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هاثاواي وترافولتا وبيبر وكروز تمردوا
على «هوليوود» وتزوجوا من «الفانز» ص 15

«المناقصات» اعتمد األوامر
التغييرية لصيانة الطرق

 8عقود تشمل الفروانية واألحمدي والعاصمة ومبارك الكبير والدائري السادس
َّ
• بإجمالي  14.5مليون دينار الستخدام خلطة األسفلت المحسنة
• أشكناني لـ ةديرجلا :.اإلصالحات لم تتوقف وسنزيد األعمال وفق الجداول الزمنية
يوسف العبدالله

ضـمــن الـخـطــة ال ـتــي تـنـفــذهــا وزارة
األشـ ـغ ــال إلص ـ ــاح ال ـط ــرق الــرئـيـسـيــة
والفرعية المتضررة من أزمة األمطار
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وافـ ـ ــق جـ ـه ــاز ال ـم ـنــاق ـصــات
المركزية على  8أوامر تغييرية لعقود
صـيــانــة قــائـمــة ،بقيمة إجـمــالـيــة 14.5
مليون دينار بمعدل يتجاوز  1.5مليون
لكل عـقــد ،السـتـخــدام خلطة األسفلت

ً
َّ
المحسنة بدال من القديمة المتضمنة
ً
ف ــي ت ـلــك ال ـع ـق ــود ،ف ـض ــا ع ــن تغطية
الشوارع المتضررة في المناطق التي ال
توجد لها عقود صيانة وتتطلب فترات
زمنية طويلة لطرح مناقصات جديدة.
وع ـ ـبـ ــرت الـ ـم ــدي ــرة الـ ـع ــام ــة لـهـيـئــة
ا ل ـطــرق بالتكليف م .سـهــى أشكناني
عــن ارتـيــاحـهــا لـمــوافـقــة ال ـج ـهــاز على

«المال أوتوموبيلز» تفتتح في األفنيوز أول
بوتيك مرسيدس بنز بالشرق األوسط ١٩

تلك األوامــر التغييرية ،واصفة إياها
بـ ــ"الـ ـخـ ـط ــوة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة" الس ـت ـك ـمــال
إصالحات شبكة الطرق.
وقالت أشكناني لـ"الجريدة" أمس،
إن "حصول الهيئة على تلك الموافقة
سيساعد على استعجال زيادة أعمال
الـصـيــانــة ال ـتــي سـيـتــم إن ـجــازهــا وفــق
جــداول زمنية" ،مفيدة بأن ذلك سيتم

ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة صـ ــرف ال ـم ـب ــال ــغ ال ـمــال ـيــة
للمقاولين لدفع وتيرة العمل وتسريع
اإلنجاز.
ً
وأوضحت أن "الطرق" تعمل حاليا
على صيانة طريق الملك فهد السريع
والدائري السادس ،الفتة إلى أن أعمال
الهيئة في صيانة الطرق لم تتوقف.
أما موافقة "المناقصات" ،فأشارت

 %28نسبة نجاح المعلمات بـ «إشرافية الرياض»
رسوب  500من أصل  700تقدمن لالختبارات ومطالبات نيابية بإعادتها
●

فهد الرمضان

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن ع ــدد معلمات
رياض األطفال الالتي حققن درجة النجاح في اختبارات
الوظائف اإلشرافية لم يتجاوز  200من أصل  700تقدمن
لهذه االختبارات ،بنسبة بلغت نحو  ،%28وهو ما دعا
النائبين شعيب المويزري وعبدالله الكندري إلى المطالبة
بإعادة تلك االختبارات.
وذكرت المصادر أن الــوزارة حددت درجة النجاح في
تلك االختبارات بـ ،%70وأن أسئلتها تتضمن جوانب فنية

«التأمينات» :بالغ جديد
ضد فهد الرجعان
لتلقيه عموالت من «أبراج هولدنجز»
ش ــدد رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ جـ ــابـ ــر الـ ـمـ ـب ــارك
على استمرار المؤسسة العامة
ل ـل ـت ــأم ـي ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فــي
ال ـت ــدق ـي ــق ع ـل ــى ج ـم ـيــع األعـ ـم ــال
التي جرت في عهد مديرها العام
السابق فهد الرجعان ،وتقديم كل

الـمـخــالـفــات للنيابة الـعــامــة ،في
و قــت أعلنت المؤسسة إحالتها
ً
ً
بــاغــا جــديــدا ضــد الــرجـعــان إلى
النائب العام ،بتهمة االعتداء على
ً
أم ــوال ـه ــا ،ع ـمــا بـنـصــوص م ــواد
الـقــانــونـيــن  1لسنة  1993بشأن
حماية األم ــوال العامة02 ،

َ
مؤشري
ترقب ترقية « »MSCIيرفع
البورصة العام واألول وسيولتها
 25الجاري موعد مراجعة ملف السوق
●

إل ــى أن ال ـع ـقــود ال ـت ــي أج ــري ــت عليها
األوا مـ ــر التغييرية تشمل محافظتي
الـ ـف ــروانـ ـي ــة واألح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ،إل ـ ــى جــانــب
مناطق الدعية والخالدية والـشــوارع
ً
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ــالـ ـع ــاصـ ـم ــة ،فـ ـض ــا عــن
القصور والمسايل والقرين وصبحان
ومـ ـ ـب ـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر ب ـم ـح ــاف ـظ ــة م ـب ــارك
الكبير ،باإلضافة إلى الدائري 02

محمد اإلتربي وعلي العنزي

سجل مؤشرا بورصة الكويت العام واألول،
أمس ،مكاسب قوية صاحبتها تعامالت نقدية
عــالـيــة ،إذ ارت ـفــع «ال ـع ــام» بنسبة  %0.75وســط

سيولة بلغت  68.5مليون دينار ،وأسهم متداولة
عددها  241مليون سهم نفذت من خــال 9653
ً
صفقة ،ورب ــح «األول»  ،%1.05مـسـتـحــوذا على
سيولة بلغت  61.8مليون دينار ،و 145.3مليون
سهم متداول نفذت عبر  6309صفقات02 ،

وتعليمية إضافة إلــى اإلداري ــة ،مشيرة إلــى أن االختبار
اإللكتروني يتم بشفافية ،ويعطي نتائج فورية على شاشة
الحاسوب بمجرد انتهائه.
ً
نـيــابـيــا ،طــالــب الـنــائـبــان شعيب الـمــويــزري وعبدالله
الـكـنــدري وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حامد
ال ـع ــازم ــي ب ــإن ـص ــاف ه ـ ــؤالء ال ـم ـع ـل ـمــات وت ـع ــدي ــل نسب
االختبارات لزيادة شريحة الناجحات ،إذ اعتبر المويزري
أن رسوب هذا العدد يدل على وجود خلل كبير في آلية
االختبارات ،إضافة إلى تخبط اإلدارة العليا لوزارة التربية
ونهجها التعسفي.
02

العدساني :على «الفتوى» نظر
تظلمات التعيين بعدالة
«الصالح متفق معي على ضرورة الشفافية»
● فهد التركي

●

ف ــي ن ـبــرة غ ـيــر م ـع ـهــودة مـنــه،
ه ــدد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي
المخضرم محمد ج ــواد ظريف،
أمـ ـ ــس ،أم ـي ــرك ــا ودول الـمـنـطـقــة
المتحالفة معها ،بأنها لن تنعم
باألمان ،ولن ينخفض التوتر في
ُ
المنطقة إذا لــم تــر فــع العقوبات
األميركية عن بالده.

●

بغداد  -محمد البصري

ال ي ـس ـت ـغــرب الـ ـع ــراقـ ـي ــون عـ ـ ــودة أزم ــة
الكهرباء الخانقة مع تصاعد حرارة يونيو
بمعدالت غير مسبوقة جنوب البالد ،لكنهم
ه ــذه ال ـم ــرة م ــدف ــوع ــون لـمـتــابـعــة الـمـلــف،
متسائلين عن أسباب تــردي التجهيزات،
رغ ــم ت ـصــري ـحــات أخ ـي ــرة مـتـفــائـلــة لــوزيــر
الكهرباء الشاب الموصوف بأنه متحمس
ً
جدا ،والذي وعد بتحسن كبير في معدالت

08
«التمييز» تبطل عقد
تأسيس شركة لدى
وزارة التجارة وتقرر
تصفيتها قضائيًا

اقتصاد

10

اندماج رينو وفيات -
كرايسلر مرتبط بخفض
الحصة في نيسان

مسك وعنبر

دوليات

٢٣

جندي أميركي على متن البارجة «كيرسارج» العاملة في منطقة األسطول الخامس بالبحرين

«رايات اإلقليم» سترتفع إذا تجددت أزمة الكهرباء
ّ
سيعدل بشكل خاص وضع
إنتاج الطاقة
البصرة المركز االقتصادي األبرز للعراق.
ومنذ سنتين يتحدث المسؤولون عن
إبرام صفقات مع عمالقة الطاقة في ألمانيا
ً
والواليات المتحدة ستضمن حال لمشكلة
الكهرباء المثيرة لسخرية الشعب ،في بلد
هــو ثــانــي أك ـبــر مـنـتــج للنفط فــي منظمة
أوبــك ،وبالفعل ارتفع إنتاج الكهرباء من
نـحــو  3آالف م ـي ـغــاواط ع ــام  ،٢٠٠٣حين
سـقــط نـظــام ص ــدام حـسـيــن ،إل ــى نـحــو ١٦

قصر العدل

نجوم الدراما بسطوا
سيطرتهم على برامج
المسابقات

البصرة «تغلي» ...والتظاهرات مسألة وقت
ً
ألف ميغاواط حاليا ،كما تقول الحكومة،
إال أن ـهــا تـلـقــي بــالــائـمــة عـلــى االسـتـهــاك
المتعاظم وزيــادة السكان السريعة (نحو
ً
م ـل ـي ــون ن ـس ـمــة سـ ـن ــوي ــا) واألهـ ـ ـ ــم ،تـهــالــك
شبكة نقل وتوزيع الطاقة في بلد مترامي
األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال يـ ـ ـ ــزال ي ـش ـه ــد أع ـ ـمـ ــال عـنــف
تستهدف أبراج الكهرباء منذ سنوات.
وس ـج ـلــت م ـنــاطــق ك ـث ـيــرة ف ــي الـبـصــرة
ً
ان ـق ـطــاعــا لـلـتـيــار ال ـك ـهــربــائــي ب ـم ـعــدل ١٢
ً
س ــاع ــة أحـ ـي ــان ــا ،ك ـمــا أف ـ ــادت ت ـق ــاري ــر مــن

«صناعات الغانم» تدعم
مبادرة « #حرام_ال_
ينقط» البيئية

٢١

خالفات سبقت إطالق لبناني متهم بالتجسس
طهران  -فرزاد قاسمي

14

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ــاض
العدساني أنه تحدث مع نائب
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أنــس
الصالح بشأن تظلمات 02

إيران :ال أمان ألميركا
وحلفائها بظل العقوبات
وف ــي اسـتـقـبــال ب ــارد بـطـهــران
لــوزيــر خــارجـيــة ألـمــانـيــا هايكو
م ـ ــاس ،ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر أحـ ــد أق ــرب
«أصدقاء» إيران األوروبيين ،قال
ظــريــف« :ال يمكن توقع أن يكون
الذين أطلقوا الحرب االقتصادية
على الشعب اإليراني ومن يدعمها
ً
ف ــي أم ـ ـ ــان» ،م ــؤك ــدا أن «الـسـبـيــل
الوحيد إلنـهــاء التوتر هــو وقف
ال ـح ــرب االق ـت ـصــاديــة»02 ،

اقتصاد

مـنــاطــق جـنــوب ال ـعــراق ب ـحــاالت مشابهة
رغم تصريحات الحكومة بأنها ناتجة عن
أعطال في شبكة النقل ستعالج بسرعة.
ولـيـســت وع ــود ال ــوزي ــر ل ــؤي الخطيب
ً
غير المتحققة وحدها التي تسجل فارقا
في رد الفعل الشعبي هذا العام ،بل األمر
مــرتـبــط بــاق ـتــراب ال ــذك ــرى األولـ ــى ألعـنــف
ً
مظاهرات شهدها العراق احتجاجا على
ال ـخــدمــات ،وه ــي ال ـتــي شـهــدتـهــا الـبـصــرة
الصيف الماضي وتواصلت إلى 02

انطالق معركة خالفة ماي
جونسون َي ِعد بخفض الضرائب على الدخل

ُ
أغ ـ ِـل ــق أم ــس ،ب ــاب ال ـتــرشــح لـلـسـبــاق عـلــى خــافــة رئـيـســة الـ ــوزراء
البريطانية تيريزا ماي ،مع تقديم  9رجال وامرأتين أوراقهم لرئاسة
حزب المحافظين ،التي توصل مباشرة إلى رئاسة الحكومة من دون
انتخابات عامة.
وبـ ــدأ ال ـعــديــد م ــن الـمــرشـحـيــن حـمـلـتـهــم بـمـهــاجـمــة اسـتــراتـيـجـيــة
"بريكست" لــوزيــر الخارجية السابق بــوريــس جونسون الــذي يبدو
ً
أنه ال شيء يمكن أن يوقف ُّ
تقدمه ،والذي ال يزال المرشح األوفر حظا
لخالفة ماي.
وأكد أحدهم ،وهو وزير الخارجية جيريمي هانت ،الطابع "الجدي"
ً
لترشحه في مواجهة جونسون الذي يلقب بـ"بوجو" ،معتبرا أن على
"الزعيم الجديد لحزب المحافظين أن يتقن فن التفاوض ال فن الخطاب
الفارغ من أي مضمون" ،في حين قال دومينيك راب ،الوزير 02

باسيل يثير غضب لبنانيين
وسعوديين ...ومطالبات
بإقالته

رياضة

26
فرنسا للتعويض بعد
صفعة قونيا في تصفيات
يورو 2020

ةديرجلا
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األمير تلقى تعازي خادم الحرمين بوالدة رئيس الوزراء
برقيتا تعزية من قابوس وملك األردن
استقبل صــاحــب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر
ب ـي ــان ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،س ـمــو ولــي
العهد الشيخ نواف األحمد.

عبدالله الثاني يعزي المبارك
تلقى رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
امــس اتصاال هاتفيا من الملك االردن ــي عبدالله الثاني ابن
الحسين أعــرب خالله عن خالص تعازيه وصــادق مواساته
بوفاة المغفور لها والدته.
وعبر سموه عن خالص شكره وامتنانه للعاهل االردني
على تفضله الكريم وص ــادق مــواســاتــه بــوفــاة المغفور لها
والدته.

كما استقبل سـمــوه ،بحضور
سمو ولي العهد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
مستشار خادم الحرمين الشريفين
د .منصور بن متعب بن عبدالعزيز
والوفد المرافق ،حيث نقل تعازي
خــادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بــن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،وول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد نــائــب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سـعــود ،وذل ــك بــوفــاة المغفور
لها بــإذن الله تعالى وال ــدة سمو
رئيس مجلس الوزراء وضحة علي
عبدالرحمن المنير.

حـضــر الـمـقــابـلــة وزي ــر شــؤون
ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي
الجراح.
واستقبل سموه رئيس مجلس
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم ،ث ــم رئـيــس
المجلس األعلى للقضاء ،رئيس
محكمة التمييز رئيس المحكمة

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك
والمطاوعة والجراح والصالح
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد بقصر
ب ـ ـيـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك سمو
رئـيــس مجلس ال ــوزراء الشيخ
ج ـ ــاب ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،ثـ ـ ــم رئ ـي ــس
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء،
رئيس محكمة التمييز ،رئيس
المحكمة الدستورية المستشار
يوسف المطاوعة.
واستقبل و لــي العهد نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح،
فنائب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح.

ً
ولي العهد مستقبال المطاوعة أمس

ً
األمير مستقبال منصور بن متعب أمس

الــدس ـتــوريــة الـمـسـتـشــار يــوســف
المطاوعة.
فــي مـجــال آخ ــر ،بـعــث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إلــى رئيس
ج ـم ـهــوريــة ال ـب ــرت ـغ ــال الـصــديـقــة
م ــارس ـي ـل ــو ري ـب ـي ـل ــو دي سـ ـ ــوزا،
ع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عـ ــن خــالــص

الجارالله بحث العالقات مع  4دبلوماسيين
اجتمع نائب وزير الخارجية
خ ــال ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،أمـ ـ ــس ،مــع
س ـف ـي ــر مـ ـص ــر ل ـ ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
طارق القوني ،وتم خالل اللقاء
بحث عدد من أوجه العالقات
الثنائية بين البلدين ،إضافة
إل ــى تـ ـط ــورات األوضـ ـ ــاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـج ــارالـ ـل ــه
ال ـقــائــم بــأع ـمــال س ـفــارة ليبيا
لـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ال ـس ـف ـي ــر عـلــي
الـ ـعـ ـل ــوص ،وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـقــاء
بحث الـعــا قــات الثنائية بين
البلدين ،وتطورات الساحتين
اإلقليمية والدولية.
واجتمع الجارالله مع سفير
ال ـه ـنــد ل ــدى دولـ ــة ال ـكــويــت ك.
جيفا ساغار ،وتم خالل اللقاء
بحث عدد من أوجه العالقات
الثنائية بين البلدين ،إضافة
إل ــى تـ ـط ــورات األوضـ ـ ــاع على

الكويت تستعرض مشروع «الممر اإلقليمي»
أمام مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

الغنيم :يبرز دورنا في مجال تكنولوجيا نقل المعلومات
أك ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ــدائ ــم ل ــدى االم ــم المتحدة
والمنظمات الدولية االخرى
ف ــي ج ـن ـيــف ال ـس ـف ـيــر ج ـمــال
الغنيم ان مـشــار كــة الكويت
فــي اع ـمــال مـجـلــس االت ـحــاد
ال ـ ــدول ـ ــي ل ــاتـ ـص ــاالت ال ـتــي
انطلقت امس مهمة جدا.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــم ف ــي
ت ـص ــري ــح ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ان تـلــك
األهمية تنبع من استعراض
ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للهيئة

الـ ـع ــام ــة ل ــاتـ ـص ــاالت ســالــم
االذي ـ ـ ـنـ ـ ــة ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـم ـم ــر
اإلق ـل ـي ـمــي ل ــات ـص ــاالت ام ــام
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــذي ت ـت ــواص ــل
اعماله حتى  20الجاري.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع
بـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي وطـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوح
ويـحـظــى بــاهـتـمــام االت ـحــاد
ال ــدول ــي لــات ـصــاالت ويـبــرز
دور ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت فـ ـ ــي مـ ـج ــال
تكنولوجيا نقل المعلومات
والـبـيــانــات وم ــن ثــم فسوف
تـشـكــل هـ ــذه الـ ـ ــدورة محطة

«المناقصات» اعتمد األوامر...
السادس السريع والتقاطعات ،كما كشفت أن "األشغال" ،في موازاة
الـعـقــود الثمانية ال ـمــذكــورة ،تعمل على إص ــاح طــرق أخ ــرى من
خالل عقود قائمة ال تتطلب أوامر تغييرية لعدم تضمنها الخلطة
القديمة.
وكانت ال ــوزارة بــدأت ،بالتعاون مع "الداخلية" ،خطة إلصالح
الطرق المتضررة ،وتوقفت خالل شهر رمضان لتفادي االزدحامات،
ومن المقرر خالل أيام أن تستأنف شركات الصيانة أعمالها.

 %28نسبة نجاح المعلمات...
وقــال المويزري في رسالة إلى الوزير العازمي" :وصلت إلينا
شكاوى عديدة بشأن الكثير مما يدور في «التربية» ،سواء حول
هذا الملف أو غيره مما يتعلق باالختبارات والمقابالت ،فإذا كان
الوزير يعلم بما يجري فهذه كارثة ،وإن كان ال يعلم فالكارثة أكبر".
أمــا النائب الـكـنــدري فــدعــا الـعــازمــي وأرك ــان وزارت ــه إلــى إدراك
ً
التعسف الواقع على المعلمات ،مطالبا بزيادة نسب النجاح أو
ً
التفكير جديا في إعــادة االختبارات" ،ألن بها محاور بعيدة عن
التخصص وصعوبات فنية في النموذج اإللكتروني نتج عنها
ظلم الكثير منهن".
من جانبهن ،اعتصمت مجموعة من المعلمات ،الالتي لم ينجحن
للمرة الثانية في تلك االختبارات ،أمام مكتب وكيل التعليم العام،
مطالبات بإيجاد حلول لهن وإنصافهن مما وصفنه بالظلم الواقع
عليهن.
ً
وكان وكيل "التربية" السابق د .هيثم األثري أصدر قرارا يعطي
وكيل الوزارة صالحية إعادة اختبارات الوظائف اإلشرافية إذا قلت
نسبة النجاح عن  %25بعد طلب وكيل التعليم العام هذا األمر من
خالل كتاب رسمي.

«التأمينات» :بالغ جديد ضد...
و 35لسنة  2002بـشــأن غسل األم ــوال ،على خلفية قضية استثمار
"التأمينات" في شركة أبراج هولدنجز (تحت التصفية) ،وتلقي كيانات
تابعة للرجعان لعموالت من هذه الشركة.
وذكرت المؤسسة ،في شكواها التي تعد الثالثة لها ضد الرجعان
في الكويت والسابعة في المحاكم الدولية ،أنها أقامت دعوى تصفية
ضد الشركة ومسؤوليها بجزر الكايمان في  22مايو  ،2018وعينت
خالل تلك الفترة ممثلين لها في لجنة التصفية ،موضحة أنها قامت،
عبر مستشارها القانوني ،بتزويد مصفي الشركة بأسماء الكيانات
والشركات المرتبطة بالرجعان وأسرته ،بغية الكشف عن أي صالت
مباشرة أو غير مباشرة لها بأموال "التأمينات" المستثمرة.
ولفتت إلى أنها طلبت من مصفي الشركة اإلفصاح عن أي أعمال
تمثل اعتداء على أموال "التأمينات" ،مبينة أن هؤالء المصفين أكدوا

مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــار هـ ـ ــذا
المشروع الحيوي المهم.
كـ ـ ـم ـ ــا أ ك ـ ـ ـ ــد ان م ـ ـشـ ــار كـ ــة
الـكــويــت بفعالية فــي أعمال
ه ــذه ال ـ ــدورة م ــن خ ــال وفــد
رف ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى س ـي ـع ــزز
م ــن ح ـض ــور م ـكــانــة الـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ع ـلــى
ال ـم ـس ـتــوى ال ــدول ــي السـيـمــا
أن ه ـ ــذه الـ ـ ـ ــدورة سـتـنــاقــش
قضايا مهمة تتعلق بأنشطة
االتحاد الدولي لالتصاالت
وسياساته.

وأشـ ـ ــار الـ ــى ان م ـثــل تلك
اللقاء ات تخدم فرص تبادل
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه قـ ـض ــاي ــا
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ب ـه ــدف وضــع
المعايير ا لــدو لـيــة وتحديد
أفضل الممارسات من خالل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــات
وش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المعلومات واالتصاالت.

دفــع "أب ــراج" لعموالت وســاطــة ورســوم معامالت لكيانات ذات صلة
ً
بالرجعان ،مما يخالف ما هو مقرر قانونا.
في السياق ذاتــه ،أكــد المدير العام للمؤسسة مشعل العثمان أن
ً
"التأمينات" ماضية في مالحقة الرجعان قضائيا حتى تسترد أموالها
ً
كافة ،موضحا أن "المؤسسة قامت ،على مدار خمس سنوات ،بمتابعة
خـيــوط الـجــرائــم الـنـكــراء لمديرها الـســابــق فــي حــق أمــوالـهــا ،وكشف
تفاصيل الشبكة المعقدة التي أنشئت للتستر على تلك الجرائم ،في
موازاة استمرارها في جمع األدلة بشأن وقائع اعتداءات أخرى له على
ً
أموالها تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المختصة.
وصرح العثمان بأن المؤسسة انتهت من مشروع الحوكمة وإعادة
بناء قطاعها االستثماري وفق أفضل الممارسات وقواعد الحوكمة،
ً
الف ـتــا إل ــى أن "الـتــأمـيـنــات" ب ــدأت تطبيق مـخــرجــاتـهــا الـتــي أدت إلــى
تصحيح االعوجاج الذي دام قرابة  3عقود ،وحصنتها من أي جرائم
ٍّ
تعد على أموالها".
وي ــواج ــه الــرج ـعــان تـهـمــة اخ ـتــاس أم ــوال الـمــؤسـســة فــي القضية
المحجوزة للحكم بمحكمة الجنايات الكويتية في  27يونيو ،2019
إضافة إلــى خمس قضايا أخــرى متعلقة بـ "التأمينات" في المملكة
المتحدة وسويسرا وجزر الكايمان.

ترقب ترقية « »MSCIيرفع...
في وقت انخفض مؤشر السوق الرئيسي .%0.09
وكـشـفــت م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة مطلعة أن األداء ال ـقــوي للبورصة
أمــس ارتبط بشكل وثيق بتحديد مؤشر مــورغــان ستانلي كابيتال
ً
إنترناشيونال ) 25 (MSCIالـجــاري مــوعــدا لمراجعة ملف البورصة
ً
تهميدا لترقيتها إلى مؤشر األسواق الناشئة ،التي يتوقع أن يترتب
عليها تدفق سيولة أجنبية بنحو  2.8مليار دوالر قابلة لالرتفاع مع
ضخ سيولة من المستثمرين المحليين ،في موازاة السيولة األجنبية
الخارجية.
ومن المحتمل أن يشكل وزن البورصة في مؤشر مورغان ستانلي
 %0.5مع توقعات إيجابية باستيفاء هيئة أسواق المال جميع الشروط
والمتطلبات الخاصة بالترقية ،وأبرزها فتح سقف التملك في البنوك،
في وقت ُيرجح أن تبدأ عملية التنفيذ في مايو .2020
ً
ووفقا لتقرير « »MSCIالصادر في مــارس الماضي ستكون هناك
 17شركة مؤهلة الستخدام متطلبات األســواق الناشئة ،وهي أسهم
«الوطني» ،و«بيتك» ،و«زين» ،وبنك بوبيان ،و«أجيليتي» ،وبنك الخليج،
وبنك برقان ،و«المباني» ،وبوبيان للبتروكيماويات ،و«هيومن سوفت»،
وبنك وربة ،و«مشاريع الكويت» ،وبنك الكويت الدولي ،و«الصناعات
الوطنية» ،و«المتكاملة» ،و«االمتياز» ،و«ميزان القابضة».
١٠

العدساني :على «الفتوى» نظر...

ً
المتقدمين إلــى التعيين في إدارة الفتوى والتشريع ،مشيرا إلى
أنه شدد في حديثه للصالح على ضرورة أن تكون معايير القبول

تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
لبالده ،متمنيا له موفور الصحة
والـعــافـيــة ،وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد وسمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ببرقيتي
تهنئة مماثلتين.

وتلقى صاحب السمو برقيتي
تعزية من سلطان عمان قابوس
بــن سعيد وم ــن الـعــاهــل األردن ــي
الملك عبدالله الثاني عبرا فيهما
ع ــن خــالــص تـعــازيـهـمــا وص ــادق
مــواســاتـهـمــا ب ــوف ــاة وال ـ ــدة سمو
رئيس مجلس ال ــوزراء .وقد بعث

ص ــاح ــب ال ـس ـمــو بـبــرقـيـتــي شكر
جوابيتين ضمنهما سموه خالص
ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره ع ـلــى م ــا أعــربــا
عنه من خالص التعازي وصادق
ً
الـمــواســاة بـهــذا الـمـصــاب ،سائال
س ـم ــوه ال ـمــولــى ت ـعــالــى أن يــديــم
عليهما موفور الصحة والعافية.

ً
الجارالله مستقبال السفير المصري أمس

الساحتين اإلقليمية والدولية.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،اجـتـمــع
نائب وزيــر الخارجية ،أمــس،
مع سفير نيبال لــدى الكويت
دورغا براساد بهانداري ،وتم

خ ـ ــال ال ـل ـق ــاء ب ـح ــث ع ـ ــدد مــن
أوجــه الـعــاقــات الثنائية بين
البلدين ،إضافة إلــى تطورات
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن
اإلقليمية والدولية.

ح ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات م ـســاعــد
وزير الخارجية لشؤون مكتب
ن ــائ ــب الـ ــوزيـ ــر ال ـس ـف ـيــر أي ـهــم
العمر.

ّ
سفارتنا في بريطانيا تحذر
من استخدام تأشيرات السياحة للعالج
دع ــت س ـفــارة الـكــويــت ل ــدى المملكة المتحدة
المواطنين الكويتيين الــذيــن يـنــوون السفر إلى
بريطانيا الى ضرورة أخذ التأشيرات المناسبة،
سواء للعالج أو السياحة ،مشيرة الى «أنه لوحظ
أخيرا قيام عدد من المواطنين الكويتيين بالدخول
الى بريطانيا بهدف العالج بفيزا سياحة».
ودعت السفارة ،في بيان ،المرضى ومرافقيهم
الى االلتزام باستخراج فيزا طبية وليست سياحية
«ألن ــه مــن الممكن أن تـطــول فـتــرة بقائهم بسبب
ظروف العالج ،مما يستدعي تمديد فترة إقامتهم
بعد موافقة الجهات المعنية في المملكة المتحدة،
وبالتالي يسهل إجراءات طلب تمديد اإلقامة إذا
ّ
تطلب األمر».
وشدد البيان على أهمية االلتزام التام بموعد
تاريخ الوصول التي يتم تعبئتها في نموذج طلب
التأشيرة اإللكترونية قبل المجيء الــى المملكة

المتحدة ،وذ ل ــك تجنبا للمساء لة مــن السلطات
المختصة في المنافذ البريطانية ،والتي تمنع
دخ ـ ــول أراض ـي ـه ــا ق ـبــل ت ــاري ــخ ب ــداي ــة ال ـتــأش ـيــرة
اإللكترونية.
ونـ ّـبــه الـبـيــان ال ــى أهـمـيــة االحـتـفــاظ ب ـجــوازات
السفر والنقود في صندوق أمانات الفندق الذي
يقيمون فيه أو في أماكن آمنة ،وعدم حمل مبالغ
مــال ـيــة ك ـب ـيــرة أو م ـصــوغــات ذه ـب ـيــة أو ســاعــات
ثمينة فــي أثـنــاء الـتـجــول داخ ــل الـبـلــد ،واالكـتـفــاء
بحمل مبالغ بـقــدر الـحــاجــة ،داعـيــة الــى الحرص
عـلــى ص ــرف وتـبــديــل الـعـمــات مــن خ ــال البنوك
الرسمية أو محالت الصرافة المعروفة ،مشددا على
ضرورة التدقيق في عقود اإليجار وقراءتها قبل
التوقيع ،مع مراعاة عدم تأجير الشقق بالباطن
أو تأجير الشقق عن طريق المواقع اإللكترونية
غير الموثوق بها.

جمال الغنيم

واضحة ومحددة وذات شفافية وعدالة.
وقال العدساني لـ«الجريدة» إن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في
تعيينات «الفتوى» تمثل «توصيات تؤخذ بعين االعتبار ،غير أن «األهم
هو ما تطرقت إليه مع الصالح بخصوص التظلمات المقدمة لإلدارة
ً
والتي يجب أن تنظر بعدالة وشفافية» ،مشددا على ضــرورة دراسة
ً
تظلمات جميع التقديرات ،من امتياز ،وجيد جيدا مع مرتبة الشرف،
َ
التقديرين األولين فقط».
وجيد ،وأال ينحصر القبول في
وطالب بدراسة كل حالة على حدة ،مع األخذ في االعتبار معايير
ً
الدرجة الوظيفية والمقابلة واالختبار التحريري ،معقبا« :في نهاية
األمر سيكون المقبولون محامين للدولة ،ويجب اختيارهم على أساس
األفضل ،وهذا ما أكدته للوزير وما اتفق معي عليه».
ً
وأضــاف العدساني أن الــوزيــر أكــد له أنــه سيسير وفقا للمعايير
ً
الالزمة ،الفتا إلى أنه سيتابع قضية تلك التظلمات عن كثب بهدف
تكريس العدالة والشفافية وتحقيق المساواة.

إيران :ال أمان ألميركا وحلفائها...
في إشارة إلى العقوبات.
وفـيـمــا ب ــدا أن ــه رســالــة مــزدوجــة لــأوروبـيـيــن ولــرئـيــس الحكومة
الياباني شينزو آبي ،الذي يزور طهران بعد أيام من لقائه ترامب في
طوكيو ،شدد ظريف على أن بالده ترفض التفاوض على برنامجها
البالستي وأنشطتها في اإلقليم.
وبينما شــدد مــاس على الـتــزام بــاده وأوروب ــا باالتفاق الـنــووي،
علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن الوزير األلماني قال لظريف خالل
المباحثات المغلقة إن إيران ال يمكنها حل مشاكلها االقتصادية من
دون تسوية خالفاتها مع أميركا ودول الجوار.
إلى ذلك ،أكد مصدر في رئاسة الجمهورية اإليرانية ،لـ «الجريدة»،
ً
أن الـمــرشــد األعـلــى علي خامنئي أص ــدر ق ــرارا بالعفو عــن ن ــزار زكا
اللبناني الــذي يحمل الغرين كــارد األمـيــركــي والمسجون فــي إيــران
بتهمة التجسس لمصلحة الــواليــات المتحدة ،وذلــك رغــم معارضة
ظريف والحرس الثوري.
وحسب المصدر ،فإن الحرس ووزارة الخارجية اتفقا ،في مشهد
نــادر ،على ضــرورة استبدال زكــا بإيرانيين محتجزين في الواليات
ً
المتحدة ،لكن المرشد قرر اإلفراج عنه فورا بعد دخول األمين العام لـ
«حزب الله» حسن نصرالله على الخط.
وذكر المصدر أن بعض المجموعات استغلت نفوذها والبيروقراطية
اإلدارية في السلطة القضائية لعرقلة إطالق زكا ،آملة أن تستطيع إقناع
المرشد بتغيير قــراره ،وهو ما أدى إلى لغط حول موعد خروج زكا
والجهة التي ستتسلمه.
٢٢

البصرة «تغلي» ...والتظاهرات...
الخريف حتى انتهت إلى إحراق مقرات األحزاب والميليشيات وكذلك
مبنى القنصلية اإليرانية هناك ،في سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر

حسب المراقبين ،ولذلك فإن معظم التعليقات الشعبية التي تنعكس
في «السوشيال ميديا» حول الموضوع اليوم تتساءل :متى سينتفض
الـبـصــاروة؟ وهــو مــا يعني احتمال انـطــاق مـظــاهــرات عنيفة تتسع
تأثيراتها كالعادة إلى معظم مدن الجنوب وتتخللها أعمال عنف ،مثل
تلك التي وقع خاللها عشرات الضحايا العام الماضي وشهدت موجة
اعتقاالت شملت نحو  500من المحتجين.
وت ــواج ــه ح ـكــومــة رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ــوص ــوف ب ــاالعـ ـت ــدال ع ــادل
عبدالمهدي محنة أخرى في كهرباء الصيف ،إذ إن نحو نصف إنتاج
الكهرباء في البالد يعتمد على استيراد الغاز اإليراني ،وتحصل طهران
على عوائد سنوية من ذلك تقدر بنحو خمسة مليارات دوالر ،وهو
ً
ً
ما أثار جدال ساخنا بين بغداد وواشنطن في ظل األزمة الراهنة ،رغم
أن البيت األبيض استثنى استيراد العراق للغاز من قيوده المتزايدة
مراعاة لمأزق بغداد الخانق في إمدادات الطاقة ،لكن ومع تعذر توفير
بديل سريع فإن أي وضع طوارئ في إيران سيعني توقف نحو نصف
إنتاج الكهرباء في العراق ،وهو آخر ما ينقص حكومة عبدالمهدي
التي تواجه أزمات داخلية وخارجية عاصفة.
ويأتي توقع اندالع احتجاجات البصرة العنيفة ،وسط ظهور جديد
لراية «إقليم البصرة» بين الناشطين في الجنوب ،إذ تشكل المطالبة
ً
بتأسيس إقليم لهذه المدينة شبيه بإقليم كردستان الشمالي أرقا
ً
ً
عميقا لساسة بغداد ،فهو مطلب مدعوم دستوريا ،لكنه سيعني تراجع
سيطرة الحكومة المركزية على مفاصل كثيرة تتعلق باالقتصاد
النفطي والتجاري ،وظهور تــوازن سياسي جديد تتجاوز تأثيراته
ً
الحدود العراقية أحيانا.

انطالق معركة خالفة...
السابق لـ"بريكست" وأحــد أشــد المدافعين عــن الـخــروج مــن االتحاد
األوروبي" :لن نحقق بريكست بثرثرات".
كما يراهن على الترشح الجدي ،وزير البيئة مايكل غوف ،غير أن
مصداقيته باتت على المحك بعد إقراره بتعاطي الكوكايين رغم تأكيده
ً
علنا أنه ضد استخدام هذا المخدر.
فــي المقابل ،وعــد جونسون البريطانيين بمستقبل باهر خــارج
ً
االتحاد األوروبي ،فضال عن خفض الضرائب على الدخل لمن يجنون
ُ
ّ
أكثر من  50ألف جنيه إسترليني ( 56ألف يورو) ،في إجراء تقدر كلفته
ً
بـ 9.6مليارات إسترليني ( 10.8مليارات يورو) سنويا.
إلى ذلك ،تقلص النشاط االقتصادي في المملكة المتحدة للشهر
الثاني على التوالي وانخفض بنسبة  %0.4خــال شهر إثــر تراجع
اإلنتاج الصناعي ،وسط عدم اليقين المحيط بـ"بريكست" ،بحسب ما
أعلن أمس مكتب اإلحصاءات الوطنية.
وهذا االنخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي ّ
أشد مما أجمعت عليه
توقعات محللي وكالة بلومبرغ ،الذين ّقدروا أنه سيكون بنسبة %0.1
فقط ،ومع ذلك لم تدخل المملكة المتحدة ُ
بعد في مرحلة الكساد ،التي
ً
تعني انخفاضا في هذا الناتج ربعين متتاليين.
(لندن ـ ـ أ ف ب)
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محليات

الحربي لـ ةديرجلا  :نأمل إنهاء اختبارات «اإلشرافية» قبل عطلة الصيف
•

«آلية إلكترونية على موقع الوزارة لتلقي المالحظات والشكاوى حول االستعدادات للعام المقبل»
فهد الرمضان

أكــد وكـيــل وزارة التربية د .سعود
ال ـح ــرب ــي أن ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة في
ق ـط ــاع ــي ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام و"اإلداريـ ـ ـ ـ ــة"
ماضية في إجراء اختبارات الوظائف
اإلشــراف ـيــة اإللـكـتــرونـيــة للمرشحين،
ل ـل ـتــرق ـيــة فـ ــي ال ــوظ ــائ ــف الـتـعـلـيـمـيــة
بـ ــال ـ ـمـ ــدارس ،م ـض ـي ـفــا "ن ــأم ــل أن يـتــم
االنتهاء من اختبارات جميع المراحل
التعليمية قبل بدء العطلة الصيفية".
وقـ ـ ـ ــال الـ ـح ــرب ــي لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن
الـمـقــابــات لـمــن اج ـت ــازوا االخـتـبــارات
اإللكترونية ستكون على األرجــح في

سبتمبر المقبل ،منوها إلى أن الوزارة
ستعمل خــال العطلة الصيفية على
حصر األعـ ــداد ،وتجهيز كــل الملفات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـت ــرقـ ـي ــات ل ـل ــوظ ــائ ــف
اإلشرافية ،حتى يتم تسكين الناجحين
في االختبارات والمقابالت والــدورات
بداية العام الــدراســي المقبل ،بحسب
االحتياجات الفعلية للمدارس.
وحول االستعداد للعام المقبل ،قال
إن ا ل ـ ــوزارة ستعتمد آ لـيــة الكترونية
لتلقي الـمــاحـظــات وال ـش ـكــاوى حــول
االس ـت ـعــدادات للعام الــدراســي المقبل

 2019/2020وكــل مــا يخص الـمــدارس
وال ـص ـي ــان ــة وال ـت ـك ـي ـيــف وغ ـي ــره ــا مــن
األمور المتعلقبة بالعملية التعليمية،
الفتا إلــى أنــه سيتم إعــان هــذه اآللية
خالل األيام القليلة المقبلة ،وهي على
األرجح ستكون من خالل موقع الوزارة
الرسمي.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا موسعا
اال ثـنـيــن المقبل مــع جميع القطاعات
ال ـم ـع ـن ـيــة بـعـمـلـيــة االسـ ـتـ ـع ــداد لـلـعــام
الدراسي ،لبحث كل الجوانب ،وكل ما
يتعلق بالصيانة والتكييف والكتب

و«التربية» يكرمان
كادر «التربوية المساندة» «الوطني»
ً
متفوقي الثانوية غدا
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة مـطـلـعــة لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» أن
ال ـق ـطــاعــات الـمـعـنـيــة بـعـمـلـيــة ص ــرف كـ ــادر الــوظــائــف
الـتــربــويــة الـمـســانــدة ستعقد اجـتـمــاعــا عـلــى مستوى
الوكالء المساعدين ،لبحث آلية تفسير القرار الخاص
بــالـكــادر ،وم ــدى امكانية صــرفــه لجميع شاغلي هذه
المهن دون النظر إلى موقع العمل بالمدارس أو غيره،
موضحة أن الـ ــوزارة قــد تلجأ إلــى مخاطبة «الفتوى
والتشريع» لتفسير نقاط القرار ،والحصول على موافقة
للصرف للموجهين والعاملين خارج نطاق المدارس.

جــريــا على عــادتــه السنوية ،يـكــرم بنك الـكــويــت الــوطـنــي فائقي
الـثــانــويــة الـعــامــة للعام الــدراســي  2019-2018بالقسمين العلمي
واالدبي والتعليم الديني ،في حفل يقام تحت رعاية وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،وبحضور الوكيل المساعد
للتنمية التربوية واالنشطة فيصل المقصيد ،حيث سيتم تنظيم
الحفل على مسرح وزارة التربية ،في المبنى الجديد مساء غد.

«الشؤون» :سحب  35صالة أفراح
الهاجري :عدم وجود ميزانية أوقف العملية فترة
●

جورج عاطف

كشفت وكيلة وزارة الـشــؤون االجتماعية
باإلنابة هناء الهاجري ،أن إجمالي صاالت
األفـ ــراح الـتــي ُسـحـبــت إدارت ـه ــا خ ــال الفترة
الماضية ،وردت إلى إدارة تنمية المجتمع في
الوزارة إلدارتها بلغ  35صالة تابعة لجمعيات
تعاونية ومتبرعين ،الفتة إلى أن عدم وجود
ميزانية أوقف عملية السحب فترة من الزمن.
وأوضحت الهاجري ،في تصريح صحافي،
أمـ ــس ،عـلــى هــامــش افـتـتــاحـهــا صــالــة أف ــراح
نهار البغيلي في منطقة النعيم ،عقب إعادة
ترميمها ،أن الوزارة ستعاود عملية السحب
عـقــب إق ــرار مـيــزانـيــة الـسـنــة الـمــالـيــة المقبلة
ً
( ،)2021/2020وال ـتــي خـصـصــت فـيـهــا بـنــدا
إلنشاء وتجهيز الصاالت ،كاشفة عن سحب
قــرابــة  5صــاالت جــديــدة فــي مختلف مناطق
الكويت ،عقب إقرار الميزانية.
وذكرت أن هذه الصالة هي الخامسة التي
يـعــاد افـتـتــاحـهــا عـقــب االن ـت ـهــاء مــن عمليات
الترميم داخلها ،لتكون على أهبة االستعداد
الس ـت ـق ـبــال ال ـم ـنــاس ـبــات الـمـخـتـلـفــة ،مــرجـعــة
الفضل في ذلك إلى الجهود المبذولة من قطاع
ً
الشؤون المالية واإلداريــة في الــوزارة ،ممثال
في إدارة الخدمات العامة ،ومهندسيها الذين
أعادوا ترميم الصالة كاملة.
ً
وأكــدت أن ال ــوزارة ستسحب تباعا إدارة
ج ـم ـي ــع ص ـ ـ ــاالت األف ـ ـ ـ ـ ــراح ،غ ـي ــر أنـ ـه ــا بـ ــدأت
بــالـصــاالت المخالفة ،التي لــم تلب الــدعــوات
ال ـم ـت ـكــررة إل ــى تــافــي مـخــالـفــاتـهــا ،أو الـتــي

وكيلة «الشؤون» عقب إزاحتها ستار اللوحة التذكارية لالفتتاح
اقترفت مخالفات جسيمة ،وسخرت في غير
األغراض التي أشهرت من أجلها.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت مـ ــديـ ــرة إدارة تـنـمـيــة
المجتمع في الوزارة نادية العازمي ،أن اللجنة
ً
الــدائـمــة للعمل الـتـطــوعــي شطبت  30فريقا
ً
تـطــوعـيــا غـيــر فــاع ـلــة ،ول ــم تـحـقــق أي إنـجــاز
ملموس يخدم المجتمع منذ اشهارها ،وغير
حريصة على الـتــواصــل مــع الـ ــوزارة ،مؤكدة
أن ال ــوزارة في طــور غربلة الفرق التطوعية،
للوقوف على مدى جديتها ،والخدمات التي
تقدمها للمجتمع من عدمه.
وش ــددت الـعــازمــي ،فــي تصريح صحافي،
أم ـ ــس ،ع ـل ــى أن ـ ــه س ـي ـتــم اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ً
ال ــازم ــة ح ـي ــال غ ـيــر ال ـفــاع ـلــة وفـ ـق ــا لــائـحــة

«الصندوق الكويتي» ّكرم
الطلبة المتفوقين

مدير الصندوق ومسؤولوه مع المتفوقين
ك ـ ـ ّـرم الـ ـصـ ـن ــدوق الـكــويـتــي
للتنمية ا لـطـلـبــة الكويتيين
المتفوقين الذين شاركوا في
الــرحـلــة الـعــاشــرة مــن مـبــادرة
"كن من المتفوقين" .2019
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــأ الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
للصندوق عبدالوهاب البدر،
فــي كلمته الـتــي ألقاها خالل
الحفل ،الطلبة على نتائجهم
ً
ً
المميزة ،متمنيا لهم مستقبال
ً
باهرا.
وأشــاد البدر ،خــال الحفل
الـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـه ـ ــده الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
ال ـمــديــريــن وال ـم ـســؤول ـيــن في
الـ ـصـ ـن ــدوق ،ب ـج ـه ــود أول ـي ــاء
األم ــور كــذلــك ،ومــا بــذلــوه في
تربية أبنائهم حتى وصلوا
ً
إلى هذه المراكز ،آمال أن تكون
ً
ه ــذه الـنـتــائــج ح ــاف ــزا للطلبة
لخدمة بلدهم الكويت.
يذكر أن الطلبة المكرمين
شــاركــوا فــي الرحلة العاشرة
لمبادرة "كــن من المتفوقين"
بداية هذا العام ،والتي كانت

وجهتها سريالنكا للطالبات
وطاجكستان للطالب.
ً
وت ـن ـط ـلــق ال ــرح ـل ــة س ـنــويــا
بهدف تحفيز طلبة الثانوية
ع ـل ــى الـ ـنـ ـج ــاح وال ـ ـت ـ ـفـ ــوق ،إذ
ي ـق ــوم الـ ـصـ ـن ــدوق بــال ـت ـعــاون
م ــع وزارة ال ـتــرب ـيــة بــاخـتـيــار
نخبة من المتفوقين ،وينظم
ل ـهــم رحـ ــات س ـنــويــة ثـقــافـيــة
وترفيهية لزيارة الــدول التي
ي ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـع ـه ــا الـ ـصـ ـن ــدوق
وت ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن م ـش ــروع ــات ــه،
فيتعرفوا عليها وعلى جهوده
التنموية ،كما تهدف المبادرة
إلى تعريف األجيال الجديدة
بحجم ومكانة دولــة الكويت
فـ ــي عـ ـي ــون الـ ـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـقــة
والـصــديـقــة ومـكــافــأتـهــم على
تميزهم وتفوقهم.

العمل التطوعي ،موضحة أن إجمالي الفرق
التطوعية الـمـشـهــرة ل ــدى الـ ــوزارة بـلــغ نحو
 200فــريــق ،إضــافــة إلــى وجــود فــرق عــدة قيد
اإلشـهــار ،غير أنها الت ــزال فــي طــور استيفاء
األوراق والمستندات المطلوبة من الجهات
الحكومية ذات العالقة.
وأكدت أن الوزارة تستخدم حقها القانوني
في شطب الفرق ،غير أنــه يظل آخــر الحلول،
ع ـقــب اس ـت ـي ـفــاء الـ ـط ــرق ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وإن ـ ــذار
الـفــريــق ،ومــن ثــم اسـتــدعــاء ممثله القانوني،
غير أنه بحال عدم التعاون أو التجاوب يتم
الشطب ،الفتة إلــى أن الــوزارة تراقب وتتابع
صاالت التسلية ،عبر فرق التفتيش الميدانية
ً
المشكلة ،خصوصا مع حلول موسم الصيف.

واالثاث وغيرها ،مشيرا إلى أنه طلب
من كل القياديين تقديم تقارير شاملة
حول نسب اإلنجاز ،ومدى التقدم في
المواضيع الخاصة بتجهيز المدارس
والمعوقات التي تواجههم ،لمحاولة
إيجاد الحلول لها.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــلُ ،ع ـ ـقـ ــد أم ــس
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس ال ـ ــوك ـ ــاء ب ــرئ ــاس ــة
ال ــوكـ ـي ــل د .س ـ ـعـ ــود ال ـ ـحـ ــربـ ــي ،حـيــث
ناقش المالحظات ال ــواردة من ديــوان
المحاسبة.
وشدد الحربي خالل االجتماع على

ضرورة االلتزام بالردود بكل شفافية
في أوقاتها المحددة دون تأخير ،مع
تحمل كل وكيل قطاع مسؤوليته كاملة
ت ـجــاه الـمــاحـظــات الـخــاصــة بقطاعه
والرد عليها.
وبـ ّـيــن أن ال ــوزارة لديها مهلة شهر
إلرسال كل الردود على المالحظات إلى
"المحاسبة" ،وبناء على ذلك تم تكليف
الوكالء المساعدين بتسليم كل قطاع
ردوده على وجه السرعة ،حتى يتسنى
تجميعها في تقرير واحد وإرساله إلى
الديوان في الموعد المحدد.

سعود الحربي
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محليات
«الوزراء» :اتخاذ اإلجراءات المناسبة بالمطار لتسهيل السفر
ةديرجلا
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معالجة أوضاع الصيادين المخالفين مستغلي الشاليهات بالدوحة
شــدد سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك رئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى اس ـت ـم ــرار الـمــؤسـســة
العامة للتأمينات االجتماعية بالتدقيق على
كل األعمال التي جرت في عهد المدير العام
األسـبــق وتقديم كــل المخالفات الــى النيابة
العامة.
وكلف مجلس الوزراء اإلدارة العامة للطيران
الـمــدنــي بسرعة التنسيق مــع الـجـهــات التي
تــراهــا مناسبة التـخــاذ اإلجـ ــراءات الضامنة
لــرفــع ال ـك ـف ــاءة الـتـشـغـيـلـيــة وتـسـهـيــل حــركــة
المسافرين في مباني الركاب بمطار الكويت
الدولي وتذليل كل المعوقات التي قد تطرأ في
هذا الخصوص.
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس الوزراء أمس
برئاسة المبارك وبعد االجتماع صرح نائب
رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدولـة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح بأن وزير المالية
د .نايف الحجرف أحاط المجلس في مستهل

اجتماعه بالبالغ الذي قدمته "التأمينات" ضد
مديرها األسبق بعد اكتشاف تلقيه عموالت
وساطة ورسوم معامالت لكيانات ذات صلة
به وذلــك خــال مراجعة مصفي شركة أبــراج
هولدنغز ألعمالها.
ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة
في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية
بشأن مشاريع مراسيم بالموافقة على مذكرة
تفاهم مع حكومة مالطا للتعاون في مجال
التعليم العالي والبحث العلمي ،وعلى مذكرة
التفاهم مع حكومة األردن في مجال األرصاد
ال ـجــويــة ،وع ـلــى اتـفــاقـيــة خ ــدم ــات جــويــة مع
حكومة هولندا فيما يتعلق بكوراساو وجدول
الطرق الملحق بها.
واطلع المجلس كذلك على توصيات اللجنة
بشأن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة
التفاهم بين حكومتي الكويت ومصر للتعاون
في المجال األمني ،ومشروع قانون بالموافقة

على االنضمام إلى االتفاقية المشتركة بشأن
أمان التصرف في النفايات المشعة ،ومشروع
قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون
في المجال المالحة البحرية التجارية بين
حكومتي الكويت والمغرب ،وقــرر المجلس
الموافقة على المشاريع ورفعها إلى صاحب
السمو أمير البالد.
ً
وأحـيــط مجلس ال ــوزراء علما بالتوصية
الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون
االقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين
الماليين عن النصف األول من السنة المالية
ّ
 ،2019 / 2018و ح ـ ـ ــث ا ل ـم ـج ـل ــس ا ل ـج ـهــات
الحكومية على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
الــازمــة لتالفي مالحظات جـهــاز المراقبين
ً
الماليين تنفيذا للقرارات الـصــادرة من قبل
مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ً
كما أحيط المجلس علما بتوصيات اللجنة
بشأن التقرير الدوري الثاني للجنة الوطنية

لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشأن
التحضير لعملية التقييم المتبادل الـقــادم
لـلـكــويــت وذل ــك عــن ال ـف ـتــرة مــن (ي ـنــايــر حتى
مارس .)2019
ث ــم اط ـل ــع ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى تــوص ـيــة لجنة
الخدمات العامة بشأن تقرير اإلدارة العامة
للطيران المدني حــول خطتها االستعدادية
لتشغيل مـبــانــي ال ــرك ــاب فــي م ـطــار الـكــويــت
ال ــدول ــي بــالـكـفــاءة الـمـطـلــوبــة ،وق ــرر مجلس
الوزراء تكليف اإلدارة العامة للطيران المدني
بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة الداخلية،
وزارة المالية ،وزارة الصحة ،اإلدارة العامة
للجمارك ،شركة الخطوط الجوية الكويتية)
والـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي تـ ــراهـ ــا م ـن ــاس ـب ــة الت ـخ ــاذ
اإلجــراءات الضامنة لرفع الكفاءة التشغيلية
وتسهيل حركة المسافرين في مباني الركاب
بمطار الكويت الدولي وتذليل كافة المعوقات
التي قد تطرأ في هذا الخصوص.

واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن
اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون
الــزراعــة وال ـثــروة السمكية بـشــأن المكافحة
والقضاء على أسراب الجراد الصحراوي التي
اجـتــاحــت المناطق الــزراع ـيــة جـنــوب الـبــاد،
وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كافة
الجهات المعنية التخاذ االحتياطات والتدابير
واإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة لـتــافــي ه ــذه الـظــاهــرة
مستقبال والحد من نتائجها السلبية.
ً
كـمــا اط ـلــع الـمـجـلــس أي ـضــا عـلــى توصية
اللجنة بشأن استغالل مجموعة من الصيادين
لبعض الشاليهات بمنطقة الدوحة بالمخالفة
للقانون رقــم ( )42لسنة  2014بشأن حماية
البيئة ،وقــرر المجلس تكليف وزارة المالية
(إدارة أمالك الدولة) التنسيق مع كل من (وزارة
الداخلية ،الهيئة العامة للبيئة ،الهيئة العامة
لـشــؤون الــزراعــة وال ـثــروة السمكية) بسرعة

«دسمان» يعرض نتائج أبحاثه في مؤتمر «السكر األميركي»
ً
ُ
المال :قدمنا  6بوسترات بحثية قبلت جميعا
عادل سامي

أعلن معهد دسمان قبول
المؤتمر التاسع والسبعين
لرابطة السكر األميركية 6
بوسترات بحثية قدمها وفد
المعهد إلى المؤتمر.

يـ ـ ـش ـ ــارك وف ـ ــد ع ـل ـم ــي وط ـب ــي
م ـ ــن م ـع ـه ــد دسـ ـ ـم ـ ــان ل ـل ـس ـك ــري،
الـ ــذي أن ـشــأتــه مــؤسـســة الـكــويــت
ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـم ــي ،ف ــي ال ـمــؤت ـمــر
التاسع والسبعين لرابطة السكر
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـم ـن ـع ـقــد ف ــي ســان
فرانسيسكو بمشاركة وحضور
د .قـيــس ال ــدوي ــري الـمــديــر الـعــام
للمعهد ود .إباء العزيري المدير
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـق ـطــاع ال ـط ـب ــي فــي
المعهد وعدد من الباحثين وأفراد
الطاقم الطبي من المعهد.
وقال البروفيسور فهد المال
المدير التنفيذي لقطاع األبحاث
في المعهد ،إن الفريق المشارك
م ــن الـمـعـهــد ف ــي ه ــذا الـمــؤتـمــر
الـعــالـمــي ،ق ــدم سـتــة بــوسـتــرات
ب ـح ـث ـيــة تـ ــم ق ـب ــول ـه ــا ك ـل ـه ــا مــن
لجنة المؤتمر ،إذ لم يسبق أن
قبل هــذا العدد من البوسترات
مــن جهة واح ــدة للمشاركة في
ً
هذا المؤتمر ،ويعد هذا إنجازا
ً
مهما يضاف إلى رصيد المعهد
ال ـحــافــل ب ــاإلن ـج ــازات الـمـشــرفــة

ً
الدويري مشاركا في المؤتمر
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي
واإلقـلـيـمــي فــي مـجــال البحوث
العلمية الرائدة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أن ه ـ ــذه
الـ ـب ــوسـ ـت ــرات تـ ـمـ ـح ــورت ح ــول
عـ ـ ــدة مـ ــوضـ ــوعـ ــات مـ ــن بـيـنـهــا

اكتشاف عالمات حيوية جديدة
م ــن ب ــاح ـث ــي ال ـم ـع ـهــد مــرتـبـطــة
بــاح ـت ـمــال ـيــة اإلصـ ــابـ ــة ب ـمــرض
الـ ـسـ ـك ــري مـ ــن ال ـ ـنـ ــوع الـ ـث ــان ــي،
ومؤشرات االضطرابات األيضية
مــن خــال التحكم باستجابات

م ـن ــاع ـي ــة م ـ ـحـ ــددة فـ ــي ال ـج ـســم
توصل إليها فريق مــن باحثي
ال ـم ـع ـه ــد مـ ــن ش ــأن ـه ــا ال ـت ـح ـكــم
بــاألمــراض الناجمة عــن مرض
السكري لــدى البدناء ومرضى
النوع الثاني من السكري.

وأوضــح أن البوستر الثالث
كـ ـ ــان حـ ـ ــول تـ ـح ــدي ــد م ـس ـب ـبــات
ً
اللـتـهــابــات أيضية ت ــؤدي دورا
ً
رئ ـي ـس ـيــا ف ــي اإلص ــاب ــة بــالـنــوع
ال ـثــانــي م ــن ال ـس ـكــري ومـقــاومــة
األن ـســول ـيــن لـ ــدى ال ـب ــدن ــاء ،أمــا
ال ـب ــوس ـت ــر الـ ــرابـ ــع فـ ـك ــان ح ــول
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ـسـ ـ ــار دوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ــن
شــأنــه منع مـقــاومــة األنسولين
ودرء مـسـتــويــات ال ــده ــون غير
الطبيعية لدى مرضى السكري.
وذكــر أن البوستر الخامس،
ك ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ــول اك ـ ـت ـ ـش ـ ــاف ف ــري ــق
ً
م ــن بــاح ـثــي ال ـم ـع ـهــد بــروت ـي ـنــا
ً
مـ ـح ــددا ي ـع ــزز ال ـت ـئــام ال ـج ــروح
واالسـ ـتـ ـج ــاب ــة ال ـم ـن ــاع ـي ــة ل ــدى
مــرضــى الـسـكــري وال ـبــدنــاء ،في
حين تمحور البوستر السادس
حــول تــوصــل فــريــق مــن باحثي
المعهد إ لــى طريقة مستحدثة
لتحديد والوقاية من مضاعفات
الـ ـعـ ـظ ــام لـ ـ ــدى مـ ــرضـ ــى الـ ـن ــوع
الثاني من السكري.

اتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة لمعالجة
أوضـ ـ ــاع ال ـص ـي ــادي ــن الـمـخــالـفـيــن مستغلي
الشاليهات بمنطقة الدوحة في أعمال الصيد
في جون الكويت والمخالفة للقانون رقم ()42
لسنة  2014بـشــأن حـمــايــة الـبـيـئــة ،ومــوافــاة
مجلس ال ــوزراء بما ينتهي إليه األمــر خالل
شهر من تاريخه.
ً
ثم أحيط المجلس علما بتوصيات اللجنة
بشأن اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة
لشؤون الــزراعــة والـثــروة السمكية والجهات
المعنية حــول نتائج الــدراســة والتوصيات
الـخــاصــة بــالـمـخــزون السمكي والــربـيــان في
الكويت ،والجهود المبذولة من قبلها تجاه
توزيع القسائم الجاهزة لالستزراع السمكي
والربيان بما يحقق الحفاظ على المخزون
ً
ً
الـسـمـكــي ووف ــرت ــه مـسـتـقـبــا ،وذلـ ــك تـنـفـيــذا
لـلـقــرارات الـصــادرة مــن مجلس ال ــوزراء بهذا
الشأن.

تعثر برنامج تطوير نظم
المعلومات في «الصحة»
علمت "الجريدة" ،من مصادرها ،أن برنامج تطوير نظم
المعلومات في وزارة الصحة يواجه العديد من الصعوبات
والتحديات التي أدت إلى تعثر تنفيذه ،وتدني نسبة اإلنجاز
ضمن خطة التنمية.
وقالت المصادر إن هناك مـحــاوالت إلنقاذ البرنامج من
ً
التعثر من خــال اجتماعات مكثفة تمت أخـيــرا بين إدارات
نظم المعلومات والتخطيط والميزانية بــالــوزارة لــدراســة
أسباب التعثر ،سواء كانت من داخل الوزارة أو ترجع لجهات
خارجية ،مثل الجهات التي يتعين أخذ موافقتها قبل طرح
المناقصات ،إذ إن المشروع يتضمن عدة مناقصات للملف
اإللكتروني والمعلومات الصحية بالمستشفيات والمراكز
الصحية والعديد من مراكز عمل الوزارة.
وأبــدت المصادر قلقها الشديد من عواقب وتبعات تعثر
البرنامج ،الذي كانت تعلق عليه جهات عديدة اآلمال إلحداث
نقلة نوعية في نظم المعلومات وتطبيق الصحة اإللكترونية
وتطوير الملفات ،مشيرة إلى أن مدير إدارة نظم المعلومات
رفع أكثر من تقرير عن أبعاد هذه المشكلة والتحديات التي
تواجه المشروع ضمن المشاريع التطويرية بخطة التنمية
في وزارة الصحة.
ول ــم تـخــف ال ـم ـصــادر قـلـقـهــا م ــن تــأثـيــر ه ــذا الـتـعـثــر على
إنجازات الوزارة في قطاعات أخرى مرتبطة بنظم المعلومات
الصحية والتي كانت تعلق اآلمال على تطوير نظم المعلومات
والربط اإللكتروني وتطبيق الملف االلكتروني وغيرها من
المشاريع المرتبطة بنظم المعلومات بالصحة.

ةديرجلا
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برلمانيات

«المالية» :تقرير «المناقصات» جاهز األسبوع المقبل

الموافقة على إنشاء وحدة مستقلة لقطاع التأمين تابعة لوزير التجارة
فهد التركي

أكدت اللجنة المالية البرلمانية
أن وجود قطاع التأمين تحت
مظلة وزارة التجارة غير صحي
ألن هذا القطاع يحتوي على
ما ال يقل عن  15مليار دينار
ما بين وثائق وأموال مستثمرة.

واف ـ ـ ـقـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ف ــي اجـتـمــاعـهــا
أمس على تعديالت المداولة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن قـ ـ ــانـ ـ ــون
المناقصات العامة ،2016/49
ب ـي ـن ـمــا أرج ـ ـ ــأت ب ــت م ـش ــروع
ق ــان ــون تـنـظـيــم ال ـتــأم ـيــن إلــى
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع يـ ـعـ ـق ــد األسـ ـ ـب ـ ــوع
المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب
صــاح خــورشـيــد ،إن اللجنة
ناقشت ا لـتـعــد يــات المقدمة
بـ ـش ــأن ق ــان ــون ال ـم ـنــاق ـصــات
من مجموعة من النواب على
الـمــداولــة األول ــى التي صوت
عليها المجلس فــي جلسته
الماضية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن م ـ ـ ـ ــن بـ ـي ــن
تـ ـل ــك ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات انـ ـضـ ـم ــام
صندوق المشاريع الصغيرة
والمتوسطة لمجلس االدارة
فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات
ال ـم ــرك ــزي ــة ومـ ـ ــدة ال ـع ـضــويــة
ومدة التظلمات.
وكشف عن موافقة اللجنة
عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات
المقدمة على أن يكون التقرير
جـ ــاهـ ــزا ع ـل ــى جـ ـ ــدول اع ـم ــال
جـلـســة األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ،ال

جلسة اليوم ،للتصويت عليه
في المداولة الثانية.
وب ـيــن خــورشـيــد أن ــه فيما
يخص قانون تنظيم التأمين
ال ـ ــذي يـتـضـمــن أك ـث ــر م ــن 64
م ـ ـ ــادة ،ف ـق ــد ن ــاق ـش ــت الـلـجـنــة
مالحظات النواب في المداولة
األول ــى حــول أفضلية تبعية
قانون التأمين لوزارة التجارة
أو هيئة اسواق المال او البنك
ال ـمــركــزي او أن ي ـكــون هيئة
مستقلة.
وأضـ ــاف "ات ـض ــح ألعـضــاء
اللجنة أن وجوده تحت مظلة
وزارة ال ـت ـج ــارة خ ـطــأ وغـيــر
ص ـح ــي ،ألن ق ـط ــاع الـتــأمـيــن
ً
مهم جدا ويحتوي على ما ال
يقل عن  15مليار دينار يتم
تــداولـهــا بين وثــائــق وأم ــوال
مستثمرة ويعتبر ثالث قطاع
في الدولة من حيث اإلمكانات
المادية".
وأشار إلى ان اللجنة ارتأت
تكوين وحدة خاصة بالقطاع
تـ ـ ـك ـ ــون ت ـ ـحـ ــت مـ ـظـ ـل ــة وزيـ ـ ــر
ال ـت ـجــارة كــوحــدة الـتـحــريــات
التي تعمل تحت مظلة وزير
المالية ،على أن تكون مستقلة
و فــق اختصاصاتها ويكون
لها امتيازات.

«المالية» في اجتماعها أمس
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر أن ذ ل ـ ـ ـ ــك ي ـت ـط ـل ــب
ت ـعــديــا ع ـلــى ن ــص ال ـقــانــون،
ول ــذل ــك ت ــم تــأج ـيــل ال ـب ــت في
الموضوع الى اجتماع األحد
المقبل لمناقشة ه ــذا األ م ــر،
واالنتهاء من التقرير النهائي،
ورف ـ ـعـ ــه الـ ـ ــى م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة،
لمناقشته في جلسة األسبوع
المقبل.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال مـ ـق ــرر
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ف ـي ـص ــل
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ،إن الـ ـتـ ـع ــدي ــات
عـ ـل ــى ق ـ ــان ـ ــون ال ـم ـن ــاق ـص ــات

تـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات
ً
الـصـغـيــرة لـلـمـبــادريــن ،الفـتــا
إل ــى أن اللجنة صــوتــت على
الـ ـتـ ـع ــدي ــات كـ ــافـ ــة وأه ـم ـه ــا
زيــادة نسبة أفضلية المنتج
الـمـحـلــي م ــن  15إل ــى  20في
المئة ،إضافة إلى وضع ممثل
من صندوق رعاية المشاريع
في لجنة التصنيف.
وث ـ ـمـ ــن الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ج ـه ــود
الـشـبــاب ال ـم ـبــادريــن عـلــى ما
قدموه في اللجنة المالية من
مــاح ـظــات مـهـمــة ح ــول هــذه

المال يسأل عن النظام المتكامل للخدمة المدنية
وج ــه ال ـنــائــب د .ب ــدر ال ـمــا س ــؤال ــه إلــى
وزيــرة الــدولــة للشؤون االقتصادية مريم
العقيل عن النظام اآللي المتكامل.
وطـلــب الـمــا فــي ال ـســؤال األول تــزويــده
باآلتي :قيمة التعاقدات الخاصة بالنظام
اآللي منذ أن تحمل ديوان الخدمة المدنية
م ـســؤول ـيــة ال ـن ـظ ــام اآللـ ــي ب ــدال م ــن وزارة
الـتـخـطـيــط وإل ـ ــى م ـيــزان ـيــة ال ـع ــام الـمــالــي
 ،2019/2018وقيمة مــا تحملته ميزانية
ديوان الخدمة منذ تحمل الديوان مسؤولية
الـنـظــام اآلل ــي حتى ميزانية ،2019/2018
وق ـي ـمــة م ــا تـحـمـلـتــه الـ ـ ـ ــوزارات والـهـيـئــات
والجهات الحكومية كافة من ميزانياتها
لحساب النظام المتكامل الخاص بديوان

الخدمة المدنية منذ بــدء تحمل الــديــوان
مسؤولية النظام حتى ميزانية ،2019/2018
وقـيـمــة مـكــافــآت الـعـمــل اإلضــافــي الـتــي تم
صرفها للعاملين في ديوان الخدمة بشأن
ال ـت ــدري ــب واسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـن ـظ ــام الـمـتـكــامــل
منذ بــدء تولي المسؤولية حتى ميزانية
 ،2019/2018وقيمة مكافآت العمل اإلضافي
ال ـتــي ت ــم صــرفـهــا لـلـعــامـلـيــن ف ــي الـجـهــات
الحكومية كــافــة بـمــوافـقــة دي ــوان الخدمة
المدنية بشأن التدريب واستخدام النظام
المتكامل منذ بدء تولي المسؤولية حتى
ميزانية .2019/2018
وطلب بيانا بالحدود الدنيا والقصوى
للبيانات ا لـتــي يسمح ا لـنـظــام بإدخالها

فـ ــي الـ ـحـ ـق ــول ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة ك ــاف ــة وع ـلــى
األخص بنود المكافأة واألعمال اإلضافية
وال ـم ـم ـتــازة م ــع ت ـحــديــد ت ــاري ــخ ال ـب ــدء في
تنفيذ هذه الحدود بالنظام اآللي ،واإلفادة
بمالحظات ديــوان المحاسبة كافة بشأن
ال ـن ـظــام الـمـتـكــامــل لـلـخــدمــة الـمــدنـيــة منذ
تولي الديوان المسؤولية حتى العام المالي
 2019/2018وردود الديوان وعلى األخص
ما ورد بخصوص المكافآت التي صرفت
بطريق الخطأ لبعض العاملين بالدولة،
وم ــا اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة والـفـنـيــة التي
اتخذها الديوان تجاه التقصير واألخطاء
التي حدثت ولتصحيح هذه األخطاء؟
بدر المال

«الميزانيات» :مالحظات «المحاسبة» زادت %77
تأخر إنجاز المشاريع أبرز سمة في المالحظات على شركة النفط

جانب من اجتماع «الميزانيات» أمس
قــال رئيس لجنة الميزانيات
وال ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ـخـ ـت ــام ــي ع ــدن ــان
عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت
بـ ـحـ ـض ــور وزيـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزي ـ ــر
الكهرباء والـمــاء خالد الفاضل،
لـمـنــاقـشــة م ـيــزان ـيــة ش ــرك ــة نفط
الكويت للسنة المالية الجديدة
 ،2020-2019ومالحظات ديــوان
المحاسبة عن الشركة ،والواردة
فــي تـقــريــره الـسـنــوي عــن السنة
المالية .2018-2017
وقال عبدالصمد ،في تصريح
أمــس ،إن اللجنة ناقشت ارتفاع
ع ــدد الـمــاحـظــات المسجلة من
ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ف ــي ال ـس ـنــة
الـمــالـيــة المنتهية ،2018-2017
عما كانت عليه قبل  5سنوات،
حـيــث زادت وبـنـسـبــة  %77عن
ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـت ــي سبقتها
لتصل إلى  166مالحظة.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ديـ ـ ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة تعقيبا على ذلك بأن

ارت ـف ــاع تـلــك الـنـسـبــة ي ـعــود إلــى
ال ــزي ــادة ف ــي ع ــدد أع ـض ــاء فــريــق
ال ــدي ــوان الـمـكـلــف ل ـلــرقــابــة على
الشركة نظرا لضخامة أعمالها
وبالتالي انعكس ذلك على فحص
عدد أكبر من الشرائح والعينات،
في ظل تجاوب وتعاون الشركة
مع الديوان".
وأوضح أنه رغم اتخاذ الشركة
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ـ ــي تـ ـس ــوي ــة ب ـعــض
ال ـمــاح ـظــات ف ــإن الـلـجـنــة تــؤكــد
اسـ ـتـ ـم ــرار تـ ـك ــرار ذات ال ـجــوهــر
فـ ــي الـ ـم ــاحـ ـظ ــات دون إيـ ـج ــاد
ح ــل جـ ـ ــذري ل ـه ــا ،ح ـي ــث شـكـلــت
مــاح ـظــات الـمـشــاريــع والـعـقــود
الـنـسـبــة األك ـبــر بــواقــع  %66من
إجمالي المالحظات ،بحيث تعد
ظــاهــرة تــأخــر إن ـجــاز المشاريع
منذ سنوات هي أبــرز سمة على
م ــاح ـظ ــات الـ ــديـ ــوان الـمـسـجـلــة
لشركة نفط الكويت.
وذك ـ ـ ــر انـ ـ ــه ت ـب ـي ــن ل ـل ـج ـنــة أن

ذ لــك انعكس بالسلب على عدم
تحقيق الشركة الطاقة اإلنتاجية
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة م ــن ال ـن ـف ــط ال ـخ ــام
والـ ـغ ــاز وفـ ــق االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
ال ـم ــوض ــوع ــة م ــن ق ـبــل مــؤسـســة
البترول الكويتية ،والتي تتراوح
بـيــن  3.5مــايـيــن بــرمـيــل يوميا
في سنة  2015و 4ماليين برميل
يوميا فــي سنة  2020بالنسبة
النـتــاج النفط ال ـخــام ،حيث بلغ
اإلنتاج الفعلي في السنة المالية
 2018-2017ما يقارب  3.1ماليين
بــرمـيــل يــومـيــا ،مــع الـتـنــويــه إلــى
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ــوق ــف اإلن ـ ـت ـ ــاج فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـق ـس ــوم ــة ل ـك ــل مــن
منطقتي الخفجي والوفرة.
وتــابــع" :أمــا بالنسبة للطاقة
السنوية المستهدفة فقد لوحظ
فارق  95ألف برميل بين اإلنتاج
الفعلي والمخطط له في ميزانية
السنة المالية  2018-2017والبالغ
ما يقارب  3.2آالف برميل".

رفض  4ميزانيات و 5حسابات ختامية
انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي
البرلمانية من دراستها لـ  12جهة حكومية ،إضافة
ً
ً
إلى تصويتها على  16حسابا ختاميا لسنوات
مالية قديمة سبق وأن تم رفضها من المجلس.
وواف ـق ــت الـلـجـنــة عـلــى مـيــزانـيــة ك ــل م ــن (بـنــك
االئـ ـتـ ـم ــان ال ـك ــوي ـت ــي  -ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي-
هيئة تشجيع االسـتـثـمــار الـمـبــاشــر -الـصـنــدوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة -المؤسسة العامة للرعاية السكنية
 وكــالــة األنـبــاء الكويتية "كــونــا"  -هيئة أســواقالـمــال)  ،في حين لم توافق على ميزانية كل من
(الهيئة العامة للطرق والنقل البري  -الهيئة العامة
للعناية بـطـبــاعــة ونـشــر ال ـق ــرآن الـكــريــم والسنة
ا لـنـبــو يــة وعلومهما  -الهيئة ا لـعــا مــة للشباب -
الهيئة العامة لالستثمار).
ووافقت اللجنة على الحساب الختامي لكل من
(بنك االئتمان الكويتي  -بنك الكويت المركزي-
هيئة تشجيع االسـتـثـمــار الـمـبــاشــر -الـصـنــدوق

الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة -المؤسسة العامة للرعاية السكنية-
ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال– ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـتـقــديــر
التعويضات عن خسائر الـعــدوان الـعــراقــي) ،في
حين لــم تــوافــق على الحساب الختامي لكل من
(وكــالــة األنـبــاء الـكــويـتـيــة "كــونــا" -الهيئة العامة
لـلـطــرق والـنـقــل ال ـب ــري -الـهـيـئــة الـعــامــة للعناية
بـطـبــاعــة ونـشــر ال ـق ــرآن الـكــريــم والـسـنــة النبوية
وعلومهما -الهيئة العامة للشباب -الهيئة العامة
لالستثمار).
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية القديمة
فـقــد واف ـقــت الـلـجـنــة عـلــى  10حـســابــات ختامية
لبلدية الكويت منذ السنة المالية 2005/2004
حتى  2014/2013و 4حسابات ختامية للهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعــاقــة منذ السنة المالية
 2012/2011حتى  ،2014/2013والحساب الختامي
لإلدارة العامة لإلطفاء والهيئة العامة للمعلومات
المدنية عن السنة المالية .2014/2013

ع ـ ـل ـ ـمـ ــا أن ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــة و ف ـ ـقـ ــا
لـلـبـيــانــات الـفـعـلـيــة لــإن ـتــاج لم
تحقق الكميات المستهدفة أو
ت ـت ـجــاوزهــا ف ــي آخ ــر  9س ـنــوات
إال  3م ــرات فـقــط  ،وبــالــرغــم من
ضخامة المبالغ المستثمرة في
المشاريع الرأسمالية إال أن ذلك
لم ينعكس على القدرة اإلنتاجية
للشركة.
واتـضــح ذلــك أيـضــا بالنسبة
لـلـغــاز ال ـحــر فــإنــه رغ ــم ضخامة
االستثمارات التي تنفذها شركة
ن ـفــط ال ـك ــوي ــت ف ــي م ـج ــال ال ـغــاز
فــإن ـهــا ل ــم تـحـقــق كـمـيــة اإلن ـتــاج
المستهدفة في آخر  10سنوات،
بحيث انخفض اإلنتاج الفعلي
بنسبة  %61عما هو مستهدف
فــي الـسـنــة الـمــالـيــة 2018-2017
ليبلغ  215مـلـيــون قــدم مكعبة،
م ــع ع ــدم وضـ ــوح رؤيـ ــة الـشــركــة
الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ـط ــوي ــر الـ ـغ ــاز،
مـ ـم ــا أدى إلـ ـ ــى ت ــأخ ــر تـشـغـيــل
أحــد المشاريع وتحمل الشركة
خسائر مالية نتيجة إلغاء أحد
المشاريع إضافة الى احتمالية
ت ـ ـعـ ــرض ال ـ ـشـ ــركـ ــة ل ـم ـط ــال ـب ــات
تعويضية من بعض المقاولين،
إض ــاف ــة الـ ــى ت ــأخ ــر ال ـش ــرك ــة في
االسـتـفــادة مــن انـتــاج الـغــاز لما
يقارب  12سنة.
واشـ ـ ــار ع ـبــدال ـص ـمــد الـ ــى انــه
سبق للجنة أن ناقشت أسباب
ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة تـ ـ ــأخـ ـ ــر شـ ـ ــركـ ـ ــة ن ـف ــط
ال ـكــويــت ف ــي إن ـج ــاز مشاريعها
ف ــي ت ـقــاريــرهــا ال ـســاب ـقــة ،والـتــي
لــوحــظ ت ـكــرارهــا فــي مــاحـظــات
ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،والـمـتـمـثـلــة
بالخلل في آلية تأهيل مقاولي
ال ـع ـقــود الـنـفـطـيــة رغ ــم تــوصـيــة
اللجنة بضرورة إعادة النظر في
آلية التأهيل وأعمال المقاولين
واألوامـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـغ ـي ــري ــة وت ـح ــدي ــد
نطاق أعمال العقود والتأكد من
مالء متهم المالية و غـيــر هــا من
المواضيع ذات الصلة.

الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،مـ ــؤكـ ــدا أه ـم ـيــة
مشاركتهم في مشاريع الدولة
بما فيها مؤسسة البترول.

المشاريع الصغيرة
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــار يـ ـ ــع
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة هي
الـ ــرك ـ ـيـ ــزة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـب ـنــاء
االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي الـمـتـيــن
للدولة ،مشيرا إلــى أن الــدول
الـ ـتـ ــي ي ـ ـشـ ــارك ش ـب ــاب ـه ــا فــي
الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة كــانــت

األكثر قدرة على تجاوز األزمة
التي حدثت في  ،2008وتميز
اقتصادها بالثبات والقوة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة
أدوا واج ـب ـه ــم ت ـج ــاه شـبــاب
ال ـم ـبــادريــن بــإتــاحــة الـفــرصــة
ل ـه ــم لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي م ـشــاريــع
ً
الدولة ،متمنيا أن تعود تلك
ا لـمـشــار يــع عليهم بالمنفعة
ا لـمــاد يــة والمعنوية وتقديم
ما هو أفضل للكويت.

الحويلة للتوسع
في األمن السيبراني
دع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .م ـح ـمــد
الحويلة إلى التوسع في مجال
األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي وت ـعــزيــزه
لمكافحة الجرائم اإللكترونية
وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ع ـل ـي ـه ــا وح ـم ــاي ــة
أنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ــدول ـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة الـمــؤهـلــة
والطموحة وتأهيلها ،وتطوير
المتخصصين في مجال األمن
السيبراني ومكافحة الجرائم
اإللكترونية ،وبناء الشراكات
مع الجهات العامة والخاصة،
وتحفيز االبتكار واالستثمار
فــي هــذا المجال لإلسهام في
تحقيق نهضة تخدم مستقبل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وع ـقــد
مــؤت ـمــرات لــأمــن السيبراني
لتعزيز األمن الوطني والتفاعل
االقـلـيـمــي وال ــدول ــي للتصدي
للجرائم اإللكترونية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـح ــويـ ـل ــة بـفـتــح
المجال أمــام الحاصلين على
تـخـصــص األم ـ ــن الـسـيـبــرانــي
لاللتحاق كضباط اختصاص
بــالــداخ ـل ـيــة ،م ــؤك ـ ًـدا ان األم ــن
ً
الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي يـ ـشـ ـك ــل جـ ـ ـ ــزءا
ً
أساسيا من أي سياسة أمنية
وط ـن ـيــة ،حـيــث أم ـنــت الـعــديــد
مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ن ـف ـس ـهــا فـ ــي ه ــذا
ال ـم ـج ــال وأص ـب ـح ــت تصنف
م ـس ــائ ــل الـ ــدفـ ــاع ال ـس ـي ـبــرانــي
(األمن السيبراني) كأولوية في
سياساتها الدفاعية الوطنية.

العدساني :نحاسب الحجرف على أدائه
طالب النائب رياض العدساني النواب بتحكيم
ضمائرهم فيما يخص استجواب وزير المالية
نايف الحجرف ،الذي ستتم مناقشته اليوم.
وقال العدساني ،في تصريح أمس ،إن "هناك
قضايا ملحة ومهمة وضخمة منها االستثمارات
الـخــارجـيــة والــداخ ـل ـيــة ،وال ـص ـنــدوق الـسـيــادي،
والعجز االكتواري ،وعدم تنفيذ الميزانية بالشكل
الصحيح ،ومخالفتهم للنظم واللوائح في قانون
الميزانية والحسابات الختامية التي ال تعكس
واقع الميزانية".
وأش ــار إل ــى أن هـنــاك اخـتــاســات واستباحة
ل ـل ـمــال ال ـع ــام ف ــي ق ـضــايــا ع ــدي ــدة ،مـنـهــا ه ــروب
المدير األسبق لمؤسسة التأمينات االجتماعية،
وعدم التعامل مع هذه القضية ،وقضية صندوق
المواني ،وتجاوزاته الصارخة بأمور محكمة.

وقال إن "هناك تقارير ناقصة وفيها الكثير من
المغالطات ،وكان المفترض معالجتها بالطريقة
الصحيحة ،باإلضافة إلى اعتماد الحكومة الكلي
على اإلصـ ــدارات النفطية ،واالسـتـثـمــارات التي
يجب استغاللها بالشكل الصحيح ستنخفض
هذه االستثمارات".
وأك ـ ــد ال ـعــدســانــي أن االس ـت ـج ــواب سـيـعــالــج
االنحراف السياسي الموجود ،واألخطاء المالية
التي يفترض ان تتقيد بها وزارة المالية.
وق ــال الـعــدســانــي :نحترم جميع الشخوص،
ولكننا نحاسب الوزير على أدائــه في الهيئات
والـ ـ ــوزارات الـتــي يـشــرف عليها ،مستندين الــى
حقائق وبيانات سنوضحها للشعب الكويتي
في استجوابنا.
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«البلدي» يوافق على تخصيص ً 10أنشطة لمشروع برايح سالم

مناقشة المعامالت المعطلة بالمجلس ألكثر من  60يوما واإلجازة الصيفية
علي حسن

وافق المجلس البلدي في
جلسته ،أمس ،برئاسة أسامة
العتيبي على تخصيص 10
أنشطة تجارية لمشروع
«برايح سالم» في منطقة
السالمية.

عقد المجلس البلدي جلسته
ال ـعــاديــة الـمــؤجـلــة ال ـتــي ك ــان من
المفترض أن تعقد قبل عيد الفطر،
ورفـعـهــا رئـيــس المجلس أسامة
العتيبي بسبب فقدان النصاب،
إذ بــدأت الجلسة بتهنئة أعضاء
المجلس لألمين العام الجديد بدر
الرفاعي الذي يحضر للمرة األولى
ب ـص ـف ـتــه أم ـي ـن ــا ع ــام ــا لـلـمـجـلــس
البلدي ،خلفا لألمين العام السابق
يوسف الصقعبي.
وصادق المجلس على محضر
اجتماع  6/2019المنعقد بتاريخ
 ،2019 /4 /15و لـ ـ ـك ـ ــن ا ع ـ ـتـ ــرض
الوزير على قرار البلدي الخاص
بتخصيص أراض للمشروعات
الـصـغـيــرة وذل ــك دع ـمــا للشباب،
دفع المجلس إلى تطبيق المادة
 25م ــن ق ــان ــون ال ـب ـلــديــة الـجــديــد
ال ـ ـخـ ــاص ب ـت ـح ــوي ــل االع ـ ـتـ ــراض
المقدم مــن الــوزيــر إلــى "البلدي"،
وتـمــت إحــالــة ال ـقــرار إلــى مجلس
الوزراء للبت فيه.

اإلجازة الصيفية
ون ـ ــاق ـ ــش الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـح ــدي ــد
موعد إجــازة األعضاء الصيفية،

جانب من جلسة البلدي امس
إذ تـقــدم الـعـضــو الــدكـتــور حسن
كمال باقتراح أن تبدأ االجازة من
الـســابــع مــن الشهر المقبل حتى
األول من سبتمبر المقبل ،ولكن
اع ـت ــرض عـلــى ه ــذا الـعـضــو علي
بن ساير ،قائال "اإلجــازة شهرين
ما يصير".
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـع ـض ــو
حمد الـمــدلــج ،إن االق ـتــراح سليم
قانونيا ،ويجوز تجزئة اإلجــازة
بـحـســب اآلراء ال ـقــانــون ـيــة ،وأم ــا

العضو مشعل الحمضان فقال:
"يـجــب ان يـكــون ال ـقــرار واضـحــا،
ون ـ ـ ـ ــدرج االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح عـ ـل ــى جـ ــدول
الجلسة المقبلة" ،وبعد ذلك صوت
الـمـجـلــس عـلــى إب ـقــاء الـمــوضــوع
على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

ً
 60يوما

وان ـت ـق ــل ال ـم ـج ـلــس لـمـنــاقـشــة
المعامالت التي مضى عليها 60
يوما في المجلس ولم يبت فيها،

توسعة الدائري « »6.5وقاعة « »VIPبالمطار
نــا قــش المجلس محضر اجـتـمــاع لجنة
ال ـف ــروان ـي ــة ،واالق ـ ـتـ ــراح ال ـم ـق ــدم م ــن عضو
المجلس السابق د .منصور متعب الخرينج،
ٔ
ب ـشــان طـلــب الهيئة الـعــامــة لـلـطــرق والنقل
ال ـب ــري تــرح ـيــل ج ـســر ال ـم ـشــاة الـمـخـصــص
سابقا بين منطقتي خيطان والفروانية فوق
طريق المطار بالموقع إلى موقع آخر بديل،
لتفادي التعارض بين جسر المشاة المقترح
وجسور السيارات القائمة بنفس المنطقة،

إضــافــة إل ــى االق ـت ــراح ال ـخــاص باستحداث
ٔ
ٔ ٔ
جسرين او اكـثــر للمشاة ،احدهما بالقرب
مــن ش ــارع ك ــراون ب ــازا بــالـفــروانـيــة ،وتمت
الموافقة عليه.
ٔ
الهيية العامة للطرق
كما وافق على طلب
والنقل البري توسعة حرم الطريق ٔ
الدايري
ٔ
( )6.5ل ـتــام ـيــن م ــداخ ــل ومـ ـخ ــارج المنطقة
المستقبلية عبر طريق الخدمات بمنطقة
جنوب خيطان.

ووافق المجلس ،حسب الرأي الفني ،على
طلب اإلدارة العامة للطيران المدني الموافقة
على مساحة االستعماالت التجارية لخدمة
قاعة ( )VIPللمسافرين بمطار الكويت الدولي
بمساحة 565م 2بنسبة ال تزيد على  2في
المئة مــن إجمالي مساحة الموقع البالغة
30000م 2م ــوزع ــة م ــا بـيــن ال ـ ــدور األرض ــي
والــدور االول شريطة إبــرام عقود مع أمالك
الدولة.

وك ــان أولـهــا االق ـتــراح المقدم من
ٔ
الـعـضــو د .م .حـســن كـمــال بـشــان
إصــدار وثائق البيوت الحكومية
مباشرة من وزارة الـعــدل ،إذ قال
كمال" :المعاملة موجودة لدعوة
شخص هل تمت دعوته؟! ،كما أن
هناك مشكلة في إصدار شهادات
الـ ـبـ ـي ــوت ،وأطـ ــالـ ــب بـ ــأن يـنــاقــش
باللجنة حسب التوصية ودعوة
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة" .وواف ـ ــق
الرئيس على إعــادة المقترح الى
الـلـجـنــة الـمـخـتـصــة ،وه ــي لجنة
االصالح والتطوير لمناقشته.

النظافة
وتمت مناقشة الطلب المقدم
من العضو م .عبدالسالم الرندي
ٔ
بشان مستوى النظافة في جميع
المحافظات.
وق ـ ـ ــال ال ـ ــرن ـ ــدي" :ن ـت ـم ـن ــى مــن
الجهاز التنفيذي تجهيز األوراق
والـ ــردود لنغلق هــذا الـمـلــف ،ألن
موضوع النظافة حساس ومهم
للجميع خاصة في ظل األحــداث
الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا ب ـل ــدي ــة ال ـكــويــت
مــن ت ــردي مستوى الـنـظــافــة" ،ثم
أم ــر الـمـجـلــس ب ــإع ــادة المعاملة

ال ـ ــى ل ـج ـنــة ال ـب ـي ـئــة ل ـل ـت ـم ـعــن فــي
مناقشتها.
ونـ ــاقـ ــش ال ـم ـج ـل ــس االق ـ ـتـ ــراح
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم م ـ ــن الـ ـعـ ـض ــو الـ ـس ــاب ــق
ٔ
يوسف فهد الغريب بشان إعادة
ت ــدوي ــر ال ـن ـفــايــات ووض ــع ســات
متعددة المهمالت في المجمعات
واألســواق ،إذ قالت العضوة مها
البغلي ،إن "هذا المقترح تم الرد
عـلـيــه ،ووص ــل إلـيـنــا ك ــذا مقترح
مشابه له ،والمشكلة في البلدية
تكمن فــي عقود النظافة ،كما أن
ف ــرز الـنـفــايــات يـحـتــاج إل ــى وقــت
طويل ،ويتطلب وجود المصانع
المخصصة للتدوير".
ومن جهته ،قال العضو حسن
كمال ،إن هذه المواضيع موجودة
فــي الـلـجــان بسبب تــأخـيــرهــا 60
يوما ،والمواضيع البد أن تنتهي
قبل المدة النهائية ،وعمل ورشة
عـمــل ودم ــج الـطـلـبــات الـمـمــاثـلــة.
ووافق المجلس على طلب كمال.

لجنة الجهراء
وانتقل المجلس إلــى مناقشة
محضر لجنة محافظة الجهراء
ال ـ ــذي ت ــأخ ــر أي ـض ــا أك ـث ــر م ــن 60
يوما ،وسبب لغطا بين األعضاء
لعدم انعقاد اجتماع اللجنة أكثر
من شهرين متتاليين ،وسرعان ما
تمت مناقشة محضر اللجنة التي
كان من أهمها طلب البلدية اضافة
أنشطة لمشروع برايح سالم.
وقـ ــال نــائــب رئ ـيــس المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـمـ ـح ــري ،إن
"هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ط ـ ــول وص ـ ــارت
عليه مشكلة ،والبد أن يكون فيه
استعماالت أكثر من الموجودة،
حـ ـي ــث ال ي ــوج ــد اي م ـط ـع ــم وال
ج ـل ـســات خ ــارج ـي ــة ،وال مـقــاهــي
تـســاعــد عـلــى جـعــل الـمــوقــع أكثر
جاذبية للزوار".
ورد نائب المدير العام لبلدية

الكويت المهندس فيصل صادق،
ق ــائ ــا" :تـ ـن ــوع االنـ ـشـ ـط ــة حـســب
قرار المجلس البلدي ،وأن بعض
االنشطة مطلوبة مــن المشاريع
الـصـغـيــرة ،ول ـكــن الـعـضــو حسن
كمال قاطعه ،قــائــا" :عـنــدي عدة
أسئلة على هــذا الموضوع حول
أم ــور تخص الـعـقــود والـمــزايــدة،
وال ـف ـكــرة أن ـهــا م ـش ــروع للشباب
وأسـعــار رمــزيــة وإعـطــاء الجميع
ف ــرص ــة واالي ـ ـج ـ ــار  800ديـ ـن ــار،
وهذا يعتبر عالي الكلفة ،خاصة
أن ال ـ ـم ـ ـحـ ــل عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ك ـشــك
صـغـيــر ،والب ــد أن تـلـتــزم البلدية
باالشتراطات وال توجد حمامات
في الموقع".
وقال صادق" :األسعار موجودة
بالدراسة التي قدمت ،والجميع
وافق عليها ،واإلجــارات أعتبرها
مناسبة وليست مرتفعة وال تؤثر
على أصحاب المشاريع ،كما أن
الــوضــع اآلن ال يسمح بمناقشة
االجـ ــارات فنحن طلبنا مناقشة
زيادة األنشطة ولم نطلب مناقشة
األسعار".
وقالت مها البغلي ،ان األنشطة
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة مـ ـتـ ـف ــق ع ـل ـي ـه ــا مــع
الحاضنة للمشروع ،وتــم تقديم
أك ـث ــر م ــن  150م ـ ـبـ ــادرا ع ـل ــى 14
كشكا ،والجهاز درس تلك األنشطة
المطلوبة فقط ،موضحة "وأحبذ
عــدم اق ـتــراح اي نـشــاط آخ ــر ،أما
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص ن ـ ـشـ ــاط ال ـم ـط ـع ــم
ف ـيــدرس كــاق ـتــراح ،وال نستطيع
أن نبت فيه إال بعد دراس ـتــه من
الجهات المختصة".
وب ـ ـعـ ــد ذلـ ـ ــك الـ ـنـ ـق ــاش طـلــب
التصويت على الطلب ،وبالفعل
وافق المجلس على تخصيص
 10أن ـش ـطــة ت ـج ــاري ــة لـمـشــروع
برايح سالم بمنطقة السالمية،
ً
حيث وافــق  14عضوا ،وامتنع
واحد.

«اإلغاثة اإلنسانية» تختتم
باألردنحملتها «الداخلية» 516ً :حالة وفاة بسبب اإلدمان في  ٧أعوام
لمساعدة السوريين

منهم  384كويتيا ...وآفة المخدرات تضرب المراهقين
•

جانب من حملة اإلغاثة

اخ ـت ـت ـم ــت ج ـم ـع ـي ــة "اإلغ ـ ــاث ـ ــة
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة" الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ح ـم ـلــة
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات واس ـ ـع ـ ــة ل ــاج ـئ ـي ــن
ا لـ ـس ــور يـ ـي ــن ف ـ ــي األردن ضـمــن
ب ــرن ــام ـج ـه ــا اإلغـ ــاثـ ــي الـمـسـتـمــر
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـت ـخ ـف ـي ــف
المعاناة اإلنسانية عن الشرائح
المستضعفة وا لـمـحـتــا جـيــن في
المنطقة السيما الالجئين.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام للجمعية
ورئيس وفدها إلــى األردن خالد
الشامري لـ"كونا" أمس ،إن الحملة
الـتــي ب ــدأت أواخ ــر شهر رمضان
واستمرت حتى نهاية عطلة العيد
تخللها تقديم أكثر من ثالثة آالف
"كسوة عيد" لألطفال واألمهات في
دور الرعاية واإليواء ممن تكفلهم
الجمعية.
وأض ــاف الـشــامــري أن الحملة
شملت توزيع الكسوة على 600
طـفــل فــي المخيمات العشوائية
لــاج ـئ ـيــن ال ـس ــوري ـي ــن م ــن خــال
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم رح ـ ـ ـلـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة أح ـ ــد
ال ـم ـج ـم ـعــات ال ـت ـج ــاري ــة الـكـبـيــرة
لـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـ ـم ـ ــاب ـ ــس ع ـ ــن ط ــري ــق

كــوبــونــات مــدفــوعــة وزعـ ــت على
األطفال الذين اختاروا المناسب
لهم من األلبسة بأنفسهم.
ً
وذكــر أن الحملة شملت أيضا
توزيع الكسوة على  700طفل من
األطـفــال الــذيــن تكفلهم الجمعية
في دور اإليــواء بمحافظة (إربــد)
الشمالية خالل حفل تخلله إقامة
فقرات ترفيهية لألطفال.
وأوض ـ ــح أن ــه ل ـل ـعــام ال ـســادس
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ت ـق ـي ــم ال ـجـمـع ـيــة
ً
ً
مهرجانا ترويحيا لـ  1500طفل
من الالجئين السوريين القاطنين
ف ـ ــي الـ ـمـ ـخـ ـيـ ـم ــات الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة
بـمـحــافـظــة (ال ـم ـف ــرق ال ـح ــدودي ــة)
وضم المهرجان برامج ومسابقات
وتوزيع جوائز على المشاركين.
وع ــن وج ـب ــات إف ـط ــار الـصــائــم
ال ـت ــي ت ــم ت ــوزي ـع ـه ــا خـ ــال شـهــر
رمضان قال الشامري إن الجمعية
استطاعت تقديم  12ألــف وجبة
إفطار من تجهيز وإعداد األمهات
في دور اإليــواء حيث وزعت على
المستفيدين بواسطة اعضاء وفد
الجمعية وبمشاركة من األيتام.

محيي عامر

أظـ ـه ــرت إح ـص ــائ ـي ــة أرف ـق ـت ـه ــا وزارة
الداخلية ضمن إجابة عن سؤال برلماني
للنائب عــادل الدمخي أن عــدد الوفيات
الـنــاتـجــة عــن اإلدمـ ــان فــي الـكــويــت خــال
الفترة بين عامي  2012و 2018بلغت 516
حالة ،من  22جنسية مختلفة.
وتـصــدر الكويتيون ،فــي اإلحصائية
التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها،
قائمة المتوفين بسبب اإلد م ــان بواقع
 384حــالــة مــن أصــل  ،516وبعدهم جاء
الــوافــدون من الجنسية المصرية بواقع
 31حالة ثم غير محددي الجنسية بواقع
 27حالة.
وكشفت اإلحصائية أن عام  2018أكثر
األعــوام التي شهدت حاالت وفاة بسبب
اإلدمان إذ لقي  116مصرعهم  4منهم من
اإلنــاث ،في حين يعد  2016األقــل بواقع
 33حالة فقط.
وبـلــغ ع ــدد اإلن ــاث  11حــالــة مــن أصــل
 516حالة ،وكانت الفئة العمرية من 36
سنة إلــى  40سنة األكـثــر وفــاة فــي حين
لوحظ أن اآلفــة وصلت إلــى الشباب من
الفئة العمرية  18إلــى  20سنة إذ توفي
ً
ن ـحــو  19ش ــاب ــا ف ــي هـ ــذا ال ـع ـمــر بسبب
اإلدمان.

تحصين المجتمع
وقالت "الداخلية" في ردها ،إن تحصين
ال ـم ـج ـت ـمــع م ــن آفـ ــة الـ ـمـ ـخ ــدرات يـتـطـلــب
سـيــاســات حــديـثــة وأســالـيــب وإجـ ــراءات
ع ـل ـم ـيــة ف ــاع ـل ــة ل ـض ـم ــان ت ـح ـق ـيــق األم ــن
واالستقرار ومكافحة المخدرات والحد
من انتشارها ،من خالل مواجهة هذه اآلفة
بالعمل على محورين األول يتمثل في
الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

والـ ـخـ ـم ــور (خـ ـف ــض الـ ـطـ ـل ــب) مـ ــن خ ــال
التحصين الوقائي لكل أفــراد المجتمع
وتــوعـيــة األسـ ــرة ب ــدوره ــا كــي تستطيع
القيام بمهامها الرقابية ،في حين يتمثل
الثاني بمكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية والـخـمــور (خـفــض الـعــرض) من
خالل استمرار عمليات المكافحة االمنية
لهذه االفة ،وذلك على النحو التالي:
• إعداد وإلقاء المحاضرات التوعوية
ضد آفــة المخدرات والخمور في جميع
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـقـ ـط ــاع ــات وال ـم ــؤس ـس ــات
الــرس ـم ـيــة وغ ـي ــر الــرس ـم ـيــة (مــؤس ـســات
المجتمع المدني)
• إجـ ــراء ال ــدراس ــات ال ـتــي مــن شأنها
العمل على خفض الطلب على المخدرات
والمؤثرات العقلية والخمور ،والتعاون
مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

• تقديم االستشارات الخاصة لحاالت
التعاطي أو اإلدم ــان ومتابعة إج ــراء ات
التقويم الشامل وإعادة التأهيل.
• إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة
وال ـفــاشــات وال ـع ـبــارات الـتـحــذيــريــة من
مشكلة المخدرات.
• المشاركة في المؤتمرات والملتقيات
وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوات وورش الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـح ـل ـيــة
واإلقليمية والدولية.
• تجهيز المعرض ا لــدا ئــم والمتنقل
لبيان األنشطة والفعاليات والمشاركات،
وأنـ ــواع ال ـم ـخــدرات وال ـمــؤثــرات العقلية
وال ـخ ـمــور ،وأس ـب ــاب الـتـعــاطــي ،وآل ـيــات
الـ ـع ــاج ،وطـ ــرق ال ــوق ــاي ــة مـنـهــا وأح ــدث
وسائل وطرق التهريب والترويج.
• التعاون مع كل الوسائل اإلعالمية
لنشر الـتــوعـيــة الـمـسـتـمــرة ضــد مشكلة

وفيات اإلدمان خالل الفترة من 2018 – 2012
العدد
الجنسية
م
384
الكويتية
1
13
السعودية
2
 3غير محددي الجنسية 27
31
مصر
4
12
إيران
5
2
أميركا
6
1
إندونيسيا
7
5
باكستان
8
4
سيالن
9
7
الهند
10
3
لبنان
11

المجموع

م
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

الجنسية
فلسطين
العراق
األردن
بنجالدش
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المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور.
• التنسيق مــع الجهات الرسمية أو
غـيــر الــرسـمـيــة الـمـعـنـيــة بــالـتــوعـيــة ضد
المخدرات.
• تأهيل واع ــداد العاملين فــي مجال
ً
ً
م ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ع ـل ـم ـي ــا وع ـم ـل ـيــا
وتــدريــب وتــاهـيــل ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة من
مختلف شرائح المجتمع.

رصد وتعقب
• ت ــدري ــب الـمـتـعــافـيــن م ــن الـتـعــاطــي
على المهارات المختلفة بالتنسيق مع
الجهات المعنية.
• رصد أي مشكالت او جرائم مرتبطة
ب ـم ـش ـك ـلــة الـ ـمـ ـخ ــدرات ووضـ ـ ــع ال ـخ ـطــط
والـ ـب ــرام ــج ال ـت ــي م ــن ش ــان ـه ــا ال ـح ــد مــن
تناميها.
• إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ح ـ ـسـ ــابـ ــات ع ـ ـلـ ــى مـ ــواقـ ــع
التواصل االجتماعي وكذلك إنشاء الخط
ال ـس ــاخ ــن ل ـل ـتــواصــل وت ـل ـقــي ال ـش ـكــاوى
والبالغات.
• تدشين المشروع التوعوي للوقاية
من المخدرات "ويــاكــم" الــذي يهدف الى
تحقيق الوعي ضمن شراكة مجتمعية
ل ـلــوقــايــة م ــن اف ــة ال ـم ـخ ــدرات وف ــق اطــر
حديثة ومتطورة.
وشـ ــددت الــداخـلـيــة عـلــى ان مكافحة
ال ـم ـخ ــدرات اح ــد ابـ ــرز ال ـت ـحــديــات الـتــي
تواجه االجهزة االمنية في اداء مهامها
ب ــال ـص ــورة ال ـم ـط ـلــوبــة وت ــؤك ــد الـ ـ ــوزارة
على سعيها الــدائــم لرصد كافة جرائم
المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور،
بالتنسيق مع الجهات المعنية وإجراء
الـبـحــث وال ـت ـحــريــات ال ــازم ــة وتجميع
كــل مــا يتعلق بها مــن معلومات وأدلــة
إثبات للكشف عن هذه الجرائم وتعقب
مرتكبيها وضبطهم.

إبراهيم لـ ةديرجلا  :استعمال «الشمسيات» ضروري التقاء الحر
•

«األرصاد» 51 :درجة مئوية في «مطربة» ...وننصح بإكثار شرب السوائل
•

يوسف العبداهلل

أوصى خبير األرصاد الجوية
ج ـ ـمـ ــال إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين فــي الـبــاد بـضــرورة
اسـتـعـمــال "ال ـم ـظــات" اب ـتــداء من
آخر مارس حتى أول نوفمبر من
كل عام ،للتكيف مع طقس الكويت
الحار ،داعيا الحكومة الى زيادة
المساحات الخضراء في البالد،
وخ ــاص ــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق وال ـم ــدن
السكنية ،للحد من ارتفاع درجات
الحرارة وزيادة األوكسجين.
وق ـ ــال إب ــراهـ ـي ــم ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"
أم ــس ،إن ارت ـفــاع درج ــة ال ـحــرارة
في منطقة مطربة البرية إلى 51
درجة مئوية ال يعني ارتفاعها في
جميع أنحاء البالد ،فهي منطقة
ب ـع ـيــدة ع ــن مــدي ـنــة ال ـك ــويــت ،وال

يوجد بها حتى "الغنم" على حد
وصفه ،مؤكدا أن درجات الحرارة
لن ترتفع أكثر من ذلك هذا العام.
واستغرب تذمر البعض من
ارتفاع درجات الحرارة العالية
فــي فـصــل الـصـيــف ،رغ ــم عيش
اآلب ـ ـ ـ ــاء واالجـ ـ ـ ـ ـ ــداد عـ ـل ــى مـهـنــة
الغوص بال تكييف ومركبات،
م ــؤك ــدا ضـ ـ ــرورة تـغـيـيــر ثـقــافــة
المجتمع وخاصة في اللباس،
باالبتعاد عن المالبس السوداء
وال ـغ ــام ـق ــة ف ــي ف ـص ــل الـصـيــف
المتصاصها الحرارة.

«األرصاد»
إ ل ـ ـ ـ ــى ذ ل ـ ـ ـ ـ ــك ،أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت إدارة
األرص ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة ف ــي اإلدارة
العامة للطيران المدني تسجيل

م ـن ـط ـقــة م ـط ــرب ــة ال ـب ــري ــة أع ـلــى
حرارة في الكويت خالل الموسم
الحالي بواقع  51درجة مئوية.
وذكــر رئيس قسم التنبؤات
ال ـم ــا ح ـي ــة فـ ــي اإلدارة ضـ ــرار
العلي ،لـ"كونا" أمــس ،أن درجة
الحرارة خالل عام  2016بلغت
 54درجـ ــة م ـئــويــة ،مـتــوقـعــا أن
يستمر الطقس شديد الحرارة
ن ـه ــارا وح ـ ــارا نـسـبـيــا ل ـيــا مع
استمرار ارتفاع درجات الحرارة
خـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة ،لـتـصــل
درج ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرارة ال ـع ـظ ـم ــى فــي
بـعــض الـمـنــاطــق ال ــى  50درجــة
مئوية ،وأكثر من  50في بعض
المناطق البرية.
ونصح بشرب كميات كافية
م ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوائ ـ ــل قـ ـب ــل الـ ـشـ ـع ــور
بالعطش ،وعدم التعرض ألشعة

جمال إبراهيم

ال ـش ـم ــس ال ـم ـب ــاش ــرة ،وتـجـنــب
ال ــري ــاض ــة واألعـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ــاق ــة،
خ ـصــوصــا وق ــت ذروة ارت ـف ــاع
الحرارة.

أحد األشخاص يحمل «الشمسية» اتقاء الحر (تصوير نوفل إبراهيم)

سلة أخبار
«بنك الطعام» يطلق
حفر اآلبار بالهند

أعلن البنك الكويتي للطعام
إطالق مشروع حفر اآلبار
في الهند ،بهدف توفير مياه
نظيفة للتجمعات السكنية
التي تعاني أمراضا متعلقة
بنقل املياه ،وانقاذ حياة
املحتاجني من األمراض،
التي تنتقل عن طريق املياه،
باعتبار ان مشاريع شرب
املياه في صلب األعمال
الخيرية واإلنسانية.
وبهذه املناسبة ،قال املدير
العام للبنك سالم الحمر ،في
بيان صحافي ،إن "املشروع
يستهدف توفير تبرعات لبناء
آبار في الهند كمرحلة أولى
ضمن خطته لالنتشار في
جميع أنحاء العالم ،لتغطية
احتياجات األسر الفقيرة من
مواد أساسية تساعدهم على
املعيشة بجانب توفير املياه
الصالحة للشرب" ،مشيرًا إلى
أن تكلفة البئر الواحدة تبدأ
من  50دينارًا.

الهيئة الخيرية تشكر
متبرعي «بادر بخيرك»
شكرت الهيئة الخيرية
اإلسالمية العاملية متبرعيها
على نجاح حملتها
الرمضانية ،التي كانت تحت
شعار "بادر بخيرك".
وصرح املدير العام للهيئة
الخيرية بدر الصميط ،خالل
حفل استقبال أقامته الهيئة
بمناسبة عيد الفطر املبارك،
أن الهيئة باشرت فورًا تنفيذ
املشاريع الخيرية التي أقرها
املتبرعون واملحسنون الكرام،
والتي تنوعت هذا العام
لتشمل االجتماعية والصحية
والثقافية واإلنسانية.
وأبرز الصميط في كلمته
حجم التفاعل الكبير الذي
أبداه املحسنون في هذا
املوسم.

«النجاة» توزع عائدات
«أبشروا بالخير»
أعلنت جمعية النجاة الخيرية
توزيع عائدات حملة "أبشروا
بالخير" الثالثة ،التي تم
طرحها بالجمعة األولى من
شهر رمضان املبارك في
مجمع  ،360لسداد اإليجارات
عن األسر املتعسرة التي
تعيش داخل الكويت ،وحققت
الحملة أكثر من  700ألف
دينار ،وتستفيد منها نحو
 400أسرة .وأعلنت الجمعية
انها بعد انتهاء الحملة
اتصلت باألسر املستفيدة
لتوفير قيمة اإليجار لها
مدة عام كامل .وأوضحت
انه تقدم للحملة أكثر من 13
ألف شخص من كل الفئات
والشرائح داخل الكويت،
و"لكننا نعمل وفق قاعدة
"األشد احتياجًا هو األولى"،
وكذلك وفق املوارد مالية
املتاحة لنا".

ضبط  13مكبس
نظافة لفرز النفايات

واصل فريق الطوارئ بفرع
بلدية محافظة العاصمة
حمالته الرقابية على شركات
النظافة ،للتأكد من مستوى
النظافة ،ومدى التزام
الشركات بالعقود املبرمة
بينها وبني البلدية ،فضال عن
تطبيق القرار الوزاري 190
لسنة  2008على املخالفني.
وأوضحت إدارة العالقات
العامة في بلدية الكويت ،أن
فريق الطوارئ قام بجوالت
مكثفة بشكل يومي ،للحد من
ظاهرة فرز النفايات من عمال
النظافة بمناطق اليرموك،
وقرطبة ،والسرة ،والروضة،
والعديلية ،والخالدية،
وكيفان ،والنزهة ،وضاحية
عبدالله السالم" ،والتي تنطلق
في منتصف الليل حتى 3
فجرًا .وأسفرت الحمالت عن
ضبط  13مكبس نظافة ،وعدد
من عمال النظافة يقومون
بعمليات الفرز ،وتمت إحالة
العمال إلى الجهات املختصة
بالبلدية ،التخاذ اإلجراءات
القانونية بحقهم.

ةديرجلا

•
العدد  / 4139الثالثاء  11يونيو 2019م  8 /شوال 1440هـ

academia@aljarida●com

٧

أكاديميا

«جمعية العلوم» لـ ةديرجلا  :الفيزياء والكيمياء «جمعية التدريس» :وزعنا دراسة «قانون
الجامعات الحكومية» على «التعليمية»
والرياضيات تصدرت تسجيل «الصيفي»
•

ّ
بالتنسيق مع الحربان لفتحها لتفادي الوقوع في أزمة الشعب المغلقة!
أحمد الشمري

أعلن نواف القحيص
أعداد كبيرة من
التحاق ّ
الطلبة بالشعب الدراسية
لمقررات الفيزياء ،والكيمياء،
والرياضيات ،وقسم العلوم
البيولوجية ،خالل فترة
السحب واإلضافة.

كشف رئيس جمعية العلوم في
نواف القحيص عن
جامعة الكويت ّ
فتح العديد من الشعب الدراسية
لـلـتـسـجـيــل ف ــي مـ ـق ــررات الـفـصــل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي ،ال ــذي انطلق
أم ــس األول ،خ ــال فـتــرة السحب
واإلض ــاف ــة ،مشيرا إل ــى أن طالبا
كثيرين التحقوا بالشعب الدراسية
لـ ـمـ ـق ــررات ال ـف ـي ــزي ــاء وال ـك ـي ـم ـيــاء
والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات وق ـ ـسـ ــم ال ـع ـل ــوم
البيولوجية ،والتي تصدرت فتح
أعــداد المجاميع الدراسية خالل
اليومين الماضيين.
وذك ــر الـقـحـيــص ،فــي تصريح
صحافي ،لـ"الجريدة" ،أن الجمعية،
خــال الفترة الماضية ،اجتمعت
مــع العميدة المساعدة للشؤون
الطالبية د .أديبة الحربان ،وبحثت
طرح شعب دراسية جديدة للطلبة

«اإلدارية» تنظم ديوانية
لوياك لموهوبي الكلية

برنامج رعاية الموهوبين يكرم «لوياك»
نظم برنامج رعاية الموهوبين ديوانية لوياك لموهوبي العلوم
اإلدارية برعاية العميد المساعد للشؤون الطالبية في كلية العلوم
اإلدارية بجامعة الكويت د .نايف الشمري ،وبالتعاون مع مؤسسة
لوياك كويت  LOYACومنصة الفن المعاصر  Capوبرعاية بنك
الكويت الوطني.
وتعتبر ديوانية لوياك لموهوبي العلوم اإلدارية ديوانية شهرية
يقوم بها متطوعو مؤسسة لوياك الكويت ،وحرصت لوياك على أن
تجتمع مع طلبة كلية العلوم اإلدارية بهدف التعاون والتواصل مع
الطلبة وتعريفهم ببرامج لوياك الشبابية المتنوعة وحث الشباب
على المشاركة فيها الستثمار أوقــات فراغهم بما يفيد توظيف
الطاقات الشبابية في خدمة مجتمعهم ،وتم بالفعل تعارف كثير
من المتطوعين مع الطلبة والتعريف بالبرامج من قبل منسق قسم
الخدمة المجتمعية بمؤسسة لوياك كويت.

بالتنسيق مــع األق ـس ــام العلمية
حـتــى ال يـقـعــوا فــي أزم ــة الشعب
المغلقة ،ولكن تعاون عمادة الكلية
مع الجمعية أسفر عن التنسيق مع
عـمــادة القبول والتسجيل ،لفتح
المزيد من الشعب الدراسية خالل
عمليات السحب واإلضافة ،التي
تستمر حتى اليوم.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـق ـح ـي ــص ف ـت ــح ب ــاب
التسجيل للطلبة غير المقيدين في
الجامعة ،خصوصا طلبة البعثات
الخارجية ،الستكمال دراستهم في
الفصل الصيفي التي تستمر حتى
اليوم ،عبر أخذ موافقة من القسم
العلمي ،ثم الذهاب لعمادة القبول
والتسجيل ألخذ الجدول الدراسي.
وأف ــاد بــأن "الـعـلــوم" تعتبر من
الكليات المهمة في سوق العمل،
ل ـت ــزوي ــده ــا ب ـق ــوى عــام ـلــة تـخــدم

نواف القحيص

مختلف قطاعات الدولة ،مستغربا
رغبة بعض الطلبة في التحويل
إلى كليات أخرى.

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الكويت د .إبراهيم الحمود إعــداد الجمعية دراســة
دقيقة حــول مـشــروع قــانــون الجامعات الحكومية،
المعروض حاليا أمام مجلس األمة ،وتوزيعها على
أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية ،وجميع النواب.
وأوضــح الحمود ،في تصريح صحافي أمس ،أن
الدراسة التي أعدتها الجمعية تناولت مواد المشروع
بـقــانــون الجامعات الحكومية م ــادة م ــادة ،وبشكل
تفصيلي ،وأوردت المالحظات الكفيلة بالمحافظة
على استقاللية الجامعة ،وكيفية اختيار اإلدارة،
والضمانات الواجبة ألعضاء هيئة التدريس بشكل
يتناسب مع ما عليه الواقع في الجامعات المتقدمة
بالعالم .وأضاف أن إدارة الجامعة سعت إلى إخفاء
الموضوع عن أعضاء هيئة التدريس وعن جمعيتهم

متعمدة ،بل هرولت نحو تمرير المشروع المهلهل
الذي ينتقص من الحريات األكاديمية ،والذي يجعل
الجامعات الحكومية مجرد إدارات تابعة ،وليس
لها استقالل أكاديمي ،وال كيان حقيقي سوى أنها
تابعة بشكل مباشر للوزير ،وكأنها إدارة من اإلدارات
المركزية البيروقراطية.
وش ــدد عـلــى أن مــاح ـظــات ودراسـ ـ ــات الجمعية
المقدمة بشأن مشروع قانون الجامعات الحكومية
هي نتاج عمل تأصيلي متراكم يرجع إلــى سنوات
طويلة قامت به إضافة لهذه الهيئة اإلداريــة جميع
الـهـيـئــات اإلداري ـ ــة ال ـســاب ـقــة ،سـعـيــا نـحــو اسـتـقــال
الجامعات الحكومية ،والمحافظة على خصوصية
البيئة الجامعية ،وتحقيقا لمزيد مــن الضمانات
ألعضاء هيئة التدريس.

ً
طرح  50مقررا
في «األساسية»
ك ـشــف رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ـعــام
لطلبة و مـتــدر بــي الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب
مبارك الجويسري ،عن طــرح 50
مـقــررا دراس ـيــا فــي كلية التربية
األساسية ،بعد لقاء وفد االتحاد
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـه ـي ـئــة د .عـلــي
المضف.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــوي ـ ـ ـسـ ـ ــري ،ف ــي
تصريح صحافي ،أمــس ،أن وفد
االتحاد طرح هموم الطلبة على
د .المضف ،وضرورة إيجاد حلول
ل ـهــا م ــن اإلدارة ا ّلـعـلـيــا للهيئة،
أبــرزهــا مشكلة الشعب المغلقة،
وتمديد فترة التسجيل بالصيفي.

«التصميم الهندسي الـ  »٣٦ينطلق  17الجاري
أك ـ ــد م ــدي ــر م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب ال ـه ـنــدســي
والخريجين فــي كلية الهندسة والبترول
بجامعة الكويت د .بدر البصيري أن كلية
الهندسة والـبـتــرول بـصــدد إقــامــة معرض

التصميم الهندسي الـ  36للكلية ،بدعم من
مــؤسـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي وتحت
رعــايــة وزي ــر اإلع ــام وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
الشباب محمد الجبري وبحضور قياديي

ال ـك ـل ـيــة وأعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس وك ـبــار
ال ــزائ ــري ــن م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة17 ،
ً
ال ـجــاري فــي الـســاعــة  9:30صـبــاحــا بقاعة
البركة بفندق كراون بالزا.

المطيري :مشاريع تخرج طلبة « »AOUأعمال إبداعية ومتميزة
أك ــد م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة الـعــربـيــة
ال ـم ـف ـت ــوح ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت ""AOU
نايف المطيري أن مشاريع طلبة
الجامعة خــال معرض مشاريع
ال ـت ـخــرج لـلـعــام الـجــامـعــي 2018
 2019/ليست اعتيادية بل أعمال
إبــداعـيــة ومتميزة تحت إشــراف
أكاديمي ،الفتا إلــى أنــه "الحظنا
خــال جولتنا فــي هــذا المعرض
التنوع في طرح األفكار واإلبداع
والجهد ،وهو ما يجسد المقدرة
الفنية والتقنية لطلبتنا الذين
ً
ي ـقــدمــون أفـ ـك ــارا واض ـح ــة تـخــدم
ً
أهدافا محددة نلتمس من خاللها
ال ـت ـم ـيــز ف ــي ك ــل عـ ــام ب ـم ـثــل هــذه
المشاريع".
جاء ذلك خالل تنظيم برنامج
تـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات والـحــوسـبــة
بـكـلـيــة دراسـ ـ ــات ال ـح ــاس ــوب في
الـ ـج ــامـ ـع ــة لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض ب ــرع ــاي ــة
وحضور مدير الجامعة د .نايف
المطيري ،ونائب رئيس الجامعة
لـ ـش ــؤون ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـطــويــر
وعميد برنامج تقنية المعلومات
د .عـمــر ال ـج ــراح ،ومـســاعــد مدير

المطيري يستمع إلى شرح مشروع أحد الطلبة
ال ـجــام ـعــة ل ـل ـش ــؤون االكــادي ـم ـيــة
بفرع الكويت ومنسق البرنامج
د .محمد السيد واعضاء الهيئتين
األكاديمية واإلدارية والطلبة.
وأف ـ ـ ــاد ال ـم ـط ـي ــري بـ ــأن "طـلـبــة
الجامعة حصلوا على العديد من
الـجــوائــز فــي مسابقات البرمجة
المحلية والعربية واإلقليمية ،مما
وضــع لهم بصمة وبيئة خصبة

لالبداع وتقديم مشاريع لها افكار
تخدم المجتمع" ،موضحا أنه من
ً
الالفت للنظر "أننا وجدنا اهتماما
مـ ــن ط ـل ـب ـت ـنــا ب ـف ـئ ــات ن ـع ـت ـبــرهــا
ً
جميعا جــزءا من المجتمع ،وهم
ذوو االحتياجات الخاصة ،إضافة
إل ــى مـشــاريــع الـطــاقــة وال ــروب ــوت
وال ـطــاقــة الشمسية وغـيــرهــا من
المشاريع التي تخدم مجتمعنا".

 ...ويستمع إلى مشروع إحدى الطالبات
من جانبه ،قال د .محمد سيد
إن "مـ ـش ــروع ال ـت ـخ ــرج ه ــو مـقــرر
أس ــاس ــي ل ـطــاب بــرنــامــج تقنية
المعلومات والحوسبة ،إذ يطرح
المقرر خــال  8ســاعــات معتمدة
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى ف ـص ـل ـي ــن دراسـ ـيـ ـي ــن
ن ـظ ــام ـي ـي ــن مـ ـت ــوالـ ـيـ ـي ــن ل ــوض ــع
ال ـل ـب ـنــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي م ـخــرجــات
الـتـعـلــم ال ـم ــرج ــوة م ــن الـبــرنــامــج

وخاصة المخرجات التي تتميز
ً
بــال ـطــابــع الـتـطـبـيـقــي" ،مــوضـحــا
ً
أنه تم "تطوير هذا المقرر مرورا
ب ــالـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ال ـ ـمـ ــراحـ ــل خ ــال
السنوات األخيرة سواء من ناحية
جــودة األفكار التي يتم تنفيذها
ومعظمها لحل مشاكل حقيقية
ف ــي مـخـتـلــف ال ـن ــواح ــي أو طــرق
تـقـيـيــم ال ـط ــاب أو كـيـفـيــة إع ــداد

التقارير البينية والنهائية وكيفية
عرض تلك التقارير".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـس ـي ــد أن م ـعــرض
مشاريع التخرج يتميز بحداثة
وجـ ـ ــودة وتـ ـن ــوع األفـ ـك ــار وم ــدى
ارتـبــاطـهــا بالمجتمع الـكــويـتــي،
ويـظـهــر م ــدى جــاهــزيــة خريجي
الـبــرنــامــج لتلبية حــاجــات سوق
العمل بدولة الكويت.

قصر العدل 8
«التمييز» تبطل عقد تأسيس ًشركة لدى وزارة
التجارة وتقرر تصفيتها قضائيا
ةديرجلا

•
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ً
• أكدت أن العقود العرفية بين الشركاء ال تقرر حصصا للكويتي وتخالف «الرسمية»
• المحكمة قررت توزيع الحصص بين الشركاء بعد التصفية وفق العقد العرفي
• «التجارة» :ال يسمح لألجنبي بالتملك في الشركات سوى  %49والكويتي ٪51
حسين العبدالله

قضت محكمة التمييز التجارية
ببطالن أحد العقود الرسمية
الصادرة من وزارة التجارة
إلحدى الشركات لمخالفة
بنوده قانون التجارة الذي
يحظر على األجانب تملك
أكثر من  ٪49وذلك ألن
بنود العقد الرسمي تخالف
بنود العقد العرفي الذي يقرر
عدم تملك الشريك الكويتي
ألي حصة.

المحكمة قررت
بطالن العقد
لمخالفته النظام
العام ولتحايل
الشركاء على
الوزارة

ف����ي ح���ك���م ق���ض���ائ���ي ب�����ارز،
ق������ض������ت م�����ح�����ك�����ة ال����ت����م����ي����ي����ز
ال����������ت����������ج����������اري����������ة ،ب�������رئ�������اس�������ة
ال��م��س��ت��ش��ار خ��ال��د ال��م��زي��ن��ي،
ب��ب��ط�لان ع��ق��د ت��وث��ي��ق إح��دى
ا ل��������ش��������ر ك��������ات ل�����������دى وزارة
ال�����ت�����ج�����ارة ،وذل��������ك إلث���ب���ات���ه
ب����م����ل����ك����ي����ة غ������ي������ر ح���ق���ي���ق���ي���ة
ال�����م�����ل�����ك�����ي�����ات ال�����������������واردة ف���ي
العقود العرفية المبرمة بين
ا ل��ش��ر ك��اء ،م��ع��ت��ب��را أن م��ا تم
تسجيله لدى وزارة التجارة
ي��ع��د ت��ح��اي�لا ع��ل��ى ال��ق��ان��ون
ب������ذك������ر أس��������م��������اء ال�����ش�����رك�����اء
ا ل��ك��و ي��ت��ي��ي��ن ب���أن حصصهم
م��ت��واف��ق��ة م���ع ال���ق���ان���ون ،ف��ي
ح�����ي�����ن أن���������ه وف���������ق ال����ع����ق����ود
ال���ع���رف���ي���ة ،وب����إق����راره����م ،ت��ق��ل
ع���ن ذل�����ك ،وت��م��ن��ح األج���ان���ب
ال�����ح�����ص�����ص األع�������ل�������ى ال����ت����ي
تتجاوز ا ل��ح��دود التي نص
عليها قانون «التجارة».
وأض���������اف���������ت ال����م����ح����ك����م����ة،
بعدما أبطلت عقد التوثيق
ال��رس��م��ي ل��ل��ش��رك��ة وال��ع��ق��ود
العرفية ،وأخضعت الشركة
ل��ل��ت��ص��ف��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ك��أث��ر
لزوالها ،أن العقد الرئيسي
للشركة لدى وزارة التجارة
وت���ع���دي�ل�ات���ه خ���ال���ف ح��ق��ي��ق��ة
م�����ش�����ارك�����ة أط�����������راف ال�����ن�����زاع
ف��ي��ه��ا وف���ق���ا ل��ل��ع��ق��د ال��ع��رف��ي
المبرم بينهم ،و ه��ي ملكية
ا ل��ش��ر ي��ك��ي��ن غ��ي��ر الكويتيين
ل��ج��م��ي��ع ح���ص���ص ال���ش���رك���ة،
ّ
وعدم تملك الشريك الكويتي
أي حصص فيها.
وق������������������������ررت «ال������ت������م������ي������ي������ز
التجارية» توزيع الحصص
ب��ي��ن ال���ش���رك���اء وف����ق ال�����وارد
بينهم بالعقد العرفي ،بعد
ت���ص���ف���ي���ة ال����ش����رك����ة ت��ص��ف��ي��ة
ق��ض��ائ��ي��ة ،وف��ي��م��ا ي��ل��ي نص
أسباب الحكم الصادر.

أسباب

العقد الرسمي جعل
حصص الشريك
الكويتي متوافقة
مع القانون
وتجنب الدخول
في الحظر ومن ثم
ال يعتد به كعقد
باطل

وقالت المحكمة أن المادة
 23م������ن ق������ا ن������ون ا ل�����ت�����ج�����ارة
ت����ن����ص ع����ل����ى أ ن�������ه ال ي���ج���وز
ل���غ���ي���ر ال���ك���وي���ت���ي االش���ت���غ���ال
ب���ال���ت���ج���ارة ف���ي ال���ك���وي���ت ،إال
إذا ك��ان ل��ه شريك أو شركاء
ك�����و ي�����ت�����ي�����ون ،و ي�����ش�����ت�����رط أال
ي��ق��ل رأس����م����ال ال��ك��وي��ت��ي ف��ي
المتجر المشترك عن  51في
المئة من مجموعة رأسمال
ّ
المشرع
المتجر يدل على أن
ح��م��اي��ة ل�لاق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي
قد حظر على غير الكويتي
االش�����ت�����غ�����ال ب����ال����ت����ج����ارة ف��ي
ا ل��ك��و ي��ت م��ن��ف��ردا أو لحساب
ن����ف����س����ه ،وج�����ع�����ل م���ب���اش���رت���ه
للنشاط التجاري في نطاق
ه����ذا ال��ح��ظ��ر ب���اط�ل�ا ب��ط�لان��ا
م���ط���ل���ق���ا ،ل���ت���ع���ل���ق���ه ب���ال���ن���ظ���ام
العام ،وتقضي به المحكمة
م���ن ت��ل��ق��اء ن��ف��س��ه��ا ،ك��م��ا أن��ه
م���ن ا ل���م���ق���رر أن اإل ق������رار غ��ي��ر

خالد المزيني

القضائي إذا ما ثبت بورقة
ع���رف���ي���ة م���وق���ع���ا ع���ل���ي���ه���ا م��ن
ال���م���ق���ر ك����ان����ت ه������ذه ال����ورق����ة
حجة على ما صدرت منه.
ل��م��ا ك����ان م���ا ت���ق���دم ،وك���ان
ا ل��ب ّ��ي��ن م��ن األوراق  -و ب��م��ا ال
خ�ل�اف ع��ل��ي��ه ب��ي��ن ال��خ��ص��وم
 أن ا ل�����ع�����ق�����د ا ل�����ع�����ر ف�����ي ق���دتضمن اال ت��ف��اق ع��ل��ى د خ��ول
ش������ري������ك ب�����وص�����ف�����ه ك���وي���ت���ي���ا
ب��دال م��ن ش��ر ي��ك كويتي آخر
ف����ي ا ل����ش����ر ك����ة ،وأن ا ل���ش���ر ي���ك
ا ل��م��ذ ك��ور ي��ق��ر بملكية كامل
ح��ص��ص ال��ش��رك��ة ل��ش��ري��ك��ي��ه
غ����ي����ر ال����ك����وي����ت����ي����ي����ن ،وع������دم
م��س��اه��م��ت��ه ف���ي م��م��ت��ل��ك��ات��ه��ا
وم����وج����ودات����ه����ا ب�����أي ش����يء،
وأن�������ه ي���ح���ق ل����ه ال��م��س��اه��م��ة
فيها مستقبال ،بشرط تقييم
رأس����م����ال����ه����ا وس����������داد ق��ي��م��ة
ح���ص���ت���ه ل���ش���ري���ك���ي���ه س��ال��ف��ي
الذكر.
كما ت��م اال ت��ف��اق بينهما -
خ�لا ف��ا ل��م��ا ه���و ث��ا ب��ت بعقد
ت��أس��ي��س ال��ش��رك��ة ال��رس��م��ي-
ع�����ل�����ى أن ت������ك������ون ل���ل���ش���ر ي���ك
ال��ك��وي��ت��ي ن��س��ب��ة ف��ي األرب���اح
ح��س��ب ن��وع��ي��ة وق��ي��م��ة ال��م��ال
التي تنفذها الشركة ،وكان
ال�����ث�����اب�����ت م������ن ع����ق����د ت���ع���دي���ل
ال���ش���رك���ة ال���م���وث���ق وه����و ذات
ت��ار ي��خ العقد ا ل��ع��ر ف��ي -ا ل��ذي
ت��م بموجبه د خ���ول الشريك
الكويتي في الشركة بحصة
م���ق���دار ه���ا ( )%51م����ن رأس
ال����م����ال ،ب��ي��ن��م��ا ي��م��ت��ل��ك أح���د
ال��ش��ري��ك��ي��ن غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن
ح����ص����ة م�����ق�����دار ه�����ا ( ،)%49
ث����م ع ّ
������دل ه�����ذا ال���ع���ق���د ث�لاث��ة
ت�����ع�����دي��ل��ات ،ت������م ب���م���وج���ب���ه���ا
تغيير ا س��م الشركة وز ي��ادة
رأس��م��ال��ه��ا ،م��ع اإلب��ق��اء على
ذات ع��دد الحصص لكل من
الشريكين المشار إليهما.

عقد مخالف
وإذ ك����������ان ه����������ذا ا ل����ع����ق����د
وت�������ع�������دي���ل���ات�������ه ق��������د ج��������اء ت
جميعا با لمخا لفة لحقيقة
م�����ش�����ارك�����ة أط�����������راف ال�����ن�����زاع
ف��ي��ه��ا ،وف��ق��ا ل��ل��ع��ق��د ال��ع��رف��ي
ا ل��م��ب��رم بينهم آ ن��ف ا ل��ب��ي��ان،
وهي ملكية الشريكين غير

الكويتيين لجميع حصص
ّ
الشركة ،وعدم تملك الشريك
ا ل��ك��و ي��ت��ي ألي ح��ص��ة ف��ي��ه��ا،
ف������إن ه������ذا ال����ع����ق����د ال���رس���م���ي
ي���ك���ون ق���د ج����اء ع��ل��ى خ�لاف
حقيقة العالقة بين الشركاء
الثالثة ،وذلك بتوثيقه على
نحو م��ا سلف تحايال على
ال����ق����ان����ون ،وج����ع����ل ح��ص��ص
ال��ش��ري��ك ال��ك��وي��ت��ي م��ت��واف��ق��ة
م��ع أح��ك��ام ق��ان��ون ال��ش��رك��ات
و ت��ج��ن��ب ا ل��د خ��ول ف��ي نطاق
ال��ح��ظ��ر ال�����وارد ب��ال��م��ادة 23
م����ن ق����ان����ون ال����ت����ج����ارة ،وم���ن
ثم فإنه ال يعتد بذلك العقد
ا ل���ب���ا ط���ل ،ح��ت��ى وإن ك���ان تم
ت��و ث��ي��ق��ه ،ألن ه���ذا ا ل��ت��و ث��ي��ق
ال ي���ز ي���ل م����ا ش����اب ب��ي��ا ن��ا ت��ه
م�����ن ع����ي����وب وت����ح����اي����ل ع��ل��ى
ال��ق��ان��ون ،ك��م��ا ي��ل��ح��ق أي��ض��ا
ال��ب��ط�لان ال��م��ط��ل��ق ال��م��ت��ع��ل��ق
بالنظام العام العقد العرفي
ل���م���خ���ال���ف���ت���ه ل�����ل�����م�����ادة آن���ف���ة
ا ل���ب���ي���ان ،وإذ خ���ا ل���ف ا ل��ح��ك��م
ال��م��ط��ع��ون ف��ي��ه ه����ذا ال��ن��ظ��ر،
واع�����ت�����د ف�����ي ق���ض���ائ���ه ب��ع��ق��د
ال����ش����رك����ة ال����رس����م����ي وك ّ����ي����ف
العقد العرفي تكييفا خاطئا
بأنه شركة محاصة ،وانتهى
ال����������ى ت����ص����ف����ي����ت����ه����ا وإل������������زام
الشريكين بالعقد الرسمي
ب���ال���م���ب���ل���غ ال����م����ق����ض����ي ،ف���إن���ه
ي���ك���ون ق���د خ���ال���ف ال���ق���ان���ون،
وأخطأ في تطبيقه.

إنكار للحقيقة والواقع
وقالت المحكمة إنه بشأن
م��وض��وع االس��ت��ئ��ن��اف ،وف��ي
ح���دود م��ا ت��م ت��م��ي��ي��زه ،ف��إن��ه
ص����ال����ح ل���ل���ف���ص���ل ف����ي����ه ،ذل���ك
أنه ولئن كان وفقا للقواعد

ال���ع���ام���ة ال���ت���ي ت��ح��ك��م ال��ع��ق��د
أن أ ث��ر البطالن  -س��واء كان
ً
مطلقا أو نسبيا  -أن يعدم
ال���ع���ق���د إع�����دام�����ا ي����ع����ود ال���ى
وق��ت إب��رام��ه ،ف��ي��زول ك��ل أثر
على عقد الشركة يؤدي الى
ت��ص��دع ال���م���راك���ز ال��ق��ان��ون��ي��ة
ال��م��س��ت��ق��رة وإه�����دار ل��ح��ق��وق
ال���غ���ي���ر ح���س���ن ال���ن���ي���ة ال�����ذي
تعامل مع الشركة دون علم
ب���م���ا ش������اب ع���ق���د ت��ك��وي��ن��ه��ا
م��ن ع��ي��وب ت��ب��ط��ل��ه ،وه���و ما
تتأذى معه العدالة ،ويجافي
ف�������ك�������رة ح�����م�����اي�����ة ال�����ق�����ان�����ون
للوضع ا ل��ظ��ا ه��ر ،خ��ا ص��ة أن
إ ن��ك��ار و ج��ود شريكة فعلية
واق���ع���ي���ة ق���ام���ت ق���ب���ل ال��ح��ك��م
ب���ب���ط�ل�ان���ه���ا ،وت���ع���ام���ل���ت م��ع
ال����غ����ي����ر ب���وص���ف���ه���ا ش��خ��ص��ا
م���ع���ن���وي���ا ،ون���ش���أت ف���ي ذل���ك
حقوق لها والتزامات عليها،
وح����ق����ق����ت أرب������اح������ا وم���ن���ي���ت
بخسائر ،فيه إنكار للحقيقة
وا ل��وا ق��ع ،مما د ع��ا ا ل��ى قيام
ن����ظ����ري����ة ال����ش����رك����ة ال���ف���ع���ل���ي���ة
ا ل��ت��ي تبناها ا ل��م��ش��رع فيما
ج��������اء ب����ن����ص ا ل�������م�������ادة 672
م������ن ق������ان������ون ال�����ت�����ج�����ارة م���ن
أن�������ه «ي�����ج�����وز ش����ه����ر إف��ل��اس
ال��ش��رك��ة ال��واق��ع��ي��ة ،وال��م��ادة
 29من قانون الشركات رقم
 1ل���س���ن���ة  2016-ا ل��م��ن��ط��ب��ق
ع��ل��ى ال����ن����زاع ال����راه����ن -ال��ت��ي
ن��ص��ت ع��ل��ى أ ن����ه «إذا ق��ض��ي
ب������ب������ط���ل��ان ع������ق������د ال�����ش�����رك�����ة
اعتبرت الشركة شركة واقع،
وت���ت���ب���ع ش�������روط ال���ع���ق���د ف��ي
تسوية حقوق الشركاء قبل
بعضهم البعض ،وال يترتب
ع���ل���ى ب����ط��ل�ان ع���ق���د ال���ش���رك���ة
ب����ط��ل�ان ت����ص����رف����ات ال���ش���رك���ة
خ�ل�ال ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة على

ت��ار ي��خ ص���دور ح��ك��م نهائي
ب��ال��ب��ط�لان ،م���ا ل���م ت��ك��ن ت��ل��ك
ال���ت���ص���رف���ات ب���اط���ل���ة ل��س��ب��ب
آخر.

ال لألثر الرجعي
وت��ط��ب��ي��ق��ا ل��ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة
ف���إن���ه ال ي���ج���وز إع���م���ال األث���ر
ا ل��ر ج��ع��ي ل��ل��ب��ط�لان بالنسبة
الى الشركات الواقعة ،وهي
الشركات الباطلة ،ويستوي
ف���ي ذ ل���ك أن ي��رج��ع ا ل��ب��ط�لان
لسبب متعلق بشكل الشركة
أو م��وض��وع��ه��ا  -وال��ش��رك��ات
ا ل��ت��ي ت��ظ��ل ت��ب��ا ش��ر نشاطها
رغ�����م ان���ق���ض���ائ���ه���ا ،وي��ت��ع��ي��ن
ال����ن����ظ����ر ال�������ى ه�������ذا ال���ب���ط�ل�ان
ب���اع���ت���ب���اره م���ع���وض���ا ل��ح��ي��اة
هذه الشركات في المستقبل،
و غ��ي��ر ذي أ ث��ر ع��ل��ى حياتها
ف����ي ال����ف����ت����رة ال���س���اب���ق���ة ع��ل��ى
الحكم ببطالنها.

حصص
وقالت المحكمة أن مؤدى
ذل���ك أن ش��رك��ة ال���واق���ع ت��ق��وم
ب�����ت�����واف�����ر ع����ن����اص����ر ت���ك���وي���ن
ا ل��ش��ر ك��ة وا ك��ت��س��اب مظهرها
ا ل��خ��ار ج��ي م��ب��ا ش��رة النشاط
ب�����ه�����ا ،وت����ب����ق����ى ق����ائ����م����ة ال����ى
أن ي���ص���در ح���ك���م ب��ا ل��ب��ط�لان
وأ ث��ر ذ ل��ك ،كما ورد بالمادة
األخ�����ي�����رة آن����ف����ة ال����ب����ي����ان ه��و
ت��ص��ف��ي��ت��ه��ا وت��س��وي��ة ح��ق��وق
ال������ش������رك������اء ق�����ب�����ل ب���ع���ض���ه���م،
وفقا ل��ش��روط العقد الباطل
وح��ص��ص��ه��م ال��ث��اب��ت��ة ف��ي��ه��ا.
أم������ا م�����ا ق����ام����ت ب�����ه ال���ش���رك���ة
م��ن تصرفات م��ع الغير قبل
ال����ح����ك����م ب���ب���ط�ل�ان���ه���ا ،ف��ت��ظ��ل

صحيحة م��ا ل��م ت��ك��ن باطلة
لسبب آخر.

إلغاء العقد
لما ك��ان ذل��ك ،وك��ان الحكم
المستأنف ق��د قضى برفض
الدعوى المنضمة ،فإنه يتعين
إلغاؤه والقضاء ببطالن عقد
الشركة الرسمي وعقد االتفاق
ال��ع��رف��ي ع��ل��ى ن��ح��و م���ا سلف
بيانه  -وتصفية الشركة بين
الشركاء الثالثة على نحو ما
سيرد بمنطوق الحكم ،حكمت
ال��م��ح��ك��م��ة ب���ق���ب���ول ال��ط��ع��ن��ي��ن
شكال ،وفي الموضوع بتمييز
الحكم المطعون فيه تمييزا
ج���زئ���ي���ا ع���ل���ى ن���ح���و م�����ا ج���اء
ب��ال��س��ب��ب ال��م��ت��ع��ل��ق ب��ال��ن��ظ��ام
العام.
وف��ي م��وض��وع االستئناف
ب����إل����غ����اء ال���ح���ك���م ال��م��س��ت��أن��ف
ف��ي��م��ا ق��ض��ى ب���ه ف���ي ال���دع���وى
المنضمة ،والقضاء ببطالن
ع��ق��د ال��ش��رك��ة ال��رس��م��ي وعقد
االت���ف���اق ال��ع��رف��ي ال��م��ؤرخ��ي��ن،
وتعيين المصفي القضائي
صاحب الدور مصفيا للشركة
م���ح���ل ال�����ن�����زاع ت���ك���ون م��ه��م��ت��ه
حصر أموالها وموجوداتها
وج����رده����ا ،وت���ق���اض���ي م���ا لها
م��ن أم����وال ذم���ة ال��غ��ي��ر أو ذم��ة
ال��ش��رك��اء ف��ي��ه��ا ،وال���وف���اء بما
ع��ل��ي��ه��ا م����ن دي��������ون ،وال���ق���ي���ام
ب�����ج�����م�����ي�����ع األع�����������م�����������ال ال�����ت�����ي
تقتضيها التصفية ،ثم تقسيم
ص���اف���ي أم�������وال ال���ش���رك���ة ب��ي��ن
ّ
ال���ش���رك���اء ال���ث�ل�اث���ة ك����ل حسب
نصيبه ،وفقا للعقد العرفي
المبرم بينهم ،ووفقا لألحكام
ال��م��ق��ررة ف��ي ق��ان��ون الشركات
التجارية.

رأي

رسالة إلى «نزاهة»
ً
ً
يقع على عاتقي بصفتي مواطنا كويتيا  ،قبل أن أكون
ً
ً
محاميا ،واجب حماية األموال العامة ،عمال بما هو مقرر في
المادة  17من دستور دولة الكويت ،وأتطلع في هذه الرسالة
إلى أن تصل لمن يجب أن تصل إليه ،وأن ُيعمل بما تضمنته
من حقائق بشأن األمانة العامة لألوقاف!
األصل أن إدارة األوقاف التابعة لوزارة األوقاف والشؤون
اإلس��ل�ام����ي����ة ه����ي ال����ت����ي ت���خ���ت���ص ب���������إدارة ش������ؤون األوق������اف
واإل ش�����راف عليها وتنظيمها ب��م��ا ي��ك��ف��ل تحقيق أ ه��دا ف��ه��ا
ً
ً
ف��ض�لا ع��ن استثمار أم���وال األوق����اف وت��ط��وي��ره��ا ع��م�لا بما
هو مقرر بموجب قانون تنظيم الوزارة المذكورة وتعيين
اختصاصاتها ،حيث نصت المادة الثامنة على أن «تتألف
وزارة األوق��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية من ال��وح��دات اإلداري��ة
التالية 1- :إدارة األوق�����اف .»...ونصت ال��م��ادة ال��ع��اش��رة من
نفس ا ل��ق��ا ن��ون على أ ن��ه «تختص إدارة األو ق����اف بما يلي:
 -1إدارة ش��ؤون األوق��اف واإلش��راف عليها وتنظيمها بما
يكفل تحقيق أهدافها -2 .استثمار أموال األوقاف وتطويرها
وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية -3 .اإلش��راف على
األم����وال ال��م��وص��ى أو ال��م��ت��ب��رع ب��ه��ا ل��م��ص��رف م��ن م��ص��ارف
ال���ب���ر -4 .ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ش��ج��ي��ع وق����ف األم������وال ع��ل��ى ج��ه��ات
البر وتوسيع نطاق األو ق��اف الخيرية -5 .إقامة المساجد
وال��ت��رخ��ي��ص ب��ه��ا ح��س��ب اح��ت��ي��اج��ات ال��م��ن��اط��ق المختلفة،
والعمل على صيانتها وتأثيثها ،والمحافظة عليها ،ورعاية
جميع شؤونها».
وارت�����أت ال���دول���ة أن ت��ك��ون ه��ن��اك أم���ان���ة ع��ام��ة ل�لأوق��اف
ت��ض��ط��ل��ع ب��ه��ذا ال�����دور ل��م��زي��د م���ن اإلن��ت��اج��ي��ة وال��ت��خ��ص��ص
في العمل ،وعليه ص��در المرسوم األ م��ي��ري ر ق��م  257لسنة
 1993بتاريخ  ،1993/11/13ونص في مادته األولى على أن

«تنشأ أمانة عامة لألوقاف تتبع وزير األوق��اف والشؤون
اإلس�لام��ي��ة ،وي��ك��ون ل��ه��ا م��ب��اش��رة االخ��ت��ص��اص��ات ال��م��ق��ررة
ً
للوزارة في مجال األوقاف وفقا ألحكام هذا المرسوم».
ول��م��ا ك���ان ذل���ك وب��ال��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم وك��ان��ت ال��م��ادة
الثانية من قانون حماية األموال العامة رقم  1لسنة 1993
وتعديالته قد جرى نصها على أنه «يقصد باألموال العامة
في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا
ب��ق��ان��ون إلدارة إح���دى ال��ج��ه��ات اآلت��ي��ة أي���ا ك���ان م��وق��ع تلك
األموال في داخل البالد أو خارجها :أ – الدولة .وهو األمر
الذي يؤكد على وجه اليقين أن األموال التي تحت يد األمانة
العامة لألوقاف هي أموال عامة كونها تخضع بقانون إلدارة
الدولة ممثلة في األمانة العامة لألوقاف على النحو المبين
ً
في المواد المشار إليها سلفا...
وبالرجوع لبعض المالحظات بتقرير ديوان المحاسبة
للسنة المالية المنتهية  2018-2017/2016على الميزانية
الوقفية تم رصد تجاوزات ومخالفات ،ونورد بعضها في
ً
اآلت���ي« :ق��ي��ام األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ب��ص��رف مبلغ ي��ق��ارب مليونا
وأربعمئة ألف من الميزانية الوقفية على أعمال ال تدخل
في اختصاصات األمانة بالمخالفة لحجج الواقفين ،توزيع
ً
مكافآت على أعضاء اللجان خصما من الميزانية الوقفية
بقيمة  82أ ل��ف د ي��ن��ار! ،ا س��ت��ئ��ج��ار م��ن��زل لخمسة موظفين
ً
تكلفته ا ل��س��ن��و ي��ة  30أ ل���ف د ي��ن��ار ا س��ت��ن��زا ف��ا م��ن الميزانية
ال��وق��ف��ي��ة دون م��ب��رر ،ت��ق��اع��س األم���ان���ة ف��ي ات��خ��اذ إج����راء ات
تتعلق بتنفيذ مشروع وقفي تسبب بخسارة قرابة  3ماليين
وخمسمئة ألف دينار من الميزانية الوقفية ،خسارة بقيمة
 23مليون دي��ن��ار م��ن أم���وال الواقفين بسبب األم��ان��ة ج��راء
ش��راء واستثمار بعض األسهم والصناديق االستثمارية

والمحافظ المالية قيمتها السوقية ُمنعدمة ،األمانة نفذت
ً
رحلة أداء عمرة لموظفيها بقيمة  7آالف دينار تقريبا من
الميزانية الوقفية!!».
وإزاء تلك المخالفات والمخالفات األخرى التي ال يسعني
أن أورده����ا جميعها ،وأك��ت��ف��ي ب��اإلح��ال��ة إل��ى ت��ق��ري��ر دي��وان
المحاسبة السالف البيان ،حيث أسفرت عن خسائر فاقت
ً
ً
عشرات الماليين ،هدرا للميزانية الوقفية وتبديدا ألموال
ً
الواقفين دونما سند قانوني أو مبرر منطقي ،التزاما بعدد
كلمات المقال...
وعلى أثر ما تقدم تشكلت  -بقرار وزاري – لجنة ُتحقيق
ب��رئ��اس��ة وزي����ر األوق�����اف األس��ب��ق م��ش��ك��ل��ة م��ن ث�لاث��ة ق��ض��اة
وآخرين للتحقيق حول شبهات الفساد والتجاوزات التي
سطرها تقرير د ي��وان المحاسبة فيما يتعلق بالميزانية
الوقفية وانتهت تلك اللجنة من أعمالها وأعدت تقريرها،
بيد ّأن المبكي المضحك هو أن الوزير المختص الحالي
ق��د ك��ل��ف لجنة ج��دي��دة م��ن م��وظ��ف��ي��ن أق���ل خ��ب��رة بكثير من
اللجنة األولى ،لفحص وتنقيح التقرير األول إلى أن ُوضع
ف��ي األدراج ،فهل يعقل أن يعقب موظفون ( ع��اد ي��ون) على
أ ع��م��ال ق��ض��اة أ ف��ن��وا حياتهم وصحتهم ف��ي سبيل حماية
حقوق الناس؟!
وإزاء ما تقدم سرده من أدلة قانونية وواقعية حول تلك
المخالفات حان وقت محاسبة القائم على تبديد تلك األموال
ً
وفقا لقانون حماية األم��وال العامة ،ويتعين على «نزاهة»
وضع هذا الجهاز تحت المجهر وإجراء تحقيق عن أسباب
ً
هدر أموال الواقفين وتبديد الميزانية الوقفية وصوال إلى
تحريك الدعوى الجزائية ِقبل كل متسبب باإلضرار بالمال
العام.

المحامي أحمد المطوع

local@aljarida●com

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

تجار «اإلنابات
القضائية»!
رغم توسع دائ��رة التقاضي
ف��ي محافظات ال��ك��وي��ت الست،
وه����و م���ا ي��س��ت��ل��زم ت��ب��ع��ا ل��ذل��ك
ت����وس����ع ال���ت���م���ث���ي���ل ال���ق���ان���ون���ي
للمحامين أمامها ،ف��إن الواقع
ال���ع���م���ل���ي ي��ك��ش��ف ت���ه���اون���ا م��ن
ب��ع��ض م��ك��ات��ب ال��م��ح��ام��ي��ن في
ت���م���ث���ي���ل م���وك���ل���ي���ه���م أم��������ام ت��ل��ك
المحاكم ،أو االهتمام بالملفات
ال�������ت�������ي ي�����ق�����دم�����ه�����ا وك���ل���اؤه�������م
للمحامين المنابين عنهم ،وهو
األمر الذي يترتب عليه خسران
ال��دع��اوى القضائية أو وقفها
ج���زاء نتيجة إهمالها م��ن قبل
الوكيل القانوني لها.
وب����دال م���ن أن ي��ف��ك��ر ال��ع��دي��د
م�����ن ال������س������ادة ال���م���ح���ام���ي���ن ف��ي
تعيين وكيل أو مندوب عنهم
لمتابعة ال��ق��ض��اي��ا وإن��ج��ازه��ا
بمبلغ ال يتجاوز  250دينارا،
ع��ل��ي��ه��م أن ي��ف��ك��روا ف���ي تعيين
محام تحت التدريب ليحققوا
منها ف��وائ��د ت��دري��ب المحامي
في مكتب المحاماة ،وليحضر
المتدرب عن المحامي األصيل
ولكي يأتي المحامي المتدرب
بالقضايا للمكتب الذي يتدرب
ف��ي��ه ،ول����ذا ف���إن م��ع��ادل��ة تعيين
ال����م����ح����ام����ي ال�����م�����ت�����درب أف���ض���ل
بكثير من االعتماد على تعيين
ال����م����ن����دوب م����ن أج�����ل ت��ح��ض��ي��ر
ال��ق��ض��اي��ا وال���ب���ح���ث ع���ن م��ح��ام
مناب!
ك������م������ا أن ف��������ك��������رة ت���ع���ي���ي���ن
ال���م���ح���ام���ي���ن ت����ح����ت ال����ت����دري����ب
واالع����ت����م����اد ع��ل��ي��ه��م ب��ال��ت��راف��ع
أم���ام قضايا الجنح البسيطة
أو ح��ت��ى ال���ت���راف���ع أم�����ام دوائ����ر
الجنايات ستسهم في صقلهم
بأحكام القانون ،ورفع مستواهم
الفني ال��ذي يعود بالنفع على
أدائ�����ه�����م ال����ق����ان����ون����ي ،ك���م���ا أن���ه
سيعود بالنفع على القضايا
ال���ج���زائ���ي���ة ال���ت���ي ت��س��م��ح فيها
المحاكم الجنائية باالستعانة
ب��ال��م��ح��ام��ي��ن ال��م��وج��ودي��ن في
ال��ق��اع��ات ،وتكليفهم بالترافع
ف����ي ال���ق���ض���اي���ا ال��ج��ن��ائ��ي��ة بعد
دراستها وفحص أوراقها بدال
من االعتماد على فكرة التطوع
ال���ت���ي ت��ق��ب��ل��ه��ا ب��ع��ض ال����دوائ����ر
الجزائية وال��ت��ي يقتصر فيها
ال���دف���اع بكلمتين ه��م��ا أصليا
البراءة واحتياطيا باستعمال
منتهى الرأفة!
وال����م����س����أل����ة األخ����������رى ال���ت���ي
يتعين النظر ال��ي��ه��ا ،وه��ي أنه
ن��ت��ي��ج��ة ل����ت����ردي ح�����ال ال��م��ه��ن��ة
ف��ي اع��ت��ي��اد ح��ض��ور المحامي
ال��م��ن��اب ع��ن المحامي األصيل
أسهم في ضياع القضايا أمام
ال���دوائ���ر ال��ت��ج��اري��ة أو المدنية
واالح�����وال الشخصية ،وال��دف��ع
بحضور وهمي لبعض المكاتب
ادى ال������ى إح����ال����ة ال����ع����دي����د م��ن
المحامين المنابين الى النيابة
ب��ت��ه��م ال����ت����زوي����ر ،ب���ع���دم���ا اوق����ع
بهم بعض مندوبي المحامين
ال��غ��ش ب��ض��رورة ال��ح��ض��ور عن
ال��م��ح��ام��ي األص����ي����ل وم��ط��ال��ب��ة
المناب التصميم على الدفاع،
وترتب على ذلك صدور أحكام
ض��د أط���راف ل��م يمثلوا أساسا
ب����ال����دع����وى ،وص�������درت بحقهم
أح�����ك�����ام ب������اإلل������زام ب���م���ب���ال���غ أو
بإسقاط حقوقهم نتيجة غش
بعض المندوبين في تحضير
المحامي المناب ال��ذي تعامل
مع الملف بحسن النية!
كما أن المنطق يحتم على
جميع المحامين الراغبين في
ت��م��ث��ي��ل م��وك��ل��ي��ه��م ام����ام جميع
ال���دوائ���ر ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف��ي جميع
ال��م��ح��اك��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعيين
م��ح��ام��ي��ن ف���ي م��ك��ات��ب��ه��م س���واء
تحت التدريب أو بدرجة محامي
استئناف أو التفكير باالندماج
مع مكاتب أخ��رى لتسوية أمر
ال��ح��ض��ور وال����دف����اع ،وذل����ك ألن
وضع االنابات الحالي ال يخدم
المهنة وال ح��ت��ى المتعاملين
م��ع��ه��ا ،ب��ل إن أم���ر االن���اب���ة ب��ات
ه�����اج�����س�����ا ل���������دى ال�����ع�����دي�����د م��ن
الموكلين الراغبين في التعاقد
مع مكاتب المحاماة بالسؤال
عن عدد المحامين وهل يمثلون
المكتب ف��ي ك��ل القضايا أم أن
هناك محامين منابين خشية
ضياع قضاياهم!
أخيرا يتعين التفكير جيدا
بتعيين المحامين الكويتيين
لتغطية حجم العمل الذي فرضه
ال��ت��وس��ع ال��ق��ض��ائ��ي وال��ت��وق��ف
باالعتماد على فكرة االنابات
وال����ت����ي ال ت���ع���ود ت��ب��ع��ات��ه��ا اال
بالسوء على ملفات القضايا،
ك��م��ا ان���ه���ا ول�ل�اس���ف اص��ب��ح��ت
مصدرا لرزق بعض المتالعبين
بمهنة المحامين ممن سمحوا
بالتنازل ع��ن رخ��ص مكاتبهم
ووك��االت��ه��م ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��درج��ة
أني لم أحظ بشرف رؤية العديد
منهم في ردهات المحاكم لقرابة
 18عاما في المحاماة بقدر ما
شاهدت ملفاتهم!

ةديرجلا
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إلغاء نصف مليون رخصة
قيادة« ...بس»؟

في الدولة،
ال شك أننا ندعم كل جهود اإلصالح ألي وزارة ً
لكن العمل العشوائي الذي ال يحل المشاكل جذريا هو عمل
مرفوض وغير مقبول ،ولذلك حتى نطمئن أن شغل "الداخلية"
منهجي ومؤسسي ال فردي وإعالمي فإننا نطالبها بتقديم
إجابات واضحة وشرح مفصل لقصة الرخص غير المشروعة.
"كـشـفــت وزارة الــداخـلـيــة أنــه تــم إلـغــاء  538382رخـصــة قـيــادة
للوافدين خالل األشهر الماضية ،يأتي أغلبها لمن تم إبعادهم عن
البالد أو ألشخاص غادروا الكويت بشكل نهائي ،أو آلخرين تمكنوا
ً
من الحصول عليها بطرق غير مشروعة قانونا".
الحظ عزيزي القارئ أن هذا العدد المهول للرخص الملغاة وقع
ً
خالل "األشهر الماضية" ال خالل السنوات العشر الماضية مثال،
لتتخيل حجم الفوضى في قيادة السيارات في الكويت ،لكن ليس
هــذا حديثنا اآلن إنما عــن الفقرة الخطيرة التي وردت فــي بيان
ً
ً
الداخلية أعاله باعترافها رسميا بأن جــزء ا من الرخص الملغاة
هي ألشخاص "تمكنوا من الحصول عليها بطرق غير مشروعة"،
ً
وهنا علينا التوقف جيدا.
مــاذا تعني وزارة الداخلية بالطرق غير المشروعة للحصول
ً
على رخصة الـقـيــادة؟ هــل تمت سرقة الــرخــص منها مـثــا؟ وهل
تقصد تزوير الرخص؟ وهل المقصود استخدام الغش في االختبار
المروري؟ وهل المقصود إصدار رخص بالرشوة؟ وهل يتم بيع
رخص المرور في السوق السوداء؟ وهل هذا حصل بسبب موظفين
ً
تابعين للداخلية أم بسبب عمال النظافة في البلدية مثال؟
ليس هذا فحسب ،بيان وزارة الداخلية خلط شعبان برمضان،
فالوزارة -وهي الخبيرة بالبيانات اإلعالمية -لم توضح لنا عدد
هذه الرخص غير المشروعة ،ونسبتها من إجمالي الرخص الملغاة،
ً
فهل عددها ربع مليون رخصة مثال؟ أو أكثر أو أقل؟
ال ــوزارة لم توضح كذلك أي محافظة هي األعلى في الرخص
غير المشروعة ،هل هي من رخص محافظة العاصمة أم الجهراء أم
ً
ً
حولي مثال؟ الوزارة أيضا لم توضح لنا في عهد أي وزير ووكيل
ووكيل مساعد للمرور صدرت هذه الرخص غير المشروعة حتى
نعرف أولئك المسؤولين وين أرضهم ووين سماهم اليوم؟ هل هم
متقاعدون أم على رأس عملهم أم تمت ترقيتهم أم تعينوا في أماكن
أعلى لخدمة "الوطن والمواطن والوافد"؟
وزارة الداخلية ،وهي ّ
القيمة على تطبيق القانون خاصة بين
جنباتها لم توضح لنا ما هي إجراءاتها مع الذين أصدروا الرخص
غير المشروعة ،فهل حققت في الموضوع ،وحاسبت المسؤولين
عن ذلك من أفراد وضباط وقياديين؟ وهل حولت أصحاب الرخص
ّ
تحب الستر
غير المشروعة لالدعاء العام أم للنيابة؟ أم أن الوزارة
فألغت الرخص وكل واحد يروح بيتهم مع ما جناه من هذه الرخص
غير المشروعة؟
ال شك أننا ندعم كل جهود اإلصالح ألي وزارة في الدولة ،لكن
ً
العمل العشوائي الذي ال يحل المشاكل جذريا هو عمل مرفوض
وغـيــر مقبول ،ولــذلــك حتى نطمئن أن شغل "الــداخـلـيــة" منهجي
ومؤسسي ال عمل فردي وإعالمي فإننا نطالبها بتقديم إجابات
واضحة وشرح مفصل لقصة الرخص غير المشروعة ،وغير ذلك
فهذا يعني أن بدل نصف المليون رخصة الملغاة ستصدر مئات
اآلالف من الرخص محلها ،وستستمر الحياة سعيدة في قطاع
المرور.
والله الموفق.

العلم في خدمة الشرع

السفير يوسف عبدالله العنيزي

التغيير هو الثابت الوحيد في الكون

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
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«التغيير» هو الثابت
الوحيد في الكون منذ
بداية الخلق ،ويستمر
هذا التغيير إلى
نهاية عمر اإلنسان،
ونرى هذا التغيير
في تعاقب الليل
والنهار ،واختالف
فصول العام ،وقيام
حضارات سادت ثم
بادت ،وإمبراطوريات
سيطرت على العالم
ثم تالشت.

ً
كثيرا ما نسمع أو نرى أو نقرأ من يتحدث عن
الماضي بحسرة ،فقد كنا ،وكانت ،وكانوا ،ونادرا
مــا نجد مــن يتحدث عــن المستقبل أو حتى عن
الحاضر.
ونتساء ل :لماذا الحنين إلى الماضي؟ ولماذا
نتحسر على ما كان؟ وهل نسينا أو تناسينا أن
الكون َمنذ ْبداية
"التغيير" هو الثابت الوحيد في
َََْ ََْ ْ
َ
الن َ َسان
سبحانه" :و َلقد ُخل َق ًنا
الخلق ،بقول الحق
ِ
ْ َ َ
ُ َّ َ َ ْ ُ ْ
ْ
اه َ نطفة َ ِ َفــي ْقـ َـر َ ًٍار
ن
ل
ع
ج
ـم
ـ
ث
*
ـن
ـ
ي
ِمــن ُســالـ مــن طـ
ُ َّ ـةٍ َ َ ِ ْ َ ِ ُّ ٍْ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ ْ َ َ
ُ
خلقنا العلقة مض ُغة
َمكين* ثم خلقنا النطفة علقة ف
َ ِ َ َ ٍْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً
ما ثمَّ
خل ْق َنا ال َمضغ َة ِع َظاما فكسو َنا ال ِعظام َ لح
ف
َّ
ُ ْ
َ
َْ َ ُ ْ ً
َ
اه خلقا آخ َر فت َب َار َك الل ُه أ ْح َسن الخ ِال ِقين"؟.
أنشأن
التغيير إلى نهاية عمر اإلنسان
ْويستمر هذا
َ َ َ ْ
ُ ْ
َ"و ِمنك ْم َمن ُي َر ُّد ِإلى أ ْرذ ِل ال ُع ُم ِر" ،ونرى هذا التغيير
في تعاقب الليل والنهار ،واختالف فصول العام،
وقيام حضارات سادت ثم بادت ،وإمبراطوريات
سيطرت على العالم ثم تالشت ،فالثابت الوحيد
في الكون هو التغيير.
خطرت على بالي فكرة هذا المقال وأنا أشاهد
ذلــك الـحــريــق الـمــؤلــم ال ــذي انــدلــع فــي "كــاتــدرائـيــة
نــوتــردام" ،فــي بــاريــس ،وال أعــرف لـمــاذا أحسست
ً
بأن هناك ترابطا بيني وبين ذلك المبنى العميق
في القدم ،فقد قمت بقراءة رواية "أحدب نوتردام"
لـلــروائــي الـفــرنـســي الــرائــع فيكتور هــوغــو ،وهــي
إحدى الروائع التي قام بكتابتها مثل "البؤساء"
و"الطاحونة الحمراء" وغيرهما.

أ .د .فيصل الشريفي
وقد قام الكاتب واألديب الفلسطيني النابلسي
الـمــولــد "خ ـيــري ح ـمــاد" بترجمة تـلــك ال ــرواي ــات،
يكتف بترجمة اللغة ،بل ترجم األحداث
والذي لم
ِ
وال ـم ـش ــاع ــر ،وقـ ــام بـتــرجـمــة ال ـعــديــد م ــن الـكـتــب
والــروايــات العالمية ،مثل "اإلخ ــوة كــارامــازوف"
و"مذكرات تشرشل" و"مذكرات الجنرال ديغول"
و"تــاريــخ ألمانيا الهتلرية" ،ورواي ــة "لـمــن تقرع
ً
األجراس" ،فأضاف زخما للفكر والثقافة العربية
ال ـت ــي ك ــان ــت زاخـ ـ ــرة ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة م ــن الــزمــن
ب ــال ــروائ ــع وال ـم ـبــدع ـيــن ،يـتـقــدمـهــم عـمـيــد األدب
العربي طه حسين والعقاد وأحمد شوقي ونجيب
ّ
محفوظ ،ونخبة رائعة من الكتاب والمبدعين.
كانت القراء ة لذلك الجيل في تلك الفترة من
ً
الــزمــن تمثل فـضــاء واس ـعــا ،نعايش ونتعايش
فيه مــع أبـطــال تلك التحف مــن األدب والثقافة،
واآلن تغير ذلك الزمان ،فلم تعد القراء ة تحظى
بالنسبة التي كانت عليها ،وحل مكانها مظاهر
من الحضارة اإلنسانية مثل "تويتر" و"فيسبوك"
و"واتساب" ،والعديد من األنظمة الفائقة التطور.
ولـ ــو أط ـل ـق ـنــا ال ـع ـن ــان ل ـل ـخ ـيــال ف ـيــا تـ ــرى أيــن
سـيـصــل أح ـفــادنــا؟ وم ــا الــوســائــل ال ـتــي سيقوم
جيل المستقبل باستخدامها؟ و هــل هـنــاك حد
لهذا العقل البشري للمزيد من االختراعات التي
يصعب علينا إدراكها أو حتى تخيلها؟
حفظ الـلــه الـكــويــت وقـيــادتـهــا وأهـلـهــا مــن كل
سوء ومكروه.

faisal.alsharifi@hotmail.com

المزعج في موضوع رؤية الهالل لم يكن بسبب
الخالف حول رؤيته من عدمها ،ولكن في ما ذهب
إليه البعض من قذف وتشكيك في الرأي العلمي،
وفيما طرحه البعض حول صعوبة توحد المسلمين
بعبارة استهجانية «كيف نتوحد والعيد لم يتفقوا
عليه»؟!
َ َ ُ َ َ ُُ
َ ْ ِّ ْ
نس ِإ ِن ُْاسُتط ْعت ْم أن تنفذوا
قال تعالى"َ :يا َم ْعش َر الجن َوال
َّ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ ُ ِ َ َ
َ َّ ُ ْ َ
ْ َْ َ
ان".
ار السمو ِ
ات والر ِ
ض فانفذوا ل تنفذون ِإل ِبسلط ٍ
ِمن أقط ِ
ال ـخــاف بـيــن الـمــذاهــب اإلســامـيــة لـيــس بــاألمــر الجديد
األصول الفقهية الصحيحة المستنبطة من
مادام اتبع فيه
ّ
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،وإلى ما أقره وعمل
فيه آل البيت والصحابة الكرام والسلف الصالح ،لكن المثير
في هذه السنة استغالل الخالف حول رؤية هالل العيد عبر
تحويله إلى خالف سياسي ووسيلة للطعن والتشكيك بين
المسلمين ألهداف ال تخفى على أحد ،رغم أن هذا الموضوع
يتكرر كل عام بسبب المنهجية التي يعتمدها علماء الدين
في إثبات الرؤية الشرعية.
مع تطور علم الفلك في السنوات األخيرة وقدرة المراصد
الفلكية على تحديد وقت ظهور أهلة الشهور العربية بدقة
عالية ،والتي من شأنها مساعدة الــرائــي في إثبات صدق
ً
رؤيته من عدمها ،وأيضا تساعد وبشكل قاطع من يعتقد
بالرؤية الفلكية في تولد الهالل ،فقد أصبح علم الفلك من
العلوم المؤكدة ،ولم يعد هناك أي مجال للشك أو لالدعاء،
واألمر بعد ذلك يترك ألصحاب االجتهاد الشرعي في اعتماد
مـصــداقـيــة الــرؤيــة إن كــانــت بالعين الـمـجــردة أو بواسطة
المناظير.
األخذ برأي الفلكيين كمقدمة لقبول شهادة الشهود أمر
في غاية األهمية ،وهو موضوع معمول فيه في الكثير من
المسائل الشرعية األخ ــرى ،مثله مثل األخــذ بــرأي الطبيب
في تشخيص حالة المريض ومن ثم إعطائه اإلذن باإلفطار،
وهنا لم نسمع من أهل الشرع أي استنكار لهذا الفعل ألن
الطبيب أقــدر على تشخيص حالة المريض من غيره ،لكن
ومع هذا التفويض يظل لعلماء الدين الرأي األول واألخير في
وضع الضوابط الشرعية العامة واألحكام المترتبة عليها.
رؤية هالل العيد لهذا العام كانت مثيرة للجدل ،وتستحق
الوقوف عندها لما حملته من مادة علمية قيمة تستوجب
بحثها بشكل علمي دون أحكام مسبقة من خــال السماع
لرأي أصحاب االختصاص ،ففي النهاية علم الفلك من العلوم
الـمـتـطــورة الـتــي يمكن االسـتـفــادة منها فــي تحديد دخــول
األشهر الهجرية ،وتساعد علماء الدين في األخــذ بشهادة
الشهود دون ريبة.
المزعج في موضوع رؤية الهالل لم يكن بسبب الخالف
حول رؤيته من عدمها ،ولكن في ما ذهب إليه البعض من
قذف وتشكيك في الرأي العلمي ،وفيما طرحه البعض حول
صعوبة توحد المسلمين بعبارة استهجانية "كيف نتوحد
والعيد لم يتفقوا عليه"؟! ال أعلم ما عالقة موضوع االتفاق
على رؤية الهالل في وحدة المسلمين وقبول فكرة التعايش
السلمي واحترام اآلخر.
ودمتم سالمين.

غوردن براون*

أنيتا زايدي*

نهضة بريطانيا بعد ترامب وبريكست

المحافظة على الزخم ضد الكوليرا

كان من الممكن أن تستفيد
المملكة المتحدة من بعض الوقت
للتفكير العميق قبل حدوث
التصويت سنة  ،2016ولكن لم
يفت األوان بعد ،وأنا متأكد أنه
الحقا لمثل تلك العملية فإن
الشعب البريطاني سيجد نفسه في
بلد أكثر تسامحا وعدالة وانفتاحا
من البلد الذي يريده المتطرفون
والذين ّيدعون أنهم يتكلمون
باسمنا.
بـعــد ثــاثــة أي ــام مــن االح ـت ـفــاالت الفخمة
التي أعطت انطباعا بأن بريطانيا لم تتغير،
غــادر تــرامــب لندن ولكن تحت ستار األبهة
وال ـف ـخــامــة ،ف ــإن بــريـطــانـيــا ال ت ـجــد نفسها
ًّ
منشغلة ببريكست معطل والـجــدل الــذي ال
ينتهي حوله فقط ،بل أيضا بأزمة هوية أكثر
عمقا ،أي النضال من أجل إعادة استكشاف
ماذا يعني أن تكون بريطانيا.
إن هناك مفارقة قاتمة تتمثل بأنه خالل
األس ـبــوع الـمــاضــي حـلــت الــذكــرى الخامسة
والسبعين ليوم إنزال نورماندي ( 6يونيو)
وال ــذي كــان بمثابة الـبــدايــة لتحرير أوروب ــا
مــن الـفــاشـيــة .إن ح ــزب المحافظين الحاكم
يبدو مصمما على نبذ أي اتفاق مع االتحاد
ً
األوروب ـ ـ ــي ،مـعـلـنــا "بــري ـك ـســت" ب ــدون اتـفــاق
والـخــروج من االتحاد األوروب ــي بتاريخ 31
أكتوبر ،وهذه النتيجة تعتبر بمثابة إعالن
حــرب اقتصادية على جـيــران بريطانيا في
القارة األوروبية.
إن بــري ـطــان ـيــا ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـف ـخــر دائ ـمــا
بكونها براغماتية ومتسامحة وغير منحازة
تخاطر برعاية شكل عدائي وغير متسامح
ومنعزل من أشكال الوطنية .فلقرون عديدة
ك ــان وضـعـنــا كـسـكــان ج ــزر يجعلنا نتطلع
ل ـل ـخــارج كـمـسـتـكـشـفـيــن وت ـج ــار ومـبـشــريــن
ودب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن ،ول ـ ــم ن ـك ــن ن ـن ـظــر لـلـقـنــال
االنكليزي كخندق بل كطريق سريع.
ل ـقــد ك ـنــا م ــن أولـ ــى ال ـ ــدول ال ـت ــي مــارســت
التسامح السياسي ،فقبل الثورة األميركية
بــزمــن طــويــل اع ـت ــرف الـفـيـلـســوف الـفــرنـســي
مونتسكيو (ربما بتردد) أن بريطانيا كانت
من الدول الرائدة في فكرة الحرية المعاصرة،
ً
ً
وفي القرون التي تلت ذلك لعبنا دورا قياديا،
فيما يتعلق بأهم صفة من صفاتنا الوطنية
وهـ ــي ط ـب ـقــا ل ــون ـس ـت ــون ت ـشــرش ـيــل "ال ـل ـعــب
النظيف".
ل ـكــن ال ـص ـع ــود ال ـك ـب ـيــر ل ـح ــزب بــريـكـســت
ب ـق ـي ــادة ن ــاي ـج ــل ف ـ ـ ــاراج الـ ـمـ ـع ــادي ألوروب ـ ــا
ون ـ ـجـ ــاحـ ــه ف ـ ــي وض ـ ـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط الخ ـت ـي ــار
رئـيــس الـ ــوزراء المحافظ ال ـقــادم جعل بقية
العالم يتساء لون :ما الذي حدث لبريطانيا
المعتدلة والمنطقية وغير األيديولوجية،

وا ل ـتــي كــا نــت تشتهر بنزعتها التجريبية،
واعتقادها بالتغيير التدريجي عوضا عن
التغيير الثوري؟
إن ف ــاراج وزعـيـمــة اليمين الـمـتـطــرف في
ف ــرن ـس ــا م ــاري ــن ل ــوب ــان وت ــرام ــب وال ــرئ ـي ــس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ي ـش ـتــركــون في
رغبتهم العنيدة بتدمير أي مؤسسة عالمية
أو أوروبية بشكل ال يعكس القيم البريطانية
الـتـقـلـيــديــة .إن فـ ــاراج ي ـحــدد الــوطـنـيــة على
أس ــاس أنـهــا وطنيتنا ضــد اآلخ ــري ــن ،وهــي
تــرت ـبــط بــاس ـت ـهــداف وشـيـطـنــة الـمـهــاجــريــن
واألوروبيين والمسلمين ،وإنه يعيد تعريف
بلدنا كبلد منغلق على نفسه ويكره األجانب
مما يعني اختطاف تاريخنا ،وماذا يعني أن
تكون بريطانيا.
طبقا لمذكرة مسربة تتكون من  14صحفة،
يخبرنا أكـبــر مــوظــف حكومي بريطاني أن
بــري ـك ـســت ب ـ ــدون ات ـف ــاق يـعـنــي أن األس ـع ــار
سترتفع بمقدار  ،%10وسيتبع ذلــك ركــود
وال يـمـكــن اس ـت ـب ـعــاد ح ـص ــول اض ـط ــراب ــات،
وباإلضافة إلى ذلك يمكن أن تنهار التسوية
السلمية في أيرلندا الشمالية باإلضافة إلى
أن االتحاد مع أسكتلندا قد يكون في خطر،
ول ـكــن بـفـضــل فـ ــاراج وف ـكــره ال ــذي اسـتـحــوذ
عـلــى ح ــزب الـمـحــافـظـيــن ال ـحــاكــم ،ف ــإن إي ــذاء
ال ـن ـفــس اق ـت ـصــاديــا ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة وبـشـكــل
يتعارض بشكل واضح مع المصلحة الوطنية
ي ـتــم ت ـص ــوي ــره ع ـلــى أنـ ــه تـمـجـيــد لـلــوطـنـيــة
البريطانية.
إن الوطنية ذات األ ف ــق الضيق ال تعتبر
مــرضــا بــريـطــانـيــا ف ـقــط ،فــالـكـثـيــر ف ــي طــول
الغرب وعرضه من العامة ينظرون للعولمة
على أنها تفتقد للقيادة وللنزعة اإلنسانية،
وكــأ نـهــا قـطــار مندفع ال يمكن التحكم فيه،
ي ـجــب اآلن ع ـلــى الـ ـق ــادة الـمـعـتــدلـيــن ف ــي كل
مكان أال يتعاملوامع االستياء االقتصادي
لماليين الـنــاس الــذيــن يشعرون بالخسارة
ف ـق ــط ،ول ـك ــن أي ـض ــا م ــع الـ ـتـ ـش ــاؤم ال ـث ـقــافــي
والـ ـنـ ـظ ــرة ل ـل ـس ـيــاس ـي ـيــن ع ـل ــى أنـ ـه ــم أنـ ــاس
يهتمون بمصالحهم فقط ،وهي أمور تصب
في مصلحة الوطنية الشعبوية التي َّيروج
لها أنـصــار تــرامــب مثل ستيفن بــانــون ومن
هم على شاكلته.
إن الذي يجعل األمور أسوأ بكثير بالنسبة
إلى بريطانيا هي سلسلة األخطاء الجسيمة
في التقديرات السياسية خالل حملة استفتاء
سنة  2016وبعدها ،وفــي حين شنت حملة
ال ـت ـصــويــت ل ـل ـب ـقــاء ف ــي أوروبـ ـ ــا ال ـم ـهــزومــة
ّ
حـمـلــة اقـتـصــاديــة ت ــرك ــزت عـلــى ال ـخــوف من
فقدان الوظائف بسبب الخروج من االتحاد
األوروب ــي ،شنت حملة الخروج من االتحاد
األوروبــي المنتصرة حربا ثفاقية من خالل
المبالغة فــي ا لـمـخــاوف المتعلقة بالهجرة
والتركيز على حاجة البريطانيين الوطنيين
"الستعادة السيطرة".
لم يسمع الناخبون بالطرح الوطني من
أجل البقاء في أوروبا إال بشكل عابر ،كما لم
يسمعوا الطرح بأن بريطانيا تكون مخلصة
لنفسها فقط عندما تتطلع للخارج بدون أن

تنغلق على نفسها ،وبأن مهمتنا البراغماتية
هــي أن ن ــؤدي دورا قـيــاديــا فــي أوروب ــا ال أن
نتركها.
فــي أع ـقــاب تـصــويــت سـنــة  ،2016ف ــإن أي
مجموعة من القادة بخالف أولئك الموجودين
في السلطة كانوا سيقودون نقاشات وطنية
من أجل تذكير البريطانيين بأن هذا الشكل
غير المتسامح واالن ـعــزالــي مــن الوطنية ال
ّ
يعبر عن القيم البريطانية ،بل يرفضها ،ولكن
هذه النقاشات لم تحدث على اإلطالق.
واآلن ومع انهيار حكومة رئيسة الــوزراء
تـيــريــزا م ــاي ووصـ ــول الـبــرلـمــان إل ــى طريق
مسدود ،فقد كشف بريكست عن أزمة عميقة
جــدا ال يمكن معالجتها من خــال الوسائل
التقليدية ،سواء بتغيير السياسة أو القائد
أو الحكومة ،وكما هي الحال في ديمقراطيات
تـمـثـيـلـيــة أخـ ــرى ف ــإن ال ـث ـقــة الـضـعـيـفــة فعال
بالسياسة يتم تقويضها بشكل أكبر بسبب
أن األحــزاب السياسية لم تعد تقوم بدورها
الـتـقـل ـيــدي الـمـتـمـثــل بـتـجـمـيــع ال ـ ــرأي ال ـعــام
والـبـنــاء عـلــى تــوافــق ق ــوي ومـسـتـنـيــر ،ولقد
حــل مكانها "فيسبوك" و"تــويـتــر" وغيرهما
من وسائل التواصل االجتماعي التي خلقت
انطباعا زائفا بالديمقراطية المباشرة ،والتي
يتواصل فيها الـقــادة مــع رعيتهم على قدم
المساواة.
إن اإلن ـت ــرن ــت ع ـلــى أف ـضــل ت ـقــديــر ي ـ ّ
ـروج
لـمـعــركــة ف ــي ال ـص ــراخ بـ ــدون وجـ ــود مـحـكــم،
وعلى أسوأ تقدير هو بمثابة ّغرفة الصدى
التي تعزل المستخدمين وتضخم أكثر اآلراء
ت ـطــرفــا .رب ـمــا يـسـتـغــرق األمـ ــر س ـن ــوات قبل
إع ــادة تشكيل الـنـظــام الـحــزبــي ،ولـكــن حتى
يحين ذلك الوقت يجب علينا أن نحاول بناء
ديمقراطية مستنيرة بشكل أكبر ،وإن عمل
سلسلة من مجالس المواطنين على سبيل
المثال يمكن أن تجمع عينة من الناخبين،
وذلك من أجل االستماع للحقائق واستجواب
الخبراء وتحدي اآلراء الخيالية ،وإن مثل تلك
المجموعات والتي ستدرس بعناية القضايا
المطروحة تمثل أفضل وسيلة للتوصل إلى
توافق على مستقبل بريطانيا األوروبي قبل
عقد استفتاء ثان.
لقد كــان مــن الممكن أن تستفيد المملكة
المتحدة من بعض الوقت للتفكير العميق
قبل حــدوث التصويت سنة  ،2016ولكن لم
يفت األوان بعد ،وأنا متأكد أنه الحقا لمثل
تلك العملية فإن الشعب البريطاني سيجد
نفسه في بلد أكثر تسامحا وعدالة وانفتاحا
مــن الـبـلــد ال ــذي يــريــده الـمـتـطــرفــون والــذيــن
ّيدعون أنهم يتكلمون باسمنا.
* رئيس وزراء ووزير مالية سابق
في المملكة المتحدة والمبعوث الخاص
لألمم المتحدة للتعليم العالمي ،ورئيس
المفوضية العالمية لتمويل فرص التعليم
العالمية ،كما يترأس المجلس االستشاري
لمؤسسة "ذا كاتاليست".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

زوايا ورؤى

على الدول المتأثرة
بالكوليرا أن تحذو حذو
بلدان مثل الصومال
وجنوب السودان وزامبيا
وزيمبابوي وغيرها ،في
العمل مع منظمة الصحة
العالمية فيما يتعلق
بخطة مكافحة الكوليرا
لمساعدة الحكومات
على استخدام الموارد
المتاحة والحصول على
المساعدة الفنية بما في
ذلك لقاحات الكوليرا
عن طريق الفم.

الكوليرا
كانت تقتل
في الماضي
السحيق
عشرات اآلالف
من األشخاص
في أوروبا
وأميركا
الشمالية

عندما اجتاح اإلعصار إيداي موزامبيق وماالوي
َّ
وزيمبابوي في ليلة  14مارس ،خلف وراءه دمارا
ال يمكن تصوره باإلضافة إلى مصرع أكثر من ألف
شخص ،وفي أعقاب ذلك اإلعصار وإعصار كينيث
في الشهر التالي فإن الفيضانات وخسارة البنية
التحتية خلقت الظروف المالئمة لتفشي الكوليرا،
ً
وهو مرض إسهال قاتل يمكن أن يقتل شخصا ما
خالل ساعات لو تم تركه بدون عالج.
لكن الذي حدث الحقا لذلك يعتبر أمرا جوهريا،
فبعد أن ض ــرب إع ـصــار إيـ ــداي ،أطـلـقــت السلطات
مبادرة رد سريع ،وخالل  24ساعة عملت السلطات
على ترتيب تسليم لقاحات الكوليرا عن طريق الفم
لموازمبيق ،واآلن ومع التطعيم الذي يجري حاليا
على نطاق واســع فإن تفشي المرض أصبح تحت
السيطرة ،مما يعني إنقاذ حياة آالف األشخاص.
أمــا فــي الماضي فــإن الــدول النامية التي كانت
ت ـتــأثــر ب ــالـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة أو الـ ـح ــرب ل ــم تكن
محظوظة بالمرة ،فبعد اإلعصار المدمر الذي ضرب
هاييتي سنة  ،2010عانت هاييتي من تفشي مرض
الكوليرا لفترة طويلة مما تسبب في مصرع آالف
األشخاص وجعلها عرضة للخطر ،وفي اليمن الذي
تمزقه الحرب حاليا ،لم يتم حتى اآلن السيطرة على
المرض المتفشي هناك.
إن الكوليرا كــانــت تقتل فــي الـمــاضــي السحيق
عشرات اآلالف من األشخاص في أوروبــا وأميركا
الشمالية ،ولكن تم القضاء عليها في دول الشمال
قـبــل أكـثــر مــن  150سـنــة ،وال ـيــوم ال ت ــزال الكوليرا
موجودة بشكل حصري تقريبا ضمن المجتمعات
األك ـثــر ف ـقــرا فــي ال ـعــالــم بـسـبــب كــونـهــا تـعـتـبــر من
األعــراض الجانبية للحرمان االقتصادي وانعدام
المساواة.
ً
لكن مهما يكن من أمر خالل الثمانية عشر شهرا
الماضية قطع العالم خطوات كبيرة في الحرب ضد
الكوليرا .تعمل حكومات الدول المتأثرة بالكوليرا
وبالشراكة مع قوة المهام العالمية للسيطرة على
الكوليرا ،وهي شبكة من كبرى المنظمات الصحية
العالمية من أجل القضاء على المرض نهائيا.
لقد قامت قــوة المهام العالمية للسيطرة على
الـكــولـيــرا سـنــة  2018بترتيب شـحــن  17.4مليون
جــرعــة مــن لـقــاحــات الـكــولـيــرا عــن طــريــق ال ـفــم إلــى
الـبـلــدان الـمـتــأثــرة ،ونتيجة لــذلــك فــإن عــدد الناس
الذين تم تطعيمهم بلقاحات الكوليرا أكثر من أي
وقت مضى.
إن ل ـقــاح الـكــولـيــرا ال يعتبر آم ـنــا وغ ـيــر مكلف
فحسب ،لكنه أيـضــا فـعــال جــدا ،مما يـ َّـوفــر حماية
فورية يمكن أن تستمر خمس سنوات ،وهذا يعني
أن الـلـقــاح بـمـثــابــة جـســر ضـ ــروري بـيــن استجابة
ال ـط ــوارئ والـجـهــود األع ــم والـطــويـلــة ال ـمــدى؛ مثل
االسـتـثـمــار فــي ســامــة الـمـيــاه وال ـصــرف الصحي
وخدمات النظافة.
إن مثل هذا اإلنجاز لم يكن ممكنا بدون جافي
(تحالف اللقاحات) ،إن "جافي" هو عبارة عن شراكة
فريدة من نوعها بين القطاعين العام والخاص من
أ جــل الحصول على التمويل للتطعيم وتخفيض
تـكـلـفــة ال ـل ـقــاحــات وتـحـسـيــن ط ــرق تــوصـيـلـهــا من
خالل دعم األنظمة الصحية للدول ،ونظرا لنموذج
جــافــي الـمـبـتـكــر لـلـقــرن ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن فيما
يتعلق بجمع األموال والتوصيل فإن جافي يعتبر
مــن أفضل اإلمـكــانــات المتوافرة لدينا فــي الحرب

ضــد األم ــراض التي يمكن الوقاية منها مــن خالل
اللقاحات ،واألفضل من ذلــك أن لقاح الكوليرا عن
ً
طــريــق الـفــم هــو فقط واحــد مــن  13لقاحا يدعمها
جافي ،وإن تحالف جافي منذ تأسيسه سنة 2000
قد تمكن من تجنب وفــاة  10ماليين إنسان ،وهو
رقم يرتفع في حين يتراجع تفشي مرض الكوليرا.
باإلضافة إلى تحقيق رقم قياسي جديد بالنسبة
إل ــى لـقــاحــات الـكــولـيــرا عــن طــريــق ال ـفــم تــدعــم قــوة
المهام العالمية للسيطرة على الكوليرا وجافي
كذلك االستراتيجية الطويلة المدى التي تقودها
ال ــدول الـمـتــأثــرة بالكوليرا للقضاء على الـمــرض.
إن الهدف طبقا للتقرير" :إنهاء الكوليرا :خريطة
طريق عالمية حتى  ،"2030هو تخفيض عدد وفيات
الكوليرا بما نسبته  %90والقضاء على المرض
ً
في  20بلدا من  47بلدا تتأثر حاليا بالمرض خالل
الـ 11سنة المقبلة.
ومــن الممكن أن يتذكر الـمــؤرخــون سنة 2019
كبداية النهاية للكوليرا ،ولكن الكثير يعتمد على
جهودنا خالل السنوات القليلة القادمة ،فبادئ ذي
بدء يجب على الجهات المانحة للصحة العالمية
ت ـعــزيــز ج ـهــودهــا لـلـتـحـقــق م ــن أن ت ـحــالــف جــافــي
يـحـصــل ع ـلــى ت ـمــويــل كــامــل ف ــي ف ـتــرة االسـتـثـمــار
االستراتيجية القادمة ( ،)2025-2021وإن هذا الدعم
حيوي جدا ليس من أجل إنهاء الكوليرا فقط ،ولكن
أيضا لتحقيق جميع األهداف المرتبطة بالصحة،
فالتطعيم االعـتـيــادي ال ــذي يـ َّـوفــره تحالف جافي
يعتبر ضروريا لبناء أنظمة رعاية صحية أولية
قوية وتحقيق تغطية عالمية.
ثــانـيــا ،إن الـ ــدول الـمـتــأثــرة بــالـكــولـيــرا يـجــب أن
تحذو حذو بلدان مثل الصومال وجنوب السودان
وزامبيا وزيمبابوي وغيرها ،وهذا يعني العمل مع
منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بخطة مكافحة
الكوليرا لمساعدة الحكومات على استخدام الموارد
المتاحة والحصول على المساعدة الفنية بما في
ذلك لقاحات الكوليرا عن طريق الفم.
لو لم نتصرف اآلن فــإن نماذج منظمة الصحة
العالمية تشير ا لــى أن التغير المناخي وانتشار
الـمــدن والنمو السكاني قــد يزيد حــاالت الكوليرا
بنسبة  %50بحلول العشرين سنة القادمة.
إن هناك الكثير ال يزال يجب علينا عمله بما في
ذلك عمل استثمارات كبيرة في المياه المستدامة
وال ـص ــرف الـصـحــي وخ ــدم ــات الـنـظــافــة وتحسين
مــراقـبــة األم ــراض وأنـظـمــة صحية أق ــوى ،ولحسن
الحظ فــإن العائد على تلك االستثمارات سيكون
ً
كبيرا ،حيث سيكون بإمكاننا القضاء على الكوليرا
وإحــراز تقدم فيما يتعلق بالقضاء على مجموعة
واسعة من األمراض التي تنتقل عن طريق المياه،
وه ــي تـعـتـبــر ض ــروري ــة م ــن أج ــل تـحـقـيــق أه ــداف
التنمية المستدامة.
وإن مكان إقامة اإلنسان يجب أال يحدد ما إذا
كان سيعيش أم ال ،ولكن حتى نقضي على وفيات
الـكــولـيــرا فــإن هــذه هــي الحقيقة الـمــأســاويــة التي
تواجه المجتمعات الضعيفة في دول الجنوب.
* مديرة تطوير اللقاحات والمراقبة وبرامج
أمراض اإلسهال واألمراض المعوية في مؤسسة
"بيل وميلندا غيتس".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.438

5.880

4.788

2.594 2.907 3.289

مكاسب قوية للبورصة والسيولة  68.5مليون دينار
إقفال قياسي جديد بعد صعود لمعظم أسهم «األول» ...و«وطني» يالمس الدينار
علي العنزي

مرة أخرى ،يدفع اعالن جديد
من احد مؤشرات االسواق
الناشئة بسيولة مؤشرات سوق
الكويت وخصوصا السوق
االول إلى أعلى مستوياتها
خالل هذا العام.

سـ ـجـ ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ً
الكويت الرئيسية الثالثة تباينا
فـ ــي تـ ـع ــام ــات ج ـل ـســة أم ـ ـ ــس ،إذ
ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 0.75في المئة تعادل  43.74نقطة
ليقفل على مستوى  5880.94نقطة،
وســط سيولة بلغت  68.5مليون
دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت
 241مليون سهم نفذت من خالل
 9653صفقة.
ورب ـ ـ ــح م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول
كذلك بنسبة  1.05فــي المئة هي
 66.89نقطة ،مقفال على مستوى
 6438.89نـقـطــة بـسـيــولــة بلغت
 61.8مليون دينار وبكمية اسهم
متداولة بلغت  145.3مليون سهم
نفذت عبر  6309صفقات ،بينما
انخفض مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  0.09فــي المئة هــي 4.13
نقاط ،ليقفل على مستوى 4788.66
نقطة بسيولة بلغت  6.6ماليين
دينار وبكمية اسهم متداولة بلغت
 95.7مليون سهم نفذت من خالل
 3344صفقة.

وكــذلــك الـقـيــم ،فــي إق ـفــال قياسي
جديد بعد صعود لمعظم األسهم،
إذ المس "الوطني" الدينار ،بينما
على الطرف االخر كان هناك نمو
جيد لألسهم التشغيلية في السوق
الــرئ ـي ـســي ،حـيــث زادت الـسـيــولــة
وتـجــاوزت  7ماليين دينار وكان
اللون االخضر كذلك حليف االسهم
ذات الـسـيــولــة االك ـثــر فــي الـســوق
الرئيسي ،والجميع يترقب تاريخ
 25من هذا الشهر حيث الترقية في
مؤشر مورغان ستانلي او .MSCI

خ ـل ـي ـج ـيــا ،وبـ ــوجـ ــود ت ـقــاريــر
تشير إلى دخول السوق السعودي
ل ـمــؤشــرات اجـنـبـيــة كـمــا تــواتــرت
االخـ ـ ـب ـ ــار مـ ـسـ ـبـ ـق ــا ،كـ ـ ــان الـ ـل ــون
االخضر حليفا لمؤشرات اسواق
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
خصوصا السوق السعودي الذي
تجاوز مستوى  8800نقطة بعدما
خ ـســره ف ــي ب ــداي ــة شـهــر رمـضــان
الماضي ،وتقدمه مؤشر سوق قطر
الذي تجاوز مستوى  10آالف نقطة
وبــارت ـفــاع كبير بـلــغ  2فــي المئة

بدعم من البنوك وتطبيق تجزئة
االسـ ـه ــم ف ــي م ــؤش ــرات ــه ،واي ـض ــا
سـجـلــت بـقـيــة االس ـ ــواق مـكــاســب
تميل الــى ان تكون كبيرة وبــدأت
اسعار النفط على اللون االخضر
بمكاسب هامشية ،وسجل "برنت"
ً
 63.3دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات
م ــال ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـق ـط ــاع ــات
الــى اللون االخضر في تعامالت

أمس ،إذ ارتفعت مؤشرات سبعة
ق ـطــاعــات ه ــي ات ـص ــاالت بـ ـ 16.6
ن ـق ـطــة وص ـن ــاع ــة ب ـ ـ  12.8نـقـطــة
وعـقــار ب ـ  11.1نقطة وبـنــوك ب ـ 9
ن ـقــاط وس ـلــع اسـتـهــاكـيــة بـ ـ 2.6
نقطة وخدمات مالية بـ  2.4نقطة
وخـ ــدمـ ــات اس ـت ـه ــاك ـي ــة ب ـ ـ 0.37
نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات
ثــاثــة قـطــاعــات هــي تأمين ب ـ 14
نقطة والنفط والغاز بـ  5.3نقاط
ومـ ـ ــواد اس ــاس ـي ــة ب ـ ـ  3.7ن ـق ــاط،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات

هي تكنولوجيا ورعــايــة صحية
ومنافع وبقيت دون تغير.
وت ـص ــدر س ـهــم بـيـتــك قــائـمــة
االس ـهــم االك ـثــر قـيـمــة ،إذ بلغت
ت ــداوالت ــه  10.4مــاي ـيــن دي ـنــار
وبارتفاع بنسبة  0.73في المئة
ت ــاه سـهــم وط ـنــي ب ـت ــداول 9.7
ماليين دينار ومرتفعا بنسبة
 0.71فــي الـمـئــة ،ثــم سهم اهلي
متحد بتداول  8.9ماليين دينار
وبــأربــاح بنسبة  1.1في المئة،
وراب ـع ــا سـهــم زي ــن ب ـت ــداول 6.7

األسواق الناشئة

نمو جيد لألسهم
التشغيلية في
السوق الرئيسي

مــرة أخــرى ،يدفع اعــان جديد
مـ ــن احـ ـ ــدى م ـ ــؤش ـ ــرات االسـ ـ ــواق
الناشئة بسيولة مؤشرات سوق
الكويت وخصوصا السوق االول
الــى اعلى مستوياتها خــال هذا
العام ،إذ تجاوزت  61مليون دينار
كما اسلفنا ،وبدأت عمليات الشراء
رأسـيــة على مجموعة كبيرة من
االسـهــم لــم تستث ســوى سهمين
فقط ،أحدهما سجل اللون األحمر
واآلخر استقر ،وارتفع البقية وسط
نمو كبير فــي االسـعــار والنشاط

«التجارة» تلغي ترخيص  3شركات
لم تزاول نشاطها  6أشهر

تطبيق نظام الشراء اإلجباري أنهى تالعبات
بيع األسهم دون رصيد

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد
الروضان  3قــرارات وزاريــة بإلغاء تراخيص تجارية لشركات عقارية
وبحوث وخدمات طبية لم تزاول نشاطها الذي أنشئت من أجله لمدة
ستة أشهر متتالية.
وكشفت المصادر لـ"الجريدة" أن التراخيص التجارية الملغاة هي
ً
لشركات لم تمارس العمل دون إبالغ الوزارة ،وذلك إعماال لنص المادة
 3/11مــن الـقــانــون رقــم  111لسنة  2013فــي شــأن تراخيص المحالت
التجارية.
وأضافت أن القرارات الوزارية جاءت بعد االطالع على قانون الشركات
وتعديالته والئحته التنفيذية وتراخيص المحالت التجارية ،في حين
قررت المادة الثانية من القرار على وكيل الوزارة والجهات المعنية ،كل
ً
فيما يخصه ،تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من صدوره وتخطر
الشركة المذكورة.
ووف ــق ال ـمــادة  11مــن قــانــون تــراخـيــص الـمـحــات الـتـجــاريــة يلغى
الترخيص إذا انقضت الـشــركــة ال ـصــادر لها الترخيص أو تــم حلها
وتصفيتها ،أو بناء على طلب صاحب الترخيص ،وإذا لم تتم مزاولة
النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبــاغ ال ــوزارة ،كذلك إن لم يتم
تجديد الترخيص خالل سنة من تاريخ إنتهائه ،أو إذا ثبت أن المرخص
له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو
صورية ،إضافة إلى مخالفة المرخص له االشتراطات المرافقة للترخيص
والواردة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وإذا خالف الشروط الصحية
أو عــرض للبيع مــواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة
ً
بالصحة ،و إذا سقط حق المرخص له في االشتغال بالتجارة وفقا
ً
ألحكام القانون ،وأخيرا إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.

انضباط في دقة أوامر التداول وتراجع لمخاطر الوسطاء

●

جراح الناصر

●

محمد اإلتربي

لفترات طويلة استمرت في سوق الكويت
لألوراق المالية عمليات البيع من دون رصيد
أسهم والرهان على البيع بسعر أعلى ومن
ثــم الـتـســويــة أو س ــداد ال ـغــرامــة مـقــابــل ربــح
وفير وكبير.
لكنه مــع استحداث هيئة األس ــواق نظام
جلسة الشراء اإلجباري لتغطية أي إخفاقات
تتعلق بعمليات بيع من دون رصيد أو أي
ف ـجــوات ت ـحــدث ،وذل ــك بــال ـشــراء مــن الـســوق
فــي جلسة خــاصــة بعد اإلقـفــال بسعر يزيد
بنسبة  %20على سعر اإلقفال للورقة المالية،
اخـتـفــت تـمــامــا كــل أش ـكــال الـتــاعـبــات التي
كانت سائدة.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر جـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراء اإلجـ ـ ـب ـ ــاري
اإللزامية لكل من يخفق ،احد افضل الحلول
والمعالجات التي حققت نجاحا كبيرا وغير
مسبوق في ايقاف كل أشكال التعامالت التي
كانت تصنف على أنها أخطاء تقع من جانب
بعض الوسطاء والمتداولين نتيجة أوامــر

خــاطـئــة أو غـيــرهــا مــن تـشــابــه حـســابــات أو
التبريرات األخرى التي كانت تتم معالجتها
بالتسوية أو بيع الرصيد أو الشراء ،والذي
كان يتصادف أن يكون بسعر أقل.
وعمليا ،أفادت مصادر بأن هامش الـ%20
فـ ــوق س ـع ــر اإلق ـ ـفـ ــال ك ـب ــح ت ــاع ـب ــات بـعــض
األطــراف التي كانت تقوم بعمليات تنسيق
كبيرة مــع بعض األط ــراف ،وتحقيق أربــاح
من خالل تعامالت وهمية عبر البيع والشراء
الوهمي من دون أي أساس لوجود األسهم.
ووف ـقــا لـلـنـظــام الـســائــد والـمـطـبــق حاليا
لم يعد مسموحا بــأي تسويات ،فقط الحل
الوحيد للخطأ هو إعادة شراء األسهم محل
الخطأ مــن الـســوق بــزيــادة  %20فــوق سعر
اإلقفال ،مما يعني تحمل كلفة كبيرة وغير
ع ــادي ــة ت ـفــوق ه ــوام ــش ال ــرب ــح ال ـتــي ق ــد يتم
تحقيقها لفترة ليست قصيرة.
أيضا باتت هناك أكالف وأضرار مباشرة
تقع على الوسطاء نتيجة حسابات الضمانات
المالية الكبيرة المحجوزة لــدى المقاصة،
وذلك لمعالجة ومجابهة أي أخطاء تقع من

خالل التعامالت التي تتم عبر الشركة.
ما يعني أن هناك كلفة ومخاطر مزدوجة
عـلــى العميل والـشــركــة ،وعـلـيــه اخـتـفــت تلك
الممارسات تماما من قوائم اوامر السوق ،مع
جملة التحديثات التكنولوجية التي قامت
بها شــركــات الــوســاطــة ،إضــافــة الــى تطبيق
مبدأ اعرف عميلك ،والتي باتت تدقق عليها
الشركات بشكل كبير.
أيـضــا مــع تـشــدد هيئة أس ــواق ال ـمــال في
توقيع الغرامات والجزاءات المالية وصوال
إلى إلغاء تراخيص شركات وساطة ،كل تلك
اإلجراءات زادت ضبط كثير من الممارسات
التي سادت في السابق.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر أن
تعامالت ا لـبــور صــة الحالية يمكن ا لـتأكيد
على أنها حقيقية وواقعية بالكامل ،مقارنة
بما كان يتم من وجــود نسبة تــداول وهمي
تزيد قيمة وكمية األسهم ،حيث اختفت تماما
حاليا ،فكل أمــر بيع البــد أن يقابله رصيد
أسهم حرة قائمة في حسابات العميل لدى
الشركة الكويتية للمقاصة وقت اصدار األمر.

مــاي ـيــن دي ـن ــار وب ـن ـمــو بنسبة
 0.89ف ــي ال ـم ـئــة ،وأخ ـي ــرا سهم
اجـيـلـيـتــي ب ـت ــداول  5.4ماليين
دي ـن ــار وب ـم ـكــاســب بـنـسـبــة 5.6
في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
االكثر كمية ،جاء أوال سهم اهلي
متحد ،حيث تداول بكمية بلغت
 34مليون سهم وبارتفاع بنسبة
 1.1في المئة ،وجاء ثانيا سهم
الدولي بتداول  16.7مليون سهم
و بـنـمــو بنسبة  0.35فــي المئة
وجــاء ثالثا سهم بيتك بتداول
 15مليون سهم وبارتفاع بنسبة
 0.73في المئة ،وجاء رابعا سهم
خـلـيــج ب ب ـت ــداول  13.7مليون
سهم وبــارتـفــاع بنسبة  1.5في
المئة ،وجــاء خامسا سهم بنك
وربة بتداول  12.6مليون سهم
وبارتفاع بنسبة  1.2في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ارت ـفــاعــا سـهــم الـمـنـتـجـعــات ،إذ
ارت ـفــع بنسبة  26.5فــي الـمـئــة،
تاله سهم السورية بنسبة 11.5
في المئة ثم سهم ابيار بنسبة
 9.4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ورابـ ـ ـع ـ ــا سـهــم
م ـيــاديــن بـنـسـبــة  6.6ف ــي المئة
وأخيرا سهم مشاعر بنسبة 6.1
في المئة.
وكان أكثر االسهم انخفاضا
سهم ك تلفزيوني ،إذ انخفض
بنسبة  19.6في المئة ،تاله سهم
شارقة أ بنسبة  15.4في المئة،
ث ــم س ـهــم ال ـع ـقــاريــة بـنـسـبــة 10
في المئة ،ورابعا سهم قيوين أ
بنسبة  10في المئة واخيرا سهم
بيت الطاقة بنسبة  8.5في المئة.

«صندوق المشروعات» استقبل
 315طلب تمويل في مايو
أع ـلــن ال ـص ـن ــدوق الــوط ـنــي لــرعــايــة وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة الكويتي استقباله  315طلب تمويل
منذ فتح باب تقديم طلبات التمويل إلكترونيا في شهر مايو
الماضي عبر صفحة الخدمات بالموقع اإللكتروني الخاص
بالصندوق "."nationalfund.gov.kw
وقال الصندوق في بيان صحافي أمس ،إنه يمكن للمتقدم
ً
طلب التمويل دون ا لـحــا جــة إ لــى ا لـحـضــور شخصيا لمركز
خدمة العمالء بمنطقة المنصورية.
وأوضح أنه يتوجب على المبادر إنشاء حساب عبر صفحة
الخدمات اإللكترونية ثم تسجيل الدخول والضغط على زر
" طـلـبــات ا لـتـمــو يــل" لتعبئة ا لـبـيــا نــات ا لـمـطـلــو بــة كــي تتشكل
لـلـمـبــادر قــائـمــة الـطـلـبــات ال ـتــي تـنــاســب ال ـب ـيــانــات الـخــاصــة
بمشروعه.
وذك ــر أن ــه إذا ك ــان ه ـنــاك شــركــاء بــالـمـشــروع يـتــوجــب على
ال ـم ـبــادر ذك ــر ب ـيــانــات ال ـشــركــاء أم ــا إذا كــانــت ال ـشــركــة قائمة
فسيظهر زر "الـمـنـشــأة الـقــائـمــة" وم ــن خــالــه يـمـكــن للمبادر
اسكتمال الطلب وإرفاق الملفات المطلوبة ولدى اكتمال الطلب
يمكن التعرف على حالة الطلب من ذات الصفحة نفسها.
وبين الصندوق أنه لدى االنتهاء من المعاملة يتم التواصل
م ــع ال ـم ـب ــادر ل ـل ـح ـضــور إل ــى م ــرك ــز خ ــدم ــة ال ـع ـمــاء بمنطقة
المنصورية ومطابقة المرفقات مع المستندات األصلية.
وأ شــار إ لــى إمكانية التسجيل أيضا فــي السجل الوطني
ع ـبــر ص ـف ـحــة ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ت ـم ـنــح ال ـم ـب ــادري ــن وأص ـح ــاب
الـمـشــروعــات مـمـيــزات ع ــدة أبــرزهــا إمـكــانـيــة الـحـصــول على
المناقصات وا لـمــزا يــدات التي تطرحها وزارات ومؤسسات
الدولة المختلفة.

اندماج رينو وفيات -كرايسلر مرتبط بخفض الحصة في نيسان

«المركزي» :سندات ّ
وتورق
بـ  280مليون دينار

فرنسا مستعدة لتقليل حصتها في رينو لتعزيز التحالف مع شريكتها اليابانية

أع ـلــن بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي أنــه
تم تخصيص آخــر إ صــدار لسندات
وتـ ـ ـ ـ ـ ّـورق الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ب ـق ـي ـمــة
إجـمــالـيــة بلغت  280مـلـيــون ديـنــار
كويتي ألجل  6شهور ،وبمعدل عائد
.%3.125

أفادت مصادر مطلعة بأن شركتي
ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات ري ـن ــو الـفــرنـسـيــة
وفيات كرايسلر اإليطالية األميركية
ً
تبحثان سـبــا إلح ـيــاء خـطــة انــدمــاج
منهارة بينهما ،وأهمها موافقة نيسان
مــوتــور اليابانية الشريك المتحالف
مع شركة صناعة السيارات الفرنسية.
وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز"،
إن ن ـي ـس ــان بـ ـص ــدد ح ــث ريـ ـن ــو عـلــى
إجــراء خفض كبير في حصتها فيها
البالغة  43.4في المئة ،مقابل دعم خطة
اندماجها مع فيات كرايسلر.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود
ال ـم ـبــذولــة إلح ـي ــاء الـصـفـقــة الـمـعـقــدة
المحفوفة بمخاطر سياسية ستتمكن
من النجاح أم ال.
وقـ ــام رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة فـيــات
كــرايـسـلــر ج ــون ال ـك ــان ف ـجــأة بسحب
عــرض االنــدمــاج في صفقة بقيمة 35
مليار دوالر فــي الساعات األول ــى من
يوم السادس من يونيو الجاري ،بعدما
أوقفت الحكومة الفرنسية ،وهي أكبر
ً
مساهم فــي ريـنــو ،تصويتا لمجلس
ً
إدارة الشركة وطلبت مزيدا من الوقت
للفوز بدعم نيسان ،التي قال ممثلوها،
إنهم سيمتنعون عن التصويت.

وحرم الفشل ،الذي عزته
رينو وفيات كرايسلر بشكل
م ـبــاشــر ل ـتــدخــل الـحـكــومــة
الـفــرنـسـيــة ،الـشــركـتـيــن من
ف ــرص ــة ل ـخ ـلــق ث ــال ــث أك ـبــر
ش ــرك ــة ص ـن ــاع ــة سـ ـي ــارات
ف ــي ال ـع ــال ــم ،إذ كـ ــان األث ــر
اإليـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ال ـ ـنـ ــاجـ ــم عــن
ال ـص ـف ـق ــة س ـي ـب ـلــغ خـمـســة
مليارات يورو ( 5.6مليارات
ً
دوالر) سنويا.
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،أكــد
وزي ــر االق ـت ـصــاد الفرنسي
بـ ــرونـ ــو ل ــوم ـي ــر أن ال ــدول ــة
مستعدة لخفض حصتها في رأس مال
رينو البالغة  15في المئة لمصلحة
تعزيز تحالف شركة تصنيع السيارات
مع شريكتها اليابانية نيسان.
وقــال لومير فــي مقابلة مــع وكالة
ف ــران ــس ب ــرس ع ـلــى ه ــام ــش اجـتـمــاع
وزراء مالية دول مجموعة العشرين
فــي ال ـيــابــان ،إن عـلــى ري ـنــو ونـيـســان
العمل على تعزيز الـعــاقــات بينهما
قبل النظر في احتماالت إبــرام عقود
اندماج أخرى.
وت ــأت ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ــوم ـي ــر بـعــد

أي ــام فقط مــن سحب مجموعة فيات
كرايسلر اإليطالية األميركية الخميس
عرضها لالندماج مع رينو ،مشيرة إلى
أن المفاوضات أصبحت "غير منطقية"
بسبب الظروف السياسية في باريس.
وقال الوزير الفرنسي لفرانس برس
"بإمكاننا خفض حصة الدولة في رأس
مال رينو .هذه ليست مشكلة طالما أنه
سيكون لدينا في نهاية المطاف قطاع
ً
س ـيــارات أكـثــر صــابــة وتـحــالـفــا أكثر
صالبة بين شركتي تصنيع سيارات
عظيمتين هما نيسان ورينو".
وكـ ــانـ ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـم ـش ـتــركــة

س ـت ـص ـبــح الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،مــع
مـ ـبـ ـيـ ـع ــات يـ ـبـ ـل ــغ مـ ـجـ ـم ــوعـ ـه ــا ن ـحــو
 15م ـل ـيــون س ـي ــارة م ـق ــارن ــة ب ـكــل من
"فولكسفاغن" و"تويوتا" اللتين تبيع
كل منهما نحو  10.6ماليين مركبة.
ل ـكــن االتـ ـف ــاق ان ـه ــار ف ـج ــأة الـخـمـيــس
وح ـ ّـمـ ـل ــت ف ـ ـيـ ــات ك ــرايـ ـسـ ـل ــر ب ــاري ــس
المسؤولية.
وأف ـ ــادت ف ـيــات كــرايـسـلــر فــي بيان
"بـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن الـ ـ ـظ ـ ــروف
الـسـيــاسـيــة فــي فــرنـســا ال تـسـمــح في
الوقت الحالي الندماج من هذا النوع
بأن يمضي ً
قدما بنجاح".

وق ـ ـ ــال ل ــوم ـي ــر إن مـ ــن "حـ ــق"
فــرن ـســا بــاع ـت ـبــارهــا "صــاحــب
األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـم ــرجـ ـعـ ـي ــة" فــي
ر يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــو أن ت ـ ـ ــؤ ث ـ ـ ــر ع ـل ــى
ال ـقــرار .وأض ــاف "ال يمكن
انـتـقــاد الــدولــة لتنفيذها
التزاماتها".
دخـلــت نـيـســان وري ـنــو في
ش ــراك ــة م ـنــذ أك ـثــر م ــن عـشــريــن
َ
عاما بعدما تدخل
كـ ــارلـ ــوس غـصــن
إلنقاذ المجموعة
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ــن
اإلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ع ـ ـبـ ــر
ربطها بأرقى شركة فرنسية لصناعة
السيارات.
وتـعــد ريـنــو الـشــريــك المهيمن في
بنية رأس المال إذ تملك  43في المئة
م ــن ن ـي ـس ــان .ل ـك ــن م ـب ـي ـعــات ال ـشــركــة
الـيــابــانـيــة فــاقــت حليفتها الفرنسية
خ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،م ـمــا أث ــار
شـكــاوى مــن أن مـيــزان الـقــوى لــم يعد
ً
منصفا.
وخرج التوتر إلى العلن مع توقيف
غ ـصــن بـتـهــم تـتـعـلــق ب ـس ــوء الـسـلــوك
المالي في اليابان ،وهــو ما يــراه هو

ً
وع ــائ ـل ـت ــه م ـخ ـط ـطــا م ــن ال ـب ـع ــض فــي
صفوف نيسان لمنع قيام اندماج أقرب
بين الشركتين.
وقال لومير ،إن "الوقت غير ّمناسب"
لتحقيق اندماج كامل ،لكنه حض رينو
على إقامة عالقات أوثق مع نيسان قبل
السعي لتحالفات أخرى كذاك الذي تم
اقتراحه مع فيات كرايسلر.
وقال لومير "دعونا نضع األمور في
ترتيبها الصحيح .الترتيب الصحيح
يعني قبل أي شــيء تعزيز التحالف،
ومن ثم البناء (مع شركاء آخرين) ،ال
العكس ،وإال فكل شيء قد ينهار مثل
بيت من ورق".
وأض ــاف وزي ــر االقـتـصــاد أن األمــر
ّ
سيعود لرؤساء رينو ونيسان التخاذ
ً
قــرار بشأن كيفية دفع التحالف قدما
فـ ــي وقـ ـ ــت ت ـش ـن ـج ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـيــن
الشركتين بعد توقيف غصن المفاجئ.
وقال لومير لفرانس برس "سنراقب
بـكــل بـســاطــة لـلـتــأكــد ،بصفتنا نملك
األس ـه ــم الـمــرجـعـيــة ،ب ــأن األمـ ــور تتم
بالترتيب الصحيح وضمن إطار زمني
منطقي".
(باريس  -رويترز)

«أصول» :عقد لبيع عقارين
بـ  3.5ماليين دينار
قالت شركة أصــول لالستثمار إن
إحــدى شركاتها التابعة ،وهي "بيت
أصول" العقارية  -شركة ذات مسؤؤلية
ً
ً
مـحــدودة وقعت عـقــدا ابتدائيا ببيع
ع ـق ــاري ــن بـمـنـطـقــة ال ـســال ـم ـيــة بمبلغ
إجمالي  3.5ماليين دينار.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،أن ال ـم ـش ـت ــري دف ــع
ً
عربونا بقيمة  350ألف دينار ،وسيتم
اإلف ـص ــاح الـنـهــائــي ع ــن إت ـم ــام البيع
ح ـيــن االن ـت ـه ــاء م ــن إج ـ ـ ــراءات الـشـهــر
والتسجيل بإدارة التسجيل العقاري
بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـع ـ ــدل ،وفـ ـ ــي ح ــال ــة اتـ ـم ــام
البيع فسيتم تحقيق أرب ــاح مــن بيع
صاف قدره
استثمارات عقارية بمبلغ
ٍ
 290ألف دينار ،وسينعكس هذا األثر
على البيانات المالية للربع الثالث
لعام .2019

١١
«الوطني» :تنامي الضغوط على األسواق المالية العالمية
ةديرجلا
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اقتصاد

تراجع أداء مؤشرات األوراق المالية الرئيسية بنحو  %7مع انخفاض عائدات السندات الحكومية
اتسمت األنباء المتعلقة
باقتصاد منطقة اليورو
باإليجابية إلى حد ما ،حيث
واصلت تعافيها من التباطؤ
الذي منيت به العام الماضي
على نطاق واسع.

«الفدرالي» يراقب
األوضاع الحالية
لمعدالت النمو
االقتصادي إضافة
إلى بيانات
التضخم

ت ـعــرضــت األس ـ ـ ــواق الـمــالـيــة
لـضـغــوط متنامية خ ــال شهر
مـ ــايـ ــو ،فـ ــي ظـ ــل تـ ــدهـ ــور م ـنــاخ
ً
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة م ـ ـجـ ــددا
وال ـم ـخ ــاوف ب ـش ــأن تــأث ـيــر تلك
ال ـعــوامــل عـلــى الـنـمــو الـعــالـمــي،
ح ـيــث تــراج ـعــت م ــؤش ــرات أداء
األسـ ـ ـه ـ ــم ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ب ـن ـح ــو 7
ً
فــي الـمـئــة تـقــريـبــا ،كـمــا تــدهــور
أداء مــؤشــر ع ــائ ــدات ال ـس ـنــدات
القياسية بشكل ملحوظ.
وتــزامــن ذلــك ،حسب الموجز
االق ـت ـص ــادي الـ ـص ــادر ع ــن بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،مـ ــع إعـ ــان
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ت ــرام ــب عن
نـيـتــه رف ــع ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ال ـم ـك ـس ـي ـك ـيــة،
ً
وال ـ ـتـ ــي تـ ــراجـ ــع ع ـن ـه ــا الحـ ـق ــا،
وف ـ ــرض ع ـق ــوب ــات ع ـلــى عـمــاق
التكنولوجيا الصيني هواوي،
األم ــر ال ــذي دفــع الصين إلــى أن
تعلن فرضها رسوما جمركية
على ال ــواردات األميركية ،وهو
ما زاد من تعقيد إمكان التوصل
إلى اتفاق تجاري في وقت قريب.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،عــانــت أسـعــار
ال ـن ـف ــط ،ح ـي ــث ان ـخ ـف ــض مــزيــج
ً
خام برنت إلى ما دون  65دوالرا
للبرميل ،على الرغم من األنباء
الـ ـت ــي تـ ـع ــزز ارتـ ـ ـف ـ ــاع األسـ ـع ــار
المتعلقة بـمـسـتــويــات الـعــرض
وتزايد المخاطر الجيوسياسية
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ــط
وشمال إفريقيا.

عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن بـ ـي ــان ــات
الـ ـت ــوظـ ـي ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـشـهــر
مــايــو كــانــت أضـعــف بكثير من
ال ـم ـت ــوق ــع ،ح ـيــث ت ـمــت إضــافــة
 75000وظـيـفــة جــديــدة مقابل
 175000وظيفة.
وفــي الــواقــع ،ظلت معدالت
ال ـب ـطــالــة ف ــي أب ــري ــل ع ـنــد أدن ــى
مـسـتــويــاتـهــا مـنــذ ال ـع ــام 1969
وبـ ـلـ ـغ ــت  3.6فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،كـمــا
ارت ـف ـع ــت األجـ ـ ــور ب ـم ـعــدل نمو
 3.1ف ــي الـمـئــة لـلـشـهــر الـتــاســع
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــي ،وقـ ـ ـ ــد س ــاه ــم
ذل ـ ــك  -إل ـ ــى ج ــان ــب ت ــزاي ــد ثـقــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك  -فـ ـ ــي انـ ـتـ ـع ــاش
اإلنـفــاق على مبيعات التجزئة
وتـ ـصـ ـحـ ـي ــح مـ ــوجـ ــة الـ ـت ــراج ــع
السابقة .وتتمثل نقطة الضعف
الرئيسية على المدى القريب في
قـطــاع الـصـنــاعــات التحويلية،
حـ ـي ــث سـ ـج ــل مـ ــؤشـ ــر م ــدي ــري
المشتريات الصناعي الصادر
عـ ــن م ـع ـه ــد إدارة الـ ـت ــوري ــدات
( )ISMأدن ـ ــى م ـس ـتــويــاتــه منذ
ع ــامـ ـي ــن ون ـ ـصـ ــف الـ ـ ـع ـ ــام ع ـنــد
مستوى  52.8نقطة في أبريل،
في ظل تراجع طلبيات التصدير
نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي
والتوترات التجارية.
ور غـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ّمـ ـ ــؤ شـ ـ ــر مـ ـك ــون
الـتـصـنـيــع يـمــثــل  11ف ــي المئة
ف ـ ـقـ ــط م ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــج ال ـم ـح ـل ــي
االج ـم ــال ــي ،ف ــإن ــه ي ـعــد م ــن أهــم
المؤشرات الرئيسية ،خاصة أن
أحدث البيانات تشير إلى إمكان
حدوث تباطؤ بوتيرة أسرع من
التقديرات.

ت ـ ــم تـ ـع ــدي ــل ت ـ ـقـ ــديـ ــرات نـمــو
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي في
ال ــرب ــع األول م ــن ال ـع ــام الـحــالــي
ليصل إلــى مستويات مــا زالــت
قوية ،حيث تم خفض التقديرات
إل ــى  3.1فــي الـمـئــة عـلــى أســاس
سنوي مقابل التقديرات السابقة
البالغة  3.2في المئة ،في وقت
يعزى ذلــك لتراجع استثمارات
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص .وقـ ــد ســاهــم
ارت ـفــاع الـمـخــزونــات فــي تعزيز
النمو بالربع األول ،وهو ارتفاع
ً
قــد يـكــون مــؤقـتــا عـلــى األرج ــح،
ويتوقع له أن يتباطأ إلى  2في
المئة أو أدنى من ذلك في الربع
الثاني من العام.
ً
وما يــزال سوق العمل قويا،

سياسة التحلي بالصبر

تراجع تقديرات نمو
االقتصاد األميركي

وكـ ـ ـش ـ ــف مـ ـحـ ـض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع
مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي
لشهر مايو اإلبقاء على أسعار
الفائدة دون تغيير عند مستوى
 2.50-2.25فــي المئة والمناداة
بـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــج س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة «ال ـ ـت ـ ـح ـ ـلـ ــي
بالصبر» قبل اتخاذ أي قرارات
ج ــدي ــدة ب ـش ــأن م ـع ــدل ال ـف ــائ ــدة
ف ــي الـم ـس ـت ـقـبــل (ح ـت ــى تـتـضــح
صـ ـ ــورة ال ـم ـخ ــاط ــر وال ـب ـي ــان ــات
االقتصادية).
كـ ــذلـ ــك ي ـ ــراق ـ ــب «الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي»
األوضاع الحالية لمعدالت النمو
االقتصادي ،إضافة إلى بيانات
ال ـت ـض ـخــم ال ـت ــي ت ـعــد م ـحــوريــة

بــالـنـسـبــة إل ــى تــوق ـعــات أسـعــار
الفائدة.
وظـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم
الـ ـمـ ـفـ ـض ــل لـ ـ ـ ــدى االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الـفــدرالــي  -وهــو مــؤشــر أسعار
اإلنفاق االستهالكي الشخصي
 مـنـخـفـضــا ع ـنــد م ـس ـتــوى 1.6في المئة على أساس سنوي في
أبــريــل ،ودون الحد المستهدف
ال ـب ــال ــغ  2ف ــي ال ـم ـئــة (وإن كــان
ذلك قبل التأثر بزيادة الرسوم
ال ـج ـمــرك ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة) ،وس ــوف
يـ ـتـ ـسـ ـب ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ت ـ ــراج ـ ــع
ت ـل ــك الـ ـمـ ـع ــدالت ف ــي الـتـشـكـيــك
ب ــاالدع ــاءات الـســابـقــة لـجـيــروم
باول ،رئيس مجلس االحتياطي
ال ـ ـ ـفـ ـ ــدرالـ ـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــزو ذل ــك
التراجع لعوامل مؤقتة .وعلى
الرغم من تفاعل األسواق المالية
منذ فترة طويلة مع توقع خفض
أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة ب ـم ـع ــدل م ــرة
واحـ ــدة ه ــذا ال ـع ــام وتسعيرها
ل ــأسـ ـه ــم عـ ـل ــى هـ ـ ــذا األس ـ ـ ــاس،
فـ ـ ــإن تـ ــراجـ ــع مـ ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم
وال ـم ـخ ــاوف الـمـتـعـلـقــة بالنمو
أدى إلى تزايد التوقعات المؤيدة
لـخـفــض أس ـعــار ال ـفــائــدة بمعل
مرتين (أو حتى ثالث مرات).
وم ـ ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ان ـق ـل ــب

انخفاض الرنمينبي الصيني
البنك المركزي
األوروبي ترك
أسعار الفائدة دون
تغيير وفتح الباب
لخفضها

ً
ً
شهدت الصادرات الصينية انخفاضا مفاجئا
في أبــريــل ،قبل رفــع الــرســوم الجمركية من قبل
الــواليــات المتحدة ،حيث انخفضت الـصــادرات
بنسبة  2.7فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس س ـنــوي في
أبـ ــريـ ــل ،ب ـم ــا ي ـع ـكــس اسـ ـتـ ـم ــرار ض ـع ــف الـطـلــب
الخارجي.
ً
في المقابل ،تحسنت الواردات وسجلت نموا
للمرة األولــى منذ خمسة أشهر ،فيما قد يكون
ً
مؤشرا على انتعاش األوضاع المحلية ،في حين
يعزى جزئيا لحزمة التحفيزات التي أعلن عنها

م ـن ـح ــى الـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى س ـن ــدات
ال ـخــزانــة ألج ــل  10س ـن ــوات 3 /
أش ـه ــر م ــرة أخـ ــرى  -وه ــو أحــد
أدوات الـتـحـلـيــل الـتـقـنــي الـتــي
ً
غ ــالـ ـب ــا م ـ ــا ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
احتمال حدوث ركود.

خسارة األحزاب الرئيسية في
انتخابات البرلمان األوروبي
ات ـس ـم ــت األنـ ـ ـب ـ ــاء الـمـتـعـلـقــة
بـ ــاق ـ ـت ـ ـصـ ــاد مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـي ـ ــورو
بــاإليـجــابـيــة إل ــى حــد م ــا ،حيث
وا ص ـلــت تعافيها مــن التباطؤ
ال ــذي منيت بــه ال ـعــام الماضي
على نطاق واسع.
وارتـ ـ ـف ـ ــع ال ـ ـنـ ــاتـ ــج ال ـم ـح ـل ــي
اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي األل ـ ـمـ ــانـ ــي  -ال ـ ــذي
يمثل حــوالــي  30فــي المئة من
االقتصاد اإلجمالي للمنطقة -
بنسبة  0.4في المئة على أساس
رب ـ ــع سـ ـن ــوي فـ ــي الـ ــربـ ــع األول
م ــن ع ــام  ،2019بـعــد أن تجنب
بصعوبة تحوله نحو الركود في
النصف الثاني مــن عــام ،2018
بـمــا ي ــواف ــق الـمـتــوســط الـســائــد
في منطقة الـيــورو .إال أنــه على
الرغم من ذلك ،ال يزال االقتصاد
ً
يواجه مزيدا من التحديات على

قال تقرير شركة الوطني لالستثمار إن
البورصة الكويتية هي السوق الخليجي
ً
الوحيد الذي حقق أرباحا خالل شهر مايو،
إذ تمكن مؤشرها من إنهاء الشهر بنسبة
ً
 1.81في المئة ،لتصبح األولــى خليجيا،
بعدما سجل أعلى معدل نمو على مستوى
دول مجلس التعاون الخليجي من حيث
األداء منذ بداية العام وهو ما نسبته 12.7
في المئة.
وأض ــاف الـتـقــريــر أن تــراجـعــات أسـعــار
ال ـن ـفــط ،والـ ـت ــوت ــرات الـجـيــوسـيــاسـيــة في
المنطقة ،شكلت ضغوطا على أداء أسواق
األس ـه ــم الـخـلـيـجـيــة ،ح ـيــث س ـجــل مــؤشــر
سـتــانــدرد ان ــد ب ــورز لــأســواق الخليجية
ً
المركب انخفاضا بنسبة  5.81في المئة
ً
خالل شهر مايو مدفوعا بخسائر كبيرة
ف ــي الـ ـب ــورص ــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ـت ــي ت ــراج ــع
مؤشرها بنسبة  8.47في المئة.
كما سجلت أسواق األسهم في اإلمارات
خسائر مع تراجع مؤشر سوق دبي المالي
الـ ـع ــام ف ــي دبـ ــي وم ــؤش ــر سـ ــوق أبــوظ ـبــي
لألوراق المالية في أبوظبي بنسبة  5.3في
المئة و 4.84في المئة على التوالي.
وكــانــت الـتــراجـعــات فــي قـطــر أق ــل حــدة
بـشـكــل عـ ــام ،إذ انـخـفــض مــؤشــر بــورصــة
قطر بنسبة  1.0في المئة ،وكذلك التراجع
في سلطنة عمان والبحرين بنسبة -0.29
فــي الـمـئــة لـمــؤشــر س ــوق مسقط ل ــأوراق
المالية ( )MSM30و -0.03في المئة لمؤشر
بورصة البحرين.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
أش ــار التقرير إلــى أن انـهـيــار المحادثات
التجارية بين الواليات المتحدة والصين
وعودة لهجة الخطاب التصعيدي وزيادة
التعريفات الجمركية إلى الواجهة تسبب
فــي انـهـيــار واس ــع الـنـطــاق بــأســواق المال
العالمية وتوقف االتجاه الصعودي الذي
ً
كان سائدا منذ بداية العام.

المؤشرات األميركية
وات ـج ـه ــت الـ ـم ــؤش ــرات األم ـي ــرك ـي ــة إلــى
االنخفاض خــال الشهر لتمحو مكاسب
األشهر الثالثة الماضية .وانخفض مؤشر
 S&P 500ومــؤشــر داو جــونــز الصناعي
بنسبة  6.58في المئة و 6.69في المئة ،في
حين خسر مؤشر نــاســداك للتكنولوجيا
 7.93في المئة .وجميع المؤشرات الثالثة
اآلن في المنطقة السلبية للربع الثاني عند
 -2.91في المئة و -4.30في المئة لمؤشر
 S&P 500ومــؤشــر داو جــونــز و 3.57-في
المئة لمؤشر ناسداك.
وانخفض مؤشر داو جونز أكثر من 300
نقطة في آخــر يــوم تــداول في شهر مايو،
ً
ً
مسجال انخفاضا لألسبوع السادس على
التوالي ًوهي أطول سلسلة خسائر منذ عام
 2011وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ً
كما شهدت عوائد سندات الخزانة تراجعا
خالل الشهر حيث انخفض العائد على 10
سنوات من  2.50في المئة في نهاية أبريل
ً
إلى  2.14في المئة في نهاية مايو ،متراجعا
إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في
سبتمبر .2017

األسواق اآلسيوية
وف ــي آس ـيــا ،حـقــق االق ـت ـصــاد الـيــابــانــي
مفاجأة بصعوده حيث سجل نمو الناتج
عام
المحلي
اإلجمالي في الربع األول من ً
ً
 2019ارتفاعا بنسبة  2.1في المئة مقارنة
بـنـسـبــة  1.6ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي ال ــرب ــع األخ ـيــر
من عــام  .2018ومــع ذلــك ،فقد تأثر مؤشر
نيكاي  225بشدة من الركود العالمي في
األسهم حيث تراجع بنسبة  7.45في المئة

وفي هذا السياق ،ترك البنك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي أسـ ـع ــار
الفائدة دون تغيير وفتح الباب

ً
ً
شهد االقتصاد الياباني نموا مفاجئا في
الربع األول من عام  ،2019حيث ارتفع من 1.6
بالمئة في الربع الرابع من عام  2018إلى 2.1
في المئة ،متغلبا على التقديرات التي توقعت
تراجعه بنسبة  0.2في المئة.
وقد ظلت مساهمات القطاعين االستهالكي
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري إيـ ـج ــابـ ـي ــة ،إال أن ال ـق ـط ــاع
ال ـخ ــارج ــي ظ ــل ي ـعــانــي ت ــداع ـي ــات ال ـتــوتــرات
التجارية بين الــواليــات المتحدة والصين،
حيث أظهرت أحدث البيانات التجارية تراجع

«الوطني لالستثمار»ً :البورصة الكويتية
الوحيدة الرابحة خليجيا خالل مايو
وذكر التقرير أن التوترات التجارية بين
البلدين تصاعدت مما دفــع المستثمرين
إلـ ــى االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن ال ـم ـخ ــاط ــرة وال ـل ـج ــوء
إلــى االستثمارات اآلمـنــة .ودخـلــت أس ّــواق
األسهم العالمية في دوامة هبوطية غذتها
المخاوف بشأن النمو العالمي والهبوط
الحاد في عوائد السندات .وسجلت معظم
أسواق األسهم خسائر مرتفعة خالل شهر
مايو ،إذ تراجع مؤشر «مورغان ستانلي»
لألسواق العالمية بنسبة  6.23في المئة
خــال الشهر ،بينما كانت خسائر مؤشر
«م ــورغ ــان س ـتــان ـلــي» ل ــأس ــواق الـنــاشـئــة
حوالي  7.53في المئة.

صعوبة توافق اآلراء

نمو مفاجئ لالقتصاد الياباني

خالل األشهر األخيرة ،والتي تضمنت تخفيضات
ضريبية وتيسير السياسات النقدية.
ً
وبـعــد اسـتـقــرار الرنمينبي نسبيا فــي وقــت
ً
سابق من العام الحالي ،عاد للتراجع فاقدا 2.5
ً
في المئة من قيمته مقابل الــدوالر ،وصــوال إلى
 6.9لكل دوالر في مايو ،وذلك في ظل المخاوف
الـمـتـعـلـقــة بــال ـت ـجــارة وال ـن ـم ــو .ي ــذك ــر أن الـبـنــك
الـمــركــزي تعهد عــدم السماح للعملة بالهبوط
دون مستوى  7رنمينبي مقابل الدوالر ،في ظل
تنامي المخاوف المتعلقة بهروب رؤوس األموال.

وح ـ ـ ــذت ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات األوروب ـ ـيـ ــة
ح ــذو األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،إذ خسر
مؤشر  Stoxx Europe 600 5.70في
المئة من قيمته وتحول أداؤه للربع
ال ـثــانــي  2019إل ــى سـلـبــي بنسبة
 2.65فــي الـمـئــة .وانـخـفــض مؤشر
 DAXاألل ـم ــان ــي بـنـسـبــة  5.0ف ــي الـمـئــة
وتــراجــع مؤشر  CAC40الفرنسي بنسبة
 6.78في المئة .واستمر نشاط الصناعات
التحويلية في أوروبا في االتجاه الهبوطي
منذ بــدايــة عــام  2018حيث وصــل مؤشر
مديري المشتريات التصنيعي األولي في
شهر مايو إلى  47.7مقارنة بتقديرات 48.1
وقراءة سابقة بلغت  47.9في أبريل.
وف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ،أن ـهــى مؤشر
فوتسي  100الشهر بانخفاض  3.46في
ً
ال ـم ـئــة م ـتــراج ـعــا بـنـسـبــة  1.61ف ــي الـمـئــة
للربع الثاني حتى اآلن .وأعلنت رئيسة
الوزراء تيريزا ماي عن مغادرتها للمنصب
بعد فشلها في إنهاء خروج بريطانيا من
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وخ ـس ــارة حــزبـهــا في
االنتخابات األوروبية مما فاقم أجواء عدم
اليقين حول قضية قرار خروج بريطانيا
بأكملها .وفي وقت سابق من هذا الشهر،
أظ ـهــرت أرق ــام الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي
ً
األولــي في المملكة المتحدة نموا بنسبة
 1.8في المئة في الربع األول من عام .2019

ال ـمــدى ال ـقــريــب فــي ظــل تباطؤ
ال ـت ـج ــارة الـعــال ـم ـيــة وال ــدع ــوات
إلى تقديم حزمة حوافز مالية،
وهو ما يعكس ضبابية الرؤية
المستقبلية للنمو.
وق ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدات
ال ـس ـنــدات الـحـكــومـيــة ألج ــل 10
س ـن ــوات ب ـش ــدة ،وس ـج ـلــت أداء
سـلـبـيــا بـنـسـبــة  -0.2ف ــي المئة
بنهاية مايو – بما يعد أدنى من
المعدالت السائدة في اليابان.
أمـ ــا ف ــي ف ــرن ـس ــا ،ف ـقــد سجل
ً
الناتج المحلي اإلجمالي نموا
بنسبة  0.3فــي المئة فــي الربع
األول من عــام  ،2019وتراجعت
مـ ـ ـع ـ ــدالت الـ ـبـ ـط ــال ــة إلـ ـ ــى أدن ـ ــى
مستوياتها خــال  10سنوات،
حـيــث بـلـغــت  8.7فــي الـمـئــة في
الـ ــربـ ــع األول عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
االحتجاجات الشعبية.
كما ارتفعت كذلك مؤشرات
مـ ــديـ ــري ال ـم ـش ـت ــري ــات فـ ــي كــا
البلدين خالل مايو.

لخفضها ،ألن عوامل الخطر مثل
خـ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي والـ ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة
الـعــالـمـيــة يـمـكــن أن تــؤثــر على
آفاق اقتصاد منطقة اليورو.
وش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدت االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
الـبــرلـمــانـيــة األوروب ـي ــة خـســارة
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة أمـ ـ ـ ــام
منافسيها غير التقليديين في
ك ــل م ــن ال ـم ـع ـس ـكــرات ال ـمــؤيــدة
والمعارضة لالتحاد األوروبي.
وق ــد ي ــؤدي ه ــذا ال ـصــدع إلــى
ص ـع ــوب ــة ت ــواف ــق اآلراء ب ـشــأن
قضايا السياسات العامة مثل
الميزانية واإلجراءات التنظيمية
وأمور البيئة والهجرة .وسوف
ً
ي ــؤث ــر ذلـ ــك أي ـض ــا ع ـلــى الـتـقــدم
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ال ـتــرش ـي ـحــات
ألعـلــى الـمـنــاصــب الـقـيــاديــة في
المنطقة ،بـمــا فــي ذل ــك منصب
رئيس البنك المركزي األوروبي
ب ـع ــد رحـ ـي ــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـحــالــي
ماريو دراغي في أكتوبر المقبل.
وعلى الرغم من دعم ألمانيا
ل ـم ــرش ـح ـه ــا الـ ـمـ ـتـ ـش ــدد ،يـنــس
وي ـ ـ ــدم ـ ـ ــان ،ف ــإنـ ـه ــا ق ـ ــد ت ـخ ـضــع
الختيار دولة أخرى إذا تمكنت
من تأمين أحد المناصب العليا
األخـ ــرى .وق ــد يصبح ه ــذا أمــرا

خ ــال الـشـهــر ،لتصل خـســائــره فــي الــربــع
الثاني إلــى  2.85في المئة كما في نهاية
شهر مايو.
كما كـســرت األس ــواق الناشئة سلسلة
ارتـفــاعــاتـهــا بـتــراجــع واس ــع الـنـطــاق عبر
ال ـمــؤشــرات .وانـخـفــض مــؤشــر MSCI EM
بنسبة  7.53فــي الـمـئــة خــال شـهــر مايو
ً
م ــدف ــوع ــا بــال ـخ ـســائــر ف ــي أس ـ ـ ــواق آس ـيــا
ال ـن ــاش ـئ ــة ،ح ـي ــث خ ـس ــر م ــؤش ــر م ــورغ ــان
ستانلي للدول اآلسيوية (ما عدا اليابان)
 8.94ف ــي الـمـئــة خ ــال ال ـش ـهــر .وم ــن بين
أبرز الخاسرين مؤشر بورصة اسطنبول
الـ ـت ــرك ــي الـ ـ ـ ــذي انـ ـخـ ـف ــض ب ـن ـس ـب ــة 5.06
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وم ــؤش ــر شــان ـغ ـهــاي الـمــركــب
بانخفاض  5.84في المئة ،وبورصة تايوان
بنسبة  -4.28في المئة.

أسواق النفط
ومن ناحية أخرى شهدت أسواق النفط
ً
ً
العالمية انخفاضا حادا في أسعار النفط
خالل شهر مايو ،وذلــك بسبب المخاوف
من الحرب التجارية ،وخاصة بعد تهديد
الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على
المكسيك ،والمخاوف من تباطؤ االقتصاد
العالمي ،وتراجع خام برنت بنسبة 11.41
ً
في المئة ليصل إلى  64.49دوالرا للبرميل،
ف ــي ح ـي ــن ان ـخ ـف ــض خـ ــام غـ ــرب تـكـســاس
الوسيط بنسبة  16.29في المئة إلى 53.50
ً
دوالرا للبرميل.

الصادرات للشهر الخامس على التوالي في
أبريل.
وت ـش ـي ــر ال ـق ـف ــزة ال ـم ـفــاج ـئــة ف ــي ال ـن ـشــاط
االق ـت ـصــادي إل ــى تــزايــد اح ـت ـمــال أن تمضي
ً
الـسـلـطــات الـيــابــانـيــة قــدمــا فــي رف ــع ضريبة
المبيعات المخطط لها في أكتوبر المقبل،
وذلـ ـ ــك ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـ ــدعـ ــوات ال ـم ـنــاديــة
بتأخيرها في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن
المتغيرات الخارجية.

محوريا نظرا النتقادات ويدمان
لـلـسـيــاســة الـنـقــديــة الـتــوسـعـيــة
ال ـتــي يـتـبـعـهــا ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األوروبي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ــرات
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
ُالـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أك ـ ـثـ ــر عـ ـمـ ـق ــا ،حـيــث
أج ـبــرت رئيسة الـ ــوزراء تيريزا
مـ ــاي ع ـل ــى االس ـت ـق ــال ــة ،بـسـبــب
استراتيجيتها في التعامل مع
ملف انفصال المملكة المتحدة
عن االتحاد األوروبي ،وتعرض
حزبها المحافظ في االنتخابات
األوروب ـيــة للهزيمة مقابل فوز
تحالف من األطراف من ضمنها
ال ـحــزب الـمــؤيــد لــانـفـصــال عن
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي تــم
تشكيله أخـيــرا ،فــي حين يضم
التحالف بعض األطراف المؤيدة
للبقاء ضمن االتحاد األوروبي.
وق ــد يـتــم تـعـيـيــن م ــن يخلف
مــاي فــي يوليو ،وعـلــى األرجــح
س ـي ـت ـخــذ م ــوق ـف ــا أكـ ـث ــر تــأي ـيــدا
النـ ـفـ ـص ــال ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة
عــن االتـحــاد األوروب ــي ،بما في
ذل ــك مـحــاولــة إعـ ــادة الـتـفــاوض
ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة االنـ ـسـ ـح ــاب مــع
االت ـحــاد قـبــل تــاريــخ االنـفـصــال
المقرر بنهاية أكتوبر المقبل.
وكما ارتفعت مخاطر انفصال
المملكة الـمـتـحــدة عــن االتـحــاد
دون التوصل إلى اتفاق ارتفعت
ً
أيضا احتماالت إجراء انتخابات
عامة ،بما قد يؤدي إلى تشكيل
حكومة يسارية جديدة وتغيير
الموقف تجاه االتحاد األوروبي،
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك إج ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء
ج ــدي ــد .وب ــاع ـت ـب ــار ح ــال ــة ع ــدم
ال ـي ـق ـي ــن ال ـ ـسـ ــائـ ــدة فـ ــي ال ــوق ــت
الحاضر ،قد تتواصل الضغوط
على الجنيه اإلسترليني ،حيث
ان ـخ ـف ــض ب ــال ـف ـع ــل بـ ـح ــوال ــي 3
في المئة مقابل كل من الــدوالر
واليورو خالل مايو.

«المركز» :السوق المحلي يتخطى
األجواء السلبية العالمية
بمساعدة تزايد فرص الترقية إلى مصاف األسواق الناشئة
ذكر المركز المالي الكويتي
(الـمــركــز) ،فــي تقريره الشهري،
أن الـكــويــت سجلت أفـضــل أداء
سـ ـن ــوي ب ـن ـس ـبــة  ،%17تـلـيـهــا
السعودية بنسبة  ،%8.8حيث
نـ ـج ــح الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـك ــويـ ـت ــي فــي
تخطي األ جـ ــواء السلبية التي
سـ ــادت بـقـيــة أس ـ ــواق المنطقة
والـ ـع ــال ــم بـ ـ ـ ــأداء إيـ ـج ــاب ــي ،فــي
ظـ ــل ال ـت ـق ـل ـب ــات الـ ـت ــي ش ـهــدهــا
الشهر وتراجع مؤشر األسواق
الخليجية بنسبة .%5
وسـ ـج ــل م ــؤش ــر «س ـت ــان ــدرد
آند بورز» المركب لدول مجلس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي أسـ ـ ــوأ
خـســارة شهرية لــه فــي األع ــوام
الثالثة األخـيــرة ،وأث ــرت األزمــة
التجارية بين الواليات المتحدة

والـصـيــن ،ع ــاوة عـلــى األج ــواء
الـجـيــوسـيــاسـيــة ف ــي المنطقة،
ع ـلــى ت ــوج ـه ــات الـمـسـتـثـمــريــن
في األسواق الخليجية ،رغم ما
تشهده هذه األسواق من أحداث
إيجابية في اآلونة األخيرة.
ولـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ــي
األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة بــأف ـضــل
حـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،ح ـي ــث
ت ــراج ــع أداء أسـ ـ ــواق ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة واألس ـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
عقب البدايات القوية في ،2019
وتــراج ـعــت أس ـعــار الـنـفــط على
الرغم من المكاسب الالفتة التي
سجلتها في األشهر األخيرة.
وســاعــد تــزايــد ف ــرص ترقية
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي إل ــى مـصــاف
األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ف ــي مــؤشــر

مورغان ستانلي العالمي ،خالل
ال ـمــراج ـعــة الـسـنــويــة المرتقبة
في يونيو ،في تحقيق المؤشر
ال ـعــام عــوائــد إيـجــابـيــة بنسبة
 %2.1خالل مايو.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت
بـ ـ ــورصـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـم ــرحـ ـل ــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــة ت ـط ــوي ــر
الـســوق ،والـتــي مــن المتوقع أن
تحدث المزيد من التحسينات
في منظومة أســواق المال ،بما
يــدعــم مــوقــف ال ـســوق الكويتي
عند التقييم لإلدراج في مؤشر
م ـ ــورغ ـ ــان س ـت ــان ـل ــي ال ـع ــال ـم ــي
لألسواق الناشئة.

اتجاهات األسواق العالمية – مايو 2019
األسهم
ستاندرد آند بورز أسواق الخليج

آخر إغالق
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نسبة التغير خالل نسبة التغير خالل
العام
الشهر
7.1
5.616.9

الكويت

6,471

2.1

مورغان ستانلي العالمي

2,046

6.1-

8.6

ستاندرد آند بورز 500

2,752

6.6-

9.8

مورغان ستانلي األسواق الناشئة

995

7.5-

3.3

مورغان ستانلي األسواق الحدودية

944

1

4.3

السلع
خام برينت
الذهب
المصدر" :رويترز"

64

11.4-

19.9

1,305

1.7

1.8
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النفط والطاقة

ٔ
ٓ
نستقبل اراء كم بشان صفحات «الجريدة» النفطية على البريد اإللكتروني a.ajami@aljarida.com

«أوبك» ًقبيل اجتماعها المرتقب تشير إلى سوق
أشد شحا مع إحجامها عن زيادة اإلنتاج

ً
شركات روسية تبدي تخوفا من حصول الواليات المتحدة على حصة موسكو السوقية من الخام
إنتاج النفط في يوليو المقبل ،إذ
توقعت إدارة معلومات الطاقة األميركية أن ينتهي اتفاق «أوبك» مع منتجين مستقلين لخفض ً
من المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها بفيينا في الثالث والرابع من الشهر المقبل بعد أن كان مقررا يومي  25و 26من الشهر
الجاري ،لبحث مصير اتفاق خفض إنتاج النفط.
التوقعات بينما تشتد الضغوط األميركية على إيران ضمن حملة تستهدف خفض إنتاجها النفطي إلى الصفر ،مما
وتأتي هذه ً
يشكل ضغطا على «أوبك» لتعويض النقص في إمدادات النفط اإليرانية.
ف ــي  7ديـسـمـبــر ع ــام  ،2018ات ـفــق تحالف
"أوبـ ـ ـ ــك "+ال ـ ــذي ي ـضــم أعـ ـض ــاء م ــن الـمـنـظـمــة
ومـنـتـجـيــن مـسـتـقـلـيــن ب ـق ـيــادة روس ـي ــا على
ً
خفض اإلنتاج بمقدار  1.2مليون برميل يوميا
مدة ستة أشهر اعتبارا من مطلع العام الحالي.
وتصل حصة "أوبك" في تخفيضات اإلنتاج
إ لــى  800أ لــف برميل يوميا يطبقها  11من
أعضاء المنظمة بعد استثناء إيــران وليبيا
وفنزويال من الخفض.
وفي غضون ذلك ،قال وزير الطاقة الروسي
ألكسندر نوفاك في تصريحات صحافية أدلى
بها أخيرا ،إن بالده لم تقرر بعد موقفها من
تمديد اتفاق "أوبــك "+في النصف الثاني من
.2019

تعويض من الحكومة

العقوبات األميركية
على إيران تشكل
ً
ضغطا على «أوبك»
لتعويض نقص
الخام في األسواق

وفي السياق ذاته ،ذكرت وسائل اعالم روسية
أن إي ـغــور سيتشن الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لشركة
النفط الروسية العمالقة روسنفت قال ،إن الشركة
تـبـحــث إم ـكــان ـيــة ال ـح ـصــول ع ـلــى ت ـعــويــض من
الحكومة في حالة تمديد اتفاق عالمي لخفض
اإلمدادات.
وتساءل سيتشن ،وهو من الحلفاء المقربين
للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،عن المنطق
فــي قيام روسـيــا بمزيد مــن خفض اإلنـتــاج في
إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوب ــك) وحلفائها ،قائال إن الــواليــات المتحدة
قــد تـعــزز اإلنـتــاج وتحصل على حصة روسيا
الـســوقـيــة ،مضيفا أن ــه ال ي ــرى منطقا لخفض
(روسيا إنتاج النفط) "إذا ما استحوذت الواليات
الـمـتـحــدة عـلــى ال ـف ــور عـلــى الـحـصــة (الـخــاصــة
ب ـنــا) فــي ال ـس ــوق .يـجــب أن نــدافــع عــن حصتنا
في السوق".
وكان سيتشن اعترض في السابق على اتفاق
خـفــص اإلنـ ـت ــاج ،إذ أوضـ ــح لـبــوتـيــن أن ــه يمثل
تهديدا استراتيجيا ،ويحقق مصالح الواليات
المتحدة.

وتأتي تعليقات سيتشن في حين
سجل متوسط إنتاج روسيا النفطي
انخفاضا حادا إلى  10.87ماليين برميل
يوميا في الفترة من األول إلى الثالث من
يونيو الـجــاري بسبب أزم ــة تـلــوث النفط
من متوسط قدره  11.11مليون برميل يوميا
في مايو الماضي.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أكـ ـ ـ ــد إي ـ ـغـ ــور
سـيـتـشـيــن ،أن الـطـلــب الـعــالـمــي على
ال ـن ـفــط س ـيــرت ـفــع بـشـكــل مـطــرد
ً
بنحو  1فــي المئة سنويا ،
و ب ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول عـ ـ ـ ـ ــام 2040
سـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
ب ـ ـن ـ ـحـ ــو  20مـ ـلـ ـي ــون
ً
برميل يوميا.
وق ـ ــال سـيـتـشـيــن،
في سيتشن في هذا
اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،إن ال ـط ـلــب
على النفط سينمو
بشكل مـطــرد بنحو
ً
 1فــي المئة سنويا ،
مما يعني زي ــادة في
االسـ ـتـ ـه ــاك ...وب ـح ـلــول
عــام  ،2040س ـيــزداد استهالك
الـنـفــط فــي الـعــالــم بـنـحــو 20
ً
مليون برميل يوميا.

ارتفاع الطلب
وقالت "أوب ــك" ،إن الطلب
العالمي على نفطها سيزيد عما
كان متوقعا هذا العام مع تباطؤ نمو إمدادات
مـنــافـسـيــن مـثــل مـنـتـجــي الـنـفــط ال ـص ـخــري في
الواليات المتحدة ،مشيرة إلى سوق أشد شحا
إذا أحجمت المنظمة عن زيادة اإلنتاج.
وكــانــت "أوب ــك" وروس ـيــا وغـيــرهــا مــن الــدول
المصدرة للنفط المتحالفة معها خفضت اإلنتاج
بــواقــع  1.2مليون برميل يوميا منذ األول من

ً
الفالح :روسيا لم تتخذ قرارا بشأن تمديد االتفاق
ذكــرت وكالة "تــاس" لألنباء ،أمــس ،أن
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن
روسيا هي ُمصدر النفط الوحيد الباقي
الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى
تمديد اتفاق اإلنتاج العالمي بين "أوبك"
وحلفائها حتى نهاية العام.
وقـ ـ ــال الـ ـف ــال ــح مـ ــن م ــوسـ ـك ــو ،امـ ــس،
إنــه ونظيره الــروســي ألكسندر نوفاك

ربـ ـم ــا تـ ـك ــون ل ــدي ـه ـم ــا ف ــرص ــة أخـ ـي ــرة
لبحث االتـفــاق هــذا الشهر في اجتماع
مجموعة العشرين في اليابان ،قبل أن
تعقد "أوبك" وحلفاؤها اجتماعا بشأن
سياسة اإلنتاج في فيينا.
وأضاف أن "أرامكو" السعودية ترغب في
توقيع اتفاق مع "نوفاك" بشأن مشروع الغاز
الطبيعي المسال -2بالقطب الشمالي ،وانه

يأمل أن توافق األخيرة على عرض "أرامكو".
وتــابــع ان "االسـتـثـمــارات فــي مشاريع
أو حقوق ملكية بشركة سيبور الروسية
للبتروكيماويات قــد تهم المملكة ،وان
أرامكو السعودية تــدرس أيضا مشاريع
ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي الـ ـمـ ـس ــال ل ــروس ـن ـف ــت
وغازبروم".

يناير من العام الحالي
بموجب االتفاق.

سعر عادل
من ناحيته ،قال الرئيس بوتين ،إن روسيا
تختلف مع منظمة "أوبــك" حول السعر العادل
ً
ً
للنفط ،لكن موسكو ستتخذ ق ــرارا مــوحــدا مع
زمالئها في المنظمة بخصوص إنتاج الخام
خالل االجتماع المقرر عقده بعد عدة أسابيع
لبحث سياسة اإلنتاج.
وذك ــر بــوتـيــن أن سـعــر الـنـفــط بـيــن  60و65
ً
دوالرا للبرميل يعد مناسبا لموسكو ،بينما
ً
تريد دول في "أوبك" سعرا أعلى.
وأضاف أن قرار "أوبك" وحلفائها من مصدري
النفط يجب أن يــأ خــذ فــي الحسبان انخفاض
اإلن ـتــاج فــي إي ــران وف ـنــزويــا ،والـمـشـكــات في
ليبيا ونيجيريا.
وامتنع الرئيس الروسي عن ذكر ما ستفعله
بــاده على صعيد اإلنـتــاج في النصف الثاني
من العام الحالي.

«أرامكو» السعودية
مــن جـهـتــه ،ق ــال كـيــريــل ديـمـيـتــريـيــف رئيس
صندوق االستثمار المباشر الروسي ،إن وزير
الـطــاقــة الـسـعــودي خــالــد الـفــالــح ،أبـلــغ الرئيس
الروسي خــال المنتدى االقتصادي ،أن شركة
"أرام ـ ـكـ ــو" ال ـس ـعــوديــة تـخـطــط لــاسـتـثـمــار في
روسيا.
وأضاف ديميترييف ،أن الفالح أبلغ بوتين
ً
أيضا أن اتفاق النفط العالمي بين منظمة "أوبك"
وحـلـفــائـهــا هــو فــي مصلحة اقـتـصــاد روسـيــا
واقتصاد السعودية واالقتصاد العالمي.

لجنة المتابعة
وك ــان اج ـت ـمــاع لـجـنــة الـمـتــابـعــة ال ــوزاري ــة
"أوبك ،"+الذي عقد في منتصف مايو الماضي
بمدينة جدة السعودية ،انتهى دون توصيات

انخفاض واردات الصين من الخام في مايو
أظـهــرت بيانات الـجـمــارك أن واردات
الـصـيــن م ــن الـنـفــط ال ـخ ــام انـخـفـضــت 8
فــي الـمـئــة فــي مــايــو مــن أع ـلــى مستوى
على اإلطــاق ،والذي سجلته في الشهر
ال ـس ــاب ــق ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي قـلـصــت فيه
بـكـيــن ،أكـبــر مـسـتــورد للنفط ال ـخــام في
العالم ،وارداتها من إيران ،في ظل تشديد
العقوبات األميركية على طهران.
وأظـ ـ ـه ـ ــرت بـ ـي ــان ــات اإلدارة ال ـع ــام ــة
للجمارك أ م ــس ،أن واردات الصين من
النفط الخام تراجعت إلى  40.23مليون
طــن فــي مايو مــن  43.73مليون طــن في
أبريل.

وتـظـهــر ح ـســابــات "رويـ ـت ــرز" أن ذلــك
يـ ـع ــادل  9.47م ــاي ـي ــن ب ــرم ـي ــل يــوم ـيــا،
بانخفاض نسبته  11في المئة مقارنة
بأبريل ،إذ يزيد مايو يوما مقارنة معه،
وذلك بفعل انخفاض الواردات من إيران،
في الوقت الذي جرى فيه إغالق عدد من
مصافي النفط الحكومية الكبيرة إلجراء
أعمال صيانة دورية.
وبــدأت الصين تقليص وارداتـهــا من
ال ـخــام اإلي ــران ــي فــي مــايــو فــي مــواجـهــة
تشديد العقوبات األميركية على مبيعات
طهران النفطية.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــززت الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـ ــن ذل ـ ــك

ال ـم ـش ـت ــري ــات م ــن مـ ــورديـ ــن آخ ــري ــن فــي
الشرق األوسط مثل السعودية ،والعراق،
واإلمارات ،ومن البرازيل.
لكن واردات الصين من النفط في أول
 5أش ـهــر م ــن  2019بـلـغــت إج ـم ــاال 205
ماليين طن بارتفاع  7.6في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـب ــاط ــأت أي ـض ــا
صادرات الصين من المنتجات النفطية
في مايو إلى  4.49ماليين طن انخفاضا
من  6.17ماليين طن في أبريل ،وفقا لما
أظهرته بيانات جمركية.
وبلغت صــادرات المنتجات النفطية

في أول  5أشهر  27.09مليون طن ارتفاعا
مــن  25.55مليون طــن فــي نفس الفترة
من .2018
واس ـت ـم ــر إج ـم ــال ــي واردات الـصـيــن
مــن ال ـغــاز ،بما فــي ذلــك الـغــاز الطبيعي
المسال ،والواردات عبر خطوط األنابيب،
في االنخفاض قبل الصيف.
وأظ ـهــرت الـبـيــانــات أن واردات الغاز
بلغت  7.56ماليين طن في مايو ،مرتفعة
 3.6في المئة مقارنة بنفس الشهر من
العام الماضي لكنها منخفضة قليال من
 7.65ماليين طن في أبريل.

م ـح ــددة ب ـشــأن مـصـيــر صـفـقــة خـفــض إنـتــاج
النفط في النصف الثاني من هذا العام ،لكن
البيان الختامي ذكــر أن المنظمة ستواصل
التعاون في هذا االطار.

انخفاض األسعار
من جهة أخــرى ،قال بنك "مورغان ستانلي"
فــي مــذكــرة بحثية ،إن تــزايــد تــوتــرات الـتـجــارة
وتباطؤ االقتصاد بصفة عامة ،بجانب تراجع
الطلب على الـنـفــط ،سيطغيان على أثــر نقص
اإلمدادات ويؤديان إلى انخفاض أسعار الخام،
إذ اعتبر بعض المحللين أن ذلك التصريح هو
األخطر على اإلطالق.

تمديد االتفاق
وقال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي
لشركة لوك أويل ،ثاني أكبر ُمنتج روسي للنفط،
إن ال ـشــركــة تـعـتــزم االقـ ـت ــراح بـتـمــديــد موسكو
مشاركتها في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي
بالشروط الحالية حتى نهاية العام الحالي.
وتـلـتــزم مــوسـكــو فــي إط ــار االت ـف ــاق بخفض
ً
إنتاجها النفطي  228ألف برميل يوميا.
واعتبر كبيروف أن مستوى  228ألف برميل
ً
ً
يوميا هــو كمية صغيرة نسبيا ،قــائــا" :رأينا
التأثير الذي حصلنا عليه ...لذا سأقترح اإلبقاء
على االتفاق ومراقبة مخزونات (النفط العالمية)،
باستثناء إيران".

اكتشافات نفطية
وأض ـ ــاف أن ق ـط ــاع ال ـن ـف ــط ال ـع ــال ـم ــي ،ال ــذي
ً
ينتج نـحــو مـئــة مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا ،مــا زال

يستغل االستثمارات التي جرى القيام بها قبل
االنخفاض الحاد ألسعار النفط قبل عدة سنوات،
في ضوء االفتقار إلى اكتشافات نفطية كبيرة
ً
عالميا في الفترة األخيرة.
ً
وأش ــار إلــى أنــه نـظــرا النخفاض اإلنـتــاج في
فنزويال والقيود المفروضة على صادرات الخام
اإليراني ،فإن قطاع النفط العالمي يجب أن يلتزم
الحذر الشديد ،ويحافظ على استقرار أسعار
النفط ،بما في ذلك عبر اتفاق اإلنتاج.
وأوضــح أن "لــوك أويــل" تخطط إلنفاق ما
ب ـيــن م ـل ـيــاريــن وث ــاث ــة م ـل ـي ــارات دوالر على
صفقات شــراء في قطاع المنبع ،وباألساس
خ ــارج روس ـي ــا ،مضيفا ان ــه مــن الـمـتــوقــع أن
يبلغ إنتاج "لوك أويل" النفطي ،داخل وخارج
روسـيــا ،مــا بين  85و 86مليون طــن (- 1.71
ً
 1.73مليون برميل يوميا) هذا العام.

بيانات ضعيفة
م ــن جــانــب آخ ــر ،ق ــال بـنــك االس ـت ـث ـمــار ،إن
ب ـيــانــات الـطـلــب عـلــى الـنـفــط لـشـهــري م ــارس
وأبريل الماضيين مخيبة لآلمال ،في إشارة
إلــى أرق ــام االستهالك مــن الــواليــات المتحدة
واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين
والهند والبرازيل وتايلند ،التي "تشكل  48في
ً
المئة من الطلب العالمي على النفط إجماال".
وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على
ً
النفط في  2019من  1.2مليون برميل يوميا
ً
إلــى مليون برميل يوميا ،ليقلص بالتبيعة
توقعاته لخام برنت للنصف الثاني من 2019
ً
إلى ما بين  65و 70دوالرا للبرميل من  75و80
ً
دوالرا للبرميل.

النفط يرتفع لخفض اإلمدادات
وضعف االقتصاد يكبح األسواق
ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،أمـ ــس ،بـعــد أن قــالــت
ال ـس ـع ــودي ــة إنـ ــه يـنـبـغــي ع ـلــى "أوب ـ ـ ــك" وروس ـي ــا
تقييد اإلمدادات عند المستويات الحالية ،بينما
سحبت واشنطن التهديد بفرض رسوم جمركية
على المكسيك ،لتزيح غمامة ألقت بظاللها على
االقتصاد العالمي.
غير أن المتعاملين قالوا إن المخاوف بشأن
سالمة االقتصاد العالمي والتأثير على الطلب
على الــوقــود مــا زاال يضغطان على المعنويات
في سوق النفط.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي

برنت في عقود شهر أقرب استحقاق إلى 63.61
دوالرا للبرميل بحلول ا لـســا عــة  0645بتوقيت
غرينتش ،مرتفعا  32سنتا أو  0.5في المئة عن
مستوى اإلغالق يوم الجمعة.
وسجلت العقود اآلجـلــة لـخــام غــرب تكساس
الوسيط األميركي  54.32دوالرا للبرميل بزيادة
 33سنتا أو  0.6في المئة.
وق ــال متعاملون إن أسـعــار النفط زادت بعد
تصريحات من السعودية ،أكبر منتج في منظمة
"أوبــك" ،يوم الجمعة تفيد باقتراب المنظمة من
االتفاق على تمديد تخفيضات اإلنتاج.

«أوبك» تبدو عاجزة أمام نمو اإلنتاج العالمي
تناول تقرير ميداني التطورات األخيرة ،التي شهدتها
أسواق النفط خالل األسابيع القليلة الماضية ،وخلص
إلى حصيلة مؤكدة تقول ،إن منظمة "أوبك" تبدو عاجزة
أمام نمو اإلنتاج النفطي العالمي.
ول ـفــت ال ـت ـقــريــر ،الـ ــذي أع ــدت ــه مـجـمــوعــة م ــن الـخـبــراء
والمحللين ،إل ــى أن أس ــواق الـطــاقــة العالمية ستشهد
في المستقبل القريب تطورات دراماتيكية ،لعل أبرزها
سيكون طـفــرة الــزيــت الصخري فــي الــواليــات المتحدة
وكندا.
لكن التأثيرات المحتملة ،التي يمكن أن تسفر عنها
هــذه الـتـطــورات ليست واضـحــة بـعــد ،ويمكن أن تكون
ثنائية الحد إلى درجة معينة نتيجة عوامل جيوسياسية
مـتـعــددة ،إضــافــة إل ــى اع ـت ـبــارات أخ ــرى مـثــل العقوبات
األميركية على إيران وفنزويال ،واالضطرابات الداخلية
في ليبيا وشمال إفريقيا.

وعلى سبيل المثال ،تقول تقارير ميدانية من ليبيا ،إنه
رغم التطورات القانونية األخيرة فإن أسعار النفط هبطت
ً
بشدة في شهر مايو الماضي من نحو  69دوالرا للبرميل
ً
ً
في  28مايو إلى أقل من  62دوالرا دوالرا في  31مايو.
المخاوف الناجمة عن حدوث اضطرابات في اإلمداد
ً
النفطي العالمي لم تتبلور عمليا حتى اآلن ،ولكن هذا
ال يعني أنه يمكن استبعادها أو تجاهلها في أي حال.
ويتم في الوقت الراهن توزيع عوائد النفط الليبي من
قبل شركة النفط الوطنية الليبية ،وهي الوحيدة المخولة
لتصدير الخام والبنك المركزي ،وكالهما في العاصمة
طرابلس.

مستقبل الطاقة العربية
الخالفات بين الدول العربية حول الطاقة وتداعياتها
قــد تؤثر على العالقات العربية– العربية ،ولكنها في

حــالــة ال ــرواب ــط الـنـفـطـيــة رب ـمــا تنعكس عـلــى الـنــواحــي
الـمــالـيــة ،والـمـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة المختلفة ،وخطط
العمران ،والبنى التحتية المتنوعة .وال تنسحب هذه
السمة التقليدية على الدول العربية فقط ،فنحن نشهد
مؤشرات حرب تجارية محتملة بين الصين والواليات
ً
المتحدة تشتد وتضعف ،وفقا لمواقف ومصالح رجال
السياسة في البلدين.
وعــودة إلــى الوضع الداخلي في ليبيا ،وفيما يبدو
أن الهدوء بدأ ينتشر في ذلك البلد ،وغدت الحرب أكثر
ً
ميال الى االستنزاف ،قد يظهر أن السالح الذي سيحسم
المعركة يكمن في عوائد النفط ال في أي نــوع آخــر من
األسـلـحــة التقليدية .ولـيــس مــن الــواضــح على اإلطــاق
ما اذا كــان تحالف المشير خليفة حفتر ،وهــو الجيش
الوطني الليبي ،سيصمد في وجه الخصوم ،وكان أحد
المسؤولين في الحكومة الليبية حذر في شهر مايو من

أن  95في المئة من انتاج النفط الليبي يمكن أن يفقد ،أي
ما يعادل كمية تقدر بمليون برميل في اليوم.
ً
ويبدو على أي حال أن أسواق النفط قد اتخذت منظورا
ً
مختلفا يعتمد على االنهيار في المحادثات التجارية
ب ـيــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن ،وه ــو م ـس ــار سيئ
بالنسبة إلى خط التجارة العالمي واالقتصاد األميركي،
رغم األرقــام التي تحدثت عن مستويات ثقة المستهلك
في الواليات المتحدة ،وتداعيات خــروج بريطانيا من
االتحاد األوروربي.
من جهة أخرى ،قالت وكالة معلومات الطاقة األميركية
ً
أخ ـي ــرا ،إنـهــا تـتــوقــع زي ــادة فــي إن ـتــاج ال ــدول مــن خــارج
منظمة "أوبك" بحلول عام  ،2020وأن مصدر هذه الزيادة
هــو ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،كـمــا تــوقـعــت الــوكــالــة أن يصل
االستهالك الى  1.53مليون برميل في اليوم ،وهي أرقام
عالية إذا استمر النمو التجاري العالمي في التباطؤ.

ةديرجلا
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«كامكو» %56 :عوائد صندوق التعليم الكويتي
ً
وزعت «كامكو» أرباحا نقدية
على حملة الوحدات بلغت
قيمتها نحو  19مليون دوالر
خالل .2017

أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة كـ ــام ـ ـكـ ــو
لــاس ـت ـث ـمــار تـحـقـيــق ص ـنــدوق
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي (تـ ـح ــت
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــة) ،ص ـ ـنـ ــدوق مـلـكـيــة
خــاصــة يستهدف دع ــم القطاع
التعليمي فــي القطاعين العام
والخاص داخل الكويت ،عوائد
عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ن ــاتـ ـج ــة عــن
عمليات التخارج من استثمارات
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت ب ـهــا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ـص ـ ـف ـ ـت ـ ـهـ ــا م ـ ــدي ـ ــرا
للصندوق ،بلغت نسبتها %56
لمصلحة حملة ا لــوحــدات منذ
تأسيس الصندوق في  11أبريل
 ،2007وحتى تصفيته بالكامل
في  25نوفمبر .2018
وأف ـ ــادت «كــام ـكــو» ،بصفتها
م ـص ـفــي الـ ـصـ ـن ــدوق ،ف ــي ب ـيــان
ب ـم ـن ــاس ـب ــة انـ ـعـ ـق ــاد ال ـج ـم ـع ـيــة
الـ ـخـ ـت ــامـ ـي ــة لـ ـحـ ـمـ ـل ــة وحـ ـ ـ ــدات
صندوق التعليم الكويتي (تحت
ال ـت ـص ـف ـي ــة) ،ب ــأن ــه إض ــاف ــة إل ــى
العوائد المميزة التي حققتها

حملة وحدات الصندوق نتيجة
استثمارهم في الصندوق ،فقد
قــامــت شــركــة كــام ـكــو بصفتها
مديرة الصندوق آنذاك بتوزيع
أرباح نقدية على حملة الوحدات
بلغت قيمتها نحو  19مليون
دوالر خ ــال  ،2017ب ـمــا يمثل
ب ـع ــض عـ ــائـ ــدات الـ ـتـ ـخ ــارج مــن
جزء من استثمارات الصندوق،
تماشيا مع رغبة حملة الوحدات
ف ــي تـصـفـيــة أصـ ــول ال ـص ـنــدوق
واسترداد كامل رأس المال.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن شــركــة
كامكو قامت بتصفية صندوق
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي (تـ ـح ــت
ال ـت ـص ـف ـيــة) اس ـت ـن ــادا إلـ ــى ق ــرار
جمعية حملة وحدات الصندوق
المنعقدة في  31أكتوبر 2018
(حـ ـ ـ ــل وتـ ـصـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق)
والمعلن عنه في جريدة الكويت
الـ ـ ـي ـ ــوم عـ ـ ــدد  1420الـ ـ ـص ـ ــادرة
بتاريخ  25نوفمبر .2018
وشهدت الجمعية الختامية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

الـمـنـعـقــدة ف ــي  13م ــاي ــو 2019
اس ـت ـع ــراض ــا ل ـت ـقــريــر الـمـصـفــي
الختامي عــن أعـمــال التصفية،
حيث تم اعتماد بيان الحساب
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ب ـع ــد
االن ـت ـهــاء م ــن أع ـم ــال التصفية.
والـجــديــر بــالــذكــر أنــه تــم شطب
صـنــدوق التعليم الكويتي من
سـ ـج ــل صـ ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــار
ل ـ ــدى ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال فــي
.2019/05/21
وأوضحت «كامكو» أنه «رغم
األوض ــاع االقتصادية الصعبة
والمتقلبة التي واجهت األسواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة األزم ـ ـ ــة
المالية ،فــإن قــرارات االستثمار
الحصيفة الـتــي اتـخــذهــا مدير
الـصـنــدوق وعـمـلـيــات الـتـخــارج
الـنــاجـحــة ســاهـمــت ف ــي حماية
رأس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق ،وفـ ــي
تحقيق العوائد المجزية لحملة
الوحدات».
وتــابـعــت« :بـلــغ صــافــي قيمة

الحوطي لـ ةديرجلا « :الدرة» حصلت على
مخصصات بـ  5ماليين دينار إلعادة الهيكلة
•

●

أشرف عجمي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة
ال ــدرة للخدمات البترولية وليد
الحوطي أن الشركة تسير حاليا
ب ـن ـه ــج ج ــدي ــد ب ـع ــد ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
الهيكلية الكاملة التي تمت ،سواء
كــانــت على المستوى اإلداري أو
المالي وحتى التشغيلي.
وق ــال ال ـحــوطــي ،ل ــ»ال ـجــريــدة»،
ع ـلــى ه ــام ــش اج ـت ـمــاع الجمعية
العمومية غـيــر الـعــاديــة للشركة
أمـ ــس ،إن «ال ـ ـ ــدرة» تـجـنــي حــالـيــا
ثمار االصالحات التي تمت خالل
السنوات األربع الماضية ،مضيفا
ان الـ ـش ــرك ــة اض ـ ـطـ ــرت إل ـ ــى أخ ــذ
مـخـصــص يـبـلــغ نـحــو  5ماليين
دينار عام  ،2014الستخدامه في
إعادة ترتيب أوراق الشركة.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى اس ـ ـتـ ـمـ ــرار أربـ ـ ــاح
الشركة منذ عــام  2016حتى عام

 ،2018وج ــل االربـ ـ ــاح تشغيلية،
مبينا أن «الــدرة» لديها  12شركة
تــابـعــة ت ــؤدي أداء ج ـيــدا ف ــاق كل
الخطط الموضوعة ،ما عدا شركة
واحدة ،وجار العمل على تحديثها
حاليا وإعادة هيكلتها.
وأوض ــح أن الشركة تنظر إلى
عام  2019كعام مفصلي ألدائها،
وعـ ـل ــى ض ـ ــوء ذل ـ ــك تـ ــم ع ـق ــد ذل ــك
االجتماع ،والعمل على تخفيض
رأسمال الشركة ،مرجعا ذلك إلى
تطبيق «الدرة» معيار «.»ITFRS9
وأشار إلى االستمرار في تعزيز
ودع ـ ــم م ــرك ــز ال ـش ــرك ــات الـتــابـعــة
في المشاريع التنموية الخاصة
بـقـطــاع الـنـفــط وال ـغ ــاز ،مــن خــال
الحصول على التأهيالت المطلوبة
لـ ـ ـ ــدى شـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغ ـ ــاز
وشركات المقاوالت العالمية.
وك ــان ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
للشركة وافقت على خفض رأس

وليد الحوطي

الـ ـم ــال م ــن  28.144الـ ــى 25.644
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وزيـ ـ ــادة رأس ـمــال
الـشــركــة مــن  25.644إلــى 27.144
مـ ـلـ ـي ــون ــا ،وتـ ـخـ ـص ــص ال ـ ــزي ـ ــادة
للمساهمين الحاليين أوال ومن
ثـ ــم الـ ـ ـج ـ ــدد ،وتـ ـف ــوي ــض مـجـلــس
اإلدارة بوضع الضوابط والشروط
والقواعد الستدعاء رأس المال.

االستقاللية والسياسة ...هل يجب على البنوك
المركزية التحرك وتعديل أهداف سياساتها النقدية؟
م ــرت  10س ـنــوات مـنــذ آخــر
ركـ ـ ــود ت ـع ــرض ل ــه االق ـت ـص ــاد
األميركي ،وبــدأت التساؤالت
تـ ـ ــوجـ ـ ــه نـ ـ ـح ـ ــو االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
الـ ـف ــدرال ــي ب ـش ــأن م ــا إذا كــان
ً
مستعدا لركود محتمل يلوح
في األفــق أم ال ،بحسب تقرير
نشرته «اإليكونوميست».
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــع م ـن ــاق ـش ــة
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
األم ـي ــرك ــي» ومـحـلـلـيــن بـشــأن
عمل السياسة النقدية في عالم
من الفائدة المنخفضة ،حيث
تشرف بنوك مركزية عالمية
على معدالت فائدة منخفضة،
واق ـت ـصــادات أضـعــف ،وتنظر
بعين االهتمام إلى الفدرالي.

ضغوط سياسية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أصــول الصندوق بتاريخ إقرار
التصفية من قبل جمعية حملة
الـ ــوحـ ــدات ،م ــا ي ـق ــدر بـنـحــو 40
مليون دوالر ،وقد جرى تحويل
كـ ــل ال ـن ـق ــد الـ ـمـ ـت ــاح إل ـ ــى حـمـلــة
الوحدات خالل  3أشهر منذ ذلك
تــاريــخ» .وأعــربــت عن سعادتها
بــإن ـجــاز ه ــذا ال ـت ـخــارج المميز
لحملة وحدات صندوق التعليم
ال ـك ــوي ـت ــي ،ف ــي ظ ــل ال ـت ـحــديــات
التي تواجهها األسواق المالية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،مـتـقــدمــة بــالـشـكــر
واالمـتـنــان والتقدير إلــى حملة
وح ــدات الـصـنــدوق ال ـكــرام على
ثقتهم الكبيرة بها.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـغ ـ ــرض م ـ ــن إنـ ـش ــاء
ال ـص ـن ــدوق ه ــو االس ـت ـث ـمــار في
ب ــرام ــج ومـ ـش ــاري ــع خ ــاص ــة فــي
قطاع التربية والتعليم بالكويت
وخارجها ،والعمل على حماية
رأسماله وكسب عوائد معقولة
مــن خــال االستثمار فــي فرص
استثمارية مميزة.
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اقتصاد

 ي ــرى مــراق ـبــون أن الـعــديــدمــن الـبـنــوك ال ـمــركــزيــة تــواجــه
ً
ضـغــوطــا سـيــاسـيــة ،فالرئيس
األميركي دونالد ترامب طالب
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ب ـخ ـف ــض الـ ـف ــائ ــدة،
و حـ ـ ــاول تـعـيـيــن شخصيتين
مواليتين له في مجلس إدارة
البنك الـمــركــزي ،لكنه لــم يفلح
في ذلك.
 يـتــزايــد اهـتـمــام الـحــركــاتاليسارية بالسياسة النقدية،
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،اق ـت ــرح
بـعــض الـســاســة فــي بريطانيا
ضرورة استهداف بنك إنكلترا
لإلنتاجية.
 تدرس بنوك مركزية البحثعــن مـصــادر تمويلية مــن أجل
دعم مشروعات البنية التحتية

وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات الـ ـمـ ـن ــاخـ ـي ــة فــي
بــادهــا ،وهــو ما أجبرها على
ا لـخـضــوع لضغوط سياسية،
كما حــدث مــن البنك المركزي
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ــإطـ ــاق ب ــرن ــام ــج
التيسير الكمي ،الذي جاء نتاج
نزاعات بين دول منطقة اليورو.
 م ــع أخ ـ ــذ ه ـ ــذه ال ـض ـغــوطفــي االع ـت ـبــار ،يـبــدو أن الـحــذر
لدى البنوك المركزية العالمية
ه ــو الـمـشـهــد ال ـســائــد ف ــي ظل
محدودية األدوات ،باإلضافة
إلـ ـ ـ ــى خـ ـشـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر ع ـلــى
االسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،والـ ـت ــدخ ــل فــي
الـسـيــاســة الـنـقــديــة م ــن جــانــب
حركات شعبوية.
 األ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوأ م ـ ـ ـ ــن ذ لـ ـ ـ ـ ـ ــك أناالقتصاد العالمي يواجه أزمة
بـفـعــل ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة بين
أمـيــركــا والـصـيــن ،واحتمالية
فـتــح جـبـهــات جــديــدة فــي هــذا
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـج ـبــر
البنوك المركزية على ضرورة
االستعداد لما هو قــادم حتى
مع المكافحة من أجل الحفاظ
على االستقاللية.
 بالنسبة للفدرالي ،ونتيجةللضغوط الملقاة على كاهله،
رب ـ ـمـ ــا ي ـض ـط ــر إلـ ـ ــى م ــراج ـع ــة
س ـيــاس ـتــه ال ـن ـق ــدي ــة وقـ ــراراتـ ــه
التي تشمل تعديل مستهدف
الـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ـ ــل دعـ ـ ــم
االقتصاد بناء على معطيات
جديدة.

سياسات غير تقليدية
 -تـتــوقــع األس ـ ــواق المالية

استمرار عدم بلوغ االحتياطي
الـفــدرالــي مستهدف التضخم
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة،
وربما يتجاهل المستثمرون
أي ت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــدات ج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــدة م ــن
ال ـم ـم ـكــن إع ــان ـه ــا م ــن جــانــب
البنك الـمــركــزي فــي الــواليــات
المتحدة.
 تـ ـمـ ـتـ ـل ــك أغـ ـ ـل ـ ــب الـ ـبـ ـن ــوكال ـمــركــزيــة ح ــول ال ـعــالــم ثــاث
سياسات نقدية غير تقليدية
لدعم اقتصاداتها الضعيفة،
هي« :التيسير الكمي» ،و»العمل
على خفض عوائد السندات»،
و»فرض فائدة سالبة».
 -تحتاج البنوك المركزية

إلص ـ ــاح س ـيــاســات ـهــا بــوجــه
عـ ـ ـ ـ ــام ،ولـ ـ ـ ــو لـ ـ ــم تـ ـتـ ـخ ــذ ذلـ ــك
بفاعلية ،فإن النتائج ستكون
سلبية عـلــى الـمــدى الـطــويــل،
ً
كـمــا أن ـهــا تـحـتــاج أي ـضــا إلــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال ت ـ ـحـ ــديـ ــد أه ـ ـ ــداف
ل ـل ـت ـض ـخــم مـ ــن خ ـ ــال أدوات
أخرى أفضل ربما وضع هدف
ل ـل ـنــاتــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي
االسـمــي ،وهــو مؤشر يرتبط
ع ــن ك ـثــب بـ ـث ــروات الــدائ ـن ـيــن
والمستثمرين.
 ب ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــع ،س ـ ـي ـ ـل ـ ـعـ ــبً
ا ل ـ ـسـ ــا سـ ــة دورا ف ـ ــي إ ط ـ ــاق
أه ـ ـ ـ ــداف وس ـ ـيـ ــاسـ ــات ن ـقــديــة
غير تقليدية ،وبالتالي ،فإن

البنوك المركزية عليها بذل
المزيد من الجهد لوضع إطار
عمل لسياساتها والدفاع عن
استقالليتها.
 ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــؤو ل ــيال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــوك ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة ع ـ ــدم
االلتفات إلى ضغوط الساسة،
وب ــالـ ـت ــال ــي ،أم ـ ـ ــام الـ ـف ــدرال ــي
ورف ـ ـ ــاق ـ ـ ــه ج ـ ـهـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ل ـك ــي
يبذلوه.
(أرقام)

طلب غريب لمسؤول في البيت
األبيض بشأن «هواوي»
على الرغم من تشدد اإلدارة األميركية بشأن عمالق التكنولوجيا
الصيني «ه ــواوي» وال ــذي دفعها إلــى إيـقــاف إنـتــاج بعض طرز
ً
هواتفها الذكية ،فإن متغيرا حصل خالل األيام القليلة الماضية
ً
قد يقلب األمور رأسا على عقب.
إذ دعا القائم بأعمال مدير مكتب اإلدارة والموازنة في البيت
األبيض ،راسيل تي فوت ،إلى تأجيل تنفيذ بنود رئيسية من قانون
يقيد عمل الحكومة األميركية مع شركة «ه ــواوي تكنولوجيز»
الصينية العمالقة لالتصاالت ،حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
ً
ً
الوكالة ذكرت أيضا نقال عن صحيفة «وول ستريت جورنال»،
أن راسيل تي فوت تقدم بطلب إلى نائب الرئيس األميركي مايك
ً
بنس و 9أعضاء في الكونغرس مستشهدا بأعباء على شركات
أميركية تستخدم تكنولوجيا «هواوي».
ويـعــود تــاريــخ الطلب إلــى الــرابــع مــن يونيو الـجــاري مــن أجل
تأجيل تطبيق أجزاء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
وفيما يبدو أن األزمة الخانقة التي تعاني منها «هواوي» ربما
تنفرج مع حديث وزيــر الخزانة األميركي ستيفن منوتشين أن
الرئيس دونــالــد ترامب قد يخفف من القيود على «ه ــواوي» إذا
تــم تحقيق تقدم فــي المفاوضات التجارية مــع الصين لكن في
حالة عدم التوصل التفاق فإن واشنطن ستواصل فرض الرسوم
الجمركية لخفض العجز التجاري.
وأضاف منوتشين «أعتقد أن ما يقصده الرئيس هو أن تحقيق
ً
تقدم فيما يتعلق بالتجارة قــد يجعله مستعدا للقيام ببعض
األمــور المتعلقة بـ «ه ــواوي» ...إذا حصل على ضمانات بعينها
من الصين».
وتضمن الخطاب الذي أرسله راسيل تي فوت أن قانون تفويض
الدفاع الوطني قد يؤدي إلى «خفض كبير» في عدد الشركات التي
سيكون في مقدورها القيام بعمليات توريد للحكومة ،وأنه سيؤثر
بشكل غير متناسب على الشركات األميركية العاملة في المناطق
الريفية حيث تنتشر أجهزة ومعدات «هواوي» والتي تعتمد على
المنح االتحادية.
وطالب الخطاب بأن يتم تفعيل القيود على المتعاقدين وعلى
متلقي المنح والقروض االتحادية بعد  4سنوات من تمرير القانون
ً
ً
بدال من عامين حاليا ،من أجل منح الشركات المتضررة الوقت
الكافي للتعامل وتقديم إفادتها العكسية بشأن تأثير ذلك.
ً
وقالت وول ستريت جورنال إن متحدثا باسم «هواوي» رفض
التعليق على التقرير.
ً
وفرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية
ثم شددتها بعد ذلك في محاولة لتقليل العجز في الميزان التجاري
بين البلدين ولمكافحة ما وصفته بالممارسات التجارية غير
العادلة.
كما اتهمت الــواليــات المتحدة شــركــة «ه ــواوي تكنولوجيز»
الصينية العمالقة لالتصاالت بالتجسس وسرقة حقوق الملكية
الفكرية وهي اتهامات تنفيها الشركة.
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أطلقها مشروعان فائزان ضمن مسابقات إنجاز الكويت على مستوى الدولة والمنطقة
ً
اتساقا مع رؤيتها الهادفة نحو دعم وتمكين
جيل جديد من رواد األعمال الشباب ،شاركت
«صـنــاعــات الـغــانــم» ،إح ــدى أكـبــر الـشــركــات في
المنطقة ،بدعم وتمويل مبادرة بيئية شعارها
«#ح ـ ـ ـ ــرام_ال_ ي ـن ـقــط» ال ـت ــي أطـلـقـهــا اث ـن ــان من
المشاريع الفائزة بمسابقات إنجاز الكويت على
مستوى الدولة والمنطقة ،وهي شركة أغريفاج
( )Agrivageالمهتمة بتحويل مخلفات وبقايا
األطعمة إلى أسمدة عضوية ،وشركة ري-آل (Re-
 )Alالتي تعيد تدوير األلمنيوم ومواد التغليف.
وقد استطاعت المبادرة التي أطلقت في شهر
رمضان الكريم تجميع مخلفات ومــواد قابلة
ً
إلعــادة التصنيع من  250منزال حول مختلف
مناطق الكويت.
ف ــي ت ـع ـل ـيــق ل ــه حـ ــول ذل ـ ــك ،أش ـ ــاد الــرئ ـيــس
التنفيذي للمجموعة في شركة صناعات الغانم،
عمر قتيبة الغانم ،بالجهود التي بذلها الشباب

في إطــاق هذه المبادرة قائال« :ال يسعني إال
أن أع ـ ّـب ــر ع ــن شــديــد ف ـخــري بـشـبــابـنــا الـمـبــدع
وال ـم ـع ـطــاء ،ال ــذي يـسـعــى مــن خ ــال م ـبــادراتــه
ل ـت ـقــديــم ح ـل ــول م ـب ـت ـكــرة وم ـت ـكــام ـلــة لـمـشــاكــل
ً
حقيقية ،واضعا بعين االعتبار أهمية العطاء
للمجتمع .نحن نرى أن نجاح هذه المبادرة هو
ً
أيضا دليل على نجاح جمعية إنجاز الكويت
في زرع أساسيات ريادة األعمال في هذا الجيل
من الشباب».
وأضاف« :نسعى في شركة صناعات الغانم
لدعم وتمكين الشباب لتحقيق تطلعاتهم ،ومما
ال شك فيه أن رؤية هذا الجيل الواعد من رواد
األعـمــال الشباب الــذي يجتهدون لترك عالمة
فارقة في المجتمع مدعاة للفخر والطمأنينة
نحو مستقبل مشرق مبني بسواعدهم».
بدوره ،قال مؤسس مشروع ري-آل (،)Re-Al
فيصل المطوع ،إن هذه المبادرة أتاحت فرصة

«التجاري» يطلق حملة «صيفك كاش»

للتشجيع على تبني ع ــادات صديقة للبيئة،
وأردف مــؤكــدا« :وصلتنا ردود فعل إيجابية
كثيرة من المشاركين في هذه المبادرة ،وأكد
كثير من المشاركين أن فرز المخلفات أصبح
ع ــادة يومية تساعدهم على التعرف على ما
يتطلب رميه ضمن المخلفات وما يمكن إعادة
استخدامه».
يذكر أن شركة أغريفاج هي الفائزة بجائزة
أفـضــل شــركــة لـعــام  2017فــي مـســابـقــة إنـجــاز
الـكــويــت ،والـفــائــزة بجائزة أفضل شركة لعام
 2017ف ــي مـســابـقــة إن ـج ــاز ال ـع ــرب اإلقـلـيـمـيــة،
بينما تعد شــركــة ري-آل هــي الـفــائــزة بأفضل
شركة لعام  2018في مسابقة إنجاز الكويت،
وجــائــزة أفضل منتج لعام  2018فــي مسابقة
إنجاز العرب اإلقليمية.
وت ـ ـهـ ــدف بـ ــرامـ ــج ج ـم ـع ـيــة إن ـ ـجـ ــاز لـتــأه ـيــل
الطلبة وتــدريـبـهــم فــي  3م ـجــاالت :االسـتـعــداد

«الخليج» يعلن فائزي
«الدانة» األسبوعي

للعمل والمعرفة المالية والــريــادة .ويتم ذلك
من خالل برامج تعليمية عملية يتم تطبيقها
فــي ال ـمــدارس والـجــامـعــات ،تمتد على م ــدار 6
أشهر وتتضمن في ختامها مسابقة سنوية
على مستوى الدولة يقدم الطلبة المشاركون
ً
ً
مــن خاللها مـشــروعــا متكامال أم ــام لجنة من
القياديين في القطاع الخاص للحصول على
التوجيهات ا لـتــي تساعدهم فــي تطبيق هذا
المشروع على أرض الواقع.
وق ــد حـقـقــت جمعية «إن ـج ــاز» مـنــذ انـطــاق
ً
أعـمــالـهــا رسـمـيــا فــي الـمـنـطـقــة فــي ع ــام 2005
نجاحا مذهال ،حيث ساهمت في تمكين أكثر
من  3ماليين طالب وطالبة في  14دولة من دول
المنطقة ،وسط إقبال متزايد من الشباب ،فقد
استطاعت خــال العام الــدراســي 2018 /2017
بحد ذاته الوصول إلى أكثر من  360ألف شاب
وشابة حول المنطقة.

عمر قتيبة الغانم

« »ITSتفوز بجائزة «أفضل مزود للحلول
التقنية للمصارف اإلسالمية»

من منتدى الخدمات المالية والمصرفية اإلسالمية بطشقند

عبدالعزيز ملك

أطلق البنك التجاري الكويتي حملته الصيفية
الموجهة لعمالئه من حاملي البطاقات الصادرة
عــن الـبـنــك وتـتـيــح لـهــم إمـكــانـيــة الـح ـصــول على
اسـتــرداد نقدي لقيمة مشترياتهم حتى 10000
دينار.
وع ــن الـحـمـلــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي أطـلـقـهــا الـبـنــك
لعمالئه مــن حــامـلــي الـبـطــاقــات ق ــال عبدالعزيز
مـلــك مـســاعــد الـمــديــر ال ـعــام – مــركــز الـبـطــاقــات –
قطاع الخدمات المصرفية لــأفــراد في تصريح
صحافي أمس ،إن «التجاري» دأب كل صيف على
ً
مكافأة عمالئه من حاملي البطاقات تقديرا لهم
عـلــى اخ ـت ـيــارهــم ال ـت ـجــاري كـمـصــدر لخدماتهم
المصرفية».
وأضاف ملك أن «التجاري» سوف يمنح عمالءه
فرص الفوز بجوائز شهرية عبارة عن استرداد
نقدي حتى  5000دينار إضافة إلى جائزة كبرى
في نهاية الحملة بقيمة  10000دينار.
وعـ ـ ــن آلـ ـي ــة ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي الـ ـسـ ـح ــوب ــات ال ـت ــي
تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة
الـ ـت ــي ت ـق ــدم ـه ــا ل ـع ـم ــاء الـ ـتـ ـج ــاري مـ ــن حــام ـلــي
ً
البطاقات ،أوضح أن كل  25دينارا ينفقها العميل
بــاس ـت ـخــدام بـطــاقـتــه االئـتـمــانـيــة داخـ ــل الـكــويــت
تمنحه فــرصــة واح ــدة لـلــدخــول فــي السحوبات
ال ـش ـه ــري ــة ك ــذل ــك ال ـس ـح ــب ال ـن ـه ــائ ــي ب ـي ـن ـمــا كــل
ً
 25د ي ـن ــارا ينفقها العميل بــا سـتـخــدام بطاقته
االئتمانية خارج الكويت تمنحه ثالث فرص بما
ُيمكنه من الدخول في السحوبات الشهرية وكذلك
السحب النهائي.

ً
وذكــر أن كل  25ديـنــارا ينفقها العميل خارج
الكويت باستخدام بطاقة السحب اآللي أو البطاقة
السابقة الدفع تمنح العميل فرصة واحدة للدخول
في السحوبات الشهرية وكذلك السحب النهائي.
وعـ ــن عـ ــدد وم ــواعـ ـي ــد ال ـس ـح ــوب ــات ال ـخــاصــة
بالحملة الصيفية الجديدة ،أفــاد ملك بــأن هذه
ال ـح ـم ـلــة سـ ــوف تـشـتـمــل ع ـلــى ث ــاث ــة س ـحــوبــات
الخـ ـتـ ـي ــار  9ف ــائ ــزي ــن ل ـل ـف ــوز بـ ــاس ـ ـتـ ــرداد قـيـمــة
مشترياتهم التي تمت على البطاقة وحتى 5000
دينار ،إضافة إلى السحب الرابع واألخير ،الذي
ســوف ُي ـقــام الخـتـيــار عميل واح ــد سعيد الحظ
للفوز بجائزة اسـتــرداد قيمة المشتريات حتى
 10000دينار.
وح ــول مــواعـيــد الـسـحــوبــات ،بـ ّـيــن أن السحب
األول ســوف يتم إج ــراؤه يــوم  7يوليو المقبل،
والسحب الثاني في  14أغسطس ،والسحب الثالث
في  8سبتمبر ،أما موعد السحب النهائي فسوف
ً
يكون في  6أكتوبر  ،2019منوها بأن آخر موعد
لدخول السحب النهائي هو يوم  30سبتمبر 2019
ً
متمنيا الفوز للجميع.
ودعا ملك جميع عمالء التجاري إلى الدخول
ع ـلــى ص ـف ـحــة ال ـب ـنــك ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت وال ـت ـعــرف
على الـجــوائــز الـتــي تــوفــرهــا هــذه الحملة وآلية
الدخول والحصول على معلومات إضافية عنها
باإلضافة إلى االطالع على أحدث المعلومات عن
منتجات التجاري المصرفية والعروض المصممة
ً
خصيصا لتلبية كافة احتياجات العمالء.

أجرى بنك الخليج سحب الدانة األسبوعي في  9يونيو
الجاري ،معلنا أسماء الفائزين الخمسة خالل الفترة من 2
إلى  6يونيو  ،2019بجوائز نقدية قيمة كل منها  1000دينار
أسبوعيا ،وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا األسبوع:
● أمل الزم أحمد
● إبراهيم خليل إبراهيم الرامزي
● نجاة مهدي مراد
● نافل عثمان نافل العازمي
● فاطمة عبدالكريم محمد الصقر
ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثاني
على الجائزة البالغة قيمتها  250000دينار في  26يونيو
المقبل ،يليه السحب ربع السنوي الثالث في  25سبتمبر
 2019على جائزة قيمتها  500000دينار ،أما السحب األخير
فسيقام في  16يناير  ،2020وسيتخلله تتويج مليونير
الدانة لعام  ،2019الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون
دينار.
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على زيادة فرص فوزهم
عــن طريق زي ــادة المبالغ التي يتم إيــداعـهــا فــي الحساب،
باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة المتاحة عبر
موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة
لعمالئه ،منها خــدمــة «بـطــاقــة الــدانــة لــإيــداع الـحـصــري»،
التي تمنح عمالء الــدانــة حرية إي ــداع النقود فــي أي وقت
يناسبهم ،إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع
البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية ،والتي تمكن
عمالء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة
األسبوعية ،ربع السنوية والسنوية.

 %100إشغال فنادق «المرشاد» بمكة في رمضان
أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
مجموعة المرشاد القابضة
الكويتية م ـشــاري الـمــرشــاد
أن ف ـ ـنـ ــادق ال ـم ـج ـم ــوع ــة فــي
مكة المكرمة حققت معدالت
تشغيل بلغت  %100خالل
شهر رمضان ،بارتفاع %10
عـ ــن ذات الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن ال ـع ــام
الماضي.
وقال المرشاد ،في تصريح
صحافي ،إن فنادق مجموعة
دار المرشاد  1و 2استفادت
مـ ـ ــن إ ص ـ ـ ـ ـ ــدار وزارة ا لـ ـح ــج
والعمرة أكثر من  6.9ماليين
تــأش ـيــرة ع ـم ــرة ،األمـ ــر ال ــذي
انعكس باإليجاب على جميع
فـ ـن ــادق م ـكــة ال ـم ـكــرمــة الـتــي
شـهــدت أعـلــى نسبة إشـغــال
خالل االعوام الماضية.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ـج ـمــوعــة
ن ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تــم
إعــدادهــا مــن مجلس اإلدارة
بتأجير فندق «دار المرشاد
 »1لـ ـحـ ـمـ ـل ــة تـ ــر ك ـ ـيـ ــة ل ـل ـحــج
والعمرة ،إضافة الى تأجير
فـ ـ ـن ـ ــدق «دار ا لـ ـ ـم ـ ــر ش ـ ــاد »2
ب ــال ـط ــاق ــة ال ـق ـص ــوى لـحـمـلــة

بحرينية بعدد  1224معتمرا.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاح ال ـ ـخ ـ ـطـ ــط
التسويقية لفنادق المجموعة
ف ــي م ـك ــة ال ـم ـك ــرم ــة ال ـت ــي يـتــم
ت ـ ـطـ ــويـ ــرهـ ــا بـ ـشـ ـك ــل م ـس ـت ـمــر
للمحافظة على نسب اإلشغال
طوال العام ،مبينا ان مجموعة
المرشاد القابضة وشركاتها
التابعة حققت اربــاحــا بلغت
 %7.5ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي من
القطاع الفندقي في مكة.
واض ـ ـ ــاف ان ـ ــه ج ـ ــار تـفـعـيــل
اسـتــراتـيـجـيــة الـمـجـمــوعــة في
السعودية ،حيث تم االنتهاء
من تأسيس مجموعة السحاب
القابضة للتشغيل والصيانة
ومـ ـق ــره ــا م ـ ـكـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
تأسيس شركة كوت للتجارة
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت فـ ــي ج ـ ــدة ل ـبــدء
الـعـمــل عـلــى تــدشـيــن سلسلة
من المطاعم والكافيهات ،بما
ي ـت ـمــاشــى م ــع رؤيـ ـ ــة صــاحــب
السمو الملكي لألمير محمد
بن سلمان.
وكشف المرشاد عن نجاح
الـمـجـمــوعــة ف ــي االت ـف ــاق على
ا س ـت ـئ ـج ــار م ـق ــر إداري عـلــى
مـ ـس ــاح ــة  450م ـ ـتـ ــرا م ــرب ـع ــا

ف ــي أف ـخ ــم األب ـ ـ ــراج ال ـت ـجــاريــة
بجدة ليكون فرعا لمجموعة
المرشاد إلدارة أعمال شركات
وم ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـمــوعــة في
السعودية.
ول ـفــت ال ــى ان ــه ج ــار حاليا
ال ـت ـفــاوض مــع شــركــة عـقــاريــة
لـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع
الشاليهات بجدة ،لالستفادة
مــن نـجــاحــات الـمـجـمــوعــة في
ال ـم ـم ـل ـك ــة عـ ـب ــر إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا فــي
السوقين المحلي والخليجي،
لما تتمتع بــه شــواطــئ جــدة،
وخصوصا منطقة ابحر ،من
س ــاح ــل س ـي ــاح ــي ع ـل ــى اع ـلــى
مستوى.
وأفاد بأن المجموعة تبحث
ع ــن قـطـعــة ارض ت ـجــاريــة في
كــورن ـيــش ج ــدة ل ـب ـنــاء مطعم
ض ـخــم ف ـئــة  5نـ ـج ــوم ،لـيـكــون
منتزها عائليا شامال للعوائل
واالف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار تـنـفـيــذ
اسـتــراتـيـجـيــة مجلس االدارة
لـ ـ ــأعـ ـ ــوام ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة،
بالتزامن مع البحث عن فرص
لالستثمار الفندقي  5نجوم
بــالـمـنـطـقــة ال ـمــركــزيــة ب ـجــوار
الحرم المكي الشريف ،وايضا

في المدينة المنورة وجدة.
وك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــاد أن
المجموعة تــدرس ،بالتعاون
مع أكبر المكاتب االستشارية
الـمـعـتـمــدة ،اإلدراج فــي ســوق
ال ـ ـمـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي ب ـع ــد اخ ــذ
الموافقات الرسمية عبر إدراج
إح ـ ـ ــدى شـ ــركـ ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
ســواء الكويتية او السعودية
لطرح اسهم لالكتتاب العام،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك تـ ــأس ـ ـيـ ــس ص ـ ـنـ ــدوق
استثماري للعمل في القطاع
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة م ـ ــن الـ ـتـ ـط ــورات
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ال ـم ـت ـس ــارع ــة الـ ـت ــي تـشـهــدهــا
السعودية حاليا.
وعن استثمارات المجموعة
فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،أوضـ ـ ـ ـ ــح انـ ـ ـ ــه تــم
االت ـف ــاق م ــع إحـ ــدى الـشــركــات
العقارية للدخول في مشروع
سكني باإلسكندرية ،ومشروع
ث ـ ـ ـ ــان سـ ــاح ـ ـلـ ــي ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
ال ـض ـب ـعــة ،وس ـي ـتــم إع ـ ــان كل
تـ ـف ــاصـ ـي ــل الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ق ـبــل
أغسطس المقبل.
وشدد على أن أعمال شركة
الـ ـم ــرش ــاد ل ــإن ـت ــاج ال ــزراع ــي

أعلنت مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة
العالمية ( )ITSحصولها على جائزة «أفضل مزود
للحلول التقنية للمصارف اإلسالمية» من منتدى
الخدمات المالية والمصرفية اإلسالمية ،المنعقد
مؤخرا في مدينة طشقند بأوزبكستان.
وتـسـلــم ال ـجــائــزة مـمـثــا ع ــن مـجـمــوعــة «»ITS
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
للشركة مـعــاو يــة أبوالجبين خــال حفل توزيع
الـجــوائــز ،بحضور لفيف مــن كبار الشخصيات
المهمة والمسؤولين لعدد كبير من المصارف
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ف ـ ــي دول
الكومنولث الروسي ( )CISودول أخرى من العالم.
ب ـ ــدوره ،ق ــال أبــوالـجـبـيــن« :ه ــذه ال ـجــائــزة هي
محصلة العمل الـجــاد والـ ــدؤوب ال ــذي يـقــوم به
االستشاريون والمختصون في الشركة لتقديم
ابتكارات وحلول جديدة ومتميزة ،كما أننا نعمل
على تعزيز خططنا االستراتيجية».
وأضـ ـ ــاف أب ــوال ـج ـب ـي ــن« :ن ـس ـعــى إلـ ــى تــرسـيــخ
مكانتنا الريادية مع العمل على االستمرار في
توسيع الـنـطــاق الـجـغــرافــي لعالمتنا التجارية
وش ـب ـك ــة ال ـع ـم ــاء م ــن خـ ــال ت ـط ــوي ــر مـجـمــوعــة

مـنـتـجــات  ETHIXب ــأح ــدث وس ــائ ــل تكنولوجيا
المعلومات واألكثر ابتكارا ،بهدف توفير الدعم
ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـم ــال ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي سـعـيـهــا
المستمر للوصول إلى مستوى تشغيلي متطور
وم ـســاعــدت ـهــا ع ـلــى مــواك ـبــة مـتـطـلـبــات الـعـمــاء
واألسواق ،وذلك إلى جانب المساهمة في خفض
التكلفة وتحقيق أعلى معدالت الربحية ،ويعكس
هــذا الـنـظــام أفـضــل مــا يمكن تطبيقه فــي مجال
الحلول التكنولوجية المصرفية للعمالء ،بحيث
يـحـقــق لـهــم أع ـلــى درجـ ــات ال ــرض ــا ،ومـسـتــويــات
األداء».
وا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة حـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول ETHIX
التكنولوجية توفر عددا من المنتجات والخدمات
متعددة القنوات ،ســواء لألفراد أو الشركات في
مـجــال التمويل اإلســامــي واالسـتـثـمــار ،بما في
ذلك النظام المصرفي األساسي ،ونظام التمويل
التجاري ،وميكنة إج ــراء ات الـفــروع ،والعمليات
المصرفية عن طريق اإلنترنت ،ولوحات التحكم
والـتـقــاريــر ،إضــافــة إلــى عــدد آخــر مــن المنتجات
والخدمات المميزة.

أسعار صرف العمالت العالمية

مشاري المرشاد

والحيواني توقفت مشاريعها
في السودان ،نتيجة األحداث
السياسية التي تمر بها البالد
حاليا ،مضيفا« :ا نـنــا نترقب
هـ ـ ـ ــدوء األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ل ـم ـب ــاش ــرة
أع ـم ــال ـن ــا مـ ــرة ث ــان ـي ــة ل ــزراع ــة
البرسيم الحجازي والتصدير
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
الخليجي».

«التركية» تضيف ستراسبورغ
إلى وجهاتها في فرنسا
بلدان أكثر
أطلقت الخطوط الجوية التركية ،التي تسافر إلى
ٍ
من أي شركة طيران أخرى في العالم ،من جديد ،رحالت مباشرة
إلــى مدينة ستراسبوغ ،اب ـتـ ً
ّ
وستسير
ـداء مــن  31مايو ،2019
 4رحــات أسبوعية بين مطار إسطنبول ومطار ستراسبوغ
انتزهايم.
مــديـنــة سـتــراسـبــورغ هــي ســابــع وج ـهــات الـخـطــوط الجوية
التركية فــي فــرنـســا ،كما انـهــا ثــالــث وجـهــة تـضــاف إلــى شبكة
رح ــات الناقل الوطني هــذا الـعــام ،بعد الـشــارقــة فــي اإلم ــارات
العربية المتحدة ،ومراكش في المغرب ،وحضر مراسم اإلطالق
المقامة فــي ستراسبورغ عمر ف ــاروق سونميز ،نائب رئيس
مبيعات الخطوط الجوية التركية في جنوب أوروبا.

ابوالجبين يتسلم الجائزة

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

لقطة جماعية

ثقافات

16

سيرة

17

مزاج

شاركت الفنانة مي عمر في
أكدت الناقدة األدبية د .مروة
مسلسل "ولد الغالبة" الذي
مختار ،أن إعادة الثقة بالناقد
عرض في رمضان حيث
كفيل بالنهوض بالحركة
النقدية بأسرها ،وإبطال اتهامها تعاونت في العمل مع الفنان
المتكرربعدم مواكبتها لإلبداع .احمد السقا.
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مسك وعنبر

خرج اآلالف من محبي الراحل
أحمد زكي في جنازة شعبية
لوداع النمر األسود.

21

خاض العديد من نجوم التمثيل
تجربة جديدة من خالل تقديم
برامج المسابقات وتصدروا
المشهد هذا العام.

هاثاواي وترافولتا وبيبر وكروز تمردوا
على «هوليوود» وتزوجوا من «الفانز»
يـحـتـفــظ الـمـجـتـمــع ال ـهــول ـيــوودي ب ــاألس ــرار ال ـتــي لم
تكشف بعد ،و قــد يرشح القليل منها ،خصوصا فيما
يـتـعـلــق بــالـمـشــاهـيــر م ــن ال ـن ـجــوم وال ـن ـج ـمــات ف ــي هــذا
المجتمع المخملي الفاحش الثراء.
ومن هذه األسرار المكشوفة ان هناك مشاهير تزوجوا
من معجبين أو معجبات (الفانز) وكونوا عائلة وأوالدا.
وتعتبر آن هاثاواي وآدم شولمان مثاال على ما سبق،
حيث كانت هاثاواي تعيش في فترة صعبة عام ،2008
وألقي القبض على صديقها في قضية غسل األ مــوال،
ً
ً
وكانت تمضي أوقاتا طويلة جدا وهي تبكي بمفردها،
و هــذا هــو السبب ا لــذي دفعها إ لــى إ قـفــال أ ب ــواب قلبها
للحب ،وبعد فترة قدمها أصدقاؤها إلى آدم شولمان،
مصمم المجوهرات والمتابع ألعمالها ،وبعد  4سنوات
تزوجا.
ولدى جون ترافولتا وكيلي بريستون حكاية جميلة،
حـيــث كــانــت كيلي مــن أشــد الـمـعـجـبــات بـجــون ،مـنــذ أن
ً
كــانــت ف ــي س ــن الـ ـ ــ ،16وك ــان ــت تـحـبــه ك ـث ـيــرا ،ل ــدرج ــة أن
حائطها كان يحمل ملصقاته عندما قام ببطولة فيلم
" ،"Greaseولديها الرغبة في الزواج منه ،ثم التقيا بعد
 10سنوات ،ولكن لألسف كيلي كانت متزوجة في ذلك
الوقت ،إال أنه صــادف أن اجتمعا مرة أ خــرى في 1990
حين كان كل منهما غير مرتبط ،فبدآ يتواعدان مدة 6
أ شـهــر و تــزو جــا عــام  ،1991و هـمــا يعيشان فــي سـعــادة
حتى اآلن.

وعانت ريز ويزرسبون قبل ان تلتقي جيم توث ،وبعد
عالقة أليمة لم تكن مستعدة للحب حتى التقت بوكيل
المواهب جيم تــوث ،ا لــذي كان يقدر موهبتها الكبيرة
في التمثيل ،وفي عام  2010تواعدا ،ثم تزوجا بعدها
بسنة ،وقالت ر يــز :إنها فخورة بتوث ،وهو دعم كبير
لها في كل مراحل حياتها ،ولديهما ابن وحيد ولد في
عام .2012
ً
وغرد جاستن بيبر وهايلي بالدوين كثيرا في الحب،
لـكــن بـيـبــر قـبــل ان ي ـت ــزوج م ــن هــايـلــي ك ــان عـلــى عــاقــة
بالفنانة سيلينا غــو مـيــز ،و كــا نــت وقتئذ بــا لــدو يــن من
المعجبات بالثنائي ،ولم تعرف أنها بعد فترة ستلتقي
بجاستن وتواعده فترة قبل أن يتخذا قرار الزواج.
واب ـت ـســم ال ـحــظ لـلـنـجــم ت ــوم كـ ــروز وكــاي ـتــي هــولـمــز،
السـ ـيـ ـم ــا ان ـ ــه مـ ـن ــذ الـ ـم ــراهـ ـق ــة ،ك ــان ــت ك ــايـ ـت ــي هــول ـمــز
م ــن ال ـم ـع ـج ـبــات ب ـت ــوم كـ ـ ــروز ،وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع مـجـلــة
" ،"Seventeenأفصحت هولمز عــن إعجابها بزوجها
ً
قبل ان تتعرف عليه ،وكانت دوما ترغب في الزواج منه،
فالتقيا بعدها وبدآ المواعدة عام  ،2005ثم تزوجا في
ً
 2006وبقيا معا مدة  6سنوات ،حتى  2012عندما قدمت
هولمز طلب الطالق.

ان هاثاواي

«سيكريت اليف أوف بيتس  »2يتصدر شباك
التذاكر في أميركا الشمالية
ت ـصــدر فـيـلــم ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة "ذي
سيكريت اليف أوف بيتس  "2شباك التذاكر
في أميركا الشمالية ،على ما ذكرت شركة
"اكزبيتر ريليشنز".
وح ـ ـ ـقـ ـ ــق ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ،وهـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــن ان ـ ـتـ ــاج
استوديوهات "يونيفرسال" 47.1 ،مليون
دوالر ،مــع بــدء عــرضــه ،أي أقــل مــن نصف
ما حققه الجزء األول من إيرادات قبل ثالث
سنوات.
وتفوق "بيتس  "2على "اكس-من :دارك
فينيكس" الجديد أيضا من انتاج "فوكس"،
ليتصدر شباك التذاكر في األيــام الثالثة
لعطلة نهاية األسبوع.
وأعـ ــار كيفن ه ــارت وتـيـفــانــي هــاديــش
وبــاتــون اوزوالـ ــت أصــواتـهــم لشخصيات
الفيلم ،الــذي يتمحور على كيفية تصرف
الحيوانات المنزلية عندما يغادر أصحابها
المنزل.

بوستر الفيلم
أما "دارك فينيكس" فقد حقق  33مليون
دوالر ،مخيبا التوقعات ،وفق ما ذكرت
مجلة "فــرايـيـتــي" ،وهــو أس ــوأ أداء ألحد
أفــام سلسلة "اكــس-مــن" منذ عرض أول
جزء منها قبل  20عاما.
وكلف الفيلم  200مليون دوالر .وهو

مــن بطولة جيمس مــاكــافــوي ،وصوفي
ترنر ،وجنيفر لورنس ،ومايكل فاسبندر،
وجيسيكا تشاستاين.
وحــل فــي المرتبة الثالثة فيلم "عــاء
الــديــن" من انتاج "ديــزنــي" حاصدا 24.5
م ـل ـي ــون دوالر ،وه ـ ــو م ــن إخـ ـ ـ ــراج غ ــاي

آلي ستروكر أول ممثلة على كرسي
متحرك تفوز بجائزة «توني»

ريـتـشــي ،وبـطــولــة وي ــل سميث فــي دور
الجني.
وت ــراج ــع "غـ ــودزيـ ــا :كـيـنــغ أوف ذي
منسترز" من المرتبة األولى إلى الرابعة،
محققا إيرادات قدرها  15.5مليون دوالر.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب
"روكيتمان" ،وهو من إنتاج "باراماونت"
ح ــول حـيــاة المغني الـبــريـطــانــي إلـتــون
جون .وحصد الفيلم  14مليون دوالر.
وف ـي ـم ــا ي ــأت ــي األف ـ ـ ــام ال ـم ـت ـب ـق ـيــة في
تصنيف أفضل  10أعمال:
" - 6ما" ( 7.8ماليين)
 - 7جــون ويــك :تشابتر  3بارابيلوم"
( 7.4ماليين)
" - 8أفنجرز :أندغايم" ( 4.8ماليين)
" - 9بوكيمون :ديتيكتيف بيكاتشو"
( 2.9مليون)
 " - 10بوكسمارت" ( 1.6مليون)

آلي ستروكر

ك
دراي 

غوينيث بالترو

مليار مشاهدة لكليب
بالترو تبتعد عن زوجها
ً
« »God’s Planلدرايك  3أيام أسبوعيا
مــازال فيديو كليب " "God’s Planللنجم درا يـ 
ك
يحصد المزيد من النجاحات ،بعد طرحه في فبراير
ا لـمــا ضــي ،حـيــث تخطت نسبة مـشــا هــد تــه أ كـثــر من
مليار عبر القناة الرسمية لدرايك على "يوتيوب".
وأص ـبــح دراي ــك الـفـنــان األك ـثــر شـهــرة فــي تــاريــخ
"جــوائــز بـيـلـبــورد الـمــوسـيـقـيــة" ،لحصوله عـلــى 12
جائزة خالل الحفل الذي أقيم في  2مايو الماضي،
ليصبح مجموع جوائز "بيلبورد" التي حصل عليها
 27جائزة ،وفقا لمجلة "بيلبورد" األميركية.

صدمت الممثلة العالميةغوينيث بالترو الجمهور،
زوجها

بعد أن كشفت عن تفاصيل وطبيعة حياتها مع
بــراد فالتشوك ،حيث قالت انهما يبتعدان عن بعضهما
عدة أيام في األسبوع.
وأضافت بالترو أنها اتفقت مع براد على أن يبقيا في
المنازل المستقلة الخاصة بكل واحد منهما ،وأن ينفصال
عن بعضهما  3أيام في األسبوع.
وق ــال ــت" :يـخـبــرنــي جـمـيــع أصــدقــائــي الـمـتــزوجـيــن أن
الطريقة التي أعيش بها اآلن مثالية".

آر كيلي

آر كيلي يواجه  11تهمة
اعتداء بالتحرش
يــواجــه النجمآر كيلي  11تهمة جــديــدة بــاالعـتــداء
بالتحرش ،بعد أن وسع ّ
المدعون الئحة االتهام ضده.
آر كيلي البالغ  52عاما ،والذي تالحقه االتهامات منذ
عقود ،أكد براءته من التهم أمام محكمة في شيكاغو.
وتتمحور االتهامات الجديدة له حول ضحية يتراوح
عمرها بين  13و 16عاما ،ووقعت األحــداث بين مايو
 2009ويناير .2010
وفي حال ثبتت االتهامات فسيواجه المغني عقوبة
السجن لمدة تصل إلى  30عاما.

خــر جــت مسرحية هـيــد سـتــون ،التي
تستند إلى إحدى األساطير اإلغريقية،
بنصيب األسد من حفل توزيع جوائز
تــو نــي ،و حـصــدت  8جــوا ئــز مــن بينها
أفضل مسرحية موسيقية.
وف ـ ــازت ال ـم ـســرح ـيــة ،ال ـت ــي كـتـبـتـهــا
أنايس ميتشل ،بجائزة توني أفضل
مـخــرج لـمـســرحـيــة مــوسـيـقـيــة وأفـضــل
مــوس ـي ـقــى ت ـصــويــريــة وأفـ ـض ــل مـمـثــل
م ـســاعــد لـلـمـمـثــل أن ــدري ــه دي شـيـلــدز
وأف ـ ـضـ ــل تـ ــوزيـ ــع م ــوس ـي ـق ــي وصـ ــوت
وأفـ ـض ــل ت ـص ـم ـيــم م ـش ــاه ــد م ـســرح ـيــة
موسيقية وتصميم إضاء ة.
وق ــال ــت راش ـي ــل تـشــافـكـيــن ،مـخــرجــة
المسرحية ،إنها المرأة الوحيدة التي
تخرج حاليا مسرحية موسيقية في
بـ ـ ــرودواي ،ودع ــت عــالــم ال ـم ـســرح إلــى
تقديم المزيد ،مضيفة في كلمتها أمام
الحضور "هذا فقر في الخيال".
وظفرت آلي ستروكر بجائزة أفضل
ممثلة مساعدة في مسرحية موسيقية
عن دورها في مسرحية "أوكالهوما!"
لتصبح بذلك أول ممثلة على كرسي
متحرك تفوز بالجائزة.
و ف ـ ـ ـ ــازت مـ ـس ــر حـ ـي ــة "ذا فـ ـي ــر يـ ـم ــان"
لـلـكــاتــب الـبــريـطــانــي جـيــز ب ــات ــروورث
بجائزة أفضل مسرحية وأفضل مخرج
ل ـس ــام م ـي ـن ــدي ــز ،وت ـس ـل ــط ال ـم ـســرح ـيــة
الضوء على حياة أ ســرة أثناء أ حــداث

ال ـع ـنــف ف ــي أي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة خــال
ثمانينيات القرن العشرين.
وف ـ ـ ــاز ال ـم ـم ـث ــل بـ ــرايـ ــن ك ــران ـس ـت ــون
بـ ـث ــا ن ــي جـ ــا ئـ ــزة تـ ــو نـ ــي لـ ــه عـ ــن دوره
ف ــي م ـســرح ـيــة "ن ـ ـتـ ــوورك" ال ـت ــي تـعـيــد
تقديم قصة فيلم بنفس ا لـعـنــوان من
إ نـتــاج عــام  .1976وأ ه ــدى كرانستون
الـ ـج ــائ ــزة ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ال ـص ــادق ـي ــن،
و ق ــال" :إن اإل ع ــام لـيــس ع ــدو الشعب
ان ـمــا الــدي ـمــاغــوج ـيــة ه ــي الـ ـع ــدو" ،في
إشارة مستترة إلى انتقادات الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـم ـت ـكــررة
للصحافة.
واخ ـت ـي ــرت الـمـمـثـلــة إل ـيــن م ــاي (87
ع ــام ــا) لـلـقــب أف ـضــل مـمـثـلــة مـســرحـيــة
لتجسيدها دور ا م ــرأة تـعــا نــي مــرض
الــزهــاي ـمــر ف ــي م ـســرح ـيــة "ذا ويـفــرلــي
جاليري".
وذه ـ ـبـ ــت جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل م ـم ـث ــل فــي
مسرحية موسيقية للممثل سانتينو
فـ ــو ن ـ ـتـ ــا نـ ــا عـ ـ ــن دوره فـ ـ ــي م ـس ــر ح ـي ــة
" تــو تـســي" ،ا لــذي يستند إ لــى فيلم من
إنتاج عام  ،1982كما فازت ستيفاني
جـيــه بـلــوك بـجــا ئــزة أ فـضــل ممثلة في
مسرحية موسيقية عن تجسيدها دور
المغنية الشهيرة شير فــي مسرحية
"ذي شير شو".

ثقافات
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مروة مختار :إعادة الثقة بالناقد كفيلة بالنهوض بالحركة النقدية
لتخليص الواقع الثقافي من تزييف الوعي
أكدت الناقدة األدبية د .مروة مختار ،أن إعادة الثقة بالناقد كفيلة بالنهوض بالحركة النقدية
بأسرها ،وإبطال اتهامها المتكرر بعدم مواكبتها لإلبداع.
وأضافت في حوارها مع «الجريدة»« ،كي نتحدث عن هدف وعلم ورسالة يقوم بها الناقد تجاه
مجتمعه ،علينا تخليص الواقع الثقافي مما كرسه بعض النقاد من تزييف الوعي في الفترات
السابقة».
ّ
وترى مختار ،التي درست في ثالث جامعات مختلفة «عين شمس ،والجامعة األميركية
والفرنسية ،وحاليا بجامعة القاهرة» ،أن التطورات التكنولوجية الحاصلة ،لها تأثيرها
الطاغي على الحركة النقدية ،وكشفت مدى قدرة الناقد على مواكبته لما يحدث حوله في
العالم ...وفيما يلي نص الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

رؤية الناقد
املعاصر تشمل كل
الفنون في العالم

* تنمية العقل النقدي ثقافة
نفتقدها ...فما العمل؟
 قبل أن نقوم بالتنمية البدأن ن ـغــرس ال ــوع ــي ،ألن ــه ب ــذرة
ُ
تلقى في تربة مهيأة للزراعة،
وعملية التهيئة نفسها ال تأتي
فجأة ،بل تدريجيا ،خاصة ان
أهملت ا لـتــر بــة بفعل جماعي
فـ ـ ـت ـ ــرات ط ــويـ ـل ــة ومـ ـ ـح ـ ــاوالت
إصالحها كانت فردية ،المهم
أال نيأس وننتظر نتيجة آنية
لـفـعـلـنــا ب ــل ت ــدري ـج ـي ــا ،بــدايــة
م ــن ال ـح ــوار داخـ ــل األسـ ــرة ثم
المناهج الدراسية التي تتيح
لـ ـلـ ـط ــاب الـ ـبـ ـح ــث واالط ـ ـ ـ ــاع
وتـ ـك ــوي ــن الـ ـ ـ ــرأي ال ت ـقــدي ـســه
بـنــاء على قــدمــه أو مكانة من
قـ ــالـ ــه دون نـ ـظ ــر ل ـل ـس ـي ــاق ــات
التاريخية والثقافية التي قيل
فيه ،وانتهاء بمرحلة جامعية
ن ـح ـصــد ف ـي ـهــا م ــا غـ ــرس عبر
سنوات نطوره ونضيف إليه،
ليكون مستعدا لخوض حياته
العملية بشكل واع متطور ال
نمطي ثــابــت ،وأعــي تماما أن
ه ــذا يـحـتــاج إل ــى ع ـقــود حتى
نـصــل إل ـيــه ،وأظ ــن أن تخلينا
ع ــن الـيـقـيــن ف ــي ك ــل م ــا نكتب
هــو الـبــدايــة ،وإع ــادة ق ــراءة ما

تــم التسليم بــأفـكــاره ،وكأننا
نقول بهذا كل شيء قابل للنقد
وللحوار ألنه في النهاية عمل
بشري.

النقد والعولمة
* مـ ـ ــا تـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
التكنولوجية وعصر العولمة
ع ـلــى ال ـن ــاق ــد ،وه ــل لــدي ـنــا ما
يسمى بالناقد المعولم؟
 أظنها كشفت من يعتبرونالـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج خـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادق ،وم ـ ــن
ينفتحون على العالم ،وكشفت
ايضا الناقد صاحب العصا
لمن عصى ،والناقد المنفتح
في وعــي متجدد على القديم
والجديد ،وكشفت رؤية الناقد
للعالم ،وأظهرت مدى مواكبته
لـمــا ي ـحــدث حــولــه فــي الـعــالــم
ليس بدافع النقل الحرفي فهذا
يحتاج إلى وقفة ،ولكن بدافع
االنفتاح على أشكال متباينة
في التفكير والكتابة والقدرة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاورة الـ ـنـ ـص ــوص
بــأشـكــالـهــا الـمـتـجــددة ،وعــدم
رفـ ـ ــض الـ ـج ــدي ــد ل ـم ـج ــرد أن ــه
ال ي ـش ـبــه ال ـ ـصـ ــورة الــذه ـن ـيــة
القديمة لدى الناقد.
فاإلبداع دوما يسبق النقد
وآليات دراسته تحتاج إلى
وعـ ــي وث ـق ــاف ــة م ـت ـج ــددة ال
متكلسة عند عصر محدد،
هنا يصبح ا لـنــا قــد حقيقة
ال اسما أو درجة أكاديمية،
هنا يمارس دوره الحقيقي
بعيدا عن األلقاب (المعولم
أو الـحــداثــي أو األكــاديـمــي)
أو غيرهم ،ألنــه يتعامل مع
اإلبداع على اختالف عصوره
دون تعصب ولكن بانفتاح
ومتنام.
دائم
ٍ
* هل ألقى النص المفتوح
ً
عبئا على الناقد وجعله غير
محدد بمدرسة نقدية معينة؟

غالف عبقرية عمر للعقاد

 المنهج هو مجموعة مناآللـ ـي ــات أو االسـتــراتـيـجـيــات
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــة مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ب ـشــر
لتحليل النص اإلبداعي ،وهو
من وجهة نظري ما يستدعي
المنهج المناسب لتحليله أو
مجموعة اآللـيــات المتناغمة

مروة مختار خالل إحدى الندوات
معه التي تتكشف شيئا فشيئا
مع معايشته.

الناقد والجمهور
* كيف ترين العالقة بين الناقد
والجمهور؟
 ن ـحــن م ــن نـصـنــع ال ـحــواجــزبين النقد والجمهور في المقام
األول ،تـ ــارة بــالـلـغــة ال ـت ــي تـبــدو
بعيدة عن المتلقي العام ،وتارة
بالبحث عن أنماط محددة مقولبة
لإلبداع كما وصفت داخل الكتب
النظرية فنرفض غيرها ،وتــارة
بـتـمـجـيــد م ــا ال يـسـتـحــق ،وت ــارة
بظهور ما عرف بالنقد "الشللي"
داخ ــل دوائ ــر بعينها ،فتقلصت
ش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا مـ ـس ــاح ــة ال ـن ـقــد
اإلبداعي ،وأما الكتابة اإلبداعية
ففيها تنام مستمر وبمستويات
إبــداع ـيــة مـتـبــايـنــة ،ول ـكــن دعـنــي
أصدقك القول إن من يكتب نقدا
إب ــداع ـي ــا يـحـتـفــى ب ــه وي ـق ــدر من
القراء ،واإلبداع مقدم على النقد،
وعـلـيــه ي ـقــوم ال ـن ـقــد ،وت ـط ــور كل
مـنـهـمــا يـعـتـمــد ع ـلــى اآلخ ـ ــر ،وال
م ـفــاض ـلــة ب ـيــن ال ـن ــاق ــد وال ـم ـبــدع
هنا ،ألننا لسنا في سباق ،نحن
بـصــدد ح ــوار ال نهائي بينهما،
فكل منهما عمل بشري يختلف
ويـ ـتـ ـط ــور وت ـن ـت ــاب ــه ح ـ ـ ــاالت مــد
وجزر على مستوى كل فن وعلى
مستوى العالقة بينهما.
* ما الــذي يحتاج إليه الناقد
ً
كي يعود رائدا ويتصدر المشهد
الثقافي؟
 -فكرة صــدارة المشهد تعني

االلتفاف حول فرد ،وأظن أن هذا
الـفـكــر لــم يـعــد صــالـحــا لعصرنا
بكل ما فيه من تقدم وتكنولوجيا
ووسائل تواصل ،فكل منا يطرح
رأيه واآلخر ليس ملزما بقبوله،
والدليل على ذلك ما يقدمه القراء
على مواقع القراءة من آراء وتتبع
الكتاب لها ،وهنا البد من الحديث
عــن كيفية إ ع ــادة الثقة بالناقد،
ونقبل من جديد على قراءة النقد،
وأع ــود الــى لغة الكتابة النقدية
التي توجه إلــى الـقــارئ الـعــام أو
الـقــارئ المتخصص ،وتخليص
الواقع الثقافي مما كرسه بعض
الـ ـنـ ـق ــاد الـ ــذيـ ــن ت ـخ ـص ـص ــوا فــي
تزييف الوعي في كثير من حفالت
ال ـت ــوق ـي ــع ،ان ـط ــاق ــا م ــن ص ــداق ــة
المبدع أو اتفاقا مــع دور النشر
ً
أو تمهيدا إلرضــاء لجنة تحكيم
هنا أو هناك ،هنا نحن نتحدث
عــن ه ــدف ووع ــي وع ـلــم ورســالــة
يقوم بها الناقد تجاه مجتمعه،
كل هذا أساسه اإلخالص.

معركة العقاد
* خ ـض ــت م ـع ــرك ــة ن ـق ــدي ــة مــع
العقاد فماذا عنها؟
 ال أ حـ ـ ـ ـ ــب ك ـ ـل ـ ـمـ ــة م ـ ـعـ ــر كـ ــة،فالباحثون ،وأنا منهم ،في حالة
ح ــوار دائ ــم مــع الـقــديــم والـجــديــد
إبداعا وكتابة ،كل ما فعلته أنني
قررت أال أطوف حوله وأقدسه ،بل
حاورت أفكاره وتتبعت طرقه في
الحجاج والكتابة عن شخصية
إسالمية وهــي عمر بن الخطاب
وشخصية عامة وهي شكسبير،
لكن أغلبنا مؤهل للطواف بفعل

إرث مـجـتـمـعــي وث ـق ــاف ــي ق ــدي ــم،
لكني حــاولــت أن أح ــاوره وأحلل
استراتيجيات كتابته ،وكشفت
بعضها و بـعــض استراتيجيات
حـ ـج ــاج ــه ،ح ــال ــة ح ـ ـ ــوار ام ـت ــدت
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا ع ـ ـ ــن سـ ـط ــوة
الجماهير والطواف حول االسم،
وبمعنى أدق تحليل يبتعد عن
التأثر بقصة كفاحه أو اعتقاله.

مركز الدراسات
* م ــا الـ ـ ــذي أض ــاف ــه تــأسـيــس
مــركــز ال ــدراس ــات الـثـقــافـيــة الــذي
تتولين إدارتــه للمشهد الثقافي
المصري؟
 ح ـ ـقـ ــق الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ث ـ ـقـ ــة ب ـي ــنجمهوره ،وقدم للمشهد الثقافي
ندوات وحوارات ومؤتمرا علميا
اب ـت ـع ــد ف ـي ــه عـ ــن فـ ـك ــرة ال ـث ـقــافــة
الـ ـك ــرنـ ـف ــالـ ـي ــة ،وكـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ــادا فــي
رسالته ،وركز على وصول الثقافة
الجادة لشرائح متباينة بعيدا عن
فكرة النخبة والعامة أو نخبوية
الثقافة ،ولديه الكثير من االحالم
والطموحات نسعى إلى تحقيقها
تدريجيا.
* مـ ــاذا ع ــن أحـ ــدث مـشــاريـعــك
النقدية واإلبداعية؟
لـ ــدي عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األوراق
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـف ـت ــوح ــة ،أرجـ ـ ــو أن
أن ـت ـهــي م ـن ـهــا ،وب ـع ــض األع ـم ــال
تحت الطبع ،وآمل أن ترى النور
قريبا.

محطات
حصلت م ــروة مـخـتــار عـلــى لـيـســانــس آداب
قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب جامعة
عين شمس عام  ،1998وعلى درجة الماجستير
بدراسة نقدية عن عبقرية عمر للعقاد ،وحصلت
عـلــى الــدك ـتــوراه بــدراســة عــن «فــاعـلـيــة المعنى
ال ـن ـح ــوي الـ ــداللـ ــي وأث ـ ـ ــره ف ــي ت ـح ـل ـيــل ال ـنــص
الشعري» ،وهي دراسة نصية في المفضليات.
وهي عضو مؤسس بمركز الدراسات البينية
بمصر  ،2015وعضو لجنة الــدراســات األدبية
وال ـل ـغــويــة بــالـمـجـلــس األع ـلــى لـلـثـقــافــة بمصر
ل ــدورتـ ـي ــن م ـت ـتــال ـي ـت ـيــن مـ ــن ع ـ ــام  2014حـتــى

سبتمبر ،2017وعضو مؤسس لمركز الدراسات
الثقافية  ،2016وعضو اتحاد كتاب مصر.
ولها العديد من الكتب واألبحاث منها كتاب:
«عبقرية عمر للعقاد دراس ــة نـصـيــة» ،وكتاب
«تـنــاغــم الـنـصــي فــي الـمـفـضـلـيــات» .وم ــن أبــرز
أبحاثها :الخطاب النسوي ومراوغة األقنعة...
المقصدية وآفاق التأويل» ،و«الهوية الثقافية
وأرك ـيــولــوج ـيــا ال ـم ـعــرفــة» ،و«الـ ـم ــرأة وجــدلـيــة
الهوية الثقافية» ،و«إيفالد فاغنر وقراءة الشعر
القديم» ،و«تحليل الخطاب :التلقي الممارسة
التنظير».

«ال سكاال» اإليطالية تعزف مقطوعات عالمية في السعودية
ً
ً
تحيي حفال موسيقيا بمركز فهد الثقافي الجمعة المقبل

إصدارات

طبعة جديدة لرواية «البشموري»
للكاتبة سلوى بكر
ي ـت ــرق ــب قـ ـ ــراء األدب
في مصر صدور طبعة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن روايـ ـ ـ ـ ــة
«ال ـ ـب ـ ـش ـ ـمـ ــوري» ،ال ـت ــي
ت ـعــد واح ـ ــدة م ــن أب ــرز
ّ
الــروايــات التي ألفتها
ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة ال ـم ـص ــري ــة
المعروفة سلوى بكر،
وسـ ـتـ ـص ــدر الـ ــروايـ ــة
في طبعتها الجديدة
خـ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام عـ ــن دار
ّ
«دون».
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
الرواية ،التي صدرت
طـ ـبـ ـعـ ـتـ ـه ــا األولـ ـ ـ ـ ــى
عــام  ،1998فــي عهد
الـخـلـيـفــة ال ـمــأمــون ،غالف الطبعة الجديدة
ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ع ـلــى
ث ــورة الـبـشــامــرة ،ثم
اسـتـخــدم الخليفة المعتصم األس ــرى األق ـبــاط الــذيــن ُجـ ِـلـبــوا إلى
بغداد ،مركز الخالفة ،للقضاء على «ثورة الزلط» (وفي مصدر آخر:
ً
«الظط») في جنوب بغداد ،نظرا لمعرفتهم (أي األسرى األقباط أو
البشامرة) بخصائص الماء والتراب وجغرافية األرض الموحلة.
تقع الرواية في جزأين ،وتناقش قضايا وفترات مسكوت عنها
مــن تــاريــخ الـشــرق األوس ــط إبــان العصور الــوسـطــى ،كما تناقش
ّ
واالقتصادية،
القضايا السياسية ،والدينية ،والفلسفية ،والروحية،
والحياتية لشعوب هذه المنطقة تحت الحكم العباسي ،وتتطرق
لها بحيادية وتعرض اإليجابيات والسلبيات بشجاعة.
يذكر أن سلوى بكر ُولدت في القاهرة عام  ،1949وهي روائية
وناقدة مصرية ،يدور الكثير من أعمالها األدبية في أجواء تاريخية،
وقــد نالت جائزة «دويتشه فيله» األلمانية لــآداب عن قصصها
القصيرة عام .1993

«بياصة الشوام» ...تنشد المثل
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت
للكاتب الــروائــي
أحمد الفخراني،
رواي ـ ـ ـ ـ ــة ج ــدي ــدة
بعنوان «بياصة
الـشــوام» عن دار
الـ ـعـ ـي ــن ل ـل ـن ـشــر
بالقاهرة.
تــدور أحــداث
ال ـ ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
أمـ ــاكـ ــن تـحـمــل
ع ـب ــق ال ـت ــاري ــخ
فـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة،
ح ـ ـيـ ــث ت ــوج ــد
غالف «بياصة الشوام»
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـش ــوام ،وهــو
أحد االماكن المميزة بجوار حي العطارين.
يبحث الكاتب في بياصة الشوام عن نفسه الضائعة ،ناشدا
القيم العليا «الخير والحق والجمال».
وفي تقديمه للرواية ًقال الناشر :يمد أحمد الفخراني نظره
إلــى أقــرب ما يمكن ،عميقا إلــى جوهر معيار الجمال ،وهــو ال
يكتفي إخـ ً
ـاصــا لمهمته في خلق الجمال على غير مثال ،بل
برصد المعيش وتحليله.
وك ــان قــد صــدر للكاتب مــن قبل رواي ــة «م ــان ــدورال» و«عائلة
جادو» و«سيرة سيد الباشا» و«مملكة من عصير التفاح».
ً
من أجواء الرواية :إن الطريق إلى «جامع العطارين» مكتظا
بـيـتــامــى ال ـلــه ،ضـمـمــت رع ـبــي ال ـهــائــل مــن ال ـخ ــذالن فــي قبضة
ً
يد تعتصر الــاشــيء ،وخطوت خائفا إلــى الــرجــاء ،كانت يدي
المضمومة تــرتـعــش ،المطر منحبس كـبــول فــي مـثــانــة ،القمر
محجوب بألمه عــن نــور الخلق ،تجاهلت ألـمــه بخبث كورقة
أخيرة إذا لم تقض حاجتي .لم تحجب براءتي رغم الذنب الذي
ً
يثقل ظهري ،وكرامتها أني أعرف أحوال القمر ولو كان محاقا.
توقفت مرة أو مرتين ألركــل حجرا وهميا ،رغم أنه ال شيء
سوى ضيق الزحام ،وال مسافة لركل حجر ،نظرت إلى الالفتة
الـمـضـيـئــة ال ـت ــي تـحـمــل اس ــم ال ـل ــه ،وال ـت ــي ك ــان ــت تـغـمــر قلبي
بالسعادة.

«سيقان تعرف وحدها مواعيد
الخروج» ...رواية جديدة

سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج

أوركسترا السكاال اإليطالية

ستقدم أوركسترا "ال
سكاال" اإليطالية 8
مقطوعات كالسيكية من
روائع األوبرا خالل حفلها
في السعودية.

ت ـن ـظــم وزارة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـس ـع ــودي ــة
حفال موسيقيا ألوركسترا "ال سكاال"
اإليطالية ،في مركز الملك فهد الثقافي
بالرياض مساء الجمعة المقبل ،بعنوان
"رحلة أوبرالية".
وخ ــال الحفل ،ستقدم األوركـسـتــرا
بـقـيــادة الـمــايـسـتــرو بـيـتــرو ميانيتي،
 8م ـق ـط ــوع ــات كــاس ـي ـك ـيــة م ــن روائ ـ ــع
األوب ـ ـ ـ ـ ــرا اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ألش ـ ـهـ ــر م ــؤل ـف ــي
األوبــرا جواكينو روسيني وجوزيبي
فـيــردي وبييترو ماسكاني ،وتتناول
هــذه المقطوعات رحـلــة تـطــور األوب ــرا
اإليطالية العريقة خالل القرن التاسع

عشر ،الــذي يعد العصر الذهبي لهذا
النوع من الفن الموسيقي.
وفتحت وزارة الثقافة فرصة حضور
األم ـس ـيــة لـلـجـمـهــور م ــن ك ــل ال ـشــرائــح
مجانا ،من خالل التسجيل عبر الموقع
اإللكتروني ،في سياق "حرص الوزارة
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر خ ـ ـيـ ــارات ث ـقــاف ـيــة راق ـي ــة
للجمهور ،وخلق فضاء فني يجد فيه
متذوقو الموسيقى نوافذ اتصال مع
أ ن ـمــاط موسيقية مختلفة ومتنوعة،
إضافة إلى ما يتيحه وجود أوركسترا
عالمية في المملكة من فــرص لتعزيز
الحوار الثقافي مع العالم".

وتعد أوركسترا "ال سكاال" من أشهر
دور األوبــرا في العالم ،وتملك تاريخا
عــري ـقــا يـمـتــد لـنـحــو  250ع ــام ــا ،وهــي
حاليا المؤسسة الوحيدة التي تقدم
التدريب في كل تخصصات األوركسترا،
السمفونيات واألوبــرا والباليه ،تحت
إشراف موسيقيين مشهورين .ويوفر
منهجها الــذي يمتد على مــدار عامين
ً
تدريبات فردية ودروس ــا جماعية في
موسيقى الحجرة وأقسام األوركسترا
وتمارين األوركسترا الكاملة.
وقـ ــدمـ ــت "ال س ـ ـكـ ــاال" عـ ــروضـ ــا فــي
م ـســارح شـهـيــرة ومـهــرجــانــات دولـيــة،

ح ـي ــث ع ــزف ــت فـ ــي تـ ـي ــات ــرو ال س ـك ــاال،
ومسرح البولشوي في موسكو ،وسانت
ب ـي ـتــرس ـبــرغ ف ـي ـل ـهــارمــون ـيــا ،وم ـس ــرح
هاريس شيكاغو ،وستراثمور واشنطن.
ويجمع فن األوبرا العالمي بين أكثر
من لون من ألوان فنون األداء المختلفة،
وتـتـمـيــز األوب ـ ــرا اإليـطــالـيــة بتأثيرها
التاريخي على أل ــوان هــذا الـفــن ،حيث
ب ــرزت فــي الـقــرن الـتــاســع عشر بقيادة
ع ــدد مــن المؤلفين اإليـطــالـيـيــن الــذيــن
قاموا بكتابة أهــم المؤلفات التي يتم
إحـيــاؤهــا فــي الـعــديــد مــن دور األوب ــرا
الشهيرة حول العالم.

أصدرت دار العين للنشر ٬أخيرا رواية جديدة للكاتب الروائي
أح ـمــد عـبــدالـلـطـيــف ب ـع ـنــوان «س ـي ـقــان ت ـعــرف وح ــده ــا مــواعـيــد
الخروج».
ويثير العنوان التساؤل كيف للسيقان وحدها أن تعرف الوقت
ومواعيد الخروج؟ غير أن التساؤل يتبدد باستحضار مقولة د.
جابر عصفور« :إن أحمد عبداللطيف يعد رائدا في إعادة تقديم
الواقعية السحرية الالتينية ،لكن مــن منظور خــاص ،بصبغة
مصرية ،فكانت أعماله بمنزلة واقعية سحرية مصرية».
درس عبداللطيف اللغة واألدب اإلسباني ،وترجم العديد من
األعمال من اللغة اإلسبانية لساراماجو وجارسيا ماركيز.
تحكي رواية سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج التاريخ
المجهول لمدينة القاهرة.
وحسبما جــاء على غالفها الخلفي« :هــي رواي ــة عــن القاهرة
األخرى وتاريخها المجهول ٬عن المدينة المدفونة والمتوارية
وراء الزحام ٬رواية عن السلطة والتمرد والصراع اإلنساني.
يستلهم عبداللطيف في روايته الجديدة ،رحلة «رسالة الغفران»
و»الكوميديا اإللهية» ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها األبطال
إلى مكان علوي أو سفلي ،يكشفون من خالله المحجوب ،فيتجلى
سكان مملكة قديمة من ناحية ،وسكان مدينة حديثة من ناحية
أخرى ،كتماثيل شمعية ،تماثيل تتحرك دون أن تشعر ،وتنظر دون
أن تبصر ،ومن هذا المكان الغامض ،الواقع تحت األرض والمتصل
بالسماء ،يكتشفون أسطورة السيقان المبتورة ،السيقان المدفونة
في نفس القبو في زمن آخر ،الملفوفة في فردة بنطلون واحدة
وفردة حذاء وحيدة ،والساكنة في مشكاوات الجدران.

توابل ةديرجلا

•
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مي عمر :أستمتع بالعمل مع محمد سامي

أخبار النجوم

َ
«معاناة فرح النفسية ُم َّبررة وأعود إلى السينما من خالل عملين»
القاهرة – هيثم عسران

شاركت الفنانة مي عمر في
مسلسل «ولد الغالبة» الذي
ُع ِرض في رمضان وتعاونت
فيه مع الفنان أحمد السقا.
في دردشتها مع «الجريدة»
تتحدث مي عن مشاركتها
في المسلسل وكواليس
التحضير لشخصية فرح
وغيرها من التفاصيل.

أحببت التعامل
مع أحمد السقا
فهو متواضع
ً
جدا

مشاهد الضرب
ً
أرهقتني نفسيا
ولم أعد أهتم
بانتقاد اآلخرين
عملي مع زوجي

• حدثينا عــن ردود الفعل على شخصية فــرح في
"ولد الغالبة"؟
 س ـع ــدت ج ــدا بــال ـت ـفــاعــل الـكـبـيــر م ــن ال ـج ـم ـهــور معالمسلسل ،السيما ان العمل حظي باهتمام الجمهور منذ
االيام االولى لشهر رمضان ،وأكثر ما اسعدني التعليقات
على التزامي بالشخصية وتقديمها بما يتناسب معها
دون ان تكون هناك مبالغة في اللوك والماكياج الخاص
بها ،السيما انني اسعى للخروج من دائرة الفتاة الجميلة
ً
اعتمادا على مالمحي.
استعددت للشخصية؟
• كيف
ِ
 ال انكر انني ظللت فترة غير قــادرة على استيعابً
شخصية فرح وتفاصيلها ألنها تعاني ضغوطا نفسية
شديدة ،وعملت على الشخصية لتحديد مالمحها وحتى
استطيع التعامل معها ومع قصتها بشكل رئيسي ،وال
انكر ايضا انني كنت قلقة منها حتى تمكنت من االلمام
بـتـفــاصـيـلـهــا كــام ـلــة لـتـظـهــر ب ــال ـص ــورة ال ـتــي شــاهــدهــا
الجمهور.
• هل تم االتفاق مع فريق العمل على التحضير الشكلي
للشخصية؟
 بالفعل ،كنت حريصة على اال هـتـمــام بالتفاصيلً
خالل جلسات التحضير ،وهو ما تناقشت كثيرا فيه مع
المخرج محمد سامي و"الستايلست" ناهد نصر الله وهو
ما سهل علي العمل خالل التصوير بشكل كبير ألركز على
التفاصيل النفسية للشخصية.
• لكن البعض وجدها شريرة بالفعل بسبب التصرفات
التي تقوم بها؟
 في رأيي شخصية فرح مثل العديد من الشخصياتالـتــي نــراهــا فــي حـيــاتـنــا ،فـهــي شخصية مــن لـحــم ودم،
تـتـصــرف بــالـطــريـقــة ال ـتــي تــراهــا مـنــاسـبــة فــي حياتها،
تتعامل بشر مع من تراه يستحق ذلك ،وتتعامل بطيبة
مع من تحبهم ،وهذا األمر معروف في علم النفس ،فهناك
شخصيات نراها شريرة من وجهة نظرنا لكن اخرين
يشيدون بالطيبة والتعامل التي تتصرف بها ،وهو ما
يرجع الختالف المواقف واختالف عالقتنا معها.
• هل ترين أن االضطراب النفسي الذي تعانيه مبرر؟
 بالتأكيد مبرر وبشدة ،فما تمر به في حياتها يجعلً
لديها رغبة في االنتقام ويجعل لديها ضغوطا نفسية
تتعامل معها وتحاول التغلب عليها ،كما أن العنف الذي
تتعرض له يجعلها تعيش حياة صعبة.
• كيف تعاملت مــع مشاهد الـضــرب الـمــوجــودة في
المسلسل؟
 هذه المشاهد صعبة للغاية ألن إجهادها ليس علىالمستوى الجسدي فقط ولكن على المستوى النفسي
ايضا ،وأعتبر هذه المشاهد هي االصعب بالنسبة لي
بــاإلضــافــة إلــى أن الـنـهــايــة لــم تـكــن متوقعة وه ــذا االمــر
دفعني بالتأكيد للتشوق كمشاهدة للعمل.
• كيف وجدت االنتقادات الموجهة لتكرار تعاونك مع
زوجك المخرج محمد سامي؟
 محمد مخرج متميز ،وأستمتع بالعمل معه ،وهولديه الـقــدرة على اخــراج موهبة كل فنان يتعاون معه،
وهو ما يجعلني احب العمل معه وأسعى ألن استفيد
منه ومــن خبرته ،والحقيقة انني اتـعــاون مــع غيره من
المخرجين باستمرار ،لكن في النهاية اي عمل يجمع

١٧

مزاج

نسمة محجوب تغني
في دار األوبرا المصرية

بيننا يـتـكــرر فـيــه الـحــديــث عــن مجاملته ل ــي ،وه ــو ما
جعلني ال اهتم بتفاصيل هذه التعليقات ،لكنني أتفهم
بـعـضـهــا ،خـصــوصــا فــي ظــل بـحــث الـبـعــض عــن فرصة
للظهور والوقوف أمــام الكاميرا ،لكن في النهاية ليس
ذنبي أن زوجي مخرج مهم.
• وبالنسبة إلى التعاون مع أحمد السقا؟
 السقا نجم كبير وهــو من الشخصيات التياستمتعت بــالـعـمــل مـعـهــا فــي الـمـسـلـســل ،فهو
ً
متواضع جدا ،ويحب من حوله ويبذل مجهودا
ً
كبيرا في التصوير ،فعندما تتعامل معه عن
قرب تكتشف مدى بساطته وحبه لآلخرين،
وأتذكر أنني كنت خائفة من احد المشاهد
ال ـتــي تـجـمـعـنــا خ ــال ت ـصــويــر المسلسل
وهو مشهد أكشن حيث كان يقوم بقيادة
السيارة بسرعة وأنا بجواره ،لكنه حرص
على طمأنتي بسبب خبرته في هذه النوعية
من المشاهد.
صرحت بأن شخصية فرح هي
• لماذا
ِ
األصعب بالنسبة لك؟
 ألنـنــي لــم اقــم بتقديم شخصيةم ــرك ـب ــة م ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة
مـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
ان ت ـفــاص ـي ـل ـهــا اج ـهــدت ـنــي
ً
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا فـ ـ ــي ال ـت ـح ـض ـي ــر
وكـ ـن ــت م ـت ـخ ــوف ــة م ــن أن
أف ـ ـق ـ ــد تـ ـف ــاصـ ـيـ ـلـ ـه ــا م ــع
ص ـ ـ ـعـ ـ ــوبـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة ب ــالـ ـعـ ـم ــل
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـت ـص ــوي ــر
ل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرة ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا
ان ـن ــا ك ـن ــا ن ـع ـمــل ب ــدون
إج ـ ـ ــازات ح ـتــى ننتهي
مــن تصوير المسلسل
بشكل كامل قبل بداية
شـهــر رم ـض ــان ،وهــو
مـ ــا حـ ـ ــدث ب ــال ـف ـع ــل،
فـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم نـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن تـ ـح ــت
ضـ ـغ ــط ال ـت ـص ــوي ــر
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء فــي
رمـ ـض ــان ،االم ــر
الـ ـ ــذي جـعـلـنــا
ك ـ ـم ـ ـم ـ ـث ـ ـل ـ ـيـ ــن
نشعر براحة
خالل التصوير
ون ـس ـت ـط ـيــع ق ـضــاء
رم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــع
عائلتنا.

نسمة محجوب

ُ
تحيي الفنانة نسمة محجوب حفال غنائيا في دار
األوب ــرا المصرية الخميس  20يونيو ال ـجــاري ،ضمن
المهرجان الصيفي لألوبرا ،ومن المقرر أن يقام الحفل
في  8مساء على المسرح المكشوف.
ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل األغاني التي
قدمتها نسمة خالل مشوارها الفني.
وسينطلق المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف
غدا ،وبحفل لفريق مسار إجباري وسيستمر المهرجان
نحو  10أيام.
ي ـشــار ال ــى أن نـسـمــة مـحـجــوب ارت ـب ـطــت بــالـفــن منذ
طفولتها ،حيث بدأت الغناء في العاشرة من عمرها ،ثم
التحقت بــدار األوبــرا مدة  7سنوات ،وتميزت بقدرتها
عـلــى الـغـنــاء بـعــدة ل ـغــات ،إل ــى جــانــب إجــادت ـهــا الـعــزف
على البيانو ،وجاءت انطالقتها الحقيقية على الساحة
الفنية من خالل االشتراك في برنامج "ستار أكاديمي"،
وحصلت على المركز األول بعد منافسة قوية مع عدد
من المشاركين من دول عربية مختلفة.

إطاللة جذابة لفراشة السينما
نيللي كريم في جلسة تصوير

مصر واإلمارات
قالت مي عمر إن لديها مشروعين سينمائيين
في الفترة المقبلة ،أحدهما لم توقع تعاقده بعد،
وال ـثــانــي قــامــت بتوقيعه بــالـفـعــل وت ـش ــارك فيه
مع ظافر العابدين وسيتم تصويره بين مصر
واإلمــارات ،لكنها ال تريد الحديث عن تفاصيله
ً
في الوقت الحالي انتظارا النطالق التصوير.

وأشارت مي إلى أنها تحرص على التأني في
أدوارهـ ــا السينمائية بشكل كبير والـبـحــث عن
ً
االدوار التي تضيف إليها فنيا ،وهو ما يجعلها
تـسـتـغــرق بـعــض الــوقــت فــي ال ــدخ ــول بمشاريع
سينمائية جديدة.

مي عمر

الزعيم والشريف ضمن خريطة «رمضان »2020
• تامر مرسي يهيمن على المسلسالت • كرارة وميمي لجزء رابع لـ «كلبش»
رسمت الدراما المصرية
خالل األيام الماضية مالمح
الموسم الدرامي الرمضاني
المقبل  ،2020بعد إعالن
عدد من الفنانين تعاقدهم
لتنفيذ أعمال جديدة تركزت
معظمها في يد المنتج تامر
مرسي وشركته «سينرجي»،
التي سيطرت العام الماضي
على الدراما بقوة.

مسلسل «زلزال»
لمحمد رمضان
بال سيناريو أو
نص حتى اآلن

•

القاهرة  -محمد قدري

ال ـب ــداي ــة م ــع ال ـن ـجــم يــوســف
الـشــريــف وعــودتــه إل ــى اإلث ــارة
واألكشن مرة أخرى بعد غياب
ل ـعــام ـيــن ،ح ـيــث أع ـل ــن الـمـنـتــج
ت ـ ــام ـ ــر م ـ ــرس ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع فــي
دخ ــول ــه م ـش ــروع ــا ج ــدي ــدا مــع
الـشــريــف وزوجـتــه إنـجــي عالء
بــاســم "ال ـن ـهــايــة" ،وم ــن المقرر
أن يكتب السيناريو والـحــوار
ع ـم ــرو س ـم ـيــر ع ــاط ــف ،وت ـب ــدأ
االس ـت ـع ــدادات لـهــذا المسلسل
ســري ـعــا ب ــدرج ــة جـ ـ ــادة ،حيث
يعتمد عـلــى اإلن ـتــاج الضخم،
وق ـ ـ ـ ــد رش ـ ـ ـ ــح فـ ـ ــريـ ـ ــق اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج أح ـ ـمـ ــد نـ ـ ـ ــادر ج ــال
لـ ـ ـت ـ ــول ـ ــي مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـعـ ـم ــل
ال ـج ــدي ــد ،ول ـي ـخ ـتــار الـقــائـمـيــن
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ف ــري ــق ال ـت ـم ـث ـيــل
للبدء في التصوير سريعا ،كما
أطلقت الشركة المنتجة للعمل
البوستر التشويقي للمسلسل،
معلنة عرضه في شبكة القنوات
ال ـخــاصــة بــال ـشــركــة الـمـنـتـجــة،
وهـ ـ ــي "أون ،وسـ ـ ــي بـ ــي س ــي،
والحياة ،ودي إم سي".
وي ـع ــود الــزع ـيــم عـ ــادل إم ــام
لـتـصــويــر مـسـلـسـلــه الـمـتــوقــف
منذ العام الماضي "فاالنتينو"،
بعد أن أ نـهــى تصوير نصفه،
ح ـ ـيـ ــث أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـت ــج ت ــام ــر
م ــرس ــي عـ ـ ــودة ال ـع ـم ــل م ـج ــددا
لـيــدخــل قــائـمــة أع ـمــال الـشــركــة
ال ـت ــي ت ـع ــرض خـ ــال ال ـمــوســم
ال ــرم ـض ــان ــي ال ـم ـق ـب ــل ،وخـ ــال
الشهر الـقــادم يعود التصوير
بعد إعــادة بناء الديكور الذي
أزيـ ــل خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة،
وع ـ ـقـ ــب عـ ـ ـ ــودة ال ـف ـن ــان ـي ــن مــن
إج ـ ـ ــازاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ي ـ ـ ـعـ ـ ــود الـ ــزع ـ ـيـ ــم
ل ـل ـت ـصــويــر ب ـم ـع ــدالت بـطـيـئــة،
نـظــرا للحالة الصحية لـعــادل
إمام ،وسيكون المسلسل جاهزا
قـ ـب ــل رم ـ ـضـ ــان ال ـم ـق ـب ــل ب ـع ــدة

عادل امام
أشـ ـه ــر ،ل ـ ُـي ـع ــرض ع ـلــى شــاشــة
قنوات المجموعة المتحدة.
وي ـت ـصــدى ل ـه ــذا الـمـسـلـســل
فــي اإلخـ ــراج رام ــي إم ــام منتج
العمل ،بمشاركة تامر مرسي،
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة دالل
ع ـبــدال ـعــزيــز ودالـ ـي ــا الـبـحـيــري
وحـ ـ ـم ـ ــدي ال ـم ـي ــرغ ـن ــي ووفـ ـ ــاء
صادق ورانيا محمود ياسين،
وع ــدد كبير مــن الـنـجــوم ،وهو
مــن تــألـيــف أي ـمــن بـهـجــت قمر،
حيث تدور األحداث حول رجل
يعشق السيدات ،وهو صاحب
م ــدارس دولـيــة كبيرة ويدخل
ف ــي م ـش ـكــات نـتـيـجــة عــاقـتــه
المتشعبة بالعالم النسائي.

قراءة سناريو
وقبل انتهاء عرض مسلسل
"زلزال" للفنان محمد رمضان؛
تعاقد لمسلسل جديد لرمضان
القادم مع المنتج تامر مرسي،
لكن حتى اآلن لم يستقروا على
أي س ـي ـنــاريــو أو ن ــص درام ــي

يوسف الشريف
ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،ع ـلــى أن يـعــود
مجددا للقراءة واختيار النص
الدرامي الجديد وفريق العمل
ال ــذي سـيـخــوض ب ــه مـغــامــرتــه
ال ـج ــدي ــدة قــري ـبــا ع ـقــب انـتـهــاء
تصوير فيلمه الجديد "رجالة
حمزة" الذي يصوره قريبا من
أج ــل ال ـم ـشــاركــة ب ــه ف ــي سـبــاق
ع ـيــد األض ـح ــى ال ـم ـق ـبــل ،حيث
قـ ــررت ال ـشــركــة زي ـ ــادة مــوازنــة
ال ـع ـم ــل عـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـن ـصــرم
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ع ـ ـمـ ــل م ـ ـم ـ ـيـ ــز ،ن ـظ ــرا
للشعبية الكبيرة للفنان الشاب.

عقد لـ َ«مي»

وت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــدت ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة م ــي
عـ ــزالـ ــديـ ــن عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ع ـمــل
درامـ ــي جــديــد رم ـضــان ال ـقــادم
مــع المنتج تــامــر مــرســي ،بعد
تـقــديـمـهــا مـسـلـسـلـهــا الـســابــق
"البرنسيسة بيسة" ،وبالرغم
مـ ــن عـ ـ ــدم ت ـح ـق ـيــق ال ـم ـس ـل ـســل
ال ـن ـج ــاح ال ـم ـط ـل ــوب ،ت ـعــاقــدت
معها الشركة ،وتم االتفاق على

ت ـقــديــم ع ـمــل ج ـ ــاد ،ب ـع ـيــدا عن
الـكــومـيــديــا عـلــى غ ــرار الفنانة
ياسمين عبدالعزيز ،وستبحث
عن طاقم عملها عقب عودتها
مــن إجــازتـهــا الـتــي ستقضيها
في رحلة خارجية تستمر عدة
أسابيع ورشحت مي المؤلف
م ـح ـمــد س ـل ـي ـم ــان ع ـبــدال ـمــالــك
لكتابة السيناريو الجديد ،لكن
الـشــركــة المنتجة لــم تتواصل
معه ،ولــم تتفق مــع مــي بشكل
نـهــائــي وأرج ـ ــأت الـمـفــاوضــات
على هذه التفاصيل إلى الفترة
ا ل ـقــاد مــة ،لكنها رأت وضعها
في الخريطة بعقد فقط ،وهي
الـخـطــوة الـتــي رأت الـشــركــة أن
تقدم عليها حاليا فقط.

كرارة وميمي
ويفاضل الفنان أمير كرارة
والمخرج بيتر ميمي بصحبة
شــركــة سينرجي بـعــد االتـفــاق
عـلــى تـقــديــم عـمــل جــديــد الـعــام
القادم على تقديم الجزء الرابع

مــن مسلسل كلبش ،أو تقديم
عمل درامي جديد خالل الفترة
القادمة ،وهو األقرب التجاهات
القائمين على الشركة ،على أن
يكون اإلعداد بعد تصوير فيلم
كرارة الجديد.
وينتظر المنتج أمير شوقي
عرضا مميزا من شبكة قنوات
إم ب ــي س ــي ل ـع ــرض مسلسله
ال ـم ــؤج ــل م ــن الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
"اللعبة" ،بطولة شيكو وهشام
م ـ ـ ــاج ـ ـ ــد ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
الـمــوســم ال ـش ـتــوي ،وف ــي حالة
عدم الوصول إلى حل مناسب
سـيـسـتـكـمــل ال ـت ـص ــوي ــر خ ــال
األش ـه ــر ال ـقــادمــة عـقــب انـتـهــاء
ت ـص ــوي ــر ف ـي ـل ـم ـه ـمــا ال ـج ــدي ــد،
على أن يعرض خــال رمضان
المقبل.
وكــان طاقم العمل قد صور
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  60ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
مشاهد العمل قبل رمضان.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطاللة جذابة في جلسة
ً
ً
تـصــويــر ج ــدي ــدة ،إذ ارتـ ــدت فـسـتــانــا شـفــافــا مــن الـلــون
األسود ،ونالت الصورة إعجاب جمهورها وصديقاتها
الفنانات ،إذ أبدت هند صبري وفريال يوسف إعجابهما
بإطاللتها.
يذكر أن كريم غابت عن الدراما هذا العام ،وتشارك
كضيفة ش ــرف فــي فيلم "كــازبــان ـكــا" ،وتـسـتـعــد لطرح
فيلمها الجديد "الفيل األزرق  "2للمخرج مــروان حامد
والمؤلف أحمد مراد ،مع النجوم كريم عبدالعزيز وهند
صبري وإياد نصار.

 48مليون مشاهدة لكليب
«ناسيني ليه» لتامر حسني

جزء ثان
وأخـيــرا ،قــرر المنتج محمد
م ـش ـيــش ت ـقــديــم جـ ــزء ثـ ــان من
مسلسل "زي الشمس" للفنانة
دينا الشربيني خالل رمضان
المقبل ،على أن يعرض أيضا
عـ ـل ــى ش ــاش ــة ق ـ ـنـ ــوات "إم بــي
سـ ــي" ،ب ـعــد ات ـف ــاق م ـبــدئــي ّمع
طــاقــم الـعـمــل وف ــي حــالــة تعثر
تـقــديــم ال ـج ــزء ال ـثــانــي سيقدم
لها مسلسال جيدا من بطولتها
أيضا.

المنتج محمد
مشيش لتقديم
جزء ثان من
مسلسل «زي
الشمس»

تامر حسني

حقق فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه" ،للنجم تامر
حسني حتى اآلن  48مليون مشاهدة بعد مرور  3أشهر
على طــر حــه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات
"يوتيوب".
األغنية من كلمات تامر حسين وتلحين تامر علي
وت ــوزي ــع وس ــام عـبــدالـمـنـعــم ،ومــون ـتــاج ع ـمــرو عــاكــف،
وم ـك ـســاج هــانــي مـ ـح ــروس ،ومــاس ـتــر أم ـيــر م ـحــروس،
والكليب فكرة تامر حسني ،وإخراج سعيد الماروق.
يذكر أن آخر أعمال حسني هو ألبوم "عيش بشوقك"
الذي حقق نجاحا كبيرا ،وكذلك فيلم "البدلة" الذي حقق
نجاحا جماهيريا كبيرا ،حيث شاركه في بطولته أمينة
خليل وأكــرم حسني وحسن حسني ودالل عبدالعزيز
وماجد المصري.
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أحمد زكي« ...المتفرد»

(األخيرة)

أي دمعة حزن ال
نجح صاحب الموهبة االستثنائية في تجاوز كل محاوالت تهميش في نهاية الستينيات من القرن الماضي استقبلت العاصمة جسدا
موهبته ،وكل العثرات التي واجهها خالل مشواره ليصبح عالمة من نحيال أسمر ،مالمح الفقر والحرمان والمعاناة ال تخطئها عين ،ال
يملك ما يعينه على األيام إال عشقه الالنهائي للفن ،وعزيمة وإصرار
عالمات السينما المصرية ،حياته كانت زاخرة باإلنجازات الحقيقية
والمحطات المهمة ،واألهم ما خلفه من شخصيات كانت وستظل وتحد ورغبة في المعرفة واالكتشاف.
مشهد آخر بعد أكثر من  30سنة ،وفي نفس العاصمة حيث تجمهر
محفورة بوجداننا ال تغادر ذاكرتنا وال قلوبنا ،ورغم أنه اعتاد دوما
أن يواجه األلم باألمل وينتصر ،فإنه في معركته األخيرة رفع «الراية اآلالف داخل «مسجد مصطفى محمود» وخارجه ،حتى ضاق بهم
الميدان الفسيح وكل الشوارع من حوله ،فاعتلوا األشجار وتسلقوا
البيضاء».
القاهرة  -هبة الله يوسف

جنازة
شعبية
في وداعه
والجماهير
تهتف «ال إله
إال الله أحمد
زكي حبيب
الله»

مصادفة
تكشف
حقيقة مرضه
واستدعاء
سفيرة
فرنسا إلنهاء
إجراءات
سفره للعالج

ضاع
«رسايل
البحر»
فاستدعي
«حليم»

كـ ـ ـ ــان خ ـ ـبـ ــر وف ـ ـ ـ ــاة الـ ـفـ ـن ــان
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد زك ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــد تـ ـ ــأكـ ـ ــد ف ــي
صباح  27مــارس  ،2005بعد
ص ـ ـ ـ ـ ــراع ش ـ ـ ـ ــرس م ـ ـ ــع امل ـ ـ ــرض
اللعني ،اجتهد النمر األســود
ف ــي االن ـت ـص ــار ع ـل ـيــه ،تــدعـمــه
مــايــن ال ــدع ــوات واألم ـن ـيــات
بــال ـش ـفــاء ،ك ــان ي ـق ــاوم امل ــرض
ل ــدرج ــة ت ـع ـجــب ل ـه ــا األط ـب ــاء
ال ــذي ــن أش ــرف ــوا ع ـلــى عــاجــه،
فــداعــب األم ــل وجــدان ـهــم رغــم
ي ـق ـي ـن ـه ــم ب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــذا ي ـخ ــال ــف
املنطق العلمي.
في مشهد الوداع املهيب لم
يكن أحمد زكي هو ذلك الفتى
ال ـي ـت ـيــم ال ـ ــذي عـ ــاش س ـنــواتــه
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة
والحرمان ،ولكنه االبــن الذي
خرجت مصر كلها في وداعه،
اآلالف مــن ع ـشــاق فـنــه قــامــوا
بالصالة على روحــه والدعاء
له باملغفرة والرحمة ،عشرات
الفضائيات املحلية والعاملية
ت ـ ــرص ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ،وم ـ ــراس ـ ــم
تشييع الجثمان على الهواء
مـ ـب ــاش ــرة ،أع ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة مــن
املـصــوريــن والـصـحــافـيــن من
مصر والعالم ينقلون وقائع
الوداع التي تحولت استفتاء
على حب هــذا «االستثنائي»،
جـنــازة شعبية بامتياز على
ال ــرغ ــم م ــن وجـ ــود ع ــدد كبير
من املسؤولني ورجــال الدولة
ي ـت ـق ــدم ـه ــم د .زكـ ــريـ ــا ع ــزم ــي
م ـ ـم ـ ـثـ ــا ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس األسـ ـ ـب ـ ــق
محمد حسني مبارك ،ووزير
الـ ـصـ ـح ــة آن ـ ـ ـ ــذاك عـ ـ ــوض ت ــاج
الــديــن ،وف ــاروق حسني وزيــر
ال ـث ـق ــاف ــة ،وصـ ـف ــوت ال ـشــريــف
وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام ،إض ــاف ــة لـعــدد
كبير من النجوم من مختلف
األعمار الفنية.
وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــزاء ظ ــن الـبـعــض
أن امل ـش ـهــد الـجـلـيــل لـلـجـنــازة
سـ ـيـ ـك ــون ك ــافـ ـي ــا ،لـ ـك ــن ح ــدث
العكس في العزاء ليال لم يكن
مجرد «تــأديــة واج ــب» ،ولكنه
مـظــاهــرة حــب جــديــدة للنجم
ص ــاح ــب امل ــوهـ ـب ــة املـ ـتـ ـف ــردة،
حـ ـي ــث ت ـ ــواف ـ ــد عـ ـل ــى س ـ ـ ــرادق
الـ ـع ــزاء آالف امل ـعــزيــن م ــن كل
األع ـم ــار وال ـط ـب ـقــات ،جمهور
ب ـ ـس ـ ـيـ ــط ون ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوم فـ ـ ـ ــي ق ـم ــة
املشهد ،الجميع حرصوا على
مساندة ودعم وحيده هيثم.

رسالة حب
ن ـ ـفـ ــس األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء شـ ـه ــده ــا
املستشفى ال ــذي كــان األسمر
يتلقى فـيــه عــاجــه ،فبمجرد
أن أعـ ـل ــن ع ــن تـ ــواجـ ــده حـتــى
ام ـ ـ ـتـ ـ ــأت رده ـ ـ ــات ـ ـ ــه ب ـح ـش ــود
جـ ـ ـم ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة مـ ـ ـ ــن م ـح ـب ـي ــه
وع ـش ــاق ف ـنــه ،وأض ـع ــاف هــذا
ال ـ ـعـ ــدد ي ـح ـي ـط ــون بـ ــأسـ ــواره
ي ـح ــاول ــون زيـ ــارتـ ــه ،وع ـنــدمــا
فشلوا وقفوا يــرددون واحدة
من أشهر أغنياته التي قدمها
في فيلم «هستيريا» على أمل
أن يسمع رسالتهم.
«إن مـ ـق ــدرت ــش تـ ـضـ ـح ــك...
م ـ ـتـ ــدم ـ ـعـ ــش وال ت ـ ـب ـ ـك ـ ـيـ ــش...
إن م ـ ــا فـ ـضـ ـل ــش م ـ ـعـ ــاك غ ـيــر
ق ـ ـل ـ ـبـ ــك ...اوع ـ ـ ــى ت ـ ـخـ ــاف مــش
ه ـت ـم ــوت ...ه ـت ـع ـيــش ...مسير
الضي لوحده هيلمع ومسير
الضحك لوحده هيطلع.»..
وألن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـجــوم
ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــدون مل ـتــاب ـعــة
ح ــال ـت ــه ال ـص ـح ـيــة ع ـل ــى م ــدار
ال ـيــوم ،وألن األم ــر مــع الــوقــت
بات مستحيال ،اضطرت إدارة
املستشفى إلــى منع الزيارات
ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـع ــدم ــا
اشـ ـت ــد ع ـل ـيــه امل ـ ـ ــرض ،ودخـ ــل
فـ ــي م ــراحـ ـل ــه األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وم ــن
ثــم أع ــدت سـجــا للتوقيعات
بـ ـ ــديـ ـ ــا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ،ح ـ ــرص
الجميع على أن يــدونــوا فيه
لألسمر أمنياتهم ودعواتهم
بالشفاء على أمــل أن ينتصر
ال ـن ـم ــر األس ـ ـ ــود ع ـل ــى مــرضــه

أعمدة النور ،وأسطح األتوبيسات ،السواد يلف المكان،
والدموع تنهمر من العيون ،وفجأة انطلق أحدهم يقول بصوت
جهوري« :ال إله إال الله أحمد زكي حبيب الله» ،قبل أن يردده
الجميع من خلفه.
عن المحطة األخيرة في سيرة هذا االستثنائي نواصل:

ب ـت ـقــديــم ف ـي ـلــم ي ــرص ــد س ـيــرة
عـنــدلـيــب ال ـغ ـنــاء عبدالحليم
حــافــظ ،وهــو آخــر أحــام زكي
ال ـتــي ملـسـهــا ب ـطــرف اصـبـعــه،
وإن قــدر لــه أن يظهر مخالفا
تـ ـم ــام ــا لـ ـلـ ـص ــورة ال ـ ـتـ ــي ك ــان
ي ـ ـت ـ ـم ـ ـنـ ــاهـ ــا وظ ـ ـ ـ ـ ــل يـ ـسـ ـتـ ـع ــد
ويحضر لها.

الحلم القديم

أحمد زكي
ويـ ـضـ ـح ــك م ـع ـه ــم عـ ـل ــى ه ــذه
الرسائل.
لوال «الصدفة» و«وسوسة»
أحمد زكي ملا اكتشف حقيقة
مـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــه ،ي ـ ـح ـ ـكـ ــي ص ــديـ ـق ــه
ال ــدك ـت ــور ح ـســن ال ـب ـنــا قــائــا:
«ذات ي ـ ــوم ف ــوج ـئ ــت بــأح ـمــد
زك ـ ـ ـ ــي ي ـ ـت ـ ـصـ ــل ب ـ ـ ــي ويـ ـطـ ـل ــب
زي ــارت ــي فــي املـسـتـشـفــى ،فقد
ك ــان يشكو مــن أل ــم فــي رجله
وآخ ـ ـ ــر فـ ــي صـ ـ ـ ــدره ،ومـ ـ ــن ثــم
خ ـ ـضـ ــع لـ ـبـ ـع ــض الـ ـفـ ـح ــوص
واألش ـع ــة ،كـشـفــت عــن وجــود
م ـي ــاه ف ــي ال ـغ ـش ــاء ال ـب ـل ــوري،
أرجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت سـ ـبـ ـبـ ـه ــا ل ـ ــوج ـ ــود
التهاب رئوي ،لكني نصحته
ب ـ ـضـ ــرورة اسـ ـتـ ـش ــارة طـبـيــب
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر،
وب ـ ـعـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة ال ـط ـب ـي ــب
تـلـقــى ال ـع ــاج ،لـكــن األلـ ــم زاد
وكذلك املياه بصدره ،فخضع
لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة بـ ـ ـ ــذل ل ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــاه م ــع
تـحـلـيـلـهــا ،ووق ـت ـهــا اقـتــرحــت
مــن بــاب االطمئنان أن نعمل
تحليل خــايــا ،رغ ــم أنـنــي لم
أشك للحظة في أي شيء».
وواصل البنا« :وقبل خروج
أحـ ـم ــد زكـ ـ ــي مـ ــن امل ـس ـت ـش ـفــى
فــوجـئــت بــاتـصــال مــن املعمل
ي ـ ـخ ـ ـبـ ــرنـ ــي ب ـ ـ ــوج ـ ـ ــود خ ــاي ــا
ســرطــان ـيــة ،وع ـنــدمــا سمعت
الخبر صعقت وطلبت منهم
الـتــأكــد ،وبالطبع لــم أستطع
إخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاره ب ـح ـق ـي ـق ــة مـ ــرضـ ــه،
ولـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــي ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت إق ـ ـنـ ــاعـ ــه
باملكوث في املستشفى لفترة
إلجراء املزيد من الفحوصات
واسـ ـتـ ـش ــارة أطـ ـب ــاء وتــرت ـيــب
أم ــور ال ـعــاج وال ــى آخ ــر هــذه
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،إال أن أحـ ـم ــد
رفـ ــض وأص ـ ــر ع ـلــى ال ـخ ــروج
مـ ــن امل ـس ـت ـش ـف ــى ،خ ـصــوصــا
بعد شـعــوره بتحسن حالته
الـصـحـيــة ف ــور عملية ال ـبــذل،
وم ــن ثــم أسـقــط فــي ي ــدي ولــم
يكن أمامي إال إخبار صديقه
الوفي ممدوح وافي
(ال ــذي أصيب هو
اآلخـ ـ ـ ــر بـنـفــس
املــرض وتوفي
ق ـ ـ ـبـ ـ ــل شـ ـ ـه ـ ــور
قليلة من وفاة
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد زك ـ ـ ــي)
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
أع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــه
وص ـ ــديـ ـ ـق ـ ــه
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
محمد وطني،
وات ـف ـق ـن ــا عـلــى
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره
ل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــا
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارة أح ـ ـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز
األطـبــاء املتخصصني في
عــاج هــذا املــرض ،وبدأنا
بــال ـف ـعــل ف ــي اإلج ـ ـ ـ ــراء ات،
وت ـ ـ ــول ـ ـ ــى وافـ ـ ـ ـ ـ ــي املـ ـهـ ـم ــة
ال ـص ـع ـبــة ،وهـ ــي إخ ـب ــاره
ب ـح ـق ـي ـق ــة مـ ــرضـ ــه ح ـتــى
يــواجــه األم ــر بشجاعته
املعهودة وقد كان».
في تلك الفترة كانت
إجـ ــازة عـيــد األضـحــى
ع ـ ـلـ ــى األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب ،لـ ــذا
اضـطــر طبيب أحمد
وأص ـ ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ـ ــاؤه إل ـ ــى

ط ـل ــب الـ ــدعـ ــم مـ ــن م ــؤس ـس ــات
الدولة ،التي لم تتأخر لحظة
واحدة ،لدرجة أنه تم استدعاء
سفيرة فرنسا بمصر في تلك
ال ـف ـتــرة ،وال ـتــي كــانــت تقضي
إج ــازتـ ـه ــا فـ ــي ش ـ ــرم ال ـش ـيــخ،
إلن ـهــاء إجـ ـ ــراء ات سـفــر أحـمــد
وفــريـقــه املـصــاحــب فــي أســرع
وقت ،ما يعكس أهمية وقيمة
ومـ ـك ــان ــة ه ـ ــذا الـ ـفـ ـن ــان ،األمـ ــر
الذي جعل زكي يتيقن حينها
أن األمـ ـ ــر خ ـط ـي ــر ،خـصــوصــا
بعد اتصال الرئيس األسبق
بزكي لالطمئنان عليه وحثه
على السفر للعالج.
ورغـ ـ ــم ص ــدم ــة ال ـخ ـب ــر ف ــإن
هذه األزمة كشفت لزكي حجم
الحب الــذي يكنه الجميع له،
س ـ ـ ــواء زمـ ـ ـ ــاء ه مـ ــن ال ـن ـج ــوم
ال ــذي ــن ت ــواف ــدوا ع ـلــى زيــارتــه
فـ ـ ـ ــور عـ ـلـ ـمـ ـه ــم بـ ــال ـ ـخ ـ ـبـ ــر ،أو
جمهوره عبر آالف الخطابات
واالتـصــاالت والــزيــارات حتى
إن بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ك ـ ـ ـ ــان ي ـح ـض ــر
ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ــى ي ـ ـعـ ــرض ع ـلــى
زك ــي أن ي ـت ـبــرع ل ــه ب ــأي جــزء
مــن ج ـســده ،وه ــو األم ــر الــذي
أذهـلــه ،فلم يكن يتخيل ،كما
ص ــرح م ـ ــرارا ،أن ح ــب الـنــاس
على هذا النحو ،أدرك يومها
أن ت ـع ــب ال ـس ـن ــن لـ ــم يــذهــب
أدراج الــريــاح ،وأن كــل لحظة
ألـ ــم ع ــاش ـه ــا م ــع ف ـن ــه وج ــدت
طريقها لقلوب جمهوره الذي
ح ــرص عـلــى أن يـحـيـطــه بكل
هذا الحب والتقدير.

زكي مع نور الشريف

في  28يومًا
صور %90
من «حليم»
وبعد أن
هاجمه
املرض انتقل
التصوير
من البالتوه
للمستشفى

تراجع
س ـ ـ ــاف ـ ـ ــر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــى األس ـ ـ ـمـ ـ ــر
لـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا وخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع ه ـ ـنـ ــاك
تحليالت وفحوصات عديدة
ل ـ ــم ت ـخ ـت ـل ــف ن ـت ـي ـج ـت ـه ــا عــن
ن ـظ ـي ــرت ـه ــا فـ ــي مـ ـص ــر ،ف ـع ــاد
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــأنـ ــف رح ـ ـ ـلـ ـ ــة ع ــاج ــه

ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،م ــؤك ــدا لـلـجـمـيــع
أن ــه ي ـحــارب ال ـســرطــان بالفن
والتمثيل ويقهره.
وكــان زكي قبل أن يكتشف
حقيقة مرضه قد تعاقد على
بطولة فيلم «رســائــل البحر»
ل ـل ـم ـخ ــرج داود ع ـبــدال ـس ـيــد،
وكان معجبا بالفيلم والدور
جــدا ،وبالفعل بــدأ التحضير
ل ـلــدور حـتــى ان ــه ك ــان يـتــدرب
ع ـلــى «ال ـت ـه ـت ـهــة» ل ــدى طبيب
مـ ـتـ ـخـ ـص ــص ف ـ ـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ــراض
النفسية ،وكــان يتابع مجمل
تفاصيل العمل.
لكن بعد اكتشاف إصابته
بـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ــرض تـ ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ــع داود
عـ ـب ــدالـ ـسـ ـي ــد ع ـ ــن ت ــرش ـي ـح ــه،
بـ ـع ــدم ــا عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــا مــع
طـ ـبـ ـيـ ـب ــه املـ ـ ـع ـ ــال ـ ــج د .ي ــاس ــر
عـ ـب ــدالـ ـق ــادر أسـ ـت ــاذ األورام،
ب ـح ـض ــور م ـه ـن ــدس ال ــدي ـك ــور
ومـ ـنـ ـس ــق امل ـ ـنـ ــاظـ ــر ب ــال ـف ـي ـل ــم
أن ـ ـسـ ــي أب ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــف ،وح ـس ــن
القال املنتج للفيلم ،ليتمسك
بعدها داود باالعتذار ألحمد
زكـ ـ ـ ــي خ ـ ــوف ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ص ـح ـت ــه،
ألن ــه ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة ك ــان قد
خـ ـض ــع لـ ـلـ ـع ــاج الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي،
الــذي يضعف مناعة الجسم،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون زك ـ ـ ــي
معرضا لإلصابة بأي مرض،
خ ـصــوصــا أن مـعـظــم أح ــداث
الفيلم سيتم تصويرها على
شـ ــاطـ ــئ اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة وق ــت
«الـ ـ ـن ـ ــواة» ،أي ف ــي ع ــز ال ـب ــرد،
وع ـن ــدم ــا اقـ ـت ــرح ال ـب ـع ــض أن
يـ ــرتـ ــدي زك ـ ــي ب ــدل ــة ك ــاوت ــش
تحت البالطو لتقيه من البرد
رفـ ـ ــض داود ووافـ ـ ـق ـ ــه الـ ـ ــرأي
طبيبه املعالج.
غـ ـي ــر أن زك ـ ـ ــي ح ـ ـ ــزن ج ــدا
عـ ـل ــى ض ـ ـيـ ــاع هـ ـ ــذه ال ـف ــرص ــة
لـشــدة إعجابه بــالــدور ،وألنــه
ك ــان ي ــؤم ــن ب ــأن ــه ل ــن ينتصر
ع ـل ــى م ــرض ــه إال بــال ـت ـم ـث ـيــل،
ف ـ ـهـ ــو دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان «امل ـ ـن ـ ـقـ ــذ»
الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـن ــه عـ ـل ــى تـ ـج ــاوز
ك ــل الـ ـعـ ـث ــرات الـ ـت ــي واج ـه ـهــا
ف ــي ح ـيــاتــه ،م ــا دف ــع صــديـقــه
اإلع ــام ــي ع ـمــاد ال ــدي ــن أدي ــب
وص ــاح ــب ش ــرك ــة ج ــود نـيــوز
ل ــإن ـت ــاج ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ال ـتــي
قــدمــت لـلـســاحــة السينمائية
عــددا مــن األعـمــال ،أن يعرض
عليه تنفيذ أي مـشــروع آخر
يتحمس لــه ،وعليه استدعى
زكي من الذاكرة حلمه القديم

ما ال يعرفه البعض أن زكي
ك ــان مـسـكــونــا بـحـلــم «حـلـيــم»
وقـبــل أن يظهر لـلـنــور بفترة
طــوي ـلــة ،وه ــو أح ــد امل ـشــاريــع
التي يسعى لتنفيذها كثيرا،
حـتــى ان ــه تحمل ج ــزء ا كبيرا
م ــن ت ـك ـل ـف ـتــه اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،مــن
خالل السيناريوهات العديدة
التي كلف البعض بكتابتها،
كما حصل على موافقة ورثة
ال ــراح ــل ع ـبــدال ـح ـل ـيــم حــافــظ،
وك ــذل ــك ت ـص ــري ــح م ــن امل ـن ـتــج
مـحـســن جــابــر ب ــإذاع ــة أغــانــي
العندليب في الفيلم بوصفه
صاحب شركة عالم الفن التي
تمتلك حقوق هذه األغنيات،
م ــا ي ـع ـنــي ف ـع ـل ـيــا «ج ــاه ــزي ــة»
امل ـشــروع ،وال ــذي كــان يتوقف
فقط على تحمس جهة إنتاج
تـ ـت ــول ــى األم ـ ـ ــر بـ ـمـ ـف ــرده ــا أو
تشارك زكي.
ك ـ ـ ــان أول س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو مــن
ت ــأل ـي ــف ال ـش ــاع ــر ع ـبــدال ـســام
أم ــن ،وك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
يـ ـخ ــرج ــه داود ع ـب ــدال ـس ـي ــد،
إال أن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر لـ ـ ــم ي ـع ـج ـبــه
السيناريو وش ــرع فــي كتابة
سيناريو آخ ــر ،لكن املـشــروع
تــوقــف ،ثــم لـجــأ زك ــي للكاتب
م ـح ـف ــوظ ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ،وت ــم
بــال ـف ـعــل االتـ ـف ــاق م ــع امل ـخــرج
مجدي أحمد علي الذي بدوره
تحمس وعــرض على الفنانة
إسـ ـ ـع ـ ــاد يـ ــونـ ــس أن تـ ـش ــارك
فــي إنـتــاجــه ،إال أنها اعتذرت
ب ـس ـب ــب ت ـك ـل ـف ـت ــه اإلن ـت ــاج ـي ــة
املــرتـفـعــة ،وال ـتــي كــانــت تصل
إل ـ ــى  9م ــاي ــن ج ـن ـي ــه ،وه ــي
تكلفة ضخمة جدا وقتها.
ب ـعــد رف ــض إس ـع ــاد عــرض
ال ـف ـي ـلــم ع ـل ــى م ـح ـســن ج ــاب ــر،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــع إعـ ـ ــانـ ـ ــه عــن
رغ ـب ـت ــه فـ ــي ت ـق ــدي ــم مـسـلـســل
ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــوار حـ ـ ـي ـ ــاة
ال ـع ـن ــدل ـي ــب ،إال أن املـ ـش ــروع
تـعـثــر أي ـض ــا ،وت ـ ــردد حينها
أن ج ــاب ــر ط ـل ــب مـ ــن زك ـ ــي أن
يجسد أحد الوجوه الجديدة
دور عـبــدالـحـلـيــم ف ــي مــرحـلــة
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا رفـ ـض ــه
زك ـ ــي ت ـم ــام ــا ،خ ـص ــوص ــا أن ــه
كـ ــان ي ـخ ـطــط لـلـسـفــر ملصحة
ف ــي إن ـج ـل ـتــرا إلن ـق ــاص وزن ــه،
وكـ ـ ـ ـ ــان يـ ـعـ ـق ــد ج ـ ـل ـ ـسـ ــات م ــع
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــن فـ ـ ــي املـ ـكـ ـي ــاج
ل ـت ـق ــري ــب ال ـش ـب ــه ب ـي ـن ــه وب ــن
ح ـل ـي ــم فـ ــي مـ ــراحـ ــل م ـت ـنــوعــة
م ـ ــن حـ ـي ــات ــه ،بـ ـع ــده ــا ع ــرض
املـ ـ ـش ـ ــروع ع ـل ــى امل ـن ـت ـج ــة مــي
مـسـحــال ،لـكــن بـعــد حماسها
تخوفت فاعتذرت ،ليعيد لها
أح ـمــد ع ــرب ــون االت ـف ــاق وك ــان
وقتها  100ألف جنيه.

بـ ـ ــدأ زكـ ـ ــي تـ ـص ــوي ــر حـلـيــم
بـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــات قـ ـ ـ ـ ــام ب ـه ــا
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاريـ ـ ـس ـ ــت م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ضـ ـ ــوء
املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ومـ ـ ـ ــرض زك ـ ــي،
وه ــي ت ـعــديــات واف ــق عليها
األخير مضطرا ،وفي البداية
رف ـ ــض ف ــري ـق ــه املـ ـع ــال ــج ق ـيــام
زكي بالعمل في الفيلم خوفا
م ــن ت ــده ــور حــال ـتــه الـصـحـيــة
بــاإلجـهــاد فــي الـعـمــل ،خاصة
أنه كان مازال يخضع للعالج،
ومع إصرار زكي تمت املوافقة
ع ـلــى أال يـحـضــر ف ــري ــق طبي
للتصوير ،وعلى أال تتجاوز
ســاعــات التصوير  4ساعات
فقط ،إال أن زكــي تـجــاوز هذه
املدة أكثر من مرة ،مما اضطر
ط ـب ـي ـبــه إل ـ ــى الـ ـت ــدخ ــل ب ـحــزم
شــديــد وإل ـغ ــاء الـتـصــويــر في
بعض األيام.
واس ـتـغــرق تـصــويــر الفيلم
 28يوما تحملها زكي بكثير
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــانـ ــي واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاص،
وك ــان دوم ــا حــريـصــا عـلــى أن
يـ ـك ــون أول الـ ـحـ ـض ــور ملــوقــع
ال ـت ـص ــوي ــر ،وق ـب ــل وقـ ــت كــاف
لعمل املكياج ،وقد تم تصوير
أغـنـيــة رس ــال ــة م ــن تـحــت امل ــاء
في  3أيام ،ويوم واحد ألغنية
«قارئة الفنجان».
وفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار حـ ــرصـ ــه ع ـلــى
املـ ـ ـص ـ ــداقـ ـ ـي ـ ــة رفـ ـ ـ ــض ت ـ ـنـ ــاول
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاج ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ال ـ ـ ــذي
خ ـ ـصـ ــص لـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـش ـهــد
وف ـ ـ ـ ــاة عـ ـب ــدالـ ـحـ ـلـ ـي ــم ح ــاف ــظ،
بـ ــل رف ـ ــض ت ـ ـنـ ــاول ال ـع ـصــائــر
أو امل ـي ــاه ،حـتــى ي ـكــون «ريـقــه
ناشف» بشكل طبيعي ،ويتم
الـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر بـ ـشـ ـك ــل واقـ ـ ـع ـ ــي،
ورغـ ــم ال ـتــأث ـيــر الـسـلـبــي على
صحته بسبب هــذا التصرف
فإنه أصر علي موقفه.
زك ـ ــي ص ـ ــور مـ ــا يـ ـق ــرب مــن
 %90م ــن م ـشــاهــده بــالـفـيـلــم،
وب ـس ـب ــب تـ ــدهـ ــور ح ــال ـت ــه تــم
إل ـ ـغـ ــاء املـ ـش ــاه ــد الـ ـت ــي كــانــت
تـتـطـلــب مـنــه الـسـفــر للمغرب
وفــرنـســا وبــريـطــانـيــا ،وكــذلــك
املـ ـش ــاه ــد الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ألن ـهــا
ك ــان ــت ت ـح ـتــاج م ـنــه مـجـهــودا
مضاعفا بسبب التصوير في
بعض الشوارع ،في ظل مناخ
غير مستقر ومليء باألتربة،
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ت ـ ـس ـ ـبـ ــب ل ــه
ضيقا فــي التنفس ،وبـعــد أن
هاجمه املرض بضراوة انتقل
التصوير للمستشفى ،حيث
كان يقاوم عدوا ال يرحم.

الصدق الفني

 ...مع محمود حميدة

وقـ ـ ــف امل ـ ـخـ ــرج ال ـ ـشـ ــاب مـ ـحـ ـم ــود س ـل ـي ـمــان
يتابع مــوكــب جـنــازة أحـمــد زك ــي ،كــانــت حركة
ال ـشــارع بطيئة بسبب كـثــرة ال ـس ـيــارات ،التي
ل ــم ي ـج ــد ف ـي ـهــا م ــوق ـع ــا لـ ـق ــدم ،وفـ ـج ــأة وق ـفــت
أمــامــه سـيــارة أجــرة بها مجموعة مــن الشباب
الــذيــن ال تتجاوز أعمارهم ال ــ 16عــامــا ،سألوه
ع ــن ط ــري ــق امل ـق ــاب ــر ،وه ــل ي ـس ـيــرون بــاالت ـجــاه
الصحيح ،قبل أن يسمحوا لــه بــأن يشاركهم،
وطـ ــوال ال ـطــريــق ك ــان يـتـعـجــب م ــا الـ ــذي يــدفــع
ه ــؤالء الصبية ألن يضحوا بكل مــا يملكونه
مــن «م ـصــروف» لتأجير هــذه الـسـيــارة ملجرد

أن يـشــاركــوا فــي وداع فـنــان( ،فـكــرت طبعا في
تأثير الفن والفنانني في صنع وجدان الناس،
وشـ ـع ــرت أن ـن ــي أع ـي ــش ل ـح ـظــة عـظـيـمــة وســط
هؤالء الشباب) ومع طول املسافة سمعت أحد
الشباب يقول لزميله« :إيــه ده يا عم ،ده بعيد
قوي ،ده حيبقى صعب الواحد يجي تاني! ده
أنا في ذكرى عبدالحليم بروح أقرأ له الفاتحة
وأرجع بيتنا في ساعتني».
فماذا صنع زكي ومن قبله حليم وغيرهما
إال الصدق.

 ...ومع الفنان عمر الحريري

توابل ةديرجلا
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سيارات

«المال أوتوموبيلز» تفتتح في األفنيوز بالكويت أول
بوتيك مرسيدس بنز في الشرق األوسط
كشف الستار عن سيارتي « »AMG GT 4و«»GLE
تركيزنا
ينصب
على تلبية
احتياجات
عمالئنا
وتقديم
تجربة مميزة
وفريدة"

المال

جزء من خطة
«المال أوتوموبيلز»
للتوسع بالعالمة
التجارية العالمية

نسعى عبر
البوتيك إلى
تغيير الطريقة
التقليدية
لبيع السيارات
بتقديم
تجربة رقمية
متكاملة

ريسين

اف ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة "الـ ـ ـم ـ ــا
أوتــومــوبـيـلــز" ،الـمــوزع الحصري
المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز
فــي ال ـكــويــت ،أول بــوتـيــك لعالمة
السيارات العالمية مرسيدس-بنز،
وذلــك في غراند بــازا باألفنيوز،
الــذي يعتبر أكبر وجهة للتسوق
في الكويت.
ً
وتضمن حفل االفتتاح أيضا
إطـ ـ ـ ـ ــاق أحـ ـ ـ ـ ــدث س ـ ـيـ ــارت ـ ـيـ ــن مــن
مرسيدس-بنز :سيارة مرسيدس
" "AMG GTالكوبيه بأربعة أبواب
وسيارة مرسيدس-بنز "."GLE
واسـ ـتـ ـض ــاف ح ـف ــل االف ـت ـت ــاح
السيد طــال أن ــور الـمــا الرئيس
التنفيذي لمجموعة المال بحضور
أعـضــاء مجلس إدارة المجموعة
وكـ ـب ــار م ـس ــؤول ــي ش ــرك ــة "ال ـم ــا
أوتوموبيلز" ،إضافة إلى وفد من
مرسيدس-بنز الشرق األوسط في
دبي ،ووسائل اإلعالم.
وتضمن حفل االفـتـتــاح جولة
فــي أرج ــاء الـبــوتـيــك واستكشاف
مميزات السيارتين الحصريتين:
سـ ـي ــارة م ــرس ـي ــدس ""AMG GT
الـكــوبـيــه بــأربـعــة أب ــواب وسـيــارة
مرسيدس-بنز "."GLE
ويمتد بوتيك مرسيدس-بنز
ال ـجــديــد ع ـلــى م ـســاحــة إجـمــالـيــة
ً
ً
ت ـب ـلــغ  390م ـ ـتـ ــرا م ــربـ ـع ــا ،وه ــو
ج ــزء م ــن اسـتــراتـيـجـيــة الـتــوســع
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـه ـج ـهــا ش ــرك ــة "الـ ـم ــا
أوتــومــوب ـي ـلــز" لــارت ـقــاء بتجربة
الـعـمــاء إل ــى مـسـتــوى جــديــد من
ال ـف ـخ ــام ــة والـ ـتـ ـط ــور ،إذ يـتـبـنــى
الـبــوتـيــك الـتـكـنــولــوجـيــا الرقمية
الـحــديـثــة مــع تـجـهـيــزات صوتية
متقدمة وشاشات عرض متطورة.
وي ـ ـت ـ ـسـ ــع ال ـ ـبـ ــوت ـ ـيـ ــك لـ ـع ــرض
خـمــس س ـي ــارات فــي وق ــت واح ــد،
ً
ً
ك ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ق ـ ـس ـ ـمـ ــا خـ ــاصـ ــا
بـ ـ ـ ــإك ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوارات وم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
مــرس ـيــدس-ب ـنــز لـتـكـتـمــل تـجــربــة
العمالء في أجواء خاصة ومميزة
تـعـكــس ال ـم ـس ـتــوى ال ــراق ــي ال ــذي
يتوقعه العمالء من هذه العالمة
التجارية العالمية.
وبمناسبة هــذا االفـتـتــاح ،قال
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمـجـمــوعــة
المال السيد طالل أنــور المال ،إنه
"تم تصميم بوتيك مرسيدس-بنز
ً
في األفنيوز وفقا ألحدث تصميم
للعالمة التجارية ،إذ يهدف هذا
المفهوم إلى تعزيز تجربة عمالئنا

مرسيدس الشرق ٔ
االوسط تسلم المال شهادة االفتتاح
بحيث أصـبــح بـمـقــدورهــم الـيــوم
ال ـت ـع ــرف ع ـلــى أح ـ ــدث ال ـس ـي ــارات
واسـتـكـشــاف آخــر المنتجات من
مــرسـيــدس-بـنــز ،كما سنستخدم
هـ ــذا ال ـم ــوق ــع ل ـل ـق ـيــام بــاألنـشـطــة
والفعاليات التي ستنظمها الشركة
للتواصل مباشرة مع العمالء".
وأضــاف المال أن "تركيزنا في
"المال أوتوموبيلز" ينصب على
تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات عـمــائـنــا من
الـمـنـتـجــات وال ـخــدمــات الخاصة
بعالمة مرسيدس-بنز ،لذا افتتحنا
العديد من صــاالت العرض وهذا
البوتيك لنقدم لهم تجربة مميزة
وفريدة".
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال س ــاش ــا ف ــان
ري ـس ـيــن رئ ـي ــس ش ـب ـكــة ال ـتــوزيــع
فــي شركة مرسيدس-بنز الشرق
األوسط" ،إنه لمن دواعي سروري
أن أكــون معكم في افتتاح بوتيك
مرسيدس-بنز األول من نوعه في
المنطقة ،ونـحــن فــي مــرسـيــدس-
بنز نسعى عبر هذا البوتيك إلى

صورة خارجية لبوتيك مرسيدس بنز

إدارة مجموعة المال

تغيير ا لـطــر يـقــة التقليدية لبيع
السيارات ،من خالل تقديم تجربة
ر قـمـيــة متكاملة للعميل ،ونحن
على يقين بــأن تصميم البوتيك
سيوفر تجربة ممتعة للعمالء".
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـبـ ــوت ـ ـيـ ــك
الفعاليات التجارية واالجتماعية
الخاصة بشركة مرسيدس-بنز ،إذ
سيتم تنظيم حفل إطالق السيارات
الجديدة والمنتجات األخرى فيه
ً
نظرا إلى موقعه المميز الذي يلبي
احتياجات العمالء وعائالتهم.
منذ شراكتها مــع مرسيدس-
بـ ـن ــز ف ـ ــي  ،2018أخ ـ ـ ـ ــذت ش ــرك ــة
"المال أوتوموبيلز" على عاتقها
مسؤولية رفع مستوى الخدمات
المقدمة لعمالء مرسيدس-بنز،
الـ ــذيـ ــن يـ ـ ـق ـ ــدرون ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
وفخامة السيارات.
ل ـ ـ ـ ــذا أق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة "ال ـ ـمـ ــا
أوتوموبيلز" على تجديد صاالت
ال ـعــرض ومــراكــز الـخــدمــة للتأكد
مــن أن مـسـتــوى الـخــدمــة يتوافق

مع تميز وحرفية مرسيدس-بنز.

اكتشف سرعة سيارة
مرسيدس «»AMG GT

البوتيك يمتد
على مساحة
390م 2ويتبنى
التكنولوجيا
الرقمية الحديثة

وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارة سـ ـ ـي ـ ــارة
م ــرس ـي ــدس " "AMG GTكــوبـيــه
ً
بأربعة أبــواب الجديدة كليا إلى
الكويت ،وهــي معروضة اآلن في
بوتيك مرسيدس-بنز باألفنيوز
كــي يتمكن الـعـمــاء مــن اكتشاف
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـجـ ـس ــد تـ ـ ــراث
الـسـبــاقــات بـســاســة ،إضــافــة إلى
اكتشاف مستقبل العالمة التجارية
لـلـسـيــارة الـتــي تجمع بـيــن الـقــوة
ومتعة القيادة اليومية بطريقة ال
توفرها أية سيارة أخرى.
تظهر سيارة سيارة مرسيدس
" "AMG GTكوبيه بأربعة أبــواب
بـتـصـمـيــم خ ـي ــال ــي ودي ـنــام ـي ـكــي
رائ ــع ،إذا تتميز بغطاء المحرك
الـمـنـخـفــض وتـصـمـيـمـهــا ال ـقــوي
من كل الجهات تبرز المواصفات
الرياضية للسيارة الكوبيه ذات
األبواب األربعة.
وتصل سرعتها القصوى إلى
 315كم  /ساعة دون عناء ،بفضل
ديناميكية القيادة التي تتمتع
بها ،كذلك محركها  V8الذي يأتي
من  6أسطوانات ليمنح قائدها
ً
تجربة قيادة جديدة كليا.
وت ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارة
ب ـ ـط ـ ـيـ ــف ش ـ ـ ــام ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن ب ـ ــاق ـ ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـج ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــزات الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة
للهيكل ال ـخــارجــي ،الـتــي يمكن
اس ـت ـخــدام ـهــا إلض ــاف ــة لـمـســات

مـخـتـلـفــة م ــن ح ـيــث الـتـصـمـيــم.
ّ
وتم تعزيز القوة التي يولدها
محرك الـتــوربــو ال ـمــزدوج  V8من
 AMGبسعة  4.0لترات في سيارة
 +GT 63 S 4MATICمن مرسيدس-
 .AMGوتـبـلــغ ق ــوة الـمـحــرك 470
ً
ك ـي ـلــو وات ( 639حـ ـص ــان ــا) ،مع
أقصى عــزم لـلــدوران مـقــداره 900
نـيــوتــن مـتــر ،ضـمــن نـطــاق واســع
مــن ســرعــات الـمـحــرك ي ـتــراوح ما
بين  2500و 4500دورة في الدقيقة.
ُ
ويـ ـ ـع ـ ـ ّـب ـ ــر ع ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ب ــوض ــوح
الـ ـتـ ـس ــارع م ــن ال ـث ـب ــات إل ـ ــى 100
كـيـلــومـتــر ف ــي ال ـســاعــة خ ــال 3.2
ثوان ،ناهيك عن السرعة القصوى
ً
ال ـت ــي ت ـب ـلــغ  315ك ـي ـل ــوم ـت ــرا في
الساعة.

استكشف سيارة
مرسيدس-بنز «»GLE
ال تنفرد سيارة مرسيدس-بنز
" "GLEالـجــديــدة فقط بمميزاتها
الديناميكية االستثنائية فحسب
بــل بــالــراحــة الـتــي تــوفــرهــا خــال
ال ـق ـيــادة عـلــى ال ـط ــرق ألن ـهــا أكثر
كفاءة من أي وقت مضى.
وت ـ ـص ـ ـم ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي
يجسد القوة ويولد أفضل قيمة
آيروديناميكية في فئتها بمعدل
 .0.29كما أن التصميم الداخلي
ً
لـ ـه ــذه الـ ـسـ ـي ــارة أكـ ـث ــر اتـ ـس ــاع ــا،
والصف الثاني من المقاعد قابل
ً
للتعديل كـهــربــائـيــا عـنــد الطلب،
كما يتوفر صف ثالث من المقاعد
عند الطلب.

وم ـ ــن ش ـ ــأن أن ـظ ـم ــة م ـس ــاع ــدة
السائق الجديدة زي ــادة مستوى
السالمة ،في حين يحتوي نظام
المعلومات والترفيه على شاشات
ً
أكبر ،ويأتي اختياريا مع شاشة
عـ ــرض م ـلــونــة كــام ـلــة ب ــدق ــة 720
×  240بـكـســل وم ـ ّســاعــد MBUX
داخـلــي ،الــذي يمكنه مــن التعرف
على حركات اليد والــذراع ويدعم
نوايا التشغيل للسائق والراكب
األمامي.
وتتمتع هذه السيارة الجديدة
بمجموعة من االبتكارات ،كنظام
التعليق النشيط E-ACTIVE BODY
 CONTROLعلى أساس  48فولت،
ه ــو األول م ــن نــوعــه ف ــي ال ـعــالــم،
بينما تضيف أنظمة المساعدة
ع ـلــى ال ـق ـي ــادة خــاص ـيــة إضــافـيــة
مبتكرة وهي ميزة Active Stop-
.and-Go Assist
ويمزج مفهوم التحكم والعرض
في " "GLEبين األناقة والجاذبية
ً
وال ــذك ــاء ألن ـهــا تـسـعــى منهجيا
إلــى التفاعل بين رك ــاب السيارة
والتكنولوجيا من خالل اإليماءات
واللمسات والتحكم الصوتي.
وت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ش ـ ــاش ـ ــة ال ـ ـعـ ــرض
وخـ ـص ــائـ ـصـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـص ـم ـيــم
مــزدوج جديد على قمرة القيادة
العريضة عالية الدقة مقاس 12.3
ب ــوص ــة ،ف ــي حـيــن يـمـكــن اخـتـيــار
وظائف أنظمة التحكم التي تنفرد
ّ
بتقدمها التقني ألنها تستوعب
ً
بديهيا احتياجات السائق بفضل
الخصائص التي تم إعادة ترتيبها
ورد فعل نظام التحكم.

« »AMG GT 4شخصيتها رياضية وقوية

« »GLEقمة الفخامة والرفاهية

صورة داخلية من بوتيك مرسيدس بنز

20

من  8أحرف وهي اسم دولة في شمال أوروبا.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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 -8تجدها في (أغالط) يتولون الريادة.
 -1مــديـنــة إيـطــالـيــة –  -3قنوط – تجده في – يخصني.
والد.
 -6المبتلى (مبعثرة) – متحف بالكويت (م).
(إقرارات).
 -9يجنح (مبعثرة) –
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sudoku

 ( -1ال ) ....م ـج ـلــة
ك ــوي ـت ـي ــة ل ـك ــل ف ـت ـيــان
وف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن
العربي.
 81 -2م ــا ي ــو (ا لـ ـي ــوم
العالمي .).....
 -3م ـ ـت ـ ـحـ ــف (ال)...
بالكويت.
 -4متحف شهير في
روسيا.
 -5نهب (م).
 -6نهر سويسري (م)
– متحف في إسبانيا.
 -7جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ي ـ ــة ف ــي
الشمال الغربي لقارة
أميركا الجنوبية (م).
 -8م ـ ـ ــد خ ـ ـ ــل – ا لـ ـ ـ ــرد
(مبعثرة).
 ( -9دار اآلثــار  )...من
متاحف الكويت.
 - ١ ٠ا ل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــع مـ ــن
«بركان» – خبر سار.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :ترغب في إطالق مشروع أو
القيام بمبادرة تثبت مقدرتك.
ً
عــاطـفـيــا :تـشـكــو مــن بـعــض الـجـفــاء
عـلــى صـعـيــد حـيــاتــك الـعــاطـفـيــة وال
تريد التغيير.
ً
اجتماعيا :االفتخار بالنفس والتكبر
أمام اآلخرين يجلب لك العداء.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مـهـنـيــا :يـحـمــل بــرجــك إل ـيــك فــرصــا
مــالـ ّـيــة أو مـهـنـيــة بـسـبــب سمعتك
الجيدة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :يـتـحــدث الـفـلــك أي ـضــا عن
ّ
عاطفية ليست في مكانها.
مغامرة
ً ّ
اجـتـمــاعـيــا :تــطـلــع عـلــى معلومات
تـخـ ّـص أ حــد الغائبين المهاجرين
من أفراد عائلتك.
رقم الحظ.15 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تسوي بعض األمــور العالقة
وي ـحــال ـفــك ال ـح ــظ ف ــي االس ـت ـث ـمــارات
المالية.
ُ
ً
عاطفيا :قد تخرجك عن طورك شائعة
عن ماضيك العاطفي.
ً
ً
اجتماعيا :تميل دائما الى المواجهة
ب ـ ــدل اس ـت ـع ـم ــال أس ــالـ ـي ــب ال ـم ــرون ــة
والتفهم.
رقم الحظ11. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يشير برجك إلى ازدهار ما
وفرص استثنائية أو سفر واعد.
ً
عاطفياّ :
ثمة صراع في داخلك بين
قطع عالقتك العاطفية أو اإل بـقــاء
عليها.
ً
اجتماعيا :انتبه عندما تغضب كي
ً
ال تجرح أحدا بكالمك وموقفك.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـخــف م ــن م ـج ــازف ــة على
صعيد العمل فقد تقودك إلى تجربة
جديدة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــاّ :إيـ ـ ــاك أن ت ـخ ـضــع الب ـت ــزاز
عــاطـفــي م ــن أج ــل ال ـق ـيــام بـعـمــل غير
مقتنع به.
ً
اجتماعيا :المطالعة تمنحك الكثير
من الثقافة التي تحتاج إليها.
رقم الحظ.12 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تستهتر في التدقيق على
أي اتفاق تريد توقيعه.
ً
عاطفيا :تتيح لك الظروف التقرب من
شـخــص مــن ال ـطــرف اآلخ ــر وال ـتــودد
إليه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـه ـتــم ب ـث ـقــافــة أجـنـبـيــة
وت ـت ـم ـنــى ل ــو ي ـس ـمــح ال ــوق ــت بـتـعـلــم
لغتها.
رقم الحظ.7 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تريد إحداث تغيير في عملك
ً
دون أن تخطط له سابقا.
ً
عاطفيا :يزعجك ربما تصرف صدر
عن الحبيب وال تريد مصارحته.
ّ
ً
اجتماعيا  :تجنب العدائية عندما
تتعاطى مع األهل واألصدقاء.
رقم الحظ.13 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـيــا :ق ــد ي ـك ــون م ــن األف ـض ــل في
بعض الظروف ان تكسب الوقت.
ّ
ً
ع ـ ــاطـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا :ت ـ ـف ـ ـضـ ــل ال ـ ـم ـ ـغـ ــامـ ــرات
وال ـم ـغ ــازالت الـسـطـحـ ّـيــة وال يهمك
ً
حاليا االرتباط.
ً
اجتماعيا  :إذا شككت بشخص أو
بأمر ما فال تستعجل وتحكم عليه.
رقم الحظ.8 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :القدرة على مواجهة المخاطر
خير من الصالة كي ال تحصل.
ً
عاطفياّ :
ثمة أمــور تتعلق بالحبيب
ّ
تعكر مزاجك ألنك ال تستطيع فهمها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تــرهــق أعـصــابــك أكثر
وخذ عطلة لترتاح من عناء العمل.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا  :تكثر االجتماعات في نطاق
ً
العمل وتناقشون فيها أفكارا جديدة.
ً
عاطفيا :قد يروق لك سفر مع شريك
ّ
العمر فتحضر له.
ً
اجتماعيا :اختر الحياد إذا واجهت
مشكلة مع شخصين عنيدين.
رقم الحظ.10 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـ ـبـ ــدو ال ـ ـحـ ــوافـ ــز ك ـب ـي ــرة
ويـ ـشـ ـجـ ـع ــك ال ـ ـف ـ ـلـ ــك ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـق ــدم
بطلباتك.
ً
ً
عاطفيا :اذا كنت خاليا فقد تصادف
ً
شخصا تعتقد أنه مناسب لك.
ً ُ
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :تـ ــشـ ــك ب ـ ـنـ ـ ّـيـ ــات أح ــد
المقربين منك وتعتقد أنه مخادع.
رقم الحظ.16 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال ّ
بد من تحذيرك من إعطاء

ثقة في غير مكانها.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـم ــارس س ـح ــرا ال يـقــاوم
ً
وتلتقي بشخص قد يصبح حبيبا.
ً
اجتماعيا :تتسلم دعــوة رائعة إلى
م ـنــاس ـبــة ت ـل ـت ـقــي ف ـي ـهــا ب ــأص ــدق ــاء
قدامى.
رقم الحظ.3 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

نجوم الدراما بسطوا سيطرتهم على برامج المسابقات
الفضائيات استغلت شعبيتهم وموهبتهم في التمثيل لجذب المشاهدين

هيا الشعيبي

محمد جمعة

خاض العديد من نجوم
التمثيل تجربة جديدة من
خالل تقديم برامج المسابقات
وتصدروا المشهد هذا العام.

ً
أداؤهم كان عفويا
فحققوا المعادلة
الصعبة بين
الحفاظ على الشكل
العام لتلك البرامج
وإضافة نكهة جديدة

شيالء سبت

منى شداد
ش ـهــد م ــوس ــم ش ـهــر رم ـضــان
هيمنة كبيرة من نجوم الدراما
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى بـ ــرامـ ــج
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ،ع ـ ـبـ ــر م ـخ ـت ـلــف
الفضائيات ،في ظاهرة قليال ما
تتكرر ،خصوصا أن تلك النوعية
مــن الـبــرامــج كــان لها فرسانها
الــذيــن تـ ــواروا عــن األن ـظ ــار ،إمــا
عــن عـمــد أو ل ـعــدم وج ــود فكرة
ج ــدي ــدة أو الحـ ـت ــراق «كــرت ـهــم»
عند الجمهور ،بسبب مــا يثار
حولهم من لغط على المستوى
الشخصي.
ولــم تجد الفضائيات أفضل
م ــن ن ـجــوم ال ــدرام ــا ،خـصــوصــا
ممن لهم تجارب سابقة في هذا
الـمـضـمــار ،إلعــادت ـهــم للواجهة
م ـ ـجـ ــددا ،وق ـ ــد ك ـس ـب ــوا ال ــره ــان
واس ـت ـطــاعــوا ان يـحـقـقــوا نسب
م ـش ــاه ــدة ك ـب ـي ــرة ،وكـ ـ ــان الف ـتــا
سيطرة الوجوه النسائية أيضا
وخروج هذه البرامج من الشكل
التقليدي للمسابقات ،فتابعنا

كيف اعتمد األغلب على لقاءات
ح ـيــة م ــن داخ ـ ــل االس ـت ــدي ــو مع
فنانين أو ا لـحــد يــث معهم عبر
الهاتف.
ول ـعــل م ــا مـيــز تـلــك الـتـجــربــة
أيضا األداء العفوي للفنانين،
فحققوا بذلك المعادلة الصعبة
بين الحفاظ على الشكل العام
ل ـت ـلــك ال ـب ــرام ــج وإض ــاف ــة نكهة
خاصة لها تتمثل في حميمية
عالقتهم مــع الـجـمـهــور ،وفيما
ي ـلــي نـسـتـعــرض أبـ ــرز ال ـبــرامــج
ومقدميها.
استطاع تلفزيون الكويت ان
يـسـتـقـطــب ا لـفـنــا نــة البحرينية
شيالء سبت ،لتشارك في تقديم
برنامج «لمسة فوز» ،إلى جانب
الفنان سعود بوشهري ،ليحال
بديلين عن اإلعالمية والفنانة
أمل العوضي واإلعالمي القدير
محمد الــويــس ،اللذين تقاسما
ت ـقــديــم ال ـبــرنــامــج نـفـســه ال ـعــام
الماضي ،قبل أن يتم استبعاد

علي نجم يقدم «كسرة روتين»
عبر أثير مارينا إف إم
●

محمد جمعة

يلتقي المذيع علي نجم جمهور إذاعة المارينا
إف إم من خالل برنامج «كسرة روتين» ،المقرر أن
يبث من األحد حتى الخميس ،عبر األثير،
من  5إلى  7مساء.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،قـ ــال ن ـج ــم عــن
ال ـب ــرن ــام ــج« :كـ ـس ــرة روتـ ـي ــن» يــواكــب
مختلف األذواق الغنائية ،من خالل
إتاحة الفرصة للجمهور من مختلف
أنحاء العالم الختيار األغنيات التي
يفضلونها وستكون مهمتنا تلبية
رغباتهم».
يــذكــر أن عـلــي قــدم
خالل شهر رمضان
ال ـجــزء الـثــانــي من
ب ــرن ــام ــج «مـمـكــن
نتعرف أكـثــر؟»،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـق ــق
ردود أ فـ ـع ــال
ط ـي ـبــة ،حيث
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـط ـ ــب
على مدار 30
ي ــو م ــا نخبة
م ـ ـ ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة

بــال ـكــويــت وال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،الس ـي ـمــا م ــن فئة
الشباب.
واستطاعت الحلقات أن تحقق نسب مشاهدة
مرتفعة عبر «يوتيوب» ،خصوصا حلقات الفنان
المصري حمدي المرغني وعبدالعزيز
النصار ومبارك المانع وعايض يوسف
وفرح الهادي.
وق ـ ـ ــال ن ـج ــم إن ق ـ ـ ــرار اس ـت ـح ــداث
جـ ــزء ثـ ــان م ــن ال ـب ــرن ــام ــج جـ ــاء ألن
المارينا هي الجهة الوحيدة التي
ت ـغــرد خ ــارج ال ـس ــرب ب ـهــذا الـنــوع
مـ ــن الـ ـبـ ــرامـ ــج ،ب ـع ـي ــدا عـ ــن ال ـب ـكــاء
واإلسفاف ،فضال عن ردود
األفعال التي واكبت
ب ـ ـ ـ ـ ــث «مـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن
نـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرف»
خ ــال الـعــام
الماضي.

علي نجم

أم ـ ـ ــل ويـ ـكـ ـم ــل ال ـ ــوي ـ ــس ت ـق ــدي ــم
البرنامج منفردا ،ويعتذر هذا
العام عن قبول المهمة.

نصيب األسد
على الجانب اآلخر استطاعت
ق ـن ــاة  atvأن ت ـح ـظــى بنصيب
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـصـ ـ ــة بـ ـ ــرامـ ـ ــج
المسابقات ،والتي أيضا تصدى
لها نجوم التمثيل ،حيث بثت
المحطة  3بــرامــج على الـهــواء،
هي «فنوس هيونة» للفنانة هيا
الشعيبي ،والتي عادت من جديد
للقاء جمهورها بعد تجاربها
السابقة مع الفنان طارق العلي
عبر شاشة  ،mbcلتخوض هيا
تحديا جديدا وتثبت جدارتها.
عبر المحطة نفسها كان من
ال ـم ـف ـتــرض أن ت ـش ــارك الـفـنــانــة
ليلى عـبــدالـلــه مــع الـفـنــانــة نــور
الـغـنــدور تـقــديــم بــرنــامــج «ان ــزل
بــوشـنـكــي» ،لكن تــأخــر تصوير

ليلى عبد الله
مـسـلـســل «دفـ ـع ــة الـ ـق ــاه ــرة» في
مصر تسبب في خروج نور من
الحسبة لتقدم ليلى البرنامج
بمعية الفنان فيصل دشتي.
وحقق «إنزل بوشنكي» نسبة
متابعة كبيرة ،السيما أنه اعتمد
عـلــى لعبة دارجـ ــة ،وتــم تشييد
ديكورات ضخمة خدمت الفكرة،
فضال عن الحضور الذي تحظى
بـ ــه ل ـي ـل ــى عـ ـن ــد الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مــن
مختلف األعمار.

تجربة جديدة
وتصدت الفنانة منى شداد
م ـن ـف ــردة ه ـ ــذا الـ ـع ــام ل ـبــرنــامــج
م ـســاب ـقــات ب ــاس ــم «حـ ــا م ـنــى»،
وهي تجربة جديدة على شداد
التي خلقت أجواء مفعمة بالود
وال ـح ـم ـي ـم ـيــة م ــع ال ـم ـت ـص ـل ـيــن،
ورغ ـ ــم خ ـب ــرة م ـنــى وت ـجــارب ـهــا
ف ــي ت ـقــديــم ب ــرام ــج الـمـســابـقــات
عـبــر شــاشــة تـلـفــزيــون الـكــويــت

●

عزة إبراهيم

كشفت الفنانة حصة النبهان
ع ــن ان ـش ـغــال ـهــا حــال ـيــا ب ـق ــراءة
اثنين من النصوص الدرامية،
ب ـعــد أن ش ــارك ــت ف ــي ال ـمــوســم
الرمضاني ب ــدور «جميلة» في
مسلسل أمنيات بعيدة.
وأوضحت أن إعالن عمليها
الجديدين سيكون خالل الشهر
الـقــادم ،وأن أحدهما بالتعاون
مـ ـ ــع وال ـ ـ ــده ـ ـ ــا ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ج ــاس ــم
ال ـن ـب ـهــان« ،ألول م ــرة ف ــي عمل
ً
درامــي معا بعد أن عملت معه
على مستوى المسرح».
وصـ ــرحـ ــت ال ـن ـب ـه ــان بــأن ـهــا
تستعد للمشاركة في مهرجان
ل ـن ــدن بـفـيـلـمـهــا ال ـجــديــد خــال
ش ـه ــر س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل ،كـمــا
تـ ـش ــارك ب ـم ـســرح ـيــة «جـ ـ ــزء مــن
الفانية» فــي أحــد المهرجانات
العربية.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ـه ــا ان ـت ـه ــت مــن
عــرض مسرحيتها « »101على
مسرح مركز الكويت للتوحد،
والـتــي حققت إقـبــاال ملحوظا،
موضحة أنها التجربة األولــى
لـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـسـ ــرح الـ ـطـ ـف ــل عـلــى

حصة النبهان
مستوى التمثيل ،حيث كانت
تشارك في السابق كمخرج منفذ
مع المخرج عبدالعزيز المسلم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ح ـب ـه ــا
لالستعراض والموسيقى هو
ما دفعها إلى خوض التجربة،

ً
السينما تحقق أرقاما قياسية بإيرادات عيد الفطر

●

القاهرة  -محمد قدري

ا س ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــت دور ا ل ـ ـع ـ ــرض
السينمائية فــي مصر بــدايــة من
وقفة عيد الفطر المبارك واحــدا
من المواسم السينمائية القوية
م ــن خ ــال ت ـنــافــس  5أف ـ ــام ،ذات
ال ـت ـك ـل ـفــة اإلن ـت ــاج ـي ــة ،م ـمــا جعل
هناك منافسة قوية منذ الحفلة
األولــى في السينمات المصرية،
وشـهــد شـبــاك الـتــذاكــر المصري
تفوقا ملحوظا للنجم أمير كرارة
على منافسيه ،و«نرصد اإليرادات
الكلية لاليام األولى من الموسم».
ب ــدأ الـنـجــم أمـيــر ك ــرارة بشكل
قـ ــوي وج ــدي ــد هـ ــذا ال ـم ــوس ــم من
خالل فيلمه «كازابالنكا» ،مقدما
مفاجأة كبيرة وجديدة في شباك
التذاكر ،حيث حقق خــال األيــام
األربعة األولى إيرادات قدرت بـ23
مليون جنيه ،متفوقا على أقرب
منافسيه بفارق كبير.
وش ـه ــد ال ـف ـي ـلــم إقـ ـب ــاال كـبـيــرا
أول وثاني وثالث ايام العيد من
نسبة كبيرة من الشباب ،وهو من

بطولة عمرو عبدالجليل ،وإيــاد
ن ـص ــار ،وغـ ــادة عـ ــادل ،ومـحـمــود
البزاوي ،وجيهان خليل ،وأحمد
داش ،وم ــن إخـ ــراج بـيـتــر ميمي،
ويشارك في العمل الفنان التركي
الشهير خالد إرجنتش بطل حريم
السلطان.
ووقع النجم أحمد عز وفيلمه
الـ ـج ــدي ــد «الـ ـمـ ـم ــر» فـ ــي ال ـمــرت ـبــة
الـثــانـيــة ه ــذا ال ـع ـيــد ،حـيــث حقق
إي ــرادات بقيمة  11مليون جنيه
و 500أل ــف ج ـن ـيــه ،ويـ ـش ــارك في
بطولة الفيلم إياد نصار ،وأحمد
رزق ،ومحمد فراج ،وأمير صالح
الدين ،وهند صبري ،ومن إخراج
شريف عرفة.
وك ــان ــت آخـ ــر أعـ ـم ــال ال ـف ـنــان
أح ـمــد ع ــز فـيـلــم «ال ـخ ـل ـيــة» ،ال ــذي
ح ـقــق  60مـلـيــونــا وق ــت عــرضــه،
وي ـ ـنـ ــاقـ ــش الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ـتـ ــرة ح ــرب
االستنزاف ،والعمليات النوعية
للقوات المسلحة المصرية عقب
النكسة ،واشـتـكــى أصـحــاب دور
العرض من طول مدة الفيلم التي
وص ـل ــت إل ــى ســاع ـت ـيــن ون ـصــف،

ف ــإن ـه ــا ب ــره ـن ــت ع ـل ــى ش ـجــاعــة
كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـن ــدم ــا خـ ــاضـ ــت ت ـلــك
التجربة لبساطة الفكرة وموعد
البرنامج ،مما وضعها في تحد
حقيقي واختبار اجتازته بذكاء،
مــوظ ـفــة مــوه ـب ـت ـهــا ف ــي ال ـغ ـنــاء
تــارة ومعتمدة على شعبيتها
ال ـج ــارف ــة ب ـيــن ج ـم ـهــور مـســرح
الطفل.
وقـلـمــا ي ـقــدم ف ـنــان لــديــه بــاع
طويل في الدراما والمسرح على
تجربة تقديم البرامج ،خصوصا
تـلــك الـنــوعـيــة ال ـتــي تـضـعــه في
مواجهة مباشرة مع الجمهور
فــي األمــاكــن الـعــامــة ،إال اذا كان
يملك من الثقة بإمكاناته وقدرته
على اإلقناع ما يؤهله لذلك.
ويملك الفنان شهاب حاجيه
جـ ــرأة الـتـجــريــب واإلقـ ـ ــدام على
ت ـلــك ال ـت ـجــربــة ف ــي ب ــرن ــام ــج «ال
تـكــذب» بموسمه الـثــانــي ،حيث
أع ـ ـ ــاد اكـ ـتـ ـش ــاف ن ـف ـس ــه ك ـف ـنــان
يملك أدوات ــه ،ومـحــاور تلقائي

استطاع أن يستدرج الجمهور
لمناطق اخرى بعيدا عن صخب
الحياة الفنية ،وخرج بالبرنامج
من قالب المسابقات التقليدي
ليبحر إلــى أفــق آخــر ذي طابع
اجتماعي شيق.

أبرز الغائبين
ال ـف ـنــانــة ش ـج ــون ال ـه ــاج ــري،
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر أيـ ـق ــون ــة ب ــرام ــج
المسابقات منذ سنوات ،تغيب
ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي،
بعدما سجلت عــودة قوية عام
 2017بـ«شوج تايم» عبر شاشة
قناة الراي ،أيضا يستمر غياب
اإل عــا مـيــة حليمة بولند للعام
ال ـث ــان ــي ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،بـعــدمــا
قدمت برنامج «حليمة زاد» ،في
ح ـيــن اف ـت ـقــد ت ـل ـفــزيــون الـكــويــت
اإلعالمي القدير محمد الويس
العتذاره عن عدم االستمرار في
«لمسة فوز».

حصة النبهان :للمرة األولى أقف
أمام والدي في مسلسل درامي

«كازابالنكا» أمير كرارة يتفوق على منافسيه
و«محمد سعد» في ذيل القائمة
ً
فتم تقليص عدد الحفالت يوميا.
وح ــل الـفـنــان الـكــومـيــدي رامــز
جـ ــال ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة مــن
خالل فيلمه الجديد والمؤجل من
رأس السنة باسم «سبع البرمبة»،
حـيــث حـقــق خ ــال األيـ ــام األول ــى
إي ـ ـ ــرادات كـلـيــة قـ ــدرت بـقـيـمــة 10
ماليين جنيه و 700ألفا ،ليستمر
فــي حصد اإليـ ــرادات بعد فيلمه
األخـ ـي ــر «رغ ـ ـ ــدة مـ ـت ــوح ــة» ،ال ــذي
ق ــدم ــه م ــع ن ـف ــس مـ ـخ ــرج الـفـيـلــم
الـحــالــي محمود كــريــم ،ويـشــارك
في الفيلم الجديد جميلة عوض،
ون ـ ـ ــور ق ـ ـ ـ ــدري ،وم ـح ـم ــد ثـ ـ ــروت،
ومها أبوعوف ،وعدد من ضيوف
الـشــرف مثل أمير ك ــرارة ،وياسر
جالل ،وأحمد السقا.
وعــاد الفنان عـمــرو سعد إلى
ال ـس ـي ـن ـمــا م ــن ج ــدي ــد م ــن خ ــال
الـفـيـلــم الـضـخــم إنـتــاجـيــا «حملة
ف ــرع ــون» ،بـعــد فـتــرة مــن الـغـيــاب،
ل ـي ـح ـقــق إيـ ـ ـ ـ ــرادات م ــرض ـي ــة إل ــى
ح ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ،حـ ـي ــث حـ ـق ــق خ ــال
األيـ ــام األولـ ــى إيـ ـ ــرادات بـقـيـمــة 9
ماليين جنيه و 500ألفا ،ويدور

سعود بوشهري

الفيلم حــول عصابات
االغ ـت ـيــاالت الشهيرة،
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
ب ـي ــن م ـص ــر ول ـب ـن ــان،
وي ـ ـشـ ــارك ف ــي الـعـمــل
كل من روبي ،ومحمد
ل ـ ـط ـ ـفـ ــي ،وم ـ ـح ـ ـمـ ــود
عـبــدالـمـغـنــي ،ورام ــز
أم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ،كـ ـ ـم ـ ــا ت ـم ــت
االسـتـعــانــة بالبطل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــي مـ ــايـ ــك
ت ــاي ـس ــون ،والـنـجــم
مل
ص
ق فيلم «كازابالنكا»
الـ ـشـ ـهـ ـي ــر ب ــالـ ـق ــوة
ال ـش ــدي ــدة هــافـثــور
محققا إيــرادات متواضعة ،حيث
يوليوس بيورنسون ،ويراهن
صـنــاع الـعـمــل عـلــى تغيير شكل حـقــق خ ــال أي ــام عــرضــه األول ــى
األكـشــن فــي مصر مــن خــال هذا مليوني جنيه فقط ،ويقدم الفيلم
الـ ـعـ ـم ــل ،وال ـف ـي ـل ــم ه ــو ال ـت ـجــربــة فـ ــي ق ـص ــة مـ ــن خ ـ ــال شـخـصـيــة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األولـ ـ ـ ــى لـلـمـخــرج س ــائ ــق خـ ـ ــاص يـ ـتـ ـع ــرض ألزمـ ــة
ويتم اتهامه بقتل الفنان سمير
رؤوف عبد.
وجاء فيلم «محمد حسين» من ص ـبــري ،مـمــا يــدفـعــه للبحث عن
بطولة النجم الكوميدي محمد الـ ـب ــراءة ف ــي ك ــل م ـك ــان ،وي ـشــارك
سعد ،الذي يعود بعد غياب عن في البطولة سمير صبري ،ومي
تقديم أفــام الكوميديا الشهيرة سـلـيــم ،ووي ـ ــزو ،ومـحـمــد ث ــروت،
في المرتبة الخامسة واألخيرة ،وبيومي فؤاد.

ورغم اعترافها بصعوبة األداء
على مسرح الطفل الذي يحتاج
إلـ ـ ــى أس ـ ـلـ ــوب م ـع ـي ــن إلق ـن ــاع ــه
وكسب إعجابه بالعمل ،فإنها
راضية عن دورها.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا ج ـس ــدت

شـ ـخـ ـصـ ـي ــة «ج ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــة» زوجـ ـ ــة
ص ــاح ــب ال ـم ـن ــزل ال ـت ــي ت ـتــزوج
ل ـتــربــي الـ ـك ــاب وت ـع ـت ـنــي بـهــا،
ولـ ـك ــن صــدي ـق ـت ـهــا روال كــانــت
تسرقها وتبيعها ،موضحة أن
رسالة المسرحية تعليم األطفال
ال ـ ــرف ـ ــق بـ ــال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات ،وع ـ ــدم
استغاللها تجاريا لالستفادة
منها ،بل يجب أن تكون العناية
بها بدافع الحب والرحمة.
المسرحية من بطولة زهرة
ا لـخــر جــي ،والممثلة المصرية
ش ـي ـمــاء س ـي ــف ،وع ـبــدالــرح ـمــن
الفهد ،ونصار النصار وغيرهم
م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،وم ـ ـ ــن ت ــأل ـي ــف
وإخراج محمد الحملي.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
زمـ ــائ ـ ـهـ ــا والـ ـجـ ـمـ ـه ــور أك ـ ـ ــدوا
أن ـهــا قـ ــادرة عـلــى خ ــوض نفس
التجربة بمسرح الـكـبــار ،لذلك
فإنها تخطط في العمل القادم
لـ ـخ ــوض ال ـم ـس ــرح ال ـكــوم ـيــدي
للكبار ،وتحدي نفسها في دور
جديد يثري موهبتها ،ويضيف
إلى خبراتها الفنية.

زينب فتحي« :مؤشر التنمية»
ينقل رؤيتنا في  2035للعالم
●

خبريات
مصطفى حجاج يسجل
أغنية «صدمة ونهاية»

يستعد المطرب مصطفى
حجاج لتسجيل أغنية جديدة
من ألبومه المقبل تحمل اسم
«صدمة ونهاية» ،وهي من
ألحان محمد محمدي وتحمل
توقيع الموزع الموسيقي
أحمد أمين ،ويعمل حجاج
حاليا على اختيار مجموعة
مميزة من األغنيات ليكمل
عقد مشروعه الغنائي
الجديد.
من ناحية أخرى ،أحيا حجاج
حفال غنائيا ضمن سلسلة
حفالت عيد الفطر المبارك،
الخميس الماضي ،داخل أحد
الفنادق الكبرى بالقاهرة.
يذكر أن آخر أعمال مصطفى
حجاج كليب األغنية الوطنية
«إعمل الصح» ،كلمات محمد
عاطف ،وألحان وليد سعيد،
وتوزيع أحمد عادل ،وإخراج
بتول عرفة ،حيث تحث
األغنية المصريين على دعم
مسيرة البناء والتقدم التي
تعيشها البالد في الفترة
الحالية.

بيومي فؤاد يستكمل
«حشمت في البيت األبيض»

بدأ صناع مسلسل «حشمت
في البيت األبيض» ،وهو من
بطولة بيومي فؤاد ،استكمال
تصوير أحداث المسلسل،
لتصل حلقاته إلى  ،30ويتم
عرضه عبر القنوات الفضائية
خالل شهر من اآلن ،بدال من
شبكة  ،NETFLIXإذ كان من
المقرر االكتفاء بـ 13حلقة
«ميني دراما».
وجاء اتجاه صناع العمل إلى
استكمال تصوير المسلسل،
بعد مشاهدة الحلقات
التي انتهوا من تصويرها،
وارتأوا أن العمل يصلح أن
يكون مسلسال كبيرا يعرض
بالتلفزيون ليأخذ حقه من
المشاهدة ،خصوصا أنهم
ثان
انتهوا من كتابة جزء ٍ
من العمل ( 13حلقة أخرى)،
ً
وبذلك يكون المسلسل جزءا
ً
واحدا يتضمن  30حلقة.
«حشمت في البيت األبيض»
تدور أحداثه حول «حشمت»
الذي يجسد شخصيته
بيومي فؤاد ،وهو رجل من
أصول مصرية يقرر الترشح
في االنتخابات الرئاسية
بالواليات المتحدة األميركية،
ويفوز بها ،ليصبح أول
مصري داخل البيت األبيض،
وتتطور األحداث والمواقف
خالل المسلسل في إطار
كوميدى ساخر.

«العنكبوت» يجمع أحمد
السقا وأحمد نادر جالل

عزة إبراهيم

صــرحــت الـمــذيـعــة زيـنــب فتحي مـقــدمــة «development
 ،»indicatorأو مؤشر التنمية على القناة الثانية ،أن البرنامج
يتناول جميع المشاريع التنموية في الكويت ،ويستعرض
خطة التنمية  2035باللغة اإلنكليزية.
ً
وأوضـ ـح ــت أن ال ـبــرنــامــج الـ ـم ــذاع يــوم ـيــا م ــن األحـ ــد إلــى
ً
الخميس الساعة  8:30صباحا ،تتعاون فيه مع المذيعة ريم
اليوسف ،والمذيع يوسف جمال إبراهيم ،مضيفة أنه مستمر
منذ أكثر من عام ،نتيجة نجاحه وتسليطه الضوء على رؤية
ً
البالد بعد  15عاما ،لذلك يتم نقل تلك الصورة للعالم من
خالل عرضها بسفارات دولة الكويت بالدول األجنبية.
وأضــافــت أن «مؤشر التنمية» يتابع المشاريع الجديدة
بالكويت ،وتأثيرها على مستقبل الـبــاد ،وتحقيق أهــداف
التنمية ،ليرى العالم ما تصنعه من مجد وحضارة استعدادا
للمستقبل ،مؤكدة أن البرنامج لقي صدى واسعا ،وأصبح
إحــدى أدوات رؤيــة  2035اإلعالمية
ومعاول دعمها.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ف ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق ع ـم ــل
البرنامج يتلقى المقترحات
واألف ـك ــار الـجــديــدة للتطوير
الـ ـ ــدائـ ـ ــم ،و«نـ ـضـ ـي ــف فـ ـق ــرات
جديدة باستمرار منذ بداية
ال ـبــرنــامــج حـتــى اآلن ،كما
تمت إضافة فقرة تبعث
على الحيوية ورصد
الواقع بدقة من خالل
قيام مراسل في قلب
الحدث أو المشروع
يحكي عنه ويلتقي
القائمين عليه».

زينب فتحي

يتصدى النجم أحمد السقا
لبطولة عمل سينمائي جديد
يحمل اسم «العنكبوت»،
تأليف محمد ناير وإخراج
أحمد نادر جالل ،ومن المقرر
تصويره خالل الفترة المقبلة
بعد االنتهاء من التحضيرات
النهائية للعمل ،وتعد تلك
المرة األولى التي يجتمع فيها
السقا مع المخرج نادر جالل.
يذكر أن آخر أفالم السقا
«هروب اضطراري» ،بطولة
الفنان أمير كرارة ،غادة عادل،
فتحي عبدالوهاب ،مصطفى
خاطر ،أحمد العوضي،
ومجموعة من الفنانين
كضيوف شرف ،وعلى رأسهم
أحمد حلمي ،أحمد فهمي،
روجينا ،دينا الشربيني،
محمد فراج ،أحمد زاهر،
باسم سمرة ،محمد شاهين،
وآخرين ،تأليف محمد سيد
بشير ،وإخراج أحمد خالد
موسى.

ةديرجلا
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إيران :ال أمان ألميركا وداعميها إذا لم ترفع العقوبات

• ظريف :لن نكون البادئين بالحرب ولن نفاوض على «البالستي» واألنشطة اإلقليمية
• ماس لطهران :ال نصنع المعجزات ...حلوا مشاكلكم مع األميركيين ودول المنطقة
اعتمدت طهران لغة متشددة
أمس لدى استقبالها وزير
الخارجية األلماني هايكو
ماس ،فيما بدت أنها رسالة
لرئيس الحكومة الياباني شينزو
آبي الذي يزورها بعد أيام من
لقائه الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،على أمل التوسط لفتح
مفاوضات بين البلدين.

فــي نـبــرة غير معهودة منه،
هــدد وزيــر الخارجية اإليــرانــي
المخضرم محمد جواد ظريف،
أمـ ــس ،أم ـيــركــا ودول المنطقة
ال ـم ـت ـحــال ـفــة م ـع ـه ــا ،ب ــأن ـه ــا لــن
تنعم بــاألمــان ،وأن الـتــوتــر في
المنطقة لن ينخفص إذا لم ترفع
العقوبات األميركية عن إيران.
وقال ظريف ،خالل استقباله
نظيره األلماني هايكو ماس في
طهران أمــس« :السبيل الوحيد
لخفض التوتر في المنطقة هو
وقــف الـحــرب االقـتـصــاديــة» في
إش ــارة إلــى العقوبات الخانقة
ال ـتــي فــرضـتـهــا إدارة الــرئـيــس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب على
المنطقة.
وأوض ــح الــوزيــر ،الــذي تتهم
بـ ــاده بــزعــزعــة االس ـت ـق ــرار في
ال ـم ـن ـط ـق ــة« :ال ي ـم ـك ــن ال ـت ــوق ــع
بــأن تكون الـحــرب االقتصادية
مستمرة ضد الشعب اإليراني
ف ــي حـيــن ي ـكــون ال ــذي ــن أطـلـقــوا
الحرب ويدعمونها في أمان».
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع« :ل ـ ـ ـ ــم ول ـ ـ ـ ــن نـ ـك ــون
البادئين بـ ّ
ـأي حــرب ،ولكن من
سيبدأ الحرب علينا فلن يكون
هو من سينهيها».
ول ـ ـفـ ــت ظـ ــريـ ــف إل ـ ـ ــى إج ـ ـ ــراء
م ـ ـحـ ــادثـ ــات جـ ـ ـ ــادة وص ــري ـح ــة
وم ـطــولــة م ــع ال ــوف ــد األل ـمــانــي،
مــوض ـحــا أن «إيـ ـ ــران وألـمــانـيــا
واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي لــدي ـهــم
هدف مشترك وهو الحفاظ على
االتفاق النووي ،ومنع التوترات
والصراعات في المنطقة ،وتمتع
الشعب اإليراني بفوائد االتفاق
النووي».

التزام وعرض
وشــدد رئيس الدبلوماسية
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـلــى أن اإلج ـ ـ ــراء ات
األخـيــرة التي اتخذتها طهران
بالبرنامج النووي تتوافق مع
المادة  36من المعاهدة المبرمة
ً
عام  ،2015مشيرا إلى استعداد
بـ ـ ـ ـ ـ ــاده لـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة أو وق ـ ــف
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ح ـســب اإلج ـ ـ ــراءات
الـتــي يـقــوم بـهــا ال ـطــرف اآلخ ــر،
في إشــارة إلــى اشـتــراط طهران
الحصول على فوائد اقتصادية
وم ــال ـي ــة م ــن الـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
مقابل مواصلة االلتزام باالتفاق
الذي يقيد أنشطتها النووية.
وأع ـ ــرب ظ ــري ــف ع ــن أم ـل ــه أن
«تنجح جهود ألمانيا وشركائنا
اآلخـ ــريـ ــن ف ــي ( )4+1م ــن أج ــل
الحفاظ على االتفاق».

تقويض
االتفاق
النووي
اإليراني
ضربة
لمنظومة عدم استهجان ورفض
االنتشار
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،اسـتـهـجــن
(موسكو)

ظريف انتقاد الواليات المتحدة

وضع خطير
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،دعـ ـ ـ ـ ـ ــا وزي ـ ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األلـ ـم ــان ــي هــاي ـكــو
ماس القيادة اإليرانية إلى عدم
ربط التمسك باالتفاق النووي
باألسباب االقتصادية فقط.
وقال ماس« :نعلم أن الفوائد
االقتصادية التي كان لدى إيران
أم ــل ف ــي ال ـح ـصــول عـلـيـهــا عبر
االتفاق من الصعب تحقيقها في
هــذا النطاق بــدون األميركيين.
لكني أعتقد أن هـنــاك مصالح
سياسية واستراتيجية للحفاظ
على االتفاق والحوار مع أوروبا،
وه ــذا يتعين إدراك ــه أيـضــا في
طهران» التي تلوح باالنسحاب.
ول ـ ـ ــم ي ـ ـقـ ــدم م ـ ـ ــاس ع ــروض ــا
جديدة لضمان فوائد اقتصادية
إليران رغم العقوبات األميركية،
ل ـ ـك ـ ـنـ ــه حـ ـ ـ ـ ــذر م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد
العسكري في الشرق األوسط.
وقال ماس عقب المحادثات:
«الوضع في المنطقة التي نوجد
فيها شديد الحساسية وخطير
على نحو غير عادي».
وذك ـ ـ ــر أن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ــزاي ــد
التوترات قد يؤدي إلى تصعيد

اإلعدام لـ  4مدانين باغتصاب فتيات سنيات
ً
أصدر مدعي عام زاهدان علي موحدي ،أمس ،حكما باإلعدام
على  4متهمين في قضية اغتصاب فتيات سنيات في إيرانشهرـ
ً
وإذا تمت الموافقة على الحكم في المحكمة العلياُ ،
فسينفذ علنا
في أحد شوارع زاهدان.
وجــاء الحكم بعد مــرور عــام على نفي أو تكذيب «اغتصاب
الفتيات في إيرانشهر» بأشكال مختلفة من مسؤولي القضاء.
وبدأت فصول القضية منتصف يونيو الماضي ،حين أعلن
إمام جمعة أهل السنة في مسجد نور بمدينة إيرانشهر مولوي
محمد مالزهي ،عن اختطاف  40فتاة في المدينة واغتصابهن.
عسكري ،مضيفا« :ال يمكن أن
ي ـصــب ذل ــك ف ــي مـصـلـحــة أح ــد،
لــذ لــك يتعين تجنب هــذا تحت
كل الظروف».
ووعــد ماس نظيره اإليراني
بــاس ـت ـمــرار ع ـمــل أل ـمــان ـيــا على
اإليفاء بالتزاماتها في االتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،وق ـ ـ ـ ــال« :لـ ـ ــن نـصـنــع
المعجزات هـنــا ،لكن سنسعى
ب ـكــل قــوت ـنــا ل ـب ــذل ك ــل الـجـهــود
لتجنب اإلخفاق».

برودة إيرانية
وأكـ ـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن تـصــريـحــات
ماس التي أطلقها ،أمس األول،
بـ ـش ــأن الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـبــال ـس ـتــي
اإليــرانــي فــي أبوظبي أغضبت
الجانب اإليراني بشدة ،وعليه
فـ ـ ــإن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن اس ـت ـض ــاف ــوا
الوزير األلماني ببرودة ليفهم
األوروب ـ ـيـ ــون ورئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
الـيــابــانــي أن الـمـلــف غـيــر قابل

طهران تقايض «النووي» بـ «الكيماوي» مع األسد
قالت مجلة «ناشونال انترست» األميركية إن إيران قد تساعد
الــرئـيــس بـشــار األس ــد على إع ــادة بـنــاء منشآته الـنــوويــة التي
دمرتها إسرائيل عام  ،2007مقابل حصولها على سالح كيماوي.
وأشارت «ناشونال انترست» ،في تقرير إلى أن إيران تسعى
لتحويل سورية إلى موقع متقدم لها في مواجهة إسرائيل ،وأنها

يمكن أن تساعد دمشق في تطوير برامج نووية مقابل تزويدها
بأسلحة كيمياوية ال يزال يمتلكها النظام.
ورأت المجلة أن هنالك احتماال بــأن يكون الحرس الثوري
ً
اإليــرانــي وحليفه «ح ــزب الـلــه» اللبناني قــد حصال فـعــا على
أسلحة كيمياوية من النظام السوري.

ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،وأن أي ح ــد ي ــث
حوله يعد تدخال فــي الشؤون
الداخلية.
وقال المصدر ،إن ظريف أبلغ
م ــاس اس ـت ـيــاء ط ـه ــران الـشــديــد
مـ ــن ت ـل ـك ــؤ أوروب ـ ـ ـ ــا فـ ــي تـنـفـيــذ
تعهداتهم ومجاراتهم الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ع ـم ـل ـي ــا ف ـ ــي ف ــرض
العقوبات.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ظ ــري ــف رف ــض
قـ ـب ــول م ـق ـت ــرح أوروب ـ ـ ـ ــي ب ـبــدء
تفعيل النظام المالي الخاص
«األن ـس ـت ـكــس» بـشـكــل تجريبي
األس ـب ــوع الـمـقـبــل مـقــابــل وقــف
قرارها باتخاذ خطوات تطوير
برنامجها النووي.
ودعا ظريف الوزير األلماني
إلى سرعة تفعيل جميع القنوات
المصرفية والتجارية وتنشيط
ش ــراء ال ــدول األوروب ـي ــة للنفط
اإليراني مقابل بيع جميع أنواع
ال ـب ـضــائــع وعـ ــدم ق ـســرهــا على
الغذاء واألدوية.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر إل ـ ـ ـ ــى أن

ً
وفقا لبعض الشهود ،كان الخاطفون المجهولون يرتدون
مالبس الشرطة أو الـقــوات العسكرية ،وتحت تهديد السالح
كانوا يجبرون النساء على دخول سيارة يتم االعتداء عليهن
فيها.
وأدى اإلعــان عن الحادث ،منذ عام ،إلى ردود فعل واسعة
ا لـنـطــاق ،لكن ر ئـيــس محكمة سيستان بلوشستان ،إبراهيم
حميدي أكد أنه تلقى  3شكوى فيما يتعلق بمسألة االختطاف
واالغـتـصــاب فقط وطــالــب مــازهــي بتقديم أدل ــة تثبت صحة
العدد الذي تحدث عنه.
م ــاس أك ــد لــإيــرانـيـيــن ض ــرورة
الـتـخـلــي ع ــن ال ـت ـصــرف كـنـظــام
ثوري ،لتفادي مواجهة ظروف
ً
صعبة جدا ،وحل خالفاتهم مع
واش ـن ـطــن وم ـعــال ـجــة هــواجــس
دول الجوار وعدم االستخفاف
بقدرتها ونفوذها على القرارين
واألميركي واألوروبي.
وطـ ــالـ ــب مـ ـ ــاس اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن
بتليين مواقفهم تجاه الواليات
المتحدة ،وأعــرب عن استعداد
ب ـ ــاده ل ـلــوســاطــة إذا اقـتـضــت
ال ـح ــاج ــة ،م ــؤك ــدا أنـ ــه ال يمكن
إلي ـ ـ ـ ـ ـ ــران أن ت ـ ـحـ ــل م ـش ــاك ـل ـه ــا
االقتصادية إال بتسوية األزمة
مع أميركا.

وساطة آبي
وجــاء ذلــك ،في وقــت يستعد
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي
ل ــزي ــارة ط ـه ــران غ ــدا ف ــي مهمة
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة حـ ـس ــاس ــة ي ــأم ــل
خ ــالـ ـه ــا أن ي ـ ـقـ ــوم ب ــوس ــاط ــة

زار رئيس هيئة «الحشد الشعبي» في العراق
فالح الفياض العاصمة اإليرانية طهران ،أمس،
والتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وذكــر بيان أصــدره مكتب المسؤول العراقي،
أن «الـفـيــاض بحث مــع ظــريــف تطوير العالقات

بـيــن ال ـع ــراق وإيـ ـ ــران ،واألوضـ ـ ــاع ف ــي الـمـنـطـقــة،
واسـتـعــرضــا الـجـهــود الـمـبــذولــة لتحقيق األمــن
واالستقرار فيها ،بما يؤدي إلى تجاوز أزماتها».
وك ــان ــت ب ـغ ــداد أع ـل ـنــت ان ـه ــا س ـت ـقــوم بــوســاطــة
لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.

ً
خالفات رافقت إطالق إيران لبنانيا اتهمته بالتجسس

ً
خامنئي أمر باإلفراج عنه فورا بعد تدخل نصرالله ...و«الخارجية» و«الحرس» سعيا لمبادلته
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ف ـ ـ ـ ــي رئـ ـ ــاسـ ـ ــة
الجمهورية اإليرانية لـ «الجريدة»،
أن المرشد األعلى علي خامنئي
ً
أص ــدر ،أمــس األول ،ق ــرارا بالعفو
عن نــزار زكــا اللبناني الــذي لديه
إقــامــة فــي أمـيــركــا الـمـسـجــون في
إيــران بتهمة التجسس لمصلحة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وذلـ ــك على
الرغم من معارضة وزير الخارجية
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـمــد ج ـ ـ ــواد ظــريــف
والحرس الثوري.
وحسب المصدر ،فإن الحرس
ال ـثــوري ووزارة الخارجية اتفقا
ف ــي م ـش ـهــد ن ـ ـ ــادر ،ع ـلــى ضـ ــرورة
استبدال زكا بإيرانيين محتجزين
في الواليات المتحدة ،لكن المرشد
ً
قرر اإلفــراج عنه فــورا بعد دخول
األمين العام لـ «حــزب الله» حسن
نصرالله على الخط.
وأوض ــح الـمـصــدر أن المسألة

ب ـ ــدأت بـتـلـقــي الــرئ ـيــس االي ــران ــي
حسن روحاني رسالة من نظيره
اللبناني ميشال عون طلب فيها
م ـس ــاع ــدت ــه ف ــي اإلفـ ـ ـ ــراج ع ــن زك ــا
ً
مشددا على أنه مواطن لبناني.
وأش ـ ــار إل ــى أن روح ــان ــي نقل
ال ـمــوضــوع ال ــى الـمــرشــد األع ـلــى،
وبعد التباحث فيه ،أصر الحرس
ال ـث ــوري ووزارة الـخــارجـيــة على
ضــرورة مبادلة زكا مع واشنطن
م ـ ــع م ـح ـت ـج ــزي ــن إي ــرانـ ـيـ ـي ــن فــي
الواليات المتحدة على أساس أنه
مواطن أميركي.
ً
وأضـ ـ ـ ــاف« :ل ـك ــن أخ ـ ـيـ ــرا تلقى
الـمــرشــد رســالــة مــن األمـيــن العام
لـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ح ـســن
نصرالله ،شرح له فيها أن الرئيس
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي طـ ـل ــب مـ ـن ــه ال ـت ــدخ ــل
ً
شخصيا ومـبــاشــرة لــإفــراج عن
زك ــا ،وأن ــه ال ي ــرى مــن المصلحة
أن يتم رفض هذا الطلب المباشر
لعون نظرا لمواقفه الجريئة في

خامنئي
ح ـم ــاي ــة الـ ـمـ ـق ــاوم ــة» ،وع ـل ــى ه ــذا
األساس استجاب خامنئي للطلب،
وات ـخــذ ق ــرار الـعـفــو عــن السجين
الـلـبـنــانــي األم ـيــركــي ال ــذي اعتقل
عام  2015من استخبارات الحرس
الـ ـث ــوري خ ــال زي ـ ــارة للعاصمة
اإليرانية.

وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر ،إن ال ـح ــرس
و«الخارجية» دفعا باتجاه التريث،
ل ـل ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ص ـي ـغ ــة خ ــاص ــة،
ً
لكن المرشد كان حاسما لناحية
ض ـ ــرورة إظ ـه ــار االحـ ـت ــرام لـعــون
ونصرالله.
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة»

لخفض التوتر بين الجمهورية
اإلسالمية والواليات المتحدة.
ل ـكــن م ـســؤول ـيــن حـكــومـيـيــن
أوضحوا أن آبــي ال يــزور إيــران
حامال الئحة مطالب أو رسالة
م ــن واش ـن ـط ــن ،ب ــل ال ـف ـك ــرة هي
تقديم الـيــابــان كجانب محايد
يمكن للطرفين ا لـحــد يــث إ لـيــه،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إيـ ـج ــاد مـخــرج
للمتشددين في طهران للقبول
بحل بعيدا عن الظهور بمظهر
المنصاع للدول الغربية.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ح ـ ــذرت
الرئاسة الروسية من تقويض
االتفاق النووي اإليراني ،مؤكدة
أن ـ ــه ي ـش ـك ــل ض ــرب ــة لـمـنـظــومــة
عــدم انتشار األسلحة النووية
والستقرار المنطقة.
(طهران  -كونا ،إرنا،
أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

رئيس «الحشد الشعبي» يزور إيران

االيرانية كانت تتوقع االفراج عن
دبلوماسي إيــرانــي مسجون في
ألمانيا قريبا ،وطلبت من خامنئي،
التريث في إطالق زكا حتى يطلق
هذا الدبلوماسي لكن دون جدوى.
وح ـســب ال ـم ـصــدر ،ف ــإن بعض
ال ـم ـج ـمــوعــات اسـتـغـلــت نـفــوذهــا
للتعلل باالفراج عن زكا واستغلت
البيروقراطية اإلدارية في السلطة
القضائية لعرقلة إطالق زكا ،األمر
ال ــذي أدى إل ــى لـغــط ح ــول موعد
إطــاقــه والـجـهــة الـتــي ستتسلمه
آمـلــة أن تستطيع إقـنــاع المرشد
بتغيير قراره.
وكانت وكالة «فــارس» المقربة
من الحرس الثوري أعلنت ،أمس،
ً
نقال عــن مصدر مطلع أنــه سيتم
فــي غ ـضــون ســاعــات اإلف ـ ــراج عن
زك ــا وتـسـلـيـمــه ال ــى «حـ ــزب ال ـلــه»
رغــم أن المدير العام لألمن العام
الـلـبـنــانــي ال ـل ــواء عـبــاس ابــراهـيــم
المكلف بهذه القضية من الرئيس

أمانو قلق من التوترات
بشأن نووي إيران

أعرب المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية يوكيا
أمانو خالل اجتماع لمجلس
محافظي الوكالة الدولية
الذي يضم  35دولة عن قلقه
إزاء التوترات المتصاعدة
المتعلقة بالبرنامج النووي
اإليراني ،ودعا إلى خفض
التصعيد عن طريق الحوار،
وذلك في تغير للهجته
الحذرة المعتادة في الحديث
عن إيران .وصعدت واشنطن
من الضغوط على طهران
ً
بسبب ما تعتبره دورا
ً
شريرا لها في المنطقة .كما
شددت الواليات المتحدة
من العقوبات االقتصادية
وأرسلت حاملة طائرات
ً
ً
ً
وعتادا عسكريا إضافيا
ً
للشرق األوسط ردا على
ما وصفته بتهديد إيراني
لمصالحها.

ظريف وماس في مستهل مباحثات عقدت بطهران أمس (أ ف ب)
والدول األوروبية لبرنامج بالده
لتطوير الصواريخ البالستية،
ً
رافـضــا الــدخــول في مفاوضات
جديدة حول برنامج الصواريخ
وأنشطة بالده في المنطقة.
وألقى باللوم على واشنطن
ودول في المنطقة بإثارة الفتن
والصراعات التي تشهدها عدة
بلدان من بينها ليبيا والسودان
وسورية واليمن.

سلة أخبار

ً
اللبناني موجود في طهران حاليا
لتسلم زكا.
وش ــدد المصدر فــي تصريحه
لـ ـ ـ ـ ـ ـ «فـ ـ ـ ـ ــارس» ع ـ ـلـ ــى أن «ت ـس ـل ـي ــم
ال ـجــاســوس ج ــاء فـقــط ب ـنــاء على
طلب ووساطة األمين العام لحزب
الـلــه السيد حسن نـصــرالـلــه ،ولم
تجر في هذا السياق أي مفاوضات
ف ــي أي م ـس ـتــوى م ــع أي شخص
أو حكومة ،وأن هــذا األمــر تحقق
فـقــط ب ـنــاء عـلــى احـ ـت ــرام ومـكــانــة
السيد نصرالله لدى الجمهورية
اإلسالمية االيرانية».
بدورها ،أكدت وكالة «تسنيم»
أن ــه «ل ــم يـكــن ه ـنــاك أي ت ـب ــادل أو
اتفاق ثنائي ،وأن إيران وافقت على
ً
ً
اطالق سراح زكا تكريما واحتراما
ل ـل ـمــواقــف ال ـم ـبــدئ ـيــة وال ـح ــازم ــة
للرئيس اللبناني في دعم المقاومة
وتـحــالـفــه مــع ح ــزب ال ـلــه ،وكــذلــك
ً
ً
تكريما واحترما لوساطة السيد
حسن نصرالله».

استقالة وزير الخارجية
اليمني خالد اليماني

ذكرت مصادر حكومية يمنية،
أن وزير الخارجية اليمني
خالد اليماني ،استقال من
منصبه ،أمس .وعزت مصادر
سياسية في الحكومة سبب
االستقالة إلى «فشل اتفاق
استوكهولم للسالم» ،مشيرة
إلى أن «توقيع اليماني
عليه بشكله الحالي أعطى
ً
الحوثيين طريقا للمراوغة
في بنود االتفاق الفضفاضة».
وتأتي استقالة اليماني
بعد ثالثة أسابيع من اتهام
الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي مبعوث
المنظمة الدولية إلى بالده
مارتن غريفيث بـ«االنحياز
للحوثيين» ،وذلك في رسالة
أرسلها إلى األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريس.

«التحرير» الفلسطينية تسعى
إلجهاض مؤتمر البحرين

أعلن عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير فلسطيني
أحمد مجدالني تكثيف
االتصاالت الفلسطينية
الساعية إلى ضمان أوسع
مقاطعة دولية إلجهاض
المؤتمر االقتصادي األميركي
المقرر في البحرين هذا
الشهر.

ً
ً
لندن أحبطت مخططا إرهابيا
لـ «حزب الله» في ٢٠١٥
ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس أن متطرفين على
عالقة بحزب الله المدعوم من إيران ،خزنوا عناصر تدخل في صناعة
قنابل في لندن في  2015في قضية بقيت «مخفية عن العامة».
وقال تقرير في الصحيفة نقال عن مصادر أمنية إنه في أعقاب
معلومات من حكومة أجنبية اكتشفت الشرطة البريطانية وجهاز
االسـتـخـبــارات الــداخـلـيــة «إم آي  »5 -آالف ــا مــن ع ـبــوات الـثـلــج التي
تستخدم مرة واحدة ،تحتوي على ثالثة أطنان من نترات األمونيوم.
واعتقل شخص في عمليات دهم في شمال غرب لندن ،لكن أخلي
سبيله فيما بعد من دون توجيه تهمة بعد «عملية استخبارات
سرية» ،بحسب الصحيفة ،لم تكن تهدف إلى مالحقة جنائية.
وقــالــت الصحيفة إن ق ــرار ع ــدم الـكـشــف عــن الـمـعـلــومــات بشأن
اكتشاف المخزون والذي جاء به بعد إبرام االتفاق النووي اإليراني،
من شأنه أن «يثير تساؤالت».
وأضــافــت أن رئـيــس الـحـكــومــة آن ــذاك ديـفـيــد كــام ـيــرون ووزي ــرة
الداخلية تيريزا ماي ،أبلغا باألمر ،لكن النواب الذين كان يناقشون
مسألة حظر حزب الله في بريطانيا ،لم يتم إبالغهم.
وذكرت الصحيفة أن عمليات عثور مماثلة لعبوات ثلج تستخدم
في تخزين متفجرات ،سجلت في أماكن أخرى في العالم.
وقــالــت إنــه تــم اسـتـخــدام عـبــوات الثلج ألنـهــا تـبــدو غير مؤذية
وأسهل للنقل .وأضاف التقرير إنه لم يكن أي هجوم وشيكا ،ولم
يتم استخدام نترات األمونيوم في أسلحة.
وف ــي تـلــك الـفـتــرة ك ــان الـجـنــاح الـعـسـكــري لـحــزب الـلــه محظورا
في بريطانيا ،لكن الحزب الشيعي اللبناني كله أدرج على قوائم
بريطانيا لإلرهاب في وقت سابق هذا العام.
(لندن  -أ ف ب)
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دوليات

بإقالته
ومطالبات
وسعوديين...
لبنانيين
غضب
يثير
باسيل
ً

ّ
ُ
زعيم «الحر» :كالمي عن «العمالة السعودية» حرف ...وعندما تدافع عن حق شعبك ال تكون عنصريا
بيروت  -ةديرجلا

•

أثارت تغريدة وزير الخارجية
اللبناني جبران باسيل ،حول
العمالة األجنبية في لبنان،
غضب الكثير من اللبنانيين
والسعوديين ،ذهبت إلى حد
المطالبة باستقالته .وأقحم
باسيل السعودية في تغريدة
كرسها للدفاع عن اليد
العاملة اللبنانية ،مما أدى إلى
عاصفة من االنتقادات.

أث ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاس ـي ــل ،وص ـف ــت بــال ـع ـن ـصــريــة،
ً
جـ ــدال غ ـيــر م ـس ـبــوق ل ــدى ال ــرأي
ال ـعــام اللبناني وعـلــى صفحات
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
خالل الساعات الماضية وصلت
إلـ ــى ح ــد ال ـم ـطــال ـبــة بــإقــال ـتــه من
الحكومة اللبنانية.
ف ـبــاس ـيــل خـ ــرج بـتـصــريـحــات
متتالية وصفت بالمسيئة بحق
الالجئين السوريين وصلت إلى
حد التباهي بما سماه "الجينات"
ً
اللبنانية ،مدافعا عن اتهامه من
كثيرين بالعنصرية.
وقال باسيل" :من الطبيعي أن
ندافع عن اليد العاملة اللبنانية
بوجه أي يد عاملة أخرى ،أكانت
سورية أو فلسطينية أو فرنسية
أو سعودية أو إيرانية أو أميركية،
فاللبناني قبل الجميع".

سلة أخبار
ترامب يتعهد بكشف
تفاصيل «اتفاق المكسيك»

ً
ردا على تساؤالت شككت
بمضمون االتفاق بين إدارة
الرئيس األميركي دونالد
ترامب والمكسيك حول
الهجرة غير الشرعية ،تعهد
ترامب ،أمس ،بالكشف عن
جزء "فائق األهمية" من
االتفاق.

كازاخستان :توكاييف الوفي
لنزارباييف يتولى الرئاسة

استغراب سعودي

عون يدعو الشركات
األميركية الى
المشاركة في
عروض التنقيب
عن النفط والغاز

واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ــام ب ــاسـ ـي ــل
ً
ً
ردا قــاس ـيــا م ــن آالف الـمـغــرديــن
السعوديين واللبنانيين وبعض
السياسيين في لبنان ،مطالبين
بإقالته من الحكومة.
وسـ ـ ـخ ـ ــر األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ـعـ ــودي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ب ـ ــن مـ ـس ــاع ــد مــن
ً
تصريحات باسيل وغــرد قائال:
"م ـش ـك ـل ــة الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـســائ ـبــة ف ــي ل ـب ـنــان ك ـب ـيــرة وال
ي ـ ــام م ـع ــال ــي الـ ــوزيـ ــر ال ـع ـب ـقــري
عـ ـل ــى تـ ـص ــر يـ ـح ــه وال أرى ف ـيــه
أي ع ـن ـص ــري ــة بـ ــل هـ ــو ت ـصــريــح
حكيم وفي محله ،فالسعوديون
زاحموا اللبنانيين على أعمالهم
واللبنانيون أولى ببالدهم سيما

اغتيال مسؤول «إسالمي» في شبعا
أقــدم مجهولون ،مساء أمــس األول ،على إطــاق النار على
مسؤول العالقات العامة في "الجماعة اإلسالمية" ومسؤول
منطقة شبعا الشيخ محمد جرار على باب مستوصف بلدة
شبعا الذي يديره فأردوه على الفور .وقالت مصادر أمنية ،إن
ً
ّ
متبرع بأجهزة
"المغدور أبلغ أصدقاءه أنه ينتظر اتصاال من
ّ
ومعدات للمستوصف" وعندما خرج إلتمام االتصال تواصل
المنفذون معه عبر تطبيق "فيديو كول" من رقم نيوزيلندي،
وعندما وصل إلى مرمى نيرانهم أطلقوا عليه  3رصاصات.
ونقل موقع "جنوبية" عن مصادر أمنية قولها ،إنه "تم تهديد
جرار عدة مرات لمساعدته الالجئين السوريين ولدفاعه الدائم
عنهم في وجه الضغوط السياسية واألمنية".

باسيل خالل ورشة عمل في المعهد الوطني لإلدارة في بعبدات أمس (داالتي ونهرا)
أن ع ــدد الـعـمــالــة ال ـس ـعــوديــة في
لـبـنــان ي ـق ــارب ال ـ ـ  200ألـ ــف" .في
إشـ ــارة إل ــى ال ـ ـ  200أل ــف لبناني
الذين يعملون في السعودية.
ك ـم ــا ق ـ ــال األم ـ ـيـ ــر ال ـس ـع ــودي
ً
سطام بن خالد في تغريدة" :أوال
ال يــوجــد س ـع ــودي يـعـمــل داخ ــل
ً
لـبـنــان" ،مضيفا" :عندما نطالب
ب ـ ــأن الـ ـسـ ـع ــودي ق ـب ــل الـ ـك ــل ك ــان
يوصف حديثنا من قبل البعض
بالعنصرية!"
والق ــت الـتـصــريـحــات سخرية
مــن مـغــرديــن لبنانيين تـحــدثــوا
عن عمالة أميركية وفرنسية في
بـ ـي ــروت ،وعـ ــن "ح ـ ــرق مـخـيـمــات
الــاج ـئ ـيــن اإلس ـ ـبـ ــان" ف ــي لـبـنــان
وغيرها من التعليقات الساخرة.

توضيح باسيل
وفـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة م ـ ــن ب ــاس ـي ــل
إليضاح كالمه لفت إلى "أننا كل
يــوم معرضون لتحريف كالمنا
ووا ج ــب علينا تحقيق مصلحة
لبنان ،وإذا حصل تحريف علينا
أن نصححه" .وقــال خــال ورشة
عمل من تنظيم وزارة الخارجية

ُ
أم ــس" :أن ن ـب ـ ّـدي الـلـبـنــانــي على
أي ع ــام ــل آخ ـ ــر ل ـي ــس عـنـصــريــة
بل وطنية ،ومــن واجــب كل دولة
ُ
أن تـ ـعـ ـط ــي األولـ ـ ــويـ ـ ــة لـشـعـبـهــا
ب ــال ـت ــوظ ـي ــف وه ـ ـ ــذا مـ ــا يـحـصــل
فــي الـسـعــوديــة مــن خ ــال قــانــون
السعودة" .وأشــار إلــى أن "الــدول
ومــن ضمنها لبنان والسعودية
تـ ـمـ ـي ــز ش ـ ـعـ ــوب ـ ـهـ ــا ع ـ ــن غـ ـي ــره ــا
بالقوانين وهذه ليست عنصرية
فـعـنــدمــا ت ــداف ــع ع ــن ح ــق شعبك
ً
ً
ت ـك ــون وط ـن ـيــا ول ـي ــس عـنـصــريــا
وه ــذا مــا قلته وه ــذا مــا قصدته
ويحدث أن كثيرين من محترفي
تـ ـخ ــري ــب ال ـ ـعـ ــاقـ ــات وأصـ ـح ــاب
الـنــوايــا السيئة يـحـ ّـرفــون الكالم
أو المعنى والمقصد بــوقــت هو
ليس كذلك".

«المستقبل» في طرابلس
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـن ـف ـص ــل ،أك ـ ــدت
رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية
ال ـن ــائ ـب ــة ب ـه ـيــة الـ ـح ــري ــري ،بـعــد
زي ــارة رئـيــس الـحـكــومــة السابق
نجيب ميقاتي خالل جولة كتلة
"المستقبل" فــي طــرابـلــس أمــس،

ً
أن "أحــدا لم يقدر أن يغير مسار
ط ــرابـ ـل ــس وع ــاقـ ـتـ ـه ــا ب ــال ــدول ــة
ال ـم ــرك ــزي ــة والـ ــدولـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة"،
قــائ ـلــة ":ن ـشـ ّـد عـلــى يــد المجتمع
الطرابلسي كله بتعدديته وإيمانه
بعملية الدولة المركزية والدولة
ً
الوطنية" .وتعليقا على الهجمة
ع ـلــى ت ـيــار "ال ـم ـس ـت ـق ـبــل" ،قــالــت":
مشروعنا بناه الرئيس الشهيد
رفيق الحريري ويكمله الرئيس
سعد الحريري ،وكما هو قال ما
في حدا أكبر من بلده" ،مضيفة:
"س ـن ـك ـمــل م ـش ــروع ـن ــا وم ـت ـك ـلــون
على الناس وعلى إيمانهم بهذا
المشروع".

جريصاتي في «الفتوى»
في موازاة ذلك ،أكد وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية سليم
ج ــري ـص ــات ــي ،ب ـع ــد ل ـق ــائ ــه مـفـتــي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف
ً
دري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس
الجمهورية العماد ميشال عون،
أمــس ،أن "الرئيس عــون حريص
على الصالحيات السيما رئاسة
ال ـح ـكــومــة" ،وقـ ــال" :األق ــوي ــاء في

مكوناتهم هم على رأس السلطات
ً
حاليا".
وأع ـ ـل ـ ــن أن ـ ـنـ ــا "تـ ــواف ـ ـق ـ ـنـ ــا مــع
س ـم ــاح ــة ال ـم ـف ـت ــي ع ـل ــى تـفـسـيــر
حكم األقــويــاء ال ــذي هــو مقتبس
مــن وثيقة الــوفــاق الــوطـنــي على
أساس التمثيل الشعبي الصحيح
وصدقيته".

الحريري
وارتفع في الساعات الماضية
مـنـســوب الـتـحـلـيــات السياسية
الـ ـت ــي ت ــرك ــزت ع ـل ــى وض ـ ــع ت ـيــار
"المستقبل" ،في ظل الهجمة التي
ّ
يتعرض لها من داخــل بيئته من
جهة ،ومن أطراف سياسية أخرى،
من جهة ثانية .وتوقعت مصادر
متابعة أن "تحمل عودة الحريري
ً
ً
إلى بيروت إيقاعا جديدا بالنسبة
إلى عملية ترتيب البيت الداخلي
وكذلك األمــر بالنسبة إلى البيئة
السياسية" .وأضافت أن الحريري
ُسيعيد األم ــور إلــى نصابها في
هــذا الموضوع ،وهناك إج ــراءات
كان وعد بها منذ فترة تتعلق بهذا
ً
األمر ،سيبدأ قريبا بتطبيقها".

وكانت نشرة أخبار تلفزيون
"الـمـسـتـقـبــل" ذكـ ــرت أم ــس األول
ّ
تتحين الفرص
أن "بعض القوى
لرصد هجمات اآلخرين والدخول
منها على خطوط التهجم على
الحريري واإلساءة إلى دوره من
مواقع الدفاع عنه" ،في إشارة إلى
ما ورد على لسان اإلعالمي نديم
قطيش أمــس األول ال ــذي تحدث
ع ــن "أزمـ ـ ــة ت ـع ـصــف بــال ـحــريــريــة
السياسية والوطنية".

عون
وط ــال ــب ع ـ ــون ،أم ـ ــس ،خ ــال
اسـتـقـبــالــه وفـ ــدا م ــن مـجـمــوعــة
العمل األميركية من أجل لبنان،
واش ـن ـط ــن ب ـ ـ "ال ـم ـس ــاع ــدة على
عودة النازحين السوريين إلى
األمــاكــن اآلمـنــة فــي ســوريــة من
دون ان ـت ـظــار لـلـحــل الـسـيــاســي
الذي يمكن أن يطول".
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
األمـيــركـيــة "إل ــى الـمـشــاركــة في
عروض تلزيم بلوكات التنقيب
عن النفط والغاز التي ستنطلق
بعد نحو الشهر".

فاز رئيس كازاخستان
بالوكالة قاسم جومرت
توكاييف بـ 70.8في المئة
من األصوات في االنتخابات
الرئاسية المبكرة التي جرت
أمس األول .ورأى مراقبو
منظمة األمن والتعاون في
أوروبا أنها "لم تحترم بشكل
كاف المعايير الديمقراطية".
وتختتم االنتخابات عملية
انتقالية نظمت بدقة منذ
االستقالة المفاجئة للرئيس
نور سلطان نزارباييف في
مارس الماضي ،بعدما قاد
بال منازع هذه الجمهورية
السوفياتية السابقة الواقعة
في آسيا الوسطى .وكان
توكاييف ،الوفي لنزارباييف
والدبلوماسي البالغ من العمر
 66عاما ،الذي فاز بفارق كبير
عن منافسيه ،أكد من قبل
أنه سيواصل سياسة سلفه
الذي يحتفظ بدور سياسي
كبير ،وتم إطالق اسمه على
العاصمة استانا ليصبح نور
سلطان.

حكومة هونغ كونغ ّ
مصممة
على قانون «المطلوبين»

دمشق ترسل  3فرق عسكرية إلى حماة والمعارك تشمل الالذقية

انتشار لقوات النظام في قرية الجديدة بحماة أمس األول (أ ف ب)

في مواجهة استراتيجية فصائل إدلب
الـهــادفــة لنقل المعركة إلــى خ ــارج مناطق
سيطرتها ،أرس ــل الرئيس الـســوري بشار
األسد أمس ،تعزيزات عسكرية من ثالث فرق
إلى جبهات ريف حماة الشمالي ،التي تشهد
أكـبــر وأعـنــف مــواجـهــات على عــدة محاور
ف ــي الـمـنـطـقــة الـمـشـمــولــة بــات ـفــاق "خفض
التصعيد" ،من ضمنها الالذقية.
وخرجت التعزيزات ،بحسب موقع "عنب
ب ـلــدي" ال ـم ـعــارض ،م ــن مــديـنــة دم ـشــق في
ثالثة أرتال ،رتل من الفرقة الثالثة ،رتل من
ً
الفرقة األولى ،رتل من الفرقة العاشرة ،مبينا
ً
أنها تجاوزت صباحا منطقة القطيفة ،في
طريقها إلى الشمال السوري.
ويأتي إرسال التعزيزات في حين تشهد
جـبـهــات ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي مــواجـهــات
عنيفة بين قوات األسد وفصائل المعارضة،
والتي سيطرت على مواقع جديدة في األيام
الماضية ،بينها منطقة الجبين ومدرسة
الضهرة.
وتـ ـق ــود مـ ـع ــارك ريـ ــف ح ـم ــاة الـشـمــالــي
والغربي "قوات النمر" بقيادة العميد سهيل
الحسن ،المقرب من روسيا ،والتي تروج له
كقائد عسكري بارز على مختلف المناطق
السورية التي تشهد عمليات عسكرية.
وفي وقت سابق ،شنت فصائل المعارضة
أمــس األول أرب ــع عمليات فــي ريفي حماة
والالذقية ،في إطار المرحلة الثانية لمعركة

"الفتح المبين" ،للرد على محاوالت التقدم
على عدة محاور في المنطقة.
ومـ ـ ــع ن ـق ـل ـهــا الـ ـم ــواجـ ـه ــة مـ ــن م ـنــاطــق
ً
س ـي ـطــرت ـهــا إل ـ ــى أراضـ ـ ـ ــي ال ـن ـظ ــام خ ــاف ــا
لتركيزها السابق على مهاجمة محور واحد،
نفذت فصائل المعارضة هجومين مفاجئين
على مواقع القوات الحكومية في منطقة تل
أبو األسعد في جبل عطيرة بريف الالذقية
الشمالي ،مما أسفر عن مقتل "أكثر من 40
ً
عنصرا ،بينهم ضابطان.
وفــي ريــف حماة الشمالي ،الــذي يشهد
أعنف المعارك ،أوضح قيادي بالمعارضة
أن "الفصائل تسيطر على أكثر من  80في
المئة من تل ملح ،وأنها تمكنت من قتل أكثر
ً
من  30عنصرا ،بينهم عشرة في استهداف
سيارة تقلهم بصاروخ مضاد للدروع على
أطراف قرية الجلمة".
وح ــذر منسق األم ــم المتحدة للشؤون
اإلنسانية بانوس مومسيس من فرار أكثر
مــن مليوني الج ــئ إل ــى تــركـيــا إذا استعر
القتال في إدلــب في حين انخفضت أمــوال
ً
الـمـســاعــدات عـلــى نـحــو خـطـيــر ،م ــؤك ــدا أن
الوضع في تدهور واتفاق خفض التصعيد
ً
ً
لم يعد مطبقا فعليا والهجمات تستهدف
ً
فـعــا المستشفيات والـ ـم ــدارس ومناطق
سكنية وأماكن حضرية.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،اسـتـهــدفــت الــوحــدات
الكردية ،أمس األول ،إحــدى نقاط المراقبة

التابعة للجيش التركي بمحيط مدينة تل
رفعت في ريف حلب الشمالي ،ما أدى إلى
مقتل جندي تركي وجرح  ،7بحسب المرصد
السوري ووزارة الدفاع التركية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،قـصـفــت الـ ـق ــوات الـتــركـيــة
مناطق انتشار الوحدات الكردية في محاور
ت ــل رف ـع ــت وال ـش ـي ــخ عـيـســى ومـ ـط ــار منغ
العسكري ضمن القطاع الشمالي من الريف
الحلبي ،وسط اشتباكات جرت بين فصائل
موالية لتركيا من جهة ،والقوات الكردية من
جهة أخــرى ،على محور تويس قــرب بلدة
مارع شمال حلب.
إلى ذلــك ،سلمت اإلدارة الذاتية الكردية
ً
ً
 14طفال يتيما من أبناء مرتزقة "داعــش"
يحملون الجنسيتين الفرنسية والهولندية،
إلــى حكومتي بلديهم ،وفــق توقيع وثيقة
تسليم رسمية.
ً
وذك ـ ــرت وك ــال ــة أن ـب ــاء "ه ـ ـ ــاوار" أن وف ــدا
مشترك بقيادة رئيس مركز األزمات في وزارة
الخارجية الفرنسية إيريك شافاليير ونظيره
الهولندي إيان بيجان زار السبت مقر دائرة
العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سورية في بلدة عين عيسى ،لمناقشة
التطورات الساحة السورية ومناطق اإلدارة
الــذاتـيــة ومـلــف معتقلي داع ــش لــدى قــوات
سورية الديمقراطية (قسد).
(عواصم -وكاالت)

رفضت الحكومة الموالية
للصين في هونغ كونغ إلغاء
مشروع قرار مثير للجدل
سيسمح بتسليم مطلوبين
لبكين ،رغم التظاهرة
المليونية ضد المشروع في
هذه المستعمرة البريطانية
السابقة .وأكدت رئيسة
السلطة التنفيذية للمنطقة
كاري الم ،التي بدت أمام
وسائل اإلعالم مصممة على
موقفها رغم التظاهرات،
"انه نص تشريعي ّ
مهم
سيساعد على إحقاق العدالة،
وسيضمن أيضا وفاء هونغ
كونغ بالتزاماتها المتعلقة
بالجرائم العابرة للحدود
والدول" .ويفترض أن يسمح
النص بعمليات تسليم إلى أي
قضاء ال وجود التفاق ثنائي
معه ،بما في ذلك إلى الصين.
وتحدث منظمون عن مليون
شخص شاركوا في التظاهرة،
ما يجعلها ثاني أكبر تظاهرة
مهمة منذ عودة المنطقة إلى
الصين في .1997

ّ
ّ
السودان« :العسكري» يلوح بالقوة ويرحل  3معارضين إلى جوبا
حركة خجولة في ثاني أيام العصيان ...وتعديالت واسعة في «األمن والمخابرات»
غ ــداة ي ــوم قـتــل فـيــه  4أش ـخــاص نتيجة
أعمال عنف ،وبعد أسبوع من فض اعتصام
المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش
بالقوة ،دخل العصيان المدني المعلن في
السودان ،أمس ،يومه الثاني ،في وقت ّ
حمل
المجلس العسكري االنتقالي الحاكم تحالف
"قــوى إعــان الحرية والتغيير" الــذي يقود
االحتجاج" ،المسؤولية الكاملة لكل األحداث
المؤسفة".
وعاد عدد من المحال التجارية ومحطات
تزويد الوقود للعمل في العاصمة ،في حين
شوهدت حافالت المواصالت العامة تنقل
رك ــاب ــا ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ،ف ــي ث ــان ــي أيـ ــام حملة
العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون
للضغط على "المجلس العسكري" الحاكم
لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وت ــأت ــي الـ ـع ــودة ال ـخ ـجــولــة إل ــى الـحـيــاة
الطبيعية في وقت أعلن "العسكري" تعزيز
قوات األمن المنتشرة في الشوارع وتأكيد
فتح الطرق.

وقتل أمس األول 4 ،أشخاص ،اثنان منهم
في الخرطوم واثنان في أم درمــان ،المدينة
التوأم للعاصمة والقريبة من نهر النيل.
وج ــاء ت الــدعــوة إلــى العصيان المدني
بعد أسـبــوع على فــض دام لالعتصام في
الخرطوم أوقع عشرات القتلى ،وبعد قرابة
الشهرين على اإلطاحة بالبشير عقب أشهر
من االحتجاجات.
لكن عددا من المتاجر ومحطات الوقود
وبـ ـع ــض ف ـ ـ ــروع م ـ ـصـ ــارف خ ــاص ــة فـتـحــت
أبوابها ،أمس ،في الخرطوم.
وقامت حافالت المواصالت العامة بنقل
رك ــاب ،فــي حين شــوهــدت سـيــارات وحركة
مارة في شوارع العاصمة.
في المقابل ،أصدر "المجلس العسكري"
بيانا مساء أمس األولّ ،
حمل فيه "الحرية
والتغيير"" ،المسؤولية الكاملة لكل األحداث
التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة
التي تقوم بها ما ّ
تسمى بلجان المقاومة
باألحياء".

وأعلن رئيس لجنة األمن والدفاع ،عضو
المجلس العسكري ،الفريق أول الركن جمال
عمر في بيان ،تعزيز الــوجــود األمني لفتح
الطرقات وحماية المرافق االستراتيجية.
وقـ ــال إن "أسـ ـل ــوب إغـ ــاق ال ـط ــرق وب ـنــاء
الحواجز الــذي تمارسه قــوى إعــان الحرية
والتغيير عمل يتعارض مع القانون واألعراف
وال ــدي ــن ،وي ـت ـعــدى حـ ــدود م ـمــارســة الـعـمــل
ال ـس ـيــاســي ،وي ـم ـثــل جــري ـمــة كــام ـلــة األركـ ــان
بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم
من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".
وأك ــد أن "ك ــل ال ــرواي ــات ال ـم ـتــداولــة حــول
انـشـقــاقــات فــي مـكــون المنظومة األمـنـيــة أو
مــواج ـهــات محتملة بـيــن ال ـقــوات المسلحة
وال ــدع ــم ال ـس ــري ــع ،أو نـ ـ ــداءات م ـت ـكــررة عبر
مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات
الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود
منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم
الطمأنينة داخل األحياء".
وأض ــاف عمر أن "الـمـعـلــومــات المتداولة

عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة
والـ ـخ ــرط ــوم ،ومـ ــا تـعـلـنــه م ــا ت ـس ـمــى لجنة
األطباء المركزية المزعومة من أرقــام بشأن
ضحايا عملية فض االعتصام كلها معلومات
مغلوطة".
ورغ ــم الـلـهـجــة ال ـقــويــة ال ـتــي استخدمها
ّ
"تجمع
"المجلس العسكري" في بيانه ،فإن
المهنيين السودانيين" ،المحرك الرئيسي
لالحتجاجات ،أعلن أمس ،استمرار العصيان
المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي.
وأكـ ــد ف ــي ب ـيــان أن "م ـش ــارك ــة الـجـمــاهـيــر
ف ــي الـعـصـيــان ال ـمــدنــي ال ـشــامــل واإلضـ ــراب
الـسـيــاســي ال ـعــام ،مستمرة مــن دون تــراجــع
ح ـتــى إس ـق ــاط مـجـلــس الـقـتـلــة والـمـجــرمـيــن
وميليشيات الجنجويد ،ونقل مقاليد الحكم
ً
لسلطة مدنية انتقالية" ،مشيرا الى أن "الحل
ّ
في الشل".
من ناحية أخرى ،أطلقت السلطات ،أمس،
كال من ياسر عرمان وخميس جالب ومبارك
أردول ،ال ـق ـيــادي ـيــن ف ــي "ال ـح ــرك ــة الـشـعـبـيــة

سوداني أمام حاجز أقامه المتظاهرون في أحد شوارع أم درمان (أ ف ب)
لتحرير السودان  -قطاع الشمال" ،وذلك بعد 5
أيام من اعتقالهم عقب فض اعتصام القيادة
ال ـعــامــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة .وذك ـ ــرت م ـص ــادر أن
عملية إطالق سراحهم جاءت في إطار مبادرة
إثيوبية ومطالبات دولـيــة ،مشيرة الــى أنه
ّ
"تم ترحيلهم إلى جوبا بعد اإلفراج عنهم".
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،وف ــي ثــانــي خ ـطــوة من
نوعها منذ سقوط البشير ،ذكر موقع "التيار

أون الي ـ ــن" ،أن رئ ـيــس الـمـجـلــس الـعـسـكــري
ال ـف ــري ــق أول ع ـبــدال ـف ـتــاح الـ ـب ــره ــان ،أج ــرى
تعديالت واسعة في جهاز األمن والمخابرات
تضمنت إحالة قيادات بارزة للتقاعد .وأكد
جهاز األمن والمخابرات الوطني ،أن ما تم من
إحاالت وإجراءات لتقاعد ضباط بجهاز األمن
"كان في إطار األداء اإلداري الدوري للجهاز".
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)
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مصر« :تظاهرة حب» إلكترونية للسوريين بعد «بالغ التضييق»
●

القاهرة  -حسن حافظ

تـ ـح ــول ــت صـ ـفـ ـح ــات وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي فــي مـصــر إل ــى ســاحــة مفتوحة
لـلـتــرحـيــب بــالـســوريـيــن وال ــدف ــاع عـنـهــم في
مصر خالل اليومين الماضيين ،عبر هاشتاغ
"السوريين منورين مصر" ،متصدرا األكثر
تداوال على "تويتر" ،والذي جاء ّ
كرد فعل على
بالغ رسمي تقدم به أحد المحامين للمطالبة
بحصر أموال السوريين في مصر.

الـبــاغ الــذي تقدم بــه المحامي المثير
للجدل سمير صبري للنائب العام ،طالب
فيه باتخاذ اإلجــراء ات القانونية للكشف
ً
عــن مـصــادر أم ــوال السوريين ،معربا عن
ش ـك ــواه م ــن غ ــزوه ــم لـلـمـنــاطــق الـتـجــاريــة
ف ــي أنـ ـح ــاء الـ ـب ــاد ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وقـ ـ ــال إن
اس ـت ـث ـمــارات الـســوريـيــن بـلـغــت  23مليار
دوالر ،سيطروا بها على نسبة كبيرة من
قطاعات المنسوجات والوجبات السريعة
والتطوير العقاري.

وف ــور انـتـشــار خـبــر ال ـبــاغ ،شـ ّـمــر رواد
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـ ــن س ــواع ــده ــم
لتدشين حملة إلكترونية ضخمة عفوية
ال ـط ــاب ــع م ــن ق ـبــل مـخـتـلــف ف ـئ ــات الـشـعــب
على "فيسبوك" و"تويتر" ،للترحيب بنحو
 300أل ــف س ــوري ج ــاء وا إل ــى مـصــر هربا
من الحرب األهلية في بالدهم ،األمر الذي
تجاوبت معه شخصيات عامة ،مثل الممثل
محمد هنيدي الــذي شــارك على هاشتاغ
"الـســوريـيــن مـنــوريــن م ـصــر" ،بينما ردت

الـفـنــانــة ال ـســوريــة ك ـنــدة ع ـلــوش المقيمة
فــي مصر بهاشتاغ "المصريين منورين
الدنيا".
ومنذ ان ــدالع األزم ــة الـســوريــة فــي 2011
فــر مـئــات اآلالف مــن أت ــون الـحــرب األهلية،
واسـتـقـبـلــت مـصــر مــا ال يـقــل عــن  300ألــف
سـ ـ ـ ــوري ،ت ـم ــرك ــز م ـع ـظ ـم ـهــم ف ــي ض ــواح ــي
العاصمة المصرية ،واستطاعوا في غضون
أ ع ــوام قليلة تــرك بصمتهم على قطاعات
اقتصادية مهمة ،إذ هيمنوا على محالت

بيع "الشاورما" والحلويات الشرقية ،فضال
عن انخراطهم في قطاعات صناعية ،األمر
الــذي كان محل ترحاب المواطن المصري
البسيط.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،قـ ــررت رئـيـســة الـنـيــابــة
اإلداريـ ــة أمــانــي الــراف ـعــي ،أم ــس ،إحــالــة 22
متهما من كبار موظفي العموم بمحافظة
اإلسكندرية للمحاكمة التأديبية العاجلة،
بـسـبــب إه ـمــال ـهــم ال ـج ـس ـيــم ،وع ـ ــدم ات ـخــاذ
إي إج ـ ــراء ات قــانــونـيــة لتحصيل المبالغ

المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ
واألندية بالمحافظة الساحلية ،مما أدى إلى
إهدار مليار وثالثمئة وأربعة ماليين جنيه.
في األثناء ،قضت محكمة النقض برفض
الطعن المقدم من  15متهما محكوم عليهم
بالسجن المؤبد وفترات أقــل ،وأيــدت حكم
الـحـبــس ف ــي قـضـيــة اق ـت ـحــام مــركــز شــرطــة
كرداسة عام  ،2013في أعقاب أحداث العنف
الـتــي شنها أنـصــار جماعة اإلخ ــوان عقب
إطاحة ثورة " 30يونيو" نظام محمد مرسي.

ةديرجلا
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رياضة
يلتقي ًأزرق
دي»
«إتش
ً
الناشئين وديا غدا

ضمن االستعدادات لبطولة غرب آسيا
حازم ماهر

حسم الجهاز اإلداري ألزرق
الناشئين إقامة المباراة
التجريبية األولى للمنتخب
غدا ،بعد االتفاق مع مسؤولي
نادي إتش دي سبورت كلوب
التركي ،ضمن االستعدادات
لبطولة غرب آسيا باألردن.

ت ـ ــو ص ـ ــل ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز اإلداري
لمنتخبنا الوطني للناشئين
ت ـحــت  16س ـنــة ،ب ـق ـيــادة مــديــر
الـفــريــق محمد الـحــريــص ،عبر
أحـ ــد ال ـم ـت ـع ـهــديــن ،إلـ ــى ات ـفــاق
نهائي مع مسؤولي نادي اتش
دي س ـ ـبـ ــورت كـ ـل ــوب ال ـت ــرك ــي،
ً
إلق ــام ــة مـ ـب ــاراة تـجــريـبـيــة غ ــدا
ع ـل ــى م ــاع ــب ال ـم ـع ـس ـكــر ال ــذي
ي ـق ـي ـمــه ال ـم ـن ـت ـخــب ف ــي مــديـنــة
ً
ازمـيــت التركية حــالـيــا ،والــذي
يستمر حتى  27الجاري ،فيما
جار االتفاق على تحديد الطرف
ال ـث ــان ــي ل ـل ـم ـب ــاراة الـتـجــريـبـيــة
ال ـث ــان ـي ــة ال ـم ـق ــرر ل ـه ــا ي ـ ــوم 17
الجاري.
ويأتي المعسكر التركي في
المرحلة األخيرة من استعدادات
أزرق الناشئين للمشاركة في
بطولة غرب آسيا ،التي تنظمها
المملكة األردنـيــة خــال الفترة
م ــن  1إل ــى  11يــول ـيــو الـمـقـبــل،
عـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــة أوق ـ ـعـ ــت
المنتخب في المجموعة الثالثة
النارية ،ومعه منتخبا العراق
والسعودية.
وت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق ب ـي ــن ال ـج ـهــاز
الـ ـفـ ـن ــي ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوطـ ـن ــي،
بقيادة المدرب إبراهيم عبيد،
مــع نـظـيــره فــي ن ــادي ات ــش دي
س ـ ـبـ ــورت ك ـ ـلـ ــوب ،ع ـل ــى إق ــام ــة

المباراة من ثالثة أشواط ،مدة
ك ــل ش ــوط  30دق ـي ـقــة ،ع ـلــى أن
تـكــون التغييرات مفتوحة في
األشواط الثالثة.
ويختتم المنتخب تدريباته
ً
الـيــوم فــي معسكره ،اسـتـعــدادا
ل ـم ـبــاراتــه الـتـجــريـبـيــة األولـ ــى،
حيث يجري الفريق تدريبا على
فترتين صباحية ومسائية ،يتم
التركيز في التدريب األول على
االرتقاء بمعدل اللياقة البدنية،
بينما يــركــز عبيد ومـعــاونــوه
على النواحي البدنية والفنية
ً
معا في التدريب الثاني.

الفيلكاوي :منح الفرصة
لجميع الالعبين
أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـنــا الـ ــوط ـ ـنـ ــي م ـح ـمــد
ال ـف ـي ـل ـكــاوي أن ال ـج ـهــاز الـفـنــي
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـن ـ ــح ج ـم ـي ــع
الالعبين الفرصة الـ ،28والذين
ت ــم اخ ـت ـي ــاره ــم ل ـل ـم ـشــاركــة في
المعسكر ا ل ـتــر كــي ،مضيفا أن
ال ـج ـهــاز يـسـعــى ل ـلــوقــوف على
م ــدى اسـتـيـعــاب الــاعـبـيــن فكر
المدرب وتعليماته.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـه ــدف األول
من المباراتين األولى والثانية
مـ ــع الـ ـن ــاديـ ـي ــن ال ـت ــرك ـي ـي ــن هــو

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يشرف على التدريب
االرت ـ ـقـ ــاء بــال ـم ـس ـتــوى ال ـبــدنــي
لـجـمـيــع الــاع ـب ـيــن ،وال ــوص ــول
ب ـم ـعــدل ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة إلــى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـم ـ ــأم ـ ــول ،ف ـي ـمــا
يختلف الـهــدف فــي مواجهتي
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ـم ــان ــي الـشـقـيــق

ال ـم ـقــرر لـهـمــا ي ــوم ــي  21و،25
وهو االرتقاء بالمستوى الفني،
وتنفيذ الالعبين للجمل الفنية
والتكتيكية التي تــدرب عليها
ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون خـ ـ ـ ــال ال ـم ـع ـس ـك ــر
التركي.

ً
عمومية «الطائرة» تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم

المنافسة على مقعد نائب الرئيس ومنصب أمين السر المساعد
●

العربي يجدد عقد رحيل  5مواسم
مقابل  50ألف دينار
●

محمد عبدالعزيز

يعقد في السابعة والنصف
مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم اجـ ـتـ ـم ــاع
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة "غ ـي ــر
ال ـع ــادي ــة" لــات ـحــاد الـكــويـتــي
للكرة الطائرة في مقر االتحاد
بحولي تحت إشــراف اللجنة
المؤقتة المكلفة إدارة شؤون
االتحاد برئاسة د.عبدالهادي
ال ـش ـب ـي ــب النـ ـتـ ـخ ــاب مـجـلــس
إدارة جــديــد ل ـل ــدورة المقبلة
.2023-2019
وكان باب الترشح قد أغلق
م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري عـلــى
ً
 11مرشحا تقدموا بأوراقهم
ً
رسـمـيــا إل ــى الـلـجـنــة المؤقتة
إلدارة شؤون االتحاد  -بينما
لـ ــم ي ـت ـق ــدم ن ـ ـ ــادي ال ـق ــادس ـي ــة
بمرشحين  -وذلك النتخابات
م ـج ـل ــس إدارة ل ــا تـ ـح ــاد فــي
دورتـ ــه الـمـقـبـلــة يـتــألــف م ــن 9
ً
أعضاء طبقا للنظام األساسي
الجديد.
والـ ـم ــرشـ ـح ــون ه ــم مــرشــح
النادي العربي حسين عاشور
ل ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
اإلدارة ،ومرشح نادي كاظمة
فوزي المعتوق لمنصب أمين
ال ـس ــر الـ ـعـ ــام ،وم ــرش ــح ن ــادي

وأشـ ـ ــار ال ـف ـي ـل ـكــاوي إلـ ــى أن
الالعبين أبــدوا التزاما منقطع
ال ـن ـظ ـيــر خـ ــال ال ـف ـت ــرة األولـ ــى
م ــن ال ـتــدري ـبــات بــال ـكــويــت إلــى
ً
جانب المعسكر التركي ،مشددا
ً
على أن هــذا األمــر يعد مؤشرا

العمومية االخيرة التحاد الطائرة
الصليبيخات خلف الهاجري
ل ـم ـن ـص ــب أم ـ ـيـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق،
وم ــرش ــح ن ـ ــادي ب ــرق ــان طــال
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي ل ـم ـنـ ـص ــب أم ـي ــن
الصندوق المساعد.
ويعتبر المرشحون األربعة
فائزين بالتزكية لعدم وجود
مــرشـحـيــن آخــريــن عـلــى نفس
ً
المناصب ،لكن طبقا للنظام
األس ــاس ــي ال ـج ــدي ــد لــات ـحــاد

سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــت عـ ـل ــى
المرشحين األربعة والبد من
حصول كل منهم على نصف
عدد األصوات أعضاء الجمعية
ً
الـعـمــومـيــة االنـتـخــابـيــة زائ ــدا
ً
واحدا ( 50في المئة )1+للفوز
بالمنصب وهذا يتطلب حصد
ً
 7أصــوات من أصل  12صوتا
أعضاء الجمعية العمومية.
في حين يتنافس مرشحان

«يد» التضامن يجدد
الثقة بالعليمي

كرم يدعم
صفوف برقان

جدد نادي التضامن الثقة بمدرب الفريق األول لكرة اليد
والشباب تحت  19سنة ،الوطني ماجد العليمي للموسم
ً
الثالث على التوالي ،طمعا في االستقرار الفني داخل قطاع
كرة اليد ،الذي يشرف عليه منصور
الزعبي كمدير فني عام للعبة.
كـ ـم ــا جـ ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـث ـقــة
بـ ــال ـ ـمـ ــدرب الـ ـمـ ـص ــري أشـ ــرف
وهبة ومساعده الوطني غازي
البصيري ،وذلــك لتولي مهمة
تـ ـ ــدريـ ـ ــب ف ـ ــري ـ ــق الـ ـب ــراع ــم
تحت  13سنة ومدرسة
ً
ال ـل ـع ـب ــة ،وذلـ ـ ــك طـمـعــا
فـ ـ ــي االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مــن
الخبرة الطويلة التي
يتمتع بها وهبة في
اكـ ـتـ ـش ــاف ال ـم ــواه ــب
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة ،ودع ـ ـ ــم
ق ــاع ــدة الـلـعـبــة خــال
الـمــواســم المقبلة ،في
ح ـ ـيـ ــن أسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــادي
م ـه ـم ــة تـ ــدريـ ــب فــري ـقــي
الناشئين تحت  17سنة
واألش ـب ــال تـحــت  15سنة
لـلـمــدرب الـمـصــري محمد
الرفاعي.

ّ
وقع مدافع الفحيحيل السابق
لكرة القدم جاسم كرم مع برقان
ً
للدفاع عن ألوان الفريق اعتبارا
من الموسم الجديد.
وكـ ـ ـ ــان كـ ـ ـ ــرم ،الـ ـ ـ ــذي اس ـت ّـهــل
م ـس ـي ــرت ــه مـ ــع الـ ـع ــرب ــي ،فــضــل
خوض تجربة جديدة مع برقان
ع ـل ــى حـ ـس ــاب االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
الفحيحيل.
وتـ ــواصـ ــل إدارة الـ ـك ــرة فــي
ب ــرق ــان ،بالتنسيق مــع الـمــديــر
ال ـف ـنــي راشـ ــد ال ـب ــوص وم ــدرب
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق م ـ ــاه ـ ــر ال ـ ـش ـ ـمـ ــري،
تـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــن أج ـ ــل
إغ ــاق مـلــف الصفقات
الـجــديــدة ،قبل انطالق
برنامج اإلعداد للموسم
المقبل.
يـ ــذ كـ ــر أن ا ل ـف ـح ـي ـح ـيــل
صرف النظر عن تجديد عقود
المحترفين الــذيــن داف ـعــوا عن
ألــوانــه فــي الموسم المنقضي،
وهم الموريتاني محمد سالم،
والكيني جون مارك ،والسنغالي
غوراتال.

عـلــى مـنـصــب نــائــب الــرئـيــس،
وهما د .عبدالهادي الشبيب
م ـ ــرش ـ ــح "نـ ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل"،
وم ـح ـم ــد األنـ ـ ـص ـ ــاري مــرشــح
"نادي اليرموك" ،كما يتنافس
 3م ــرشـ ـحـ ـي ــن عـ ـل ــى م ـن ـصــب
أمـ ـي ــن الـ ـس ــر ال ـم ـس ــاع ــد ،وه ــم
نواف باجية "الجهراء" ونايف
الخميلي "التضامن" ونايف
ف ـهــد ال ـع ــازم ــي "الـفـحـيـحـيــل"،

وي ـن ـط ـبــق الـ ـح ــال ن ـف ـســه على
المرشحين طــارق عبدالكريم
العريفي مرشح نادي "الكويت"
وعـبــدالـلــه كــايــد مــرشــح نــادي
"ال ـش ـب ــاب" لـعـضــويــة مجلس
اإلدارة.

ً
إيجابيا لجميع الالعبين دون
استثناء ،وبالتالي سيكون لهم
مردود إيجابي على مستواهم
الفني والبدني.
واختتم الفيلكاوي تصريحه،
ً
م ـعــربــا ع ــن أمـنـيـتــه بالتوفيق

لالعبين ،سواء في بطولة غرب
آ س ـيــا ،أو التصفيات المؤهلة
ل ـن ـهــائ ـيــات ك ـ ــأس آسـ ـي ــا تـحــت
 16سنة.

عبدالرحمن فوزان

ً
علمت "الجريدة" أن مجلس إدارة النادي العربي نجح أخيرا
في تجديد عقد مدافع الفريق األول لكرة القدم أحمد رحيل لمدة
 5مواسم تنتهي بنهاية موسم .2024 /2023
ُ
وعلم أن الطرفين اتفقا على توقيع العقد بينهما
مقابل  50الف دينار تقسم  10آالف في كل موسم.
وسبق أن انضم رحيل لألخضر في يناير
 2018في صفقة انتقال حر قبل ان يصبح
إح ــدى الــركــائــز فــي خــط دف ــاع ال ــذي كــان
بوابته لتمثيل منتخبنا الوطني بعد تألقه
بشكل الفت.
وت ـس ـع ــى إدارة األخـ ـض ــر لـتــرمـيــم
الـفــريــق وإبـ ــرام عــدة صفقات لتدعيم
صفوفه قبل انطالقة منافسات الموسم
ال ـكــروي المقبل ،وال ــذي تسعى خالله
وبكل قوة لتحقيق لقب الدوري ،وقد أتمت
ً
تعاقدها فعليا مع صانع األلعاب السوري
يوسف قلفا فعليا مقابل  650ألف دوالر مدة 3
مواسم ،وينتظر أن تعلن عن بقية صفقاتها على
مستوى جميع خطوط الفريق خالل الفترة الحالية،
كما ينتظر أن تعلن تعاقدها مع جهاز فني أجنبي
جديد .يذكر أن مجلس اإلدارة أعلن تشكيل جهاز
الكرة الحديد برئاسة خالد عبدالقدوس ،وأحمد
ً
النجار نائبا له ،ومبارك البلوشي مديرا للفريق
وعبدالله زمريا منسقا إعالميا ،ومن المنتظر أن
يعلن الجهاز اإلداري عن موعد انطالق التدريبات،
ومن ثم تحديد موعد مغادرة األخضر الى معسكره
األوروبي ،والذي سيكون في لندن على األرجح.

تأجيل معسكر منتخب الطائرة لألسبوع المقبل
قــررت اللجنة المؤقتة إلدارة شــؤون
االتحاد الكويتي للكرة الطائرة تأجيل
سـفــر مـنـتـخــب ال ـكــويــت تـحــت  23سـنــة،
ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـ ـقـ ــررا ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ـق ـبــل،
إل ــى مـعـسـكــره الـتــدريـبــي ال ـخــارجــي في
إسطنبول التركية إلى األسبوع المقبل،
بسبب مواعيد حجوزات الطيران ،على أن
يسافر المنتخب من تركيا إلى البحرين
مـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـت ـص ـف ـيــات
اآلس ـيــويــة لـمـجـمــوعــة غ ــرب آس ـيــا الـتــي
ستقام هناك من  27الجاري إلى  5يوليو
الـمـقـبــل ،والـمــؤهـلــة للبطولة اآلسـيــويــة
تحت  23سنة ،والتي ستقام في ميانمار
سبتمبر المقبل.
وس ـ ـي ـ ـتـ ــرأس وفـ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب خ ــال
المعسكر الـتــركــي والـبـطــولــة أمـيــن سر
اللجنة المؤقتة لالتحاد نايف الخميلي،
ويضم  18العبا ،هم :راشد عنبر ،وأحمد
السعد ،وفهد العنزي ،ومحمد الشمري،
وع ـم ــر ال ـع ـن ــزي ،وم ـح ـمــد عـبــدالـحـمـيــد،
وط ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرزاق ،وخ ـ ــال ـ ــد اب ـ ـ ــاح،
وعـبــدالـلــه ال ـح ـســاوي ،وحـسـيــن البحر،
وعبدالله الحاي ،وعبدالرحمن الحاي،
وعبدالوهاب المطيري ،وفيصل العنزي،
ويــوســف الـظـفـيــري ،ويــوســف الفضلي،
ومحمد الظفيري ،ومحمد العلي ،ويقود
المنتخب جهاز تدريبي وطني بقيادة

العبو أزرق الطائرة خالل التدريب
سعد يعقوب ويساعده خالد المطيري.
مــن جهته ،أكــد الخميلي أهمية هذه
المشاركة التي تأتي بعد رفــع اإليقاف
عن الرياضة الكويتية وتنفيذ الكويت
خريطة الطريق الرياضية ،الفتا إلى أن
االتحاد يسعى حاليا إلى إعادة الطائرة

الكويتية إلى سابق عهدها ،واالنطالق
بـهــا إل ــى آف ــاق أوس ــع وأرح ـ ــب ،وه ــو ما
يحتاج إلى جهود مضنية وقوية.
وأوضح أن االتحاد متفائل بتحقيق
المنتخب نتائج إيجابية وتمثيل الكويت
بشكل مشرف في هذا المحفل اآلسيوي

الـمـمـيــز ،ال ــذي ي ـش ــارك فـيــه إض ــاف ــة إلــى
الـكــويــت مـنـتـخـبــات ال ـس ـعــوديــة ،وقـطــر،
والعراق ،وفلسطين ،إذ سيتأهل للبطولة
اآلسيوية  3منتخبات ،متمنيا أن يكون
منتخب الكويت أول المتأهلين.
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فرنسا للتعويض بعد صفعة
قونيا في تصفيات يورو 2020
يحل المنتخب الفرنسي ضيفا
على نظيره منتخب أندورا،
بينما تلعب إيطاليا أمام
ضيفتها البوسنة ،اليوم ،في
تصفيات بطولة كأس أوروبا
 2020لكرة القدم.

يـسـعــى الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي،
ب ـط ــل ال ـع ــال ــم لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،إل ــى
تعويض خسارته المفاجئة أمام
نظيره التركي في تصفيات كأس
أوروبا  ،2020عندما يحل ضيفا
على منتخب أنــدورا المتواضع
الـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــوم ،ض ـ ـ ـمـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
المجموعة الثامنة.
وي ـن ـت ـظ ــر مـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب
دي ــديـ ـي ــه ديـ ـش ــان ردة ف ـع ــل مــن
العبيه الــذيــن قــدمــوا أداء سيئا
ض ــد ت ــرك ـي ــا ال ـس ـب ــت ال ـم ــاض ــي،
بخسارتهم بهدفين نظيفين في
قونيا ،في خسارة وصفها بأنها
"صفعة".
وإذا ك ــان مـنـتـخــب "ال ــدي ــوك"
واج ــه أج ــواء عــدائـيــة فــي مدينة
قونيا التركية ،فإنه سيخوض
م ـبــاراتــه ضــد أنـ ــدورا فــي ملعب
يتسع لـ 3300متفرج فقط وأرضه
من العشب االصطناعي.
ويبلغ تعداد سكان أندورا 80
أل ــف نـسـمــة ف ـقــط ،أي مــا ي ــوازي
تـقــريـبــا سـعــة مـلـعــب اس ـت ــاد دو
فــرانــس فــي ضــواحــي العاصمة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ـ ــادة مــا
يستضيف المباريات التي تقام
على أرض المنتخب األزرق.
وقلل مهاجم فرنسا أنطوان
غــريــزمــان ،ال ــذي قــرر تــرك فريقه

أتلتيكو مدريد اإلسباني دون أن
يحدد وجهته المقبلة ،من تأثير
الخسارة أمام تركيا ،مشيرا إلى
أن الـفــرصــة مـتــاحــة أم ــام فريقه
للتعويض ،في إشارة الى تواضع
مـسـتــوى أنـ ــدورا ،بـقــولــه" :لدينا
الـفــرصــة لــانـتـقــال ال ــى أم ــر آخــر
بسرعة".
وان ـ ـت ـ ـق ـ ــد قـ ـ ــائـ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الفرنسي وحارس مرماه هوغو
لــوريــس أداء فــريـقــه بـقــولــه" :مــن
الـصـعــب الـتـطـلــع إل ــى ال ـفــوز في
الـ ـمـ ـب ــاري ــات إذا ل ــم ن ـب ـحــث عــن
صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـف ـ ــرص والـ ـتـ ـس ــدي ــد
باتجاه المرمى" ،على الرغم من
إشــراك الـمــدرب ثالثيا هجوميا
نــاريــا مؤلفا مــن كيليان مبابي
وأوليفييه جيرو وغريزمان.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــوقـ ـ ــع "أوبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا"
ل ــإح ـص ــائ ـي ــات ،فـ ــإن الـمـنـتـخــب
الفرنسي لــم يسدد أي كــرة بين
الخشبات الثالث طوال المباراة،
وهو ما يحصل له للمرة األولى
منذ  10سنوات.
وانـ ـ ـف ـ ــردت ت ــركـ ـي ــا ب ـ ـصـ ــدارة
المجموعة الثامنة متقدمة بفارق
ث ــاث ن ـق ــاط ع ــن ك ــل م ــن فــرنـســا
وأي ـس ـل ـنــدا ،عـلـمــا ب ــأن صاحبي
المركزين األول والثاني يتأهالن
مباشرة للنهائيات.

العبو المنتخب الفرنسي خالل المباراة الماضية أمام تركيا
وك ـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـفــرن ـســي
بطل العالم استهل مشواره في
الـتـصـفـيــات ب ـفــوزيــن عريضين
على مــولــدافـيــا  1-4ثــم أيسلندا
-4ص ـ ـفـ ــر فـ ــي م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي،
قبل أن يسقط أمــام تركيا أقوى
منافسيه في المجموعة.
ويـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب أنـ ـ ـ ـ ـ ــدورا
ال ـم ـن ــاف ــس ال ـم ـث ــال ــي لـلـمـنـتـخــب
الفرنسي لكي يعوض خيبة األمل
االخـيــرة لكي يصالح جماهيره
ومــدربــه الــذي قــال بعد المباراة
ضد تركيا" ،لــم نكن جيدين من
الناحية الدفاعية وغير َ
فعالين
من الناحية الهجومية .من النادر
أال يسجل المنتخب الفرنسي،

لـكـنـنــا واج ـه ـنــا ص ـعــوبــات ضد
تركيا ولم تسنح لنا أي فرصة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ان ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة
للنسيان ،قمنا بجميع األ م ــور
بشكل سيئ".
وأغـ ـ ـل ـ ــب ال ـ ـظ ـ ــن ان دي ـ ـشـ ــان
سيلجأ إلى إجراء تغييرات على
تشكيلته ،السيما بعد االنتقادات
ال ـتــي وجـهـهــا ال ــى الع ـب ـيــه .وقــد
يدفع مدافع برشلونة صامويل
أومتيتي ثمن ذلك لصالح زميله
فــي الـفــريــق الـكـتــالــونــي كليمان
الن ـغ ـل ـيــه ،وق ــد يـتـخـلــى لــوكــاس
ديني عن مركزه لصالح الظهير
األيسر فرالن مندي.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط قـ ـ ـ ــد ي ـ ـشـ ــرك

ديشان بليز ماتويدي أو تانغي
ن ــدومـ ـبـ ـيـ ـل ــي ب ـ ـ ــدال م ـ ــن م ــوس ــى
سيسوكو ليلعب الى جانب بول
بــوغـبــا ،علما أن نـغــولــو كانتي
يغيب بداعي االصابة.
وترسم عالمة استفهام حول
مشاركة كيليان مبابي الذي بدا
متعبا ضــد تركيا ،وربـمــا يلجأ
دي ـ ـشـ ــان ال ـ ــى إراحـ ـ ـت ـ ــه وإش ـ ـ ــراك
مهاجم إشبيلية وســام بــن يدر
ال ــذي ش ــارك فــي أواخ ــر المباراة
ضد تركيا.

إيطاليا لمواصلة انتصاراتها
مــن جـهـتــه ،يتطلع المنتخب

اإليطالي إلــى مواصلة عروضه
ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة ،عـ ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـض ـيــف
منتخب البوسنة والهرسك في
تورينو.
وح ـق ــق الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي
االنتصار الثالث له على التوالي،
وتغلب على نظيره اليوناني في
عقر داره 3-صفر ،السبت ،لينفرد
بـ ـص ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـعــاشــرة
بالتصفيات برصيد  9نقاط.
وس ـجــل الـمـنـتـخــب اإليـطــالــي
إجمالي  11هدفا خالل المباريات
ال ـث ــاث ،ول ــم تـهـتــز شـبــاكــه بــأي
هـ ـ ــدف ،م ــع ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام األول
لــروبــرتــو مانشيني فــي منصب
المدير الفني للفريق.

وح ـس ــم الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي
مباراته أمام اليونان في الشوط
األول ع ـبــر  3أهـ ـ ــداف خـ ــال 10
دقـ ــائـ ــق ،وق ـ ــد أبـ ـ ــدى مــانـشـيـنــي
سعادته بالفوز لكنه أشار إلى أن
الفريق كان من الممكن أن يضغط
بشكل أكبر.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
األخ ــرى الـتــي تـقــام الـيــوم ضمن
التصفيات ،تستضيف بلجيكا
ثــالـثــة مــونــديــال روس ـي ــا ،2018
الـمـنـتـخــب األس ـك ـت ـل ـنــدي ضمن
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة ،بـيـنـمــا
تـسـتـضـيــف أل ـم ــان ـي ــا اس ـتــون ـيــا
ضمن المجموعة الثالثة.

راموس يثني على انضمام هازارد للريال الملكي يقترب من حسم رافينيا من بايرن إلى فالمنغو

راموس

أشــاد سرخيو رامــوس قائد منتخب إسبانيا وريــال مدريد ،أمــس األول
ً
بصفقة انتقال النجم البلجيكي إيــديــن ه ــازارد للفريق الملكي قــادمــا من
تشيلسي اإلنكليزي ،مؤكدا أنه "العب رائع" و"قادر على رسم المرحلة".
وقال راموس خالل مؤتمر صحافي عشية مواجهة السويد على ملعب
(سانتياغو برنابيو) في رابــع جــوالت المجموعة السادسة بتصفيات أمم
ً
أوروبا (يورو " )2020سعيد جدا بانضمامه ،وأعتقد أنها
صفقة عظيمة للنادي".
وتــابــع "ه ــازارد العــب رائ ــع ،وضمن األفـضــل في
الـعــالــم .انـضـمــامــه سـيــزيــد مــن ق ــوة الـفــريــق بكل
تأكيد ،وهــو مــن الالعبين الـقــادريــن على رسم
المرحلة .سيكون صفقة رائعة للفريق".
ً
وأعلن الفريق الملكي الجمعة رسميا التوصل
الت ـفــاق مــع تشلسي اإلنـكـلـيــزي لـضــم هـ ــازارد إلــى
صفوفه .وقــال الـنــادي في بيان إن عقد الالعب سيكون لمدة
خمسة مواسم حتى  30يونيو .2024
ً
ً
وسيجري تقديم ه ــازارد العـبــا جــديــدا فــي صفوف ريــال
م ــدري ــد ف ــي  13م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري ف ــي مـلـعــب (ســانـتـيــاغــو
ً
برنابيو) عقب اجتياز الفحص الطبي ،وفقا لبيان النادي.
ولــم يعلن ال ـنــادي عــن قيمة الصفقة ،لكن وكــالــة األنـبــاء
اإلسبانية (إفي) نما إلى علمها أن المبلغ يقترب من حوالي
 100مليون يورو.

نيمار يطالب بمحاكمته في
طالب العب كرة القدم البرازيلي نيمار ووالداه ،أمس ،المحكمة الوطنية
في العاصمة اإلسبانية من خالل محاميهم بعقد محاكمة قضيته المتهم
فيها بجرائم فساد واحتيال في صفقة انتقال الالعب في  2013إلى نادي
برشلونة في المدينة الكتالونية ،وليس في مقر المحكمة الوطنية.
واعـتــرضــت النيابة على طلب الــدفــاع ،وقــالــت إن المحكمة الوطنية
مختصة بمحاكمة الالعب صاحب الـ 27عاما ،والمحترف حاليا بصفوف
باريس سان جيرمان الفرنسي في هذه القضية ،لوجود متهمين إسبان
فيها ،ولوجود جزء من األنشطة اإلجرامية التي يجري التحقيق فيها تم
في الخارج ،وتحديدا في البرازيل.
وطالبت النيابة بالسجن عامين لنيمار وتغريمه  10ماليين يــورو،
والسجن خمسة أعوام لرئيس البرشا السابق ساندرو روسيل ،الذي تمت
تبرأته مؤخرا من تهم غسل أمــوال من خالل الحصول على عموالت من
الرئيس السابق لالتحاد البرازيلي لكرة القدم ،ريكاردو تيكسيرا ،بعدما
ظل عامين في السجن.
كما طالبت النيابة بسجن والد نيمار عامين ،وسجن أم العب باريس
س ــان جـيــرمــان عــامــا ،لــاشـتـبــاه فــي تــورطـهـمــا فــي جــريـمــة ف ـســاد خــال
ال ـم ـفــاوضــات ،كـمــا طــالـبــت بـفــرض غــرامــة  1.4مـلـيــون ي ــورو عـلــى شركة
االسرة (.)N&N

عقوبة

هاميلتون يحتفل بالفوز

صفقة ميندي

كشفت وسائل اإلعالم اإلسبانية أن نادي ريال مدريد
اإلسباني اقترب من حسم صفقة ضم الالعب الفرنسي
فيرالند ميندي ليكون ثالث صفقاته المهمة في موسم
االنتقاالت الحالي بعد أن نجح خالل األيام الماضية
في ضم النجمين لوكا يوفيتش وايدن هازارد.
وكان من المتوقع ،حسب تكهنات الصحف العالمية
خالل الفترة الماضية ،أن يكون ميندي ،الظهير األيسر
لنادي ليون الفرنسي ،هو أول الصفقات التي سيعلن
ً
عنها ريال مدريد هذا الصيف ،لكن ذلك لم يكن ممكنا
ً
ن ـظ ــرا إل ــى ع ــدم تـمـكــن ال ــاع ــب م ــن ال ـخ ـضــوع لجميع
االختبارات الطبية الالزمة قبل اإلعالن الرسمي لضمه
لصفوف النادي الملكي.
وأوض ـح ــت صـحـيـفــة "م ــارك ــا" اإلس ـبــان ـيــة أم ــس أن
م ـي ـن ــدي س ـي ـك ـمــل ف ـح ــوص ــات ــه ال ـط ـب ـيــة ع ـق ــب ان ـت ـهــاء
ارتباطاته مع المنتخب الفرنسي خالل فترة التوقف
الدولي الحالية.
وأش ــارت الصحيفة اإلسبانية إلــى أن ريــال مدريد
ً
سيعلن رسميا عن صفقة ضم النجم الفرنسي خالل
األيام القليلة المقبلة بعد أن توصل التفاق نهائي في
هذا الشأن مع الالعب وناديه.

أع ـلــن ن ــادي بــايــرن ميونيخ
بطل الدوري األلماني لكرة القدم
فــي ال ـمــواســم السبعة األخـيــرة
أن مــدافـعــه الـبــرازيـلــي رافينيا
الذي ينتهي عقده أواخر يونيو
الـ ـ ـج ـ ــاري ،س ـي ـع ــود إل ـ ــى ب ــاده
للدفاع عن ألوان فريق فالمنغو.
وأكد الناديان أن رافينيا وقع
ً
عـقــدا لعامين مــع بطل الــدوري
ً
البرازيلي خمس مرات ،واضعا
ً
ً
حدا لمسيرة امتدت  14عاما في
القارة العجوز.
وودع مشجعو ملعب "أليانز
أريـنــا" الشهر الماضي العبهم
ً
البالغ مــن العمر  33عــامــا بعد
ث ـم ــان ـي ــة أع ـ ـ ـ ــوام أمـ ـض ــاه ــا مــع
ال ـفــريــق ال ـب ــاف ــاري ،قـبــل نـهــايــة
عقده في  30يونيو الجاري.
وان ـضــم رافـيـنـيــا إل ــى بــايــرن
ً
عـ ــام  2011قـ ــادمـ ــا م ــن ج ـنــوى
اإليطالي الــذي دافــع عن ألوانه
بـ ـي ــن  2010و  ،2011ب ـع ــد م ــا
ك ــان ق ــد أم ـض ــى خـمـســة أع ــوام

برشلونة

وطالبت النيابة أيضا بتغريم
ب ــرشـ ـل ــون ــة  8.4م ــاي ـي ــن يـ ـ ــورو،
وســان ـتــوس ال ـبــرازي ـلــي  7ماليين
يورو.
وذكـ ـ ـ ـ ــر دفـ ـ ـ ـ ــاع ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ووالـ ـ ــديـ ـ ــه
خيسوس سانتوس أن المحاكمة يجب
أن تعقد في برشلونة ،ألن بعض الوقائع
يعتقد أنها وقعت في هذه المدينة.
وأشــار إلى أن المحكمة الوطنية سبق
لها أن أرسلت إلى محكمة برشلونة قضية
"نـيـمــار  "1الـتــي انتهت بــالـتــوافــق على إدانــة
ال ـب ــرش ــا ب ــدف ــع  5.5مــاي ـيــن ي ـ ــورو ع ــن جــرائــم
ضريبية في صفقة ضم نيمار.
مــن جــانــب آخ ــر ،كشفت تقارير صحافية برازيلية أن محامي
عارضة األزيــاء التي تتهم نيمار ،نجم فريق باريس ســان جرمان
الفرنسي ،باغتصابها ،يدرس التخلي عن الدعوى في حال لم تقدم
موكلته أدلة إضافية على ما تدعيه.
(إفي)

رافينيا
"الـ ـب ــون ــدسـ ـلـ ـيـ ـغ ــا" مـ ــع شــال ـكــه
(.)2010 -2005
ً
ً
ولعب البرازيلي دورا بــارزا
في تألق بايرن على الساحتين

ال ـم ـح ـل ـيــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وخ ــاض
مـعــه  266م ـب ــاراة ف ــي مختلف
ً
المسابقات وفاز بـ  18لقبا.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

9:45

بيالروسيا – ايرلندا الشمالية

beINSPORTS HD10

9:45

المانيا  -استونيا

beINSPORTS HD5

9:45

روسيا  -قبرص

beINSPORTS HD4

9:45

بلجيكا  -اسكتلندا

beINSPORTS HD2

9:45

ايطاليا  -البوسنة

beINSPORTS HD1

9:45

اندورا  -فرنسا

beINSPORTS HD6

9:45

ايسلندا  -تركيا

beINSPORTS HD3

ً
فيتل تمنح هاميلتون فوزا «غير عادل» في كندا
انتزع سائق مرسيدس البريطاني
لــويــس هــامـيـلـتــون ال ـف ــوز أم ــس األول
فــي جــائــزة كندا الكبرى ضمن بطولة
ً
العالم للفورموال واحد ،مستغال عقوبة
فرضت على سائق فيراري سيباستيان
فيتل اعـتـبــرهــا األلـمــانــي "غـيــر عــادلــة"
ألنها حرمته من تحقيق الفوز األول
له ولفريقه هذا الموسم.
وف ــي خ ـت ــام ال ـمــرح ـلــة ال ـســاب ـعــة من
بطولة  ،2019رفــع بطل العالم خمس
مــرات هاميلتون عدد انتصاراته على
ً
حلبة جيل فيلنوف إلى سبعة ،معادال
ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي الـ ــذي ك ــان ي ـن ـفــرد به
األلماني مايكل شوماخر.
لكن ما طبع هذا السباق على حلبة
مدينة مونتريال ،كان تغريم مفوضي
السباق فيتل الذي عبر خط النهاية
من المركز األول كما انطلق ،بإضافة
خـمــس ث ــوان عـلــى توقيته النهائي،
على خروجه عن المسار في اللفة 48
وقـيــامــه ب ـ "ع ــودة غير آمـنــة" ضيقت
الـطــريــق أم ــام هــامـيـلـتــون وكـ ــادت أن
تؤدي الصطدام سيارته بالجدار ،في

سعي من األول لعدم خسارة صدارته.
ول ــم ي ـخــف ف ـي ـتــل ،ب ـطــل ال ـعــالــم أرب ــع
مـ ــرات ،ع ــدم رض ــاه عـمــا ح ـصــل ،إذ قــال
عبر جهاز االتصال الداخلي مع فريقه
"هــم يسرقون السباق منا ( )...هــذا أمر
غير عادل!" ،مضيفا ً"ال ،ال ،ال ليس هكذا.
ً
يجب أن تـكــون كفيفا كــي تفكر أنــه من
الممكن الخروج على العشب والسيطرة
حيث نذهب (بعد العودة إلى المسار)".
وسأل "أين كان يجب أن أذهب؟!".
ً
وهــو الـسـبــاق الـخــامــس عشر تواليا
الذي يفشل فيتل في الفوز به ،في أسوأ
سلسلة لبطل العالم أربع مرات (2010-
.)2013
ويعود آخر فوز لأللماني الى جائزة
بلجيكا الكبرى في  26أغسطس .2018
وك ــان فـيـتــل ال ـم ـتــوج ف ــي ك ـنــدا الـعــام
الماضي ،قد انطلق من الصدارة بعدما
حقق أسرع توقيت في التجارب الرسمية
للمرة األولى هذا العام ،واستغل األجزاء
المستقيمة من الحلبة السريعة للحفاظ
على تقدمه على هاميلتون.
وبـ ـع ــد عـ ـب ــور خـ ــط الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،رف ــض

األلماني بطل العالم أربــع مــرات إدخال
سيارته إلى المكان المخصص للثالثة
األوائــل ،وقــام بإبدال عالمتي المركزين
األول والثاني ،فوضع عالمة الرقم ()1
في المكان الخالي المخصص لسيارته،
و( )2أمام سيارة هاميلتون.
وحاول هامليتون الذي اختبر ما مر
به فيتل األحد في سباق جائزة بلجيكا
ال ـك ـبــرى ع ــام  ،2008م ــواس ــاة مـنــافـســه،
بــدعــوتــه إل ــى الــوقــوف إل ــى جــانـبــه على
ال ـع ـت ـبــة األعـ ـل ــى ف ــي م ـن ـصــة ال ـت ـتــويــج،
وبتشديده على أنه "بالطبع لم أكن أريد
أن أف ــوز بـهــذه الـطــريـقــة .ضغطت حتى
النهاية في محاولة مني لتجاوزه".

هيمنة مطلقة لمرسيدس
وبـيـنـمــا ح ــرم فـيـتــل مــن أول ف ــوز في
 ،2019منح هاميلتون مرسيدس الفوز
الرقم  7/7هذا العام ،في تواصل للهيمنة
المطلقة التي يفرضها الفريق المتوج
ً
بطال للعالم في األعوام الخمسة األخيرة.
وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـش ـخ ـصــي ،حقق

هاميلتون فوزه الخامس في بطولة هذا
العام ،والسابع في مسيرته على الحلبة
الكندية ،ما أتاح له معادلة شوماخر.
وفاز هاميلتون في كندا أعوام 2007
و( 2010مــع مــاكــاريــن) ،و 2012و2015
و 2016و 2017و( 2019مع مرسيدس).
ً
وهو الفوز الثالث تواليا لهاميلتون
بعد سباقي إسبانيا وموناكو ،والـ 78
في مسيرته ،ما سمح له برفع رصيده
فــي ص ــدارة ترتيب السائقين إلــى 162
ً
نقطة ،متقدما بفارق  29نقطة عن زميله
فــي الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس
ً
ال ــذي حــل راب ـعــا ون ــال نقطة أس ــرع لفة
في السباق.
ورف ــع فــريــق مــرس ـيــدس رص ـي ــده في
ترتيب الصانعين إلــى  295نقطة ،أمام
كل من فيراري ( )172وريد بول (.)124
ّ
وح ــل زم ـيــل فـيـتــل فــي الـفــريــق شــارل
لوكلير من موناكو في المركز الثالث،
ً
متقدما على بــوتــاس وســائــق ريــد بول
الهولندي ماكس فيرشتابن اللذين حال
ً
في المركزين الرابع والخامس تواليا.

27
البرتغال تلدغ هولندا بهدف وتتوج بدوري األمم األوروبية
ةديرجلا

•
العدد  / 4139الثالثاء  11يونيو 2019م  8 /شوال 1440هـ

sports@aljarida●com

كتب منتخب البرتغال اسمه
بحروف من ذهب في تاريخ
بطولة دوري األمم األوروبية
لكرة القدم ،بعدما توج بأول
نسخة للمسابقة القارية،
عقب فوزه -1صفر على ضيفه
منتخب هولندا ،أمس األول،
في المباراة النهائية للمسابقة
على ملعب دراغاو بمدينة
بورتو البرتغالية.

غيديش يهدي
البرتغال الفوز
بهدف في الدقيقة
 ٦٠من عمر المباراة

بعدما عجزت عــن الصعود
إلـ ـ ــى م ـن ـص ــة الـ ـتـ ـت ــوي ــج طـ ــوال
تــاري ـخ ـهــا رغـ ــم م ـ ــرور العـبـيــن
كبار من طينة أوزيبيو ،لويس
فيغو ،روي كوستا أو باوليتا،
توجت البرتغال بلقبها الثاني
ف ــي غ ـضــون ثــاثــة أعـ ــوام فقط
ب ـف ــوزه ــا ع ـل ــى ه ــولـ ـن ــدا ،أم ــس
األول ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
للنسخة األولى من دوري األمم
األوروبية.
وتفوق المنتخب البرتغالي
بـ ـي ــن جـ ـم ــاهـ ـي ــره عـ ـل ــى مـلـعــب
"دراغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو" ف ـ ــي بـ ـ ــورتـ ـ ــو ،ع ـلــى
المنتخب الهولندي في مباراة
نهائية يدين فيها بلقبه الثاني،
بعد كأس أوروبا  ،2016لمهاجم
فالنسيا اإل سـبــا نــي غونسالو
غـ ـي ــدي ــش الـ ـ ـ ــذي سـ ـج ــل ه ــدف
ال ـم ـبــاراة الــوحـيــد فــي الدقيقة
 ،60معوضا على بــاده خيبة
خسارتها نهائي كأس أوروبا
 2004ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــا ع ـل ــى يــد
اليونان (صفر.)1-
وخ ـ ـ ــاف ـ ـ ــا ل ـ ـ ـكـ ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ـ ــا
 2016ح ـي ــن تـ ـع ــرض إلص ــاب ــة
ولم يتمكن من إكمال المباراة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ضـ ـ ــد فـ ــرن ـ ـسـ ــا (-1
ص ـ ـفـ ــر) ،كـ ــانـ ــت فـ ــرحـ ــة ال ـن ـجــم
ا لـحــا لــي ليوفنتوس اإليطالي
كريستيانو رو نــا لــدو مكتملة
األحد بعدما بقي مع المنتخب
حتى صافرة النهاية ،هو الذي
أدى دورا أســاسـيــا فــي بلوغه
الـنـهــائــي بـتـسـجـيــل "هــاتــريــك"
الفوز في نصف النهائي على
سويسرا .1-3
فــي المقابل ،فشلت هولندا
في إحراز لقبها الكبير الثاني،
بـعــد الـ ــذي أح ــرزت ــه ع ــام 1988
في كــأس أوروب ــا أيضا ،لكنها
أظهرت بقيادة رونالد كومان،
الــذي كــان من العبي التشكيلة
ال ـف ــائ ــزة بــالـلـقــب الـ ـق ــاري على
ح ـس ــاب االتـ ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
(-2ص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر) ،أن ـ ـهـ ــا اسـ ـتـ ـع ــادت
مكانتها بين كبار الـقــارة بعد
ف ـت ــرة صـعـبــة غ ــاب ــت فـيـهــا عن
كــأس أوروب ــا  2016ومونديال
روسيا .2018
وبدأت البرتغال تشكل عقدة
ل ـل ـهــول ـنــدي ـيــن فـ ــي ال ـب ـط ــوالت
الـكـبــرى ،إذ لــم تخسر أمامهم
للمواجهة الرسمية السادسة
تواليا ،وتحديدا منذ تصفيات
كأس أوروبا ( 1992صفر 1-في
 16أكتوبر  ،)1991بينها نصف

جانب من مراسم تتويج المنتخب البرتغالي

نهائي كأس أوروبا ( 2004فازت
 1-2ب ـهــدفــي رون ــال ــدو ونــونــو
مانيش) وثمن نهائي مونديال
-1( 2006ص ـ ـفـ ــر س ـج ـلــه نــونــو
مانيش في مباراة شهدت طرد
العبين اثنين من كل طرف).
وأصبحت البرتغال أول بلد
أوروبـ ـ ــي مـضـيــف ي ـف ــوز بلقب
بطولة على أرضه منذ نهائيات
م ــو ن ــد ي ــال  1998ح ـيــن تغلبت
فرنسا على البرازيل -3صفر.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال
فـ ــرنـ ــانـ ــدو سـ ــان ـ ـتـ ــوس ال ـل ـق ــاء
بإشراك العب الوسط الدفاعي
دان ـ ـي ـ ـلـ ــو ب ـ ـيـ ــريـ ــرا والـ ـمـ ـه ــاج ــم
ال ـس ــري ــع غ ـيــديــش أســاس ـي ـيــن،
وذلك على حساب روبن نيفيس
وال ــواع ــد جـ ــواو فـيـلـيـكــس (19

عاما) الذي لم يقدم الكثير في
مشاركته األولــى مع المنتخب
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ضـ ــد س ــويـ ـس ــرا فــي
نصف النهائي (.)1-3
كما غاب عن المضيف قلب
الدفاع المخضرم بيبي إلصابة
تـ ـع ــرض لـ ـه ــا ضـ ــد س ــويـ ـس ــرا،
مــان ـحــا ب ــذل ــك ج ــوزي ــه فــونـتــي
ف ــرص ــة ال ـل ـع ــب ب ـج ــان ــب روب ــن
دياز.
ومـ ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـهــول ـنــديــة،
خاض كومان اللقاء بالتشكيلة
ذات ـه ــا ال ـتــي تـغـلـبــت الخميس
ع ـ ـل ـ ــى إن ـ ـك ـ ـل ـ ـت ـ ــرا فـ ـ ـ ــي ن ـص ــف
الـنـهــائــي ( 1-3بـعــد الـتـمــديــد)،
مبقيا على بطلي دوري أبطال
أوروبا مع ليفربول اإلنكليزي،
جــورج ـي ـن ـيــو ف ـي ـنــالــدوم وف ــان

داي ــك فــي التشكيلة األساسية
رغم اإلرهاق الذي يعانيان منه.
ول ــم ي ـقــدم ال ـط ــرف ــان الكثير
مطلع اللقاء باستثناء مطالبة
ب ــرن ــاردو سـيـلـفــا بــرك ـلــة ج ــزاء
للبرتغال لكن دون أن يلقى آذانا
صاغية من الحكم.

فرنانديس يضيع الفرص
وبـ ـع ــد ن ـح ــو ن ـص ــف ســاعــة
خلت من أي فرص جدية ،هدد
ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــون م ــرم ــى يــاسـبــر
س ـي ـل ـي ـســن ب ـت ـس ــدي ــدة ب ـع ـيــدة
مــن بــرونــو فرنانديس أنقذها
ال ـح ــارس ال ـهــول ـنــدي ( ،)30ثم
حصل الالعب ذاته على فرصة
افتتاح التسجيل بتسديدة من

حــدود المنطقة ،لكن محاولته
علت العارضة بقليل (.)38
وان ـ ـت ـ ـظـ ــرت هـ ــول ـ ـنـ ــدا ح ـتــى
الدقيقة  50لتسجيل حضورها
ال ـه ـجــومــي ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى إثــر
خـ ـط ــأ ف ـ ــي تـ ـم ــري ــر الـ ـ ـك ـ ــرة مــن
أصـ ـح ــاب األرض انـ ـف ــرد عـلــى
إثرها فينالدوم بالحارس روي
بــاتــري ـس ـيــو وحـ ـ ــاول أن يلعب
الـ ـك ــرة م ــن ف ــوق ــه ،ل ـكــن األخ ـيــر
ت ــأل ــق وأن ـق ــذ ال ـم ــوق ــف ق ـبــل أن
يتنبه الجميع الــى رفــع الحكم
المساعد راية التسلل.
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد بـ ـع ــده ــا رج ـ ــال
سـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوس أف ـ ـض ـ ـل ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــم،
وحاصروا مجددا الهولنديين
فــي منطقتهم ،لـكــن المنتخب
البرتقالي كاد يفتتح التسجيل

وأردف " كـ ــا نـ ــت مـ ـ ـب ـ ــاراة م ـف ـت ــو ح ــة و ب ـه ــا
مساحات لكال الفريقين".
وأكـ ـ ــد ص ــاح ــب ال ـ ـ ـ ــ 27ع ــام ــا أن
الجميع دا خ ــل المنتخب ،ســواء
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب رون ـ ـ ــال ـ ـ ــد كـ ـ ــومـ ـ ــان أو
ال ــاع ـب ـي ــن" ،ي ـق ـط ـعــون خ ـطــوات
مهمة كفريق وكمجموعة" ،ولهذا
"ال يجب أن تؤثر هــذه النتيجة
في تطورنا".
وختم المتوج بلقب دوري األبطال
مـ ــؤخـ ــرا مـ ــع ف ــري ـق ــه ل ـي ـفــربــول
اإلن ـك ـل ـيــزي "عـلـيـنــا أن
نشعر بالفخر .اآلن
ن ـح ــن ن ـت ـق ــدم نـحــو
ال ـتــأهــل لـنـهــائـيــات
أمــم أوروب ــا (يــورو
 ، )2 0 2 0و نـ ـ ـح ـ ــن
م ـس ـت ـع ــدون تـمــامــا
لهذه المهمة".
(إفي)

فان ديك

انـتـقــد مــاتـيــس دي ليخت،
مــدافــع منتخب هــول ـنــدا ،أداء
فـ ــري ـ ـقـ ــه ف ـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــائـ ــي دوري
األم ــم األوروبـ ـي ــة أم ــس األول،
والـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة ب ـ ـهـ ــدف ن ـظ ـيــف،
ب ـي ـن ـم ــا أبـ ـ ـ ــدى أس ـ ـفـ ــه ل ـغ ـيــاب
التركيز في الفرص التي الحت
لهم في اللقاء.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــداف ـ ـ ـ ــع أيـ ـ ــاكـ ـ ــس
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــولـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاب ،ف ــي
تـصــر يـحــات تلفزيونية عقب
ال ـل ـقــاء ال ــذي احـتـضـنــه ملعب
ال ــدراج ــاو" ،غ ــاب عنا التركيز
بشكل كبير في الشوط األول،
ول ـ ــم نـ ـه ــدد م ــرم ــى ال ـبــرت ـغــال
تـمــامــا ،حـتــى انـنــا لــم نحافظ
ع ـل ــى الـ ـك ــرة ل ـف ـت ــرات طــوي ـلــة،
على عكس ما حدث في مباراة
إنكلترا" في نصف النهائي.
وح ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ــدى ش ـ ـعـ ــورهـ ــم
ب ــال ـح ــزن إزاء عـ ــدم ال ـت ـتــويــج
بلقب بطولة مثل دوري األمم،
أكـ ــد ص ــاح ــب ال ـ ـ ــ 19ع ــام ــا أنــه
"بالطبع يـكــون هـنــاك إحباط

أعـ ـ ـ ــرب ال ـن ـج ــم ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كريستيانو رونالدو عن شعوره
بالسعادة البالغة بعد تتويجه
مع منتخب بالده بلقب بطولة

ماتيس دي ليخت

عندما تصل للنهائي وتخسر
اللقب".
وفشل منتخب هولندا ،تحت
قيادة مدربه رونالد كومان ،في
الصعود على منصات التتويج
مـنــذ  1988عـنــدمــا حـقــق لقبه
الدولي الوحيد بحصد بطولة
أمم أوروبا.
(إفي)

رونالدو

نادال يدخل التاريخ بلقبه الـ  12في «روالن غاروس»

نادال يحمل كأس بطولة «روالن غاروس»

ّ
دون اإلسباني رافايل نادال ،أمس األول ،اسمه في السجالت
التاريخية لكرة المضرب بتحقيقه لقبه الثاني عشر في بطولة
"روالن غــاروس" الفرنسية ،ثانية البطوالت األربــع الكبرى،
بتغلبه على وصيفه العام الماضي النمساوي دومينيك تييم
 ،1-6 ،7-5 ،3-6و.1-6
ً
وبات نــادال ( 33عاما) األول بين كل الالعبين والالعبات
الذين عرفتهم رياضة الكرة الصفراء ،يحرز لقب بطولة غراند
سالم  12مرة ،متفوقا على األسترالية مارغريت كورت التي
أحرزت لقب أستراليا المفتوحة  11مرة.
ورفع نادال الذي لم يتمكن من حبس دموعه وتمدد على
األرض الترابية لمعلب فيليب شاترييه الرئيسي في "روالن
ً
غاروس" بعد تتويجه باللقب للمرة الثالثة تواليا ،رصيده
من ألقاب الـ"غراند سالم" إلى  ،18بفارق لقبين عن حامل الرقم
القياسي السويسري روجـيــه فـيــدرر الــذي كــان منافسه في
الدور نصف النهائي ،وسقط أمامه بثالث مجموعات دون رد.
وأثـبــت اإلسباني أنــه بــا مـنــازع "مـلــك" المالعب الترابية
السيما "روالن غاروس" حيث حقق فوزه الـ  93في  95مباراة
خاضها خالل مسيرته (خسر في الدور الثالث عام  2016أمام
مواطنه مارسيل غرانوليرس ،وفي الدور الرابع لنسخة 2009
أمام السويدي روبن سودرلينغ).
ً
وحقق نادال المصنف ثانيا ،فوزه التاسع في  13مواجهة

ً
ً
مع تييم المصنف رابـعــا ،علما أن األخير كــان قد تمكن من
إلحاق أربــع هزائم باإلسباني كلها على المالعب الترابية،
آخرها هذا العام في نصف نهائي دورة برشلونة.
لكن اإلسباني أثبت أنه العب من عيار مختلف في "روالن
ً
غاروس" ،البطولة األحب إلى قلبه والذي بات اسمه مرادفا لها.
ورفع اإلسباني مع هذا الكأس ،سجله في األلقاب إلى 82
في مسيرته االحترافية ،وحقق فوزه الـ  950في مالعب كرة
مضرب.

تفوق واضح لنادال
ً
وف ــي مــواجـهــة تـيـيــم ،أثـبــت اإلسـبــانــي م ـجــددا عـلــو كعبه
السيما بعدما خسر المجموعة الثانية بصعوبة ،ليشن
ً
هجوما بــا ه ــوادة على منافسه فــي المجموعتين الثالثة
والرابعة ،ويسمح له بالفوز بشوط واحد فقط في كل منهما،
ً
منهيا المباراة في ظرف ثالث ساعات ودقيقة واحدة.
ولم يتمكن تييم من أن يالقي صديقته الحميمة الفرنسية
كريستينا مالدينوفيتش باالحتفال بلقب "روالن غاروس"،
إذ أحرزت برفقة المجرية تيميا بابوش في وقت سابق ،لقب
فئة زوجي السيدات على حساب الصينيتين دوان ينغيينغ
وجانغ سايساي  2-6و.3-6

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

بهدية من جوزيه فونتي الذي
حول الكرة بالخطأ نحو مرماه،
لكن روي باتريسيو تألق وأنقذ
بالده (.)56

غيديش يسجل الهدف
وجـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة ،60
ع ـنــدمــا مـ ــرر بـ ــرنـ ــاردو سيلفا
الكرة لغيديش إثر هجمة مرتدة
سريعة ،فسددها مــن مشارف
المنطقة ا ل ــى ي ـســار سيليسن
الــذي لمسها بأطراف أصابعه
دون أن يمنعها من هز الشباك.
وبعدما اكتفوا معظم فترات
الـلـقــاء بــالـبـقــاء فــي منطقتهم،
وج ـ ــد الـ ـه ــولـ ـن ــدي ــون أن ـف ـس ـهــم

مضطرين الــى الهجوم إلدراك
ال ـت ـع ــادل ،وك ــان ــوا قــريـبـيــن من
تحقيق ذلك عبر رأسية ممفيس
دي ـب ــاي ،لـكــن بــاتــريـسـيــو تــألــق
وصد الكرة على دفعتين (،)65
ث ـ ــم تـ ــدخـ ــل مـ ـ ـج ـ ــددا ف ـ ــي وج ــه
محاولة للبديل دوني فان دي
بيك (.)82
ون ـ ـش ـ ـطـ ــت الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ف ــي
ال ــدق ــائ ــق األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ـل ـقــاء
وح ـ ـ ـص ـ ـ ـلـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر م ــن
فرصة لتعزيز تقدمها ،لكنها
ع ـجــزت عــن تــرجـمـتـهــا ،ليكون
هـ ــدف غ ـيــديــش ال ـف ـي ـصــل بين
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن وكـ ــاف ـ ـيـ ــا ل ـم ـنــح
"ب ــرت ـغ ــال ـي ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا" لـقـبـهــم
الدولي الثاني.

ً
دي ليخت :لم نستحق الفوز رونالدو :كنت جيدا طوال مسيرتي

فان ديك :نشعر بخيبة أمل
أب ـ ــدى ف ـيــرج ـيــل فـ ــان دي ـ ــك ،م ــداف ــع وق ــائ ــد
م ـن ـت ـخــب ه ــولـ ـن ــدا ،أسـ ـف ــه ل ـل ـخ ـس ــارة أم ــام
ا ل ـ ـبـ ــر ت ـ ـغـ ــال فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــا ئـ ــي دوري األ مـ ـ ــم
األوروب ـي ــة بـهــدف نـظـيــف ،أمــس األول،
فــي ا لــو قــت ا لــذي انتقد فيه أداء فريقه
في اللقاء.
وأكد قائد "الطاحونة البرتقالية"
فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة عـقــب
اللقاء الذي احتضنه ملعب (الدراغاو)
"نشعر بخيبة أمل ألننا خرجنا صفر
اليدين".
وتـ ــابـ ــع "األجـ ـ ـ ـ ــواء كــانــت
مناسبة لتقديم كرة قدم
ج ـم ـي ـل ــة أم ـ ـ ــام م ـنــافــس
كبير".
وأش ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ــه
ال يـ ـ ـج ـ ــد تـ ـفـ ـسـ ـي ــرا
واض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــأداء
الـ ـسـ ـي ــئ ل ـه ــول ـن ــدا
في المباراة" ،من
ا لـصـعــب تفسير
ل ـمــاذا لــم تخرج
األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ب ـش ـك ــل
جيد".

رياضة

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

اإلعالنات:

دوري أمـ ــم أوروب ـ ـ ــا  2019إثــر
تغلبه على هولندا أمس األول
ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة بهدف
نظيف.
وأكـ ــد رون ــال ــدو ،نـجــم ن ــادي
ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،خ ــال
حديثه مع وسائل اإلعالم عقب
المباراة أنه لم يلعب بشكل سيئ
خـ ــال أي حـقـبــة م ــن مـسـيــرتــه
مــع ك ــرة ال ـقــدم ال ـتــي تمتد إلــى
 16عاما.
وقال رونالدو في تصريحات
نقلتها عـنــه صحيفة "مــاركــا"
اإلس ـب ــان ـي ــة" :ل ـ ــم أل ـع ــب بشكل
سيئ في أي فترة ،خالل  16عاما
األرقام تتحدث عن نفسها".
وأض ــاف" :برهنت على ذلك
طوال مسيرتي بغض النظر عما
يقوله الناس ،فاألرقام تتحدث
عن نفسها".
وت ــوج رون ــال ــدو أم ــس بلقب
دوري أمم أوروبــا ليضيف إلى
خ ــزائ ــن ب ـطــوالتــه ال ــدول ـي ــة مع

البرتغال لقبا جديدا بعد فوزه
بلقب بطولة كــأس أمــم أوروبــا
.2016
وأشار رونالدو أيضا إلى أنه
ليس مهووسا بالفوز بالجوائز
الفردية وأن هدفه هو التتويج
باأللقاب الجماعية ،واستطرد
قـ ــائـ ــا" :هـ ــدفـ ــي هـ ــو م ـســاعــدة
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع والـ ـ ـف ـ ــوز ب ــاأللـ ـق ــاب
ال ـج ـم ــاع ـي ــة وال ـ ـفـ ــرديـ ــة أي ـضــا
ولكنني لـســت مـهــووســا بهذا
األم ــر ،بالطبع ي ــروق لــي الفوز
بها ،لن أكذب".
وت ـط ــرق ال ـن ـجــم الـبــرتـغــالــي
إل ــى ال ـت ـحــدث ع ــن ف ــرص ف ــوزه
بـجــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة للعام
الجاري ،حيث قال" :فزت بثالثة
ألقاب وكنت جيدا ،ماذا يمكنني
أن أفـ ـع ــل أكـ ـث ــر مـ ــن ه ـ ـ ــذا؟ هــل
أستحقها؟ ال أعرف ،سأترك هذا
لكم ،أنتم من عليكم أن تقدروا
ولست أنا".
(د ب أ)

شارابوفا تعود إلى المالعب
أعـلــن منظمو دورة مــايــوركــا
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة لـ ـك ــرة الـ ـمـ ـض ــرب أن
الـمـصـنـفــة أولـ ــى عــالـمـيــا سابقا
الروسية ماريا شارابوفا ستشارك
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة ب ـع ــد ت ـعــاف ـي ـهــا مــن
عملية جراحية في كتفها اليمنى
خضعت لها في فبراير الماضي.
وأك ــد المنظمون فــي بـيــان أن
الــاعـبــة ( 32عــامــا ومـصـنـفــة 49
عالميا حاليا) ،ردت بـ "نعم" على
دعـ ــوة مـنـظـمــي دورة مــايــوركــا،
وستعود الى المالعب بعد أشهر
بدون مشاركة في الدورات ،بسبب
إصابة في كتفها اليمنى.
ونـ ـق ــل الـ ـبـ ـي ــان ع ــن ال ــروس ـي ــة
قولها إنها "سعيدة جدا لإلعالن
أن ــي ســأق ـبــل ب ـطــاقــة ال ــدع ــوة من
أجل خوض دورة مايوركا" التي
تقام على مالعب عشبية بين 17
الجاري و 23منه.
وكانت شارابوفا قد خضعت
لعملية جراحية ثانية في كتفها
في فبراير  ،2019بعد أولــى عام
 .2008وقبل غيابها عن المالعب

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

ماريا شارابوفا

شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـ ــي ي ـ ـنـ ــايـ ــر ب ـب ـط ــول ــة
أستراليا المفتوحة ،أولى بطوالت
ال ـ "غــرانــد س ــام" األرب ــع الكبرى،
وبلغت ثمن النهائي حيث خسرت
أمام األسترالية آشلي بارتي التي
توجت السبت بأول لقب كبير في
مسيرتها ،بفوزها على التشيكية
الشابة ماركيتا فاندروسوفا في
نهائي روالن غاروس الفرنسية.

الشكاوى والتوزيع:
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

قرية ًتظهر للشمس
شهرا في العام
أيام في اإلمارات!

تـقــع قــريــة ك ــوردي فــي واليــة
غوا الغربية الهندية ،وهي قرية
ً
ً
ال يمكن رؤيتها إال شهرا واحدا
فقط كــل ع ــام ،إذ تختفي تحت
ً
الـمــاء طــوال  11شـهــرا .وعندما
تنحسر المياه ،يجتمع سكانها
األصليون ،الذين استقروا اآلن
في مكان آخر ،إلقامة احتفاالت
فــي مـنــازلـهــم الـقــديـمــة بالقرية
التي تقع بين جبلين في منطقة

د .نجم عبدالكريم

أمضيت عدة أيام في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتيسرت لي
فرصة المشاركة في أكثر من نــدوة ،ومعرض ،ومحاضرة ،ففي دبي
ُ
اجتمع معظم كـتــاب الصحف اليومية والـمـجــات ،لمناقشة العديد
من القضايا ،بحضور كبار المسؤولين ،وكانت النقطة األهــم ،التي
ً
ُبحثت طويال هي :تأثيرات وسائل التواصل االجتماعي على الكلمة
ً
المكتوبة في الصحف ،وأي منها أكثر مصداقية ،وأكثر وصوال إلى
ً
ً
القراء ،وكان بحثا مثيرا ،حيث تناول قضية االنفتاح أكثر ،وتخطى
ما ُيسمى خطوط حمراء بحدود القانون ،وما أثار إعجابي في تلك
الندوة :اختفاء اللهجة العامية أو الكالم المحكي ،فالفصحى كانت
ً
تتجلى بأحلى مفرداتها ،لم أدل بدلوي في هذه الندوة ،نظرا لمحليتها،
ولكنني التقيت بالكثير من الزمالء األعزاء ،وكذلك باألجيال الشابة،
الذين كانوا العنصر المحرك لمعظم األطروحات التي نوقشت بحماس.
***
• في الشارقة – عاصمة الثقافة – وهي مدينة الثقافة بحق ،حضرت
افتتاح معرض الكتاب اإلماراتيين ،الذي اقتصر على مؤلفاتهم فقط،
وقد افتتحه الشيخ سلطان القاسمي ،الذي رحب بي أجمل ترحيب،
وأهداني أحد كتبه وعنوانه "بيان الكويت" ،تناول فيه سيرة الشيخ
مبارك الصباح ،حيث كتب في بعض سطوره" :فقد وفقني الله سبحانه
وتعالى ألن أجمع وثائق هذا البحث من المكتبة البريطانية في لندن،
ومن مركز الوثائق التابع لوزارة الخارجية األلمانية في برلين ،ومن
األرشيف العثماني دار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء في إسطنبول"...
ولما تصفحت الكتاب في غرفتي وجدت نفسي أمام أطروحة دكتوراه
تقدم بها حاكم الشارقة إلحــدى الجامعات البريطانية ،وهي ليست
الدكتوراه الوحيدة ،فالرجل حاصل على أكثر من دكتوراه عن بحوث
تقدم بها.
الجانب الثقافي واضح كل الوضوح بفضل هذا الحاكم المثقف،
الــذي تبرع لجميع المشتركين في المعرض بمبلغ  5ماليين درهم،
خرجت من الشارقة عبر جامعتها ،وهي مدينة ومعلم حضاري عظيم.
***
• في مدينة أبوظبي – العاصمة – أقيمت ندوة بعنوان "مقابسات
رمضانية" في المجمع الثقافي ،حيث تحدث فيها الكاتب والمخرج
السينمائي نــاصــر الـظــاهــري عــن هــذه الـمـقــابـســات الـتــي ضمها في
ً
كتاب ضخم ،وقــد صاحبته شابة تعزف أنغاما شجية على العود،
بينما كان ناصر يلقي بعض ما كتبه من أشعار في تلك المقابسات،
وأثناء المناقشة تساءلت عن عالقة مسمى "مقابسات" مع أبي حيان
ً
التوحيدي – صاحب مقابسات – القرن الرابع الهجري ،وكان حوارا
ً
َّ
جميال ،حيث شاركت فيه نخبة من السيدات ممن كن يشكلن األغلبية
في الحضور ،وقد تجلى الصديق ناصر الظاهري بما يملكه من ثقافة
واسعة ،فكانت أمسية مشبعة بالثقافة والفن والتاريخ ،وكنت أستمع
وأش ــارك وأستمتع ،ولكن فــي نفسي حـســرة ،فقد مكثت فــي الكويت
فترات متعددة ولألسف لم أجد مثل هذا النشاط الذي كانت الكويت
الرائد األول فيه1 .

غاتس الغربية التي ّ
يمر عبرها
نهر ساالوليم ،أحد روافــد نهر
رئيسي في غوا.
وقالت ال ـ "بــي بي ســي" على
موقعها اإللكتروني ،أمــس ،إن
القرية لم تعد موجودة في عام
 .1986فبعد بـنــاء أول ســد في
ال ــوالي ــة ،غ ـمــرت ال ـم ـيــاه الـقــريــة
كلها.

وفيات
عبدالعزيز عقيل ظاهر النبهان الشمري

 82عاما ،شيع ،الرابية ،ق ،4ش ،2م ،4ت99641576 :

عبدالمجيد أحمد حمادي

«سينابونغ» يرعب سكان سومطرة
حــذر مـســؤولــون فــي إندونيسيا ،أمــس،
من احتماالت وقــوع ثــورات أخــرى لبركان
ً
على جزيرة سومطرة ،بعد أن نفث عمودا
ً
ضخما من الرماد الكثيف ،مما أثار الذعر
بين السكان.
وثار بركان جبل "سينابونغ" ،الذي شهد
ً
ت ــزاي ــدا فــي نـشــاطــه مـنــذ  ،2010م ــدة تسع
ً
ً
ً
دقــائــق تقريبا ،أمــس األول ،مطلقا سحبا
مــن الــرمــاد الـبــركــانــي ارتـفـعــت إل ــى نـحــو 7
كيلومترات في السماء.
ولم يتم اإلبالغ عن وقوع مصابين بسبب
ثـ ــورة ال ـب ــرك ــان ،ل ـكــن م ـســؤول ـيــن يــراق ـبــون
نـشــاطــه حـ ــذروا م ــن اح ـت ـمــال ث ــورت ــه م ــرات
أخرى.
وقـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ــال ـ ــم فـ ـ ــي م ـ ــوق ـ ــع م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة فــي
"سينابونغ" أمس "بعد ثورة البركان ،ومن
ً
منتصف الليل حتى الـســادســة صـبــاحــا...
وقعت بعض التوابع".
ولم تغير السلطات مستوى التحذير في
المنطقة ،لكنها حثت السكان على استخدام

 74عاما ،شيع ،الــرجــال :العقيلة ،ق ،2ش ،220م ،34النساء:
العقيلة ،ق ،2ش ،212م ،185ت99366690 ،99912202 :

محمد يوسف أحمد المنصور

 63عاما ،شيع ،الرجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،4شارع
سيد علي سيد سليمان ،م ،16النساء :العدان ،ق ،7ش ،13م،2
ت25410602 ،66663190 ،66744882 :

سلوى ماجد جاسم علي بورسلي

 49عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان بورسلي ،الشامية ،النساء:
كيفان ،ق ،4ش ،45م ،7ت99023504 ،66373602 :

مواعيد الصالة

األقنعة ،والبقاء في منازلهم ،لتجنب أثر
تناثر الرماد البركاني.
وبــركــان جـبــل "سـيـنــابــونــغ" ،ال ــذي يبلغ
ً
ارتفاعه  2460مترا ،من بين أكثر البراكين

ً
ً
نشاطا في إندونيسيا .وبقي البركان خامال
 4قرون حتى ثار في  .2010وهناك ما يقرب
ً
ً
 130بركانا نشيطا فــي إندونيسيا ،وهو
أكبر عدد في دولة واحدة في العالم.

الطقس والبحر

الفجر

03:13
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الظهر
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ً
أعلى مد  06:50صب ــاحـ ـ ــا

العصر
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ـاء

المغرب

06:47

ً
أدنى جزر  12:18ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
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