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● «الدرة» :سنتعاقد مع وكالة فلبينية جديدة لزيادة األعداد
● اللجنة الكويتية الفلبينية تناقش اإلجراءات ضد مخالفي اتفاقية العمالة
يوسف العبدالله
وناصر الخمري

كشف المدير العام لشركة الدرة للعمالة المنزلية
سـعــد الـمـنـيــع أن ــه يـعـمــل مـنــذ تــولـيــه مـنـصـبــه في
مارس الماضي على التنسيق مع مستشار وزارة
الـخــارجـيــة أن ــس الـشــاهـيــن لتسهيل جـلــب عمالة
ً
منزلية من كمبوديا خالل الفترة المقبلة ،مبينا أن
ً
هناك لقاء قريبا للوقوف على بحث سبل التعاون
المشترك في هذا الصدد.
وقال المنيع لـ "الجريدة" إن "الدرة" بصدد توقيع
عقد خالل شهرين مع وكالة فلبينية أخرى لزيادة
ً
ً
ً
أع ــداد العمالة ،الفـتــا إلــى أن هـنــاك تـعــاونــا دائـمــا
مع وزارتــي الخارجية والداخلية والهيئة العامة
للقوى العاملة لتوفير العمالة بأسعار تنافسية
عبر خطة موضوعة.

وأضاف أن الشركة تعمل كذلك على جلب عمالة
من دولة إفريقية بأسعار تنافسية ،مع مراعاتها
إحضار عمالة من البلدان التي تتناسب ثقافتها مع
ً
ثقافة المجتمع الكويتي ،فضال عن تحدثها باللغة
ً
ً
االنكليزية ،مفيدا بأن هذين الشرطين مهمان جدا
وكانا وراء عدم التعاقد مع عمالة كثير من الدول.
وأفـ ــاد الـمـنـيــع ب ــأن "ال ـخــارج ـيــة" تــدعــم الـشــركــة
باستمرار لفتح اتـصــاالت مباشرة مــع السفارات
المختلفة المتاحة الستقدام العمالة المنزلية من
ً
بالدها ،مشيرا إلى أن اللواء عبدالقادر الشعبان
ً
ممثال عن "الداخلية" والمدير العام للهيئة العامة
للقوى العاملة أحمد الموسى ،عضوان استشاريان
فــي مجلس إدارة "ال ــدرة" ويـقــدمــان الــدعــم والــرأي

طلب لتمديد إغالق مناقصة
«اكتتاب البورصة»
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ً
 850تظلما لطلبة الثاني عشر

منها إنهاء ًالقوانين تفاعال مع ما أثارته ًةديرجلا.
● مكتب المجلس طلب ً
● فيصل الكندري يقترح دواما حكوميا من الـ  5إلى الـ  10مساء تجنبا للحرارة
●

فهد التركي ومحيي عامر

ما أثارته "الجريدة" قبل أشهر تحت عنوان
"تـكـلـيـفــات مـجـلــس األمـ ــة مـهـمـلــة بــال ـل ـجــان"،
تصدر أجندة اجتماع مكتب المجلس الذي
عقد برئاسة رئيس البرلمان مــرزوق الغانم،
أم ــس ،وانـتـهــى إل ــى تــوجـيــه طـلــب استعجال
ل ـل ـجــان الـبــرلـمــانـيــة لــان ـت ـهــاء م ــن الـقــوانـيــن
المدرجة لديها.
أس ـ ـبـ ــاب ض ـع ــف إن ـ ـجـ ــاز الـ ـلـ ـج ــان ك ـث ـيــرة،
ً
فالنصاب ّ
طير العديد من اجتماعاتها ،فضال
عما تكشفه تقارير األمانة العامة من الحال
السيئ لعدد منها ،حتى أن بعضها لم يعقد
ً
ً
اجتماعا واحدا ،وهو ما يعد مخالفة لالئحة
ً
ً
التي تلزم كال منها بعقد اجتماعين شهريا
على األقل.
ونقل النائب أســامــة الشاهين عــن الغانم
غد مخصصة لمناقشة االستجواب
أن جلسة ٍ
الـ ـمـ ـق ــدم لـ ــوزيـ ــر ال ـم ــال ـي ــة ن ــاي ــف ال ـح ـج ــرف،
أمـ ــا ج ـل ـســة ب ـعــد غـ ـ ٍـد فـمـخـصـصــة لـمـنــاقـشــة
الـمـيــزانـيــات ال ـمــدرجــة عـلــى ج ــدول األع ـمــال،
"ف ــي حـيــن سـيـتــم تخصيص جـلـســة أو أكثر

التأمينات االجتماعية نحو عشر مراتب في
ً
الجدول ،محمال مكتب المجلس المسؤولية،
"وسيكون لنا موقف من المكتب ،وكأنه يراد
لهذا القانون أال يناقش".
ي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت ق ــدم ال ـن ــائ ــب فيصل
ً
الكندري اقتراحا بقانون لتأخير دوام الجهات
الحكومية فــي فـصــل الـصـيــف ،بحيث يكون
ً
مــن الخامسة حتى الـعــاشــرة مـســاء ،اعتبارا
ً
مــن بــدايــة يــونـيــو سـنــويــا حـتــى نـهــايــة دوام
الخميس األخير من أغسطس ،بسبب درجات
الحرارة العالية.
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الحل في المادة 55
يعد عدم تفعيل نص المادة  55من الالئحة الداخلية من أهم أسباب عدم قيام اللجان
البرلمانية بمسؤولياتها في إنجاز المواضيع المدرجة على جداول أعمالها.
وتمنح هــذه ال ـمــادة لمجلس األم ــة الـحــق فــي سحب التقارير المتأخرة مــن اللجان
المختصة عن كل موضوع يحال إليها ،إذا لم تنته منه خالل ثالثة أسابيع من إحالته
إليها ،وإحالته إلى لجنة أخرى ،أو البت فيه مباشرة.

ً
برلين وطوكيو
مع
جزئيا
ستتجاوب
طهران
ً
ً
ً

ماس يبلغها تفعيل «األنستكس» وموقفا أوروبيا موحدا ضد «البالستي»

وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي يدشن منظومة «خرداد  »15للدفاع الجوي المحلية الصنع في طهران أمس

●

طهران  -فرزاد قاسمي

رغم الهجوم الالذع الذي شنه عدد من المسؤولين
اإليرانيين ،أمس ،على أوروبا ،عشية زيارة لطهران
يـجــريـهــا وزي ــر الـخــارجـيــة األل ـمــانــي هــايـكــو مــاس،
الذي يعتبر أحد أكبر "أصدقاء" إيران األوروبيين،
علمت "الجريدة" من مصدر رفيع المستوى بوزارة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ،أن ط ـه ــران سـتـبـلــغ زائــرهــا
ً
األوروبــي موقفا أكثر ليونة فيما يخص شروطها
لـلـتـفــاوض مــع الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
ً
ً
مضيفا أن هذا الموقف سيتم إبالغه أيضا لطوكيو.
وق ــال ال ـم ـصــدر ،إن "إيـ ــران يـمـكــن أال تـصــر على
عودة الواليات المتحدة إلى االتفاق النووي" ،كما
ً
ً
كانت تشترط سابقا ،وبــدال من ذلــك ستقترح رفع
العقوبات ،والحصول على تعويضات عن األضرار
التي لحقت بها من جرائها.
ورغــم أن تحقيق هــذا الشرط اإليــرانــي األخير
ً
يـبــدو مـسـتـحـيــا ،ف ــإن إشـ ــارات أمـيــركـيــة سابقة
وص ـلــت إل ــى ط ـه ــران ح ــول إم ـكــان ـيــة رف ــع بعض

(إرنا)

ً
ً
العقوبات تدريجيا عند مراجعتها كل  60يوما.
في الوقت نفسه ،قال مصدر دبلوماسي أوروبي
في طهران لـ "الجريدة" ،إن وزير الخارجية األلماني،
ال ــذي يلتقي ال ـيــوم نـظـيــره اإلي ــران ــي مـحـمــد جــواد
ظــريــف والــرئـيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي ،يحمل
معه بندين بــارزيــن؛ األول ،أن أوروبــا ستفعل آلية
ً
"األنستكس" المالية قبل انتهاء مهلة الـ  60يوما التي
وضعتها طهران لألوروبيين لـ "تنفيذ التزاماتهم
في إطار االتفاق النووي" ،والتي تنتهي في  8يوليو
المقبل ،وستفتح أول تحويل بشكل رمزي مع إيران
في  7يوليو.
أمــا البند الثاني ،فهو أن أوروبــا تتفهم تخوف
طهران من مخاطر التفاوض مع ترامب ،لكن البد
من إزالة التوتر ،ويجب على طهران مقابلة الموقف
األمـيــركــي ال ـمــرن ح ــول الـتـفــاوض مــن دون شــروط
مسبقة بموقف مماثل.
وفي مؤتمر صحافي بأبوظبي شدد ماس على
أنه سيبلغ طهران رفض الدول األوروبية لبرنامجها
الصاروخي البالستي.
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بما يتفق مع القواعد واللوائح المعمول بها لدى
البلدين.
وكان وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو صرح
في مايو الماضي ،بعد وفاة العاملة كونستانسيا
ديـ ــاج ف ــي ب ـيــت م ـخــدوم ـهــا ،ب ــأن ه ـن ــاك خ ــروق ــات
ً
لالتفاقية أدت إلى تضرر بعض الفلبينيين ،مشيرا
إلى أنه البد من إعادة النظر في عدد من بنود تلك
االتفاقية.
على صعيد متصل ،علمت "الجريدة" أن القائم
ب ــاألع ـم ــال الـفـلـبـيـنــي س ـي ـعــود إلـ ــى ال ـك ــوي ــت هــذا
ً
األسبوع حامال رد مانيال على تقرير وفاة العاملة
ديــاج ،بعدما أكد تقرير الطب الشرعي أن وفاتها
كانت طبيعية ،وال توجد أي شبهة جنائية.

 %6نمو إجمالي اإليرادات
التشغيلية للشركات العقارية

لإلنجاز
اللجان
استعجال
ً
لمناقشة  6إلــى  8قــوانـيــن ،وجلسة لطلبات
المناقشة إن أمكن".
وع ـق ــب اج ـت ـم ــاع ال ـم ـك ـتــب ،قـ ــال أم ـي ــن سر
المجلس النائب د .عودة الرويعي إنه سيتم
ال ـن ـظ ــر ف ــي إم ـك ــان ـي ــة ع ـق ــد ج ـل ـس ــات خــاصــة
لمناقشة العديد من القوانين واالنتهاء منها،
وتم توجيه طلب استعجال للجان.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ــواص ــل أم ـ ــس االعـ ـت ــراض
الـنـيــابــي عـلــى ج ــدول أع ـمــال جلسة ال ـغــد ،إذ
اس ـت ـغــرب ال ـنــائــب ب ــدر ال ـمــا ت ــراج ــع تــرتـيــب
تـقــريــر اللجنة الـمــالـيــة بـشــأن تـعــديــل قــانــون

الـمـنــاســب ب ـشــأن بـعــض ال ـح ــاالت ال ـتــي تستدعي
تدخلهما.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة أن
اللجنة الفنية الكويتية  -الفلبينية المشتركة التي
ستجتمع خالل األيام القليلة المقبلة ستعيد النظر
فــي بعض بنود االتفاقية المبرمة بين الطرفين
العام الماضي بشأن العمالة المنزلية.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن الـجــانـبـيــن
سيبحثان اإلج ــراء ات القانونية ضــد المخالفين
مــن أص ـحــاب الـعـمــل والـعـمــالــة المنزلية ومكاتب
االسـتـقــدام فــي الـكــويــت ،لتشديد اإلجـ ــراءات على
أصحاب تلك المكاتب ،وإضافة ضمانات للقوانين
والـبـنــود ال ـ ــواردة فــي الـعـقــود لـعــدم اإلخ ــال بها،

فهد الرمضان

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
أن عـ ــدد طـلـبــة ال ـص ــف الـثــانــي
ع ـش ــر ال ــذي ــن ق ــدم ــوا تـظـلـمــات
إلــى الكنترول ،في اليوم األول
ً
السـتـقـبــالـهــا ،بـلــغ  850طــالـبــا،
 500مـنـهــم فــي الـقـســم العلمي
والبقية بـ "األدبي".

اقتصاد

الصقر« :الكيبل التلفزيوني»
حصلت على رخصة «إعادة
البث الفضائي»

دوليات

٢٢
الخرطوم «ثكنة»
في أول أيام «العصيان»
وسقوط قتلى
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وقالت المصادر ،لـ "الجريدة"،
إن هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد مـ ــن ال ـم ـتــوقــع
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــن
ال ـم ـت ـب ـق ـي ـي ــن عـ ـل ــى قـ ـف ــل ب ــاب
التظلمات ،وقــد يتجاوز 2000
ت ـظ ـل ــم ،م ـب ـي ـنــة أن ذل ـ ــك ال ــرق ــم
يأتي ضمن النسبة الطبيعية
ً
للتظلمات سنويا.

رياضة

٢٤
أزرق الناشئين مع
السعودية والعراق
في «غرب آسيا»

ةديرجلا

•
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محليات

األمير يستقبل رئيس وزراء قطر ووزيرين إماراتيين

قدموا العزاء في وفاة والدة المبارك

سموه هنأ ملك
األردن بذكرى
توليه العرش

استقبل سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد وسمو
رئيس الحرس الوطني الشيخ
سالم العلي وسمو ولي العهد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد وكـبــار
الشيوخ وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك
وأسرة آل صباح ،عصر أمس،
رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الداخلية بدولة قطر الشقيقة
ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه بـ ــن نــاصــر
ب ــن خـلـيـفــة وال ــوف ــد ال ـمــرافــق،
حيث قدم واجب العزاء بوفاة
المغفور لها ،بإذن الله تعالى،
والـ ـ ــدة س ـمــو رئ ـي ــس مـجـلــس

«الصحافيين» :وضع ضوابط
قبول اإلعالم اإللكتروني
أعـلـنــت جمعية الـصـحــافـيـيــن ب ــدء أع ـمــال لـجـنــة االع ــام
اإلل ـك ـتــرونــي وض ــع ض ــواب ــط ق ـبــول ال ـع ـضــويــة فـيـهــا لفئة
الصحافة اإللكترونية والعاملين بقطاع التحرير بوكالة
"كونا" وقطاع األخبار والبرامج السياسية بوزارة االعالم.
وق ــال أم ـيــن ســر الـجـمـعـيــة عــدنــان ال ــراش ــد فــي تصريح
صحافي ا مــس ان ذ لــك سيتم بعد موافقة وزارة ا لـشــؤون
االجتماعية على انضمام العاملين في كل من الفئات آنفة
الذكر لعضوية الجمعية.
وأ ك ــد ا لــرا شــد أهمية هــذه اللجنة ا لـتــي ستنظم أنشطة
اإلعالم االلكتروني الذي يحظى بأهمية كبيرة في الساحة
ا لـكــو يـتـيــة ،مـشـيــرا إ ل ــى أن اللجنة ضـمــت عــو يــد الصليلي
رئيسا وناصر الشتلي مقررا وكال من محمد العجمي ودالل
العياف وبدور المطيري ويوسف الكوت.
من جانبه ،قال رئيس اللجنة في تصريح مماثل :سنعمل
عـلــى تـطــويــر االع ــام والـصـحــافــة اإللـكـتــرونـيــة عـبــر إقــامــة
دورات تدريبية وتوفير الدعم الفني والمهني للقائمين
عليها.

الوزراء وضحة علي المنير.
واسـتـقـبــل صــاحــب السمو
وأسرة آل صباح أيضا نائب
رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزيــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة بـ ــدولـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات
الشيخ سيف بن زايد والوفد
ال ـمــرافــق ،ثــم وزي ــر الـتـســامــح
بدولة اإلمارات الشيخ نهيان
ب ــن م ـب ــارك وال ــوف ــد ال ـمــرافــق،
حيث قدموا واجب العزاء.

تهنئة ملك األردن
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،بـعــث
صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد

الشيخ صباح األحمد ببرقية
تـهـنـئــة إل ــى ال ـعــاهــل األردنـ ــي
ال ـم ـل ــك ع ـب ــدال ـل ــه ال ـث ــان ــي اب ــن
ال ـح ـس ـي ــن ع ـب ــر ف ـي ـهــا س ـمــوه
عن خالص تهانيه بمناسبة
ال ــذك ــرى ال ـع ـشــريــن لـجـلــوســه
على عــرش المملكة األرد نـيــة
الهاشمية الشقيقة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوه بـ ـ ـه ـ ــذه
المناسبة بالعالقات األخوية
ال ــوطـ ـي ــدة وال ـم ـت ـم ـي ــزة ال ـتــي
تـ ــربـ ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة
ً
األردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا ل ـل ـم ـلــك
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه مـ ـ ــوفـ ـ ــور ال ـص ـح ــة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ول ـل ـب ـل ــد ال ـش ـق ـيــق

الـمــزيــد مــن الــرقــي واالزده ــار
في ظل قيادته الحكيمة.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نــواف األحـمــد وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

«القوى العاملة» 802 :شكوى عمالة منزلية خالل مايو
ً
المطوطح 161 :منها حلت وديا وإحالة  56إلى القضاء
●

جورج عاطف

كشف مدير الهيئة العامة
لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ب ــاإلن ــاب ــة
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـم ـ ـطـ ــوطـ ــح عــن
تلقي إدارة تنظيم استقدام
العمالة المنزلية في الهيئة
نحو  802شكوى خالل مايو
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
اجمالي الشكاوى المنجزة
خالل الشهر الماضي بلغت
 281ش ـ ـ ـكـ ـ ــوى ،مـ ـنـ ـه ــا 161
ً
حلت وديا ،و 56أحيلت إلى
القضاء.
وبـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــوط ـ ــح ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح أم ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ــه وفـ ــق
اال حـصــا ئـيــة المسجلة لــدى

اإلدارة عــن شـهــر مــايــو بلغ
إجـ ـم ــال ــي م ـك ــات ــب اس ـت ـق ــدام
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة الـفـعـلـيــة
 397م ـ ـك ـ ـت ـ ـبـ ــا ،وإ جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي
ال ـط ـل ـب ــات ال ـم ـس ـت ـل ـمــة ،530
بينما بلغ اجمالي تراخيص
المزاولة التي تم تجديدها
 ،67إض ــاف ــة إل ـ ــى إص ـ ـ ــدار 8
تراخيص جديدة ،مضيفا أن
المبالغ التي تم تحصيلها
ألصـحــاب العمل بلغت 138
ألف دينار.

مؤتمر العمل
إلــى ذلــك ،قــال نــائــب مدير
ال ـه ـي ـئ ــة ل ـق ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـيــط

عبدالله المطوطح

والتطوير اإلداري عضو وفد
الكويت المشارك في مؤتمر
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ــدول ـ ــي د .مـ ـب ــارك

الـ ـع ــازم ــي إن ف ــري ــق خ ـب ــراء
مجلس وزراء العمل ومجلس
وزراء الـشــؤون االجتماعية
بـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ع ـق ــد
اج ـت ـمــاعــه ال ـت ــاس ــع ف ــي مقر
ال ـب ـع ـث ــة الـ ــدائ ـ ـمـ ــة لـمـجـلــس
التعاون بجنيف.
و بـ ـ ـي ـ ــن د .ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــاز مـ ـ ــي أن
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ن ـ ـ ــاق ـ ـ ــش الـ ـكـ ـلـ ـم ــة
ال ـم ـش ـتــركــة لـمـجـلــس وزراء
ال ـع ـم ــل ب ـم ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون،
الـتــي مــن الـمـقــرر أن يلقيها
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـح ــالـ ـي ــة
للمجلس ،وستتناول تقرير
المدير العام لمنظمة العمل
الدولية الذي تناول مستقبل
العمل ،إضافة إلى التنسيق

حول الموضوعات المدرجة
على ج ــدول األع ـمــال ،وعمل
اللجان المختلفة.
وذكــر أنــه تــم االتـفــاق بين
ممثلي دول ا لـتـعــاون بهذه
ال ـ ـل ـ ـجـ ــان عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــداخـ ــات
التي سيتم طرحها ،إضافة
إل ــى ال ـم ـســائــل وال ـت ـعــديــات
ال ـتــي س ـت ـطــرح ع ـلــى وثــائــق
ال ـمــؤت ـمــر ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،الفـتــا
إ لـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق سـ ـي ــر ف ــع
ت ـقــريــره لـلـعــرض عـلــى كـبــار
ا لـ ـمـ ـس ــؤو لـ ـي ــن ف ـ ــي وزارات
الـ ـعـ ـم ــل خ ـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــم
التنسيقي ،تمهيدا للعرض
ع ـلــى م ـج ـلــس وزراء ا لـعـمــل
بمجلس التعاون.

أحمال الكهرباء  13824ميغاواط

ً
 11محضرا في حملة على  4محافظات
●

سيد القصاص

ارتفع مؤشر أحمال الكهرباء ،أمس ،مع ارتفاع
درجات حرارة الجو ،حيث بلغ  13824ميغاواط.
وأش ــارت مـصــادر الكهرباء إلــى أن ال ــوزارة
لديها فائض يقارب  ٥٠٠ميغاواط عن إجمالي
االس ـت ـه ــاك ،داع ـي ــة إل ــى تــرش ـيــد االس ـت ـهــاك
للحفاظ على الطاقة الكهربائية.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخـ ـ ـ ــر ،ش ـ ــن فـ ــريـ ــق ال ـض ـب ـط ـيــة
القضائية فــي وزارة الكهرباء والـمــاء ،حملة
خــال إج ــازة عيد الفطر شملت  4محافظات
هي الفروانية والجهراء والعاصمة وحولي،
لرصد مخالفات القانون  2005/ 48والقرارات
الوزارية في القطاعات الحكومية والتجارية
واالستثمارية.
وقــال نائب رئيس الفريق ،أحمد الشمري،
في تصريح صحافي أمس ،إن «الحملة تأتي
مع دخــول فصل الصيف والسعي نحو وقف
أشكال هدر كافة للكهرباء ،تطبيقا لسياسة

الترشيد ،خصوصا أنها أسفرت عن تحرير 11
محضر إثبات حالة للمخالفين» ،الفتا إلى أن
المخالفات التي تم ضبطها تنوعت بين سرقة
كهرباء ومــاء ونقل معدات دون علم الــوزارة،
إضافة إلى هدر للماء والكهرباء.
ّ
توجيه أكثر من 300
وبين الشمري أنه تم
ّ
إن ـ ــذار شـفـهــي ب ـض ــرورة تـجــنــب الـمـخــالـفــات،
ورصـ ــد ال ـفــريــق مـخــالـفــة نــوع ـيــة تـمـثـلــت في
ســرقــة مـيــاه مــن خــط رئيسي لبناية يقطنها
عزاب ،وتم قطع الخدمة عن الموقع وتحويل
السرقة وصاحب العقار إلى النيابة ،الفتا إلى
أن الفريق سيعمل خــال األيــام المقبلة على
رصد المخالفات في منطقة كبد وإسطبالت
وجواخير المنطقة ،بعد اكتشاف قيام بعض
أصحاب الحيازات بتغيير النشاط وتحويله
إ ل ــى منتجعات لالستجمام و مـصــا نــع ،دون
علم ال ــوزارة ،مما ترتب عليه زي ــادة األحمال
وانقطاع التيار عن تلك المنطقة.

الكويت تزود السعودية
بالكهرباء لـ  ٨دقائق
زودت الكويت المملكة العربية السعودية ،أمس األول ،بـ 172
ميغاواط نتيجة خلل حدث في شبكة المملكة.
وأشارت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء إلى أن مدة تزويد
المملكة بالكهرباء استغرقت  8دقائق.

سلة أخبار
زكاة كيفان تبارك
بعيد الفطر

رفع رئيس لجنة زكاة كيفان
التابعة لجمعية النجاة الخيرية
الشيخ عود الخميس خالص
التهاني والتبريكات إلى القيادة
السياسية وعموم المواطنين
والمقيمين على أرض الكويت
بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وقال الخميس في تصريح
صحافي أمس ،إنه خالل شهر
رمضان المبارك تمت مضاعفة
الجهود من أجل تلبية رغبات
المتبرعين وتنفيذ المشاريع
الرائدة التي تعود باإليجاب
على شريحة المستفيدين.
وأضاف أن مشاريع اللجنة
خالل الشهر الكريم تنوعت على
توزيع المساعدات لألسر الفقيرة
وكفالة األيتام ،وكفالة طالب
العلم وبناء المساجد وحفر
اآلبار وعالج مرضى العمى
وتوفير العالج لذوي األمراض
المزمنة ،وبناء دور األيتام
وغيرها من المشاريع المتنوعة.

«التعريف باإلسالم»:
أنشطة للمهتدين الجدد

قال المدير العام للجنة
التعريف باإلسالم فريد
العوضي ،إن اللجنة أقامت في
عدد من أفرعها احتفاالت عيد
ً
الفطر المبارك ترسيخا لمبدأ
ً
التكافل اإلسالمي وحرصا
منها على إدخال الفرح
والسرور إلى قلوب المهتدين
الجدد وأبناء الجاليات
وتحقيق الرعاية المتكاملة
لهم .وأضاف العوضي في
تصريح صحافي أمس ،أن
المركز الكويتي الفلبيني
ً
ً
الثقافي نظم حفال كبيرا في
صالة نادي خيطان بمشاركة
جميع األفرع الدعوية التابعة
للجنة السيما أفرع محافظة
العاصمة واألحمدي والفروانية
والجهراء.
وأوضح أن األنشطة شملت
برامج رياضية وأخرى
ترفيهية ومسابقة ثقافية
وغيرها من الفعاليات
األخرى ،كما نظم فرعا
ً
الجهراء والعاصمة احتفاال
ً
ً
ً
مماثال استضاف عددا كبيرا
من المهتدين الجدد وأبناء
الجاليات واشتمل الحفل على
العديد من النشاطات.

ةديرجلا
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ُ
المال :سنوجه أسئلة محرجة إلى الحجرف عن العهد
«استجوابنا له يتضمن قضايا واضحة تستهدف إصالح البلد وأدعوه لصعود المنصة»
محيي عامر

طالب النائب بدر المال
وزير المالية نايف الحجرف
االستجواب في
بصعود منصة ً
جلسة الغد ،مؤكدا أن هذا
االستجواب يمس الشعب
الكويتي قاطبة بجميع طوائفه
وفئاته.

أكـ ــد ال ـن ــائ ــب بـ ــدر الـ ـم ــا ان ــه
سيوجه أسئلة محرجة لوزير
ال ـم ــال ـي ــة ن ــاي ــف ال ـح ـج ــرف عــن
ح ـ ـسـ ــاب الـ ـعـ ـه ــد ،وذلـ ـ ـ ــك أثـ ـن ــاء
مـنــاقـشــة االس ـت ـج ــواب ال ـمــدرج
على جــدول أعـمــال جلسة الغد
وال ـم ـك ــون م ــن خ ـم ـســة م ـحــاور
وقدمه بمشاركة النائب رياض
ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي ،مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ـ ــى أن
استجوابهما يتضمن قضايا
واض ـ ـح ـ ــة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف إص ـ ــاح
البلد ومــا يدعم ما ذهبنا إليه
مـ ــن وض ـ ـ ــوح ال ـ ـم ـ ـحـ ــاور وعـ ــدم
وجـ ــود أي مـبــاغـتــة أن ال ــوزي ــر
المستجوب لم يتقدم بأي طلب
استيضاح للمحاور.
وأض ـ ــاف ال ـمــا ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس أن الـ ـمـ ـح ــور
االول يتعلق بقواعد الميزانية
والـ ــذي يــؤكــد أن ق ــان ــون إع ــداد
الميزانيات وقانون المراقبين
الماليين ال يطبقان على أرض
الــواقــع مــن الــوزيــر ،مشيرا إلى
ان ت ـقــديــرات أبـ ــواب الـمـيــزانـيــة
وتنفيذها غير صحيح ،وهناك
الكثير من المناقالت التي تتم
بين البنود والتي كانت سببا
في ظهور قضايا فساد ومنها
ما يعرف بـ "ضيافة الداخلية".
ورأى المال ان حساب ُ
العهد

هو أساس االستجواب ويعتبر
هذا الملف تجسيدا لمخالفات
دس ـ ـتـ ــوريـ ــة وق ــان ــونـ ـي ــة وعـ ــدم
اح ـت ــرام ق ـ ــرارات الـمـجـلــس ومــا
يـ ـص ــدره م ــن ق ــوانـ ـي ــن وأس ـ ــيء
استخدام هذا الحساب ما أدى
إل ــى تـضـخـمــه طـ ــوال الـسـنــوات
الماضية بمليارات الدنانير.
وق ـ ــال الـ ـم ــا :أع ـل ــم أن وزي ــر
الـ ـم ــالـ ـي ــة سـ ـيـ ـق ــول ف ـ ــي جـلـســة
االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ان ـ ــه ع ــال ــج مـلــف
ال ـع ـهــد وق ـ ــام بـتـخـفـيـضــه ،لكن
هــذا ال يكفي يــا معالي الــوزيــر
ألن ت ـخ ـف ـيــض حـ ـس ــاب ال ـع ـهــد
يجب أن يقترن بمعالجة سليمة
وتـســويــة قــانــونـيــة ،ولــديـنــا من
االدلــة الكثير على ان الوزير لم
يقم باتباع الــوســائــل السليمة
للتعامل مع هذا الحساب ،وأن
وزراء مــالـيــة ســابـقـيــن ان ـشــأوا
لنا ميزانيات أخ ــرى مــن خالل
حساب العهد ،وستكون لدينا
أس ـئ ـلــة م ـحــرجــة ل ـلــوزيــر أث ـنــاء
مناقشة االستجواب.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن دي ـ ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة اكد ان حساب العهد
بــاب من أبــواب الفساد يتم من
خالله تغطية مبالغ تم صرفها
خــارج إطــار الميزانية وتتراكم
ف ـيــه ال ـفــوات ـيــر س ـن ــوات طــويـلــة

بدر المال

وهذا سيفتح الباب على وزراء
عــدة ولـيــس فقط وزي ــر المالية
الذي يجتهد لكن اجتهاده دون
الطموح فالمسألة ليست رقمية
ألن م ـه ـمــة ح ـس ــاب ال ـع ـه ــد أن ــه
يــراقــب ال ـصــرف غـيــر الصحيح
وبــالـتــالــي تسويته دون اتـبــاع
الطريق القانوني أو استغالل
ث ـغ ــرات م ــوج ــودة ف ــي ال ـقــانــون
لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـض ــه لـ ـ ـي ـ ــس م ـ ـ ــن ب ـ ــاب
المعالجة السليمة.
وتــابــع :وافقنا فــي المجلس
على ا عـتـمــادات تكميلية تزيد
ع ـلــى ال ـم ـل ـيــار ديـ ـن ــار لـ ـ ــوزارات
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـع ــال ــي

والـ ـنـ ـف ــط وأرج ـ ـ ـ ــو ّأن ال ي ـق ــول
وزير المالية أنه خفض حساب
العهد بهذا المبلغ ألن االساس
أن المجلس هو من وافــق  ،مع
تحفظنا على الخلط المتعمد
من قبل وزير المالية في إدخال
مـ ـس ــأل ــة الـ ـعـ ـه ــد مـ ـ ــع ح ــاج ــات
ال ـنــاس إلحـ ــراج الـمـجـلــس أمــام
المواطنين ومحاولة إيهامهم
ان عدم الموافقة على االعتماد
التكميلي ل ــوزراة الصحة مثال
م ـ ــن شـ ــأنـ ــه إخـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـم ــرض ــى
الكويتيين من المستشفيات في
الخارج  ،ومحاولة إيهام الناس
أن طلبتنا الدارسين في الخارج
ق ــد يـ ـتـ ـض ــررون ف ــي ح ـ ــال ع ــدم
الموافقة على االعتماد التكميلي
للتعليم العالي  ،وفي حال كرر
الــوزيــر هــذا االسـلــوب فسيضع
نفسه محل مساءلة جديدة .
وأشــار المال إلــى أن المحور
الـثــالــث مـحــور خطير ويتعلق
ب ـ ـمـ ــا اص ـ ـط ـ ـلـ ــح عـ ـلـ ـي ــه أم ـ ـ ـ ــوال
االستبدال أو قروض التأمينات
وت ـضــرر مـنــه أكـثــر مــن  40ألــف
مـ ـتـ ـق ــاع ــد ب ـ ـعـ ــد فـ ـ ـ ــرض فـ ــوائـ ــد
فاحشة على ظهر المتقاعدين
تـفــوق فــوائــد البنوك بحجة أن
هذا المبلغ فـ ّـوت على مؤسسة
الـتــأمـيـنــات ع ــوائ ــد االسـتـثـمــار

اقتراح بتحديد الدوام الصيفي «التعليمية» :إقرار قانون الجامعات
من  5إلى  10مساء
الحكومية قبل نهاية االنعقاد الحالي

قدمه فيصل الكندري بسبب ارتفاع الحرارة

ً
قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون بتأخير التوقيت
الزمني للدوام في الجهات الحكومية في فصل الصيف بحيث يبدأ
من الخامسة حتى العاشرة مساء.
ونص االقتراح في مادته األولى على أن يؤخر التوقيت الرسمي
للدوام في الجهات الحكومية الخدمية الى الساعة الخامسة مساء
حتى العاشرة مساء ،اعتبارا من االحد األول في بداية يونيو من
كل عام حتى نهاية دوام الخميس األخير من اغسطس.
وتضمنت المادة الثانية من االقتراح أن "يصنف ديوان الخدمة
المدنية الجهات الحكومية التي لها تعامل مباشر مع الجمهور،
ويضع الئحة الدوام الجديدة للموظفين خالل  3أشهر من صدور
القانون".
وبموجب المادة الثالثة "يستثنى من القانون الجهات واإلدارات
ذات طبيعة العمل الخاصة ،على اال تكون من ضمنها ادارات او
قطاعات لها تواصل مباشر مع الجمهور وتحتاج الــى مراجعة
المواطنين والمقيمين إلنجاز معامالتهم".
وقالت المذكرة اإليضاحية إن هذا االقتراح جاء "نظرا لما وصلت
إليه درجات الحرارة العالية وغير المسبوقة لألجواء في الكويت،
حيث جاوزت الخمسين درجة مئوية وهو ما له من تأثير على حياة
االنسان بشكل مباشر وعلى الضغط على الخدمات مثل الكهرباء
والطاقة ،والتي من الممكن ان يتسبب معها تكرار انقطاع التيار
الكهربائي او الحرائق او الحوادث".
وأضافت المذكرة أن القانون أعطى في مواده مرونة كاملة لديوان
الخدمة للتنسيق مــع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتعامل
المباشر مع الجمهور من المواطنين والمقيمين ،حتى يتم التنسيق
ً
بشكل كبير منعا الرتـبــاك العمل في أي جهة ولضمان استمرار
تقديم الخدمات فيها.

اجتماع اللجنة التعليمية أمس
اجتمعت اللجنة التعليمية ،أ مــس ،لمناقشة
قــانــون الجامعات الحكومية الــذي مــن المتوقع
إقراره قبل نهاية دور االنعقاد الحالي.
وكـشــف الـنــائــب أســامــة الـشــاهـيــن أن اجتماع
التعليمية ركز على قانون الجامعات الحكومية،
مـشـيــرا ال ــى أن اللجنة تــدراســت م ــواد الـقــانــون،
وسيتم االنتهاء من إقراره وإعداد التقرير الخاص
ب ــه خ ــال أي ـ ــام ،تـمـهـيــدا إلدراج ـ ــه ف ــي الـجـلـســات
المخصصة إلقرار التشريعات الشهر الجاري.
وقال الشاهين لـ "الجريدة" :من المتوقع أن يقر
المجلس من  6الى  8قوانين خالل الفترة المتبقية
من دور االنعقاد الحالي ،وسيكون من ضمنها

قانون الجامعات الحكومية بما تضمنه من إلزام
للدولة بتسليم المواقع الحالية لجامعة الكويت
عند إخالئها لمصلحة جامعات حكومية جديدة،
بدال من تسليمها للجامعات الخاصة ،كما يعزز
ا لـقــا نــون التمثيل النقابي فــي المجالس العليا
لـلـجــامـعــات ،إذ يـلــزم بــوجــود ممثلين لموظفي
الـجــامـعــة واألس ــات ــذة وأع ـض ــاء هـيـئــة الـتــدريــس
وطلبة الجامعة ،مما يعزز ويكرس الديمقراطية
وال ـشــورى داخ ــل أروق ــة المؤسسات التعليمية،
وينضج القرار بشكل أكبر قبل صدوره ،بمروره
على ممثلي هذه الفئات.

المويزري يسأل العقيل عن منع الطلبة
من الجمع بين الدراسة والعمل
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
الـ ـم ــوي ــزري س ـ ــؤاال الـ ــى وزيـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة
مــريــم الـعـقـيــل عــن مـنــع الطلبة
من الجمع بين الدراسة والعمل.
وقـ ــال ف ــي ن ــص الـ ـس ــؤال :في
ظ ــل الـ ـظ ـ ُـروف ال ـمــال ـيــة الـسـيـئــة
لمعظم األســر الكويتية بسبب
أزمـ ــة الـ ـق ــروض ال ـتــي يعانيها
م ـع ـظــم ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وارتـ ـف ــاع
تـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـش ــة ،وت ـع ـم ــد
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة تـ ـعـ ـطـ ـي ــل حـ ـص ــول
االس ــر على سكن يــؤويـهــا مما
أجبرها على االستئجار ،ومبلغ
االعانة الذي يصرف للطلبة ال
يكفي لتعبئة وقود سياراتهم،
يــرجــي اإلجــاب ــة عــن ال ـتــالــي :ما
ه ــو ال ـس ـبــب والـ ـه ــدف م ــن منع
أبنائنا الطلبة في الجامعة من
الـعـمــل أث ـنــاء ال ــدراس ــة والجمع

بـيــن ال ــدراس ــة والـعـمــل؟ ولـمــاذا
ال يقوم الديوان بالتنسيق مع
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة لتوظيف
ُالكويتيين والكويتيات بوظيفه
أخــرى غير الوظيفة األساسية
مما سيساهم في سرعة اإلنجاز
وضـمــان توفير العيش الكريم
لألسرة الكويتية؟
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ع ـن ــد مــراج ـع ـت ـنــا
ل ـل ـح ـســاب ال ـخ ـت ــام ــي لـلـجـهــات
الحكومية وجدنا أن هناك ١٣
ألــف وظيفة شــاغــرة ،فهل لدى
ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي ال ــدي ــوان علم
بـهــذا الـكــم الكبير مــن الشواغر
الــوظـيـفـيــة؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
بنعم ،فما سبب و ج ــود قوائم
االنـ ـتـ ـظ ــار ف ــي دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
الوظيفة؟ وإذا كان المسؤولون
في ديوان الخدمة ال يعلمون عن

هذه الشواغر ،فما هي ضرورة
وجودهم ووجود هذا الديوان؟
وهـ ـ ــل خ ــال ــف دي ـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية نصوص المواد ( 8و9
و 26و )41من الدستور ومذكرته
ال ـت ـف ـس ـي ــري ــة؟ ي ــرج ــى اإلج ــاب ــة
بنعم أو ال.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وجـ ـ ــه
المويزري سؤاال الى العقيل ،قال
فيه :هل لوجود ديوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة ض ـ ـ ـ ــرورة؟ إذا كــانــت
اإلجابة بنعم ،فما هي مبررات
وض ـ ـ ـ ــرورة وج ـ ـ ـ ــوده؟ وم ـ ــا هــي
الـمـهــام الـمـنــوطــة بــه والموكلة
اليه والتي ال تستطيع الجهات
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـم ـخ ـت ـلــف
وزارات الـ ــدولـ ــة الـ ـقـ ـي ــام ب ـهــا؟
وم ــا مـصــاريــف دي ــوان الخدمة
المدنية للسنوات المالية /2017
 2018و2019 /2108؟

 ...ويسأل الجراح عن أهداف الحكومة
من استمرار مشكلة «البدون»؟
وجــه النائب شعيب الـمــويــزري ســؤاال إلى
نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الداخلية
ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد ال ـ ـجـ ــراح ع ــن أه ـ ـ ــداف الـسـلـطــة
التنفيذية من استمرار مشكلة "البدون".
وقال في نص السؤال "يعلم الجميع سواء
داخــل الكويت أو خارجها مشكلة الـبــدون أو
ما يسمى غير محددي الجنسية أو المقيمين
بصورة غير قانونية ،وتسبب عدم قيام السلطة
التنفيذية بحل هذه المشكلة في وقوع الظلم
ع ـلــى ب ـعــض الـمـسـتـحـقـيــن مـنـهــم لـلـجـنـسـيــة،
وفــي وق ــوع الظلم على الــدولــة بسبب وجــود
غير المستحقين الذين نجهل من هم ،مما قد
يتسبب فــي ظهور مشاكل أمنية خطيرة في

أي وقــت مــن األوقـ ــات ،فضال عما تسبب فيه
استمرار هذه المشكلة وعدم حلها من تشويه
لسمعة الكويت في المحافل الدولية ،فما سبب
عــدم حــل هــذه المشكلة؟ ومــا أه ــداف السلطة
التنفيذية من استمرارها؟".
وذكر "صرح بعض المسؤولين في الجهاز
ال ـم ــرك ــزي لـلـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غ ـيــر قــانــونـيــة
ب ــاك ـت ـش ــاف ال ـج ـه ــاز (حـ ـس ــب ت ـصــري ـحــات ـهــم)
لـجـنـسـيــات عـ ــدد م ــن الـمـسـجـلـيــن ل ــدي ــه ،فما
اإلجــراء ات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص
تجاه من تم اكتشاف جنسياتهم؟ هل تم رفع
أو تـعــديــل هــذه األس ـمــاء فــي قــاعــدة البيانات
الخاصة بالجهاز المركزي؟.

وط ـ ـ ـلـ ـ ــب ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب تـ ـ ــزويـ ـ ــده
بكشف يتضمن إجمالي رواتب
ومكافآت رئيس ووكيل الديوان
والوكالء المساعدين ،وتكاليف
الدورات التدريبية داخل وخارج
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـم ــوظـ ـف ــي ال ـ ــدي ـ ــوان
ل ـكــل م ــن ال ــوك ــاء الـمـســاعــديــن
وال ـم ــدي ــري ــن وال ـم ــراق ـب ـي ــن ،مــع
كشف يتضمن االسم  -المنصب
 نوع الدورة التدريبية والدولةالتي تم اإليفاد إليها وتاريخه
ومدة الدورة؟ وما العقود التي
وقعها الديوان بشكل مباشر أو
بممارسات ومناقصات ،وقيمة
كــل عـقــد ومــدتــه فــي الـفـتــرة من
 2015 / 1 /4حتى تاريخ تقديم
السؤال ،مع تزويده بنسخة من
هذه العقود.

معاهد خاصة
ووج ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري س ـ ــؤاال
آخ ــر ال ــى الـعـقـيــل ق ــال ف ـيــه :هل
يقوم دي ــوان الخدمة بتسجيل
واعتماد معاهد خاصة لتقديم
دورات تدريبية؟ ومــا ال ــدورات
الـتــدريـبـيــة ال ـتــي تـقــدمـهــا هــذه
المعاهد؟ وما اآللية والشروط
والـضــوابــط لتسجيل واعتماد
هذه المعاهد لدى ديوان الخدمة
المدنية؟
وت ـســاء ل :هــل هــذه المعاهد
مرخصة من الجهات المختصة
فــي وزارتـ ــي الـتــربـيــة والتعليم
الـعــالــي ووزارة ال ـت ـجــارة لعقد
الـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة؟ طــال ـبــا
تزويده بكشف يتضمن أسماء
ا ل ـم ـعــا هــد ا ل ـت ــي ت ــم تسجيلها
واع ـت ـم ــاده ــا م ــن ق ـبــل ال ــدي ــوان
فـ ــي ا لـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن 2015 / 1 /4
حتى تاريخ تقديم هذا السؤال
وصــورة من الرخص الصادرة
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة لـكــل

شعيب المويزري

معهد من تلك المعاهد.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ه ـ ــل ص ـح ـيــح أن
ديـ ــوان ال ـخــدمــة رف ــض نـظــر أو
اعـتـمــاد أكـثــر مــن  ٣٠٠٠شهادة
ألب ـ ـنـ ــائ ـ ـنـ ــا وب ـ ـنـ ــات ـ ـنـ ــا ال ـط ـل ـب ــة
لـ ـ ــدورات تــدري ـب ـيــة ص ـ ــادرة من
م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـع ــاه ــد ال ـكــوي ـت ـيــة
خالل السنتين الماضيتين؟ إذا
كانت اإلجابة بنعم ،فما أسباب
عــدم اتـخــاذ مــا يلزم تجاه هذه
الشهادات؟».
وتابع« :هل كان لعدم اتخاذ
ال ــدي ــوان االجـ ـ ــراء ات المطلوبة
تـ ـ ـج ـ ــاه هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات أثـ ــر
ف ــي تــأخ ـيــر أو ض ـي ــاع ال ـفــرص
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ل ـل ـك ــوي ـت ـي ـي ــن مــن
أص ـ ـح ـ ــاب ـ ـه ـ ــا؟ ومـ ـ ـ ـ ــن ي ـت ـح ـم ــل
مسؤولية هذا التعطيل والضرر
الناتج عنه؟ وهل وافق الديوان
ألي جهة حكومية على تلقي أو
المشاركة في الدورات التدريبية
التي تقيمها المعاهد المحلية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم فما هذه
الــدورات ومدتها والتكلفة؟ مع
تزويدي بكشف يتضمن أسماء
هذه المعاهد».

وك ـ ـ ـ ــأن الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب م ـ ــن ه ـ ــؤالء
ال ـم ـت ـقــاعــديــن أن ي ـك ــون الــربــح
م ـض ـم ــون ــا مـ ــن االم ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي
تخصهم من األساس ،الفتا إلى
ان وزي ــر المالية رفــض تعديل
هذا القانون في اللجنة المالية
وهــو من يقف حجر عثرة أمام
مصالح المتقاعدين.
واسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرب الـ ـ ـم ـ ــا تـ ــراجـ ــع
تــرتـيــب تـقــريــر الـلـجـنــة المالية
بـ ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ن ـح ــو عـشــر
م ـ ــرات ـ ــب ف ـ ــي جـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال،
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــا مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
المسؤولية قــائــا :سيكون لنا
موقف من مكتب المجلس وكأنه
يراد لهذا القانون أال يناقش.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ال ـف ــوض ــى الـتــي
عــانــى منها الـمـتـقــاعــدون وهو
م ـن ـظــر ت ـق ـش ـعــر ل ــه االبـ ـ ـ ــدان مــا
يؤكد انه ال يوجد تنسيق داخل
ال ـمــؤس ـســة وال ـج ـه ــات الـتــابـعــة
ل ـل ــوزي ــر ف ــي م ــوض ــوع ال ـقــرض
الـحـســن وال ـكــل ت ـضــرر مــن هــذا
األمر.
وأضــاف :في المحور الثالث
نجد ان الــوزيــر يــريــد ان تكون
ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــدة م ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــة ط ــالـ ـم ــا
المتقاعد طلب االستبدال لكن
الـجــزء الثاني فــي هــذا المحور
نتحدث عن االستثمارات حيث

هـ ـن ــاك ح ــدي ــث عـ ــن اح ـت ـمــال ـيــة
للربح والخسارة ،لكن اذا جاءت
مـ ـخ ــالـ ـف ــة ألس ـ ـ ــس االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ومـ ـخ ــاط ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـنـحــن
ن ـت ـح ــدث عـ ــن خ ـس ــائ ــر ب ـم ـئــات
ال ـمــاي ـيــن اض ـ ــرت ب ـ ـ  140الــف
متقاعد وليس فقط  40ألفا.
ونـ ـب ــه ال ـ ــوزي ـ ــر ب ــأن ــه اذا لــم
ي ـ ـنـ ــف اي كـ ـلـ ـم ــة م ـ ـمـ ــا ن ـق ــول ــه
فسيكون اعترافا ضمنيا منه،
وأع ـ ـ ــده ان ن ـ ــرد بــال ـم ـس ـت ـنــدات
واالوراق و ن ـك ـش ــف ان ه ـنــاك
تضليال لمجلس األمة وديوان
ال ـم ـحــاس ـبــة وال ـت ـف ــاف ــا واخ ـف ــاء
مستندات عمن اوكلتهم اال مــة
للرقابة.
وأوضح أن المحور الخامس
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـتـ ـعـ ـم ــد عـ ـ ـ ــدم الـ ـ ــرد
عـلــى االسـئـلــة وع ــدد االجــابــات
ال ـتــي وردت م ــن ال ــوزي ــر صـفــر،
وهـ ــذا اخـ ــال بــوسـيـلــة رقــابـيــة
م ـ ــرف ـ ــوض ،مـ ــؤكـ ــدا ان ال ــوزي ــر
اخ ـط ــأ م ــن ن ـص ـحــه ب ـع ــدم ال ــرد
على االسـئـلــة ،وعليه الصعود
إلى المنصة في الجلسة المقبلة
وهذا االستجواب يمس الشعب
الكويتي قاطبة بجميع طوائفه
وفئاته.

الدالل يسأل عن تراجع الكويت
في مؤشر التنافسية العالمية
وجه النائب محمد الــدالل ســؤاال الى وزيــرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل عــن تــراجــع مركز الكويت فــي مؤشر
التنافسية العالمية.
وقال في نص السؤال :تناقلت وكاالت االنباء التقرير السنوي
األخير للتنافسية العالمية الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية
اإلدارية بسويسرا ،وقد فوجئنا بنتيجة دولة الكويت في مؤشر
وتقرير التنافسية حيث خال التقرير من ذكر اسم دولة الكويت
مما يعني تراجع دولــة الكويت في هذا المؤشر علما بأن دولة
الكويت تراجعت مراكزها منذ عام  2015على النحو التالي :في
ً
ً
( 2015المركز  34عالميا) ،و( 2016المركز  38عالميا) ،و(2017
ً
ً
المركز  52عالميا) 2018( ،المركز  54عالميا) وفي عام  2019خارج
المؤشر مع األسف ،وخروج الكويت من أي مركز يذكر في مؤشر
التنافسية الـصــادر عــن المعهد الــدولــي للتنمية يعني تراجعا
كبيرا للكويت في أغلب األصعدة التنموية ،وعلى الرغم من تراجع
الكويت العام في تلك المؤشرات فإن الجهود الحكومية المبذولة
ال ترتقي للنهوض بمركز الكويت أو أنها غير فاعلة أو مجدية.
وأضاف :لذا يرجى إفادتنا بالتالي :ما هي الجهة المسؤولة
فــي الــدولــة وبــاألخــص فــي وزارة الــدولــة لـلـشــؤون االقتصادية
المعنية بمتابعة مؤشر التنافسية العالمية والمؤشرات العالمية
األخ ــرى المعنية ب ــاألداء التنموي وارتـبــاطــه ب ــاألداء التنموي
بــالــدولــة؟ وفــي حــال عــدم وج ــود مثل هــذه المسؤولية ،مــا هي
أسـبــاب عــدم وج ــود مثل هــذه المهمة الحيوية فــي ظــل تراجع
دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية؟ وما هي البرامج
والمشاريع التي قامت بها الدولة من خالل خطتها التنموية لرفع
درجاتها في مؤشر التنافسية العالمية؟ وهــل يوجد تواصل
مع الجهات المختصة التي قامت بتقييم دولة الكويت لمعرفة
أسباب تراجع درجة الكويت؟ وما هي مالحظات تلك الجهات
الدولية في هذا الشأن؟

برلمانيات
سلة برلمانية
السويط لتعديل قانون
المساعدات العامة

تقدم النائب ثامر السويط
باقتراح بقانون بإضافة
بند جديد إلى املادة ()3
من القانون رقم ( )12لسنة
 2011بشأن املساعدات
العامة.
واشتمل نص البند الجديد
على" :األطفال الكويتيني
الذين ليس لهم دخل ،أو
قل دخلهم عن الحد األدنى
املتطلب لتأمني مستلزمات
معيشتهم ،وفقًا للضوابط
والشروط التي يصدر بها
قرار من الوزير املختص".

البابطين يسأل عن أرباح
الجمعيات لدعم المحافظات

ّ
وجه النائب عبدالوهاب
البابطني سؤاال إلى وزير
الشؤون االجتماعية سعد
الخراز ،استفسر فيه عن
سبب تخصيص نسبة
الـ" 5في املئة من أرباح
الجمعيات التعاونية لدعم
املحافظات" ،وما األوجه
والقنوات التي تصرف فيها
تلك املبالغ؟ وما النفع الذي
يعود على املنطقة واملساهم
من جراء هذا التخصيص؟

المطيري إلنشاء شركة
اتصاالت رابعة

تقدم النائب ماجد املطيري
باقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم
 26لسنة  1996بتأسيس
شركات لخدمات االتصاالت
الالسلكية (شركة اتصاالت
هاتفية رابعة)

محليات
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«اإلعالم» :تدوير بعض المديرين خالل أسبوعين

إعادة تسمية وكيلين
مساعدين بـ «العدل»

«إشراف عام» لمدير اإلدارة في برنامجين فقط مباشر وتسجيلي
محمد راشد

أبدى الجبري امتعاضه من
عدم قدرة بعض المديرين
على التطوير ،رغم اإلمكانات
المالية المعتمدة.

علمت "الجريدة" ،من مصادر
ق ـيــاديــة ف ــي وزارة اإلعـ ـ ــام ،أن
الــوزيــر محمد الـجـبــري بصدد
اتخاذ "ق ــرارات وزاريــة لتطوير
العمل في ال ــوزارة بشكل عــام"،
موضحة أن أبــرز تلك الـقــرارات
إج ــراء تــدويــر لعدد مــن مديري
اإلدارات في مختلف القطاعات
خالل األسبوعين المقبلين على
أبعد تقدير.
وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ت ــأت ــي ب ـع ــد اج ـت ـمــاع
الوزير الجبري ووكيلة الوزارة

منيرة الهويدي وبعض الوكالء
ال ـم ـســاعــديــن ،وك ــذل ــك ع ــدد من
مـ ـ ــد يـ ـ ــري اإلدارات األ سـ ـ ـب ـ ــوع
الماضي ،إذ أبدى وزير اإلعالم
امتعاضه مــن آلـيــة عمل بعض
اإلدارات وع ــدم ق ــدرة مديريها
على النهوض بها أو تطويرها
إلـ ـ ـ ــى األف ـ ـ ـضـ ـ ــل رغـ ـ ـ ــم ت ـس ـخ ـيــر
اإلم ـك ــان ــات ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ــة
لتحقيق ذلك.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن االج ـت ـمــاع
ت ـنــاول كــذلــك تــدويــر المديرين
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ح ـ ـق ـ ـقـ ــوا ن ـ ـجـ ــاحـ ــا ف ــي

إداراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم إلـ ـ ــى تـ ـل ــك اإلدارات
ل ـت ـط ــوي ــره ــا واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
خبراتهم اإلعالمية التي تدعم
الـعـمــل اإلع ــام ــي الـكــويـتــي في
جميع قطاعات الوزارة.
وأضافت أن االجتماع تناول
عــدة مقترحات لتحسين بيئة
العمل والمحافظة على المال
ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـحـ ــد مـ ــن م ــاح ـظ ــات
الـجـهــات الــرقــابـيــة ،أهمها عدم
إس ـنــاد مـســؤولـيــة إشـ ــراف عــام
ألي مـ ــد يـ ــر إدارة ،أل ك ـ ـثـ ــر مــن
بــرنــام ـج ـيــن ،أح ــده ـم ــا مـبــاشــر

واآلخـ ــر تـسـجـيـلــي ،ب ـخــاف ما
ً
هو معمول به حاليا ،إذ يسمح
النظام الحالي للمدير بأن يكون
ً
ً
مـشــرفــا عــامــا عـلــى ع ــدة بــرامــج
في الــدورة البرامجية الواحدة
دون سقف محدد ،الفتة إلى أن
هذا القرار سيطبق على جميع
ال ـمــديــريــن خ ــال دورة يــولـيــو
القادم ،وذلك للحد من الصرف
المبالغ فيه للمكافآت المالية
ال ـت ــي يـتـحـصــل عـلـيـهــا الـمــديــر
المشرف على البرنامج والتي
تتجاوز آالف الدنانير.

أصــدر وزيــر العدل وزير
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـلــس
األم ـ ـ ـ ــة د .فـ ـه ــد ال ـع ـف ــاس ــي
ً
ً
قرارا وزاريا بإعادة تسمية
وكيلين مساعدين ب ــوزارة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل ن ـ ـ ــص ف ـ ـ ــي مـ ــادتـ ــه
ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــادة ت ـس ـم ـيــة عـمــر
ً
ً
الـشــرقــاوي وكـيــا مساعدا
لشؤون التسجيل العقاري
والتوثيق ومحمد الحماد
ً
ً
وك ـ ـيـ ــا م ـ ـسـ ــاعـ ــدا لـ ـش ــؤون
األسرة والتحكيم.

فهد العفاسي

محمد الجبري

«األشغال» :حل مشاكل الطرق نهاية العام واالستعداد
لموسم األمطار المقبل أولويتنا
•

خطة عمل
لتنفيذ
توصيات لجنة
تطاير الحصى
علي

سيد القصاص

هـنــأ وك ـيــل وزارة األش ـغــال،
م .إسماعيل عـلــي ،سمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األحـمــد
وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ال ـش ـي ــخ
ن ــواف األح ـم ــد ،وس ـمــو رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء الـشـيــخ جابر
ال ـم ـب ــارك والـ ـقـ ـي ــادة الـسـيــاســة
وال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي بمناسبة
ع ـيــد ال ـف ـطــر الـ ـمـ ـب ــارك ،مـشـيــرا
إلى ان جميع قطاعات الــوزارة
الفنية واإلداريـ ــة تعمل حاليا
ب ـ ـ ـ ــروح ال ـ ـفـ ــريـ ــق لـ ـح ــل ج ـم ـيــع
ال ـم ـش ــاك ــل والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تواجه المواطنين وعلى رأسها
مشاكل الطرق.
جاء ذلك خالل حفل استقبال

ع ـل ــي ل ـل ـم ـه ـن ـئ ـيــن أمــس بـمـقــر
ال ـ ــوزارة بمناسبة عـيــد الفطر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،بـ ـحـ ـض ــور ال ــوك ــاء
المساعدين وقياديي الوزارة.
وق ــال عـلــي ،فــي تصريحات
للصحافيين عقب االستقبال،
إن االولوية األولى لدينا حاليا
ح ـ ــل جـ ـمـ ـي ــع مـ ـش ــاك ــل الـ ـط ــرق
وإت ـمــام االس ـت ـعــدادات لموسم
االمطار المقبل ،مؤكدا ان هناك
العديد من األولويات ،لكن حل
مـشــاكــل ال ـط ــرق تـعــد األول ــوي ــة
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـن ــا خ ـ ـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة
الراهنة.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـج ــري
حاليا تنسيقا كامال مع جميع
مصانع األسفلت ،وفي القريب
العاجل ستعمل بكامل طاقتها

إسماعيل علي

لـتـنـفـيــذ خ ـطــة ص ـيــانــة ال ـطــرق
ع ـلــى أك ـم ــل وج ـ ــه ،م ـش ـيــرا الــى
أنه بنهاية العام الحالي سيتم
حل المشاكل الرئيسة الخاصة

«البلدية» تصدر مطبوعة توثق إنجازاتها

●

علي حسن

أصـ ـ ــدرت ال ـب ـل ــدي ــة م ـط ـبــوعــة تــوثــق
أهم اإلنجازات خالل الفترة الماضية،
بـعـنــوان "بـلــديــة الـكــويــت" ،وقــد تزينت
المطبوعة باإلشادة األميرية السامية
بمشاريع البلدية ووصفها بالحيوية
وتـشـكـيـلـهــا ن ـق ـلــة ح ـضــاريــة لـلـكــويــت،
إضافة إلى إشادة أخرى من لدن سموه
بأداء البلدية الرائع خالل تعاملها مع
أزمة األمطار الغزيرة التي تعرضت لها
البالد في بداية فصل الشتاء الماضي.
و جــاء تبويب هــذا اإل صــدار المكون
م ـ ــن  100صـ ـفـ ـح ــة لـ ـيـ ـح ــا ك ــي ا ل ـخ ـط ــة
ثالثية ا لـمـحــاور ا لـتــي أطلقها المدير
ال ـعــام لـلـبـلــديــة أح ـمــد الـمـنـفــوحــي قبل
أ كـثــر مــن  3س ـنــوات ،وا ل ـتــي تستهدف
إنجاز  3ملفات :فرض هيبة القانون،
وت ـب ـس ـي ــط اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ،ودع ـ ـ ــم خ ـطــة
التنمية ،حيث تم من خالل موضوعات

صحافية متنوعة تسلط الضوء على
أ هــم اال نـجــازات ،السيما على مستوى
مكافحة المخالفات وتبسيط اجراء ات

الميكنة والبلدية االلكترونية وتدشين
بـعــض الـمـشــاريــع الـتــي مــن شــأنـهــا أن
تسهم في تنفيذ رؤية "كويت جديدة"
ف ــي مـقــدمـتـهــا م ـش ــروع "ب ــراي ــح ســالــم"
المزمع افتتاحه رسميا اكتوبر المقبل.
وف ـي ـمــا اس ـت ـهــل الـ ـع ــدد بــافـتـتــاحـيــة
للمنفوحي تحت عنوان "عهد ووعد"،
تـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد ك ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـيـ ــن ط ـي ــات ــه
مجموعة من المقاالت الحصرية بأقالم
بعض رؤساء تحرير الصحف اليومية،
والذين أ شــادوا بتطور آلية العمل في
البلدية ،من خالل ثورة إدارية حقيقية،
إض ــاف ــة إل ــى م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـح ــوارات
لمسؤولين من خارج ودا خــل البلدية،
بينها ح ــوار لــوز يــرة ا لــدو لــة لـلـشــؤون
االق ـت ـصــاديــة الـســابـقــة هـنــد الـصـبـيــح،
ووزير الدولة لشؤون البلدية السابق
أح ـمــد بــاقــر ،ووزيـ ــر الـمــالـيــة د .نــايــف
الـ ـحـ ـج ــرف ،ورئ ـ ـيـ ــس دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية أحمد الجسار.

بصيانة ال ـطــرق ،وال ـتــي تمثل
مـ ـص ــدر ازعـ ـ ـ ــاج ل ـل ـمــواط ـن ـيــن،
وسيتم استكمال الخطة تباعا،
ألن خطط صيانة األسفلت ال
تنتهي ،بل هي مستمرة .
وأوض ــح أنــه جــار التنسيق
مع القطاعات المعنية ،ومنها
قطاع الرقابة والتدقيق لتحريك
ع ـ ـقـ ــود الـ ـصـ ـي ــان ــة الـ ـمـ ـت ــأخ ــرة
وع ـ ـ ـقـ ـ ــود جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـش ــاري ــع
األخرى.
وتابع أن الوزارة لديها خطة
عمل لتنفيذ جميع التوصيات
الـ ـت ــي ت ـم ـخ ـضــت عـ ــن ال ـل ـج ــان
الفنية التي شكلت بخصوص
قضية تطاير الحصى ومشاكل
الطرق بصفة عامة.

ً
دفن الجنائز صباحا
وبعد العصر والعشاء
أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــديـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .ف ـي ـصــل
العوضي أن مواعيد دفن الجنائز
خـ ــال ف ـت ــرة ال ـص ـيــف س ـت ـكــون في
ً
ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا وبـعــد
صالتي العصر والعشاء.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـع ــوض ــي فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي أم ــس ،إن ذل ــك م ــرده إلــى
ً
ارتـ ـف ــاع درجـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة ص ـي ـفــا،
ً
وحــرصــا مــن ال ـغــدارة على تيسير
الـخــدمــات والتخفيف عـلــى أهــالــي
المتوفين والمشيعين أثناء تشييع
الجنائز والصالة عليها ودفنها.
وأض ـ ـ ــاف أن اإلدارة وفـ ـ ــرت كــل
ً
م ــا ي ـل ــزم م ــن إض ـ ـ ــاءة ك ــاف ـي ــة ل ـيــا
ً
وخـصــوصــا عند صــاالت التعزية
ومواقف السيارات المحيطة بها.
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وزير الخارجية يترأس جلسات لمجلس األمن

تناقش قضايا حفظ السلم وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة
يترأس وزير الخارجية
ً
عددا من جلسات مجلس
األمن لمناقشة المفقودين
في النزاعات وحفظ السلم
وحماية المدنيين والتعاون مع
الجامعة العربية.

الخالد لدى مغادرته إلى نيويورك

ورقة كويتية
حول سبل تعزيز
وتعميق أطر
العمل المشترك
بين مجلس األمن
والجامعة العربية

ت ــوج ــه ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صـبــاح ال ـخــالــد ،ظـهــر أم ــس ،إلــى
م ــديـ ـن ــة ن ـ ـيـ ــويـ ــورك بـ ــالـ ــواليـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـيــث
ً
سـ ـيـ ـت ــرأس عـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ج ـل ـس ــات
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ــأم ــم
المتحدة ،في إطار رئاسة الكويت
ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس خ ـ ــال ف ـتــرة
عضويتها غـيــر الــدائ ـمــة لعامي
.2019-2018
ً
وسـيـعـقــد مـجـلــس األمـ ــن غ ــدا
ج ـل ـس ــة ب ــرئ ــاس ــة الـ ـخ ــال ــد ح ــول
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ال ـ ـم ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن فــي
النزاعات المسلحة ،والتي ستقدم

الكويت خاللها مشروع قرار أممي
ي ـه ــدف إلـ ــى دعـ ــم وت ـع ــزي ــز سبل
حـمــايــة الـمــدنـيـيــن فــي الـنــزاعــات
المسلحة.
كما سيترأس الخالد ،بعد غد،
جلسة مجلس األمن التي ستنعقد
تـحــت بـنــد «ح ـفــظ الـسـلــم واألم ــن
ال ــدولـ ـيـ ـي ــن» ح ـ ــول م ـن ــع ن ـشــوب
ال ـنــزاعــات والــوســاطــة وتـعــدديــة
األطراف ،إلبراز األهمية الحتمية
ل ـهــذه ال ـم ـقــاصــد ال ـتــي تعتبرها
الكويت ركائز أساسية لسياستها
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن ت ــرؤس ــه
ف ــي  13ال ـم ـق ـبــل ل ـج ـل ـســة رفـيـعــة
المستوى ،في إطار بند «التعاون

الجالية األردنية ّ
تكرم الفائزين
بمسابقة القرآن

ً
مكرما أحد الفائزين
بوشتال
تحت رعاية وحضور سفير األردن لدى الكويت
صقر ابوشتال أقامت اللجنة الثقافية في مجلس
الجالية االردنية حفال لتكريم الفائزين بالمسابقة
القرآنية الثانية والتي أقيمت فعالياتها في مقر
جمعية المعلمين امس األول.
وأعرب السفير األردني في كلمة له عن شكره
ل ـ ــوزارة الـتــربـيــة الـكــويـتـيــة وجـمـعـيــة المعلمين
لما قــدمــاه مــن تسهيالت ساهمت بانجاح هذه
المسابقة السنوية للعام الثاني على التوالي.

وتـقــدم الـحـضــور خــال حفل تكريم الفائزين
بالمسابقة مدير ادارة الخدمات التربوية بجمعية
المعلمين الكويتية بدر المطيري ،وفادي الروسان
المستشار الثقافي بالسفارة االردنية ،ومنصور
كمال أمين سر الجالية ،وعماد المقابلة عضو
المجلس ورئيس اللجنة الثقافية للجالية ،وخالد
الشرمان رئيس لجنة الجمعية العمومية للجالية.
وفي نهاية الحفل قام السفير األردنــي بتكريم
الفائزين بالمسابقة القرآنية وتقديم الدروع للرعاة.

«الرحمة» تدعم مسابقة قرآنية في سويسرا
قال منسق مسابقة سويسرا لحفظ القرآن الكريم
جمال الخطيب ،أمس ،إن جمعية الرحمة العالمية
الكويتية (لجنة سنابل الخير) دعمت مسابقة قرآنية
هي االولى من نوعها التي تعقد في سويسرا.
وأضــاف الخطيب ،في تصريح لـ"كونا" ،أن هذا
الــدعــم لـيــس غــريـبــا عـلــى جمعية الــرحـمــة ،مشيدا
بحرصها على دعم نشر افكار االسالم السمحة في
مختلف المجتمعات.

وأوضــح أن العدد النهائي للمشاركين بلغ 50
شخصا تــراوحــت أعـمــارهــم مــا بين سبع سنوات
وسـبـعـيــن ع ــام ــا ،وتـ ـب ــاروا ف ــي خـمـســة مـسـتــويــات
مختلفة تبدأ من جزأين اثنين حتى االجــزاء الـ 30
للقرآن الكريم .وأكد أن الخمسة األوائل الذين فازوا
بالمسابقة حصل كل منهم على رحلة عمرة كجائزة
أولى ثم توزعت الجوائز األخرى حسب قرارات لجنة
التحكيم بين ألف دوالر و 250دوالرا.

مصرع وافدة بحادث مروري

سيارة الوافدة بعد الحادث

•

محمد الشرهان

لقيت وافدة عربية مصرعها
صباح أمس جراء حادث مروري
مـ ــروع وق ــع ع ـلــى طــريــق الـمـلــك
فـ ـه ــد ،م ـق ــاب ــل م ـن ـط ـقــة ال ـس ــام
باتجاه محافظة األحمدي.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال مــديــر
إدارة العالقات العامة واإلعالم

باإلدارة العامة لإلطفاء العميد
خليل االمير إن غرفة العمليات
تلقت بالغا صباح أمــس ،يفيد
ب ــوق ــوع حـ ــادث ان ـق ــاب مــركـبــة
عـلــى طــريــق الـمـلــك فـهــد مقابل
منطقة السالم باتجاه محافظة
األح ـمــدي ،مشيرا إلــى أنــه فور
تـلـقــي ال ـبــاغ تــم تـحــريــك مركز
الشهداء الى موقع الحادث.

وأضـ ـ ــاف ال ـع ـم ـيــد األم ـي ــر أن
رجـ ــال اإلطـ ـف ــاء ف ــور وصــولـهــم
تبين لهم أن الحادث عبارة عن
انقالب مركبة ووفــاة قائدتها،
وهي وافدة عربية ،مشيرا الى أن
رجال اإلطفاء تمكنوا من انتشال
جثة ا لـمـتــو فــاة وتسليمها الى
رجال األدلة الجنائية.

إصابة  3وافدين في حريق بناية بالفروانية
أص ـيــب  3واف ــدي ــن ب ـح ــاالت اخ ـت ـنــاق وإج ـهــاد
حــراري ،جــراء حريق كبير اندلع مساء أمس في
بـنــايــة بمنطقة ال ـفــروان ـيــة ،وأس ـفــر ال ـح ــادث عن
خسائر مادية جسيمة لحقت بالشقة التي اندلع
فيها الحريق.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،الـ ـت ــي رواه ـ ـ ــا م ــدي ــر إدارة
العالقات العامة واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء
العميد خليل األ م ـيــر ،أن غــر فــة العمليات تلقت
بالغا مساء أمــس يفيد بــانــدالع حريق في شقة
تقع بالدور الثاني ببناية مكونة من  6أدوار في

منطقة الفروانية ،مشيرا إلى أنه فور تلقي البالغ
تم تحريك مركز إطفاء الفروانية ،بقيادة المقدم
خالد كنعان ،إلى موقع الحادث.
وأضاف أن رجال اإلطفاء وفور وصولهم عملوا
على إخالء البناية من السكان ،وشرعوا في عملية
مكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده ومنع
انتشاره إلى مواقع أخــرى ،الفتا إلى أن الحادث
أس ـفــر عــن إصــابــة  3واف ــدي ــن مــن س ـكــان البناية
بـحــاالت إجـهــاد واخـتـنــاق ح ــراري ،وتــم عالجهم
في موقع الحادث من قبل فنيي الطوارئ الطبية.

بين األمــم المتحدة والمنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية» ،حيث
ستقدم الكويت ورقــة مفاهيمية
حــول سبل تعزيز وتعميق أطر
العمل المشترك بين مجلس األمن
وجامعة الدول العربية ،وجعلها
أكثر فاعلية وشمولية.
ويضم الوفد المشارك كال من
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة السفير الشيخ
الــدك ـتــور أح ـمــد نــاصــر المحمد،
والمندوب الــدائــم لدولة الكويت
لدى األمم المتحدة في نيويورك
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر م ـ ـن ـ ـصـ ــور ال ـع ـت ـي ـب ــي،

ومساعد وزير الخارجية لشؤون
ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة والـ ــوزيـ ــر
ال ـم ـف ــوض ن ــاص ــر ال ـه ـي ــن ،فضال
عن عدد من كبار مسؤولي وزارة
الخارجية.
وك ــان فــي وداع ال ـخــالــد ،على
أرض ال ـ ـم ـ ـطـ ــار ،مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـم ــراس ــم
السفير ضــاري العجران ،ونائب
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مـ ـكـ ـت ــب ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ــوزراء وزيــر الخارجية السفير
صالح اللوغاني ،وعدد من كبار
المسؤولين.
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محليات

رئيس األركان استقبل المهنئين بـ«الفطر»
اس ـت ـق ـب ــل رئ ـ ـيـ ــس األركـ ـ ـ ــان
العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر بديوان رئاسة
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـم ـه ـن ـئ ـي ــن
بمناسبة عيد الفطر السعيد
من منتسبي الجيش.
وتمنى الخضر من المولى
عز وجــل أن يديم نعمة األمن
واألمـ ـ ــان ع ـلــى ال ـكــويــت تحت
ظل قيادة صاحب السمو أمير
الـبــاد الـقــائــد األعـلــى للقوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
األحـ ـم ــد وسـ ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نــواف األحمد ورئيس
مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك.

الخضر مستقبال المهنئين
ح ـض ــر االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال نــائــب
رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن عبدالله النواف

وأعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــدف ـ ــاع
ال ـع ـس ـك ــري وك ـ ـبـ ــار ال ـض ـب ــاط
القادة في الجيش.

ً
«الطوارئ الطبية» 1575 :بالغا في العيد

التعامل مع  7حاالت عبر اإلسعاف الجوي
•

عادل سامي

أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجالهمة
تعامل اإلدارة خــال عطلة عيد الفطر المبارك مع
ً
 1575بالغا.
وقــال الجالهمة في تصريح صحافي أمــس ،إنه
تم نقل  968حالة عاجلة إلى المستشفيات والمراكز
ً
القريبة ،بينما تلقت  339حالة عالجها كامال في
المواقع ،وجميعها تنوعت ما بين حــوادث طرق،

ً
ومشاجرات ،وحروق وجروح بسيطة ،فضال عن نقل
 268حالة من قسم غير العاجلة من المستشفيات.
وأشار إلى أن إحصائيات قسم العمليات بإدارة
الطوارئ الطبية أظهرت خالل الفترة ما بين أول
إلــى رابــع أيــام عيد الفطر المبارك (الثالثاء إلى
الجمعة) تسجيل  7حاالت تم التعامل معها عن
طريق اإلسعاف الجوي.
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«األميركية الدولية» تفتح أبوابها الستقبال الطلبة في أغسطس المقبل
الخرافي :الكلية صرح أكاديمي يستوفي شروط التعليم المتقدم ويتيح فرص اإلبداع واإلنجاز العلمي

الصرح
سيحتضن
أكبر مكتبة
جامعية في
الكويت

كرومت

أع ـل ـنــت الـكـلـيــة األمـيــركـيــة
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ـتـ ـ ــح أبـ ـ ــواب ـ ـ ـهـ ـ ــا
الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ط ـل ـب ـت ـه ــا لـ ـب ــدء
عــام ـهــا ال ــدراس ــي م ــع نـهــايــة
أغسطس المقبل.
وأشـ ـ ــادت رئ ـي ـســة مـجـلــس
األ مـ ـن ــاء د .ف ــا ي ــزة ا ل ـخ ــرا ف ــي
ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــرح األكـ ــادي ـ ـمـ ــي
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــخ ،الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ــوف ــي
م ـخ ـت ـل ــف شـ ـ ـ ــروط ال ـت ـع ـل ـي ــم
ا لـمـتـقــدم مــن تصميم متقدم
عـ ـل ــى أي ـ ـ ــدي أفـ ـض ــل وأشـ ـه ــر
المكاتب الهندسية العالمية
وأكـ ـ ـث ـ ــره ـ ــا ع ـ ــراق ـ ــة وخ ـ ـبـ ــرة،
مـمــا يـكـفــل لـلـطــا لــب مختلف
المرافق التي تتيح له فرص
اإلبداع واإلنجاز العلمي.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراف ـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح أمـ ـ ــس ،م ــا ت ـع ــد بــه
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ـش ــأة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
مــن مستقبل أ كــاد يـمــي باهر
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــار ث ـ ـقـ ــة الـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن
ع ـل ـي ـهــا وايـ ـم ــانـ ـه ــم ال ـع ـم ـيــق
بأن نماء المجتمع وازدهاره
مرتبط بالتحصيل العلمي
وت ـه ـي ـئ ــة ال ـط ـل ـب ــة ل ـمــواج ـهــة
كل التحديات والتغلب على
جميع العقبات ا لـتــي تحول
دون ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ن ـ ـجـ ــا ح ـ ـهـ ــم،
وتسليحهم بالقدرات الالزمة

فايزة الخرافي

ماريا كرومت

ألداء دور ه ــم فــي المساهمة
ببناء وطنهم.
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يتمتعون بخبرات ومؤهالت
ع ــال ـي ــة قـ ـ ــادرة ع ـل ــى تـحـقـيــق
أهـ ــداف ه ــذا ال ـص ــرح الـكـبـيــر
وعلى أكمل وجه.
من جهتها ،أفادت رئيسة
ا ل ـجــا م ـعــة د .م ــار ي ــا كــرو مــت
بـ ـ ـ ـ ــأن أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء الـ ـهـ ـيـ ـئـ ـتـ ـي ــن
اإلداريـ ـ ــة وال ـتــدري ـس ـيــة عـلــى
أت ـ ــم االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الس ـت ُـق ـبــال
الطلبة ،وأن المنشأة شيدت
ع ـلــى أس ــس مـهـنـيــة وعـلـمـيــة

و ف ـن ـيــة ذات م ـس ـتــوى ر ف ـيــع،
مبينة أن البرامج المتقدمة
تم إعدادها من جانب خبراء
ا لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــا ه ـ ــج ،وأن ا ل ـ ـمـ ــرا فـ ــق
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــرة تـ ـلـ ـب ــي ج ـم ـي ــع
ا ح ـت ـيــا جــات ا لـطـلـبــة لتجعل
م ــن ال ـم ـب ـنــى ب ـي ـئــة مـشـجـعــة
إلقـ ـ ـب ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
ً
وق ـ ـضـ ــاء ي ــوم ـه ــم كـ ــامـ ــا فــي
رحابه.
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ـ ــت ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح أمـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــأن هـ ــذا
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرح س ـ ـ ـ ــوف ي ـح ـت ـض ــن
أك ـ ـبـ ــر م ـك ـت ـب ــة ج ــام ـع ـي ــة فــي
ً
الكويت ،فضال عن الفصول

ُ
«صيفي التطبيقي» ...شعب دراسية
مغلقة وأجواء حارة!
«المستقلة» :ال مجاميع دراسية في الموقع اإللكتروني
●

أحمد الشمري

ل ــم تـخـتـلــف أجـ ـ ــواء ب ــداي ــة ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي
ال ـص ـي ـفــي ف ــي ك ـل ـيــات ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب عــن جــامـعــة ال ـكــويــت ،عن
سخونة الجو شديد الـحــرارة ،التي كانت سببا
أساسيا في غياب كثير من الطلبة عن حضور
المحاضرات التي انطلقت امس ،رغم أن العديد
منهم لم يستكملوا جداولهم الدراسية في عمليات
ال ـس ـحــب واإلضـ ــافـ ــة ،بـسـبــب ال ـش ـعــب الــدراس ـيــة
المغلقة.
وشـ ـه ــد م ــوق ــع ك ـل ـي ــات الـ ـع ــارضـ ـي ــة ح ـض ــورا
للطالبات يفوق عدد الطالب ،لكن الشعب الدراسية
المغلقة كانت حجر عثرة أمام العديد من الطلبة
الذين يرغبون في استكمال جداولهم الدراسية
خــال فترة السحب واإلضــافــة ،فضال عن تقديم
العديد من المطالبات من القوى الطالبية لألقسام
العلمية لفتح مجاميع دراسية جديدة ،ولكن بال
جدوى.
موقع كليات الشويخ كثيرا عن
و لــم يختلف
ّ
العارضية ،فأزمة الشعب الدراسية المغلقة تعد
مشتركة في مختلف المواقع الدراسية التي تعتبر
هــاجـســا يـقـلــق ال ـج ـمــوع الـطــابـيــة الــذيــن عــانــوا
األمـ ّـريــن في حــرارة األج ــواء التي سخنت وتيرة
الصداع ألزمة استكمال الجداول الدراسية.
وأك ــد الـمـنـســق ال ـع ــام لـلـقــائـمــة الـمـسـتـقـلــة في
"التطبيقي" ،فهد المرشد ،أن القائمة تتابع عن
كثب مشكلة نقص الشعب الدراسية المطروحة
للطلبة بالموقع اإللكتروني للهيئة ،وأن العديد
من الطلبة يدخلون إلى الموقع حسب المواعيد
المحددة لهم ،وال يجدون الشعب التي تساعدهم
على التخرج ،الفتا إلى أن القائمة المستقلة كانت
تنوي ،منذ بدء الفصل الصيفي ،التصعيد ضد
ّ
ع ـمــادة ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل بـسـبــب قــلــة الشعب

ال ــدراس ـي ــة ال ـم ـط ــروح ــة ،إال أن ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ــة
لالتحاد طلبت التهدئة ،وإعطاء الفرصة لعمادة
التسجيل لحل المشكلة.
وأوض ــح المرشد أنــه فــي حــال تجاهل عمادة
القبول والتسجيل لمطالبات االتحاد ،فإن القائمة
بكل قواعدها ستكون جاهزة للمشاركة في أي
خطوات تصعيدية يراها االتحاد مناسبة للدفاع
عــن حـقــوق الـطـلـبــة ومـصــالـحـهــم ،م ـحــذرا مــن أن
عملية التصعيد ستكون جادة ،وأن كل الخيارات
ستكون مطروحة للدفاع عن مستقبل الطلبة.

استقبال المضف

مبنى الكلية
المجهزة بالمعدات العلمية
وال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــرات والـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــات
ا لــدرا سـيــة الجاذبة و صــاالت
الرياضة بمقاييس عالمية،

وسـ ـ ــواهـ ـ ــا م ـ ــن ك ــاف ـت ـي ــري ــات
وم ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــم تـ ـ ــرضـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
األذواق وأ مـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــن ت ـج ـم ــع
الطلبة.

وتـ ـمـ ـن ــح ال ـك ـل ـي ــة طـلـبـتـهــا
درج ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن،
درجـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ودرج ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس ،ك ـ ـمـ ــا ه ــو

م ـع ـم ــول ب ــه ف ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
الجامعات األميركية ،وذ لــك
لـ ـمـ ـنـ ـحـ ـه ــم فـ ـ ـ ــرص م ـخ ـت ـل ـف ــة
الختيار ما يناسبهم.

حضور متفاوت في أول أيام «صيفي الجامعة»
الحرارة المرتفعة تدفع الطلبة إلى التفكير في االنسحاب من الفصل
فيصل متعب
وحمد العبدلي

أعرب عدد من طلبة جامعة
الكويت عن عزمهم ،في
حال استمرار ارتفاع درجات
الحرارة على هذا النحو،
االنسحاب من الفصل الصيفي،
لعدم استطاعتهم استكمال
الدراسة في مثل هذه
الظروف.

من جهته ،شدد المدير العام لهيئة التطبيقي،
د .ع ـلــي ال ـم ـض ــف ،خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه الـمـهـنـئـيــن
بعيد الفطر السعيد فــي الــديــوان الـعــام للهيئة
بالعديلية ،صباح أمس ،بأهمية التواصل الدائم
بين جميع أعـضــاء هيئتي التدريب والتدريس
وبجميع اإلداريين والعاملين في مختلف الكليات
والمعاهد والقطاعات ،خصوصا فــي مثل هذه
المناسبات المباركة ،لما فيها مــن فــوائــد ّ
جمة
في توطيد عالقات األخوة والتراحم بين الزمالء
كأسرة واحدة.
وقـ ــد تـ ـب ــادل ال ـح ـض ــور ال ـت ـه ــان ــي وال ـم ـب ــارك ــة
بالعيد ،مشيدين بجهود مكتب العالقات العامة
واإلعالم في الهيئة ،وبحرصهم على تنظيم مثل
هذه االحتفاالت بشكل سنوي ،األمر الذي يعزز
الشعور بمدى متانة وقوة العالقة بين أفراد هيئة
التطبيقي على اختالف مواقعهم وأماكن عملهم،
داعين الله تعالى أن يعيده على الكويت قيادة
وشعبا بالخير والـ ُـيـمــن وال ـبــركــات ،وأن يحفظ
الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها الطيبة
من كل مكروه ،ويديم عليها نعمتي األمن واألمان.

وسط أجواء مناخية ساخنة
بـ ــدأ طـ ــاب وط ــال ـب ــات جــامـعــة
ا لـكــو يــت فــي مختلف كلياتها
ال ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـص ـي ـفــي،
الـ ـ ــذي ش ـه ــد حـ ـض ــورا طــابـيــا
في بعض الكليات مع غيابات
عـ ـ ــدة تـ ـتـ ـف ــاوت مـ ــن ك ـل ـي ــة إل ــى
أخــرى .وخــا اليوم األول لهذا
ال ـف ـص ــل مـ ــن أي اسـ ـتـ ـع ــدادات
تحفز الـطـلـبــة عـلــى الـحـضــور،
فـ ــي وق ـ ــت لـ ــم يـ ـتـ ـه ــاون بـعــض
أعضاء هيئة التدريس في رصد
حاالت الغياب نظرا لقصر مدة
هــذا الفصل التي ال تتجاوز 8
أسابيع ،مما يستدعي االلتزام
بـ ــال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،حـ ـت ــى ال ي ـح ــرم
الطالب فيما بعد درجة المقرر.
في موازاة ذلك شهدت عمادة
ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل اسـتـقـبــال
بعض الطلبة المتوقع تخرجهم
في الفصلين الصيفي ،واألول،
الستكمال جداولهم وتسجيلهم
في المقررات التي كانت مغلقة
في أثناء التسجيل األول.
وعــن كليات موقع الجامعة
فـ ــي الـ ـش ــوي ــخ ،شـ ـه ــدت كـلـيـتــا
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
االجتماعية حضورا ال بأس به
في اليوم األول ،بينما لم تشهد
المواقف الخاصة بالمركبات
ً
ازدحـ ـ ــامـ ـ ــا مـ ـم ــاث ــا ل ـل ـف ـصــول
السابقة ،حيث شهدت األولــى
ً
ً
ً
ان ـض ـبــاطــا اداري ـ ـ ــا وتــدري ـس ـيــا
و لــم تخل ممراتها مــن الطلبة
ال ــذي ــن ب ـ ـ ــادروا إلـ ــى ال ـح ـضــور
وااللتحاق بفصولهم الدراسية،

جانب من االزدحامات المرورية في الجامعة
بينما شهدت مـمــرات "العلوم
ً
االجتماعية" ضعفا في حضور
الطلبة ،بعكس التزام االساتذة
الذي بدا واضحا.
وفي السياق ،شهدت كليات
كـ ـيـ ـف ــان ربـ ـك ــة م ـ ــروري ـ ــة اثـ ـن ــاء
فـتــرة الـصـبــاح حـيــث تزاحمت
ال ـ ـم ـ ــرك ـ ـب ـ ــات امـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــدخـ ــل
الرئيسي ال ـمــؤدي إلــى كليتي
الـتــربـيــة واآلداب ،حـيــث تعمد
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ــدارس ـ ـيـ ــن اخ ــذ
الـ ـمـ ـح ــاض ــرات الـ ــدراس ـ ـيـ ــة فــي
ً
فـتــرة الـصـبــاح المبكر تـفــاديــا
الرتـ ـف ــاع درج ـ ــات الـ ـح ــرارة في
فـتــرة الـظـهـيــرة الـتــي اصبحت
مــن الـفـتــرات غـيــر المفضلة أو

ال ـمــرغــوبــة لـلـكـثـيــر م ـن ـهــم ،في
حـيــن ح ــرص ع ــدد م ــن اعـضــاء
ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ع ـل ــى رص ــد
حاالت غياب الطلبة.
أمـ ـ ـ ــا م ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة فــي
الخالدية فشهد حضورا طالبيا
واض ـ ـحـ ــا فـ ــي ك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة
والبترول وكلية العلوم ،السيما
مــع تشديد الكثير مــن أعضاء
هيئة ال ـتــدريــس عـلــى ض ــرورة
الحضور وتسجيل الغياب منذ
اليوم األول.

انسحاب
وفـ ــي ظ ــل االرت ـ ـفـ ــاع الـكـبـيــر

ف ــي درج ـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرارة ،أع ــرب
العديد من طلبة الجامعة عن
نـيـتـهــم االن ـس ـحــاب الـكـلــي من
هذا الفصل في حال استمرار
درج ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة عـ ـل ــى ه ــذا
ال ـن ـح ــو ،رغـ ــم أن هـ ــذا الـفـصــل
يمثل فرصة ذهبية للكثيرين
نظرا لسرعة التخرج منه.
وتفاعل نشطاء على مواقع
التواصل االجتماعي مع هذه
الـ ـن ــواي ــا ،الف ـت ـي ــن إل ـ ــى أن مــن
أس ـبــاب نـفــور الطلبة مــن هــذا
الفصل هــو انكشاف المباني
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة وع ـ ـ ــدم وجـ ــود
مواقف مظللة.

«بوكسهل» :التسجيل للبعثات حتى  20الجاري «الكويت للعلوم والتكنولوجيا» :مستمرون
 %60من خريجاتها استكملن دراستهن في البكالوريوس
في استقبال طلبات االلتحاق

كشفت كلية بوكسهل الكويت
عن بــدء التسجيل في البعثات
ال ــداخ ـل ـي ــة ،واس ـت ـق ـبــال طـلـبــات
االلـ ـتـ ـح ــاق ل ـل ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي
ال ـثــانــي  2019-2018ح ـتــى 20
ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي ب ــرام ــج الــدب ـلــوم
التي توفرها الكلية في عدد من
التخصصات في مجاالت اإلدارة
والفنون التطبيقية.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـك ـل ـي ــة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـحــافــي امـ ــس ،أن ـه ــا ستفتح
أبــوابـهــا كــل يــوم مــن األح ــد الى
الخميس ،من السابعة ونصف
صباحا الى الرابعة ظهرا ،ويوم
السبت من التاسعة صباحا الى
الثالثة ظهرا خالل فترة البعثات
الداخلية.
واشـ ــارت إل ــى أنـهــا تأسست
عـ ـ ـ ــام  ،2007و خـ ـ ــر جـ ـ ــت أ كـ ـث ــر
م ــن  1200طــا ل ـبــة ف ــي مختلف
ا ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ،و  %60م ــن
خريجاتها استكملن دراستهن
ف ــي درج ـ ــة ال ـب ـك ــال ــوري ــوس من
خالل االتفاقيات مع الجامعات
الخاصة الموجودة في الكويت:
ال ـك ـل ـيــة االسـ ـت ــرالـ ـي ــة وجــام ـعــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
والجامعة االميركية بالكويت
والجامعة الملكية للبنات في
البحرين ،إضافة الى اتفاقيات
أخرى مع جامعات عالمية مثل
األكاديمية األميركية لألفالم في
نيويورك.
ولفتت إلى انها توفر العديد
مـ ــن ال ـت ـخ ـص ـصــات ف ــي مـجــال

 %80للقبول في «هندسة اإللكترونيات واالتصاالت» و 75لـ «علوم الكمبيوتر»

كلية بوكسهل
إدارة األعمال عامة ،التسويق،
إدارة ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة –
ب ـن ــوك ،الـتـصـمـيــم الـجــرافـيـكــي،
التصميم الــداخـلــي والــديـكــور،
وتصميم المواقع اإللكترونية،
وش ـه ــدت االقـ ـس ــام االكــادي ـم ـيــة
تطورا كبيرا في هيكلة برامجه
األكــادي ـم ـيــة بـمــا يــوفــر تكوينا
علميا متميزا للطالبات اللواتي
ي ــرغ ـب ــن ف ــي االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـســوق
العمل أو تكملة دراستهن العليا
وزيادة فرصتهن في نقل مواد
إلـ ـ ــى الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـجــام ـع ـيــة
األخرى داخل وخارج الكويت.
وت ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ج ـم ـيــع
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
الـجـنـسـيــات ،وتــوفــر تسهيالت
مالية خاصة للطالبات اللواتي

لــديـهــن م ـعــدالت عــالـيــة لتتأكد
م ــن ح ـص ــول جـمـيــع الـطــالـبــات
على الفرصة لالرتقاء بالعلم،
وت ـع ـت ـبــر ال ـم ـن ــاه ــج ال ــدراس ـي ــة
ف ــي الـكـلـيــة أك ــادي ـم ـي ــة ،تعتمد
على النواحي العملية أكثر من
النظرية ،مما يجعل مخرجاتها
مهيأة لتلبية احتياجات سوق
العمل.
وأوضحت الكلية أنها توفر
ب ــرن ــام ــج ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـم ـســائ ـيــة
فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـخ ـ ـص ـ ــص ال ـ ـت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم
الداخلي والديكور والتصميم
الجرافيكي ،ابتداء من سبتمبر
 ،2019وهو نفس البرنامج الذي
ي ــدرس فــي الـفـتــرة الصباحية،
حـ ـي ــث ق ـ ـ ـ ــررت الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ت ـم ــدي ــد
فـتــرة دوام ــه للفترة المسائية،

لتمكين الـطــالـبــات الـمــوظـفــات
من الدراسة خالل خارج أوقات
الدوام الرسمي.
واضــافــت أن أعـضــاء الهيئة
التدريسية في الكلية هم نخبة
مــن أفـضــل األكــاديـمـيـيــن الــذيــن
لديهم خبرة عملية وأكاديمية،
وقد كرموا في أكثر من مناسبة
على صعيد الخليج والكويت
لمشاركتهم الفعالة في معارض
ومؤتمرات عديدة.
وأشارت الى أنها تعمل على
دعــم هــدف الدولة التنموي في
الكويت ،من خالل تطوير رأس
الـ ـم ــال ال ـب ـش ــري ،واالس ـت ـجــابــة
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر الح ـت ـي ــاج ــات
سوق العمل بما يخدم االقتصاد
الكويتي.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراره ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـب ـ ــول
طلبات الراغبين بااللتحاق
لـلــدرا ســة فيها عـلــى نفقتهم
الخاصة ،حيث بادرت الكلية
باستقبال طلبات الراغبين
بالحصول على بعثة داخلية
مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات
الخاصة ،ومستمرة حتى 20
ال ـج ــاري ،آمـلــة مــن الــراغـبـيــن
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى الـبـعـثــة
ال ــداخ ـل ـي ــة اإلس ـ ـ ــراع ب ــزي ــارة
حـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ،وتـ ـق ــدي ــم
ط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل م ــع
ال ـم ـس ـت ـنــدات ال ـم ـط ـلــوبــة فــي
الـ ـم ــواعـ ـي ــد الـ ـمـ ـح ــددة حـتــى
ال ي ـفــوت ـهــم م ــوع ــد ال ـت ـقــديــم،
وإج ـ ـ ـ ــراء امـ ـتـ ـح ــان ال ـ ـقـ ــدرات
(ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوى) ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــواد
الفيزياء والرياضيات واللغة
اإلنكليزية.
وأوضحت الكلية ،في بيان
أ م ـ ــس ،أن مـ ـع ــدالت ا ل ـت ـقــد يــم
للبعثة ،التي حددها مجلس
الجامعات الخاصة لخريجي
ا ل ـع ـل ـمــي ،ه ــي  80ف ــي ا لـمـئــة
لـ ـتـ ـخـ ـص ــص بـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس
هـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة االلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــات
واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـخـ ـص ــص
هندسة الكمبيوتر ،و 75في

مبنى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
المئة لتخصص بكالوريوس
ع ـلــوم ا ل ـك ـم ـب ـيــو تــر ،ل ــذا على
الراغبين في التقديم مراجعة
ال ـج ــام ـع ــة وتـ ـق ــدي ــم اخ ـت ـب ــار
ت ـح ــدي ــد م ـس ـت ــوى ف ــي أق ــرب
وق ـ ــت ،وذل ـ ــك ك ـخ ـط ــوة أول ــى
للتقديم للبعثة الداخلية.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق
المطلوبة للتسجيل ،أ فــادت
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ت ـ ـقـ ــديـ ــم ش ـ ـهـ ــادة

ال ـثــانــويــة األص ـل ـيــة وص ــورة
طـ ـب ــق األصـ ـ ـ ــل مـ ـص ــدق ــة مــن
وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة 3 ،صـ ــور
شخصية حديثة ،صورة عن
ال ـب ـطــاقــة ال ـمــدن ـيــة ،وص ــورة
عن الجواز.
وأضافت الكلية في بيانها
"فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـع ــض
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات ب ـخ ـصــوص
الـتـسـجـيــل يــرجــى ال ـتــواصــل

على  1810010أو عن طريق
ا ل ـبــر يــد اإل ل ـك ـتــرو نــي @info
 ،kcst.edu.kwأو زيارة مبنى
ا لـجــا مـعــة ا لـكــا ئــن فــي منطقة
الدوحة.

ةديرجلا
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رياح وأوتاد :الحكومة والمجلس
والتخطيط «خلف خالف»
أحمد باقر
ال يزال أعضاء مجلس األمة يقدمون اقتراحات الصرف واالستنفاد
المالي على الرغم من كل التحذيرات االقتصادية من قرب انحسار
ً
أهمية البترول االستراتيجية ،وعلى الرغم أيضا من كل دراســات
مجلس التخطيط التي تقطع بالحاجة الشديدة إلــى مصدر آخر
للدخل في المستقبل القريب ،حيث سيصل عدد الكويتيين بحلول
عام  2035أو قبله إلى مليونين ونصف المليون نسمة ،فلنتخيل كمية
الخدمات واإلسكان والوظائف التي سيحتاجونها وحجم الميزانية
التي يجب وضعها لذلك.
ً
وأي ـضــا لــم ت ــردع ه ــؤالء األع ـضــاء أرق ــام االحتياطي الـعــام التي
ً
انخفضت من  66مليار دينار إلى  22مليارا أو أقل خالل السنوات
األربـ ــع الـمــاضـيــة لـســد الـعـجــز فــي الـمـيــزانـيــة ،فـمــا زالـ ــوا يـقــدمــون
ً
ً
االقتراحات االستنزافية ،ولم يقدموا اقتراحا واحدا لزيادة إيرادات
الدولة ،أو للبحث عن مصدر بديل أو رديف للدخل.
ً
أما الحكومة فهي ليست أحسن حاال ،فعلى العكس من برامجها
المعلنة فإنها ال تستطع إيقاف هذه االقتراحات كما ال تقوم بشرح
خطورتها ،ولم تقم بحملة شعبية للتحذير من أثرها على مستقبل
ً
الـبــاد ،وعــاجــزة تماما عــن اإلص ــاح االقـتـصــادي أو تمرير قانون
البديل االستراتيجي ،بل قامت بسحب مشروعاتها بإلغاء الهيئات
المستقلة والملحقة غير ذات الجدوى التي تم إنشاؤها في المجالس
السابقة بناء على طلب عضو أو أكثر ،بل أكثر من ذلك حدثني نائب
أثق به أن الحكومة كانت موافقة على اقتراح النائب العسكر بمساواة
رواتــب العسكريين البدون والخليجيين بالعسكريين الكويتيين،
وكان موقفها من اقتراح إلغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة
ً
غير قانونية هالميا وغير معلن أو مبرر للمهتمين ،وباإلضافة إلى
ذلك فهي تقدم أفضل المبررات لألعضاء االستنزافيين بما تقوم
وتراخ في قضايا المال العام ،فتعطي األعضاء الحجج
به من هدر
ٍ
لمزيد من االستنزاف ،أما كل النجاح الذي تسعى إليه الحكومة فهو
الوصول إلى حل وسط مع األعضاء االستنزافيين لتخفيض كلفة
االقتراحات المالية الخطيرة التي يقدمونها.
ً
وهكذا وقعت الكويت ضحية خالف ثالثي أضالعه ،أوال التخطيط
ً
وما فيه من دراسات استراتيجية واقتصادية ،وثانيا مجلس األمة
ً
وما يقدمه من اقتراحات استنفادية ،وثالثا الحكومة المستسلمة
وغير الفعالة ...فالله يعينك يا بلد.
● أنصح كل اإلخوة الوزراء وأعضاء مجلس األمة بقراءة ودراسة
كــام الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح فــي مقابلته يــوم أمــس مع
«الجريدة» ،وتحويل ما تفضل به إلى إجراءات على أرض الواقع ،هذا
إذا كانوا يريدون بالفعل مصلحة الكويت.

عقالنية السنة النبوية
ً
أوال ()4

د .خولة مطر

سرقات العصافير ...ونهبهم*
في صفاء يوم صيفي قرب البحيرة
والـ ـشـ ـم ــس ت ـ ـصـ ــارع ب ــأش ـع ـت ـه ــا غـيـمــة
وأخ ـ ـ ــرى ،ف ـت ـس ــرق ل ـح ـظ ــات ت ــرس ــل مــن
خاللها دفئها ،جاء النادل ومعه طلبها،
كـ ــوب م ــن ال ـق ـه ــوة بــال ـح ـل ـيــب ،الح ـظــت
قـطـعــة الـبـسـكــويــت ال ـتــي وضـعـهــا على
حافة الطبق ،عادت إلى قراء ة جريدتها
و خـصــو صــا تلك المقالة عــن السرقات
ا لـكـبــرى ا لـتــي شـهــد هــا ا لـتــار يــخ القديم
والحديث منه.
هجم ســرب من العصافير واقتربت
م ـج ـمــوعــة م ـن ـهــا ل ـت ـج ـلــس ع ـل ــى حــافــة
الكرسي أو المائدة ،لم يقترب أي منها
مــن كــوب الـقـهــوة ،ولـكــن فــي لـحـظــة من
التأمل لحركة العصافير وهي مجتمعة
في حين البشر متفرقون ،رحل السرب
ً
كما حضر تاركا خلفه بقايا تغريداته
الجميلة وفراغ قطعة البسكويت التي
اختفت بمجرد أن رحلت ،في حين يبدو
أن أحدها انشغل بها واآلخرون حاموا
حوله وجلسوا قريبين حتى ال يعتقد
أي أحد أن لديهم رغبة خاصة.
رغـ ــم ت ـل ــك ال ـس ــرق ــات ال ـب ــري ـئ ــة تـبـقــى
ً
ب ــداي ــة ال ـي ــوم أج ـم ــل وأك ـث ــر ان ـش ــراح ــا،
وه ــي ت ـبــدأ ب ـســرب ال ـع ـصــاف ـيــر ،م ــن أن
تبدأ يومك بنظرات بعضهم! تبقى هي
ســر قــات رقيقة كما ر قــة العصفور ذاك
ً
الكائن الضعيف الناعم جدا  ،والذي لم
يستهو إال بعضهم ليحولوا صيده إلى
ِ
هــوا يــة وعظمه إ لــى طـعــام شـهــي! حتى
ت ــردد هــي دوم ــا اسـتـضـعـفــوك فــأكـلــوك
وإال لماذا ال يستهويهم لحم الضباع؟
و هــي في نهاية األ مــر سرقة ترحمك
مــن بـضــع س ـعــرات حــراريــة ،وكـثـيــر من
ال ـس ـكــر وال ــده ــون ال ـم ـخــزنــة ف ــي قـطـعــة
البسكويت البريئة ،تعود لتلك المقالة
فــي جــر يــدة "ا لـنـيــو يــورك تايمز" فهناك

د .عبدالحميد األنصاري*

ً
حملة تطالب كثيرا من الدول األوروبية
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـعــدم الـتــذمــر من
ال ـم ـه ــاج ــري ــن ،ومـ ــا ي ـق ــول ــون إنـ ــه ع ــبء
إضافي على هذه الدول واقتصاداتها،
ويـ ـب ــرر ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة
مطالبهم هذه بأن االستعمار لسنوات
ط ــويـ ـل ــة واالح ـ ـ ـتـ ـ ــال وال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـت ــي
خاضوها في تلك ا لــدول وكمية الظلم
وعدم المساواة التي تعرض لها أبناء
ال ــدول الـمـسـتـعـمــرة والـمـحـتـلــة ،والـتــي
عاشت تلك الحروب الشرسة "باألسلحة
الذكية"! هي سبب هجرتهم ،إلى جانب
مسؤولية تلك ا لــدول عن تلوث البيئة
بــال ـكــربــون ورم ــي ال ـن ـفــايــات ف ــي بـحــار
الـ ــدول ال ـنــام ـيــة ع ـنــد شــواط ـئ ـهــا وعـلــى
أراض ـي ـهــا مـثــل ال ـســواحــل الـصــومــالـيــة،
على سبيل المثال ال الحصر ،حتى عز
على الصوماليين ،الذين يعانون الفقر
وظلم البشر واستغاللهم ،عز عليهم أن
يحصلوا على و جـبــة مــن السمك ا لــذي
كانوا يصدرونه لبقاع األرض.
وهـ ـ ــذه ح ـم ـل ــة ال ت ـط ــال ــب ب ـ ــأن ت ـقــوم
ا ل ــدول األورو ب ـي ــة وا ل ــوال ي ــات المتحدة
ب ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــوب ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ــان ــت
الـ ـعـ ـب ــودي ــة واالسـ ـتـ ـعـ ـم ــار واالح ـ ـتـ ــال
والـ ـ ـظـ ـ ـل ـ ــم ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
وا لـتـهـمـيــش وا لـعـنـصــر يــة ،ال تطالبهم
بأن يرسلوا بحقائب الذهب والدوالرات
ـاو
ب ــل أن تـفـتــح ح ــدوده ــا بـشـكــل مـتـسـ ِ
ح ـتــى ت ـكــون ه ـنــاك ع ــدال ــة ف ــي ال ـت ـبــادل
التجاري ،وفي تنقل البضائع والبشر
دون حواجز وعراقيل ،فهناك اليوم ربع
مليار مهاجر من مختلف دول العالم،
وه ــم ي ـه ــاج ــرون ألن األغ ـن ـي ــاء والـ ــدول
الغنية والشركات المتعددة الجنسية
قد سلبت مدخراتهم ومدخرات أبنائهم
وأحفادهم ،وتركتهم بأنظمة وقوانين

وأحكام كلها تساهم في بقائهم تابعين
وفقراء ومهمشين على صعيد أوطانهم
وبين شعوب األرض.
وي ـقــول بـعــض الـمـســؤولـيــن عــن هــذه
الحملة إن على ا لــدول التي استعمرت
ا لـشـعــوب أن تسمح بـهـجــرة أ ب ـنــاء تلك
الـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـعـ ـم ــروه ــا ،وع ـل ـي ـهــم
أال يـسـمـحــوا ل ـهــم كـعـمــالــة مــؤق ـتــة ،أي
عندما ينتهي دورهم في إعادة اإلعمار
ب ـعــد الـ ـح ــروب ال ـعــال ـم ـيــة يـطــالـبــونـهــم،
بالعودة فـقــط!! بــل عليهم أن يسمحوا
لهم بأن يعيشوا وأن تتوافر ألبنهائهم
ً
وأح ـفــادهــم فــر صــا أ ف ـضــل لـكـســر حلقة
الفقر بالعلم والمعرفة و فــرص العمل
ال ــائ ــق ،وأن ت ـتــوافــر ل ـهــم ك ــل الـحـقــوق
األساسية للمواطنين.
ّ
وتـ ــذكـ ــر ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ب ـ ـ ــ 12م ـل ـيــون
إفــري ـقــي ال ــذي ــن ت ــم اس ـت ـع ـبــادهــم ،وأن ــه
يـحــق ألح ـفــادهــم أن يـعــوضــوا سـنــوات
الظلم والقهر بفرص أكبر في الحياة،
كـ ـم ــا تـ ـط ــال ــب بـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ــدول
الـصـنــاعـيــة ال ـتــي ســاهـمــت فــي الـتـلــوث
وت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ،ف ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وح ــده ــا مـ ـس ــؤول ــة ع ــن ث ـل ـثــي ال ـت ـلــوث
ال ـعــال ـمــي ،وأوروب ـ ـ ــا ع ــن رب ــع ال ـت ـلــوث،
وف ــي ال ـم ـقــابــل تــدفــع ش ـعــوب الـجـنــوب
ودوله األثمان المرتفعة من فيضانات
وبراكين وجفاف وهجرة ما يقرب من
 100مليون بسبب العوامل الطبيعية.
ت ـعــود الـعـصــافـيــر بــاحـثــة ع ــن بـقــايــا
كـ ّعــك أو خـبــز مــن أ طـبــاق غنية بـكــل ما
ل ــذ وطـ ــاب ،ف ـكــم تـبـعــد ت ـلــك الـعـصــافـيــر
عن أولئك البشر ،هي سرقاتها بريئة
وهم يسرقون تاريخ أوطان وحضارتها
ومستقبلها.
* ينشر بالتزامن مع "الشروق"
المصرية.

جورج سوروس*

األغلبية الصامتة في
أوروبا تتكلم
أسفرت انتخابات البرلمان األوروبي الشهر المنصرم عن نتائج
أفضل مما كان المرء يتوقع ،ألن األغلبية الصامتة من مؤيدي أوروبا
تكلمت ،وقالوا إنهم يريدون الحفاظ على القيم التي تأسس عليها
االتحاد األوروبي ،لكنهم يريدون أيضا إدخال تغييرات جذرية على
طريقة عمل االتحاد األوروب ــي ،ويتلخص همهم الرئيس في تغير
المناخ .وهــذا يجعل األفضلية لألحزاب المؤيدة ألوروبــا ،وخاصة
ُ
الـخضر ،أمــا األح ــزاب المناهضة ألوروبـ ــا ،فقد فشلت فــي تحقيق
المكاسب التي توقعتها ،كما أنها عاجزة عن تشكيل الجبهة الموحدة
ً
التي تحتاج إليها حتى يتسنى لها أن تصبح أكثر نفوذا وتأثيرا.
ُي َعد نظام "المرشح ذو الحظ األوفــر" من المؤسسات التي يجب
أن تتغير ،فهو من المفترض أن يوفر شكال من أشكال االختيار غير
المباشر لقيادات االتـحــاد األوروب ــي ،وهــذا النظام أســوأ من غياب
االختيار الديمقراطي ،فكل دولــة من ال ــدول األعـضــاء لديها أحــزاب
سياسية حقيقية ،لكن تركيبتها عبر األوروبية تنتج هياكل مصطنعة
ال تخدم إال الترويج لطموحات قادتها الشخصية.
بوسعنا أن نرى هذا على أفضل وجه في حزب الشعب األوروبي،
ال ــذي تمكن مــن االستيالء على رئــاســة المفوضية منذ عــام ،2004
ويبدو أن زعيم حزب الشعب األوروبي الحالي ،مانفريد ويبر ،راغب
في الدخول عمليا في أي تسوية أو حل وسط من أجل البقاء ضمن
األغلبية البرلمانية ،ويشمل هذا احتضان رئيس وزراء المجر المستبد
فيكتور أوربان.
َ
ف َرض أوربان مشكلة بالغة الخطورة على ويبر ،ألن أوربان انتهك
صراحة المعايير األوروبية وأنشأ ما يرقى إلى مستوى دولة المافيا،
وكان ما يقرب من نصف األحزاب الوطنية التي تشكل حزب الشعب
األوروبــي راغبة في طرد حزب فيدس بقيادة أوربــان ،ولكن بدال من
متابعة األمر إلى النهاية ،تمكن ويبر من إقناع حزب الشعب األوروبي
بالتقدم بطلب أسهل نسبيا بشأن فيدس :السماح لجامعة أوروبا
الوسطى (التي أسستها) باالستمرار في العمل بحرية في المجر
باعتبارها جامعة أميركية.
فشل حزب فيدس في االمتثال ،ومع ذلك لم يطرده حزب الشعب
األوروبي ،بل اكتفى بتعليق عضويته حتى يمكن اعتباره جزءا من
َ
حزب الشعب األوروبي عندما ُيختار رئيس المفوضية ،واآلن يحاول
أوربــان إعادة تأسيس حزب فيدس كعضو مخلص حسن النية في
حزب الشعب األوروبي .ومن المثير لالهتمام أن نرى ما إذا كان ويبر
سيجد وسيلة الستيعابه.
ال يقوم نظام "المرشح ذو الحظ األوفر" على اتفاق بين الحكومات،
وعلى هذا فمن الممكن تغييره بسهولة ،ومن األفضل كثيرا أن ُينتخب
رئيس المفوضية األوروبية مباشرة من قائمة مختارة بعناية من
المرشحين المؤهلين ،لكن هذا يتطلب إدخال تغييرات على معاهدة
لشبونة.
الواقع أن اإلصــاح الــذي يتطلب إدخــال تغييرات على المعاهدة
تبرره الشرعية الديمقراطية المتزايدة التي تخولها انتخابات البرلمان
األوروبي ،إذ تجاوزت نسبة اإلقبال والمشاركة في االنتخابات األخيرة
 ،%50بارتفاع تجاوز الـ %42.6في  ،2014وهذه هي المرة األولى التي
ترتفع فيها نسبة المشاركة على اإلطالق منذ أول انتخابات في عام
 ،1979عندما شارك  %62من الناخبين المؤهلين.
من عجيب المفارقات أن نظام المرشح ذي الحظ األوفر َي ِعد بإنتاج
فريق األحالم ،فكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،الذي يعارض
هذا النظام كمسألة مبدأ ،مسؤوال عن هذا التطور إلى حد كبير ،وعلى
مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز ،الفائز في
االنتخابات العامة الوطنية في إسبانيا ،اتفق الزعيمان على دعم
مرشحين اثنين من ذوي الحظ األوفر واللذين يمكن اعتبارهما مثاليين
للمفوضية والمجلس.
ُ
ت َعد ألمانيا الداعم الرئيس لنظام المرشح ذي الحظ األوفر ،فإذا
خسر ويبر ،فستضغط ألمانيا لمصلحة ينس ويدمان ،رئيس البنك
المركزي األلماني ،ليصبح رئيسا للبنك المركزي األوروب ــي ،ولن
يكون هــذا االختيار مثاليا ،ألنــه غير مؤهل وألنــه في حقيقة األمر
أدلى بشهادته أمام المحكمة الدستورية الفدرالية في ألمانيا ضد
البنك المركزي األوروبي في قضية كانت تسعى إلى إبطال ما يسمى
"المعامالت النقدية الصريحة" التي أقرها البنك ،وهي السياسة التي
شكلت ضرورة أساسية للتغلب على أزمة منطقة اليورو في وقت سابق
من هذا العقد ،وأرجو أن تصبح هذه الحقيقة معروفة على نطاق أوسع.
وال شك أن العديد من مؤسسات االتـحــاد األوروب ــي تحتاج إلى
إصالح جذري ،لكن هذا من الممكن أن ينتظر إلى أن نكتشف ما إذا
كان الوعد الذي قدمته نتائج االنتخابات البرلمانية سيتحقق ،وليس
اآلن الوقت المناسب بعد إلعالن النصر ،واالسترخاء ،واالحتفال ،فال
يزال من الواجب إنجاز الكثير من العمل لتحويل االتحاد األوروبي
إلى منظمة عاملة على النحو الذي ينبغي لها من الكفاءة وقادرة على
تحقيق كامل إمكاناتها العظيمة.
* رئيس مجلس إدارة صندوق سوروس ومؤسسات
المجتمع المفتوح.
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وضحت في المقاالت الثالثة ،أنه ال جدال وال تشكيك في
ّ
المصدر الرئيس الثاني للدين
السنة النبوية باعتبارها
ّ
والتشريع اإلسالمي ،وألن السنة النبوية لم تدون بشكل
منهجي إال بعد قرن ونصف من وفاة الرسول عليه الصالة
والسالم وتناقلتها األجيال عبر السماع والحفظ ،وقد قدر
بعضهم أن المرويات الحديثية وصلت المليون ،وهذا أتاح
ً
المجال واسعا لتسلل مرويات مكذوبة ،مما تتطلب من
ً
علماء الحديث األوائل جهودا جبارة في سبيل جمع هذه
المرويات ،من شتى األقطار ،وفرز الصحيح من المكذوب
منها ،وبرز في هذا الميدان أئمة أعالم ،استطاعوا انتقاء
األحاديث الصحيحة وفرزها من كم هائل من المرويات
المنتشرة في األمصار اإلسالمية ،ودونوها فيما سمي
"كتب الصحاح الستة" :البخاري ومسلم والنسائي وأبي
داود والترمذي وابن ماجة ،وكان اهتمامهم بصحة اإلسناد
بــالــدرجــة األول ــى بحسب األدوات المعرفية المتاحة في
عصرهم ،وذلك فيما يعرف بعلم الرجال.
وإذا كان العلماء العظام السابقون اجتهدوا في جمع
المرويات الحديثية وتدوينها وفرزها ،وهذا جهد عظيم
ً
ن ـقــدره كـثـيــرا ،ف ــإن عـلــى علمائنا الـمـعــاصــريــن ،أن يكون
لهم إسهامهم الحر والـخــاق فــي هــذا الـمـيــدان ،وإذا كان
الـســابـقــون قــد اج ـت ـهــدوا واه ـت ـمــوا بنقد ال ــرج ــال وصحة
اإلسـنــاد أوال ،فــإن األولــويــة الـيــوم ،لتفعيل صحة المتن،
وسالمته من الشذوذ والعلل ،إذ ال تغني صحة اإلسناد
عن صحة المتن ،وهو ما قرره السابقون أنفسهم.
لقد أثبت النقد العلمي الحديث أنه ال تالزم بين صحة
السند وصحة المتن ،فكم من حديث صح سنده ،ولم يصح
متنه رغم وروده في الصحيحين أو أحدهما ،مثل :الحديث
"خلق الله التربة يوم السبت ،وخلق فيها الجبال يوم األحد،
وخلق الشجر يوم االثنين ،وخلق المكروه يوم الثالثاء،
وخلق النور يوم األربعاء ،وبث فيها الدواب يوم الخميس،
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ،في آخر الخلق" .هذا
ً
أسبوعا
الحديث يذكر أن خلق السموات واألرض
َ َ
استغرق َ َ ْ َ
ً
تعالى"َ :ول ــق ـ ْـد َخلقنا
مخالفة صــار َخــة لقوله
كــامــا ،فــي
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َّ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ْ
ام وما م َّسنا ِمن
السمو ِ
ات والرض وما بينهما ِفي ِستةِ أي ٍ
ُ ُ
وب" .فضال عن أنه يخالف العقل والتاريخ ،ألن تسمية
لغ ٍ
بأسمائها المعروفة ،وضع بشري لم يعرف
أيام األسبوع
ُ
إال بعد خلق آدم َوذ ِّر َّي ِتهِ في العصور التاريخية المتأخرة!
وأمــا الحديث الــذي يقول "لــوال بنو إسرائيل لم يخنز
(أي لــم ينتن ويـتـفـســخ) الـلـحــم" ،عاقبهم الـمــولــى بسبب
اللحم،
عصيانهم ،فإنه مناقض للعلم،
ألن سبب إ ٌنـتـ ْـان ُ ْ
َ َ
وجود الجراثيم! والقرآن يقول َ"ول ت ِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر أخ َرى"
فما ذنب األمم األخرى؟!
وم ـثــل :الـحــديــث ال ــذي ي ـحــذر مــن االش ـت ـغــال بــالــزراعــة،
ويذم آلة الحرث "أنها ما دخلت بيت قوم ،إال أدخلوا على
ً
أنفسهم ذال إلى يوم القيامة" ،ال يعقل ،رغم صحة سنده،
ألن ــه :مـعــوق لإلنتاج الــزراعــي ،الـمــورد األســاســي لمعظم
الدول اإلسالمية ،كما ال يتصور صدوره ممن يعيش في
المدينة المنورة التي تشكل الزراعة المهنة الرئيسة ألهلها!
ً
ومناقض لحديث "ما من مسلم يغرس غرسا ،فيأكل منه
طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة" ،وغيرها من
مرويات ،صحت أسانيدها ،ولم تسلم متونها.
ورغم أن شراح الصحاح حاولوا تلمس تأويالت توفيقية
لها ،لكن أكثرها متكلفة وغير مقنعة.
عقالنية السنة ،تعني رفض كل تلك المرويات المخالفة
للقرآن والعقل والعلم واإلنتاج ،من دون أن نقدح في كتب
الصحاح ،أو نبخس جهود أصحابها التي ابتغوا بها
وجه الله تعالى ،فهم مأجورون ،بإذنه تعالى ،أصابوا أو
أخطؤوا.
ً
ختاما :من الضروري هنا ،تأكيد أننا لسنا مع التوجه
"القرآن وكفى" فذلك خطل
الذي يقول "حسبنا القرآن" أو
ّ
في المعرفة ،وتوجه بل تبصر ،فالسنة شارحة ْومفصلة
ُ
"منك ْم َو َما
لألحكام ،بنص
ومنشئة
الكريم ْ َنفسه ِ
القرآن ْ َ
َ ُ ُ َّ ُ ُ
َ ُ
ول َف ُخ ُذ ُ
وه َو َما ن َهاك ْم َعن ُه فانت ُهوا".
آتاكم الرس
* كاتب قطري

ستيفن بالنك*

ما السبيل إلى تعزيز األمن األوروبي في وجه روسيا؟
إذا أردنا أن ّ
نروج ألمن
أوروبا والشرق األوسط،
فعلينا أن ندفع ثمن ذلك
كي نجني تلك الفوائد
ونحقق رؤية عما يبدو
ً
ممكنا هنا ،أما إذا لم نقم
بذلك ،فستستغل دول
أخرى تتبع أجندات أكثر
عدائية هذه الفرص
لمصلحتها.

مبادرة البحار
الثالثة تدعم
مشاريع
هدفها تعزيز
الترابط
بين الدول
األوروبية

يـشـغــل األمـ ــن األوروبـ ـ ــي األخ ـبــار
ال ـ ـيـ ــوم ،ومـ ــع خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا مــن
اال ت ـحــاد األورو بـ ــي ،مـشــا كــل البلقان
ُ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ل ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــل ،وح ـ ـ ـ ـ ــرب روسـ ـ ـي ـ ــا
الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة عـ ـل ــى تـ ـك ــام ــل أوروب ـ ـ ــا
ودي ـم ـق ــراط ـي ـت ـه ــا ،وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،فـمــن
الـسـهــل االس ـت ـســام لـلـتـشــاؤم بـشــأن
أوروبـ ــا ،لـكــن هــذا الـيــأس ال مـبــرر له
وال يالئم مصالح الواليات المتحدة
وأوروبـ ــا الـمــرتـبـطــة بــالــديـمـقــراطـيــة،
واالندماج ،واألمن ،باإلضافة إلى ذلك
تـتــوا فــر آ ل ـيــات تستطيع مــن خاللها
الحكومات وا لـمــؤ سـســات األورو بـيــة
وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـتـ ــرويـ ــج
لـمـصــالـحـهــا وقـيـمـهــا الـمـشـتــركــة في
أوروبا وحتى خارجها.
ُ
ت ـع ـت ـب ــر م ـ ـبـ ــادرة الـ ـبـ ـح ــار ال ـثــاثــة
إحـ ـ ــدى ه ـ ــذه اآللـ ـ ـي ـ ــات ،وتـ ــدعـ ــم ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ،الـ ـت ــي أع ــدتـ ـه ــا ب ــولـ ـن ــدا،
وكرواتيا ،ورومانيا ،مشاريع هدفها
تعزيز الترابط بين الدول األوروبية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــده ـ ــا ب ـ ـ ـحـ ـ ــار الـ ـبـ ـلـ ـطـ ـي ــق،
واألدرياتي ،واألسود باالستناد إلى
القيم الديمقراطية المشتركة .تتركز
هــذه المشاريع فــي مـجــاالت الطاقة،
ال ـن ـقــل ،وت ـحــويــل ش ـب ـكــات ال ـتــواصــل
األوروبية إلى شبكات رقمية ،وتدعم
وألمانيا عالنية
ا لــوال يــات المتحدة
ُ
هـ ـ ــذه ا لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ،وإذا ن ـ ـفـ ــذت ه ــذه
المشاريع بالكامل ،فال شك أن هذه
المبادرة ستقوي االندماج األوروبي
وتضعف قدرة روسيا على تقويض
حـ ـك ــوم ــات أوروب ـ ـ ـ ــا ،وم ــؤس ـس ــات ـه ــا،
وأمنها ،وديمقراطيتها.
ُ
أقـ ـيـ ـم ــت الـ ـقـ ـم ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة فـ ــي ه ــذه
المبادرة في الخامس والسادس من
يونيو في ليوبليانا بسلوفينيا ،وقد
شاركت فيها وفود رفيعة المستوى
األوروب ـ ـ ــي،
م ــن أل ـم ــان ـي ــا ،واالت ـ ـحـ ــاد
ً
وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،مـبــرهـنــة على
دعمها المبادرة ومشاريعها ،وتشمل
ه ــذه ا ل ـم ـشــار يــع إ ق ــا م ــة بـنـيــة تحتية
للغاز الطبيعي المسال مع محطتين
بحريتين في بولندا وكرواتيا وخط
أن ــابـ ـي ــب ي ـص ــل ب ـي ـن ـه ـم ــا .س ـي ـســاهــم
إن ـه ــاء ه ــذا ال ـم ـش ــروع ف ــي ال ـح ــد مــن
االعـتـمــاد على الـغــاز الــروســي ،الــذي

تدعم عائداته حملة روسيا لتقويض
ّ
تسهل خطوط
األمن األوروبي .كذلك
األنابيب ومحطات الوصل الجديدة
زيادة تصدير الغاز الطبيعي المسال
ً
األ مـيــر كــي إ لــى أورو ب ــا ،علما أن هذه
الخطوة من أ بــرز أو لــو يــات الواليات
ً
المتحدة ،و لـكــن فـضــا عــن ا لــوال يــات
المتحدة ،ثمة وفرة من إمدادات الغاز
أقـ ــرب إل ــى أوروبـ ـ ــا ،وم ــع الـقـلـيــل من
االبتكار وا لــد عــم المالي والسياسي
م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،وأل ـمــان ـيــا،
واالتحاد األوروبي ،من الممكن لهذه
اإلمدادات أن تعزز إلى حد كبير أمن
أوروبا.
ي ـقــع هـ ــذا الـ ـغ ــاز ف ــي شـ ــرق الـبـحــر
األبـ ـ ـي ـ ــض الـ ـمـ ـت ــوس ــط ،ف ـ ــي قـ ـب ــرص،
وم ـصــر ،وإســرائ ـيــل ،ورب ـمــا مـخــزون
الغاز اللبناني الضخم ،ومن المؤكد
أن تحديات كبيرة قد تعرقل إيصال
ه ــذا ال ـغــاز إل ــى األسـ ــواق األوروب ـي ــة،
م ــع أن م ـصــر ،وق ـب ــرص ،وإســرائ ـيــل،
وال ـي ــون ــان ،وإي ـطــال ـيــا رح ـبــت بـفـكــرة
إنـشــاء خــط أنــابـيــب فــي شــرق البحر
األبـ ـي ــض ال ـم ـت ــوس ــط ي ـم ـتــد م ــن تـلــك
ال ـح ـق ــول إلـ ــى الـ ـي ــون ــان وم ـن ـه ــا إل ــى
أوروبا .تشمل هذه العراقيل الجهود
التركية لتخريب المشروع بالتنقيب
في المياه القبرصية ،أضف إلى ذلك
جـهــود روس ـيــا لــدخــول تـلــك الـحـقــول
َ
واستخدام خطي أنابيبها الخاصين،
"تـيــار الـشـمــال  "2و"الـتـيــار الـتــركــي"،
ل ـت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى إم ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات أوروبـ ـ ـ ــا
الوسطى والشرقية .عالوة على ذلك،
ثمة كلفة خط أنابيب يواجه مخاطر
س ـي ــاس ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ك ــذل ــك لـ ــن يـبـنــي
الـمـسـتـثـمــرون خــط أنــابـيــب مــن دون
أن ي ـض ـم ـنــوا ح ـصــو ل ـهــم ع ـلــى ســوق
حقيقية لهذا الغاز.
باستطاعة قمة ليوبليانا ،واإلدارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ،واالتـ ـ ـح ـ ــاد
ً
ً
األورو ب ـ ـ ـ ــي أن تـ ـق ـ ّـد م مـ ـحـ ـف ــزا ك ـب ـيــرا
لنقل هــذا ا ل ـغــاز إ لــى ا ل ـســوق بإقناع
ال ـم ـبــادرة بــالـتــرحـيــب بــال ـيــونــان في
هـ ــذه ال ـم ـن ـظ ـمــة وب ــإعـ ـط ــاء األول ــوي ــة
لـخـطــوط أنــابـيــب تـمـتــد مــن الـيــونــان
إلى األ ســواق األوروبية الكبرى عبر
محطات و صــل .تدعم إيطاليا ،التي

ُ
ً
ً
تـعـتـبــر مستهلكا كـبـيــرا لـلـغــاز ،خط
األنــابـيــب ه ــذا ،وإذا نـجـحــت مـبــادرة
ال ـب ـح ــار ال ـث ــاث ــة ف ــي دعـ ــم ن ـق ــل غ ــاز
شـ ـ ــرق الـ ـبـ ـح ــر األبـ ـ ـي ـ ــض ال ـم ـت ــوس ــط
عـبــر الـيــونــان إلــى الـبـلـقــان مــن خــال
مخطات وصل ومنه إلى مستهلكين
كبار مثل بولندا ،وألمانيا ،وإيطاليا،
ف ـس ـي ـس ــاه ــم هـ ـ ــذا مـ ـس ــاهـ ـم ــة ب ــال ـغ ــة
األهمية في تعزيز أمن أوروبا.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،م ــن الـمـمـكــن
للدعم األميركي واأللماني ممارسة
ضغط كبير على تركيا لحملها على
ّ
الكف عن تهديد قبرص ومن خاللها
ً
ا لـيــو نــان ضـمـنـيــا  .تـســا هــم سياسات
مماثلة في الحد من قدرة روسيا على
َ
استخدام الغاز بواسطة خطي "تيار
ا ل ـش ـمــال  "2و"ا ل ـت ـيــار ا ل ـتــر كــي" بغية
تقويض االندماج واألمن األوروبيين.
ً
ّ
فضال عن ذلك ،ستشكل شبكة خطوط
األنابيب ومحطات الوصل الناشئة
خ ـ ـطـ ــوة مـ ـهـ ـم ــة ف ـ ــي االن ـ ـ ــدم ـ ـ ــاج ب ـيــن
الشمال والجنوب من بحر البلطيق
إ لــى البحر األ ســود والبحر األبيض
المتوسط.
ً
من الممكن أيضا لمشاريع خطوط
األنــاب ـيــب والـمـحـطــات ه ــذه أن تـعــزز
ً
التعاون بين دول الشرق األوسط أوال
ً
وبين أوروبا وتلك المنطقة ثانيا .
صـحـيــح أن ثـمــة مـشــاكــل خـطـيــرة،
مـثــل مشكلة تــر سـيــم ا ل ـحــدود البرية
والبحرية بين لبنان وإسرائيل التي
ُ
لم تحل ،إال أن واشنطن ناشطة في
هــذا ا لـمـجــال كــي ال تسمح لموسكو
باستغالل هذه المشكلة لصالحها،
وإذا ن ـج ـحــت وا ش ـن ـط ــن ف ــي تــر سـيــم
هــذه ال ـحــدود الـبـحــريــة أو الـبــريــة أو
كـلـيـتـهـمــا ،فــا شــك أن ه ــذه الـخـطــوة
س ـت ـش ـج ــع ت ــوقـ ـي ــع م ـ ـعـ ــاهـ ــدة س ــام
بـيــن لـبـنــان وإ ســرا ئ ـيــل ،مــا يقلل إلــى
حــد كبير مــن نـفــوذ إ ي ــران فــي لبنان
وال ـش ــرق األوسـ ــط ويـفـتــح الـمـخــزون
اللبناني أمام االستثمار.
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ــد تـ ــدفـ ــع
ال ـ ـتـ ــزامـ ــات س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة
قوية مماثلة تركيا إلى إعادة النظر
فـ ــي س ـي ــاس ــات ـه ــا الـ ـع ــدائـ ـي ــة الـ ـت ــي ال
تحقق أي هدف غير تنفير جيرانها

وت ـعـ ّـرض ـهــا لـلـعــزلــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وقــد
ً
ً
عندئذ ،نظرا إلى حجم
يصبح ممكنا
ٍ
ه ـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــزون ــات ،إنـ ـش ــاء خ ـطــوط
أ ن ــا ب ـي ــب م ــن إ س ــرا ئ ـي ــل أو ل ـب ـنــان أو
حتى مصر إ لــى تركيا ،و مــن المؤكد
أن ه ـ ــذا س ـي ـح ــد مـ ــن ت ــأ ث ـي ــر رو س ـي ــا
ً
فــي تــر كـيــا ،محسنا فــي ا لــو قــت عينه
ع ــا ق ــات ت ــر ك ـي ــا م ــع دول أ خ ـ ــرى فــي
الشرق األوسط.
ال ب ــد م ــن اإلقـ ـ ـ ــرار ب ـ ــأن ال ـم ـشــاكــل
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،إال أن ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ض ـخ ـم ــة
ً
أ يـضــا  ،شأنها فــي ذ لــك شــأن الفوائد
ّ
ال ـم ـح ـت ـم ـلــة الـ ـت ــي قـ ــد ت ـق ــدم ـه ــا ه ــذه
ا ل ـ ــرؤ ي ـ ــة ،إذا أرد ن ـ ـ ــا أن ن ـ ـ ـ ّ
ـرو ج أل م ــن
أورو بــا والشرق األو ســط ،فعلينا أن
ندفع ثمن ذلك كي نجني تلك الفوائد
ً
ونحقق رؤية عما يبدو ممكنا هنا،
أما إذا لم نقم بذلك ،فستستغل دول
أخرى تتبع أجندات أكثر عدائية هذه
الفرص لمصلحتها.
كـتــب ف .سـكــوت فـيـتــزغـيــرالــد" :مــا
ثان في الحياة األميركية"،
من فصل ٍ
ثان
وعلى نحو مماثل ما من فصل ٍ
ف ــي ا ل ـس ـي ــا س ــات ا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة ،وإن لــم
ن ـق ـت ـنــص ال ـف ــرص ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ف ـق ــد ال
نـحـظــى ب ـفــرص أخـ ــرى ،وق ــد ت ـســارع
ً
أي ـضــا ق ــوى أخ ــرى عــدائ ـيــة إل ــى مــلء
الفراغ الذي خلفناه بتهور.
* «ذي هيل»

المبادرة
ومشاريعها تشمل
إقامة بنية تحتية
للغاز الطبيعي
المسال مع محطتين
بحريتين في
بولندا وكرواتيا
وخط أنابيب يصل
بينهما

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.372

5.837

4.792

2.578 2.895 3.283

طلب لتمديد إغالق مناقصة «اكتتاب البورصة»

قدمته الشركات المتنافسة ليتسنى لها إعداد جميع المتطلبات
عيسى عبدالسالم

توزيع األسهم
على المواطنين
بالتساوي بعد
انتهاء االكتتاب
من الشركة المديرة
للطرح

يجوز طلب زيادة
تخصيص األسهم
للمواطنين
المكتتبين لضمان
التغطية الكاملة

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ«الجريدة» أن الشركات الراغبة
فـ ــي ال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى م ـنــاق ـصــة
إدارة طرح أسهم شركة بورصة
الكويت لألوراق المالية لالكتتاب
العام طلبت تمديد موعد إغالق
ت ـقــديــم ال ـع ـطــاء ال ـف ـنــي وال ـمــالــي
ً
أس ـبــوعــا عـلــى األق ــل ع ــن تــاريــخ
اإلقـ ـف ــال ال ـم ـحــدد ل ــه  16يــونـيــو
ال ـجــاري ،كــي يتسنى لها إعــداد
ك ــل ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـت ــي تــؤهـلـهــا
للمنافسة على تلك المناقصة.
ً
وقالت المصادر ،إن اجتماعا
عقد بمقر هيئة أسواق المال بين
الشركات الراغبة في إدارة عملية
ط ــرح االك ـت ـتــاب ال ـع ــام لـ ـ  50في
المئة من رأسمال شركة البورصة
لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة
بهذا األمر ،وتم استيضاح بعض
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات وت ــوجـ ـي ــه بـعــض
األس ـئ ـل ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـش ــروط
الـفـنـيــة والـتــأهـلـيـلـيــة للمنافسة
على تلك المناقصة ،موضحة أنه
سيتم رفع طلب الجهات الراغبة
فـ ــي إدارة ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـطـ ــرح إل ــى
مجلس مفوضي هيئة األسواق
للبت فيه.
وذكرت أن هيئة أسواق المال
لــن تعتمد سـيــاســة اخـتـيــار أقــل

األس ـع ــار عـنــد فــض الـمـظــاريــف،
ولـ ـ ــن يـ ـت ــم الـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى ال ـع ـط ــاء
ال ـم ــال ــي إال ب ـع ــد االط ـ ـ ــاع عـلــى
العطاء الفني واختيار األفضل
من بين كل العطاء ات المقدمة،
مبينة أن من ضمن شروط الهيئة
تقديم خطة إعالمية للمواطنين
ل ـت ـعــري ـف ـهــم بـ ـج ــدوى االك ـت ـت ــاب
ف ــي رأس ـ ـمـ ــال ش ــرك ــة ال ـب ــورص ــة

وت ـع ــري ـف ـه ــم بـ ـك ــل ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـش ــرك ــة الـ ـب ــورص ــة
وأن ـش ـط ـت ـه ــا وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـتــي
تقدمها.
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن
ال ـشــركــة ال ـفــائــزة بـعـمـلـيــة إدارة
ط ـ ــرح أسـ ـه ــم ش ــرك ــة ال ـب ــورص ــة
لالكتتاب العام ستتولى تحديد
األس ـ ـهـ ــم الـ ـت ــي س ـي ـت ــم طــرح ـهــا

عـلــى الـمــواطـنـيــن ،مـسـتــدركــة أن
ع ـم ـل ـيــة االكـ ـتـ ـت ــاب م ـت ــاح ــة لـكــل
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ل ـك ـن ـه ــا س ـت ـك ــون
اختيارية حسب رغباتهم ،ألنها
ليست منحة مــن الــدولــة حسب
ال ـ ـم ـ ــادة  33م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون هـيـئــة
أسـ ــواق ال ـم ــال ال ـتــي تـنــص على
أن ه ـي ـئــة ال ـم ـفــوض ـيــن الـمـكـلـفــة
تـ ـت ــول ــى فـ ــي ت ــأسـ ـي ــس ال ـش ــرك ــة

عملية االكتتاب
متاحة لكل المواطنين
ولكنها اختيارية

تدفق  200مليون دينار جديدة لـ«حساب
العمالء» في شركات االستثمار

أخبار الشركات
ُ
«أولى وقود» تغلق محطة «مخرج المطار»
أعلنت الشركة األولى للتسويق المحلي للوقود (أولى وقود)،
ً
إغ ــاق محطة مـخــرج الـمـطــار رق ــم ( )103اع ـت ـبــارا مــن  1يونيو
الجاري.
وقالت الشركة ،إن إغــاق المحطة تم من أجل إعــادة التأهيل
والتطوير حسب المواصفات الجديدة ،موضحة انه تمت ترسية
الـمـشــروع على شركة الـشــارقــة الــدولـيــة للتجارة العامة للقيام
بأعمال البناء وإعادة التأهيل مدة أشهر.
وبينت أن إغالق المحطة سيترتب عليه انخفاض المبيعات
خالل الفترة ُ
المقبلة إلى حين إعادة التشغيل مرة أخرى.

«الكوت» :لم نتسلم
كتاب «التجارة»

صفقة خاصة على «عقار»
بـ  6.78ماليين دينار
أعـ ـلـ ـن ــت ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت إتـ ـ ـم ـ ــام ت ـن ـف ـيــذ
صـفـقــة مـتـفــق عـلـيـهــا عـلــى أس ـهــم شــركــة عـقــار
لالستثمارات العقارية ،علما بأن البائع شركة
ال ـشــال األول ـي ــة لـلـتـجــارة ال ـعــامــة وال ـم ـقــاوالت،
والـمـشـتــري شــركــة ن ــور الـصــالـحـيــة الـعـقــاريــة،
بكمية بلغت  64.66مليون سـهــم ،بسعر 105
ف ـل ــوس لـلـسـهــم ،بـقـيـمــة اج ـمــال ـيــة بـلـغــت 6.78
ماليين دينار.

ً
ً
«أسس» تشتري عقارا تجاريا بمليون دينار
كشفت شركة مجموعة أسس
القابضة عــن قيامها مــع إحــدى
شركاتها التابعة المملوكة لها
بــال ـكــامــل ،بــالــدخــول ف ــي صفقة
شــراء عقار تـجــاري ُمــدر للدخل
ً
بالمملكة المتحدة ،مؤجر حاليا
لشركة متخصصة بقطاع البيع
بــالـتـجــزئــة .وقــالــت «أس ـ ــس» ،إن
القيمة اإلجمالية للصفقة تبلغ
 2.5مليون جنيه إسترليني ،بما
ً
ُيعادل مليون دينار كويتي ،علما

قالت شركة الكوت للمشاريع الصناعية ،إنها
لــم تتسلم حـتــى تــاريـخــه أي كـتــاب رسـمــي من
وزارة التجارة والصناعة الكويتية بخصوص
قرار الجمعية العمومية المنعقدة في  30أبريل
الماضي.
وأوضحت «الكوت» ،أنها فوجئت بمضمون
الكتاب عن طريق وسائل التواصل االجتماعي،
وكذلك تم إرساله من شركة بورصة الكويت إلى
«الكوت» للتعقيب عليه.

«الصلبوخ» :إنهاء
خدمات نائب
الرئيس التنفيذي

بــأن العائد السنوي المتوسط
المتوقع لهذا االستثمار هــو 9
في المئة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـصـ ـفـ ـق ــة
سيترتب عليها نقص فــي بند
األصول المتداولة بمبلغ مليون
ديـنــار ،وزي ــادة في بند األصــول
غ ـيــر ال ـم ـت ــداول ــة بـمـبـلــغ مـلـيــون
ديـ ـن ــار ،وس ـي ـتــم تـقـيـيــم الـعــائــد
ً
من االستثمار اعتبارا من الربع
الحالي (الربع الثاني .)2019

أفـ ـ ـ ــادت ش ــرك ــة ال ـص ـل ـبــوخ
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ــأنـ ــه ت ـ ــم انـ ـه ــاء
خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــركــة ،ع ـلــى أن
ي ـكــون آخ ــر ي ــوم عـمــل لــه يــوم
األحد  15سبتمبر .2019

تأجيل دعوى «العربية» ضد «اإلمارات اإلسالمي» إلى  19الجاري
ق ـضــت مـحـكـمــة ال ـش ــارق ــة الـكـلـيــة-
الـ ــدائـ ــرة ال ـك ـل ـي ــة 3/ب ـتــأج ـيــل دع ــوى
الشركة العربية العقارية ضد مصرف
اإلمـ ــارات اإلس ــام ــي ،إل ــى جلسة 19
يونيو الجاري لورود التقرير.
وت ـت ـع ـل ــق ال ـ ــدع ـ ــوى الـ ـت ــي تـحـمــل
رق ــم ( 2018/637اس ـت ـئ ـنــاف مــدنــي)
واالستئناف رقم ( 2018/647مدني)
بــإثـبــات ملكية وفـســخ عـقــد إيـجــاره

تحديد رأسمالها وتوزيع جميع
األس ـه ــم الـمـخـصـصــة لــاكـتـتــاب
الـ ـع ــام ب ــال ـت ـس ــاوي ب ـي ــن جـمـيــع
الكويتيين المسجلة أسماؤهم
فــي الـهـيـئــة الـعــامــة للمعلومات
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ف ـ ــي ي ـ ــوم االكـ ـتـ ـت ــاب،
عـلــى أن يـتــم تـســديــد قـيـمــة هــذه
االكتتابات من المواطنين للهيئة
ً
وفـ ـق ــا ل ـ ــإج ـ ــراءات وبــال ـطــري ـقــة

الـتــي تـحــددهــا الـهـيـئــة ،دون أي
فوائد أو رسوم أو أي زيادة فـوق
سعر السهم في تاريخ االكتتاب،
ف ــي م ــوع ــد أقـ ـص ــاه الـ ـي ــوم ال ــذي
ً
تنقضي في نهايته ستون يوما،
ً
مـحـســوبــة بـ ــدء ا مــن أول الشهر
الـتــالــي للشهر ال ــذي تــولــت فيه
ال ـه ـي ـئــة دع ـ ــوة ال ـمــواط ـن ـيــن عــن
طريق وسائل اإلعــام الكويتية

المقروءة والمسموعة والمرئية
إلـ ــى ت ـســديــد ق ـي ـمــة االك ـت ـتــابــات
المستحقة عليهم.
ووفـ ــق ذلـ ــك ،ع ـلــى ال ـهـيـئــة أن
ً
ت ـض ـمــن نـ ـش ــرة االكـ ـتـ ـت ــاب ب ـن ــدا
يـجـيــز لـلـمــواطـنـيــن طـلــب زي ــادة
التخصيص لهم من األسهم التي
لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما
يضمن تغطية نسبة  50في المئة
المخصصة للمواطنين بالكامل.
وك ــان ــت هـيـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
ط ــرح ــت م ـن ــاق ـص ــة إدارة ط ــرح
أس ـه ــم ش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت
لــأوراق المالية لالكتتاب العام
ف ــي  2يــونـيــو ال ـمــاضــي عـلــى أن
يكون تاريخ اإلقفال  16الجاري،
ف ــي حـيــن ت ـقــدر الـكـفــالــة األول ـيــة
ل ـل ـم ـنــاق ـصــة بـ ـ ــ 1فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
القيمة اإلجمالية للعطاء ،صالحة
ً
لمدة  90يوما من تاريخ اإلقفال.

بـيــن الـطــرفـيــن ،وك ــان مـنـطــوق حكم
أول درج ـ ـ ــة قـ ـض ــى بـ ـثـ ـب ــوت مـلـكـيــة
ُ
المدعي (مصرف اإلمارات اإلسالمي)
ً
ً
للعقار وصفا وتفصيال بالصحيفة،
وتقرير الخبرة مع أحقية ُ
المدعي نقل
ملكية العقار لدى الجهات الرسمية
ُ
المختصة مــن اس ــم الـ ُـمــدعــى عليها
األولـ ـ ــى (ال ـع ــرب ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة) الســم
ُ
المدعي.

كما قضى حكم أول درجــة بفسخ
عقد اإليجار ُ
المبرم بين الطرفين مع
إل ــزام ُ
المدعى عليها األول ــى بإخالء
عـيــن ا ل ـتــدا عــي وتسليمها ُ
للمدعي
ً
خاليا من الشواغل.
ُ
وألـ ـ ــزم ح ـكــم أول درج ـ ــة الــمــدعــى
عـلـيـهــا األول ـ ــى ب ــأن تـ ــؤدي لـلـ ُـمــدعــي
ً
مبلغا قدره  48.2مليون درهم (13.1
مـلـيــون دوالر) وال ـفــائــدة القانونية

ً
ً
بــواقــع  5فــي الـمـئــة سـنــويــا اعـتـبــارا
من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام
ال ـس ــداد عـلــى أال تــزيــد ال ـفــائــدة على
أص ــل ال ــدي ــن الـمـقـضــي ب ــه ،وألــزمــت
الشركة المصاريف ومقابل أتعاب
ُ
المحاماة.

أموال تحت اإلدارة في محافظ مالية ألهداف طويلة األجل
●

محمد اإلتربي

ً
قالت مصادر مالية واستثمارية ،إن عددا من
شــركــات االسـتـثـمــار الـكـبــرى ارت ـفــع لــديـهــا حجم
المحافظ المالية خــال الــربــع األول بنحو 200
مليون دينار ضمن األموال المدارة للغير.
وذكرت المصادر على سبيل المثال أن حجم
المحافظ لــدى الشركة الكويتية لالستثمار زاد
بنحو  71مليون دينار إذ ارتفعت من  1.93مليار
دينار إلى ملياري دينار ،في حين تلقت شركات
أخرى مبالغ تقدر بنحو  129مليون دينار بمبالغ
متفاوتة من مستثمرين محلين وخارجيين.
ً
ً
ً
وأوضـحــت أن هناك تدفقا نقديا منظما إلى
السوق من خالل الشركات االستثمارية الريادية
في السوق ،والتي تتمتع ب ــإدارات جيدة وفريق
ً
ً
إدارة أ ص ــول مميز يحقق أداء مستقرا ومتزنا
خ ــال ف ـت ــرات مــالـيــة مـخـتـلـفــة وم ـت ـبــاعــدة وســط
ظروف ومعطيات متغيرة للسوق.
ً
ووفقا للمصادر ،تلقت تلك الشركات العديد من
االستفسارات من عمالء ومستثمرين من الخارج
ً
تمهيدا لتحويل مبالغ إضافية خــال المرحلة
المقبلة فــي حين استفسر آخ ــرون عــن إج ــراء ات
الـحـصــول عـلــى تـمــويــل مــن ال ـم ـصــارف المحلية
لـتــوجـيــه تـلــك الـسـيــولــة لــاسـتـثـمــار ف ــي الـســوق
بحيث يكون االقتراض بالدينار واستثماره في
ً
الداخل مقابل الضمانات الكافية والالزمة بدال
من عمليات تحويل العملة.

ولــإشــارة فــإن تلك المبالغ مرتبطة بتحسن
البيئة التشريعية للسوق مــن جهة ،وأب ــرز ذلك
ً
عمليات الترقية ا لـتــي تمت ســا بـقــا على مؤشر
فوتسي راســل والمرتقبة بعد أيــام على مؤشر
 MSCIوالتي ستكون أكبر نقلة نوعية في مسيرة
السوق على كل المستويات السيما حجم المبالغ
وتصنيف السوق.
إلى ذلك ،وفق المصادر ،من المتوقع أن يشهد
الربع الثالث زيــادة كبيرة على صعيد األصــول
المدارة بفضل تدشين نظام صانع السوق والذي
ً
سيفتح آفاقا أمام الشركة المديرة والشركات التي
ستحصل على تراخيص خالل األسابيع المقبلة
بــإسـنــاد مـبــالــغ لــديـهــا مــن الـعــديــد مــن الـشــركــات
لممارسة دور صانع سوق على أسهمها.
إلى ذلك ،قالت المصادر إنه على كل األطراف
والجهات المعنية تسريع الموافقات فيما يخص
األدوات ال ـمــال ـيــة ال ـج ــدي ــدة ل ـل ـبــورصــة إذ انـهــا
ً
كثيرا وبشكل ّ
فعال في جــذب المزيد من
تسهم
السيولة للبورصة وكذلك المستثمرين بمختلف
توجهاتهم.
وحسب المصادر ،يغلب الطابع االستثماري
طــويــل األج ــل عـلــى تــوجـهــات أص ـحــاب السيولة
ً
فوفقا لمتطلباتهم االستثمارية فإنهم يتطلعون
إل ــى عــائــد مـنــاســب مــن خ ــال ف ــرص استثمارية
منخفضة المخاطر مايخفف من حجم الضغوط
على مديري األصول وكذلك حدة المضاربات التي
كانت سائدة في السابق.

ارتفاع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صــرف الــدوالر
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ــدي ـ ـنـ ــار
الـكــويـتــي ،أم ــس ،عـنــد مستوى
 0.303دينار ،بينما ارتفع اليورو
إلى مستوى  0.343دينار.

وقــال بنك الكويت المركزي،
في نشرته اليومية على موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن س ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى
مستوى  0.386دينار ،في حين

ارت ـفــع الـفــرنــك الـســويـســري إلــى
مستوى  0.307دينار ،وظل الين
الـيــابــانــي عـنــد مـسـتــوى 0.002
دينار دون تغيير.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة تقفز إلى  44مليون دينار

استمرار تركز التداول على السوق األول وسهم عقارات الكويت في «الرئيسي»
●

علي العنزي

أقفلت المؤشرات الرئيسية الثالثة
ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ت ـعــامــات ـهــا على
اللون األخضر أمس ،إذ ارتفع مؤشر
الـســوق الـعــام بنسبة  1.26فــي المئة
تعادل  72.6نقطة ليقفل على مستوى
 5837.2نقطة وسط سيولة بلغت 44.1
مليون دينار وبكمية أسهم متداولة
بلغت  190مليون سهم نفذت من خالل
 6411صفقة.
ك ــذل ــك ربـ ــح م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول
بنسبة  1.52في المئة هي  95.6نقطة
ً
م ـق ـف ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  6372نـقـطــة
بـسـيــولــة بـلـغــت  36.9م ـل ـيــون دي ـنــار
وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـتــداولــة بـلـغــت 85.6
مليون سهم نفذت عبر  3664صفقة،
وربح مؤشر السوق الرئيسي بنسبة
 0.53في المئة هي  25.37نقطة ليقفل
على مستوى  4792.79نقطة بسيولة
بلغت  7.1ماليين دينار وبكمية أسهم

م ـتــداولــة بلغت  104.3مــايـيــن سهم
نفذت من خالل  2747صفقة.

بداية إيجابية
سجلت تعامالت بــورصــة الكويت
ً
بداية قوية جدا خالل مطلع تعامالت
األسـ ـب ــوع وب ـع ــد إجـ ـ ــازة ع ـيــد الـفـطــر
السعيد ،كذلك تداوالت شهر رمضان
ال ـت ــي ش ـه ــدت إي ـجــاب ـيــة واض ـح ــة في
نهايتها ،واستمرت عمليات الشراء
وزادت بـشـكــل م ـل ـحــوظ وك ـب ـيــر على
األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة ف ــي ال ـس ــوق األول
الذي ارتفعت سيولته إلى مستويات
 35مليون ديـنــار وبــدعــم مــن األسهم
القيادية كبيتك وزين وكذلك الوطني
م ــع أفـضـلـيــة واض ـح ــة ف ــي ارت ـفــاعــات
رأس ـي ــة لـسـهــم زي ــن الـ ــذي ق ــاد ال ـلــون
األخضر على مستوى مؤشر السوق
ً
األول ،الذي ربح به  17سهما وتراجع
سـهــم واحـ ــد وب ـقــي سـهــم واحـ ــد على

الـثـبــات دون تغير ،مما أعـطــى دفعة
ً
كبيرة ليبلغ مؤشر السوق قريبا من
أعلى مستوياته على اإلطالق.
كذلك ربح مؤشر السوق الرئيسي
وبـ ــدعـ ــم م ـس ـت ـمــر مـ ــن س ـه ــم عـ ـق ــارات
الكويت الــذي تــداول بسيولة ونشاط
ً
كبيرين ج ــدا ،كــذلــك لحقت بــه بعض
ً
األسهم التشغيلية خصوصا القريبة
مــن مجموعة االسـتـثـمــارات ككابالت
وب ـعــض األس ـه ــم مـتــوسـطــة األس ـعــار
لتنمو مؤشرات السوق الرئيسي كذلك
وتنتهي الجلسة على إيجابية.
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ط ـغ ــى الـ ـل ــون األخ ـض ــر
على أداء معظم مؤشرات أسواق دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي المالية
وبــدعــم واضــح مــن الـســوق السعودي
الذي استهل تعامالته األسبوعية على
ارت ـفــاع رغــم تــراجـعــات أسـعــار النفط
بعد أن دخل في إجازة العشر األواخر،
لكن تصريحات وزير النقل السعودي
بـحـتـمـيــة دع ــم أس ـع ــار الـنـفــط وكــذلــك

ً
أيضا بعض الــدول المصدرة للنفط،
وبعد ارتداد أسعار النفط بنسبة  2في
المئة في نهاية تعامالته يوم الجمعة
الماضي ،استهلت األسواق الخليجية
بحالة من التفاؤل أن يستمر االرتداد
ً
ل ــذل ــك ك ــان ال ـل ــون األخ ـض ــر مـسـيـطــرا
على معظم األ س ــواق وبنسب كبيرة
وواضحة على معظمها ولم يتراجع
منها سوى سوق البحرين فقط.

اداء القطاعات
م ــال ــت مـ ــؤشـ ــرات الـ ـقـ ـط ــاع ــات إل ــى
ال ـ ـتـ ــداول ب ــال ـل ــون األخ ـض ــر أم ـ ــس ،إذ
ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات هي
بنوك بـ  18.9نقطة وعقار بـ  16.9نقطة
واتـ ـص ــاالت ب ـ ـ  14.2نـقـطــة وخــدمــات
مالية بـ  10.9نقاط وتأمين بـ  8.5نقاط
وصناعة بـ  7.5نقاط ومواد أساسية
بـ  4.2نقاط وسلع استهالكية بـ 0.41
نقطة ،بينما انخفض مؤشرا قطاعين

فقط هما النفط والغاز بـ  15.5نقطة
وخ ــدم ــات اسـتـهــاكـيــة ب ـ ـ  1.2نـقـطــة،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات هي
تكنولوجيا ومنافع ورعــايــة صحية
وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم
األك ـث ــر قـيـمــة إذ بـلـغــت ت ــداوالت ــه 8.1
ماليين ديـنــار وبــارتـفــاع بنسبة 1.3
في المئة تــاه سهم زيــن بـتــداول 5.9
مــاي ـيــن دي ـن ــار وب ــارت ـف ــاع بـنـسـبــة 2
في المئة ثم سهم وطني بتداول 5.7
ً
ماليين دينار ومرتفعا بنسبة  1.3في
ً
المئة ورابعا سهم أهلي متحد بتداول
 5.5مــايـيــن دي ـنــار وب ــأرب ــاح بنسبة
ً
 2.3في المئة وأخيرا سهم عقارات ك
ً
ب ـتــداول  3.3ماليين ديـنــار ومرتفعا
بنسبة  4.1في المئة.
وم ــن ح ـيــث قــائ ـمــة األس ـه ــم االك ـثــر
ً
كـمـيــة ،ج ــاء أوال سـهــم ع ـق ــارات ك إذ
ت ــداول بكمية بلغت  45مليون سهم
وبأرباح بنسبة  4.1في المئة ،وجاء

ً
ثانيا سهم أهلي متحد بتداول 21.5
مليون سهم وبارتفاع بنسبة  2.3في
ً
المئة وجــاء ثالثا سهم بيتك بتداول
ً
 11.7مليون سهم ومرتفعا بنسبة 1.3
ً
في المئة وجاء رابعا سهم صناعات
ب ـت ــداول  9.5مــاي ـيــن سـهــم وب ــأرب ــاح
بنسبة  2.7في المئة.
وت ـ ـصـ ــدر ق ــائـ ـم ــة األس ـ ـهـ ــم األكـ ـث ــر
ً
ارتفاعا سهم العيد إذ ارتفع بنسبة
 17.7في المئة تاله سهم أجوان بنسبة
 14.7في المئة ثم سهم عقار بنسبة
ً
 10.1في المئة ورابعا سهم كويت ت
ً
بنسبة  9في المئة وأخيرا سهم تمدين
أ بنسبة  8.5في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم
حيات كوم إذ انخفض بنسبة  8.1في
المئة تاله سهم فيوتشر كيد بنسبة
 7.6في المئة ثم سهم السورية بنسبة
ً
 6.9فــي الـمـئــة وراب ـع ــا سـهــم الــرابـطــة
ً
بنسبة  6في المئة وأخيرا سهم مدار
بنسبة  4.8في المئة.
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الصقر« :الكيبل التلفزيوني» حصلت على
رخصة «إعادة البث الفضائي»
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اقتصاد

نافذة المعرفة النفطية

أمراض المكامن
النفطية وأدويتها
أحمد راشد العربيد

عماد الصقر

جانب من «العمومية»

جراح الناصر
وافـ ـق ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة لـلـشــركــة
الكويتية للكيبل التلفزيوني على عدم توزيع
أسهم منحة أو نقدي للمساهمين المسجلين
بدفاتر الشركة كما بتاريخ انعقاد الجمعية
العمومية.
وواف ـ ـ ـقـ ـ ــت الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ــرأسـ ـه ــا
نــائــب رئـيــس مجلس إدارة الـشــركــة أسامة
بوخمسين المنعقدة أمس بنسبة حضور
 63.8في المئة ،على تفويض مجلس االدارة
شــراء أو بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز
 10في المئة من عــدد أسهمها ،وذلــك وفقا
لمواد القانون رقم  7لسنة  2010والئحته
التنفيذية وتعديالتهما ،كما تمت الموافقة
ع ـلــى ع ــدم ص ــرف م ـكــافــأة أع ـض ــاء مجلس
االدارة عن الفترة المنتهية في .2018/12/31
وك ـش ــف رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـشــركــة
ع ـم ــاد ال ـص ـق ــر ع ــن ال ـم ـش ــروع ــات ال ـحــال ـيــة
ً
والمستقبلية للشركة التي تأتي تماشيا

م ــع ال ـتــوجــه ال ـعــال ـمــي ال ـحــالــي ف ــي تـطــويــر
ق ـطــاع ال ـبــث الـفـضــائــي وق ـطــاع االت ـصــاالت
والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وح ـ ـصـ ــول الـ ـش ــرك ــة عـلــى
ترخيص مــن وزارة االع ــام -ادارة المرئي
والمسموع بإعادة البث الفضائي بموافقة
وزارة الـ ـم ــواص ــات ،واس ـت ـك ـم ــال ال ـشــركــة
لجميع التراخيص الالزمة لمزاولة الرخصة
الممنوحة لها ،واستكمال الحكومة البنية
التحتية لشبكة األلياف الضوئية.
وقـ ــال ال ـص ـقــر ،ف ــي كـلـمـتــه ض ـمــن تـقــريــر
مجلس اإلدارة الـسـنــوي الـمـقــدم للجمعية
العمومية ،ان الـشــركــة تسعى جــاهــدة إلى
ال ـبــدء فــي اسـتـخــدام ه ــذه البنية التحتية،
واسـتـخــدام رخصة اع ــادة البث الممنوحة
لـهــا عــن طــريــق عـمــل تـحــالـفــات واتـفــاقـيــات
استراتيجية إلعادة بث القنوات الفضائية
وا لـمــر ئـيــة والمسموعة والمعلوماتية عن
طــريــق شبكة األلـيــاف الضوئية بالكويت،

وهذا يتماشى وينطبق مع نشاط وأغراض
الشركة.
وع ــن ن ـتــائــج اع ـم ــال ال ـشــركــة ع ــن الـسـنــة
المالية المنتهية فــي  ،2018/12/31بلغت
خسائر الشركة عن الفترة المالية المنتهية
فــي  2018مبلغ  83.9ألــف ديـنــار ،إذ بلغت
الخسارة  2.2للسهم الواحد بالمقارنة بعام
 ،2017إذ كانت الخسائر  191.8ألف دينار
حيث بلغت الخسارة  5.1للسهم.
وبلغت إيرادات الشركة عن الفترة المالية
المالية المنتهية في  2018/12/31مبلغ 6.3
آالف دينار ،وبلغت مصروفات الشركة 90.8
ً
ألف دينار ،مضيفا انه يوجد للشركة مبالغ
لدى الغير باجمالي  1.4مليون دينار ،تتمثل
في  182ألف دينار لدى شركة فرح ميديا،
و 543.5ألف دينار أسهم في شركة شهر زاد،
كما يوجد للشركة مبالغ صادر بها أحكام
ضد الغير بمبلغ  682.3ألف دينار.

ق ـ ــال الـ ـل ــه ع ــز وج ـ ــل ف ــي م ـح ـكــم تـنــزيـلــه
فــي اآلي ــة رقــم  98مــن س ــورة األن ـعــام «وهــو
ال ــذي انـشــأكــم مــن نـفــس واح ـ ــدة ،فمستقر
ومستودع» .وجاء في التفاسير أن المستقر
ه ــو م ــا يـصــل إل ــى حــالــة ال ـث ـبــات ويستمر
ع ـل ـي ـهــا ،أمـ ــا ال ـم ـس ـت ــودع ف ـه ــو م ــا ي ــودع ــه
اإلنسان لالستخدام في وقت آخر.
عندما خلق الله األرض وضع فيها كل
م ــا يـمـكــن اإلن ـس ــان م ــن أن يـعـمــرهــا ،فـكــان
الـنـفــط م ــن بـيــن ه ــذه ال ـم ــواد ال ـتــي أنــزلـهــا
ال ـل ــه س ـب ـحــانــه وت ـع ــال ــى ،وم ـع ـنــى ذلـ ــك أن
النفط من خــال تكوينه قد مر بالمستقر
وبالمستودع ،كما جاء في هذه السورة.
وقد ثبت لعلماء النفط والجيولوجيا أن
النفط عندما تشكل في األزمنة الجيولوجية
أخذ يهاجر من مكان إلى آخر حتى توقف
م ـض ـطــرا ب ـس ـبــب اص ـط ــدام ــه ف ــي عـ ــوارض
طبيعية مثل الفوالق والكسور في الطبقات
وانـحـنــاء ات الطيات التي تشكل لــه مــأوى
يمكث فيه مستقرا لماليين ومئات اآلالف
من السنوات.
وع ـنــدمــا يتمكن اإلن ـس ــان مــن الــوصــول
إلى المكامن النفطية بطريقة «الحفر» فإن
هذه المكامن التي تعيش حالة االستقرار
سيندفع النفط الذي فيها إلى المستودع.
هنا نقف تعظيما لهذا الكتاب أال وهو
القرآن ،الذي انزله الله للبشر وما فيه من
معجزات.
ال ـم ـكــامــن ال ـن ـف ـط ـيــة ك ـمــا ال ـب ـش ــر ،يمكن
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توصيفها وتوصيف حياتها ومماتها كما
نتحدث عن حياة البشر ،فهي تحيا وتموت،
تـقــوى وتضعف ،تــزدهــر وتنضب ،تنشط
وتمرض ،وإذا تم االعتناء بها طال أجلها
وكثر خيرها ،وإذا وجــدت جهال وإهماال،
قل نشاطها وضعفت بركتها.
المكامن النفطية تصيبها أمــراض كما
يحدث لإلنسان تماما ،هذه األمراض تؤثر
على أدائها ،ويمكن تصنيفها الى فئتين،
األولى :خلقية ،منذ التكوين في المستقر،
وهي مثال أن تكون الفراغات الموجودة بين
الصخور صغيرة وقليلة ،كما هو الحال في
النفط الصخري ،وهــذا األمــر سيؤثر على
إنتاجية المكمن وحجم استخراج النفط
مستقبال.
ال ـثــان ـيــة :األم ـ ـ ــراض ال ـمــرت ـب ـطــة بــوجــود
ش ــوائ ــب وب ـقــايــا م ـ ــواد وص ـخ ــور تـتـفــاعــل
مــع غ ــازات حمضية مـمــا ي ــؤدي إل ــى تآكل
المعدات واألنابيب المستخدمة لإلنتاج.
نحن نؤمن بأنه ما أنــزل الله من داء إال
ولــه دواء ،فقد هــدى الـلــه اإلن ـســان لعمارة
األرض وحسن استغالل ثرواتها الطبيعية،
وهـ ــداه إل ــى ال ــوص ــول إل ــى إي ـج ــاد األدويـ ــة
الـمـنــاسـبــة ل ـه ــذه األم ـ ـ ــراض .إن الـصـنــاعــة
النفطية سابقت الزمن في إيجاد األدويــة
المطلوبة ومازالت تنجز الكثير من خالل
تقنيات حديثة ال تنقطع.

الغارد :الخالفات التجارية «الخطر الرئيسي» على االقتصاد العالمي
مجموعة العشرين تشير إلى «تفاقم» النزاع التجاري لكن ال تدعو لحل
ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــرة الـ ـع ــام ــة
لصندوق النقد الدولي كريستين
الغارد من أن الخالفات التجارية
تـشـكــل «الـخـطــر الــرئـيـســي» على
االقتصاد العالمي ،مشددة على
أن حــرب الرسوم الجمركية بين
الــواليــات الـمـتـحــدة والـصـيــن قد
تضر بأي انتعاش اقتصادي.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الغ ـ ـ ـ ـ ـ ــارد ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام اجـ ـتـ ـم ــاع
وزراء المالية وحكام المصارف
ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــدول مـ ـجـ ـم ــوع ــة
العشرين ،إن «الـخـطــر الرئيسي
ن ــاج ــم ع ــن ال ـخ ــاف ــات الـتـجــاريــة
المتواصلة».
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه ،ق ــال كبار
المسؤولين الماليين لمجموعة
العشرين ،إن التوترات التجارية
والجيوسياسية «تفاقمت» بما

يزيد المخاطر المحدقة بتحسن
النمو العالمي ،لكنهم لم يصلوا
إلــى حــد الــدعــوة إلــى حــل الـنــزاع
التجاري المحتدم بين الواليات
المتحدة والصين.
وبعد مفاوضات شاقة كادت
ُ
تجهض إصــدار بيان ،أكد وزراء
الـ ـم ــالـ ـي ــة ومـ ـح ــافـ ـظ ــو الـ ـبـ ـن ــوك
المركزية المجتمعون في فوكوكا
بجنوب الـيــابــان ،اللهجة ذاتها
الـ ـص ــادرة ع ــن اج ـت ـمــاع بــويـنــس
أيـ ـ ــرس ف ــي دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي،
والـتــي قدمت دعما فــاتــرا لنظام
تجاري متعدد األطراف يقوم على
قواعد متفق عليها.
وقــال المسؤولون ،في البيان
الـخـتــامــي الجـتـمــاعــات فــوكــوكــا:
«ال ـن ـم ــو ال ـعــال ـمــي يـسـتـقــر فيما
يـبــدو ،ومــن المتوقع بشكل عام

أن ينتعش ب ـصــورة طفيفة في
وقت الحق هذا العام وفي .»2020
وأضاف البيان «بيد أن النمو
مـ ـ ـ ـ ــازال م ـن ـخ ـف ـض ــا وال ـم ـخ ــاط ــر
م ـ ـ ــازال ـ ـ ــت تـ ـمـ ـي ــل إلـ ـ ـ ــى االتـ ـ ـج ـ ــاه
النزولي .واألهم هو أن التوترات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة
اشـ ـ ـت ـ ــدت .سـ ـن ــواص ــل ال ـت ـص ــدي
لتلك المخاطر ونقف على أهبة
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الت ـ ـخـ ــاذ م ــزي ــد مــن
اإلجراءات».
وأشـ ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى أن كـبــار
مـ ـس ــؤول ــي ال ـم ــال ـي ــة بـمـجـمــوعــة
ال ـع ـش ــري ــن اتـ ـفـ ـق ــوا ع ـل ــى وض ــع
ق ــواع ــد م ـش ـتــركــة ب ـح ـلــول 2020
ل ـســد ال ـث ـغ ــرات ال ـتــي استغلتها
شــر كــات التكنولوجيا العمالقة
مـثــل فـيـسـبــوك وغ ــوغ ــل لخفض
مدفوعات ضرائب الشركات.

وتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــان تـ ـعـ ـه ــدات
بزيادة شفافية الدين من جانب
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرضـ ـي ــن والـ ـمـ ـق ــرضـ ـي ــن،
وج ـعــل تـطــويــر الـبـنـيــة التحتية
أكـ ـث ــر اسـ ـت ــدام ــة ،وه ـ ــي مـ ـب ــادرة
أطلقت في ضوء الشكاوى من أن
مبادرة الحزام والطريق الصينية
الـ ـعـ ـم ــاق ــة ت ـث ـق ــل كـ ــاهـ ــل الـ ـ ــدول
الفقيرة بديون تعجز عن سدادها.
لـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـص ـ ـي ـ ـغـ ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة
ل ـل ـب ـيــان ح ــذف ــت ف ـق ــرة مـقـتــرحــة
عن «االعتراف بالحاجة الملحة
لحل التوترات التجارية» كانت
مدرجة في مسودة سابقة جرت
مناقشتها أمس األول.
ُي ـظ ـه ــر ح ـ ــذف الـ ـفـ ـق ــرة ،ال ــذي
قالت المصادر ،إنه جاء بإصرار
مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،ورغـبــة
واشـنـطــن فــي تجنب أي عوائق

بينما تــزيــد الــرســوم الجمركية
ع ـل ــى ال ـس ـل ــع ال ـص ـي ـن ـي ــة .وخ ــا
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أي ـ ـضـ ــا م ـ ــن أي إقـ ـ ـ ــرار
ب ـ ــأن ال ـ ـن ـ ــزاع ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري اآلخ ـ ــذ
ف ـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــداد بـ ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة والصين يضر بالنمو
االقتصادي العالمي.
وق ـ ــال ـ ــت ك ــري ـت ـس ـي ــن الغ ـ ـ ــارد
م ــدي ــرة ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
إنها «شــددت على ضــرورة منح
األولية القصوى لحل التوترات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـح ــال ـي ــة» ،ف ــي حين
يجري العمل على تحديث قواعد
التجارة العالمية.
وك ـ ــان ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ح ــذر
األسبوع الماضي من أن الخالف
التجاري سيقلص النمو العالمي
ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وشـ ـه ــدت
األسواق المالية موجة بيع كبيرة

«الوطني» :الدوالر تحت وطأة ضغوط خفض الفائدة

م ــع ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــات األم ـيــرك ـيــة
الصينية.
وقــال وزيــر الخزانة األميركي
ستيفن منوتشين أ م ــس األول،
إن النزاع التجاري لن يؤثر على
الـنـمــو األم ـيــركــي ،وإن الحكومة
سـ ـتـ ـتـ ـخ ــذ إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـح ـم ــاي ــة
المستهلكين مــن زيــادة الرسوم
الجمركية.
واجتمع منوتشين مع محافظ
بـنــك الـشـعــب الـصـيـنــي يــي قانغ
امـ ـ ـ ــس ،وهـ ـ ــو أول اجـ ـتـ ـم ــاع مــع
مسؤول أميركي رفيع المستوى
خــال شهر .وقــال منوتشين في
تغريدة ،إنه عقد اجتماعا «بناء»،
إذ أج ــرى «م ـنــاق ـشــات صــريـحــة»
بشأن قضايا التجارة ،لكن دون
التطرق إلى التفاصيل.
وك ـ ـ ـ ـ ــان اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع م ـج ـم ــوع ــة

ال ـع ـش ــري ــن فـ ــي ب ــوي ـن ــس أيـ ــرس
فــي ديـسـمـبــر  2018أطـلــق هدنة
ت ـج ــاري ــة م ــدت ـه ــا خ ـم ـســة أش ـهــر
بين الواليات المتحدة والصين،
إلتاحة الفرصة لمفاوضات بين
البلدين إلنهاء الحرب التجارية
اآلخذة في التصاعد.

لكن تلك المحادثات واجهت
مأزقا الشهر الماضي ،مما دفع
الجانبين إلى تبادل فرض مزيد
من الرسوم الجمركية على السلع
مع اقتراب النزاع من نهاية عامه
األول.
(أ ف ب)

أسعار صرف العمالت العالمية

رئيس «االحتياطي الفدرالي» يتخلى عن إشارته بشأن «سياسة الصبر»
ت ـعــرض ال ـ ــدوالر األم ـيــركــي ،ال ــذي يـتـســم بـ ــأداء مــرن،
لضغوط هائلة خالل األسبوع الماضي .فبعد ارتفاعه
ً
إلى أعلى مستوياته في عام وصوال إلى  98.371في مايو،
ً
تراجع مؤشر الــدوالر منذ ذلك الحين بحدة ،منخفضا
إلى مستوى .96.450
وتشير العمليات البيعية إلى أول المؤشرات الواضحة
لبداية اتباع الدوالر مسارا تراجعيا في إطار استجابته
لتوقعات خفض االحتياطي الفدرالي ألسعار الفائدة.
فحتى وقت قريب ،اتسم الدوالر بأداء مرن تجاه انخفاض
عائدات سندات الخزينة األميركية.
وحسب تقرير أس ــواق النقد األسبوعي الـصــادر عن
بنك الكويت الوطني ،تعزى المبالغة في توقعات خفض
أسعار الفائدة إلى التعليقات الحذرة التي أبداها رئيس
ب ـنــك االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي ف ــي مــدي ـنــة ســانــت لــويــس،
ً
جيمس بوالرد ،وهو أيضا أحد أعضاء اللجنة الفدرالية
للسوق المفتوحة هــذا ال ـعــام ،حيث صــرح بــأن خفض
أسعار الفائدة في وقت قريب «قد يكون ضروريا» بسبب
المخاطر االقتصادية المرتفعة الناجمة عن التوترات
التجارية العالمية وبقاء التضخم في مستوى متدن.
وفي الوقت ذاته ،أبدى بوالرد قلقه تجاه العائدات على
السندات ألجــل  10سـنــوات التي انخفضت إلــى أقــل من
ً
عائدات السندات ألجل  3أشهر ،بل وتراجعت أيضا إلى
مستويات أدنى من سعر الفائدة على معدل االحتياطي
الفدرالي ذاتها.

سلسلة تخفيضات
ويـبــدو أن هــذا االنعكاس فــي منحنى العائد أصبح
واضحا بما يكفي لدعم خطوة خفض أسعار الفائدة.
ً
وت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ع ـن ــد انـ ـعـ ـك ــاس م ـن ـح ـنــى الـ ـع ــائ ــد ك ــان
«االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي» يلجأ دائـمــا إلــى خفض أسعار
ال ـف ــائ ــدة واإلقـ ـ ـ ــدام ع ـلــى تـطـبـيــق سـلـسـلــة مـتـتــالـيــة من
التخفيضات ألسـعــار الـفــائــدة .إضــافــة إلــى ذل ــك ،تخلى
رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي عن إشارته المعتادة
إلى أن «الفدرالي» يتحلى بـ «سياسة الصبر» في التعامل
مع أي قرار يتعلق بأسعار الفائدة ،واستبدل ذلك بقوله إن
البنك المركزي يراقب عن كثب تداعيات الحرب التجارية
بالنسبة إلــى اآلف ــاق المستقبلية لالقتصاد األميركي،
ً
وعزمه التحرك بالطريقة المناسبة «وفقا لما تقتضيه
الحاجة» .كما يبدو أن الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
قد يحصل أخيرا على مبتغاه ،وسيتم تخفيض أسعار
الفائدة كما يطالب.

أسعار صرف العمالت العربية

ومنذ بداية العام ،تراجعت عائدات سندات الخزانة
األميركية ألجل عامين بحوالي  64نقطة أساس إلى 1.86
في المئة ،في حين تراجعت عائدات السندات ألجل 10
سنوات بواقع  60نقطة أساس إلى  2.08في المئة.
وال تقتصر أسباب هذا التراجع الحاد فقط إلى ارتفاع
إمكانية خفض أسعار الفائدة ،بل تمتد أيضا لتشمل
تزايد الطلب على السندات األميركية كمالذ آمن .واتبعت
ً
ً
أسعار الفائدة بين البنوك مسارا تراجعيا ،حيث اقترب
سعر الليبور على الـقــروض بــالــدوالر األميركي لثالثة
ً
أشهر من أدنى مستوياته في  8أشهر ،وصوال إلى 2.45
في المئة ،فيما يعد أقل بكثير من مستواه البالغ 2.79
بالمئة في بداية العام .ويتضمن تسعير العقود اآلجلة
للصناديق الفدرالية إمكان قيام االحتياطي الفدرالي
بـخـفــض أس ـعــار ال ـفــائــدة فــي اجـتـمــاع ديـسـمـبــر المقبل
بنسبة  98في المئة.
ع ـلــى صـعـيــد تـ ـ ــداوالت ال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة ،تـعــرض
مؤشر الــدوالر لمزيد من الضغوط يــوم الجمعة ،حيث
ّ
بلغ عــدد الوظائف التي تمكن االقتصاد األميركي من
إضافتها  75.000وظيفة فقط ،أي أقل من متوسط توقعات
االقتصاديين البالغ  185.000وظيفة.
أما بالنسبة إلى األجور ،فقد انخفض المعدل السنوي
ً
من  3.2إلى  3.1في المئة ،في حين ظل معدل البطالة قريبا
ً
من أدنى مستوياته منذ  50عاما ،حيث بلغ  3.6في المئة.
وارتفعت إمكانية إقــدام «االحتياطي الفدرالي» على

خفض أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة لثالث أو أربع
م ــرات ه ــذا ال ـعــام إل ــى  60فــي الـمـئــة ،بـعــد ص ــدور تقرير
الوظائف ،مقابل  49في المئة في الجلسة السابقة ،وذلك
ً
وفقا لما تشير إليه بيانات وكالة بلومبرغ بشأن العقود
اآلجلة للصناديق الفدرالية.
وعلى هذا األساس ،كان مؤشر الدوالر هو األسوأ أداء
فــي ســوق الـعـمــات ،حيث خسر حــوالــي  1.06فــي المئة
من قيمته .وافتتح مؤشر الدوالر األسبوع عند مستوى
 97.590وأغلق يوم الجمعة عند مستوى .96.544
أما من جهة أسواق األوراق المالية ،فقد تجاوز مؤشر
داو جــونــز سلسلة الخسائر الـتــي امـتــدت على م ــدار 6
أسابيع ،في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500
ً
بنسبة  5.30في المئة تقريبا مقابل أدنى مستوياته التي
سجلها هذا الشهر.
وألمح مسؤولو «االحتياطي الفدرالي» األميركي إلى
احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل ،في حين
تشير نبرة األسواق المالية إلى التأكد من خفض أسعار
الفائدة للعائد لليوم الواحد في المستقبل.
وبــالـنـظــر إل ــى الـمـقــومــات الــرئـيـسـيــة لـلـســوق ،نلحظ
االرتباط العكسي بين أسعار األسهم وتكاليف الفائدة.
وبالتالي ،فإن احتمال تراجع أسعار الفائدة في المستقبل
فتح المجال أمــام أس ــواق األسـهــم األميركية لالنطالق.
ً
وسجل مؤشر داو جونز نموا بنسبة  4.65في المئة على
مدار جلسات التداول الخمس الماضية.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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 %6نمو إجمالي اإليرادات التشغيلية للشركات العقارية
ً
بلغت  112مليون دينار خالل الربع األول ...و %17.8من الشركات لم تحقق أيا منها

يأتي ارتفاع نسبة الشواغر في
العقارات ثاني العوامل التي
أدت إلى انخفاض اإليرادات
التشغيلية للشركات العقارية.

تصدرت شركة
العقارات المتحدة
باقي الشركات
العقارية من حيث
ً
األكبر حجما في
اإليرادات التشغيلية

ارتفعت اإليرادات التشغيلية
للشركات العقارية المدرجة في
بــور صــة الكويت بنسبة بلغت
نـحــو  6ف ــي ال ـم ـئــة ،خ ــال فـتــرة
ال ــرب ــع األول الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
مارس  ،2019ومقارنتها بالفترة
ذاتها من عام .2018
وبـحـســب اإلح ـصــائ ـيــة الـتــي
أع ــدت ـه ــا «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ف ـق ــد بـلــغ
إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات التشغيلية
لـ ـ ـ  29ش ــرك ــة عـ ـق ــاري ــة أع ـل ـنــت
نتائجها للربع األول من العام
ال ـحــالــي  112.3مـلـيــون دي ـنــار،
مـقــارنــة مــع إي ـ ــرادات تشغيلية
ق ــدره ــا  106.1مــاي ـيــن دي ـنــار
خالل الفترة المذكورة من العام
الماضي.
وت ـص ــدرت شــركــة ال ـع ـقــارات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـ ــاق ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ً
العقارية ،من حيث األكبر حجما
ف ــي اإليـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة ،إذ
حققت إ ي ـ ــرادات بلغت قيمتها
 24.6مليون دينار ،خالل الربع
األول الـمـنـتـهــي ف ــي  31م ــارس
 ،2019مقارنة بــإيــرادات بلغت
قيمتها  20.7مليون دينار ،خالل
الفترة نفسها من عام  ،2018أي
بنمو نسبته  19.1في المئة.
ً
وجاءت شركة المباني ثانيا
بتحقيقها إيرادات بلغت قيمتها
 22.9مليون دينار ،مقارنة مع
 18.9م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،بــارت ـفــاع
نسبته  21.5فــي ا لـمـئــة ،تليها
ش ــرك ــة ال ـص ــال ـح ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
ب ــإي ــرادات بـلـغــت قيمتها 11.9
مليون دينار ،مقارنة مع 12.1
مليون دينار ،أي بتراجع نسبته
 1.8فــي ال ـم ـئــة .وحـقـقــت شركة
الـصــالـحـيــة ال ـع ـقــاريــة إي ـ ــرادات
ب ـل ـغــت ق ـي ـم ـت ـهــا  7.68مــايـيــن
دي ـ ـنـ ــار ،ل ـت ـح ـتــل ب ــذل ــك ال ـمــركــز

دينار ،مقارنة مع  4.82ماليين
دينار.
وان ـ ـ ـخ ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة لـ ـش ــرك ــة الـ ـم ــزاي ــا
القابضة بنسبة  22.6في المئة،
لتحتل بذلك المركز الــرابــع ،إذ
بلغت  4.3ماليين دينار ،مقارنة
م ــع  5.6مــايـيــن دي ـن ــار ،تليها
ش ــرك ــة ال ـم ـن ـش ــآت ل ـل ـم ـشــاريــع
العقارية ،بنسبة انخفاض بلغت
 20.1في المئة ،إذ انخفضت من
 2.9مـلـيــون دي ـن ــار ،لتصل إلــى
 2.3مليون.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ه ـ ـنـ ــاك  5ش ــرك ــات
ع ـقــاريــة ل ــم تـحـقــق أي إيـ ــرادات
تشغيلية على اإلطالق ،وقدرت
نسبتها بـ ـ  17.3فــي الـمـئــة من
إجمالي الشركات العقارية التي
أعـلـنــت نتائجها الـمــالـيــة التي
تنتهي فترة الربع األول لديها
في  31مارس .2019

أسباب االرتفاع واالنخفاض

الرابع بين الشركات العقارية،
مقارنة مع إيرادات قيمتها 8.34
ماليين دينار بانخفاض نسبته
 7.9ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ت ـل ـي ـهــا شــركــة
عقارات الكويت بتحقيقها 5.9
ماليين دي ـنــار ،مـقــارنــة مــع 4.4
ماليين دينار ،بارتفاع نسبته
 34.5في المئة.

نمو اإليرادات
ً
وعن الشركات األكثر نموا في
إيراداتها التشغيلية فتصدرتها

ش ــرك ــة ال ـت ـم ــدي ــن ال ـع ـق ــاري ــة إذ
ارتفعت إي ــرادات بنسبة 176.8
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ول ـت ـصــل إلـ ــى 4.75
م ــاي ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،خـ ـ ــال ال ــرب ــع
األول من العام الحالي ،مقارنة
بـ ــإيـ ــرادات بـلـغــت  1.71مـلـيــون
دي ـنــار ،خ ــال الـفـتــرة ذات ـهــا من
العام المنصرم.
ونمت إي ــرادات شركة أعيان
العقارية بنسبة  62.1في المئة،
لـتـحـتــل ب ــذل ــك ال ـمــركــز ال ـثــانــي،
إذ ارتـفـعــت إيــرادات ـهــا مــن 814
ألــف ديـنــار ،لتبلغ  1.32مليون

ديـ ـ ـن ـ ــار ،ت ـل ـي ـهــا ش ــرك ــة مــدي ـنــة
األعـ ـم ــال بـنـمــو نـسـبـتــه  51في
المئة ،إذ ارتفعت إيراداتها من
 919أل ـ ــف دي ـ ـنـ ــار ،ل ـت ـصــل إل ــى
 1.38مـلـيــون دي ـنــار ،تليها كل
مــن شــركــة ع ـق ــارات الـكــويــت ثم
شركة المباني.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ً
األكثر انخفاضا في إيراداتها
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ،ج ـ ـ ــاءت ال ـش ــرك ــة
ً
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـن ـت ـج ـع ــات أوال
بانخفاض بلغت نسبته 45.9
في المئة ،اذ انخفض إجمالي

إيــراداتـهــا التشغيلية مــن 1.15
مليون دينار ،خالل الربع األول
من عــام  ،2018لتصل إلــى 624
ألف دينار ،خالل الفترة نفسها
من عام .2019
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
ً
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ث ــانـ ـي ــا بــان ـخ ـفــاض
بـلـغــت نسبته  28.8فــي الـمـئــة،
إذ انـخـفـضــت م ــن  5.9مــايـيــن
ديـنــار ،إلــى  4.2ماليين ديـنــار،
تليها شركة اإلنـمــاء العقارية،
بانخفاض بلغت نسبته 25.6
في المئة ،إذ بلغت  3.58ماليين

و ي ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــظ أن ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــات
العقارية انقسمت إلــى قسمين
فهناك  12شركة عقارية حققت
ً
ن ـ ـ ـمـ ـ ــوا فـ ـ ــي ح ـ ـجـ ــم إي ـ ــراداتـ ـ ـه ـ ــا
الـتـش ـغـي ـل ـيــة ،ف ــي ح ـيــن حققت
ً
 12شركة عقارية انخفاضا في
حجم اإليرادات ،لكن نسب نمو
اإليرادات التشغيلية كانت أعلى
من نسب االنخفاض.
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع
اإليرادات التشغيلية إلى عاملين
بـحـســب إف ـص ــاح ــات ال ـشــركــات
فــي بــورصــة الكويت ،األول هو
ارتفاع بند ربح من بيع عقارات
وأراض ب ـغــرض ال ـم ـتــاجــرة ،إذ
ٍ
تعمل الشركات على االستحواذ
عـلــى ع ـق ــارات ثــم ت ـقــوم بــإعــادة

تطويره وطرحه بأسعار أعلى.
وأم ـ ــا ال ـع ــام ــل ال ـث ــان ــي ،فهو
زي ــادة اإلي ــرادات اإليـجــاريــة من
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،إذ ش ـه ــد ال ـن ـصــف
ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ــاض ــي
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواذ عـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
ال ـش ــرك ــات ع ـلــى عـ ـق ــارات م ــدرة
لـ ـل ــدخ ــل ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ان ـت ـه ــاء
م ــن ت ـطــويــر م ـش ــاري ــع ع ـقــاريــة،
وأصـ ـبـ ـح ــت مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرة فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي.
وعـ ـ ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة يـمـكــن
حـ ـص ــره ــا ف ـ ــي ث ـ ـ ــاث عـ ــوامـ ــل،
أولها ارتفاع التكاليف ورسوم
الكهرباء والماء ،فهناك شركات
تحملت زيــادة أسعار الكهرباء
ً
حـفــا ظــا على مستأجريها ،في
حين تحملت بعض الشركات
نصف تكاليف تلك الزيادة.
ويأتي ارتفاع نسبة الشواغر
في العقارات ثاني العوامل التي
أدت إل ــى ان ـخ ـفــاض اإليـ ـ ــرادات
التشغيلية للشركات العقارية،
فـ ـم ــع ت ـ ـشـ ــدد الـ ـحـ ـك ــوم ــة خ ــال
ً
الـفـتــرات الماضية وخصوصا
على فئة الوافدين ورفع العديد
من الرسوم الخدمات ،نتجت عن
ذل ــك هـجــرة ع ــدد كبير مــن تلك
الفئة مما زاد من نسبة الشواغر
ً
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات
االستثمارية.
أمـ ـ ــا الـ ـع ــام ــل ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،فـهــو
انـ ـخـ ـف ــاض بـ ـن ــد بـ ـي ــع عـ ـق ــارات
بـ ـ ـغ ـ ــرض الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــرة ،ف ـه ـن ــاك
شركات لم تستطع االستحواذ
على عقارات بغرض تطويرها
وب ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة م ــن
ال ـفــروقــات الـسـعــريــة ،مـمــا نتج
ع ـن ــه ان ـخ ـف ــاض ف ــي اإليـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية.

القطاع العقاري السعودي يقلل خسائره  %35 %11نمو التمويالت العقارية في دبي
ن ـج ــح ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي الـمـمـلـكــة
العربية السعودية بتقليص حجم خسائره
خ ــال األش ـهــر الخمسة األول ــى مــن الـعــام
الحالي بنسبة  11.0فــي المئة إ لــى نحو
 124.5مليار ريال ،مقارنة بحجم خسائرها
خالل الفترة نفسها من العام الماضي عند
مستوى  139.9مليار ر ي ــال ،ولتنخفض
على أثره نسبة الخسائر في إجمالي قيمة
صفقات السوق العقاري من  69.1في المئة
بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي،
إلــى نسبة  61.5فــي المئة بنهاية الفترة
من العام الحالي.
وأظهر تقرير متخصص في أداء السوق
الـ ـعـ ـق ــاري الـ ـسـ ـع ــودي أن إج ـم ــال ــي قـيـمــة
ً
الصفقات العقارية للسوق سجل ارتفاعا
ً
سنويا خالل األشهر الخمسة األولــى من
العام الحالي بلغت نسبته  24.6في المئة،
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،
ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية
لـلـفـتــرة مــن ال ـعــام الـحــالــي عـنــد أدن ــى من
مـسـتــوى  78مـلـيــار ريـ ــال ،م ـقــارنــة بنحو
 62.6مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من
العام الماضي.
وع ــزا ال ـع ـقــاري أحـمــد الـسـهـلــي ارتـفــاع
الـمـبـيـعــات ال ـع ـقــاريــة إل ــى ال ــدع ــم الـمـقــدم

من وزارة اإلسـكــان للمستفيدين ،إضافة
إل ــى أن الـكـثـيــريــن بــاتــوا عـلــى قـنــاعــة بــأن
أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ل ــن تـنـخـفــض أك ـثــر من
المستويات ،الـتــي بلغتها خــال األشهر
العشرة الماضية.
وهبط إجمالي قيمة الصفقات العقارية
مع نهاية شهر مايو الماضي إلى مستوى
 12.7مليار ريال ،مقارنة بمستواها خالل
شهر أبريل عند مستوى  14.9مليار ريال.
وأظهر تقرير متخصص في أداء السوق
العقاري السعودي ،تباين التغير الشهري
بين كل من القطاعين السكني والتجاري،
إذ انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع
السكني خالل الشهر الماضي بنسبة 24.9
في المئة ،مقارنة بانخفاضه خالل الشهر
األسبق بنسبة  12.9في المئة ،بينما سجل
إجـمــالــي قيمة صفقات الـقـطــاع التجاري
ً
ارتفاعا خالل الشهر الماضي بنسبة 24.0
في المئة ،مقارنة بانخفاضه خالل الشهر
األسبق بنسبة  12.0في المئة.
وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية
ً
ً
ارت ـفــاعــا سـنــويــا بـلـغــت نسبته  10.9في
ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بــالـشـهــر نـفـســه م ــن الـعــام
الماضي ،وشمل االرتفاع كال من القطاعين
ً
السكني والتجاري ،اللذين سجال ارتفاعا

ً
سنويا بالنسبة لقيمة الصفقات الشهرية
للسكني وصل إلى  2.0في المئة ،وللقطاع
التجاري بنسبة  37.2في المئة.
وأتــاح برنامج «سكني» خالل العامين
الـمــاضـيـيــن خـ ـي ــارات سـكـنـيــة وتـمــويـلـيــة
ّ
متنوعة وفرت فرص تملك المسكن األول
لعدد تجاوز  583ألف مواطن في مختلف
المناطق ،مع توفيره مختلف التسهيالت
وال ـخ ــدم ــات ال ــازم ــة وال ـم ــزاي ــا الـمـتـعــددة
للمستفيدين ،التي تشمل وحدات سكنية
ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية
والـمــواقــع المخصصة للمرافق الخدمية
تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من
فلل وشقق وت ــاون ه ــاوس ،وتصاميمها
ال ـع ـصــريــة وأسـ ـع ــاره ــا ال ـم ـنــاس ـبــة ،الـتــي
ً
تتراوح بين  250ألفا إلى  750ألف ريال،
وت ـك ــام ــل ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـحـتـيــة ف ــي األراض ـ ــي
المجانية التي يتم تسليمها ،وتخفيض
الــدفـعــة األول ــى لـلـقــروض الـعـقــاريــة إلــى 5
ّ
وتحمل ضريبة القيمة المضافة
في المئة،
عــن الـمـسـكــن األول ،إل ــى جــانــب الـقــروض
الخدمة ،وخدمة
العقارية للعسكريين في
ّ
المستشار العقاري ،التي توفر مجموعة
م ــن ال ـت ــوص ـي ــات ال ـع ـق ــاري ــة وال ـت ـمــوي ـل ـيــة
للمستفيد.

ال شروط إضافية على تسهيالت استثمار العقارات
ت ـجــاوزت القيمة اإلجـمــالـيــة لصفقات
ش ــراء وتمويل عـقــارات األراض ــي والفلل
والـشـقــق السكنية والـتـجــاريــة الـجــاهــزة
وقيد اإلنجاز في دبي سقف الـ  95.2مليار
درهــم خــال األشـهــر الخمسة األول ــى من
العام الحالي ،بنمو  35في المئة مقارنة
بالفترة ذاتها من عام .2018
ويأتي النمو في القيمة اإلجمالية ألهم
التصرفات العقارية في دبي بعد صدور
قرارات وأنظمة حكومية تستهدف سهولة
ممارسة األعمال وتشجيع المستثمرين
على اقتناص الفرص االستثمارية التي
أس ـفــر عـنـهــا الـتـصـحـيــح ال ـس ـعــري ال ــذي
شهده السوق السيما في سوق اإلسكان.
وبـلــغ إجـمــالــي قيمة األراضـ ــي والفلل
وال ـش ـقــق الـسـكـنـيــة وال ـت ـجــاريــة أك ـثــر من
ً
 61.1مليار درهم ،منها  56.7مليارا حصة
األراضي و 1.2مليار للفلل السكنية و3.2
مليارات درهم للشقق السكنية والتجارية.
وبـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ق ـي ـم ــة ص ـف ـق ــات بـيــع
األراضـ ـ ـ ـ ــي والـ ـفـ ـل ــل والـ ـشـ ـق ــق ال ـس ـك ـن ـيــة
والـتـجــاريــة أكـثــر مــن  34.1مـلـيــار دره ــم،
ً
حصة األراضــي منها  13.8مليارا بينما
بلغت حصة الفلل السكنية  2.8مليار في

حـيــن بلغت حـصــة صـفـقــات بـيــع الشقق
ً
السكنية والتجارية أكثر من  17.5مليارا
خالل الفترة المذكورة.
ً
وطـ ـبـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة أص ــدره ــا
ال ـم ـص ــرف ال ـم ــرك ــزي ان ـخ ـف ـضــت أس ـعــار
ال ـع ـق ــارات ف ــي دب ــي ب ـم ـعــدل س ـن ــوي 6.4
فــي المئة خــال  2018كما تقلص عائد
اإليـجــار بمعدل سنوي بنسبة  6.86في
المئة وبلغ متوسط سعر المتر المربع
ً
في سوق العقارات في دبي  12ألفا و918
ً
ً
درهما مقابل  13ألفا و 803دراهــم لعام
ً
 ،2017ووفقا لدائرة األراضي واألمالك في
دبي ،فقد بلغت االستثمارات في العقارات
بقيمة صفقات تقل عن  10ماليين درهم
ونحو  45.6مليار درهم خالل عام 2018
منها  38.5مليار درهم أو  84.4في المئة
ً
تم دفعها نقدا و 7.1مليارات درهم أو 15.6
في المئة تمت من خالل الرهن العقاري.
ومن ناحية أخرى ،أكدت دائرة األراضي
واألمـ ــاك فــي دب ــي أن ـهــا ال تـعـتــزم فــرض
أي اشتراطات لتنظيم التسهيالت التي
تقدمها شركات التطوير للمستثمرين.
وقالت دائرة األراضي واألمالك في دبي،
إنها تشجع النمو العقاري ،وتحرص على

حماية المستثمرين في جميع األحــوال،
مضيفة أن المنافسة أ سـفــرت عــن تعدد
الخيارات المتاحة للمستثمرين العقارين.
وأضافت أن العقد شريعة المتعاقدين،
وتخضع عملية التطبيق للعقد الموقع
بـيــن الـطــرفـيــن ،وف ــي ح ــال حـصــل خــاف
تحال القضية للمحكمة العقارية.
وارتـفــع إجمالي التصرفات العقارية
في إمارة دبي  15في المئة خالل األشهر
الخمسة األولى من عام  2019ليصل إلى
 66مليار درهــم ،مقارنة بنحو  57مليار
درهـ ــم خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقــابـلــة م ــن الـعــام
الماضي.
وبلغ عدد المستثمرين في عقارات دبي
 11ألف مستثمر عقاري بقيمة استثمارات
تزيد على  29مليار درهــم توزعت على
نحو  15ألف وحدة عقارية في دبي.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت ال ـق ـي ـمــة
اإلجـمــالـيــة للصفقات الـعـقــاريــة فــي دبي
خالل شهر رمضان الماضي  6.3مليارات
درهم ،وبرزت منطقة حدائق الشيخ محمد
ً
بن راشد ضمن المناطق األعلى بيعا في
أسواق األراضي التجارية والفلل والشقق
السكنية.

البرتغال تراهن على «الفيزا الذهبية» لجذب االستثمارات العقارية
ت ـع ــد «الـ ـفـ ـي ــزا ال ــذه ـب ـي ــة» أحـ ــد ال ـخ ـي ــارات
الـقــانــونـيــة والــرس ـم ـيــة ال ـتــي تـلـجــأ لـهــا دول
القارة العجوز لتنشيط خياراتها االقتصادية
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،لـ ـ ــذا لـ ـج ــأت ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ً
البرتغالية أقدم دول أوروبا وأكثرها انفتاحا
على الحضارات األخرى إلى التركيز على هذا
الـمـلــف مــن خــال االسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة أو
المساهمات الحكومية.
و«ال ـف ـيــزا الــذه ـب ـيــة» ،أك ـثــر بــرامــج اإلقــامــة
ال ــدائ ـم ــة شـعـبـيــة ل ــدى «إس ـبــان ـيــا وال ـيــونــان
والبرتغال» ،على الرغم من أن المستثمرين
ال يحصلون عـلــى جنسية هــذه ال ــدول على
الفور ،لكن بعد فترة زمنية محددة ،يمكنهم
ا لـحـصــول على جنسيتها ،بـشــرط استيفاء
المستثمر المعايير المحددة ،مثل الحفاظ
على االستثمار فترة معينة ،أو اختبار اللغة،
أو الحد األدنى من اإلقامة داخل البلد ،وهو
ما يسمح له بحرية السفر في جميع أنحاء
منطقة الشنغن األوروبية دون تأشيرة.
وتراهن البرتغال في «الفيزا الذهبية» على
أ ســس الحياة االجتماعية والثقافية فيها،
فثمانية من كل عشرة ( 82في المئة) يشعرون
بــأنـهــم فــي وط ـن ـهــم ،ل ــذا يـعــد ه ــذا الـبــرنــامــج
ً
لــديـهــا واحـ ــدا مــن أكـثــر الـبــرامــج شعبية في
ً
أوروبا والعالم ،خصوصا أن إجمالي ناتجها

المحلي يقدر بـ  219.75مليار دوالر ،في حين
ً
يصل ناتج الفرد المحلي إلى  21334دوالرا.
وبـمـقــارنــة بــالـفـيــزا الــذهـبـيــة ل ــدى كــل من
اليونان وإسبانيا ،تعد فيزا البرتغال الذهبية
ً
األك ـث ــر شـعـبـيــة م ــن بـيـنـهــا ج ـم ـي ـعــا ،بسبب
مـتـطـلـبــات اإلق ــام ــة الـبـسـيـطــة ،الـ ــذي يقضي
بالمكوث  7أيام فقط في السنة األولــى ،و15
ً
يوما للعامين التاليين.
وذك ـ ـ ــرت ش ــرك ــة «س ـي ـت ـيــزن ـشــب إن ـف ـســت»
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي بـ ــرامـ ــج الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
الـجـنـسـيــة م ــن خ ــال اس ـت ـخــراج جـ ــواز سفر
ـان قــانــونــي ،أن االسـتـثـمــار ي ـبــدأ فـيـهــا من
ثـ ٍ
 350ألـ ــف ي ـ ــورو ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات ال ـت ــي يـبـلــغ
ً
ع ـمــرهــا  30ع ــام ــا أو أك ـث ــر ،ون ـصــف مـلـيــون
ً
يــورو للعقارات المبنية والـمـطــورة حديثا،
وي ـم ـكــن إص ـ ــدار اإلق ــام ــة ال ــدائ ـم ــة خ ــال أقــل
مــن  5أشـهــر ،ويـحــق لحاملها التقدم بطلب
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة ب ـع ــد  5س ـن ــوات
ً
تقريبا ،والالفت في برنامج «الفيزا الذهبية»
لديها ،عدم إدراجها في القائمة السوداء من
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على
عكس البرامج األخــرى المماثلة ،وتعد هذه
القائمة للدول التي ال تكشف عن مخططات
التهرب الضريبي التي تستخدم على نطاق
واس ــع مــن قـبــل ال ـشــركــات واألف ـ ــراد األثــريــاء

لخفض مدفوعاتهم الضريبية .ويعد الجواز
البرتغالي ،رابع أفضل جواز سفر في العالم،
وبالحصول عليه يمكن لحامله (المستثمر)
ال ـع ـيــش وال ـع ـمــل ف ــي أي م ـكــان ف ــي االت ـحــاد
األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية،
ويمتاز هذا البلد بأنه آمن ومستقر ،مع وجود
خيارات رعاية صحية وتعليمية جيدة ،كما
أن مناخه من أفضل مناخات القارة األوروبية.
كما يسمح برنامج التجنس البرتغالي
للمتقدمين بالحصول على مستوى  A2في
ً
اللغة ،الذي يعد أساسا مستوى المبتدئين
ف ــي ال ـبــرت ـغــال ـيــة ،ك ـمــا أن ــه ل ــدى الـمـتـقــدمـيــن
 5سـ ـن ــوات لـلـتـمـكــن م ــن ال ـل ـغــة والـتـحـضـيــر
لالمتحان ،وتعتبر إلــى حــد مــا غير باهظة
الثمن مثل برامج  CBIاألوروبية.
وي ـم ـكــن ألي فـ ــرد  -بــاس ـت ـث ـنــاء مــواط ـنــي
االت ـ ـحـ ــاد األورب ـ ـ ـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـف ـي ــزا
الذهبية -إذ يحتاج ذلك إلى تحويل رأسمال
ال يقل عن مليون يورو ،أو استثمار ما ال يقل
عن  350ألف يورو في األبحاث التي تجريها
مؤسسات البحث العلمي ،أو استثمار ما ال
يقل عن  250ألف يورو في دعم اإلنتاج الفني
أو الحفاظ على التراث الثقافي الوطني،
أو استثمار  350ألف يورو.
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اقتصاد

المجموعة في المراكز األولى عالميا وإقليميا بين الجهات األكثر إصدارا وترتيبا للصكوك
ً
كشف الحداد أنه استمرارا
لتعزيز دور مجموعة «بيتك»
في سوق الصكوك ،أطلقت ً
شركةً «بيتك كابيتال» مؤشرا
جديدا لمتابعة وقياس أداء
الصكوك.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة فــي
ش ــرك ــة «ب ـي ـتــك كــاب ـي ـتــال» الـ ــذراع
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـم ـج ـمــوعــة بـيــت
التمويل الكويتي «بيتك» عبدالله
الحداد ،إن الشركة نجحت خالل
الفترة الماضية في تعزيز دورها
ف ــي مـ ـج ــال الـ ـصـ ـك ــوك م ــن خ ــال
تــرتـيــب إص ـ ــدارات جــديــدة ودعــم
السوق ومنظومة منتجاته ،مما
أهلها الحتالل مواقع متقدمة في
الترتيب العالمي واإلقليمي بين
ً
ً
الجهات األكثر إص ــدارا وترتيبا
للصكوك ،بما يؤكد مكانة «بيتك»
ودوره وخبرته في هذا المجال.
وأض ــاف الـحــداد ،فــي تصريح
صحافي أم ــس ،أن شــركــة «بيتك
ً
كابيتال» انتهت أخيرا من ترتيب
اإلصدار األول لشركة االتصاالت
ال ـس ـع ــودي ــة بـقـيـمــة  1.25مـلـيــار
دوالر ،وه ـ ــو إصـ ـ ـ ــدار م ــدت ــه 10
سـ ـن ــوات ب ـعــائــد ي ـب ـلــغ  3.89فــي
الـمـئــة ،ضمن الـبــرنــامــج الخاص

بالشركة البالغ  5مليارات دوالر
ويخضع طــرح الصكوك ألحكام
القاعدة  A 144والنظام  Reg Sمن
قانون األوراق المالية الصادر في
الواليات المتحدة األميركية ،وتم
إدراج اإلصــدار في سوق أيرلندا
ل ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة ،وبـ ـل ــغ حـجــم
االكتتاب في الصفقة  3أضعاف
المبلغ الـمـطـلــوب ،وه ــذا يعكس
ال ـث ـقــة ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ـس ـعــودي
وإمكانيات الشركة التي تحظى
بتصنيف  A1من وكالة التصنيف
االئتماني العالمية موديز.
وع ــن اإلص ـ ــدارات الـحـكــومـيــة،
أف ــاد بــأن «بيتك كــابـيـتــال» كانت
أح ـ ـ ــد ال ـم ـن ـظ ـم ـي ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن
إلص ـ ــدار ص ـكــوك ح ـكــومــة تــركـيــا
الـبــالــغ مـلـيــاري دوالر إذ تجاوز
حـجــم الـطـلــب عـلــى اإلصـ ــدار 4.9
مليارات دوالر بعائد  5.8في المئة
لمدة  3سنوات وهذا اإلصدار جاء
ليعكس متانة االقتصاد التركي
وال ــرغـ ـب ــة ال ـك ـب ـي ــرة لـمـسـتـثـمــري

الصكوك للحصول على هذا النوع
من اإلصدارات.
ولـفــت إل ــى قـيــام شــركــة «بيتك
ك ــاب ـي ـت ــال» ك ــذل ــك ب ـ ــدور الـمـنـظــم
الرئيسي لصفقة إصــدار صكوك
ح ـكــومــة ال ـش ــارق ــة بـقـيـمــة مـلـيــار
دوالر مــدت ـهــا  7س ـن ــوات بـعــائــد
 3.85فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة و ب ـت ـص ـن ـي ــف
ائتماني  A3من وكالة موديز و
 +BBBم ــن إس آن ــد ب ــي ،وبـلـغــت
ق ـي ـمــة األمـ ـ ــوال ال ـم ـك ـت ـتــب ب ـهــا 5
أضعاف المبلغ التي تم إصدارة،
وتـ ــم إدراج اإلصـ ـ ـ ــدار ف ــي س ــوق
أيرلندا لألوراق المالية وناسداك
دبي.
وذكـ ــر أن الـ ــدور الـكـبـيــر ال ــذي
تساهم بــه مجموعة «بـيـتــك» في
سوق اإلصدارات األولية للصكوك
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي م ـج ــال اإلص ـ ــدار
وال ـتــرت ـيــب والـهـيـكـلــة ،حـقــق لها
مكانة رفيعة حول العالم ،وجعل
مجموعة «بيتك» تتصدر قائمة
الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـن ـظ ـم ــة إلصـ ـ ـ ـ ــدارات

الـصـكــوك عـلــى مـنـصــة بلومبرغ
العالمية.
وب ـيــن أن الـمـجـمــوعــة احـتـلــت
ال ـمــركــز األول بـيــن ال ـب ـنــوك على
مستوى المنطقة والمركز الثالث
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وه ـ ــذا
الترتيب يعبر عن حجم الجهود
والنجاحات التي تحققها الشركة
ف ــي م ـجــال ال ـص ـك ــوك ،ومـسـتــوى
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة
والـخـبــرات المتراكمة فــي مجال
ال ـتــرت ـيــب واإلصـ ـ ـ ــدار ع ـلــى مــدى
ع ـقــود ،جعلت مجموعة «بيتك»
أح ــد أه ــم مــراجــع ال ـص ـكــوك على
مستوى العالم.
ً
وكـشــف ال ـحــداد أنــه اسـتـمــرارا
لتعزيز دور مجموعة «بيتك» في
سـ ــوق ال ـص ـك ــوك ،أط ـل ـقــت شــركــة
ً
ً
«بـيـتــك كــابـيـتــال» مــؤشــرا جــديــدا
لمتابعة وقـيــاس أداء الصكوك،
كـ ــأول مــؤس ـســة مــال ـيــة إســامـيــة
تـ ـب ــادر ل ـتــوف ـيــر وس ـي ـلــة ســريـعــة
ومـ ـتـ ـج ــددة ل ـم ـت ــاب ـع ــة وت ـح ـل ـيــل

س ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـص ـ ـ ـكـ ـ ــوك ال ـ ـم ـ ـص ـ ــدرة
بــالــدوالر األمـيــركــي فــي األس ــواق
ً
العالمية ،وجاء ذلك تأكيدا على
ريادة مجموعة «بيتك» في سوق
ً
الصكوك وإصــداراتــه وانعكاسا
للمكانة التي تحتلها المجموعة
ً
بسوق اإلصدارات االولية تحديدا
واألسواق الثانوية كذلك ،والثقة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي م ـن ـت ــج ال ـص ـك ــوك
كإحدى األدوات المالية الصاعدة
ف ــي أسـ ــواق ال ــدي ــن ح ــول الـعــالــم،
ويهدف هــذا المؤشر إلــى إعطاء
مقياس ألداء أحد أهم المنتجات
اإلسالمية في الوقت الحاضر.
وأشــار إلى أن مبادرة الشركة
ب ــإط ــاق ال ـمــؤشــر بــال ـت ـعــاون مع
ش ــرك ــة «إس آنـ ــد ب ــي داو جــونــز
للمؤشرات» وإدراجه ضمن منصة
بلومبرغ العالمية ،يؤكد حرص
ال ـش ــرك ــة ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز مـنـظــومــة
المنتجات المرتبطة بالمؤشرات،
والـ ـت ــي ت ـح ـظــى بــأه ـم ـيــة كـبـيــرة
ً
لـ ــدى ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،خ ـصــوصــا

مديري الصناديق وإدارة الثروات
والبنوك والشركات االستثمارية،
ً
نظرا إلى أن وجود مؤشر صكوك
مـعـتـمــد كـ ــأداة تحليلية يساهم
فـ ــي ت ــرقـ ـي ــة األسـ ـ ـ ـ ــواق وت ـع ـظ ـيــم
األداء وزيــادة اإلقبال على منتج
الـصـكــوك وفــق حقائق وبيانات
دقيقة وموثقة.
وأكــد الحداد أن المؤشر الذي
ي ـعــد األول م ــن ن ــوع ــه لـمــؤسـســة
م ــال ـي ــة إس ــام ـي ــة ي ـم ـثــل إض ــاف ــة
ن ــوع ـي ــة م ـه ـم ــة ل ـن ـش ــاط إص ـ ــدار
وت ـ ـ ـ ـ ــداول الـ ـصـ ـك ــوك ال ـم ـت ـن ــام ــي
حول العالم ،وهو مؤشر سعري
يـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ــركـ ـ ــة أس ـ ـعـ ــار
ال ـص ـك ــوك والـ ـع ــوائ ــد الـمــرتـبـطــة
بها ،وتم توزيع مكونات المؤشر
عـلــى مختلف شــرا ئــح المخاطر
اال ئ ـ ـت ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــة ذات ا ل ـت ـص ـن ـي ــف
االئ ـت ـم ــان ــي ال ـع ــال ــي م ــن وكـ ــاالت
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وأخ ـ ــرى
غ ـي ــر ال ـم ـص ـن ـفــة ،وي ـع ـت ـمــد عـلــى
المعلومات الممكنة عن الصكوك

عبدالله الحداد

ذات ا لـ ـسـ ـي ــو ل ــة ا لـ ـع ــا لـ ـي ــة وذات
أحجام اصدارات كبيرة ،ويقتصر
المؤشر على الصكوك المصدرة
بــالــدوالر األمـيــركــي والـتــي تمثل
األغ ـل ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى ل ــإص ــدارات
التي أصدرتها حكومات وشركات
ومؤسسات عالمية بما في ذلك
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
وتركيا وبعض أسواق آسيا.

«التجاري» يحتفل مع عمال التنظيف والبناء «الخليج» يجري السحب الخامس لحساب الراتب
بمناسبة العيد بتقديم الهدايا
ي ـج ــري ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ال ـي ــوم ال ـس ـحــب الـشـهــري
ال ـخــامــس لـحـســاب ال ــرات ــب ل ـهــذا ال ـع ــام ،ف ــي إذاع ــة
نبض الكويت ( FM88.8برنامج ديوانية الياقوت
واألنـصــاري) ،وبحضور وإشــراف ممثل من وزارة
التجارة والصناعة ،لتحديد فائز شهر مايو بجائزة
تصل قيمتها إلى  12ضعف الراتب.
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال م ـســاعــد ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لالتصاالت الخارجية في بنك الخليج أحمد األمير:
«نتطلع دا ئـمــا إ لــى تعزيز عالقاتنا مــع عمالئنا،
و ن ـحــاول ق ــدر المستطاع أن نمكنهم مــن تحقيق
أحالمهم» .وأضاف أحمد األمير« :إلى جانب المزايا
ال ـعــديــدة الـتــي نـقــدمـهــا لجميع عـمــائـنــا ،يحصل
كل من يملك حسابا للراتب في بنك الخليج على
فرصة المشاركة فــي السحب الـشـهــري ،وإمكانية
الفوز بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى  12ضعف
الراتب .متحمسون جدا لمعرفة من سيكون الفائز
هذا الشهر!».

هدايا «التجاري» للعمال بمناسبة العيد
استكماال للبرنامج االجتماعي الذي
دش ـنــه الـبـنــك لــاحـتـفــال بـشـهــر رمـضــان
المبارك وعيد الفطر السعيد ،احتفل البنك
بقدوم العيد مع عمال التنظيف والبناء،
حيث قــدم هــد يــة العيد لعمال التنظيف
والبناء الموجودين بمواقع عملهم.
وت ــأت ــي هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ض ـمــن بــرامــج
المسؤولية االجتماعية الشاملة المكرسة
لمد يد العون والمساعدة لفئات مختلفة
من المجتمع ،ومنها فئة عمال التنظيف
وال ـب ـن ــاء ،وض ـم ــن حـمـلــة «هـ ــون عـلـيـهــم»
الموجهة لخدمة هذه الفئة ومساعدتهم
ومشاركتهم فرحة األعياد والمناسبات
المختلفة.
من جانبها ،قالت نائبة المدير العام
– قـطــاع الـتــواصــل المؤسسي فــي البنك

 أم ــان ــي الـ ـ ـ ــورع« :ت ـك ـت ـســب ح ـم ـلــة ه ــونعـلـيـهــم أه ـم ـيــة م ـت ــزاي ــدة كــون ـهــا تعتني
بـفـئــة ع ـم ــال ال ـن ـظــافــة وال ـب ـن ــاء ال ـجــديــرة
بـكــل الــرعــايــة وااله ـت ـمــام ،نـظــرا لــدورهــم
فــي تشييد المباني والـجـســور وحماية
البيئة ،إضافة إلى خدمة أفراد المجتمع
بشكل عام» ،الفتة إلى أن البنك أخذ على
ع ــات ـق ــه هـ ــذا الـ ــواجـ ــب اإلنـ ـس ــان ــي ب ـهــدف
دعــم أواصــر الصلة بين البنك ومختلف
شرائح المجتمع .وأشــارت الــورع إلى أن
البنك قــام بتحضير الـهــدايــا قبل موعد
المناسبة ،للعمل على توزيعها في الوقت
المناسب ،وإدخال الفرحة والسرور على
قلوب العمال ومشاركتهم فرحة العيد.
وكشفت أن عددا كبيرا من عمال النظافة
والبناء استفادوا من «هدية العيد» ،حيث

حصل كل عامل منهم على هديته وهو
في غاية السرور بالمالبس الجديدة التي
تم توزيعها عليهم بهذه المناسبة ،وقد
لمس فــريــق قـطــاع الـتــواصــل المؤسسي
ال ـفــرحــة وال ـس ـع ــادة ال ـتــي ارت ـس ـمــت على
وجوه عمال التنظيف والبناء عند توزيع
مالبس العيد الجديدة عليهم ،حيث عبروا
عن شكرهم الكبير ألسرة البنك التجاري
الكويتي ،مشيدين ب ــدوره المعهود في
تقديم كل دعم مادي ومعنوي يساهم في
إدخ ــال الـفــرحــة لقلوبهم ورس ــم البسمة
على وجوهم.
وتوجهت الورع بالشكر إلى فريق عمل
قطاع التواصل المؤسسي الذين شاركوا
في توزيع المالبس الجديدة على العمال،
احتفاال معهم بفرحة عيد الفطر السعيد.

 ...ويجري سحب «النجمة» األسبوعي
و«راتبك وفوقه كاش»
أج ــرى الـبـنــك الـتـجــاري الـسـحــب األسـبــوعــي عـلــى «حـســاب
النجمة» وحملة «راتبك وفوقه كاش» ،بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة لطيفة الجيعان ،وجــاء ت نتائج السحب
على النحو التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  5000دينار
كانت من نصيب مداسار عباس غالم حسين.
السحب األسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة
 1000دينار كانت من نصيب شوق حجي العازمي .وأوضح
البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ
الجوائز المقدمة ،باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة ،وتتضمن
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة  5000د.ك ،وشهرية بقيمة
 20000د.ك ،وجــائــزة نـصــف سـنــويــة وقــدرهــا نـصــف مليون
( )500000د.ك ،إضــافــة إلــى أكـبــر جــائــزة فــي الـعــالــم مرتبطة
بحساب مصرفي ،والتي حصــل البنك بموجبها على شهادة
غينيس لألرقام القياسية والبالغة  1.5مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات
والفوز بالجوائز القيمة ،كشف البنك أنه يمكن فتح حساب
النجمة فقط بإيداع  100دينار ،ويجب أن يكون في الحساب
مبلغ ال يقل عــن  500ديـنــار لــدخــول جميع السحوبات على
كل الجوائز التي يقدمها الحساب .وبالنسبة لفرص الفوز
فإنه كلما زاد المبلغ المحتفظ به في الحساب زادت فرص
فوز العميل ،حيث إن كل  25دينارا توفر فرصة واحدة للفوز،
فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل
العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على كل الخدمات
المصرفية من البنك التجاري.
وحـ ــول آل ـيــة االن ـض ـم ــام إل ــى حـمـلــة «راتـ ـب ــك وف ــوق ــه ك ــاش»
وال ـمــوج ـهــة لـلـمــوظـفـيــن الـكــويـتـيـيــن وال ــواف ــدي ــن ف ــي الـقـطــاع
الـحـكــومــي وال ـخ ــاص وال ـم ـت ـقــاعــديــن ،والـمـسـتـمــرة حـتــى 31

ديسمبر  ،2019واالستفادة من المزايا التي توفرها ،أوضح
البنك أن باستطاعة أي موظف كويتي راتبه يزيد على 500
ً
دينار ،سواء تم تعيينه حديثا أو في الخدمة الفعلية من سنين،
القيام بتحويل راتـبــه إلــى البنك واالسـتـفــادة مــن مــزايــا هذه
الحملة والحصول على هدية نقدية فورية مضمونة بقيمة
 250دينارا ،أو قرض بدون فائدة بقيمة خمسة أضعاف الراتب
وبحد أقصى  10000دينار ،إضافة إلى الدخول تلقائيا في
السحب األسبوعي على جائزة مقدارها  1000دينار.

وي ـم ـنــح ح ـس ــاب ال ــرات ــب ال ـع ـم ــاء الـ ـج ــدد ممن
يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة
الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها  100دينار،
أو قرض بدون فوائد حتى  10000دينار ،شرط أال
يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن
 500دينار .وبإمكان العمالء الجدد الحصول على
بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية بدون رسوم
سنوية في العام األول ،مع إمكانية الحصول على
ق ــرض تـصــل قيمته إل ــى  70000دي ـنــار وتـســديــده
خــال  15سـنــة ،أو قــرض استهالكي تصل قيمته
إلى  25000دينار.
كما يوفر عرض حساب الراتب لعام  2019لجميع
العمالء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل
رواتبهم إلى بنك الخليج ،فرصة الدخول تلقائيا في
السحوبات الشهرية ،والفوز بـ 12ضعف الراتب ،وفي
السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب
في الكويت وهي  100ضعف الراتب.

أحمد األمير
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ً
«الكويتية» توقع عقدا مع « »KIPICلتقديم خصومات
على أسعار تذاكر السفر مدة  ٣سنوات
قال العوضي إن «تعاون
الخطوط الكويتية مع قطاع
شركات البترول ليس حديث
العهد ،لكن منذ زمن طويل،
حيث إن شركات البترول
ً
دائما تحظى بأفضل الخدمات
واألسعار وتذاكر السفر التي
تقدمها الخطوط الجوية
لهم طوال العام».

وقـعــت شــركــة الـخـطــوط الجوية
ال ـكــوي ـت ـيــة م ــع ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
للصناعات ا لـبـتــرو لـيــة المتكاملة
( )KIPICعـقــدا تـجــاريــا لـمــدة ثــاث
سنوات ،لتقديم أسعار وخصومات
مميزة وخاصة على تذاكر السفر
وخــدمــات أخــرى لموظفي «»KIPIC
على مدار العام.
ح ـض ــر ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــد الــرئ ـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـلـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة
الكويتية المهندس كامل العوضي،
وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة
الـكــويـتـيــة لـلـصـنــاعــات المتكاملة
( )KIPICحاتم العوضي.
وت ـخ ـلــل تــوق ـيــع ال ـع ـقــد مناقشة
سـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ب ـيــن
«الكويتية» و« ،»KIPICوكيفية تقديم
أفضل الخدمات لموظفي األخيرة،
بما يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم
تجربة سفر مريحة ومميزة على
متن طائرات الخطوط الكويتية.
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش الـ ـت ــوقـ ـي ــع ،ق ــال
العوضي« :يسر الخطوط الجوية
ال ـكــوي ـت ـيــة أن تـعـلــن ال ـي ــوم تــوقـيــع
عقد تـجــاري مــع الشركة الكويتية
لـلـصـنــاعــات الـبـتــرولـيــة المتكاملة
( ،)KIPICعبر تقديم خصومات على
تذاكر السفر لموظفيها لمدة ثالثة
أعوام ،حيث إن تلك االتفاقية تأتي
ض ـمــن خ ـطــط ال ـخ ـطــوط الـكــويـتـيــة
لـلـتـعــاون مــع مــؤسـســات وشــركــات

كامل العوضي وحاتم العوضي عقب توقيع العقد
القطاع الحكومي والخاص وتقديم
أفضل العروض والخصومات لهم،
وال ـتــي سـتـعــود بــالـنـفــع واالي ـجــاب
على إيرادات وعوائد الشركة ،االمر
الذي يضعها على طريق العودة إلى
تحقيق الربحية وتطوير أسطولها
وخدماتها لركابها وعمالئها الكرام
في جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن «الخطوط الكويتية»
مـ ـتـ ـف ــائـ ـل ــة بـ ـت ــوقـ ـي ــع ه ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـق ــد،
وتحديدا مــع « ،»KIPICمشيرا إلى

أن الشركة تسعى إلــى تطوير هذا
العقد لألفضل في السنوات القادمة،
حيث إن « »KIPICمن الشركات التي
طالما كــانــت ذات اهـتـمــام مــن قبل
«الـكــويـتـيــة» لـلـتـعــاون ال ــذي اب ــدوه
سواء اآلن أو في السابق.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع« :ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
الكويتية مع قطاع شركات البترول
ليس حديث العهد ،لكن منذ زمن
طــويــل ،حـيــث إن شــركــات الـبـتــرول
دائ ـم ــا تـحـظــى بــأف ـضــل ال ـخــدمــات

واالسـ ـ ـع ـ ــار وت ـ ــذاك ـ ــر ال ـس ـف ــر ال ـتــي
تقدمها الخطوط الجوية لهم طوال
ال ـع ــام ،حـيــث إن ال ـت ـعــاون م ــع تلك
الشركات يعد من أفضل التعامالت
التي تخدم الخطوط الكويتية ،لما
يتميز به من تعامل راق وذي فائدة
لجميع االط ــراف الـتــي تساهم في
تنمية وتقوية االقتصاد الوطني،
ل ـي ـعــود بــالـمـصـلـحــة ع ـلــى بــادنــا
الـحـبـيـبــة ال ـكــويــت وع ـل ــى شعبها
الكريم».

«االستثمارات الوطنـية» ّ
تعين نائب رئيس
تنفيذي لقطاع االستثمارات المصرفية
أعلنت شركة «االستثمارات الوطنـية»
تـعـيـيـ ــن سـهـيــل الدهـ ــا بـمـنـصــب نــائــب
رئ ـيــس تـنـفـيــذي  -ق ـطــاع االسـتـثـمــارات
ال ـم ـصــرف ـيــة ،ف ــي إطـ ــار تــدع ـيــم فــريـقـهــا
اإلداري وتطوير بيئة األعمال من أجل
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
الشركة بأفضل صورة ممكنة.
وق ــال ــت ال ـشــركــة ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
ً
أمـ ــس ،إن ـهــا تـسـعــى دائـ ـم ــا إل ــى تـعــزيــز
مـكــانـتـهــا ال ــري ــادي ــة ع ــن طــريــق تعيين
بيئة
الـكـفــاء ات الـتــي مــن شأنها تهيئة ّ
عـمــل أكـثــر احـتــرافـيــة ومـهـنـيــة تمكنها
وت ــؤهـ ـلـ ـه ــا لـ ـم ــواجـ ـه ــة أي تـ ـح ــدي ــات
اق ـت ـص ــادي ــة مـحـتـمـلــة م ــا ي ــؤث ــر بـ ــدوره
ً
إيـجــابــا على فريق عمل الشركة وعلى
ً
ال ـع ـمــاء بـمـخـتـلــف شــرائ ـح ـهــم مـحـلـيــا
ً
وإقليميا.
ويعتبر قطاع االستثمارات المصرفية
مــن الـقـطــاعــات الـمـهـمــة بــالـشــركــة الـتــي
تـهـتــم بــاس ـت ـق ـطــاب ف ــرص اسـتـثـمــاريــة
جيدة والعمل على هيكلة رؤوس األموال
وتــأم ـيــن ال ـت ـمــويــل ،إض ــاف ــة إل ــى تقديم
خــد مــات استشارية متكاملة متضمنة
إعــادة الهيكلة المالية التي تهدف إلى
تحقيق أعلى العوائد للمساهمين.
حـ ـص ــل الدهـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى بـ ـك ــال ــوري ــوس
وماجستير في االقتصاد عام  2004من
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية
إضافة إلى حصوله على شهادة المحلل
المالي المعتمد (.)CFA
كما يتمتع بخبرة عملية تفوق 14
ً
عاما شغل خاللها العديد من المناصب
في شركات مرموقة ساهم من خاللها

سهيل الدها
فــي تـحـقـيــق ع ــدة إن ـج ــازات ونـجــاحــات
في عمليات اندماج واستحواذ وإعادة
هـيـكـلــة وزيـ ـ ــادة رأس م ــال لـلـعــديــد من
الشركات.
وأع ـ ــرب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة
«االستثمارات الوطنـية» فهد المخيزيم
عن سعادته بانضمام الدها إلى أسرة
ً
الشركة ،قائال« :نرحب بانضمام الدها
إلى فريق عمل الشركة ونعتبره إضافة
ً
إيجابية للكوادر المتواجدة لدينا نظرا
لما يمتلكه من خبرات واسعة في مجال
االستثمارات المصرفية».
ً
وتعليقا على انضمامه لفريق عمل
«االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة» ق ــال الده ــا:
ً
ً
«يسعدني جدا أن أكون جزءا من فريق
عمل واحدة من أكبر الشركات الرائدة في
مجال االستثمار ،وهذا بمنزلة ٍّ
تحد ّ
علي
مواكبته والعمل بجد من أجــل تحقيق
أهداف الشركة و استراتيجياتها».

«فالي دبي» تدشن رحالتها إلى «سوتشي» «معرض الكويت الدولي» تعلن استئناف
ساعات العمل االعتيادية

دشنت «فالي دبي» رحلتها
االفتتاحية بين دبي ومدينة
ســوتـشــي الــروسـيــة ،وهبطت
رح ـلــة ف ــاي دب ــي  FZ985في
م ـط ــار ســوت ـشــي ال ــدول ــي فــي
 7ي ــونـ ـي ــو ،ح ـي ــث اس ـت ـق ـب ـلــت
برشاشات المياه التقليدية.
و كــان في استقبال الرحلة
ال ـك ـس ـن ــدر ك ــات ــورغ ـي ــن مــديــر
ف ـ ـ ـ ـ ــاي دب ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا،
وس ـيــرغــي فـيـلـيـبــوف الـمــديــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـم ـط ــار ســوتـشــي
الدولي.
وكــانــت «ف ــاي دب ــي» بــدأت
خ ــدم ــات ـه ــا ال ـ ــى روسـ ـي ــا ع ــام
 ،2010حيث توفر لمسافريها
عبر شبكتها المتنامية فرصة
الـسـفــر الــى مــوسـكــو وغيرها

م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــدن ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة م ـثــل
يكاتنبيرغ ،وخالل عام 2018
ن ـم ــت اعـ ـ ــداد م ـس ــاف ــري ف ــاي
دبي بين روسيا ودبي بنسبة
 43في المئة.
وتعد فالي دبي أول ناقلة
م ـ ــن دول م ـج ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي تـ ـ ــوفـ ـ ــر رح ـ ـ ــات
مباشرة بين دبي وسوتشي.
ومــع إطــاق رحــات سوتشي
ت ــرت ـف ــع وج ـ ـهـ ــات ف ـ ــاي دب ــي
الـ ــى  9وجـ ـه ــات ف ــي روس ـي ــا،
و 21وجهة في كل من روسيا
واوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا ووس ـ ـ ـ ــط آسـ ـي ــا
والقوقاز.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
للعمليات التجارية والتجارة
االل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي فـ ــاي دبــي

جيهون ايفندي« :تعد روسيا
س ــوق ــا م ـه ـمــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـنــا،
وأصـ ـبـ ـح ــت فـ ـ ــاي دبـ ـ ــي أول
شركة طيران من دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ت ــوف ــر
رح ـ ـ ــات مـ ـب ــاش ــرة ب ـي ــن دب ــي
وسوتشي».
وأضاف ايفندي« :يسرنا أن
نطلق هــذه الوجهة الجديدة
الـتــي تـتــزامــن مــع احتفاالتنا
بــالــذكــرى الـعــاشــرة لتأسيس
فـ ــاي دبـ ـ ــي ،وتـ ـع ــد رحــات ـنــا
إلـ ـ ــى سـ ــوت ـ ـشـ ــي ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب
ب ـ ــدء الـ ــرحـ ــات الـ ـج ــوي ــة إل ــى
نــابــولــي فــي إيـطــالـيــا ،والـتــي
بدأت  31مايو ،مثاال ناصعا
عـلــى ا لـتــزا مـنــا المستمر منذ
عقد من الزمن بفتح األسواق

ال ـجــديــدة ال ـتــي كــانــت تعاني
نـ ـ ـق ـ ــص الـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة
اض ــاف ــة الـ ــى دعـ ــم رؤي ـ ــة دبــي
الـمـتـمـثـلــة ف ــي تـسـهـيــل تــدفــق
ح ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـس ـيــاحــة
بين الدول».
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى ان « جـ ـ ـ ــودة
خدماتنا وا لــرا حــة المتوفرة
على رحالتنا المباشرة ،إلى
جانب التسهيالت االخيرة في
انظمة التأشيرات المتبادلة،
سـ ـتـ ـجـ ـع ــل سـ ــوت ـ ـشـ ــي وجـ ـه ــة
ش ـع ـب ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـس ـن ــة
وت ـم ـن ــح ال ـم ـس ــاف ــري ــن فــرصــة
السفر الى دبي».

أعلنت شركة معرض الكويت الــدولــي استئناف ســاعــات عمل
اإلدارة الرسمية بمقر الشركة الرئيسي فــي مـشــرف ،بعد انتهاء
إجازة عيد الفطر مباشرة.
وتقدم مدير إدارة العالقات العامة في الشركة ضاري العيبان
بأسمى آيــات التهنئة والتبريكات الــى عـمــاء الشركة بمناسبة
حلول عيد الفطر ،أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات،
متمنيا من العزيز القدير أن يتقبل من جميع المسلمين صيامهم
وقيامهم.
وأع ــرب العيبان عــن ترحيبه بجميع الـعـمــاء فــي مقر اإلدارة
الرئيسي واستئناف ساعات العمل االعتيادية بعد انتهاء عطلة
العيد مباشرة ،حيث تستقبل مكاتب اإلدارة عمالء ها الكرام من
األحــد الــى الخميس خــال مواعيد العمل الرسمية للشركة ،للرد
على استفسارات العمالء وتقديم أفضل الخدمات لهم ،من 8:30
صباحا إلى  2:30ظهرا.

ضاري العيبان

« »Ooredooتطلق حملة « »5Gاإلعالنية

مع إعالن تلفزيوني يبرز تطور التكنولوجيا وتأثيرها اإليجابي على المجتمع
أطلقت « »Ooredooالكويت
أحــدث حملة اعالمية إلنترنت
ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــل ا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــا م ـ ـ ــس « ،»5G
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـ ــن الـ ـتـ ـط ــور
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي وتـ ــأث ـ ـيـ ــره فــي
حياتنا بصورة أفضل.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة فـ ــي ب ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن أح ـ ـ ــداث
اإلعـ ـ ـ ـ ــان الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ت ـ ــدور
حـ ـ ـ ـ ــول ن ـ ـ ـشـ ـ ــأة شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن ف ــي
أوائــل التسعينيات من العمر،
مواكبين التقدم التكنولوجي
السريع واإلنترنت.
ويعرض اإلعالن المتلفز دور
شركة « »Ooredooووجــودهــا
في حياة الشقيقين من مرحلة
ال ـمــراه ـقــة إل ــى مــرح ـلــة الــرشــد
لتلبية احتياجاتهما ،كما أن
حملة إنترنت الجيل الخامس
« »5Gمن « »Ooredooال تتحدث
فقط عن تطور عالقة الشقيقين
م ــع بـعـضـهـمــا ب ـع ـضــا ،ب ــل عن
عالقتهما بالعالم التكنولوجي
المتطور مــن حولهما .واألهــم
م ــن ذل ــك ال ــذك ــري ــات المشتركة
خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة الـ ـت ــي ال
تنسى.
وت ـعــزز حملة ه ــذا ال ـعــام ما
ت ـع ــد بـ ــه ع ــا م ــة «»Ooredoo
الـتـجــاريــة وه ــو« :إث ــراء الحياة
ال ــرق ـم ـي ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء» ،وت ـس ـلــط
ال ـض ــوء ع ـلــى ال ـ ــدور الــرئـيـســي
ال ــذي تــؤديــه فــي تمكين أف ــراد

خلف الكواليس

صورة جماعية مع فريق عمل  Ooredooوطاقم اإلخراج والتمثيل
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات م ــن االس ـت ـم ـتــاع
بــاإلنـتــرنــت بـشـكــل أف ـضــل عبر
ال ـش ـب ـك ــات ذات ال ـم ــواص ـف ــات
الـمـتـطــورة والـمـحـتــوى الــرائــع
الذي توفره.
جــديــر بــالــذكــر أن مجموعة
« »Ooredooنجحت في إجراء
أول مـكــا لـمــة دو ل ـي ــة تجريبية
« »5Gعـلــى مـسـتــوى المنطقة،
فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة ب ـ ــرهـ ـ ـن ـ ــت ع ـل ــى

القدرات الهائلة في كل من قطر
والكويت.
وتـ ـ ــم إج ـ ـ ـ ــراء ال ـم ـك ــال ـم ــة فــي
تـ ــار يـ ــخ  22يـ ـن ــا ي ــر  2019مــن
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـط ــري ــة ال ــدوح ــة،
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ س ـ ـعـ ــود
بـ ــن ن ــاص ــر آل ث ــان ــي الــرئ ـيــس
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــذي لـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
« »Ooredooورئيس العمليات
فــي « »Ooredooقطر يوسف

الـكـبـيـســي وال ـمــديــر التنفيذي
إلدارة االتصال المؤسسي في
مجموعة « »Ooredooفاطمة
الكواري.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـمـ ـك ــالـ ـم ــة فــي
« »Ooredooا ل ـك ــو ي ــت ا لـشـيــخ
مـحـمــد ب ــن ع ـبــد ال ـل ــه آل ثــانــي،
الرئيس التنفيذي لـ «»Ooredoo
ً
ال ـكــويــت مـهـنـئــا الـجـمـيــع بـهــذا
اإلنجاز الباهر.

جانب من تصوير اإلعالن

لقطة من اإلعالن
ﮐﻣﺎ حضر هذه التجربة عدد
من القياديين في «»Ooredoo
الكويت ورصــدت هــذه اللحظة
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة وك ـ ـ ـ ــاالت األن ـ ـبـ ــاء
العالمية وبحضور قناة الراي
في الكويت .وتم إجراء المكالمة
باستخدام أجهزة تدعم تقنية
« »5Gالمتصلة بسرعات «»5G
تصل إلى  1غيغابت بالثانية،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـمـ ــت ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح ب ــاه ــر

وجودة عالية الدقة .عالوة على
ذلك ،أقامت « »Ooredooالكويت
ً
ً
في العام الماضي حفال خاصا
الستعراض قوة شبكة إنترنت
الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـخـ ــامـ ــس ،ب ـح ـض ــور
جهات إعالمية وعدد من نجوم
شبكات الـتــواصــل االجتماعي
فــي مـقــر الـشــركــة الــرئـيـســي من
قلب مدينة الكويت على شارع
السور.

وتخلل الحفل عرض خاص
لـمـقــارنــة شـبـكــة الـجـيــل الــرابــع
ال ـح ــال ـي ــة مـ ــع ش ـب ـك ــة إن ـت ــرن ــت
الجيل الخامس التي أطلقتها
الـشــركــة والـمـتــوقــع أن تتوسع
في تغطيتها حــول كل مناطق
الكويت.
وتـضـمــن ال ـع ــرض الـخــاص
ً
اختبارا أللعاب الفيديو التي
تتطلب سرعة فائقة لتحميل

َ
صورة للشقيقين بطلي اإلعالن

البيانات عن طريق اإلنترنت،
إضافة إلى عرض حي لتصوير
ج ــوي بتقنية عــالـيــة ال ـجــودة
 4K Full HDبـ ـ ـ ــا سـتـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــدام
تق ــني ـ ــة الـ  ،droneإضافة إلى
ركـ ــن خـ ــاص الخ ـت ـب ــار ســرعــة
الشبكة ا ل ـجــد يــدة باستخدام
أجهزة مدعمة بالتكنولوجيا
المطلوبة للعمل على الشبكة
الجديدة.

ثقافات
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تحمل تجربة الشاعر والناقد
لقمان محمود الكثير من
الجمال والمعاني اإلنسانية
والتساؤالت ذات الطابع
الفلسفي.

17

أطل الفنان هاني رمزي على
جمهوره في رمضان الفائت،
من خالل برنامج المقالب
"هاني في األلغام".

18
مسك وعنبر

أجاد الفنان أحمد زكي في
تقديم أفالم السير للزعيم
جمال عبدالناصر والرئيس
أنور السادات.

٢٠

تحدث الفنان عبدالله
التركماني عن أحدث أعماله
الفنية وتجربته الدرامية
األخيرة التي حاول من خاللها
تهيئة نفسه لمسلسله القادم.

زوجة روبرت دي نيرو تسعى
للحصول على نصف ثروته

بيونسي

دوا ليبا

بيونسي تغار من معجبة
في مباراة كرة سلة
ح ـض ــر ال ـن ـج ـم ــان جـ ــاي زي وزوجـ ـت ــه بـيــونـســي
ا لـمـبــاراة النهائية مــن دوري كــرة السلة األميركية
بين فريقي تورنتو رابتورز ووريرز.
وخ ـ ــال ج ـلــوس ـه ـمــا ع ـل ــى م ـق ـعــدي ـه ـمــا ف ــي قـســم
الـشـخـصـيــات ح ــاول ــت مـعـجـبــة جــالـســة إل ــى جــانــب
بيونسي أن تتحدث إلى جاي زي وقامت بتجاهل
النجمة الجالسة قربها ،مما استفز األخيرة التي
أخفت انزعاجها في البداية إذ إن الكاميرات كانت
تركز عليهما في البداية ،لكن بيونسي مالبثت أن
دفعت المعجبة التي تجلس بجانبها.

كلوي كارداشيان

دوا ليبا «طفلة» أمام  30كلوي كارداشيان تجهد
مليون متابع
لنسيان حبيبها
تـ ـ ــداول ع ـ ــدد م ــن رواد وم ـت ــاب ـع ــي م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي صورة للمغنية العالمية دوا ليبا بدت فيها من
مرحلة الطفولة ،وقد تفاعلوا معها بشكل الفت معربين عن
حبهم الشديد لنجمتهم المفضلة.
وكانت دوا ليبا نشرت هذه الصورة لها عبر صفحتها
ً
الخاصة على أحــد مواقع التواصل اإلجتماعي احتفاال
بوصول عدد متابعيها عبر صفحتها إلى  30مليون متابع.
ّ
وعلقت حينها عليها بالقول" :يسعدني أن أكون على
قيد الحياة ،وأق ــدم األعـمــال الموسيقى التى أحبها ،مع
األشخاص الذين أحبهم".

ال ت ــزال نجمة تلفزيون الــواقــع كـلــوي كــارداشـيــان
تسعى إلى نسيان حبيبها السابق تريستان تومسون
الــذي خانها مع صديقتها وتنفق الماليين من أجل
ذلك.
وكشفت صحيفة " م ـيــرور" البريطانية ،أن كلوي
أنفقت ما يعادل  200ألــف جنيه إسترليني من أجل
تجديد منزلها في مدنية كاالباساس في كاليفورنيا
ُّ
الذي ُي ّ
قدر ثمنه بـ  5ماليين جنيه إسترليني ،للتخلص
من ذكريات الماضي التي ترتبط بصديقها العب كرة
السلة الكندي تومسون.

«فضائح» وضعت كيم كارداشيان وباريس هيلتون
وباميال آندرسون على قمة الشهرة
قد تتحول الفضيحة األخالقية أو المالية أو االجتماعية
في بعض األحيان إلى نعمة في حياة اإلنسان ،وقد يتحول
الخطأ والسمعة السيئة إلى شهرة ملموسة في حياة أي

روبرت دي نيرو
كشفت تـقــاريــر إعــامـيــة عالمية أن زوجــة
النجم العالمي روبرت دي نيرو الثانية غريس
هايتاور تسعى للحصول على نصف ثروته
البالغة  500مليون دوالر بقرار من المحكمة
العليا في مانهاتن.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشارت في
تقرير لها حول الموضوع إلى ان هايتاور التي
انفصلت عــن دي نـيــرو فــي نوفمبر الماضي

وقـعــت اتفاقية مــا قبل ال ــزواج فــي عــام 2004
تحدد حقوقها في امتالك شقة بقيمة  6ماليين
ً
دوالر ،و 500ألف دوالر نقدا ،ومليون دوالر في
النفقة ،في حال الطالق.
بــدوره كشف آالن مانتل محامي هايتاور
أن بنود االتفاقية تمنحها حق الحصول على
نصف ما كسبه دي نيرو أثناء الزواج.

رسم أول غالف لمغامرات «تان تان»
يباع بـ  1.1مليون دوالر في مزاد

شخص ،وهذا ما حصل لعدد من الشخصيات
اللواتي أصبحن اليوم من أشهر نجمات هوليوود.

تان تان وكلبه
بيع الرسم األصلي ألول غــاف لمغامرات
"ت ــان ت ــان" نـشــر ع ــام  ،1930ب ـمــزاد علني في
داالس بسعر مليون و 125ألف دوالر على ما
أعلنت دار "هريتدج أوكشنز" لوكالة فرانس
برس.
ونشر الرسم في  13فبراير  1930ويظهر
شخصية "تان تان" التي ابتكرها إيرجيه خالل
تحقيق صحافي في االتحاد السوفياتي وهو
يحفر في جذع شجرة لتحويله إلى مروحية
لطائرته في حين كلبه ميلو المضمد يراقب
خطواته.
وكان إيرجيه ينشر مغامرات "تان تان في
ً
بالد السوفيات" منذ يناير  1929أسبوعيا في

كيم وزوجها ووالدتها
ي ـت ـســاء ل ال ـب ـعــض ك ـيــف أص ـب ـحــت كيم
كــارداش ـيــان شخصية شـهـيــرة ومـعــروفــة
حول العالم ،فهي ليست ممثلة وال مغنية
وال حتى إعالمية أو مقدمة برامج ،كذلك
باميال آندرسون وباريس هيلتون.
بدأت شهرة نجمة تلفزيون الواقع كيم
كارداشيان بعد عام  ،2008حين تم تسريب
فيديو لها مع حبيبها راي جاي وقد انتشر
بـقــوة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وعلى الرغم من أنه سبب انهيار كيم فترة
من الوقت لكنه كان السبب األساسي في
شهرتها ال بــل فــي شـهــرة عائلتها كلها،
وعرفت والدتها التي تدير أعمالها كيف
تحول الفضيحة إلى ثروة طائلة السيما
ً
أن والــدتـهــا استغلت أيـضــا والدة ابنتها
كورتني كارداشيان وصورت عملية الوالدة
ً
ً
"مباشرة" للناس ونالت أمواال طائلة أيضا.
يذكر أن كيم كانت على عالقة بالفنان
الشاب الــذي كان يبلغ من العمر  21سنة
ف ـق ــط وقـ ـتـ ـه ــا ،وت ــوجـ ـه ــت ك ـي ــم م ـع ــه إل ــى
مكسيكو في عام  2002من أجل االحتفال
بعيد مـيــادهــا الـ ـ  ،23حيث ظهر بعدها
فـيــديــو غـ ّـيــر حـيــاتـهــا إل ــى األب ــد ،ثــم بــدأت
كيم كارداشيان تظهر أكثر على الشاشات
كــرفـيـقــة ب ــاري ــس هـيـلـتــون ،وري ـث ــة فـنــادق
ً
هيلتون الشهيرة التي اشتهرت أيضا عبر
فيديو مع حبيبها السابق.
وان ـت ـش ــر ال ـف ـيــديــو ال ـ ــذي ص ــورت ــه كيم
وراي جاي على موقع خاص ،ووصل عدد

مشاهديه إلى  210ماليين مشاهدة حول
ال ـعــالــم وح ـق ـقــت ك ـيــم ثـ ــروة قـيـمـتـهــا 110
مــايـيــن دوالر ،وحـصـلــت عـلــى مـبـلــغ 4.5
ماليين بعد أن قامت ببيع الفيديو على
الرغم من أنها أنكرت االمر في البداية ،لكن
وبعد  5أشهر من تسريب الفيديو عرض
عليها وعلى عائلتها أن يكونوا في برنامج
واق ـعــي خ ــاص ،بـعــد ان تــم إل ـغــاء برنامج
باريس هيلتون الواقعي.

من وريثة إلى نجمة
لـ ـ ـع ـ ــل ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس ه ـ ـي ـ ـل ـ ـتـ ــون م ـ ـ ــن أول ـ ـ ــى
الـشـخـصـيــات الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي حصلت
على الشهرة بعد الفضيحة إذ تم تصوير
الفيديو في  15يوليو عام  2004وتحولت
بــاريــس وقـتـهــا مــن ابـنــة صــاحــب الـفـنــادق
الضخمة إلى نجمة ،وتقول باريس إنها لم
ً
ً
تحقق بنسا واحدا من الفيديو لكن حبيبها
ريك سالومون حقق الماليين.
أمـ ــا تــوق ـيــت ن ـشــر ال ـف ـيــديــو ف ـهــو مثير
للجدل ،فقد ســرب قبل أسابيع قليلة من
بداية برنامجها الواقعي وحقق الفيديو
الجوائز ،بينما باريس هيلتون ظلت مصرة
أنها لم تكن تعلم أن هناك فيديو ولم تخرج
من منزلها ثالثة أشهر.
أمـ ــا ال ــرج ــل ال ـ ــذي اشـ ـت ــرى ال ـف ـيــديــو لم
يكن يعلم أن صاحبة الفيديو هي باريس
ً
هـيـلـتــون ،وأن ـهــا شخصية مـعــروفــة ج ــدا،

بينما ت ــزوج صاحب
ري ـ ـ ــك سـ ــالـ ــومـ ــون مــن
ث ــم تـ ـ ــزوج م ــن بــام ـيــا
آندرسون عام  2007لكن
زواجهما لم يدم إال سنة
واحدة.

مجلة "لو بوتي فينتييم" وهو ملحق لألطفال
تنشره أ ي ــام الخميس صحيفة " لــو فينتييم
سييكل" البلجيكية.
وأمام نجاح القصص المصورة هذه ،انتقل
"تان تان" من ثماني صفحات إلى  16صفحة
وتربع على غالف الملحق في  13فبراير .1930
وصدر ألبوم "تان تان في بالد السوفيات"
وهو األول في تاريخ هذه الشخصية الشهيرة
بعد أشهر قليلة في سبتمبر .1930
وتعرض معظم رسوم الغالفات األصلية
لـ "تان تان" في متحف إيرجيه في لوفان-ال-
نوف في بلجيكا على ما قال فيليب غودان
الخبير في مغامرات "تان تان".

عرض ألحدث تصميمات مالبس
الرجال في أسبوع الموضة بلندن

ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــو
باريس ،ومن

شهر العسل
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،1995ص ـ ــورت
بــامـيــا آن ــدرس ــون فـيــديــو مع
زوج ـهــا فــي ذلــك الــوقــت تومي
لــي خ ــال شـهــر الـعـســل وســرق
الفيديو من منزل باميال وتومي
ولم يعرف حتى اآلن كيف انتشر
ع ـل ــى الـ ـم ــواق ــع بـ ـق ــوة ،ورغـ ـ ــم أن
بــام ـيــا ح ــاول ــت إزالـ ـت ــه ورف ـعــت
دعــاوى قضائية ألجل ذلــك ،فإنه
ً
م ــا زال م ــوج ــودا ع ـلــى اإلن ـتــرنــت
حـتــى ال ـي ــوم عـلــى بـعــض الـمــواقــع
اإللكترونية.
ويـقــال إن "الـسـبــاك" فــي منزلهما
هــو ال ــذي ســرقــه مــن ال ـم ـنــزل وبــاعــه
وحقق الماليين.

باريس هيلتون

ات ـج ـه ــت األن ـ ـظـ ــار إلـ ــى ال ـم ــاب ــس الـفـخـمــة
والـحـلــل المنمقة فــي أسـبــوع مــوضــة الــرجــال
فــي لندن حيث يقدم مصممو األزي ــاء أحــدث
ابتكاراتهم لمجموعات ربيع  /صيف .2020
ويعرض المصممون الشبان والمخضرمون
مجموعاتهم في عروض بدأت مطلع األسبوع
وتستمر حتى ال ـيــوم ،ومــن بين دور األزي ــاء
المشاركة ألكسندر مكوين وإدوارد كراتشلي
وقاسمي.
ويستضيف شارع جيرمين وسط العاصمة
البريطانية المعروف بمتاجر مالبس الرجال
المميزة عرض أزياء ضمن أسبوع الموضة في
الهواء الطلق أمس األول.
وتـقــول شــركــة "مـنـتــل" ألبـحــاث ال ـســوق ،إن
اإلنفاق على مالبس الرجال في بريطانيا ارتفع
 3.5في المئة إلى  15.5مليار جنيه إسترليني
( 19.7مليار دوالر) في العام الماضي .وتوقعت
الشركة زيادة مماثلة في العام الجاري.
لكن من المتوقع تباطؤ نمو القطاع إذ تشير
تقديرات إلى ارتفاع بنسبة  15.4في المئة في
السنوات الخمس حتى  2023مقارنة بنسبة
 26.6في السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من أن أسبوع الموضة للرجال

من العرض
في لندن يعد أصغر من عروض مماثلة تقام
في ميالنو وباريس ونيويورك فإنه يشتهر
بمشاركة مصممين تقليديين إضافة لمواهب
شابة.

ثقافات
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لقمان محمود :الشاعر يحتاج إلى العزلة
كي ال تموت القصيدة في قلبه

«أشاكس األفق
ُ
بكمنجة»

«الحياة في السويد منحت شعري طاقة مختلفة»
تحمل تجربة الشاعر والناقد السوري المقيم في السويد لقمان محمود ،الكثير من الجمال
والمعاني اإلنسانية ،والتساؤالت ذات الطابع الفلسفي عن الوجود وصراعات الحياة.
في حوار أجرتهً معه "الجريدة" قال لقمان ،إن الشاعر بحاجة إلى العزلة كي ال تموت القصيدة
في قلبه ،معتبرا أن الحياة في منفاه بالسويد منحت شعره طاقة مختلفة ،وأن العالم حين يخلو
من الشعر فإنه يخلو من اإلنسان ...وإلى نص الحوار:

القاهرة :أحمد َّ
الجمال

ُ
خضت مغامرة
مع اللغة والعائلة
والمجتمع
والسلطة

• كـ ـي ــف ك ــا ن ــت ل ـس ـن ــوات
ن ـش ــأت ــك األولـ ـ ــى ف ــي س ــوري ــة
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى قـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــدك
وتفجير منابع إبداعك؟
ً
 لـ ـي ــس س ـ ـهـ ــا أن ت ـك ــونً
ً
شـ ـ ــاعـ ـ ــرا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
صغيرة (عامودا ،إحدى مدن
مـحــافـظــة ال ـح ـس ـكــة) ت ـقــع في
أقـصــى شـمــال شــرق ســوريــة،
ّ
يتحدثون
ومعظم سكانها ال
سوى اللغة الكردية .بمعنى
ُ
خضت
أو ضــح ،أنني ككردي
م ـ ـغـ ــامـ ــرة م ـل ـح ـم ـي ــة ره ـي ـب ــة
ً
مــع ا لـلـغــة أوال  ،و مــع العائلة
ً
ً
ثانيا  ،و مــع المجتمع ثالثا ،
ً
ومع السلطة الحاكمة رابعا .
ّ
إن م ـ ــرا جـ ـ ـع ـ ــة ا لـ ـ ـت ـ ــوار ي ـ ــخ
والمحطات لسنوات نشأتي
األولى يشبه إلى ّ
حد ما فتح
الـ ـب ــاب ع ـل ــى عـ ـص ـ ٍـر بــأك ـم ـلــه.
ففي عالم مليء بالتناقضات
ومـظــاهــر االس ـت ـبــداد والـقـتــل
ّ
ّ
والعنصرية ،يتعلم المرء إن
الحاجة إ لــى الشعر تتعاظم
م ــن أج ــل أن يـحـيــى اإلن ـســان
بسالم على هذه األرض.
• الغربة وسنوات المنفى
في السويد ،ماذا أضافت إلى
موهبتك الشعرية؟

 أ عـ ـتـ ـق ــد أن ا ل ـ ـح ـ ـيـ ــاة فــيالسويد استطاعت أن تمنح
شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــري ط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة،
ً
خصوصا على صعيد الوعي
المأساوي بمعرفة العالم .إذ
يوجد في حياة هذه المملكة
ك ـ ــل شـ ـ ـ ــيء ،ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك ح ـيــن
يخلو العالم من الشعر فإنه
يخلو من اإلنسان.
• ك ـي ــف ت ـن ــا م ــت ت ـجــر ب ـتــك
مــع القصيدة ،هــل كــل د يــوان
جديد يصدر لك يمثل محطة
لها مالمحها الخاصة؟
ّ
 ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــا عـ ـ ــر ي ـ ـ ـظـ ـ ــل يـ ـ ـق ـ ـ ّـد مم ـق ـت ــرح ــات ج ـم ــال ـي ــة ل ـهــويــة
ّ
كــل دي ــوان جــديــد ،كـمــا لــو أن
خـيــار ذلــك يــرجــع إلــى رغبته
فــي تـفــريــغ وع ـيــه ،فــي حــدود
ال ـ ـهـ ــويـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة لـ ـه ــذا
الجديد.
لـ ـيـ ـس ــت مـ ـهـ ـم ــة ال ـق ـص ـي ــدة
ه ـنــا ،ت ـكــريــس حــالــة مـعـيـنــة،
وإنما السماح لهذه اللمسات
األخ ـ ـيـ ــرة بــال ـت ـف ـتــح ع ـل ـ ّـى كــل
شـ ـ ـ ـ ــيء م ـ ـم ـ ـكـ ــن أن ي ـ ــوض ـ ــح
مالمحها الخاصة.
بـهــذا المعنى ،فكل د يــوان
ي ـ ـ ـصـ ـ ــدر ل ـ ـ ــي ي ـ ـم ـ ـثـ ــل م ـح ـط ــة
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا مـ ــام ـ ـح ـ ـهـ ــا
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــن انـ ـشـ ـغ ــاالت ــي
الحياتية وقضاياي الثقافية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
والفكرية.

مع رئيسة اتحاد الكتاب السويديين غريث روتبول

fawziyalsalem@hotmail.com

ك ـ ــل الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــول ...لـ ــذلـ ــك أك ـث ــر
ضحايا القصيدة هم الشعراء
أم ـث ــال ــي ..إذ ل ــم ي ـعــد الـشــاعــر
ه ــو ذاك ا لـمـتــأ مــل والمختلي
ً
بـنـفـســه وب ـق ـص ـي ــدت ــه ...عـلـمــا
ُ
حصلت عام  ،2018على
أنني
منحة أد بـيــة للتفرغ للكتابة
من اتحاد الكتاب السويديين،
وأن ـجـ ُ
ـزت خالله كتابين ،لكن
ً
ً
ليس دائما وأبــدا هــذا التفرغ
ف ــي م ـت ـن ــاول الـ ـي ــد ،فــالـشــاعــر
بحاجة إلى مساحات رحبة من
الوقت والهدوء والسالم .نعم،
الشاعر بحاجة إلــى "العزلة"،
وهنا أقصد العزلة التي يذهب
إليها المبدع بكامل إرادته كي
يكتب .العزلة  -هنا  -ضرورة
كـ ــي ال تـ ـم ــوت ال ـق ـص ـي ــدة فــي
قلب الشاعر ،وهي تنتزع منه
عنوة.
• كناقد ،هل تــرى أن النقد
ً
قام بدوره كامال إزاء القصيدة
الكردية أم أنها مظلومة على
مستوى النقد؟
 اإلحــاطــة بالشعر الكرديف ـ ـ ــي األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة م ــن
ُ
كردستان ،تعتبر عملية صعبة
وم ـ ـع ـ ـقـ ــدة ب ـس ـب ــب ال ـل ـه ـج ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة (الـ ـك ــرم ــانـ ـجـ ـي ــة
والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــورانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة) ،وبـ ـسـ ـب ــب
اخـتــاف األبجدية (الالتينية
واآلرامية) .ومع ذلك هناك نقد
مستنسخ عن بعض الشعراء
ّ
الـكــاسـيـكـيـيــن ،وك ـ ــأن الـنـقــاد
الـ ـك ــرد األك ــادي ـم ـي ـي ــن كـســالــى
بعض الشيء في التطرق إلى
الشعر الحديث في كردستان.
بــال ـتــأك ـيــد ال ـم ـق ـص ــود هـنــا
هو أن اإلبداع األدبي  -الشعر
ً
ت ـ ـ ـحـ ـ ــد يـ ـ ــدا  -ال يـ ـ ــأ تـ ـ ــي و ف ـ ــق
مقتضيات النقد ،بل إن النقد
يسير وفق مقتضيات اإلبداع
األدبي وطبيعته.

• ك ـ ـشـ ــا عـ ــر ،تـ ـكـ ـت ــب ح ـيــن
ت ـص ـي ـبــك ا ل ــد هـ ـش ــة ،أم حـيــن
ُ
ً
تـ ـسـ ـتـ ـف ــز أم أن سـ ـبـ ـب ــا آ خ ــر
ينتزع منك القصيدة؟
 ل ـك ــل م ـك ــان ط ـق ــو س ــه فــيال ـك ـتــابــة وال ـ ـقـ ــراء ة وال ـتــأمــل
وال ـت ـف ـك ـي ــرّ ...
وربـ ـم ــا أص ـعــب
مـ ـك ــان ال ت ـس ـت ـط ـيــع ا ل ـت ـح ـكــم
ف ـيــه ه ــو الـمـنـفــى ال ـســويــدي.
صحيح أنه مكان مدهش في
ب ـعــض ال ـف ـص ــول ،ويـسـتـفــزك
فـ ـ ــي فـ ـ ـص ـ ــول أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـك ـن ــه
يـ ـنـ ـت ــزع مـ ـن ــك الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة فــي

فوزية شويش السالم

لقمان محمود
• بـ ـ ــرأ يـ ـ ــك ،أ يـ ـهـ ـم ــا ي ـس ــود
الـ ـمـ ـشـ ـه ــد األدب ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـع ــرب ــي
ً
را ه ـ ـنـ ــا  :ا ل ـش ـع ــر أم ا لـ ــروا يـ ــة،
ولماذا؟
 في أيامنا هذه ،أصبحتالرواية ترتبط إلى ّ
حد كبير
ً
بالموضة األدبية ،خصوصا
بعد ذ هــاب شـعــراء عــرب إلى
ً
كـتــابـتـهــا بــاع ـت ـبــارهــا كـتــابــا
ّ ً
مسوقا ،وفي انتظاره جوائز
مالية كبيرة .وبما أن الفنون
كافة في تراجع وانحسار في
ع ـصــر "ال ـس ــوش ـي ــال م ـيــديــا"،
أ عـ ـتـ ـق ــد أن ت ـ ــار ي ـ ــخ ا لـ ـفـ ـن ــون
س ـي ـك ــون ه ــو ت ــاري ــخ ال ـش ـعــر
ً
تقريبا ،باعتباره نقطة التقاء
ً
بـيــن ا لـثـقــا فــات .فالشعر أوال
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ه ــو ش ــري ــك ال ـف ـنــون
ً
ج ـم ـي ـع ــا ،وص ــدي ــق اإلن ـس ــان
الدائم في األفراح واألحزان.

وكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاب س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ش ـ ـعـ ــريـ ــة
ينتظران حظهما فــي الطبع
والـ ـنـ ـش ــر ،ك ـم ــا أش ـت ـغ ــل عـلــى
دي ـ ـ ـ ــوان ش ـ ـعـ ــري أس ـ ـعـ ــى مــن
خ ـ ــال ـ ــه إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــور ع ـل ــى
ال ـغ ـيــاب ال ــذي يـنـتـظــرنــي في
كل مكان.

• مشروعك الجديد شعري
أم نقدي؟

ملصق ألمسية شعرية

 -ل ــي م ـج ـم ــو ع ــة ن ـصــوص

غالف البهجة السرية

التباس النوع في «جروح الروح» لفرانسوا ساغان
وقفت فرانسوا ساغان ضد دعاة الرواية الجديدة الذين رمت محاوالتهم إلى
تقويض أعراف ثابتة في الكتابة والخروج من األطر التقليدية ،إذ ُ
تشيد صاحبة
ِ
ُ
"في شهر في سنة" برواد الرواية الكالسكية وتستخف بمنجز رواد "الحديثة"،
ألنهم يلعبون برصاصات فارغة ،تاركين للقراء رسم شخصياتهم الشاحبة.
ُ
كه يالن محمد
مـ ـ ــؤدى ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــرأي هـ ــو رف ـ ــض تـشـظــي
الحبكة وهالمية الشخصياتُ ،
ُ
ستغرب
والم
أن تدس ساغان هذه اآلراء النقدية ضمن
عملها المعنون بـ "جروح الروح" الصادر
َ
وت ُ
شير إلى ما أثارته أعمالها
من التنوير،
الروائية والمسرحية لــدى الجمهور ،عدا
ذل ــك ت ــري ـ ُـد س ــاغ ــان أن ت ـضـ َـع الـمـتـلـقــي في
تفاصيل محترفها الروائي والحلول التي
ُ
تفكر فيها ألزمة شخصياتها ،هذا إضافة
ُ
إ لــى بوحها لما عاشته من بعض ظروف
حــالــت دون إك ـمــال م ـشــروع ال ــرواي ــة خــال
ً
و قــت ُمـحــدد ،و مــن ثـ ّـم تستعيد جــا نـبــا من
ذك ــري ــات ـه ــا ال ـم ـشــوبــة ب ــال ـح ــزن وال ـط ـيــش،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى م ــا ت ـخ ـل ـل ـتــه م ـس ـي ــرة ح ـيــات ـهــا
َ
م ــن ال ـم ــزدوج ــات وب ـعــض ن ـقــاط الــتـ َـعـ ُـجــب
والشغف.
ُ
وال ت ـ ـت ـ ـس ـ ـتـ ـ ُـر ا لـ ـ ـك ـ ــا تـ ـ ـب ـ ــة وراء أ س ـ ـمـ ــاء
ُمـسـتـعــارة ،كـمــا ال تـعـبـ ُـر عــن رؤيـتـهــا على
ل ـ ـسـ ــان شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ،ب ـ ــل ت ــذك ـ ُـر
م ــا ارتـ ـب ــط ب ــاس ــم ف ــرانـ ـس ــوا س ــاغ ــان ل ــدى
الـجـمـهــور ،وال تـنـكـ ُـر فــوائــد ال ـصــورة التي
ّ
كو نها الناس عن شخصيتها ،فهي قضت
ما يناهز ثماني عشرة سنة متخفية في
س ـي ــارات ال ـف ـيــراري وزج ــاج ــات الــويـسـكــي
واإلشــاعــات والــزيـجــات والـطــاق على حد
قولها.
ُ
وتعود ساغان إ لــى لحظة مفصلية في
حياتها ،عندما انطلقت نحو النجومية في
عالم األدب ،إثر صدرو باكورتها الروائية
ف ـ ــي  ،1954حـ ـي ــث و ج ـ ـ ــدت ن ـف ـس ـه ــا أ م ـ ــام
خ ـيــار يــن؛ إ م ــا أن تـصـبـ َـح ف ـتــاة فضحائية
أو ك ــا ت ـب ــة بـ ــر جـ ــواز يـ ــة ،غ ـي ــر أ نـ ـه ــا تـسـلــك
ً
طــريـقــا عـنــوانــه ال ـمــرح والـتـهـتــك والـكـتــابــة
ُ
والمغامرة .و هــذا التجاور بين الذكريات
وم ـ ـشـ ــروع ك ـت ــاب ــة ال ـ ــروا ي ـ ــة و تـ ـم ــر ي ــر آراء

بشأن ما يقدمه المبدع في علبة
الجمهور
ِ
هذا النص يمكن وصفه بالالرواية.

لعبة الضمائر
مــن ال ــواض ــح أن ســاغــان ت ـخـ ُ
ـرج مــن إطــار
ال ـ ــراوي الـ ُـمـصـطـنــع ُمـعـلـنــة هــويـتـهــا لـتـســردُ
ُ
األحـ ـ ــداث وتـسـتـبـطــن س ــرائ ــر شخصياتها،
ُ
َ
المقطع األول مــن الــروايــة بطرح
إذ تستهل
ُ
افتراض حول الشكل الذي تتخذه شخصية
س ـبــاس ـت ـيــان وأخـ ـت ــه ألـ ـي ــون ــور ،ع ـنــدمــا يـتـ ُـم
استعادتهما فــي إط ــار عمل روائ ــي وتومئ
ســاغــان إل ــى انـتـمــاء الشخصيتين لــزمــن قد
ّ
مضى ،حيث ألـفــت مسرحية تــدور أحداثها
ح ــول ح ـيــاة شقيقين (أخ وأخ ـت ــه) فــي سنة
جديد في روايتها
 1960وتوظف االثنين من ً
الصادرة سنة  ،1971ملمحة إلى ما شهدته
مدينة باريس بين التاريخين من التحوالت
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي
ُ
والمجتمعيُ ،متسائلة عن سبب لما تراه من
الرداء ة على مالمح المدينة ،هل هذه الحالة
هي نتيجة ألحداث سنة  ،1968أو أن التقدم
فــي الـعـمــر عــامــل لتغير اإلح ـس ــاس بــأجــواء
باريس؟
ً
طـبـعــا تــرفــض ســاغــان االح ـت ـمــال األخـيــر،
عقدها الثالث أكثر
ألنها التزال َّ في منتصف ُ
من ذلك ،فإن فرانسوا تكشف وضع بطليها
ُ
الـعــائــديــن مــن سكاندينافيا ،فـكــان األخ في
ثم يجدُ
ضيافة أحد أزواج ألينور هناك .ومن َ
في باريس شقة فارغة لصديقه روبير باسي،
ُ
حيث يسكنها مع أخته وما يشغل المؤلفة
هـنــا ه ــو وج ــود شـخــص يـعـيــل سباستيان
وآليونور ،وال ترغب بأن تدفع بشخصيتين
سويديتين إل ــى عــالــم الـبــورصــة أو محالت
الجاهزة.
المالبس
ُ
كـ ـم ــا ت ـ ـصـ ــف ب ـط ـل ـت ـه ــا عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الخارجي ومفاتنها األنثوية ،لكن المشكلة
تكمن فــي ع ــدم الـتـفــات الــرجــال إل ــى الـنـســاء،

جراء انتشار الشذوذ .غير أن هذه الظاهرة ال
تمنع شخصيتين من اإلعجاب بمناخ باريس.
وال ــاف ــت ف ــي أس ـل ــوب س ــاغ ــان ،إض ــاف ــة إلــى
حضورها ُ
المعلن في متن النص ،هو تنوع
الضمائر ،فتارة يكون ضمير الشخص األول
هــو أداة للسرد ،ويـنـ ُ
ـوب تــارة أخــرى ضمير
الـغــائــب .وفــي الـحــالــة األخ ـيــرة يـبــدو ال ــراوي
ً
محايدا في العرض وتوجيه الشخصيات.

إصدار

«وادي الدوم» ..جديد عالء فرغلي

بيئة جديدة
المقصود بالبيئة هنا هو النص الروائي
ً
الـ ــذي يــأتــي الح ـق ــا لـلـعـمــل الـمـســرحــي ال ــذي
ُ
نـ ـش ــرت ــه سـ ـ ــاغـ ـ ــان ،إذ تـ ـنـ ـتـ ـق ــل ش ـخ ـص ـيــات
المسرحية إلى بيئة نصية جديدة.
وبــذلــك يــوجـ ُـد تناص مــواز بين العملين.
وتـ ـ ُ
ـورد ســاغــان ع ـنــوان بـعــض روايــات ـهــا في
ُ
سـيــاق "ج ــروح ال ــروح" ،مستدعية تعليقات
بعض الـقــراء عــن اندماجهم مــع شخصيات
ً
رواية "هل تحبين براهمز" ،معبرة عن رأيها
ّ
بــأن ليس ثمة مــن تعجبه حياة سويديين،
ل ــذل ــك ال ي ـت ـك ــرر بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ـمــا م ــا وق ــع
لكائناتها الورقية السابقة .ما تفتأ ساغان
ت ـف ــاج ــئ ال ـم ـت ـل ـقــي ب ـت ــدخ ــات ـه ــا ال ـم ـب ــاش ــرة
ع ــن الـ ـم ــدة ال ـت ــي اس ـت ـغــرق ـهــا االنـ ـقـ ـط ــاع مــن
ُ
وتوهمك باستقاللية
ُمتابعة كتابة الرواية
شخصيتين ب ـســؤال عــن مصيرهما عندما
توقفت عن الكتابة.
ً
ً
ُ
تمرر ساغان
عطفا على كل ما ذكــر آنـفــا،
ـات
آراء هـ ــا ح ــول خـيــار الـكـتــابــة والـمــوضــوعـ ُ
الوجودية في مضمون هذا النص ،كما تتخذ
ب ـعــض م ـقــاطــع س ــردي ــة صـيـغــة استفهامية
مــوجـهــة إل ــى ُ
المتلقي دون أن تـشـعـ َـر بأنها
ُ
ُمقتحمة أو نابية في فضاء الرواية .يضم هذا
ُ
النص ُ
تعتمد
الملتبس شخصيات محددة
بنية الـحــدث على الـعــاقــات القائمة بينها،
إذ ُ
يمر سباستيان بتجربة عاطفية مع نور
غدلمان المسنة ،في المقابل انغمست أليونور
في عالقة حميمية مع ماريو الجنايني ،وال
ُ
عندما تستمع هذا الخبر من
تستوعب نورا
ُ
ُ
سباستيان ،وال تتوقف مغامرة الشقيقة عند
هــذا الـحــد ،بــل تـجـ ُ
ـذب اهتمام بــرونــو رافـيــه،
ويـصـبــح عشيقها ،األم ــر ال ــذي يــؤلــم روبـيــر
ّ
باسي ألن األخير بدوره تجمعه عالقة شاذة
بذلك الممثل.
ُ
ّ
ُيـشــار إ لــى أن ســا غــان تلجأ إ لــى اإل يـحــاء

"أشاكس األفق بكمنجة" الديوان الثاني للشاعرة المصرية ديمة
محمود ،وسبقه ديوان "ضفائر الروح".
ب ــدأت ب ـقــراءة بــدايــاتـهــا ألتـعــرف على مــامــح إبــداعـهــا الشعري،
ً
عموما ال أحــب الكتابة عــن الــدواويــن الشعرية ،فالشعر أعمق من
ً
الكتابة عنه ،وأفضل أن يستمتع القارئ به بعيدا عن قراءة التحليل
والنقد والتفسير ،حين أهدت إلي الشاعرة دواوينها ،فهذا يعني أن
أقرأ وأكتب۔
ما الحظته على الديوان األول طفح مفردات روح الطبيعة السورية
مــن زه ــور الـفــل والياسمين والبنفسج واألق ـح ــوان وزه ــر الليمون
والزنابق واألرجــوان وأشجار اللوز والبيلسان والزيزفون وأشجار
الزيتون والحقول والبيادر والخمائل والطيور والعشب المجزوز وجبل
قاسيون ،هذا عدا الترانيم المسيحية واألجــراس ليوم األحد وبقية
الصور المسيحية ،إلى جانب األوضــاع السورية ،وعذابات حربها
الطويلة ،والتهجير ،وتساقط األموات ،والشعور بالغربة واالغتراب،
والذاكرة المعطوبة بالحنين ،كل ما نضح به هذا الديوان يشي بروح
كاتبة سورية حتى النخاع لتشبعه بروح المكان ،وكل ما حل فيه من
سيرة أناسه وأوجاعهم.
لكن فاجأتني الشاعرة بتعريف هويتها أنها مصرية ،فما معنى
ه ــذا؟ هــل هــي تشربت بــالــروح الطبيعة الـســوريــة وحـيــاة مــن فيها
لنخاعها حتى تتناسخ معها لتكتبها؟!
ُ
"في درج خشبي يده مكسورة /يتحين ليطل بجذوته عن كثب/
ُ
ويمأل رئتيه بشهيق يزدحم فيه /الطيون بالبيلسان /في أكناف زهر
الليمون /لكنه مازال في الجرار يتعتق!".
المالحظ على قصائد الديوانين اختفاء ذات الشاعر فهو ال يشي
بهوية امرأة أو رجل ،شعر مكتوب بعيد عن الذاتية ،من روح تقمصت
أوجـ ــاع وع ــذاب ــات ال ـنــاس المستوحدين المهمشين المدهوسين
والمعجونين بــاأللــم ،شعر غــريــب بمفرداته ومختلف وبعيد عن
الذات األنثوية إال فيما ندر ،ربما يكشف عنها بثالث قصائد أو أربع،
والباقي شعر ثــوري تمردي رافــض لكل القيود ،ومتحرر من سجن
األفكار ،وعامل قطيعة مع ماضيه وعاداته وتقاليده واألفكار البالية،
ً
شعرها ليس ذاتيا ولكنه ذوب الذوات الكونية بداخله ،شعر ال يبوح
بذاتية مشاعره إال فيما ندر ،فذاته ذابت بذات الكون ،كما أنه ال يملك
خصوصية المكان ،فكونها مصرية شعرها ال يعطي القارئ انطباعاته
عن الشخصية المصرية ،وال روح مكانها ،شعرها ينطبق على أي مكان
بالعالم ،وإنسانه عالمي .شعر متسائل يطرح أسئلة كونية ،فيزيائية
قلقة تبحث عن جواب لعبثية مطلقة ،لم تخصص لها مشهدا محددا
بل هي مسرح تتبدل مشاهده حسب العنف الطارئ .االختالف يبدأ
من اختيارها للعناوين ،وينتقل إلى كل مفاصل القصيدة ،ومضمون
محتواها ،ما يلفت نظرها غريب ،وما يحرك روحها تجاه األشياء
أيضا مختلف ،فمثال تدخل فــي أوردة وردة لتفك أزرار الـكــون من
خاللها لنتعرف على سلوك البشر وحركة المجتمع" :الوردة ال تعترف
بالمطلق /لذا تمارس التناقض مرتين /حينما تذبل وعودها أخضر
على ّ
أشده /وحينما تكون بال رائحة وترفع عقيرتها باللون.
ال ــوردة ال تخضع للمنطق /بــاألمــس رأيــت ورودا صـفــراء /تغلق
بتالتها عند انـحـســار ال ـضــوء وق ــت المغيب /بينما ورود جدتي
ليال فقط.
البنفسجية في حديقتها التي كانت يوما /تتفتح شفاهها ُ
لن يتجرأ أحد على اتهام الوردة بخدش الحياء /ولو بقدر أنملة/
الوردة تمارس الجنس عند احتشاد الناس في الساحات العامة /وفي
ظل المهرجانات والكرنفاالت /فيلتصق طلع الزهر الذكر بمياسم
الزهرة األنثى /بينما كل العيون وكاميرات األبعاد الثالثية والرباعية/
يمكنها أن تتابع هذا بأدق تفاصيله على الهواء.
الوردة ال تخضع للتميز العنصري /وال تعترف بالهويات /وال تكيل
بمكيالين /الرائحة واللون في الوردة يصالن في نفس اللحظة بكمال
وتساو /للبيض والسود وللمسالمين والعنيفين /رغم ارتفاع وتيرة
الــزحــام" .لم أحــب أن أسألها عن هويتها برغم وجودها معي على
الفيسبوك حتى ال أفسد االنطباع الذي تتركه كتابتها ّ
علي.
الديوانين القليلة التي تكشف
قصيدة الفراشة واحدة من قصائد ُ
مشاعرها الذاتية الخاصة" :كفراشة نيئة أحلق في بيتي /وقتي الذي
ً
أقضيه في المطبخ أقطع بالسكين جزءا منه للشعر وراء الستارة /ال
ً
يعلم ٌ
أحد أن ثمة قصيدة انسكبت مني وأنا أغسل األطباق /وأن إعصارا
من الكلمات اجتاحني وأنا أطهو البامية /أحيانا ال أجد تفسيرا لهذا
الزخم الذي يعتريني وأنا أشوي السمك /كالبندول تتردد المقاطع
في رأسي /أريدها كذلك -تتأرجح وتلح /حتى ال يجلوها بخار القلي
ورائـحــة مساحيق التنظيف /وقــد ألفها في المنشفة كي ال تبللها
الرطوبة ريثما تبرد في الثالجة.

غالف «جروح الروح»
ً
ف ــي رص ــده ــا ل ـل ـعــاقــات ال ـح ـس ـيــة بـ ــدال مــن
المباشرية .وكان ُ
ُ
رد فعل روبير على هجر
برونو رافيه هو قرار االنتحار الذي يضعُ
ا ل ـش ـخ ـص ـيــات ا لـ ـث ــاث األ خ ـ ــرى إزاء س ــؤال
م ــن ال ـم ـســؤول ع ــن ه ــذه الـنـهــايــة الـبــائـســة،
َّ
ُ
تستمع بـهــذا ا لـمــو قــف ا لــذي
و ك ــأن الكاتبة
يصفه بالجهنمي إلى أبطالها المتأزمين،
ُ
يفهم مما تقوله ساغان أنها
زد على هــذا
كانت شاهدة على حاالت االنتحار بعضها
جميل ونظيف ،وبعضها وضيع وفاشل.
ُ
ومن َّ
تلتفت إلى ما تحظى به الطقوس
ثم
الجنائزية من االهتمام لدى الفرنسيين وال
تدع الكاتبة أن تباغت القارئ من الجديد
بحوارها مع الشخصيات كأن تلك الكائنات
ُ
المتخيلة ليست من صنيعها .على الرغم
مــن مـيــل وا ض ــح للتجريب فــي هــذا ا لـنــص،
فـ ــا ي ـخ ـس ـ ُـر ب ــذل ــك ع ـن ـص ــر الـ ـتـ ـش ــوي ــق ،بــل
ُ
يكون الشكل وطريقة الكتابة أحد عناصره
ً
األساسية ،طبعا تتصاعد نسبة التشويق
لدى قارئ ُمتابع لعالم ساغان القائم على
حب ُ
المغامرة عــدا متابعة وقائع الرواية،
فعليه اقتناص اإلشارات المحيلة إلى روافد
تكوينها المعرفي.

ً
ص ــدرت حــديـثــا فــي القاهرة
ع ــن دار ال ـع ـي ــن ل ـل ـن ـشــر روايـ ــة
بـعـنــوان "وادي ال ــدوم" للكاتب
ع ــاء فــرغـلــي ،وه ــي الـثــانـيــة له
ب ـع ــد "خ ـي ــرال ـل ــه ال ـج ـب ــل" ال ـتــي
صـ ـ ـ ــدرت ع ـ ــام  ،2016وف ـ ــازت
ب ـ ـجـ ــائـ ــزة أفـ ـ ـض ـ ــل ع ـ ـمـ ــل ل ـف ـئــة
شباب األدباء فرع الرواية التي
تـنـظـمـهــا مــؤس ـس ــة س ــاوي ــرس
الثقافية.
وت ـ ـح ـ ـكـ ــي ال ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ــة ،ق ـصــة
ْ
ّ
"الد ْو َمة" ،وهي بقعة أرض ِبكر
في ُعمق الصحراء ،تحتضنها
ُ
ّ
خر وكثبان الرمال،
جروف الص ِ
وت ـك ـت ـن ـف ـه ــا أحـ ٌـ ـ ـ ــراج ال ـن ـخ ـي ــل
واألكاشيا .واحة ربانية ،تؤتي
مــاء هــا مــن عـيــن فـ ّـيــاضــة ،ال يد

تغرس ،أو منجل يحصد.
يعثر عليها دليل صحراوي
مــولــع بالسفر يــدعــى شاهين،
ً
قبل نحو مئة وعشرين عاما ،
خالل بحثه عن واحة َ"ز ْر َ
زورة"
ّ
الشوابُ
األسطورية التي تناقل َّ َ
َّ
والحكاؤون أخبارها ،وتحدثت
ّ
عنها كتب الرحالة عبر القرون.
يقيم الشاهين واحـتــه ،عند
مـنـتـصــف طــريــق ال ـقــوافــل بين
الداخلة وأراضي ليبيا،
واحات
ِ
ْ
ويسميها ّ
"الد ْومة" ،ويجلب من
يعاونه على بنائها ،ويستبقي
ِ ً
بـ ـعـ ـض ــا مـ ــن ال ـط ـي ـب ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـح ـل ـم ــون ب ــال ــرض ــا والـ ـس ــام
وطمأنينة ْ
العيش.
ّ
لكن هذه الصحراء القاسية
ـالـهــا وج ــروده ــا وجبالها
بــرمـ ِ
ُ
الــوعــرة ،ال تخفى "الــدومــة" عن
ّ
ـاع
األع ـيّــن الـ ْمـتـ َـربـصــة ،واألط ـم ـ ُ ِ
األزل ــي ــة ،بــل ســرعــان مــا تصير
هــذه الــواحــة الـصـغـيــرة ملتقى

غالف اإلصدار
ل ـج ـي ــوش ول ـ ـصـ ــوص وأغ ـ ـ ــوار
وم ـجــاهــديــن .إنـكـلـيــز وطـلـيــان
وفــاتـحـيــن َ"مـ ْـهـ ِـدي ـيــن" وإخ ــوان
ُ"س ـنــوس ـي ـيــن" وق ـبــائــل مـغـيــرة
ُ ٍّ
ومـهــرب ـيــن ،لــكــل مـنـهــم شـعــاره
ورايته ومطمعه.
وتعبر "الدومة" هذه الوقائع
ال ـك ـب ــرى ،واح ـ ــدة ب ـعــد أخـ ــرى،
ح ـتــى ت ـت ـع ـ ّـرض لـقـصــف ن ــاري
فــي بــدايــة الـتـسـعـيـنـيــات ،وهــو
الزمن الحالي للرواية ،دون أن
يعرف أحد مصدر هذا القصف
أو أسبابه.
ومـ ـن ــذ ي ـع ـثــر ش ــاه ـي ــن عـلــى
"الدومة" ،في ثمانينيات القرن
التاسع عشر ،وحتى يفتح ُ
أحد
األحفاد راديو "الترانزيستور"،
ليسمع أغـنـ ّـيــة "دورة األل ـعــاب
اإلفريقية" بالقاهرة فــي بداية
ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن
تـ ــدور أح ـ ــداث الـ ــروايـ ــة .فكيف
س ـت ـت ـشــرب "ال ـ ــدوم ـ ــة" ك ــل ه ــذا
ال ـ ـمـ ــزيـ ــج م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـشـ ــر ،وك ـي ــف
ستصطبغ حياتها بلون هذه
الوقائع الكبرى ،وكيف سيقاوم
أجل البقاء؟!
أبناؤها من ِ

توابل ةديرجلا

•
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هاني رمزي :أنا ممثل ولست مذيعا
culture@aljarida●com

«اخترنا بوسي شلبي ببرنامج هاني في األلغام لثقة الجمهور بها»
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مزاج

أخبار النجوم

أحمد عز يعبر «الممر»
إلى «أوالد رزق  »2في «األضحى»

أطل الفنان هاني رمزي على جمهوره في رمضان الفائت من خالل برنامج المقالب «هاني في األلغام» ،الذي عرض عبر شاشة
قناة الحياة في مصر.
في دردشته مع «الجريدة» تحدث هاني عن البرنامج وكواليس تحضيره ،باإلضافة إلى مسلسله اإلذاعي ،ومواقفه مع النجوم
خالل التصوير ،وفيما يلي التفاصيل:
القاهرة – هيثم عسران

«هاني في
األلغام» فكرة
منذ  3سنوات
انتظرت الوقت
المناسب

• ك ـيــف ت ــم تـحـضـيــر فـكــرة
البرنامج؟
 «هاني في األلغام» فكرتهم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ب ــالـ ـفـ ـع ــل م ـ ـنـ ــذ 3
سنوات ،وكنت أنتظر الوقت
المناسب لكي تخرج للنور،
وال ـح ـق ـي ـقــة أن ال ـف ـك ــرة ج ــرى
ت ـ ـعـ ــديـ ــات ع ـل ـي ـه ــا مــرت ـب ـطــة
ب ــا لـ ـج ــزء األول م ـن ـه ــا ،و ه ــو
ج ـ ـ ـ ــزء ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار م ـ ـ ــع الـ ـنـ ـج ــم
ضـيــف الـحـلـقــة ،وال ــذي قامت
بـ ـ ــه اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة والـ ـص ــديـ ـق ــة
بــوســي ش ـل ـبــي ،وهـ ــذا ال ـجــزء
ج ـعــل ال ـف ـن ــان ي ـش ـعــر بــالـثـقــة
والطمأنينة في البداية ،وهو
هــدف ـنــا ح ـتــى ال ي ـكــون هـنــاك
ً
شعور بأن ثمة مقلبا يجري
تحضيره.
• مــا سبب اختيار بوسي
ً
شلبي تحديدا؟
 ب ــوس ــي ش ـل ـبــي إعــام ـيــةلها اسمها في الوسط الفني،
وتـ ـتـ ـمـ ـت ــع بـ ـثـ ـق ــة ع ـ ـ ــدد ك ـب ـيــر
مــن الـنـجــوم ،والـحـقـيـقــة أنها
تحمست لـمـســا عــد تـنــا بشدة
منذ عرض الفكرة عليها ،وأنا
ً
شخصيا أحرص على توجيه
الشكر لها باستمرار ،خاصة
أنها تنازلت عن أجرها ليتم
ّ
وتحملت معنا
إنجاز العمل،
ً
ظــروفــا صـعـبــة ج ــدا مرتبطة
ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــر ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــراء

وارتفاع درجة الحرارة خالل
أيام التصوير.
• ت ـم ـك ـنــت ه ـ ــذا الـ ـع ــام مــن
الحفاظ على سرية تفاصيل
البرنامج ،فكيف حدث ذلك؟
 ح ــاول ـن ــا االسـ ـتـ ـف ــادة مــناألخـ ـط ــاء ال ـتــي حــدثــت ال ـعــام
الماضي عندما خرجت فكرة
ال ـبــرنــامــج ق ـبــل االن ـت ـه ــاء من
تـصــويــره لــاعــام ،وبالتالي
عــرفـهــا الـنـجــوم ،وه ــذه الـمــرة
ف ــرض ـن ــا ح ــال ــة مـ ــن ال ـس ــري ــة،
ولـ ــم يـ ـع ــرف أحـ ــد أنـ ـن ــا ن ـقــوم
بالتصوير حتى انتهينا منه
بالكامل ،و هـنــا أود أن أشير
إلــى فريق العمل الــذي عملت
م ـ ـعـ ــه ،وح ـ ــاف ـ ــظ عـ ـل ــى س ــري ــة
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،فــال ـج ـم ـيــع ك ــان
لديه رغبة في الحفاظ على ما
نقوم به من مجهود.
وأت ــذك ــر ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
كـ ـ ــان ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ص ـع ـب ــا ع ـل ـي ـنــا
ً
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا بـ ـ ـ ــأن ن ـ ـتـ ــوقـ ــف عــن
تصوير الحلقات ،وأال نقدم
ب ــرن ــام ـج ــا ب ـس ـب ــب مـ ــا ح ــدث
من تسريب الفكرة ،فأنا على
المستوى الشخصي حريص
على المصداقية ،ولدي رغبة
ط ـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت فـ ــي أال يـعـلــم
ا لـنـجــم أي ش ــيء عــن المقلب
قبل وصوله.

«نيزك دكروري» يعتمد على الغرافيك
ق ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ه ــان ــي رمـ ـ ـ ــزي ،إن م ـش ــروع ــه
السينمائي الجديد «نيزك دكروري» لم يتحدد
موعد انطالق تصويره بعد ،خاصة أن العمل
يـنـتـمــي ل ــأف ــام ذات ال ـم ـيــزان ـيــات الـضـخـمــة
ً
من الناحية اإلنتاجية ،مشيرا إلى أن الفترة
المقبلة سيتحدد فيها مصير العمل.

وأضاف هاني ،أن الفيلم الجديد كتبه خالد
ً
الشيباني ويخرجه طارق عبدالمعطي ،مؤكدا
ان سبب ارتفاع تكلفته االنتاجية هي مشاهد
الغرافيك التي يتضمنها ،والتي تشكل جزء ا
كبيرا من األحداث الخاصة بالعمل ،وال يمكن
ً
تنفيذها إال باستخدام تقنيات مكلفة جدا.

• ع ـ ـ ــادة مـ ــا ت ـض ــم ب ــرام ــج
المقالب مخاطر عديدة ،كيف
تعاملتم مع عناصر التأمين
بالنسبة للضيوف؟
 مـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدا ي ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ــرتتـحـضـيــرات تـضـمــن الـتــأمـيــن
ال ـ ـكـ ــامـ ــل ل ـ ـل ـ ـض ـ ـيـ ــوف ،وعـ ـ ــدم
تـعــر ضـهــم ألي م ـخــا طــر على
اإلط ـ ــاق ،فــال ـســائ ـقــون الــذيــن
تـ ـم ــت االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ـه ــم فــي
سيارات السفاري محترفون
ولــديـهــم ال ـقــدرة على القيادة
ف ــي أجـ ـ ــواء أص ـع ــب م ــن الـتــي
ج ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر ف ـ ـي ـ ـهـ ــا،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أن م ـشــاهــد
ال ـت ـف ـج ـيــر الـ ـت ــي تـ ـح ــدث ك ــان
ي ـتــم تـنـسـيـقـهــا ب ـش ـكــل كــامــل
مـ ــن خ ـ ــال ه ــان ــي ال ـم ـغ ــرب ــي،
و هــو أ حــد أمهر منفذيها في
السينما المصرية ،وبالتالي
ً
كانت نسبة الخطورة صفرا
ً
تقريبا.
• م ـ ـ ــا ا لـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــا ج ـ ــآت ا لـ ـت ــي
واجهتك خــال التصوير من
الضيوف؟
 ر د و د ف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل ب ـ ـعـ ــضال ـض ـي ــوف ف ــاج ــأت ـن ــي ،فــديـنــا
فـ ــؤاد اس ـت ـمــرت ف ــي االن ـه ـيــار
حـتــى بـعــد اكـتـشــاف المقلب،
ً
وبـ ـك ــت ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ،واضـ ـط ــررن ــا
لنقلها إلى فندق قريب حتى
تـسـتـطــع اسـتـيـعــاب مــا حــدث
معها وتهدأ بشكل كامل ،لكن
المفاجأة بالنسبة لــي كانت
فــي س ــوزان نـجــم الــديــن التي
ج ـ ــاء ت ـمــاس ـك ـهــا ف ــي ح ـل ـقــات
الـ ـعـ ـم ــل م ــرتـ ـبـ ـط ــا ب ـخ ـبــرت ـهــا
السابقة في السفاري وحبها
لـ ـه ــا ،ف ـك ــان ــت أق ـ ــل ال ـض ـي ــوف
ً
تضررا من المقلب.
• م ـ ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــب تـ ـص ــر يـ ـح ــك
الـســابــق بــأن بــرامــج المقالب
ً
ال ترضيك فنيا؟

أحمد عز

هاني رمزي
 أل نـ ـ ـه ـ ــا ال تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـلــىالـتـمـثـيــل ،هــي بــرامــج خفيفة
هــدف ـهــا ال ـتــرف ـيــه ،فــأنــا ممثل
ولـ ـس ــت م ــذيـ ـع ــا ،وم ـ ــن ث ــم مــا
يــرضـيـنــي ه ــو أن أقـ ــدم عمال
ج ـيــدا س ــواء فــي الـسـيـنـمــا أو
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،ل ـكــن ال أن ـك ــر أن
ه ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة مـ ــن ال ـب ــرام ــج
ن ــاجـ ـح ــة جـ ـ ـ ــدا ،والـ ـجـ ـمـ ـه ــور
ي ـح ــب م ـش ــاه ــدت ـه ــا ،وب ــرأي ــي
ا ل ـش ـخ ـصــي أ ن ـه ــا ل ــن تختفي
ً
مطلقا .
• عــدت لــإذاعــة هــذا العام
بعد غياب العام الماضي ،فما
سبب حماسك لتجربة «قمر
في سكة سفر»؟
 أحـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى الـ ــوجـ ــودً
اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ،والـ ـ ـع ـ ــام
الـ ـم ــاض ــي ت ـع ــرض ــت ل ـمــوقــف
صعب مرتبط بضيق الوقت
وس ـ ـ ـفـ ـ ــري إلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز م ـ ـشـ ــروع
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـ ــم ي ـت ــم
وعودتي بعد بداية رمضان،
ً
لكن هذا العام حضرنا مبكرا،

وتجربة «قمر في سكة سفر»
م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة
ال ـق ــري ـب ــة إلـ ــى ق ـل ـب ــي ،خــاصــة
أنـ ــه ي ـت ـن ــاول ق ـض ـيــة ال ـه ـجــرة
غير الشرعية بشكل كوميدي
اجتماعي.

ً
عملت مبكرا
على مسلسلي
اإلذاعي وقمنا
بتأمين
الضيوف في
البرنامج

تراجيديا نهايات مسلسالت رمضان تثير سخرية الجمهور
القاهرة  -محمد قدري

انتهت قبل أيام فعاليات
الموسم الدرامي الرمضاني،
لكن حلقات النهاية من
المسلسالت جاءت مثيرة
للجدل والسخرية ،وسببت
غضب كثير من المتابعين
لنمطية النهايات أو
النهايات المأسوية في
أغلب األعمال ،وهو ما لم
َ
يرض به الجمهور.

فـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــى غ ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع
بمسلسل «قمر هادي» ،للفنان
هاني سالمة ،وأثناء الحديث
إل ـ ـ ـ ــى ابـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــه فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروز خ ـ ــال
المشاهد األخيرة وإحساسه
من جرائم
بالندم عما اقترفه ّ
سابقة ،ومن دون تدخل أحد
أو دخوله في مشاجرات مات
بــأزمــة قلبية مـفــاجـئــة ،وجــاء
مشهد تــأ ثــر ابنته تراجيديا
بصورة كبيرة ،وهو ما جعل
ّ
ك ـث ـيــريــن ي ـعــل ـقــون ع ـلــى هــذه
النهاية ،ورأى البعض أنه كان
من المفترض أن يقف العمل
عند فكرة الندم واتعاظه من
مرض ابنته الصغيرة.

«ولد الغالبة»
وجـ ـ ــاء ت ن ـت ـي ـجــة مـسـلـســل
«ول ــد ال ـغــابــة» ألح ـمــد السقا
تقليدية للغاية ،لكنها نالت
بعض االنتقادات والسخرية،
حيث جــاء مشهد قتل السقا
لزوجته الفنانة مي عمر في
ال ـن ـه ــاي ــة م ـت ــوق ـع ــا وم ـم ــاث ــا
ل ـن ـف ــس م ـق ـت ــل ال ـف ـن ــان ــة عـلــى
ي ــد زوجـ ـه ــا م ـح ـمــد رم ـض ــان
فـ ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـل ـ ـس ـ ـل ـ ـهـ ــا الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق
«األس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة» ،كـ ـم ــا ش ـه ــدت
النهايات وفاة الفنانة إنجي
ال ـم ـق ــدم ب ـعــد قـتـلـهــا ع ـلــى يد
مـ ـ ــي عـ ـ ـم ـ ــر ،والـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــض ع ـل ــى
الفنانين إدوارد وأحمد السقا
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة جـ ـ ــراء ال ـج ــرائ ــم
ال ـتــي ارت ـك ـب ـهــا خ ــال أح ــداث
المسلسل.

«أبوجبل»

المشاهدون
صبوا جام
غضبهم
على مسلسل
«أبو جبل»

وصـ ـ ـ ّـب ال ـج ـم ـه ــور غـضـبــه
ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «أب ـ ــوجـ ـ ـب ـ ــل»
ل ـل ـف ـن ــان م ـص ـط ـف ــى ش ـع ـب ــان،
ألن ا ل ـ ـن ـ ـهـ ــا يـ ــة ج ـ ـ ـ ــاء ت و فـ ـق ــا
ل ـم ــا ت ــوق ـع ــه ال ـج ـم ـه ــور مـنــذ
الحلقات األولــى ،وأن السبب
فــي األزمـ ــة هــو ال ـف ـنــان أحـمــد
خ ــال ــد صـ ــالـ ــح ،فـ ــي حـ ـي ــن أن
تشير إلـيــه من
الــدالئــل كــانــت ّ
ال ـب ــداي ــة ،ل ـكــن ت ــوق ــع الـبـعــض
أن تكون هناك خدعة أخــرى،
وحين علم البعض أنه هو من
قــام بالجريمة غضب الكثير
مــن نـمـطـيــة الـعـمــل ونـهــايـتــه،
وج ـس ــد م ـش ـهــد ب ـك ــاء ال ـقــاتــل
أ مــام شقيقته الفنانة عائشة

ب ــن أح ـم ــد ج ــرع ــة تــراج ـيــديــة
كبيرة لدى الجمهور.

وب ــال ــرغ ــم م ــن أن ال ـن ـهــايــة
كانت سعيدة لبطل مسلسل
«زلزال» الفنان محمد رمضان،
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـش ـخ ـص ـيــة،
فإن الحلقات األخيرة حملت
بعض المشاهد التراجيدية
الـ ـت ــي ت ــأث ــر بـ ـه ــا ال ـج ـم ـه ــور،
وه ـ ـ ـ ــي وف ـ ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ح ــا
شـيـحــة أث ـنــاء والدت ـه ــا ابنها
الصغير مــن بـطــل ا لـعـمــل في
م ـش ــاه ــد ت ــراجـ ـي ــدي ــة م ــؤث ــرة
لدى الجمهور ،وجاء ت نهاية
م ــاج ــد ال ـم ـص ــري تــراج ـيــديــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــايـ ـ ــة ،نـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة ظـ ـلـ ـم ــه
وإصــاب ـتــه بــالـشـلــل وخ ـســارة
كـ ــل م ـم ـت ـل ـكــاتــه وب ـي ـع ـه ــا فــي
مزاد علني.

ونـ ـ ــالـ ـ ــت ن ـ ـهـ ــايـ ــة م ـس ـل ـســل
«ح ــدوت ــة م ــرة» لـلـفـنــانــة غــادة

جورج سيدهم
وسط أجواء من الفرحة واالحتفاء ،احتفل الفنان الكبير
جــورج سيدهم بعيد ميالده ،بحضور زوجته الدكتورة
ليندا ،وبمشاركة عدد من األهل واألصدقاء ،الذين حرصوا
على مشاركة الفنان الكبير في االحتفال بعيد ميالده
الفنان ج ــورج سيدهم وسمير غــانــم والضيف أحمد
أنشأوا معا فرقة ثالثي أضــواء المسرح ،التي عملت في
المسرح والتلفزيون ،ولمعوا في أول فوازير لرمضان من
إخراج محمد سالم ،كما شاركوا معا خالل هذه الفترة في
بطولة عدد كبير من األفالم والمسرحيات.
ومــن أهــم مسرحيات ج ــورج سيدهم أهــا يــا دكـتــور،
والمتزوجون ،وحب في التخشيبة ،وفندق األشغال الشاقة،
وموسيقى في الحي الشرقي ،ومن أبرز أفالمه واحد في
المليون ،ولسنا مالئكة ،وإضــراب الشحاتين ،ومعسكر
البنات ،كما شارك سيدهم في العديد من المسلسالت.

رضوى الشربيني
حققت اإلعالمية رضوى الشربيني في الفترة األخيرة،
نـجــاحــات عـلــى مـسـتــوى تـقــديــم الـبــرامــج التلفزيونية من
خالل برنامجها «هي وبــس» ،الذي حظي بنسبة مشاهدة
كبيرة بسبب تركيزها على قضايا المرأة ،لتصبح من أبرز
المذيعات على الشاشة في الفترة األخيرة.
ول ــم يـكــن حـلــم رض ــوى أن تصبح مــذيـعــة ،بــل ك ــان حلم
والدها أن يراها تقدم البرامج ،وبعد تحقيق حلم والدها،
قررت أن تصل إلى حلمها الشخصي بأن تصبح مصممة
ً
أزيـ ــاء ،إذ أطـلـقــت مــؤخــرا خــط أزي ــاء جــديــدا بــالـتـعــاون مع
مصممة األزياء فريدة زكي ،تقوم فيه بتصميم األزياء ،بل
وارتدت أول فستان من تصميمها خالل ظهورها في أحد
البرامج الخاصة بالمكياج والذي يتم عرضه على اليوتيوب.

«هوجان»

«حدوتة مرة»

جورج سيدهم يحتفل بعيد
ميالده وسط األهل واألصدقاء

رضوى الشربيني تطلق
خط مالبس

«زلزال»

وجـ ـ ــاء ت ال ـح ـل ـقــة األخ ـي ــرة
م ـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل «ه ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــان»
ب ـط ــول ــة ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد إم ــام
م ـث ـيــرة وتــراج ـيــديــة ع ـلــى كل
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ،ح ـي ــث فــوجــئ
كثيرون بمقتل البطل هوجان
على يد الفنان رياض الخولي
عـ ــدوه األول خ ــال األحـ ــداث،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا شـ ـ ـه ـ ــدت الـ ـمـ ـش ــاه ــد
األخـ ـ ـي ـ ــرة قـ ـب ــل مـ ـ ــوت ال ـب ـطــل
ت ــراج ـي ــدي ــا ك ـب ـيــرة م ــن خــال
م ـشــاهــد م ــؤث ــرة ب ـيــن مـحـمــد
إمـ ـ ـ ــام وابـ ـ ـن ـ ــة ك ـ ـمـ ــال الـ ـلـ ـب ــاد،
وأث ـن ــاء ض ــرب الـبـطــل بــالـنــار
أل ـق ــى قـنـبـلــة ي ــدوي ــة ع ـلــى كل
أعدائه ،فتسبب في إصابتهم،
لتشهد الحلقة االخيرة موت
كــل األب ـطــال فــي مـكــان واح ــد،
وتـ ـبـ ـق ــى واح ـ ـ ــد مـ ــن األبـ ـط ــال
ه ـ ــو ال ـ ـف ـ ـنـ ــان كـ ــريـ ــم م ـح ـم ــود
عـبــدالـعــزيــز؛ فبعد دفـنــه حيا
في المقبرة وتراجع هوجان
عن موته ،يتم إخــراجــه ،لكنه
أص ـ ـبـ ــح مـ ـص ــاب ــا ب ــال ـج ـن ــون،
وي ـ ـح ـ ـجـ ــز ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل أمـ ــاكـ ــه
ويعود إلى فقره مرة أخرى.

ينتظر الجمهور عــرض فيلم «أوالد رزق  »2فــي عيد
األضحى المقبل ،وسط توقعات بأن يحقق أعلى إيرادات
في دور السينما ،بعد أن حقق الجزء األول أعلى اإليرادات
عند عرضه منذ عام .2015
وي ـشــارك فــي بطولة الفيلم أحـمــد عــز وعـمــرو يوسف
وأح ـم ــد ال ـف ـي ـشــاوي وأح ـم ــد داود وك ــري ــم قــاســم وخــالــد
الصاوي ونسرين أمين ،وعدد كبير من النجوم كضيوف
شرف على رأسهم غادة عادل واياد نصار وباسم سمرة،
ومن تأليف صالح الجهيني ،وإخراج طارق العريان.
ويعرض حاليا لبطل العمل أحمد عز فيلمه الجديد
«الممر» ضمن سباق عيد الفطر ،ويشارك في بطولته أحمد
رزق ،وهند صبري ،ومحمد جمعة ،ومحمد فراج ،وآخرون،
تأليف وإخراج شريف عرفة.

هاني سالمة
عبدالرازق انتقادات واسعة،
نتيجية عدم وجود ترتيب في
بعض المشاهد ومنطقيتها،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدم مـ ـع ــرف ــة
كــوالـيــس دخــولـهــا مستشفى
األمراض النفسية بعد معرفة
س ــره ــا؛ لـكــن اإلي ـجــابــي ال ــذي
رآه الجمهور في النهاية هو
ح ـكــم اإلعـ ـ ــدام الـ ـص ــادر بحق
الفنانة غادة عبدالرازق التي
باعت أطفالها وهم في مرحلة
ال ـط ـف ــول ــة م ــن أج ـ ــل األم ـ ـ ــوال،
وقـيــامـهــا ب ـعــدد م ــن الـجــرائــم
ط ــوال حـيــاتـهــا ،ومـحــاولـتـهــا
ارتكاب جرائم أخرى من قتل
وس ــرق ــة وت ــزوي ــر وم ـح ــاوالت
سطو وسيطرة دون اهتماما
بأحد.

«زي الشمس»
وأث ـ ـ ــارت ال ـح ـل ـقــة األخ ـي ــرة
من مسلسل «زي الشمس» من
بطولة الفنانة دينا الشربيني
جــدال واسعا عقب انتهائها،
بعد أن أعلنت الحلقة األخيرة

من العمل أن قاتلة فريدة هي
زوجة الفنان جمال سليمان،
ب ـع ــد أن أغ ــرق ـت ـه ــا ف ــي الـنـيــل
عـ ـق ــب ضـ ـ ــرب زوج ـ ـهـ ــا أح ـم ــد
السعدني لها ،وتركها تنزف
قبل أن تموت ،وعقب انتهاء
الحلقة ظهرت صفحة وهمية
ع ـلــى «ف ـي ـس ـبــوك» شـكـكــت في
النهاية ،ورسمت مشاهد غير
مــو جــودة ،قالت إنها سقطت
مـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــونـ ـ ـت ـ ــاج ،م ـ ـمـ ــا أثـ ـ ــار
جــدل البعض والسخرية من
المسلسل ،مما جعل المنتج
محمد مشيش يخرج في بيان
ر سـمــي يــؤ كــد أن النهاية هي
التي قدمت بالحلقة األخيرة،
وأن طـ ــا قـ ــم ا لـ ـعـ ـم ــل ي ـس ـت ـعــد
لـ ـتـ ـق ــدي ــم جـ ـ ــزء جـ ــديـ ــد خ ــال
رمضان القادم.

«عالمة استفهام»
ومثلت الحلقة األخيرة من
م ـس ـل ـســل «ع ــام ــة اس ـت ـف ـهــام»
صدمة كبيرة للجمهور ،حين
اكـتـشــف الـمـشــاهــد تـبــديــل كل

الشخصيات التي تابعوها
خـ ـ ــال شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان فــي
الـحـلـقــة األخـ ـي ــرة ،وظ ـهــور
محمد ر جــب في شخصية
الفنان هيثم زكي ،والعكس،
وظهور معظم شخصيات
العمل كمرضى نفسيين في
المسلسل.

رانيا محمود ياسين تعلن موعد
عرض فيلمها الجديد

رانيا محمود ياسين
أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين ،موعد طرح فيلمها
«قهوة بورصة مصر» في دور العرض السينمائي ،وذلك
عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام».
وكتبت رانيا« :االفتتاح الرسمي للفيلم في جميع دور
العرض في مصر والوطن العربي  ٢٦يونيو الجاري في
انتظاركم ...اللهم نسألك النجاح والتوفيق يارب».
«ق ـه ــوة ب ــورص ــة م ـصــر» بـطــولــة ع ــاء م ــرس ــي ،وران ـيــا
محمود ياسين ،وحسن حسني ،وأحمد صيام ،ولطفي
لبيب ،ومحمد جمعة ،ومحمد لطفي ،والفيلم من إخراج
أحمد نور.
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العبقرية
األسمر الشرقاوي ابن الزقازيق ،سكن قلوب الناس بصدق موهبته،
وقدرته المذهلة على تقمص األدوار ،للحد الذي انسحبت معه
شخصيته الحقيقية أمام الكاميرا .نجح في تجاوز «أرض الخوف»
ً
محققا المعادلة الصعبة بين السالسة وعبقرية األداء ،فوازن بين
الشكل الفني المتميز الذي يليق بتاريخه ،والتوليفة التجارية التي
تجعل الفيلم يحقق أعلى اإليرادات.
القاهرة  -هبة الله يوسف

قدم
عبدالناصر
والسادات
ضمن
مشروع
سينمائي
وطني يحكي
سير الزعماء

ضربوا
«أيام
السادات»
في السوق
والرئاسة
اعترضت
على
«ناصر »٥٦

األس ـط ــورة ك ــان يـحـلــم أيضا
بتجسيد دور «الفقي» الذي يقرأ
ال ـق ــرآن ف ــي امل ـقــابــر ،ولـكـنــه كــان
يكذب ويسرق ويصادق النساء،
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ش ـخ ـص ـي ــة م ـل ـي ـئــة
بــامل ـت ـنــاق ـضــات ،ورغ ـ ــم أن زكــي
عـبــر عــن تـلــك الــرغ ـبــة ألك ـثــر من
سيناريست كــان يــرتــاح للعمل
مـعـهــم ،إال أن ــه لــم ي ـعــرض عليه
ع ـمــل ي ــرض ــي ط ـمــوحــه ويـشـبــع
ال ـح ـلــم ب ــداخ ـل ــه ،ف ــي ح ــن ت ــردد
أن ع ــدد م ــن األص ــدق ــاء نصحه
ب ــالـ ـع ــدول عـ ــن ه ـ ــذا الـ ـحـ ـل ــم ،ملــا
قــد يـثـيــره مــن ج ــدل وان ـت ـقــادات.
أح ـ ـ ــام أخ ـ ـ ــرى ل ـل ـف ـت ــى األسـ ـم ــر
حالفها الـحــظ وتـحــولــت لــواقــع
ملموس ،ربما في مقدمتها فيلم
«أرض ال ـخ ــوف» لـلـمـخــرج داود
عـبــدالـسـيــد ،وال ــذي ظــل حبيس
األدراج ملا يقرب من  10سنوات
كــام ـلــة ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن حـمــاس
زك ــي للفيلم والـشـخـصـيــة ،منذ
أن حكى له عنها عبدالسيد في
إحدي الجلسات التي جمعتهم،
وكلما تعثر املـشــروع كــان زكي
يجتهد فــي تذليل كــل العقبات
ح ـتــى ظ ـهــر ل ـل ـن ــور ،وح ـق ــق من
خالله نجاحا كبيرا.
جـ ـم ــال ع ـب ــدال ـن ــاص ــر وأن ـ ــور
ال ـ ـس ـ ــادات أح ـ ـ ــام أخ ـ ـ ــرى نـجــح
األس ـم ــر امل ــوه ــوب ف ــي إطــاقـهــا
لـلـنــور ،على الــرغــم مــن العثرات
ال ـتــي تــواجــه تـنـفـيــذهــا وف ـتــرات
التوقف الطويلة التي مرت بها
هذه األعمال ،حتى كادت تتعثر
نهائيا ،رغــم تحمسه إلنتاجها
م ـث ــل «أيـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــادات» وال ـ ــذي
بـسـبـبــه ش ـ ــارف ع ـلــى اإلف ـ ــاس،
إضـ ــافـ ــة ملـ ـ ـح ـ ــاوالت ض ــرب ــه فــي
السوق بطرح نسخ رديئة ،قبل
ت ــوزي ـع ــه خ ــارج ـي ــا ،األمـ ــر ال ــذي
أص ـ ــاب ب ـط ـلــه وم ـن ـت ـجــه بـحــالــة
م ــن االس ـت ـي ــاء ال ـش ــدي ــدة ،كــذلــك
ال ـح ــال بــالـنـسـبــة لـفـيـلــم «نــاصــر
 ،»56الــذي عــرض زكــي املشاركة
ف ــي إن ـت ــاج ــه ،خـشـيــة أن يتعثر
املشروع بسبب كلفة شراء أفالم
خام أبيض وأسود ،وفقا لرؤية
مخرج الفيلم وبطله ،مما تكلف
اآلالف م ــن ال ـج ـن ـي ـهــات ،اضــافــة
لتدخالت أسرة الزعيم واملطالبة
ب ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ع ـ ـلـ ــى سـ ـيـ ـن ــاري ــو
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـ ـ ــذي ك ـت ـب ــه م ـح ـف ــوظ
عـبــدالــرحـمــن ،أو آراء زكــي التي
تتعلق ب ـضــرورة التخفيف من
الـ ـج ــان ــب ال ــوث ــائـ ـق ــي ،وإض ــاف ــة
أبعاد اجتماعية مثل شخصية
الــزوجــة واألوالد ،ول ــوال إصــرار
زكـ ـ ـ ــي وحـ ـ ــرصـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ت ـق ــري ــب
وجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــر وتـ ــوف ـ ـيـ ــر كــل
اإلمكانيات ملا خرج هذا «الحلم»
للنور ،فباإلضافة ألن ناصر في
تلك الفترة لم يكن مجرد زعيم
ينتصر للبسطاء ويحقق أحالم
شعبه في الحرية والكرامة ،كان
ن ـبــع «األبـ ـ ـ ــوة» بـشـكــل عـ ــام لــدى
معظم ال ـنــاس واألس ـم ــر اليتيم
ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،ح ـي ــث رأى فـيــه
األب الذي حرم منه ،ومن ثم كان
سـعـيــدا بـتـجـسـيــده ،أو بمعنى
أدق بعثه من جديد.

الخوف من الزعيم

طالب
النقاد
بالتعامل
مع فيلم
السادات
بدون أفكار
سابقة

ورغ ـ ـ ــم كـ ــل ه ـ ــذا ال ـج ـه ــد ك ــاد
الفيلم أن يمنع عرضه مــن قبل
م ــؤس ـس ــة ال ــرئ ــاس ــة ف ــي م ـصــر،
بعد ردود الفعل اإليجابية التي
خلفها عرضه األول في افتتاح
إحـ ــدى امل ـهــرجــانــات بــال ـقــاهــرة،
إذ يـبــدو أن ظـهــور عبدالناصر
عـلــى الـســاحــة م ـجــددا ك ــان أمــرا
غير محبب ،حتى لــو مــن خالل
فيلم سينمائي ،ولــوال الضغط
اإلعالمي عربيا ومحليا ملا رأى
الفيلم النور ،وفي املقابل حرص
الرئيس األسبق حسني مبارك
على تكريم أبطال فيلم السادات
وصناعه وأعطاهم أوسمة.
زك ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــان يـ ـعـ ـتـ ـب ــر جـ ـم ــال
ع ـبــدال ـنــاصــر وال ـ ـسـ ــادات بــدايــة
ملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع سـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي وطـ ـن ــي
يـحـكــي لــأج ـيــال ال ـق ــادم ــة سير
ال ــزع ـم ــاء وال ــرؤس ــاء واألب ـط ــال،
الــذيــن ســاهـمــوا فــي بـنــاء مصر

وعقد معه عدة جلسات عمل ،وأعطاه الشيخ ًالكثير من الصور
قالوا عنه «أالن ديلون» السينما العربية ،فعلق ضاحكا« :من ناحية
الحالوة هناك تشابه ،لكن من ناحية العطاء ال أظن ،فمازلت أحمل الفوتوغرافية لبعض من مراحل حياته ،مشيرا ألن أحمد زكي
بداخلي أحالما كثيرة ،وأخشى أن تمر األيام وتظل أحالمي مؤجلة» .ظل لفترة مشغوال بهذا العمل ،وكان واحدا من أحالمه ،إال أن
مؤكد كان لزكي أحالم كثيرة لم يمنحه العمر فرصة لتحقيقها ،مثل المشروع تعطل ألسباب ال يعلمها.
فيلم يرصد حياة الشيخ الشعراوي كما أكد المنتج حسين القال ،والذي عن سيرة اإلنسان والفنان نواصل:
بدوره تحمس إلنتاجه ،كاشفا أن زكي قام بزيارة الشيخ الشعراوي

أحمد زكي
ونهضتها ،وتواكب هذا الحلم
مع مشروع كان يعده التلفزيون
املصري للتناول الدرامي لسير
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات أث ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـس ــاح ــة
سياسيا أو ثقافيا واقتصاديا،
وكــان لها إسهامها مثل رفاعة
الـ ـطـ ـهـ ـط ــاوي ،عـ ـب ــاس م ـح ـمــود
الـعـقــاد ،نجيب مـحـفــوظ ،أحمد
عرابي ،مصطفى كامل وأسماء
أخ ـ ــرى ع ــدي ــدة ،م ــا ي ـق ــرب فعال
من  60شخصية تقرر تقديمها
درامـ ـ ـي ـ ــا ،وت ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار أس ـم ــاء
عــديــدة مــن الـكـتــاب واملـخــرجــن
لتنفيذ هذا املشروع.
وك ــان ف ــي مـقــدمـتـهــم الـكــاتــب
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــاري ـ ـ ـسـ ـ ــت م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ،ال ـ ــذي اخـ ـت ــار أن
ت ـك ــون ال ـب ــداي ــة م ــع ج ـم ــال عبد
الناصر ،وبالفعل تمت املوافقة
ع ـل ــى امل ـ ـشـ ــروع خ ـص ــوص ــا مــع
ح ـم ــاس ن ـجــم ف ــي ح ـجــم أحـمــد
زك ـ ــي ،والـ ـ ــذي ك ــان دوم ـ ــا يــؤكــد
أن ت ـصــدي ــه ل ـت ـقــديــم م ـث ــل ه ــذه
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ل ـ ـيـ ــس سـ ـعـ ـي ــا وراء
م ـج ــد ش ـخ ـص ــي ،ولـ ـك ــن ب ـهــدف
أن تـ ـتـ ـع ــرف األج ـ ـ ـيـ ـ ــال امل ـق ـب ـلــة
وال ـشــابــة عـلــى صـفـحــات مهمة
م ــن تــاري ـخ ـهــا ،بــدلـيــل أن أج ــره
فــي تـلــك الـفـتــرة الـتــي ق ــدم فيها
«ناصر  »56كان خمسة أضعاف
مــا حـصــل عليه مــن التلفزيون
املصري املنتج للفيلم ،كما ظل
زكـ ــي م ـت ـفــرغــا ل ـه ــذا ال ـع ـم ــل مــا
ي ـقــرب م ــن ع ــام ون ـص ــف ،رفــض
خاللها العديد من األعمال ،لكن
لــأســف ورغـ ــم ال ـن ـجــاح املــذهــل
الــذي حققه الفيلم ،إال أن إدارة
اإلن ـ ـتـ ــاج لـ ــم ت ـت ـح ـمــس لـتـقــديــم
أع ـ ـمـ ــال أخ ـ ـ ــرى فـ ــي إط ـ ـ ــار ه ــذه
السلسلة.

اللحظة الفارقة
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاريـ ـ ـس ـ ــت ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل
محفوظ عبدالرحمن حكى في
أح ــد ح ــوارات ــه ال ـص ـحــاف ـيــة عن
ب ــداي ــة عــاق ـتــه ب ــال ــراح ــل أحـمــد
زكي ،حيث كان يجلس في أحد
امل ـك ــات ــب بــالـتـلـفــزيــون
املصري في انتظار
أح ـ ـ ـ ــد املـ ـخ ــرج ــن
ال ــذي ــن كـ ــان عـلــى
موعد معه ،ولفت
نـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــره شـ ـ ـ ــاب
أسـ ـ ـم ـ ــر ن ـح ـي ــل
كــان يتحدث
مـ ـ ـ ــع إحـ ـ ـ ــدى
امل ـ ـخـ ــرجـ ــات
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت
مـنـخـفــض ،لكن
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـب ـ ــدو
أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار
بينهما احتد
قبل أن يستأذن
الـ ـ ـش ـ ــاب ف ـ ــي االن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراف،
وع ـ ـ ـقـ ـ ــب خ ـ ـ ــروج ـ ـ ــه ف ــوج ــئ
باملخرجة تقول باستهزاء:
«آخ ـ ــر زم ـ ــن ،م ـم ـثــل مـغـمــور
ويناقشني فــي كــل صغيرة
وكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وفـ ــي
النهاية لم يعجبه ورحل».
كانت املخرجه متعجبة
من هذا «املغمور» ،وكيف
ت ـج ــرأ ون ــاق ـش ـه ــا ،وك ــأن
امل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــروض أن ي ـن ـف ــذ
امل ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه ف ــي
ص ـ ـمـ ــت ،ال ـ ـطـ ــريـ ــف أن
ج ـم ـيــع مـ ــن بــال ـغــرفــة

تـضــامـنــوا مـعـهــا ،وف ـقــا لــروايــة
السيناريست الــراحــل محفوظ
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ،الـ ـ ـ ــذي ج ـم ـع ـتــه
ص ـ ـ ــداق ـ ـ ــة مـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرة ب ــاألسـ ـم ــر
املــوهــوب ،تـحــديــدا عندما تقرر
ت ـن ـف ـيــذ ف ـي ـلــم ع ــن ع ـبــدال ـنــاصــر
واخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــر لـ ـ ــه امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج م ـح ـمــد
ف ــاض ــل ،وب ـعــد جـلـســات مطولة
جـمـعــت ال ـثــاثــي زك ــي وفــاضــل
ومـ ـحـ ـف ــوظ ،وب ـع ــد ش ــد وج ــذب
واف ـ ـقـ ــوا ج ـم ـي ـعــا ع ـل ــى اخ ـت ـيــار
ل ـح ـظــة ت ــأم ـي ــم قـ ـن ــاة ال ـســويــس
بــوص ـف ـهــا ن ـق ـطــة ت ـح ــول هــامــة،
ل ـيــس ف ـقــط ف ــي م ـش ــوار الــزعـيــم
الخالد جمال عبدالناصر ،ولكن
في تاريخنا املعاصر أيضا.
وع ــن اس ـت ـع ــداده ل ـهــذا ال ــدور
قــال الــراحــل أحمد زكــي في أحد
الحوارات :رغم أن الفيلم يرصد
ف ـق ــط  3أشـ ـه ــر فـ ــي فـ ـت ــرة حـكــم
ال ــزعـ ـي ــم ،وال ـ ـتـ ــي اضـ ـط ــر فـيـهــا
التخاذ قرار التأميم لبناء السد
العالي ،إال أنني كنت على يقني
من أن كل فرد في الجمهور يريد
أن يـ ــرى م ــا أح ـب ــه ف ــي الــزع ـيــم،
صــوتــه ،ن ـظــرة عـيـنـيــه ،طريقته
ف ــي ال ـس ـي ــر ،وت ـف ــاص ـي ــل أخ ــرى
كـ ـثـ ـي ــرة كـ ـ ــان عـ ـل ـ ّـي م ــراع ــاتـ ـه ــا،
إض ــاف ــة إلح ـس ــاس الـشـخـصـيــة،
والذي يجب أن يحلق بعيدا عن
فـكــرة التقليد ،فــأنــا هنا ال أقلد
وإنما «أتلبس» روح الشخصية
حتى أتمكن من تقديمها بشكل
جيد.
بال شك كانت مرحلة اإلعداد
شـ ــديـ ــدة الـ ـصـ ـع ــوب ــة ،وف ـ ـقـ ــا ملــا
أك ــده الــراحــل املــوهــوب فــي أحــد
حــواراتــه ،حيث اهـتــم بمراجعة
العديد من املجلدات الصحافية،
وكـ ـ ـت ـ ــب عـ ـ ــديـ ـ ــدة عـ ـ ــن الـ ــزع ـ ـيـ ــم،
وع ـشــرات األف ــام الـتــي تتضمن
خـطـبــه ،كـمــا ذه ــب لـلـقــاء أوالده
وأق ـ ـ ــارب ـ ـ ــه ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى أدق
الـتـفــاصـيــل الـتــي مــن شــأنـهــا أن
تعينه على أداء مهمته.
وفـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
ال ـ ـش ـ ـكـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي لـ ـل ــزعـ ـي ــم،

زكي مع جيهان السادات

كان يشعر
أن بداخله
أحالمًا
كثيرة
وخشي أن
تمر األيام
وتظل
مؤجلة

وم ـح ــاول ــة االق ـ ـتـ ــراب م ــن هيئة
جـمــال عبدالناصر قــرر الــراحــل
أحـ ـ ـم ـ ــد زكـ ـ ـ ـ ــي ،ك ـ ـمـ ــا صـ ـ ـ ــرح فــي
أحـ ــد ح ـ ــوارات ـ ــه ،إج ـ ــراء جــراحــة
تجميلية فــي أن ـفــه حـتــى يصل
ل ـل ـش ـك ــل األقـ ـ ـ ـ ــرب ألن ـ ـ ــف ج ـم ــال
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـنـ ــاصـ ــر ،ن ـ ـظـ ــرا أله ـم ـي ــة
التطابق مع الشكل ،حفاظا على
«كاريزما» الزعيم.
يحكي األسـمــر الــراحــل أحمد
زك ــي قــائــا :بـمـســاعــدة صديقي
د .حسن البنا بدأنا في مراسلة
عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ،وأرس ـ ـل ـ ـنـ ــا ل ـهــم
صـ ــورة الــزع ـيــم وص ـ ــورا أخ ــرى
لي ،وكان رد الخبير أن الجراحة
قابلة للتنفيذ وستصل لدرجة
ع ــال ـي ــة مـ ــن الـ ـشـ ـب ــه ،ل ـك ـن ـهــا لــن
تضمن لــي بعد إزالتها العودة
ل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــي ،ورغـ ـ ـ ــم
س ـع ــادت ــي ب ــذل ــك إال أن ك ــل مــن
حولي ،وكذلك أصدقائي رفضوا
الفكرة ،ومن ثم قررنا استخدام
أنـ ـ ــف م ــركـ ـب ــة ،وقـ ـمـ ـن ــا بــال ـف ـعــل
ب ـت ـص ــوي ــر ع ـ ــدة دق ـ ــائ ـ ــق ب ـه ــذه
القطعة املركبة ،وتشكلت لجنة
م ــن إدارة اإلن ـت ــاج بــالـتـلـفــزيــون
ملشاهدة هذه الدقائق ،لينتهي
بعدها لالستغناء عنها ،حيث
ق ــرروا فــي تقريرهم عــدم حاجة
أح ـمــد زك ــي «ع ـب ـقــري الـتـمـثـيــل»
ألن يتشبه بــأحــد ،حتى لــو كان
ن ــاص ــر ،ألن ـنــي دوم ــا ق ــادر على
«الـ ـتـ ـقـ ـم ــص» دون ـ ـمـ ــا ال ــوص ــول
لـتـمــام الـشـبــه ،وم ــن ثــم اكتفيت
بوضع عدسات الصقة برتقالية
ال ـ ـلـ ــون ح ـت ــى ت ـع ـطــي مل ـع ــة عــن
الرئيس.

الهجوم الشرس
ب ـعــد ال ـن ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر لفيلم
«ن ـ ــاص ـ ــر  »56كـ ـش ــف زك ـ ـ ــي عــن
رغـ ـبـ ـت ــه ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم فـ ـيـ ـل ــم عــن
ق ـص ــة ح ـي ــاة ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري
األسـ ـب ــق أن ـ ــور الـ ـ ـس ـ ــادات ،وه ــو
التصريح الــذي قلب الدنيا ولم
ي ـق ـعــدهــا ع ـل ــى ال ـف ـت ــى األس ـم ــر،
حيث هاجمه البعض واعتبروا
ت ـج ـس ـيــده ش ـخ ـص ـيــة الـ ـس ــادات
تناقضا وانـقــابــا على أفـكــاره،
فـكـيــف ملــن جـســد الــزعـيــم جمال
ع ـب ــدال ـن ــاص ــر ،م ـع ـتــرفــا حينها
ب ـم ـي ــول ــه الـ ـن ــاص ــري ــة ال ـ ـ ــى حــد
اعتبار ناصر األب الذي عوضه
حرمان اليتم ،أن يقدم للساحة

ع ـمــا ي ــرص ــد س ـي ــرة م ــن انـقـلــب
على أفكار الزعيم تماما.
ح ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ـ ــذا داف ـ ـ ـ ـ ــع األس ـ ـمـ ــر
الـ ــراحـ ــل عـ ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره فــي
أح ـ ــد ال ـ ـح ـ ــوارات ق ــائ ــا« :ل ـســت
ّ
مـنــظــرا سياسيا ،ولكنني فقط
ممثل يبحث دومــا عن «قماشة
واسـ ـع ــة» ت ـت ـيــح ل ــه اس ـت ـعــراض
إمكانياته وتأكيد موهبته ،وكل
مــن نــاصــر وال ـســادات شخصية
ث ــري ــة إن ـس ــان ـي ــا ح ـت ـمــا تـسـتـفــز
أي ف ـن ــان لـتـقـمـصـهــا ،فـ ــإذا كــان
عـبــدالـنــاصــر قــائــد ث ــورة عظيم
لــه مــواقــف قومية رائـعــة ،ولديه
«كــاري ــزم ــا» تـحـفــزك كـفـنــان ،فــإن
ال ـ ـسـ ــادات ه ــو اآلخ ـ ــر شخصية
مغرية جدا للتناول ،له أكثر من
وجه؛ فهو ضابط ،ممثل ،فالح،
عضو مجلس قيادة الثورة الذي
قال بيانها األول بصوته ،وهو
أي ـضــا رئ ـيــس مـجـلــس الـشـعــب،
ونـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
ومـ ـه ــن ك ـث ـي ــرة م ــارسـ ـه ــا خ ــال
مشواره ،يضاف لذلك سياساته
ومواقفه التي أثــارت الكثير من
الجدل ،فهو بطل حرب أكتوبر،
والتي أعادت لنا كرامتنا ،وهو
أيضا الــذي ذهــب إلسرائيل في
عقر دارهم لعقد اتفاقية السالم،
بــاخ ـت ـصــار ح ـكــايــة ك ـب ـيــرة جــدا
تغري أي ممثل أن يجسدها من
خالل عمل فني».
وواصـ ـ ـ ــل فـ ــي ن ـف ــس الـ ـح ــوار
مـنـتـقــدا ه ــذا الـهـجــوم قــائــا« :ال
يـصــح أن يـتــم الـحـكــم عـلــى عمل
فني قبل أن ينتهي ويـعــرض»،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه ك ــان يــرغــب في
أن يـ ـ ـ ــدون عـ ـل ــى بـ ـط ــاق ــة دعـ ــوة
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور لـ ـلـ ـع ــرض الـ ـخ ــاص
«مـ ـمـ ـن ــوع الـ ـحـ ـض ــور ب ــاألفـ ـك ــار
املـسـبـقــة» ،مــؤكــدا تــرحـيـبــه بــأي
نقد إذا فشل في مهمته كممثل،
حـيـنـهــا يـسـتـقـبــل أي ان ـت ـقــادات
ت ـخ ــص «ش ـغ ـل ــه» ك ـم ـم ـثــل ،ألن ــه
غ ـيــر م ـس ــؤول ع ــن ت ـصــرفــات أو
مواقف الشخصية التي يلعبها،
وبغض النظر أيضا عن اتفاقه
أو خالفه عليها.
وس ـ ــط ك ــل ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـق ــادات
واآلراء الـسـلـبـيــة ال ـت ــي واك ـبــت
اإلع ــان عــن مـشــروع «ال ـســادات»
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـج ـ ــد زك ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـه ـ ــة إنـ ـ ـت ـ ــاج
تتحمس للمشروع ،لهذا قرر أن
يخوض تجربة اإلنتاج بنفسه،
ب ــالـ ـش ــرك ــة الـ ـت ــي كـ ـ ــان أس ـس ـهــا
بــالـفـعــل وش ــرع ف ــي الـبـحــث عن
م ـش ــاري ــع ي ـقــدم ـهــا ،ول ـك ــن دون
ترجمة حقيقية ،أو كما اعترف
الراحل في أحد حواراته:
«املـ ـكـ ـت ــب اإلنـ ـت ــاج ــي م ـف ـتــوح
وامل ـشــاريــع ج ــاه ــزة ،ولـكــن متى
ت ـ ــدور ال ـكــام ـيــرا لـتـلـتـقــط صــور
خـ ـشـ ـب ــة الـ ـك ــاكـ ـي ــت ال ـش ـه ـي ــرة
املـ ـكـ ـت ــوب ع ـل ـي ـه ــا أفـ ـ ـ ــام أح ـم ــد
زكي؟! الحقيقة ال أعرف االجابة
ألنـنــي كلما دخـلــت فيلمًا أتــوه
ف ــي الـشـخـصـيــة إل ــى أن ينتهي
ال ـع ـمــل ف ــأع ــود ألف ـك ــر بــالــافـتــة
ي ــدق بــابــي فيلم جــديــد وأتـفــرغ
لــه ،وهـكــذا تظل العملية دائــرة،
أتحمس لعمل روائــي فتدفع به
إلــى كــاتــب سيناريو ونتناقش
فـ ـي ــه وح ـ ــول ـ ــه إل ـ ـ ــى أن ي ـن ـتــابــه

الــزهــق مـنــي ،يـتــوقــف كــل شــيء،
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار أن ـ ــا م ـن ـت ــج ف ــاش ــل
ج ــدا أن ـت ــج ألج ــل مـتـعــة واح ــدة
فــي الفيلم وهــي «التشخيص»،
صـحـيــح كـنــت أرغ ــب فــي تقديم
أع ـمــال تـتــاشــى منها الـعـيــوب،
ولكن سيظل هناك نسبة خطأ
حتى لو صغيرة ،وتلك النسبة
ستظل «خميرة عكننة» ،فكيف
«أغ ـ ـ ـيـ ـ ــظ نـ ـفـ ـس ــي ب ـ ـف ـ ـلـ ــوسـ ــي؟»،
صـ ـحـ ـي ــح ب ـ ـعـ ــض أف ـ ــام ـ ــي مــن
انتاج اآلخرين يكون فيها نفس
ال ـن ـس ـب ــة مـ ــن الـ ـخـ ـط ــأ ،ولـكـنـنــي
أقـ ــول ـ ـهـ ــا ألن ـ ـهـ ــا ت ـ ـكـ ــون أف ـض ــل
امل ـ ـت ـ ــاح ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــي».
أسقط في يد زكي وقرر أن ينتج
«الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادات» ،وواج ـ ـ ــه ضـغــوطــا
كـ ـبـ ـي ــرة ب ـ ـهـ ــدف ع ـ ــدم إنـ ـت ــاج ــه،
وب ـعــدمــا ح ـقــق م ــا أراد تـعــرض
الفيلم للسرقة ،مما جعله يعلن
اعتزاله اإلنتاج لعدم قدرته على
تسديد ديون الفيلم ،وتــردد أنه
رفــض عــرضــا مغريا مــن إحــدى
شركات التوزيع كان كفيال بأن
يـعـيــد ت ــوازن ــه امل ـ ـ ــادي ،شــريـطــة
أن ي ـتــم ح ــذف ج ــزء م ــن خـطــاب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادات فـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،ول ـك ـنــه
رفــض بشكل قــاطــع ،نفس األمــر
ت ـكــرر وه ــو عـلــى ف ــراش امل ــرض،
ح ـيــث ع ــرض عـلـيــه مـبـلــغ كبير
من املال كان كفيال بتأمني حياة
وح ـي ــده هـيـثــم ،مـقــابــل تسجيل
حلقات يحكي فيها عن مشواره
ال ـف ـنــي ،ورغـ ــم تـحـضـيــر الـغــرفــة
بكل وسائل األمان بسبب حالته
ال ـص ـح ـي ــة تـ ــراجـ ــع األس ـ ـمـ ــر فــي
اللحظة األخيرة.
دق ــة زك ــي فــي الـعـمــل ورغبته
دائـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــروج ب ـ ــه فــي
أفـ ـض ــل ص ـ ـ ــورة ،أل ـج ــأت ــه ألك ـثــر
م ــن كــاتــب س ـي ـنــاريــو ،وبــالـفـعــل
تمت كتابة أربعة سيناريوهات
لـفـيـلــم الـ ـس ــادات ،األول للكاتب
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد بـ ـهـ ـج ــت
وامل ـع ــروف بـحـمــاســه لـلـســادات،
ثــم الـكــاتــب الـصـحــافــي إبــراهـيــم
عيسي ،وامل ـخــرج علي بــدرخــان
وال ـس ـي ـن ــارس ــت م ـح ـمــد ح ـســام،
إال أن زك ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان لـ ــديـ ــه دوم ـ ــا
م ــاحـ ـظ ــات ت ــؤك ــد ع ـ ــدم رضـ ــاه
عن أي من هــذه السيناريوهات
بشكل نهائي.
ووف ـ ـق ـ ــا مل ـ ــا أك ـ ـ ـ ــده الـ ـبـ ـع ــض،
ومــن بينهم الـكــاتــب الصحافي
والـ ـسـ ـيـ ـن ــاريـ ـس ــت بـ ـ ــال ف ـض ــل،
وط ـب ـي ـب ــه وص ــديـ ـق ــه د .حـســن
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــا ،ف ـ ـ ـ ــإن زك ـ ـ ـ ــي ص ـ ـنـ ــع م ــن
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــاريـ ـ ــوهـ ـ ــات األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
«ت ـ ــولـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة» ،لـ ـ ـ ــذا حـ ـ ـ ــرص ع ـلــى
أن ي ـك ـت ــب اس ـ ـمـ ــه عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
«معالجة سينمائية» ،فــي حني
كتب اسم أحمد بهجت كمؤلف
لـلـفـيـلــم ن ـظــرا ألن ــه يـعـتـمــد على
الـسـيـنــاريــو ال ـخ ــاص ب ــه بشكل
أكـبــر ،ومــن أجــل الـســادات أيضا
قــام بحالقة الـجــزء األمــامــي من
ش ـعــره تـمــامــا ويــوم ـيــا ،رافـضــا
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أي غ ـ ـطـ ــاء لـ ـل ــرأس
يجعله يتطابق مع السادات من
حيث الشكل.

أحمد زكي في فيلم «ناصر »٥٦

البقية في الحلقة المقبلة

أقصى درجات المصداقية

لقطة من فيلم «أيام السادات»

أث ـن ــاء تـصــويــر مـشـهــد اح ـت ـجــاز ال ــوزي ــر في
زن ــزان ــة ال ـق ـس ــم ،ض ـمــن أحـ ـ ــداث ف ـي ـلــم «م ـعــالــي
الوزير» ،طلب زكي من أحد مساعدي اإلخراج أن
يأخذه ملكان بعيد ال يعلمه غيره ،وأن يحضر
بدال منه بروفة املشهد مع مخرج الفيلم سمير
س ـيــف ،ك ـمــا ط ـلــب م ـنــه أن ي ـحــدد بــدقــة امل ـكــان
والوضع الذي يريده أن يكون عليه في الزنزانة
وهــو نــائــم ،وعندما يتم تجهيز املشهد يأتي
الصطحابه محذرًا إياه ألنه سيكون مغمض

العينني ،لم يفهم مساعد املخرج طلبات زكي،
ولـكـنــه حــرص عـلــى تنفيذها وبــدقــة ،وبعدما
دارت الكاميرا ودخل الفنان حجاج عبدالعظيم
مأمور القسم للزنزانة ليوقظ زكــي فوجئ به
الجميع وهو يفتح عينيه ،كما لو كان قد نام
بالفعل  24ساعة ،لدرجة أدهشتهم ،مما يؤكد
أنــه بالفعل فنان من طــراز خــاص ،دائما يهتم
بتفاصيل صغيرة دقيقة حتى يصل ألقصى
درجات املصداقية.

 ...مع محمد خان ومنى زكي

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4138االثنين  10يونيو 2019م  7 /شوال 1440هـ

tawabil@aljarida●com

ً
من  ١١حرفا وهي اسم عالمة تجارية لألزياء
تأسست عام  1968في أميركا.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع
منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم
تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
أفقي وعمودي.

في
تنوع
سباق
مع
تشكيل

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

1

 -1ف ـ ـي ـ ـلـ ــم لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج
م ـص ـط ـف ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــاد –
اشتاق (م).
 -2م ــارك ــة سـ ـي ــارات –
مقام موسيقي (م).
 -3الجمع من «منية» –
مدينة سعودية.
 -4ك ـ ـ ـ ـ ــف – صـ ـ ــا نـ ـ ــع
السيوف – رمز جبري.
 ( -5ال )....الزهر -ثلثا
(أرض).
 -6يـنــايــر (مـبـعـثــرة) –
نرطب بالماء (م).
 -7خالف «يمين».
 -8مكان (م).
 -9إم ـبــراطــور إفــريـقــي
راحل.
 -10مبتكر شخصية
ميكي ماوس.

2

3

4

5

6

19

تسالي

7

8

9

10

1

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـحـســن أح ــوال ــك ال ـم ـه ـن ـيــة وت ـبــدو
حيويتك كبيرة لالنجاز.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـنـفـتــح أم ــام ــك صـفـحــة رومــانـسـيــة
جديدة مليئة بالمفاجآت الرائعة.
ً
اجتماعيا :قد تتبادل اآلراء مع بعض المحيط
ويحدث نقاش صاخب.
رقم الحظ4. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تشكو عــدم تجاوب اإلدارة معك
ً
ومن بعض العراقيل أيضا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :يـمـكـنــك أن ت ـخ ـطــط ل ـس ـفــر مع
ّ
ّ
داخلية.
انفرادية
الحبيب أو لرحلة
ً
اجتماعيا :يحمل برجك تفسيرات كثيرة
ّ
ويحثك على التفكير باآلخرين.
رقم الحظ11. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :تـخــوض مـجــاالت جــديــدة أو تـطــرأ أفكار مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـن ـت ـظــر حـ ــدثـ ــا مـ ــا لـ ـتـ ـع ــرف كـيــف
ً
ً
ّ
ّ
ستتصرف مهنيا انطالقا من اآلن.
مهمة لتطوير أعمالك.
ً
ً
عاطفيا :تبدأ التواصل مع الشخص من الطرف ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـج ــد أن األم ـ ـ ــور بـ ـ ــدأت تـتـحـســن
بينكما ،وان الغيم قد انكشف.
اآلخر وتقوم برحلة للقائه.
ً
ً
اجتماعيا :التضحية من أجل األهل واألحباء عمل اجتماعيا  :ينبغي تقديم بعض التنازالت
لتسيير أمور العائلة كما يجب.
يجلب الفرح والسعادة.
رقم الحظ13. :
رقم الحظ12. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ّ
المؤسسة مهنيا :ال تــراهــن على هــذا الـيــوم للتقدم
مهنيا :قد تتبدل أمور مهنية في إطار
ّ
بطلباتك أو للمباشرة بحوار.
وتصب في مصلحتك.
ً
ً
ً
عاطفيا .:يلعب شخص غريب دورا في عالقتك عاطفيا  :الحب ليس لكلمة تقال بــل هو
ّ
فعل يومي وتضحية ليستمر.
العاطفية.
ً
ً
ّ
االجتماعية اجتماعيا :يفاجئك دعم األصدقاء والفئات
اجتماعيا :يطرأ تنوع على حياتك
لمشروع اجتماعي تشارك به.
يشعرك باالطمئنان واالرتياح.
رقم الحظ16. :
رقم الحظ19. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :قد تناقش مع السؤولين أو الشركاء قضايا مهنيا :يساعدك البعض على تحقيق أحالمك
ّ
وجعلها أمورا واقعية.
جديدة وخيارات مستحدثة.
ً
ً
ّ
العاطفية نحو األفضل
عاطفيا :لقاء محتمل مع شخص من الطرف اآلخر عاطفيا :تتبدل أجواؤك
ويعم السالم بينكما.
قد يصبح بداية عالقة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ــوم مـمـتــاز لـلـعــاقــات االجـتـمــاعـ ّـيــة أو اجتماعيا :احط نفسك بالناس واألصدقاء ،إذ
ّ ُ
يشعرك هذا الجو باألمان.
الثقافية تدعى فيه إلى ندوة.
رقم الحظ5. :
رقم الحظ15. :

2
3
4

القوس

5

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :إذا تصرفت بأسلوب هادئ ورصين فسوف مهنيا :راهن على التنوع والتجديد في نطاق
عملك ،ألن المنافسة تقوى.
تحصل على ما تريد.
ً
ً
عاطفيا :يلتقي برجك ببرج آخر مما يجعل عالقتك عاطفيا :تتقرب من الحبيب أو تحلم بلقاء يفتح
ً
ّ
أمامك أبوابا من السعادة.
العاطفية أكثر عذوبة.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :قد تصطدم بواقع ّ
يخص أحد األوالد
اجتماعيا :كــن مــرنــا ولينا وخــاصــة فــي عالقتك
أو المقربين وتضطر إلى التدخل.
العائلية ومع األقرباء.
رقم الحظ8. :
رقم الحظ7. :

6
7
8

الدلو

9

 20يناير  18 -فبراير

10

ً
 ...... ( -2جــو ن ـســون)
:
عموديا
رئيس أميركي – عضد
 -1دو ل ـ ـ ـ ــة آ سـ ـي ــو ي ــة (م).
عــاصـمـتـهــا ي ــري ـف ــان –  -3أ د ا م ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــر –
ضمير الغائب.
لالستفهام عن المكان
الحلول

 -6عندي – أمر منكر – الجنة.
– متشابهان.
 -9أدلة (م) – شعوري.
 -4دول ـ ـ ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة – متشابهان.
 -7صياح الجماهير –  -10سباح (مبعثرة) –
نبات مخدر.
ضمير متصل.
 -5لـلـتـفـسـيــر – نغمة اهتزاز األرض (م).
 -8رجـ ــع – م ــن أبـ ــواب
موسيقية – حاجز.

الحوت
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ً
ً
مهنيا :ربما تستاء من ردة فعل أحد الزمالء لكنك مهنيا :يعلن برجك عن فترة جيدة للتسويات
تسامحه عليها.
اإليجابية مع المنافسين.
ً
ً
ً
عاطفيا  :تشعر ببعض اإلر ب ــاك
إزاء مشكلة عاطفيا :تبدو متحمسا للقاء الحبيب فلديك
ّ
عاطفية وتتنفس الصعداء عند حلها.
أخبار إيجابية تسعده.
ً
ً
اجتماعيا :تأسف للرجوع عن وعد أعطاك ّإياه اجـتـمــاعـيــا :أس ـفــار وات ـص ــاالت وم ـفــاجــآت قد
أحدهم وتبلغه امتعاضك.
تحصل بطريقة غير متوقعة.
رقم الحظ10. :
رقم الحظ3. :
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ّ
عبدالله التركماني :الكتاب تحايلوا على الرقابة باألعمال التراثية

tawabil@aljarida●com

يوقع عقد مسلسله الجديد خالل أيام بعد نجاح «ماذا لو»
عزة إبراهيم

تحدث الفنان عبدالله
التركماني عن أحدث أعماله
الفنية وتجربته الدرامية
األخيرة التي حاول من خاللها
تهيئة نفسه لمسلسله القادم.

أكد أن الدراما
الخليجية سحبت
البساط من
نظيرتها المصرية

كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
التركماني عن استعداده خالل
أيام لتوقيع عقد مسلسل درامي
جديد بعد مشاركته المتميزة
خ ــال شـهــر رم ـضــان بمسلسل
ً
"م ـ ـ ــاذا ل ـ ــو" مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـك ـتــاب
خالل هذا العام لجأوا لألعمال
التراثية للتحايل على الرقابة.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي أن
دوره ف ــي م ـس ـل ـســل "م ـ ـ ــاذا ل ــو"
ً
ك ــان تـمـهـيــدا للعب دور جديد
ومختلف في مسلسله المرتقب،
ً
موضحا أنه اعتمد على تأهيل
ً
ً
نـفـســه ف ـن ـيــا ون ـف ـس ـيــا لـخــوض
ً
ً
تجربة أكثر نضجا وتأثيرا في
ال ـخــط ال ــدرام ــي لـلـعـمــل ،ولــذلــك
قدم شخصية رجل متمرد على
عـكــس طبيعته ا ل ـهــاد ئــة كنوع
من التحدي لنفسه ولموهبته
ً
ً
استعدادا للقادم ،مؤكدا أن دوره
الجديد سيكون مفاجأة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه ي ـف ـض ــل ع ــدم
عــرض أعماله في رمـضــان ،ألن
العام طويل واختزال عرض هذا
الكم مــن المسلسالت فــي شهر
ً
واحــد مقابل  11شهرا بالسنة
ليس في مصلحتنا ،لكن القرار
ف ــي الـنـهــايــة لـيــس للممثل في
ً
هــذا ال ـشــأن ،مــوضـحــا أن أغلب
الـمـسـلـســات ه ــذا ال ـع ــام كــانــت
م ـت ـم ـيــزة ،ل ـكــن زحـ ــام الـتـنــافــس
يظلم العمل وال يعطيه مكانته
ً
ال ـت ــي يـسـتـحـقـهــا ،م ـع ــوال على

إعـ ــادة ع ــرض الـمـسـلـســات من
جديد ،والــذي سيكون له أغلب
األث ـ ـ ــر فـ ــي ال ـت ـق ـي ـي ــم ال ـح ـق ـي ـقــي
لقيمتها الفنية وا لـتــي تكشف
ً
ً
ازدهـ ـ ـ ــارا ك ـب ـيــرا ع ـلــى مـسـتــوى
الدراما الخليجية.
وأوض ـ ــح أن جـ ــودة األع ـمــال
إنـ ـم ــا تـ ـع ــود إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاء أه ــم
عناصر العمل الدرامي بصورة
فيها تناغم كبير و هــي النص
واإلخ ـ ــراج والـتـمـثـيــل ،مــا أنتج
ال ـعــديــد م ــن األع ـم ــال الـنــاجـحــة
ال ـتــي تـبـشــر بـمـسـتـقـبــل مـشــرق
للدراما.
وأشار إلى أن السباق الدرامي
خ ـ ـ ــارج رم ـ ـضـ ــان أوق ـ ـ ــع وأكـ ـث ــر
ً
تأثيرا ،فالشهر يتميز بطبيعته
ا ل ـ ـ ــرو ح ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إذ ي ـخ ـص ــص
ً
ف ـي ــه األف ـ ـ ـ ــراد أوق ـ ــات ـ ــا ألس ــره ــم
وعائالتهم والعبادات الدينية،
والوقت ال يتسع لمشاهدة هذا
ال ـكــم الـكـبـيــر م ــن الـمـسـلـســات،
ولــذلــك فمن المتوقع أن يحقق
مـسـلـســل "مـ ــاذا ل ــو" وغ ـي ــره من
ً
م ـس ـل ـس ــات رمـ ـ ـض ـ ــان ت ـف ــاع ــا
أكبر من المشاهدين في األيام
المقبلة.
ورأى ال ـتــرك ـمــانــي أن ع ــودة
ال ــدرام ــا الـخـلـيـجـيــة ب ـق ــوة هــذا
ال ـ ـعـ ــام إنـ ـم ــا س ـح ـبــت ال ـب ـســاط
مـ ــن ت ـح ــت ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـم ـصــريــة
لمصلحة المشاهد الخليجي،
ورغـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــارق ال ـك ـب ـيــر فـمـصــر

سعاد عبدالله تلتقي هيفاء عادل في «موجب»

التركماني في أحمد أعماله المسرحية
لديها تاريخ وتراث فني عريق
ال ي ـح ـت ـمــل ال ـم ـن ــاف ـس ــة ،إال أن
الموسم الرمضاني هــذا العام
ً
كـشــف ع ــن أع ـم ــال أك ـثــر ضـعـفــا
نـتـيـجــة ال ـت ـك ــرار وض ـع ــف أداء
بعض الممثلين وغياب نجوم
كـبــار كالفنان ع ــادل إم ــام الــذي
ت ــوق ــف عـ ــرض مـسـلـسـلــه فـجــأة
ً
ً
م ــا أف ـقــد ال ـمــوســم جـ ــزءا كـبـيــرا
مــن ثقله الفني والــدرامــي على
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ح ـ ـجـ ــم الـ ـمـ ـش ــاه ــدة
وجودة األعمال.

وأوض ـ ــح أن الـجـمـيــع الحــظ
هذا العام العودة بقوة لألعمال
الـ ـت ــراثـ ـي ــة والـ ـحـ ـق ــب ال ــزم ـن ـي ــة
الـقــديـمــة ،رغـبــة مــن الـكـتــاب في
ع ـمــل إس ـق ــاط ــات غ ـيــر مـبــاشــرة
ع ـلــى ال ــواق ــع دون ال ــوق ــوع في
المحظور ،ونجحوا بالفعل في
التحايل على الرقابة ،وخرجت
ً
أعـ ـم ــال ج ـي ــدة ج ـ ــدا بـمـســاعــدة
ودعـ ــم اإلن ـت ــاج الـ ــذي ل ــم يبخل
عـلــى الـكـثـيــر م ــن األع ـم ــال على
مـسـتــوى الـمـمـثـلـيــن والــدي ـكــور

وال ـم ـك ـي ــاج واألزي ـ ـ ـ ـ ــاء ،إلظ ـه ــار
صورة جيدة تثري العمل وهو
ما حدث بالفعل وأنتج الــرواج
الملحوظ.
وعبر التركماني عن إعجابه
ب ـج ـم ـيــع م ـس ـل ـس ــات ال ـم ــوس ــم
وأبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــا "دف ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة"
و"ال مــوس ـي ـقــى ف ــي األحـ ـم ــدي"
و"مـ ـ ــوضـ ـ ــي ق ـط ـع ــة م ـ ــن ذه ـ ــب"
و"ال ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــوف" وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
ً
األعمال ،مشيرا إلى الدور الذي
جسده الفنان "حمد أشكناني"

فــي مسلسل دفـعــة الـقــاهــرة من
خــال شخصية "فـهــد" األعمى،
ً
مــؤكــدا أن ــه أثـبــت كعبه العالي
وت ـف ــوق ــه ع ـلــى ن ـف ـســه ،وبـلــوغــه
مرحلة النضوج الفني ،حينما
ي ـ ــدرك ال ـم ـم ـثــل أن الـ ـ ــدور ليس
مـجــرد حــالــة بــل شخصية تتم
معايشتها بكل تفاصيلها ،وهو
ما جعله يترك بصمة ال تنسى
من خالل هذا الدور.

عبدالله المسلم« :خطوات الشيطان» توليفة
صعبة بين الرعب والكوميديا

خبريات
تصوير «العارف» بين
بلغاريا والسعودية

استقرت شركة سينرجي
على تصوير عدد من املشاهد
الخارجية في أحداث فيلم
"العارف" ،للنجمني أحمد عز
وأحمد فهمي ،في بلغاريا
والسعودية ،حيث تم تحديد
الشهر املقبل موعد سفر
عز وفهمي إلى هناك ،على
أن تكون السعودية املحطة
الثانية الستكمال بقية
املشاهد الخارجية.
وتستأنف أسرة الفيلم
التصوير هذا األسبوع بعد
توقف طوال الفترة املاضية،
بسبب االنشغال بدراما
رمضان ،بعد أن تم االنتهاء
من تصوير جزء في أحداثه
قبل فترة التوقف.
و"العارف" تأليف محمد
سيد بشير ،وإخراج أحمد
عالء الديب ،وإنتاج شركة
سينرغي ،وبطولة أحمد عز،
أحمد فهمي ،محمود حميدة،
كارمن بصيبص ،ركني سعد،
أحمد خالد صالح ،وعدد آخر
من الفنانني ،وتدور أحداثه
حول فكرة حرب العقول في
وقتنا املعاصر ،ومقرر طرحه
في السينمات خالل عام .2020

 30أغنية لصالح وياسمين
في «بت القبايل»

تواصل عروضها في مسرح صالة علي بهبهاني بالنادي العربي

سعاد عبد الله وهيفاء عادل مع فريق «موجب»

•

محمد جمعة

هل تشجع تجربة مسرحية "موجب" الفنانة
سـ ـع ــاد ع ـب ــدال ـل ــه ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـم ـســرح
م ـج ــددا؟ س ــؤال يـفــرض نـفـســه بـعــدمــا حرصت
عبدالله على تلبية دعوة أسرة المسرحية التي
تلعب بطولتها الفنانة الـقــديــرة هيفاء عــادل،
وال ـت ــي كــانــت ب ــواب ــة ع ــودة هـيـفــاء م ـج ــددا إلــى
الساحة الفنية ،وتواجدت عبدالله في كواليس
ال ـم ـســرح ـيــة بـمـعـيــة ال ـك ــات ــب د .ح ـمــد شـمــان
الرومي.
وشهدت "موجب" عودة هيفاء عادل للمسرح
الجماهيري بعد غياب سنوات ،وهي من تأليف
وإخ ــراج محمد الـحـمـلــي ،ويـشــاركـهــا البطولة
أحالم حسن ،سماح ،إبراهيم الشيخلي ،عبدالله
الرميان ،عبدالله الخضر.
وتحكي المسرحية قصة سيدة ضاقت بها
سبل الحياة ،لتلجأ

الى "الموجب" (الزار) كي تخرج من الحالة التي
تعيشها ،فتتقاطع حكايتها مع من حولها في
إطــار مـفــارقــات درامـيــة مشوقة تبهر الحضور
بتكنيك فني عالي الجودة.
وت ـقــول هـيـفــاء عــن الـعـمــل" :الـحـمـلــي هــو من
استطاع أن يعيدني للمسرح الجماهيري بعد
ان ـق ـطــاع  20عــامــا ،هـنــا بـيــن زمــائ ــي وأبـنــائــي
وج ــدت مسرحا محترما يـقــدم رســالــة ،وجــدت
اإلبداع والتفاني واإلخالص والحب ،شكرا محمد
الحملي الذي اعتبره بمنزلة ابني ،وأتعلم منه،
والشكر مــوصــول لجميع فريق العمل على ما
قدموه خالل الفترة الماضية".
وأضافت انها تلقت عروضا عدة لكنها وجدت
في "موجب" المشروع الفني المتكامل ،مؤكدة
أن الـجـمـهــور أصـبــح يــأتــي إل ــى الـمـســرح بحثا
عن المعلومة ،ويتطلع إلــى مشاهدة مضمون
مختلف وال يقف عند حدود الترفيه فقط.

أعــرب المخرج عبدالله المسلم
عن سعادته بنجاح عروض العيد
لـمـســرحـيــة "خ ـط ــوات الـشـيـطــان"،
مؤكدا أن فريق العمل أثبت كفاءة
ك ـب ـيــرة م ــن خـ ــال األداء الـمـتـقــن
والـ ـتـ ـف ــاع ــل واالن ـ ـس ـ ـجـ ــام لـلـعـمــل
ككتلة واحـ ــدة ت ـهــدف إل ــى تقديم
عمل فني يحظى بقبول الجمهور
واستحسانه ،وأن العمل يتضمن
توليفة صعبة تـمــزج بين الرعب
والكوميديا.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـم ـس ـل ــم ف ـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي إن ــه ف ـخــور بــالـعـمــل مع
نجوم كبار فــي المسرح ،السيما
أنها التجربة االولى له في اإلخراج
لـمـســرح ال ـك ـبــار ال ـتــي تــأتــي عقب
عملين في مسرح الطفل والمسرح
األكاديمي.
وي ـ ــرى ال ـم ـس ـلــم أن مـســرحـيــة
"خطوات الشيطان" بمثابة الحلم
الذي كان يراوده وتحقق مع نخبة
م ــن ال ـن ـج ــوم ض ـم ــن ع ـم ــل يحمل
ن ــوع ــا وفـ ـك ــرا م ـســرح ـيــا ج ــدي ــدا،
"وخــالــه نـحــاول إيـصــال الرسالة
إل ــى الجمهور ونــامــس واقعهم،
ونقدم أجــواء سينمائية في قالب
مسرحي ممتع".

الرؤية اإلخراجية
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـم ــزج بـيــن
الرعب والكوميديا قال" :الدخول
ً
ضمن هذا المضمار ليس سهال،
ألن ــه ي ـح ـتــاج إل ــى م ـه ــارة عــالـيــة
وإمكانات فنية كبيرة في إظهار
الـعـمــل كـمــا ينبغي ،كـمــا أن هــذه
ال ـن ــوع ـي ــة مـ ــن األع ـ ـمـ ــال ت ـح ـتــاج
إل ــى تـجـهـيــز مـنــذ ف ـتــرة ت ـبــدأ من
خالل انتقاء النص المناسب ثم

مشاري« :ترجمولي» ديو
جديد مع حميد العوضي
•

محمد جمعة

ك ـش ــف ال ـف ـن ــان مـ ـش ــاري ال ـعــوضــي
عن طرح ديو جديد يجمعه والفنان
اإلمــاراتــي حميد الـعــوضــي ،بعنوان
"ترجمولي".
وقال مشاري ،لـ"الجريدة"" ،في ظل
حرصي على التواصل مع الجمهور
بكل جديد بين فترة واخرى طرحت
قبل ســاعــات سنغل يــوثــق تعاونا
مختلفا بيني وبين زميلي الفنان
اإلماراتي حميد العوضي ،الهدف
مـنــه أن ن ـقــدم شـكــا مختلفا من
الدويتو بأصوات رجالية ،يصلح
للجمهور الكويتي واإلمــاراتــي
والخليجي بشكل عام".
وأوض ـ ـ ــح أن "األغـ ـنـ ـي ــة مــن
كلماتي والحاني ،ومن توزيع
ع ــام ــر الـ ـجـ ـع ــل ،وع ـ ـ ــزف عـلــى
الـ ـع ــود ال ـف ـن ــان ال ــوت ــر وم ـكــس
وماستر حميد العوضي ،ومازالت
مشاري العوضي
األغنية تتلمس طريقها ا لــى قلوب
الـجـمـهــور ،وأتـمـنــى أن تحظى بمكانة
جيدة لديهم ،وأن تحقق ما تطلعنا إليه
من نجاح".
وحول حرصه على التواصل مع الجمهور
من خالل السنغل ،أضاف" :رغم قناعتي بأهمية

األلبوم فــإن السنغالت أصبحت ضــرورة ملحة
للحفاظ على حبل الــود مع الجمهور مع كثرة
أعداد المطربين واالغنيات".
واشار إلى أنه بصدد طرح ألبوم كامل خالل
عيد االضـحــى ،مبينا "اعـمــل حاليا على البوم
متكامل يضم قوالب غنائية متنوعة من المتوقع
ط ــرح ــه بــال ـتــزامــن م ــع ع ـيــد األضـ ـح ــى ،ومــازلــت
في مرحلة االختيارات واستمع الى الكثير من
الكلمات واالل ـحــان ،وسأساهم ايضا باغنيات
من كلماتي والحاني".
ي ــذك ــر ان آخ ـ ــر اعـ ـم ــال مـ ـش ــاري ك ـ ــان سـنـغــل
باللهجة العراقية يحمل اســم "قالقني فرقاك"،
من كلمات صباح المالكي ،وألحان زياد يوسف،
وتوزيع مثنى العيسى ،ومكس وماستر مصطفى
كمال ،وإخراج ثامر العسالوي.
ويحرص العوضي على مواكبة المناسبات
االجتماعية والفنية المختلفة ،من خالل ما يقدم
مــن أغـنـيــات "سـنـغــل" ،إذ طــرح قبل فـتــرة أغنية
بمناسبة األعياد الوطنية بعنوان "نحمد الله"،
كلمات الشيخ دعيج الخليفة الصباح ،وألحان
فهد الناصر ،وتوزيع عبدالله العماني.
وسـبــق لــه أيـضــا أن ق ــدم لـجـمـهــوره "سنغل"
مميزا خــال عيد الحب ،وجــاء ت األغنية باسم
"أحلى يــوم" ،إذ تصدى مشاري لتلحين كلمات
ال ـصــال ،ورافـقـتــه فــي الـغـنــاء المطربة التركية
سـ ــارة ،فــي حـيــن تــولــى مهمة ال ـتــوزيــع يعقوب
ومكس وماستر وليد سلطان.

لقطة من مسرحية «خطوات الشيطان»
تحديد فريق العمل الــذي يخدم
الـمـســرحـيــة ،إضــافــة إل ــى الــرؤيــة
اإلخ ــراج ـي ــة وغ ـيــرهــا م ــن الـخــدع
واإلبـهــار والتشويق ،لذلك يجب
أن تكون كل عناصر العرض في
مستوى مــرمــوق وإن لــم يتحقق
ذلك فسيحدث خلل ما ،لذلك فإن
م ـســرح ال ـســام ال ُي ـقــدم عـلــى أي
خـطــوة قـبــل الـتــأكــد منها ومــدى
جودتها وهــل ستحقق المأمول
منها ،وأحمد الله على ما تحقق
خ ــال ع ــروض الـعـيــد إذ وجــدنــا
ً
ً
تفاعال كبيرا من الجمهور ،فهناك
إق ـب ــال كـبـيــر ع ـلــى ال ـع ـمــل ،وه ــذا
بفضل الله عز وجل ،ثم الثقة بين
الجمهور ومسرح السالم ،فهناك
ع ــاق ــة وطـ ـي ــدة ب ـي ـن ـنــا تـتــوجـهــا
ال ـم ـح ـب ــة والـ ـتـ ـق ــدي ــر واالح ـ ـتـ ــرام
المتبادل ،فمسرح السالم ال يخذل

ً
جمهوره أب ــدا ،والجمهور اعتاد
تقديم المفاجآت له وهو يستحق
ذلــك ،السيما أن عروضنا تمزج
بين الــرعــب والـكــومـيــديــا ،وهــذه
التوليفة من الصعب توافرها إن
لم يكن هناك عمل دقيق ومتقن.

التشويق واإلثارة
وعــن التجديد فــي المسرحية،
قـ ـ ــال ":أج ـ ــزم أن ـن ــا نـعـمــل م ــن أجــل
تقديم شيء لم يحدث من قبل في
مسرح الرعب ،والجمهور سيشاهد
مفاجآت بالجملة في العمل وثمة
مفاجآت ال نود الحديث عنها بل
سنتركها الـجـمـهــور ليشاهدها
ح ـت ــى ال ن ـف ـس ــد ع ـل ـي ـهــم الـمـتـعــة
والتشويق واإلث ـ ــارة ،ومــن شاهد
العمل فــي ع ــروض العيد اكتشف
التوليفة الجميلة التي نقدمها في

عبدالله المسلم

المسرحية فهي مزيج بين الرعب
والكوميديا ونحن نهدف من هذا
المزج إلى تقديم رسالة معينة من
ً
خالل طرح فني راق جدا ،وربما من
ً
يشاهد العمل يــدرك جيدا الجهد
المبذول ألن هناك تقنيات متطورة
ودي ـك ــورات مختلفة وإضـ ــاءة من
ن ـ ـ ــوع خ ـ ـ ــاص وإمـ ـك ــان ــات
ضـخـمــة وخ ــدع
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
األمور الفنية.

يشارك النجم مدحت صالح
املطربة الشابة ياسمني علي
غناء أغاني مسلسل "بت
القبايل" ،بطولة النجم عمرو
عبدالجليل وسمية الخشاب،
واملقرر بدء تصويره خالل
الفترة املقبلة .وتضم أحداث
املسلسل  30أغنية يقوم
بغنائها مدحت صالح،
والبعض اآلخر بصوت
ياسمني علي ،وهي من تأليف
الشاعر الراحل عبدالرحمن
األبنودي .ولفت مخرج
املسلسل حسني صالح
إلى أن املسلسل حدوتة
اجتماعية رومانسية بني
طبقات مختلفة في األعراف
والعادات ،من الصعب تلتقي
في مكان واحد ،إال أنها
تجتمع خالل أحداث العمل،
ويسلط الضوء على مناطق
ال يعرف أحد عنها شيئا
سوى أهلها" .بت القبايل"
بطولة سمية الخشاب وعمرو
عبدالجليل ونضال الشافعي
ومحمود عبداملغني وأنوشكا
وسهر الصايغ وباسم سمرة
وراندا البحيري ومدحت
تيخا وسميرة عبدالعزيز
وأشرف عبدالغفور
ومفيد عاشور
ومحمود البزاوي،
بهاء ثروت ،عمرو
درويش ،عمر
زهران.

مي كساب تحتفل
بتوقيع «أنا لسه هنا»

غدير السبتي :متحمسة للقاء
الجمهور السعودي في «»I wish
•

محمد جمعة

تلتقي ا لـفـنــا نــة غــد يــر السبتي ا لـجـمـهــور ا لـسـعــودي
ب ـم ـع ـيــة ف ــر ي ــق ع ـم ــل م ـســر ح ـيــة " ،"I wishا لـ ـت ــي ب ــدأت
عروضها في جدة ،وتستمر خالل األيام القليلة المقبلة،
معربة عن سعادتها بهذه التجربة المسرحية ،وأكدت
أن العمل حقق ردود أفعال طيبة خالل عرضه بالكويت
طوال أيام العيد.
و ق ــا ل ــت غ ــد ي ــر ،ل ــ"ا ل ـج ــر ي ــدة"" ،اآلن ن ـحــن ف ــي مهمة
ج ــدي ــدة ،ح ـيــث ن ــواج ــه ال ـج ـم ـهــور الـ ـسـ ـع ــودي ،وأن ــا
متحمسة لهذا اللقاء ،وأتمنى أن تنال المسرحية
ر ضــا هــم" ،مشيدة بالمجهود الكبير ا لـمـبــذول في
العمل من ناحية الديكورات واالزياء ،ما ساهم في
خلق فرجة ممتعة.
يــذ كــر أن مسرحية "أ تـمـنــى" أو " "I wishبطولة
شجون وبثينة الرئيسي وغدير السبتي وعبدالله
عبدالرضا ومنصور البلوشي ونخبة من الفنانين،
ومن تأليف محمد الشريدة ،وإخراج عبدالله عبدالرضا.
من جهة أ خــرى ،ثمنت السبتي تفاعل الجمهور مع
مسلسل "الــديــرفــة" ،ال ــذي عــرض خــال شـهــر رمـضــان،
حـيــث شـكـلــت وال ـف ـنــان عـبــدالـلــه بـهـمــن ثـنــائـيــة مميزة
القت االستحسان ،والمسلسل من إخراج مناف عبدال،
وشارك فيه محمد المنصور ،وهيفاء عادل ،وأسمهان
تــوف ـيــق وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـع ـق ــل ،وب ـث ـي ـنــة الــرئ ـي ـســي،
والعديد من الفنانين.

غدير السبتي

احتفلت املطربة مي كساب
بتوقيع ألبومها الجديد "أنا
لسه هنا" ،الذي طرحته في
األسواق قبل أيام ،في أحد
الفنادق املطلة على النيل
بالقاهرة ،وتعاونت مي
خالل األلبوم ،الذي حقق
ردود افعال طيبة ،مع عدد
كبير من الشعراء واملوزعني
وامللحنني ،منهم محمد
عاطف ،أمير طعيمة ،نصر
الدين ناجي ،أحمد املالكي،
حسن عطية ،أحمد مرزوق،
محمد يحيى ،عزيز
الشافعي ،محمدي ،رامي
جمال ،مدين ،أورتيجا
وتقدم الحفل املذيعة دنيا
صالح عبدالله .وطرحت
كساب مؤخرا أغنية "يا
نحلة" ،على طريقة الفيديو
كليب ،عبر موقع يوتيوب،
والتي تعد واحدة ضمن
أغاني ألبومها الجديد "أنا
لسه هنا" ،وهي من كلمات
وألحان عزيز الشافعي،
وتوزيع أوكا.

ةديرجلا
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دوليات
طهران تستقبل ماس بالتهديد وترفض تمديد «مهلة الـ »60
• ظريف :سنتخذ إجراءات نووية جديدة ...وسنرى في المستقبل إذا كانت أسلحتنا «فوتوشوب»
• بن زايد :أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يشمل وقف دعمها لإلرهاب و«البالستي» وتشارك فيه دول المنطقة

شن عدد من المسؤولين
اإليرانيين هجمات الذعة
مجددين التمسك
على أوروباً ،
بمهلة الـ  60يوما قبل اتخاذ
إجراءات نووية جديدة ،وذلك
عشية زيارة وزير الخارجية
األلماني هايكو ماس الذي
يعتبر أحد أكبر «أصدقاء»
إيران األوروبيين لطهران.

إيران تكشف عن
منظومة دفاع
جوي محلية
ورضائي يحذر
من أن أصغر عمل
عسكري سيشعل
المنطقة

عشية ز ي ــارة مرتقبة لوزير
الخارجية األلماني هايكو ماس
لـطـهــران ،شــن وزي ــر الخارجية
اإلي ــران ــي مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف
ً
ً
هجوما الذعا على دول أوروبا
أمـ ـ ـ ــس ،وان ـ ـت ـ ـقـ ــد "الـ ـسـ ـي ــاس ــات
الغربية في المنطقة".
ول ـ ـ ـ ـ ــوح الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
ً
ب ــإج ــراءات ن ــووي ــة ج ــدي ــدة ردا
ع ـل ــى ال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة
الخانقة التي فرضتها الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة عـ ـل ــى بـ ـ ـ ـ ــاده ،ب ـعــد
ان ـس ـحــاب واش ـن ـطــن م ــن ات ـفــاق
طهران مع الدول الكبرى بشأن
برنامجها النووي.
وحث ظريف في تصريحات،
أم ـ ــس ،الـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة الـتــي
تسعى إلى الحفاظ على االتفاق
الـنــووي على تطبيع العالقات
االقتصادية مع بالده ،وقال إن
"مهلة ال ـ  60يوما لألوروبيين
ت ـ ـق ـ ـتـ ــرب م ـ ـ ــن االن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء دون
نتائج ،وهو ما يعني إجراء ات
نووية جديدة في إطار االتفاق
النووي".
وأضــاف تعليقا على موقف
الـ ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة" :ال ـق ـض ـيــة
لـيـســت ت ـحــديــد مــوعــد نـهــائــي،
وبإمكانهم اتخاذ أي إجراء على
أساس مسؤولياتهم ،ونحن إما
أن نوقف إجراء اتنا أو نقرر ما
يتناسب مع إجراءاتهم".
ورفـ ـ ــع ظ ــري ــف حـ ــدة ال ـتــوتــر
بين بالده التي رفضت الجمعة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة م ـق ـت ــرح ــا فــرن ـس ـيــا
إلعــادة إطــاق محادثات أشمل
م ــع طـ ـه ــران الـمـتـهـمــة بــزعــزعــة
االسـتـقــرار فــي المنطقة ،وقــال:
"م ـ ــن الـ ـم ــؤك ــد أن األوروبـ ـيـ ـي ــن
ل ـي ـســوا ف ــي وضـ ــع ي ـس ـمــح لهم
بانتقاد إيران ،حتى في القضايا
ال ـت ــي ال ع ــاق ــة ل ـه ــا" بــاالت ـفــاق
الـ ـن ــووي الـ ــذي أبـ ــرم ف ــي فيينا
عام .2015
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن س ـي ــاس ــات

البحرية اإلسرائيلية
تسيطر على سفينة تركية

أعلنت البحرية اإلسرائيلية،
أمس ،سيطرتها على
سفينة نقل تركية على بعد
بضعة كيلومترات من ميناء
حيفا ،بعد ساعات من وقوع
حدث أمني على متنها.
وذكر تقرير إسرائيلي
أن أشخاصا مجهولين
سيطروا على السفينة
واحتجزوا طاقمها المؤلف
من  24شخصا ،وخالل
الحادث جرت محاولة
إلضرام النار في السفينة.
وأشار الموقع إلى أن سالح
البحرية اإلسرائيلي سيطر
على السفينة التركية ،بعد
تلقيه بالغا في الساعة
الثالثة من صباح أمس.

ظريف بين مجموعة من الطالب أمس (ررنا)
أوروب ـ ـ ــا والـ ـغ ــرب "لـ ــم ت ـكــن لها
أي نتيجة أخــرى فــي منطقتنا
ً
س ــوى إحـ ــداث أض ـ ــرار" ،متهما
أغلب الدول الغربية بـ "السماح
ل ــأنـ ـظـ ـم ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدادي ـ ــة فــي
منطقتنا بارتكاب الجرائم".
وانـ ـتـ ـق ــد ال ـ ــوزي ـ ــر اإلي ـ ــران ـ ــي،
ً
الواليات المتحدة ،معتبرا أنها
"لم تحقق أهدافها في سورية،
ألن الـ ـشـ ـع ــوب واألمـ ـ ـ ــم تــرفــض
ً
ال ـس ـيــاســات األم ـيــرك ـيــة" ،الفـتــا
إلى أن "الرئيس دونالد ترامب
يفرض قانون وسياسة الغاب
على العالم".

«الفوتوشوب»
وس ـخ ــر ظ ــري ــف م ــن مـبـعــوث
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـخ ــاص
براين هوك الذي أكد أن الصور

التي نشرتها طهران لصواريخ
وم ـ ـقـ ــاتـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة م ـف ـبــركــة
بـبرنامج "الفوتوشوب" ،قائال:
"سنرى ذلك في المستقبل".
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن زيـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـيــابــانــي ش ـن ــزو آبــي
ً
ووزراء غربيين لطهران قريبا
تـ ـمـ ـث ــل "ف ـ ــرص ـ ــة ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلس ــام ـي ــة ل ـشــرح سـيــاســاتـهــا
حول المستقبل ،وإيجاد حلول
لـلـتـعــامــل مــع الـسـيــاســات التي
تستهدف العالم بأسره".

إشعال المنطقة
وجاء ذلك ،غداة تأكيد أمين
م ـج ـمــع ت ـش ـخ ـيــص مـصـلـحــة
ال ـن ـظــام مـحـســن رض ــائ ــي ،أن
المجلس األعلى لألمن القومي
ل ـ ــن ي ـ ـمـ ــدد مـ ـهـ ـل ــة ال ـش ـه ــري ــن

حملة على مقاهي طهران واإلعدام لـ «راشقي الحمض»
أغـلـقــت الـسـلـطــات اإليــران ـيــة  547مطعما
ومـقـهــى ف ــي ط ـه ــران لـ ـ "مـخــالـفـتـهــا الـمـبــادئ
اإلسالمية".
وأعلن قائد الشرطة حسين رحيمي ،أمس
األول ،أن ــه ت ــم "ال ـت ـص ــدي لـمــالـكــي الـمـطــاعــم
والمقاهي التي لم تلتزم المبادئ اإلسالمية
من خالل حملة تضمنت توقيف  11مخالفا"
على مدار  10أيام.
وأش ــار الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي لقناة "إي ــران
إنترناشيونال" بالعربية إلى أن "السبب وراء
إغالق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو

سلة أخبار

تشغيل موسيقى محظورة ،وخلق حالة من
اللهو ،خصوصا في الساعات المتأخرة من
الليل".
وأمس األول ،دعا مشرف محكمة اإلرشاد
محمد مهدي حــاج محمدي اإليرانيين إلى
اإلبـ ــاغ عــن أي "ت ـصـ ّـرف م ـخــل" ،عـبــر إرس ــال
رسائل نصية على رقــم تم تخصيصه لهذه
الغاية.
وتنظر محكمة اإلرشاد في قضايا "الجرائم
الثقافية والفساد االجتماعي واألخالقي".
وق ــال إنــه بــإمـكــان المواطنين اإلب ــاغ عن

ح ــاالت مثل "شــف الحجاب فــي الـسـيــارة ،أو
الرقص المختلط ،أو نشر محتوى غير أخالقي
عبر إنستغرام".
مــن جهة أخ ــرى ،ص ـ ّـوت مجلس الـشــورى
اإليراني (البرلمان) ،في جلسة علنية أمس ،على
قانون بشأن مهاجمي الفتيات الالتي ال يلتزمن
بالحجاب ،بـ "الحمض الكيماوي".
وذكرت وكالة أنباء "إيسنا" أن "القانون الذي
صـ ّـوت عليه بأغلبية ساحقة يفرض عقوبة
اإلع ــدام تحت عـنــوان "انـعــدام األمــن والفساد
في األرض".

ألطراف االتفاق النووي يوما
واحدا لتنفيذ تعهداتها بمنح
طـهــران امـتـيــازات اقتصادية
مـ ـق ــاب ــل ت ـق ـي ـي ــد ب ــرن ــام ـج ـه ــا
ال ـن ــووي ،وخـضــوعــه لعملية
تفتيش دولية دوريــة تضمن
عدم تطوير سالح ذري.
ورأى أنه ليس من المقبول
أن تحتفظ أوروبــا بتعامالت
تقدر بعدة آالف من الدوالرت
ً
حاليا مع استمرار بالده في
االل ـ ـتـ ــزام ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي،
لكنه شدد على عدم استباق
نـتــائــج الـتـعـهــدات األوروب ـيــة
بتفعيل آلية خاصة للتجارة
"ايـ ـنـ ـسـ ـتـ ـك ــس" قـ ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء
المهلة.
وأبلغت إي ــران ،فــي الثامن
م ــن م ــاي ــو الـ ـم ــاض ــي ،س ـف ــراء
بريطانيا وفرنسا وألمانيا
والـ ـصـ ـي ــن وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،بـ ـق ــرار
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ل ــأم ــن
الـقــومــي اإليــرانــي ب ـ "التوقف
عــن تنفيذ بعض التزاماتها
المعينة" ،ضمن إطار االتفاق
ح ــول ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي في
حال لم تنفذ األطراف األخرى
تعهداتها بتجاوز العقوبات
واالقتصادية المفروضة على
طهران خالل مهلة الـ  60يوما.
من جانب آخر ،أكد رضائي
أن "أ ص ـغــر عمل عسكري من
الواليات المتحدة ضد بالده
سيشعل النار في المنطقة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد أمـ ـ ـ ــرت
واش ـن ـط ــن ق ــوات ـه ــا بــالـخـلـيــج

بـ ـ ــاالش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاك مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
اإلیــرانـیــة فــي حــال اقترابها".
وتـ ــابـ ــع" :ال ی ـق ـت ــرب أس ـط ــول
أبــراهــام لينكولن من قواتنا،
ً
ألنه ال يريد أن يخلق صراعا
غ ـي ــر م ــرغ ــوب ف ـي ــه ،واس ـت ـقــر
فــي مكان ال نحتاج معه إلى
االق ـتــراب مـنــه .نحن ال ننوي
االنـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــراط ف ـ ـ ــي صـ ـ ــراعـ ـ ــات
عسكرية اآلن".

الريجاني

ً
والح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ،ان ـ ـت ـ ـقـ ــد رئـ ـي ــس
الـ ـب ــرلـ ـم ــان عـ ـل ــي الريـ ـج ــان ــي
الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ــا ك ــرون بسبب تصريحاته
"المخزية وغير المالئمة" التي
أدل ــى بها األس ـبــوع الماضي
خـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ــع ت ــرام ــب
عندما قال إن أهدافه هي نفس
أهداف واشنطن فيما يتعلق
بإيران.

إغراق بالمخدرات
على صعيد منفصل ،نقلت
م ـص ــادر إي ــران ـي ــة ،أمـ ــس ،عن
مدير شرطة مكافحة تهريب
الـ ـمـ ـخ ــدرات م ـح ـمــد مـسـعــود
زاهديان ،تهديده لألوروبیین
بــإغــراق بلدانهم بالمخدرات
إذا "ل ــم یــدفـعــوا حصتهم من
تـ ـك ــالـ ـي ــف مـ ـك ــافـ ـح ــة ت ـه ــري ــب
المخدرات من أفغانستان إلى
أوروبا عبر الحدود اإليرانية".
وفـ ـ ــي أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ،أكـ ـ ــد وزيـ ــر
الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي عبدالله

بــن زاي ــد ،خــال مؤتمر مشترك
مع نظيره األلماني ،الذي يقوم
ب ـج ــول ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة شـمـلــت
األردن والـعــراق ،ترحيب بالده
بالجهود األلمانية للتهدئة.
وق ــال بــن زاي ــد ،إن ــه يـجــب أن
يشمل أي اتفاق جديد مع إيران،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـم ـل ــف الـ ـن ــووي،
وقف دعمها لإلرهاب ،وبرامج
ً
الـصــواريــخ البالستية ،مـشــددا
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة أن تـ ـك ــون دول
ً
المنطقة طــرفــا فــي االت ـفــاق مع
طهران.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى ال ـه ـج ــوم ال ــذي
اس ـت ـه ــدف ن ــاق ــات ن ـفــط قـبــالــة
ً
ً
ال ـف ـج ـي ــرة أخـ ـ ـي ـ ــرا ،مـ ـع ــرب ــا عــن
ترحيب اإلمارات بانضمام دول
للتحقيق الذي تجريه بشأنه.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،ش ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ــاس
ع ـلــى أه ـم ـيــة اس ـت ـق ــرار منطقة
الخليج الـعــربــي ،وأن ــه سيبلغ
طهران رفــض الــدول األوروبـيــة
ل ـ ـبـ ــرنـ ــام ـ ـج ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخـ ـ ــي
ً
البالستي ،الفـتــا إلــى أن تدخل
إي ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة والـ ـ ـع ـ ــراق
واضح.

« 15خرداد»
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أف ـ ـ ــادت ع ــدة
ت ـقــاريــر إي ــران ـي ــة ،أم ـ ــس ،بــأن
ا لـ ـجـ ـي ــش أزاح ا ل ـ ـس ـ ـتـ ــار عــن
مـنـظـمــة " 15خ ـ ــرداد" لـلــدفــاع
الجوي المطورة والمصنعة
ً
محليا.
(طهران ـ رويترز،
أ ف ب ،د ب أ)

البرلمان اليمني يمنح
غريفث «فرصة أخيرة»

جدد البرلمان اليمني،
أمس ،مطالبه للحكومة
الشرعية بوقف التعاطي
مع المبعوث الدولي مارتن
غريفث حتى يلتزم بقرارات
مجلس األمن ،والتقيد
بمرجعيات الحل السياسي
المتفق عليها ،خاصة في
الحديدة.
وشدد البرلمان على
انتظار نتائج اللقاءات
المرتقبة التي ستجريها
وكيلة األمين العام للشؤون
السياسية روزماري دي
كارلو ،وستركز على
مناقشة التجاوزات التي
تتهم الحكومة غريفث
بارتكابها ،ومراجعتها،
والحصول على ضمانات
من األمانة العامة لألمم
المتحدة بعدم تكرار تلك
التجاوزات ،ومنح غريفث
فرصة أخيرة لمواصلة
مهمته كوسيط محايد.
وجاء ذلك عشية وصول دي
كارلو إلى الرياض للقاء
الرئيس عبدربه منصور
هادي.

مساع لتهدئة ثالثية
األسد يستعيد تل ملح ...والفصائل تفاجئه خارج إدلب لبنانٍ :
الساروت إلى مثواه األخير بعد تشييعه في تركيا« ...بلبل الثورة» أم «بلبل التكفيريين»؟ و«المستقبل» يجتمع بطرابلس
مـ ــع احـ ـ ـت ـ ــدام الـ ـمـ ـع ــارك ع ـل ــى م ــدى
أسابيع في المنطقة المنزوعة السالح،
ب ـمــوجــب االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي -ال ـتــركــي،
ع ـل ــى "خـ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد" فـ ــي إدلـ ــب
وح ـم ــاة ال ـم ـج ــاورة ،اس ـت ـعــاد الجيش
ال ـســوري سيطرته على بـلــدة تــل ملح
االستراتيجية والجلمة ،وتابع تقدمه
عـلــى ع ــدة م ـحــاور ،انتزعتها فصائل
ً
المعارضة بقيادة جبهة النصرة سابقا
ف ــي ه ـجــوم عـلــى مــرحـلـتـيــن اسـتـهــدف
م ـن ــاط ــق ت ـس ـك ـن ـهــا أغ ـل ـب ـيــة مـسـيـحـيــة
وعلوية ،وتمكنت خالله من السيطرة
عـلــى قــريــة جـبـيــن ،وكـســر خــط الــدفــاع
األخ ـيــر فــي ب ـلــدة ك ــرن ــاز ،ال ـتــي تحيط
بها ثالث قواعد عسكرية هي المغير
والحماميات وبريديج.
وعـ ــاد ال ـن ـظــام إل ــى ت ــل م ـلــح لـيـعــزز
تقدمه الواسع في ريف حماة الشمالي
ً
الغربي ،وصــوال إلــى الريف الجنوبي
إلدلب ،وسيطرته على قرية القصابية
والـ ـم ــزارع المحيطة ب ـهــا ،ومـحــاولـتــه
استنزاف المعارضة عن طريق ّ
جرها
لبلدة كفرنبودة.
ً
وبـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن كـ ـف ــرنـ ـب ــودة ،أط ـل ـقــت
فـصــائــل الـمـعــارضــة عملية عسكرية،
تمكنت خاللها من السيطرة على عدة
مواقع استراتيجية من حساب النظام،
في تطور خالف تركيزها السابق على
مهاجمة محور واحد ،ونقل المواجهة
م ــن م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرت ـهــا إلـ ــى أراضـ ــي
النظام والتقدم في مناطق لم تتمكن
من الوصول إليها منذ سنوات.
ً
وفتحت فصائل المعارضة محورا
غ ـيــر م ـتــوقــع ف ــي عـمـلـيـتـهــا ال ـحــال ـيــة،
ً
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن م ـن ــاط ـق ـه ــا فـ ــي مــدي ـنــة
اللطامنة ومحيطها باتجاه مركز نفوذ
النظام بالجبين ،وكفرهود ومدرسة

مهلة إزالة بيوت األسمنت في المخيمات السورية تنتهي اليوم
•

معارضون سوريون خالل تشييع الساروت بإدلب أمس (أ ف ب)
الضهرة ،التي التزال تحتفظ بها ،إلى
جانب بلدة جملة إلى الجنوب الغربي
من الجبين.
وكتب القيادي بالمعارضة مصطفى
سيجري" :دخلنا مرحلة جديدة وبدأت
مـعــركــة الـكـبــار تـحــت ق ـيــادة المقاومة
الشعبية الس ـت ـنــزاف ال ـع ــدو ،وسحب
ق ــوات ــه ل ـم ـع ــارك تـ ـك ــون ف ـي ـهــا الـغـلـبــة
ً
للثوار" ،مشددا على أن "المواجهة لم
تعد بين الشعب السوري ونظام األسد،
ب ــل ض ــد ج ـم ـيــع قـ ــوى االح ـ ـتـ ــال مـثــل
روسيا وإيران والميليشيات الطائفية".
وش ـيــع أم ــس ف ــي مــدي ـنــة الــريـحــانـيــة
جنوبي تركيا ح ــارس المرمى السابق
للمنتخب السوري للشباب عبدالباسط
ً
الـ ـس ــاروت ب ـعــد وف ــات ــه م ـت ــأث ــرا ب ـجــروح

أصيب فيها خــال مشاركته مع فصيل
"جيش العزة" في ريف حماة.
وأثـ ـ ـ ـ ــار م ـق ـت ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاروت ن ـق ــاش ــات
حــام ـيــة ب ـيــن م ــن وصـ ــف ح ـ ــارس ن ــادي
ً
الـكــرامــة ســابـقــا بــأنــه بلبل ال ـثــورة ،ألنــه
ً
ك ــان م ـعــروفــا بـغـنــاء األنــاش ـيــد وتـ ــرداد
ال ـه ـتــافــات ال ـم ـعــاديــة لـلـنـظــام ف ــي بــدايــة
االنـتـفــاضــة الـشـعـبـيــة ضــد ن ـظــام األســد
ال ـت ــي ت ـحــولــت ال ــى ح ــرب اه ـل ـيــة ،ولـقــب
بـ"بلبل التكفيريين" ،حسب تسمية جريدة
األخـبــار اللبنانية الـمــؤيــدة لحزب الله،
النضمامه إلى فصائل جهادية وغناءه
أناشيد مسيئة للعلويين والشيعة.
من جهة أخرى ،أعاد مجلس الشعب
الـ ـس ــوري (ال ـب ــرل ـم ــان) ان ـت ـخ ــاب رئـيـســه
ً
ح ـم ــودة ال ـص ـبــاغ رئ ـي ـســا ل ــه م ــدة سنة

إضــاف ـيــة ،بـعــد ف ــوزه بــالـتــزكـيــة .وذك ــرت
صـحـيـفــة "الـ ــوطـ ــن" ع ـلــى "ت ـل ـي ـغ ــرام" أن
أعـضــاء المجلس أع ــادوا كذلك انتخاب
مكتب الـمـجـلــس بـعــد فــوزهــم بالتزكية
ً
أيضا ،وهو ما يعني أنه لم يترشح أحد
ألي من تلك المواقع.
ويشغل موقع نائب رئيس المجلس
النائب والمخرج السوري نجدت أنزور.
وي ـت ــأل ــف م ـك ـتــب ال ـم ـج ـلــس م ــن أم ـي ـنــي
الـ ـس ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ــراق ـب ـي ــن ،ويـشـغــل
مــوقــع نــائــب الـســر كــل مــن :الـنــائــب رامــي
ً
ً
الصالح ،نائبا أول ،وخالد العبود نائبا
ً
ثانيا .أما المراقبان فهما :النائب عاطف
ً
الزيبق مراقبا أول ،والنائب سناء أبوزيد
ً
ً
مراقبا ثانيا.
(عواصم  -وكاالت)

بيروت  -ةديرجلا

•

انكفأت الصدامات السياسية في لبنان ،التي كانت
أشـبــه باللعب خــال الــوقــت الـضــائــع فــي عطلة العيد،
وتقدمت المعالجات على مستوى القوى المعنية ،وال
سيما "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" و"الحزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي" ،عـلــى أن تـتــوج بـلـقــاءات رفيعة
المستوى مرتقبة في األيام المقبلة.
هذا الجنوح نحو التهدئة ،من شأنه التأسيس إلعادة
ترميم المشهد السياسي ،عشية عودة العجلة الحكومية
إلى العمل اعتبارا من اليوم.
صـ ـ ـ ــد ح ـ ــرص بـيــن
وان ـس ـج ــام ــا مـ ــع ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــعُ ،ر ِ
"المستقبل" و"التيار الوطني" على استمرار التسوية
الـسـيــاسـيــة ،وع ــدم الـسـمــاح بــاه ـتــزازهــا .أم ــا عـلــى خط
الحزب "التقدمي" ـ ـ "المستقبل" ،فيبدو أن اتصاالت تمت
في الساعات األخيرة ونجحت في لجم السجال.
وفي سياق منفصل ،هنأت وزيرة الداخلية والبلديات
ريا الحسن ،في كلمة خالل االحتفال بالذكرى الـ 158
لتأسيس قوى االمن الداخلي ،أمس ،مؤسسة قوى األمن
ً
بعيدها" ،ولو كان طعمه مرا هذه السنة ،بسبب العمل
االرهــابــي االخـيــر فــي طــرابـلــس" ،مضيفة أن "الجريمة
الـبـشـعــة ال ـتــي ضــرب ــت طــراب ـلــس ه ــي م ــن ص ـنــع فـلــول
االره ــاب الــذي نجح لبنان فــي محاربته ،وقــوى األمــن
متطرفة في القضاء على اإلرهاب األسود ،وهي صمام
أمــان تتعاون مــع المؤسسات األمنية األخ ــرى لصون
استقرار البلد".
كما أكد المدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء عماد
عثمان في االحتفال "اننا عنينا عندما قلنا ان االرهابي
غير مستقر نفسيا ،أن كل من يفكر في القيام بأي عمل
ارهابي هو كائن مريض عقليا ونفسيا ،وقصدنا انه ال
يمكن ألي عاقل ان يقوم بقتل الناس" .وأضــاف" :مهما
ح ــاول العابثون فــي سعيهم الــى محاربة مؤسستكم
فسنبقى فـخــوريــن بـمــا ان ـجــزنــاه ،النـنــا اول مــن اطلق
شرارة مكافحة الفساد ،سنبقى فخورين بكل ما نقوم

به وضميرنا مرتاح ،بمواقفنا المنطقية والصلبة التي
اتخذناها في اصعب الظروف".
إلى ذلك ،كشف مصدر رفيع في كتلة "المستقبل" النيابية
أن الكتلة تعقد اليوم اجتماعا استثنائيا لها في عاصمة
ً
الشمال طرابلس تضامنا مع المدينة ومع القوى األمنية
والعسكرية في أعقاب العملية اإلرهابية التي استهدفت
الجيش وقــوى األمــن الداخلي وأمــن واستقرار طرابلس،
وأسفرت عن مقتل أربعة عسكريين.
وذكر المصدر أن "اجتماع الكتلة سيعقد بحضور وزراء
تيار المستقبل وال ــوزراء الطرابلسيين ويلي االجتماع
لقاء مع اعضاء المكتب التنفيذي ومــع اعضاء المكتب
السياسي للتيار في الشمال ،ومن ثم يعقد اجتماع قطاعي
ً
ـ ـ نقابي ـ ـ عمالي" ،مبينا أنه "يسبق اجتماع الكتلة زيارة
لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ولمفتي طرابلس
والشمال الشيخ مالك الشعار ولعضو كتلة المستقبل
النائب محمد كبارة".
في موازاة ذلك ،تنتهي اليوم المهلة التي حددها الجيش
اللبناني لهدم البيوت االسمنتية التي اقامها نازحون
ً
سوريون والموزعة على  26مخيما .ويفترض إزالة األسقف
والجدران األسمنتية التي بنيت بشكل مخالف للقانون.
ولم يتضح اذا كان الجيش سيبدأ حملة تفقدية على
المخيمات اليوم ام سيمدد هذه المهلة ،بينما نظم قطاع
ً
الشباب والرياضة في "التيار الوطني الحر" ،أمس ،تحركا
انطلق من ّ
مقره في منطقة سن الفيل في بيروت ،إلى مناطق
مكتظة بالعمالة السورية احتجاجا على "جهات داخلية
ودولية تستعمل النازحين كورقة ضغط على لبنان".
وأثار زعيم "التيار الوطني" وزير الخارجية جبران
ً
باسيل جدال بعد كلمته في مؤتمر الطاقة االغترابية
ّ
أم ــس األول ال ـتــي ق ــال فـيـهــا ":إن ـن ــا كــرسـنــا مفهوما
النتمائنا اللبناني فــوق أي انتماء آخــر ،وقلنا إنه
جيني و هــو التفسير الوحيد لتشابهنا وتمايزنا
ُّ
لتحملنا وتأقلمنا معا لمرونتنا وصالبتنا
معا
معا ولقدرتنا على الدمج واالندماج معا وعلى رفض
ً
النزوح واللجوء معا".
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الخرطوم «ثكنة» في أول أيام «العصيان» ...وسقوط قتلى

ّ
ً
شخصا حتى الموت • المهدي :التصعيد المتبادل ضارّ
• «الصحة» :متفلتون طعنوا 11
تحولت الخرطوم إلى شبه
ثكنة عسكرية ،بعد انتشار
واسع للجيش وقوات الدعم
السريع واألمن والشرطة
في الشوارع
الرئيسية ،مع ً
ً
المعارضة عصيانا مدنيا
بدء ً
مفتوحا إلى حين تسليم
المجلس العسكري الحاكم
السلطة لحكومة مدنية.

تشكيل لجنة
تحقيق عليا
بفض «اعتصام
القيادة»

بدت ،أمس ،شوارع العاصمة
السودانية الخرطوم خالية إلى
حد بعيد وأشبه بثكنة عسكرية،
مع بدء حملة العصيان المدني
يستمر حتى تسليم المجلس
ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي ال ـحــاكــم
السلطة لحكومة مدنية.
وأطـ ـل ــق «ت ـج ـ ّـم ــع الـمـهـنـيـيــن
الـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن» ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــود
ً
االحتجاجات ،العصيان اعتبارا
م ــن أم ــس« ،ع ـلــى أال يـنـتـهــي إال
ب ـق ـيــام ح ـكــومــة مــدن ـيــة ب ــإذاع ــة
إعــان بيان تسلم السلطة عبر
التلفزيون السوداني الرسمي».
وش ـهــدت ش ــوارع الـخــرطــوم،
ً
ان ـ ـعـ ــدامـ ــا شـ ـب ــه ك ــام ــل ل ـحــركــة
المواصالت ،كما أغلقت محالت
تـجــاريــة أبــوابـهــا .وأف ــاد شهود
عـ ـي ــان ،بـ ــأن مـحـتـجـيــن أغ ـل ـقــوا
ش ــوارع فــي مــدن الـخــرطــوم وأم
درمـ ـ ـ ـ ــان وبـ ـ ـح ـ ــري ب ــالـ ـح ــواج ــز
والمتاريس.
ّ
وتحولت الخرطوم إلى ثكنة
ع ـس ـكــريــة ،ب ـعــد ان ـت ـشــار واس ــع
للجيش وق ــوات الــدعــم السريع
واألم ــن والـشــرطــة فــي ال ـشــوارع
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة .وت ــراجـ ـع ــت حــركــة
وسائل النقل العام التي تعمل
بين وسط الخرطوم وأطرافها.
وخ ــارج صــالــة الـمـغــادرة في
م ـط ــار ال ـخ ــرط ــوم ،ش ــوه ــد عــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـم ـس ــاف ــري ــن ال ــذي ــن
ّ
ت ـع ــط ـل ــت ب ـه ــم الـ ـسـ ـب ــل ،بـسـبــب
م ـش ــارك ــة مــوظ ـفــي ال ـم ـط ــار في
العصيان.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
األن ـب ــاء الــرسـمـيــة «س ــون ــا» ،عن
شركة مطارات السودان القابضة
إع ــان ـه ــا س ـيــر ال ـع ـمــل ب ـصــورة
طبيعية بمطار الخرطوم الدولي
واك ـ ـت ـ ـمـ ــال ح ـ ـضـ ــور ال ـعــام ـل ـيــن
بوحدات المطار المختلفة وسير
جدول الرحالت اليومية بصورة
جيدة.
ك ـمــا أع ـل ــن ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي،
في بيان أمس األول ،استئناف

جنود سودانيون في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ ف ب)
ال ـع ـمــل ب ـطــري ـقــة طـبـيـعـيــة بعد
انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشـ ـ ـ ــار شـ ـه ــود ع ـ ـيـ ــان ،إل ــى
أن قـ ـ ـ ــوات تـ ــرتـ ــدي زي ش ــرط ــة
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب ع ـم ـلــت عـلــى
إزال ـ ــة ال ـم ـتــاريــس ال ـتــي أقــامـهــا
ال ـم ـح ـت ـج ــون ،وأط ـل ـق ــت بـشـكــل
ك ـث ـي ــف الـ ــرصـ ــاص فـ ــي الـ ـه ــواء
وقنابل الـغــاز المسيل للدموع
في حي المزاد بالخرطوم بحري.
وأعلنت «لجنة أطباء السودان
ال ـمــركــزيــة» ،فــي ب ـيــان« ،مـقـتــل 4
أش ـخ ــاص ،أحــدهــم بــالــرصــاص
واآلخرون بعد ّ
تعرضهم للضرب
ب ـ ـسـ ــواط ـ ـيـ ــر م ـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـي ــات
الجنجويدّ ،ليرتفع بــذ لــك عدد
القتلى منذ فض االعتصام أمام
القيادة العامة للجيش األسبوع
ً
الماضي إلى  117قتيال».
وأضاف البيان «يوجد كذلك
عدد من اإلصابات األخرى التي
تم إسعافها».
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـ ـقـ ـل ــت ق ـن ــاة
«ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» ع ـ ــن وك ـ ـيـ ــل وزارة

ً
الصحة السودانية ،أن « 11قتيال
سـقـطــوا بـعـمـلـيــات طـعــن وذبــح
من متفلتين في الخرطوم خالل
األيام الثالثة الماضية».

البيان الثوري
وكـ ـ ــان «ت ـج ـم ــع ال ـم ـه ـن ـي ـيــن»،
ً
أص ــدر بيانا بــالـجــدول الـثــوري
األس ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،أوض ـ ـ ـ ــح فـ ـي ــه أن
«الـ ـعـ ـصـ ـي ــان الـ ـم ــدن ــي ال ـش ــام ــل
واإلض ـ ـ ـ ـ ــراب ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ــام
هــي وسائلنا السلمية القتالع
حـقـنــا ف ــي ال ـح ـيــاة م ــن همجية
ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـم ـج ــرم ــة ال ـتــي
يستخدمها المجلس العسكري
االنقالبي اآلثــم والمحاور التي
يأتمر بأمرها».
وأش ــار «التجمع» ،وهــو أحد
الـ ـ ـق ـ ــوى ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـم ـش ـك ـلــة
لـتـحــالــف «قـ ــوى إعـ ــان الـحــريــة
وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،إل ــى أن «اإلض ـ ــراب
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــام ه ــو األسـ ــرع
واألن ـ ـ ـجـ ـ ــع إلسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـم ـج ـلــس

ال ـع ـس ـك ــري االنـ ـق ــاب ــي وإنـ ـه ــاء
اح ـت ــال الـمـيـلـيـشـيــات ل ـشــوارع
م ـ ـ ــدن وقـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ون ـق ــل
مقاليد الحكم لسلطة انتقالية
ً
م ــدن ـي ــة ،وفـ ـق ــا إلع ـ ــان ال ـحــريــة
والتغيير».
ولـفــت إل ــى أن الـعـصـيــان هو
«م ــوق ــف أخ ــاق ــي وفـ ـ ــاء ل ــدم ــاء
الشهداء وحلمهم بوطن الحرية
وال ـ ـ ـسـ ـ ــام وال ـ ـ ـعـ ـ ــدالـ ـ ــة» ،وأف ـ ـ ــاد
باستمرار العصيان من األمس
و»حتى إذاعة الحكومة المدنية
بيان تسلم السلطة من تلفزيون
السودان».

لجنة تحقيق
وأعلنت «المفوضية القومية
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ب ــال ـس ــودان»،
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة ع ـل ـي ــا لـتـقـصــي
ال ـح ـق ــائ ــق بـ ـش ــأن أح ـ ـ ــداث فــض
اع ـت ـص ــام ال ـق ـي ــدة ،واس ـت ـن ـكــرت
«االنـ ـتـ ـه ــاك ــات والـ ـخـ ـس ــائ ــر فــي
األرواح والممتلكات» ،مشددة

ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع فــي
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـي ـت ـس ـن ــى إنـ ـه ــاء
التحقيقات بشكل كامل.
وال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،ب ــدأت
لـجـنــة تـحـقـيــق شـكـلـهــا الـنــائــب
العام ،الوليد محمد ،استجواب
ع ــدد مــن ال ـش ـهــود فــي األح ــداث
التي شهدتها ساحة االعتصام
أمام القيادة العامة.

«األمة»
مــن ناحيته ،أكــد زعيم حزب
«األمـ ـ ـ ـ ـ ــة» ال ـ ـقـ ــومـ ــي اإلس ـ ــام ـ ــي،
الصادق المهدي في مقابلة مع
«سكاي نيوز عربية» ،أمــس ،أن
«التصعيد المتبادل بين قوى
المعارضة والمجلس العسكري،
سـيـضــر بــال ـبــاد ،ونـعـمــل على
ض ـب ــط اإلضـ ـ ـ ـ ــراب وال ـع ـص ـي ــان
الح ـ ـتـ ــواء ال ـت ـص ـع ـي ــد» .وت ــاب ــع:
«اإلم ــاء على أط ــراف التفاوض
س ـي ــؤدي إل ــى تـصـعـيــد م ـضــاد،
وأعتقد ان الوساطة اإلثيوبية

س ـت ـســاهــم ف ــي الـ ـح ــل» .وطــالــب
المهدي بضرورة أن تبحث جهة
دول ـي ــة م ـع ـتــرف ب ـهــا مــابـســات
العنف الــذي حــدث ،وبـنــاء على
ذلك تتخذ إجــراء ات لإلنصاف،
فــي إش ــارة إلــى فــض االعتصام
أمام مقر القيادة.

السفير البريطاني
وفــي السياق ،طالب السفير
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم
عـ ـ ــرفـ ـ ــان صـ ـ ــديـ ـ ــق« ،الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
العسكري» باإلفراج الفوري عن
 4من قيادات «الحركة الشعبية
لـ ـتـ ـح ــري ــر الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ـط ــاع
الشمال».
وك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــات اعـتـقـلــت
اسماعيل ج ــاب ،األمـيــن العام
ل ـ ـل ـ ـحـ ــركـ ــة ،وم ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـص ـم ــت
إضافة إلى مبارك أردول الناطق
الرسمي باسم الحركة ،وياسر
عرمان نائب رئيس الحركة.
(الخرطوم  -وكاالت)

مصر :البرلمان يتجه إلقرار العالوات و«جنسية االستثمار»
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

وافـقــت لجنة الـقــوى العاملة فــي مجلس
النواب المصري ،بشكل نهائي ،على مشروع
الـقــانــون الـ ٌـمـقــدم مــن الـحـكــومــة ،بتقرير حد
أدنــى للعالوة الــدوريــة للمخاطبين بقانون
الخدمة المدنية ،ومنح عــاوة خاصة لغير
المخاطبين بالقانون ذاته ،وتقرير فئة مالية
مقطوعة للعاملين بالدولة أمس.
ووفقا لمشروع القانونُ ،يمنح الموظفون
المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية
عالوة دورية بنسبة ال تقل عن  7في المئة من

األجر الوظيفي ،اعتبارا من أول يوليو المقبل،
ُ
ويمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين
بأحكامه ،عالوة خاصة بنسبة  10في المئة
من األجر األساسي ،في الموعد نفسه.
كما أقرت لجنة الدفاع في البرلمان مشروع
قــانــون مـنــح الجنسية الـمـصــريــة لألجانب
مقابل االستثمار.
كما ناقش مجلس النواب ،خالل جلسته
الـعــامــة أم ــس ،ع ــددا مــن مـشــاريــع الـقــوانـيــن
المقدمة من الحكومة ،في مقدمتها ،زيــادة
ال ـم ـعــاشــات وق ــان ــون مـكــافـحــة ال ـم ـخ ــدرات،
ومشروع قانون خاص بتعديل أحكام قانون

المحكمة الدستورية العليا .وتطرق المجلس،
خالل جلسته ،لمناقشة تقرير لجنة الشؤون
الدستورية والتشريعية ،بخصوص مشروع
قــانــون م ـقــدم مــن الـحـكــومــة بـتـعــديــل بعض
أحكام قانون هيئة النيابة اإلدارية ،وقانون
هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية
وقانون مجلس الدولة.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـ ـص ــدرت األزم ـ ـ ــة ال ـس ــودان ـي ــة
مباحثات القمة المصرية  -األريترية التي
ُع ـقــدت فــي ال ـقــاهــرة م ـســاء أم ــس األول بين
الــرئـيـسـيــن ال ـم ـصــري عـبــدالـفـتــاح السيسي
واإلريـ ـ ـ ـت ـ ـ ــري أسـ ـي ــاس ــي أفـ ـ ــورقـ ـ ــي ،ون ــاق ــش

ً
البارزاني َّ
ينصب اليوم رئيسا
لكردستان ...بحضور خصومه
تجدد الحديث عن استقالة عبدالمهدي
والمئات يفرون من حرائق الموصل
استكملت سلطات إقليم كردستان العراق ،االستعدادات ألداء
رئيس اإلقليم الجديد ،نيجيرفان البارزاني ،القسم القانوني
الـ ـي ــوم ،ف ــي أربـ ـي ــل ،ب ـح ـضــور مـمـثـلـيــن ع ــن دول الـعــالــم
وشخصيات وأطراف سياسية عراقية وكردية.
وتم تزيين الشوارع المؤدية من مطار أربيل الدولي
إلــى قــاعــة سعد عبدالله بعلمي كــردسـتــان والـعــراق.
وسيؤدي البارزاني اليمين في جلسة ستبقى مفتوحة
لليوم التالي ،سيقوم خاللها بتكليف ابن عمه مسرور
البارزاني نجل الزعيم مسعود البارزاني ،تولي منصب
ً
رئيس الــوزراء بصفته مرشحا للمنصب من الحزب
«الديمقراطي الكردستاني» ،الفائز األول باالنتخابات
التي أجريت في  30سبتمبر الماضي.
وانتخب برلمان كردستان نيجيرفان ،ابن شقيق
مـسـعــود ال ـبــارزانــي وص ـهــره فــي  28مــايــو الـمــاضــي،
ً
ً
نيجيرفان البارزاني
رئيسا لإلقليم بأصوات  68نائبا من أصل  81حضروا
الجلسة ،وسط مقاطعة كتلتي «االتحاد الوطني» حزب
الــرئـيــس الـعــراقــي الـســابــق جــال الطالباني و«الجيل
وبينما بــدأت مؤشرات حول عــودة خطر «داعــش» في محيط
الجديد».
بـعــض الـمـحــافـظــات الـعــراقـيــة تـتــزايــد ،ال سيما بمناطق شمال
ورغم ذلك ،أعلن «االتحاد الوطني» ،أمس ،أنه سيشارك بجلسة بـغــداد ،وجـنــوب وغــرب نينوى ،وجـنــوب كــركــوك ،قالت مديرية
التنصيب ،كما أفــاد المتحدث باسمه لطيف عمر ،الــذي كشف الدفاع المدني العراقية ،إن أسباب حــوادث حرائق المحاصيل
ً
ً
أيضا أن الرئيس العراقي برهم صالح الذي ينتمي الى الحزب الزراعية التي بلغت  272حريقا كانت « 74حــادث عطب أسالك
ً
سيحضر الجلسة كذلك.
ك ـهــربــائ ـيــة ،و 35ح ــادث ــا م ـت ـع ـمــدا ،و 25حـ ــادث ش ـ ــرارة ن ــار من
وأفادت تقارير بأن «االتحاد الوطني» اشترط الحصول على الحاصدة ،و 22حادثا بسبب رمي أعقاب السجائر المشتعلة،
منصب محافظ كركوك مقابل المشاركة في الجلسة.
و 32حادثا مصدرها نار خارجية ،و 84حادثا لم تحدد من قبل
على صعيد آخر ،لم يستبعد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء األدلة الجنائية».
األعــرجــي ،أمــس ،استقالة رئيس ال ــوزراء عــادل عبدالمهدي من
ولفتت المديرية في بيان الى أن «عدد المساحات المحترقة
منصبه .وأوضــح أن «الشركاء السياسيين لم يمنحوه الحرية خالل الفترة الماضية المحددة من الثامن من مايو بلغت أكثر
الكاملة للبدء بعملية البناء وتصحيح
أخطاء المراحل السابقة ،من  40ألف دونم» ،وأن «عدد المساحات التي أنقذت من النيران
ً
وذلك بسبب المحاصصة واالستحواذ» ،مشددا على أن «استقالته بلغت أكثر من  992ألف دونم زراعي».
أي عرقلة من ّ
ستكون جاهزة عند وجود ّ
أي كتلة ،لكونه ال يريد
وتتهم قوات األمن عناصر «داعش» بالوقوف وراء الحرائق ،في
ُ
أن يتحمل أخطاء اآلخرين؛ فهو ليس من المتشبثين بالمنصب» .حين يتهم مواطنون جهات متنفذة بالوقوف وراء ها.
في السياق نفسه ،أكد النائب جواد الموسوي ،أمس ،أنه ستتم
وأفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى العراقية ،أمس،
مناقشة حجب الثقة عن عبدالمهدي إذا تم التنصل من المواعيد ب ــأن أكـثــر مــن  700عــائـلــة اض ـطــرت لـلـنــزوح مــن ق ــرى فــي قضاء
المتفق عليها حول إقرار الموازنة وانتخابات المجالس البلدية .سـنـجــار غــرب الـمــوصــل ،بـعــدمــا التهمت الـنـيــران م ــزارع للقمح
وكــان الموسوي ،العضو في ائتالف «ســائــرون» ،اعتبر أمس والشعير العائدة لهم في وقــت متأخر من ليل السبت  -األحــد،
األول تأخر
عبدالمهدي بحسم المرشحين لـلــوزارات الشاغرة مما أدى الى وفاة مزارعين اثنين.
ً
ً
«خرقا دستوريا».
(بغداد  -وكاالت)

الــرئـيـســان ترسيخ الـتـعــاون االستراتيجي
بـيــن الـبـلــديــن فــي شـتــى ال ـم ـجــاالت ،وإرس ــاء
شــراكــة مـسـتــدامــة عـلــى الـمـسـتــوى الثنائي
لتطوير مشروعات التعاون بين الجانبين
في مختلف القطاعات ،وتكثيف برامج الدعم
الفني المقدمة للجانب اإلريـتــري من خالل
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وف ــي األثـ ـن ــاء ،أصـ ــدرت منظمة «غـلــوبــال
فاير باور» الدولية تصنيف قدرات الجيوش
حول العالم لعام  ،2019حيث حافظ الجيش
الـ ـمـ ـص ــري ع ـل ــى ص ـ ـ ـ ــدارة أق ـ ـ ــوى ال ـج ـي ــوش
اإلفريقية والعربية .واحتل رقم  45في ميزانية

اإلنفاق العسكري بإجمالي مبلغ  4.4مليارات
دوالر.
وأش ــار التقرير إلــى أن الجيش المصري
يـمـتـلــك  4462دب ــاب ــة ،و 1173ط ــائ ــرة قـتــال
وت ــدري ــب ون ـق ــل وم ــروح ـي ــات وهـلـيـكــوبـتــر،
وأقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم ،وهي
المنظومة الروسية الحديثة «بوك إم »2القادرة
ً
على اعتراض أهداف تطير بسرعة  830مترا
في الثانية وعلى مسافة  30كيلومترا ،وكذلك
منظومة «تــور إم »2الـقــادرة على إسقاط أي
هجوم صاروخي ،ويمتلك  319قطعة بحرية
منها  6غواصات.

جونسون :لن أدفع «فاتورة بريكست»
حذر وزير الخارجية البريطاني
السابق بوريس جونسون ،األوفر
حـظــا مــن بـيــن الـمــرشـحـيــن الـ ــ،11
ل ـتــولــي رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة خلفا
لـتـيــريــزا مـ ــاي ،م ــن أن ــه سيرفض
إذا تولى هــذا المنصب ،أن تدفع
بالده فاتورة خروجها من االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي (ب ــريـ ـكـ ـس ــت) ،وت ـب ـلــغ
قيمتها  39مليار جنيه إسترليني،
م ــا ل ــم ت ــواف ــق ال ـم ـفــوض ـيــة عـلــى
شروط أفضل لـ«بريكست».
وف ـ ـ ــي أول تـ ـص ــري ــح ل ـ ــه مـنــذ
اسـتـقــالــة م ــاي الـجـمـعــة الماضي
من رئاسة حزب المحافظين ،أكد
جونسون أيضا لصحيفة «صنداي
تايمز» أنــه سيشطب من االتفاق
الـمـطــروح حاليا الـفـقــرة المثيرة
للجدل حول الحدود االيرلندية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ـ ـ ــه «ي ـ ـن ـ ـب ـ ـغـ ــي ع ـل ــى

أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا
أن ـن ــا سـنـحـتـفــظ ب ــال ـم ــال إلـ ــى أن
نحصل على مــزيــد مــن الــوضــوح
بشأن الطريق الذي سنسلكه».
ويـنــص االت ـفــاق ،ال ــذي أبرمته
م ـ ـ ــاي م ـ ــع االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي،
ورفضه البرلمان البريطاني ،على
أن تسدد لندن االلتزامات المالية
التي تعهدت بها بموجب الموازنة
الحالية المتعددة السنوات (-2014
 ،)2020والتي تغطي أيضا الفترة
االن ـت ـق ــال ـي ــة الـ ـت ــي ي ـن ــص عـلـيـهــا
االتفاق.
وال ي ـحــدد االت ـف ــاق قـيـمــة هــذه
ال ـفــاتــورة بــل طــريـقــة احتسابها،
لكن الحكومة البريطانية قــدرت
قيمة المبلغ بنحو  45مليار يورو
( 39مليار جنيه استرليني) ،وهي
أرقام لم يؤكدها االتحاد األوروبي.

والـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،قــدمــت مــاي
اس ـت ـق ــال ـت ـه ــا م ـ ــن رئ ـ ــاس ـ ــة ح ــزب
الـمـحــافـظـيــن لـكـنـهــا سـتـبـقــى في
مهامها إلى أن يعين الحزب خلفا
لها بحلول أواخــر يوليو المقبل.
وف ــي الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،يتولى
مـنـصــب رئــاســة الـ ـ ــوزراء تلقائيا
رئيس الحزب الــذي يملك أكثرية
في البرلمان.
وأكد جونسون أنه هو الوحيد
الـ ـ ــذي يـسـتـطـيــع أن ي ـه ــزم زع ـيــم
حزب «العمال» اليساري جيريمي
كــوربـيــن ،والـشـعـبــوي المناهض
لالتحاد األوروبــي نايجل فــاراج،
الـ ـ ــذي انـ ـت ــزع ح ــزب ــه «بــري ـك ـســت»
ن ـ ــاخـ ـ ـب ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـمـ ـح ــافـ ـظـ ـي ــن
الـغــاضـبـيــن م ــن طــريـقــة معالجة
حزبهم لبريكست.
(لندن  -وكاالت)

كازاخستان تنتخب رئيسها
للمرة األولى منذ  3عقود

سلة أخبار
ً
كيم يعدم جنراال
على طريقة «»007

كشفت صحيفة «ميرور»
البريطانية وموقع «فوكس
نيوز» األميركي ،أن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ
أونغ أعدم أحد جنراالته
برميه في حوض أسماك
البيرانا المفترسة .وذكرت
«ميرور» و«فوكس نيوز»
أن الجنرال ،الذي اتهم
بالتخطيط لالنقالب على
ُ
السلطة ،ألقي في حوض
األسماك ،قبل أن يموت غرقا
أو متأثرا بجرحه .وأضافتا
أن من تولوا إعدام الضحية
قاموا بشق صدره وبتر
يديه قبل رميه في الحوض.
وأشارت «ميرور» إلى أن
الزعيم الكوري استلهم فكرة
اإلعدام من فيلم جيمس بوند
المعروف بـ «العميل ،»007
لعام The Spy Who 1977
 ،Loved Meالذي يظهر قتل
شخصيات برميها في حوض
أسماك القرش ،وأن كيم يملك
حوضا مليئا بأسماك بيرانا
المستوردة من البرازيل.

نيكاراغوا :عفو عام
عن السجناء السياسيين

ّ
أقر برلمان نيكاراغوا مشروع
قانون للعفو العام يستفيد
منه في آن واحد السجناء
السياسيون وعناصر
األجهزة األمنية والقوات شبه
العسكرية التي شاركت في
قمع االحتجاجات المناهضة
للرئيس دانيال أورتيغا.
ويستفيد من العفو العام
بموجب مشروع القانون
«كل الذين شاركوا في
األحداث التي وقعت منذ 18
أبريل  »2018عندما اندلعت
تظاهرات ضد أورتيغا
وزوجته روزاريو موريللو
التي تشغل منصب نائبة
رئيس الجمهورية.
(ماناغوا  -أ ف ب)

هونغ كونغ :تظاهرات ّ
ضد
تسليم مطلوبين للصين

تظاهر عشرات اآلالف ،أمس،
في شوارع هونغ كونغ مع
تصاعد الغضب من مشروع
قانون يسمح بتسليم
المجرمين والمتهمين
المطلوبين إلى بر الصين
الرئيسي أثار أكبر موجة
غضب شعبية في المدينة
منذ االحتجاجات المناهضة
لإلدارة الموالية لبكين قبل
سنوات .ومشى  150ألف
شخص على األقل رغم ّ
الحر
في شوارع المركز المالي
العالمي المكتظ ،في تظاهرة
صاخبة ،مطالبين الحكومة
بإلغاء مشروع قانون الترحيل.
ويسعى قادة المدينة الموالين
لبكين إلى إقرار قانون في
البرلمان يسمح بتسليم
أشخاص إلى أي جهة ال
معاهدة مسبقة معها في هذا
الصدد .ومن بين هذه الجهات
البر الرئيسي في الصين.
(هونغ كونغ  -أ ف ب)

فنزويال تغلق
قنصلياتها في كندا

ً
توقيف مئات المتظاهرين ...ورئيس «الشيوخ» األوفر حظا
شهدت كازاخستان ،أمس ،انتخابات رئاسية مبكرة
وغير مسبوقة في تاريخ هذه الجمهورية السوفياتية
السابقة في آسيا الوسطى منذ ثالثة عقود ،إذ إنها
أول اقتراع ال يشارك فيها الرئيس السابق نور سلطان
نزارباييف الــذي استقال بشكل مفاجئ في مارس
الماضي .وأوقف مئات المتظاهرين من الشرطة التي
اقتادتهم في سياراتها بأكبر مدينتين في البالد نور
سلطان وألماتي.
ودعــي نحو عشرة ماليين ناخب إلــى صناديق
االقتراع في هذه االنتخابات المبكرة وغير المسبوقة
بعد استقالة نزارباييف المفاجئة.
ومــن المرجح فــوز رئيس مجلس الشيوخ الــذي
يـتــولــى الــرئــاســة الـمــوقـتــة لـلـبــاد قــاســم جــومــارت
توكاييف.
ويتنافس ستة مرشحين آخــريــن مــع توكاييف
ً
البالغ من العمر  66عاما ،لكن ال أحد منهم معروف

بالنسبة للرأي الـعــام .وتخللت الحملة االنتخابية
تظاهرات عدة واجهتها السلطات ّ
برد عنيف ،معززة
قمع وسائل اإلعالم والمعارضين في األسابيع التي
سبقت التصويت.
ّ
ويعد مختار ألبيازوف الموجود في المنفى أبرز
مـعــارض فــي الـبــاد ،وهــو دعــا لتظاهرات أمــس في
مختلف أنحاء البالد.
في المقابل ،يمكن لرئيس مجلس الشيوخ االعتماد
على دعــم العديد من الشخصيات المعروفة وعلى
موارد الدولة المتاحة له في حملته االنتخابية.
وقال مولين أشيمباييف ،مدير حملة توكاييف:
«أعتقد أن توكاييف سيتلقى دعــم أغلبية الشعب،
ً
لكن أمال في الحصول على نتائج مماثلة لتلك التي
حصدها نور سلطان نزارباييف في الماضي ليس
باألمر المالئم».
(كازاخستان ،أ ف ب ،د ب أ)

ّقررت فنزويال غلق قنصلياتها
في مدن فانكوفر وتورونتو
ومونتريال وحصر نشاطاتها
الدبلوماسية في سفارتها في
أوتاوا ،ردا على إغالق كندا
سفارتها في كراكاس مؤقتا.
وأكدت وزارة الخارجية
الفنزويلية ،في بيان ،أن قرار
كندا «إغالق سفارتها في
كراكاس مؤقتا ليس مجرد
قضية إدارية ،بل قرار سياسي
يدل على العداء المستمر لهذه
الحكومة حيال فنزويال».
(كراكاس  -أ ف ب)

ةديرجلا

•
العدد  / 4138االثنني  10يونيو 2019م  7 /شوال 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

23

دوليات

ّ
بايدن يتصدر المرشحين الديمقراطيين لـ «رئاسية »2020
ال يزال نائب الرئيس األميركي السابق
ّ
يتصدر قائمة المتنافسين
جو بايدن،
الديمقراطيين على ترشيح الحزب
ل ــرئ ــاس ــة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،في
اسـتـطــاع ل ــرأي الناخبين بوالية
أي ـ ــوا ،ف ــي ح ـيــن يـتـنــافــس ك ــل من
بيرني ساندرز وإليزابيث وارن
وب ـي ــت بــوت ـي ـج ـيــج ع ـلــى ال ـمــركــز
الثاني.
وأظـهــر اسـتـطــاع لـلــرأي أجرته

«دي مـ ــويـ ــن ريـ ـجـ ـيـ ـسـ ـت ــر» وشـ ـبـ ـك ــة CNN
و«ميدياكوم أيوا» ،أن  24بالمئة من الناخبين
الديمقراطيين المحتملين فــي وال ي ــة أ يــوا
يفضلون بــا يــدن كخيار أول بالنسبة لهم.
وتدشن أيــوا سباق الترشيحات الرئاسية
في فبراير .2020
وي ـ ـف ـ ـضـ ــل  16بـ ــال ـ ـم ـ ـئـ ــة م ـ ـمـ ــن ش ـم ـل ـه ــم
االسـتـطــاع الـسـيـنــاتــور س ــان ــدرز ،فــي حين
حصلت السيناتور وارن على  15في المئة
وبوتيجيج المثلي رئيس بلدية ساوث بند

بوالية إنديانا على  14بالمئة .ولم يصل أي
من المرشحين اآلخرين إلى نسبة العشرة
بالمئة.
ويتنافس أكثر من  20مرشحا ديمقراطيا
عـلــى فــرصــة مـنــافـســة الــرئـيــس الـجـمـهــوري
دونالد ترامب الذي سيعلن رسميا تدشين
حملة انتخابه لفترة جديدة في  18الجاري.
ّ
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ظـ ــلـ ــت ال ـم ـع ــارض ــة
الديمقراطية في الواليات المتحدة رافضة
ل ــات ـف ــاق ال ـ ــذي ت ـ ّ
ـوص ـل ــت إل ـي ــه أم ـي ــرك ــا مــع

الـمـكـسـيــك ب ـشــأن ال ـه ـجــرة غـيــر الـقــانــونـيــة،
والذي رأت فيه استمرارية لخطاب الرئيس
ّ
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب الـ ـم ــتـ ـص ــف ب ـم ـن ــاه ـض ــة
الـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن مـ ـن ــذ ب ـ ـ ـ ــروزه عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
السياسية عام .2015
وأسفت زعيمة الديمقراطيين في مجلس
ال ـن ــواب نــانـســي بـيـلــوســي لـلـضـغــوط الـتــي
فرضت على «صديق قريب ومجاور».
وأصـ ــدرت بيلوسي بـيــانــا تـقــول فـيــه إن
ت ــرام ــب «ق ـ ـ ّـوض ال ـ ــدور ال ـق ـي ــادي األم ـيــركــي

ّ
بتهور
البارز في العالم ،من خالل التهديد
بفرض رسوم جمركية على الدولة الصديقة
وجارتنا الجنوبية» .وقالت« :نشعر بخيبة
أمل شديدة جراء توسيع اإلدارة سياستها
الفاشلة المسماة البقاء في المكسيك التي
ت ـن ـت ـهــك حـ ـق ــوق ط ــال ـب ــي ال ـل ـج ــوء بـمــوجــب
الـقــانــون األم ـيــركــي ،وفشلها فــي التصدي
ل ــأس ـب ــاب الـ ـج ــذري ــة ل ـل ـه ـجــرة م ــن أم ـيــركــا
الوسطى».
(واشنطن ـ ـ أ ف ب ،رويترز)
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رياضة

أزرق الناشئين مع السعودية والعراق في «غرب آسيا»
يخوض مواجهتين تجريبيتين  12و 17الجاري مع أندية تركية

حازم ماهر

مجموعة
المنتخب
الوطني
في منتهى
الصعوبة

الحريص

أوقـعــت قــرعــة بطولة غــرب آسيا
لكرة القدم للناشئين تحت  16سنة،
التي أجريت أمس في األردن ،الذي
يستضيف الـبـطــولــة مــن  1إل ــى 11
يوليو المقبل ،في العاصمة عمان،
المنتخب ا لــو طـنــي فــي المجموعة
الثالثة للبطولة ،مع منتخبي العراق
والسعودية ،والتي وصفها الجميع
خ ــال مــراســم الـقــرعــة بــالـنــاريــة ،إذ
ضمت المجموعة األولى منتخبات
األردن وع ـ ـمـ ــان ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،بـيـنـمــا
ضمت الثانية فلسطين والبحرين
وسورية.
ويستهل األزرق مـنــا فـســا تــه في
البطولة بمواجهة العراق  3يوليو،
ثــم يــواجــه الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي 5
منه ،علما أن المنتخبات أصحاب
ال ـم ــراك ــز ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى ستلعب
فــي مجموعة أ خ ــرى لتحديد بطل
ووصيف وثالث البطولة ،في حين
تلعب الفرق أصحاب المركز الثاني

في مجموعة واحدة لتحديد المراكز
م ــن الـ ــرابـ ــع لـ ـلـ ـس ــادس ،وأصـ ـح ــاب
المركز الثالث في مجموعة واحدة
لـ ـتـ ـح ــدي ــد الـ ـت ــرتـ ـي ــب م ـ ــن ال ـس ــاب ــع
للتاسع.

مباراتان وديتان
من ناحية أخــرى ،ينسق الجهاز
اإلداري ل ـل ـم ـن ـت ـخــب فـ ــي م ـع ـس ـكــره
ال ـ ـحـ ــالـ ــي بـ ـم ــديـ ـن ــة أزمـ ـ ـي ـ ــت ،ال ـ ــذي
يـ ــأتـ ــي فـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة األخ ـ ـي ـ ــرة مــن
االسـ ـتـ ـع ــدادات ل ـب ـطــولــة غ ــرب آسـيــا
م ــع أح ــد الـمـتـعـهــديــن لــات ـفــاق على
مباراتين وديتين حدد لهما الجهاز
الفني بقيادة المدرب إبراهيم عبيد
يومي  12و 17الجاري ،بعد االتفاق
على مباراتين أخريين مع منتخب
ع ـم ــان ال ـش ـق ـيــق ،ال ـ ــذي يـعـسـكــر فــي
تركيا حاليا أيضا ،وذلــك يومي 21
و 25الجاري.

وكان الفريق واصل تدريباته أمس
عـلــى فـتــرتـيــن صـبــاحـيــة ومـســائـيــة،
حيث يعمل الجهاز الفني على وضع
لمساته األخيرة ،لتجهيز الالعبين
للمباراة التجريبية األول ــى ،والتي
يوليها المدرب إبراهيم عبيد أهمية
خاصة ،السيما أنها تعد ترمومتر
حقيقيا السـتـيـعــاب الــاعـبـيــن لفكر
الجهاز الفني ،وتنفيذه بشكل فعلي
على البساط األـخضر.

الحريص :مجموعة صعبة
م ــن جـهـتــه ،أك ــد مــديــر المنتخب
محمد الحريص أن المجموعة التي
أوق ـعــت ال ـقــرعــة الـمـنـتـخــب الــوطـنــي
فيها فــي منتهى الـصـعــوبــة ،مبينا
أن ال ـج ـهــاز الـفـنــي يـعـتـبــر الـبـطــولــة
بمنزلة اإلعداد للتصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا ،التي تقام في
األردن خالل سبتمبر المقبل.

وأع ـ ــرب ال ـح ــري ــص ،ف ــي تـصــريــح
لـ"الجريدة" ،عن أمنيته بأن يحالف
الـ ـت ــوفـ ـي ــق ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ف ـ ــي تـحـقـيــق
المكاسب المرجوة من بطولة غرب
آس ـيــا ،وأن يـقــدم الـفــريــق المستوى
الـ ـ ـم ـ ــأم ـ ــول مـ ـ ـن ـ ــه ف ـ ـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــي
السعودية والعراق اللذين يستعدان
للبطولة منذ عام.

عبيد :صقل مواهب الالعبين
من جانبه ،اتفق المدرب إبراهيم
عبيد في الــرأي مع مدير المنتخب،
مؤكدا أنــه يسعى بقوة إلــى إكساب
الالعبين خبرة المباريات الدولية،
وصقل مواهبهم بعد غياب استمر
أكثر مــن  3سـنــوات عــن المشاركات
الخارجية ،بسبب تعليق نشاط الكرة
على المستوى الدولي.
وأفـ ــاد عـبـيــد ب ــأن ال ـج ـهــاز الفني
يفضل اللعب مع ناديين تركيين في

القادسية يجهز لصفقات «سوبر» ومعلول خيار
أول ...والجنرال أبدى موافقته
يتطلع نادي القادسية إلى
بداية مغايرة في الموسم
الحالي على صعيد الفريق
األول لكرة القدم ،وسط عمل
دؤوب في الوقت الحالي من
نائب رئيس النادي فهد طالل
الفهد من أجل االستقرار على
الجهاز الفني والمحترفين.

●

أحمد حامد

عـلــى ق ــدم وسـ ــاق ،يـسـيــر الـعـمــل بـنــادي
القادسية في الوقت الحالي من أجل تجهيز
صفقات الفريق األول لكرة القدم على صعيد
الجهاز الفني والمحترفين.
ونجح نائب رئيس ال ـنــادي ،فهد طالل
الفهد ،في توفير السيولة المالية الالزمة
الـتــي كــانــت عقبة الـقــادسـيــة فــي الـسـنــوات
الماضية لعقد صفقات مميزة ،وتوفير كل
ما يلزم لتحقيق االستقرار في الفريق األول.
ووضـ ـ ـ ــع الـ ـفـ ـه ــد أك ـث ــر
م ـ ـ ــن سـ ـيـ ـن ــاري ــو
لـ ـلـ ـمـ ـض ــي
ق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا

في خطته نحو إعادة األصفر إلى منصات
الـتـتــويــج ،حـيــث ي ـقــود فــي الــوقــت الـحــالــي
مـ ـف ــاوض ــات ج ـ ــادة م ــن أجـ ــل الـ ـتـ ـق ــارب مــع
المدرب التونسي نبيل معلول.
وحـســب م ـصــادر مطلعة فــي الـقــادسـيــة
ل ـ "الـجــريــدة" ،فــإن معلول أبــدى مــرونــة في
الـمـفــاوضــات مــع الـقــادسـيــة ،السيما فيما
يخص المقابل المادي ،حيث إن راتبه وقت
أن كــان يتولى تــدريــب األزرق يتجاوز 15
ألف دينار.
ويرتبط معلول بعالقة قوية مع رئيس
الـنــادي السابق الشيخ طــال الفهد ،حيث
سبق لألخير أن تعاقد معه لقيادة منتخب
الكويت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
 ،2018إلى جانب قيادته لــأزرق في كأس
آسيا  2015في أستراليا.
وانـ ـ ـص ـ ــاع الـ ـ ـم ـ ــدرب الـ ـت ــونـ ـس ــي لــرغ ـبــة
ا لـقــاد سـيــة فيما يخص تعيين مساعدين
محليين ،من أجل تعويض غيابه المحتمل
في بعض األوقات للعمل كمحلل في قنوات
بي إن سبورت.
وبــات ميثم وناصر الشطي وكالهما
ق ــاد الـعــربــي فــي فـتــرة ســابـقــة ،من
أبـ ـ ـ ــرز الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ل ـم ـع ــاون ــة
مـع ـلــول ف ــي ح ــال ت ــم االت ـفــاق
معه بصورة نهائية لقيادة
القادسية.

إبراهيم عبيد

عبيد

الجهراء يعتمد الهيكل اإلداري
والفني لكرة القدم
●

عبدالرحمن فوزان

البدنية والصربي رافوس مدربا لحراس المرمى.
وعلى مستوى قطاع الناشئين واالشبال تولى
خالد ثاني الجنيدي منصب نائب مدير الكرة،
وتم تعيين سالمة هادي مدربا لفريق  17واحمد
زيد مساعدا له ،ونواف رميح اداريا.
وفــي فريق  15سنة تم تسمية مطير شرقاط
مدربا للفريق ،واحمد الداحس مساعدا له ،وسعد
الخالدي اداريا للفريق ،وتم اعتماد أحمد العيدان
مدربا لحراس المرمى للفريقين.
وعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـب ــراع ــم ت ــم اع ـت ـم ــاد ن ــواف
جابر مدربا للفريق ،وبــدر دهيمان مساعدا له،
وال ـك ــروات ــي ال ـك ـس ـنــدر م ــدرب ــا ل ـح ــراس ال ـمــرمــى،
وعبدالله العصيمي إداريا للفريق.

«اليد» يعقد اجتماعه األول اليوم

دمج فريق 20

●

واتخذ الفهد قرارا يقضي بدمج فريق
 20سنة بالنادي مع الفريق األول ،ليكون
أمـ ــام ال ـج ـهــاز الـفـنــي فــرصــة لالستعانة
بخدماتهم ،السيما أن المواسم المقبلة
كانت تشهدا تعارضا في حال الرغبة في
االستعانة بهم.

ي ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة
وال ـن ـص ــف م ــن مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
االجتماع األول لمجلس إدارة
ات ـحــاد ك ــرة الـيــد الـجــديــد في
م ـقــره بـصــالــة مــركــز الشهيد
فهد األحمد بالدعية.
ويترأس االجتماع رئيس
مجلس اإلدارة الفريق متقاعد
نــاصــر بـ ــومـ ــرزوق ،بـحـضــور
نائبه شبيب الهاجري ،وأمين
السر قايد العدواني ،وأمين
الصندوق فيصل باقر ،ونائب
أمـيــن الـســر عبدالله الــذيــاب،
ونائب أمين الصندوق مشعل
الـقـبـنــدي ،واألع ـض ــاء محمد
المطيري ،ومحمد الحميدي،
ومحمد العازمي.
وي ـت ـض ـم ــن ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال
االجـتـمــاع عــدة ملفات مهمة،
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـم ـك ـت ــب
الـتـنـفـيــذي وال ـل ـجــان العاملة
ل ـ ــات ـ ـح ـ ــاد بـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ل ـج ـن ــة
الـمـســابـقــات ،ولجنة الحكام،
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة،
وم ـ ـ ـنـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــات

ووضع الفهد وجهاز

الرشيدي يبحث عن االحتراف

نبيل معلول

نسعى بقوة إلى
إكساب الالعبين
خبرة المباريات
الدولية

العمل معه خطة بديلة في حــال تعثرت
مفاوضات المدرب معلول ،حيث نجح في
الحصول على موافقة شفوية من المدرب
محمد إبراهيم لتولي مهمة األصفر في
الموسم الجديد.
وع ـل ــى م ـس ـتــوى ال ـت ـعــاقــد م ــع العـبـيــن
م ـح ـتــرف ـيــن ،ب ــات ــت ع ـ ــودة العـ ــب ال ـفــريــق
الغاني رشيد سوماليا مؤكدة لألصفر
فــي الـمــوســم الـجــديــد ،وه ــو مــا استدعى
ص ــرف الـنـظــر عــن تـجــديــد عـقــد محترف
الفريق السابق النيجيري ايبابوي بكر،
كما تم رصد أكثر من محترف مميز ،على
أن يكون قــرار الجهاز الفني الجديد هو
الفيصل في تحديد هويتهم ،حيث نفت
مصادر ما يتم تداوله من أسماء مرشحة
لالنضمام إلى األصفر في الوقت الحالي.

سيناريو بديل

محمد إبراهيم

المباراتين األولى والثانية ،موضحا
أن الـجـهــاز وضــع قــرب الـمـســافــة أو
لـعــب الـمـبــاراتـيــن بمعسكر األزرق
ش ــرط ــا أس ــاس ـي ــا إلقــام ـت ـه ـمــا ،من
أجــل تـفــادي اإلره ــاق واإلج ـهــاد،
خصوصا أن هناك أكثر من ناد
رغ ــب فــي مــواجـهــة المنتخب،
لـ ـك ــن تـ ـ ــم االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار لـ ـه ــم ألن
الـمـســافــة تـسـتـغــرق  3س ــاع ــات من
المعسكر لمقر الناديين.

كشف مصدر مقرب من العب كرة القدم بنادي القادسية عيد
الرشيدي عن رغبته في االحتراف الخارجي ،السيما أن إدارة األصفر
التــزال تتجاهل مطالباته فيما يخص حصوله على مستحقات
متأخرة لدى النادي.
وينتظر الــرشـيــدي ،ال ــذي يــوجــد فــي صـفــوف منتخب الكويت
الذي يتأهب للمشاركة في بطولة غرب آسيا ،أن يقدم ما يشفع له
في البطولة للحصول على عروض مميزة بعد انقضاء البطولة.

اعتمد مجلس إدارة نــادي الـجـهــراء استمرار
عضو مجلس اإلدارة عواد الطريفي مديرا عاما
لجهاز كــرة ال ـقــدم ،وال ــذي ب ــدوره شكل األجـهــزة
اإلدارية والفنية لجميع المراحل.
واستمر عيد ه ــادي نائبا لمدير الـكــرة فيما
يتعلق بالفريق االول ،ا لــى جانب مدير الفريق
محمد مجبل واالداري خلف الشمري ،واستمر
اي ـض ــا ص ــال ــح ال ـج ـن ـف ــاوي ف ــي مـنـصـبــه منسقا
إعالميا.
وبـعــد تــولــي الــوطـنــي محمد الـمـشـعــان مهمة
ت ــدري ــب ال ـفــريــق ت ــم اع ـت ـمــاد ال ـب ــرازي ـل ــي جــونـيــر
مساعدا له ،واإلسباني اليخاندروا مدربا للياقة

محمد عبدالعزيز

ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـمـنـتـخـبــات في
الفترة المقبلة.
يذكر أن الجمعية العمومية
لــاتـحــاد ،الـتــي عـقــدت فــي 30
مــايــو الـمــاضــي ،بـحـضــور 15
ع ـض ــوا ،وغ ـي ــاب مـمـثــل ن ــادي
ال ـ ـقـ ــريـ ــن ،انـ ـتـ ـخـ ـب ــت م ـج ـلــس
اإلدارة ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــد ل ــا تـ ـح ــاد
ال ـم ـك ــون م ــن  9أعـ ـض ــاء بـعــد
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،ت ـحــت
إشـ ـ ـ ـ ــراف ل ـج ـن ــة م ـش ـك ـل ــة مــن
االتحاد الدولي لكرة اليد.
ً
وط ـب ـقــا لـلـنـظــام األســاســي
سيتم استكمال باقي أعضاء
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة لـ ـل ــو ص ــول
إل ـ ــى ع ـ ــدد  11عـ ـض ــوا ،وذل ــك
بــانـتـخــاب عـضــويــن مكملين
ل ـل ـم ـج ـلــس ف ــي أول اج ـت ـمــاع
للجمعية العمومية لالتحاد،
على أن يكونا من األندية غير
الـمـمـثـلــة ف ــي مـجـلــس اإلدارة
الحالي.

ً
الشريدة مديرا
لفريق «يد» العناني
قـ ــرر مـجـلــس إدارة ن ــادي
ال ـن ـصــر إس ـن ــاد مـهـمــة مــديــر
لعبة كــرة الـيــد بــالـنــادي إلى
رئـيــس مجلس اإلدارة خالد
الشريدة خالل الفترة المقبلة.
يــأتــي ذل ــك فــي إط ــار خطة
ال ـن ـه ــوض بــال ـل ـع ـبــة ،وال ـت ــي
تنتهجها إدارة ا ل ـن ــادي في
ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ،ع ـل ــى أم ــل
التأهل للدوري الممتاز خالل
منافسات الموسم الجديد.
وك ــان ــت إدارة ال ـع ـن ــاب ــي،
أسـنــدت مهمة المدير الفني
للعبة للمدرب مناور دهش،
وتـعــاقــد ال ـنــادي مــع الـمــدرب
الـ ـج ــزائ ــري ل ـخ ـضــر ع ــروش
ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ،على
أن يتولى ال ـمــدرب المصري
أيمن االلفي تدريب فريق 19
سنة ،كما جددت إدارة اللعبة
الثقة بـمــدرب فريق األشبال
تحت  15سنة نايف الرندي،
والـ ـم ــدرب مـصـطـفــى األح ــول
لفريق البراعم تحت  13سنة،
وال ـم ـص ــري ح ـم ــادة مـعــوض
لتدريب مدرسة اللعبة.

٢٥
ألمانيا تسقط بيالروسيا بثنائية في تصفيات يورو 2020
ةديرجلا

•
العدد  / 4138االثنني  10يونيو 2019م  7 /شوال 1440هـ

sports@aljarida●com

عادت ألمانيا بفوز روتيني من
بيالروسيا بهدفين نظيفين،
محققة انتصارها الثاني في
تصفيات أوروبا المؤهلة
لنهائيات الكأس القارية عام
.2020

حقق المنتخب األلماني االنتصار الثاني
له في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
األم ــم األوروب ـيــة لـكــرة الـقــدم (ي ــورو )2020
وتغلب على مضيفه منتخب بيالروسيا
 - 2ص ـفــر ،أم ــس األول ،ض ـمــن مـنــافـســات
المجموعة الثالثة التي شهدت كذلك فوز
ايرلندا الشمالية على استونيا .1 -2
وحقق المنتخب األلماني الفوز الثاني
في ثاني مباراة له في المجموعة ،ليرفع
رصيده إلــى ست نقاط في المركز الثاني
بفارق ثالث نقاط خلف المنتخب األيرلندي
الشمالي ،في حين ظل منتخب بيالروسيا
م ــن دون رص ـيــد م ــن ال ـن ـقــاط بـعــدمــا ُمـنــي
بالهزيمة الثالثة.
وح ـق ــق الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي ال ـف ــوز في
الـمـبــاراة فــي غـيــاب مــديــره الفني يواخيم
لوف ،الذي لم يسافر إلى بيالروسيا بناء
على نصيحة من طبيبه.
وفجر المدرب المساعد ماركوس سورج،
ال ــذي أن ــاب عــن ل ــوف فــي ق ـيــادة المنتخب
األلـمــانــي فــي مـبــاراة الـيــوم ،مفاجأة قبيل
المباراة عندما أعلن إشــراك جوناثان تاه
العب باير ليفركوزن في الدفاع ،ولوكاس
كلوسترمان العب اليبزيغ في خط الوسط.
لكن المنتخب األلماني أدى بشكل جيد
وأظهر تماسكا في غياب مديره الفني لوف،
الذي يتولى تدريب الفريق منذ  13عاما.
وافتتح لـيــروي ساني العــب مانشستر
سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي ،الـتـسـجـيــل للمنتخب
األلماني في الدقيقة  13حيث تلقى تمريرة
بينية مــن جــوشــوا كيميش وس ــدد الـكــرة
بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

ً
رويس نجم المنتخب األلماني يحرز هدفا في مرمى بيالروسيا

وأثنى ســورج على ســان ،قائال" :لعبها
بشكل رائع ،لقد توغل ليروي ثم سدد بشكل
جيد بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة".
وأتيحت أمــام منتخب بيالرويا فرصة
جيدة في الدقيقة  30لكن حــارس المرمى
مانويل نوير تصدى لكرة نيكيتا ناوموف.
و كــاد كيميش أن يعزز تقدم المنتخب
األلماني قبل نهاية الشوط األول ،لكنه سدد
كرة مرت فوق العارضة.
كذلك أتيحت أمام ساني فرصة تهديفية
فــي الدقيقة  48لكنه تباطأ فــي التسديد،
وج ــاء الـهــدف الـثــانــي للمنتخب األلماني
عـبــر مــاركــو روي ــس فــي الــدقـيـقــة  62حيث
تلقى تـمــريــرة رائ ـعــة مــن مــاتـيــاس جينتر
وأس ـك ــن ال ـك ــرة ف ــي ال ـش ـب ــاك ،مـعـلـنــا تـقــدم
ألمانيا  - 2صفر.
وعاند الحظ ليروى في الدقيقة  83حيث
ســدد كــرة اصطدمت بالقائم ،فــي حين لم
يقدم منتخب بيالروسيا الضغط الهجومي
الكافي لهز الشباك وأفلت من هزيمة أكبر،
حيث اكتفى المنتخب األلماني بالفوز - 2
صفر وحصد النقاط الثالث.

فوز أيرلندا الشمالية
وواصـ ـ ـ ــل م ـن ـت ـخــب أي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة
انـطــاقـتــه الـقــويــة فــي الـتـصـفـيــات وتغلب
عـلــى مضيفه منتخب ا سـتــو نـيــا  1 -2في
وقت سابق أمس.
وح ـ ـقـ ــق م ـن ـت ـخ ــب أيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة
االنتصار الثالث على التوالي ليتربع في
صـ ـ ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة بــرص ـيــد ت ـســع نـقــاط

بينما ظل منتخب استونيا بــدون رصيد
مــن النقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية
في ثاني مباراة له.

تركيا تفاجئ فرنسا وتنفرد بالصدارة
ف ــاج ــأ ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـتــركــي
لـكــرة الـقــدم نظيره الفرنسي
بطل الـعــالــم وهــزمــه بهدفين
ن ـظ ـي ـف ـي ــن ضـ ـم ــن ت ـص ـف ـيــات

كـ ــأس اوروب ـ ـ ــا  2020الـسـبــت
في قونيا.
وان ـ ـفـ ــرد ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ــرك ــي
ب ــال ـت ــال ــي ب ـتــرت ـيــب ال ـم ـج ـمــوعــة

الثامنة برصيد  9نقاط متقدما
بفارق  3نقاط على فرنسا.
وحـ ـس ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـت ــرك ــي
ن ـت ـي ـجــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فـ ــي ال ـش ــوط

فرحة العبي المنتخب التركي بعد الفوز على فرنسا

ميرتنز :هازارد أحد أفضل
العبي العالم
كـ ـ ــال درايـ ـ ـ ـ ــس مـ ـي ــرتـ ـن ــز ،نـجــم
منتخب بلجيكا ،والذي قاده للفوز
ع ـلــى ك ــازاخ ـس ـت ــان ( )0-3بـهــدف
وت ـمــريــرت ـيــن حــاسـمـتـيــن ،ضمن
التصفيات المؤهلة لبطولة األمم
األوروب ـيــة (ي ــورو  ،)2020المديح
لزميله في المنتخب الوطني إيدين
ه ــازارد ،المنتقل حديثا لصفوف
ريال مدريد اإلسباني.
وق ــال ميرتنز ،فــي تصريحات
عقب اللقاء الــذي احتضنه ملعب
الملك بـ ــودوان ،فــي ثــالــث جــوالت
المجموعة التاسعة" ،أن ــا سعيد
من أجله .إنها خطوة مهمة لألمام
في مسيرته .لقد بات في مصاف
أفضل العبي العالم حاليا .عليه
اآلن أن يستغل فرصه لكي يصبح
األفضل في العالم".
وأك ــد أن منتخب "الشياطين
الـحـمــر" أظـهــر تـفــوقــا كــامــا على
ضـيـفــه الـ ـك ــازاخ ــي "م ـن ــذ أول 20
دق ـي ـق ــة" ،ح ـيــث ت ـقــدمــوا بهدفين

درايس ميرتنز

نظيفين ،مضيفا أن "المباراة كانت
ممتعة ألنك تلعب إلى جانب زمالء
يفهمونك جيدا داخل الملعب".
وأردف" :كان علينا فقط الفوز،
وتحقيق نتيجة طيبة ،وه ــذا ما
كنا ننتظره".
(إفي)

رياضة

األول بـعــد ان افـتـتــح ل ــه كــاعــان
إيهان التسجيل من كــرة رأسية
( )30وجنكيز أون ــدر ( )40بكرة
عكسية خدعت الحارس الفرنسي
هوغو لوريس .وتابع المنتخب
التركي نتائجه الالفتة بإشراف
مدربه الجديد شونيل غونيش
اذ حـقــق ف ــوزه الـخــامــس تــوالـيــا
بإشرافه منذ ان تسلم منصبه في
فبراير الماضي ،علما بأنه سبق
ل ــه ان قـ ــاده ال ــى ال ـمــركــز الـثــالــث
فــي مــونــديــال كــوريــا الجنوبية
وال ـيــابــان ع ــام  2002فــي أفـضــل
انجاز في نهائيات كأس العالم.
و خ ــاض المنتخب الفرنسي
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـت ـش ـك ـي ـلــة هـجــومـيــة
ق ــوامـ ـه ــا ث ــاث ــي خـ ــط ال ـم ـقــدمــة
كيليان مبابي وأنطوان غريزمان
وأوليفيه جـيــرو ،لكنه لــم يهدد
مرمى تركيا إال في ما ندر.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ق ــدم المنتخب
الـتــركــي أداء الف ـتــا وك ــاد يخرج
بغلة أوفر لوال تألق لوريس في
التصدي ألكثر من كرة خطرة.

سرقة منزل
ألفارو موراتا
اق ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــم مـ ـ ـلـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــان م ـ ـنـ ــزل
اإلسباني ألـفــارو مــوراتــا العب
أتلتيكو مــدريــد وقــامــا بسرقة
أغـ ـ ـ ـ ـ ــراض ثـ ـمـ ـيـ ـن ــة مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
ساعات.
وبحسب مــا ذكــرتــه صحيفة
( )ABCأم ــس وأك ــدت ــه الـشــرطــة
ل ـ ـ ــ(إفـ ـ ــي) ،ف ـ ــإن واق ـ ـعـ ــة ال ـس ــرق ــة
حدثت الجمعة حوالي الساعة
 23.10في الشاليه الذي يمتلكه
مــوراتــا فــي منطقة ال مــورالـيــزا
ب ـب ـل ــدة أل ـك ــوب ـي ـن ــداس ال ـتــاب ـعــة
إلقليم مدريد.
ودخل الملثمان المنزل بعد
قليل من نهاية مباراة إسبانيا
وج ـ ـ ــزر ف ـ ـ ــارو فـ ــي ال ـت ـص ـف ـيــات
المؤهلة لكأس األمم األوروبية
 2020التي شــارك فيها موراتا
وانتهت بفوز "الماتادور" .4-1
وتحقق الشرطة في الحادث
الـ ـ ــذي وقـ ــع ب ـي ـن ـمــا كـ ــان يــوجــد
بــال ـم ـنــزل اب ـن ــا م ــورات ــا ال ـت ــوأم
وخادمة.
(إفي)

وافتتح كونستانتين فاسيليفا التسجيل
الستونيا في الدقيقة  25ثم حسم منتخب
أي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة الـ ـمـ ـب ــاراة لمصلحته

بهدفين سجلهما كونور واشنطون وجوش
ماجينيس في الدقيقتين  77و.80
(د ب أ)

اتحاد ألعاب القوى يبقي على إيقاف روسيا
أب ـقــى االت ـح ــاد ال ــدول ــي ألل ـع ــاب ال ـق ــوى خــال
اجـتـمــاع مجلسه أم ــس األول فــي مــونــاكــو على
إ ي ـقــاف رو س ـيــا المستبعدة مــن منافساته منذ
نوفمبر  2015بعد فضيحة المنشطات والفساد
المنظمة ،وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف.
وه ــي ال ـمــرة الـ ـ  11الـتــي يخيب فيها مجلس
االت ـحــاد الــدولــي آم ــال ال ــروس الــذيــن يـعــود آخر
ظهور لهم في المحافل الدولية أللعاب القوى الى
بطولة العالم  2015في بكين.
واالتحاد الدولي أللعاب القوى هو المنظمة
الرياضية العالمية الوحيدة التي لم ترفع عقوبة
اإلي ـق ــاف ،علما ب ــأن الـلـجـنــة األولـمـبـيــة الــدولـيــة
أعــادت ـهــم ال ــى كـنـفـهــا ،وكــذلــك الــوكــالــة العالمية
لمكافحة المنشطات.
والح ــظ تقرير لجنة العمل الـتـقــدم الحاصل
من جانب الروس في مجال مكافحة المنشطات
ووصـ ـ ــف ذل ـ ــك ب ـ ـ "تـ ـ ـط ـ ــورات إيـ ـج ــابـ ـي ــة" ،حـســب
المصدر القريب من الملف كدفع تكاليف معالجة
الفضيحة ( 2.8مليون يورو) والدخول الى بيانات
مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.
لكن لجنة العمل أصيبت بصدمة جراء ما تم
كشفه أخيرا من أن مدربين ال يزالون مستمرين
فــي ممارسة عملهم بعد أن تــم إيقافهم بسبب
المنشطات أو قضية ليسنكو.
وكــانــت صحيفة صـنــداي تايمز البريطانية

 ...وكورتوا ينصحه بتعلم اللغة اإلسبانية
أبــدى تيبو كــورتــوا ،حــارس مرمى منتخب بلجيكا وريــال
مدريد اإلسباني ،أمس األول ،سعادته بانتقال زميله
في المنتخب إيدين ه ــازارد إلــى صفوف الفريق
الملكي ،فــي الــوقــت الــذي نصحه بتعلم اللغة
اإلسبانية من أجل التأقلم سريعا على األجواء
داخل الفريق.
وقال كورتوا ،في تصريحات عقب انتصار
بلجيكا بـثــا ثـيــة نظيفة عـلــى كــازاخـسـتــان،
ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
(يورو  ،)2020إن انتقال هازارد للميرينغي سيكون
مرضيا للجماهير ألن "اإلسبان منفتحون" ،ولكنه
شــدد على أنــه إذا "تعلم بعض اإلسبانية فسيكون
أفضل".
وأكد أن العديد من العبي الفريق أمثال كريم بنزيمة
ورافائيل فــاران ولوكا زيــدان ،والـمــدرب زيــن الدين زيــدان،
يتحدثون جميعا الفرنسية ،اللغة األم ل ـهــازارد ،وهــو ما
سيجعل مهمته سهلة فــي ال ـتــواصــل ،و"سـيــدخــل سريعا
داخل المجموعة".
وأردف" :م ــن ال ــرائ ــع أن ـنــا سنلعب فــي فــريــق واحـ ــد ،هو
صديقي .عالقتي به وبعائلته رائعة للغاية .سيكون إضافة
قوية للفريق ،وفي اعتقادي سيصنع الفارق ،وأتمنى الفوز
(إفي)
بألقاب عديدة في الموسم المقبل".

كورتوا

كشفت فــي الثاني مــن يونيو أن مسؤولين في
االتحاد الروسي أللعاب القوى ساعدوا في الدفاع
عن صاحب فضية بطولة العالم في الوثب العالي
دانيل ليسنكو ،الموقوف منذ أغسطس ،2018
ألنــه لم ّ
يلب طلبات الخضوع لفحوض الكشف
عن المنشطات.
وأوضحت الصحيفة أن هؤالء زوروا وثائق من
إجل إثبات أنه مريض جدا وال يقوى على إجراء
الفحوص ،وذهبوا الى حد ابتداع عيادة طبية
وهمية في موسكو قامت بعالجه.
وإي ـقــاف روس ـيــا سيمتد أقـلــه حـتــى اجتماع
مجلس االتحاد المقبل على هامش بطولة العالم
في الدوحة ( 27سبتمبر الى  6أكتوبر) ،مما يجعل
مشاركة وفــد روســي مستبعدة فــي المنافسات
حتى في حال رفع اإليقاف في ذلك التاريخ ،لكن
في المقابل سيشارك الرياضيون النظيفون تحت
علم حيادي.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

9:45

التشيك  -الجبل األسود

beINSPORTS HD3

9:45

بلغاريا  -كوسوفو

beINSPORTS HD5

9:45

ايرلندا  -جبل طارق

beINSPORTS HD2

9:45

الدنمارك  -جورجيا

beINSPORTS HD6

9:45

مقدونيا  -النمسا

beINSPORTS HD12

9:45

التفيا  -سلوفاكيا

9:45

جزر فارو  -النرويج

beINSPORTS HD13

9:45

اسبانيا  -السويد

beINSPORTS HD1

9:45

مالطا  -رومانيا

beINSPORTS HD10

9:45

صربيا  -ليتوانيا

beINSPORTS HD4

9:45

أوكرانيا  -لوكسمبورغ

beINSPORTS HD7

اآلزوري يقسو على اليونان بثالثية نظيفة
فاز المنتخب اإليطالي على
مضيفه اليوناني -3صفر،
خالل المباراة التي جمعتهما
أمس األول ،في الجولة الثالثة
من منافسات المجموعة
العاشرة بالتصفيات المؤهلة
لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم
(يورو .)2020

حقق منتخب إيطاليا لكرة القدم أمس األول فوزا ثالثا
عـلــى ال ـتــوالــي ،عـلــى حـســاب مضيفه الـيــونــانــي -3صـفــر،
ضمن منافسات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات
كأس أوروبا .2020
وسجل نيكولو باريال ( )23ولورنتسو إينسينيي ()30
وليوناردو بونوتشي ( )33األهداف.
على الملعب األولـمـبــي فــي أثينا ،سيطر اإليطاليون
على المجريات بنسبة كبيرة دون تهديد مباشر لمرمى
الـحــارس فاسيليوس بــاركــاس ،وجــاء الـهــدف األول بعد
انـتـصــاف الـشــوط األول ،إثــر اخ ـتــراق مــن الجهة اليمنى
ألنــدريــا بيلوتي ال ــذي أع ــاد كــرة خلفية فتابعها دونما
إبطاء نيكولو باريال المندفع من الخلف بيمناه في قلب
المرمى (.)23
وأض ــاف لورنتسو إينسينيي الـهــدف الثاني بعد أن
استثمر تمريرة متقنة من فيديريكو كييزا ( ،)30وعزز
ليوناردو بونوتشي بالهدف الثالث من متابعة رأسية
لكرة رفعها إيمرسون من الجهة اليسرى استقرت على
يسار الحارس باركاس (.)33
وفي الشوط الثاني ،سنحت إليطاليا أكثر من فرصة
لــزيــادة الـغـلــة ،ابــرزهــا لكييزا مــن كــرة خلفية أرسـلـهــا له
بيلوتي فتابعها متسرعا من مسافة قريبة لتذهب عاليا
نحو المدرجات (.)81

وضمن المجموعة ذاتها ،فاز المنتخب الفنلندي لكرة
الـقــدم على ضيفه منتخب البونسة والـهــرســك -2صـفــر،
وس ـج ــل ه ــدف ــي ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـف ـن ـل ـنــدي ت ـي ـمــو ب ــوك ــي فــي
الدقيقتين  56و.68
ورفع المنتخب الفنلندي رصيده إلى  6نقاط في المركز
الثاني ،بينما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك
عند  4نقاط في المركز الرابع.
وفي المباراة الثالثة ،فاز منتخب أرمينيا على ضيفه
ليشتنشتاين -3صفر ،وسجل أهداف المنتخب األرميني
ج ـي ـفــورج ج ــازاري ــان وأل ـك ـس ـنــدر كــاراب ـي ـت ـيــان ويـتـجــران
بارسيجيان في الدقائق الثانية و 18واألخيرة من المباراة
على الترتيب.
وبهذا الفوز حصد المنتخب األرميني أول ثالث نقاط
له في التصفيات ،و ظــل منتخب ليشتنشتاين بال نقاط
في قاع الترتيب.

بلجيكا تهزم كازاخستان
وك ــان ــت بـلـجـيـكــا م ــن بـيــن الـمـنـتـخـبــات ال ـتــي حـقـقــت 3
انتصارات متتالية بعد فوزها على ضيفتها كازاخستان
بثالثية نظيفة ،تعاقب على تسجيلها درايس مرتنز ()11
وتيموثي كاستاني ( )14وروميلو لوكاكو (.)50

جانب من مباراة إيطاليا واليونان
وعــززت بلجيكا صدارتها للمجموعة التاسعة بفارق
 3نقاط أمام روسيا التي اكتسحت ضيفتها سان مارينو
بتسعة أهداف نظيفة خمسة منها ألرتيم دزيوبا.
وأعطت النتيجة الكبيرة أفضلية فارق األهداف لروسيا

على أسكتلندا الـتــي حققت فــوزهــا الـثــانــي أيـضــا بعدما
تغلبت بصعوبة كبيرة على ضيفتها قبرص بهدفين لالعب
وسط ليفربول اإلنكليزي أندرو روبرتسون ( )61وأوليفر
بوركي ( )89مقابل هدف ليوانيس كوسولوس (.)87

26
رياضة
تورونتو على مشارف إنجاز تاريخي
ةديرجلا

•
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سيكون تورونتو رابتورز على
موعد لحسم لقب دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين
للمرة األولى في تاريخه ،عندما
يواجه غولدن ستايت ووريرز،
فجر غد.

يـخــوض تــورونـتــو راب ـتــورز
على ملعبه (صباح غد) المباراة
األه ـ ـ ــم فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،الـ ـت ــي قــد
تمنحه لقبه األول في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين ،في
مواجهة غولدن ستايت ووريرز
بطل الموسمين الماضيين.
وت ــرج ــح م ـك ــات ــب م ــراه ـن ــات
فــي الس فـيـغــاس ،إضــافــة إلــى
مــوا قــع إلكترونية متخصصة
في إحصاءات الدوري األميركي،
ونجوم سابقون في اللعبة ،بأن
يتمكن تورنتو من حسم اللقب
فــي الـمـبــاراة الخامسة ،بعدما
تقدم على منافسه  ،3-1السيما
بعد فوزه في المباراتين الثالثة
والــراب ـعــة عـلــى مـلـعــب "أوراكـ ــل
أريـنــا" التابع لغولدن ستايت
 109-123ال ـث ــاث ــاء ،و92-105
الجمعة.
وبحسب الموقع المختص
ب ــاإلح ـص ــائ ـي ــات "فــاي ـف ـث ـيــرتــي
ايـ ــت" ،يـحـظــى غ ــول ــدن ستايت
ب ـن ـس ـب ــة  11ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ف ـقــط
بــإم ـكــان ـيــة ق ـلــب ال ـن ـت ـي ـجــة إلــى
مـصـلـحـتــه ،والـتـتــويــج باللقب
الـ ـث ــال ــث ت ــوالـ ـي ــا فـ ــي ال ـن ـهــائــي
ال ـخ ــام ــس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ال ــذي
يخوضه.
ويواجه الفريق مهمة صعبة،
ف ـهــو ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ن ـجــح في
قلب تخلفه  1-3كــان كليفالند
كـ ــا فـ ــا ل ـ ـي ـ ـيـ ــرز عـ ـ ـ ــام  2016فــي
مواجهة ووريــرز بــالــذات ،لكنه
لم يخسر مباراتين تواليا على
ملعبه .بـيــد أن كتيبة ستيفن
ك ـ ـ ــوري الـ ـت ــي ت ــوج ــت بــال ـل ـقــب

ثالث مرات في األعــوام األربعة
الماضية وبلغت النهائي للعام
الـخــامــس تــوالـيــا ،لــن تستسلم
بسهولة.
فـ ــي ال ـم ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،يـ ــدرك
تورونتو الذي يخوض النهائي
للمرة األولى منذ تأسيسه في
عام  ،1995أن غولدن ستايت لن
يفرط بسهولة في اللقب.
وق ــال صــانــع أل ـعــاب الـفــريــق
كايل الوري "إنهم حاملو اللقب
ول ـ ــن ي ـس ـم ـح ــوا ل ـن ــا بـ ــإحـ ــرازه
بـ ـسـ ـه ــول ــة .س ـي ـق ــات ـل ــون حـتــى
الـ ـنـ ـه ــاي ــة .لـ ــم نـ ـح ــرز أي ش ــيء
حتى اآلن".
ويـتــوقــع أن يحتشد أنصار
تورونتو رابتورز في مدرجات
ق ــاع ــة "س ـك ــوش ـي ــا ب ـن ــك أريـ ـن ــا"
ومـ ـتـ ـن ــزه "ج ـ ــوراسـ ـ ـي ـ ــك بـ ـ ــارك"
ال ـم ـج ــاور ل ـهــا ل ـ ـمـ ــؤازرة فــريــق
بــات قــاب قوسين أو أدن ــى من
تحقيق إن ـجــاز يتمثل بــإحــراز
اللقب للمرة األولى في تاريخه.

المتألق كواهي لينارد
ويتألق في صفوف تورونتو
ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ن ـج ـم ــه ك ــواه ــي
ل ـي ـن ــارد ،ال ـ ــذي ت ـخ ـطــى حــاجــز
الـثــاثـيــن نقطة فــي  14مـبــاراة
تــوالـيــا فــي األدوار اإلقصائية
"بالي أوف" لينضم الى عمالقة
اللعبة أم ـثــال مــايـكــل غ ــوردان،
حكيم أوالجوان ،ألن آيفرسون،
كوبي براينت وليبرون جيمس.
وسبق للينارد الذي يخوض
موسمه األول مع تورونتو ،أن

العبو تورونتو رابتورز خالل مباراة سابقة
توج بطال للدوري في صفوف
فــريـقــه الـســابــق س ــان أنتونيو
سبيرز عام .2014
لـ ـك ــن تـ ــورون ـ ـتـ ــو ال ي ـع ـت ـمــد
فقط على لينارد .ففي المباراة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،تـ ــألـ ــق الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي
ب ــاس ـك ــال س ـي ــاك ــام وس ـج ــل 32
نقطة ،بينما حسم دانــي غرين
نتيجة المباراة الثالثة بفضل
ثالثياته ،في حين كانت النقاط

ال ــ 20التي سجلها الكونغولي
اإلسـ ـب ــان ــي س ـي ــرج إي ـب ــاك ــا فــي
الربع الثالث حاسمة في نتيجة
المباراة الرابعة.
وأقـ ــر الع ــب غ ــول ــدن سـتــايــت
كــاي طــومـســون ،ال ــذي أبعدته
اإلصــابــة عــن ال ـم ـبــاراة الثالثة،
بقوة تورونتو بقوله ،إنه "فريق
رائــع فعال ،حيث كــل يعرف كل
ال عــب المهمة الموكلة اليه مع

لقب أول كبير لألسترالية بارتي

األسترالية بارتي

sports@aljarida●com

أحــرزت األسترالية آشلي بــارتــي ،المصنفة ثامنة ،لقبها
األول الكبير ،وستصعد إ لــى المركز الثاني فــي التصنيف
العالمي الجديد بفوزها السبت في نهائي "روالن غاروس"
الفرنسية ،ثانية بطوالت الغراند سالم األربــع الكبرى ،على
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ  38عالميا بمجموعتين
 6-1و.6-3
وخاضت كل من بارتي ( 23عاما) وفوندروسوفا ( 19عاما)
النهائي األول في البطوالت الكبرى ،ولم تتأهل أي منهما
للمربع األخير قبل عام  2019في "روالن غاروس".
وقبل هذه البطولة ،كانت أفضل نتيجة لبارتي
ف ــي الـ ـغ ــران ــد س ـ ــام ب ـلــوغ ـهــا رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
فـ ــي بـ ـط ــول ــة اسـ ـت ــرالـ ـي ــا ال ـم ـف ـت ــوح ــة فــي
يـنــايــر ال ـمــاضــي ،فــي حـيــن لــم تستطع
فــونــدروســوفــا تخطي ثمن النهائي
ال ــذي بلغته فــي فالشينغ مـيــدوز
األميركية العام الماضي.
وأح ــرزت بــارتــي ،العبة
الكريكيت سابقا والعائدة
عام  2017الى مالعب الكرة
الصفراء بعد انقطاع دام
عامين ،اللقب الثاني هذا
ال ـعــام بـعــد تـتــويـجـهــا في

دورة ميامي األميركية ،والخامس في مسيرتها ،في ساعة
و 10دقائق.
وباتت بارتي أول أسترالية تتوج باللقب في بطولة فرنسا منذ
 64عاما حين نجحت مارغريت كورت صاحبة الرقم القياسي
في عدد األلقاب الكبيرة ( 24لقبا) في إحراز لقبها الخامس على
الرمال الباريسية عام .1973
كــذلــك أصبحت بــارتــي أول استرالية تـحــرز لقبا كبيرا بعد
ستوسور ،التي فشلت في نهائي "روالن غاروس" عام  2010قبل
أن تنجح في بطولة الواليات المتحدة المفتوحة على مالعب
فالشينغ ميدوز في العام التالي (.)2011
واسـتـفــادت بــارتــي مــن بــدايــة خجولة لمنافستها فحسمت
المجموعة األولى بسهولة في  30دقيقة ،بعد أن كسرت ارسال
التشيكية ثــاث مــرات ،لكنها خسرت إرسالها مــرة واحــدة في
الشوط الخامس.
وش ـ ـهـ ــدت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ـق ــاوم ــة أكـ ـب ــر مـ ــن جــانــب
فوندروسوفا ،التي كانت تحلم بأن تصبح أصغر العبة تتوج
بلقب كبير منذ نجاح الروسية ماريا شارابوفا في فالشينغ
ميدوز عام  2006بعمر الـ ،19وأحرزت ثالثة أشواط على إرسالها
دون ان تستطيع وقف تفوق األسترالية.
وارتكبت فوندروسوفا ،التي حققت نتائج رائعة قبل هذه
المباراة ،حيث لم تخسر أي مجموعة في طريقها إلى النهائي،
 22خطأ مباشرا ،واكتفت بعشر ضربات رابحة مقابل  27لبارتي.

العبين أصحاب خبرة سبق لهم
أن خاضوا النهائيات".
ورغم تقدم تورونتو ومعاناة
غــولــدن ستايت مــع اإلصــابــات،
يشدد نجم األخير وأفضل العب
في الدوري مرتين ستيفن كوري
على أن فريقه لن يستسلم ،ألن
"األمر له ينته بعد".
وأضـ ـ ــاف "الـ ـه ــدف بــالـنـسـبــة
إل ـي ـنــا ه ــو الـ ـف ــوز ف ــي ال ـم ـب ــاراة

التالية ،ثــم التالية ثــم التالية.
سـنـحــاول الـفــوز فــي كــل مـبــاراة
لـنــا" ،متابعا "مــادامــت صافرة
ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ل ـ ــن ت ـع ـلــن
خسارتنا المباراة الرابعة (أي
فــوز تــورونـتــو بــأربــع مباريات
مـ ــن سـ ـب ــع مـ ـمـ ـكـ ـن ــة) ،سـنـحـفــظ
حظوظنا إلحراز اللقب".
وس ـي ـتــرقــب غ ــول ــدن سـتــايــت
نبأ س ــارا سيعزز حظوظه في

المنافسة ،في حال تمكن نجمه
دوران ـ ــت ال ـغــائــب مـنــذ تعرضه
إلص ــاب ــة ف ــي ربـ ـل ــة الـ ـس ــاق فــي
المباراة الخامسة لنصف نهائي
المنطقة الغربية ضد هيوستن
روكتس ،من العودة ،السيما أن
أفضل العــب في نهائيي 2017
و ،2018حقق معدال وسطيا من
التسجيل فــي "بــاي أوف" هذا
الموسم تخطى  34نقطة.

زامورانو يبرز التحدي أمام تشيلي
أكد نجم منتخب تشيلي السابق
إيفان زامــورانــو أن "الروخــا" تواجه
تحدي الدفاع عن لقب كوبا أميركا
في النسخة التي ستنطلق بالبرازيل
 14الجاري.
وع ـ ـقـ ــب مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
اعـتــزال المكسيكي رافائيل ماركيز
السبت في مدينة جواداالخارا ،قال
زامورانو" :إن مواصلة التأكيد على
كل اإلنجازات التي حققها منتخب
تشيلي في كوبا أميركا تمثل تحديا،
هناك فرق مستعدة بشكل جيد ،لكن
تشيلي يجب أن تكون النجمة".
وأعرب زامورانو عن ثقته بأن ما
يطلق عليه "الـجـيــل الــذهـبــي" لكرة
القدم التشيلية سيستعيد في هذه
البطولة الــدافــع للعودة للمونديال
بعدما عجزت "ال روخا" عن التأهل
لكأس العالم في روسيا .2018
وقال العب ريال مدريد وإشبيلية
ســابـقــا" :إن ـنــي واث ــق بــأنـنــا سنقدم
ً
مشاركة جيدة ستمنحنا دفعة وأمال
في التصفيات كي نقدم أداء أفضل
ونتمكن مــن الـتــأهــل لـلـمــونــديــال .ال

زامورانو
يمكن لتشيلي أن تغيب عن نسخة
أخ ــرى مــن كــأس الـعــالــم ،لــذلــك يجب
الكفاح من أجل كل شيء".
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر زامـ ـ ـ ــورانـ ـ ـ ــو أن ه ـن ــاك
العبين من الذين توجوا بنسختي
 2015و 2016من كوبا أميركا مثل
أليكسيس سانشيز وأرتــورو فيدال

وغاري ميديل وإدواردو فارغاس ،ما
زال بإمكانهم نقل خبراتهم لالعبين
أصغر سنا بالفريق الوطني.
وس ـت ـش ــارك تـشـيـلــي ف ــي بـطــولــة
كوبا أميركا ضمن المجموعة الثالثة
إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـي ــاب ــان وأوروغـ ـ ـ ـ ــواي
واإلكوادور.

ماتيب :تفوق األندية اليابان تفوز على السلفادور تشلسي مهتم بضم ليون بيلي
اإلنكليزية أمر عابر
أعرب جويل ماتيب نجم ليفربول اإلنكليزي
لكرة القدم عن اعتقاده أن التفوق الذي أحرزته
األندية اإلنكليزية على نظيرتها األلمانية ،في
اآلونة األخيرة ،ليس ظاهرة دائما إنما يمكن
اعتباره بمنزلة "لقطة خاطفة" أو مشهد عابر.
وأوض ــح مــاتـيــب الـمــدافــع الـســابــق لفريق
شــالـكــه األل ـم ــان ــي ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع صحيفة
"بيلد آم سونتاج" األلمانية أمس" :لكن األندية
اإلنكليزية قوية وربما تكون أكثر احترافية".
وعــن األلماني يــورغــن كلوب المدير الفني
لـ ـب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد األل ـ ـمـ ــانـ ــي ســاب ـقــا
وليفربول حــالـيــا ،قــال مــاتـيــب" :كـلــوب غــزا كل
ش ــيء م ــع ل ـي ـفــربــول بـفـضــل ح ـمــاســه ال ـشــديــد،
النادي والمدينة والطاقم التدريبي والجميع
يساندونه".
(د ب أ)
ماتيب

أحــرز كينسوكي ناجاي أول هدفين له مع اليابان في الفوز
 -2صفر على السلفادور في مباراة ودية أقيمت أمس في مياجي.
َ
وخــاض ناجاي ( 30عــامــا) ،الــذي لم يحظ بمسيرة بــارزة في
الدوري الياباني لكرة القدم ،مباراته السابعة الدولية فقط بعدما
ضمه المدرب هاجيمي مورياسو عقب تألقه مع طوكيو متصدر
ترتيب الدوري المحلي.
وسجل ناجاي الهدفين بثقة ،وجــاء األول بعدما انطلق إلى
داخل الملعب متجاوزا اثنين من مدافعي السلفادور قبل أن يهز
الشباك ،ثم حول تمريرة جينكي هاراجوتشي العرضية في المرمى
محرزا الهدف الثاني.
لكن هــذه الـمـبــاراة لــم تنتهِ بـصــورة جـيــدة بالنسبة لناجاي
الــذي غــادر الملعب متأثرا بإصابة في الكتف بعد عشر دقائق
من الشوط الثاني.
وقبل  23دقيقة على النهاية ،شــارك تاكيفوسا كوبو ،شريك
ناجاي في هجوم طوكيو ،في مباراته الدولية األولى.
ويعرف كوبو ،الذي أكمل  18عاما في الرابع من يونيو ،باسم
"ميسي الـيــابــانــي" بعدما ت ــدرب فــي أكاديمية شـبــاب برشلونة
الشهيرة وربطته تقارير صحافية باالنتقال إلى أندية أوروبية
بارزة.
وشـكــل كــوبــو ،ال ــذي أصـبــح ثــانــي أصـغــر العــب يمثل اليابان،
خطورة دائمة على الجانب األيمن بعد مشاركته ،وكاد أن يسجل
بنفسه وصنع العديد من الفرص لزمالئه ،لكن المنتخب الياباني
ل ــم يـسـتـطــع إي ـج ــاد طــريـقــة الخ ـت ــراق دف ــاع ال ـس ـل ـفــادور واكـتـفــى
بالهدفين.

كـشـفــت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة في
بــري ـطــان ـيــا أن نـ ـ ــادي تـشـلـســي
اإلن ـك ـل ـي ــزي م ـه ـتــم ب ـضــم لـيــون
بيلي العب وسط باير ليفركوزن
األلماني كبديل للبلجيكي إيدن
ً
ه ــازارد ال ــذي انـضــم أخـيــرا إلى
ريال مدريد.
وأوض ـ ـحـ ــت ص ـح ـي ـفــة "م ـيــل
أون صـ ـ ــانـ ـ ــداي" ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
الصادرة أمس أن اهتمام النادي
االنـ ـجـ ـلـ ـي ــزي الـ ـف ــائ ــز ب ـب ـطــولــة
الدوري األوروبي بضم الالعب
الجامايكي الصاعد ( 21عاما)
ازداد بسبب رحيل هازارد.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ذك ـ ــرت
ال ـص ـح ـي ـف ــة أن ع ـل ــى تـشـلـســي
أوال أن ينجح في مساعيه أمام
الـمـحـكـمــة الــريــاض ـيــة الــدول ـيــة
للطعن على قرار االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) بمنعه من ضم
العبين جدد أو إلصدار تعليق
مؤقت لهذه العقوبة.
وكان االتحاد الدولي أصدر

نيمار يغيب عن المالعب  ٤أسابيع
أعلن نــادي باريس سان جرمان الفرنسي
أن نجمه الـبــرازيـلــي نـيـمــار ال ــذي أصـيــب في
كاحله األيمن خالل مشاركته مع منتخب بالده
سيغيب عن المالعب أربعة أسابيع.
وأرسل نادي العاصمة الفرنسية طبيبين
إل ــى ال ـب ــرازي ــل ل ــإش ــراف ع ـلــى ح ــال ــة نـيـمــار،
ً
فتبين "معاناته التواء حادا في أربطة الكاحل
األيمن من دون أن يكون في حاجة إلى عملية
ج ــراح ـي ــة" ،كـمــا ذك ــر س ــان ج ــرم ــان ف ــي بـيــان
أصدره على موقعه الرسمي.
وأضاف أن "عالج هذه االصابة يتطلب عمال
وقــائـيــا .ويتوقع عــودة مهاجم بــاريــس سان
جرمان الى المالعب في غضون أربعة أسابيع"
أي قبل انطالق الدوري الفرنسي المقرر في 10
اغسطس المقبل.
وتـ ـ ـع ـ ــرض نـ ـيـ ـم ــار ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــواج ـ ــه اتـ ـه ــام
باغتصاب عارضة أزيــاء برازيلية ،لإلصابة
خالل مباراة منتخب بالده الودية ضد قطر في

ليون بيلي

هـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة ب ـح ــق تـشـلـســي
بدعوى انتهاك لوائح التعاقد
مــع العـبـيــن تـحــت  18عــامــا من
خـ ــارج أوروب ـ ـ ــا (ف ــي  29حــالــة)
كما تم تغريمه بـ  600ألف فرنك
ً
سويسري (  603864دوالرا).
ويـنــص ق ــرار فيفا على عدم
إصــدار تصاريح لعب لالعبين

ا لــذ يــن يضمهم تشلسي حتى
ن ـه ــاي ــة ي ــون ـي ــو  ،2020وق ــال ــت
ا ل ـص ـح ـي ـفــة إن ا لـ ـن ــادي يمكنه
ضم محترفين جدد لكن هؤالء
المحترفين ال يمكنهم اللعب
لـمـصـلـحــة تـشـيـلـســي ألن ـهــم لن
يحصلوا على تصريح باللعب
قبل حلول الموعد المشار إليه
في قرار الفيفا.
ك ـ ــان ب ـي ـل ــي خ ـ ــاض مــوس ـمــا
م ـتــوس ـطــا م ــع ل ـي ـف ــرك ــوزن لكن
أداء ه ت ـ ـح ـ ـسـ ــن بـ ـ ـع ـ ــد ر حـ ـي ــل
الـمــديــر الـفـنــي هــايـكــو هرليش
وقـ ــدوم ال ـمــديــر الـفـنــي الـجــديــد
بيتر بوسز ،ويرتبط بيلي مع
ليفركوزن بعقد مستمر حتى
 ،2023لكن يبدو أن الرحيل إلى
ناد آخر ستكون له تكلفة عالية.
يذكر أنــه بعد رحيل يوليان
برانت إلى بوروسيا دورتموند،
من المتوقع أن يصبح ليفركوزن
أقل اهتماما برحيل العب آخر
من الالعبين الصاعدين.

 ...وتيتي محبط لغيابه
 5يونيو الجاري وسيغيب بالتالي عن بطولة
كوبا أميركا التي تستضيفها بالده اعتبارا من
 14الجاري حتى  7يوليو وستحاول الفوز بها
للمرة األولى منذ عام .2007
وشهد موسم نيمار مشاكل على صعيد
االنـ ـضـ ـب ــاط والـ ـسـ ـل ــوك س ــاه ـم ــت ف ــي سـحــب
شارة قيادة المنتخب البرازيلي منه ،إذ دخل
في إشكال مع أحــد مشجعي فريق ريــن بعد
المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا مما
أدى الــى إيـقــافــه ثــاث مـبــاريــات محليا .كما
ت ـعــرض لــإيـقــاف ث ــاث م ـبــاريــات مــن جانب
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم عـلــى خلفية
انتقادات حادة وجهها الى الحكام على خلفية
خـســارة فريقه أم ــام مانشستر يونايتد 1-3
في إياب الــدور ثمن النهائي ( -2صفر ذهابا
في إنكلترا) ،بعد احتساب ركلة جزاء لفريق
"الشياطين الحمر" فــي الدقائق األخـيــرة من
اللقاء في باريس.

أع ــرب ال ـمــديــر الـفـنــي لـلـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي ،أدي ـنــور
بــات ـشــي "ت ـي ـت ــي" ،ع ــن ش ـع ــوره ب ــاإلح ـب ــاط ل ـغ ـيــاب نـجــم
الفريق نيمار عن بطولة "كوبا أميركا" التي تستضيفها
األراضي البرازيلية لإلصابة.
و قــال تيتي ،فــي مؤتمر صحافي عقب مــران الفريق
أ م ــس األول ،فــي مــد يـنــة بــور تــو أ لـيـجــري " :م ــن الناحية
اإلنسانية أشعر بالقلق عليه بسبب مشكالته ،وكمدرب
باإلحباط لعدم وجود العب يعد بالنسبة إلي من أفضل
ثالثة العبين فــي العالم بجانب كريستيانو رو نــا لــدو
وميسي".
وحظي مران السبت بمشاركة ويليان العب تشلسي
الذي تم استدعاؤه لقائمة المنتخب ليحل محل نيمار
ا لــذي أصيب في الكاحل االيمن خالل ود يــة بــاده أمام
قطر االربعاء الماضي ليغيب عن "كوبا أميركا" وسط
الجدل الذي يحيط به بسبب اتهام فتاة له باغتصابها
في باريس.
ويستهل المنتخب البرازيلي مـشــواره فــي البطولة
 14الجاري امام بوليفيا في المباراة االفتتاحية ضمن
منافسات المجموعة األولى التي تضم أيضا فنزويال
وبيرو.
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ً
ً
ماتت عضا دفاعا عن كلبها

الله بالنور

ق ـ ــال ـ ــت ش ـ ــرط ـ ــة م ـق ــاط ـع ــة
النكشير البريطانية ،إن امرأة
توفيت في المستشفى متأثرة
بــإصــابـتـهــا بـعــد أس ـبــوع من
تعرضها لعضة كلب.
وكانت شــارون جينينغز،
الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  55سنة،
تـمـشــي عـلــى خ ـطــوط السكك
الـحــديــديــة الـقــديـمــة بمنطقة
بروكفيلد ،في بلدة بريستون،
في  31مايو الماضي عندما
ب ــدأ كلبها بــالـعــراك مــع كلب
آخر.
ونقلت "بــي بي ســي" على
موقعها اإللـكـتــرونــي ،أمــس،
عـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ،أن ش ـ ـ ــارون
ت ـع ــرض ــت ل ـم ـهــاج ـمــة الـكـلــب
اآلخــر أثـنــاء محاولتها فض
العراك بين الكلبين ،الفتة إلى
أن الكلب عضها فــي رقبتها
ويدها.

د .ناجي سعود الزيد

آه ...يا لهجتنا الجميلة
م ــرت عـلـيـ ِّنــا م ـس ـل ـســات رم ـض ــان بـســرعــة
البرق ،ولم يعلق أحد على االستمرار في تكرار
ال ـخــدش والـتـحــويــر الـلــذيــن يـحــدثــان للهجة
ً
الكويتية ...فالقاف أصبحت جيما وغيرها...
والحروف والكلمات حــورت لدرجة الغثيان،
حـتــى بـعــض الـمــذيـعـيــن يـنـصـبــون وي ـجــرون
على كيفهم.
في السابق كنا نفرق بين لهجة أهل شرق،
ولهجة أهل جبلة أو المرقاب ،ونعرف لهجات
البادية األصيلة من مصادرها.
ولكن ما نشاهده وما نسمعه في السنوات
األخ ـيــرة مــا هــو إال تـحــويــر وتـشــويــه للهجة
نعتز بها ،ويجب أن نحافظ عليها كما حافظ
ً
آب ــاؤن ــا وأج ــدادن ــا ع ـل ـي ـهــا ...عـلـمــا ب ــأن هـنــاك
القليل مــن الـمـقــابــات والمسلسالت الـتــي ال
ُ ّ
يمكن التشكيك في حــرص كتابها ومؤديها
على اللهجة األصيلة ،ولم يخلطوها بلهجات
ً
أخرى ،وعلما بأن هناك بعض التشويه حتى
باللغة العربية ذاتها!
ً
الغريب ليس في ذلك فقط ،بل أصبح دارجا
أن يستعمل األطفال نفس اللهجات المحرفة
التي شاهدوها أو استمعوا إليها ربما في
التلفزيون أو اإلذاعة أو من أشخاص آخرين،
وه ـنــا يــأتــي دور األهـ ــل ف ــي تـصـحـيــح مـســار
اللهجة لدى األبناء.
كــل مــا يسعى إلـيــه أي مستمع أو مشاهد
هو اللهجة الكويتية األصيلة لهجة أجــداده
أو اللغة العربية السليمة أل نـهــم يستمدون
منها عراقة الماضي وعبق تراثهم والهوية
الكويتية ،فهل هناك من هو حريص على ذلك
أم سنستمر في الهرج والمرج بخلط اللهجة
األصيلة بلهجات وكلمات لــم نتعود عليها
ولن نتعود على تقبلها ...فتضيع هويتنا؟!
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـل ـه ـجــة م ــدع ــاة ف ـخ ــر لـكــل
جـنـسـيــة عــرب ـيــة ،وح ـتــى الـلـهـجــات العالمية
ً
أيضا ،فهناك حرص على بقائها والمحافظة
عليها إال في الكويت ...فهناك ،كما يبدو ،غياب
للحرص والمحافظة عليها ،وهنا يأتي دور
األه ــل واإلع ـ ــام بـكــل ص ـ ــوره ...إن ـهــا لهجتنا
الجميلة فحافظوا عليها.

فيتامين «د» ال يمنع اإلصابة بـ «السكري»
إذا كنت تتناول فيتامين (د) وتتوقع أن يقلل
خطر اإلصابة بالنوع الثاني من السكري عندما
تكبر في العمر ،فقد حان الوقت لتخفض توقعاتك.
تشير دراس ــة حــديـثــة إل ــى أن ه ــذا الفيتامين
ال يقلل احـتـمــاالت اإلصــابــة بــالـنــوع الـثــانــي من
السكري.

شمال صربيا تحتفل بـ «اللقلق»
تحتفي بلدة تاراس في منطقة
فــوي ـفــودي ـنــا ف ــي ش ـمــال صــربـيــا
على طريقتها بطير اللقلق الذي
ي ـش ـكــل رم ـ ــزا ل ـه ــا ،وهـ ــي ت ــؤوي
أكبر عدد أزواج من هذه الطيور
المهاجرة في البالد.
ومنذ عام  2015تسهر جمعية
محلية في تاراس على المحافظة
عـلــى بـيـئــة مــؤات ـيــة إلق ــام ــة هــذه
الـ ـطـ ـي ــور فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة مـ ــن خ ــال

دروس تثقيفية عن حماية البيئة
ون ـ ـشـ ــاطـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة .وت ـن ـظــم
الجمعية مهرجانا يمتد أياما
عدة تحتفي خالله بهؤالء الزوار
الذين اختاروا هذه البلدة الهانئة
موطنا لهم.
وع ـلــى م ــدى يــومـيــن ،تـتــوالــى
ال ـن ـش ــاط ــات م ــن م ـســاب ـقــة شـعــر
وحـ ـف ــات مــوس ـي ـق ـيــة وورش ـ ــات
تدريب في تاراس ،في اجواء مرح

وخلصت الدراسة ،التي تعتبر أكبر الدراسات
م ــن نــوعـهــا ون ـش ــرت ف ــي دوريـ ــة نـيــو إنـغــانــد
الطبية ،وعرضت في االجتماع السنوي للرابطة
األميركية للسكري في سان فرانسيسكو ،إلى
ً
أن تناول  4000وحدة دولية يوميا من فيتامين
(د) ،وهو الحد األقصى للجرعة الموصى بها،

يؤدي إلى زيادة كميته في الدم للمثل ،لكنه ال
يؤثر على احتماالت اإلصابة بالسكري مقارنة
بمن ال يتناولونه.
وب ـع ــد عــام ـيــن ون ـص ــف ال ـع ــام ك ــان ــت نسبة
اإلص ــاب ــة بــالـسـكــري  9.4فــي الـمـئــة بـيــن أف ــراد
المجموعة التي تناولت فيتامين (د) ،و 10.7في
ً
ً
المئة بالمجموعة التي تناولت عقارا وهميا
وهو فارق ضئيل.
وك ـ ـ ــان كـ ــل ال ـم ـش ــارك ـي ــن فـ ــي الـ ـ ــدراسـ ـ ــة مــن
المعرضين بـصــورة كبيرة الحتمال اإلصابة
بــالـسـكــري م ــن ال ـن ــوع ال ـثــانــي ،و 80ف ــي المئة
منهم كانوا يتمتعون بالفعل بنسب طبيعية
من الفيتامين.
وق ــال الــدكـتــور انستاسيوس بيتاس كبير
الباحثين فــي الــدراســة ل ـ "روي ـتــرز هيلث" في
مقابلة عبر الهاتف ،إنه بالنسبة إلى الخمسة
ً
فــي المئة مــن الـنــاس "الــذيــن يـعــانــون تراجعا
ً
كبيرا في مستويات فيتامين (د) كانت هناك
ف ــائ ــدة فـيـمــا ي ـب ــدو ،لـكـنـنــا ن ـحــث ع ـلــى تــوخــي
الحرص وعدم المبالغة".
(رويترز)

حفلة الخطبة انتهت في هاوية!
ا نـحــر فــت شاحنة على متنها
ً
 53ش ـخ ـصــا عــائــديــن م ــن حفلة
خطبة عن الطريق الجبلي الذي
كانت تسلكه في الفلبين وسقطت
واد ،مـمــا أدى إل ــى مقتل 13
فــي
ًٍ
شخصا بينهم العروس وطفالن.
وكان على متن الشاحنة شاب
وعائلته عائدين من زيارة عائلة
الفتاة لطلب يدها بحسب تقاليد
مقاطعة كاكارينس سور جنوب

تكريما لهذه الطيور .واختارت
الـ ـلـ ـق ــال ــق م ـن ـط ـق ــة ف ــوي ـف ــودي ـن ــا
بسبب كثرة البحيرات واألنهار
وال ـس ـهــول الــرط ـبــة ،الـتــي تشكل
بيئة مثالية لها.
ويأتي سنويا ما بين  20و40
زوجــا من هــذه الطيور لتعشش
فــي ت ــاراس ،وأتــى فــي هــذا العام
 25زوجا.
(أ ف ب)

جزيرة لوزون .وقال فكتور كيناو
المسؤول في الشرطة المحلية في
بيان صحافي أمــس إن "شاحنة
ً
تستخدم عادة في نقل الرمل ،قد
استأجرت من أجل هذه المناسبة،
فقدت السيطرة وانقلبت ،ورمي
بعض الركاب خارجها ،وآخرون
ً
سـ ـحـ ـق ــوا" ،م ـض ـي ـف ــا أن ـ ــه يـجـهــل
سبب وجــود الـعــروس على متن
(أ ف ب)
		
الشاحنة.

وتحاول الشرطة التوصل
إل ــى م ـكــان ال ـك ـلــب الـمـهــاجــم،
الــذي وصــف بأنه كلب أرقــط
أسـ ـ ـ ـ ــود وأص ـ ـ ـهـ ـ ــب م ـت ــوس ــط
الحجم ،ومالكه رجل ذو شعر
خفيف أشيب.
ونــاشــدت الشرطة الرجل،
الـ ـ ــذي ق ـي ــل إنـ ــه كـ ــان ي ــرت ــدي
سترة زرقــاء من الـصــوف ،أن
يتصل بها.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة ،إن
جينينغز كانت تنزه كلبها
فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج ب ـي ــن  6و7.30
بتوقيت غرينتش ،موضحة
أنـ ـ ـ ــه ع ـ ـثـ ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا م ــري ـض ــة
بمنزلها في  3يونيو الجاري،
ُ
ونقلت إلى مستشفى رويال
بريستون ،حيث توفيت بعد
أربعة أيام.

تطبيق يكشف صالحية الغذاء
طــور فــريــق مــن الباحثين
فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
بـ ـلـ ـن ــدن وح ـ ـ ـ ــدة اس ـت ـش ـع ــار
ج ــدي ــدة مـنـخـفـضــة الـتـكـلـفــة
و ص ــد ي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ،يمكنها
الكشف عن صالحية اللحوم
واألسماك المعبأة.
ويقول الباحثون إن وحدة
االستشعار يمكنها اكتشاف
األغ ــذي ــة الـ ـف ــاس ــدة ،وتـقـلـيــل
ال ـفــاقــد م ــن ال ـغ ــذاء بالنسبة
لـكــل مــن األس ـ ــواق الـتـجــاريــة
والمستهلكين.
وأفــاد الموقع اإللكتروني
"ساينس ديلي" ،المتخصص
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ــأن ت ـك ـل ـف ــة وحـ ـ ــدة
االستشعار الجديدة ال تزيد
على سنتين ،وهي تعمل من
خ ــال تـكـنــولــوجـيــا "وح ــدات
االس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
الـ ـ ـغ ـ ــازي ـ ــة الـ ـمـ ـصـ ـن ــوع ــة مــن
األصول الورقية" ،وتستطيع
اكتشاف غازات مثل األمونيا

والتريميثايلين في اللحوم
واألسماك المصنعة.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة نـ ـت ــائ ــج
وحدة االستشعار عن طريق
تطبيقات خاصة تعمل على
الـهــواتــف المحمولة ،بحيث
يستطيع المستهلك تحديد
مدى صالحية المنتج أمامه
في السوق التجاري.
وأكد الباحثون أن وحدات
االستشعار الجديدة نجحت
في رصد كميات ضئيلة جدا
م ــن ال ـ ـغـ ــازات ال ـس ــام ــة ال ـتــي
تنبعث من األغذية الفاسدة
خــال االخـتـبــارات المعملية
بـســرعــة بــالـغــة وب ــدق ــة أعـلــى
من وسائل القياس المعمول
بها حاليا.
(د ب أ)

وفيات
سلوى منشد تركي الخالدي زوجة بسام عجيل تركي الخالدي
 40عاما ،شيعت ،الرجال :األندلس ،ق ،4ش ،20م ،18بجانب
صالة الهيفي مقابل الدائري الخامس ،النساء :سعد العبدالله،
ق ،8ش ،895م ،20ت50707477 ،66667378 :

أمينة علي جمعة السالم

 99عاما ،شيعت ،الــرجــال :العديلية ،ق ،1ش ،10م 10ديــوان
السالم ،النساء :العديلية ،ق ،2ش ،28م ،15ت97912890 :

سليمان عبدالله دخيل العوض

 60عاما ،شيع ،الــرجــال :الــزهــراء ،ق ،5ش ،509م ،29النساء:
عبدالله المبارك ،ق ،8ش ،825م ،51ت90008543 ،62222909 :

مريم أحمد محمد المغربي

 81عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :ضاحية مـبــارك العبدالله ،غرب
مشرف ،ق ،1ش ،120م ،12النساء :عبدالله المبارك ،ق ،6ش،618
م ،13ت66566559 ،99888446 :

جسر بريطاني ذكي ينبض بالحياة

هديب طعيمس مسفر المطيري

 81عاما ،شيع ،الرجال :ضاحية عبدالله المبارك ،ق ،9ش،909
م ،12الـنـســاء :ال ـف ــردوس ،ق ،2ال ـشــارع األول ،ج ،10م ،26ت:
60700999 ،51156551
رضية حسين الفيلي أرملة عبدالهادي جعفر الفيلي
 71عاما ،شيعت ،الرجال :الدسمة ،ق ،3شارع القاهرة ،ديوان
الشواف ،النساء :الرميثية ،ق ،8شارع أسامة بن زيد ،م ،5ديوان
الفيلي ،ت97761228 :
سهام أحمد محمد المرزوق زوجة عبدالرزاق أحمد البحر
 71عاما ،شيعت ،الرجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،1شارع
صنعاء ،م ،21ديوان البحر ،النساء :ضاحية عبدالله السالم،
ق ،4شارع سيد علي ،م ،28ت22524573 :

أمل علي حسين يوسف مدوه

 36عاما ،شيعت ،الرجال :الشويخ ،ق ،5ش ،54م ،3ديوان مدوه،
النساء :عبدالله المبارك ،ق ،4ش ،412م ،24ت،55221554 :
96777734 ،24810517

عبدالرحمن فيصل عبدالله المزيعل

 28عاما ،يشيع اليوم بعد صــاة العصر بمقبرة صبحان،
الــرجــال :الفنطاس ،ق ،2ش ،11م ،36النساء :جنوب السرة،
الزهراء ،ق ،6ش ،607م ،20ت98781888 ،99085824 :

مواعيد الصالة
نـجــح فــريــق مــن المهندسين فــي بريطانيا في
تجهيز الجسر التذكاري الشهير ،الذي يربط بين
مدينتي بورتسموث وكيتري ،بمجموعة من وحدات
االستشعار الخاصة بجمع البيانات ،حتى أصبح
بمنزلة "جسر ذكي" يستطيع جمع المعلومات عن
ً
البيئة المحيطة به ،فضال عن بيانات بشأن حالته
اإلنشائية وسالمة قواعده.
وقام الباحثون من جامعة نيوهامبشير ببناء
مختبر متكامل على الجسر التاريخي الذي يموج
ب ــال ــزح ــام ،عـلــى نـحــو يـمـكــن أن ي ــؤدي إل ــى تغيير

النظرة إلى مشروعات البنية التحتية في المستقبل
بصفة عامة.
ون ـق ــل ال ـمــوقــع اإلل ـك ـت ــرون ــي "ف ـي ــز دوت أورج"،
المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث إيرين
بـيــل ،أسـتــاذ الهندسة المدنية ب ـ "نيوهامبشير"،
والـ ـمـ ـش ــرف ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ق ــول ــه "ن ـط ـل ــق عـلـيــه
اس ــم الـجـســر ال ـحــي ،ألنـنــا نستطيع الـتـحــدث معه
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ب ـي ــان ــات ق ـي ـمــة ب ـش ــأن صـحـتــه،
والضغوط التي يتعرض لها ،والتغيرات التي تحدث
من حوله في نهر بيسكاتاكا الذي يجري من أسفله".

وأض ــاف" :الـغــرض مــن هــذا الجسر ليس مجرد
المرور من فوقه ،بل إنه يستطيع أن يعلمنا بشأن
العالم من حولنا".
وق ــال الباحثون إنـهــم جـهــزوا الجسر بأربعين
وحدة استشعار مختلفة تقوم بمهام التشخيص
ال ــذات ــي ،وتـتـيــح لـهــم االط ــاع عـلــى مـعـلــومــات مثل
األداء الهيكلي للجسر ،وتغيرات الــوزن ،ومعدالت
ً
تحمل األعـمــدة الحاملة للجسر ،فضال عــن حركة
المرور وظروف الطقس ،ومنسوب المياه ،وحركة
المد والجذر.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

ويوفر الجسر الذكي معلومات يمكن أن تساعد
في تطوير الجيل المقبل من الجسور بأعلى درجات
السالمة والكفاءة الهندسية.
وتم تجهيز الجسر بتوربينة تعمل بطاقة المد
والجزر ،ويمكن استخدامها أداة لقياس مدى كفاءة
استخدام هذا النوع من الطاقة كبديل عن الطاقة
الشمسية في المستقبل.
(د ب أ)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى 44

الشروق

04:48

الصغرى 28

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  05:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

المغرب

06:46

 04:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  11:07ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

08:18

 11:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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