا من شأنه
زيادة مساهمة القطاع الخاص
في الناتج المحلي االجمالي.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ،فـ ــإن ق ـي ــام ال ــدول ــة
بــإسـنــاد إدارة بعض المرافق
الحكومية الى القطاع الخاص،
وفق شروط وضوابط محددة،
م ـ ـ ــن شـ ـ ــأ نـ ـ ــه أن ي ـ ـح ـ ـقـ ــق ذات
االهداف التي تم ذكرها.
وفي حقيقة األمر ،فقوانين
الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة والـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة و
 BOTفــي حــاجــة ال ــى كثير من
ال ـت ـعــديــات ل ـكــي ي ـتــم تحقيق
الغايات واالهداف التي تصبو
اليها الدولة.
• ب ـمــاذا ت ــود أن تختم هــذا
اللقاء؟
 أود أن أخ ـت ــم ه ــذا الـلـقــاءبذكر بعض الجوانب المهمة
التي أجد أن الكويت تفتقدها،
فالدولة بحاجة ماسة وعاجلة
ال ـ ـ ــى كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن االص ـ ــاح ـ ــات
بشتى الـمـنــاحــي وال ـم ـجــاالت،
وهذه اإلصالحات تحتاج الى
تضحيات منا كلنا ،ولو بشكل
مؤقت على المدى المتوسط.
ً
وليكن معلوما ،أنه ال إصالح
بـ ـ ــدون ألـ ـ ــم ،وال نـ ـج ــاح ب ــدون
ُ
ث ـمــن ،وســتـش ـكــل نـتـيـجــة هــذه
ً
ً
االص ـ ــاح ـ ــات ح ـ ـصـ ــادا ج ـي ــدا
لـلـجـيــل ال ـح ــال ــي ث ــم لــأج ـيــال
الـ ـق ــادم ــة .وغ ـن ــي ع ــن ال ـب ـي ــان،
ً
أنـ ـن ــا اي ـ ـضـ ــا ب ــأم ــس ال ـح ــاج ــة
ال ــى تـغـيـيــر ج ــذري وجــوهــري
فــي فلسفة التعليم ا لـســا ئــدة،
التي ينبغي أن يتم تعديلها،
لـكــي ي ـكــون نــاتــج مخرجاتها
ً
م ـن ـص ـب ــا ب ـش ـك ــل ت ـ ــام وس ـل ـيــم
وكفؤ في االحتياجات الفعلية
لمتطلبات سوق العمل الحالي
ً
ً
والمستقبلي نوعا وكما.
ويجب على فلسفة التعليم
أن تعمل ،بشكل رئيسي ،على
ت ـغ ـي ـيــر ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ـفــاه ـيــم
ً
الخاطئة ،وتعمل أ يـضــا نحو
إحداث تغيير جذري في نوعية
الثقافة السائدة ،وهــذا مما ال
شك فيه سيكون له دور رئيسي
فــي إن ـجــاح الـكـثـيــر مــن بــرامــج
اإلصالحات المنشودة .ولنكن
واضحين ،فال نهضة وال تنمية
مستدامة في البالد بدون توفر
نظام تعليمي متطور ومميز،
ً
مصحوبا بنظام صحة عامة
ذي كـفــاء ة فــي االداء ومتطور
وبخدمات صحية مرموقة.
ك ـ ـ ـ ـ ــذ ل ـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ـ ــا أداء وال
نـ ـم ــو اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا م ـس ـت ــدام ــا
بـ ـ ـ ــدون وجـ ـ ـ ــود ق ـ ـطـ ــاع خ ــاص
ُم ـ َـت ـح ــرر ُ
ومـ ـ َـحـ ــرر م ــن ال ـق ـيــود
البيروقراطية ،ومحاط بسياج
بيئة أعـمــال جــاذبــة ومنافسة
لمثيالتها في الــدول الناشئة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة ،بـ ـحـ ـي ــث ي ـك ــون
ذل ـ ـ ــك ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع مـ ــؤمـ ــن ب ـب ـل ــده
ومستقبلها ويستثمر بها.
ً
وأخيرا ،يجب العمل على كل
الصعد نحو التصدي ومحاربة
وكبح جماح كل أوجه الفساد
المستشري فــي ال ـبــاد ،حيث
ال تـنـمـيــة وال إص ــاح ــات ذات
نتائج إيجابية متوقعة في ظل
وجود الفساد.

• قانون متطور للحماية من الدائنين لكل القطاعات االقتصادية في الدولة
ً
• برنامج إصالح مالي خال تماما من أي جرعات سياسية
• تنشئة قطاع خاص مؤمن بالكويت ومستقبلها ليزيد حجم استثماراته
• تحصين األركان االقتصادية من المخاطر المستقبلية كافة وفق برامج
• تفعيل منظومة أمان اجتماعي لحماية أصحاب الدخول المتدنية
• توفير بيئة أعمال جاذبة متحررة من البيروقراطية منافسة للدول المتقدمة
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

«كويت جديدة» ...تحويله إلى واقع ال يتم بالهروب من إصالح المركز

ً
«ليس عصيا على الكويت تحقيق تقدم في مؤشر التنافسية»
ذكر «الشال» أن التنمية
في أدبياتها قريبة من أي
مشروع زراعي ،فالحرث
والسقي والتغذية ومالءمة
الطقس ،الفارق بين النجاح
في حصد الثمار من عدمه،
والتنافسية وسالمة بيئة
األعمال وندرة الفساد،
ضمانة نجاح أي مشروع
تنمية.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر «الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــال»
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،إن
المعهد الدولي للتنمية اإلدارية
ف ــي ل ـ ـ ــوزان ب ـس ــوي ـس ــرا ف ــي 28
مايو الفائت ،أصدر التصنيف
الـ ـج ــدي ــد ل ـت ــرت ـي ــب ال ـ ـ ـ ــدول فــي
مــؤ شــر تنافسية اقتصاداتها،
وشـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر  63دولـ ـ ـ ــة،
حصدت فيها سنغافورة المركز
األول متقدمة من المركز الثالث
في مؤشر .2018
وأش ــار «ال ـشــال» إلــى أنــه في
دراس ـ ـ ــة ل ــ«م ــاك ـي ـن ــزي» مـقــدمــة
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
والـتـنـمـيــة ،ذكـ ــرت أن مـشــروع
«كويت جديدة» سيخلق فرص
عمل مواطنة بحدود 220 – 210
ألــف فرصة ،بإنتاجية متفوقة
تـ ـض ــاه ــي انـ ـت ــاجـ ـي ــة ال ـع ـم ــال ــة
ال ـس ـن ـغ ــاف ــوري ــة ،وس ـن ـغ ــاف ــورة
كما ذكرنا األولى على مستوى
العالم في تنافسية اقتصادها
ً
وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤشـ ــر الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــور.
ً
بـيـنـمــا ال ـكــويــت وف ـق ــا لـمــؤشــر
التنافسية كانت في عام 2019
خــارج التصنيـ ـ ــف ،أي لــيســت
ض ـمــن الـ ـ ـ  63دول ـ ــة الـمـصـنـفــة
ضمنه ،وفــي مــؤشــر آخــر مــواز
تحت مسمى تقرير التنافسية
العالمية الـصــادر عــن دافــوس،
تخلفت الكويت من المركز 34
فــي  2015إل ــى ال ـ ــ 38فــي 2016
إلى الـ 52في  ،2017وإلى المركز
 54في  ،2018أي أن تصنيفها
التنافسي في تخلف متصل.
ولفت إلى أن مؤشر المعهد
الدولي للتنافسية ،هو حصيلة
أداء مــؤشــرات أخ ــرى ،هــي أداء
االقـتـصــاد الـكـلــي ،كـفــاءة األداء

ال ـح ـكــومــي ،ك ـف ــاء ة أداء قـطــاع
األعمال ،وكفاءة البنى التحتية،
أي أن م ـع ــام ــل االرت ـ ـبـ ــاط بـيــن
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات األربـ ـ ـع ـ ــة الب ـ ــد أن
ي ـك ــون إي ـجــاب ـيــا وق ــوي ــا ،حتى
يفرز حصيلة تنافسية متقدمة

لالقتصاد ،وذلــك ما ال يتحقق
في الكويت.
وذ كـ ـ ـ ـ ــر «إذا أ ض ـ ـف ـ ـنـ ــا إ لـ ـي ــه
ً
ذل ــك الـتـخـلــف الـمـتـصــل أي ـضــا
ف ــي م ــؤش ــر مـ ــدركـ ــات ال ـف ـس ــاد،
وم ــؤش ــر بـيـئــة األعـ ـم ــال بشكل

ً
تأسيس أي هيئة ضرورية ليس محرما
ولكن بعد حل هيئات قائمة

عام ،نعرف مدى ضرورة تبني
الكويت لنهج إصــاح جراحي
وم ـن ـض ـب ــط ،غ ـي ــر ذلـ ـ ــك ،ك ــل مــا
يـقــال ح ــول األهـ ــداف التنموية
الجميلة ،ال يعدو سراب».
والتنمية في أدبياتها قريبة

بورصة الكويت أكبر الرابحين خالل مايو

قضايا النصب العقاري ...كان يكفي قرار استباقي واحد لوقف كل ما حدث
ذكر تقرير «الشال» إن تقارير صحافية
ذكرت أن وزير البلدية خاطب وزير العدل
ً
طالبا تأسيس هيئة عامة للعقار ،لمواجهة
قضايا النصب العقاري ،وفي الكويت كما
ذكرنا أكثر من  40هيئة ومجلس ولجنة،
 90ف ــي الـمـئــة مـنـهــا لـيـســت فـقــط ال تـقــوم
بـمـهــا مـهــا ،إ نـمــا تمثل عبئا ضخما على
المالية العامة ،ومعظمها ال تعدو كونها
م ـن ـصــات ل ـل ـن ــزاع ع ـلــى ال ـم ـحــاص ـصــة في
تعييناتها ،واستدامتها مستحيلة.
وأضـ ــاف «ك ــان ــت واحـ ــدة م ــن أول ــوي ــات
اإلص ــاح المالي واالقـتـصــادي الحكومي
التخلص مــن أكبر عــدد منها ،إمــا بالحل
أو الدمج ،ولم يتحقق شيء يذكر من تلك
األهداف الحكومية ،والدعوة الجديدة هي
تغيير في المسار إلــى االتجاه المعاكس

لإلصالح» .وأضار إلى أن قضايا النصب
الـعـقــاري عندما كــانــت تـحــدث ،كــان يكفي
ق ـ ــراءة إعــانــات ـهــا ووع ــوده ــا م ــن قـبــل أي
متخصص ،وكان قرار استباقي واحد من
قبل أي مسؤول ،بالتحقيق والتحقق من
األرقام الموعودة ،يكفي لوقف كل ما حدث
من تداعيات مأساوية الحقة.
وأضـ ــاف «ل ـك ــن ،الـنـهــج الـحـكــومــي هو
نهج رد فعل ،وليس نهج فعل ،فالحكومة
الكويتية أكـبــر حـكــومــات الـعــالــم عـلــى مر
الـتــاريــخ ،فهناك مــوظــف مــواطــن حكومي
واح ـ ـ ــد لـ ـك ــل مـ ــواطـ ــن ب ــال ــغ ال ي ـع ـم ــل فــي
الحكومة ،وإذا كان هذا الحشد عاجزا عن
اإلنجاز ،فالحل يكمن في مراجعة النهج،
وليس زيادة العدد».
وم ــن غـيــر الـمـقـبــول التحجج ب ــأن لــدى

ً
ج ـ ــدا م ــن أي مـ ـش ــروع زراع ـ ــي،
ف ــال ـح ــرث وال ـس ـق ــي وال ـت ـغــذيــة
ومــاء مــة الـطـقــس ،هــي الـفــارق
بين النجاح فــي حصد الثمار
من عدمه ،والتنافسية وسالمة
بيئة األعمال وندرة الفساد ،إلى

العالم أو إقليمنا هيئات مماثلة ،فليس
فــي العالم دولــة واح ــدة متخمة بالعمالة
العامة كما حال الكويت ،وال يلجأ العالم
إل ــى تــأسـيــس كـيــانــات م ــوازي ــة إذا فشلت
الكيانات األصلية في أداء مهامها ،واإلبقاء
في نفس الوقت على األصلية.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـب ـ ـحـ ــث فــي
تأسيس أي هيئة ضرورية ،ذلك ليس من
المحرمات ،ولكن بعد دراسة لكل الهيئات
القائمة ،واتخاذ قرار قاطع بحل معظمها،
واشتراط االنتهاء من إنجاز حل عدد من
تلك الهيئات قبل تأسيس أي هيئة جديدة.
ما يفترض أن يصبح نهجا حكوميا ،هو
أن تقليص حجمها ،أي حجم الحكومة ،لم
يعد خـيــارا ،إنما متطلب حتمي مــن أجل
زيادة فرص استدامة المالية العامة.

أف ــاد تقرير «ال ـشــال» أن أداء شهر مــايــو كان
ً
سلبيا لمعظم األســواق المنتقاة ضمن العينة،
حيث حقق خالله  12سوقا خسائر ،بينما حقق
سوقان فقط مكاسب ،وعليه حقق مايو 2019
أس ــوأ أداء شـهــري خــال  ،2019نتيجة اشـتــداد
سخونة األوضــاع الجيوسياسية في المنطقة،
وتوقعات احتمال صدام عسكري بين الواليات
المتحدة األميركية وإيران ،وبسبب ارتفاع وتيرة
الصراع في الحرب التجارية.
وأضاف «بانتهاء مايو انتهى الشهر الخامس
من العام الحالي بحصيلة إيجابية ،حقق فيها
ً
 12سوقا مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتهم
فــي نـهــايــة ال ـعــام ال ـفــائــت ،بينما حـقــق ســوقــان
خسائر».
ولـفــت إلــى أن أكـبــر الرابحين فــي شهر مايو
كان بورصة الكويت الذي كسب مؤشرها نحو
 1.8فــي الـمـئــة فــي شـهــر واح ــد ،وحـقــق مكاسب
بنحو  12.8في المئة ،ليصبح ثانيا في ترتيب
المكاسب مقارنة بمستواه منذ بداية العام .ثاني
أكبر الرابحين خالل مايو كان السوق الهندي،
ً
مواصال أداءه الموجب بتحقيق مؤشره مكاسب

 %4.7نمو موجودات «أهلي متحد» بالربع األول
ارتفعت جملة اإليرادات
التشغيلية بنحو 1.75
مليون دينار ،أو ما نسبته
ً
 ،%6وصوال ًإلى نحو
مليونا مقارنة بنحو
ً 30.94
 29.19مليونا.

قــال تقرير الشال إن البنك األهلي
الـمـتـحــد أع ـلــن نـتــائــج أع ـمــالــه للربع
األول من العام الحالي ،وأشارت تلك
الـنـتــائــج إل ــى تحقيقه صــافــي أرب ــاح
(ب ـعــد خـصــم ال ـض ــرائ ــب) بـلـغــت نحو
 17.55مليون دينار ،بارتفاع مقداره
 728ألفا ،أي ما نسبته  ،%4.3مقارنة
بنحو  16.82مليونا للفترة نفسها
من عام .2018
وتحقق ذلــك نتيجة ارتـفــاع جملة
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة بــال ـم ـط ـلــق
بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،وع ـل ـي ــه ارت ـ ـفـ ــع ال ــرب ــح
التشغيلي للبنك بنحو  1.10مليون
دينار ،وصوال إلى نحو  21.68مليونا،
مقارنة بنحو  20.58مليونا.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ارت ـف ـع ــت جملة
اإلي ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة ب ـن ـحــو 1.75
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،أو م ــا ن ـس ـب ـتــه ،%6
وص ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ن ـح ــو  30.94م ـل ـيــونــا
مقارنة بنحو  29.19مليونا ،وتحقق
ذ لــك نتيجة تحقيق البنك ر بـحــا من
اسـتـثـمــارات فــي أوراق مــالـيــة بنحو
 3.67ماليين ،إضافة إلى ارتفاع معظم
بنود اإليرادات التشغيلية بنحو 1.05
مـلـيــون ،بينما انـخـفــض بـنــد صافي
إي ــرادات التمويل بنحو  2.95مليون
أو بنحو  ،%11.6وصــوال إلى 22.39
مليونا مقارنة بنحو  25.34مليونا.
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ج ـ ـم ـ ـلـ ــة مـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات
التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع
إجمالي اإليرادات التشغيلية وبنحو
 648ألف دينار ،أو ما نسبته ،%7.5
وصوال إلى نحو  9.25ماليين مقارنة
بنحو  8.60ماليين فــي نهاية الربع
األول م ــن عـ ــام  .2018وت ـح ـقــق ذلــك
نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين
وبند االستهالك ما مجمله  958ألفا،

بينما انخفض بند مصروفات تشغيل
أخرى بنحو  301ألف.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات
الـتـشـغـيـلـيــة إل ــى إج ـمــالــي اإليـ ـ ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة ن ـح ــو  ،%29.9ب ـع ــد أن
كانت نحو  ،%29.5وارتـفـعــت جملة
المخصصات بنحو  353ألــف دينار
أو بنسبة  ،%11.9عندما بلغت نحو
 3.33م ــاي ـي ــن م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو 2.97
مليون .وبذلك ،انخفض هامش صافي
الربح حين بلغ نحو  %56.7من جملة
إيـ ــرادات التشغيل ،بعد أن كــان عند
نحو  %57.6خــال الـفـتــرة المماثلة
من عام .2018
وب ـل ــغ إج ـم ــال ــي مـ ــوجـ ــودات الـبـنــك
نحو  4.098مليارات دينار ،بارتفاع
بلغت قيمته  183.9مليونا ونسبته
 ،%4.7مقارنة بنحو  3.914مليارات
بنهاية عام  ،2018وارتفع بنحو 342.3
مليونا أو بنحو  ،%9.1عند المقارنة
بإجمالي الموجودات في نهاية الربع
األول من عام  2018عندما بلغ نحو
 3.755مليارات.
وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعا
بلغ قدره  73.7مليون دينار ونسبته
 ،%2.6ليصل إلى نحو  2.874مليار
( %70.1مــن إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات)،
م ـق ــا ب ــل  2.800م ـل ـي ــار ( %71.5مــن
إجمالي الموجودات) كما في نهاية
عام  ،2018وارتفع بنحو  177.1مليونا
أو م ــا نـسـبـتــه  %6.6ع ـنــد مـقــارنـتــه
بالفترة نفسها مــن عــام  ،2018حين
ب ـلــغ آنـ ـ ــذاك م ــا قـيـمـتــه  2.696مـلـيــار
( %71.8من إجمالي الموجودات).
وبـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـب ــة إجـ ـم ــال ــي مــدي ـنــو
ت ـمــويــل إل ــى إج ـمــالــي ال ــودائ ــع نحو
 %82مقارنة بنحو  %84.1في نهاية
الربع األول من العام الفائت .وارتفع

جــانــب ســامــة الـبـنــى التحتية
البشرية والمادية ،هي ضمانة
نجاح أي مشروع تنمية.
وال ي ـب ــدو أن تـحـقـيــق تـقــدم
فــي تلك الـمــؤشــرات أمــر عصي
عـ ـل ــى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،فـ ـف ــي م ــؤش ــر

ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ال ـم ــذك ــور لـعــام
 ،2019حققت ثــاث من دول
ً
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون تـ ـق ــدم ــا
ً
م ـ ـل ـ ـمـ ــوسـ ــا فـ ـ ــي ت ــرتـ ـيـ ـبـ ـه ــا،
وجميعها جاءت في النصف
األول مــن ال ـجــدول .أفضلها
اإلمارات التي تقدمت مركزين
مقارنة بتصنيف عام ،2018
وح ـصــدت الـمــركــز الخامس
على مستوى العالم ،متقدمة
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا واي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدا
والــدنـمــارك والـســويــد ،وتلك
دول م ـش ـه ــود ل ـه ــا ب ـك ـفــاء ة
اقتصاداتها.
وذكــر أن ثاني تلك الــدول
قـطــر ،الـتــي تـقــدمــت  4مــراكــز
وأص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز
العاشر على مستوى العالم،
وأضعف مؤشراتها الجزئية
ك ــان مــؤشــر بـنــاهــا التحتية
ال ـ ــذي ح ـص ــدت ف ـيــه ال ـمــركــز
األرب ـع ـي ــن ،وب ـعــض الـعـنــايــة
به يرفع من احتماالت تقدم
تنافسيتها.
ثــم ج ــاءت الـسـعــوديــة في
الـمــركــز  ،27ول ـكــن بتفوقها
فــي تحقيق أعلى قفزة على
م ـس ـت ــوى ك ــل دول ال ـمــؤشــر
ً
بــال ـق ـفــز  13مـ ــركـ ــزا ف ــي عــام
واحـ ـ ــد .ل ــذل ــك نـ ــود أن نعيد
ً
التذكير بما كتبناه سابقا ،
بأن مشروع «كويت جديدة»
مـ ـش ــروع ح ـل ــم ،ومـ ــن الـجـيــد
أن نحلم ،ولكن تحويله إلى
واق ـ ــع ال ي ـتــم ب ــالـ ـه ــروب مــن
إصــاح المركز ،فهو البيئة
الحاضنة للتنمية ،وال تصح
تنمية سوى بصالحها ،عدا
ذلك يظل الحلم مجرد حلم.

أيضا بند نقد وأرصــدة لــدى البنوك
بنحو  38.9مليون دينار أي بنسبة
ً
بلغت نحو  ،%50.6وصوال إلى نحو
 115.8مـلـيــونــا ( %2.8م ــن إجـمــالــي
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات) ،م ـق ــارن ــة بـنـحــو 76.9
مليونا ( %2من إجمالي الموجودات)
في نهاية العام السابق ،وارتفع بنحو
 58.2مـلـيــونــا ،أي بـنـسـبــة ،%101.1
عندما بلغ نحو  57.6مليونا (%1.5
من إجمالي الموجودات) عند المقارنة
بالفترة نفسها من العام السابق.
وتـشـيــر األرقـ ــام إل ــى أن مطلوبات
الـ ـبـ ـن ــك (مـ ـ ــن غـ ـي ــر احـ ـتـ ـس ــاب ح ـقــوق
الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته
 192.9مـلـيــون دي ـن ــار ،أي مــا نسبته
 ،%5.6لتصل إلى نحو  3.614مليارات
مقارنة بنحو  3.422مليارات بنهاية
ع ـ ــام  ،2018وارتـ ـفـ ـع ــت ب ـن ـح ــو 345
مليونا ،أي بنسبة بلغت  %10.5عند
المقارنة بما كان عليه ذلك اإلجمالي
في نهاية الربع األول من العام الفائت،
حين بلغت آنذاك نحو  3.270مليارات،
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى
إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات ن ـحــو %88.2
مقارنة بنحو .%87.1
وت ـش ـيــر ن ـتــائــج تـحـلـيــل م ــؤش ــرات
الربحية محسوبة على أساس سنوي،
إلى أن مؤشرات الربحية سجلت أداء
مختلطا مقارنة بالفترة نفسها من
عام  ،2018إذ انخفض مؤشر العائد
على معدل رأسمال البنك ( )ROCإلى
ن ـحــو  %35.7م ـقــارنــة بـنـحــو ،%36
وانخفض مؤشر العائد على معدل
أصول البنك ( )ROAإلى نحو %1.75
قياسا بنحو .%1.81
وارت ـفــع مــؤشــر الـعــائــد على معدل
حقوق المساهمين الخاص بمساهمي
البنك ( )ROEإلى نحو  ،%16.5مقارنة

ب ـن ـح ــو  .%16.2وار تـ ـفـ ـع ــت أ ي ـضــا
ربحية السهم الواحد ( )EPSإلى 9.9
فلوس مقابل  9.5فلوس.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/
ربحية السهم ( )P/Eنحو  8.6مرات
مقارنة بـ 8.4مرات ،نتيجة ارتفاع
ربحية السهم الواحد ( )EPSبنحو
 %4.2مقابل ارتفاع أكبر للسعر
ا لـســو قــي للسهم بنسبة ،%6.3
م ـقــارنــة بـمـسـتــويــات  31م ــارس
 .2018وب ـل ــغ م ــؤش ــر مـضــاعــف
السعر  /القيمة الدفترية ()P/B
نحو  1.6مــرة بعد أن كــان 1.4
مرة.

بـحــدود  1.7فــي المئة ،وجــاء فــي المركز الرابع
ضمن األسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب
بحدود  10.1في المئة.
وكان السوق السعودي أكبر الخاسرين خالل
مايو بفقدان مؤشره نحو  -8.5في المئة ،ليتراجع
إلى المركز السادس ضمن األسواق الرابحة منذ
بداية العام بمكاسب بنحو  8.8في المئة ،مقارنة
بالمركز الثاني فــي نهاية شهر ابــريــل ،وحقق
السوق الياباني ثاني أكبر الخسائر خالل شهر
مايو بفقدان مؤشره نحو  -7.4في المئة ،وتراجع
ترتيبه من المركز السادس لألسواق الرابحة منذ
بــدايــة الـعــام فــي نهاية شهر ابــريــل ،إلــى المركز
ً
الحادي عشر لألسواق في نهاية مايو ،محققا
مكاسب منذ بداية العام بنحو  2.9في المئة.
وذكر أنه من المرجح أن يستمر ميالن األداء
لـشـهــر يــون ـيــو إل ــى غـلـبــة ل ــأس ــواق ال ـخــاســرة،
نـتـيـجــة اشـ ـت ــداد حـ ــدة الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة بـيــن
الواليات المتحدة األميركية والصين ،ذلك على
مـسـتــوى الـعــالــم ،واس ـت ـمــرار سـخــونــة األوض ــاع
الجيوسياسية في اإلقليم ،وأي انـفــراج في أي
من العاملين قد يؤدي إلى العكس.
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«تقدم في استراتيجية التحول الرقمي ...و 10فروع  KFH GOفي »2020-2019

ارتفاع أسعار
النفط يجب
أال يكون حجة
تجعل الحاجة
لتحقيق خطة
التنمية أقل
ً
إلحاحا

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل
ا ل ـكــو ي ـتــي ( ب ـي ـتــك) م ــازن ا ل ـنــا هــض إن « ب ـي ـتــك» يعمل
فــي دول مختلفة تـشـمــل تــر كـيــا وأ لـمــا نـيــا و مــا لـيــز يــا
والبحرين والسعودية الى جانب الكويت ،مضيفا أن
مسار النمو االقتصادي يختلف من دولة إلى أخرى
في الجغرافيات التي تعمل بها مجموعة «بيتك».
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــاهـ ــض ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ـج ـل ــة The
 ،Business Yearإلى أن التركيز في الكويت منصب
على مشاريع البنية التحتية ،وبشكل أساسي على
قـطــاع ا لـنـفــط وا ل ـغــاز ،و تـمــو يــل ا لـمـشــار يــع المرتبطة
بالتجارة ،مؤكدا دور «بيتك» في منح التمويل الالزم
للشركات التي تقوم باستيراد السلع.
وأضـ ـ ــاف أن «ب ـي ـت ــك» ي ـس ـت ـهــدف ق ـط ــاع ال ـش ــرك ــات
الـكـبـيــرة ف ــي عـمـلـيــات ال ـت ـمــويــل ،م ــع تـعــزيــز الـحـصــة
السوقية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
 ،SMEsمـشــددا عـلــى ا لـمـضــي قــد مــا فــي تـقــد يــم أفضل
الخدمات لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد ،ومنوها
بـقــوة محفظة ا لـخــد مــات ا لـمـصــر فـيــة لــأ فــراد و تـنــوع
قاعدة الودائع لدى «بيتك».
وذكـ ــر أن «ب ـي ـت ــك» يـمـتـلــك أك ـب ــر ق ــاع ــدة ع ـم ــاء فــي
القطاع المصرفي الكويتي من حيث العدد ،الفتا الى
أن «بيتك» هو أكبر بنك اسالمي وثاني أكبر بنك في
الكويت ،وهو البنك اإلسالمي الوحيد منذ تأسيسه
سنة  1977وحتى عام .2003
وفي رده على سؤال يتعلق بأهم المزايا التنافسية
التي يتميز بها «بيتك» عــن منافسيه ،أ ضــاف« :لقد

كنا في السوق لمدة أ طــول بكثير من البقية ولدينا
خ ـب ــرة واس ـع ــة ودرايـ ـ ــة كــام ـلــة ف ــي م ـج ــال ال ـخــدمــات
ا لـمـصــر فـيــة اإل ســا م ـيــة ،حـيــث كـنــا مــن رواد صناعة
التمويل االسالمي والحلقة األبرز بتطويرها ودفعها
الى األمام .نحن البنك اإلسالمي الوحيد الذي يقدم
فروعا خاصة للسيدات لتلبية احتياجات شريحة
مهمة من المجتمع ،إذ يأتي ذلك ضمن اطار أهداف
التنمية المستدامة وركائز الشمول المالي».
وع ــن اسـتــراتـيـجـيــة «ب ـي ـتــك» ف ــي ال ـت ـحــول الــرقـمــي،
أوضح أنها بدأت منذ نحو  4سنوات ،وشهدت تقدما
ملحوظا ،حيث تم تطوير األنظمة القديمة الى أنظمة
تعتمد مفهوم تعزيز خدمة العميل وعالقة العمالء،
فـيـمــا تــم اع ــادة تــرتـيــب شــرائــح الـعـمــاء واسـتـحــداث
شرائح جديدة حسب نشاط العمالء ومالء تهم.
وأ شـ ــار إ ل ــى أن ا ل ـه ــدف م ــن ذ ل ــك ه ــو إدارة ث ــروات
ال ـع ـم ــاء ب ـش ـكــل ي ــواك ــب الـ ـتـ ـط ــورات واالح ـت ـي ــاج ــات
المتسارعة للعمالء وتسهيل معامالتهم ،مع تأكيد
تحقيق أعلى المعايير في جودة الخدمة.
وأ ف ــاد بــأن « بـيـتــك» طبق أنظمة ا لــرو بــوت وا لــذ كــاء
االصطناعي في العمليات التشغيلية ،بهدف تسريع
ا ج ــراء ات ا تـمــام المعاملة ،مضيفا أن انظمة «بيتك»
ا لـجــد يــدة و ف ــرت و قــت معالجة ا لـبـيــا نــات واستكمال
المعاملة بمقدار الثلث ،األ مــر ا لــذي يوفر مزيدا من
الوقت على الموظفين ،وبالتالي استثمار ذلك الوقت
في تعزيز االنتاجية وتقديم خدمة أفضل للعميل.
وأل ـم ــح ال ــى ان «ب ـي ـتــك» أضـ ــاف تـحـسـيـنــات مـهـمــة

لتطبيق « بـيـتــك» عـلــى ا لـهــوا تــف ا لــذ كـيــة ،KFHonlne
حـيــث أصـبــح يـغـطــي نـحــو  %90مــن ال ـخــدمــات الـتــي
ت ـقــدم ـهــا الـ ـف ــروع الـ ـع ــادي ــة .وب ـي ــن أن «ب ـي ـتــك» أطـلــق
مفهوما جديدا في الصناعة المصرفية ،وهو الفروع
ا لــذ كـيــة  KFH Goا لـتــي حـقـقــت نـقـلــة نــو عـيــة فــي عالم
ال ـص ـيــرفــة الــرق ـم ـيــة ،وال ـت ــي تــأتــي ض ـمــن اطـ ــار رؤي ــة
مستقبلية تــر ســم شكل و مـفـهــوم ا لـفــروع المصرفية
ذات ـيــة الـخــدمــة الـتــي تـمـنــح تـجــربــة مـصــرفـيــة سهلة،
مبينا أن العميل عبر هذه الفروع الذكية المتكاملة
يمكنه انجاز  %90من معامالته المصرفية.
وذكر أن «بيتك» يمتلك اآلن فرعين ذكيين ،وهناك
خطة ألن يصل عدد فروع  KFH GOالى  10في -2019
 ،2020األ مــر ا لــذي يعزز توفير خدمة مصرفية على
م ــدار ال ـســاعــة ط ــوال أي ــام األس ـب ــوع لـجـمـيــع الـعـمــاء
ف ــي ال ـم ــواق ــع الــرئ ـي ـس ـيــة .وع ــن أه ــم ال ـق ـطــاعــات الـتــي
تهم «بيتك» ،قال الناهض« :نحن نتطلع إلى تمويل
مـشــروع أ ل ــواح ا لـطــا قــة الشمسية ا لــذي تـقــوم ببنائه
مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة  ،KPCلــا س ـت ـفــادة مــن
مصادر الطاقة المتجددة ،كما أن هناك خططا لمدن
جــديــدة فــي الـشـمــال والـج ـنــوب سـيـتــم تـطــويــرهــا من
خــال ا لـشــرا كــة بين القطاعين ا لـعــام وا لـخــاص .PPP
وبمجرد االنتهاء من هذه المشاريع ،ستكون البنية
التحتية جاهزة ،وستبدأ المدن باالزدهار» .وتابع:
«فـ ــي ق ـط ــاع ال ـن ـف ــط ،ه ـن ــاك م ـش ــاري ــع ق ـي ـم ـت ـهــا م ـئــات
المليارات من الدوالرات على مدى السنوات الخمس
المقبلة ،السيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال

مازن الناهض
وتحسين عمليات التنقيب واال سـتـخــراج والتكرير
والنقل عبر مشروع المصفاة الرابعة الجديدة ،وهي
احد اهم المشاريع الحيوية في القطاع النفطي».
ول ـف ــت ال ــى أن ال ـعــامــل الــرئ ـي ـســي ل ـت ـســريــع إن ـجــاز
المشاريع يتمثل في الحاجة الملحة للمضي قدما
في تحقيق رؤ يــة الكويت ،مضيفا أن تجاوز اسعار
النفط  60دوالرا للبرميل يجب أال يكون حجة تجعل
الحاجة الى تحقيق خطة التنمية اقل الحاحا.

«التجاري» يشارك األطفال فرحة عيد الفطر «الوطني» الراعي الرسمي لحفل «التربية»
لتكريم الطلبة الفائقين في الثانوية
في مستشفى مبارك
نـظــم فــريــق ق ـطــاع الـتــواصــل
المؤسسي في البنك التجاري
الـكــويـتــي ،بــالـتـعــاون مــع إدارة
مستشفى مـبــارك ،زيــارة لقسم
األط ـفــال ،بمناسبة حلول عيد
الفطر السعيد ،لالحتفال بهذه
المناسبة السعيدة ،ومشاركتهم
فرحة العيد وإدخ ــال السعادة
على قلوبهم عبر توزيع الهدايا
عليهم.
وجدد «التجاري» ،من خالل
هــذه الــزيــارة ،عهدا قطعه على
نفسه بمشاركة نــزالء مختلف
دور ال ــرع ــاي ــة والـمـسـتـشـفـيــات
من المرضى ،فرحة المناسبات
ال ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــدة وم ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـن ــاس ـب ــة
األعياد.
وقــالــت نــائـبــة الـمــديــر الـعــام
ل ـق ـطــاع ال ـت ــواص ــل الـمــؤسـســي
أم ــان ــي ال ـ ـ ــورع إن «الـ ـتـ ـج ــاري»
ي ـح ــرص دائـ ـم ــا ع ـلــى م ـشــاركــة
األط ـف ــال فــرحـتـهــم فــي مختلف
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاس ـ ـ ـبـ ـ ــات واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات،
ويحرص على تنظيم نشاطات
خ ــاص ــة ب ــاألطـ ـف ــال ،وزي ــارت ـه ــم
بــالـمـسـتـشـفـيــات ومـشــاركـتـهــم
أجـ ـ ـ ـ ــواء االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال ب ــاألعـ ـي ــاد
وإضـ ـ ـف ـ ــاء روح ال ـب ـه ـج ــة عـلــى
نفوسهم.
وأشـ ــارت ال ــورع إل ــى أن هــذا

جانب من الزيارة
األمر يعكس حرص البنك الدائم
على التفاعل مع جميع شرائح
المجتمع ،ومـشــاركــة المرضى
ون ـ ـ ــزالء ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات فــرحــة
األعياد والمناسبات السعيدة.
وأفـ ـ ـ ــادت بـ ــأن هـ ــذه ال ــزي ــارة
تــأتــي ف ــي إط ــار اه ـت ـمــام البنك
ال ــدائ ــم ،ومـشــاركـتــه المستمرة

فـ ــي الـ ـنـ ـش ــاط ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
واإلنسانية ،وتعبيرا عن روح
المشاركة والتواصل مع جميع
شرائح المجتمع ،وانطالقا من
رســال ـتــه االجـتـمــاعـيــة الـهــادفــة
إلى دعم جميع مبادرات العمل
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي .ه ـ ــذا،
واستمتع األطفال بهذه الزيارة

وس ــط أجـ ــواء تـفــاعـلـيــة وودي ــة
وجرى توزيع الهدايا واأللعاب.
كما عبر أهــالــي األطـفــال عن
سـعــادتـهــم الـبــالـغــة وفــرحـتـهــم
بهذه المبادرة االجتماعية التي
قــام بها فــريــق البنك التجاري
وادخـ ـ ـ ــال ال ـف ــرح ــة ع ـل ــى ق ـلــوب
االطفال.

يـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
ال ــوطـ ـن ــي األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـم ـق ـبــل
الحفل الرسمي لتكريم أوائل
خ ــري ـج ــي الـ ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة
للعام الدراسي ،2019-2018
تـحــت رعــايــة وح ـضــور وزيــر
التربية وزير التعليم العالي
د .ح ـ ــا م ـ ــد ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــاز مـ ـ ــي ،ع ـلــى
مـســرح مبنى وزارة التربية
الجديد في جنوب السرة.
ويشتمل الحفل على تكريم
نـ ـح ــو  150ط ــا لـ ـب ــة و ط ــا ل ـب ــا
مــن األوا ئ ــل (كويتيين وغير
كويتيين) في أقسام العلمي
واألدب ـ ـ ــي وال ــديـ ـن ــي ،وأوائ ـ ــل
الثانوية العامة فــي مــدارس
الـتــربـيــة الـخــاصــة ،كـمــا يكرم
بنك الكويت الوطني الطلبة
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزي ـ ــن فـ ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــات
التميز العلمي التي تشارك
ً
فـيـهــا وزارة ا لـتــر بـيــة محليا
وخليجيا.
وق ــال ــت مـ ـس ــاع ــدة ال ـمــديــر
ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام إلدارة ا لـ ـ ـت ـ ــوا ص ـ ــل
وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة ف ــي بـنــك
الكويت الوطني منال المطر
إن ر ع ـ ــا ي ـ ــة ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي ل ـح ـفــل
ف ــائ ـق ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ــوي ــة
لـ ـلـ ـع ــام ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـ ـش ــر ع ـلــى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــي ي ـ ــأت ـ ــي فـ ـ ــي إطـ ـ ــار

مصر تبني مدينة للسياحة
العالجية بـ  20مليار جنيه
تعتزم مصر بناء وتشييد أكبر مدينة طبية للسياحة العالجية
في الشرق األوسط وإفريقيا.
وكشف المهندس عمار مندور ،رئيس جهاز «مدينة بدر» ،أنه
ً
سيتم قريبا البدء في أعمال تشييد أكبر مدينة طبية للسياحة
العالجية في مصر والشرق األوسط وإفريقيا ،باستثمارات تقدر
بنحو  20مليار جنيه.
وأوضح رئيس المدينة أن  90في المئة من استثمارات المشروع
ً
مصرية ،وقد تمت المعاينة األولية لموقع المشروع ،مشيرا إلى
أنه «سيقدم في المدينة الطبية أحدث ما توصلت إليه علوم الطب
في العالم ،والتقنيات الحديثة في األجهزة الطبية».
ً
ً
وأكد أنه من المقرر أن تضم المدينة الطبية  13معهدا متخصصا
في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية قدرها  2000سرير،
ً
ً
ومهبطا لإلسعاف الطائر ،ومستشفى تعليميا ،وحدائق استشفاء
ً
طبيعية ،ومشتال للنباتات الطبية.
وأك ــد رئـيــس الـجـهــاز أن هــذا الـمـشــروع ُ«يـعــد مــن المشروعات
القومية في مصر» ،وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب.
من جانبه ،قال الدكتور محمد سليمان ،األمين العام لجامعة
بدر والمدينة الطبية ،إن «المدينة ستدار بأحدث نظم اإلدارة في
ً
العالم لتقديم خدمة جيدة للمريض المصري واألجنبي» ،مضيفا
األس ـ َّـرة لعالج غير
أنــه سيتم تخصيص  10فــي المئة مــن نسبة ِ
القادرين من المصريين.
وأضاف أن المشروع يقع على مساحة  109أفدنة .وسيتم البدء
في تقديم الخدمات الطبية إثر االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى
للمشروع بعد  30شهرا من تاريخ البدء فيه.
وأشار إلى أنه من المقرر االنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل
بعد مرور  5أعوام من بدء األعمال.
وذكــر أن «مجلس إدارة المشروع سيستعين بأكبر الشركات
والخبرات األجنبية في إدارة المدينة في األعوام الخمسة األولى،
بجانب الخبرات المصرية بالخارج ،إلى حين تدريب المصريين
من األطباء والموظفين والعاملين بالمشروع».
من جانب آخر ،أعلنت وزارة اإلسكان المصرية ،ممثلة في هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة ،تنفيذها قرابة  4آالف وحدة سكنية
بمشروعي دار مصر لإلسكان المتوسط ،و» »JANNAلإلسكان
الفاخر بمدينة العبور .وأكدت مصادر بالوزارة أن معدالت التنفيذ
تسير بشكل جيد ،ووفقا للجداول الزمنية المحددة لها ،مشيرة إلى
تنفيذ  126عمارة تصم  3024وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية
بمشروع دار مصر بتكلفة إنشائية تصل إلى مليار جنيه ،ووصلت
معدالت التنفيذ لقرابة  60في المئة ،وجار أيضا تنفيذ  816وحدة
سكنية بمشروع «جنة» لإلسكان الفاخر بتكلفة  605ماليين جنيه،
وتعمل على تنفيذها  7شركات مقاوالت ،بحسب تقارير صحافية.
يذكر أن استثمارات المدينة خالل العام المالي الحالي وصلت
إلى  1.4مليار جنيه لمختلف المشروعات «مرافق وإسكان وطرق
وخدمات وزراعة» ،وتم تنفيذ نحو  100في المئة من المخطط.
(العربية .نت)

م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والتزامه تجاه قطاع التعليم
الـ ـ ــذي ي ـع ــد االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـيــه
أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
المجتمعات.
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت ا ل ـ ـم ـ ـطـ ــر ان ب ـنــك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي ي ـح ــرص
اي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم الـ ـشـ ـب ــاب
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوض
بـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط ـ ـ ــات
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــادفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر
وتـنـمـيــة ال ـك ـف ــاء ات الــوطـنـيــة
وتسليحها بالعلم والمعرفة،
لـ ـضـ ـم ــان ت ـ ـطـ ــور وديـ ـم ــوم ــة
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وه ـ ـ ــذه ال ــرع ــاي ــة
الـتــي الـتــزم بـهــا الـبـنــك ألكثر
م ــن ع ـقــد ه ــي ج ــزء ال يـتـجــزأ
من التزام أشمل وأكبر تجاه
التعليم والطلبة.
وأضــافــت أن بـنــك الـكــويــت
ا ل ـ ــو طـ ـ ـن ـ ــي ال يـ ـ ــد خـ ـ ــر جـ ـه ــدا
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وت ــوفـ ـي ــر كـ ــل مــا
ي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــاجـ ـ ــونـ ـ ــه لـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة
مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـتـ ـف ــوق واإلن ـ ـجـ ــاز
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق طـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم
ودعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم
ف ــي ال ـك ــوي ــت .وي ــؤم ــن الـبـنــك
بـ ـق ــدرة الـ ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات

وبإمكاناتهم المتميزة التي
تؤهلهم لتقديم ما تحتاجه
ً
ال ـك ــوي ــت م ـس ـت ـق ـب ــا ،خــاصــة
ب ـ ــوج ـ ــود م ــؤسـ ـس ــات قـ ـ ــادرة
على االسـتـثـمــار فــي الـكــوادر
الواعدة وخلق فرص وظيفية
مستقبلية مناسبة لها.
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الـ ــوط ـ ـنـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف أش ـ ـكـ ــال
ال ــدع ــم ل ـل ـطــال ـبــات وال ـط ــاب
من خالل البرامج التعليمية
وا ل ـتــدر ي ـب ـيــة ا ل ـتــي دأب على
إطالقها ورعايتها ،وتتضمن
بـ ـ ــرامـ ـ ــج تـ ـ ــدريـ ـ ــب ب ـم ـع ــاي ـي ــر
ع ــالـ ـمـ ـي ــة وم ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــة مـ ـع ــدة
خصيصا لـلـكــوادر الوطنية
من الخريجين.
كما يخصص بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ل ـط ـل ـب ــة ال ـ ـمـ ــدارس
دورات تـ ــدر يـ ــب ل ـتــأ ه ـي ـل ـهــم
وتعريفهم بمتطلبات سوق
الـ ـعـ ـم ــل ،وي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ذل ــك
العديد من البرامج التدريبية
ل ـل ـجــام ـع ـي ـيــن وال ـخ ــري ـج ـي ــن،
م ـ ـثـ ــل أك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي
وب ــرن ــام ــج ال ـش ـب ــاب وب ــرام ــج
مـجـمــوعــة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة
وغيرها.
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روسيا تمنح «هواوي» قبلة الحياة

هواتف الشركة الصينية بدون أشهر  3تطبيقات للتواصل االجتماعي
أفادت وكالة «رويترز» ،بأن
شركة «فيسبوك» لم تعد
تسمح بالتثبيت السابق
لتطبيقاتها على هواتف
شركة «هواوي» ،في أحدث
ضربة لعمالقة التقنية
الصينية التي تجاهد للحفاظ
على أعمالها في مواجهة
الحظر الذي تفرضه الحكومة
األميركية على مشترياتها
من قطع الغيار والبرمجيات
األميركية.

بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي ع ـ ـمـ ــاقـ ــة
التكنولوجيا الصيني «هــواوي»
أزمـ ـ ــة ك ـب ـي ــرة ت ـه ــدد مـسـتـقـبـلـهــا،
منحت روس ـيــا لـهــا قبلة الحياة
عبر توقيع اتفاق شراكة لتطوير
شبكة الجيل الخامس ،فــي حين
تعتبر الواليات المتحدة األميركية
ً
مجموعة هواوي الصينية تهديدا
ً
أمنيا.
ووق ـع ــت «هـ ـ ــواوي» م ــع شــركــة
 MTSال ــروس ـي ــة ،اتـفــاقـيــة شــراكــة
لتطوير وإط ــاق شبكات الجيل
الـخــامــس مــن اإلنـتــرنــت « »G5في
روسيا ،وشهد التوقيع الرئيسان
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر ب ــوتـ ـي ــن
والصيني شي جينبينغ ،وعدد من
الشخصيات الروسية والصينية،
عشية ان ـطــاق فـعــالـيــات منتدى
بطرسبورغ االقـتـصــادي الدولي
ً
الذي تشهده روسيا حاليا.
ويـنــص العقد وفــق مــا أعلنت
« »MTSف ــي ب ـي ــان ع ـلــى «ت ـطــويــر
تـكـنــولــوجـيــات ال ـج ـيــل الـخــامــس
واإلطـ ـ ـ ــاق ال ـت ـجــري ـبــي لـشـبـكــات
الجيل الخامس في .»2020-2019
ونقل البيان عن رئيس هواوي
ً
غوو بينغ قوله إنه «سعيد جدا»
بتوقيع عقد «فــي مجال يكتسب
أهـمـيــة استراتيجية مـثــل الجيل
الخامس».
وي ـ ـم ـ ــر ع ـ ـم ـ ــاق االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
الصيني منذ مــايــو فــي فـتــرة من
االضـ ـط ــراب ــات ع ـلــى خـلـفـيــة منع
إدارة تــرمــب الـشــركــات األميركية
م ـ ــن بـ ـي ــع أجـ ـ ـه ـ ــزة ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ّ
متطورة لهواوي لالشتباه في أنها
تتجسس لمصلحة بكين.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء ،إن الـ ـ ـق ـ ــرار

األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــدخـ ــل ح ـ ّـي ــز
التنفيذ فــي غـضــون ثــاثــة أشهر
يـ ـه ــدد م ـس ـت ـق ـبــل الـ ـش ــرك ــة ال ـتــي
تعتمد بشكل كبير على الشرائح
األميركية لهواتفها.
ّ
واتـخــذت شركات عــدة بالفعل
ّ
خطوات باتجاه مقاطعة هواوي،
بينها «غوغل» التي تزود بنظامها
أن ــدروي ــد الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة من
الهواتف الذكية حول العالم.
وت ـث ـي ــر ت ـق ــاري ــر ع ــن م ـشــاركــة
ه ــواوي فــي تطوير شبكة الجيل
ً
الـ ـخ ــام ــس فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا جـ ــدال
ً
واس ـع ــا ،فــي حـيــن تــؤكــد حكومة
تيريزا ماي أنها لم تحسم أمرها
بـعــد ب ـشــأن م ـشــاركــة المجموعة
الـصـيـنـيــة ف ــي ب ـن ــاء ال ـش ـب ـكــة من
عدمه.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ــال ـ ــة «رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز»،
الـجـمـعــة ،ب ــأن شــركــة «فـيـسـبــوك»
لم تعد تسمح بالتثبيت السابق
لتطبيقاتها على هــواتــف شركة
«هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي» ،ف ـ ــي أح ـ ـ ـ ــدث ض ــرب ــة
لعمالقة التقنية الصينية التي
ت ـجــاهــد ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى أعـمــالـهــا
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي

تـ ـف ــرض ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـي ــرك ـي ــة
على مشترياتها من قطع الغيار
والبرمجيات األميركية.
ونقلت الوكالة عن «فيسبوك»
قــولـهــا :إن الـعـمــاء الــذيــن لديهم
بالفعل هواتف هــواوي سيظلون
قادرين على استخدام تطبيقاتها
وتلقي التحديثات .ولكن هواتف
ه ـ ـ ــواوي الـ ـج ــدي ــدة ل ــن ت ــأت ــي مع
تطبيقات« :فيسبوك» و«واتساب»
ً
و«إنستغرام» مثبتة سابقا.
ً
وغ ـ ــال ـ ـب ـ ــا مـ ـ ــا ي ـ ــدخ ـ ــل ب ــائ ـع ــو
الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة فـ ــي ص ـف ـقــات
تـ ـج ــاري ــة مـ ــع شـ ــركـ ــات ال ـت ـق ـن ـيــة
لتثبيت التطبيقات الشائعة ،مثل:
«فيسبوك» ،قبل بيع الهاتف .ومن
بين التطبيقات األخرى التي تأتي
ً
مثبتة سابقا على هواتف هواوي
في العديد من األســواق« :تويتر»،
و«.»Booking.com
ُ
ويـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن ه ـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
م ــن «ف ـي ـس ـب ــوك» سـ ــوف ت ـحــد من
توقعات المبيعات لشركة هواوي،
التي أصبحت أعمالها في قطاع
الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة أكـ ـب ــر م ـصــدر
إيرادات لها خالل العام الماضي،

ً
مدفوعة بنمو قوي في دول قارتي
أوروبا ،وآسيا.
وك ــان ــت شــركــة «غ ــوغ ــل» قــالــت
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق إن ـه ــا ل ــن تــوفــر
نظام التشغيل «أندرويد» لهواتف
هواوي بعد انتهاء المدة البالغة
ً
 90يوما التي منحتها الحكومة
األميركية ،والتي تنتهي في شهر
أغسطس المقبل.
لكن متجر التطبيقات «بــاي»
 ،Playوجميع تطبيقات «غوغل»
سوف تبقى متاحة للطرز الحالية
مــن هــواتــف ه ــواوي ،بما فــي ذلك
ُ
تلك التي لم تشحن بعد.
وعـلــى النقيض مــن ذل ــك ،فــإن
ح ـظــر «ف ـي ـس ـبــوك» يـنـطـبــق على
أي ه ــات ــف م ــن ه ــوات ــف هـ ــواوي
ل ــم يـ ـغ ــادر ال ـم ـص ـنــع ب ـع ــد ،وفــق
م ــا نـقـلــت «روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن مـصــدر
مطلع .ومع ذلك ،سيكون بإمكان
المستخدمين تنزيل تطبيقات
«ف ـي ـس ـب ــوك» ب ـعــد ش ـ ــراء هــواتــف
هــواوي من متجر «ب ــاي» ،وذلك
ُ
ق ـبــل أن ت ـح ــرم ه ــوات ــف الـشــركــة
الصينية حتى مــن المتجر بما
فـيــه مــن جميع الـتـطـبـيـقــات؛ في
حال استمر قرار الحظر األميركي.
وك ــان ــت ش ــرك ــة هـ ـ ــواوي قــالــت
ف ــي وق ــت س ــاب ــق :إن ـهــا مستعدة
للتعامل مع العقوبات األميركية.
ولـكــن بعض العمالء فــي متاجر
فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وآس ـ ـي ـ ــا ،أخ ـ ـبـ ــروا
«رويترز» بأنهم يترددون في شراء
هواتف هواوي في ظل المستقبل
المجهول الذي ينتظرها .ويتوقع
محللون حدوث انخفاض كبير في
مبيعات هواتف هواوي الذكية.
(العربية .نت)

رحيل مسؤولين كبيرين من «أوبر»
يثير مخاوف القبضة الحديدية

خسروشاهي يريد أن يعزز سلطته بعد شهر على اإلدراج

خسروشاهي لدى إدراج سهم أوبر في بورصة نيويورك
أع ـل ـنــت «أوب ـ ـ ــر» رح ـي ــل م ـســؤول ـيــن كـبـيــريــن
فــي مؤشر إلــى أن رئيس مجلس إدارت ـهــا دارا
خسروشاهي يريد أن يعزز سلطته بعد شهر
على دخول الشركة البورصة مع نتائج مخيبة
لآلمال.
ومع مغادرة مدير العمليات «عادة المسؤول
الثاني في الشركة» ومسؤول التسويق ،باتت
فـ ــرق مـنـصـتــي ال ـم ـج ـمــوعــة أي خ ــدم ــة تــأجـيــر
الـسـيــارات مــع سائق وتسليم وجـبــات الطعام
«أوبر إيتس» تابعة مباشرة لخسروشاهي على
ّ
مــا جــاء فــي رســالــة إلكترونية داخلية اطلعت
عليها وكالة فرانس برس.
وكتب خسروشاهي فــي الرسالة الموجهة
إلى موظفي المجموعة األميركية «أصبحت اآلن
أكثر قدرة على المشاركة في العمليات اليومية
للنشاطين المهمين «رايدز» و«إيتس» وينبغي
عليهما أن يتبعا لي مباشرة».
وأضاف «هذا سيسمح بمساعدة المسؤولين
أكثر على حل المشكالت في الوقت الحقيقي».
ّ
وهو يعتبر أن ذلك يشكل ضمانة للفعالية

في وقت تريد فيه «أوبر» خوض مجاالت أخرى
غير سيارات األجرة.
ً
وتنشط المجموعة أيـضــا فــي مجال خدمة
تــأجـيــر ال ــدراج ــات والـسـكــوتــر الـكـهــربــائـيــة في
ً
الشوارع فضال عن تسليم البضائع بالشاحنات
والنقل بالمروحيات مثل «أوبر إير» والسيارات
الذاتية القيادة.
وانخفض سهم «أوبر تكنولوجيز» «»UBER
خالل تداوالت ما بعد إغالق جلسة الجمعة بعد
إعالن خسروشاهي عن تغييرات وإعادة هيكلة
في مجلس إدارة شركة خدمات مشاركة الركوب.
يأتي ذلك بعد شهر من جمع «أوبر» أكثر من
ثمانية مليارات في دوالر اكتتاب عام ألسهمها
في «وول ستريت» ،وحددت سعر السهم عند 45
ً
دوالرا ،لكنه انخفض أدناه.
وعلى صعيد التداوالت ،انخفض سهم «أوبر»
خالل تداوالت ما بعد اإلغالق بنسبة  1في المئة
ً
إلى  43.7دوالرا ،بعد إغالق جلسة الجمعة على
ً
انخفاض بنسبة  1.7في المئة عند  44.1دوالرا.
(أ ف ب)

حرب التجارة والرسوم تهدد وحدة زعماء مالية «العشرين»
تـمـثــل ال ـتــداع ـيــات اآلخ ـ ــذة في
االتـ ـ ـس ـ ــاع لـ ـح ــرب تـ ـج ــاري ــة بـيــن
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وال ـص ـي ــن
والتهديدات المتصاعدة بفرض
ً
رس ـ ــوم ج ـمــرك ـيــة اخـ ـتـ ـب ــارا لـعــزم
زعماء مالية مجموعة العشرين
عـلــى إظ ـه ــار جـبـهــة م ــوح ــدة هــذا
األسبوع مع قلق المستثمرين مما
إذا كــان بمقدورهم تجنب ركــود
عالمي من خالل وسائل سياسية
آخذة في التناقص.
وت ـق ــول ال ـي ــاب ــان ،ال ـتــي ت ــرأس
اجتماعات مجموعة العشرين هذا
العام ،إن اجتماع زعماء المالية لن
يضع قضايا التجارة فــي موقع
مـتـقــدم عـلــى ج ــدول أعـمــالــه ،ولــن
يسعى إلى التوسط بغية تهدئة
التوترات التجارية الثنائية.
لكن اآلثار السلبية المتصاعدة
الشدة للحرب التجارية ستجعل
م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى وزراء مــالـيــة
ومحافظي البنوك المركزية في
مجموعة العشرين تجنب القضية

عـ ـن ــدم ــا ي ـج ـت ـم ـع ــون عـ ـل ــى م ــدى
يومين ابتداء من أمس في مدينة
فوكوكا بجنوب اليابان.
وق ـ ــال مـ ـس ــؤول ك ـب ـيــر ب ـ ــوزارة
الـخــزانــة األمـيــركـيــة ،إن الـتـجــارة
سـتـكــون مــن ال ـمــوضــوعــات التي
سيتناولها االجتماع في إطار كل
من كيفية تأثيرها على االقتصاد
العالمي وكيفية « خـفــض بعض
الممارسات التجارية غير العادلة
التي قد تكون موجودة».
وقد يزيد التوتر بشأن التجارة
ال ـت ـح ــدي ــات أمـ ـ ــام زعـ ـم ــاء مــالـيــة
مجموعة العشرين للسعي إلى
أرضـ ـي ــة م ـش ـتــركــة ب ـش ــأن كيفية
صـ ـي ــاغ ــة الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـب ـي ــان
الختامي المتوقع أن يصدر عقب
االجتماع.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول األمـ ـي ــرك ــي
للصحافيين األسـبــوع الماضي،
«أ ت ـ ـ ـ ـ ــو ق ـ ـ ـ ـ ــع أن ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري بـ ـع ــض
المحادثات المهمة بشأن التجارة
وقضايا أخرى ،وأتوقع أن نصدر

بيانا ختاميا على األرجح ،لكن ال
ً
أحد يعلم ذلك يقينا».
وسـ ـيـ ـلـ ـتـ ـق ــي وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي س ـت ـي ـفــن م ـنــوت ـش ـيــن
بـمـحــافــظ بـنــك الـشـعــب الصيني
«ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي» ي ــي ق ــان ــغ في
ف ــوك ــوك ــا ع ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـمــاع
مـجـمــوعــة ال ـع ـشــريــن .وسـيـجــري
ً
مـنــوتـشـيــن م ـحــادثــات أي ـضــا مع
وزير المالية الياباني تارو آسو.

مخاطر متزايدة على التجارة
تتدهور العالقات بين الواليات
الـمـتـحــدة والـصـيــن مـنــذ أن اتهم
الرئيس األميركي دونالد ترامب
بكين فــي مطلع مــايــو بالتراجع
عـ ــن الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا بـ ـش ــأن تـغـيـيــر
مـمــارسـتـهــا ال ـت ـجــاريــة م ــع بقية
العالم.
وقال ترامب يوم الخميس ،إنه
سيلتقي بالرئيس شي جينبينغ
في قمة زعماء مجموعة العشرين

الصين :مرونة اليوان مفيدة لالقتصاد
ق ــال ــت وك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ــرغ» ع ــن م ـحــافــظ الـبـنــك
ال ـم ــرك ــزي ال ـص ـي ـنــي ،ي ــي ق ــان ــغ ،ق ــول ــه إن تحلي
اليوان «بالقليل من المرونة» يعود بالفائدة على

االقتصادين الصيني والعالمي .وأضاف المحافظ
أن ــه ال يــوجــد «رق ــم عـ ــددي» لـسـعــر ال ـصــرف أكثر
أهمية من غيره.

هــذا الشهر وسيقرر بعد ذلــك ما
ً
إذا كــان سيفرض رســومــا أخــرى
على بكين.
وبينما ال تزال قطاعات كثيرة
من االقتصاد العالمي تتعافى من
األزمة المالية العالمية قبل عشر
سنوات ،فإن التركيز يتحول إلى
حجم االحتياطيات النقدية التي
خلفتها البنوك المركزية للتراجع
التالي.
وألـ ـ ـ ـم ـ ـ ــح ص ـ ـ ـنـ ـ ــاع الـ ـسـ ـي ــاس ــة
بمجلس االحـتـيــاطــي االت ـحــادي
«الـبـنــك الـمــركــزي األم ـيــركــي» إلــى
أنهم سيكونون مستعدين لخفض
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ،ف ــي ح ـيــن فتح
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي يــوم
الـخـمـيــس ال ـب ــاب أمـ ــام مــزيــد من
الحوافز إذا لزم األمر.
وك ــان ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
حذر يوم األربعاء من أن الرسوم
التي تبادلت الــواليــات المتحدة
والـ ـصـ ـي ــن ف ــرض ـه ــا وتـ ـل ــك ال ـتــي
تهددان بفرضها قد تقلص الناتج

االقتصادي العالمي  0.5في المئة
في .2020
وأبـ ـلـ ـغ ــت مـ ــديـ ــرة ال ـص ـن ــدوق
كريستين الغــارد «رويـتــرز» بأنه
ال يوجد تهديد وشيك من ركود
عالمي لكن التهديد بفرض مثل
هذه الرسوم والحروب التجارية
ه ـ ــي «جـ ـ ـ ـ ــروح ذات ـ ـ ـيـ ـ ــة» الب ـ ـ ــد مــن
تفاديها.

واشنطن وبكين ...حديث خطير
وب ـ ــدأت إدارة ت ــرام ــب بـفــرض
رس ـ ـ ــوم ج ـم ــرك ـي ــة ع ـل ــى واردات
البضائع الصينية منذ حوالي
ع ـ ــام ،مـتـهـمــة بـكـيــن بــاس ـت ـخــدام
وسائل شرسة إلعطاء الشركات
ال ـص ـي ـن ـيــة مـ ـي ــزة ف ــي ال ـت ـق ـن ـيــات
المتقدمة مثل الذكاء االصطناعي،
والـ ـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات
الكهربائية.
وتعتقد الواليات المتحدة أن
تـلــك التكتيكات شملت ا خـتــراق

ُ
األسهم األميركية تغلق على ارتفاع
للجلسة الرابعة على التوالي

أجهزة كمبيوتر خاصة بشركات
أميركية لسرقة أس ــرار تجارية،
وإجبار الشركات األجنبية على
تـسـلـيــم ت ـك ـنــولــوج ـيــا ح ـســاســة،
فــي مقابل الــوصــول إلــى السوق
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــم ش ـ ــرك ـ ــات
الـتـكـنــولــوجـيــا الـصـيـنـيــة بشكل
غير عادل.
ً
كـ ـم ــا اشـ ـتـ ـك ــى تـ ــرامـ ــب مـ ـ ـ ــرارا
ً
وت ـ ـك ـ ــرارا م ــن ال ـع ـج ــز ال ـت ـج ــاري
الـهــائــل ال ــذي تعانيه أمـيــركــا مع
ال ـص ـي ــن ،الـ ـ ــذي س ـج ــل مـسـتــوى
ً
ق ـيــاس ـيــا ب ـلــغ  379م ـل ـيــار دوالر
العام الماضي.
وتفرض الواليات المتحدة اآلن
ً
رسوما بنسبة  25في المئة على
مــا قيمته  250مـلـيــار دوالر من
البضائع الصينية.
وردت بـ ـكـ ـي ــن ب ــا سـ ـتـ ـه ــداف
مـنـتـجــات أم ـيــرك ـيــة بـقـيـمــة 110
مليارات دوالر ،مع التركيز على
السلع الزراعية مثل فول الصويا،
فــي جـهــد متعمد إلل ـحــاق األذى

بمؤيدي ترامب في قلب الواليات
المتحدة.
وك ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب األم ـ ـيـ ــركـ ــي
يـ ـسـ ـتـ ـع ــد لـ ـت ــوسـ ـي ــع ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادات
التعريفية بنسبة  25فــي المئة
على مــا قيمته  300مليار دوالر
أخ ــرى مــن المنتجات الصينية،
وأشــار منوشين إلى أنه مستعد
التـخــاذ هــذه الـخـطــوة إذا فشلت
المفاوضات مع بكين.
لكنه ق ــال إن تــرامــب لــم يتخذ
ً
ق ــرارا بعد بـشــأن هــذا األم ــر ،مما
يـشـيــر إل ــى وجـ ــود م ـجــال لمزيد
ً
من التأخير اعتمادا على نتائج
مناقشته مع شي في وقت الحق
من هذا الشهر.
ً
وردا على ســؤال بشأن مــا إذا
ك ــان الـ ـق ــادة ال ـمــال ـيــون اآلخـ ــرون
الــذيــن حـضــروا االجـتـمــاعــات في
ف ــوك ــوك ــا أثـ ـ ـ ــاروا ال ـم ـش ـك ـلــة ،ق ــال
منوشين ال .لكنه اعترف بالتباطؤ
في أوروبــا والصين وغيرها من
المناطق.

وقـ ـ ـ ــال «أس ـ ـمـ ــع م ـ ـخـ ــاوف مــن
أن ـن ــا إذا واص ـل ـن ــا ال ـس ـي ــر عـلــى
هـ ــذا ال ـط ــري ــق ف ـقــد ت ـك ــون هـنــاك
مشكالت .سيكون هناك فائزون
وخاسرون».
ويؤكد منوشين ومسؤولون
آخـ ـ ـ ـ ــرون ف ـ ــي إدارة ت ـ ــرام ـ ــب أن
الـفــائــزيــن فــي م ــأزق التعريفات،
بما في ذلــك الــواليــات المتحدة،
سـيـسـتـفـيــدون م ــن اس ـت ـث ـمــارات
الشركات ،التي ستنقل عملياتها
خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـصـ ـي ــن ل ـت ـج ـن ــب ه ــذه
التعريفات.
وكانت الدول ترحب باألخبار
ال ـتــي أف ـ ــادت بــأنــه ب ـعــد سلسلة
م ــن الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ،ق ـ ــال ت ــرام ــب
إنــه سيمتنع عــن فــرض تعريفة
بنسبة  5في المئة على واردات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــك ب ـع ــد
«مــوافـقـتـهــا عـلــى ات ـخــاذ تــدابـيــر
قــويــة» لــوقــف تــدفــق المهاجرين
من أميركا الوسطى إلى الواليات
المتحدة.
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الذهب صوب أفضل مكسب أسبوعي في  3سنوات
ارتفعت األسهم األميركية خالل تداوالت أمس األول مع استمرار
التوقعات في األسواق بخفض االحتياطي الفدرالي لمعدل الفائدة،
وذل ــك رغــم ص ــدور تقرير الــوظــائــف الـشـهــري ال ــذي سجل بيانات
ضعيفة ،وحققت المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية.
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة  1في المئة أو  263نقطة
إلى  25984نقطة بعد مكاسب بأكثر من  350نقطة خالل الجلسة،
كما ارتـفــع « »S&P 500بنسبة  1فــي المئة أو  30نقطة إلــى 2873
نقطة ،في حين ارتفع «ناسداك» بنسبة  1.6في المئة أو  126نقطة
إلى  7742نقطة.
وعلى الصعيد األسبوعي ،سجل «داو جونز» مكاسب بنسبة 4.7
في المئة ،كما حقق «ناسداك» مكاسب بنسبة  3.9في المئة ،في حين
حقق « »S&P 500مكاسب أسبوعية بنسبة  4.5في المئة.
وفي األســواق األوروبـيــة ،ارتفع مؤشر «ستوكس يــوروب »600
بنحو  1فــي المئة أو ثــاث نقاط إلــى  377نقطة وسجل مكاسب
أسبوعية بنحو  2.2في المئة.
وصعد مؤشر «فوتسي» البريطاني ( )72 +نقطة إلى  7332نقطة،
وارتفع مؤشر «داكس» األلماني ( )92 +نقطة إلى  12045نقطة ،وصعد
المؤشر الفرنسي «كاك» ( )85 +نقطة إلى  5364نقطة.
وقفزت أسعار الذهب أمس األول ألعلى مستوى منذ أواخر فبراير،
في ظل تباطؤ حاد في نمو الوظائف األميركية تسبب في انخفاض
الدوالر مع تزايد التوقعات بأن يخفض مجلس االحتياطي االتحادي
(البنك المركزي األميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
واستفاد الذهب أيضا من المخاوف من أن تؤدي الحروب التجارية
األميركية مــع المكسيك والصين إلــى تباطؤ االقتصاد العالمي.
وارتفع المعدن النفيس  2.9في المئة منذ بداية األسبوع ويتجه
صوب أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل  .2016وارتفع سعر الذهب
ً
في المعامالت الفورية  0.6في المئة إلى  1343.12دوالرا لألوقية
ً
(األونصة) .وبلغ أعلى سعر له في الجلسة  1344.91دوالرا أي أقل
بقليل من أعلى مستوياته في  2019عند  1346.73دوالرا.
وارتـفــع الــذهــب فــي العقود األميركية اآلجـلــة  0.4فــي المئة إلى
ً
 1347.50دوالرا لألوقية.
وقال جيم ويكوف ،كبير المحللين في كيتكو إن «عدد الوظائف
فــي الــواليــات المتحدة كــان أضعف مــن المتوقع وهــذا حفز سوق
الــذهــب للعصود .ويعطي ذلــك دافـعــا فنيا أكـبــر للمراهنين على
صعود األسعار».
وأفــاد تقرير لــوزارة العمل األميركية هذا الصباح بتباطؤ نمو
الوظائف بشكل حاد في مايو ،وارتفاع األجور بأقل من المتوقع.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة األخرى ،ارتفعت الفضة  0.7في
ً
المئة إلى  14.96دوالرا لألوقية ،وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء
أسبوعي لها منذ  25يناير .وارتفع البالتين  0.4في المئة إلى 806.75
دوالرات لألوقية ،والمعدن المستخدم في صناعة السيارات يتجه
لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع .وارتفع البالديوم
ً
(رويترز)
 0.3في المئة إلى  1355.66دوالرا لألوقية.
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثقافات
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سيرة

مزاج
شهد الوسط الثقافي في مصر
ً
ً
جدال واسعا ،على خلفية
نظر القضاء قضية المطالبة
باسترداد مقر «أتيليه القاهرة».
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أكد الفنان حسن الرداد أنه
تحمس للمشاركة في مسلسل
«الزوجة  »18الختالفه عن
أعماله السابقة.

براد بيت ينذر جولي بتوقيع الطالق
أو تعرضها لعقوبة
كـشـفــت ت ـقــار يــر عــن فصل
ج ــدي ــد م ــن ق ـض ـيــة ان ـف ـصــال
ال ـن ـجــم ال ـعــال ـمــيب ـ ــراد بـيـت
والنجمة أنجلينا جولي.
وأشـ ــارت صـحـيـفــة "ديـلــي
مـ ـ ـي ـ ــل" إ لـ ـ ـ ــى أن ب ـ ـيـ ــت و جـ ــه
ً
إنـ ـ ــذارا إل ــى ج ــول ــي بـتــوقـيــع
أوراق الطالق أو المخاطرة
ب ـت ـعــرض ـهــا ل ـع ـقــوبــة مــال ـيــة،
الف ـت ــة إل ــى أن ال ـس ـبــب ال ــذي
دعا بيت التخاذ هذا القرار
يعود إ لــى أ نــه "سئم وتعب"
م ــن ج ــول ــي ،حـيــث يـعـتـبــرهــا
ُ
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاط ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
طالقهما.
و بـحـســب ا لـصـحـيـفــة ،فقد
ش ـج ــع بـ ـ ــراد ب ـي ــت م ـحــام ـيــه
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي
ب ــوض ــع ال ـل ـم ـس ــات األخـ ـي ــرة
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي
لتوقيع أنجلينا على أوراق
طالقهما ،ودفع غرامة كبيرة
إذا لم تفعل ذلك.

أوليفيا كولمان

إليزابيث الثانية تكرم
أوليفيا كولمان
ً
مـنـحــت مـلـكــة إنـكـلـتــرا إلـيــزابـيــث الـثــانـيــة وســامــا
لـلـمـمـثـلــة ال ـبــري ـطــان ـيــة أول ـي ـف ـيــا ك ــول ـم ــان ،ال ـحــائــزة
جائزة "أوسكار" ،والتي تؤدي دور هــا في مسلسل
"ذي كـ ــراون" ،مـكــا فــأة عـلــى مساهمتها فــي إ شـعــاع
الثقافة البريطانية.
(أ ف ب)

براد بيت
بدورها ،صحيفة "ذا صن"
ذ كــرت أن مـصــدرا مقربا من
ب ـي ــت ك ـش ــف ل ـه ــا أن األ خ ـي ــر

ً
كان صبورا بشكل ال يصدق
طوال عملية الطالق.
وال يملك نـجــوم هوليود

ريانا

وو جــوه المجتمع المخملي
ً
بــوجــه خ ــاص وق ـت ــا لــرعــايــة
أطـفــالـهــم فــي ال ـع ــادة ،فضال
عن أطفالهم بالتبني ،وهذا
م ــا حـ ــدث م ــع ان ـج ـل ـي ـنــا (41
عاما) ،التي ترعى مع زوجها
 6أ طـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ــم :مـ ـ ــادو كـ ـ ــس
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـب ـ ـنـ ــى الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــول ـ ـ ــود ف ــي
كمبوديا ( 15عاما) ،وباكس
المتبنى المولود في فيتنام
( 12عاما) ،وزهراء المتبناة
المولودة في إثيوبيا (11
عـ ــامـ ــا) ،وش ـي ـل ــوه اب ـن ـت ـهــا
مــن بــراد بيت ( 10أعــوام)،
والتوأم كنوكس وفيفيان
( 8أعوام).
ّ
ور غـ ـ ـ ــم أن حـ ـف ــل ز ف ـ ــاف
جـ ــولـ ــي وب ـ ـيـ ــت جـ ـ ــرى ع ــام
ّ
 ،2014فإن عالقتهما تعود
إ ل ــى  .2004و ب ـه ــذا ا لـطــاق
تـنـتـهــي واح ـ ــدة م ــن أشـهــر
قصص األسرة والزواج في
هوليود.

تشارليز ثيرون

ريانا تستأجر جزيرة
لتسجيل ألبومها
استأجرت النجمة العالميةريانا جزيرة Osea Island
في مقاطعة إيسيكس لتسجيل ألبومها الجديد.
ً
وأنفقت ريانا أمواال في استديو فخم بالجزيرة التي
استأجرتها من المنتج الموسيقي نايجل فريدا ،والتي
ً
تبلغ كلفة استئجارها  25ألف دوالر يوميا وهي تضم
استديوهات  ،Milocoوصالة رياضية وسينما وبركة.

تشارليز ثيرو ن تنال
جائزة في  8نوفمبر
تنال النجمةتشارليز ثيرون جائزة "American
 "Cinematheque Awardلعام  ،2019في حفل يقام
يوم  8نوفمبر المقبل ،في بيفرلي هيل ز بكاليفورنيا.
وذك ــر مــوقــع " "DEADLINEأن ثـيــرون ستنال هذه
الجائزة ،لكونها ّ
قدمت الكثير من األعمال السينمائية
االستثنائية.

«بي.تي.إس» الختيار الفائزين بـ«غرامي»
وبرايان ويلسون يؤجل جولته الصيفية
تلقت "بي.تي.إس" الكورية الجنوبية دعوة لالنضمام إلى األكاديمية الوطنية
األميركية لتسجيل الفنون والعلوم ،في مسعى لتنويع األكاديمية التي تختار
الفائزين بجوائز "غرامي" السنوية.
وفي لوس أنجلسّ ،أجل برايان ويلسون ،الذي شارك في تأسيس فرقة
تضم فرقة "بي.تي.إس" الكورية الجنوبية  7مغنين من الذكور،
وسببت حالة من االفتتان بموسيقى البوب الكورية في الواليات
المتحدة ودول أخرى.
والـفــرقــة مــن بين نحو  1300فـنــان وكــاتــب ومشتغل بصناعة
الموسيقى ،وجهت لهم الدعوة هذا األسبوع لعضوية األكاديمية
التي يقع مقرها في لوس انجلس.
وذكرت األكاديمية ،الخميس الماضي ،أنه في حالة قبول الدعوة
ستكون الفرقة مؤهلة للتصويت على جوائز غرامي لعام  ،2020وهي
أرفع تكريم في مجال الموسيقى.
بداية تشكيلها
وتشكلت "ب ــي.ت ــي.إس" فــي سـيــول ع ــام  ،2013واخـتــرقــت سوق
موسيقى البوب األميركية عام  ،2017لتصبح أول فرقة كورية تفوز
بإحدى جوائز بيلبورد.
ورشح ألبوم الفرقة "أحب نفسك" (الف يورسيلف :تير) لجوائز
غرامي لعام  ،2019وشاركت ألول مرة في حفل توزيع الجائزة في
فبراير الماضي.
واتخذت األكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم سلسلة
خطوات في السنوات القليلة الماضية لتنويع المرشحين للجائزة
ً
وتوسيع عضويتها التي اقتصرت عادة على الذكور األكبر سنا.
وقــالــت إن  49فــي الـمـئــة مـمــن وج ـهــت لـهــم ال ــدع ــوة لالنضمام
لعضويتها من النساء ،و 51في المئة دون سن األربعين.
وفي رسالة نشرها برايان ويلسون ،الذي ساهم في تأسيس فرقة
بيتش بويز على صفحته على فيسبوك وموقعه الرسمي ،اعترف

بيتش بويز ،ألجل غير مسمى ،جولة صيفية بالواليات المتحدة كان من
المقرر أن تبدأ أمس األول ،قائال ،إنه يشعر «بعدم األمان العقلي» ،عقب
خضوعه لجراحة في الظهر مؤخرا ،لكنه عبر عن أمله في العودة إلى العمل
في وقت الحق من هذا العام.

ويلسون ( 76عاما) بأنه يعاني مرضا عقليا "منذ عدة عقود" ،وأنه
كان "متحمسا للعودة إلى تقديم عروضه" قبل أن "يبدأ في الشعور
باالغتراب" مرة أخرى.
وكتب "لسنا متأكدين من سبب ذلــك ،ولكني أعلم أنــه ليس من
الجيد بالنسبة إلــي أن أكــون على الطريق اآلن ،لذلك سأعود إلى
لوس انجلس".
وك ــان مــن الـمـقــرر أن تـبــدأ جــولــة ويـلـســون األخ ـي ــرة ،الـتــي تقدم
مختارات من ألبوم "بت ساوندز" الشهير لفرقة بيتش بويز ،الذي
تم طرحه عام  1966وغيرها مع زميله أل غاردين المؤسس المشارك
لفرقة بيتش بويز ،أمــس األول ،في قاعة لين في ماساتشوستس
خارج بوسطن.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـمــوقــع وي ـل ـس ــون ع ـلــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ت ــم تــأج ـيــل عــرض
ماساتشوستس ،و 11موعدا آخر للحفالت الموسيقية كانت ستجرى
حتى  23الجاري.
وقال المغني وكاتب األغاني ،الذي أصدر البومات من موسيقى
الروك مثل "جود فايبريشنز" ،و"سيرفين يو إس إيه" ،إنه خضع لثالث
عمليات جراحية في ظهره العام الماضي جعلته "أقوى بدنيا مما
كنت عليه منذ فترة طويلة".
وقال ويلسون إنه عاد إلى االستوديو ليسجل ويتدرب مع فرقته،
وكان يشعر بتحسن قبل أن يعاني نوعا من االنتكاسة العقلية.
ً
وقال "وصفي لذلك هو انني غير آمن عقليا ...أعاني أشياء في رأسي
وأقول أشياء ال أقصدها وال أعرف لماذا".
(رويترز)

برايان ويلسون

أنجلينا جولي

18
مسك وعنبر

في مشهد المرافعة الشهير
بفيلم «ضد الحكومة» ،ينشب
خالف بين الفنان أحمد زكي
والمخرج عاطف الطيب.

21

يرى المخرج محمد دحام
الشمري أن الدراما أداة للعالج
النفسي ،الشمري تحدث إلى
«الجريدة» عن «ال موسيقى في
األحمدي».
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ً
«أتيليه القاهرة» 66 ...عاما كادت تمحوها أسرة يهودية

ورثة ليندا كوهينكا طالبوا باسترداد المقر ...و«التضامن» تنهي األزمة
شهد الوسط الثقافي في مصر حالة من الجدل خالل األيام الماضية ،على خلفية نظر القضاء
كوهينكا باسترداد ًمقر «أتيليه القاهرة» ،الواقع
ليندا ً
تدعى ً
قضية مطالبة ورثة سيدة يهودية ً
وسط العاصمة المصرية ،ويعد صرحا ثقافيا تاريخيا عمره  66عاما ،قبل أن تتدخل وزيرة
التضامن االجتماعي وتنهي ً األزمة.
يعد «أتيليه القاهرة» واحدا من أقدم وأهم األماكن التي يتجمع فيها األدباء والفنانون
ُ
التشكيليون في مصر ،وتمارس فيه ندوات ثقافية وأنشطة فنية عديدة ،ويحرص المبدعون
من كل األجيال على ارتياده ،وتقام في أروقته معارض تشكيلية في قاعته المعروفة بـ
«صالون أتيليه القاهرة».
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

نجيب محفوظ
وأمل دنقل
وإدوار الخراط
أبرز رواده

ً
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ي ـع ـت ـبــر«أت ـي ـل ـيــه
ّ
محجا لكبار األدب ــاء
الـقــاهــرة»
المصريين وال ـع ــرب ،وأبــرزهــم
أدي ـ ــب «ن ــوب ــل» ال ــراح ــل نجيب
محفوظ ،لكن أزمة كبرى طالت
الـ ـص ــرح ال ـث ـق ــاف ــي ال ـت ـن ــوي ــري،
لـ ـك ــون ــه فـ ــي األس ـ ـ ـ ــاس جـمـعـيــة
أه ـل ـيــة تـتـبــع وزارة الـتـضــامــن
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
ال ـقــانــون ـيــة ،ال وزارة الـثـقــافــة،
وكـ ـ ـ ــادت األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي وص ـلــت
أصداؤها إلى ساحات المحاكم
تمحو أكثر من نصف قــرن من
الـ ـ ــدور ال ـث ـقــافــي وال ـف ـن ــي ال ــذي
يلعبه األتيليه.

تبعية األتيليه
تـ ـبـ ـعـ ـي ــة األت ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــه لـ ـ ـ ـ ــوزارة
ً
الـ ـتـ ـض ــام ــن ،ك ــان ــت سـ ـبـ ـب ــا فــي
تحريك األخيرة ومعها محافظة
القاهرة دعوى قضائية ،نظرها
ً
ال ـق ـض ــاء أخ ـ ـيـ ــرا ،ت ـطــالــب بحل
األت ـي ـل ـي ــه ،ك ـمــا س ـعــت ال ـ ــوزارة
إلــى غلقه بسبب مطالبة ورثــة
ليندا كوهينكا مالكة المبنى،
الــذي أنشأ فيه األتيليه الفنان

الراحل محمد ناجي في أعقاب
ً
ثورة يوليو ،وتحديدا في مارس
.1953
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــات م ـ ــواق ـ ــع
التواصل االجتماعي المختلفة،
عـ َّـبــر أدب ــاء ومثقفون وفنانون
تشكيليون عن حزنهم الشديد
إزاء ا ل ـ ــو ض ـ ــع ا ل ـ ـ ـ ــذي آل إ ل ـي ــه
ً
األتيليه ،بعدما أضحى مهددا
بالغلق والهدم في حال استرده
الورثة اليهود ،إذ كان من الوارد
ً
أن يباع المبنى الحقا ليشتريه
مــالــك جــديــد ويـحــولــه إل ــى بــرج
سكني يدر على مالكه الجديد
ماليين الجنيهات ،ألن األتيليه
ي ـق ــع فـ ــي أه ـ ــم م ـن ـط ـقــة بــوســط
العاصمة المصرية قرب ميدان
طلعت حرب الشهير.

دعوة األعضاء
من جانبه ،دعا مجلس إدارة
أتيليه القاهرة ،أعضاءه وكذلك
األدبــاء والفنانين التشكيليين
لحضور اجتماع عاجل األسبوع
الماضي ،لمناقشة األزمــة التي
ً
أثارت جدال في الوسط الثقافي،

ً
وزيرة التضامن غادة والي تتوسط عددا من المثقفين عقب إنهاء األزمة
أدت إلــى تبادل االتهامات بين
المثقفين ومجلس إدارة األتيليه
من جهة ،والهجوم على وزارة
التضامن من جهة أخرى.
وكانت أولى جلسات القضية
انـ ـعـ ـق ــدت قـ ـب ــل نـ ـح ــو أس ـ ـبـ ــوع،
وأرجأتها المحكمة إلى  7يوليو
ال ـم ـق ـبــل ،وب ـن ــاء ع ـلــى الـتــأجـيــل
أعلن مجلس إدارة األتيليه عقد
جمعية عمومية طارئة لمناقشة
الوضع ،وكيفية تجاوز األزمة،
والحيلولة دون هدم األتيليه.
ون ــاش ــد ع ــدد م ــن المثقفين
وال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،وق ــف
د عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى وزارة ا ل ـ ـت ـ ـضـ ــا مـ ــن
ومحافظة القاهرة لحل األتيليه،
انـطــاقــا مــن األهـمـيــة الثقافية
والـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـك ــان ،حـيــث
يحظى أتيليه القاهرة بعضوية
نـ ـح ــو  3آالف فـ ـن ــان و م ـث ـق ــف،
وأس ـه ــم والي ـ ــزال ف ــي احـتـضــان
ال ـحــركــة الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة في
مـصــر وال ــوط ــن ال ـعــربــي ،ويعد
ً
ً
ش ــاه ــدا تــاري ـخ ـيــا عـلــى مـعــارك
وإبــداعــات المثقفين ،من أمثال
نـ ـجـ ـي ــب س ـ ـ ـ ـ ــرور وأم ـ ـ ـ ـ ــل دنـ ـق ــل

ويحيى الطاهر عبدالله وغالي
ش ـك ــري ول ــوي ــس عـ ــوض وب ــدر
الديب وإدوار الـخــراط وسعيد
الكفراوي وصالح عبدالصبور
وجــابــر عـصـفــور وعبدالحكيم
ق ـ ــاس ـ ــم وس ـ ـم ـ ـيـ ــر عـ ـب ــدالـ ـب ــاق ــي
ومـ ـك ــاوي سـعـيــد وغ ـي ــرهــم من
الكبار.

حالة الغضب
بـعــد أي ــام مــن حــالــة الغضب
التي انتابت المثقفين والفنانين
التشكيليين ،أنهت األزمة وزيرة
ال ـت ـض ــام ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي غـ ــادة
وال ـ ــي ،وت ــراج ـع ــت ال ـ ـ ــوزارة عن
دعوى حل األتيليه التي رفعتها
ً
أخـيــرا ،وقــررت الــوزيــرة اإلفــراج
عــن ال ـح ـســاب الـبـنـكــي الـخــاص
باألتيليه ،بعد خمس سنوات
من غلقه.
وتوجه رئيس مجلس إدارة
األتيليه ،الفنان التشكيلي أحمد
الجناينى ،بالشكر إلى الوزيرة
والي ،التي استقبلته في حضور
األستاذة بكلية الفنون الجميلة
صفية القباني ،والكاتبة سلوى

بكر والقاص سعيد الكفراوي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـك ـف ــراوى
إن ال ــوزي ــرة وق ـفــت عـلــى أبـعــاد
المشكلة ،واتخذت كل القرارات
ال ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ــة إلن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاء مـ ـشـ ـك ــات
األت ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــه وسـ ـ ـح ـ ــب ال ـ ــدع ـ ــوى
الـقـضــائـيــة ،وبـخـصــوص مالك
الـ ـمـ ـق ــر األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ،ف ــال ـت ـع ــام ــل
ي ـخ ـضــع ل ـل ـع ـقــد الـ ـمـ ـل ــزم بــدفــع
اإلي ـ ـجـ ــار وبـ ـق ــاء ال ـم ـق ــر ف ــي يــد
ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ،كـ ـم ــا ه ــو،
يديره المثقفون بإشراف وزارة
التضامن.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أكـ ـ ــدت وزيـ ــرة
التضامن حــرص الـ ــوزارة على
تذليل العقبات أمام مؤسسات
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي ال ـف ــاع ـل ــة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ال ـم ـج ــال ـي ــن
الثقافي واألدب ــي ،وأعــربــت عن
تقديرها للدور التاريخي الذي
لعبه أتيليه القاهرة على مدار
أكثر من نصف قرن في التنوير
ونشر الفنون والثقافة.

مقر أتيليه القاهرة سيعيد فتح أبوابه

نجيب محفوظ في زيارة لألتيليه

مفتوح ...وكنوز المدينة
متحف
المغربية
فاس
ً
ً
عالميا
تراثا
مصنفة
العتيقة
ً
ً

ترميم  4آالف مبنى بينها  27معلما تاريخيا خالل الفترة بين  2013و2018
ويضم وسطها القديم أكثر
مدينة فاس الواقعة في وسط
ً
المغرب «عبارة عن متحف مفتوح»ً ،
من  10آالف زقاق ،مما يجعله واحدا من أكبر فضاءات التجوال مشيا على األقدام في العالم،
وبذلت جهود جبارة إلنقاذ كنوز المدينة العتيقة لفاس المصنفة تراثا عالميا ،من االندثار.
وخصص أكثر من مليار درهم (نحو  92مليون يورو) لتمويل برنامجين متتاليين منذ ،2013
لترميم وتجديد تراث ّ
معرض للتلف ،وتحريك بركة السياحة الراكدة ،وكان الوضع في المدينة
يقتضي تحركا عاجال ،إذ في نهاية الثمانينيات ،كان أكثر من نصف مبانيها العتيقة في حالة
«متدهورة» ،ونحو  10في المئة منها مهدد باالندثار.
ب ـن ـي ــت ف ـ ــاس فـ ــي ال ـق ــرن
الـ ـت ــاس ــع ل ـت ـك ــون عــاص ـمــة
ل ـل ــدول ــة اإلدريـ ـسـ ـي ــة ،الـتــي
ً
تـ ـع ــد رس ـ ـم ـ ـيـ ــا أول إمـ ـ ــارة
إسالمية بالمغرب .وظلت
ع ـلــى مـ ـ ّـر الـ ـق ــرون عــاصـمــة
الدول المتعاقبة على حكم
المغرب ،إلى جانب مراكش.
تحتضن ا لـمــد يـنــة التي
ت ـل ـقــب ب ـع ــاص ـم ــة ال ـم ـغــرب
ا لـ ــرو ح ـ ـيـ ــة 9 ،آالف مـبـنــى
تاريخي ،منها  11مدرسة
د يـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،و 83ضـ ــر ي ـ ـحـ ــا،
و  176م ـ ـس ـ ـجـ ــدا ،و 1200
ورشة للصناعة التقليدية،
ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور
الفسيحة بحدائقها الغناء،
والـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــازارات ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة،

معالم ثقافية في المدينة

وال ـحــوان ـيــت الـصـغـيــرة الـتــي
تـ ـع ــرض م ـن ـت ـجــات ال ـخ ـيــاطــة
والفخار والنسيج أو التحف
المعدنية.
وتـخـتــزن الـمــديـنــة نفائس
سياحية أخرى مثل النافورات
األن ـي ـق ــة ،واألق ـ ـ ــواس الـمــزيـنــة
ب ـخ ـشــب األرز فـ ــي ال ـخ ــان ــات
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ،والـ ـمـ ـخـ ـط ــوط ــات
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـق ــة ل ـم ـك ـت ـب ــة ج ــام ـع ــة
ال ـق ــروي ـي ــن ،أقـ ــدم جــام ـعــة في
ال ـعــالــم .لـكــن مـعــامــل الــدبــاغــة
التقليدية تظل أكثر ما يجذب
السياح.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ــديـ ـ ــر وك ـ ــال ـ ــة
التنمية ّ
ورد االعتبار لمدينة
فــاس ف ــؤاد السرغيني «قمنا
بـ ـتـ ـج ــد ي ــد آالف ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــا يـ ــات،

فالدور أو المعالم التاريخية
ً
منتقاة تبعا لحالتها ودرجة
االستعجال».
وت ـ ّـم تــرمـيــم  4آالف مبنى،
بـيـنـهــا  27مـعـلـمــا تــاريـخـيــا،
خالل الفترة بين  2013و،2018
بحسب معطيات رسمية.
ّ
التسرع في عمليات
بيد أن
الترميم يعطي أحيانا نتائج
عكسية .ونبهت لجنة رسمية،
إثر الزيارة الملكية للمدينة،
إلى ضــرورة الحرص على أال
تغير تلك العمليات أو ضــاع
ال ـ ـم ـ ـبـ ــانـ ــي «نـ ـ ـح ـ ــو األس ـ ـ ـ ـ ــوأ»،
مـشــددة على ض ــرورة احترام
«أصـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــا» ،و«ه ـن ــدس ـت ـه ــا
األولية».
ويشبه سليم بلغازي (33

ويكتب
عبدالله بشارة
الغزو في
الزمن العابس

عبدالعزيز السريع

يا له من كتاب مرجعي مهم ،ألن كاتبه شاهد ومشارك
وفي وسط المعمعة وعلى بعد زمني مناسب ألن تكون
الكتابة موضوعية وصادقة.
إن ــه ك ـتــاب الب ــد مـنــه لـمــن يــريــد االطـ ــاع عـلــى تسلسل
األح ــداث منذ الـبــدايــات المبكرة عندما تأسست الدولة
العراقية الحديثة عام  ،1920إثر تالشي الدولة العثمانية
ونيل الدول العربية استقاللها عن تلك الدولة التعيسة،
ومــا خلفته مــن دمــار ثقافي وفقر علمي وإهـمــال شديد
لكل البالد العربية.
ويـمـضــي عـبــدالـلــه ب ـشــارة فــي رحـلـتــه مــع ب ــوادر بــدأت
بــالـسـعــي مـبـكــرا لـتــرسـيــم الـ ـح ــدود ،وم ــا ج ــرى فـيـهــا من
م ـج ــام ــات ع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـك ــوي ــت ال ـت ــي م ـث ـل ـهــا الـمـقـيــم
السياسي البريطاني ،ثم أطماع نوري السعيد ومحاوالته،
والـمـلــك غ ــازي ال ــذي اسـتـطــاع الـتــأثـيــر عـبــر إذاعـ ــة قصر
الزهور على بعض الشباب الكويتي ،ونهايته المفجعة ،ثم
نهاية الحكم الملكي الذي حاول عن طريق رئيس وزرائه
نــوري السعيد إقناع الشيخ عبدالله السالم باالنضمام
لالتحاد الهاشمي ،وجاء من بعد دور عبدالكريم قاسم ثم
عبدالسالم عارف ثم أحمد حسن البكر حتى انتهى األمر
للطاغية صدام حسين.
ومن موقعه الدبلوماسي كمدير لمكتب وزير الخارجية
ث ــم م ـن ــدوب ال ـكــويــت ف ــي مـجـلــس األمـ ــن وتــول ـيــه رئــاســة
المجلس وعالقاته الواسعة بعدد كبير من الدبلوماسيين
والوزراء وكبار رجاالت الدولة من مختلف أنحاء العالم،
ثــم توليه منصب األمـيــن الـعــام لمجلس الـتـعــاون لــدول
الخليج العربي وإلمامه بثقافة ومكانة كل حكام المنطقة
وأمزجتهم وتوجهاتهم وقــربــه مــن مــراكــز اتـخــاذ القرار
واطالعه الواسع على كم هائل من الوثائق والكتب التي
طــرقــت ال ـم ــوض ــوع وم ـحــاضــر ج ـل ـســات مـحــاكـمــة ص ــدام
ووثائق التحقيق األميركية مع صــدام ووصفه من قبل
خبراء أجانب.
كل ذلك وغيره من الكتابات السابقة للحدث والالحقة له
كانت بين يدي هذه الخبرة المعتقة ،فجاء الكتاب وكأنه
يغطي المرحلة كلها ما قبل وما بعد ...وقد تخلص من
ردات الفعل العاطفية التي طغت على الكتابات المبكرة
والمعاصرة للحدث ،كما أنه تخلص من اإلنشاء والزوائد
وان ـت ـهــى ال ــى وص ــف الـمـعــايــش لـلـحــدث وال ـم ـش ــارك فيه
والمطلع على خفاياه ومجرياته ،فجاء وكأنه لملمة لكل
الخيوط واآلراء واألفكار وقدمها بموضوعية شديدة...
إنه كتاب مهم جدا وكأنه من كتب التاريخ لمرحلة مهمة
من حياة الكويت.
وق ــد ت ــوق ــف ع ـنــد مــؤت ـمــر ج ــدة ط ــوي ــا ،وأث ـب ــت ج ــزء ا
مهما مــن خـطــاب الــوجـيــه عبدالعزيز الـصـقــر ،كما أبــرز
ا ل ــدور الحيوي لكل مــن الشيخ سعد العبدالله والشيخ
ص ـبــاح األحـ ـم ــد ...وت ــوق ــف ع ـنــد اج ـت ـمــاع رؤس ـ ــاء ال ــدول
العربية في التاسع من أغسطس بالقاهرة ،وكيف أداره
بمهارة الرئيس حسني مبارك يعاونه في ذلك المستشار
القانوني مفيد شهاب ،حين افتى بتعطيل مبدأ االجتماع
في حالة احتالل دولة ألخرى عضو في الجامعة ،وأجاز
اتخاذ القرار باألغلبية ،فجاء القرار التاريخي الذي مهد
لقرارات مجلس األمن المتتالية وتكوين التحالف الدولي
الساعي لتحرير الكويت بزعامة أميركا.
انه كتاب شامل من شخصية دبلوماسية مرموقة شاهد
من شهود العصر والحدث وكاتب متمرس ال يستهويه
اإلنشاء بل الوقائع والمعلومات ،يأتي بها من مصادرها
ومضانها مهما احتاج من وقت ،وان يأتي كتاب األستاذ
الكبير عبدالله بشارة في هذا الوقت ،بعد مضي  29عاما
على الحدث ،وبعد أن بدأت العالقات األخوية تعود إلى
طبيعتها تــدريـجـيــا ،يـكــون مــن الـمـهــم اإلشـ ــارة إل ــى هــذا
الكتاب الحدث ،واإلشــادة بالمؤلف وبدار ذات السالسل
التي أصدرته.

حصاد

كامل العبدالجليل يهنئ
ةديرجلا بعيدها الـ 12
•

واجهة منزل تاريخي
سنة) «المدينة العتيقة لفاس
بكنز حي ال يمكن أن نتعامل
معه باستخفاف».
ّ
ّ
المتحدر
وحول هذا الشاب
م ــن ع ــائ ـل ــة ف ــاس ـي ــة م ـي ـســورة
رياضا (دار مغربية تقليدية)
يــرجــع تــاريـخــه إلــى ال ـقــرن 14
إلى متحف خاص .وهو يعبر
عن أمله في أن تحافظ المدينة
على روحها.

مدينة فاس التاريخية

كامل العبدالجليل
وي ـبــدي الـمــديــر الجهوي
لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــديـ ــة
عبدالرحيم بلخياط سعادته
لكون «توافد السياح يعود
بالنفع على قطاع الصناعة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة» ،الـ ـ ــذي يـعـيــش
منه مباشرة أو بشكل غير
مـبــاشــر ثــاثــة أربـ ــاع سكان
المدينة العتيقة.
وبـحـســب وثـيـقــة رسمية

نشرت سنة  ،2005تهدف
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات إلـ ـ ــى ت ـحــويــل
المركز التاريخي للمدينة
إلـ ــى «واج ـ ـهـ ــة» للصناعة
التقليدية ،والورشات إلى
م ـج ــرد م ـح ــات «ل ـل ـب ـيــع»،
على أن يتم نقل صناعات
مثل النقش على النحاس
أو ال ـ ـف ـ ـخـ ــار إل ـ ـ ــى خ ـ ــارج
أ س ــوار المدينة العتيقة،
نـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـ ـمـ ــا تـ ـخـ ـلـ ـف ــه مــن
إزعاج.
ويقول بلخياط «لدينا
رؤية ونعرف أين نسير»،
مفتخرا بـ«الحلة الجديدة»
لـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاس وصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا
التقليدية «الفاخرة».
وانـ ـتـ ـق ــل ن ـح ــو  6آالف
حـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـخ ـ ــاري ـ ــن
ونـحــاسـيــن إل ــى موقعين
جهزا بمبان حديثة بعيدا
عن مركز المدينة العتيقة.
ويــرت ـقــب أي ـض ــا أن تنقل
دباغة الجلود إلى منطقة
صناعية تحتضن سوقا
للجلود الخام.

هنأ األمـيــن الـعــام للمجلس الوطني للثقافة والفنون
ً
واآلداب ،كامل العبدالجليل« ،الجريدة» بعيدها الـ  ،12مشيدا
بدورها التنويري وحياديتها.
وق ــال بـهــذه المناسبة« :يـســرنــي أن أتـقــدم لكم بأطيب
ال ـت ـح ـيــات م ـق ــرون ــة ب ـخــالــص ال ـت ـم ـن ـيــات ل ـكــم ب ـمــزيــد من
التوفيق والـنـجــاح على جـهــودكــم الـمـبــاركــة وإنـجــازاتـكــم
المميزة .ويسعدني أن أتقدم لكم ولجميع العاملين في
الصحيفة بأسمى آيات التقدير والوفاء لدوركم الوطني
ً
المشهود بمناسبة الذكرى الـ  ١٢لتأسيسهاّ ،
وأثمن عاليا
تجسيدها لمعاني الحرية والديمقراطية في ظل القيادة
الحكيمة لراعي نهضتنا سمو األمير الشيخ صباح األحمد،
وولي عهده األمين سمو الشيخ نواف األحمد ،وحكومتنا
الرشيدة.
وأت ـم ـنــى ُمـخـلـصـنــا أن تـسـتـمــر «ال ـج ــري ــدة» ف ــي خطها
المعهود باهتمامها بالوطن والمواطن ومسارها القويم
وكلمتها الصادقة وموضوعيتها اإلعالمية ،التي مكنتها
ً
ً
طــوال أكثر من عقد من الزمن أن تكسب مكانا بــارزا بين
الصحف الكويتية ،وال يفوتنا التذكير باهتمامها بالشأن
الثقافي الكويتي والعربي والعالمي ،ودعمها الواضح
لدور المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وأنشطته
وأعماله.
وخ ـتــم الـعـبــدالـجـلـيــل« :ل ـكــم مـنــا ك ــل الـشـكــر والـتـقــديــر.
وت ـم ـن ـيــاتــي ل ـكــم ولـصـحـيـفـتـكــم الـ ـغ ــراء بـ ـ ــدوام الـتــوفـيــق
والتنوير».

توابل ةديرجلا

•
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حسن الرداد :تحمست لـ «الزوجة »18
الختالفه عن أعمالي السابقة

١٧

مزاج

أخبار النجوم

عائلة نجم في ضيافة اإلبراشي

حرص الفنان حسن الرداد على المشاركة في السباق الرمضاني المنتهي ،وأطل في هذا العام من خالل مسلسل
«الزوجة .»18
وفي دردشته مع» الجريدة «تحدث حسن عن المسلسل ،إضافة إلى ردود الفعل التي تلقاها عنه:
القاهرة – هيثم عسران

تمنيت النجاح
إليمي وفوجئت
بشائعة
مشاركتها معي
في مسلسل
«الزوجة »18

• مـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــب ح ـ ـمـ ــا س ـ ـتـ ــك
لمسلسل "الزوجة "18؟
 تـ ـحـ ـمـ ـس ــت لـ ـلـ ـعـ ـم ــل م ـنــذً
معرفة فكرته ،خصوصا أنني
لم أقدم هذا النوع في الدراما
م ــن ق ـبــل ،وهـ ــذا األمـ ــر يهمني
ب ـشــدة ،فــا أرغ ــب فــي أن أكــرر
ً
نفسي دراميا أو بشخصيات
م ـ ـت ـ ـقـ ــاربـ ــة ،وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـع ـم ــل
ج ـع ـل ـت ـنــي أشـ ـع ــر أنـ ـن ــي أمـ ــام
ت ـحـ ٍّـد مــن ن ــوع خ ــاص مرتبط
ب ـق ـي ـم ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ج ــدي ــدة
قائمة على الدراما الكوميدية،
ً
والحقيقة أنني كنت حريصا
ع ـلــى االخـ ـت ــاف ،ألن ال ــدرام ــا
لـ ـيـ ـس ــت سـ ـهـ ـل ــة فـ ـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار
موضوعاتها واالستقرار على
فكرة عمل يمكن أن تكون 30
ً
حلقة هو أمر صعب جدا ،وفي
كل عــام أحــرص على أن تكون
ً
التجربة مختلفة كليا عن العام
السابق له.

ال ـيــوم ـيــة ال ـم ـع ــاص ــرة ،وأعـتـقــد
أن ا لـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ت ـ ـل ـ ـمـ ــس ذ ل ـ ــك
م ــن ال ـح ـل ـق ــات األول ـ ـ ــى لـلـعـمــل،
ً
خصوصا أن المسلسل يناقش
أكثر من قضية ال قضية واحدة
ف ـقــط ،فقضية ت ـعــدد الــزوجــات
وال ـش ـخــص الـ ــذي ي ـت ــزوج أكـثــر
م ـ ــن س ـ ـيـ ــدة تـ ـم ــت م ـعــال ـج ـت ـهــا
ف ــي أك ـث ــر م ــن ع ـمــل سـيـنـمــائــي
ً
ودرام ــي ،والـعـبــرة دائـمــا تكون
بالمحتوى الذي يتم تقديمه ال
بمجرد الحكم مــن االســم فقط،
ً
وه ـ ــذا األم ـ ــر نـقـطــة مـهـمــة ج ــدا
بالنسبة لي.
وبالمناسبة هذه الشخصية
موجودة في المجتمع المصري
بالفعل ،وهي ليست شخصية
ً
خيالية مثال أو غير موجودة،
إن ـم ــا تـفــاصـيـلـهــا اخـتـلـفــت في
الحاضر عن الماضي ،ومن هنا
قدمت دوري في العمل وفق ما
ً
رأيته مناسبا للقصة.

• ألــم تقلق مــن المقارنة مع
الفنان رشدي أباظة؟
 المسلسل ال عالقة له بفيلم"الزوجة  "13على اإلطالق ،ومن
ي ـح ـكــم ع ـل ــى ال ـع ـم ــل م ــن اس ـمــه
ي ـظ ـل ـم ــه ،ف ـ ــاألح ـ ــداث مـخـتـلـفــة،
وال ـم ـس ـل ـس ــل فـ ـي ــه ال ـك ـث ـي ــر مــن
التفاصيل المرتبطة بالحياة

• ك ـي ــف و جـ ـ ــدت ردود فـعــل
الجمهور؟
 أشـعــر بـسـعــادة كـبـيــرة منتفاعل الجمهور مع العمل من
الـحـلـقــة األولـ ـ ــى ،والـحـقـيـقــة أن
التعليقات فــي مجملها كانت
إيجابية مــن الجمهور ،وقــرأت
إشــادات كبيرة من العمل ليس

على دوري فقط ،وال أنكر أن هذا
األمر ساهم في رفع معنوياتي
ً
بـ ـ ـش ـ ــدة ،خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـنـ ــا كـنــا
ن ـصــور ال ـع ـمــل خ ــال رم ـضــان،
وحـ ـت ــى األس ـ ـبـ ــوع األخ ـ ـيـ ــر مــن
الـشـهــر ال ـكــريــم ،ل ــذا ك ــان لدينا
حـ ـ ـم ـ ــاس فـ ـ ــي أال نـ ـخـ ـي ــب ظــن
الجمهور الــذي وثــق في العمل
وتابعه واهتم به.
• مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن ت ـح ـض ـي ــرات ــك
للشخصية ،وهل تأثرت بضيق
الوقت؟
 تواصلت مع مصمم األزياءه ــان ــي الـ ـبـ ـحـ ـي ــري ،واس ـت ـف ــدت
من خبرته للتعرف على مهنة
م ـص ـمــم األزي ـ ـ ــاء وتـفــاصـيـلـهــا،
التي يمكن أن تضاف أو تظهر
فــي مــواقــف مـحــددة ،والحقيقة
ً
أنني استفدت منه كثيرا ،وهو
لم يتأخر في اإلجابة عن أي من
تساؤالتي.
أما بالنسبة لمسألة الوقت
فلم أتاثر في التحضير ألنني
بدأت العمل على المسلسل منذ
و ق ــت مبكر لـكــن التحضيرات
كانت تتم في أجواء من السرية
ح ـتــى نـسـتـقــر ع ـلــى ك ــل فــريــق
الـ ـعـ ـم ــل ،مـ ـم ــا جـ ـع ــل ال ـب ـعــض
يـعـتـقــد أن ـن ــا ب ــدأن ــا الـتـصــويــر
على عجل.

عودة سينمائية قريبة
ق ـ ـ ــال حـ ـس ــن ال ـ ـ ـ ـ ــرداد إن لـ ــديـ ــه م ـش ــروع ـي ــن
سـيـنـمــائـيـيــن خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة سـيـبــدأ
عـلــى الـعـمــل فيهما ف ــور االنـتـهــاء مــن تصوير
ً
المسلسل ،وهناك أيضا فيلم كوميدي وآخر
"أكشن".
وأض ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــرداد أنـ ــه س ـي ـع ـمــل ع ـل ــى ال ـف ــور
بمشروعه السينمائي الذي ينتمي إلى "األكشن"

ً
أوال على أن يقوم بعدها بالعمل على الفيلم
ً
الرومانسي الكوميدي مــؤكــدا أنــه يسعى إلى
تقديم نفسه بشكل مختلف في "األكشن" على
الــرغــم مــن صـعــوبــة الـتـجــربــة ال ـتــي يخوضها
وإدراكــه بأنها ستكون بمنزلة نقطة تحول له
على المستوى الفني.

محمد نجم

يستضيف اإلعالمي وائل اإلبراشي عائلة الفنان الراحل
محمد نجم قريبا ،للكشف عن تفاصيل األزمة الصحية
التي ادت لوفاته ،وإعــان الخطوات التي سيتخذونها
للتصعيد ضد الفنان أحمد آدم ،على خلفية التصريحات
التي ادلى بها ضد الراحل وتسببت في ازمته الصحية
األخيرة.
ويرتبط اإلبــراشــي بعالقة قوية مــع الــراحــل وأسرته
ام ـتــدت ل ـس ـنــوات ،عـلـمــا أن أرم ـلــة ال ــراح ــل تــواصـلــت مع
اإلبراشي خالل فترة مرض الراحل أكثر من مرة.

حسن الرداد
• ك ـي ــف وج ـ ـ ــدت ال ـم ـنــاف ـســة
مــع زوج ـتــك إيـمــي فــي رمـضــان
ً
خ ـص ــوص ــا ب ـعــد غ ـيــاب ـك ـمــا عن
ً
العمل معا؟
 بالتأكيد تمنيت أن يحققً
مسلسلها "سوبر ميرو" نجاحا
ً
كبيرا وهــو مــا حــدث مــن اليوم
ً
األول أيضا لعرضه ،والجمهور
ً
استقبله جيدا وأنــا سعيد من
ً
أجلها كثيرا  ،وسعيد للنجاح
ال ـ ــذي حـقـقـتــه شـقـيـقـتـهــا دنـيــا
ب ـم ـس ـل ـس ـل ـهــا "بـ ـ ـ ــدل الـ ـح ــدوت ــة
 "3فــال ـن ـجــاح ي ـت ـســع الـجـمـيــع،
ً
ً
وه ـ ــي ب ــذل ــت مـ ـجـ ـه ــودا ك ـب ـي ــرا
فـ ــي م ـس ـل ـس ـل ـهــا خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية ،كما فوجئت بأخبار
خالل التصوير عن ظهور إيمي
فــي المسلسل م ـعــي ،لكنها لم
ت ـكــن صـحـيـحــة ع ـلــى اإلط ـ ــاق،
ً
خصوصا أنها كانت منشغلة
ً
في تصوير مسلسلها أيضا.

«كايرو شو» في السعودية

ً
وهذا األمر يجعلنا نفكر دائما
في العمل المناسب ،الذي يمكن
أن نـطــل مــن خــالــه ،وتجاربنا
ً
ً
السابقة حققت نـجــا حــا كبيرا
ً
لــذا لــم نرغب فــي أن نكون معا
بدون نص درامي يحتمل ذلك،
ً
وعندما وجد كل منا مشروعا
ً
مناسبا له قام بتقديمه ونتمنى
أن ي ـكــون ه ـنــاك عـمــل يجمعنا
ً
ً
معا مرة أخرى قريبا.

ً
• َ
ولم لم تتعاونا معا؟
 أعـ ــرف أن الـجـمـهــور يحبً
أن يشاهدنا معا على الشاشة،

فرقة «كايرو شو»

استعنت
بمصمم األزياء
هاني البحيري
في التحضير
لشخصيتي في
المسلسل

اتهامات بفبركة برامج المقالب الترفيهية
وانتقادات تمس أبرزها

ت ـس ـت ـعــد ف ــرق ــة ك ــاي ــرو ش ــو ل ـت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــا فــي
السعودية خالل األسابيع المقبلة ،حيث سيتم تقديم
مسرحية " 3أ يــام في الساحل" للفنان محمد هنيدي،
و"الملك لير" للفنان يحيى الفخراني ،ضمن عروض
الصيف بجدة.
وتـسـتـمــر ال ـعــروض  3أي ــام لـكــل مـســرحـيــة ،عـلـمــا أن
مواعيد أخرى سيجري االتفاق عليها خالل األسابيع
المقبلة لتقديم العروض بمدن سعودية أخرى.

كرارة يجدد التعاون مع مرسي

الناقد الشناوي يؤكد عدم «فبركته» خالل استضافته في «رامز في الشالل»
ً
ّ
وجه الجمهور سيال من االنتقادات إلى صناع برامج المقالب
الترفيهية التي عرضت خالل شهر رمضان الفائت ،واشتعلت مواقع
والصور التي تناولها الجمهور،
التواصل االجتماعي ببعض المشاهد ً
وأكد أن تلك البرامج مفبركة ،ولم يستثن أيا من البرامج الكثيرة ذات
الطابع نفسه.

•

جدد الفنان أمير كرارة تعاونه مع المنتج تامر مرسي
في مشروع درامــي جديد لرمضان المقبل ،حيث يعكف
الـسـيـنــاريـســت بــاهــر دوي ـ ــدار عـلــى كـتــابــة ج ــزء راب ــع من
مسلسل "كلبش".
ويشهد الـجــزء الـجــديــد انـضـمــام عــدد مــن فــريــق عمل
الجزء الثالث ،إضافة إلــى أبطال جــدد ،بينما أجــل امير
جلسات العمل لما بعد إج ــازة الصيف التي يرغب في
قضائها بالساحل الشمالي ،السيما أنه قضى أيام العيد
فــي ص ــاالت الـسـيـنـمــا ،لــاطـمـئـنــان عـلــى فيلمه الـجــديــد
"كازابالنكا".

القاهرة  -محمد قدري

البداية مــع البرنامج األكـثــر انتقادا،
وهــو "رام ــز فــي ال ـشــال" ،بطولة الفنان
رامز جالل ،وهو األعلى مشاهدة أيضا،
وكـ ـ ــل عـ ـ ــام ي ـت ـه ــم االت ـ ـهـ ــامـ ــات ن ـف ـس ـهــا،
وهــذا العام أصر على استضافة الناقد
السينمائي طارق الشناوي الذي يعرفه
الجمهور دائما باالنتقادات الحادة ألهل
الفن ،وبرنامج رامــز تحديدا حتى يقع
ضحية ،ومن ثم يؤكد أن البرنامج ليس
مفبركا ،حتى لو كانت في هذه الحلقة،
وهو ما حدث بالفعل.

ال ترتيبات

«هاني في
األلغام» لم
ً
يحقق نجاحا
يذكر

أمير كرارة

وق ـ ــال ال ـش ـن ــاوي إنـ ــه دعـ ــي بــالـفـعــل
لبرنامج من برامج المسابقات للوجود
مع مخرج شهير ومذيعة معروفة ،ولم
ي ـعــرف أن ــه رام ــز ج ــال ،وب ـم ـجــرد بــدء
البرنامج وجد نفسه فعليا في برنامج
المسابقات ،واطـمــأن تماما حتى بدأ
الـمـقـلــب الـحـقـيـقــي ،وأكـ ــد أن ــه ت ـعـ ّـرض
لـخـطــر حـقـيـقــي ع ـقــب ان ـق ــاب ال ـق ــارب
في الشالل ،وصدم حين عرف أنه وقع
ضحية لرامز جالل في برنامجه ،وقرر
الموافقة على إذاع ــة الحلقة ،وهــو ما
شــاهــده الجمهور ،نافيا أي ترتيبات
مسبقة أو اتفاقات مع رامــز ،فكيف له
أن يـتـفــق ودائـ ـم ــا م ــا يــوجــه ات ـهــامــات
الفبركة لرامز؟
يـ ــذكـ ــر أن ه ـ ـ ــذه االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ت ــأت ــي
بالتوازي مع اعتراف بعض الضيوف
من الفنانين بوجود اتصاالت مسبقة
مــن القائمين عـلــى ال ـبــرامــج ،وخــاصــة
بــرامــج رامــز جــال ،ويتم االتـفــاق على
ال ـم ـق ـلــب وت ـف ــاص ـي ـل ــه ،ك ـم ــا أن بـعــض
الـضـيــوف أكـ ــدوا أنـهــم عـلـمــوا بــوجــود
مقلب دون معرفة تفاصيله بالتحديد،
حتى يـكــون هـنــاك جــزء مــن المفاجأة،
وت ـن ــاف ــي هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات اع ـت ــراف ــات

طارق الشناوي في برنامج «رامز في الشالل»
القائمين على البرامج بعدم الفبركة،
ومن الضيوف الذين تحدثوا عن ذلك
وكيل أعمال شاروخان العام الماضي،
وهـنــا الــزاهــد وكــريــم فهمي والكابتن
رضا عبدالعال.

هاني في األلغام
البرنامج اآلخر هو "هاني في األلغام"
مــن بـطــولــة ال ـف ـنــان هــانــي رمـ ــزي ،الــذي
أذيــع على شبكة تلفزيون الحياة ،ولم
ً
نجاحا يذكر ،ومنذ البداية بدا
يحقق
أن هناك فبركة.
وكـ ــانـ ــت الـ ـمـ ـف ــاج ــأة الـ ـكـ ـب ــرى ن ـجــاح
ب ــرن ــام ــج "ك ــري ــزي ت ــاك ـس ــي" م ــن تـقــديــم
الـ ـفـ ـن ــان إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـ ـس ـ ـمـ ــان ،وتـ ـ ــم بــث
الـ ـب ــرن ــام ــج ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـف ـي ــدي ــوه ــات
يوتيوب ،وحقق نجاحا غير متوقع ،ومع
األيام األخيرة في رمضان نال البرنامج
انتقادات واسعة ،حين انتشرت بعض
ال ـصــور لبعض الـفـنــانـيــن الـكــومـبــارس
الــذي حضروا في البرنامج ،مما جعل
الجمهور يتهمون البرنامج بالفبركة،
وهو ما رفضه الصناع.
األم ـ ــر ن ـف ـســه ت ـك ــرر م ــع ال ـص ـن ــاع في
برنامج "الزفة" في جزئه الثالث المذاع
عـلــى شـبـكــة ق ـن ــوات ال ـن ـهــار ،وانـتـشــرت
أيضا بعض الصور للممثلين أصحاب

أدوار ثانوية موجودين في العمل ،ونال
البرنامج حظه من االنتقادات الواسعة.

مخرج الزفة
وحول االتهامات قال المخرج محمد
عادل ،صاحب فكرة ومخرج "الزفة  "3لـ
"ال ـجــريــدة"" :إن ــه بالرغم مــن االنـتـقــادات
ال ـم ـثــارة ح ــول بــرامــج الـمـقــالــب عموما،
ف ــإن ــه سـعـيــد ل ـل ـغــايــة بــال ـن ـجــاح الـكـبـيــر
لـبــرنــامـجــه "ال ــزف ــة  ،"٣وت ـص ــدر حلقات
البرنامج لقوائم اليوتيوب والتريند في
بعض األيام ،وتحقيقه مشاهدات عالية
من دون االتجاه إلى طرق غير مناسبة
لألسرة المصرية أو االبتذال واإلسفاف".
وأضـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذه االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات غـيــر
صحيحة ،وعــادة ما تواجه أي برنامج
ناجح بإمكانات ليست مرتفعة ،لكنها
اج ـت ــذب ــت ض ـح ـكــات ال ـج ـم ـه ــور ،مــؤكــدا
صـحــة الـبــرنــامــج ،بــدلـيــل مــا ح ــدث أمــام
ّ
وتعرض الفنان الشاب
الجمهور
عـبــدالــرحـمــن م ــال ــك ،م ـقــدم الـبــرنــامــج
للضرب وال ـكــدمــات ،وسـيــان دمــه أكثر
مـ ــن مـ ـ ــرة ،ف ـك ـيــف ل ـب ــرن ــام ــج ت ـم ـث ـيــل أن
يـكــون فيه كــل هــذا العنف أثـنــاء صدمة
الضحية ،فـكــان مــن الممكن المحافظة
ع ـلــى ال ـم ـق ــدم دون خ ـ ــدش ،وأن بعض
الحلقات اضطررت إلى الخروج بنفسي

 dmcتفسد «طير انت»

ل ـحــل األزم ـ ــة وب ـعــض ال ـح ـل ـقــات كشفنا
عــن وجـهـنــا ســري ـعــا ،ألن ــه مهنيا يجب
أال يتعرض الضيف للضرر ،خاصة أن
بـعــض الـضـيـفــات ك ــن ح ــوام ــل أو حــدث
إغماءات لبعضهن.

ظروف صعبة
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ـ ــر ،رف ـ ــض ال ـف ـن ــان
الـشــاب إبــراهـيــم الـسـمــان ،بطل برنامج
"كريزي تاكسي" الذي ّ
قدم  30شخصية
بالبرنامج على مدار رمضان فكرة فبركة
ال ـبــرنــامــج ،مـشـيــدا بـفــريــق الـعـمــل الــذي
حقق نجاحا في وقت ضيق وإمكانات
مـحــدودة ،ووســط ظــروف صعبة ،ولكن
رغـ ـ ــم ذلـ ـ ــك اكـ ـتـ ـس ــح الـ ـب ــرن ــام ــج مـنـصــة
ال ـف ـيــديــوهــات يــوت ـيــوب ،ونـ ــال إشـ ــادات
م ــن ال ـج ـم ـهــور وال ـف ـنــان ـيــن ،مـضـيـفــا أن
ف ـك ــرة وجـ ــود إحـ ــدى ال ـض ـي ـفــات الــاتــي
وجدن ككومبارس في البرنامج جاء ت
بــال ـم ـصــادفــة ،ف ـهــم ي ــوج ــدون بــال ـشــارع
ويركبون التاكسي وأكد صحة الحلقات،
بــدل ـيــل أن ح ـل ـقــات ل ــم ت ــذع ول ــم يكتمل
ت ـصــويــر ب ـعــض ال ـح ـل ـقــات ،عـ ــاوة على
تعرضه شخصيا للضرب ا لـمـبــرح في
ال ـت ـص ــوي ــر ،ف ـل ــو ك ـ ــان ت ـم ـث ـيــا ك ـ ــان مــن
الممكن الطلب من الضيوف التقليل من
العنف للحفاظ عليه شخصيا.

أحمد مكي

تعرضت قناة  dmcالنتقادات حادة عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،بعدما قامت بحذف العديد من الكلمات والجمل
في فيلم "طير انت" ألحمد مكي خالل عرضه في العيد.
الفيلم حذفت منه مشاهد وألفاظ عديدة كانت تذاع في
السابق ،مما جعل الجمهور ينتقد الرقابة التي قامت بها
القناة على العمل.

سيرة
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أحمد زكي« ...المتفرد»

()15-١٣

التألق
ً
ً
قدم األسطورة أحمد زكي أعماال فنية جعلته فارسا من فرسان السينما استطاعوا الموازنة بين النوعية التجارية والفنية ،وحسبما اعترف في
حواراته ،فإنه كان يقصد هذا التنوع.
الكبار ،سكن القلوب بموهبته وصدقه ،بعزيمته ومثابرته ،واستطاع أن
ّ
يعبر عن جيل السبعينيات الذي عاش سنوات ما بعد النكسة ً ،سنوات القلق في حوار سابق قال الراحل أحمد زكي« :عندما أوافق على فيلم أدرك
والضياع ،وأصبح مع بداية الثمانينيات هو النجم المتألق ضاربا بمواصفات تماما قيمته ،فعندما قدمت مثال «الراعي والنساء» ،كنت أعرف أنه لن
يحقق نفس النجاح الجماهيري الذي حققه «كابوريا» أو «االمبراطور»،
الفتى األول عرض الحائط ،وفي التسعينيات واصل تحطيم الحواجز
كذلك عندما قدمت «زوجة رجل مهم» و«البريء» كنت أدرك أنهما لن
وإدهاشنا بتجسيده لشخصيات متفردة ،ومن دون أن يكرر نفسه.
يحققا نفس نجاح «شادر السمك» أو «البيه البواب» ،فإذا قدمت عمال
المتابع لمشوار أحمد زكي البد أن يلمس أنه أحد الفنانين القالئل الذين
القاهرة  -هبة الله يوسف

رغم أنه
كان صائد
الجوائز فإنه
اهتم بآراء
الجمهور
أكثر من
النقاد

مودي اإلمام
استلهم
موسيقى
فيلم
«الهروب» من
نظرة عني
زكي في أحد
املشاهد

ملاذا أشعلت
«املرافعة
الشهيرة»
الخالف
بني الطيب
واألسمر؟

ب ـع ــد غـ ـي ــاب اس ـت ـم ــر خـمــس
سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـ ــن املـ ـ ـخ ـ ــرج ع ــاط ــف
ال ـط ـيــب وال ـع ـب ـقــري أح ـمــد زكــي
خ ـســر فـيـهــا امل ـشــاهــد واملـكـتـبــة
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة أع ـ ـ ـمـ ـ ــاال ك ــان ــت
لتثريها بالتأكيد ،أخيرا التقيا
مجددا من خالل فيلم «الهروب»،
أحد أهم األفالم املصرية ،وليس
ف ـق ــط ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا زكـ ــي خ ــال
مشواره الفني ،سواء بمفرده أو
مع الطيب.
الطريف أن أسطورة السينما
امل ـصــريــة ،ال ــذي أب ــدع فــي دوره
بهذا الفيلم ،لم يكن هو املرشح
األول للعمل ،حسبما أكد مؤلف
الفيلم مصطفى محرم.
ع ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم قـ ـ ـ ــال
ال ـس ـي ـنــاري ـســت م ـح ــرم :ب ـعــد أن
انـتـهـيــت مــن كـتــابــة الـفـيـلــم كــان
االت ـ ـف ـ ــاق ب ـي ـن ــي وبـ ـ ــن ال ـط ـيــب
وم ـن ـت ــج ال ـف ـي ـل ــم ع ـل ــى تــرش ـيــح
ال ـف ـن ــان عـ ـ ــادل إمـ ـ ــام ل ـل ـب ـطــولــة،
خصوصا أن البطولة النسائية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم لـ ـيـ ـس ــت كـ ـبـ ـي ــرة،
ف ــالـ ـقـ ـص ــة كـ ـلـ ـه ــا تـ ـنـ ـقـ ـس ــم بــن
امل ـت ـهــم وال ـض ــاب ــط ال ـ ــذي تــربــى
مـعــه فــي إح ــدى ق ــرى الصعيد،
وق ــد تــم تــرشـيــح الـفـنــان صــاح
ال ـس ـع ــدن ــي ف ــي دور ال ـض ــاب ــط،
وف ــي ال ـبــدايــة رح ــب ع ــادل إمــام
بالتعاون مع فريق العمل ،لكنه
تقاعس فــي ال ــرد ،وفــي النهاية
اعتذر ،ولم نتوقف على السبب
الحقيقي لرفضه ،هل لم يعجبه
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،أم ب ـس ـب ــب دور
الضابط الذي ال يقل أهمية عن
دور امل ـت ـهــم ،لكنني استبعدت
الـسـبــب األخ ـيــر ،ألن إم ــام سبق
أن ش ــارك الـفـنــان حـســن فهمي
بطولة فيلم «اللعب مع الكبار»،
وك ــان دورا كـبـيــرا ومـهـمــا ،ولــم
يعترض.
وي ــواص ــل م ـحــرم س ــرد قصة
«ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب» وكـ ـي ــف وص ـ ــل إل ــى
النمر األسود قائال« :كان املرشح
ال ـ ـثـ ــانـ ــي هـ ـ ــو الـ ـنـ ـجـ ــم امل ـح ـب ــب
ل ـع ــاط ــف الـ ـطـ ـي ــب ،الـ ـفـ ـن ــان ن ــور
الـشــريــف ،إال أن ــه اع ـتــذر بسبب
م ــا يـتـطـلـبــه ال ـ ــدور م ــن حــركــات
عـنـيـفــة وال ـق ـف ــز فـ ــوق األس ـط ــح،
فقد كــان يعاني في تلك الفترة
آالمـ ــا ف ــي ظ ـه ــره ،وك ــان ــت تــؤثــر
ع ـلــى س ــاق ــه ف ــي ال ـح ــرك ــة ،وفــي
رحلة البحث عن بطل فوجئنا
ب ــرف ــض ال ــرق ــاب ــة ل ـل ـس ـي ـنــاريــو،
ف ـق ــام مـنـتـجــه بــإحــال ـتــه للجنة
ال ـت ـظ ـل ـمــات ال ـت ــي أج ــازت ــه بعد
شد وجذب ،وفي النهاية استقر
األم ــر عـلــى ال ـف ـنــان أح ـمــد زك ــي،
ل ـك ـنــه ط ـلــب ب ـعــض ال ـت ـعــديــات
على السيناريو ،تحديدا بعض
امل ـ ـشـ ــاهـ ــد االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
تتعلق بنشأته وسـبــب قــدومــه
من الصعيد للقاهرة ،وعالقته
بـ ــرجـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـمــل
لديه ،وفــي البداية رفضت هذه
التعديالت ،ألنــه يمكن تفهمها
م ــن سـ ـي ــاق األح ـ ـ ـ ــداث ،ل ـك ــن مــع
إصرار الطيب خضعت لرغبته،
ثـ ـ ــم تـ ـ ـب ـ ــدل صـ ـ ـ ــاح الـ ـسـ ـع ــدن ــي
ب ــال ـف ـن ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز مـخـيــون
ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـم ـي ــزان ـي ــة
الفيلم ،واضـطــر الطيب لحذف
ب ـعــض م ـش ــاه ــده ،ح ـفــاظــا على
إيقاع العمل.
الغريب أن الفيلم حصل على
أك ـثــر م ــن ج ــائ ــزة ،ح ـيــث حصد
البرونزية من مهرجان فالنسيا
ال ــدول ــي ،وال ـجــائــزة الـثــانـيــة من
مـهــرجــان الـقــاهــرة السينمائي،
بينما العبقري أحمد زكي خرج
م ــن ه ــذه امل ـهــرجــانــات وغـيــرهــا
خالي الــوفــاض ،على الرغم من
أنــه «لــم ّيمثل في حياته الفنية
مثلما مثل في هذا الفيلم» ،وفقا
لكثير مــن اآلراء الـنـقــديــة التي
أجـمـعــت عـلــى أن ــه ق ــدم ف ــي هــذا
العمل واحــدا من أفضل أدواره،
حتى أن املوسيقار مودي اإلمام
اعـتــرف بأنه استلهم موسيقى
ال ـف ـي ـلــم م ــن ن ـظ ــرة ع ــن ألح ـمــد
زكــي في أحــد املشاهد ،تحديدا
حينما كــان يجلس على سطح
القطار ،حتى أنــه ســأل الطبيب
ع ــن م ـ ــدة ه ـ ــذا «الـ ـ ـش ـ ــوط» حـتــى
يتوافق وزمن املوسيقى ،الدور

يعجب الناس ،أحرص على أن يرضي التالي الفنان داخلي ،وال يعني هذا
أنني لم أسعد باألعمال الجماهيرية ،أو أعتبرها دون المستوى فنيا مقارنة
بتلك التي حققت النجاح الجماهيري ،فقط كنت حريصا على أن أقدم كل
األنماط واألنواع خالل مشواري الفني ،واألهم أن أثبت للجميع أن الدور
الذي قد يبدو بسيطا يحتاج إلى مجهود ربما أكبر من غيره ،باختصار ،كل
أدواري ساهمت في صناعة تاريخي.
مشوار الفتى األسمر مليء بالمحطات المضيئة ...عنها نواصل.
زكي مع سناء جميل

«بيخرج»؟ طبعا ال ،لكن املمثل
البد أن يكون فاهما وحساسا.

واقعية

أي ـض ــا ت ـح ــول ألي ـق ــون ــة ألـهـمــت
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـج ــوم ال ـش ـبــاب
الذين «استنسخوا» منتصر في
عدد من األعمال.

ختامه مسك
يـ ـ ـب ـ ــدو أن امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج ع ــاط ــف
الطيب كان يشعر بأن العمر لن
يمتد به ليكمل أحالمه الفنية،
لـ ــذا كـ ــان ي ـع ـمــل ع ـلــى أك ـث ــر من
مشروع في نفس الوقت ،وبدأب
كان يتعجب له الجميع ،فبينما
يصور فيلما كان يحرص على
متابعة آخــر قيد الكتابة ،ومن
األح ــداث املحيطة يلتقط فكرة
يعهد بها ثالث يقوم بكتابتها،
ثــم جلسات عمل تجمعه بهذا
ال ـفــريــق أث ـن ــاء مــون ـتــاج فيلمه
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وه ـ ـكـ ــذا لـ ــم يـحـتـمــل
قلبه كل هذا الجهد فتوقف عن
النبض وعـمــره لــم يـتـجــاوز 48
عاما.
بـ ـ ـع ـ ــد ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح «ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــروب»،
تحمس منتجه للتعاون مجددا
م ــع الـطـيــب وامل ــوه ــوب األسـمــر
ف ــي ف ـي ـلــم «ضـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة» أو
«م ــافـ ـي ــا الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات» ،وف ـقــا
السـمــه األول ال ــذي كتبه بشير
الـ ــديـ ــك عـ ــن م ـج ـم ــوع ــة م ـق ــاالت
لـلـكــاتــب الـصـحــافــي وج ـيــه أبــو
ذكري (والد املخرجة كاملة أبو
ذكري) عن محامي التعويضات
الـ ــذي يـسـتـغــل ح ـ ــوادث ال ـطــرق
لـلـمـطــالـبــة ب ـت ـعــوي ـضــات ألســر
الضحايا من شركات التأمني،
إال أن ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ال
تصل ملستحقيها ولكن لجيوب
م ـ ـ ـص ـ ـ ـط ـ ـ ـفـ ـ ــى خ ـ ـلـ ــف
امل ـحــامــي وزمــائــه
الــذيــن يتالعبون
ب ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــون
ملـ ـصـ ـلـ ـحـ ـتـ ـه ــم،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـع ـ ـبـ ــه
ب ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدار
الـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــان
أح ـم ــد زك ــي،
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ف ـ ـ ـكـ ـ ــرة االس ـ ـ ـ ــم،
فـ ـبـ ـع ــد أن قـ ــرأ
ال ـس ـي ـن ــاري ــو
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال طـ ـي ــب
«أنــا ولبلبة كدا
ه ـن ـب ـق ــى ضـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــة»،
فلمعت عينا الطيب وصرخ
قائال« :هذا هو اسم الفيلم»،
وعـبـثــا ح ــاول بشير الــديــك
ك ــات ــب ال ـس ـي ـنــاريــو إقـنــاعــه
بــال ـعــدول عــن االس ــم خــوفــا
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدام مـ ـ ــع جـ ـه ــاز
ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ،إال أن ال ـط ـيــب
ت ـم ـ ّـس ــك بـ ــاالسـ ــم ،وك ــذل ــك
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد زكـ ـ ـ ــي.
ه ــذا الفيلم شـهــد إع ــادة
اكـتـشــاف الفنانة لبلبة
ف ـ ـ ــي دور غ ـ ـ ـيـ ـ ــرت م ــن
خ ــال ــه ج ـلــدهــا الـفـنــي
ت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـب ـ ـعـ ــدمـ ــا
عرفها الجمهور في

األدوار االستعراضية واملرحة،
رشحها الطيب بحماس شديد
في هــذا ال ــدور ،رغــم اعتراضات
املنتج ونـظــرات االستغراب من
الـجـمـيــع وف ــي مـقــدمـتـهــم لبلبة
نفسها ،إال أن رهان الطيب كان
صــادقــا ونـجـحــت لبلبة فــي أن
تلفت األنظار ألجزاء خافية من
مــوهـبـتـهــا ،كــذلــك واص ــل الفتى
األسمر تأكيد موهبته وقدرته
املــذه ـلــة عـلــى إع ـ ــادة تـقــديــم أي
شخصية برؤية مغايرة.
الفيلم الذي كان بمنزلة ثورة
ض ــد ال ـف ـس ــاد وال ـظ ـل ــم وق ـت ـهــا،
ت ـح ــدي ــدا م ــا جـ ــاء ف ــي امل ــراف ـعــة
الشهيرة «كلنا فــاســدون» ،التي
ق ــال ـه ــا ب ـط ــل ال ـف ـي ـل ــم مـصـطـفــى
خ ـ ـلـ ــف ف ـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث
مـ ـخـ ـتـ ـصـ ـم ــا فـ ـيـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة
وأجهزتها ،ومطالبا بضرورة
محاسبتهم بوصفهم املجرمني
الحقيقيني في حــادث أتوبيس
الـطــاب ،ظلت أصــداؤهــا تتردد
مــع كــل كــارثــة ي ــروح ضحيتها
عدد من املواطنني جراء اإلهمال
والـ ـفـ ـس ــاد ،م ـمــا ي ــؤك ــد أن الـفــن
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادق ي ـس ـك ــن الـ ـقـ ـل ــب ق ـبــل
الذاكرة.
ال ـط ــري ــف أن ت ـلــك «امل ــراف ـع ــة»
كانت سببا في خالف بني بطل
ال ـف ـي ـلــم وم ـخ ــرج ــه ،ح ـيــث رغــب
زكي في أن يتم تصوير املرافعة
«ك ـلــوز» ،أي بلقطات مقربة من
الــوجــه وتـبــرز مالمحه بصورة
أوض ـ ـ ـ ــح ،مـ ـم ــا ي ـت ـي ــح لــأس ـمــر
املــوهــوب أن يقول املرافعة بكل
ما لديه من مشاعر وأحاسيس،

تقمص
شخصيات قد
تبدو للبعض
«عادية»
لكنها تحولت
على يديه
إلى كتلة
من املشاعر
واألحاسيس

أو عـ ـل ــى حـ ــد ت ــوص ـي ـف ــه «ب ـك ــل
خ ـل ـجــاتــي وج ـ ــوارح ـ ــي» ،إال أن
الطيب ووفقا لرؤيته اإلخراجية
ال ـتــي انـتـصــر لـهــا ف ــي الـنـهــايــة،
أص ـ ــر ع ـل ــى أن يـ ـب ــدأ مـ ــن وج ــه
زكي ،ثم يرتفع بالكاميرا حتى
ن ـش ــاه ــد ال ـق ــاع ــة ك ـل ـه ــا ،وعـبـثــا
حاول زكي إقناعه ،دون جدوى.

رؤية خاصة
ف ــي ك ــل م ـ ــرة ك ـ ــان ي ـت ـيــح لــي
مـحــاورة الــراحــل املــوهــوب كنت
أسـ ـتـ ـجـ ـم ــع شـ ـج ــاعـ ـت ــي ألط ـ ــرح
ع ـل ـيــه س ـ ــؤاال ي ـح ـيــرنــي دائ ـم ــا،
هــل فـعــا ك ــان «مـشــاغـبــا» داخــل
ال ـ ـبـ ــاتـ ــوه ،وفـ ـق ــا ملـ ــا ت ـ ــردد مــن
حـكــايــات؟ ،وأن ــه يسعى لفرض
وجهة نظره على العمل الفني؟
إال أن الـعـبـقــري امل ــوه ــوب نفى
تماما أي اتهامات باملشاغبة أو
بفرض السيطرة.
وقال الراحل في حوار سابق:
متعتي الحقيقية كانت أن أعمل
س ـي ـن ـمــا صـ ــح ف ـي ـه ــا كـ ــل ش ــيء
ص ــح م ــن األلـ ــف ل ـل ـيــاء؛ دي ـكــور،
وتـصــويــر ،ومجاميع ،ومزيكا،
وك ـ ــل ش ـ ــيء ي ـب ـق ــى ص ـ ــح ،كـنــت
أريـ ـ ــد أن أكـ ـس ــب مـ ــن الـسـيـنـمــا
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وأغـ ـ ـط ـ ــي
«ال ـ ــديـ ـ ـف ـ ــوه ـ ــات» ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
الكثيرة التي أراه ــا فــي أفالمي
وأفـ ـ ـ ــام غ ـ ـيـ ــري ،أن ـ ــا ال أن ــاق ــش
ل ـفــرض رأي ،لـكــن هــدفــي دائـمــا
«مصلحة الفيلم ،إال أن البعض
م ــع األس ــف لــديـهــم اع ـت ـقــاد بــأن
املمثل مجرد آلة يجب أال يتكلم.
وواص ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ن ـف ـســه
قـ ــائـ ــا :قـ ـ ـ ــرأت مـ ـ ــرة مـ ـق ــال ــة عــن
أن ـ ـتـ ــونـ ــي ك ـ ــوي ـ ــن اخ ـ ـت ـ ـلـ ــف مــع
م ـ ـخـ ــرج أح ـ ـ ــد أفـ ـ ــامـ ـ ــه ،ب ـع ــدم ــا
ط ـلــب م ـنــه أن ي ــرك ــب ال ـح ـصــان
بــالـشـكــل ال ـفــانــي ،اخـتـلــف معه
أنتوني كوين ألنه كان يريد أن
يركبه بطريقه أخــرى ،وبالفعل
اخـ ـتـ ـلـ ـف ــوا كـ ـثـ ـي ــرا ،ول ـ ـكـ ــن بـعــد
تصوير اللقطة اعـتــرف املخرج
ب ــأن الـنـجــم الـعــاملــي ك ــان محقا،
فهل معنى ذلك أن أنتوني كوين

وبـيـنـمــا ك ــان س ــائ ــق س ـيــارة
أح ـ ـمـ ــد زك ـ ـ ــي يـ ـق ــف ف ـ ــي ج ـ ــراج
ال ـف ـنــدق الـ ــذي يـقـيــم ف ـيــه الـنـمــر
األسود ،فوجئ بشخص يرتدي
مـ ــابـ ــس «مـ ـهـ ـلـ ـهـ ـل ــة» وي ـغ ـط ــي
وج ـهــه بـقـبـعــة كــالـتــي يــرتــديـهــا
عدد من صيادي السمك ،ممسكا
ب ـق ـط ـع ــة م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـمـ ــاش ويـ ـب ــدأ
ف ــي ت ـن ـظ ـيــف زجـ ـ ــاج ال ـس ـي ــارة،
وقبل أن ينهمك الرجل الغريب
ف ــي تـنـظـيــف أجـ ـ ــزاء أخ ـ ــرى من
السيارة ،خــرج السائق مسرعا
لـيــدفـعــه ب ـع ـيــدا ،ب ـعــدمــا ارت ــاب
فــي أم ــره ،إذ لــم يلمحه مــن قبل
يـعـمــل فــي ال ـج ــراج ،غـيــر أن ــه لم
يتمالك نفسه ووق ــف مــذهــوال،
بعدما اكتشف أن هــذا الغريب
الغامض ليس إال الفنان أحمد
زكــي ،متنكرا في زي «سائس»،
وهي الشخصية الجديدة التي
يـ ـجـ ـس ــده ــا ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم «م ـس ـت ــر
كاراتيه».
كـ ـ ــان زكـ ـ ــي يـ ــريـ ــد أن ي ـتــأكــد
ه ــل سـيـقـنــع ســائ ـقــه بــأنــه فعال
ّ
«تلبس» الشخصية ،أم ال ،وبعد
أن وق ـ ــف ي ـس ـت ـمــع مل ــاح ـظ ــات،
ط ـ ـلـ ــب م ـ ـنـ ــه أن يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ع ـل ــى
ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي الـ ـ ـج ـ ــراج ،وكـ ــرر
أمــامـهــم نـفــس املـشـهــد مــن دون
أن يعرفوا أنه األسمر املوهوب،
حـتــى ك ــاد أحــدهــم يشتبك معه
ويـ ـ ـط ـ ــرده ب ـم ـج ــرد أن ش ــاه ــده
ينظف السيارات.
ف ــي هـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم ،ال ـ ــذي يـعــد
ال ـل ـق ــاء ال ـخ ــام ــس ال ـ ــذي جـمـعــه
ب ـصــدي ـقــه الـ ـل ــدود م ـح ـمــد خــان
توفيق مؤلفا،
مخرجا ،ورؤوف
ّ
حـ ــرص زكـ ــي ع ـلــى ت ـعــلــم فـنــون
ري ــاض ــة ال ـك ــارات ـي ــه ل ــدى م ــدرب
متخصص ،كـمــا شــاهــد أفــامــا
ع ــدي ــدة ل ـعــب بـطــولـتـهــا أب ـطــال
ك ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــه ،مـ ـث ــل جـ ــاكـ ــي ش ـ ــان،
ليتمكن من تجسيد الشخصية
بصدق ،وهو ما نجح فيه.
التباين الــواضــح فــي أنماط
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي اخ ـت ــاره ــا
أحمد زكي وبرع في تجسيدها
س ـ ــاع ـ ــده ب ـ ــا ش ـ ــك ف ـ ــي ت ــأك ـي ــد
موهبته من دور آلخر ،حتى أن
البعض كــان يقف مذهوال أمام
قدرته على تقمص شخصيات
قـ ــد ت ـ ـبـ ــدو ل ـل ـب ـع ــض «ع ـ ــادي ـ ــة»،
لكنها تتحول على يديه لكتلة
مـ ـ ــن امل ـ ـشـ ــاعـ ــر واألح ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــس،
وعـ ـن ــدم ــا تـ ـس ــأل ــه :كـ ـي ــف؟ ك ــان
الراحل املوهوب يعلق ضاحكا:
أنـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــويـ ـ ــة شـ ـخـ ـبـ ـط ــة س ـه ــل
تشكيلها إذا لعبت بها على هذا
ال ـن ـح ــو ،ف ـت ـخــرج ل ــك شخصية
ب ــواب ،ول ــو لعبت بـهــا بطريقة
أخرى ستخرج منها بشخصية
ضابـ ــط ،ولو قلبتهـ ــا حتط ـ ـل ـ ــع

بـ حسن هدهد ،أو منتصر ،أو...
أو.»..
هكذا وببساطة يلخص قدرته
على «التشخيص» واالنتقال من
نمط آلخــر وبمنتهى السالسة،
ي ـخ ـتــار م ــا ي ـش ـعــل ح ـمــاســه من
بـ ــن ع ـ ــدد ض ـخ ــم مـ ــن األع ـ ـمـ ــال،
إال أن ــه رغ ــم ه ــذا الـتــدقـيــق الــذي
يـعـتـمــد ب ــاألس ــاس ع ـلــى ن ـمــاذج
إن ـس ــان ـي ــة ي ـت ـف ــاع ــل م ـع ـه ــا ،ف ــإن
تـ ـف ــرده كـمـمـثــل م ـجــد ومـجـتـهــد
لم يضمن أن تحقق بعض هذه
األعـمــال النجاح الــذي يحلم به،
مـثــل تـجــربـتــه ف ــي «ال ـب ــاش ــا» مع
املـ ـخ ــرج ط ـ ــارق الـ ـع ــري ــان ،حيث
واجه الفيلم هجوما نقديا كبيرا
بسبب األجــواء التي جــرت فيها
أح ــداث الـفـيـلــم ،وال ـتــي اعتبرها
الـبـعــض غــريـبــة عـلــى مجتمعنا
امل ـصــري ،رغــم حــرص زكــي على
التحليق
بـ ـ ــدور الـ ـض ــاب ــط ب ـع ـي ــدا عــن
النمطية ،وأن يمنح الشخصية
الكثير من الثراء اإلنساني ،فهو
ضــابــط مـشــاغــب تــم إب ـع ــاده من
شــرطــة امل ـخ ــدرات لـ ــآداب ،لعدم
التزامه بالتعليمات ،زوجته تراه
فاشال ألنــه لــم يستطع أن يوفر
لها املستوى املــادي الــذي تحلم
به ،لكنه يبدو دائما مقتنعا بما
ينتصر له من قناعات.
ت ـجــارب أخ ــرى لــم تـلــق قبوال
ّ
وتعرض بسببها لهجوم
أيضا
رغم محاوالته الدفاع عن وجهة
ن ـظــره ف ــي اخ ـت ـيــارهــا مـثــل «أب ــو
ال ــده ــب» ،لـلـمـخــرج كــريــم ضـيــاء
ال ــدي ــن« ،اس ـت ــاك ــوزا» مــع إيـنــاس
الــدغـيــدي« ،حسن الـلــول» إخــراج
ن ـ ـ ــادر ج ـ ـ ــال« ،ن ـ ـ ـ ــزوة» مـ ــع عـلــي
بدرخان« ،هيستيريا» من إخراج
ع ـ ــادل أديـ ـ ـ ــب« ،الـ ـبـ ـط ــل» مل ـجــدي
أحـ ـم ــد عـ ـل ــي ،وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
تباين مستويات هــذه األعـمــال،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أنـ ـه ــا ت ـن ــاق ــش فــي
النهاية قضايا اجتماعية برؤية
قــد نتفق أو نختلف عليها ،إال
أن جمهور «البريء» و«الهروب»
و«زوجــة رجل مهم» وغيرها من
تلك األعمال التي كانت وستظل
مـ ـحـ ـف ــورة بـ ــالـ ــوجـ ــدان وذاكـ ـ ـ ــرة
السينما لم يغفر لزكي تقديمها
وت ـ ـعـ ـ ّـرض ب ـس ـب ـب ـهــا الن ـت ـق ــادات
حادة.
وخـ ـ ــال حـ ـ ــوار ق ـ ــال ال ــراح ــل:
أن ــا لـســت امل ـس ــؤول األوحـ ــد عن
ال ـف ـي ـلــم ،وه ـ ــذا ل ـيــس ه ــروب ــا أو
ت ـن ـص ــا مـ ــن امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ،لـكــن
العمل الفني صناعة مشتركة،
والـتـمـثـيــل أح ــد ه ــذه الـعـنــاصــر
ّ
وفقط ،فمثال ترهل إيقاع الفيلم
م ـســؤول ـيــة املـ ـخ ــرج واملــون ـت ـيــر،
وتفاصيل أخرى كثيرة خارجة
ع ــن إرادة امل ـم ـث ــل ،وال دخـ ــل له
ف ـي ـهــا ،وربـ ـم ــا ي ـفــاجــأ ب ـهــا مثل
ال ـج ـم ـه ــور ت ـم ــام ــا ،وع ـل ـي ــه ف ــإن
تحميل املمثل كل األخطاء أمر ال
يمكن قبوله أبدا.

البقية في الحلقة المقبلة

ضريبة النجاح

 ...مع املخرج محمد خان

أث ـ ـنـ ــاء ت ـص ــوي ــر أح ـ ــد م ـشــاهــد
«امل ـ ــاكـ ـ ـم ـ ــة» ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم «الـ ـبـ ـط ــل»
للمخرج مـجــدي أحـمــد عـلــي ،كان
ال ـت ـصــويــر ق ــد ام ـت ــد ح ـتــى ســاعــة
مـ ـت ــأخ ــرة م ـ ــن الـ ـلـ ـي ــل ف ـ ــي إح ـ ــدى
ليالي الشتاء الباردة ،وكان عليه
أن يـظــل واق ـفــا بـمــابــس املــاكـمــة
في هــذا الطقس الـبــارد ،ولــم يجد
أي وسـيـلــة لتدفئة جسمه ســوى
تناول أكواب القرفة باللنب الدافئة،
التي ساعدته على الوقوف عاريا
لساعات طويلة أمام الكاميرا.

 ...ومع صالح السعدني

توابل ةديرجلا

•
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خاصة من «ا
لمال وبهبهاني»

insta: @yalabdullah

يوسف العبدالله

بجمالها اإليطالي ،استعرضت ألفا روميو طرازاتها الجديدة التي تمثلت في جوليا وستلفيو ،لتضع لمسات تاريخها العريق على طرازات كوادريفوليو لكل منها لتبدو أقوى وأسرع وأجمل« ،الجريدة»
اختارتها لكم اليوم من خالل صفحة السيارات األسبوعية للحديث عنها ،بعد حضورها فعالية مميزة أقامتها ألفا روميو الشرق األوسط.
اس ـت ـط ــاع ــت  5ع ـن ــاص ــر رئـيـسـيــة
م ــن أل ـف ــا رومـ ـي ــو ،ال ـت ــي أس ـس ــت في
م ـ ـيـ ــانـ ــو ،اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ــام ،1910
أن ت ـج ـع ـل ـهــا إحـ ـ ــدى أكـ ـث ــر ع ــام ــات
السيارات المفضلة في العالم ،وهي
الـتـكـنــولــوجـيــا الـمـتـقــدمــة ،والـخـفــة،
والـ ـكـ ـف ــاء ة ،واألداء والــديـنــامـيـكـيــة
والتصميم اإليطالي المميز والروح
الفريدة من نوعها.
وه ــذه هــي الـمـكــونــات األســاسـيــة
البتكار سيارة ألفا روميو التي تقدم
"ميكانيكا العواطف" ،وذلك التعبير
الـمـمـيــز ،ال ــذي يـسـتـخــدم فــي جميع
أنحاء العالم باإليطالية فقط ،يشيد
بالوطن الــذي ولــدت فيه األسطورة
مـنــذ أك ـثــر مــن ق ــرن .وال ـي ــوم ال تــزال
العالمة التجارية تحمل فخر ُ
"صنع
في إيطاليا" على الطرقات اليومية،
وأشـهــر حلبات السباق وفــي قلوب
الماليين من المتحمسين.

جوليا
ت ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة جـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــا
ك ــوادريـ ـف ــولـ ـي ــو ،الـ ـ ـم ـ ــزودة ب ـم ـحــرك
 V6ث ـن ــائ ــي الـ ـت ــورب ــو م ـص ـن ــوع مــن

األلمنيوم بالكامل ،تبلغ قوته 510
أح ـص ـنــة ،وس ـع ـتــه  2.9ل ـت ــر ،ونــاقــل
حــركــة أوتــومــاتـيـكــي مــن  8ســرعــات،
ً
ً
أداء مـ ـ ــذ هـ ـ ــا  ،إذ ت ـب ـل ــغ ســر ع ـت ـهــا
القصوى  307كيلومترات في الساعة،
وال ـ ـت ـ ـسـ ــارع مـ ــن  0-100ك ـي ـلــوم ـتــر
بــالـســاعــة ف ــي  3.9ث ــوان فـقــط وعــزم
أقصى يبلغ  600نيوتن متر .وتتوافر
جوليا أيضا بمحركات تبلغ قوتها
ً
 200حصان و 280حصانا.

ستلفيو
وت ـ ــم ت ـص ـم ـيــم س ـ ـيـ ــارة سـتـلـفـيــو
ً
الجديدة كليا ،وهي سيارة رياضية
متعددة االستخدامات  SUVمتوسطة
الحجم ممتازة ومتميزة عن غيرها،
لعشاق القيادة ،وترسي مستويات
جديدة لألداء واألناقة والتكنولوجيا
فــي س ـيــارة  SUVال يـمـكــن أن تكون
سوى إيطالية فقط .وتتوفر تشكيلة
ً
طرازي ستلفيو حاليا بمحرك تبلغ
ً
ً
قوته  280حـصــانــا ،وتضم اعتبارا
مـ ــن مـ ــايـ ــو  ،2018طـ ـ ـ ــراز سـتـلـفـيــو
كوادريفوليو المجهز بمحرك عالي
األداء ت ـب ـل ــغ ق ــو ت ــه  510أ ح ـص ـن ــة.

وسجلت كوادريفوليو الرقم القياسي
ألس ــرع س ـيــارة  SUVإنـتــاجـيــة حــول
مضمار نوربورغرينغ الشهير ،بزمن
لفة بلغ  7دقائق و 51.7ثانية.

كوادريفوليو
ً
وبــالــرجــوع قـلـيــا ال ــى الـمــاضــي،
فقد تم تصميم كوادريفوليو "التي
تعني أوراق البرسيم األربع" لتكون
بمنزلة سحر حسن الحظ في الفترة
ُ
البطولية لرياضة السيارات ،وتكتب

ب ــالـ ـح ــرف ال ــات ـي ـن ــي " "Qلـتـصـبــح
التاريخ الرياضي والصناعي المميز
لعالمة ألفا روميو ،وتصبح الشعار
لسيارات السباق وللمركبات األكثر
قوة وحصرية على الطرقات.
ون ــال ــت أل ـف ــا ،ال ـتــي ُولـ ــدت ف ــي 24
يونيو  1910وأصبحت ألفا روميو
ً
عام  ،1918تقديرا من جانب شركات
ص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ـي ــارات لـ ـج ــودة وأداء
سياراتها.
وفي السباقات ،سرعان ما أعقبت
االنتصارات األولى والمراكز المهمة

التي حققتها في فترة ما قبل الحرب
نتائج ممتازة جــاء ت مباشرة بعد
األح ـ ـ ـ ــداث ال ـت ــاري ـخ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى فــي
الـحــرب العالمية األول ــى .ومــع ذلــك،
لم يتحقق االنتصار الدولي الكبير
األول الذي بسببه أصبحت العالمة
التجارية أسطورة كما الحال اليوم.

غولف بنكهة المحركات
وأع ـل ـنــت أل ـف ــا روم ـي ــو اإليـطــالـيــة
أنـ ـ ـه ـ ــا أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ش ـ ــري ـ ــك الـ ــرعـ ــايـ ــة

ال ــرئ ـي ـس ــي لـ ـن ــادي غ ــول ــف ال ـم ــراب ــع
ال ـعــرب ـيــة ( )ARGCف ــي دب ـ ــي ،وتـتــم
مشاركة قيم عشق العالمة التجارية
والـشـكــل الــريــاضــي وال ـم ــذاق الــرائــع
واألداء القوي واإلعراب عنها بأعلى
المستويات ،من خــال حضور ألفا
رومـيــو فــي إع ــداد واح ــدة مــن أفضل
وجهات الغولف في اإلمارات والشرق
األوسط.
ومع دخول الموسم ذروة نشاطه،
ل ـي ــس ه ـن ــاك وقـ ــت أف ـض ــل م ــن لـعــب
ب ـع ــض ج ـ ــوالت ال ـغ ــول ــف ف ــي ن ــادي

ال ـمــرابــع الـعــربـيــة ( )ARGCفــي دبــي
بنكهة المحركات ،بعد تنظيم مميز
مـ ــن ألـ ـف ــا روم ـ ـيـ ــو ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
لفعالية مميزة لإلعالميين ألداء لعبة
ال ـغــولــف ف ــي ال ـن ــادي وس ــط ج ــوالت
تعريفية للعبة ،بعد اختيار را ئــدة
الصناعات االيطالية ألفا روميو لهذا
الموسم ،حيث تقدم العالمة التجارية
اإليطالية األسطورية صفقات رائعة
على مجمل تشكيلتها من الطرازات.
ويـ ـع ــد ن ـ ـ ــادي الـ ـم ــراب ــع ال ـعــرب ـيــة
ً
للغولف واح ــدا مــن أفـضــل وجهات
الغولف وأكثرها شعبية في اإلمارات
ومنطقة الشرق األوسط ،حيث يعتبر
المكان المثالي إلب ــراز قيم العالمة
ال ـت ـجــاريــة "أل ـف ــا رومـ ـي ــو" بــالـشـغــف
وأسلوبها الرياضي وذوقها وأدائها
الــرف ـيــع ،والـمـتـجـســدة جميعها في
أح ــدث جيل مــن مركباتها "جوليا"
و«ستلفيو".

كورم لـ ةديرجلا :.نستعد إلطالق Tonale
كشف رئيس عالمات ألفا روميو وفيات
وأبارث بمنطقة الشرق األوسط كريم كورم
أن "أل ـفــا روم ـي ــو" تستعد الط ــاق Tonale
كفئة جديدة لمركباتها المتعددة األغراض
 SUVبحجم أصغر من  Stelvioبعد عرضها
كـ ـسـ ـي ــارة اخـ ـتـ ـب ــاري ــة فـ ــي مـ ـع ــرض جـنـيــف
للسيارات مارس الماضي.
وقـ ـ ــال ك ـ ـ ــورم ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"" ،س ـع ـي ــدون
بافتتاح شركة المال وبهبهاني للسيارات
في الكويت مؤخرا معرضا كبيرا لمركباتنا
ب ـمــواص ـفــات عــال ـيــة" ،م ـش ـيــرا ال ــى ان "أل ـفــا
رومـيــو" تربطها عــاقــات متينة مــع "المال
وبهبهاني" في الكويت ،وهم يقومون بعمل
ممتاز يشكرون عليه.
وعن السوق الخليجي ،أضاف" :الحظنا

تطورا ونموا في مبيعاتنا بمنطقة الشرق
األوسـ ـ ــط وخ ــاص ــة ف ــي الـ ـس ــوق الـخـلـيـجــي
،وخاصة مع جوليا وستيلفيو".
وع ـبــر ك ــورم عــن س ـعــادتــه ل ـتــواجــده في
نــادي الـمــرابــع العربية ،مبينا انـهــا السنة
الثانية على التوالي من الشراكة المميزة
لتوفير البيئة الرياضية المناسبة واكمال
حلقة اسلوب الحياة لقائدي مركبات ألفا
روميو.
وأشار إلى أن جميع مركبات ألفا روميو
مزودة بكفالة مجانية من المصنع تصل إلى
ً
 ٥أعوام لعمالئها ،مبينا ان جميع المركبات
تتحمل درجــة الـحــرارة العالية لتجهيزها
بمواصفات دول الخليج العربي التي يغلب
عليها الطقس الحار.

تجربة ةديرجلا.

قيادة ثابتة ...وسرعة
تفوق التصور

ً
ً
فرصة ال تعوض أن تحضر بستانا إيطاليا
ً
مليئا بالتفاصيل التي تخطف األنظار تارة
واألس ـم ــاع ت ــارة أخـ ــرى ،بـعــد تـجــربــة ط ــرازات
مختلفة من اإليطالية ألفا روميو في شوارع
اختالفها،
مدينة دبي الجميلة ،على
الرغم من ُ
ً
فإن جمال المحرك كان حاضرا يطرب األذنين.
وب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـتـ ـج ــرب ــة والـ ـ ـت ـ ــي كـ ــانـ ــت ب ــدع ــوة

كريمة من شركة المال وبهبهاني للسيارات
ال ــوك ـي ــل ال ـح ـص ــري ل ـعــامــة أل ـف ــا رومـ ـي ــو في
الكويت ،لقيادة كل من "ستلفيو" و"ستلفيو
كوادريفوليو" و"جوليا" و"جوليا كوادريفوليو"
م ــن أمـ ــام مـلـعــب ال ـغــولــف ف ــي نـ ــادي ال ـمــرابــع
ً
العربية بمدينة دبي مــرورا بطريق
صـحــراوي الفــت لتجربة المحرك

بـمـنـطـقــة ت ـكــاد ت ـكــون م ـعــدومــة م ــن كــام ـيــرات
ال ـمــراق ـبــة لـلـصـعــود ب ـهــا إل ــى س ــرع ــات عــالـيــة
لتجربة الشعور الحقيقي للقيادة ا لــذي كان
بالفعل أشبه بإقالع بعد الصعود في "جوليا
كوادريفوليو" على وجه خاص إلى سرعة 190
كلم بثوان.
ً
وشـهــدت التجربة إجـمــاعــا على قــوة نظام

ً
الفرامل الذي كان حاضرا بجميع طرازات ألفا
روميو ليصبح أقــوى من قــوة المحرك وعلى
اسـتـعــداد تــام لـلــوقــوف المفاجئ بعد تجربة
ً
ً
ً
ذلك مرارا وتكرارا ،فضال عن اقتصادية المحرك
ً
والتكييف البارد الذي كان الفتا خالل تجربة
القيادة.
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من  8أحرف وهي اسم مضيق يصل بين البحر األسود وبحر مرمرة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
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كلمات متقاطعة
البوسفور

كلمة السر

ص ــورت كليب ألغنية  - 6الجيوش (مبعثرة) حاكين.
 - 9لؤلؤة كبيرة – طير
– نصف (أصواتك).
«بعيونك زعل».
 - 4م ـ ـي ـ ـنـ ــاء ب ـم ــد ي ـن ــة  - 7تجدها في (الفنون) من فصيلة الحمام (م).
 - 10الرؤيا.
السويس (م) – أصلح – .أصبح لينا.
 - 8ثـ ـلـ ـث ــا ( شـ ـ ـ ـ ـ ــاب) –
 - 5مداخل – ولوج .
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 - 1ف ـ ـنـ ــا نـ ــة ك ــو ي ـت ـي ــة
قــدمــت مـسـلـســل «ليلة
عيد».
2
 - 2جمهورية إفريقية
عاصمتها و يـنــد هــوك
3
– حسن.
 - 3فـ ـن ــا ن ــة ج ــزا ئ ــر ي ــة
4
ق ــدم ــت كـلـيــب « ضــرب
جنون» .
5
 - 4ا ل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــد و ن
(مبعثرة).
 - 5دو ل ـ ـ ـ ـ ــة إ ف ــر يـ ـقـ ـي ــة
6
عاصمتها ليبرفيل –
للنفي.
7
 - 6تجدها في (المنال)
– تكلم.
8
 - 7نما وكثر – (ال )..
مستصغر الذنوب.
9
 - 8ر ش ـ ـ ـ ــاد – دا ئـ ـم ــو
البقاء.
 - 9س ــائ ــل الـ ـحـ ـي ــاة – 10
المفرد من «النواصير»
(م).
 - 10يتمون – والدة .شــاركــت فــي مسرحية
«طقوس وحشية»
ً
 - 2يــأمـلــون (مبعثرة)
عموديا:
– طحن .
 - 1ف ـ ـنـ ــا نـ ــة ك ــو ي ـت ـي ــة  - 3فـ ـن ــا ن ــة ل ـب ـن ــا ن ـيــة
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ّ
ً
ً
ً
مهنيا :توقع تقاربا مهما مع أحد
ً
الـمـتـعــامـلـيــن مـعـهــم أو رب ـح ــا من
مشروع.
ً
عــاطـفـيــا :يـتـحــدث الـفـلــك عــن حب
جديد وعالقات عاطفية مزدهرة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتــدخــل فــي تسويات
لقضية عائلية ابتداء من اليوم.
رقم الحظ4. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ُّ
ً
مهنيا :انتبه من تعنت ومواجهات
ّ
استفزازية مع أحد زمالء العمل.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ربـ ـم ــا ت ـب ــاش ــر ب ـعــاقــة
ع ــاط ـف ـي ــة ب ـع ــدم ــا م ـ ـ ــررت ب ـعــاقــة
فاشلة.
ً
اجتماعيا :يتحدث الفلك عن دراسة
جديدة أو عن سفر إلى الخارج.
رقم الحظ15. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تنفتح على أســواق جديدة
ّ
وتفكر في تنوع إنتاجك وزيادته.
ً
عاطفيا :قد يكون االتفاق مع الطرف
ً
اآلخر صعبا ،ولكن تابع مساعيك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :م ـط ـلــوب م ـنــك الـصـبــر
ّ
عائلية
والتعاون على حل مشكلة
صعبة.
رقم الحظ11. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ف ــي األف ـ ــق م ـش ــروع مهني
ً
جديد أنت متحمس له كثيرا.
ً
ّ
العاطفية غدت في مهب
عاطفيا :أحوالك
الريح ،وعليك اإلسراع في تهدئتها.
ً
اجتماعيا :تتصل بجماعات تنتمي
إل ـي ـهــا ،وت ـع ـقــدون بـعــض الـحـلـقــات
االجتماعية.
رقم الحظ5. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تتاح لك فرصة االتصال أو
االلتقاء بزبائن من بلدان غريبة.
ّ
ً
عاطفيا :انتبه من أعداء متخفين ال
يريدون لك االتفاق مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتحقق أمـنـيــة عائلية
كنت تنتظرها منذ زمن بعيد.
رقم الحظ12. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـب ــدو مـسـتـقـبـلــك م ــزده ــرا
باآلمال شرط أن تباشر بالتنفيذ.
ً
عاطفيا :ينتظر الحبيب لقاءه معك
ليبث مشاعره العميقة نحوك.
ً
ً
اجتماعيا :كن متعاطفا مع محيطك
ً
ً
ومتفهما له ومتجاوبا مع مشاعره.
رقم الحظ7. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تتسع آفاق عملك ويحالفك
حظ كبير لتوسيع نشاطاتك.
ً ّ
ع ــاط ـف ـي ــا :اتـ ـك ــل ع ـلــى ح ــدس ــك في
عالقتك العاطفية فهو لن يخذلك.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :وضـ ـ ـع ـ ــك ال ـع ــائ ـل ــي
يستوجب الحكمة والـ ّـرويــة وبذل
الجهود والتضحيات.
رقم الحظ13. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تخوض بعض التحديات
الـمـهـنـيــة لـكـنــك تــواجـهـهــا وتقلب
الموازين.
ً
عاطفيا :ال تصغيا للشائعات فمن
ّ
يروجها يريد الشر لكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ينفع أن تـنــدم على
شيء لم يكن بوسعك استبداله.
رقم الحظ8. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تمر بفترة دقيقة ،فالتنافس
ّ ً
ً
قوة يوما بعد آخر.
المهني يزداد
ً
ً
ً
عاطفيا :تبدو مزاجيا وانفعاليا هذا
اليوم ،واألفضل عدم لقاء الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاذر ال ــدرام ــل وإث ــارة
النعرات بين األهل والمعارف.
رقم الحظ19. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
تمر ّ
مهنياّ :
بجو عاصف يشذ عن
ً
ً
القاعدة فكن حكيما وهادئا.
ً
عاطفيا :تتصل اليوم بالحبيب وتبلغه
عن مشاعرك وشوقك إلى رؤيته.
ً
اجتماعيا :تواجه مواقف صعبة
ّ
وأشـخــاصــا متعنتين ال يــريــدون
التجاوب.
رقم الحظ10. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـبــدل ب ـعــض مـعـطـيــات
ّ
العمل مما يحتم عليك مرونة في
التعامل.
ّ ً
ً
عاطفيا  :تبدو متقلبا في حياتك
ّ
العاطفية ،وهذا أمر ال يناسبك.
ً
اجتماعيا :قد يحمل لك هذا اليوم
عالقات ّ
ودية ولقاءات ممتعة.
رقم الحظ16. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـح ـمــل الـ ـي ــوم م ـع ــه بـعــض
االضطرابات التي قد تنعكس على
زبائنك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تــواج ـهــان مـعــا صـعــوبــات
ّ
ّ
ّ
شتى وتتفقان على حلها.
ً ّ
اجـتـمــاعـيــا :تـخــلــص مــن األش ـيــاء التي
ً
تمتلكها وال تحتاج إلى استعمالها أبدا.
رقم الحظ3. :
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مسك وعنبر

محمد دحام لـ ةديرجلا  :الدراما أداة للعالج النفسي

خبريات

•

ً
«االستناد إلى الرواية سيطور المسلسالت عربيا»
يؤثر المخرج محمد دحام الشمري الصمت ،ويترك
ألعمال مهمة الحديث نيابة عنه ،يحملها أفكاره
وطروحاته ورسائله ويفسح لها المجال لتمر
إلى الجمهور عبر نافذة الشاشة الصغيرة ،صريح
محمد جمعة

ومتصالح مع نفسه ،إذا تحدث يتكلم من مقعد
الناقد ويتقبل الرأي اآلخر برحابة صدر ،الشمري
استطاع أن يترك بصمة مهمة ليس في دراما
رمضان لهذا العام فقط بل وفي مكتبة الدراما

* مقل في ظهورك اإلعالمي؟
 ألني على قناعة بأن كثرة الظهوروالحديث عــن األعـمــال خصوصا في
الفترة الـتــي تسبق عــرض المسلسل
ت ــؤث ــر س ـل ـب ـيــا ع ـل ـي ــه ،وأح ـ ـ ــرص عـلــى
الظهور اإلعالمي إذا كان لدي جديد
أتحدث عنه.
* "ال مــوسـيـقــى فــي األح ـم ــدي" من
األعمال التي تركت انطباعا إيجابيا
لدى الجمهور خالل رمضان لنتحدث
عنه؟
 كان من المفترض أن يظهر العمللـلـنــور مـنــذ ع ــام ،ولـكــن لـتــأخــر إج ــازة
ال ـنــص م ــن الــرقــابــة وال ــروت ـي ــن تــأجــل
ت ـصــويــر ال ـم ـس ـل ـســل ل ـل ـعــام ال ـحــالــي،
السيما ان إج ــازة الـنــص ج ــاء ت قبل
شهر رمضان بشهرين تقريبا ،وكان
من الصعوبة إنجاز المسلسل في هذه
الفترة ،ولله الحمد جاء قرار التأجيل
لـ ـص ــالـ ـحـ ـن ــا ،حـ ـي ــث ص ـ ــورن ـ ــا ال ـع ـم ــل
بأريحية ،وانتهيت منه قبل رمضان
بيوم ثم دخلنا مرحلة المونتاج.
* تلك التجربة الثانية مع الكاتبة
منى الشمري كيف وجدتها؟
 هناك تناغم وانسجام بيننا ،أناكمخرج ابحث عن كاتب لديه موضوع

كيلي يؤكد براءته من
تهم جديدة باالعتداء

الخليجية ،من خالل مسلسل "ال موسيقى في
األحمدي" الذي وثق تعاونه الثاني مع الكاتبة منى
الشمري ،ويرى أن الدراما أداة للعالج النفسي،
"الجريدة" كان لها معه هذا اللقاء:

نطرحه ،اشتغلت الكثير من األعمال
المتشابهة كما ان هناك أعواما سابقة
ش ـه ــدت م ـنــاق ـشــة ق ـض ـيــة واحـ ـ ــدة في
العديد من االعمال ويرجع ذلك لتوارد
الـخــواطــر ،لــذلــك أح ــرص على البحث
عن الجديد.
وخ ـ ـ ــال لـ ـق ــاء مـ ـص ــادف ــة مـ ــع مـنــى
الشمري قالت لي ان لديها نصا وهو
"كحل أسود" ،وعندما قرأته وجدت به
عمقا ،وهذا الشيء يستفزني ،وبالفعل
ك ــان ــت ال ـت ـج ــرب ــة األولـ ـ ـ ــى ،ث ــم عـنــدمــا
ق ــررن ــا ت ـك ــرار ال ـت ـجــربــة كـ ــان ال ـس ــؤال
م ــاذا سـنـقــدم؟ فـكــانــت ف ـكــرة مـنــى في
"ال موسيقى في األحمدي" ان نناقش
العادات والتقاليد من خالل شخصية
عضيبان الذي يتعامل بازدواجية.

الروايات األدبية
* لماذا تستفزك األعمال المستندة
إلى روايات أدبية؟
 الــدرامــا العربية لــن تتقدم إذا لمتستند إلى الرواية ،ألن كاتب الرواية
ل ــدي ــه ع ـمــق وم ــوض ــوع ي ـطــرحــه على
الناس على عكس بعض المسلسالت
اح ــداث ـه ــا "ق ــص ولـ ـ ــزق" ،ت ـجــد الـعـمــل

يحتوي على خطين دراميين رئيسيين
وغـيــرهـمــا م ـجــرد حـشــو ال أك ـث ــر ،وال
استثني نفسي أيضا من تقديم مثل
هذه التجارب.
* األع ـم ــال ال ـتــراث ـيــة أو الحقبوية
ليست جديدة عليك؟
 بالفعل سبق أن قدمت العديد مناالعمال التي تدور احداثها في فترات
زمنية سابقة ،مثل ثالثية ساهر الليل
والهدامة والتنديل وكحل اسود قلب
ابيض وتعاونت مع نخبة من الكتاب
والممثلين.
* لكن هذا العام شاهدنا عددا كبيرا
من هذه األعمال؟
 ربـمــا أك ــون ان ــا اح ــد أس ـبــاب هــذاالـ ـت ــوج ــه ،ف ــي ال ـس ــاب ــق ك ـ ــان الـمـنـتــج
ي ـخ ـشــى م ــن ال ـم ـس ـل ـســات ال ـت ــي تقع
أح ــداث ـه ــا ف ــي فـ ـت ــرات زم ـن ـيــة ســابـقــة
ألسـ ـب ــاب عـ ـ ــدة ،أبـ ــرزهـ ــا أن ـه ــا مـكـلـفــة
وتفاصيلها كثيرة ودقيقة وتحتاج
إلـ ــى ف ــري ــق ف ـنــي وت ـق ـنــي ع ـلــى درج ــة
كبيرة من االحترافية السيما المكياج،
لذلك فإن نجاح االعمال التي قدمتها
حفز المنتجين لخوض التجربة.
ك ـم ــا ان االع ـ ـمـ ــال ال ـت ــراث ـي ــة كــانــت
تصور في السابق في لوكيشنات يتم

محمد دحام الشمري

تـشـيـيــدهــا خـصـيـصــا ل ـهــذا ال ـغــرض،
ب ـي ـن ـمــا فـ ــي م ـس ـل ـســل "كـ ـح ــل أسـ ـ ــود"
حرصت على استغالل البيوت التراثية
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت وال ـت ــاب ـع ــة
للمجلس ا لــو طـنــي للثقافة وا لـفـنــون
واآلداب ،مـمــا شـجــع المنتجين على
خوض التجربة هذا العام ،وساهم في
ظهور العديد من االعمال.

شغف التراث
* ت ـت ـحــدث ع ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـتــراث ـيــة
بشغف كبير؟
 ألن ال ــدرام ــا ال ـم ـعــاصــرة ل ــم تعدتـسـحــرنــي ،عـنــدمــا تــريــد أن تتحدث
ع ــن الـقـيــم وال ـح ــب وامـ ــور مجتمعية
عدة في زمن مادي سريع من الصعب
ان ت ـص ــل ل ـل ـج ـم ـه ــور ،ولـ ــذلـ ــك ن ـعــود
الـ ــى ح ـقــب ســاب ـقــة ل ـن ـقــدم لـلـمـشــاهــد
مالمح من الحياة بجميع تفاصيلها،
ونستعرض كيف كان الناس يحبون
بعضهم البعض ويخافون على بعض،
ول ـن ـن ــاق ــش ق ـض ـيــة م ـث ــل ال ـع ـن ـصــريــة
وق ـ ـبـ ــول اآلخ ـ ـ ــر كـ ـ ــان ي ـج ــب ان اعـ ــود
بــالـنــاس ال ــى ج ــذوره ــم ،لــذلــك أرى ان
الدراما هي أداة للعالج النفسي نعود

للوراء لنعالج المشكلة من جذورها.
* أخـ ـط ــاء الـ ــراكـ ــور مـشـكـلــة ت ــؤرق
صناع الدراما التراثية ،ما تعليقك؟
 نعم هناك أخطاء ونحن بالنهايةبـ ـش ــر وج ـ ـ ــل م ـ ــن ال يـ ـسـ ـه ــو ،ف ـ ــي "ال
موسيقى فــي األح ـم ــدي" هـنــاك خطأ
او اث ـ ـ ـنـ ـ ــان ،وهـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ــن الح ـظ ـه ـم ــا،
والبعض لم ينتبه ،ولكن ال أجدهما
مشكلة ،أعظم وأكبر األفــام العالمية
بها أخطاء في الــراكــور ،ولكن ذلــك ال
ينتقص مــن قيمة وأهمية المشروع
الفني.
* فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـط ــور ال ـك ـب ـي ــر الـ ــذي
تشهده التقنية ما الذي يميز مخرج
عن آخر؟
 التقنية موجودة ومتاحة للعالمكله ،والفيصل هنا كيف يستخدمها
المخرج ويوظفها في عمله ،وان يكون
لمشاريعه الفنية خصوصية وتنوع،
هذا العام قدمت "غصون في الوحل"،
ثم "ال موسيقى في األحمدي" ،وهناك
اخـ ـت ــاف جـ ـ ــذري ب ـي ـن ـه ـمــا م ــن حـيــث
ال ـف ـكــرة وال ـط ــرح وال ـش ـكــل واإلض ـ ــاءة
واالزي ـ ــاء وم ــواق ــع الـتـصــويــر وال ــروح
وطــري ـقــة الـتـمـثـيــل والـمــوسـيـقــى ومــا
إلى ذلك.

«ال موسيقى في األحمدي»
أخطاء
الراكور واردة
في أي عمل
وال تنتقص
من قيمته
الفنية

دحام يوجه شيماء وإيمان في كواليس «ال موسيقى في األحمدي»

الطباخ يستعد للسباق الرمضاني
القادم بـ  3أعمال
●

عزة إبراهيم

كشف الـفـنــان هــانــي الطباخ
أنه يستعد للموسم الرمضاني
ال ـ ـقـ ــادم بـ ـ ـ  3أع ـ ـمـ ــال م ـت ـنــوعــة،
أح ــده ــا عـمــل درام ـ ــي ،والـثــانــي
منوعات بالتعاون مع زوجته
هيا الشعيبي ،والثالث برنامج
ً
مـســابـقــات ،مــوضـحــا أن الوقت
مـ ـبـ ـك ــر ل ـ ــإفـ ـ ـص ـ ــاح عـ ـ ــن م ــزي ــد
مـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل حـ ـ ــول أعـ ـم ــال
ل ــم يـكـتـمــل فــريـقـهــا ح ـتــى اآلن،
ولـ ـكـ ـن ــه جـ ـ ــار االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـهــا
لضمان جاهزيتها في الموسم
الرمضاني المقبل.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه أشـ ـ ـ ــرف ع ـلــى
إن ـ ـتـ ــاج م ـس ــرح ـي ــة "عـ ـ ـ ــودة ري ــا
وسكينة" ،الـتــي جــرى عرضها
ب ـع ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،عـلــى
مسرح عبدالحسين عبدالرضا
بالسالمية ،المسرحية تأليف
وبطولة هيا الشعيبي ،وإخراج
ثامر الشعيبي ،باإلضافة إلى
مـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن الفنانين
كالنجمة إلهام الفضالة ،والنجم
داود حسين ،وخــالــد البريكي،

إذاعة صوت الخليج تكرم محمد المسباح
بدرع «اإلبداع والتميز»
●

هيا الشعيبي وهاني الطباخ
وعبدالله الحمادي ،والكوميدية
المصرية بدرية طلبة.
وأوضــح أن العمل كوميدي
م ـث ـي ــر ،وي ـخ ـت ـل ــف ت ـم ــام ــا عــن
ال ـم ـن ـت ــج ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،وت ـظ ـهــر
ف ـيــه األخـ ـت ــان إل ـه ــام الـفـضــالــة
وه ـيــا الـشـعـيـبــي ف ــي دور ريــا
وسكينة بشكل جديد وهادف،
باإلضافة إلى عروض مسرحية
غنائية وحركية بمشاركة فرقة

استعراضية متميزة.
وأكـ ــد ال ـط ـبــاخ أن االن ـش ـغــال
بـ ـعـ ـم ــل مـ ـس ــرح ــي ف ـ ــي الـ ـعـ ـي ــد،
باإلضافة إلى برنامج "فانوس
هيونة" ،جعل ممارسة الطقوس
الرمضانية واالحتفال بالعيد
أم ــرا لـيــس فــي اإلم ـكــان مطلقا،
إذ ال يوجد وقت بين البروفات
والتصوير لممارسة العادات مع
األهل واألصدقاء.

ي ـ ـعـ ــود الـ ـعـ ـم ــل إلـ ـ ــى ح ـق ـب ــة األرب ـع ـي ـن ـي ــات
والخمسينيات وصــوال إلــى السبعينيات من
القرن الماضي ،في الكويت والسعودية وعمان،
حـيــث يــرصــد الـمـسـلـســل ح ـيــاة ع ــدة أس ــر في
ذلك الزمن مضيئا على شخصية "عضيبان"،
وهــو رجــل كويتي تعود أصــولــه للقصيم في
ال ـس ـعــوديــة ،وه ــو صــاحــب م ـكــانــة ك ـب ـيــرة في
المجتمع ،ولــديــه ابــن وحيد هــو "حـمــد" الــذي
يعمل فــي حـقــول النفط بــاألحـمــدي ،ويـتــزوج

مرتين :األول زواج تقليدي من حصة ،والثاني
من الجليلة ،وهي ابنة المهندس العراقي الذي
يعمل معه .كل ذلك في موازاة حكايات متشابكة
من ذلك الزمان ،تحمل الكثير من التشويق.
والـمـسـلـســل كـتــابــة مـنــى الـشـمــري وإخ ــراج
محمد دحام الشمري ،وبطولة جاسم النبهان،
نور ،عبدالمحسن النمر ،فهد العبدالمحسن،
علي كــاكــولــي ،عبدالله الـسـيــف ،فــوز الشطي،
شيماء ،إيمان الحسيني ،وآخرين.

محمد جمعة

ثمن ا لـفـنــان ا لـقــد يــر محمد المسباح
تكريمه من قبل إذا عــة " صــوت الخليج"
ف ــي ق ـط ــر ،وم ـن ـحــه درع ال ـت ـم ـيــز ،وق ــال:
"ش ـكــرا ل ـصــوت الـخـلـيــج وش ـكــرا لمدير
اذاعة صوت الخليج األخ العزيز محمد
المرزوقي على هذا التكريم درع اإلبداع
والتميز".
يذكر أنه ضمن أعياد صوت الخليج،
اسـتـضــاف اإلعــامــي علي رشـيــد مساء
أ مــس األول الفنان محمد المسباح في
سهرة خاصة ،قدم فيها  15عمال فنيا
م ــن الـ ـت ــراث ال ـكــوي ـتــي ح ـصــريــا إلذاعـ ــة
ص ــوت ال ـخ ـل ـيــج ،وص ــاف ــح أث ـن ــاء الـلـقــاء
المستمعين ،ولبى طلباتهم الغنائية،
وأك ـ ــد أن اإلذاع ـ ـ ــة ت ـح ــرص دائـ ـم ــا عـلــى
حماية وحفظ وتوثيق التراث الغنائي
الخليجي ،وتخللت الحلقة مــدا خــات
الفنانين والمستمعين.
وك ــان بــرنــامــج أعـيــاد صــوت الخليج
استضاف في حلقاته الماضية الفنانين
عبدالرزاق الضاحي وناصر الكبيسي
وال ـ ـف ـ ـنـ ــان عـ ــايـ ــل وال ـ ـشـ ــاعـ ــر وال ـم ـل ـح ــن
المخضرم خليفة جمعان.

ً
المرزوقي مكرما المسباح
يذكر أن الفنان محمد المسباح صور
بالتعاون مع د .صالح الراشد والفنان
مطرف المطرف كليبا بعنوان "يقولون"،
م ــن الـمـتــوقــع عــرضــه عـبــر شــاشــة قـنــاة
روتانا.
و ص ــور الكليب ،ا ل ــذي أ خــر جــه باسل

الـ ـ ـب ـ ــرج ـ ــس ،خ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
وي ـت ـن ــاول م ــوض ــوع ــا اج ـت ـمــاع ـيــا حــول
عــا قــة األ ش ـخــاص ببعضهم ،وتقلبات
الزمان ،ويقول مطلع األغنية "يقولون
الزمان غدار" ،وتعتمد على حوار ثالثي
بين المسباح والراشد والمطرف.

صفحات مزيفة تورط النجوم في أعمال جديدة ووعود مع الجمهور
يتاجرون بأحالم الشباب ويهدفون إلى االبتزاز والتجارة
●

القاهرة  -محمد قدري

انـ ـتـ ـش ــرت خـ ـ ــال ال ـس ــاع ــات
الماضية مجموعة كبيرة من
صـ ـفـ ـح ــات م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي الـمــزيـفــة الخاصة
بعدد من النجوم تحمل أسماء
فنانين ،خصوصا من نجحت
أعمالهم الرمضانية األخيرة،
ً
وهـ ـ ــو م ـ ــا سـ ـب ــب ت ـ ــوت ـ ــرا ل ـه ــم،
ً
السيما في ظل وجودهم حاليا
فــي ف ـتــرات اإلج ـ ــازات والــراحــة
بعد موسم طويل.
ك ــان ــت الـ ـب ــداي ــة م ــع صـفـحــة
ح ـم ـل ــت اس ـ ـ ــم ال ـ ـف ـ ـنـ ــان م ـح ـمــد
رمـ ـض ــان بــال ـل ـغ ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة
واإلنكليزية ،شكرت الجمهور
وكـ ــل الـمـمـثـلـيــن ال ــذي ــن وق ـفــوا
بجواره أثناء تصوير مسلسل
"زل ـ ـ ـ ـ ـ ــزال" ،ال ـ ـ ــذي عـ ـ ــرض خ ــال
رمضان الماضي ،وأن رمضان
ت ـع ــاق ــد ع ـل ــى م ـس ـل ـســل جــديــد
باسم "بركان" ،وسيقوم بعمل

"ك ــاسـ ـتـ ـيـ ـن ــغ" الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ع ــدد
ك ـب ـيــر م ــن ال ــوج ــوه ال ـج ــدي ــدة،
ل ـل ــدخ ــول ف ــي ال ـت ـج ــرب ــة خ ــال
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادم ،وتـ ـح ــدي ــد
األع ـ ـمـ ــار والـ ـفـ ـئ ــات الـمـطـلــوبــة
ش ــرط ع ـمــل م ـشــاركــة ف ــي عــدد
على مواقع التواصل ،وهو ما
أوص ــل الصفحة الوهمية إلى
عدد كبير من المتابعين خالل
ساعات قليلة.
من جانبه ،قال أحد العاملين
بشركة سينرجي لـ"الجريدة"،
إن الفنان محمد رمضان وقع
ع ـلــى ع ـقــد مـسـلـســل جــديــد مع
الـشــركــة لــرمـضــان ال ـقــادم دون
االستقرار على أي مسلسل أو
س ـي ـن ــاري ــو ل ـخ ــوض ال ـم ــوس ــم،
باإلضافة إلى أن الشركة ليست
ل ــدي ـه ــا أي ن ــص درام ـ ـ ــي ب ـهــذا
االسم ،مستنكرا حشد انجراف
ال ـج ـم ـه ــور ال ـح ــال ــم ح ـ ــول تـلــك
الصفحات ،حيث إن الصفحة
الــرسـمـيــة لـلـفـنــان بـهــا ماليين

المتابعين ،وهي صفحة موثقة،
فـكـيــف لـلـجـمـهــور أن يـنـجــرف
بـ ـه ــذه الـ ـسـ ـه ــول ــة؟ ،ب ــاإلض ــاف ــة
إ ل ــى أ نـهــا ليست مهمة الفنان
محمد رمضان اختيار الفنانين
وال ــوج ــوه ال ـجــديــدة ،أو إعــان
كــاسـتـيـنــغ ل ـلــوجــود م ـعــه ،وأن
ه ـ ــؤالء األش ـ ـخـ ــاص م ــا ه ــم إال
ق ــراص ـن ــة ي ـس ـت ـغ ـلــون ال ـش ـبــاب
المحبين للتمثيل وا لـنـجــوم،
ب ـق ـص ــد ع ـم ــل ب ـل ـب ـلــة واب ـ ـتـ ــزاز
للجمهور ،بعد طلب المنشور
إرســال صــور وبيانات خاصة
من المتقدمين.
وجـ ـ ــاء ال ـف ـن ــان أمـ ـي ــر ك ـ ــرارة
على رأس مــن وقـعــوا فــي هذه
ال ـم ـش ـك ـل ــة مـ ــن خـ ـ ــال صـفـحــة
وهـمـيــة جــديــدة حملت اسـمــه،
أش ـ ـ ـ ــادت بـ ـط ــاق ــم عـ ـم ــل الـ ـج ــزء
ال ـثــالــث م ــن مـسـلـسـلــه الـنــاجــح
"ك ـل ـب ــش" ،وأع ـل ـنــت أن ــه سعيد
بــال ـن ـجــاح ،وأن ـ ــه يـجـهــز لعمل
جديد مع المخرج بيتر ميمي

محمد رمضان

أحمد السقا

ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،وي ـ ــري ـ ــد مـ ـن ــح ف ــرص ــة
ل ـل ـش ـبــاب ل ـل ـظ ـهــور ف ــي الـعـمــل
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،ب ـ ـش ـ ــرط مـ ـش ــارك ــة
الـمـســابـقــة ،ودعـ ــوة ع ــدد كبير
من األصدقاء ،وطالب المنشور
ف ـ ـئـ ــات عـ ـم ــري ــة م ـ ــن  15ع ــام ــا
حـ ـت ــى  ،55كـ ـم ــا طـ ـل ــب صـ ــورا
للمشاركين ،والغريب في األمر

أن المنشور القى رواجا كبيرا،
وه ــو م ــا سـيـنـكــره ط ــاق ــم عمل
"كلبش".
ولـ ـ ـ ــم ي ـس ـت ـق ــر ك ـ ـ ـ ـ ــرارة ع ـلــى
خـطــوتــه ال ـقــادمــة ف ــي ال ــدرام ــا،
وسـ ـيـ ـق ــدم ال ـ ـجـ ــزء ال ـ ــراب ـ ــع مــن
"كلبش" أو يقدم عمله المؤجل
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ب ــاس ــم

"ح ــرام ــي ال ـغ ــاب ــة" ع ـلــى غ ــرار
الفيلم العالمي "بريف هارت"،
وأن ال ـم ـخــرج بـيـتــر مـيـمــي في
حالة طلب ممثلين جدد يقوم
باإلعالن رسميا على صفحته
الموثقة على فيسبوك ،ويطلب
حضور الكاستينغ فقط.
وتكرر األمر نفسه مع الفنان
أحمد السقا ،حيث ظهر نفس
المنشور دون أن يعلق السقا
على األمر أو يعير له انتباها،
وت ـ ـ ــوال ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــات خـ ــال
ســاعــات قليلة بنفس الطريقة
وطريقة الكتابة بأسماء مثل
الفنانة الشابة ياسمين صبري،
ً
وأن ـ ـهـ ــا ت ــري ــد م ـم ـث ـل ـيــن ج ـ ــددا
لمسلسلها الجديد ،بالرغم من
عدم إعالن أي تعاقدات جديدة
للموسم القادم .وظهرت صفحة
أخرى باسم الفنانة ميرنا نور
الــديــن ،والـفـنــان كــريــم محمود
عبدالعزيز ،والفنان علي ربيع،
ومصطفى خاطر ،ومحمد أنور،

وك ــان ــت ه ـن ــاك مــاح ـظ ـتــان أن
الفنانين لم يهتموا باألمر ،ولم
ي ــردوا عليه ،إال أن الصفحات
الق ــت ق ـبــوال غ ـيــر م ـس ـبــوق في
صفحات موثقة بالفعل.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال أحـ ـم ــد
أبـ ــوال ـ ـف ـ ـضـ ــل خـ ـبـ ـي ــر ت ـس ــوي ــق
الــديـجـيـتــال ،إن األمـ ــور حاليا
م ــن الـمـفـتــرض أال ي ـحــدث بها
الـتـبــاس على اإلط ــاق ،ألن كل
صفحات النجوم الكبار موثقة،
وبــال ـتــالــي ف ــإن ه ـنــاك ع ـشــرات
الصفحات موثقة ،وعن طريق
اإلب ــاغ ــات ي ـتــم إغ ــاق ـه ــا ،وأن
هناك أناسا مريضين بالشهرة
يستغلول أس ـمــاء الـنـجــوم من
أجل ابتزاز الغير أو المتاجرة
بطموحهم لزيادة عدد متابعي
ال ـص ـف ـحــات ،وح ـيــن تـصــل إلــى
أرقــام معينة يتم تغيير االسم
وبـ ـيـ ـعـ ـه ــا بـ ــأس ـ ـعـ ــار خ ـي ــال ـي ــة
للترويج والتسويق ألفكار أو
منتجات معينة.

أكد املغني األميركي
آر .كيلي براءته من 11
تهمة جديدة باالعتداء
والتحرش أمام محكمة
في شيكاغو ،بعد أن وسع
املدعون الئحة االتهام
ضد املغني الفائز بجائزة
"غرامي" ،والذي تالحقه
اتهامات التحرش منذ
عقود.
وتتعلق االتهامات
الجديدة ،وفقًا لوثائق
نشرتها تقارير إعالمية
عاملية ،بمزاعم التحرش
بضحية يتراوح عمرها
بني  13و 16عاما.
وكشفت هيئة املحلفني
في مقاطعة كوك عن
االتهامات الجديدة ضمن
الئحة اتهام صدرت
األسبوع املاضي.
ووقعت الجرائم املزعومة
بني مايو  2009ويناير
.2010
ويواجه كيلي ( 52عامًا)
عقوبة السجن مدة تصل
إلى  30عاما إذا تمت
إدانته بالتهم الجديدة.
وينفي مزاعم التحرش
منذ عقود .وفي 2008
حوكم في اتهامات تتعلق
باستغالل أطفال في مواد
إباحية ،لكن املحكمة
برأته.
(رويترز)

مها أبوعوف :حالة عزت
حرجة وأرجو الدعاء له

قالت الفنانة مها
أبوعوف ،في تصريحات
صحافية ،إن حالة
شقيقها الفنان عزت
أبوعوف مازالت حرجة
جدًا ،ومازال يرقد داخل
بالعناية املركزة في أحد
املستشفيات الخاصة.
وأضافت أن األطباء أكدوا
أن حالته صعبة ،ويحتاج
إلى الدعاء من كل محبيه،
حتى يخرج من هذه
األزمة الحرجة.
يشار إلى أن النجم عزت
أبوعوف يتلقى العالج
داخل أحد مستشفيات
املهندسني ،فهو يعاني
تعبا في الكبد والقلب،
وكان ينتظر استكمال
تصوير فيلم "كل سنة
وانت طيب" مع النجم
تامر حسني.

دار األوبرا المصرية تطلق
مهرجانها السنوي

تتجه أعني عشاق
املوسيقى في القاهرة
صوب دار األوبرا املصرية،
لحضور مهرجانها
السنوي املنتظر ،والذي
يعود هذا العام بتوليفة
غنائية مميزة تجمع بني
نجوم الغناء وبني أبرز
تجارب املوسيقى البديلة.
ويفتتح مهرجان األوبرا
الصيفي نسخته الحالية
بحفل منتظر لفرقة مسار
إجباري ،مساء األربعاء
املقبل ،والتي تعود
لجمهورها بالعاصمة
بعد غياب طويل عن
الحفالت.
ويطرب الفنان الكبير
علي الحجار مسامع
محبيه في ثاني ليالي
املهرجان ،بباقة منوعة
من أشهر أغانيه القديمة،
أما رابع أيام املهرجان
الصيفي فيشهد حفل فرقة
وسط البلد ،بينما يطل
املوسيقار هشام خرما
بسهرة موسيقية مساء
االثنني  17يونيو.
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دوليات

إيران :العقوبات الجديدة تنسف دعوة واشنطن للتفاوض

ماس يمر ببغداد عشية زيارة طهران ويوصي العراقيين بالتوازن ...ونتنياهو يطلب من آبي التشدد
رأت إيران ،أمس ،أن العقوبات
الجديدة التي فرضتها
الواليات المتحدة على
قطاعها النفطي تنسف
دعوتها األخيرة للحوار دون
شروط ،في حين قام وزير
الخارجية األلماني بزيارة
مفاجئة للعراق لبحث سبل
تهدئة الوضع في المنطقة
قبل أيام من زيارة مرتقبة
لرئيس الوزراء الياباني
لطهران.

إيران تستخدم
«فوتوشوب»
لخداع العالم
بشأن قدراتها
العسكرية
برايان هوك

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة فـ ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ج ــدي ــدة
تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف أكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر ش ـ ــرك ـ ــة
بتروكيماويات تابعة لـ "الحرس
الـثــوري" و 39مؤسسة إيرانية
وأجنبية تابعة لها ،اعتبر وزير
الــدفــاع اإلي ــران ــي ،العميد أمير
حاتمي ،أن الخطوة األميركية
تـ ــدل ع ـلــى أن دع ـ ــوة واش ـن ـطــن
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـت ـف ــاوض م ــن دون
شروط مسبقة مجرد أكاذيب.
ورأى حـ ــا ت ـ ـمـ ــي ّ ،أ م ـ ـ ـ ــس ،أن
"الـبـيــت األب ـي ــض" نــفــذ عـشــرات
الـ ـش ــروط والـ ـش ــروط المسبقة
األحادية وغير القانونية ،وقام
ب ـكــل م ــا خ ـطــط ل ــه ف ــي "ال ـحــرب
االقتصادية" ضد بالده وشدد
العقوبات والضغوط السياسية،
ً
ولــم يــدخــر جـهــدا فــي مناصبة
الجمهورية اإلســامـيــة الـعــداء
والـ ـحـ ـق ــد مـ ـن ــذ انـ ـسـ ـح ــاب ــه مــن
االتفاق النووي في مايو .2018
وقال حاتمي في كلمة خالل
اج ـت ـم ــاع ب ـم ـقــر وزارة ال ــدف ــاع
بطهران إن "أعداء إيران ،خاصة
أميركا ،يستغلون أي حادث في
المنطقة كتفجير الفجيرة قبالة
اإلمــارات التهام إيــران وإشعال
األجواء ضدها".
وأضـ ـ ـ ــاف أن زعـ ــزعـ ــة األمـ ــن
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ي ـ ـ ـصـ ـ ــب ف ــي
مـصـلـحــة "ال ـك ـيــان الصهيوني
واألم ـيــرك ـي ـيــن ،ألن ـهــم يـسـعــون
وراء ن ـش ــر س ـي ــاس ــة اإليـ ــرانـ ــو
فوبيا ونهب الـثــروات وتدمير
مـصــادر ال ــدول وتــأزيــم أوضــاع
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ودف ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
الفلسطينية نحو النسيان".
وأشـ ـ ــار ال ــوزي ــر إلـ ــى تـعــزيــز
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ق ــوات ـه ــا
ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،ق ــائ ــا إن "ال ـق ــوة
ال ــدف ــاع ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـعــال ـيــة
سلبت مــن ال ـعــدو ال ـجــرأة على
تنفيذ أي اعتداء ،وهم يخشون
أي ح ــرب أو مــواجـهــة محتملة
مع إيران".
في موازاة ذلك ،أكد المتحدث

كشف الرئيس األسبق
لالستخبارات العامة السعودية
األمير تركي الفيصل ،أن القائد
األعلى األسبق لحركة "طالبان"
ً
األفغانية المال عمر رفض طلبا
من السعودية لتسليمها زعيم
تنظيم "القاعدة" أسامة بن الدن
عام  .1998وقال الفيصل ،في
مقابلة تلفزيونية ،إن والدة
أسامة وأسرته كانت تزوره
في أفغانستان ،بموافقة من
ً
السلطات السعودية ،معربا عن
اعتقاده بأن األميركيين رموا
جثة بن الدن في البحر كي ال
يتحول مدفنه إلى رمز.

مسقط :ضرائب %100
على التبغ والكحول

ب ـ ـ ــا س ـ ـ ــم وزارة ا لـ ـ ـخ ـ ــار جـ ـ ـي ـ ــة
عـبــاس مــوســوي أن العقوبات
األميركية الجديدة "تثبت زيف"
مــوقــف ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة من
استعدادها للتفاوض.
وقال موسوي ،في بيان عقب
إعالن واشنطن فرض عقوبات
على شركة "الخليج الفارسي"
ً
للبتروكيماويات إن "أسبوعا
ً
ً
واح ــدا فقط كــان كــافـيــا إلثبات
زيــف مــزاعــم الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب بالتفاوض مع
إيران".
ً
والحـ ـ ـق ـ ــا ،أك ـ ــد وزيـ ـ ــر الـنـفــط
اإليراني بيغين زنغنة أن طهران
تستخدم طرقا "غير تقليدية"
لـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ــاف ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـق ــوب ــات

وأنصارالله في اليمن أمام أميركا والصهاينة،
وبعض الدول العربية التي وضعت يدها بيد
األميركيين والصهاينة".
وزعم صفوي أن "جبهة المقاومة اإلسالمية
سـتـعـمــل عـلــى إح ـبــاط ال ـم ــؤام ــرات المشتركة
ومنها صفقة القرن".
وتـ ــابـ ــع أن "إيـ ـ ـ ـ ــران ت ــأم ــل أن ي ـت ــم إخـ ـ ــراج
األميركيين من غرب آسيا ،وتوفير األمــن في
ً
المنطقة من قبل حكوماتها وشعوبها" ،مبديا
"استعداد إيران للمشاركة مع جميع الجيران
في إرساء األمن الجماعي".

األميركية ومواصلة بيع نفطها
ً
سرا.
وق ــال زنـغـنــة إن "الـعـقــوبــات
الذكية هي األقسى في التاريخ"،
وتشدد الخناق على االقتصاد
اإليــرانــي ،لكنه أكــد أن بــاده ال
تـفـكــر بــاالنـسـحــاب مــن منظمة
الدول المصدرة للنفط (أوبك).

حكم اإلرهاب
فــي الـمـقــابــل ،دع ــا مستشار
األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي جــون
بــولـتــون ،إل ــى إن ـهــاء مــا وصفه
بـ " 40عاما من حكم اإلرهــاب"،
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى إعـ ـ ـ ــان ق ـي ــام
الجمهورية في إيران عام .1979
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـبـ ــر "ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر"،
ً
تعليقا على قرار وزارة الخزانة
األمـيــركـيــة ،أن الــرئـيــس تــرامــب
مـنــح إيـ ــران ال ـفــرصــة لتحسين
مستقبلها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون بـ ـف ــرض
الـعـقــوبــات اإلضــاف ـيــة ،وق ــال إن
إن ـ ـفـ ــاق ط ـ ـهـ ــران أم ــوالـ ـه ــا عـلــى
دعــم اإلره ــاب سيزيد مــن سوء
وضعها االقتصادي.
وال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي ،ق ــال
تــرامــب إن إي ــران تـنـهــار كــدولــة
ت ـحــت ض ـغــط ال ـع ـقــوبــات الـتــي
فــرض ـهــا عـلـيـهــا ،وكـ ــرر دعــوتــه
إلجراء محادثات مع قيادتها.
وش ـ ـ ــددت إدارة ت ــرام ــب فــي
مــايــو الـمــاضــي الـعـقــوبــات ،من

خالل الطلب من كل الدول وقف
كل واردات النفط اإليراني.

فوتوشوب
من جانب آخر ،اتهم الممثل
األميركي الخاص بشأن إيران،
بــرايــان هــوك ،النظام اإليــرانــي
بــاس ـت ـخــدام "ف ـبــركــة إعــام ـيــة"
ل ـ ـخ ـ ـلـ ــق انـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاع زائ ـ ـ ـ ـ ــف ع ــن
قدراته العسكرية ،مثل تعديل
الـ ـص ــور ب ــاس ـت ـخ ــدام بــرنــامــج
"فوتوشوب" إلظهار تزايد قوته
ال ـصــاروخ ـيــة .وك ــذل ــك االدع ــاء
بصناعة طائرات مقاتلة جديدة
م ــن خ ــال نـشــر ص ــور ُمـحـ ّـرفــة
لطائرات قديمة.
ون ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب "فـ ـ ــريـ ـ ــق
ال ـتــواصــل اإلل ـك ـتــرونــي الـتــابــع
لـ ــوزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة"
ع ـل ــى "ت ــويـ ـت ــر" م ـق ـطــع فـيــديــو
ل ـه ــوك وه ــو ي ـش ــرح الـتـقـنـيــات
التي تستخدمها إيران لتعظيم
قدراتها العسكرية.

ماس وبغداد
فــي غـضــون ذل ــك ،دعــا وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األلـ ـم ــان ــي هــايـكــو
مـ ـ ــاس خـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ــارة م ـفــاج ـئــة
قـ ـ ــام بـ ـه ــا أمـ ـ ــس لـ ـلـ ـع ــراق إل ــى
تهدئة األزمة اإليرانية في ظل
التوترات المتزايدة بالمنطقة.
وق ـ ــال م ـ ــاس ،لـ ــدى وصــولــه

سورية :أعنف معارك في مثلث «خفض التصعيد»
• مقتل الساروت • الرئاسة السورية لـ «حماس» :اإلخوانجي إخوانجي
ش ـهــدت مـنـطـقــة "خ ـفــض الـتـصـعـيــد"
شـ ـم ــال س ـ ــوري ـ ــة ،الـ ـت ــي ت ـض ــم م ـنــاطــق
بـيــن مـحــافـظــات ادلـ ــب وح ـم ــاة وحـلــب،
فــي الـســاعــات الـمــاضـيــة ،أكـبــر تصعيد
عسكري بين قوات الرئيس بشار األسد
وفـصــائــل جـهــاديــة ومـعــارضــة تقودها
ً
"جبهة الـنـصــرة" ســابـقــا ،مما أدى إلى
مقتل  101شخص.
وبـ ـ ــدعـ ـ ــم وإسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاد جـ ـ ـ ــوي روسـ ـ ـ ــي،
ح ــاول ــت الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـســوريــة
الـمــوالـيــة لنظام الــرئـيــس بـشــار األســد،
اسـتـعــادة السيطرة على قــريــة تــل ملح
االستراتيجية التي انتزعتها "النصرة"
في هجوم مضاد شنته ليل الخميس ـ
الجمعة ،على مناطق مسيحية وعلوية
تحت سيطرة النظام شمال غرب حماة
ال ـم ـجــاورة إلدل ــب ،وتـمـكـنــت خــالــه من
السيطرة على قرية جبين وكسر خط
الدفاع األخير في بلدة كرناز.
ووفق المرصد السوري ،فإن المعارك،
التي شهدت أكثر من  100ضربة جوية
سورية وروسية ،هي األعنف منذ بدء
ً
التصعيد نهاية أبــريــل ،موضحا أنها
أدت إل ــى إحـ ــراز "ال ـن ـصــرة" والـفـصــائــل
ً
ال ـ ـمـ ــوال ـ ـيـ ــة ألن ـ ـق ـ ــرة ت ـ ـقـ ــدمـ ــا ب ـم ـن ــاط ــق
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـه ـمــة والـ ـت ــوغ ــل داخ ــل
قرية الجلمة االستراتيجية قرب طريق
السقيلبية  -محردة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ذك ـ ــرت وك ــال ــة األن ـب ــاء
الرسمية (سانا) أن "وحدات من الجيش
تـصــدت بـقــوة للمجموعات اإلرهــابـيــة
المهاجمة وبعد اشتباكات عنيفة معها
فــي ريــف حـمــاة الشمالي تــم استيعاب
الهجوم وثبتت نقاط تواجدها وأعادت
تمركزها في المنطقة".
ُ
وق ـ ـ ـتـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـمـ ــرمـ ــى الـ ـس ــاب ــق
لـلـمـنـتـخــب الـ ـس ــوري ل ـل ـش ـبــاب ونـ ــادي

الفيصل :المال عمر رفض
تسليمنا بن الدن

وزير خارجية ألمانيا لدى وصوله إلى بغداد
(رويترز)
على متن طائرة عسكرية أمس

صفوي :حكومة العراق طرف في «جبهة المقاومة»
اعتبر اللواء يحيى رحيم صفوي ،مستشار
المرشد األعلى في إيران علي خامنئي ،أمس،
الحكومة العراقية أحد أطراف "جبهة المقاومة".
وقـ ــال ص ـف ــوي ،ف ــي ت ـصــريــح لــوكــالــة أن ـبــاء
"فارس" اإليرانية المقربة من الحرس الثوري،
إن "الـحــرب فــي دول الـعــراق وســوريــة واليمن
جاء ت معها بالكثير من الدمار والخراب ،إال
ً
أن ـهــا أدت أي ـض ــا إل ــى ان ـت ـشــار م ــدرس ــة ونـهــج
المقاومة في الدول اإلسالمية ،وإيجاد جبهة
مقاومة أطــرافـهــا تتمثل فــي فلسطين وحــزب
الـ ـل ــه ل ـب ـن ــان ،وح ـك ــوم ـت ــي س ــوري ــة وال ـ ـعـ ــراق،

سلة أخبار

دبابة للفصائل الموالية لتركيا في حماة (أ ف ب)
الكرامة الحمصي عبد الباسط الساروت
ً
أمس متأثرا بجروح أصيب فيها خالل
مشاركته مع فصيل "جيش العزة" في
ال ـم ـع ــارك ض ــد قـ ــوات ال ـن ـظــام ف ــي ريــف
حماة الشمالي" وفق المرصد وفصيل
معارض.
وعــرف الـســاروت بأنه منشد الثورة
الـســوريــة فــي حمص حيث كــان يشعل
الـ ـحـ ـم ــاس ــة ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات قـ ـب ــل ان
يتشدد وينضم الى مجموعات مصفنة
إرهابية .
ومع توقع المحللين أن يواصل األسد
وح ـل ـف ــاؤه ض ــرب الـمـنـطـقــة بـ ــدون شن
ً
هـجــوم كبير مــن شــأنــه أن يخلق حــاال
من الفوضى على أبــواب تركيا ،حذرت
مستشارة مبعوث األمم المتحدة نجاة

رشـ ــدي م ــن وقـ ــوع ك ــارث ــة إنـســانـيــة في
إدل ــب ،مشيرة إلــى تقارير على األرض
تؤكد ارتكاب فظائع من جميع أطراف
منطقة خفض التصعيد خالل األسابيع
األخيرة وهو ما نتج عنه خسائر كبيرة
في األرواح بين المدنيين ونزوح مئات
اآلالف.
من جهة أخــرى ،أعــاد موقع الرئاسة
السورية نشر كالم لألسد في عام 2016
بخصوص العالقة بين دمشق وحركة
"ح ـم ــاس" .وج ــاء فــي ن ـصــه" :كـنــا ندعم
حماس ليس ألنهم أخوان ،كنا ندعمهم
عـلــى اع ـت ـبــار أن ـهــم م ـقــاومــة ،وث ـبــت في
المحصلة أن اإلخوانجي هو إخوانجي
في أي مكان يضع نفسه فيه".
وفي وقت سابق ،نفى مصدر إعالمي

لــوكــالــة "ســانــا" صـحــة مــا تـتــم إشاعته
ونـشــره مــن تصريحات حــول عــودة أي
عالقات مع حركة "حماس" ،مشيرا إلى
أن كل ما يتم تــداولــه من أنباء "لــم ولن
يغير مــوقــف ســوريــة مــن ه ــؤالء الــذيــن
ل ـف ـظ ـهــم ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري م ـن ــذ ب ــداي ــة
الحرب وال يزال".
وق ــال الـمـصــدر للوكالة الـســوريــة إن
موقف دمشق من هذا الموضوع مبدئي
بني في السابق على أن "حماس حركة
م ـقــاومــة ض ــد إس ــرائ ـي ــل" ،إال أن ــه تبين
ً
الحقا أن "الدم اإلخواني هو الغالب لدى
هــذه الحركة عندما دعمت اإلرهابيين
في سورية وسارت في المخطط نفسه
الذي أرادته إسرائيل".
(عواصم -وكاالت)

إلـ ــى بـ ـغ ــداد" :ال يـنـبـغــي ألحــد
أن يصب الزيت على النار في
ه ــذا ا لــو ضــع المتفاقم للغاية
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط .خ ـطــر
أن ت ـ ــؤدي حـ ـس ــاب ــات خــاط ـئــة
وســوء تفاهمات واسـتـفــزازات
فــي منطقة بالغة الـتــوتــر ،إلى
ع ــواق ــب ال ي ـم ـكــن ال ـت ـن ـبــؤ بها
موجود بــوضــوح" ،مضيفا أن
الخالف حــول االتفاق النووي
مع إيران على وجه الخصوص
يزيد من تفاقم الوضع.
وأردف ماس قائال" :التفاقم
األخ ـي ــر يـتـطـلــب م ـنــا كـجـيــران
أوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن أج ــل
التهدئة والتسوية السلمية .ال
يمكننا الحث فقط على الحوار،
بل يتعين علينا أيضا أن نديره
ح ـي ـث ـمــا ت ـظ ـه ــر ت ـن ــاق ـض ــات ال
فكاك منها ،وتترسخ نزاعات
لسنوات طويلة".
وأكـ ــد أن األوروبـ ـيـ ـي ــن على
قـنــاعــة بــأهـمـيــة ك ــل الـمـســاعــي
الـ ــرام ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي مـ ــع إي ـ ـ ــران،
مشيرا إلى أن هناك عزما على
إيضاح أن "االتفاق سار حتى
من دون الواليات المتحدة".
وح ـ ـ ـ ـ ــث م ـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـعـ ــب "دور
موازن" في النزاع بين واشنطن
وطهران.
ومــن الـمـقــرر أن يـقــوم ماس
اليوم بزيارة إلى طهران ،بعد

أن ق ــام بـجــولــة شـمـلــت األردن
واإلمارات.
في هذه األثناء ،وقبل  3أيام
من زيارة تاريخية يعتزم رئيس
ال ـ ــوزراء الـيــابــانــي شـيـنــزو آبــي
القيام بها إلى طهران لتخفيف
ح ـ ـ ــدة ال ـ ـتـ ــوتـ ــر بـ ـي ــن األخ ـ ـيـ ــرة
وواشنطن ،أجرى رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاال هـ ــات ـ ـف ـ ـيـ ــا بـ ـنـ ـظـ ـي ــره
ال ـيــابــانــي ت ـح ــدث خ ــال ــه عما
وصـفــه بـ ـ "الـ ـع ــدوان اإلي ــران ــي"،
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل
المحادثة عبر "تويتر".
وذك ــرت تـقــاريــر إسرائيلية،
أم ـ ــس ،أن ن ـت ـن ـيــاهــو ط ـل ــب مــن
آبي ضرورة مواصلة الضغوط
على الـنـظــام اإليــرانــي مــن أجل
مواجهة محاوالته فرض نفوذه
على منطقة الشرق األوسط.
ونـ ـش ــرت وزارة ال ـخــارج ـيــة
ال ـيــابــان ـيــة ب ـيــانــا ،ج ــاء ف ـيــه أن
ن ـت ـن ـيــاهــو وآب ـ ــي ت ـح ــدث ــا عـبــر
الهاتف مدة  30دقيقة ،وتبادال
الرأي بشأن جملة من القضايا.
ويزور آبي ،إيران في الفترة
ب ـيــن  12و 14ال ـ ـجـ ــاري ،ضمن
زي ـ ــارة ه ــي األول ـ ــى م ــن نــوعـهــا
لزعيم ياباني منذ أكثر من 40
عــامــا ،يلتقي خــالـهــا المرشد
علي خامنئي ،والرئيس حسن
روحاني.
(طهران ،واشنطن ـ إرنا،
فارس ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

قررت سلطنة عمان فرض
ضرائب بنسبة  %100على
التبغ والكحول ولحم الخنزير
ً
ومشروبات الطاقة ،اعتبارا من
 15يونيو الجاري ،إضافة إلى
فرض ضرائب بنسبة  %50على
المشروبات الكربونية "الغازية".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" لألنباء،
أمس ،أن اإلجراءات تأتي حسب
اتفاق بشأن الضرائب توصل
إليه مجلس التعاون الخليجي.

الجزائر :الجيش يرفض
«متاهات االنتقالية»

غداة تظاهرات حاشدة خرجت
بعدة مدن جزائرية وطالبت
جميع رموز نظام الرئيس
المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة
بالرحيل ،دعا الجيش الجزائري
في افتتاحية بمجلته إلى
ضرورة اإلسراع في انتخاب
رئيس جمهورية جديد ،لعدم
إدخال البالد في "متاهات
ً
مراحل انتقالية ،ستفرز وضعا
يصعب التحكم فيه".

لبنان« :المستقبل» يقاتل على جبهتين
اتصاالت لرأب الصدع مع «الحر» وتغريدة لجنبالط تستفز الحريري
●

بيروت  -ةديرجلا

•

مع عودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
إلى بيروت اليوم ،بعد إجازة العيد ،يفترض أن تشهد
األيــام المقبلة اتصاالت على خط تيار "المستقبل"-
"ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر" ،ل ـت ـطــويــق ذي ـ ــول ال ـخــاف
المستفحل بين أركــان التسوية ،على خلفية قضية
المقدم سوزان الحاج ،وكالم وزير الخارجية جبران
باسيل من البقاع الغربي حول "المارونية السياسية".
وفتحت جبهة "ح ــرب" جــديــدة ،بين "المستقبل"
والحزب "التقدمي االشـتــراكــي" ،بعد تغريدة رئيس
"االشتراكي" النائب السابق وليد جنبالط عبر حسابه
ً
على "تويتر" كاتبا" :كم هزيلة تلك األيام التي وصلنا
ً
ً
إليها ،حيث يصبح محافظ جبل لبنان موظفا صغيرا
عند تيار سياسي تائه ومتخبط في خياراته العامة،
ّ
مصر على محاربة الحزب االشتراكي في إقليم
لكن
ً
الخروب بأي ثمن ،متجاهال التاريخ النضالي للجبل
واإلقليم .رحم الله رجاالت األمس أمثال غالب الترك،
وسميح الصلح".
ً
كالم جنبالط استدعى ردا من األمين العام لـ"تيار
المستقبل" أحمد الحريري ،الذي كتب عبر "تويتر":
"هيدا الحكي مش إلك يا بيك ...يلي بيناتنا أكبر بكتير
من مجلس بلدي ...إذا شايف غير شي خبرنا".
في المقابل ،رد أمين السر العام في الحزب "التقدمي
االشتراكي" ظافر ناصر على تغريدة الحريري بالقول:
"ألنو اللي بيناتنا اكبر بكتير مش البن رفيق الحريري
تهديد الناس بــارزاقــن كرمال بلدية .صــوب المسار
كرمال لي بيناتنا".
وع ــاد أحـمــد الـحــريــري ورد عـلــى نــاصــر بــالـقــول:
"كــامــك او كــام معلمك يــا رفيق ظافر مــش مقبول.
سعد الحريري ما بيقطع أرزاق .ابن رفيق الحريري
بنى أرزاق ودفع من لحمو الحي وانتو اول العارفين.
يا عيب الشوم".
في موازاة ذلك ،عاد الهدوء إلى منطقة دير األحمر
بعد اإلشكال الذي وقع عصر األربعاء ،بين مجموعة
من النازحين في مخيم "كاريتاس" وعناصر الدفاع
الـمــدنــي ،ت ـطـ ّـور إل ــى رش ــق س ـي ــارات ال ــدف ــاع المدني
بالحجارة ،وإصابة أحد العناصر بجروح.

ّ
يضم  90خيمة يسكنها
وتم إخالء المخيم ،الذي
ّ
ً
نحو  750نــازحــا ،بقرار من اتحاد بلديات المنطقة
ً
وفاعلياتها ،وعدم العودة إليه نهائيا بالتوازي مع
قرار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر بمنع تجول
النازحين السوريين في دير األحمر حتى صباح اليوم.
وعقد رؤســاء بلديات منطقة دير األحمر برئاسة
المحافظ خضر ،وحـضــور ممثلين عــن المفوضية
ً
العليا لالجئين اجتماعا لبحث التطورات.
ودعـ ــا خـضــر الـنــاشـطـيــن عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
ً
االجتماعي إلــى "التهدئة" ،نافيا "المعلومات التي
يتم تــداولـهــا عــن إح ــراق خيم للنازحين السوريين
في البلدة".
وفــي كلمة إلــى رج ــال قــوى األم ــن الــداخـلــي ،شدد
الــرئـيــس الـلـبـنــانــي ،أم ــس ،عـلــى "ع ــدم الـتـســاهــل مع
اإلرهـ ــاب بكل أشـكــالــه ،ومــع أي جهة يمكن أن تجد
تبريرات للذين اعتدوا بالفعل أو بالقول على سيادة
الدولة ومؤسساتها األمنية ،أو استهدفوا األبرياء
واالستقرار في البالد".
وأكد "على الترابط القائم بين عمل األجهزة األمنية
ً
والقضاء في سبيل إحقاق الحق والعدالة" ،مضيفا أن
"استقاللية السلطة القضائية ال تتحقق في النصوص
فحسب ،بل عبر تعاون القضاة مع بعضهم".

زكا في بيروت اليوم
ّ
أفادت تقارير إعالمية ،أمس ،بأن السجين
اللبناني فــي إي ــران ن ــزار زكــا سيصل اليوم
ً
في موعد لم ُي ّ
حدد تماما ،إلى بيروت برفقة
ٍ
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إبراهيم ،الذي سيصطحبه في طائرة ّ
خاصة.
وأض ــاف ــت" :ف ــور وصــولـهـمــا إل ــى ب ـيــروت،
ً
ّ
سيتوجه االثنان فورا إلى القصر الجمهوري
فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،حـ ـي ــث س ـي ـس ـت ـق ـب ـل ـه ـمــا رئ ـي ــس
ّ
ّ
ليتم بعدها
الجمهورية العماد ميشال عون،
اللقاء األول بين زكا واإلعالم اللبناني".

ةديرجلا
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ّ
ترامب يعلق «الجمرك» على المكسيك باتفاق اللحظة األخيرة

ً
وصف بيلوسي بـ «المحطمة عصبيا» ...وانتقد خطط «ناسا» للصعود إلى القمر بحلول 2024
توصلت الواليات المتحدة
والمكسيك إلى اتفاق حال
دون نشوب حرب تجارية
بين البلدين ،وذلك بعدما
تعهدت المكسيك باتخاذ
«إجراءات قوية» لمنع هجرة
أشخاص ،معظمهم من
أميركا الوسطى ،إلى الواليات
المتحدة عبر الحدود بين
البلدين.

بـعــد ثــاثــة أيـ ــام م ــن الـمـفــاوضــات
الـمـكـثـفــة ب ـيــن الـمـكـسـيــك وال ــوالي ــات
المتحدة بوزارة الخارجية األميركية
في واشنطن ،أعلن الرئيس األميركي
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،ت ـع ـل ـي ــق الـ ــرسـ ــوم
الجمركية المشددة التي كــان ّ
يهد د
ّ
التوصل
بفرضها على المكسيك بعد
إلى اتفاق بشأن الهجرة عشية انتهاء
مهلة كانت مقررة االثنين.
وك ـ ـ ـتـ ـ ــب تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة:
ّ
"ي ـس ـعــدنــي أن أبـلـغـكــم أن ال ــوالي ـ ّـات
المتحدة تـ ّ
ـوصـلــت إلــى اتـفــاق موقع
م ــع ال ـم ـك ـس ـيــك .ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
بـنـسـبــة خ ـم ـســة ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى كل
السلع المكسيكية المستوردة والتي
ّ ً
مقررا فرضها من قبل الواليات
كان
المتحدة يوم االثنين ّ
ضد المكسيك،
ت ـ ّـم بــالـتــالــي تعليقها إل ــى أج ــل غير
مسمى".
ّ
وأضاف ترامب أن "المكسيك وافقت
ّ
بدورها على اتخاذ تدابير قوية لوقف
ّ
تدفق المهاجرين عبر المكسيك إلى
حــدودنــا الجنوبية ،وه ــذه التدابير
ّ
ستؤدي إلى خفض كبير أو القضاء
على الهجرة غير القانونية القادمة
من المكسيك إلى الواليات المتحدة".
وبموجب االتفاق ،وافقت المكسيك
ع ـل ــى ت ــوس ـع ــة س ـيــاس ـت ـهــا ال ـقــاض ـيــة
ب ــاس ـت ـع ــادة م ـئ ــات آالف ال ـم ـهــاجــريــن
المتحدرين من غواتيماال والهندوراس
والسلفادور ،في حين تدرس الواليات
المتحدة طلباتهم للجوء.
وبـ ــذلـ ــك ،تـ ـف ــادت م ـك ـس ـي ـكــو عــرضــا
ل ـط ــال ـم ــا رف ـض ـت ــه أن ي ـت ــم ال ـن ـظ ــر فــي
مـلـفــات الـمـهــاجــريــن عـلــى أرض ـهــا قبل
أن ي ـح ــاول ــوا ال ــوص ــول إل ــى ال ــوالي ــات
المتحدة.

لوبيز أوبرادور
من ناحيته ،قــال الرئيس المكسيكي
ال ـي ـس ــاري ان ــدري ــس مــانــويــل أوب ـ ــرادور
ال ـم ـع ــروف بـ ـ "أمـ ـل ــو" ،الـ ــذي يـسـعــى إلــى
مراعاة ترامب منذ وصوله إلى السلطة
الـعــام الفائت ،فــي تغريدة" :بفضل دعم

ّ
كــل المكسيكيين ،بــات بوسعنا تجنب
ال ــرس ــوم ع ـلــى ال ـم ـن ـت ـجــات الـمـكـسـيـكـيــة
المصدرة إلى الواليات المتحدة".
وخ ــال اجـتـمــاع مــع رؤسـ ــاء بـلــديــات
ومـســؤولـيــن وزع ـمــاء أعـمــال مــن أميركا
ال ـش ـمــال ـيــة ف ــي م ـن ـت ـجــع لـ ــوس ك ــاب ــوس
على المحيط ال ـهــادئ فــي شـمــال غربي
المكسيك ،أكــد "امـلــو" مجددا رغبته في
تجنب الدخول في مواجهة مع الحكومة
األميركية ،وفي البقاء على عالقة جيدة
مع ترامب.

بيان مشترك
وب ـعــد دق ــائ ــق م ــن ت ـغــريــدة تــرامــب،
أعلنت الــواليــات المتحدة والمكسيك
ّ
ّ
في بيان مشترك ،أن مكسيكو ستتخذ
"إج ـ ـ ـ ـ ــراءات غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة لـمـكــافـحــة
الهجرة غير الشرعية ،من بينها نشر
حرسها الوطني في عموم أنحاء البالد،
وال ّ
سيما عند حدودها الجنوبية ،كما
ستستهدف تهريب البشر ومجموعات
التهريب عموما".
ّ
وأضاف البيان أن المكسيك وافقت
ً
أيضا على أن تستقبل كل المهاجرين
الذين يعبرون أراضيها إلى الواليات
ً
المتحدة طلبا للجوء ،وذلك بانتظار أن
تنظر المحاكم األميركية في طلباتهم.

مرشح لخالفة ماي
تعاطى الكوكايين

منوتشن

بيلوسي

َّ
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ش ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ً
األميركي ،هجوما على رئيسة مجلس
ً
النواب نانسي بيلوسي ،ردا على قولها
فــي تسريبات حــول اجتماعها لكبار
الديمقراطيين بالكونغرس ،إنها تريد
فــي نـهــايــة الـمـطــاف رؤي ــة تــرامــب "فــي
السجن".

وعلق ترامب مباشرة على تصريح
ً
بيلوسي ،قــائــا لقناة "فــوكــس نيوز":
ً
ً
ً
"لـقــد ك ــان بـيــانــا سـيـئــا وش ــري ــرا أثـنــاء
وجودي في الخارج .إنها شخص فظيع

ع ــن ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ل ـك ـن ـهــا أخ ـف ـت ــه عــن
الكونغرس.
الى ذلك ،أعلنت الواليات المتحدة ،أنها
حـ ّـددت مهلة أمام تركيا حتى  31يوليو
المقبل للعدول عن شراء صفقة منظومة
 S400الصاروخية الروسية.
ووجه وزير الدفاع األميركي بالوكالة
بــاتــريــك ش ــان ــاه ــان ،رس ــال ــة إل ــى نـظـيــره
التركي خلوصي آكار إلبالغه أن واشنطن
س ـت ـن ـهــي م ـش ــارك ــة ت ــرك ـي ــا ف ــي بــرنــامــج
طائرات  F35المقاتلة بحلول  31يوليو
في حال المضي قدما في شراء .S400

ً
ومحطم عصبيا ،إنها سيئة ،انتقامية
ومروعة ،وأعتقد أنها عار".
وتابع تــرامــب" :فــي الــواقــع ال أعتقد
أنها شخص موهوب ،لقد حاولت أن

ّمدعون يتعهدون بالتصدي
لتقييد اإلجهاض
ت ـ ـع ـ ـه ـ ــدت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
ّ
المدعين العامين األميركيين
بعدم تطبيق قوانين اإلجهاض
الصارمة بعد محاوالت لفرض
قـ ـي ــود ع ـل ــى ه ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ــراء فــي
أج ــزاء مــن ال ــوالي ــات المتحدة
ً
ً
أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت جـ ـ ـ ـ ـ ــدال واس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ف ــي
المجتمع األميركي.
وك ـت ــب ال ـم ـ ّـدع ــون ال ـعــامــون
ال ـ ــذي ـ ــن بـ ـل ــغ ع ـ ــدده ـ ــم  42أن

ً
أ كــون لطيفا معها ألنني كنت أتمنى
أن أبرم بعض الصفقات".
واسـتـطــرد" :لـقــد عـجــزت عــن القيام
بصفقات ،إنها شخص سيئ ومخيب
لآلمال ،بل فظيعة".

«ناسا»

ال ـق ــوان ـي ــن الـ ـج ــدي ــدة "تـنـتـهــك
الحقوق الدستورية المطبقة
ً
منذ قرابة  50عاما".
ويخضع اإلجهاض ألحكام
قرار "رو ضد وايد" الصادر عن
المحكمة العليا عام  1973الذي
يـ ـش ـ ّـرع اإلجـ ـه ــاض ف ــي أن ـحــاء
البالد كلها طالما أن الجنين
ال يزال غير قابل للحياة (قرابة
األسبوع الرابع والعشرين).

إل ــى ذلـ ــك ،كـتــب الــرئ ـيــس األمـيــركــي
ت ـغــريــدة عـلــى "تــوي ـتــر" ج ــاء فـيـهــا أنــه
يتعين على وكــالــة الفضاء األميركية
(ناسا) التوقف عن التحدث عن العودة
إلـ ــى ال ـق ـم ــر ،م ـمــا ت ـس ـبــب ف ــي ارتـ ـب ــاك،
ألن إدارت ــه تهدف إلــى إعــادة الرحالت
المأهولة إلى القمر بحلول عام .2024
وجاءت هذه التغريدة في حين كان
ت ــرام ــب ع ــائ ــدا م ــن زيـ ــارة ألوروب ـ ــا في
الطائرة الرئاسية الخاصة "إر فورس
وان" ،وكتب فيها" :نظرا إلى كل األموال
التي ننفقها ،على ناسا أن تتوقف عن
الـتـحــدث عــن ال ــذه ــاب إل ــى الـقـمــر ،فقد
فعلنا هذا األمر قبل  50عاما".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
مصر تقتل  26إرهابيا منذ هجوم «البطل »14

• «التعليم» تنفي تسريب «اختبار الثانوية» • زيادة أسعار الوقود الخميس

مصريون ّ
يؤدون الصالة قبل أيام (رويترز)

«لحظة رعب» بين واشنطن
وموسكو في بحر الصين

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أش ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة
األم ـي ــرك ــي سـتـيـفــن مـنــوتـشــن بــاالت ـفــاق
األميركي -المكسيكي ،ووصفه بأنه "مهم
جدا جدا" ،مضيفا "بالتالي ،وافق الرئيس
عـلــى أنـنــا لــن نمضي قــدمــا فــي الــرســوم
الجمركية" على المكسيك.

األم ـيــرك ـيــة ف ــي م ـجــال تـصـنـيــع ال ـســاح،
بــالـتـعــاون مــع الـسـعــوديــة لـبـنــاء أنظمة
ال ـت ـح ـكــم واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات الـتــوجـيـهـيــة
ول ــوح ــات ال ــدوائ ــر ال ـت ــي ت ـعــد ض ــروري ــة
لقنابل "بــافــواي" الذكية التي تصنعها
هذه الشركة.
ج ــاء ذلـ ــك ،بـعــد تـقــريــر لـمـحـطــة CNN
األميركية جاء فيه أن السعودية وصلت
الــى مرحلة متقدمة فــي تطوير برنامج
سري للصواريخ البالستية بالتعاون مع
الصين .وزعمت  CNNأن اإلدارة األميركية
حـصـلــت عـلــى مـعـلــومــات اسـتـخـبــاراتـيــة

•

سلة أخبار

وثق مقطع فيديو نشرته
البحرية األميركية "لحظة
الرعب" التي أثارتها
سفينة حربية أميركية
ومدمرة روسية ،فيما
يواصل الجيشان األميركي
والروسي تبادل االتهامات
بارتكاب أفعال غير آمنة.
ويظهر الفيديو اقتراب
السفينة األميركية
ونظيرتها الروسية من
بعضهما بأقل من  50مترا
في بحر شرق الصين ،األمر
الذي عرض السفينتين
وطاقمهما للخطر ،ولتجنب
التصادم أجبرت السفينتان
على تنفيذ مناورات وعكس
حركتهما".

قنابل ذكية للسعودية ومهلة لتركيا
ذك ــرت صحيفة "نـيــويــورك تــايـمــز" أن
الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب سمح
للسعودية بالحصول على تكنولوجيا
عسكرية متقدمة تتيح لها التعاون مع
شركات السالح الكبرى إلنتاج أجزاء من
قنابل وأسلحة دقيقة التوجيه.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ب ـمــوجــب
صالحيات حالة الطوارئ التي اعلنتها
إدارة تــرامــب الشهر الـمــاضــي وسمحت
ب ـم ــوج ـب ـه ــا ب ـب ـي ــع أس ـل ـح ــة ل ـل ـس ـعــوديــة
مـ ــن دون م ــوافـ ـق ــة الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،سـمــح
لشركة "رايثيون" ،إحــدى أكبر الشركات

دوليات

القاهرة  -حسن حافظ

ت ـ ــواص ـ ــل ق ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ال ـم ـص ــري ــة
حمالتها لمطاردة اإلرهابيين في سيناء،
إذ أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة أم ــس مـقـتــل 4
إرهابيين خالل مداهمة لبؤرة في منطقة
أبوعيطة بالعريش بمحافظة شمال سيناء،
ليرتفع بذلك عدد قتلى اإلرهابيين إلى 26
منذ تنفيذ الهجوم الغادر على كمين البطل
 14أول أيام عيد الفطر األربعاء الماضي.
وقالت الداخلية إن مداهمة البؤرة أمس
يأتي في إطار مالحقة وتتبع اإلرهابيين
المتورطين في مهاجمة كمين العريش.
ووقع هجوم إرهابي ضخم على كمين
"البطل  "14فــي أول أيــام عيد الفطر ،مما
أسـ ـف ــر ع ــن م ـق ـتــل ض ــاب ــط وأمـ ـي ــن شــرطــة

و 6م ـج ـنــديــن ،ف ـضــا ع ــن ت ـص ـف ـيــة  5مــن
اإلرهابيين المهاجمين ،في حادث أصاب
المصريين بالحزن ،وبدد بهجة العيد في
قلوبهم ،وهــو الهجوم الــذي تبناه "واليــة
سيناء" الفرع المصري لتنظيم داعش.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أع ـل ـنــت آالف األس ــر
الـمـصــريــة حــالــة االسـتـنـفــار الـقـصــوى مع
ان ـطــاق امـتـحــانــات الـ ــدور األول لـشـهــادة
ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة أم ــس ،إذ أدى م ــا يــزيــد
على  669ألف طالب وطالبة امتحان اللغة
العربية ،بمشاركة نحو  156ألف موظف،
لإلشراف على عملية المراقبة.
وتعتبر امتحانات الثانوية العامة ،التي
تنتهي في  3يوليو المقبل" ،بعبع" األسرة
ال ـم ـصــريــة ،لـكـنـهــا تـمـثــل تـحــديــا م ــن نــوع
آخر لوزارة التربية والتعليم ،التي تكافح

ّ
السودان :اعتقال معارضين يشوش على وساطة آبي

عمليات الغش وتسريب االمتحانات في
األعوام القليلة الماضية.
وأعلنت ال ــوزارة ،فــي بيان أمــس األول،
بـعــض اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة لـمــواجـهــة
ع ـم ـل ـيــات الـ ـغ ــش ،إذ ح ـ ــذرت الـ ـط ــاب مــن
خطورة حيازة الهاتف المحمول "حتى ولو
كــان مغلقا ،أو أي أجهزة تكنولوجية من
شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة
عليه".
وشكلت الــوزارة فريقا لمكافحة الغش
اإللـكـتــرونــي لــرصــد الـمــواقــع والصفحات
اإللكترونية التي تستعد لإلخالل بأعمال
االمتحان ،فيما قال نائب رئيس امتحانات
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة خ ــال ــد ع ـب ــدال ـح ـك ــم إن
نـمــوذج امـتـحــان اللغة العربية الـمـتــداول
عبر صفحات التواصل االجتماعي أمس،

تحت عنوان "تسريب امتحان اللغة العربية
للثانوية الـعــامــة" ال عــاقــة لــه باالمتحان
الذي يؤديه الطالب.
وبـيـنـمــا عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن حكومة
مصطفى مدبولي ستعلن زيادة في أسعار
الوقود الخميس المقبل ،كجزء من االتفاق
مع صندوق النقد الدولي ،يناقش البرلمان
في جلسته العامة اليوم تقرير لجنة القوى
الـعــامــة بالمجلس بـشــأن م ـشــروع قــانــون
مقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة
 %15اعتبارا من أول يوليو المقبل.
عـلــى صـعـيــد مـلـفــات ال ـق ــارة اإلفــريـقـيــة
المتشابكة ،وصل الرئيس اإلريتري أسياس
أفورقي إلى القاهرة صباح أمس ،في زيارة
هي األولى له منذ إقرار السالم مع إثيوبيا
في سبتمبر الماضي.

اعترف وزير البيئة والزراعة
البريطاني مايكل غوف ،أحد
المرشحين لخالفة رئيسة
وزراء بريطانيا تيريزا ماي
على زعامة حزب المحافظين
الحاكم ،إنه تعاطى الكوكايين
ً
قبل  20عاما ويشعر "بأسف
شديد" لتعاطيه في تجمعات
اجتماعية عندما كان
ً
ً
صحافيا شابا .وتنحت ماي
ً
رسميا ،أمس األول ،وسيغلق
باب الترشح لخالفتها في
 10دوانينغ ستريت ،الساعة
ً
 16:00بتوقيت غرينتش غدا.
ً
وقدم  11مرشحا معظمهم
كانوا وزراء في حكومة
ماي ترشحهم أبرزهم وزير
الخارجية السابق بوريس
جونسون.
(لندن ـ ـ وكاالت)

خان ينتظر رد مودي
للتفاوض حول كشمير

أبدى رئيس وزراء باكستان
عمران خان ،في رسالة
لنظيره الهندي ناريندرا
مودي ،استعداده لبدء
مفاوضات حول مسألة
السيادة على منطقة كشمير
المتنازع عليها.
وذكرت قناة GEO TV
الباكستانية أن خان أعرب
في رسالة هنأ فيها مودي
على توليه منصبه لوالية
ثانية ،عن استعداده
للتعاون وتصميمه على
"حل جميع المشكالت
المتراكمة" بين البلدين.
لكن القناة التلفزيونية لفتت
إلى أن الهند لم تستجب
رسميا لهذا االقتراح ،ولم
تقم حتى بالرد عليه.

َّ
«العسكري» تحفظ عن اقتراح إثيوبيا تشكيل مجلس سيادي بغلبة طفيفة للمدنيين
في خطوة تزيد التعقيدات في السودان
ً
ً
الذي دخل نفقا مجهوال بعد إقدام المجلس
ال ـع ـس ـك ــري ال ـح ــاك ــم ع ـل ــى ف ــض اع ـت ـصــام
الـمـعــارضــة أم ــام الـقـيــادة الـعــامــة للجيش
بــالـعــاصـمــة األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،اعتقلت
قوات األمن ثالثة من قادة "الحركة الشعبية
لتحرير السودان ـ ـ شمال" المنضوية في
تحالف "قوى إعالن الحرية والتغيير".
والـتـقــى رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي آبــي
ّ
استمرت
أحمد خالل زيارته للخرطوم التي
ساعات ،في محاولة للتوسط بين طرفي
ال ـن ــزاع أم ــس األول ،عـلــى ال ـتــوالــي رئيس
"المجلس العسكري" عبدالفتاح البرهان
ً
ووف ــدا يمثل الـمـعــارضــة ،ضـ ّـم القياديين
ف ــي "ال ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة" م ـح ـمــد عصمت
وإسماعيل جالب.
واعتقل عصمت مباشرة بعد لقاء آبي
فــي الـسـفــارة اإلثيوبية بالخرطوم بينما
اعتقل جالب من منزله فجر أمس.
كما أوضح مصدر من "الحركة الشعبية"
أن مـبــارك اردول ،الـنــاطــق بــاســم الـحــركــة،
الـفــرع الشمالي مــن حــركــة تـمــرد جنوبية
ً
سابقة ،أيضا اقتيد إلى جهة غير معلومة.
ووص ــف الـقـيــادي بتحالف المعارضة

خــالــد ع ـمــر م ــا ج ــرى بــأنــه "خ ـط ــوة تمثل
ً
ً
رفضا فعليا من المجلس العسكري لجهود
الوساطة اإلثيوبية".
وكــانــت ق ــوات األم ــن "أوق ـف ــت" األرب ـعــاء
الماضي ،نائب رئيس "الحركة الشعبية"
من منزله في الخرطوم ياسر عرمان الذي
كــان قد عــاد إلــى العاصمة السودانية من
منفاه أواخر الشهر الفائت .ودان االتحاد
األوروبـ ـ ــي والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة تــوقـيــف
عرمان.
وخــال ســاعــات قليلة اقتصرت عليها
زي ــارت ــه ل ـل ـخــرطــوم ،نـجــح رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلثـ ـي ــوب ــي ،ف ــي اس ـت ـص ــدار م ــواق ــف أكـثــر
ليونة من "المجلس العسكري" و"الحرية
والتغيير".
وقــال آبــي أحـمــد إن محادثاته اتسمت
بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة
ً
وخ ـطــورة الـظــرف الــراهــن ،داع ـيــا الجيش
والقوى األمنية واألحزاب إلى االبتعاد عن
تبادل االتهامات خالل الفترة المقبلة ،من
أجل بناء الثقة.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـس ــودان ـي ـي ــن م ـطــال ـبــون
باتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم باستقالل
تام عن أي طرف أجنبيّ ،
معوال على قيام

الجيش بدور فعال وإيحابي في المرحلة
االنتقالية.
ك ـمــا ع ــرض آب ــي أح ـم ــد ع ـلــى الـطــرفـيــن
ال ـســودان ـي ـيــن تـفــاصـيــل مـ ـب ــادرة إفــريـقـيــة
الق ــت اسـتـجــابــة م ـشــروطــة م ــن الـطــرفـيــن،
حيث ا قـتــرح مــن ضمنها تشكيل مجلس
ً
س ـيــادي مــن  15شـخـصــا ،تـكــون األغلبية
فيه للمدنيين أي  8مدنيين و 7عسكريين.
وتـ ـحـ ـف ــظ ال ـم ـج ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ع ـلــى
ال ـم ـق ـتــرح ،لـكـنــه أبـ ــدى اس ـت ـع ــداده ال ــدائ ــم
لـلـتـفــاوض ،أمــا "ق ــوى الـحــريــة والتغيير"،
فـعـ ّـبــرت عــن قبولها الــوســاطــة اإلثيوبية،
لكن بشروط.
وتـتـلـخــص ه ــذه ال ـش ــروط ب ـض ــرورة أن
يعترف المجلس العسكري بالمسؤولية
عن فض االعتصام ،إلى جانب إطالق جميع
ً
المعتقلين السياسيين فورا.
ك ـم ــا ي ـط ــال ــب الـ ـمـ ـع ــارض ــون الـمـجـلــس
العسكري بإتاحة الحريات العامة وحرية
الـ ـصـ ـح ــاف ــة ورفـ ـ ـ ــع الـ ـحـ ـظ ــر عـ ــن خ ــدم ــات
اإلنترنت.
وبـيـنـمــا عـ ــادت حــركــة ال ـس ـيــر ب ـصــورة
جــزئـيــة فــي شـ ــوارع ال ـخــرطــوم ،أم ــس ،مع
انتشار كبير لقوات الدعم السريع خاصة

رئيس الوزراء اإلثيوبي لدى وصوله إلى الخرطوم أمس األول (رويترز)
على الجسور والـمــواقــع الحيوية ،أعطى
المتظاهرون والسلطات العسكرية حصيلة
قتلى متباينة بشكل كبير ّ
جراء عملية فض
االعتصام في الخرطوم.
فبينما أفادت "لجنة األطباء المركزية"
ً
الـمـقـ ّـربــة مــن المحتجين أن  113شخصا
قـتـلــوا بينهم  40تــم ا ن ـت ـشــال جثثهم من
النيل ،ذكــرت وزارة الصحة أن الحصيلة
ً
بلغت  61قتيال في أنحاء البالد 52 ،منهم
قتلوا بالرصاص الحي في الخرطوم.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

قرقاش ينفي وجوده في الخرطوم
نفى وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية
أنـ ـ ــور ق ــرق ــاش أنـ ـب ــاء ت ـح ــدث ــت ع ــن وج ـ ـ ــوده فــي
العاصمة السودانية الخرطوم ،مؤكدا أنه يشارك
حاليا في منتدى براتسالفا في سلوفاكيا.
وكان قرقاش علق على سقوط قتلى خالل وبعد
فض اعتصام "القيادة العامة" قائال" :نشعر بقلق

إزاء المذبحة التي شهدناها .ندعم الدعوات إلجراء
تحقيق مناسب".
وأض ـ ــاف" :نـعـتـقــد أن الـ ـس ــودان لــديــه قـضــايــا
معقدة .نقر بأنه بعد حكم البشير ،الذي استمر
 30عاما ،لن تكون لديكم معارضة موحدة ،الحوار
هو السبيل الوحيد للمضي قدما".
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الصدر يقاطع صالة الجمعة وواشنطن قلقة من إقالة الجبوري
أعلن حساب صالح محمد العراقي ،الذي يعتقد على
نطاق واسع أن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر
يكتب فيه باسم مستعار ،أن الصدر قرر عدم حضور
صالة الجمعة مع اتباعه.
وكتب صالح العراقي ،في «فيسبوك»« ،بسبب بعض
األف ـع ــال الــامـســؤولــة الـتــي يـظــن الـبـعــض انـهــا مثال
الـحــب والـعـشــق ،والـتــي قــام بها البعض فــي مسجد
الكوفة واثناء وجود الصدر بيننا أو بعد ذهابه ،مثل
التبرك وتقبيل المنبر بصورة مفرطة ،قد تسبب اتالفه
بــل تسبب بنقل صــورة غير حضارية وغير صحية
وبسبب كثرة السلفيات (صور السيلفي) والتصوير

حبيب

مدير اإلنتاج:

أث ـن ــاء الـخـطـبــة وت ــرك الـخـطـيــب وال ـن ـظــر ال ــى الـصــدر
وتصويره بدون رضاه ،والحضور للصالة من أجله
ال من أجلها ،قرر سماحته عدم حضور صالة الجمعة
معكم بعد اآلن».
وأض ــاف أن «ال ـصــدر سـيـحــاول الـسـفــر أث ـنــاء وقــت
صالة الجمعة لكي ال يترك فرضا واجبا ،او يعتبر إن
حضوره يسبب ضررا واشكاال شرعيا على الحضور».
فــي سياق آخــر ،كشف مصدر سياسي ،أمــس ،عن
قـلــق ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة فــي ب ـغــداد مــن إحــالــة قائد
عمليات نينوى الـلــواء نجم الـجـبــوري إلــى التقاعد.
ونقلت وسائل إعالم عراقية محلية عن المصدر قوله

التصحيح:

إنــه «جــرت خــال األيــام الماضية اتـصــاالت بين قادة
حـكــومـيـيــن وزع ـم ــاء سـيــاسـيـيــن ك ــان طــرفـهــا الـثــانــي
السفارة األميركية في بـغــداد» ،وأضــاف أن «السفارة
االميركية أبــدت اعتراضها غير المباشر على إحالة
الجبوري إلى التقاعد».
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت إحالة الجبوري
إلى التقاعد خالل الشهر الحالي ،وتعيين اللواء الركن
نومان عبدالزوبعي بــدال منه ،وكــان الجبوري غادر
العراق عــام  2009ليعمل في جامعة الدفاع الوطني
في واشنطن حتى  ،2014ثم عاد إلى العراق عام ،2015
وعين قائدا لعمليات نينوى.

رئيس قسم الصفحة:

رئيس قسم الديسك:

فريدمان :يحق إلسرائيل ضم جزء من الضفة
قــال السفير األمـيــركــي لــدى إســرائـيــل ديفيد
فريدمان ،في مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك
تايمز» ،أمس ،إن إسرائيل لديها «في ظل ظروف
معينة الحق» في ضم «جزء» من أراضي الضفة
الغربية المحتلة «ليس كلها» ،في تصريح يرجح
أن تـعـمــق الــرفــض الفلسطيني لـخـطــة الـســام
األميركية المنتظرة.
وفــريــدمــان عنصر أســاســي فــي الفريق الــذي
وضع خطة السالم المعروفة بـ «صفقة القرن»،
والــذي يقوده صهر الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنير.

سكرتير التحرير:

وق ـب ــل أي ـ ــام اث ـ ــار كــوش ـن ـيــر جـ ــدال ب ـقــولــه إن
الفلسطينيين غير مؤهلين لحكم أنفسهم.
ولم يتم بعد تحديد موعد مؤكد للكشف عن
خطة إدارة تــرامــب ،رغــم أنــه سيتم عقد مؤتمر
في البحرين في وقت الحق هذا الشهر لعرض
جوانبها االقتصادية .وأعلن سابقا أنه سيتم
إعالن تفاصيل الخطة بعد نهاية شهر رمضان
وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ،لكن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في
تشكيل حكومة ائتالفية ،ما أوصل الى انتخابات
مبكرة غير مضمونة النتائج في سبتمبر.

مدير اإلنتاج:
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رياضة

ً
أزرق الناشئين يواصل تدريباته في تركيا استعدادا لـ «غرب آسيا»
المعسكر يستمر حتى  ٢٧الجاري
حازم ماهر

استهل منتخبنا الوطني
للناشئين لكرة القدم تدريباته،
بمدينة
أمس ،في معسكره ً
أزميت التركية ،استعدادا
لخوض منافسات بطولة غرب
آسيا ،التي تقام في األردن
خالل الفترة من  1إلى 12
يوليو المقبل.

ي ــوا ص ــل منتخبنا ا لــو طـنــي
لـلـنــاشـئـيــن ل ـك ــرة الـ ـق ــدم تحت
 16سـنــة تــدريـبــاتــه فــي مدينة
أزمـ ـي ــت ال ـت ــرك ـي ــة ،ح ـي ــث يـقـيــم
الفريق معسكرا هناك يستمر
ح ـ ـتـ ــى  27ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،والـ ـ ـ ــذي
يأتي في المرحلة األخيرة من
االستعدادات لخوض منافسات
بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة غـ ـ ـ ـ ــرب آسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ال ـ ـتـ ــي
يستضيفها األردن خالل الفترة
من  1إلى  12يوليو المقبل.
وكـ ـ ـ ــان وف ـ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب قــد
غــادر البالد إلــى مدينة أزميت
ظ ـه ــر أم ـ ــس األول ،ح ـي ــث ك ــان
فــي وداع الــوفــد ال ــذي يترأسه
مدير الفريق محمد الحريص،
ع ـضــو مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد
خالد الشمري ،الــذي أعــرب عن
أمـنـيـتــه ب ــأن يـحـقــق المعسكر
األهداف المرجوة منه ،والظهور
ب ـم ـس ـتــوى م ـش ــرف ف ــي بـطــولــة
غرب آسيا.
ودشــن المنتخب تدريباته،
أم ــس ،عـلــى فـتــرتـيــن صباحية
وم ـســائ ـيــة ،حـيــث رك ــز الـجـهــاز
الفني بقيادة المدرب إبراهيم
ع ـب ـيــد ف ــي ال ـف ـت ــرة الـصـبــاحـيــة
عـلــى ال ـتــدري ـبــات ال ـبــدن ـيــة ،من

الهمامي يعود للكويت
من بوابة الفحيحيل
●

أحمد حامد

أتـ ـ ــم ن ـ ـ ــادي ال ـف ـح ـي ـح ـيــل
ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــده مـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب
التونسي شــادي الهمامي
ل ـتــدع ـيــم صـ ـف ــوف ال ـفــريــق
األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بــأولــى
صفقات الموسم الجديد.
وكان الهمامي ( 33عاما)
العب الصفاقسي التونسي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق تـ ــألـ ــق ب ـق ـم ـيــص
نادي الكويت لعدة مواسم،
وحصد مع األبيض العديد
مـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت ال ـ ـقـ ــاريـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،لـ ـ ـي ـ ــواص ـ ــل
مسيرته بعد ذلك في اتجاه
الدوري اإلماراتي.
و مـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـتــم
اإل عــان رسميا عن صفقة
الـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــام ـ ــي ،إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
اإلع ــان وب ـصــورة رسمية
ع ــن ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ـم ــدرب
ظاهر العدواني.
وتبذل إدارة الفحيحيل

ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــودا مـ ـ ـض ـ ــاعـ ـ ـف ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ،م ــن
أج ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـسـ ـ ــم م ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ــن
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات ،لـ ـل ــدخ ــول فــي
منافسات الموسم الجديد
ب ــالـ ـج ــاه ــزي ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة
لتحقيق حلم ا ل ـعــودة إلى
الدوري الممتاز.
و كــان الفحيحيل صرف
ال ـن ـظــر ع ــن ت ـجــديــد ع ـقــود
ال ـغــانــي غ ـيــرشــون كــوفــي،
واألردن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
الزواهرة ومنذر بوعمارة،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـغـ ـ ــربـ ـ ــي ب ــوشـ ـعـ ـي ــب
الـ ـسـ ـفـ ـي ــان ــي ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
العب أفريقيا الوسطى أود
داغولو.

أجل الوصول إلى معدل اللياقة
البدنية المأمول ،في حين ركز
ف ــي الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـس ــائ ــي عـلــى
النواحي الفنية والبدنية معا.
وعـ ـق ــد ع ـب ـيــد اج ـت ـم ــاع ــا مــع
الــاعـبـيــن عـقــب انـتـهــاء تــدريــب
الـفـتــرة الصباحية ،أكــد خالله
أه ـم ـي ــة ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـت ــدري ـب ــي،
ال ـ ــذي ي ـعــد آخـ ــر ال ـح ـل ـقــات في
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ل ـب ـط ــول ــة غ ــرب
آسيا ،والذي سيساهم بقوة في
تجهيزهم للتصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا.
وشدد عبيد خالل االجتماع
على أن األولوية في المشاركة
فــي بطولة غــرب آسيا ستكون
لـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادريـ ـ ـ ــن ع ـل ــى
اسـتـيـعــاب فـكــر ال ـج ـهــاز الفني
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ،وب ـ ـ ــذل م ـج ـه ــودات
م ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات
وال ـم ـنــاف ـســة ب ـق ــوة ع ـلــى حجز
أماكنهم في التشكيل األساسي
للبطولة.
ي ــذك ــر أن ع ـب ـيــد اخـ ـت ــار فــي
الـقــائـمــة األول ـي ــة  36الع ـبــا ،تم
تقليصهم إلى  28للمشاركة في
المعسكر التركي ،والذين سيتم
تجديدهم مـجــددا بعد انتهاء

العبو األزرق في تدريب سابق قبل المغادرة
المعسكر إلــى  23العـبــا سيتم
قيدهم في قائمة المنتخب.
من جانبه ،أكد مدير الفريق
محمد الحريص ،في االجتماع

ذاته ،أن المسؤولية على كاهل
الالعبين مضاعفة ،لكن الثقة
بهم بال حدود ،خصوصا أنهم
يــدركــون تماما الـشــرف الكبير

الذي سينالونه بارتداء شعار
األزرق.
وطالب الحريص الالعبين،
بـضــرورة االلـتــزام بالتعليمات

تدريبات األبيض تنطلق بداية يوليو
والمعسكر بين تركيا وسويسرا
استقرت األمور في القلعلة البيضاء مع المدرب
السوري حسام السيد على أن يتم إعالن الصفقة
ً
رسميا خالل األيام القليلة المقبلة ،وذلك بعد
االتـفــاق على كــل األم ــور السيما فيما يخص
تشكيل الجهاز الفني.
ومــن المقرر أن يتم إع ــان تشكيل الجهاز
الفني كامال ،على أن يضم الـمــدرب التونسي
كريم بوزعبة كمدرب مساعد ،ومواطنه خليل
الجبالي للياقة البدنية ،والمدرب محمد عبدالله
كمستشار فني.
وكشفت مصادر في الكويت،
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،أن جـهــاز الـكــرة
في الكويت يسابق الزمن في
الــوقــت الـحــالــي لالستقرار
ع ـلــى الـمـحـتــرفـيــن ،وذل ــك
بـعــد أن تقلصت قائمة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
لتشمل فقط العاجي
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــة س ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد،
وال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي ح ـم ــزة
لحمر ،في حين ال يزال
ال ـســوري حميد ميدو
ت ـحــت الـتـقـيـيــم م ــن جــانــب
الجهاز الفني الجديد.

حسام السيد

ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة داخ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـم ـس ـت ـط ـي ــل
األخضر ،والتعليمات اإلداريــة
خ ــارج ــه ،مــؤكــدا أن ـهــم سيكون
عـلــى ق ــدر الـمـســؤولـيــة الملقاة

ع ـل ــى ع ــات ـق ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا أن
مجلس إدارة االتحاد واللجنة
الفنية يدعمان الفريق بقوة.

انطالق الموسم يحدد
موعد تدريبات برقان

وكــان األبيض تعاقد مع المغربي عصام العدوة
فــي فترة االنـتـقــاالت الشتوية الماضية ،إلــى جانب
البرازيلي لوكاس ،على حساب الغاني محمد فتاو،
والـتــونـســي صــابــر خلفية ،إال أن كليهما خ ــرج من
حسابات الموسم المقبل.
ومــن ضمن الصفقات التي باتت تلوح في األفق
في نادي الكويت صفقة لمدافع سوري يجيد في قلب
الدفاع ،ويوجد في صفوف منتخب نسور قاسيون،
إلى جانب صفقة مهاجم القادسية السابق يوسف
ناصر ،حيث يتم الترتيب لها مع إدارة كاظمة.
ومن المنتظر أن يستهل األبيض تدريباته مطلع
يوليو المقبل ،وسط رغبة من إدارة الكرة في تجهيز
الفريق لمنافسات البطولة العربية ،التي ُرشح الكويت
لها مع السالمية والعربي.
وتنتظر األبيض مواجهة في دور الـ 32بالبطولة
العربية أمام إحدى الفرق اإلماراتية في موعد أقصاه
 22أغسطس ،على أن تكون مواجهة العودة منتصف
سبتمبر.
ً
ويفاضل جهاز الكرة في الكويت حاليا ،وبالتشاور
م ــع ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ،ب ـيــن تــرك ـيــا وس ــوي ـس ــرا إلقــامــة
المعسكر اإلعدادي لألبيض للتجهيز للموسم الجديد.
يذكر أن الكويت مرشح للمشاركة في دوري أبطال
آسيا من دور المجموعات ال ضمن تصفيات الملحق
كما المواسم الماضية.

●

حازم ماهر

ي ـن ـت ـظــر ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
لـلـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
ب ـ ـ ـنـ ـ ــادي بـ ـ ــرقـ ـ ــان بـ ـقـ ـي ــادة
ال ـ ـمـ ــدرب م ــاه ــر ال ـش ـم ــري،
م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ح ـ ـ ـسـ ـ ــم ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق
الموسم الرياضي المقبل
 ،2020 -2019وذ لـ ـ ـ ــك مــن
أجل تحديد موعد انطالق
تدريبات الفريق استعدادا
ل ـخــوض مـنــافـســات دوري
فيفا للدرجة األولى.
وك ـ ــان اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة قــد
أعـ ـ ـل ـ ــن ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق الـ ـم ــوس ــم
المقبل بمنافسات بطولة
كــأس االتحاد التنشيطية
ي ـ ـ ـ ــوم  24م ـ ـ ــن أ غـ ـسـ ـط ــس
القادم ،لكن تردد أن هناك
ت ــوج ـه ــا ل ـتــأج ـيــل ان ـط ــاق
ا لـ ـم ــو س ــم مـ ــا ب ـي ــن  7و15
يوما ،ألن الموعد الحالي
الن ـ ـطـ ــاق الـ ـم ــوس ــم ي ــأت ــي
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء إج ـ ـ ــازة عـيــد

األضـ ـح ــى ال ـم ـب ــارك بــأيــام
قالئل.
م ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
يـ ـ ــوا صـ ـ ــل مـ ـجـ ـل ــس إدارة
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
جـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة وال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
مـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــري عـ ـق ــد
الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـق ــات
ا لـتــي سيتم كشف النقاب
ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا فــي
حـيــن يـتــأنــى ال ـش ـمــري في
اختيار المحترفين ،نظرا
لـ ـبـ ـحـ ـث ــه ع ـ ـ ــن مـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن
قادرين على صنع الفارق
مع المنافسين ،خصوصا
أن مجلس اإلدارة برئاسة
همالن الهمالن يعمل بقوة
على تأهل الفريق لــدوري
فيفا للدرجة الممتازة.

النصر يجدد عقد سيد ضياء ويتمسك بفواز  3أندية تطلب االنضمام إلى «السلة»

مشعل فواز

علمت "ال ـجــريــدة" أن ــه ال نـيــة عـلــى اإلط ــاق
لنادي النصر في التفريط بصانع ألعاب الفريق
األول لكرة القدم مشعل فواز ،ال سيما أنه أحد
األعمدة األساسية التي يعول عليها الفريق في
الموسم الرياضي المقبل .2020-2019
وكانت أنباء قد تواترت في الفترة الماضية
عن رغبة مسؤولي القادسية في التعاقد مع
الــاعــب ،س ــواء على سبيل اإلع ــارة أو بنظام
الشراء النهائي ،بيد أن الحاجة الماسة لجهود
الــاعــب فــي "العنابي" حالت دون تلبية هذه
الرغبة.
من جهة أخرى ،توصل مسؤولو النصر إلى
اتفاق مع المحترف البحريني سيد ضياء على
تجديد عقده لمدة عام ،بينما تم غض النظر
تماما عن تجديد عقد زميله سيد مهدي ،الذي

انتهت عالقته بالعنابي بشكل رسمي.
ويكمل ضـيــاء ال ــذي رغــب أكـثــر مــن نــاد في
ال ـت ـعــاقــد م ـع ــه ،ع ـقــد مـحـتــرفــي ال ـع ـنــابــي بعد
التعاقد مــع محترف الشباب الغيني سوما،
باإلضافة إلى محترف برازيلي آخر ،إلى جانب
استمرار عقدي االيفواري بوكو والغاني روبن.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،م ـ ــازال مـجـلــس اإلدارة
برئاسة خالد الشريدة وبالتنسيق مع رئيس
جهاز الكرة فيصل العدواني يدرس العديد من
العروض إلقامة المعسكر الخارجي للفريق،
حيث تجرى حاليا مفاضلة بين تركيا وعدد
م ــن الـ ـب ــاد األوروبـ ـ ـي ـ ــة األخ ـ ـ ــرى الس ـت ـضــافــة
المعسكر بعد استبعاد مصر بشكل مبدئي،
ع ـلــى أن ي ـتــم ح ـســم ه ــذا ال ـم ـلــف خ ــال األي ــام
القليلة المقبلة.

●

جابر الشريفي

علمت "الـجــريــدة" أن نــاديــي الفحيحيل
وخيطان بعثا كتابين الى اتحاد كرة السلة
يــرغـبــان فيهما بــاالش ـتــراك فــي مسابقات
االتحاد للموسم الرياضي الجديد.
ويرغب الناديان في االشتراك بمسابقات
تحت  13سنة ،إضافة الى المهرجانات التي
ينظمها االتحاد.
ك ـمــا ع ـل ـمــت أي ـض ــا أن ن ـ ــادي الـســالـمـيــة
سيبعث كتابا مماثال بطلب المشاركة في
مسابقات االتحاد هذا الموسم.
وك ـ ـ ــان ن ـ ـ ــادي بـ ــرقـ ــان قـ ــد س ـب ـق ـه ـمــا فــي
ه ــذه الـخـطــوة قـبــل أسـبــوعـيــن ،حـيــث طلب
المشاركة في مسابقتي السن العام وتحت
 13سنة.

وبدأ برقان فعليا في التفاوض مع عدد
م ــن الــاعـبـيــن الـمـمـيــزيــن مـحـلـيــا ،لتكوين
فريق للسن العام قبل البدء في استعداداته
للمشاركة في بطوالت الموسم المقبل.
وت ــأت ــي ط ـل ـبــات ال ـم ـشــاركــة م ــن األن ــدي ــة
بعد ق ــرار هيئة الــريــاضــة أن ال ـنــادي الــذي
ال يملك  4ألعاب جماعية لن يحصل على
ميزانية كاملة في هذه السنة المالية ،لذا
فقد سارعت هذه األندية الى االشتراك بهذه
ً
األ ل ـعــاب ،تمهيدا للحصول على ميزانية
كاملة من هيئة الرياضة.

ّ
«السلة» يشكل لجانه األسبوع الجاري

يعقد اتحاد كرة السلة اجتماعه الثاني
األسـبــوع الـجــاري ،مــن أجــل تشكيل لجانه

ً
الـعــامـلــة فــي االت ـح ــاد ،اس ـت ـعــدادا للموسم
المقبل.
وكان االتحاد قد عقد اجتماعه األول بعد
انتخابه في  15من مايو الماضي ،واكتفى
بالتعارف بين األعضاء ،حيث ّ
أجل تشكيل
اللجان لالجتماع الثاني الذي سيعقد في
األسبوع الجاري.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة المنتخبات
فـ ـ ــور ت ـش ـك ـي ـل ـهــا بـ ـ ــدء تـ ــدري ـ ـبـ ــات مـنـتـخــب
ً
الناشئين استعدادا لبطولة الخليج التي
س ـت ـق ــام ف ــي ال ـك ــوي ــت م ـن ـت ـصــف أغـسـطــس
المقبل ،حيث اتـفــق مـســؤولــو االت ـحــاد مع
نـ ــادي ال ـكــويــت ع ـلــى أن تـحـتـضــن صــالـتــه
ت ــدري ـب ــات مـنـتـخــب ال ـنــاش ـئ ـيــن اس ـت ـع ــدادا
للبطولة ،قبل أن يغادر الوفد الى معسكر
خارجي.

التضامن يستضيف تدريبات منتخب الطائرة تحت  23سنة
قال مساعد مدرب منتخب
الطائرة تحت  23سنة خالد
المطيري ،إننا نركز خالل
الفترة الحالية مع الالعبين على
الجانبين البدني لرفع معدالت
اللياقة والفني الستعادة
حساسية الكرة.

●

محمد عبدالعزيز

يــواصــل منتخبنا الــوطـنــي للكرة
الـ ـط ــائ ــرة ت ـح ــت  23س ـن ــة تــدري ـبــاتــه
ً
اع ـت ـبــارا مــن ال ـيــوم عـلــى صــالــة نــادي
ال ـت ـض ــام ــن إل ـ ــى ح ـي ــن االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
أع ـمــال صـيــانــة التكييف عـلــى صالة
نادي كاظمة ،وذلك ضمن تحضيراته
ل ـخــوض مـعـسـكــر اإلع ـ ــداد الـخــارجــي
المقرر إقامته في تركيا من  14إلى 24
ً
يونيو الجاري ،استعدادا للمشاركة
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـمــؤه ـلــة لـلـبـطــولــة
اآلسـ ـي ــوي ــة ل ـل ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة ال ـمــزمــع
إقامتها في البحرين خالل الفترة من
 27الجاري إلى  5يوليو المقبل.
وك ـ ـ ـ ــان م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا الـ ــوط ـ ـنـ ــي ب ــدأ
ت ــدريـ ـب ــات ــه ع ـل ــى الـ ـص ــال ــة ال ـت ــدري ــب
ال ـفــرع ـيــة ب ـن ــادي كــاظ ـمــة ل ـكــن تعطل
أجهزة التكييف خالل الفترة الماضية

أجبرت الجهاز الفني على ضرورة نقل
ً
التدريب إلى صالة أخــرى خصوصا
بعد تقديم موعد التدريب للسادسة
ً
مساء بدال من التاسعة والنصف.

ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ج ـ ـيـ ــدة ول ــديـ ـه ــم إصـ ـ ــرار
وعزيمة بشكل واضح على االستفادة
القصوى من الفترة التدريبية الحالية
عـلــى أم ــل حـجــز م ـكــان فــي التشكيلة
األساسية للمنتخب خالل التصفيات
اآلسيوية المقبلة.

مــن جانبه ،أكــد الـمــدرب المساعد
للمنتخب خالد المطيري ،أن الجهاز
الفني للمنتخب منح الالعبين إجازة
عيد الفطر مدة يومين فقط "الثالثاء
واألرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء" واسـ ـت ــأن ــف ال ـت ــدري ـب ــات
ً
بعدها مباشرة بشكل اعتيادي طبقا
للبرنامج الزمني الموضوع للمنتخب
خالل الفترة الحالية" ،التي نركز فيها
على الجانبين البدني لرفع معدالت
اللياقة والفني الستعادة حساسية
الكرة".
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،إن اس ـت ـج ــاب ــة

االنسجام والتجانس

المطيري :إصرار وعزيمة

وأشـ ــار الـمـطـيــري إل ــى أن توليفة
الالعبين المنضمين إ لــى المنتخب
فــي التوقيت الـحــالــي جـيــدة وتعتبر
نواه لمنتخب أول جيد لكن ينقصهم
االنـسـجــام والتجانس مــع بعضهما
في نسق واحــد ،وهــذا الشيء يحدث
بالتدريب المستمر واالحتكاك خالل
ا لـمـبــار يــات الرسمية أو التجريبية،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي ب ـق ـي ــادة
الــوطـنــي سعد يعقوب يـعــول الكثير

جانب من تدريبات منتخب الطائرة
ع ـلــى الـمـعـسـكــر ال ـت ــرك ــي وم ـب ــاري ــات
التجريبية لــر فــع ا لـمـعــدالت البدنية
والفنية كــذلــك درج ــة االنـسـجــام بين
ً
الالعبين كي يكون المنتخب جاهزا
لخوض البطولة.

وتمنى المطيري في ختام حديثه
أن يظهر "األزرق ال ـشــاب" بــالـصــورة
الـجـيــدة خــال التصفيات اآلسـيــويــة
الـمـقـبـلــة ،وأن يتمكن مــن حـجــز أحــد
الـمـقــاعــد ال ـثــاثــة الـمــؤهـلــة للبطولة

اآلسيوية في سبتمبر المقبل من بين
 6منتخبات مشاركة في التصفيات
وه ــي الـبـحــريــن الـمـضـيــف والـكــويــت
وقطر والسعودية والعراق وفلسطين.

٢٦
رياضة
ّ
البرتغال تعول على رونالدو لمواجهة الطفرة الهولندية
ةديرجلا

•
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يسدل الستار اليوم على
فعاليات النسخة األولى
لبطولة دوري أمم أوروبا
لكرة القدم بمواجهة مثيرة
بين المنتخبين البرتغالي
والهولندي في نهائي
البطولة على استاد
«الدراجاو» بمدينة
بورتو البرتغالية.

ت ـعـ ّـول الـبــرتـغــال عـلــى نجمها الـخــارق
كريستيانو رو نــا لــدو لمواجهة منتخب
هولندي بــدأ يذكر بمستوياته الجميلة
السابقة ،الـيــوم فــي بــورتــو ضمن نهائي
النسخة االولى من دوري األمم األوروبية
في كرة القدم.
غ ــاب رون ــال ــدو ( 34عــامــا) عن
االدوار االولــى من المسابقة
الـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــدة لـ ـلـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
موسمه االول مع
يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي،

دي ل ـ ـي ـ ـخـ ــت ن ـج ــم
منتخب هولندا

لكن نجم ريــال مدريد االسباني السابق
عــاد في الوقت المناسب ،وسجل ثالثية
جميلة منحت بالده الفوز على سويسرا
 1-3في نصف النهائي األربعاء.
حظيت سويسرا بفرص لحسم المباراة،
بيد ان افضل العب في العالم خمس مرات
فتك بدفاعها وسجل الهاتريك ال ــ 53في
مسيرته الرائعة.
وقال رونالدو لموقع االتحاد االوروبي
(ويفا) "هذا هو التحضير  -قانون عملي.
أشـ ـع ــر أن ـ ــي ج ـي ــد رغ ـ ــم ب ـل ــوغ ــي ال ــراب ـع ــة
والثالثين".
وتــابــع "األه ــم هــو التفكير ،كــي تشعر
بالحافز والسعادة ،ولمواصلة مشواري
كــاعــب ألن ــي أشـعــر بـقــدرتــي عـلــى تقديم
المزيد".
مشوار البرتغال الناجح بدون هدافها
ك ـ ــان م ـب ـش ــرا ب ــال ـخ ـي ــر ،ف ـظ ـه ــرت م ــواه ــب
ب ــرن ــاردو سـيـلـفــا ،وج ـ ــواو فـيـلـيـكــس (19
عاما) ،وروبين نيفين وبرونو فرنانديس،
ل ـك ــن ع ـن ــدم ــا ي ـح ـض ــر "ال ـ ـ ـ ـ ــدون" تـخـتـلــف
ال ـح ـســابــات ل ــدى ال ـبــرت ـغــال وخـصــومـهــا
في آن.
وق ـ ــال م ـ ــدرب ه ــول ـن ــدا رون ــال ــد كــومــان
"نعرف انه احيانا من المستحيل ان تدافع
ج ـي ــدا ف ــي وج ــه كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو"،
م ـض ـي ـفــا" :اع ـت ـق ــد ان اف ـض ــل م ــا يـمـكـنـنــا
ال ـق ـي ــام ب ــه ه ــو االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــالـ ـك ــرة ،الن ــه
عندما نستحوذ ال يمكنه القيام بأي شيء
هجوميا".
وتـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــت
هولندا تعويض
تـ ـ ــراج ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ــي
السنوات االخيرة
ع ـنــدمــا ع ـج ــزت عن
ال ـتــأهــل ل ـك ــأس الـعــالــم
 2018وكأس أوروبــا .2016
ورغم خسارة منتخب "الطواحين"
مباراته االفتتاحية المثيرة ضد المانيا
 3-2في تصفيات كأس أوروبا  ،2020فإن
ج ـمــاه ـيــره مـطـمـئـنــة ل ـعــودتــه قــري ـبــا الــى
المسابقات الكبرى.
وأثبت رجال المدرب كومان ان فوزهم
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على فرنسا بطلة العالم والمانيا في دور
المجموعات لم يكن على سبيل المصادفة،
كما تألق نجوم نــادي أياكس امستردام
الشبان الذين فاجأوا المتابعين ببلوغهم
نـصــف نـهــائــي دوري اب ـطــال اوروبـ ــا هــذا
الموسم بعد إقصاء ريال مدريد االسباني
حامل اللقب ويوفنتوس االيطالي.

فان دايك لمراقبة رونالدو
ولحسن حظ كومان فإنه يملك الرجل
المناسب إلبقاء رونالدو بعيدا عن شباك
مــرمــاه ،إذ يعول على فيرجيل فــان دايــك
ّ
المتوج بلقب
عمالق ليفربول االنكليزي
دوري أبطال أوروبا االسبوع الماضي.
وب ـ ـ ّـرر أغ ـلــى م ــداف ــع ف ــي ال ـعــالــم صفقة
انـتـقــالــه إل ــى ال ـ ُ
ـ"ح ـم ــر" مـقــابــل  75مليون
جنيه استرليني ( 95مليون دوالر) ،منذ
ق ــدوم ــه م ــن ســاوث ـهــام ـب ـتــون االن ـك ـل ـيــزي
قـبــل  18ش ـهــرا ،بـعــدمــا ح ـ ّـول أداؤه دفــاع
ليفربول ،وسيدير بوصلته لمنح هولندا
لقبها القاري االول منذ تتويجها بكأس
أوروبـ ــا  1988عـنــدمــا ك ــان كــومــان
م ــداف ـع ــا ف ــي الـتـشـكـيـلــة الــذهـبـيــة
لماركو فان باستن ورود خوليت
وفرانك ريكارد.
وفــي مواجهتين بين رونــالــدو
( 88هدفا في  157مباراة دولية) وفان
دايـ ـ ــك ،فـ ــاز االول ف ــي ن ـهــائــي دوري
االبطال  2018عندما ارتكب حارس
ليفربول االلماني لوريس كاريوس
خطأين فادحين وسجل الويلزي
غـ ــاريـ ــث ب ــاي ــل ه ــدف ــا رائـ ـ ـع ـ ــا ،وف ــي
الـثــانـيــة سـجــل ف ــان دايـ ــك خ ــال فــوز
ً
هولندا وديا على البرتغال  -3صفر في
مارس الماضي.
فــاخــر كــومــان بــامـتــاكــه أفـضــل ثنائي
دف ــاع ــي أوروبـ ـ ــي م ــع ن ـجــم الـبــريـمـيــرلـيــغ
فان دايك ( 27عاما) والشاب ماتياس دي
ليخت ( 19عاما) المطارد من أبرز األندية
األوروب ـ ـيـ ــة ،ف ــي حـيــن ق ــدم الع ــب الــوســط
ال ـش ــاب فــرن ـكــي دي ي ــون ــغ ،الـمـنـتـقــل إلــى
برشلونة بصفقة كبيرة ،أداء الفتا ضد

انكلترا وركض في كل االتجاهات مؤكدا
صوابية تعاقد الفريق الكتالوني.
ً
ارتكب دي ليخت خطأ فادحا في نصف
النهائي أمــام انكلترا ،لكن مدافع اياكس
ام ـس ـتــردام عـ ّـوضــه ب ـهــدف ال ـت ـعــادل ،قبل
ان يستفيد "الـبــرتـقــالــي" مــن أخطاء
"األسود الثالثة" ويحسموا المباراة
 1-3بعد التمديد.
سيحاول دي ليخت مساعدة
فـ ـ ــان داي ـ ـ ــك فـ ــي اي ـ ـقـ ــاف ق ــاط ــرة
رونالدو الباحث بدوره عن الثأر
من الالعب الشاب الذي سجل في
مــرمــى يــوفـنـتــوس وســاهــم في
إقصائه من دوري االبطال،
ض ـم ــن الـ ـمـ ـش ــوار ال ــرائ ــع
اليــاكــس والـ ــذي انتهى
بـ ـ ـش ـ ــق الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــس ام ـ ـ ــام
تــوتـنـهــام االنـكـلـيــزي
في نصف النهائي.

لكن رونالدو ،المغرم بتحقيق االلقاب،
يقف على بعد مباراة من اضافة لقب جديد
بعد التتويج مع بــاده في كــاس أوروبــا
 2016عندما خرج من النهائي مصابا ضد
فرنسا ،ويحاول الثأر لخسارة نهائي كأس
أوروبــا  2004من خالل اللعب مجددا
أمام جماهير بالده.
وقبل المباراة ،تلتقي انكلترا مع
سويسرا في مباراة تحديد المركز
ال ـث ــال ــث ،ف ــي الـمـســابـقــة ال ـجــديــدة
التي حلت جزئيا مكان المباريات
الودية في القارة العجوز.

رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ن ـج ــم
منتخب البرتغال

مباريات اليوم

فـ ــان داي ـ ــك نجم
منتخب هولندا

الوقت

المباراة

القناة

4:00

سويسرا  -إنكلترا

beINSPORTS HD1

9:45

البرتغال  -هولندا

beINSPORTS HD1

باتريسيو حارس مرمى البرتغال

مسعود أوزيل يتزوج في إسطنبول

الرئيس التركي إردوغان يلقي كلمة خالل حفل زواج أوزيل

احتفل الــاعــب الــدولــي األلماني
السابق مسعود أوزيــل أمــس األول
ب ــزواج ــه ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،بـحـضــور
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
الذي اختاره العب أرسنال اإلنكليزي
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ل ـي ـك ــون ش ــاه ــدا عـلــى
زواج ـ ــه ،مـعـبــرا بــذلــك عــن قــربــه من
الرجل المثير للجدل في ألمانيا.
والح ـ ــظ م ــراس ــل وك ــال ــة ف ــران ــس
برس وصول موكب الرئيس التركي
فــي بــدايــة الـسـهــرة إل ــى فـنــدق فخم
على شاطئ البوسفور ،احتفل فيه
صــانــع ألـعــاب أرس ـنــال بــزواجــه من
ملكة جـمــال تــركـيــا الـســابـقــة أمينة
غولشي.
وبـ ـ ـع ـ ــد ق ـ ـل ـ ـيـ ــل ،ظ ـ ـهـ ــر ال ــرئـ ـي ــس

وزوجته أمينة الى جانب العروسين
واالبتسامات على محياهما.
وكـ ـ ــان أوزي ـ ـ ــل ( 30ع ــام ــا) أع ـلــن
مؤخرا أنه طلب من الرئيس اردوغان
أن يكون شاهدا على زواجه.
وتعرض صانع ألعاب المنتخب
األلماني السابق النتقادات شديدة
بـعــد ال ـت ـقــاط ص ــورة ل ــه وه ــو يـقــدم
قميصه ال ــى اردوغـ ـ ــان ،ال ــذي يثير
جــدال في ألمانيا ،وتربطه عالقات
فـ ــاتـ ــرة مـ ــع حـ ـك ــوم ــة ال ـم ـس ـت ـش ــارة
األلمانية أنجيال ميركل منذ أكثر
من عامين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ج ـ ـ ـ ـ ــدل ح ـ ـ ـ ـ ــول األص ـ ـ ـ ـ ــول
التركية لالعب بعد مونديال 2018
فـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا ،ح ـي ــث ف ـق ــد مـنـتـخــب

"الـمــانـشــافــات" اللقب بـخــروجــه من
الـ ــدور األول ،وأغ ـل ــق أوزيـ ــل الـبــاب
نهائيا أم ــام عــودتــه الــى المنتخب
م ـت ـه ـمــا االت ـ ـحـ ــاد األلـ ـم ــان ــي لـلـعـبــة
بالعنصرية.
ويحضر اردوغان بانتظام أعراس
المشاهير ،ويحب الظهور الى جانب
الـ ـنـ ـج ــوم خ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـف ـت ــرات
االنتخابية.
وي ــأت ــي ح ـضــور اردوغ ـ ـ ــان زواج
أوزي ـ ـ ـ ــل ،الـ ـ ــذي ال ي ـم ـلــك الـجـنـسـيــة
الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ق ـ ـبـ ــل أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن م ــن
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة الـ ـمـ ـع ــادة
ف ــي إس ـط ـن ـبــول ب ـعــد إلـ ـغ ــاء نـتــائــج
ال ـت ـصــويــت األول ال ـ ــذي ف ـ ــازت فيه
المعارضة في مارس الماضي.

سواريز يقود أوروغواي للفوز على بنما
سـجــل لــويــس س ــواري ــز ،ال ـعــائــد من
إصــابــة ،هــدفــا رائ ـعــا مــن ضــربــة حــرة،
وس ــاه ــم ف ــي ف ـ ــوز األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي عـلــى
ً
بنما -3صـفــر ودي ــا ،أمــس األول ،على
ملعب "سنتيناريو"في مونتيفيديو،
في مباراتها األخيرة قبل بطولة كوبا
أمـيــركــا الـمـقــررة األس ـبــوع المقبل في
البرازيل.
وجلس مهاجم برشلونة اإلسباني،
ال ــذي خضع لجراحة فــي ركبته مايو
ً
ال ـمــاضــي ب ــدي ــا م ــع زمـيـلــه أديـنـســون
كافاني في بداية المباراة ،ودخــل في

ا لـشــوط الثاني بعدما افتتح ماكسي
غوميز التسجيل لفريقه (.)19
وبعد خمس دقائق من نزوله ،أطلق
سواريز ( 32عاما) ضربة حرة جميلة
سكنت الـمـقــص األيـمــن لـحــارس بنما
رافعا رصيده القياسي مع بــاده إلى
ً
 56هدفا ( ،)69قبل أن يضيف فيديريكو
فالفيردي ( 20عاما) ،العب وسط ريال
ً
ً
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،ه ــدف ــا رائ ـ ـعـ ــا مــن
تسديدة طائرة بعيدة (.)79
وقـ ــال س ــواري ــز ب ـعــد ال ـم ـب ــاراة" :مــن
ً
ً
الجيد أن نمنح الناس وقتا جميال .أنا

نهائي دوري األمم
األوروبية يقام
اليوم على استاد
دراغاو في بورتو

مان يونايتد يضم الويلزي جيمس
أع ـ ـلـ ــن نـ ـ ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـي ــزي ،أمــس
األول ،ت ــو ص ـل ــه إ ل ـ ــى ا ت ـف ــاق
مـبــدئــي مــع ن ــادي ســوانــزي،
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ــدم ـ ــات
العبه الدولي الشاب دانييل
جيمس صاحب ا لـ 21عاما.
وقـ ــال ال ـش ـيــاط ـيــن الـحـمــر،
عبر وسائله الرسمية" ،لقد
اجـ ـ ـت ـ ــاز دان ـ ـي ـ ـيـ ــل االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار
الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي خـ ـ ـض ـ ــع ل ــه
فـ ــي م ـج ـم ــع أون ا ل ـت ــدر ي ـب ــي
بنجاح".
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــب هـ ـ ــذا
ا ل ـمــو ســم ف ــي  33مـ ـب ــاراة مع
سـ ــوانـ ــزي س ـج ــل خ ــال ـه ــا 4
أهداف وصنع  9آخرين.
(إفي)

دانييل جيمس

إقالة المدرب الصربي لمونتينيغرو

سعيد ألنني تأكدت من الوصول بعد
الـعـمــل ال ـجــاد .أشـعــر بــأنـنــي فــي حالة
ً
جيدة بدنيا".
وت ــاب ــع ال ــاع ــب ال ـم ـت ــوج م ــع ب ــاده
بنسخة " :2011نحن بين المرشحين..
الحلم هو الفوز بالكأس".
وتستهل األوروغواي ،حاملة اللقب
 15مــرة (رق ــم قـيــاســي) والـتــي يقودها
المدرب "المايسترو" أوسكار تاباريز،
مـ ـش ــواره ــا فـ ــي "كـ ــوبـ ــا أمـ ـي ــرك ــا" ضــد
االكـ ـ ــوادور فــي بـيـلــو هــوريــزون ـتــي في
 16يونيو.

أقال اتحاد مونتينيغرو لكرة القدم مدربه الصربي
ليوبيشا تومباكوفيتش مساء أمس األول لعدم إشرافه
على فريقه في مواجهة كوسوفو ضمن تصفيات كأس
أوروبا .2020
وق ـ ـ ـ ــرر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد "ب ـ ــاالجـ ـ ـم ـ ــاع اق ـ ــال ـ ــة ل ـيــوب ـي ـشــا
تومباكوفيتش لقراره عدم االشراف على الفريق خالل
المباراة (ضد كوسوفو) مما يمثل مفاجأة غير سارة
وانتهاكا اللتزاماته المهنية".
ويشرف تومباكوفيتش على منتخب مونتينيغرو
منذ فبراير  .2016وعبر االتحاد ايضا عن "اسفه الكبير"
لغياب العبين مــن أصــول صربية :ميركو فانيتش
وفيليب ستويكوفيتش ،عــن ال ـم ـبــاراة ،مشيرا الى
تعرضهما "لضغوط".

واقيمت المباراة الجمعة في بودغوريتسا على
ارض مونتينيغرو وانتهت بالتعادل  1-1من دون
حضور المدرب والالعبين.
ورغم أن مونتينيغرو تعترف بكوسوفو المستقلة
منذ  ،2008فإن صربيا تعارض االخيرة بشدة وتحاول
عزلها على الساحة الدولية.
واشار االتحاد الى أن "أمــورا بعيدة عن الرياضة،
تفوقت على كرة القدم والرياضة".
واقيمت الـمـبــاراة داخ ــل اب ــواب مــوصــدة ،لعقوبة
منتخب مونتينيغرو من جانب االتـحــاد االوروب ــي
بسبب صيحات مشجعيه العنصرية حــال مباراة
ضد انكلترا.

ً
فوز ثالث تواليا إلسبانيا في تصفيات كأس أوروبا 2020

حققت إسبانيا فــوزهــا الثالث تواليا
عـلــى ح ـســاب مـضـيـفـتـهــا ج ــزر فـ ــارو 1-4
ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة ال ـســادســة
م ــن الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة إل ــى نـهــائـيــات
ك ــأس أوروب ـ ــا  2020ف ــي ك ــرة الـ ـق ــدم ،في
حين اكتسحت أوكرانيا ضيفتها صربيا
بخماسية بيضاء في المجموعة الثانية.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى ،افـ ـتـ ـت ــح ق ــائ ــد
الـمـنـتـخــب اإلس ـبــانــي سـيــرخـيــو رام ــوس
التسجيل من ضربة رأس إثر ركلة ركنية
( ،)5وأض ـ ــاف خـيـســوس ن ــاف ــاس الـثــانــي
بمتابعة ناجحة لكرة وصلته مــن ياغو
أسباس (.)19
وقلصت جزر فارو الفارق في غفلة من
اإلسبان ،بعد ركنية ومتابعة من أودمار
فايرو ،أكملها كاليمنت أولسن بيسراه،
وهي طائرة في الزاوية اليسرى البعيدة
عــن ال ـح ــارس اإلس ـبــانــي كـيـبــا ( ،)30لكن
ســرعــان مــا أعــادتـهــا إسبانيا الــى سابق
ع ـه ــده ب ـه ــدي ــة وه ـ ــدف ث ــال ــث م ــن تـيـتــور
جيستسون بتسجيله خطأ في مرماه (.)33

وفــي الـشــوط الـثــانــي ،أض ــاف خوسيه
غايا الرابع من انفراد إثر كرة من ماركو
أسنسيو رفعها من فوق حارس جزر فارو
ساقطة في شباكه (.)71
ّ
وف ــي الـمـجـمــوعــة ذات ـه ــا ،تـغــلـبــت على
ضيفتها مالطا  -3صفر ،في حين فرطت
الـنــرويــج بـفــوز كــانــت أق ــرب الـيــه ،لتخرج
بتعادل مخيب مع ضيفتها رومانيا ،بعد
أن تقدمت بهدفين نظيفين.
ورفعت السويد رصيدها الــى  7نقاط
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي م ـقــابــل  4لــرومــان ـيــا
واثنتين فقط للنرويج.
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ،حــاف ـظــت
إي ــرل ـن ــدا ع ـلــى الـ ـ ـص ـ ــدارة ،ب ـت ـعــادل ـهــا مــع
مضيفتها الدنمارك بهدف لشاين دافي
( )85مقابل هــدف لبيار إمـيــل هويبيرغ
(.)76
وص ــار رصـيــد إيــرلـنــدا  7نـقــاط مقابل
ن ـق ـط ـت ـيــن لـ ـل ــدنـ ـم ــارك ،فـ ــي ح ـي ــن حـقـقــت
جورجيا فوزها األول على حساب جبل
طارق بثالثية نظيفة.

وحققت بولندا األهم في المجموعة
ال ـس ــاب ـع ــة بـ ـف ــوزه ــا ع ـل ــى مـضـيـفـتـهــا
م ـق ــدون ـي ــا بـ ـه ــدف ي ـت ـيــم ل ـكــري ـس ـتــوف
بيونتيك ( ،)47هو الثالث تواليا أيضا.

تشيكيا تهزم بلغاريا
وفـ ـ ـ ـ ــازت ت ـش ـي ـك ـي ــا عـ ـل ــى ض ـي ـف ـت ـهــا
بـلـغــاريــا  1-2ف ــي الـمـجـمــوعــة األولـ ــى،
وه ــو ال ـف ــوز األول لـهــا بـعــد سقوطها
صفر 5-أمام إنكلترا المتصدر بـ 6نقاط
من فوزين.
ّ
وقلبت تشيكيا تخلفها بهدف بعد 3
دقائق من صافرة البداية الى فوز ثمين
بفضل العبها الشاب باتريك شيك.
وافتتح المنتخب البلغاري التسجيل
ب ــاك ــرا ب ــرأس ـي ــة م ــن ص ــاح ــب األصـ ــول
التركية عيسى إسماعيل في مباراته
الــدولـيــة األول ــى ،بعد تمريرة عرضية
من إفلين بوبوف.
وعادلت تشيكيا بفضل شيك الذي

سواريز

استفاد من دربكة داخل منطقة الجزاء
ال ـب ـل ـغ ــاري ــة ومـ ــن م ـج ـه ــود م ــن زمـيـلــه
جاكوب جانكتو ،ليسدد كرة مرت بين
قــدمــي ال ـحــارس نـيـكــوالي ميخايلوف
( .)19قبل أن يضيف في الشوط الثاني
الهدف الثاني لفريقه والشخصي له،
بعدما خدع بلعبة بكعب قدمه المدافع
فاسيل بوزيكوف ،وسدد كرة في وسط
المرمى عجز الحارس عن صدها (.)50
ورفع منتخب تشيكيا رصيده الى 3
نقاط من مباراتين ،بعدما خسر مباراته
األولى أمام انكلترا بخماسية نظيفة.

أوكرانيا تسحق صربيا
في المجموعة الثانية ،أكرم منتخب
أوكرانيا وفادة ضيفه منتخب صربيا
وسحقه بخماسية نظيفة تناوب على
تسجيلها فيكتور تسيخانكوف (26
و )28و يـفـغــن كونوبليانكا ( 46و)75
ورومان يارمشوك (.)59

غايا نجم منتخب إسبانيا يسجل في مرمى جزر الفارو
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الملكي يراهن على إيدن هازارد...
الـ «غاالكتيكوس» األخير
أعلن نادي ريال مدريد ،ثالث
الدوري اإلسباني لكرة القدم،
أمس األول ،ضم المهاجم
الدولي البلجيكي إدين هازارد
من تشلسي اإلنكليزي لخمسة
مواسم حتى نهاية يونيو
.2024

ي ـف ـتــح ت ـع ــاق ــد ريـ ـ ــال م ــدري ــد
م ــع إيـ ـ ــدن هـ ـ ـ ــازارد الـ ـ ــذي أع ـلــن
عنه الـنــادي اإلسباني الجمعة
صفحة جديدة في كتاب فلسفة
ال ـ "غاالكتيكوس" الــذي أرســاه
رئيس الـ "ميرينغي" فلورنتينو
بـيــريــز مـنــذ ع ــدة س ـنــوات بضم
صفقات بمبالغ ضخمة.
ف ـف ــي كـ ــل م ـ ـشـ ــروع ري ــاض ــي
دشنه فلورنتينو مع الريال كان
ال بد أن يضرب بصفقة جديدة،
مثل ضم البرتغالي لويس فيغو
مــن بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،وهــو
األمر الذي كان ال يمكن مقارنته
بأي شيء في وقت حدوثه.
كـ ـ ــانـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه ه ـ ـ ــي ص ـف ـح ــة
البداية ،وتالها وصــول أسماء
مثل زين الدين زيدان ورونالدو
نازاريو وديفيد بيكهام ضمن
آخ ــري ــن .ب ـعــدهــا ج ـ ــاء ت حقبة
ال ـغ ــاالك ـت ـي ـك ــوس ال ـث ــان ـي ــة مــع
كريستيانو رونالدو وكاكا الذي
حرمته اإلصابات من تقديم كل
ما لديه.
وكانت اإلحباطات الكبرى في
حقبة الـ "غاالكتيكوس" الثالثة
م ــع غ ــاري ــث ب ـي ــل ،ال ـ ــذي انـتـقــل
للريال في موسم  2013و2014
والكولومبي خاميس رودريغيز
الذي وصل بعدها بموسم.
وك ــان ه ــذا الـثـنــائــي هــو آخــر

األس ـمــاء الـتــي تحمل توصيف
"نـ ـج ــم" ،وان ـت ـق ـلــت ف ــي صـفـقــات
م ــدوي ــة ل ــري ــال م ــدري ــد ،إذ غـ ّـيــر
ال ـنــادي الملكي بعدها رهــانــه،
وانتقل لألسماء الشابة ،خاصة
اإلس ـب ــان ،ف ـجــاءت أس ـمــاء مثل
م ـ ــارك ـ ــو أس ـي ـن ـس ـي ــو وإي ـس ـك ــو
أالركـ ـ ــون وآس ـي ـيــر يــارام ـي ـنــدي
وتيو إرناندث وداني ثيبايوس
وخ ـي ـســوس بــايـيـخــو وأل ـب ــارو
أدريـ ـ ـ ـ ــوزوال ،ل ـي ـك ـم ـلــوا ال ــدائ ــرة
مع أسماء كبرى على الصعيد
ال ــدول ــي ل ـهــا س ـعــر م ـع ـقــول في
ال ـس ــوق ،مـثــل لــوكــا مــودريـتــش
وت ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس وم ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــو
كــوفــاس ـي ـتــش وك ـي ـل ــور نــافــاس
وتيبو كورتوا.
لم تسر األمور بصورة سيئة
للغاية خالل حقبة فلورنتينو
الثانية مــع الـنــادي الملكي ،إذ
أنه حصد دوري األبطال  4مرات
وال ـل ـي ـغــا مــرت ـيــن وكـ ــأس الـمـلــك
مرتين وكأس السوبر اإلسباني
مرتين وكأس السوبر األوروبي
 3مـ ــرات وم ــون ــدي ــال األن ــدي ــة 4
مرات.
رغم ذلك ،بدأت بــوادر األزمة
ت ـلــوح ف ــي ال ـمــوســم الـمـنـصــرم،
ّ
وإزاء الـفــراغ الــذي خلفه رحيل
البرتغالي كريستيانو رونالدو
ت ـش ـج ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـن ـ ــادي عـلــى

اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ف ـل ـس ـف ــة الـ ـم ــاض ــي:
الـ "غاالكتيكوس" ،بالرهان على
أسـمــاء ذات سعر مرتفع ،ولها
ثقلها ووضعها.

هازارد البطل المتاح
إدي ـ ــن ه ـ ـ ــازارد كـ ــان الــوح ـيــد
المتاح في السوق ،الذي يحمل
كل هذه الصفات ،وفوق كل هذا
كــان قــد أب ــدى منذ فـتــرة رغبته
ف ــي ارت ـ ــداء الـقـمـيــص األب ـيــض،
بل وكــان حلما قديما بالنسبة
إل ــى مـ ــدرب ال ــري ــال زي ــن الــديــن
زيدان في حقبته األولى ،إال أنه
استحال تحقيقه.
اآلن ،و ن ـ ـ ـظـ ـ ــرا إ لـ ـ ـ ــى ح ــا ج ــة
تشلسي إلى بيعه وتزايد رغبة
ال ـ ــاع ـ ــب الـ ـ ـ ــذي رف ـ ـ ــض ت ـم ــدي ــد
الـتـعــاقــد ورغ ـب ـتــه ف ــي الــرحـيــل،
فقد جاء ت اللحظة وانتقل إلى
ريــال مدريد كالعب ناضج ذي
طراز عالمي.
وظ ـه ــر مـ ــدى ن ـضــج الــاعــب
ف ــي م ــون ــدي ــال روسـ ـي ــا ،2018
ح ـ ـيـ ــث قـ ـ ـ ــدم م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ــذه ــا
مــع المنتخب البلجيكي كلله
بالحصول على جــا ئــزة أفضل
العب في  3مباريات.
وستعد إسبانيا ثالث دولة
غير بلجيكا يلعب فيها هازارد،

ايدين هازارد
ال ـ ـ ــذي ت ـ ــرك ب ـ ـ ــاده وع ـ ـمـ ــره 16
عاما ،بعد أن اشتراه ليل عقب
مشاركته في بطولة محلية مع
تــوب ـيــز ،ال ـفــريــق الــوح ـيــد ال ــذي
لعب له في بلجيكا.
وقـ ـض ــى ال ــاع ــب ال ـم ــوه ــوب
خمسة أعوام في ليل الذي توج
م ـعــه بـلـقــب ال ـل ـيــغ آ ف ــي مــوســم
 2011-2010للمرة الــرابـعــة في
تاريخه واألولى منذ  57عاما.
وظل هازارد موسما آخر في
ليل بعد التتويج ،ثم انتقل إلى
تشلسي اإلنكليزي الذي دفع 36
مليون يورو لشرائه.
ووص ـ ــل ال ــاع ــب الـبـلـجـيـكــي
إل ــى ال ـ ـ "بــريـمـيـيــر ل ـيــغ" وعـمــره

 21عاما ،لكن مع سمعة جيدة
للغاية وأداء مـتـطــور ،ليصبح
أح ـ ـ ـ ـ ــد األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدة األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة
للمشروع الرياضي في النادي
تحت قيادة مالكه ،الملياردير
الروسي رومان أبراموفيتش.
وس ــاه ــم ه ـ ـ ــازارد ف ــي إطــالــة
الحقبة ا لــذ هـبـيــة لتشلسي ،إذ
وص ــل إل ــى س ـتــام ـفــورد بــريــدج
بـ ـع ــد عـ ـ ــدة أشـ ـهـ ــر مـ ــن ت ـتــويــج
تشلسي لـلـمــرة األول ــى بــدوري
األبطال.
ورغم أنه طوال  7سنوات لم
يساهم فــي إضــافــة لقب دوري
أبـطــال جديد للـ "بـلــوز" ،إال أنه
كان عنصرا فاعال وأساسيا في

تتويج تشلسي بلقب ا ل ــدوري
األوروبــي  ،2013 /2012وأيضا
في الموسم الماضي ،وبالمثل
الدوري اإلنكليزي في موسمي
 2015 /2014و 2017 /2016
وك ــأس إنـكـلـتــرا ()2018 /2017
وكأس الرابطة (.)2015 /2014

موهبه استثنائية
وي ـت ـم ـي ــز هـ ـ ـ ـ ــازارد ،ف ـ ــوق كــل
ش ــيء ،بموهبته االستثنائية
كــاعــب وس ــط هـجــومــي يمكنه
اللعب أحـيــانــا كصانع ألـعــاب،
وفي مرات أخرى كجناح وفوق
كل هذا يتمتع بحاسة تهديفية

عالية وقدرة فائقة على خلخلة
دفاع الخصوم.
و ي ــر ح ــل ا ل ــا ع ــب البلجيكي
عـ ـ ــن تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ،ب ـ ـعـ ــد أن قـ ـ ـ ّـدم
أفضل موسم لــه على الصعيد
التهديفي بتسجيل  20هدفا،
وي ـصــل إل ــى ري ــال م ــدري ــد ،آمــا
ف ــي أن ي ـح ـقــق ال ـل ـقــب ال ـ ــذي لم
يحققه مع تشيلسي ،وهو دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال ،ولـ ـك ــن ب ــال ـم ـث ــل لـكــي
يساعد الريال ربما في العودة
للتتويج بالليغا من جديد.
(إفي).

أليسون وفيرمينو يتدربان ألول مرة مع البرازيل أرسنال يؤكد رحيل ويلبيك

أليسون

تدرب حارس المرمى أليسون ،والمهاجم
روبرتو فيرمينو ألول مرة ،امس األول ،مع
منتخب الـبــرازيــل ،اسـتـعــدادا لبطولة "كوبا
أميركا" ،التي تقام على
األراض ــي البرازيلية
فــي الـفـتــرة مــن 14
ي ــون ـي ــو الـ ـج ــاري
حتى السابع من
يوليو المقبل.
وانضم أليسون
وفيرمينو الخميس
ل ـم ـع ـس ـك ــر مـنـتـخــب
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـسـ ــاو ،ب ـع ــد
تتويجهما مع فريقهما
ل ـي ـف ــرب ــول بـ ـ ـ ــدوري أب ـط ــال
أوروبا السبت الماضي بالفوز

على توتنهام بثنائية نظيفة في مدريد.
وتدرب المنتخب البرازيلي ألول مرة ،أمس
األول ،في مدينة بورتو أليغري ،حيث سيواجه
هندوراس األحد ،في آخر ودية قبل أن يستهل
مـشــواره فــي "كــوبــا أميركا" فــي  14مــن الشهر
الجاري امام بوليفيا ،في المباراة االفتتاحية
ضمن منافسات المجموعة األولى.
وأجرى الظهير فاغنر العب كورينثيانز مرانا
منفردا بسبب آالم عضلية.
وكـ ـ ـ ــان هـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــران األول الـ ـ ـ ــذي ي ـجــريــه
"الـسـيـلـيـســاو" مـنــذ رح ـيــل الـنـجــم نـيـمــار عن
المعسكر بسبب إصــابــة فــي الـكــاحــل األيـمــن
تعرض لها في ودية بالده امام قطر االربعاء
الماضي.
ومن المقرر أن ينضم ويليان العب تشلسي
إلى معسكر المنتخب البرازيلي السبت ،ليحل

محل نيمار في قائمة "السيليساو" التي تخوض
"كوبا أميركا".
وعقب المران عقد العب الوسط آرثر مؤتمرا
صحافيا أكد فيه دعمه لنيمار ،سواء لإلصابة
التي يعانيها أو التهامه باغتصاب عارضة
أزياء برازيلية في فندق بباريس في  15مايو
الماضي.
وب ـح ـس ــب آرث ـ ـ ـ ــر ،ف ـ ــإن الـ ـع ــارض ــة نــاج ـيــا
تريندادي التي تتهم نيمار باغتصابها ،تسعى
لـ"الشهرة" إال انه يعتقد أن "الكذب عمره قصير
وتم توضيح األمور" .وأكد آرثر العب برشلونة
"المهم أننا جميعا نقف بجواره".

مباراة اليوم
10:00

أنييلي يدافع عن تعديالت دوري األبطال
دافــع رئيس نــادي يوفنتوس اإليطالي
أندريا أنييلي ،بصفته رئيس رابطة األندية
األوروب ـيــة ،عــن التعديالت المقترحة على
مسابقة دوري األبطال في كرة القدم ،مؤكدا
أنها تهدف لحماية األنــديــة الصغيرة من
سطوة البطوالت الوطنية القارية.
وعقد ممثلو  156ناديا أوروبا اجتماعا
ل ـيــوم ـيــن ف ــي م ــال ـط ــا ف ــي إطـ ـ ــار الـجـمـعـيــة
العمومية لرابطة األندية ،تخلله دفاع من
أنييلي عن االقتراحات المثيرة للجدل التي
يدفع في اتجاه اعتمادها ،وإيكاله الجمعة
مهمة الحديث الى الصحافيين بداية لنائبه
فــي الــرابـطــة أكــي ريهيالهتي ممثل نــادي
هـلـسـنـكــي ال ـف ـن ـل ـنــدي ،إلب ـ ــراز دور األنــديــة
الصغيرة في المشروع الجديد المقترح.
ويتم تداول جملة اقتراحات مثيرة للجدل
بغرض اعتمادها بدءا من عام  ،2024تشمل
تعديالت جذرية على دوري األبطال السيما
في دور المجموعات من خالل توزيع الفرق
على أربع مجموعات من ثماني فرق ،بدال
من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من
أربعة فرق.
كما تشمل التعديالت اقتراحات متعلقة
ببلوغ األدوار اإلقصائية والتأهل للموسم
المقبل من المسابقة ،وإقامة مباريات في
نهاية األسبوع بدال من الثالثاء واألربعاء

أنييلي رئيس نادي يوفنتوس
فـقــط (ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي دوري األب ـطــال
راه ـنــا ،باستثناء الـمـبــاراة النهائية التي
تقام السبت) ،مما سيؤثر على الــدوريــات
المحلية.
كما تشمل االقتراحات المتداولة تأهل
ال ـفــرق الـسـتــة األول ــى فــي كــل مجموعة من
الصيغة الجديدة الى النسخة المقبلة من
المسابقة ،بدال من أن يكون ذلك مرتبطا -
كما هي الحال حاليا  -بتصنيفها في نهاية

الموسم الكروي في بالدها ،مما سيقلص
بشكل كبير أهمية البطوالت الوطنية.
وق ـ ـ ـ ــال ريـ ـهـ ـي ــاهـ ـت ــي ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه
للصحافيين إن "الــوضــع الـقــائــم حاليا ال
يصلح في أغلبية البلدان ( )...إذا واصلنا
القيام باألمور كما هي ،كرة القدم االحترافية
ف ــي دول م ـثــل ب ـ ــادي سـتـصـبــح هــامـشـيــة
وستموت تدريجيا".

البرازيل beINSPORTS -
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أك ــد ن ــادي أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،أم ــس األول ،رحيل
مهاجمه الدولي داني ويلبيك عن صفوفه مع نهاية عقده ،بعدما
كــان تأكد في وقــت سابق مغادرة زميليه الحارس التشيكي بتر
تشيك ،والمدافع السويسري ستيفان ليشتشتاينر.
ونشر ارسنال على موقعه الرسمي بيانا مقتضبا جاء فيه "نشكرهم
جميعا على مساهماتهم للنادي ،ونتمنى لهم كل النجاح في المستقبل".
وانضم ويلبيك ( 28عاما) الى نادي "المدفعجية" عام  2014قادما
من مانشستر يونايتد ،واحرز معه كأس انكلترا عامي  2015و،2017
ودرع المجتمع ( )2017بقيادة المدرب السابق الفرنسي ارسين فينغر.
والحقت لعنة اإلصابات ويلبيك ،آخرها تعرضه لكسر في الكاحل
أمام سبورتنغ لشبونة في مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ"
في  8نوفمبر الماضي ،وقد فوت ارسنال فرصة الفوز باللقب القاري
بخسارته في المباراة النهائية امام مواطنه تشلسي .1-4
ولم يفصح أرسنال عن الوجهة المستقبلية لمهاجمه ،علما بأن
ويلبيك كرم من رئيس النادي تشيبس كيزويك على هامش المباراة
األخيرة ألرسنال على ملعب "اإلمارات ستاديوم" أمام برايتون في
الدوري الممتاز.

ويلبيك

لينارد يضع رابتورز على بعد فوز من اللقب
وضع النجم كواهي لينارد فريقه تورونتو
رابتورز على بعد فوز من إحراز لقبه األول في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،بفوزه
عـلــى مضيفه غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز حامل
الـلـقــب  ،92-105أم ــس األول وت ـقــدمــه  1-3في
سلسلة الدور النهائي.
وكعادته في األدوار اإلقصائية ،قدم لينارد
( 27عاما) أداء رائعا وحمل فريقه ،خصوصا
في الربع الثالث ،ليسجل  36نقطة و 12متابعة،
ويقترب من إحــراز لقبه الثاني بعد األول مع
سان أنتونو سبيرز في  ،2014عندما كان أفضل
العب في الدور النهائي.
وفي وقت كانت النتيجة متقاربة ،أخذ لينارد
األم ــور على عاتقه مــن نجمي غــولــدن ستايت
ستيفن ك ــوري ،وك ــاي طــومـســون الـعــائــد من
إصابة ،فسجل  17نقطة في هذا الربع وحده،
وأمطر تورونتو سلة خصمه بـ 37نقطة مقابل
 21للمضيف.
وستكون الفرصة سانحة لتورونتو ،الذي
تأسس قبل  24سنة فقط ،كي ينهي السلسلة
على أرضه االثنين ،عندما يستضيف المباراة
ال ـخــام ـســة ف ــي سـلـسـلــة م ــن أص ــل  7م ـبــاريــات
محتملة.
ويتعين على ووريرز الفوز في ثالث مباريات
متتالية ،اثنتان منها خارج ملعبه ،إلحراز لقبه
الثالث تواليا ،والرابع في آخر خمس سنوات.

مــرة واحــدة في  34مناسبة ،نجح فريق
في قلب تخلفه  3-1ليحرز اللقب ،عندما قاد
ليبرون جيمس فريقه كليفالند كافالييرز
إلى الفوز على غولدن ستايت بالذات .3-4
وعندما حاول العبو ووريرز إيقاف
ل ـي ـن ــارد ،سـهـلــت ال ـم ـه ـمــة أم ــام
العــب االرتـكــاز ايباكا الذي
سجل  20نقطة بعد نزوله
بديال.
وه ـ ـ ــذه أول م ـ ــرة مـنــذ
 2014يـنـجــح ف ــر ي ــق في
اسـقــاط غــولــدن ستايت
م ــرتـ ـي ــن تـ ــوال ـ ـيـ ــا ع ـلــى
ملعبه "أوراك ــل أرينا"
ف ــي أوكـ ــانـ ــد ضـمــن
الـ"بالي اوف" .وقد
ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـ ــه فــي
هذا الملعب الذي
افتتح هام ،1966
ألنـ ـ ــه سـيـنـتـقــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ــى
ملعبه الحديث
فـ ـ ــي ق ـ ـلـ ــب سـ ــان
فرانسيكو.

لينارد
نجم
رابتورز

ميسي يسجل ثنائية ويقود األرجنتين للفوز على نيكاراغوا

أغويرو وميسي نجما المنتخب األرجنتيني بعد الفوز على نيكاراغوا

سـجــل الـنـجــم ليونيل ميسي هــدفـيــن قبل
أن يــريـحــه م ــدرب ــه ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،وق ــاد
األرجنتين الى فوز ودي كبير على نيكاراغوا
ال ـم ـتــواض ـعــة  ،1-5الـجـمـعــة ف ــي سـ ــان خ ــوان
اسـتـعــدادا لبطولة كــوبــا امـيــركــا الـمـقــررة في
البرازيل االسبوع المقبل.
وجــاءت بداية المباراة اإلعدادية الوحيدة
لألرجنتين قبل المسابقة القارية مخيبة ،حتى
نسج نجم برشلونة االسـبــانــي جملة فردية
جميلة وتــاعــب بـمــدافـعــي الـخـصــم مفتتحا
التسجيل بتسديدة يسارية ارضية من داخل
المنطقة ( ،)37ثــم أح ــرز الـثــانــي بعدما تابع
تسديدة لسيرخيو اغويرو بعد  96ثانية.
ومأل المدرجات نحو  25ألف متفرج على
ملعب "سان خوان دل بيسنتيناريو" في وسط
غرب البالد.
وفــي الشوط الثاني ،أراح الـمــدرب ليونيل
سكالوني أفضل العب في العالم خمس مرات
وأغويرو المتوج مع مانشستر سيتي بلقب
بطولة انكلترا ،لمصلحة باولو ديباال والوتارو
مارتينيز.
وعزز مارتينيز ( 21عاما) اسهمه في خوض
المباراة االولى ضد كولومبيا في  15يونيو ،إذ
نجح العب انتر االيطالي في تسجيل هدفين

( 63و ،)73قبل أن يضيف البديل اآلخــر العب
واتـفــورد االنكليزي روبــرتــو بيريرا الخامس
( .)81وفي الثواني االخيرة سجل خوان باريرا
هدفا شرفيا لنيكاراغوا المصنفة  129عالميا
وال ـتــي تستعد لـخــوض ال ـكــأس الــذهـبـيــة في
أميركا الوسطى الشهر الجاري ،من ركلة جزاء
قــويــة بعد لمسة يــد على الـمــدافــع نيكوالس
أوتامندي (.)1+90
وقال مارتينيز بعد المباراة" :من الجميل ان
تلعب في االرجنتين مع جماهيرك .فتحوا لنا
االبواب ورحبوا بنا بشكل جيد .نحب أن نشعر
بحرارة جماهيرنا".
وعلق سكالوني على الفوز" :لعبت نيكاراغوا
بحماس كبير ،قدموا مباراة محترمة ،في بعض
االحـيــان اسـتـحــوذوا على الـكــرة ألننا فضلنا
االنتظار قليال اليجاد المساحات".
بـ ـ ــدوره ،ق ــال اغ ــوي ــرو" :ب ــاق ــي المنتخبات
تحترمنا كـثـيــرا ،يـجــب ان نبني فــريـقــا قويا
ومجموعة جيدة لمحاربة الجميع".
وكانت االرجنتين استقدمت سكالوني بدال
من خورخي سامباولي بعد مشاركة مخيبة في
مونديال روسيا  ،2018وهو يسعى لبناء فريق
شــاب ليحرز لقبه الـقــاري االول في  26عاما،
وحــدهــم ميسي وأغــويــرو وأنخيل دي ماريا

صمدوا من التشكيلة التي خسرت أمام المانيا
في نهائي كأس العالم قبل خمس سنوات.
ويبحث ميسي ( 31عاما) عن لقب أول مع
بالده في المسابقة بعد حلوله وصيفا ثالث
م ــرات ( 2007و 2015و ،)2016واالول لـ"ألبي
سيليستي" منذ  1993عندما كــان المهاجم
الرائع بعمر السادسة ،علما أنه عاد عن اعتزاله
بـعــد خ ـســارة الـنـسـخــة االخ ـي ــرة ام ــام تشيلي
بركالت الترجيح.
وق ــدم ميسي مــوسـمــا جـيــدا مــع برشلونة
فسجل له  36هدفا في الدوري و 51في جميع
الـمـســابـقــات لـيـحــرز ج ــائ ــزة ال ـح ــذاء الــذهـبــي
االوروبــي ،بيد انه تعرض لصفعة في مؤلمة
فــي دوري االب ـطــال عـنــدمــا اه ــدر تـقــدمــه على
ليفربول االنكليزي -3صفر في نصف النهائي
وخسر ايابا صفر.4-
وفي ظل اصابة المهاجم البرازيلي نيمار،
تعد االرجنتين مــن اب ــرز المرشحين إلحــراز
اللقب.
وبعد مواجهة كولومبيا ،تلعب بطلة العالم
مرتين ( 1978و )1986ضد الباراغواي وقطر
بطلة آسـيــا والـمـشــاركــة ببطاقة دع ــوة .وعن
مجموعته فــي الـ ــدور االول ،ق ــال سـكــالــونــي:
"مجموعتنا معقدة جدا ونعرف ذلك جيدا".
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«فيسبوك» يقاطع «هواوي»
أوقفوا
«التعاون»ً ...
بعثات أميركا فورا!

س ـ ـ ـ ّـدد م ــوق ــع "ف ـي ـس ـب ــوك"
ض ــرب ــة ق ــاس ـي ــة ل ـ ـ ــ"هـ ـ ــواوي"
ب ــانـ ـضـ ـم ــام ــه إل ـ ـ ــى ش ــرك ــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة،
ً
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ق ـ ـط ـ ـعـ ــت -ك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــا أو
ً
جزئيا -روابطها بمجموعة
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة
الـعـمــاقــة ،مـمــا يعني أن أي
هــاتــف ذك ـ ّـي ي ـخــرج م ــن اآلن
ً
فصاعدا من مصانع العمالق
ّ ً
اآلسـ ـي ــوي ل ــن ي ـك ــون مـثــبـتــا
فـيــه مـسـبـقـ ًـا ّ
أي تـطـبـيــق من
تـطـبـيـقــات شـبـكــة ال ـتــواصــل
االجتماعي األولى في العالم.
وق ـ ــال ـ ــت م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
ال ـم ــوق ــع ل ــوك ــال ــة ال ـص ـحــافــة
ّ
ال ـفــرن ـس ـيــة ،أم ــس األول ،إن
"فـيـسـبــوك" ي ــدرس ال ـق ــرارات
ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـت ــي أص ــدرت ـه ــا
الـسـلـطــات األم ـيــرك ـيــة بـشــأن
ّ
«هواوي» ،و"يتخذ الخطوات
الالزمة لالمتثال إليها".
وأضافت شبكة التواصل

عبدالمحسن جمعة

ً
أصدرت وزارة الخارجية األميركية ،قبل أيام ،تحذيرا شديد اللهجة ،يشير إلى عقوبات
صــارمــة لـمــن ال يـلـتــزم بكشف جميع أسـمــاء المستخدمين عـلــى جميع مـنـصــات الـتــواصــل
االجتماعي والعناوين البريدية اإللكترونية ،وجميع أرقــام الهواتف التي استخدمها في
السنوات الخمس األخـيــرة من تاريخ طلب تأشيرة الــدخــول ،في إجــراء جديد من الحكومة
المتطرفة فــي واشـنـطــن الـتــي انتخبها الشعب األمـيــركــي ال ــذي تـســوده مــوجــة مــن التطرف
والعنصرية.
ً
طبعا هــذا اإلج ــراء ليس المقصود بــه األوروب ــي أو الـكـنــدي ،أو حتى الـكــوري الجنوبي
يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الواليات المتحدة ،بل يستهدف الدول
والياباني ،ألنهم ال
ّ
اإلسالمية ،وال ــدول التي يمثل المسلمون فيها نسبة كبيرة ،وهــو إجــراء تتخلى فيه األمة
األميركية عن قيمها المتعلقة بالحريات والحفاظ على المساواة والعدل بين البشر وخصوصية
ً
اإلنسان الــذي لم يقترف ذنبا ،خاصة أن ضحايا العنف والقتل الجماعي في أميركا خالل
السنوات األربع األخيرة كانت كلها من مواطنين أميركيين أو يحملون الـ"غرين كــارد" ،ولم
ُي َدن البتة فيها زائر أو سائح أجنبي.

ما يهمنا اآلن أبناؤنا الموجودون هناك ،ومئات بل آالف الطلبة الكويتيين والخليجيين
الذين سيتم إرسالهم إلى الواليات المتحدة هذا الصيف ،كل هؤالء سيكونون فرائس وطرائد
للمتطرفين األميركيين الذين يسيطرون على إدارة معظم الواليات هناك ،وبعض منهم ِمن
ً
عمالء الهجرة والـ "إف بي آي" ،فمعدل أعمار طلبتنا الذين سيبتعثون يتراوح بين  16و 19عاما،
وكل هؤالء لو فتح بعضهم أي بريد إلكتروني أو أي حساب على أي موقع إلكتروني وهو طفل
ً
عمره  11عاما ،ونسيه أو امتلك أي شريحة هاتف استخدمها داخل بالده أو خالل زيارة له ألي
ً
بلد خارجي ،ولم يتذكر رقمه ويسجله في طلب التأشيرة سيكون هدفا للسلطات األميركية.
ال يعتقد البعض منا أن المتطرفين سيأخذون في االعتبار أهمية الطلبة الخليجيين
ومساهمتهم في اقتصاد التعليم األميركي ،ففي كل والية سلطة مطلقة في تنفيذ القانون،
ولو تمت مالحقة طلبة وتفتيش ذاكرات أجهزتهم اإللكترونية والعثور على بيانات قديمة
لم يذكرها أو نسيها في بيانات الفيزا ،أو قاموا بالتحري اإللكتروني عن نشاطاته حتى من
خالل وصلة اإلنترنت بعنوان سكنه في بلده األصلي ،فستعرضه للسجن وإجراءات قاسية،
كما ذكرت "الخارجية" األميركية.
المسؤولون الخليجيون في وزارات الخارجية والتعليم العالي سيكونون أمام مسؤولية
وطنية وإنسانية عما سيتعرض له أبناؤنا وبناتنا في الواليات المتحدة األميركية ،خاصة أن
ّ
المتطرفين باتوا يحملون قوانين عنصرية تمكنهم من جعل أبنائنا طرائد لالنتقام منهم في
ً
ً
بيئة عدائية تزداد حقدا وتطرفا ،وربما لن تكون انعكاسات هذه اإلجراءات سريعة في األشهر
ً
الستة األولى أو السنة التي ستليها ،لكنها ستظهر الحقا ،وستكون السفارات الخليجية في
واشنطن مطالبة بعشرات مكاتب المحاماة لمتابعة قضايا الطالب الخليجيين التي ستنشأ
نتيجة لتلك االشتراطات.
لــذا ،فــإن وزارات الخارجية لــدول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بــأن تخاطب بشكل
جماعي السلطات األميركية عن ماهية هذه اإلجراءات األخيرة للحصول على تأشيرة الدخول؟...
وهل سيتم استخدام وسائل استخباراتية للتحقق من بيانات النشاط اإللكتروني في كل طلب
تأشيرة؟ ...خاصة أن وسائل اإلعالم الخليجية لم تتابع أخبار إجراءات التأشيرة األميركية
األخيرة ،ولم توضحها للعامة وللسياح والطلبة والمسافرين للعالج ومرافقيهم ،وفي حال
ً
عدم وصول إيضاحات من الجانب األميركي فيجب وقف االبتعاث فورا ،وعدم العبث بسالمة
أبنائنا ومستقبلهم ،والبحث عن دول أخرى لالبتعاث والعالج.

رحالت خاصة إلى محطة الفضاء الدولية
ق ــال ــت إدارة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران وال ـف ـض ــاء
األم ـي ــرك ـي ــة (ن ـ ــاس ـ ــا) ،إنـ ـه ــا سـتـسـمــح
لمدنيين باإلقامة في محطة الفضاء
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي عـ ـط ــات م ــدت ـه ــا ش ـهــر،
بتكلفة تقدر بنحو  35ألف دوالر لليلة.
وت ـتــراجــع "ن ــاس ــا" بــذلــك ع ــن حظر
ق ــائ ــم م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة ع ـلــى وج ــود
سياح على متن المحطة ،وعلى وجود

مصالح خاصة في المختبر العلمي
الضخم ،الذي يدور حول األرض.
ً
ً
ويعكس القرار توجها أوسع نطاقا
لزيادة األنشطة التجارية في المحطة،
وفي مجال الفضاء بشكل عام.
ويـمـهــد ذل ــك ال ـق ــرار الـطــريــق لسفر
مواطنين عاديين إلى محطة الفضاء
الدولية على متن صواريخ وكبسوالت

***

ً
ً
أنا شخصيا فتحت حسابا في تطبيق "سناب شات" منذ بضع سنوات ،لكن لم يعجبني
التطبيق ،فأزلته من جهازي ،لكنني اليوم ال أذكر اسم المستخدم وال أي بيانات عنه ،وكان
ّ
لدي عدة عناوين بريد إلكترونية أستخدمها للعمل ومراسلة بعض الصحف ،وبعضها لم
أستخدمه ونسيت جميع بياناته ...إلخ.
كذلك استخدمت عشرات من شرائح االتصاالت الهاتفية عند زياراتي السياحية وللعمل
في عدة بلدان حول العالم ،وال أتذكرها اآلن ،لذا ربما أعتذر البني العزيز عبداللطيف ،الذي
سيتخرج في الواليات المتحدة األميركية ،بمشيئة الله خالل عشرة شهور ،عن عدم حضور
حفل تـخـ ّـرجــه ،وهــي مناسبة اجتماعية مهمة ،وذلــك حتى ال أكــون ضحية لنظام متطرف
ّ
وموظف في أحد المطارات يحمل كمية من القوانين العنصرية يريد تطبيقها ّ
ويجردني
علي
ً
ً
من إنسانيتي ،ويجعلني مخلوقا عاريا أمامه ،وبال خصوصية حتى إن كنت غير مشتبه
فيه بأي جرم أو جناية.

الضباب يغطي سيدني ومعالمها
غـطــى ض ـبــاب كـثـيــف مدينة
سـ ـي ــدن ــي األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ص ـب ــاح
أمـ ــس ،م ـمــا تـسـبــب ف ــي تــأجـيــل
رحــات جــويــة ،وأوج ــد مخاطر
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـع ـم ـل ـي ــات ال ـش ـحــن
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ،وأش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل م ـ ــواق ـ ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي بـصــور
معالم المدينة التي توارت خلف
الضباب.
واض ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــن إلـ ـ ــى

اس ـت ـخ ــدام صـ ـف ــارات الـتـحــذيــر
من الضباب التماسا للسالمة
لدى خروجها من مرفأ سيدني
المزدحم إلى المحيط المفتوح.
ُ
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـحـ ـ ــدود مــن
ال ــرح ــات ال ـجــويــة مــن سيدني
وإل ـي ـهــا أو أع ـيــد تــوجـيـهـهــا أو
أل ـغ ـي ــت ،ومـ ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
ت ـ ــأث ـ ــرت كـ ــان ـ ـتـ ــاس وف ـي ــرج ـي ــن
أستراليا.

ُ
وأج ـ ـلـ ــت الـ ــرحـ ــات ال ــدول ـي ــة
ن ـص ــف س ــاع ــة وال ـم ـح ـل ـيــة لـمــا
يصل إلى ساعتين.
وأبلغت كانتاس وفيرجين
"رويـ ـت ــرز" أن كــا منهما ألغت
أقل من  6رحالت ،وأن الخدمات
ع ـ ـ ــادت إل ـ ــى ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ال ـل ـي ـلــة
الماضية.
(رويترز)

ً
أخيرا...
مسجد في أثينا

بأنظمة إطالق تطورها شركتا بوينغ
وسبيس إكس.
ومن المقرر أن تقل الشركتان رواد
ً
فضاء للمحطة انطالقا من الواليات
المتحدة للمرة األول ــى منذ نحو 10
سنوات.
وقالت "ناسا" ،الليلة قبل الماضية،
إنها ستسمح بما يصل إلى رحلتين
خاصتين للمحطة في العام كل منها
ً
تدوم  30يوما ،ويمكن للمهمة األولى
ً
أن تنطلق قريبا بحلول العام المقبل.
لكن الرحلة لن تكون بمبلغ زهيد
على اإلطالق.
وقدرت "ناسا" تكلفة الرحلة بنحو
 50م ـل ـي ــون دوالر لـلـمـقـعــد ال ــواح ــد،
وإضافة إلى ذلك ستحاسب المحطة
ال ـ ـ ـ ـ ــزوار عـ ـل ــى ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،ومـ ـس ــاح ــات
ال ـ ـت ـ ـخـ ــزيـ ــن ،واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ب ـم ـج ــرد
وصولهم إلى المحطة.
وسمحت وكــالــة الفضاء الروسية
(روسـ ـك ــوسـ ـم ــوس) بــال ـف ـعــل ب ــوج ــود
مواطنين على متن المحطة.
(رويترز)

لحم مغشوش للفقراء في فرنسا
قالت هيئة لمكافحة الغش في فرنسا ،إن منظمات خيرية في
ً
مناطق مختلفة من البالد تقدم للفقراء لحوما تحتوي على نسب
ً
مرتفعة جــدا من الدهون ،وفــول الصويا ،والنشا ،ولذلك ال يمكن
ً
تصنيفها لحوما.
وأظهر تحقيق أجرته الهيئة أن عينات من  1500طن من اللحوم،
ً
ُسلمت الصيف الماضي ،احتوت على نسبة قليلة جدا من اللحم،
ويستحيل أن تصنف ضمن اللحوم.
وأضافت الهيئة ،في بيان الليلة قبل الماضية ،أن نصف هذه
ً
الكمية مازال مخزنا في مبردات المنظمات الخيرية.
(رويترز)

الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ّـم مـ ـن ـ ّـص ــاتـ ـه ــا
المختلفة (فيسبوك ،واتساب
ان ـس ـت ـغ ــرام ،وم ـس ـن ـجــر) 2.7
ّ
مستخدم ،أن اإلجــراء
مليار
ّ
ّ
ال ـ ـ ــذي ات ـ ـخـ ــذتـ ــه فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي يقضي بالتوقف عن
ت ــزوي ــد ال ـع ـم ــاق اآلسـ ـي ــوي
بــال ـت ـق ـن ـيــات الـ ـت ــي ت ـت ـيــح لــه
تثبيت تطبيقات "فيسبوك"
ً
مسبقا على هواتفه الذكية.
ّ
ولـفـتــت الـمـتـحــدثــة بــاســم
ّ
الـ ـم ــوق ــع إلـ ـ ــى أن الـ ـه ــوات ــف
الذكية ،التي سبق لهواوي أن
ّ
المثبتة
أنتجتها ،وبالتالي
عليها ه ــذه الـتـطـبـيـقــات ،لن
تـ ـت ــأث ــر بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراء الـ ـج ــدي ــد،
إذ إن مــالـكــي ه ــذه الـهــواتــف
س ـي ـت ـم ـك ـن ــون مـ ــن م ــواص ـل ــة
اس ـت ـخ ــدام ه ــذه الـتـطـبـيـقــات
وتحديثها.
(أ ف ب)

وفيات
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ً
 64عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الـقــادسـيــة ،ق ،3ش ــارع عبدالعزيز
الــدعـيــج ،ج  ،35م ،5الـنـســاء :األن ــدل ــس ،ق ،12ش ،16م ،7ت:
97777448

مطلق نوار علي العتيبي

ً
 73عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :المنقف ،ق ،1ش ،23م ،17النساء:
الصباحية ،ق ،3ش ،5م ،737ت66667580 ،55035994 :

عبدالكريم حسين عبدالكريم الجريدان

ً
 31عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :حسينية الـمـشـمــوم ،المنصورية،
النساء :الرميثية ،ق ،9جادة  ،97شارع أبوحنيفة ،م ،7العزاء
ً
عصرا فقط ،ت99222908 :

محمد عبدالله إسماعيل األحمد

ً
 93عاما ،شيع ،الرجال :ديــوان الكنادرة ،النساء :الرقة ،ق،7
شارع األول ،م ،21ت99766438 ،98888587 :
مريم ناصر الزيد الناصر أرملة دغيشم محمد الدغيشم
ً
 80عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان الدغيشم ،ضاحية عبدالله
السالم ،ق ،3شارع عبدالوهاب الفارس ،م 20النساء :ضاحية
عبدالله السالم ،ق ،3ش ،34م ،20ت99864000 ،96999494 :

فالح محمد البداح

ً
 79ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :ه ــدي ــة ،ق ،2ش ،1م ،222الـنـســاء:
الفحيحيل ،ق ،10شــارع محمد اقـبــال ،م ،18ت،90988898 :
99445088

ناصر طامي ناصر المطيري

ً
 71عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :صباح
الناصر ،ق ،4ش ،33م ،2ت51333142 ،60004263 :
منيرة عبدالفتاح محمود صالح زوجة سيد محسن سعود الصواغ
ً
 63عاما ،شيعت ،صباح السالم ،ق ،8شارع األول ،ج ،15م ،8ت:
66467599 ،99895787
زينب سيد محمد مدين أرملة خلف مساعد الحماد
ً
 71عاما ،شيعت ،الرجال :سلوى ،ق ،6ش ،103م ،35النساء:
سلوى ،ق ،6ش ،11م ،35ت99050809 :

فيصل عبدالعزيز أسد العوضي

ً
 41عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الــدعـيــة ،دي ــوان الـعــوضــي ،النساء:
سلوى ،ق ،12ش ،1م ،73ت99190676 ،94069198 :

زهرة محمد علي شعبان

ً
 77عاما ،شيعت ،الرجال والنساء :حسينية الكوت ،الرميثية،
ق ،7مقابل دوار الجوازات ،ملحوظة :عزاء النساء عصرا فقط،
ت99919921 :

رضية محمد حسين علي حسن عريان

ً
 71عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد الوزان ،غرب مشرف ،النساء:
حسينية أم صادق ،الرميثية ،ق ،4ش ،44م ،5ملحوظة :عزاء
ً
النساء عصرا فقط ،ت94444034 :
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 94عاما ،شيعت ،الرجال :منزل سمو الشيخ جابر مبارك
الحمد الـصـبــاح ،الشعب الـبـحــري ،ش ــارع علي عبدالوهاب
المطوع( ،طريق الدائري الثالث) ،عزاء الرجال ليوم واحد فقط،
النساء :األندلس ،ق ،10ش ،20م ،208عزاء النساء مدة ثالثة
أيام ،ت65999591 ،22644997 :
منيرة فراج مبارك العازمي زوجة فالح فهيد زاروط العازمي
 69عاما ،شيعت ،الرجال :الصليبيخات ،ق ،2ش ،104ج،11
م ،56النساء :جابر األحمد ،ق ،7ش ،740م ،1269ت،66642447 :
50100404
شيخة محسن محمد العقيلي أرملة ذعار عمر أبورقبة
 93عاما ،شيعت ،الرجال :القصور ،ق ،6شارع فهد المالك،
م ،21النساء :القرين ،ق ،3ش ،13م ،2ت50040020 :

صفية أحمد رضا محمد

زوجة جوهر الفرحان الحمادي
 67عاما ،شيعت ،الرجال :العقيلة ،ق ،4ش ،403م ،32النساء:
سعد العبدالله ،ق ،8ش ،830م ،986ت97433330 :

ناصر خالد سالم مديد

 22عاما ،شيع ،الرجال :الصباحية ،ق ،1ش ،9م ،277النساء:
الزهراء ،ق ،6ش ،44م ،23ت99011242 ،99073270 ،50202299 :

مواعيد الصالة
من دون قبة وال مئذنة ،وفي منطقة صناعية
سابقة ،يقع أول مسجد رسمي في أثينا ببنائه
مستطيل الـشـكــل ،وعـلــى الــرغــم مــن أنــه ال يشبه
الـمـســاجــد التقليدية مــن ال ـخــارج فــي ش ــيء فــإن
ً
مسلمي المدينة سيتمكنون أخـيــرا من الصالة
فــي مـكــان رسـمــي ،بعد مـحــاوالت مضنية دامــت
عشرات السنين.
ً
ول ــم تـحـتـضــن الـعــاصـمــة الـيــونــانـيــة مـسـجــدا
ً
ً
رسميا منذ ما يزيد على  180عاما.
وقالت السلطات اليونانية ،الليلة قبل الماضية،

إن أث ـي ـنــا سـتـفـتـتــح الـمـسـجــد ب ـح ـلــول سبتمبر
المقبل على األرج ــح ،بعد اكتمال أعـمــال البناء
فــي الـمـشــروع ال ــذي تكلف  850ألــف ي ــورو (967
ألف دوالر).
وعلى الرغم من وجود مساجد في أماكن أخرى
من اليونان فإن العاصمة لم يشيد فيها مسجد
رسمي منذ انتهاء االحتالل العثماني عام ،1833
بينما تم استخدام بنايات المساجد القليلة التي
تبقت من ذلك العهد في أغراض أخرى.
وتـعــود خطط إنـشــاء مسجد بأثينا إلــى عام

 1890من خالل إجراء برلماني ،لكن كل المساعي
لم تسفر عن شيء ،بما في ذلك بناء مسجد كان
ً
مخططا في  2004بالتزامن مع األلعاب األولمبية.
وقــال كوستاس ك ــاورو أوغـلــو ،وزيــر التعليم
ً
اليوناني للصحافيين "قريبا ستقام أولى صلوات
جـمــاعــة مــع إمـ ــام ...نــأمــل أن يـحــدث ذل ــك بحلول
سبتمبر".
واستغرقت مهمة الحصول على موافقة لبناء
ً
مسجد سنوات طواال ،في ظل معاناة اليونان أزمة
مالية ،ووجــود أغلبية من األرثوذكس ،وصعود

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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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 :

اليمين المتطرف المعارض للخطوة .وأجبر ذلك
المسلمين عـلــى أداء ال ـصــاة فــي مــواقــع مؤقتة
متفرقة فــي أنـحــاء المدينة تــراوحــت بين أقبية
مزدحمة ومخازن مظلمة.
وتقول مجموعات إسالمية إن أكثر من مئتي
ألف مسلم من باكستان ،وسورية ،وأفغانستان،
وبنغالدش يعيشون في العاصمة أثينا .وهناك
ً
مسلمون يونانيون أيضا يشكلون نحو اثنين في
المئة من إجمالي عدد السكان.
(رويترز)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى 43

الشروق

04:48

الظهر

11:47

العصر

03:21

المغرب

06:46

العشاء

08:18

الصغرى 28
ً
أعلى مد  05:07صب ــاحـ ـ ــا
 03:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:05صب ــاحـ ـ ــا
 10:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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