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اعتداء حوثي على
مطار أبها...
واألمير :نستنكر
وندعم السعودية
لمواجهة اإلرهاب

 ٠٢و٢٢

«المدنيات» لتزوير «االنتخابات»

َّ
• الدالل :من نواب حاليين ومرشحين • الفضالة :نائب ومرشح حوال  5آالف ناخب لدوائر جديدة
• المال :تزوير بالعقود وعلى الجراح القيام بدوره • البابطين :ما يحدث في «المدنية» كارثة
• عاشور :حصل في الدائرة األولى • المجلس أقر ميزانيات  16جهة بينها «المعلومات المدنية»
فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

تصدرت قضية تزوير العناوين في
البطاقات المدنية ،جلسة مجلس األمة
أم ــس ،الـتــي كــانــت مخصصة لمناقشة
م ـيــزان ـيــات  16ج ـهــة ح ـكــوم ـيــة ،بـعــدمــا
أثار أكثر من نائب قضية نقل األصوات
الذي يقوم به نواب حاليون ومرشحون
ألهداف انتخابية.
وأكــد النائب محمد ال ــدالل ،أن هناك
ً
ً
ت ــزوي ــرا واض ـحــا فــي هيئة المعلومات
الـمــدنـيــة ألغـ ــراض انـتـخــابـيــة مــن نــواب
حاليين ومرشحين ،إذ فوجئ عدد من

«اإلعاقة» :زيادة مكافآت أطباء
اللجان إلى  500دينار

ً
الـمــواطـنـيــن ب ــأن كـثـيــرا مــن األش ـخــاص
ً
مسجلون فــي عناوينهم ،الفـتــا إلــى أن
"هناك من يسعى إلى تغيير قناعتنا في
الدائرة الثالثة عبر هذا التزوير".
وأيد النائب صالح عاشور الدالل فيما
ً
ذهــب إلـيــه ،مــؤكــدا أن "هــذا األمــر حصل
في الدائرة األولى" ،في حين أكد النائب
يوسف الفضالة ،أن "المعلومات المدنية"
ً
تقوم بتصرفات خطيرة جدا ستكون لها
ً
انعكاسات مستقبلية خطيرة ،مطالبا
المجلس برفض ميزانيتها.

وق ــال الـفـضــالــة ،إن الهيئة يتم فيها
تــزويــر إرادة الـنــاخـبـيــن لـخـطــف ال ـقــرار
الـشـعـبــي عـبــر نـقــل أصـ ــوات إل ــى دوائ ــر
جديدة إليصال مرشحين بعينهم إلى
المجلس.
ً
ولفت إلى أن تحقيقا أجري في الهيئة
بهذا الشأن" ،لكن حتى اآلن لم يتم شطب
ً
المحولين" ،كاشفا أن "أحد النواب نقل 3
ّ
آالف ناخب ،في حين حول مرشح ألفين".
ودعـ ـ ــا ال ـف ـض ــال ــة ال ـم ـج ـلــس ول ـج ـنــة
الـمـيــزانـيــات إل ــى مـنــاقـشــة ه ــذه األم ــور

ً
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــا أن هـ ـن ــاك غ ــاي ــات
حقيقية مــن صــرف أم ــوال الميزانيات،
ً
خـصــو صــا فيما يتعلق بالهيئة التي
يسعى البعض مــن خاللها الختطاف
مجلس األمة.
ومن جهته ،أكد النائب عبدالوهاب
البابطين ،أن ما يحدث في "المعلومات
ُ
المدنية" كارثة ،إذ تنقل األصــوات إلى
عناوين أشخاص في دائرة معينة في
مـشـهــد تــزويــر ال ـع ـقــود ب ـهــدف تحقيق
الطموح الشخصي.

أما النائب بدر المال فقال :إن هناك
مـشـكـلــة كـبـيــرة ف ــي نـقــل ال ـع ـنــاويــن من
ً
خالل تزوير العقود ،معلنا أنه سيوجه
أسئلة برلمانية بهذا الشأن ،وعلى وزير
الــداخـلـيــة الشيخ خــالــد ال ـجــراح القيام
بدوره في هذا الموضوع.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على
ميزانيات  16جهة بينها "المعلومات
المدنية".
٠٩-٠٦

ُ
هل تقنع طوكيو خامنئي
بالقيام بأول زيارة خارجية؟

ً
بنسبة  ...%100وللعاملين  240دينارا
● جورج عاطف

●

علمت «الجريدة» من مصادرها ،أن الهيئة العامة لشؤون ذوي
ً
اإلعاقة رصدت  700ألف دينار سنويا لزيادة مكافآت العاملين في
اللجان الطبية الخاصة بها ،وذلــك عقب موافقة مجلس الخدمة
المدنية ،مشيرة إلى أن الهيئة في انتظار اعتماد الزيادات من وزارة
المالية وإدراجها ضمن ميزانيتها السنوية.
وأوضحت المصادر أن مكافآت األطباء تضاعفت بنسبة %100
ً
ً
لتبلغ  500دينار شهريا بعدما كانت  250دينارا ،في حين بلغت
ً
مكافآت موظفي اللجان  240دينارا ،الفتة إلى أن الهيئة 02

أكد مصدر دبلوماسي ياباني لـ«الجريدة» أن رئيس
ال ــوزراء الياباني شينزو آبــي ،الــذي وصــل أمــس إلى
طهران ،سيقترح على المرشد اإليراني علي خامنئي
دعــوتــه لـحـضــور قـمــة الـعـشــريــن الـتــي مــن الـمـقــرر أن
تجرى في مدينة أوساكا اليابانية ،والتي سيشارك
فـيـهــا الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،والـعــاهــل
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
الياباني
وقال المصدر إن وزير الخارجية
02

محليات

04
الخالد :قرار المفقودين
بالنزاعات إنجاز
للدبلوماسية الكويتية

محليات

٠٣
رسوم عبور على
الشاحنات المستخدمة
لجسر جابر

رياضة

طهران -فرزاد قاسمي

25
ً
روحاني متوسطا ظريف وآبي في طهران أمس (رويترز)

 ٣٠الجاري موعد
انتخابات «األولمبية
الكويتية»
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األمير :نستنكر استهداف أبها وندعم السعودية لمواجهة اإلرهاب
سموه استقبل ولي العهد والغانم والمبارك
استقبل صاحب السمو أمير
الـبــاد الشيخ صـبــاح األحمد
بقصر بـيــان امــس سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس
مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق الـغــانــم
ثم رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـع ــث
صــاحــب ال ـس ـمــو بـبــرقـيــة إلــى
أخيه العاهل السعودي ،خادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن الـمـلــك
سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــزّ ،
عبر
ف ـي ـه ــا س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن اس ـت ـن ـك ــار
ال ـكــويــت ال ـشــديــد الس ـت ـهــداف
مطار أبها الدولي في المملكة
بمقذوف أسفر عن إصابة عدد
م ــن ال ـم ـســافــريــن م ــن مختلف
الـجـنـسـيــات ،وإل ـح ــاق أض ــرار
بصالة المطار.
وأع ـ ـ ـ ــرب س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن إدانـ ـ ــة

الكويت لـهــذا العمل اإلرهــابــي
اآلثـ ـ ــم الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف أرواح
األبرياء اآلمنين وزعزعة األمن
واالستقرار في البلد الشقيق،
وهو ما يتنافي مع كل الشرائع
والقيم اإلنسانية ،مؤكدا سموه
وق ـ ــوف ال ـكــويــت م ــع الـمـمـلـكــة،
وتــأيـيــدهــا لـكــل مــا تـتـخــذه من
إجـ ـ ـ ــراءات ل ـمــواج ـهــة اإلره ـ ــاب
وحفظ أمنها ،ومـجــددا موقف
الكويت الرافض لإلرهاب بكافة
أشكاله وصــوره ،سائال سموه
المولى تعالى أن يحفظ المملكة
وشعبها الكريم من كل مكروه.
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس روسـ ـي ــا
االتحادية الصديقة فالديمير
بــوت ـيــن ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الــوط ـنــي لــروس ـيــا االت ـحــاديــة،
م ـت ـم ـن ـيــا لـ ــه مـ ــوفـ ــور ال ـص ـحــة

استقباالت ولي العهد

«الخارجية» :تصعيد خطير

ً
مستقبال الغانم أمس
األمير
والعافية وللبلد الصديق دوام
الـتـقــدم واالزدهـ ـ ــار وللعالقات
الوطيدة بين البلدين الصديقين
المزيد من التطور والنماء.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــث صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
ببرقية تهنئة ايضا إلى رئيس
جـمـهــوريــة الفلبين الصديقة

رودري ـغــو دوتيرتي عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـهــان ـيــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـيــا لـ ــه مـ ــوفـ ــور ال ـص ـحــة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
ك ـمــا ب ـعــث ص ــاح ــب الـسـمــو

«العدل» تبحث التعاون
مع محاكم مركز دبي المالي

ولي العهد مستقبال الجراح أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان أمس،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
الـمـبــارك ثــم نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ
خالد الجراح.

ب ـب ــرق ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
الصين الشعبية الصديقة شي
ج ـيــن بـيـنــغ ع ـبــر فـيـهــا سـمــوه
ع ــن خ ــال ــص ت ـعــازيــه وصـ ــادق
م ــواس ــات ــه ب ـض ـحــايــا األم ـط ــار
الـ ـغ ــزي ــرة وال ـف ـي ـض ــان ــات الـتــي
اجتاحت مقاطعة (غوانغشي)

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين
لــاعـتــداء اإلجــرامــي اآلث ــم ،الــذي تعرض لــه مطار أبـهــا ،وأدى إلى
إصابة عدد من األبرياء.
وأوضحت الوزارة أن هذا االعتداء ،الذي يستهدف أمن المملكة
وأمان شعبها الشقيق ،يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود
المبذولة ،للوصول إلى حل سياسي.
وأك ــدت وق ــوف الـكــويــت الـتــام إلــى جــانــب األشـقــاء فــي المملكة،
وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة
أمنها واستقرارها.
واختتمت الوزارة تصريحها باإلعراب عن تمنياتها للمصابين
بالشفاء العاجل ،متضرعة إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة
العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
جـنــوبــي الـصـيــن وأس ـف ــرت عن
س ـقــوط الـعــديــد مــن الضحايا
والمصابين وتدمير للمرافق
العامة والممتلكات راجيا سموه
للضحايا الرحمة وللمصابين
سـ ــرعـ ــة الـ ـشـ ـف ــاء وأن يـتـمـكــن
المسؤولون في البلد الصديق

م ــن ت ـج ــاوز آثـ ــار ه ــذه الـكــارثــة
الطبيعية.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
وسمو رئيس مجلس الوزراء
ببرقيات مماثلة.

المبارك استقبل وفد «هواوي»

استقبل وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ،بحضور وكيل
الــوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا األنصاري ،في مجمع
محاكم الفروانية ،رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي
زكــي بن عزمي ،يرافقه وفــد ضم القاضي علي المدحاني ،ومدير
العالقات العامة بالمركز احمد الكمالي ،وذلــك بناء على الدعوة
الموجهة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة المستشار
د .فهد العفاسي ،وتناول اللقاء الحديث عن أوجه التعاون بين وزارة
العدل ومركز دبي المالي العالمي وسبل تطويرها.
وقام الوفد الزائر بجولة داخل مبنى مجمع محاكم الفروانية،
واطلع خاللها على طبيعة العمل في عــدد من المحاكم والدوائر
التابعة لها.
وكان الوفد زار معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية،
واجتمع مع مدير المعهد المستشار عويد الثويمر الذي قدم شرحا
واف ـيــا ل ـلــدور ال ــذي يـقــوم بــه المعهد فــي تــأهـيــل وتــدريــب ال ـكــوادر
القانونية للعمل في المجال القضائي والقانوني.
كما استمع الوفد لشرح موجز عن مهام واختصاصات المعهد،
وقام بجولة داخل إداراتــه وأقسامه اطلع خاللها على سير العمل
المنوط بها ،وكذلك قام بزيارة لمبنى قصر العدل ،استقبله خاللها
وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم فيصل الخميس.
وفي نهاية اللقاء قدم الوكيل السريع هدية تذكارية لرئيس الوفد،
الذي بدوره وجه الشكر والتقدير لوزير العدل وزير الدولة لشؤون
مجلس األمة على هذه الدعوة.

ً
مستقبال وفد «هواوي» أمس
رئيس الوزراء
استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء
بحضور ا لـمــد يــر ا لـعــام لهيئة تشجيع اال سـتـثـمــار المباشر
الشيخ د .مشعل جابر األ حـمــد فــي قصر بيان أ مــس ،رئيس
شركة " هــواوي" في إفريقيا والشرق األو ســط عضو مجلس
اإلدارة يي كسيانغ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته
للبالد.

الجارالله وسفير اإلمارات يبحثان العالقات
اجتمع نائب وزيــر الخارجية خالد
ال ـجــارال ـلــه أمـ ــس ،م ــع سـفـيــر اإلم ـ ــارات
العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت
صقر الريسي.
وتم خالل اللقاء بحث عدد من أوجه
العالقات الثنائية بين البلدين إضافة
إلى تطورات األوضــاع على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية
ل ـش ــؤون مـكـتــب نــائــب ال ــوزي ــر السفير
أيهم العمر.

ً
الجارالله مستقبال سفير اإلمارات أمس

سيلفرمان :التعليم محور العالقة مع الكويت
قــال سفير الــواليــات المتحدة لــدى الكويت
لورانس سيلفرمان إن التعليم محور رئيسي
في العالقة المشتركة بين البلدين ،مؤكدا أنه ال
يوجد ما هو أهم من تعليم األجيال الجديدة.
جــاء ذلــك في كلمة ألقاها سيلفرمان خالل
حفل االستقبال الذي نظمته السفارة األميركية
على شرف خريجي برنامج تدريب معلمي وزارة
التربية للغة اإلنكليزية في الواليات المتحدة.
وذكر أن "تعلم اللغة اإلنكليزية يعد جوهر
كل الموضوعات األخــرى" ،معربا عن سعادته
بالشراكة الناجحة والمستمرة على مدى ثالث
سنوات مع وزارة التربية الكويتية.
وأضاف" :نقدر الجهود الكويتية في توفير
ف ــرص الـنـجــاح للطالب الكويتيين ونتشارك

معا في هذا الهدف" ،مشيدا بحرص المعلمين
والمعلمات على االستفادة من الخبرات المشاركة
في هذا البرنامج التدريبي المقام بالتعاون مع
مؤسسة (امديست) ويستمر شهرا.
ولـفــت إل ــى أن "تمكين الـشـبــاب" وتأهيلهم
للمشاركة الفعالة في سوق العمل المحلي يأتي
ضمن محاور خطة الكويت التنموية ،الفتا إلى
أن اكتسابهم مهارات اللغة اإلنكليزية يسهم في
ذلك ومن ثم المنافسة العالمية ،ال سيما لجهة
االبتكار والنمو االقتصادي.
وذك ــر سيلفرمان أن ال ــزي ــارة الـتــي ق ــام بها
وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو للكويت
أخيرا تطرقت لبحث سبل تحسين التعاون بين
البلدين ال سيما في مجال التبادل التعليمي

«اإلعاقة» :زيادة مكافآت أطباء...

ً
ارتأت زيادة المكافآت الممنوحة للعاملين باللجان بدال من زيادة
أعدادها ،مما سيترتب عليه زيادة ساعات عملها وتقليص فترات
ً
االنتظار ،إلى جانب استقبالها أعدادا أكبر من المعاقين للتسهيل
عليهم وتخفيف معاناتهم.
وأك ــدت أن أطـبــاء اللجان متخصصون وعلى درجــة عالية من
ً
الكفاء ة والخبرة ،ويبذلون جهودا مضنية نظير الحصول على
مبالغ زه ـيــدة ،لــذا ج ــاء ت ال ــزي ــادات كحافز لهم نظير جهودهم،
ً
وخصوصا أن إجمالي شهادات اإلعاقة التي صدرت عن اللجان في
جميع التخصصات خالل العام الماضي بلغ نحو  20ألف شهادة.
ولفتت إلى أن اللجان التي تخص الكبار ،هي :الحركية والجسدية
والــذهـنـيــة والـنـفـسـيــة والـسـمـعـيــة وال ـب ـصــريــة ،إضــافــة إل ــى لجان
المعاقين الصغار وهي :الجسدية والحركية والتطورية والسمعية
ً
والبصرية ،فضال عن لجان خاصة بكبار السن.

ُ
هل تقنع طوكيو خامنئي بالقيام...

للتحضير لزيارة آبي طرح هذا
الذي وصل إلى طهران في وقت سابق
َّ
ً
الموضوع بالفعل مع اإليرانيين ،لكنه لم يتلق أي جواب ،خصوصا أن
ً
خامنئي لم يقم بأي زيارة خارج إيران منذ تنصيبه مرشدا عام .1989
وأضاف أن الوزير الياباني ذكر لإليرانيين أن الرئيس ترامب أخبر
آبي خالل زيارته األخيرة لطوكيو قبل أيام ،بأنه يفضل لقاء خامنئي
كأعلى شخصية في إيران ،ألنه يمكن أن يحسم األمور.
ونقلت «روي ـت ــرز» عــن مـســؤول إيــرانــي كبير أنــه «بــإمـكــان اليابان
المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين طهران وواشنطن ،وكبادرة
حسن نية يجب على الواليات المتحدة ،إما رفع العقوبات النفطية غير

واألك ــاديـ ـم ــي ،مــرحـبــا بــاسـتـقـبــال ال ـمــزيــد من
الطالب الكويتيين الستكمال دراستهم العليا
في الواليات المتحدة.
م ــن جــان ـبــه ،ت ـقــدم وك ـيــل وزارة الـتــربـيــة د.
سعود الحربي في كلمة له بالشكر للقائمين
على السفارة األميركية لما قدموه من جهود
في إنجاح هذه الشراكة على مدى ثالثة أعوام
وتوفير فرص النجاح واإلبداع.
وأضــاف الحربي أن المعلمين والمشرفين
ورؤسـ ــاء األق ـســام ممن شــاركــوا فــي البرنامج
التدريبي عليهم مسؤولية كبيرة في التفاني
بــالـعـمــل ،مثمنا الـتــزامـهــم بــ"مــواصـلــة التعلم
وتطوير مهاراتهم".

العادلة أو تمديد اإلعفاءات أو تعليقها» ،في وقت ذكر مسؤول آخر أن
ً
ً
«آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك».
ً
ً
وكــانــت «ال ـجــريــدة» نـشــرت ســابـقــا خ ـبــرا م ـفــاده أن وزي ــر الـشــؤون
الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي نقل رسالة عمانية إلى
طهران تفيد بأن ترامب يطالب بلقاء خامنئي أو تفويض الرئيس حسن
روحاني صالحيات كاملة للتفاوض.
وأكد المصدر أنه في حال قرر خامنئي عدم حضور قمة أوساكا فإنه
ً
يمكن لروحاني المشاركة ،مضيفا أن هدف اللقاء سيكون كسر الجليد.
وكشف أن آبي سيعرض على اإليرانيين تعليق قسم من العقوبات
األميركية إذا وافقت طهران على بدء المفاوضات كبادرة حسن نية
من الجانب األميركي.
ً
ولفت المصدر إلى أنه وفقا لقوانين الواليات المتحدة فإن الرئيس
األميركي يجب أن يراجع العقوبات كل  3أشهر ،وإذا ما أبدت طهران
إيجابية في مواقفها فمن الممكن أن تقوم اإلدارة بتعليق تدريجي
لبعض العقوبات ،مثل إعــادة إعـفــاء ات بعض الــدول لشراء البترول
اإليراني ،والسماح بفتح االتحاد األوروبي لتبادالت اقتصادية ومالية
عبر مشروع األنستكس ،وتعليق بعض القيود على بيع إيــران قطع
طائرات وسيارات ،وتأمين الوقود لطائرات الركاب اإليرانية في بلدان
أخرى.
ً
وأمس ،أكد ترامب أن األزمة مع طهران تحت السيطرة ،مضيفا في
تجمع انتخابي بأيوا أن «اإلدارة السابقة منحت إيران  150مليار دوالر،
ً
كما نقلت ماليين الدوالرات نقدا عبر الطائرات إليها ،وكل ما حصلنا
عليه في المقابل هو اتفاق سيئ».
وتابع« :بعد التوقيع هتف اإليرانيون :الموت ألميركا ...كيف يوقع
ً
ً
مسؤول أميركي اتفاقا مع أناس يهتفون الموت ألميركا؟» ،الفتا إلى أن
«هذا الشعار لم يعد يسمع في الوقت الحالي ،ومن األفضل أال أسمعه».

٢٢
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محليات
«الصحة» :تدوير مديري
إدارات ومستشفيات ونوابهم رسوم عبور على الشاحنات
ً
توزيع بطاقات «عافية» الجديدة بدءا من  ١٦يوليو
جابر
لجسر
المستخدمة
ً
عادل سامي

ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن وزارة
الصحة انتهت من إعداد كشوفات
ال ـتــدويــر الـمــرتـقــب إعــانــه خــال
أيــام ،والــذي يضم مديري إدارات
وم ـس ـت ـش ـف ـيــات ونـ ـ ــواب م ــدي ــري
مستشفيات.
وقالت مصادر صحية مطلعة
إن الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـم ــرج ــح صـ ـ ــدوره
قريبا سيتضمن تحويل عدد
م ــن م ــدي ــري اإلدارات ومــديــري
المستشفيات إلــى مستشارين
فـ ـ ــي م ـ ـكـ ــاتـ ــب وكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
والوكالء المساعدين.
وأوض ـحــت أن حــركــة التدوير
تهدف إلى ضخ دماء شابة جديدة
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ال ـخ ــدم ــات
الصحية للمواطنين والمقيمين
وتقديمها بشكل مختلف.
إلى ذلك ،شاركت وكيلة وزارة
الصحة المساعدة لشؤون الصحة
ال ـع ــام ــة د .م ــاج ــدة ال ـق ـط ــان فــي

ماجدة القطان

االجتماع الـ 24للجنة الخليجية
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ف ـح ــص
الــوافــديــن الـمـنـبـثـقــة مــن مجلس
الـصـحــة ل ــدول مجلس الـتـعــاون،
وال ــذي عقد فــي مسقط بسلطنة
عمان.

وذك ــرت القطان فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ع ـق ــب ع ــودتـ ـه ــا ال ــى
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ن ــاق ـش ــت
الالئحة التنظيمية والتعديالت
ال ـم ـق ـتــرحــة والئ ـح ــة الـ ـج ــزاءات
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
الـ ـتـ ـع ــدي ــات الـ ـت ــي تـ ـم ــت عـلــى
الالئحة ،والتي على أساسها تم
تعديل نماذج تقارير الزيارات
التي يقوم بها أعـضــاء اللجنة
عـ ـن ــد اعـ ـتـ ـم ــاد مـ ــراكـ ــز ج ــدي ــدة
ب ـ ــال ـ ــدول الـ ـتـ ــي يـ ـت ــم اسـ ـتـ ـق ــدام
العمالة الوافدة منها.
وأوضحت أن اللجنة حددت
م ــواعـ ـي ــد لـ ـ ـل ـ ــزي ـ ــارات الـ ـق ــادم ــة
والدول التي ستتزورها اللجنة
والحاجة الفتتاح مراكز فحص
جديدة بها.
وأشارت الى أن اللجنة حددت
موعد االجتماع القادم في نهاية
سبتمبر ا لـمـقـبــل ،حـيــث سيتم

مرضى يشتكون :األدوية في أكياس قمامة!
اشتكى عــدد مــن المرضى والمراجعين
من نقص األكياس التي تعطى بها األدوية.
وق ــال ع ــدد مــن الـمــراجـعـيــن ل ـ «الـجــريــدة»
إن ـه ــم راجـ ـع ــوا مـسـتـشـفــى األمـ ـي ــري وع ــدد
من المراكز الصحية في منطقة العاصمة
وف ــوجـ ـئ ــوا ب ـع ــدم وج ـ ــود األك ـ ـيـ ــاس وع ـنــد
سؤالهم الصيادلة العاملين في تلك المرافق
الصحية ردوا بالقول إن ال ــوزارة لم تورد
لهم األكياس مما اضطرهم إلى شراء أكياس
«ق ـمــامــة» عـلــى حـســابـهــم ال ـخــاص وتــوزيــع
األدوية فيها.
وط ــال ــب ال ـمــرضــى وال ـم ــراج ـع ــون وزارة
الصحة بـضــرورة احترامهم والعمل على
توفير األكياس بالسرعة الممكنة.

األدوية في أكياس قمامة

ُ
«الطيران المدني» :أزمة «التذاكر الملغاة»
في طريقها إلى الحل
تسوية أوضاع  300شخص ...وشكاوى المتضررين ارتفعت إلى 600

●

يوسف العبدالله

أكدت اإلدارة العامة للطيران المدني أنها
تتابع بشكل مستمر عملية استرداد حقوق
أص ـحــاب نـحــو  3آالف تــذكــرة مـلـغــاة تعود
الى مواطنين ومقيمين في البالد على وجه
االسـتـعـجــال راحـ ــوا ضـحـيــة مـكـتــب كويتي
للحجوزات يتعامل مع مكتب خارجي من
إحدى الدول العربية.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها الخاصة،
أن ع ــدد ال ـش ـكــاوى الـمـقــدمــة ل ــدى «الـطـيــران
المدني» ارتفع الى  600شكوى ضد المكتب
ال ـم ـخ ــال ــف ،ب ـعــد أن ك ــان ــوا  500ق ـبــل أيـ ــام،
موضحة أن المكتب انتهى من عمل تسويات
لمعالجة إلغاء الحجوزات لنحو  300شخص
فقط حتى أمس من أصل نحو  3آالف تذكرة

ملغاة من خــال التواصل مع المتضررين،
وتخييرهم إ مــا بتغيير الحجز ا لــى موعد
آخر يناسبهم أو إرجاع المبالغ المالية لتلك
الحجوزات.
وأف ــادت مـصــادر «الـطـيــران الـمــدنــي» بأن
المكتب المخالف طلب من «الطيران المدني»
أخ ـيــرا ع ــدم الـلـجــوء ال ــى الـقـضــاء واالكـتـفــاء
بــال ـم ـخــال ـفــة ف ـقــط م ــع ك ــام ــل ت ـع ـهــده بعمل
التسويات مــع المتضررين ،إال أن األخيرة
الـتــزمــت بتطبيق الـلــوائــح مــع إج ـبــاره على
ً
عمل التسويات فــورا ،واتخاذها اإلجــراءات
ال ـقــانــون ـيــة ك ــاف ــة م ـعــه وإح ــال ـت ــه ال ــى لجنة
الشكاوى مطلع الشهر المقبل إلجراء الالزم.
ولفتت الى أن المكتب الكويتي المخالف
ت ـجــاوز التعليمات الـخــاصــة بـســوق النقل
الجوي بغير محل اإلقامة ،من خالل إصدار

تذاكر سفر عبر التنسيق مع أحد المكاتب
ال ـت ـج ــاري ــة ل ـل ـح ـج ــوزات ف ــي إحـ ـ ــدى الـ ــدول
العربية ،والذي ألغى بدوره تلك التذاكر ،بعد
أن واجهته مشاكل مالية مع «األياتا» ،ليقع
المكتب الكويتي المخالف بفخ استرجاع
أموال المتضررين أو تعويضهم.
وبــرأت مصادر «الطيران المدني» تورط
مـحــر كــات البحث للحجوزات العالمية من
إلـ ـغ ــاء الـ ـت ــذاك ــر ،أس ـ ــوة ب ـع ــدد م ــن ال ـمــواقــع
اإللـكـتــرونـيــة ال ـتــي تسببت فــي إل ـغــاء آالف
ح ـجــوزات الـفـنــادق وتــذاكــر الـطـيــران خــارج
الـ ـ ـب ـ ــاد ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن م ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـب ـح ــث
للحجوزات تختلف عن مواقع الحجوزات،
مـ ـح ــذرة ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه م ــن ال ـت ـعــامــل مع
ال ـم ــواق ــع غ ـيــر الــرس ـم ـيــة ل ـم ـنــع ال ـتــاع ـبــات
وعمليات النصب.

ّ
نظام «الخدمة المدنية» يؤخر «الكهرباء» :انخفاض األحمال
«ممتازة األشغال»  5شهور إلى  13.917ألف ميغاواط
●

يوسف العبدالله

تسبب ربط أنظمة ديوان الخدمة المدنية الجديد بأعمال التقييم
السنوية في تأخير صرف األعمال الممتازة لموظفي وزارة األشغال
من أبريل ،كما هو معهود لها سنويا ،لتتأخر  5شهور لصرفها
مع رواتب سبتمبر المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة في "األشغال" ،أن الــوزارة لم تنته بعد
من تحديد مستحقي مكافأة األعمال الممتازة ،لعدم انتهائها من
أعمال التقييم السنوية لموظفيها ،مفيدة بأن التأخير جاء بسبب
نظام "الخدمة المدنية" الجديد.
وأضــافــت الـمـصــادر أن "األش ـغ ــال" سـتـقــوم بـعــد انـتـهــاء عملية
التقييم السنوية ببدء أعمال المراجعة ،ومن ثم اعتماد الترقيات
باالختيار ،الفتة الى أن الــوزارة رصدت  6ماليين دينار لألعمال
الممتازة في ميزانيتها للعام الحالي.

●

سيد القصاص

انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض مـ ـ ــؤشـ ـ ــر أحـ ـ ـم ـ ــال
الكهرباء أمس ،إلى  13.917ألف
ميغاواط مقارنة ،بأمس االول،
الــذي المست األحـمــال خالله الـ
 14.360أل ــف م ـي ـغ ــاواط ،وذل ــك
بسبب االنخفاض الطفيف في
درجات الحرارة.
وبلغ اجمالي استهالك المياة
الـعــذبــة أم ــس  469.703مليون
غـ ــالـ ــون امـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري بـ ــزيـ ــادة
 13.750مليون غالون عن االنتاج
الذي يبلغ  56.319مليونا ،وتم
س ــد ال ـف ـج ــوة ب ـي ــن االس ـت ـه ــاك
واالنتاج من المخزون الذي يبلغ
 3909.283آالف غالون.
وفـ ــي سـ ـي ــاق ،م ـت ـصــل تـلـقــت
م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــوارئ الـ ـت ــابـ ـع ــة
ً
ل ـ ـل ـ ــوزارة عـ ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـب ــاغ ــات
ح ـ ــول انـ ـقـ ـط ــاع ــات ج ــزئ ـي ــة فــي
الـتـيــار الكهربائي فــي عــدد من
المناطق أبرزها انقطاع جزئي
ف ــي مـنـطـقــة قــرط ـبــة بـقـطـعــة ،4
وسلوى بقطعتي  8و ،9والسرة
ب ـق ـط ـع ـتــي  5و ،6وق ــام ــت ف ــرق
ال ـط ــوارئ بــالـتـحــرك ف ــور ورود
ال ـب ــاغ ــات وإعـ ـ ــادة ال ـت ـيــار بعد
اصالح الخلل.
ك ـم ــا ن ـف ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة م ــا ي ـثــار
حول تعطل التكييف في مكتب
شؤون المستهلكين في منطقة

الفحيحيل ،أمس األول ،مؤكدة أن
العطل كان االثنين وتم اصالحه.

قطع التيار
إلى ذلك ،قامت وزارة الكهرباء
ب ـق ـطــع ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي عــن
 16قـسـيـمــة ف ــي مــدي ـنــة صـبــاح
األح ـ ـمـ ــد الـ ـبـ ـح ــري ــة الي ـص ــال ـه ــا
الـتـيــار دون عـلــم الـ ــوزارة وعــدم
ات ـ ـم ـ ــام اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـخ ــاص ــة
بعملية الـتـمــديــد ،وق ــال رئيس
فـ ــريـ ــق ال ـض ـب ـط ـي ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة
عدنان دشتي ،أمس ،إن "عملية
القطع جاءت بعد استيفاء كافة
اإلجــراء ات ومنها الكشف اآللي
ل ـل ـق ـس ــائ ــم ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن ســامــة
التوصيالت الكهربائية والماء
من عدمه خاصة".
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود ش ـك ــوى
سابقة من قبل أعضاء مجلس
األمة بوجود شاليهات وقسائم
فــي المدينة تـعــرض اصحابها
ل ـل ـن ـص ــب ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،وأن تـلــك
الـشــالـيـهــات ت ــم إي ـص ــال الـتـيــار
لها بشكل غير قانوني ،مضيفا
أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق في
الـ ــوزارة وال ـتــى انـتـهــت بــدورهــا
إل ــى إث ـب ــات وج ــود الـمـخــالـفــات
وم ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم ت ـ ـ ــم تـ ـكـ ـلـ ـي ــف ف ــري ــق
الضبطية بقطع التيار عن تلك
القسائم".

رفــع تقرير بجميع التوصيات
للعرض خالل االجتماع المقبل
لــوزراء الصحة بــدول المجلس
وال ـم ـتــوقــع ان ـع ـقــاده فــي نهاية
شهر أكتوبر المقبل.

تأكيدا لما انفردت به ةديرجلا  ...والتنفيذ بدءا من  ١٦يوليو
•

بطاقات «عافية»
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة أمــس
ع ــن ت ــوزي ــع ب ـط ــاق ــات الـتــأمـيــن
الصحي للمتقاعدين «عافية»،
لـلـعـقــد ال ـجــديــد الـ ــذي ي ـبــدأ 16
يوليو المقبل.
وقالت الوزارة ،في بيان أمس،
إن ت ــوزي ــع وتـسـلـيــم الـبـطــاقــات
الـجــديــدة سـيـكــون مـتــوافــرا في
ال ـمــراكــز الـصـحـيــة الـقــريـبــة من
مـ ـن ــاط ــق سـ ـك ــن ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن،
تسهيال عليهم.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،أك ــدت
مصادر صحية مطلعة أن عدد
ا لـمـتـقــا عــد يــن المستفيدين من
المشروع يناهز  135ألفا ،الفتة
إلـ ــى أنـ ــه وف ـق ــا لـلـعـقــد ال ـجــديــد
سـيـكــون ب ـم ـقــدور المتقاعدين
االسـتـفــادة مــن خــدمــات جديدة
تمت إضافتها.
وذكرت المصادر أن من بين
تـلــك ال ـخــدمــات زراعـ ــة األس ـنــان
ال ــدائـ ـم ــة وال ـ ـن ـ ـظـ ــارات الـطـبـيــة
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات الـ ـمـ ـس ــان ــدة
كالعكازات واألجهزة السمعية
المساندة والكراسي المتحركة
وأج ــور الـطـبـيــب ال ــزائ ــر وقيمة
دعـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـقـ ـل ــب وال ـم ـف ــاص ــل
الصناعية والعمليات الجراحية
ال ـخــاصــة بــال ـســرطــان واألورام
ال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــدة ،وت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــب م ـن ـظــم
ضــربــات القلب ،والمستلزمات
واألجـ ـ ــزاء ال ـمــزروعــة المتعلقة
ب ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري،
وعمليات إزالة المياه البيضاء
من العيون.

صورة ضوئية لخبر «الجريدة»
تأكيدا لما انـفــردت "الجريدة" بنشره على
صفحتها االولــى في  3مايو الماضي أعلنت
وزيــرة األشغال العامة وزيــرة الدولة لشؤون
اإلس ـكــان د .جـنــان بــوشـهــري ص ــدور ق ــرار من
مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل
ال ـبــري بـفــرض رس ــوم عـبــور عـلــى الـشــاحـنــات
الـمـسـتـخــدمــة لـجـســر ج ــاب ــر األح ـم ــد ووص ـلــة
الدوحة بقيمة دينار واحد لكل طن من الوزن
الشامل ابتداء من  ١٦يوليو المقبل.
وقالت د .بوشهري في بيان صحافي امس
ان الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وض ـع ــت ضــوابــط
الس ـت ـخــدام ال ـشــاح ـنــات لـجـســر الـشـيــخ جــابــر
األح ـم ــد وذلـ ــك ب ـهــدف ال ـح ـفــاظ عـلــى سالمته
وســامــة الـمــواطـنـيــن ،الفـتــة الــى أن اإلي ــرادات
المتوقعة ستستخدم لتغطية جزء من تكلفة
أع ـم ــال الـصـيــانــة والـتـشـغـيــل وتـنـفـيــذ بــرامــج
الفحص واإلشراف الدورية.

وأشارت الى أن عملية الوزن ودفع الرسوم
س ـت ـتــم ف ــي م ـح ـطــات أوزان ال ـش ــاح ـن ــات قبل
الدخول الى جسر الشيخ جابر األحمد ووصلة
الدوحة وذلك لضمان استمرارية الحركة وعدم
تكدس الشاحنات ،الفتة في الوقت ذاته الى أن
الشاحنات غير الراغبة في دفع رسوم العبور
بإمكانها استخدام الطريق رقم  ٨٠ثم طريق
 ٨٠١للوصول الى المنطقة الشمالية.
وتوجهت بوشهري بالشكر الى نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزي ــر الداخلية الشيخ خالد
الجراح والقياديين في الوزارة واإلدارة العامة
لـلـمــرور عـلــى تـعــاونـهــم المستمر فــي تنظيم
حــركــة الـمــركـبــات والـسـيــر عـلــى جـســر الشيخ
جابر األحمد ووصلة الدوحة وتوفير الدوريات
الالزمة لضمان سالمة مستخدميه.

4
محليات
الخالد :قرار المفقودين بالنزاعات إنجاز للدبلوماسية الكويتية
ةديرجلا
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ً
ً
«يعد مرجعا خاصا في التعامل مع المسألة وحماية المدنيين في الحروب»
اعتبر الخالد أن مشروع القرار
المفقودين في النزاعات
حول ً
يعد إنجازا للدبلوماسية ً
الكويتية ،كما يعتبر مرجعا
ً
خاصا في التعامل مع مسألة
المفقودين وحماية المدنيين
في النزاعات المسلحة.

أك ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد أن مشروع
القرار الكويتي حول المفقودين في النزاعات
ال ــذي أق ــره مجلس االم ــن ال ــدول ــي بــاإلجـمــاع
امــس االول يعد مرجعا خاصا فــي التعامل
مع مسألة المفقودين وحماية المدنيين في
النزاعات المسلحة.
وق ــال الـخــالــد كلمة ألـقــاهــا أث ـنــاء رئاسته
جلسة مجلس االمن الدولي التي أقر خاللها
المجلس بإجماع أعضائه الـ  15مشروع القرار،
ان القرار الذي حمل رقم ( )2019/2474يهدف
الــى دعــم وتعزيز سبل حماية المدنيين في
النزاعات المسلحة ويبلور التدابير الالزمة
التي يتعين اتخاذها أثناء النزاع المسلح أو
بعده ويساهم في خلق آليات مبتكرة لحماية
ووقاية المدنيين المعرضين لخطر االختفاء
والفقدان أثناء الصراعات المسلحة.
ول ـف ــت إل ــى أن ه ــذا الـ ـق ــرار يـمـكــن مجلس
األمن من مواكبة التطورات المتعلقة بحاالت
ال ـم ـف ـقــوديــن وك ـي ـف ـيــة االس ـت ـج ــاب ــة ل ـهــا وفــق
أفضل الممارسات في إطار القوانين الدولية
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة مـ ــع ضـ ـم ــان اح ـ ـتـ ــرام ال ـق ــواع ــد
والمبادئ ال ــواردة في ميثاق األمــم المتحدة
حــول حماية المدنيين وحفظ السلم واألمــن
الدوليين.
وأعرب الخالد عن ترحيب الكويت باعتماد
مشروع الـقــرار الــذي جــاء بمبادرة نابعة من
مـعــانــاتـهــا ب ـف ـقــدان أبـنــائـهــا أث ـن ــاء االح ـتــال
العراقي عام  1990وإيمانا من الكويت بضرورة
مــواجـهــة الـتـحــديــات الـنــاجـمــة عــن الـنــزاعــات
المسلحة وتداعياتها السلبية على المدنيين
واألبرياء والحد من تبعاتها وتخفيف آثارها

وتـعــزيــز الـجـهــود الــدولـيــة الــرامـيــة لمعالجة
قضية األش ـخــاص المفقودين فــي الـنــزاعــات
المسلحة.
وأشار إلى أن لدولة الكويت تجربة مريرة
في هذه المسألة ذات الطابع اإلنساني فهي
مازالت مستمرة في جهودها في الكشف عن
مصير أبنائها المفقودين منذ حرب تحرير
الـكــويــت مــن الـغــزو الـعــراقــي عــام  1991حيث
تــم الكشف عــن مصير  236مفقودا مــن أصل
 605ون ـقــدر فــي ه ــذا ال ـشــأن متابعة مجلس
األمــن واهتمامه بهذا الملف تنفيذا لقراراته
ذات الصلة.

ضحايا الحروب
وأش ـ ــار ال ـخ ــال ــد الـ ــى ان اب ـ ــرز ال ـتــداع ـيــات
اإلنسانية التي لم تغفلها القوانين واألعراف
الدولية مسألة المفقودين في النزاعات وما
لها من عواقب مأساوية على حياة المدنيين
المتضررين من النزاعات وعائالتهم ،مضيفا
انه "ليس هناك حرب أو نزاع إال كان المفقودون
من أبــرز ضحاياها لــذا يتعين االلـتــزام بتلك
األدوات والـمـمــارســات للوصول إلــى أرضية
تفاوضية مشتركة ومعززة للثقة المتبادلة
في العمليات السياسية والتفاوضية في نهاية
النزاع والمؤدية إلى اتفاقات السالم ومرحلة
بناء السالم واستدامته".
وذك ــر ان "مــا يساهم فــي تحقيق ذلــك هو
توفير كافة المعلومات من قبل أطراف أي نزاع
ألن ذلك من شأنه أن يساهم في معرفة مصير
المفقودين ولم شملهم بعائالتهم والتعامل مع
رفاتهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية

العتيبي :القرار  2474سابقة لمجلس األمن
اكد مندوب الكويت الدائم لدى
اال م ــم ا لـمـتـحــدة ا لـسـفـيــر منصور
العتيبي ان ا ل ـقــرار  2474يعتبر
اول قرار يصدر عن مجلس االمن
يـتـعــاطــى مــع مـســألــة الـمـفـقــوديــن
تحديدا فــي ا لـنــزا عــات ،ال فـتــا الى
ان المجلس دأب على التعامل مع
موضوع حماية المدنيين.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي فـ ــي ت ـصــريــح
للصحافيين عقب اعتماد القرار
ال ـ ــذي ت ـقــدمــت ب ــه ال ـك ــوي ــت حــول
المفقودين فــي ا لـنــزا عــات "ا عـتــاد
المجتمع الدولي ومجلس االمن

ت ـ ـحـ ــديـ ــدا ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع ق ـض ـيــة
ال ـم ـف ـق ــودي ــن ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة ال ـن ــزاع
وهذه اول مرة على االقل يعترف
ب ــاه ـم ـي ــة ه ـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة وي ــؤك ــد
ضـ ــرورة ا لـعـمــل عـلــى معالجتها
مـ ـن ــذ ب ـ ــدء ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع" .واشـ ـ ـ ــار ال ــى
ا ن ــه "ال تــو جــد مــر جـعـيــة قانونية
ومعيارية لموضوع المفقودين
و هــذه اول مــرة يتوفر فيها قــرار
مـلــزم مــن مجلس اال مــن يتعاطى
مــع هــذه المسألة حيث ان هناك
بـ ـع ــض االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات والـ ـت ــدابـ ـي ــر
ا لـمـقـتــر حــة وا ل ـم ـن ـصــوص عليها

في القرار تحث المجتمع الدولي
والـ ــدول االع ـضــاء عـلــى اتـخــاذهــا
لـلـكـشــف ع ــن مـصـيــر الـمـفـقــوديــن
والتعاون مع الجهات المختصة
م ـثــل ال ـل ـج ـنــة ال ــدول ـي ــة لـلـصـلـيــب
االحـ ـم ــر ل ـل ـك ـشــف ع ــن م ـص ـيــرهــم
واالج ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــارات
عوائلهم وا تـخــاذ تــدا بـيــر معينة
في طريقة البحث عن مصيرهم".

واإلنسانية المتعارف عليها باإلضافة الى
منع اإلفالت من العقاب بمحاسبة المسؤولين
والمتسببين عن فقدان األشخاص أو إخفاء
األدلة أو مرتكبي الجرائم غير اإلنسانية في
حقهم فعندما يتم االلتزام بالقانون الدولي
اإلنساني فــإن ذلــك يمهد الطريق إلــى إحالل
السالم".
واكد الخالد ان القرار الذي اعتمده المجلس
يمثل راف ــدا أســاسـيــا لــزيــادة وعــي المجتمع
الدولي وسد الفجوات عند التعامل مع مسألة
ال ـم ـف ـقــوديــن ف ــي س ـي ــاق م ـعــال ـجــة ال ـن ــزاع ــات
ويـشـجــع الـمـنـظـمــات اإلنـســانـيــة ذات الصلة
سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية على
اتـخــاذ التدابير المناسبة لتيسير عمليات
البحث وضـمــان إدارة المعلومات المتصلة
بالمفقودين بشكل مالئم لمعرفة مصيرهم
مع التأكيد على أهمية توفر اإلرادة السياسية
والتعاون بين األطراف المتنازعة.

إنجاز للدبلوماسية
وفـ ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" أكـ ــد ال ـخ ــال ــد ان
اعتماد مـشــروع الـقــرار الكويتي يعد انجازا
ل ـلــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة وإش ـ ـ ــادة عــالـمـيــة
بمساعيها اإلنسانية في هذا الصدد.
واشـ ــار ال ـخــالــد ال ــى ان ه ــذا ال ـق ــرار يـحــدد
المسؤولية قبل واثناء وبعد النزاعات ويضع
االل ـي ــات الـمـنــاسـبــة للتخفيف م ــن الـمـعــانــاة
التي تسببها تداعيات اي نزاع كما انه يسد
ثغرة في القانون الــدولــي وال ـقــرارات الدولية
الخاصة بمسؤوليات الدول والمنظمات تجاه
المفقودين في النزاعات المسلحة.

وزير الخارجية يلتقي غوتيريس ونظيره المالي
اجتمع نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح الـ ـخ ــال ــد م ـ ـسـ ــاء ام ــس
االول م ــع األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم
المتحدة أنطونيو غوتيريس
على هامش أعمال اجتماعات
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ـت ــاب ــع لــأمــم
الـمـتـحــدة ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،الـتــي
تترأسها الكويت خــال الشهر
الجاري.
وه ـن ــأ األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــم
المتحدة بالنجاح الكبير الذي
حـقـقـتــه ال ـك ــوي ــت خ ــال جلسة
مجلس األمن التي عقدت امس
االول بــاعـتـمــاد جميع أعـضــاء
المجلس باإلجماع للقرار 2474
( )2019ا ل ـخــاص بالمفقودين
فــي الـنــزاعــات المسلحة ،وذلــك
يظهر مدى ثقة المجتمع الدولي
بدولة الكويت ومساندتها لهذه
القضية اإلنسانية الهامة.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع
اس ـت ـعــراض آخ ــر الـمـسـتـجــدات
عـ ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والــدول ـيــة وت ـط ــورات األوض ــاع
فــي المنطقة والتحديات التي
تواجهها.

الخالد مع غوثيريس أمس األول
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد وزي ـ ـ ــر
خـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ــالـ ـ ــي ت ـي ـب ـي ـل ــي
درام ــي فــي مـقــر وف ــد الكويت
ال ــدائ ــم لـ ــدى األم ـ ــم الـمـتـحــدة

فــي ن ـيــويــورك ،وق ــدم خالص
تـ ـع ــازي ــه ب ـض ـح ــاي ــا ال ـه ـج ــوم
المسلح الذي استهدف إحدى
القرى وسط مالي.

إجماع دولي على الترحيب بالقرار
رحبت األوس ــاط الدولية بمشروع القرار حول
المفقودين في النزاعات المسلحة الذي تقدمت به
الكويت منفردة وأقره مجلس األمن باإلجماع في
إنجاز جديد يضاف إلى الدبلوماسية الكويتية.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال م ـم ـثــل ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
جوناثان كوهين ،في كلمته خــال جلسة مجلس
ً
األم ــن" ،إن ــه يـجــب إط ــاق س ــراح المعتقلين ظلما
وإخـبــار العائالت عن مصير أحبائهم ،فمن شأن
هذه الخطوات األساسية واإلنسانية أن تساعد في
بناء أساس لعملية سياسية ناجحة في العديد من
ً
الــدول" ،مضيفا أن الجهود المشتركة بين الكويت
ً
والـعــراق بشأن المفقودين تعد مـثــاال على كيفية

خروج البلدان من الصراع والعمل بروح من التعاون
والصداقة.
من ناحيته ،قال ممثل المملكة المتحدة جوناثان
الين ،إن اعتماد الـقــرار يهدف إلــى تعزيز التعاون
ال ــدول ــي ويـسـتـنــد إل ــى اآللـ ـي ــات ال ـقــائ ـمــة ويــاحــظ
المسؤولية األساسية للدول عن حماية المدنيين.
كما رحب ممثل فرنسا فرانسوا دياليتر بالقرار الذي
يتيح للمنظمة الوصول الى المعلومات المتعلقة
بالمحتجزين.
من ناحيته ،قال ممثل روسيا ،إن بالده صوتت
لمصلحة القرار ألنه يساعد العائالت بما في ذلك
عائالت العسكريين المفقودين على معرفة مصير

ً
أحبائهم وإنقاذهم المحتمل ،داعيا إلى إيجاد اإلرادة
السياسية للدول للمساهمة في حل هــذه القضية
اإلنسانية.
إلى ذلك ،قال ممثل الصين ما زانكسو ،إن القرار
يعد أول نص حول هذه القضية يعتمده المجلس مما
يدل على األولوية العالية التي يوليها لها.
مــن جهته دعــا رئيس اللجنة الــدولـيــة للصليب
األحمر بيتر مورير دول العالم إلــى اتخاذ تدابير
وقائية لمعالجة قضية األشخاص المفقودين في
النزاعات المسلحة .فيما وصفت مديرة العمليات في
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة رينا
غيالني مشروع القرار الكويتي بأنه "مشروع طموح".

ةديرجلا
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«التربية» تسلمت أكثر من  2000تظلم لطلبة الثانوية
بالقسمين العلمي واألدبي ومعظمها لم تسفر عن تغيير يذكر
فهد الرمضان

ّ
تسلمت وزارة التربية أكثر من
 2000تظلم لطلبة الثانوية
العامة ،خالل األيام الثالثة
التي حددتها الستقبال
التظلمات.

بينما أ قـفـلــت وزارة التربية
أم ـ ـ ــس األول (ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء) ب ــاب
اس ـت ـق ـبــال تـظـلـمــات الـطـلـبــة في
الصف الثاني عشر بالقسمين
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي واألدبـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ــديـ ـن ــي بـ ـش ــأن ن ـت ــائ ـج ـه ــم فــي
اختبارات الثانوية العامة ،علمت
«الجريدة» من مصادرها أن عدد
التظلمات تجاوز الـ  2000تظلم،
حـيــث سمحت ال ـ ــوزارة للطالب
بــالـتـظـلــم م ــن ن ـتــائــج تصحيح
االخ ـت ـب ــارات ف ــي جـمـيــع ال ـمــواد
ع ـلــى أال ي ـت ـج ــاوز عـ ــدد ال ـم ــواد
التي يتظلم فيها الطالب  3مواد
دراسية.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ،إن
الكنترولين العلمي واألدبي بدآ
منذ األحد الماضي ،وهو اليوم
األول لتلقي الـتـظـلـمــات ،العمل
عـلــى مــراجـعــة أوراق اإلجــابــات
للطلبة المتظلمين ،وبحث مدى
وجـ ــود أخ ـط ــاء ف ــي الـتـصـحـيــح،

النمش :التجربة الكويتية
في مكافحة الفساد متميزة
شارك في المنتدى اإلفريقي بشرم الشيخ
أك ــد رئ ـيــس الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـمـكــافـحــة ال ـف ـســاد «ن ــزاه ــة»
المستشار عبدالرحمن النمش ،أمس ،تميز التجربة الكويتية
في مجال مكافحة الفساد ودعم النزاهة.
وقال المستشار النمش ،في الجلسة االفتتاحية للمنتدى
اإلفريقي الذي يعقد في شرم الشيخ ،ان التجربة الكويتية
تـكـلـلــت أخ ـي ــرا ب ــإط ــاق سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد االسـتــراتـيـجـيــة
الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية لمكافحة الفساد ،وذلك
أثناء فعاليات مؤتمر الكويت الدولي األول لمكافحة الفساد
في أوائل يناير من العام الحالي.
وأضاف أن التجربة الكويتية تتضمن «ألول مرة» أحكاما
وإجراءات متفردة بشأن الكشف عن الذمة المالية لألشخاص
السياسيين والتنفيذيين األكثر عرضة لمخاطر ومسببات
الفساد ،وكذا تضمنها ألحكام الكشف عن جريمة الكسب
غير المشروع.
ول ـفــت الـمـسـتـشــار الـنـمــش فــي الــوقــت ذات ــه ال ــى ان «آفــة
الفساد» بكل صورها تعد واحدة من أخطر المعوقات التي
تحول دون تحقيق التنمية للشعوب ،موضحا أن مصر
وع ــت لـخـطــورة الـفـســاد وآثـ ــاره السلبية الـبــالـغــة عـلــى كل
جهود التنمية.
وأشاد بتضافر وتكامل كل الجهود الوطنية واالقليمية
الــدولـيــة «على حــد س ــواء» لمكافحة الفساد والــوقــايــة منه
وبما يجسد معنى المسؤولية المشتركة بين الجميع أفرادا
وحكومات ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية.
وأكد ان تعاون الدول في هذا االطار سيعينها على بلوغ
اهدافها الرامية لتجفيف منابع الفساد ومحاصرة أسبابه،
كما سيكون له عظيم األثر في خلق جيل جديد محصن ضد
مسببات الفساد وقادر على نبذه والتغلب عليه.
وأعرب عن تطلعه ألن تكلل اعمال المنتدى االفريقي االول
لمكافحة الفساد بالنجاح وأن يحقق اهدافه.

أو تجميع ال ــدرج ــات ،موضحة
أن أغلب التظلمات لم تسفر عن
تغييرات تذكر في نتائج الطلبة
إال في أعداد قليلة جدا.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـع ـم ــل ج ــار
الستكمال بحث جميع التظلمات
التي تقدم بها الطلبة والتعامل
معها بـجــديــة ،حـيــث تـفــرز هــذه
الـ ـتـ ـظـ ـلـ ـم ــات بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـم ـ ــواد
الدراسية ويقوم موجهون فنيون
وم ـص ـح ـحــون ب ـمــراج ـعــة أوراق
اإلجابات ،والعمل على التدقيق
ع ـل ـي ـه ــا ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد ،وإعـ ـ ـ ــادة
تـجـمـيــع ال ــدرج ــات ب ـمــا يضمن
إعـ ـط ــاء ال ـط ـل ـبــة ح ـقــوق ـهــم دون
ظلم ،الفتة إلى أن هذه االجراءات
معمول بها بشكل سنوي.
من جانب آخر ،أقامت منطقة
الجهراء التعليمية ،تحت رعاية
وحـ ـ ـض ـ ــور الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
للتعليم العام أسامة السلطان،
حـ ـف ــل تـ ـك ــري ــم لـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء ل ـج ــان

السلطان والغيث يتوسطان المكرمين
الـثــانــويــة الـعــامــة مــن المديرين
والمديرات في مدارس المنطقة
م ـ ـمـ ــن ت ـ ـ ــول ـ ـ ــوا رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة لـ ـج ــان
اختبارات الثانوية العامة للعام

ا ل ـ ــدرا س ـ ــي  .2019/2018وأ كـ ــد
مدير المنطقة وليد بن غيث ،أن
التكريم جــاء تـقــديــرا للمديرين
ولجهودهم المبذولة والواضحة

لتطوير االتصاالت
حثيثة
جهود
األذينة:
ً
ً
وجعل الكويت مركزا عالميا للبيانات

تفعيل  5Gلمواكبة التطورات العالمية بناء على توجيهات المبارك
أكد رئيس هيئة االتصاالت
ال ـعــامــة وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات،
ســالــم األذي ـن ــة ،إدراك حكومة
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت أهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة قـ ـ ـط ـ ــاع
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز
الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـت ـن ـم ــوي ــة ،س ــواء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة أو الـ ـتـ ـج ــاري ــة
واالجتماعية.
ولـفــت ،فــي تصريح لــه على
هامش مشاركته في اجتماع
م ـ ـج ـ ـلـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت فـ ـ ـ ــي ج ـ ـن ـ ـي ــف،
الـ ــى ال ـج ـه ــود ال ـح ـث ـي ـثــة الـتــي
تبذلها ا لـكــو يــت لتطوير هــذا
القطاع الحيوي ،مثل مشروع
االستراتيجية الوطنية لألمن
ال ـس ـي ـبــرانــي ومـ ـش ــروع الـمـمــر
اإلقـلـيـمــي ،والـعـمــل على جعل
الكويت مركزا عالميا للبيانات
والمحتوى العالمي.
وذكـ ـ ــر أن ت ـف ـع ـيــل ش ـب ـكــات
الـ ـجـ ـي ــل الـ ـخ ــام ــس ل ـل ـه ــوات ــف
ال ـم ـح ـم ــول ــة ي ــأت ــي اس ـت ـك ـمــاال
لـ ـمـ ـسـ ـي ــرة ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد بـ ـم ــواكـ ـب ــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ــي
م ـجــال االتـ ـص ــاالت ،ب ـنــاء على

األذينة والسفير الغنيم خالل المشاركة في اجتماع االتحاد الدولي لالتصاالت
توجيهات ودعم رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
المبارك.
وأك ــد أهمية دعــم نشاطات
المكاتب اإلقليمية وتزويدها
بكل المتطلبات الرئيسية من
م ــوارد مــالـيــة وبـشــريــة وفنية
وص ــاح ـي ــات لـلـمـســاهـمــة في
تـ ـع ــزي ــز ج ـ ـهـ ــود االتـ ـ ـح ـ ــاد فــي
تنمية االتصاالت وتكنولوجيا
الـمـعـلــومــات واالتـ ـص ــاالت في
المناطق اإلقليمية.

ودعا األذينة الدول األعضاء
ب ـم ـج ـل ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــدولـ ــي
ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت الـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ل ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق رؤي ـ ـ ـ ـ ـ ــة االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
الـمـشـتــركــة ف ــي ال ــوص ــول الــى
عــالــم ت ـكــون فـيــه تكنولوجيا
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
مصدرا لتحقيق الصالح العام
لكل فرد.
ب ــدوره ،أش ــاد المدير العام
لالتحاد الــدولــي لالتصاالت،
هولين زاو ،أم ــس ،ب ــأداء وفد

«العون» :خيرات موسم رمضان عمت إفريقيا
اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـع ـ ــون
المباشر مــوســم رمـضــان الحافل
ب ـم ـشــاريــع خ ـيــريــة ك ـث ـي ــرة ،نــالــت
دعم المحسنين من الكويت ودول
الخليج والعالم أجمع.
وبدأت الجمعية الشهر الكريم
بـحـمـلــة « 2000مـ ـش ــروع» ،والـتــي
شارك فيها أكثر من  53ألف متبرع
ل ـت ـن ـم ـيــة وتـ ـط ــوي ــر ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
اإلفريقية الفقيرة .وعلى رأس هذه
الـبــرامــج بــرنــامــج إفـطــار الصائم،
حيث بلغ مجموع ما تم توزيعه
 ٢.٨مـلـيــون وج ـبــة إف ـط ــار ف ــي 29
دول ــة ،إضــافــة إلــى تجهيز موائد
اإلف ـ ـط ـ ــار الـ ـجـ ـم ــاع ــي ف ـ ــي الـ ـق ــرى
والمراكز والمساجد.
كما استمرت «العون المباشر»،
ول ـل ـعــام ال ـخــامــس عـلــى ال ـتــوالــي،
ف ــي إح ـي ــاء ل ـيــال ال ـع ـشــر األواخـ ــر
م ــن رم ـ ـضـ ــان ،ب ـم ـش ــاري ــع ت ـهــدف
إلى تحقيق رؤية العون المباشر
بمحاربة الجهل والفقر والمرض،

في اعمال لجان الثانوية العامة
بـمـنـطـقــة ال ـج ـه ــراء ،مـشـيــرا إلــى
أن ه ـ ــذا ال ـح ـف ــل ج ـ ــاء لـلـتـعـبـيــر
عــن «شـكــرنــا لـمــديــري ال ـمــدارس

ولـلـجـهــود الـمـبــذولــة مــن قبلهم
ف ــي عـمـلـيــة إدارتـ ـه ــم وإتـقــانـهــم
وحــرصـهــم والـعـمــل خ ــال فترة
االختبارات».

فخصصت مشاريع مختلفة في كل
ليلة ،ساهم أهل الخير في دعمها،
لتكون سببا في حياة أيسر وأكثر
كرامة لإلنسان ،في المناطق األقل
ً
حـظــا فــي إفــريـقـيــا والـيـمــن .وكــان
ختام العطاء في هذا الشهر الكريم
بتوزيع أكثر من  200ألف صاع من
الطعام كزكاة فطر للمستحقين.
ول ــم تـتــوقــف مـكــاتــب الجمعية
ع ــن تـنـظـيــم ال ـب ــرام ــج ال ـتــوعــويــة،
وم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرآن ل ـل ـش ـب ــاب
واألطفال ،وتنظيم صالة التراويح
وال ـق ـي ــام ف ــي م ـســاجــد الـجـمـعـيــة،
تزامنا مــع المشاريع الموسمية
المعتادة في رمضان ،التي تهدف
في مجموعها إلى مساعدة الفقراء
والمساكين ،الذين تحول أحوالهم
المادية الصعبة دون االستمتاع
بعبادة الصيام ،وإدخــال البهجة
والسرور على نفوسهم وإشعارهم
بــالـمــودة واألخ ــوة اإلســامـيــة في
شهر العطاء والكرم.

ال ـكــويــت ال ـم ـشــارك ف ــي أعـمــال
مجلس االتحاد المنعقد بمقر
االتحاد في جنيف.
ّ
وثمن زاو في جلسة خاصة
لمجلس االتـحــاد الستعراض
أن ـ ـش ـ ـطـ ــة قـ ـ ـط ـ ــاع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
الكويتي البرامج والمشروعات
التي تقوم بها الكويت لتحويل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــى م ـ ــرك ـ ــز اق ـل ـي ـم ــي
وع ــالـ ـم ــي مـ ـتـ ـط ــور فـ ــي ق ـطــاع
االتصاالت والمعلومات ،مؤكدا
أن االتـحــاد سيواصل تعاونه

الــوثـيــق مــع الـكــويــت لتحقيق
أهدافها.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر م ــدي ــر
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لــات ـصــاالت
االق ـل ـي ـمــي لـلـمـنـطـقــة الـعــربـيــة
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم حـ ـ ـ ــداد أن ال ـك ــوي ــت
هــي أحــد أقــدم ال ــدول األعضاء
ب ــاالت ـح ــاد ،وهـ ــذا يـعـكــس دور
الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـت ـم ـيــز فـ ــي إث ـ ــراء
المناقشات داخل المجلس.
وأضـ ــاف أن ال ـكــويــت رائ ــدة
ف ــي مـ ـج ــاالت االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،إذ
تعد مــن أوائ ــل ال ــدول العربية
ف ــي إطـ ــاق خ ــدم ــات ال ـهــواتــف
النقالة ومن أوائــل دول العالم
التي اتجهت باستخدام الجيل
الخامس من شبكات الهواتف
المحمولة والمعرفة اختصارا
باسم «جي .»5
وأوضــح حــداد أن سياسات
الـكــويــت فــي قـطــاع االتـصــاالت
تـ ــؤكـ ــد أن الـ ـ ـب ـ ــاد ت ـس ـي ــر فــي
خطوات سليمة صوب التحول
ال ــرق ـم ــي ،وأن ال ـكــويــت دخـلــت
بــالـفـعــل فــي عــالــم التطبيقات
الرقمية المختلفة ،مثل التعليم
والصحة والخدمات الحكومية.

أعلن محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد توفير وزارة الدولة
لشؤون البلدية  3قطع أراض فضاء في منطقة غرناطة ،بالتنسيق
مــع وزارة التربية ،إلنـشــاء  3م ــدارس لمرحلتي ري ــاض األطـفــال
واالبتدائي بنين وبنات.
وأوضح الخالد ،في تصريح صحافي ،أن وزارة التربية أدرجت
مشروع إنشاء هذه المدارس على مواقعها الثالثة ضمن خطتها
الخمسية .وأشار إلى أن احتياجات مواطني منطقة غرناطة ،التي
لمسها خالل زياراته الميدانية ،أكدت الحاجة الواضحة لبعض
الخدمات ،ومن بينها إنشاء مدارس لتقديم الخدمات التعليمية
للطلبة من أبناء المنطقة ،وهو ما تم التفاعل المباشر معه وإدراجه
على جدول أعمال محافظة العاصمة.

رجال جمارك المطار يحبطون تهريب ماريغوانا إنقاذ  4أشخاص علقوا بالمنطقة
●
الطينية في بحر غرناطة
محمد الشرهان

أحبط رجال اإلدارة العامة للجمارك في
مطار الكويت الدولي ( )T1محاولة آسيوي
تهريب كمية من مخدر الماريغوانا تقدر
بنحو كيلوغرام.
وذكـ ــر ع ـضــو لـجـنــة اإلع ـ ــام الـجـمــركــي
نواف المطر ،أن أحد المفتشين اشتبه في
وافد آسيوي قدم من موطنه ،حيث بدا عليه
االرتباك لدى دخوله صالة التفتيش بـ«.»T1
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ت ـ ـ ــم إخ ـ ـ ـصـ ـ ــاع ال ـح ـق ــائ ــب
ل ـل ـت ـف ـت ـيــش الـ ـ ـي ـ ــدوي ،ف ـع ـث ــر ع ـل ــى م ـخــدر
الماريغوانا وسط األمتعة ،ليتم التحفظ
على المتهم وإخطار اإلدارة المعنية في
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،الس ـت ـك ـمــال اإلجـ ـ ــراء ات
القانونية بحق المهرب».
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد م ــدي ــر إدارة ال ـج ـمــرك
ال ـجــوي مـطـلــق ال ـع ـنــزي ،أن رج ــال جمرك
المطار بالمرصاد ألي محاولة لتهريب
الممنوعات وال ـمــواد الـمـحـظــورة ،محذرا
كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل
المجرم.

الماريغوانا المضبوطة

أول عملية
إنقاذ بالطائرة
العمودية
الجديدة

سلة أخبار
تطوير التنسيق األمني
بين الكويت والبحرين
استقبل وزير الداخلية
البحريني الفريق أول الشيخ
راشد بن عبدالله ،أمس،
قائد قوة الواجب المشتركة
العقيد ركن بحري الكويتي
مبارك الصباح ،وأشاد
بدور قوة الواجب في تعزيز
األمن والسالمة البحرية في
المنطقة .وأعلنت وكالة األنباء
البحرينية (بنا) أنه تم خالل
اللقاء بحث الجهود المبذولة
لتطوير التعاون والتنسيق
األمني ،باإلضافة إلى عدد من
الموضوعات ذات االهتمام
المشترك .وكانت اإلدارة العامة
لخفر السواحل الكويتية
تسلمت قيادة قوة الواجب
المشتركة من القوة البحرية
السعودية في سبتمبر
الماضي بمملكة البحرين.

«المهندسين» دعت إلى
مزيد من ترشيد الطاقة

دعت جمعية المهندسين
المواطنين والمقيمين الى
التعاون مع الجهات المعنية،
للتغلب على الصعاب التي
تواجهها الجهات الحكومية
التي تعمل بكل طاقاتها
للتخفيف من آثار موجة
الحر الشديدة التي تتعرض
لها البالد ،الفتة الى أن
تجاوز األحمال الكهربائية
 14ألف ميغاواط أمر يحتاج
الى تفعيل وسائل الترشيد
لمواجهة هذا االستهالك
الكبير في التيار.
وقال أمين سر الجمعية
فهد العتيبي« :إننا ندعو
المواطنين والمقيمين الى
التقيد بتعليمات الترشيد
لوزارة الكهرباء والماء ،كما
ندعو المؤسسات الحكومية
الى التعاون من خالل تنفيذ
هذه التعليمات والتقليل
من هدر التيار الكهربائي»،
مضيفا أن عمليات الترشيد
في الكهرباء والماء أثبتت
فاعلية خالل السنوات
الماضية.

«المواصالت» تدعو إلى سداد
فواتير الخدمة الهاتفية

محافظ العاصمة« :البلدية» وفرت
 3قطع لمدارس بغرناطة

محافظ العاصمة خالل الجولة

جانب من مساعدات «العون المباشر» في إفريقيا

محليات

أ عـ ـلـ ـن ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ـعــاقــات واإلعـ ـ ــام األم ـنــي
بــوزارة الداخلية أن الطيران
ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــودي (إدارة جـ ـن ــاح
الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة) ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـق ـط ــاع
ال ـع ـم ـل ـيــات اس ـت ـط ــاع إن ـق ــاذ
 4أشـ ـخ ــاص ك ــان ــوا عــالـقـيــن
فــي بحر غرناطة بالمنطقة
الطينية.
وفــي التفاصيل ،أن بالغا
ورد إلى غرفة عمليات خفر
الـ ـ ـس ـ ــواح ـ ــل يـ ـفـ ـي ــد بـ ــوجـ ــود
ثــاثــة اشـخــاص عالقين في
ب ـحــر غ ــرن ــاط ــة وع ـل ــى وشــك
الـ ـغ ــرق ،وع ـلــى ال ـف ــور تــوجــه
رجال خفر السواحل واإلنقاذ
ال ـب ـح ــري إلـ ــى م ـك ــان ال ـب ــاغ
إلنقاذ األفراد العالقين ،إال أن
صعوبة التحرك في المنطقة

الطينية حالت دون الوصول
إل ـي ـه ــم ،وح ـ ـ ــاول أح ـ ــد أف ـ ــراد
اإلنـقــاذ البحري إنقاذهم إال
أنه علق معهم ،فتم استدعاء
الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــودي وتـ ــم
ً
إنقاذهم جميعا وإسعافهم
ف ــي ق ــاع ــدة خ ـف ــر ال ـس ــواح ــل
بالفنطاس دون إ صــا بــة أي
منهم بمكروه.
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
الـ ـح ــادث الـ ـقـ ـي ــادات األم ـن ـيــة
وال ـم ــدن ـي ــة واإلطـ ـ ـف ـ ــاء ال ـع ــام
والـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ـط ـب ـيــة وفــريــق
اإلنقاذ التطوعي.
و تـعـتـبــر ه ــذه أول عملية
إنـ ـق ــاذ ب ــال ـط ــائ ــرة ال ـج ــدي ــدة
على أرض الــواقــع ،وتــم فتح
ت ـح ـق ـيــق ب ــال ــواق ـع ــة الت ـخ ــاذ
اإلجراء ات القانونية الالزمة.

دعت وزارة المواصالت
المشتركين إلى سداد ما
عليهم من مستحقات مالية
مترتبة على الخدمة الهاتفية،
حيث سيتم تنفيذ نظام القطع
اآللي المبرمج لشهر يونيو
الجاري وفقا لإلجراء المتبع.
وقالت الوزارة في بيان
صحافي أمس ،انها ستبدأ
بإرسال الرسالة التحذيرية
األولى األحد المقبل،
ستعقبها رسالة تحذيرية
ثانية يتم بثها إلى أرقام
الهواتف صاحبة العالقة في
 23من الشهر الجاري.
وأوضحت «المواصالت» أنها
بعد بث الرسالة التحذيرية
الثانية ستبادر في  30الجاري
بقطع الخدمة عن الهواتف
المتخلف أصحابها عن
السداد.

«النجاة» :وزعنا  697ألف
وجبة إفطار في  ١٩دولة
أعلنت جمعية النجاة الخيرية
توزيعها خالل شهر رمضان
الفائت  697ألف وجبة إفطار
في  19دولة حول العالم ،وتم
تنفيذ المشروع في الدول
ً
األشد احتياجا حيث كان
لالجئين السوريين واليمنيين
النصيب األكبر منها.
وقال رئيس قطاع المصارف
والمشاريع بالنجاة الخيرية
د .جمال الشطي في تصريح
صحافي أمس« ،حرصنا
خالل تنفيذ مشروع والئم
إفطار الصائم على ضرورة
أن تكون الوجبات التي تقدم
للمستفيدين جيدة ومشبعة
وتليق بكرامة اإلنسان،
بالتعاون مع الجمعيات
الرسمية المعتمدة من وزارة
الخارجية التي تم االتفاق
معها على المواقع التي
ستقام بها الوالئم».

برلمانيات ٦
مجلس األمة يقر ميزانيات  16جهة حكومية وحساباتها
ةديرجلا

•
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مكتب المجلس يجتمع األحد المقبل لتحديد مواعيد الجلسات الخاصة إلقرار القوانين
أقر مجلس األمة ،في جلسته التكميلية
أمس ،ميزانيات  ١٦جهة حكومية
وحساباتها الختامية وتوصيات لجنة
الميزانيات والحساب الختامي بشأنها،
وأحالها إلى الحكومة.
ويستكمل المجلس إقرار بقية الميزانيات
قبل فض دور االنعقاد المقرر  ٣يوليو
المقبل.
ويجتمع مكتب المجلس االحد المقبل
لتحديد الجلسات الخاصة إلقرار القوانين
الالزمة لفض دور االنعقاد ،والتي ستكون
االسبوع المقبل أو األخير من الشهر
الجاري ،وذلك بالتنسيق مع النواب.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب
الختامي النائب عدنان عبدالصمدً :هناك
رؤية للبديل االستراتيجي ،مستغربا
التخوف منه ،خاصة أنه سيمنح العديد من
المزايا ،ويرفع الرواتب المنخفضة ويعيد
هيكلة الدولة.
فهد التركي
ومحيي عامر

إذا أحد
معترض على
التصويت
على
الميزانيات
ً
معا فهذا حقه
وسأصوت
ميزانية
ميزانية
ونقعد للصبح
الغانم

ضرورة
اإلسراع
بالبديل
االستراتيجي
للحد من
ظاهرة
التسرب
الحكومي

عبدالصمد

افـتـتــح رئ ـيــس مـجـلــس األمــة
مــرزوق الغانم جلسة المجلس
الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـيـ ـلـ ـي ــة والـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة
لمناقشة  ١٦مـيــزانـيــة الـســاعــة
التاسعة والـنـصــف مــن صباح
أمــس ،وتــا األمين العام قائمة
الحضور والمعتذرين.
وقال رئيس لجنة الميزانيات
والـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ال ـنــائــب
ع ــدن ــان ع ـبــدال ـص ـمــد ،إن لجنة
ً
الميزانيات أنجزت  230مستندا
بثالثين ألف صفحة ،ورفعت 20
ً
ت ـقــريــرا للمجلس حـتــى الـيــوم،
وأشركت وزارة المالية وديوان
المحاسبة والـجـهــات الرقابية
وس ــط  2600مــاحـظــة سجلها
ديوان المحاسبة على الجهات
الحكومية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــد:
نـنــاقــش ال ـيــوم  16مـيــزانـيــة من
أصـ ـ ــل  65مـ ـي ــزانـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ــوزارات
وجهات حكومية ونتطلع إلى
إق ـ ــراره ـ ــا ،وأطـ ـل ــب م ــن ال ـن ــواب
ق ــراء ة الـتـقــاريــر وع ــدم االكتفاء
بــالـمـلـخـصــات ،وه ــذه التقارير
جـ ـه ــود أب ـن ــائ ـك ــم الـمـخـلـصـيــن
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـم ـك ـتــب الـفـنــي
للميزانيات.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك 531
ت ــوص ـي ــة ل ـل ـج ـنــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
خالل دوري االنعقاد الماضيين
ونــوق ـشــت م ــع مـجـلــس الـ ــوزراء
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
واس ـت ـع ــرض ــت ال ـل ـج ـنــة خمسة
مـحــاضــر ،وال ـتــي تـحـتــاج وقفة
حكومية وأهمها ربط مخرجات
التعليم بسوق العمل.

البديل االستراتيجي
وشدد على ضرورة اإلسراع

جانب من جلسة مجلس األمة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
ب ـ ــالـ ـ ـب ـ ــدي ـ ــل االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوت ب ـ ـيـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
الـحـكــومـيــة لـلـحــد مــن ظــاهــرة
ال ـت ـســرب ال ـح ـكــومــي ،وه ـنــاك
وج ـ ـهـ ــات ح ـك ــوم ـي ــة تـشـتـكــي
م ــن ن ـقــص الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة
ً
خ ـص ــوص ــا ال ـم ــال ـي ــة ،ك ـم ــا أن
تضخم الجهاز اإلداري للدولة
أدى إلى تعطل بعض الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة الخـتـصــاصــاتـهــا
مـثــل هـيـئــات ال ـط ــرق وال ـق ــرآن
والشباب وغيرها.
و تــا بــع عبدالصمد :نعاني
ً
تــذبــذبــا فــي ال ـقــرار الحكومي
ب ـ ـشـ ــأن م ـص ـي ــر الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات إذ
طلبت الحكومة إلغاء هيئتي
الـ ـق ــرآن وال ـش ـب ــاب ،ث ــم طلبت
إلـ ـغ ــاء اإللـ ـغ ــاء ال ـ ــذي تـقــدمــت
ب ـ ــه ،م ـم ــا ي ــؤك ــد وجـ ـ ــود خـلــل
في القرار الحكومي على هذا
الصعيد.

مناقالت مالية
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ك ـ ـثـ ــرة
مـ ـن ــاق ــات م ــال ـي ــة ب ـي ــن ب ـنــود
الميزانية تــأ ثــرت بها  54في
ال ـم ـئــة م ــن ال ـم ـيــزان ـيــة ،فضال
ًعن حساب ُ
العهد ،ونثمن قرار
مجلس الــوزراء وقف الصرف
ع ـلــى هـ ــذا ال ـح ـس ــاب ،ووزارة
ً
الـمــالـيــة ب ــدأت فـعـلـيــا تطبيق
معالجة العهد وتسوية بعض
األرصدة خالل خمس سنوات
قــادمــة وسـنـبـيــن م ــدى ال ـتــزام
المالية بهذا األمر.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ــى أن أي آ لـ ـي ــة
لمعالجة حساب العهد يجب
أن تتضمن كيف وأين صرفت
مبالغ هذا الحساب ،والتأكد
مـ ــن أنـ ـه ــا ص ــرف ــت ب ــاالت ـج ــاه

الدقباسي
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وب ـ ــدأ ال ـم ـج ـلــس بـمـنــاقـشــة

حدث بالجلسة
تزوير العناوين

البلد بحاجة
إلعادة هيكلة
وما يحصل
فسفسة فلوس
«ومال عمك
مايهمك»

ً
الصحيح ،خصوصا الجهات
الـتــي تملك مـكــاتــب خــارجـيــة،
م ـ ـثـ ــل ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة والـ ـ ــدفـ ـ ــاع
والتعليم والصحة.
وبين عبدالصمد أن هناك
ج ـهــات حـكــومـيــة ال ت ــرد على
دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة وع ـنــدمــا
يرفض مشروع الميزانية ،فإن
ال ـج ـهــات تـضـطــر لـلـجــوء إلــى
مجلس الوزراء من أجل إنجاز
أع ـم ــال ـه ــا ال ـم ــال ـي ــة ،ومـجـلــس
ً
الـ ــوزراء ق ــام أخ ـيــرا بالتحقق
مـ ــن أي ق ـض ـي ــة قـ ـب ــل إصـ ـ ــدار
قراره عندما يحدث خالف مع
المحاسبة.
وقال إنه بالنظر إلى العجز
ال ـم ــال ــي ف ــي م ـيــزان ـيــة ال ــدول ــة
منذ ست سنوات قامت وزارة
المالية باألخذ بتوصية لجنة
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ب ـح ـظ ــر اح ـت ـج ــاز
الجهات المستقلة ألرباحها
وتحويلها إلى خزينة الدولة
الـعــامــة لــدعــم الـمــركــز الـمــالــي
لـ ـلـ ـب ــاد ودعـ ـ ـ ــم االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
ً
خصوصا في البترول.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـل ـج ـن ــة ت ــرص ــد
مـ ـ ــاح ـ ـ ـظـ ـ ــات ـ ـ ـنـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة
ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة بـ ـ ـه ـ ــدف ت ـق ــوي ــم
ا عــو جــاج الميزانية وتسليط
الـ ـض ــوء ع ـل ــى م ـك ــام ــن الـخـلــل
ً
م ـم ــا ي ـن ـع ـكــس إيـ ـج ــاب ــا عـلــى
األداء المالي واإلداري ألجهزة
الدولة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـج ـل ـس ــة
عيسى الكندري بجهود لجنة
ً
الميزانيات قائال" :ماقصرتوا
وماجاء منكم قصور".

انتقد عدد كبير من النواب تزوير عدد من
النواب والمرشحين عناوين الناخبين في عدد
من الدوائر االنتخابية ،مؤكدين ان هذا اتجاه
خطير لتغيير اإلرادة الشعبية لالمة.

تضخم الجهاز اإلداري
كشف عدنان عبدالصمد ان لجنة الميزانيات
توصلت الى ان تضخم الجهاز االداري للدولة
وتشابك االختصاصات أديا الى تدهور العمل
الحكومي.

الغانم إلى الهاي للمشاركة في المنتدى
العالمي لثقافة السالم
ت ــوج ــه رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ــرزوق
الغانم إلى مدينة الهاي الهولندية ،أمس،
للمشاركة فــي المنتدى العالمي لثقافة
الـســام التي تنظمه مؤسسة عبدالعزيز
سعود البابطين الثقافية.
وكان في وداع الغانم على أرض المطار
نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري،
ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس
األمة المستشار د .فهد العفاسي واألمين
العام لمجلس األمة عالم الكندري.

قرار الموافقة
على
الميزانيات
يجب أن
ينبع من
منظور فني
ال سياسي

حماد

توضيح
فسفسة المال العام
أك ــد الــدقـبــاســي ان مــا ي ـحــدث مــن ه ــدر هو
فـسـفـســة ل ـل ـمــال الـ ـع ــام ،مـنـتـقــدا ع ــدم ت ـجــاوب
الحكومة لتوصيات لجنة الميزانيات ،مؤكدا
انه سيرفضها جميعا.

«ما قصروا موظفي الميزانيات»
ف ــي ظ ــل إش ــادت ــه بـلـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات ،قــال
رئـيــس الجلسة عيسى ال ـك ـنــدري :مــا قـصــروا
موظفي اللجنة ،عساهم على القوة.

ورد في تغطية "الجريدة"
لمرافعة وزير المالية د .نايف
الـحـجــرف خــال االسـتـجــواب
ال ـم ـق ــدم ل ــه ف ــي ج ـل ـســة أمــس
األول قوله إن "عمولة المدير
ال ـ ـع ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـم ــؤس ـس ــة
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
كــانــت  50م ـل ـيــون دي ـن ــار عن
أي مـعــامـلــة يــوقـعـهــا" ،وبعد
مراجعة فيديو الجلسة تبين
أن الــوزيــر ذكــر" :فــي فترة من
ال ـف ـت ــرات كـ ــان ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
األسبق صالحياته أي معاملة
ب ـخ ـم ـس ـي ــن م ـ ـل ـ ـيـ ــون دي ـ ـنـ ــار
وأقل" ...لذا اقتضى التوضيح.

ً
صفاء مترئسة الجلسة

وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـل ـقــي ال ـغ ــان ــم خ ــال
الجلسة الختامية للمنتدى كلمة تتعلق
ب ــإش ــاع ــة ث ـق ــاف ــة الـ ـس ــام ك ـس ـب ـيــل وح ـيــد
للعيش.
وي ـ ــراف ـ ــق الـ ـغ ــان ــم خـ ـ ــال م ـش ــارك ـت ــه
ف ــي ال ـم ـن ـت ــدى ال ـن ــائ ـب ــان ع ـب ــدال ــوه ــاب
البابطين وعمر الطبطبائي ،كما يشهد
ال ـم ـن ـتــدى م ـشــاركــة ح ـكــوم ـيــة كــويـتـيــة
مـمـثـلــة بــوز يــر ا لـتــر بـيــة وز ي ــر التعليم
الـ ـع ــال ــي ،د .ح ــام ــد الـ ـع ــازم ــي ،ووزيـ ــر
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وكان أول المتحدثين النائب
عـلــي الــدق ـبــاســي الـ ــذي انتقد
الـتــوســع فــي إنـشــاء الهيئات،
"والبلد بحاجة إلعادة هيكلة
و مــا يحصل "فسفسة فلوس
"ومال عمك مايهمك".
وقــال الدقباسي" :كــل أزمــة
تحدث في البلد يكون الشباب
الكويتيون أ هــا للمسؤولية
وإطـ ـف ــاء آب ـ ــار ال ـن ـفــط يـشـهــد،
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
للمواطنين ...وأنا نائب قديم
ول ــن أبـصــم عـلــى الـمـيــزانـيــات
هـ ــذه ال ـم ــرة وع ـل ــى الـحـكــومــة
تحمل مسؤولياتها السياسية
وأط ـل ــب أال ت ـكــون مــاحـظــات
الميزانيات مجرد فش خلق.

أخطاء قيادات حكومية
من جهته قال النائب عادل
الـ ــدم ـ ـخـ ــي ،إن سـ ـم ــو رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء ت ـمــر عـلـيــه الـتـقــاريــر
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـمــاح ـظــات
والمخالفات ونفس األخطاء
ل ـل ـق ـيــادات ال ـح ـكــوم ـيــة ون ــرى
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ي ـجــدد لـهــذه
الـ ـقـ ـي ــادات وسـ ــط تـ ـك ــرار هــذه
المخالفات وال مـحــا سـبــة ألي
قيادي وفي النهاية نعترض
والميزانيات تمشي وتقر.
وأض ـ ـ ــاف ال ــدمـ ـخ ــي :ه ـنــاك
إدارة ح ـكــو م ـيــة ع ــا ج ــزة عــن
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـق ــوانـ ـي ــن فـ ــي ال ـب ـلــد
وإال ق ــان ــون هـيـئــة ال ـط ــرق لم
ً
يفعل حتى اآلن ،نظرا إلى أن
الحكومة التي جاءت بالقانون
هي نفسها ترفض بعض مواد
هذا القانون.
وأكـ ـ ــد أن األم ـ ـ ــور تـسـتـقـيــم

اإلع ــام وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الشباب
محمد الجبري.
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـم ـن ـتــدى ال ـ ــذي تنظمه
مؤسسة البابطين الثقافية بشراكة مع عدد
مــن الشركاء الدوليين مــن بينهم اللجنة
الدولية للصليب األحمر ومعهد السالم
العالمي ،عــدد كبير من الوجوه الثقافية
والسياسية في العالم من بينهم رؤســاء
دول ورؤساء حكومات وبرلمانات.

ع ـنــدمــا ي ـكــون ه ـنــاك صــاحــب
ق ـ ـ ــرار ،ل ـك ــن إذا ك ـ ــان صــاحــب
ً
ال ـ ـقـ ــرار عـ ــاجـ ــزا ف ــاي ـم ـك ــن أن
تستمر الدولة بهذه الطريقة،
وفـ ـ ــي ظ ــل ال ـع ـج ــز ال ـت ـن ـف ـيــذي
ِ
وو ج ـ ـ ـ ـ ــود وزارات م ـت ــر ه ـل ــة
والجهاز التنفيذي غير قادر
عـلــى الـتـنـسـيــق بـيــن الـجـهــات
الحكومية المختلفة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :ن ـ ـحـ ــن ك ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال
نـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع أن ن ـ ـ ــرا ق ـ ـ ــب وال
نحاسب ،لذلك اليمكن أن يتم
اإلصـ ـ ـ ــاح وال ـم ـش ـك ـل ــة داخـ ــل
مجلس الوزراء.

أفضل اللجان
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ال ـنــائــب
م ـح ـمــد الـ ـ ـ ــدالل :ن ـش ـكــر لـجـنــة
ال ـم ـي ــزان ـي ــات ع ـل ــى ج ـهــودهــا
ودور الـعــامـلـيــن فـيـهــا ،وهــذا
ي ــؤك ــد أن ال ـل ـج ـنــة م ــن أفـضــل
ا لـلـجــان البرلمانية و هــي من
أميز اللجان في حماية المال
العام.
وأض ــاف ال ــدالل :االخـتــاف
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم بـ ـ ـي ـ ــن ديـ ـ ـ ـ ــوان
الـمـحــاسـبــة وب ـعــض الـجـهــات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال أبـ ـ ـ ــرز
المشكالت التي نعاني منها،
والبد أن نفكر في آلية جديدة
للحد من استمرار المخالفات
الحكومية.
ً
وت ــاب ــع :قــدمـنــا اسـتـجــوابــا
بسبب هيئة الزراعة وكشفنا
الـفـســاد ال ـع ــارم فـيـهــا وأشـكــر
ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات ل ــرف ــض
م ـ ـيـ ــزان ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،وأطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب م ــن
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس رف ـ ـض ـ ـهـ ــا ومـ ـن ــح
الثقة لــوزيــرهــا هــذا موضوع
آخــر وهــم هــذه الهيئة توزيع
األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــزارع ف ـقــط

و"تضبيطات وال داعي لها".
ً
وأك ـ ـ ــد أن "هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـ ــزوي ـ ــرا
ً
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الـمــدنـيــة ألغـ ــراض انـتـخــابـيــة
من نواب حاليين ومرشحين
وك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
ً
يـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأون ب ـ ـ ــأن ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا مــن
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص مـ ـسـ ـجـ ـل ــون فــي
عناوينهم ،وهناك من يسعى
إلى تغيير قناعتنا في الدائرة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ،وص ـ ــال ـ ــح ع ــاش ــور
يوافقه األمر في األولى.

هيئة الشراكة
بـ ــدوره ق ــال ال ـنــائــب صــاح
خورشيد ،إن مصروفات هيئة
الشراكة تبلغ  8ماليين دينار،
وه ـ ـ ــي تـ ـتـ ـح ــرك عـ ـل ــى ب ـعــض
الـ ـم ــواق ــع ال ـت ــراث ـي ــة وأوق ـف ـن ــا
إحداها ،وعندما نتحدث عن
ّ
ُّ
مشروع الزور الذي كلف البلد
 452م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ف ـمــا هي
فائدة هذا المشروع ؟ اإلجابة
ً
الشي ...فضال عن  70في المئة
ُ
مــن ه ــذا الـمـشــروع لــم يــوظــف
بها كويتيون.
وأض ـ ــاف خ ــورش ـي ــد :هيئة
ال ـشــراكــة تــأخــذ مـبــالــغ طائلة
م ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ولـ ـ ــم ت ـح ـق ــق أي
إيرادات على الميزانية العامة،
وهيئة مكافحة الفساد وإحالة
الـقـيــاديـيــن إلـيـهــا لـيــس تهمة
ـان ق ـبــل ال ـن ـيــابــة
إن ـم ــا خ ــط ث ـ ـ ٍ
وال ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ه ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ع ـ ــدم
اسـ ـت ــدع ــاء أغـ ـل ــب ال ـق ـيــادي ـيــن
ً
وإحــالـتـهــم رأس ــا إلــى النيابة
وهذا اليجوز.
وأوض ــح أن شــركــة "اي ــاس"
التعليمية أحيلت إ لــى هيئة
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد مـ ــن وزيـ ــر
المالية ،ولم يتم استدعاء

الصالح والنصف والدالل

majles@aljarida●com

الختامية وتوصيات اللجنة المختصة ويحيلها إلى الحكومة
مطالبات نيابية بإصالح التعليم وتحسين الخدمات وإنجاز المشاريع

ازدحام على منصة الرئاسة
أي من القائمين على هذه
الشركة رغم الهدر الكبير في
المال العام بسببها.

ف ـه ـن ــاك غ ــاي ــات ح ـق ـي ـق ـيــة مــن
ص ـ ــرف أمـ ـ ـ ــوال ال ـم ـي ــزان ـي ــات،
ً
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بالهيئة التي يسعى البعض
من خاللها الختطاف مجلس
األمة.

وأضـ ــافـ ــت الـ ـه ــاش ــم :هـيـئــة
القرآن صرفت  11مليون دينار
ً
ً
ول ــم تـطـبــق مـصـحـفــا واحـ ــدا،
فــال ـقــائ ـمــون عـلـيـهــا يـخــافــون
الله فما بالك لو أداروا هيئات
ت ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــه ،م ـ ـس ـ ـتـ ــدركـ ــة :ه ـي ـئــة
الـشــراكــة لديها "بــوقــة عــودة"
هو مشروع النفايات الصلبة
بقيمة مليار دينار ونفسه في
ً
أبوظبي بـ  270مليونا.
وأضافت الهاشم :المشاريع
المطروحة من هيئة الشراكة
مـ ـ ــرفـ ـ ــوضـ ـ ــة ك ـ ـل ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن ق ـب ــل
ديوان المحاسبة ومايحصل
"حــرمـنــة" ألنــه اليــوجــد لديها
تكلفة نهائية وخالل السنوات
الـ  25القادمة تكون الهيئة قد
صرفت مبالغ طائلة.
وت ــابـ ـع ــت ال ـ ـهـ ــاشـ ــم :هـيـئــة
البيئة تعاني السوء ومجلس
إدارت ـهــا أتــى بـبــاراشــوت و63
فــي الـمـئــة لــم تـتــم معالجتها
والـ ـ ـخ ـ ــراب م ـس ـت ـمــر "ف ـ ــي ظــل
ب ـع ــض األش ـ ـكـ ــال الـ ـت ــي ت ـقــوم
ب ـت ـض ـب ـي ــط األم ـ ـ ـ ــور ال ـم ــال ـي ــة
واإلدارية لهم".

هل هذه الميزانيات مربوطة
ب ـخ ـطــة ال ــدول ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة
في ظل التحديات ،فالحقيقة
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات الت ـع ـكــس
واقعنا وما يحصل هو تسيير
المركب ال توجيهه.
وأ ض ـ ــاف ع ـبــدا ل ـلــه  :ر صــد
 3مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ف ــي
ظـ ـ ــل تـ ـ ــدهـ ـ ــوره ف ـ ـهـ ــل ربـ ـط ــت
مـ ـخ ــرج ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم ب ـســوق
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل وم ـ ـع ـ ـهـ ــد األبـ ـ ـح ـ ــاث
ك ـ ـ ــان يـ ـمـ ـل ــك سـ ـمـ ـع ــة ك ـب ـي ــرة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم فــي
السبعينيات والثمانينيات
أ م ــا اآلن ا خ ـت ـلــف ا ل ـح ــال فــي
ً
ظل عدم تطويره ،مستدركا :
م ــايـ ـي ــن ال ــدن ــانـ ـي ــر ت ـص ــرف
على هيئة الزراعة وال وجود
لــأ مــن ا ل ـغــذا ئــي وإذا أ غـلـقــت
الـ ـح ــدود ف ــي ظ ــل ال ـت ـطــورات
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة فـ ـه ــل ت ـس ـت ـط ـيــع
ال ـه ـي ـئ ــة ت ــأمـ ـي ــن الـ ـ ـغ ـ ــذاء فــي
البالد؟
وتابع :يوجد عقم موجود
في فكر القيادات "التي يجب
أن يـلـبـســوا ب ـشــت وي ـق ـعــدون
في المباريات واالستقباالت
والب ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز قـ ــانـ ــون
القياديين".

هناك إدارة
حكومية
جواهر كويتية
عاجزة
عن تنفيذ
أ مــا النائبة صـفــاء الهاشم
فقالت :جواهر كويتية بحتة رؤية واضحة
القوانين
تعمل في لجنة الميزانيات من
من جهته قال النائب خليل
خ ــال ك ــوادر وطـنـيــة تــواصــل
في البلد
الليل بالنهار من أجل إنجاز ع ـب ــدال ـل ــه ،ن ـنــاقــش الـ ـي ــوم 16
واإلصالح غير تـقــاريــر الـمـيــزانـيــات تستحق م ـي ــزا ن ـي ــة م ــن دون أن ت ـكــون
هناك رؤية واضحة ،والسؤال
الشكر.
ممكن
الدمخي

االختالف
الذي يقوم
بين ديوان
المحاسبة
وبعض
الجهات
الحكومية
اليزال أبرز
المشكالت
التي نعانيها

الدالل

هيئة الشراكة
تأخذ مبالغ
كبيرة من
الدولة ولم
تحقق أي
إيرادات

خورشيد

هيئة المعلومات
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ال ـنــائــب
يـ ـ ــوسـ ـ ــف الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــال ـ ــة :ه ـي ـئ ــة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ــدن ـي ــة ت ـقــوم
ً
بتصرفات خطيرة جدا لديها
انعكاسات مستقبلية خطيرة،
وأطـ ـل ــب م ــن ال ـم ـج ـلــس رفــض
ميزانيتها ،فالهيئة يتم فيها
تزوير إرادة الناخبين واإلرادة
الشعبية وإ ي ـصــال مجموعة
من المرشحين لخطف القرار
الشعبي ونقل أصوات لدوائر
جـ ــديـ ــدة إلي ـ ـصـ ــال مــرش ـح ـيــن
بعينهم و حـصــل تحقيق في
ال ـه ـي ـئ ــة وحـ ـت ــى اآلن لـ ــم يـتــم
شطب المحولين ،وهناك نائب
ح ــول  3آالف نــاخــب ومــرشــح
آخر ّ
حول ألفي صوت.
وأضــاف الفضالة :مطلوب
م ــن ال ـم ـج ـلــس وال ـم ـي ــزان ـي ــات
مـنــاقـشــة ه ــذه األم ـ ــور الفنية

االستراتيجيات غائبة
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ال ـنــائــب
عبدالله فهاد :االستراتيجيات
غ ـ ــائـ ـ ـب ـ ــة وخ ـ ـ ـطـ ـ ــط الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
مـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودة ف ـ ـ ـقـ ـ ــط فـ ـ ـ ــي فـ ـك ــر
مـ ــن ي ـ ـ ــروج لـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـ ــورق
ً
وبـ ـعـ ـي ــدا ع ــن الـ ــواقـ ــع وه ـن ــاك
حـ ــالـ ــة مـ ــن الـ ـخـ ـل ــل والـ ـت ــره ــل
اإلداري الخطير في األجهزة
الحكومية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ـهـ ـ ــاد :الـ ـص ــف
األمـ ــامـ ــي فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ــة
غـيــر متجانس و هـنــاك نــاس
التـ ـخ ــاف ال ـل ــه ف ــي ال ـب ـلــد مــن
خــال الكسب غير المشروع
ورف ـض ـن ــا مـ ـش ــروع مـعــالـجــة
ً
ال ـن ـفــايــات ســاب ـقــا ف ــي لـجـنــة
الميزانيات.

جنان بوشهري

ناصر الصباح

برلمانيات ٨
الجلسة الختامية وفض دور االنعقاد الثالث  ٣يوليو المقبل
ةديرجلا
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ً
متوسطا الحجرف والمال
الكندري

هناك وزراء
وجهات لم
يحضروا
اجتماعات
"الميزانيات"

العدساني

وضع هيئة
اإلعاقة سيئ
ويجب على
الوزير عدم
ظلم الناس
فيها

العازمي

وتـ ــابـ ــع :أق ـ ــول ل ــوزي ــر
البلدية اليمكن أن نسير في
هذا المنهج فيما يتعلق في
م ـش ــروع م ـعــال ـجــة ال ـن ـفــايــات
ون ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرب مـ ـ ــن اإلصـ ـ ـ ـ ــرار
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز هـ ــذا
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـ ــذي الج ـ ـ ــدوى
منه ا لــذي يكلف  880مليون
دينار.
أما النائب صالح عاشور
فقال :ساعة واحدة لمناقشة
ميزانيات  16جهة حكومية
غير كافية واليمكن التركيز
ع ـلــى ك ــل ال ـج ـه ــات وال ـل ـج ـنــة
لـ ـ ــم تـ ـ ــوافـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى مـ ـي ــزانـ ـي ــة
هـيـئــة ال ـش ــراك ــة ال ـتــي يـهــدف
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ت ـح ـس ـيــن
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ورفـ ـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ـف ـ ــاء ة
المشاريع و هــذا يتنافى مع
م ــا يـحـصــل ف ــي ه ــذه الـهـيـئــة
ً
إنـ ـم ــا أخـ ـفـ ـق ــت تـ ـم ــام ــا وه ــي
صـ ــرفـ ــت ثـ ــاثـ ــة م ــايـ ـي ــن مــن
داع لها
غير أن يكون هناك
ٍ ُّ
و لــم تنجز إال مشروع ا لــز ور
ورف ـعــت الـتـكــالـيــف واألع ـبــاء
ال ـم ــال ـي ــة ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة وه ــي
تضغط على مجلس الوزراء
بـغــض الـنـظــر عــن مــاحـظــات
دي ـ ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة وت ـم ــت
ا لـ ـم ــوا فـ ـق ــة ع ـل ــى  6م ـش ــار ي ــع
على هذا الصعيد".
وأضاف عاشور :مشاريع

مـ ـت ــوقـ ـف ــة لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـشـ ــراكـ ــة
صرفت عليها ثالثة ماليين
ب ـغ ـي ــر وجـ ـ ــه حـ ــق مـ ــن خ ــال
االستشارات وهذه الهيئة ال
تعرف معنى الشراكة.

ال رؤية أو نهج
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب
عبدالكريم الكندري :الجميع
متفقون على أن هناك هيئات
ت ـع ـم ــل بـ ـ ــدون رؤيـ ـ ــة ونـ ـه ــج،
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع م ـ ـت ـ ـف ـ ـقـ ــون ع ـل ــى
الزيادة في المخالفات ،وإذا
استجوبنا رئيس الحكومة
ت ـ ـت ـ ــم إح ـ ـ ــال ـ ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب
للتشريعية وإذا استجوبنا
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ح ـ ّـصـ ـنـ ـتـ ـم ــوه ف ـهــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة كـ ــام
وبس؟ هل هي محاولة خداع
للشعب؟
ً
وأ ضــاف الكندري موجها
حــدي ـثــه ل ـن ــواب األمـ ــة" :شـنــو
ت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــون إذا ا سـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــو بـ ـ ـن ـ ــا
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة حـصـنـتــوه
وإذا ا سـ ـتـ ـج ــو بـ ـن ــا ا ل ـ ــوز ي ـ ــر
حـمـيـتــوه و ت ـجــون بالجلسة
ً
تـ ـتـ ـحـ ـلـ ـطـ ـم ــون" ،مـ ـسـ ـت ــدرك ــا:
"ه ـ ـي ـ ـئـ ــة م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد
أ صـبـحــت فـلـتــر " قــط القضية
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وروح" و خـ ـلـ ـص ــوا
ت ـح ـل ـط ـم ـك ــم ووافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوا ع ـلــى

ً
حامال «الميزانيات»
البابطين
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات ،فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة
الـ ـح ــال ن ـف ــس م ــا ح ـص ــل مــع
استجواب رئيس الوزراء".

حساب العهد
أم ـ ــا الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـب ــاب ـط ـي ــن ف ــأك ــد أن ح ـســاب
الـعـهــد رغ ــم كــل الـتـطــور الــذي
ح ـص ــل ب ـش ــأن ــه ف ــإن ــه ال ي ــزال
ً
زائ ـ ــدا وج ـه ــات كـثـيــرة الت ــزال
تـ ـص ــرف ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـح ـســاب
وسط مناقالت مالية ألغراض
معينة وحساب عهد يصرف
خـ ـ ــارج ال ـم ـي ــزان ـي ــة وكـ ـ ــان مــن
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرض أن تـ ـنـ ـخـ ـف ــض
المالحظات لكن هــذا لــم يتم،
وإذا كانت الجهات الحكومية
جـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــي اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ك ـ ــان
لإلصالح أن يتحقق لكن هذا
لم يتم ،وأنا لن أوافق على أي
مـيــزانـيــة فــي ظــل الـمـخــالـفــات
المسجلة.
وأض ـ ــاف ال ـبــاب ـط ـيــن :كثير
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـنــاقــش
ميزانياتها اليوم ومخالفاتها
ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة أم ـ ـ ــس فــي
اسـتـجــواب وزي ــر المالية أين
ال ـن ــواب؟ نــاهـيــك عــن ميزانية
ه ـي ـئــة ال ـ ــزراع ـ ــة" ،الـ ـت ــي يـجــب
أن تـ ــرفـ ــض فـ ـه ــي مـ ــوجـ ــودة
لـ ـت ــوزي ــع الـ ـ ـم ـ ــزارع حـ ــق ال ـلــي

مصيبة أن
يصل الشك
إلى أفراد
ينتمون إلى
األجهزة
الرقابية

الشاهين

المواطن
يشعر بأن
السلطتين
غير جادتين
في معالجة
المخالفات

عبدالله الكندري

الجراح والحويلة
ي ـب ــون ــه وي ــؤك ــد ع ـل ـيــه تـقــريــر
لجنة حماية األ م ــوال العامة
ف ــي ت ـق ــري ــره ــا الـ ـ ــذي س ـيــرفــع
ً
للمجلس قريبا".
وتـ ــابـ ــع ال ـب ــاب ـط ـي ــن" :أق ـ ــول
للحكومة يجب إ ع ــادة النظر
ف ــي ه ـ ــذه ال ـم ـي ــزان ـي ــات ف ـهــذه
أم ـ ـ ــوال ع ــام ــة ،وحـ ـت ــى لـ ــو مــا
ن ـ ـخـ ــرج إجـ ـ ـ ـ ــازة س ـنــرف ـض ـهــا
لحين معالجة المخالفات من
الـحـكــومــة فـنـحــن ف ــي ك ــل عــام
نـكــرر ماتقوله الـيــوم بــا حل
حقيقي".
وأك ـ ـ ـ ــد أن مـ ـ ــا يـ ـ ـح ـ ــدث فــي
"الـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة" كارثة
إذ يتم نقل األصوات لعناوين
أشخاص في دائرة معينة في
مشهد تــزويــر الـعـقــود بهدف
تحقيق الطموح الشخصي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــال ال ـنــائــب
س ـ ـعـ ــدون ح ـ ـمـ ــاد :الـ ـ ـق ـ ــرار فــي
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ال ـم ـيــزان ـيــات
ي ـج ــب أن ي ـن ـب ــع مـ ــن م ـن ـظــور
فـ ـن ــي ال سـ ـي ــاس ــي وأع ـ ـضـ ــاء
لـجـنــة الـمـيــزانـيــات يــرفـضــون
الميزانيات لجهات استجوبوا
وزراء ه ــا وكــان من المفترض
أن ت ـك ــون الـمـنــاقـشــة ف ــي لغة
االرقام مع تبيان المالحظات.
وأض ـ ـ ــاف حـ ـم ــاد :ي ـج ــب أن
تـسـتــدعــي لـجـنــة بـمـيــزانـيــات
مـمـثـلــي هـيـئــة ال ـق ــرآن الـكــريــم

ب ـع ــد إلـ ـغ ــاء ال ـح ـك ــوم ــة ل ـق ــرار
إلغائها من جديد ،وال يمكن
أن ترفض ميزانية الهيئة ولم
تـتــم مـنــاقـشــة مـســؤولـيـهــا في
ميزانياتهم.
ورد عـ ــد نـ ــان ع ـبــدا ل ـص ـمــد
ً
ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـم ـ ــاد ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــا :رفـ ــض
م ـي ــزان ـي ــة ه ـي ـئــة ال ـ ـقـ ــرآن فـنــي
ً
ال سـيــاســي ورفـضـنــا تقريبا
عشر ميزانيات لم يستجوب
وزراؤها ،وكل أعضاء اللجنة
يصوتون حسب قناعاتهم.
وقال النائب بدر المال :أول
مشكلة لم تنجز في الميزانية
ه ــي تــوق ـيــع ال ـمــراقــب الـمــالــي
على الميزانيات والحسابات
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام ـ ـيـ ــة ح ـ ـسـ ــب قـ ــانـ ــون
المراقبين الماليين ،وهذا ما
عجز عن إجابته وزير المالية
في استجوابه.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــا :حـ ـس ــاب
األم ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــك جـ ــديـ ــد
لـ ـلـ ـحـ ـك ــو م ــة ال يـ ـخـ ـتـ ـل ــف عــن
ً
حساب العهد وخصوصا في
بيت الزكاة ووزارة الخارجية
وه ـي ـئ ــة الـ ـشـ ـب ــاب وم ــوض ــوع
ال ـع ـه ــد ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تـســويــة
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ت ـخ ـف ـي ـض ـهــا
ووزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــدأ دمـ ــج
استمارات االمتناع الخاصة
بالمراقبين الماليين.
وتـ ــابـ ــع ال ـ ـمـ ــا :هـ ـن ــاك ع ــدم

تطبيق سليم للرقابة المالية
بشكل بحت وجهاز المراقبين
الماليين اليفعل دوره بشكل
صحيح.
وأ كــد أن مشكلة كبيرة في
نقل العناوين في المعلومات
الـ ـم ــدنـ ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ــزوي ــر
ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ،وسـ ـن ــوج ــه أس ـئ ـلــة
بــرلـمــانـيــة لــذلــك وع ـلــى وزي ــر
الداخلية دور يجب القيام به.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـمـ ــر
ال ـط ـب ـط ـبــائــي إن م ــا ي ــري ــدون
أن يـ ـ ـ ـ ـ ــداروا عـ ـلـ ـي ــه ي ـح ـي ـل ــوه
إل ــى ن ــزاه ــة ،وال ـق ـض ــاء لــديـنــا
مـ ـخـ ـت ــرق ،والبـ ـ ــد مـ ــن ت ـعــديــل
ال ــائـ ـح ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـس ـي ـئــة
ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــع االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب
الصادق.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب اس ـ ــام ـ ــة
ا لـشــا هـيــن" :مصيبة أن يصل
الـشــك فــي أف ــراد يـنـتـمــون الــى
األج ـه ــزة الــرقــاب ـيــة ،وهـ ــذا ما
ح ـ ـصـ ــل مـ ـ ــع م ـ ــوظ ـ ــف ديـ ـ ـ ــوان
المحاسبة ،والقضية شبهة
ت ـطــاول عـلــى ال ـمــال ال ـعــام من
خالل عقار يمتلكه" ،مؤكدا أن
السلطة المطلقة مفسدة.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـكـ ـن ــدري إلـ ـ ــى أن ال ـم ــواط ــن
يشعر بأن المجلس والحكومة
غ ـ ـيـ ــر جـ ـ ــاديـ ـ ــن فـ ـ ــي م ـع ــال ـج ــة
ا لـمـخــا لـفــات وتسويتها،

«الميزانيات» 2600 :مالحظة سجلها ديوان المحاسبة
على ميزانيات الجهات الحكومية
ّ
 24ألف مالحظة و 4700امتناع دونها جهاز المراقبين الماليين

قــال رئـيــس لجنة الـمـيــزانـيــات والـحـســاب الختامي
النائب عدنان عبدالصمد ،إن اللجنة عقدت خالل دور
ً
االنعقاد العادي الثالث  71اجتماعا لدراسة الميزانيات
وال ـح ـســابــات الـخـتــامـيــة لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة ،بشكل
ً
مستفيض ،منها  64اجتماعا بنصاب كامل واستغرقت
 254ساعة عمل وبمتوسط  3ساعات ونصف الساعة
لكل اجتماع ،ومنها  6اجتماعات فرعية وما زالت اللجنة
مستمرة في اجتماعاتها.
وأضــاف عبدالصمد ،في بيان للجنة خالل مناقشة
الميزانيات الحكومية فــي جلسة مجلس األمــة أمــس،
ً
أن اللجنة أنجزت أعمالها بعد دراستها  230مستندا
مــن كـتــب وت ـقــاريــر بـلــغ ع ــدد صفحاتها نـحــو  30ألــف
ً
صفحة ،وقدمت لمجلس األمــة  20تقريرا حتى جلسة
اليوم (أمس).
وأكد حرص اللجنة على إشراك (ديوان المحاسبة -
جهاز المراقبين الماليين  -وزارة المالية  -ديوان الخدمة
المدنية) في المناقشات واألخذ بما أبدوه من آراء.
وأض ــاف "كــذلــك تــم إشراكهم فيما ورد فــي التقارير
ال ــرق ــاب ـي ــة مـ ــن م ــاحـ ـظ ــات ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـي ــزان ـي ــات
والحسابات الختامية البالغة أكثر من  2600مالحظة
سجلها ديوان المحاسبة.
وزاد "كما شاركوا في مناقشة  24ألف مالحظة و4700
امتناع سجلها جهاز المراقبين الماليين مثلت  5في
المئة من إجمالي المعامالت المالية للجهات الحكومية
التي بلغت أكثر من نصف مليون معاملة مالية".
ولـفــت إلــى "أنـنــا بـصــدد الـبــدء بمناقشة المجموعة
األول ــى من الميزانيات التي تحتوي على ميزانية 16
جهة حكومية وحساباتها الختامية والتصويت عليها
ً
من أصل  65جهة حكومية سيتم التصويت عليها تباعا
خالل جلسات المجلس المقبلة".
وقال عبدالصمد ،إنه من خالل دراسة اللجنة تقارير
الجهات الرقابية تبين لها موضوعات عدة تشكل ظواهر
لدى الجهات الحكومية ،والتي سبق أن طرحت في تقارير
سابقة للجنة خالل الفصل التشريعي الحالي ،وتضمنت
 531توصية في دوري االنعقاد األول والثاني.
وأضــاف أن اللجنة ارتــأت أنــه يجب مناقشتها على
مستوى مجلس الوزراء وبشكل أكثر شمولية لتحديد
المشكلة وآلية الحل بشكل أكثر فاعلية.

 5محاور
وأش ــار إلــى أن اللجنة عـقــدت لـقــاء مــع سمو رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء بـتــاريــخ  12م ــارس  2019وه ــو ثاني
اجتماع يعقد معه حيث استعرضت اللجنة  5محاور
أله ــم ال ـمــاح ـظــات ال ـتــي تـحـتــاج إل ــى وق ـفــة فعلية من
ً
الحكومة لمعالجتها نظرا إلى ما لها من أثر على المال
العام والميزانية.
وق ــال عبد الـصـمــد ،إن الـمـحــور األول يتضمن ربط
مخرجات التعليم بـســوق العمل إذ بينت اللجنة أنه
رغم ضخامة ميزانيات الجهات التعليمية والتي بلغت
تقديراتها  3.6مليارات دينار في ميزانية السنة المالية

الـجــديــدة  2020/2019والـتــي بــدورهــا مطالبة بتوفير
القوى العاملة الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات الدولة
من التخصصات كافة فــإن مخرجات التعليم ال تلبي
احتياجات ســوق العمل بالشكل المطلوب واستمرار
التخصصات المشبعة.
وأضـ ــاف أن اللجنة الحـظــت لـجــوء بـعــض الجهات
الحكومية إلى التعاقد مع الشركات لتوفير عمالة من
غير الكويتيين لتخصصات فنية بمبررات ندرتها في
العنصر الوطني ،وضــرورة اإلســراع في إنجاز قانون
البديل االستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات
الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي.
وفيما يخص المحور الثاني أشــار عبدالصمد إلى
تضخم الجهات الحكومي وأثره على الميزانية ،إذ بينت
ً
اللجنة أن عدد الكيانات اإلدارية وصلت إلى  112كيانا
ً
إداريا بلغت المناصب القيادية فيها  410وظائف قيادية
و 66وزراء ومن في حكمهم.
وأضاف "كما أن تضخم الجهاز اإلداري للدولة أدى
إلى التشابك في االختصاصات والتنازع بين الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة أدى إلـ ــى تـعـطـيــل قـ ـي ــادة ب ـعــض الـجـهــات
البري
الحكومية باختصاصاتها مثل هيئة الطرق والنقل ّ
والهيئة العامة للشباب وهيئة القرآن الكريم والسنة
النبوية وعلومهما".

حسم القرار الحكومي
وأكد أن هذا األمر يتطلب حسم القرار الحكومي بشأن
الحكومة سبق أن
دمج بعض الجهات من عدمه ،إذ إن
ّ
طلبت بإلغاء هيئة طباعة القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما والهيئة العامة للشباب ثم عــادت بعد ذلك
بسحب مرسومي اإللغاء.
وعــن هيئة الـطــرق قــال عبدالصمد إن األم ــر ال يــزال
ً
معلقا بسبب عــدم موافقة بعض الجهات الحكومية
على نقل االختصاصات التي نص عليها القانون إلى
ً
الهيئة ،الفتا إلى أنه حتى اآلن ال يعرف القرار الحكومي
بخصوصها وهذا يعني تذبذب القرار الحكومي األمر
ً
الذي يتطلب حسمه ،مضيفا أنه بشكل عام يجب إعادة
النظر في الهيكل اإلداري للدولة ككل.
وبـ ـش ــأن الـ ـمـ ـح ــور الـ ـث ــال ــث ع ــن أم ـ ــاك الـ ــدولـ ــة ق ــال
عبدالصمد ،إن اللجنة أكدت ضرورة حسم الخالف بين
ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية حول
تطبيق قانون الشراكة من عدمه على استغالل أمالك
الدولة التي تديرها شركة المشروعات السياحية نيابة
عن وزارة المالية.
وأشــار إلى أن اللجنة طلبت األخذ بتوصيات لجنة
التحقيق التي شكلت من وزير المالية آنذاك والتي اتفقت
على إعادة تعاقد وزارة المالية مع المشروعات السياحية
ألن العقد الحالي يشوبه بعض القصور وسيتم ذكر هذا
الموضوع تفصيال في تقرير الهيئة العامة لالستثمار.
وفي شأن المحور الرابع الخاص بالمالحظات على
تنفيذ الميزانية قال عبد الصمد إن تلك المالحظات من
شأنها أن تفقد الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة

عبدالصمد من خلف ملفات «الميزانيات»
مثل كثرة المناقالت المالية بين بنود الميزانية التي تأثر
بها  54في المئة من إجمالي بنود الميزانية.
وأضاف "كذلك الصرف على حساب العهد مما يجعل
ً
ً
الحساب الختامي ال يعبر تعبيرا دقيقا عن المركز المالي
للجهة الحكومية".
وأوضح أن اللجنة ثمنت توجه مجلس الوزراء لوقف
الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد إضافي
خالل السنة المالية  2019/2018بمبلغ مليار و 200مليون
تخص (وزارة النفط -وزارة التعليم العالي  -ووزارة
ً
الصحة) منها  666مليونا يخص تسوية رصيد العهد
و 606ماليين لسد عجوزات في ميزانيات السنة المالية
الحالية للجهات سالفة الذكر ما يضبط المصروفات
الحكومية من خالل قوانين ربط الميزانية.
ً
وأشار إلى أن اللجنة تلقت ردا من وزارة المالية حول
آلية معالجة رصيد حساب العهد والتي بدأت بتطبيقها
ً
فعليا من خالل إرسال االعتمادات المالية سالفة الذكر
وإدراج اعتمادات مالية سنوية لتسوية بعض األرصدة
خالل الـ 5سنوات المقبلة.
وبـيــن أن اللجنة تنتظر الـحـســاب الختامي للسنة
المالية  2019/2018لبيان مــدى ال ـتــزام وزارة المالية
بــاآللـيــة الـتــي تــم تــزويــد لجنة الـمـيــزانـيــات والـحـســاب
الختامي بها.

حساب العهد
ً
وأك ــد عـبــدالـصـمــد أن األم ــر الـمـهــم ج ــدا فــي هــذا
الخصوص هــو أن أي آلية لتسوية حساب العهد
يجب أن تــأخــذ فــي االعـتـبــار أهمية التحقق مــن أن

تلك المبالغ صرفت بوجه حق وفي إطار القوانين
ال ـم ــرع ـي ــة وقـ ــواعـ ــد إع ـ ـ ــداد ال ـم ـي ــزان ـي ــة وم ـش ـفــوعــة
ً
بــالـمـسـتـنــدات ال ـمــؤيــدة ،وخ ـصــوصــا فـيـمــا يتعلق
بـ ــالـ ــوزارات ال ـتــي ل ـهــا م ـكــاتــب خـ ــارج ال ـكــويــت مثل
الخارجية والصحة والتعليم العالي والدفاع.
وأش ــار إلــى أن الـمـحــور الـخــامــس خــاص بــإعــادة
النظر في اآللية القانونية المتبعة حاليا في لجوء
ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة لـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء لـحـســم أي
خالف ينشب بين ديــوان المحاسبة وبينها بشأن
الموضوعات التي تصدر فيها عدم موافقة من قبله.
واعـ ـتـ ـب ــر أن ب ـع ــض ت ـل ــك الـ ـجـ ـه ــات ال ت ـ ــرد عـلــى
استفسارات الديوان أثناء دراسته للموضوع وعند
ص ــدور ع ــدم مــوافـقــة مــن قـبــل ال ــدي ــوان يـتــم التوجه
لـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء إلصـ ــدار مــواف ـقــة عـلــى الـمـشــروع
المرفوض من قبل الديوان مما صنفه الديوان هذا
األمر من ضمن الموضوعات عالية المخاطر.
وقــال عبدالصمد "ورد لنا أن الموضوع بــدأ يأخذ
االتجاه الصحيح والتقليل من المواضيع التي يرجح
فيها مجلس الوزراء رأي الجهة الحكومية".
وأكد أن اللجنة شددت كذلك على أهمية مكاتب
التدقيق ا لــدا خـلــي وتفعيلها لتساعدها فــي الحد
من الوقوع في المالحظات التي تسجلها الجهات
الرقابية.
وقــال إن اللجنة اتفقت مــع سمو رئيس مجلس
الوزراء على تشكيل فريق حكومي يقوم بدراسة ما
ً
طرح في االجتماع على أن تقدم الحكومة بيانا حول
اإلجراءات التي اتخذتها مع مناقشة ميزانية الدولة
في آخر دور االنعقاد الحالي.

وأض ــاف أن اللجنة تثمن ال ــدور اإليـجــابــي الــذي
يقوم بــه وزيــر المالية فــي تفعيل دور هــذا الفريق
ومتابعة أعماله مــع لجنة الميزانيات ا لــذي تأمل
اللجنة أن يحقق أهدافه.

عجوزات مالية
وقال عبدالصمد "نظرا لما تمر به ميزانية الدولة
من عجوزات مالية مستمرة منذ سنوات ما انعكس
سلبا على االحـتـيــاطــي الـعــام لـلــدولــة ألنــه المعني
ً
الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا لقانون  31لسنة
 1978بشأن قواعد تنفيذ الميزانية ،لذا قامت وزارة
المالية باألخذ بتوصية لجنة الميزانيات والحساب
الختامي بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة
ً
التي تحقق أرباحا باحتجاز أرباحها وتحويل أرباح
السنة المالية  2018/2017إلــى االحـتـيــاطــي العام
ً
للدولة دعما للمركز المالي له ألن تلك الجهات تعتبر
من الموارد المالية الرئيسة لالحتياطي العام للدولة.
وقـ ــال عـبــدالـصـمــد" :أحـ ــب أن أوضـ ــح أن اللجنة
بطبيعة عملها الفنية تبسط مالحظاتها من خالل
تـقــاريــرهــا وتــوصـيــاتـهــا وال ـتــي ناقشتها مــع رأس
السلطة التنفيذية ليس الهدف منه اقتناص األخطاء
أو التقليل مــن الجهود المبذولة مــن قبل الجهات
الحكومية إنما الهدف هو تسليط الضوء على مكامن
الخلل وإعطاء الجهات الحكومية الفرصة في تسوية
تلك المالحظات ما ينعكس إيجابا على األداء المالي
واإلداري للجهاز التنفيذي للدولة".

majles@aljarida●com

سهام نيابية على «المعلومات المدنية» لتزوير العناوين االنتخابية

ناصر الصباح وعبدالصمد في مباحثات «الميزانيات»

«الشراكة»
لديها «بوقة
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مشروع
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هيئة
المعلومات
المدنية تقوم
بتصرفات
خطيرة
ً
جدا لديها
انعكاسات
مستقبلية
خطيرة

الفضالة

وما تتم مناقشته اليوم،
فالمواطن ال يشعر بانعكاس
ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات ع ـ ـلـ ــى ح ـي ــات ــه
وأه ـم ـيــة الـمـبــالــغ ال ـتــي تــدفــع
لـهــذه الـمـيــزانـيــات ،والقضية
ليست شجبا واستنكارا إنما
نـحـتــاج ال ــى إص ــاح حقيقي،
وأستغرب عدم وجود الوزراء
المعنيين فــي قــا عــة عبدالله
السالم.
واضــاف الكندري ان هناك
مشكلة حقيقية في الحكومة
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة فـ ـيـ ـه ــا وج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـ ـتـ ــراجـ ــع ،كـ ـن ــا فــي
مرتبة  ،600واليوم وصلنا الى
المرتبة  ،800ثم  ،1000وهذه
غ ـصــة ف ــي ق ـلــوب ـنــا ،والــوضــع
البيئي مستمر في التدهور،
وهناك  110كيلو نفايات في
البالد ،وأهدرنا  60الف وحدة
سكنية بسبب ذلك ،والنظافة
الـمـسـتـخــدمــة ف ــي ال ـكــويــت لم
تتغير منذ الستينيات.
وت ــاب ــع" :ه ـن ــاك م ــن يتعمد
اإلس ـ ـ ـ ــاء ة ل ـل ـب ـي ـئــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـيـسـتـفـيــد ،وألول م ــرة تــدفــع
الحكومة للنظافة مليار دوالر
بعكس الدول االخرى التي تدر
لها النظافة أمواال".
ورف ــع الـغــانــم الجلسة ربع
ساعة ألداء صالة الظهر عند
الساعة .١٢:١٠

واسـتــأنــف الـغــانــم الجلسة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد اداء ص ـ ـ ـ ـ ــاة ا ل ـ ـظ ـ ـهـ ــر
مـ ـسـ ـتـ ـكـ ـم ــا الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش ح ـ ــول
الميزانيات.
وأك ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـمـ ـ ــدان ال ـ ـعـ ــازمـ ــي
ان جـمـيــع ال ـت ـقــاريــر قــرآنــاهــا
وو ج ـ ـ ــد ن ـ ـ ــا ان هـ ـ ـن ـ ــاك ب ـعــض
الجهات بها خلل مثل هيئة
المعاقين ،ومــع االســف وزيــر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون لـ ـي ــس ق ـ ـ ـ ــادرا ع ـلــى
ال ـه ـي ـئ ــة ،ف ـه ــل هـ ــم أقـ ـ ــوى مــن
الوزير؟

مدع لالعاقة
وأضــاف العازمي ان هيئة
ال ـم ـع ــاق ـي ــن ل ــدي ـه ــا صــاح ـيــة
أن اي ش ـ ـ ـخـ ـ ــص يـ ـ ـق ـ ــو ل ـ ــون
ع ـنــه "م ـ ــدع ل ــاع ــاق ــة" وت ـكــون
االعاقة شديدة ينزلونها الى
متوسطة ،فوضع الهيئة سيئ
ويجب على الــوزيــر عــدم ظلم
الناس فيها.
وبدأ المجلس بالتصويت
على تقارير اللجان من حيث
ال ـ ـم ـ ـبـ ــدأ ،واعـ ـ ـت ـ ــرض ال ـ ـنـ ــواب
على ذلــك ،فقام الغانم بشرح
الفارق بين اقــرار القانون من
حيث المبدأ والتصويت عليه
بالمداولة نداء باالسم.
وق ـ ــال ري ـ ــاض ال ـعــدســانــي:
نـ ـ ـح ـ ــن رفـ ـ ـضـ ـ ـن ـ ــا م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات

عبدالكريم الكندري
ب ـعــض ال ـج ـهــات ول ـي ــس فقط
ال ــوزراء لم يحضروا اجتماع
اللجنة بــل الـجـهــات ذاتـهــا لم
تحضر ،وهذه رسالة اوجهها
لرئيس الــوزراء والــوزراء واذا
اسـ ـتـ ـج ــوبـ ـن ــا يـ ـق ــول ــون ل ـيــش
تستجوبون!
وواف ــق المجلس مــن حيث
الـمـبــدأ عـلــى مـيــزانـيــات هيئة
الــزراعــة وهيئة الـشــراكــة بين
ال ـق ـطــاع ـيــن الـ ـع ــام والـ ـخ ــاص
والهيئة العامة للبيئة والهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـل ـ ـغـ ــذاء والـ ـتـ ـغ ــذي ــة
وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة
وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
ا لـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد واالدارة ا لـ ـع ــا م ــة
لالطفاء والتطبيقي وجامعة
الكوبت والمعلومات المدنية
وبيت الزكاة من حيث المبدأ.
ثــم واف ــق مجلس االم ــة من
حـيــث الـمـبــدأ عـلــى ميزانيات
 ١٦جهة حكومية.
واق ـتــرح الـغــانــم التصويت
على ميزانيات الـ  ١٣جهة التي
انتهت لها لجنة الميزانيات
بــالـمــوافـقــة والـتـصــويــت على
ال ـ ـثـ ــاث جـ ـه ــات اخـ ـ ــرى ال ـتــي
رف ـض ـت ـهــا ال ـل ـج ـنــة مـنـفـصـلــة،
اال ان ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد الـ ــدالل
اع ـتــرض ،وق ــال :ســأرفــض كل
الميزانيات.
وع ـلــق ال ـغــانــم ب ـقــولــه :هــذا

الميزانيات و الحسابات الختامية التي َّ
صوت عليها المجلس
الجهة
الحساب الختامي 2018/2017
ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ربط ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ربط ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ربط ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ربط ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ربط ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ربط ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ربط ميزانية 2020/2019
الحساب الختامي 2018/2017
ربط ميزانية 2020/2019

رأي اللجنة

اإليرادات
المصروفات
بلدية الكويت
موافقة
 46مليون دينار
 224مليون دينار
موافقة
 37مليون دينار
 202مليون دينار
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
عدم موافقة
 8ماليين دينار
 91مليون دينار
عدم موافقة
 7ماليين دينار
 97مليون دينار
الهيئة العامة للبيئة
موافقة
 503آالف دينار
 19مليون دينار
موافقة
 435ألف دينار
 39مليون دينار
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
موافقة
 52الف دينار
 5ماليين دينار
موافقة
 2مليون دينار
 31مليون دينار
الهيئة العامة للرياضة
عدم موافقة
 1مليون دينار
 79مليون دينار
عدم موافقة
 2مليون دينار
 30مليون دينار
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
موافقة
 25الف دينار
 7ماليين دينار
موافقة
 30الف دينار
 9ماليين دينار
اإلدارة العامة لإلطفاء
موافقة
 2مليون دينار
 126مليون دينار
موافقة
 3ماليين دينار
 135مليون دينار
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عدم موافقة
 176ألف دينار
 2.2مليون دينار
عدم موافقة
 250ألف دينار
 3.4ماليين دينار
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
موافقة
 2مليون دينار
 280مليون دينار
موافقة
 5ماليين دينار
 315مليون دينار
جامعة الكويت
موافقة
 6ماليين دينار
 565مليون دينار
موافقة
 10ماليين دينار
 572مليون دينار
معهد الكويت لألبحاث العلمية
موافقة
 6ماليين دينار
 107ماليين دينار
موافقة
 7ماليين دينار
 79مليون دينار
الهيئة العامة للقوى العاملة
موافقة
 67مليون دينار
 44مليون دينار
موافقة
 83مليون دينار
 610ماليين دينار
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
موافقة
 397الف دينار
 175مليون دينار
موافقة
 400الف دينار
 200مليون دينار
الهيئة العامة لشؤون القصر
موافقة
 828ألف دينار
 18مليون دينار
موافقة
 107آالف دينار
 17.5مليون دينار
بيت الزكاة
موافقة
 110االف دينار
 20مليون دينار
موافقة
 100الف دينار
 24مليون دينار
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
موافقة
 17مليون دينار
 45مليون دينار
موافقة
 18مليون دينار
 41مليون دينار

قرار المجلس

عدد التوصيات
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الصف
األمامي في
مجلس األمة
غير متجانس
وهناك ناس ال
تخاف الله في
البلد من خالل
الكسب غير
المشروع

فهاد

يجب رفض
ميزانية
«الزراعة»
ألنها موجودة
لتوزيع
المزارع «حق
اللي يبونها»

البابطين

العفاسي والرومي
م ــا ج ــرى عـلـيــه الـ ـع ــرف ،واذا
واح ـ ـ ــد فـ ـق ــط مـ ـعـ ـت ــرض ف ـه ــذا
حقه ،سأصوت على ميزانية
م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ون ـ ـق ـ ـعـ ــد نـ ـص ــوت
للصبح.
واقـ ـت ــرح ي ــوس ــف الـفـضــالــة
ان اي ن ــا ئ ــب ي ـع ـت ــرض عـلــى
ميزانية من الـ ١٣جهة نصوت
عـلـيـهــا م ـن ـفــردة مـثـلـمــا حــدث
العام الماضي.
ووافق الغانم على اقتراحه،
والـ ـ ـ ـ ــدالل ي ـط ـل ــب ال ـت ـص ــوي ــت
عـلــى مـيــزا نـيــة الهيئة العامة
للمعلومات المدنية منفردة،
فـيـمــا طـلــب عـمــر الطبطبائي
نـحــو  ٦ج ـه ــات ،ف ـقــرر الـغــانــم
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـ ـلـ ــى مـ ـي ــزانـ ـي ــة
ميزانية.
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا واف ـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس
عـلــى مـيــزانـيــة بـلــديــة الكويت
وح ـس ــاب ـه ــا ال ـخ ـت ــام ــي بـ ـ ـ ٤٦
ع ـ ـ ـضـ ـ ــوا ،وعـ ـ ـ ـ ــدم م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة ٧
اع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ،ك ـ ـمـ ــا واف ـ ـ ـ ـ ــق ع ـل ــى
م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـلــزرا عــة وحسابها الختامي
ب ـ  ٣٤وع ــدم مــوافـقــة  ،٢١واقــر
ميزانية الهيئة العامة للبيئة
وح ـس ــاب ـه ــا ال ـخ ـت ــام ــي بـ ـ ـ ٤٨
وعدم موافقة  ٧اعضاء.
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
ميزانية الهيئة العامة للغذاء
والتغذية وحسابها الختامي

ب ـ  45عـضــوا وع ــدم مــوافـقــة 8
اعضاء.
ك ـم ــا وافـ ـ ــق ع ـل ــى م ـيــزان ـيــة
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــري ــاض ــة
وح ـس ــاب ـه ــا ال ـخ ـت ــام ــي بـ ـ ـ 40
عضوا وعدم موافقة .13
وأقر ميزانية الهيئة العامة
لمكافحة ا لـفـســاد وحسابها
الختامي بـ  42وعــدم موافقة
 10اعضاء.
ك ـم ــا أقـ ــر م ـي ــزان ـي ــة االدارة
ال ـع ــام ــة ل ــاط ـف ــاء وح ـســاب ـهــا
الختامي بـ  ٤٥عضوا ،وعدم
موافقة .٨
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
مـ ـي ــزانـ ـي ــة ه ـي ـئ ــة مـ ـش ــروع ــات
الشراكة بين القطاعين العام
والخاص وحسابها الختامي
بـ  ٣٠عضوا ،وعدم موافقة ،٢٠
وامتناع صالح خورشيد.
وواف ــق على ميزانية الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب وحسابها الختامي
بـ  ٤٧وعدم موافقة  ٧اعضاء.
كـ ـم ــا واف ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى م ـي ــزان ـي ــة
ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت وح ـس ــاب ـه ــا
الختامي بـ  ٤٧وعــدم موافقة ٨
اعضاء.
ووافق المجلس على ميزانية
معهد الكويت لالبحاث العلمية
وحسابها الختامي بـ  ٤١وعدم
موافقة .١٣

ووافــق ايضا على ميزانية
الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون ذوي
االعــاقــة وحـســابـهــا الختامي
بـ  ٣٦وعدم موافقة  ١٦عضوا.
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
ميزانية الهيئة العامة لشؤون
القصر وحسابها الختامي بـ
 ٤٤وعدم موافقة  ٩اعضاء.
كما أقر ميزانية بيت الزكاة
وحسابه الختامي بـ  ٤٣وعدم
موافقة  ٦اعضاء.
وأقر أيضا ميزانية الهيئة
ا لـعــا مــة للمعلومات المدنية
وح ـس ــاب ـه ــا ال ـخ ـت ــام ــي بـ ـ ـ ٣٩
وعدم موافقة  ١١عضوا.
وبذلك ،يكون المجلس اقر
مـيــزانـيــات  ١٦جـهــة حكومية
وحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـخـ ـت ــامـ ـي ــة
وتوصيات لجنة الميزانيات
ب ـش ــأن ـه ــا وأحـ ــال ـ ـهـ ــا جـمـيـعــا
للحكومة.
وقبل الختام ،قال الرئيس
الغانم ان الجلسة الختامية
ستكون  ٣يوليو ،وسنحتاج
جـ ـلـ ـس ــات خـ ــاصـ ــة االس ـ ـبـ ــوع
الـ ـق ــادم او االسـ ـب ــوع االخ ـي ــر،
وجلستنا العادية  ٢٥يونيو،
وس ـن ـح ــدد ذلـ ــك ف ــي اج ـت ـمــاع
مكتب المجلس االحد المقبل،
ثم رفع الجلسة.

أكاديميا ١٠
انسيابية في اليوم األول الستقبال طلبات االلتحاق بـ «التطبيقي»
ةديرجلا
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باب التقديم مفتوح عبر الموقع اإللكتروني حتى  4يوليو المقبل
أحمد الشمري

استقبلت الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
عبر موقعها اإللكتروني،
أمس ،طلبات المتقدمين
لاللتحاق بالهيئة ،وسارت
عملية التسجيل دون أي
عوائق فنية.

شـ ـ ـه ـ ــدت عـ ـمـ ـلـ ـي ــة اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ع ـبــر
موقعها اإللـكـتــرونــي لاللتحاق
بمختلف كـلـيــاتـهــا ومـعــاهــدهــا
ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي ،2020/ 2019
ً
أمس ،انسيابية وسهولة ،علما
بأن باب االلتحاق مفتوح حتى
 4يوليو المقبل.
واس ـت ـق ـب ـل ــت ص ــال ــة ال ـق ـب ــول
وال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي «ال ـت ـط ـب ـي ـقــي»
استفسارات الطلبة المتقدمين
وس ـ ــط حـ ـض ــور مـ ـتـ ـف ــاوت وف ــق
آلية منظمة مــن جانب موظفي
عمادة القبول حول التخصصات
وال ـن ـســب ال ـم ـطــروحــة لمختلف
ال ـف ـئــات سـ ــواء ك ــان ــوا كويتيين
أو غـ ـي ــر ك ــو يـ ـتـ ـيـ ـي ــن أو أ بـ ـن ــاء
كويتيات أو من يعاملون معاملة
الكويتيين.
مــن جانبه ،قــال ممثل قائمة
ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة ف ـ ــي «ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي»
ض ـ ـ ـ ــاري ال ـ ـش ـ ـمـ ــري إن ال ـه ـي ـئ ــة
استقبلت أمس الجموع الطالبية
الراغبة فــي االلتحاق بكلياتها
ومـ ـع ــاه ــده ــا ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ــه
«بالتعاون مع االتحاد نستقبل

االتحاد يستقبل الطلبة المتقدمين لاللتحاق بالهيئة
ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ون ـ ـقـ ــوم بـتـسـهـيــل
إجراءاتهم بكل أريحية ،وبطريقة
منظمة».
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــرشـ ــح
الـ ـق ــائـ ـم ــة ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـع ــام
لطلبة ومتدربي الهيئة وسمي
ال ـظ ـف ـيــري أن االتـ ـح ــاد خصص

ص ـ ـ ــال ـ ـ ــة الس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ــال الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المتقدمين من مختلف الفئات،
ً
الفتا إلى أن االتحاد يعمل على
تسهيل جميع أ م ــور التسجيل
دون أي مشاكل.
بــدوره ،ذكر عبدالله العنزي،
وه ـ ــو م ـم ـثــل آخ ـ ــر فـ ــي ال ـقــائ ـمــة

المتقدمون المتقدمين في ممرات الهيئة
الـمـسـتـقـلــة ب ـ ـ «ال ـت ـط ـب ـي ـقــي» ،أن
أبواب القائمة مفتوحة الستقبال
المتقدمين لاللتحاق بالدراسة
ً
في الهيئة ،الفتا إلــى أن األمــور
ت ـس ـي ــر ب ـط ــري ـق ــة م ـن ـظ ـم ــة وف ــق
النسب والتخصصات المطروحة
التي لم تتغير عن العام الماضي.

م ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا اسـ ـتـ ـطـ ـلـ ـع ــت
«الـجــريــدة» آراء عــدد مــن الطلبة
ح ــول عملية الـتـسـجـيــل ،إذ أكــد
ال ـط ــال ــب س ـعــد الـ ــدوسـ ــري عــدم
وجـ ــود م ـشــاكــل ف ــي الـتـسـجـيــل،
الفتا إلى أن االتحاد قام بتسهيل
إجـ ـ ــراءات عـمـلـيــة االل ـت ـحــاق في

ظل توفر الرغبات حسب نسب
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ال ـت ــي حصل
عليها الطلبة.
وبينما قال الطالب عبدالعزيز
ا لــرا شــد إن جميع الطلبة يحق
ل ـهــم ال ـت ـس ـج ـيــل وفـ ــق الــرغ ـبــات
ً
المطروحة ،مؤكدا عدم وجود أي

خلل فني في الموقع االلكتروني،
ذك ـ ــر زم ـي ـل ــه م ـح ـمــد ال ـح ـمــوظــة
أن ال ـيــوم االول لفتح االلـتـحــاق
بتخصصات الهيئة ســار وفق
آلية منظمة ودون أي مشاكل.

«الجونكوين الكندية» :التسجيل للبعثات الحسيني لـ ةديرجلا :.النظام اإللكتروني
الداخلية لخريجي الثانوية حتى  20الجاري بالجامعة يستخدم أدوات أمان تمنع االختراق
أعلنت كلية الجونكوين الكندية
فــي الـكــويــت فـتــح ب ــاب التسجيل
للعام الــدراســي  ،2020-2019في
برنامج البعثات الداخلية حتى
 20ال ـج ــاري ،لخريجي الثانوية
اإلنـجـلـيــزيــة وخــريـجــي الـثــانــويــة
العامة في التخصصات التالية:
إدارة وري ــادة األعـمــال ،التسويق،
برمجة الكمبيوتر ،المحاسبة.
ودعــت الكلية ،فــي بيان أمــس،
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ـقــدم ـيــن إلـ ــى ســرعــة
التسجيل في مقر الكلية بمنطقة
ال ـج ـهــراء ،سـعــد الـعـبــدلـلــه ،قطعة
 ،5على الــدائــري الـســادس ،مقابل
الـنـسـيــم ال ـج ــدي ــدة ،لـحـجــز مقعد
فــي بــرنــامــج الـبـعـثــات الــداخـلـيــة،
علما أن نـســب الـقـبــول لخريجي
الثانوية العامة تـبــدأ مــن  70في
المئة وما فوق.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ــى أن ال ـك ـل ـيــة هي
فرع أصيل لكلية الجونكوين في
كـنــدا ،مما يؤكد توفيرها أفضل
الخدمات التعليمية أســوة بتلك
المقدمة في كندا ،وأنها تعد من
أحــدث اإلضافات للتعليم العالي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وت ــوف ــر ال ــدراس ــات
األكاديمية األكثر طلبا في الحياة
المهنية الحالية.
وأف ــادت بــأن كلية الجونكوين

ً
«عقدنا اجتماعا مع عمادة القبول لمناقشة خطة تسجيل الطلبة المستجدين»
●

جامعة الجونكوين
األم مـ ــن أكـ ـب ــر وأعـ ـ ـ ــرق ال ـك ـل ـيــات
الكندية في مستوى مرحلة ما بعد
الثانوية ،ويقع المركز الرئيسي
لـهــا بــالـعــاصـمــة الـكـنــديــة أوتـ ــاوا
 أونـ ـت ــاري ــو ،ك ـمــا أن ـه ــا احـتـفـلــتب ــال ــذك ــرى ال ـس ـن ــوي ــة الـخـمـسـيــن
لـتــأسـيـسـهــا عـ ــام  ،2017وت ـقــدم
أكـثــر مــن  270برنامجا دراس ـيــا،
ويقوم بالتسجيل بها سنويا ما

يربو على  50000طالب ،وتتمتع
الـكـلـيــة بسمعة طـيـبــة كمؤسسة
أكاديمية تمنح برامج مرموقة في
مـجــال تقنية المعلومات وإدارة
األعـ ـم ــال ،ول ـهــا أفـ ــرع ف ــي الـعــديــد
مــن الـ ــدول ،منها الصين والهند
والجبل األسود والكويت وقريبا
في اإلمارات.
جــديــر بــالــذكــر أن ال ـطــالــب في

كلية الجونكوين الكندية بالكويت
سيتمتع باالستفادة من الخبرات
الدولية للطاقم األكاديمي ،ويمكنه
استكمال دراسته ما بعد الدبلوم
فــي الـعــديــد مــن األمــاكــن بالعالم،
حيث إن الـطــالــب سيحصل على
ش ـه ــادت ــي دبـ ـل ــوم م ـع ـت ــرف ب ـهــا،
أح ــده ـم ــا م ــن ال ـك ــوي ــت واألخ ـ ــرى
من كندا.

فيصل متعب

أك ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـ ــركـ ـ ــز ن ـظ ــم
المعلومات والتعليم عن ُبعد
فــي جــامـعــة ال ـكــويــت د .عمار
ال ـح ـس ـي ـنــي ،أن ن ـظ ــام األمـ ــان
المستخدم في الجامعة حاله
ح ــال األنـظـمــة الـتــي تستخدم
فــي جميع مؤسسات الــدولــة،
الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل م ــع
الفيروسات ومسائل االختراق
بـشـكــل اع ـت ـيــادي دون وج ــود
مخاطر على النظام.
وأشار إلى أن «النظام الذي
يستخدم لدينا يحمي النظام
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ل ـل ـج ــام ـع ــة مــن
االخـتــراق ،إذ نستخدم جميع
أدوات األمان الشبيهة بأنظمة
مؤسسات الدولة».
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أمـ ـ ــس،
ل ــ»ال ـجــريــدة» ،أن «مــركــز نظام
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وع ـ ـمـ ــادة ق ـبــول
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل أتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ،خ ـ ــال
األيـ ــام ال ـمــاض ـيــة ،اجـتـمــاعــات
ل ـم ـن ــاق ـش ــة ال ـخ ـط ــة ال ـخ ــاص ــة

مشاريع «طالبات العمارة»
إبداع وتأثير اجتماعي

صورة جماعية مع إستاذة المقرر سارة المضف
قامت مجموعة متميزة من
طالبات قسم التصميم المرئي
وال ــداخـ ـل ــي ف ــي ك ـل ـيــة ال ـع ـم ــارة
بجامعة الكويت (مقرر مختبر
التصميم  ،)3بتصميم مشاريع
ع ـل ـم ـي ــة إبـ ــداع ـ ـيـ ــة ذات تــأث ـيــر
اجتماعي وكـفــاء ة عالية تحت
إشراف أستاذة المقرر د .سارة
المضف.
وقالت د .المضف إن الطالبة
فــي ه ــذا الـمـقــرر ت ــدرس الــواقــع
االجتماعي في الكويت ،وتحلل
عدة مشاكل يواجهها المجتمع،
وت ـق ــوم ب ــإع ــداد بـحــث ودراسـ ــة
ع ـم ـي ـق ــة تـ ـ ـح ـ ــدد فـ ـيـ ـه ــا جـ ـ ــذور
المشكلة وأسبابها.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
وأهميتها والبواعث التي دعت
الـطــالـبــات إل ــى اخـتـيــارهــا ،كــان
التحقيق التالي مع بعضهن.
الـبــدايــة ،كانت مــع الطالبات
س ــارة الــدلـيـجــان وهـيــا النجار
وزي ـن ــب الـبـلــوشــي ال ــات ــي كــان
م ـش ــروع ـه ــن ع ــن ت ـع ــزي ــز الـلـغــة
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،إذ أج ـ ـم ـ ـعـ ــن ع ـلــى
أن م ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــام
ً
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ت ـش ـه ــد ض ـع ـف ــا
ً
مـلـحــوظــا بـيــن أوسـ ــاط الطلبة
في اللغة العربية ،يبرزه ضعف
ع ـل ـمــي ووظـ ـيـ ـف ــي فـ ــي ال ـ ـقـ ــراءة
والكتابة والتعبير واالستيعاب
والتواصل ،وفي تحصيل علوم

اللغة العربية ،واإلقبال عليها.
وذكـ ـ ـ ـ ــرن أن تـ ـل ــك ال ـم ـش ـك ـلــة
زادت نتيجة اإله ـمــال وتفشت
حـتــى أصـبـحــت ظــاهــرة مقلقة،
وبــاتــت م ـقــررات اللغة العربية
م ـف ـت ـق ــرة إلـ ـ ــى م ـن ـت ـج ــات تـشــد
االنتباه ،معتبرات أن ذلك األمر
ي ـم ـثــل إح ـ ــدى ظ ــواه ــر ال ـت ــردي
الثقافي والعلمي الذي يكتسح
أمتنا العربية من المحيط إلى
الخليج.

مساحة إلكترونية
ب ـ ــدوره ـ ــن ،ق ــال ــت ال ـطــال ـبــات
طيبة المسعود وجنان الشراح
ودانة حامد إنهن اخترن مشكلة
تواجه المصممين المحترفين
والمهتمين بالتصميم المرئي
في دولة الكويت ،وهي أن أغلب
الناس يجهلون تفاصيل مجال
التصميم ا لـمــر ئــي ،مبينات أن
األغ ـل ـب ـيــة ي ـع ـت ـبــرون التصميم
ً
ه ــواي ــة ال ع ـل ـمــا ودراس ـ ـ ــة لقلة
الوعي في هذا المجال.

بعملية التسجيل ،التي ستبدأ
األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،حـيــث كــان
الهدف من االجتماع التأكد من
استكمال االستعدادات ،كما تم
االت ـفــاق عـلــى متابعة النظام
اإللكتروني الخاص بعمليات
التسجيل بعد انتهاء ا لــدوام
ً
الرسمي للمركز ،تحسبا ألي
طارئ».
وبـ ـ ّـيـ ــن أن ع ـ ـمـ ــادة ال ـق ـب ــول
فــي الجامعة تفتح التسجيل
لــال ـت ـحــاق ف ـت ــرة كــاف ـيــة أم ــام
المستجدين والراغبين فيها،
و»لـ ـك ــن م ــا ن ـن ـظــر إل ـي ــه خ ــال
األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
ال ـت ـقــديــم ت ــواف ــد الـطـلـبــة على
النظام اإللكتروني ،وهــذا من
األمـ ــور ال ـتــي قــد تـسـبــب خلال
يبطئ النظام ،لكثرة الدخول
عليه».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه «ال ت ــوج ــد
ه ـن ــاك أول ــوي ــات ف ــي الـتـقــديــم
بالنظام الخاص عن مختلف
األيام ،فعند وقف باب التقديم
يتم اسـتـخــراج نتائج القبول
للمتقدمين».

وبـ ـي ــن أن «سـ ــاعـ ــة ال ـ ـ ــذروة
سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون أول ي ـ ــو مـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
الـتـقــديــم ،وه ـنــاك اسـتـعــدادات
من مركز النظم في الجامعة،
ونــأمــل مــن الطلبة عــدم القلق
من حدوث أي مشكلة فنية في
النظام ،ألن أمامهم وقتا طويال
ف ــي ال ـت ـس ـج ـيــل ب ـخ ــاف وقــت
تسجيل ال ـمــواد الـمـحــدد فيه
مواعيد وأوقــات خاصة لهم»،
مشيرا إلى أنه «في حال وجود
خلل فني أو بطء أمام الطلبة
يرجى التواصل مع المركز».
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـبـ ـ ــاطـ ـ ــؤ الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي خ ـ ــال عـمـلـيــات
تسجيل ال ـم ـقــررات الــدراسـيــة
لـلـفـصــل الـ ــدراسـ ــي الـصـيـفــي،
كشف الحسيني أنه «في حال
وجـ ــود ش ـك ــاوى م ــن الـكـلـيــات
وعـ ـم ــادة ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل
فإننا نتحرى األ س ـبــاب التي
أدت إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وم ـع ـظ ـم ـهــا
ً
تكون فنية ،ونحلها فورا دون
تــأخـيــر ،كـمــا أن هـنــاك أجـهــزة
بـطـيـئــة يـسـتـخــدمـهــا الـطـلـبــة
أثناء التسجيل».

عمار الحسيني

ةديرجلا
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فريدا غيتيس*

ديفيد كينير*

ً
عالم السياسة اإلسرائيلي خرج تماما عن
الطبيعي والمألوف
تتضح مسألة واح ــدة فــي السياسات اإلسرائيلية التي عمتها
الفوضى فـجــأة :فــي  16يوليو سيصبح بنيامين نتنياهو رئيس
الوزراء الذي شغل هذا المنصب أطول فترة في تاريخ إسرائيل ،ولكن
بعد شهرين قد يخسر هذا المنصب.
ٌ
تهز إسرائيل أحداث سياسية غير متوقعة بعدما عجز نتنياهو في
ً
تطور مفاجئ عن تشكيل ائتالف حاكم رغم تحقيقه انتصارا آخر في
االنتخابات في شهر أبريل ،ومن المقرر إعادة عملية االقتراع في السابع
ً ً
عشر من سبتمبر ،إال أن مصير نتنياهو قد يبدو مختلفا جدا حينذاك
كان باستطاعة نتنياهو أن يطلب من الرئيس رؤوفين ريفلين إرجاء
المهلة األخيرة لتشكيل حكومة جديدة ،لكن السياسات اإلسرائيلية
اليوم خرجت بالكامل عن الطبيعي والمألوف ،وال يملك نتنياهو الوقت
للتأخير ،ويعود ذلك إلى أنه سيواجه جلسة استماع في  2أكتوبر حين
ُيفترض بالسلطات أن تقرر ما إذا كانت ستتهمه بالفساد أم ال ،لذلك
تشمل أبرز أولويات نتنياهو تشكيل ائتالف قبل هذا التاريخ كي يمرر
قانون حصانة يحميه من المالحقة القضائية.
لذلك أقدم نتنياهو على خطوة غير مسبوقة في إسرائيل وهي طلبه
من البرلمان التصويت على حل نفسه ،مما مهد الدرب أمام انتخابات
جديدة بعد سبعة أسابيع فقط من االنتخابات األخيرة.
لكن االنتخابات المقبلة لن تكون مطابقة النتخابات شهر أبريل،
فقد اختبر الناخبون والسياسيون مقاربة معينة وأخفقت ،ولم ُيسر
أحد بالنتيجة التي آلت إليها األمور.
أحــد االسـتـثـنــاءات ليبرمان ال ــذي بــات الـيــوم "صــانــع مـلــوك" من
دون منازع ،وال شك أن قراره حرمان نتنياهو رئاسة الوزراء بسبب
االمتيازات المعطاة لليهود المتشددين ،والتي تعفيهم من الخدمة
ً
ً
ً
العسكرية ،سيؤدي دورا مهما في ما سيحدث تاليا .ال أحد يعلم َلم ّبدل
ليبرمان رأيه بشأن دعم نتنياهو بعدما تعهد باالنضمام إلى الحكومة،
ربما الحظ ضعف نتنياهو أو ربما تحرك إحساسه بالنزاهة وعجز
بكل بساطة عن القبول باإلعفاءات من الخدمة العسكرية ،أو لعله كان
ً
متعطشا لالنتقام بعدما شعر أن نتنياهو استخف به ،إال أن قراره
هذا يبقى على األرجح وليد حسابات سياسية باردة.
ً ّ
قد يكون الحزب األكثر أهمية في االنتخابات المقبلة حزبا شكل
ضعف إقبال داعميه على صناديق االقتراع في شهر أبريل الصدمة
الكبرى ،إذ قرر السياسيان اليمينيان البارزان نفتالي بينيت وأيليت
شكدَ ،
وزيرا التعليم والعدل على التوالي ،االنفصال عن حزب الليكود
بقيادة نتنياهو وعــن حزبهما الخاص "اليمين الجديد" ،والالفت
للنظر أنهما عجزا عن بلوغ عتبة األصوات الدنيا .نتيجة لذلك ،خسرا
مقعديهما في الكنيست ،وقد تمنحهما االنتخابات الجديدة فرصة
ثانية ،كذلك يعني هذا أن عشرات آالف اليمينيين الذين صوتوا لهما،
ً
وخصوصا من حركة المستوطنين ،أمامهم فرصة جديدة ليستغلوا
أصواتهم بطريقة فاعلة .على صعيد آخر ،سيحظى أكثر من مئة ألف
ناخب دعموا موشيه فيجلين ،قومي ليبرتاري وعضو سابق في
ً
الليكود أخفق أيضا في بلوغ عتبة األصوات الدنيا ليحصل على مقعد
ُ
في الكنيست ،بفرصة أخرى في صناديق االقتراع ،فقد هدر تصويتهم
األولَ ،
فمن سيدعمون اآلن؟ أما اليهود المتشددون ،فسيقبلون بأعداد
أكبر على األرجح على صناديق االقتراع بعد رؤية أن مكانتهم الخاصة
ً
مهددة ،وقد يمنح هذا دعما أشمل لألحزاب الدينية ،مما يجعلها قوة
أكبر .وقد يحظى الفريق المعارض الرئيس ،ائتالف (أزرق أبيض) بين
غانتس والصحافي العلماني السابق يائير لبيد الذي اقتحم بقوة
ً
المشهد السياسي ،بدعم أكبر أيضا مع هذه الفرصة الثانية.
وتعكس استطالعات الرأي الحالية بعض التبدل ،ويبقى الليكود
ُ
في الطليعة ،إال أن بعض عمليات المسح تظهر أن أحزاب المعارضة
متقدمة ،فقد كشف عدد من استطالعات الرأي خسارة كتلة الليكود-
كوالنو مقعدين ،أو  3مقاعد ،أو  4من المقاعد الــ 39التي فــازت بها
ُ
ً
في شهر أبريل .كذلك تظهر أن ائتالف أزرق أبيض سيفقد مقعدا أو
اثنين من مقاعده الخمسة والثالثين الحالية ،لكن األكثر أهمية إظهار
استطالعات الرأي أن حزب "اليمين الجديد" الذي لم يحصد أي مقاعد
سيفوز بخمسة ،أي ما يكفي إلحداث فارق كبير ،وعلى نحو مماثل
يحقق حزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان التقدم باستمرار من خمسة
إلى ثمانية أو تسعة مقاعد.
ً
يظل نتنياهو في الوقت الراهن األوفــر حظا على اإلطــاق ،ومن
ً
الممكن لخطة مفترضة لدعوة ترامب إلى إسرائيل أن تمنحه زخما
ً
ً
إضافيا ،تماما كما ساهم اعتراف ترامب بضم إسرائيل مرتفعات
الجوالن في أواخر شهر مارس في دعم حملة إعادة انتخاب نتنياهو،
ً
وإذا فاز نتنياهو ،فلن يحظى إال بفترة وجيزة ليمرر تشريعا يحميه
من المالحقة القضائية ،أمــا إذا خسر فسيسم هــذا نهاية عهد في
السياسات اإلسرائيلية ،لم تشهد إسرائيل تطورات مماثلة له من قبل
ً
* «ورلد بوليتيكس ريفيو»
مطلقا.

ديفيد كينير*

خليل علي حيدر

جاك ديتش*

مطاردة «الوافدين»!

ال دور ألوروبا في المنطقة اآلمنة المقترحة

عــاد التهجم والتشهير يعلو صوته
بحق المقيمين العاملين في البالد من
أتباع مختلف الدول العربية وغيرها دون
تمييز ،وتوجيه مختلف التهم المتحاملة
ً
ضدهم وكأنهم جميعا بعض "العمالة
الهامشية" ،أو كأن من يسمون "الوافدين"
أصل المشاكل وعلة العلل!
ك ـي ــف تـ ـك ــون الـ ـك ــوي ــت ب ـل ــد ال ـق ــان ــون
وال ــدسـ ـت ــور واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وغ ـي ــره ــا مــن
ال ـق ـي ــم ال ــرف ـي ـع ــة ،وي ـس ـك ــت م ـســؤولــوهــا
ُ ّ
وحـ ـق ــوقـ ـي ــوه ــا وكـ ــتـ ــاب ـ ـهـ ــا وس ــاس ـت ـه ــا
ومؤسسات المجتمع المدني فيها عن
هذا التحامل الال إنساني المستمر؟
لـ ـ ـم ـ ــاذا ال ن ـع ـق ــل ونـ ـتـ ـص ــرف بـنـضــج
ً
أكـبــر ب ــدال مــن هــذا "الـتـكــويــت" المتسرع
المرتجل؟ ولـمــاذا ال تتجه هــذه الحملة
المعادية للوافدين ،إن كانت فيما يرى
البعض أنها مبررة ،في اتجاه إيجابي
نحو ترشيد سياسات الــدولــة وتعديل
قــوانـيــن الـبــاد وتـطــويــر التعليم ،وغير
ذل ـ ــك أو إل ـ ــى م ـح ــاس ـب ــة أن ـف ـس ـن ــا حـيــث
ينفر الكويتي وتنفر الكويتية من مهن
ومـجــاالت كثيرة ،ويبحثون عــن الراتب
الــرف ـيــع وال ــراح ــة وانـ ـع ــدام الـمـســؤولـيــة،
ويفضل الواحد منهم اإلجازات المتالحقة
والـعـطــل المتعاقبة ،وال يـقــومــون حتى
بأبسط واجباتهم في أماكن العمل.
ال ـكــل ي ــدرك مشكلة الـبـطــالــة الحالية
ب ـيــن الـكــويـتـيـيــن واح ـت ـم ــاالت تـطــورهــا
ف ــي الـمـسـتـقـبــل ال ـقــريــب م ــع ت ــزاي ــد عــدد
الـخــريـجـيــن ،وب ـخــاصــة إن كـنــا نتحدث
عن التوظيف الحقيقي والعمل المنتج
وال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـق ـب ــول ال ـج ـمــاعــي في
الجامعات والتوظيف بالجملة ،ألسباب
سياسية ،ولكن هذه المشكلة ومجاالت
ال ـتــوظ ـيــف الع ــاق ــة ل ـهــا ب ـشـكــل مـبــاشــر
ً
بــوجــود الــوافــديــن ،فنحن جميعا نعلم
مسؤولية تخبط التعليم العام والجامعي
وفـ ــوضـ ــى ال ـت ـخ ـط ـيــط وغ ـ ـيـ ــاب ال ــرق ــاب ــة
والفساد والواسطة والمحاباة ...والفلتان
من كل شكل ولون!
فما ذنب الوافدين المقيمين في البالد
ب ـش ـكــل ق ــان ــون ــي ،وب ـخ ــاص ــة م ــن حـمـلــة

الشهادات وكبار المهنيين والموظفات
والمهنيات الذين يؤدون الدور األساسي
في كل مجال عام وخاص في البالد؟ ما
ذنب هؤالء إن كان ثمة محامون كويتيون
لم يتعبوا أنفسهم في الدراسة اللغوية
والـقــانــونـيــة ،ي ــداوم ــون فــي الــديــوانـيــات
واألسفار وغيرها أكثر مما يوجدون في
مكاتبهم وفي المحاكم؟
ومـ ـ ــا ذنـ ـ ــب "ال ـ ـ ــواف ـ ـ ــد" أم ـ ـ ــام ص ـي ــادل ــة
كويتيين نــا لــوا شهاداتهم السليمة أو
المضروبة ،وقاموا بتأجير رخص عملهم
لـ"الوافدين"؟ بل ربما هناك مؤذنون وأئمة
مساجد يعتمدون على بعض الوافدين
ك ـمــا يـ ـق ــال ،وال ن ـع ــرف ح ـجــم االع ـت ـمــاد
وطبيعة االتفاق!
وه ـ ـنـ ــاك س ـج ــل غ ـي ــر ن ـظ ـيــف لـلـكـثـيــر
مــن الـمــوظـفـيــن المهملين واالتـكــالـيـيــن
والـفــاســديــن مــن الكويتيين فــي العديد
م ــن ال ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـجـ ـه ــات ،ب ـحــاجــة إلــى
"حملة تحقيق" ،من مجلس األمــة! نحن
ً
إذا ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ح ـم ـلــة كـ ـب ــرى ال ضــد
الوافدين ،فهؤالء ال غنى عن أعمالهم إلى
أن ينهض "العمالق الكويتي" من نومه!
المطلوب حملة ضد اإلهمال والتقصير
وألوان الفساد.
وأقول مع الكثيرين لمن يقود حمالت
التشهير بالحق والباطل ضد الوافدين،
ه ــل م ــن اإلن ـســان ـيــة والـمـنـطــق ف ــي شــيء
ً
أن تهاجم أشخاصا ومجاميع بشرية،
كالذين نسميهم الوافدين ،ال تملك حتى
ً
حــق ال ــدف ــاع عــن نفسها عـلـنــا ،أو شــرح
حالها ،ومــا تعرف مــن "أوض ــاع الفساد
واإله ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـك ــويـ ـت ــي" ،فـ ــي ال ـص ـحــافــة
والتلفزيون؟
هل يمتلك هؤالء "الوافدون" أي وسيلة
ً
تعبير أو صحفا لكشف الحقائق وعرض
ً
الوقائع ،كي نعرف حقا من الــذي يعمل
حتى في أسوأ الظروف المناخية ،وبراتب
ً
يقل كـثـيــرا عــن رات ــب الـمــوظــف الكويتي
بكثير؟!
ال ج ـ ـ ــدال ب ــال ـط ـب ــع فـ ــي أن ال ـم ــواط ــن
الكويتي ،كما في سائر الدول ،له األولوية
في التوظيف والرعاية والراحة ،فهو من

جوزيف س .ناي*

ديفيد كينير*

الردع في الفضاء اإللكتروني
فــي وقــت سابق مــن هــذا الـعــام ،اعـتــرف المسؤولون األميركيون أن
عملياتهم اإللكترونية الهجومية منعت روسيا من تدمير انتخابات
الكونغرس لعام  ،2018نادرا ما تم ذكر مثل هذه اإلجراءات في الماضي،
لكن اليوم هناك نقاش حول مبدأ الهجوم الجديد المتمثل في "االرتباط
المستمر" مع خصم محتمل .هل سينجح هذا النهج؟
يحاول أنصار "االرتباط المستمر" تعزيز نظريتهم من خالل إظهار
عجز الردع في الفضاء اإللكتروني ،ولكن هذا في الواقع يشكل معارضة
ثنائية خاطئة ،طالما يتم استخدام الردع بشكل صحيح ،يمكن للنهج
الهجومي الجديد أيضا تعزيز الردع بدال من استبداله.
ال ــردع هــو عـبــارة عــن نصح األش ـخــاص بــالـعــدول عــن فعل شــيء ما
بجعلهم يعتقدون أن التكاليف التي سيتكبدونها ستتجاوز الفوائد
المتوقعة ،فغالبا ما يكون فهم الردع في الفضاء اإللكتروني أمرا صعبا،
ألن تفكيرنا ال يزال مأسورا في تهديد الردع الذي شكلته الحرب الباردة:
التهديد بهجمات نووية انتقامية هائلة .لكن التشبيه بالردع النووي
مضلل للغاية ،ألن الهدف من ذلك هو الوقاية التامة عندما يتعلق األمر
باألسلحة النووية .يشبه الردع في الفضاء اإللكتروني الجريمة :ال يمكن
للحكومات أن تمنعه بشكل كامل.
هناك أرب ــع آلـيــات رئيسة يمكنها منع السلوك السيئ فــي المجال
اإللكتروني :التهديد بالعقاب ،واحتواء الدفاع ،ووضع الحواجز ،والحظر
ُ
المعياري .في الواقع ،هذه اآلليات ليست مثالية ،لكنها توضح نطاق
الوسائل التي من خاللها يمكن تقليل احتمالية السلوك الضار .على الرغم
من عدم التعرف على المهاجمين ،يمكن لهذه الوسائل أن تكمل بعضها في
التأثير على تصورات الجهات الفاعلة لتكاليف وفوائد إجراءات معينة.
في الواقع ،على الرغم من أن تعريف المهاجم أمر بالغ األهمية بالنسبة
إلى وسائل العقوبة ،فإنه ليس محور الدفاع أو الردع.
نظرا ألن الردع مبني على تصور معين ،فإن فعاليته ال تعتمد فقط
على سؤال "كيف" ولكن أيضا على "من" و "ماذا" .إن التهديد بالعقاب -أو
الدفاع أو الحواجز أو القواعد -قد يردع بعض الجهات الفاعلة ولكن ليس
اآلخرين .ومن المفارقات أن ردع الدول الكبرى عن أعمال مثل تدمير الشبكة
الكهربائية قد يكون أسهل من ردع األعمال التي ال ترقى إلى هذا المستوى.
في الحقيقة ،كان تهديد "حادث بيرل هاربور اإللكتروني" مبالغا فيه،
من المرجح أن تتورط الجهات الفاعلة الرئيسة في الدولة في عالقات
مترابطة أكثر من العديد من الجهات الفاعلة غير الحكومية .وقد أوضح
صناع السياسة األميركيون أن الردع ال يقتصر على عالم اإلنترنت (رغم
أن ذلك ممكنا) .ستستخدم الواليات المتحدة أي سالح -من تسمية النقد
واإلذالل إلى العقوبات االقتصادية والوسائل العسكرية المختلفة -للرد
على الهجمات اإللكترونية ضد مختلف المجاالت أو القطاعات.
تزعم الواليات المتحدة ودول أخرى أن قوانين النزاع المسلح تنطبق
على الفضاء اإللكتروني ،سواء اعتبرت العملية اإللكترونية هجوما مسلحا
يعتمد على عواقبها ،ال على األدوات المستخدمة فقط .ولهذا من الصعب
ردع تلك الهجمات غير المسلحة.
تكشف العمليات المختلطة المتعددة الـتــي تـقــوم بها روسـيــا في
أوكرانيا وتقرير المستشار الخاص األميركي روبــرت مولر أن تدمير
روسيا لالنتخابات الرئاسية األميركية يقع في مثل هذه المنطقة الرمادية.
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زوايا ورؤى

تعتمد عليه البالد في نهاية األمــر ،وال
شك أن الكثير من الكويتيين والكويتيات
ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي م ـخ ـت ـلــف أج ـ ـهـ ــزة ال ــدول ــة
وا لــو ظــا ئــف المدنية والعسكرية بتفان
وإخالص ،وما نطالب به تقليص الفئات
المقصرة والمتالعبة.
إن الحملة التشهيرية ا لـجــار يــة ضد
"الوافدين" لمجرد كونهم غير كويتيين،
ستضر كذلك بمستوى األداء الوظيفي
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ألن ال ـت ــوظ ـي ــف ال ـم ـن ـشــود
والمتوقع فــي ركــاب هــذه الحملة باسم
"التكويت" ،خليط من التسرع واالرتجال
والواسطة ..وغير ذلك.
وي ـك ـش ــف ل ـن ــا مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر واقـ ــع
الجهاز الوظيفي ومساهمة "الوافدين"
أو باألصح "المقيمين" عن حقائق مؤلمة،
حـيــث يفني بعضهم وبعضهن حياته
ً
ً
ً
موظفا أو مدرسا أو مهنيا في أي مجال،
بل تعتمد جــودة خدمات ال ــوزارة عليه،
وع ـل ــى م ــن ف ــي م ـس ـتــوى أدائـ ـ ــه ،دون أن
تقدم له الدولة أي تسهيالت في حياته
المدنية ،ودون أن تبسط لــه على األقــل
إجــراء ات اإلقامة أو غير ذلــك ،وال توجد
فــي ال ــدول ــة أي خـطــة لـمـكــافــأة ه ــؤالء أو
االحتفاظ بهم وتجنيس بعضهم ،رغم
أن حاالت التجنيس السابقة غذت البالد
ب ــاألي ــدي ال ـمــاهــرة وال ـع ـقــول المنفتحة
والشخصيات القيادية.
يشتكي الـكـثـيــرون مـنــذ فـتــرة طويلة
م ــن "ال ـخ ـلــل ال ـس ـكــانــي" ،وت ــراج ــع نسبة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ف ــي ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـكــان ـيــة،
ً
و ه ــذا صـحـيــح ،لكننا جميعا نتشاطر
الـمـســؤولـيــة ،ال مـبــاالة الحكومة وكسل
الجمهور!
ً
أال ن ـش ـيــر دوم ـ ـ ــا إل ـ ــى ال ـف ــرص ــة ال ـتــي
أت ـي ـح ــت ل ـن ــا عـ ــام  1991ب ـع ــد ال ـت ـحــريــر
للتعديل و"التضبيط" ،ولوضع األهداف
التنموية والـقـضــاء على الـفـســاد وعلى
تجارة اإلقامات ،بل حتى تقليص الجهاز
الــوظ ـي ـفــي ف ــي ع ـصــر الـكـمـبـيــوتــر وزم ــن
"الذكاء الصناعي"؟! ولكن من صدق تلك
الوعود ...ومن التزم بتنفيذها؟
ال يهم ...ابحث معنا عن "الوافدين"!

ديفيد كينير*

وضعت الواليات المتحدة خطة "عامة" إلنشاء منطقة آمنة في
شمال شــرق ســوريــة ،حسبما أفــاد مسؤول بــارز في إدارة ترامب
ً
ُيعنى بسياسة سورية ،إال أن هذا المسعى ال يشمل دوال أوروبية.
ً
ذكر السفير جيم جيفري ،الــذي يضطلع أيضا بــدور المبعوث
الرئاسي إلــى ائـتــاف محاربة داعــش ومبعوث وزارة الخارجية
إلــى ســوريــة ،أن تركيا والـقــوات الديمقراطية السورية المدعومة
من الواليات المتحدة وافقتا على انسحاب القوات الكردية وإقامة
منطقة آمنة في شمال شرق سورية ،لكن جيفري أشار إلى أن الحلفاء
األوروبيين لن يشاركوا في هذا االتفاق.
جاءت هذه األخبار بعد محاولة الواليات المتحدة طوال أشهر
إقناع المملكة المتحدة وفرنسا بنشر جنود في المنطقة اآلمنة
المقترحة ،وستشكل هذه المنطقة منطقة عازلة بين وحدات حماية
الشعب الـكــرديــة ال ـســوريــة ،وتــركـيــا الـتــي تعتبر ه ــذه المجموعة
ً
المدعومة من الواليات المتحدة خطرا يهدد أمنها الوطني.
تــردد الحلفاء األوروبـيــون في نشر قــوات جديدة في المنطقة،
بـعــدمــا اص ـطــدمــوا مــع إدارة تــرامــب بـشــأن االن ـس ـحــاب األمـيــركــي
المتواصل من سورية ،وإنهاء مهمة محاربة داعش ،وحملة الضغط
التي يشنها البيت األبيض ضد إيــران ،وقد ظهر هذا الشرخ عبر
األطلسي إلــى العلن خــال مؤتمر ميونخ لألمن في شهر فبراير
حين انتقد الحلفاء األوروبيون سياسة ترامب واصفين إياها بأنها
سياسة "ستنسحب ،ستبقى" ،ومنذ ذلك الحين يؤكد الخبراء أن
جيفري يحاول الحد من التوقعات بشأن أوروبا.
وذكــر جيفري في كلمة ألقاها في معهد الشرق األوســط ،وهو
مؤسسة فكرية في واشنطن ،أن الواليات المتحدة ،وتركيا ،والقوات
ً
الديمقراطية السورية "اتفقت عموما من حيث المبدأ على االنسحاب
ً
وإقامة منطقة آمنة" ،مضيفا أن الواليات المتحدة تعتقد أن أمام هذه
المحادثات "فرصة نجاح حقيقية".
وأصرت تركيا على سيطرتها بالكامل على هذه المنطقة ،حتى
إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار دعا وحــدات حماية الشعب
ً
الكردية إلــى البقاء بعيدة مسافة ال تقل عن  32كيلومترا جنوب
ً
الحدود التركية كجزء من هذه الصفقة ،فضال عن إعادة األسلحة
الثقيلة التي زودتها بها وزارة الدفاع األميركية ،كذلك ستبقى قوة
أميركية صغيرة في الشمال الشرقي ،مع أن المسؤولين األميركيين
ً
أشاروا الشهر الماضي إلى أن أعدادا إضافية من الجنود االميركيين
ً
غادرت سورية أخيرا.
ّ
رغم إعالن ترامب االنسحاب في شهر ديسمبر ،أكد جيفري أن "ما
من جدول زمني النسحاب" حملة محاربة داعش من الشمال الشرقي،
وأضاف أنه يأمل عودة عمال اإلغاثة األميركيين الذين غادروا بعد
ً
إعالن ترامب االنسحاب في شهر ديسمبر قريبا ،ولكن مع تعطل
المحادثات بشأن تسوية سياسية تدعمها األمم المتحدة في سورية،
يشدد الخبراء على أن المفاوضات الناجحة بشأن منطقة آمنة قد
ً
ً ً
ّ
ال تشكل أيضا حال دائما .تذكر فرانسيس براون ،مديرة سابقة في
َ
مجلس األمن القومي خالل عهدي أوباما وترامب" :رغم تركيز كل
الجهود الدبلوماسية بشدة على هذه المفاوضات بشأن المنطقة
اآلمنة ،تسعى في نهاية المطاف إلى حل مسألة تكتيكية" تترتب
إنسانية كبيرة.
عليها مخاطر ّ
في المقابل ،تبقى القليل من الدعم األميركي لعملية إعادة اإلعمار
ً
بعد محاربة داعــش ،وتــزداد هذه العملية تعقيدا بسبب التوترات
ً
اإلثنية مع احتجاج السوريين العرب في المناطق المحررة أخيرا
في وادي الفرات األوسط ضد الحكم الكردي في األسابيع الماضية.
ساهم التمويل األميركي في تجهيز  143مدرسة وسمح لنحو 250
ألف ولد بالعودة إلى مقاعد الدراسة ،كذلك ساعد في إعادة الكهرباء
ً
إلى  212ألف شخص في الرقة ،فضال عن الماء لهذه المدينة التي
شكلت ذات مرة عاصمة خالفة داعش المزعومة ،ويؤكد المسؤول
الـبــارز" :ستسمح مساهمات االئتالف الحالية لبرنامج (الحكومة
األميركية) في (شمال شرق) سورية باالستمرار في االشهر المقبلة".
ولكن حتى مع بقاء الجنود األميركيين خالل عملية التفاوض
بشأن المنطقة اآلمنة ،يعرب الخبراء عن قلقهم من أال تحظى الواليات
المتحدة بالوجود الكافي لتشرف على ما يدور على األرض.
يوضح آرون شتاين ،مدير برنامج الـشــرق األوس ــط فــي معهد
أبحاث السياسة الخارجية في فيالدلفيا" :مع تغطية شاملة وقوات
يقدم عليها
في المنطقة ،نستطيع على األرجـ ًـح ردع أي خطوة قد ِ
النظام أو الروس ،لكننا نعجز فعليا بلوغ عناصر مختلفة من القوات
الديمقراطية السورية والمس بها ،ما يمنعنا من اإلشراف على كل
التطورات على األرض".
يختم شتاين" :تبقى النقطة الرئيسة أننا لن نرحل ،فقد عكس
ترامب مساره ،ونتيجة لذلك نواجه اليوم عملية نشر جنود مفتوحة
من دون أي استراتيجية".
*«المونيتور»

عصمان علي الوان*

مساعدة أصحاب المزارع في إفريقيا لتغذية العالم
على الرغم من أن هناك غموضا في نسب الهجمات اإللكترونية وتنوع
المعارضين في الفضاء اإللكتروني ،فإن هذا ال يجعل الردع أمرا مستحيال،
ً
لكن هذا يعني أن السلوك العقابي سيكون محدودا أكثر من األسلحة
النووية ،يمكن أن يستهدف السلوك العقابي الدولة والجاني ،لكن تأثيره
الرادع يتباطأ ويضعف عندما يتعذر التعرف على المهاجم بسهولة.
يــؤدي احتواء الدفاع دورا في منع الجهات الفاعلة غير الحكومية
أكثر من الدول ألن وحدة االستخبارات السابقة يمكنها تشكيل تهديدات
مستمرة ومتطورة .يمكن أن تقضي وكالة عسكرية أو وكالة استخباراتية
كبيرة بعض الوقت والجهد الختراق معظم أنظمة الدفاع ،لكن مزيج
التهديدات العقابية والدفاعات الفعالة يؤثر في حساب التكاليف والفوائد.
هــذا هو النهج الجديد المتمثل في "االرتـبــاط المستمر" ،والــذي ال
يهدف إلى تقويض الهجوم فحسب ،بل أيضا تعزيز الــردع عن طريق
زيــادة تكاليف الخصوم .لكن محللي السياسة ال يمكنهم أن يقتصروا
على األدوات التقليدية للردع الـنــووي -العقوبة واالحـتــواء -في تقييم
إمكانية الردع في الفضاء اإللكتروني .ينبغي أن يكونوا على دراية بآليات
إقامة الحواجز والمعايير ،ويمكن أن تؤدي الحواجز إلى تغيير حسابات
التكلفة أو الفائدة في الدول الكبرى مثل الصين ،ولكن ربما يكون له تأثير
ضئيل على دولــة مثل كوريا الشمالية ،حيث ترتبط ارتباطا ضعيفا
باالقتصاد العالمي.
على الرغم من ذلك ،يمكن أن يساعد "االرتباط المستمر" في تعزيز الردع
في مثل هذه الحاالت الصعبة .بطبيعة الحال ،فإن الدخول إلى شبكة أي
عدو وتعطيل الهجمات سيخلق تصعيدا للمخاطر ،وبدال من االعتماد
فقط على المفاوضة الضمنية ،كما يؤكد مؤيدو "االرتباط المستمر" ،قد
يساعد التواصل األكثر وضوحا في حل المشكل.
مــن الـصـعــب التنبؤ بــاسـتـقــرار الـفـضــاء اإلل ـك ـتــرونــي ،ألن االبـتـكــار
التكنولوجي هناك أسرع منه في المجال النووي ،ومع مرور الوقت ،قد
يعزز جمع األدلة دور العقاب؛ وقد تزيد الدفاعات األفضل من خالل التشفير
أو التعلم اآللي من دور االحتواء الدفاعي.
المعرفة اإللكترونية مهمة للغاية ،عندما تصبح الدول والمنظمات
أكثر وعيا بالقيود وأوجه عدم اليقين في الهجمات اإللكترونية واألهمية
المتزايدة لإلنترنت في االقتصادية ،قد تتغير حسابات التكلفة أو الفائدة
لمصلحة الحرب اإللكترونية .ليست كل الهجمات اإللكترونية لها األهمية
ُ
نفسها؛ ال يمكن ردع جميع الهجمات؛ وال تشكل جميع الهجمات تهديدات
لألمن القومي .على صناع السياسات التركيز على أهم الهجمات ،وفهم
اآلليات المختلفة التي يمكن استخدامها ،والسياق الذي يمكن من خالله
منع الهجمات .إن مفتاح الردع في عصر اإلنترنت هو االعتراف بمبدأ
"حجم واحد ال يناسب الجميع"ُ ،
ويعد "االرتباط المستمر" ،عندما يتم
النظر إليها من هذا المنظور ،إضافة مفيدة إلى ترسانة الدفاع.
* أستاذ بجامعة هارفارد ومؤلف كتاب "هل األخالق مهمة؟ الرؤساء
والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»

يمكن تحقيق هدف المجتمع الدولي
المتمثل بالقضاء على الجوع بحلول
عام  ،2030لكن النجاح سيتطلب
التزاما من الحكومات والقطاع الخاص
لمساعدة المزارعين الريفيين في
التحول إلى ممارسات زراعية مستدامة
ومربحة.
فــي قــريــة ك ــورا الــريـفـيــة بــواليــة كــانــو في
ُ
نشأت ،كان جدي يفقد أكثر
نيجيريا ،حيث
من نصف طماطمه بعد كل موسم حصاد ،لم
يكن مزارعا سيئا ،لكن الطرق السيئة جعلت
من الصعب عليه تسويق طماطمه ،ولم يتعلم
ً
أبـ ــدا األســال ـيــب الـحــديـثــة فــي حـفـظـهــا ،وفــي
محاولة إلنقاذ بعض منتجاته ،كان يجفف
في كثير من األحيان الطماطم على الرمال.
ال يزال هذا صحيحا بالنسبة إلى نحو 80
مليون مزارع ريفي في نيجيريا عبر إفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ،يتم فقدان ما يصل
إلى  ٪50من الفواكه والخضراوات ،و ٪40من
جذور الشمندر والدرنات ،و ٪20من الحبوب
والبقوليات والبقول التي يتم حصادها قبل
أن تصل إلى السوق ،وعلى بعد أقل من نصف
ميل مــن مصنع معجون الطماطم الرئيس
في كادوا ،وكانو ،في نيجيريا ،يجفف نحو
 200مزارع ريفي أكثر من  40شاحنة محملة
بالطماطم الطازجة في الرمال كل أسبوع.
ي ـســاهــم ن ـقــص ال ـم ـعــرفــة وال ـ ـمـ ــوارد بين
المزارعين الريفيين إلى حد كبير في انعدام
األمــن الغذائي العالمي ،وبعد كل شــيء ،في
العالم النامي ،فإن أصحاب المزارع الصغيرة
في الريف -ومعظمهم يمتلكون أقل من أربعة
ه ـك ـتــارات مــن األراضـ ــي الــزراع ـيــة -يشكلون
غالبية المزارعين .فــي الــواقــع ،ينتج سكان
الريف ثالثة أرباع طعام العالم ،ومع ذلك فهم
يمثلون  ٪80من فقراء العالم.
إن توفير ما يكفي من الغذاء إلطعام سكان
الـعــالــم يتطلب مــن الـمــزارعـيــن التغلب على
سلسلة من التحديات التي ال يمكن التنبؤ
بها في الغالب ،والمتعلقة بعوامل مثل تغير

المناخ ،وندرة المياه ،واالفتقار إلى خدمات
اإلرش ـ ــاد ،والـ ـص ــراع الـمـسـلــح ف ــي الـمـنــاطــق
الــزراع ـيــة .نتيجة لـهــذه الـتـحــديــات ،تــم طرد
ماليين األشـخــاص مــن منازلهم ،أو منعهم
من العمل في حقولهم ،أو عــدم تمكنهم من
إيصال منتجاتهم إلــى األس ــواق ،أو انقطاع
إمـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـشـ ـت ــات ال ـم ـح ـس ـنــة واألسـ ـم ــدة
والخدمات المالية.
وما زالت التحديات تتصاعد ،فقد ارتفع
عدد حاالت الطوارئ الغذائية -بسبب الكوارث
مثل الجفاف أو الفيضانات أو الـحــرب إلى
نقص فــي اإلمـ ــدادات الـغــذائـيــة الـتــي تتطلب
مساعدة خارجية -من  15حالة في السنة ،في
المتوسط ،في الثمانينيات إلى أكثر من 30
في السنة منذ عام .2000
والنتيجة انتشار انـعــدام األمــن الغذائي،
فوفقا لمنظمة األغذية والزراعة ،افتقر أكثر
م ــن  820مـلـيــون شـخــص ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم إلى الغذاء الكافي في عام 2017؛ يعاني
أكثر من ملياري شخص نقصا في المغذيات
الدقيقة الرئيسة؛ وأكثر من نصف األشخاص
الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل
ليسوا متأكدين من مصدر الوجبة التالية،
فإذا استمرت االتجاهات الحالية ،فإن كمية
الطعام المزروع لن تغذي سوى نصف سكان
العالم بحلول عام .2050
ولـ ـك ــن ي ـم ـكــن ت ـغ ـي ـيــر ه ـ ــذه االتـ ـج ــاه ــات،
وإف ــريـ ـقـ ـي ــا مـ ـك ــان ج ـي ــد لـ ـلـ ـب ــدء ،وكـ ـم ــا ق ــال
أك ـي ـنــوومــي أدي ـس ـي ـنــا ،رئ ـيــس بـنــك التنمية
اإلفــريـقــي والـفــائــز بـجــائــزة ال ـغــذاء العالمية
لعام " ،2017ال ينبغي إلفريقيا في المستقبل
أن تطعم نفسها فحسب بل يجب أن تساهم
في إطعام العالم".
يـجــب أن تــؤكــد أي اسـتــراتـيـجـيــة لتعزيز
األمن الغذائي على زيادة اإلنتاجية وتقليل
خـســائــر م ــا بـعــد ال ـح ـصــاد ،ولـتـحـقـيــق هــذه
الغاية ينبغي على كل الحكومات وشركات
التصنيع الزراعي أن تقوم بدورها للمضي
قدما في اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة
تستفيد من التكنولوجيات الجديدة ،وتعزز
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،وت ــوف ــر ال ـتــدريــب والــدعــم
ألصحاب المزارع الصغيرة في الريف.
ويـمـكــن لـلـحـكــومــات ،مــن خ ــال برامجها
ال ــزراعـ ـي ــة الـمـخـتـلـفــة م ـس ــاع ــدة ال ـمــزارع ـيــن

الريفيين في تكوين تعاونيات ،حيث يمكنهم
االس ـت ـف ــادة م ــن قــوت ـهــم ال ـج ـمــاع ـيــة ،ويـمـكــن
ل ـل ـشــركــات ال ـخ ــاص ــة ،م ــن جــان ـب ـهــا ،تــزويــد
هؤالء المزارعين بخدمات اإلرشاد والتكوين،
والعمل كمشترين رئيسيين للمنتجات.
ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو نـ ـه ــج ثـ ـب ــت ف ـ ــي والي ـ ـ ـ ــة ك ـي ـبــي
بنيجيريا ،وعزز مخطط مرساة المقترضين
لــراب ـطــة م ــزارع ــي األرز ف ــي نـيـجـيــريــا -ال ــذي
ت ــم تـنـفـيــذه بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
النيجيري وبرنامج قروض حكومي -إنتاج
ال ـم ــزارع ـي ــن الــري ـف ـي ـيــن ودخ ـل ـه ــم ،م ــن خــال
مساعدتهم فــي تكوين تـعــاونـيــات وضمان
المشتري.
عند تصميم أي مخطط مــن هــذا القبيل،
يـجــب عـلــى صــانـعــي الـسـيــاســات الـتــأكــد من
تشجيع ممارسات الزراعة المستدامة التي
تقلل من استخدام الزراعة للموارد الطبيعية،
بـمــا فــي ذل ــك الـتــربــة وال ـم ـيــاه .وعـلــى جميع
الحكومات االلتزام بضمان توافق سياساتها
الزراعية والغذائية مع اإلرش ــادات الغذائية
الـحــديـثــة ،والـتــي تــؤكــد الـتـنــوع واالسـتــدامــة
فــي الـنـظــم الـغــذائـيــة الـقــائـمــة عـلــى النباتات
إلى حد كبير.
يـمـكــن تـحـقـيــق ه ــدف الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
المتمثل بالقضاء على ا لـجــوع بحلول عام
 ،2030لـكــن ال ـن ـجــاح سـيـتـطـلــب ال ـتــزامــا من
ال ـح ـك ــوم ــات والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص ل ـم ـســاعــدة
المزارعين الريفيين في التحول إلى ممارسات
زراعية مستدامة ومربحة ،وإذا حدث ذلك فلن
نضع حدا النعدام األمن الغذائي فحسب؛ لقد
توقع أديسينا أن "الجيل القادم من أصحاب
المليارات في إفريقيا سيكونون مزارعين"
وقد يكون أقرب إلى أن يتحقق.
* زميل آسبن نيوفويسز ،وهو المدير
التنفيذي ورئيس "مزارع سويت" في
منظمة أميركا إيفا الدولية.
«بروجيكت سينديكيت  »2019باالتفاق
مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.891
2.582 2.905 3.293

توزيعات األسهم النقدية تحتاج إلى إعادة نظر
لتسريع منحها خالل مهلة  ١٠أيام عمل
محمد اإلتربي

فترة شهر مهلة
استثنائية وطويلة
ً
جدا وتربك حسابات
المستثمرين

طالبت أوســاط استثمارية ومالية هيئة
أسواق المال بضرورة دراسة وإعــادة النظر
في ملف مواعيد حيازة السهم واالستحقاق
وفـ ـت ــرة ت ــوزي ــع األربـ ـ ـ ـ ــاح ،ح ـي ــث إن ـ ــه ،وف ـقــا
للقانون ،فإن مهلة التوزيع وفق الحد األقصى
المسموح للشركات قد تصل الى نحو شهر،
وه ــي ف ـتــرة زمـنـيــة طــويـلــة وق ـيــاس ـيــة ،وفــق
المصادر.
وبـعــد الـتـعــديــات الـتــي أدخ ـلــت بموجب
القرار  59لعام  2019الــذي تــرك تنظيم مهل
االستحقاقات للبورصة ،لم يتم تحديد ُمهل
جددية ،حيث إن بعض الشركات تعمل وفق
النظام الـقــديــم ،واالل ـتــزام بمهلة شهر كحد
أقصى ،إال أن القاسم المشترك يبقى أن هناك
فترات زمنية طويلة على المستثمرين حتى
يحصلوا على األرباح المستحقة لهم.
وأوضحت مصادر أن إحدى الشركات ،على
سبيل المثال ،عقدت جمعيتها العمومية يوم
 20أبريل ،وتم تحديد مواعيد حيازة السهم
في  9مايو ،وصــوال الــى توزيع األربــاح يوم
 19مايو ،مما يمكن القول معه إن تلك الفترات
طويلة جدا النتظار المستثمر شهرا أو حتى
 20يوما ،حتى يتم البدء في توزيع األرباح،
وتستغرق عملية الحصول على الشيك بين

يومين و 3أيــام ومــع اإلي ــداع ،أي أن إجمالي
المدة يزيد على الشهر.
وذكـ ـ ـ ــرت أن م ـه ـل ــة  10أي ـ ـ ــام ع ـم ــل كــاف ـيــة
ومناسبة إللزام الشركات بتوزيع األرباح بعد
انعقاد الجمعية العمومية ،حيث يتم عمل
تعديالت إجرائية على هذا الملف من جانب
الـهـيـئــة ،لتطبق ف ــي ال ـع ــام الـمـقـبــل ،وه ــو ما
يستوجب إلزاما من الهيئة بهذه المدة.
وأوضـ ـح ــت أن ســرعــة ت ــوزي ـع ــات األربـ ــاح
النقدية من جانب الشركات لها آثار إيجابية
عديدة ،من أبرزها:
 - 1اسـتـخــدام تلك الـشــركــات «ال ـكــاش» في
فرص استثمارية جديدة.
 - 2اقـتـنــاص بـعــض ال ـفــرص ال ـتــي تسنح
أمــام المستثمر ،حيث إن بعض المساهمين
يعتمدون على التدفق النقدي السنوي من دون
تسييل لألسهم المكونة للمحفظة.
 - 3كثير من المستثمرين لديهم ارتباطات
بعمليات سداد ديون وغيرها واستحقاقات
مصرفية.
 - 4تزيد من مستويات السيولة عموما في
السوق ،خصوصا أن الشركات تعقد جمعياتها
على مدار فترات مختلفة ومتباينة.
 - 5غـيــر مـنـطـقــي أن يـتـسـلــم مستثمرون

6.455

٤.788

مجلس «أبيار» الجديد يتحفظ عن تسوية
بـ  20مليون دينار ويدرس إلغاءها
ساهمت في تكبد الشركة خسائر دفترية تتجاوز  17مليون دينار

تــوزيـعــاتـهــم بـعــد شـهــر م ــن جــانــب كـثـيــر من
الشركات ،في الوقت الذي تكون لدى الشركة
التي أوصت أو أقرت التوزيعات القدرة الكافية
على التوزيع ،فلماذا تسمح الجهات الرقابية
بالتأخير؟
 - 6إلــزام أي شركة توصي بتوزيع أربــاح
نقدية بمنح المساهمين أرباحهم خــال 10
أيـ ــام عـمــل فـقــط م ــن شــأنــه أن يـمـنــح الـســوق
مـيــزة تنافسية ،ويشجع أكـثــر على الـتــداول
واالستثمار.
 - 7أيضا يوجد العديد من أنظمة االستثمار
ال ـج ـمــاعــي «الـ ـصـ ـن ــادي ــق» ،عـلـيـهــا ال ـت ــزام ــات
واستحقاقات تجاه حملة الوحدات ،وتعتبر
الـفـتــرات الزمنية للتوزيع قياسية وطويلة،
وتربك عمالء الشركات.
ّ
وتـعــلــق أوسـ ــاط اسـتـثـمــاريــة واقـتـصــاديــة
آم ــاال كـبـيــرة عـلــى أن يـشـهــد مـلــف تــوزيـعــات
األرباح سرعة أكبر ،اعتبارا من العام المقبل،
وف ــق أق ــل م ــدة زمـنـيــة ال تــزيــد عـلــى  10أي ــام
عمل ،خصوصا أن نظام الشيكات ال يزال يتم
العمل به حتى اآلن من الجهة المعنية بتوزيع
األرباح ،وفي األشهر الحالية تكثر أسفار كثير
من المستثمرين ،وبالتالي ّ
تجمد تلك األموال
ّ
لفترات أطول لحين تسلمها الحقا.

●

عيسى عبدالسالم

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،مــن م ـصــادر مـطـلـعــة ،أن
مجلس اإلدارة الجديد لشركة أبيار للتطوير
ً
العقاري عقد اجتماعا أبدى خالله تحفظه عن
بعض العمليات التي أتمها المجلس السابق،
ً
الفتة إلى أنه يدرس قانونيا إمكانية التراجع
عــن الـتـســويــة األخ ـيــرة الـتــي تسببت فــي تكبد
الشركة خسائر دفترية بقيمة  17.8مليون دينار.
وأوضـحــت الـمـصــادر أن الشركة أعلنت في
وقت سابق بدء تنفيذ بنود مذكرة تفاهم مع
أحــد البنوك المحلية لتسوية التزامات مالية
ممنوحة للشركة على شكل تسهيالت ائتمانية
تتجاوز الـ  20مليون دينار ،حيث قامت ببيع
 5أراض مملوكة للشركة في إمــارة دبي بدولة
اإلمارات التي سبق أن تم رهنها لمصلحة البنك
المذكور عند توقيع عقد التسهيالت االئتماني.
وذك ــرت أن اإلج ــراء الـســابــق سيترتب عليه
انخفاض الـتــزامــات البنك المذكور بقيمة 4.7
ماليين دينار بنسبة انخفاض قدرها  23في
المئة من التزامات الشركة للبنك ،وانخفاض

إجمالي دائني التمويل اإلسالمية بنسبة  11في
المئة ،وتحقيق الشركة خسائر دفترية بقيمة 17
مليون دينار ،مشيرة الى أنه يصار الى مراجعة
العقود الخاصة باالتفاقية والتواصل مع البنك
الدائن المكانية الرجوع عن تطبيق تلك التسوية
من أجل مصلحة الشركة ومساهميها ودائنيها.
جــديــر ذك ــره أن ال ـشــركــة م ــرت ب ــأزم ــة مالية
كبيرة منذ تــداعـيــات األزم ــة المالية العالمية
التي انطلقت عشية عــام  ،2018كونها تعاني
مديونيات كبيرة وخسائر متراكمة ،األمر الذى
ً
استدعى اتخاذ بعض مساهمي الشركة قرارا
بتشكيل مجلس إدارة جديد يمكن من خالله
تـصـحـيــح م ـســار ال ـشــركــة وال ـن ـه ــوض ب ـهــا من
أزمتها الحالية.
وارتفعت خسائر شركة «أبيار» ،وهي واحدة
من الشركات الكويتية المتخصصة في التطوير
الـعـقــاري وال ـتــي تــركــز اسـتـثـمــاراتـهــا فــي دبــي،
إلى  136.3ألف دينار بمقدار  0.12فلس للسهم
بنهاية الربع األول من  ،2019مقارنة بخسائر
قدرها  156ألف دينار تم تحقيقها خالل نفس
الفترة من عام .2018

تبادل أدوار بين مؤشرات البورصة ...والسيولة  35مليون دينار
عمليات جني أرباح على معظم مكونات السوق األول ...وأسهم «الرئيسي» تستمر في النشاط
●

علي العنزي

أقـ ـفـ ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثة على
تباين في تعامالت جلسة أمس،
ح ـي ــث تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر ال ـس ــوق
ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.43ف ــي الـمـئــة
تعادل  25.43نقطة ،ليقفل على
مستوى  5891.94نقطة ،وسط
سيولة بلغت  35مليون دينار،
وبكمية أسـهــم مـتــداولــة 175.2
مـلـيــون س ـهــم ،ن ـفــذت مــن خــال
 7439صفقة.
وان ـخ ـف ــض م ــؤش ــر ال ـس ــوق
األول بنسبة  0.63في المئة ،هي
 41نقطة ،مقفال على مستوى
 6455.5نـقـطــة ،بسيولة بلغت
 27.5م ـل ـيــونــا ،وبـكـمـيــة أسـهــم
مـ ـت ــداول ــة  58.6م ـل ـي ــون س ـهــم،
نفذت عبر  4293صفقة ،بينما
ارتـفــع مؤشر الـســوق الرئيسي
بنسبة  0.14في المئة تساوي
 6.84نقاط ،ليقفل على مستوى
 4788.06نقطة بسيولة بلغت
 7.4م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،وبـكـمـيــة
أس ـه ــم م ـت ــداول ــة ب ـل ـغــت 116.6
م ـل ـيــون س ـهــم ن ـف ــذت م ــن خــال
 3146صفقة.

جني أرباح
ب ـعــد ارتـ ـف ــاع ــات م ـتــواص ـلــة،
ون ـ ـمـ ــو ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،ب ـل ـغــت

األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة ف ــي ال ـســوق
األول ب ـ ـ ـبـ ـ ــور صـ ـ ــة ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت
م ـس ـتــويــات ج ــدي ــدة ،وحــواجــز
ن ـف ـس ـي ــة مـ ـهـ ـم ــة ،ب ـ ـ ـ ــدأت أم ــس
عمليات جني األرب ــاح ،وزادت
في بعضها ،ولكن عند كل حالة
مــن الـتــراجــع تتلقفها عمليات
ش ـ ــراء وتـ ـع ــود ب ـهــا قــري ـبــة من
نقطة األس ــاس أو افتتاحاتها
جلسة أمــس ،ولكن غلب اللون
األح ـمــر بـعــد تــراجــع مجموعة
كبيرة مــن األسـهــم ،ولــم يرتفع
س ـ ـ ـ ــوى ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أس ـ ـ ـهـ ـ ــم أم ـ ـ ــس،
وج ـم ـي ـع ـهــا م ــن األسـ ـه ــم األق ــل
واألدنـ ـ ـ ــى س ـي ــول ــة ف ــي ال ـس ــوق
األول ،لـيـنـتـهــي ب ـخ ـس ــارة هي
األولى اثر بموجبه على مؤشر
السوق العام ،بينما في المقابل
كـ ـ ــان ال ـ ـلـ ــون األخ ـ ـضـ ــر حـلـيـفــا
لمعظم األ سـهــم ذات السيولة،
وبـعــض األس ـهــم ذات األسـعــار
الجيدة ،التي حققت ارتفاعات
ك ـب ـيــرة دع ـمــت ال ـمــؤشــر ب ـقــوة،
ليكون هناك تـبــادل أدوار بين
الـ ـم ــؤش ــرات ،وي ــرت ـف ــع ال ـس ــوق
الرئيسي ،بينما يتراجع األول
والعام.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ك ـ ـ ــان ه ـن ــاك
حــالــة مــن التباين وســط تغير
م ـح ــدود ف ــي م ــؤش ــرات أس ــواق
دول مجلس التعاون الخليجي،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
السعودي ،منذ بداية الجلسة،

أن يتجاوز حاجز  9آالف نقطة
ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى خـ ــال أك ـث ــر من
شـ ـه ــر ،وكـ ــذلـ ــك ربـ ـح ــت بـعــض
األس ـ ــواق كــالـقـطــري وأبــوظـبــي
وم ـس ـقــط ،وتــراج ـعــت األس ــواق
ال ـث ــاث ــة األخ ـ ـ ــرى ،ل ـكــن بنسب
م ـح ــدودة لــم ت ــزد عـلــى  0.6في

المئة فقط ،واستمرت التغيرات
الهامشية في أسعار النفط بين
النزول والصعود.

أداء القطاعات
مــالــت م ــؤش ــرات الـقـطــاعــات

إ لـ ـ ــى األداء ا لـ ـسـ ـلـ ـب ــي ،أ م ـ ــس،
ح ـيــث انـخـفـضــت م ــؤش ــرات 7
قـ ـط ــاع ــات هـ ـ ــي :ت ـك ـنــولــوج ـيــا
ب ــ 69.8نقطة ،وم ــواد أساسية
بــ 20نقطة ،وسلع استهالكية
ب ـ ـ ـ ــ 15.7ن ـق ـط ــة ،وبـ ـن ــوك بـ ـ ــ6.7
نقطة ،واتـصــاالت ب ــ 6.4نقاط،

وخ ــدم ــات مــالـيــة بـ ـ ــ 4.2نـقــاط،
وع ـ ـقـ ــار ب ـ ـ ـ ــ 2.5نـ ـقـ ـط ــة ،بـيـنـمــا
ارتـفـعــت مــؤشــرات  3قطاعات
هي :النفط ،والغاز بـ 10.8نقاط،
وصناعة بـ 2.8نقطة ،وخدمات
اسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــ 0.28ن ـق ـط ــة،
واستقرت مؤشرات  3قطاعات

«األسواق» ّ
تحدث مؤشرات
«غسل األموال» وتمويل اإلرهاب

أخبار الشركات
«السكب» :تخفيض رأس المال
وتوزيعه على المساهمين
أوصى مجلس إدارة شركة «السكب» الكويتية في اجتماعه،
أمــس األول ،بتخفيض رأس المال بنسبة  53في المئة من
 15.38مليون دينار إلى  7.23ماليين دينار.
وقالت الشركة ،إن المجلس أوصى بتوزيع مبلغ التخفيض
والـبــالــغ  8.15مــايـيــن دي ـنــار عـلــى المساهمين كــل بنسبة
حصته في رأس المال.
ك ـمــا أوصـ ــى مـجـلــس إدارة «ال ـس ـك ــب» بـتـخـفـيــض ع ــاوة
اإلصدارة بنسبة  53في المئة من  17.1مليون دينار لتصبح
 8.03ماليين ديـنــار ،وتــوزيــع مبلغ التخفيض البالغ 9.06
ماليين دينار على المساهمين كل بنسبة حصته في رأس
المال.
وأوصى المجلس بتخفيض االحتياطي اإلجباري ليكون
بنسبة  50في المئة من رأس المال بعد التخفيض من 5.46
ماليين ديـنــار ليصبح  3.61ماليين ديـنــار ،وتــوزيــع مبلغ
التخفيض والبالغ  1.84مليون دينار على المساهمين كل
بنسبة حصته في رأس المال.
وأوضحت الشركة أن مجلس اإلدارة أوصى بتعديل عقد
التأسيس والنظام األساسي بإضافة أغراض جديدة لنشاط
الشركة.
وأفــادت الشركة بأن أثر عملية التخفيض سوف يترتب
عليها تخفيض كل من حقوق الملكية (حقوق المساهمين)
واألصول المتداولة بمبلغ  19.06مليون دينار.

ً
«الكوت تقدم تظلما إلى «التجارة»
أكدت شركة الكوت للمشاريع الصناعية ،أنه تم تقديم
ك ـتــاب تـظـلــم ب ـنــاء عـلــى مــا انـتـشــر عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي مــن رســالــة وزارة التجارة والصناعة والتي
تطلب فيها عقد جمعية عمومية عادية ،إذ لم يتم تسلمها
ً
رسميا.

حكم لمصلحة تابعة لـ«سنرجي» في السودان
أعـلـنــت شــركــة سـنــرجــي الـقــابـضــة صــدور
حـكــم هيئة التحكيم بمدينة ا لـخــر طــوم في
السودان ،لمصلحة الشركة الشرقية الوطنية
للخدمات النفطية ،التابعة لـ«سنرجي» بنسبة
ملكية غير مباشرة تبلغ  86.71في المئة.
وق ــال ــت «سـ ـن ــرج ــي» إن ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر
لمصلحة الشركة التابعة صــدر ضد شركة

سـتــار أوي ــل (مــدعــى عليها) وهــو حكم غير
قــا بــل لالستئناف أو التمييز ،موضحة أن
مـنـطــوق الـحـكــم أوج ــب اسـتـحـقــاق للشركة
ُ
المدعية التابعة لـ «سنرجي» ،لمبلغ قيمته
 2.60م ـل ـيــون دوالر قـيـمــة فــوات ـيــر وأع ـمــال
مستحقة بموجب العقد ،واستحقاقها كذلك
مبلغ مـلـيــون دوالر عــن األضـ ــرار ُ
المتعلقة

ب ـتــأخ ـيــر ال ـ ـسـ ــداد ،واس ـت ـح ـق ــاق م ـب ـلــغ 500
ألــف جنيه ســودانــي مقابل جــزء مــن أتعاب
المحاماة.
وتتعلق الــدعــوى الـمــرفــوعــة مــن الشركة
التابعة فــي ا ل ـســودان بمطالبة مستحقات
مالية متأخرة عن عقد الخدمات النفطية رقم
(.)2013/STAROIL/85

 ...واستقالة الرئيس التنفيذي
كشفت شركة سنرجي القابضة عن تقديم ناصر بدر الشرهان استقالته
ً
ً
من منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة؛ وذلــك الرتباطات خاصة .وقالت
«سنرجي» ،إن مجلس اإلدارة وافــق على االستقالة ،مع بقاء الشرهان

حكم أولي لمصلحة «يوباك»
أفادت شركة المشاريع المتحدة
للخدمات الجوية (يوباك) بصدور
حكم أول درجة لمصلحة الشركة في
الدعوى ُ
المقامة ضد رئيس اإلدارة
العامة للطيران المدني بصفته.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،إن ح ـكــم أول
ً
درج ــة ج ــاء بقبول الــدعــوى شكال
وف ـ ــي الـ ـم ــوض ــوع ب ــإلـ ـغ ــاء الـ ـق ــرار
المطعون فيه ،مع ما يترتب على
ذلك من آثار ،وبإلزام الجهة اإلدارية
ً
بأن تؤدي للشركة مبلغا قدره 2.02
مليون دينار.
وكانت الشركة قد أقام الدعوى
رقــم ( 5029/2017إداري )5/بطلب
إلغاء القرار المطعون فيه والصادر
مــن المدعى عليه بصفته (رئيس

اإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي)
ب ـك ـتــابــه ال ـ ـصـ ــادر ب ـ ــاإلش ـ ــارة رق ــم
 33/4429فيما تضمنه مــن وقــف
تنفيذ الخدمة ُ
المقدمة بمنطقتي
وزن األ م ـت ـع ــة ( 1و )4ورد كــا فــة
ال ـم ـب ــال ــغ الـ ـت ــي ت ـح ـص ـلــت عـلـيـهــا
الشركة .وقــام المدير العام اإلدارة
العامة للطيران المدني (بصفته)
بطلب رد المبالغ الـتــي تحصلت
عليها «يوباك».
وأوضـ ـح ــت ال ـشــركــة أن الـحـكــم
الـ ـص ــادر م ــن مـحـكـمــة أول درج ــة
ال يــوجــد لــه أث ــر م ــادي فــي الــوقــت
ً
ال ـح ــال ــي ،ع ـل ـمــا أن ه ـنــاك درج ــات
أعـلــى فــي الـتـقــاضــي باالستئناف
والتمييز.

هــي :تــأمـيــن ،ورعــايــة صحية،
ومنافع ،وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم «وطني» قائمة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـم ــة ،حـيــث
ب ـل ـغــت تـ ــداوالتـ ــه  5.4مــايـيــن
دينار ،بتراجع بنسبة  0.9في
المئة ،تــاه سهم زيــن بتداول
 5مــايـيــن دي ـن ــار ،بانخفاض
ب ـن ـس ـبــة  0.69فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ثــم
سهم بيتك بـتــداول  4ماليين
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وم ـن ـخ ـف ـض ــا بـنـسـبــة
 0.29فــي الـمـئــة ،وراب ـعــا سهم
االف ـ ـكـ ــو بـ ـ ـت ـ ــداول  2.8م ـل ـيــون
دينار ،بارتفاع بنسبة  1.7في
ً
المئة ،وأخيرا سهم «أجيليتي»
ب ـ ـتـ ــداول  2.4م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
وبـ ـت ــراج ــع ب ـن ـس ـبــة  0.25فــي
المئة.
وم ــن ح ـيــث قــائ ـمــة األس ـهــم
األك ـث ــر كـمـيــة ،ج ــاء أوال سهم
الـمــديـنــة ،حـيــث ت ــداول بكمية
بـ ـلـ ـغ ــت  19.6مـ ـلـ ـي ــون س ـه ــم،
وبارتفاع بنسبة  5.9في المئة،
وجاء ثانيا سهم أعيان بتداول
 16.4م ـل ـي ــون سـ ـه ــم ،ب ــأرب ــاح
بـنـسـبــة  3.6ف ــي ال ـم ـئــة ،وج ــاء
ثالثا سهم ابيار بتداول 12.5
مليون سهم ،ومرتفعا بنسبة
 2في المئة ،وجاء رابعا سهم
االف ـك ــو بـ ـت ــداول  12.4مـلـيــون
سـهــم ،وبـنـمــو بنسبة  1.7في
الـ ـمـ ـئ ــة ،وجـ ـ ــاء خ ــام ـس ــا سـهــم
أهلي متحد بتداول  9.1ماليين

سـهــم ،وبـتــراجــع بنسبة 0.38
في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ارتفاعا سهم حيات كوم ،حيث
ارتـفــع بنسبة  99.4فــي المئة،
تــاه سهم استهالكية بنسبة
 83.3في المئة ،ثم سهم يوباك
بنسبة  16فــي الـمـئــة ،ورابـعــا
سهم بيت الطاقة بنسبة 9.8
في المئة ،وأخـيــرا سهم آسيا
بنسبة  8.3في المئة.
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سـ ـه ــم ع ــرب ــي ق ــابـ ـض ــة ،حـيــث
انخفض بنسبة  10في المئة،
تــاه سهم «تمدين ع» بنسبة
 9.9في المئة ،ثم سهم األنظمة
بنسبة  9.9فــي المئة ،ورابعا
سـهــم اكـتـتــاب بنسبة  6.1في
ً
المئة ،وأخيرا سهم «تمدين أ»
بنسبة  5في المئة.

ً
في منصبه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة .كما أعلنت «سنرجي»
ً
تعيين محمد حمد السالم بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة ،اعتبارا
من  11يونيو .2019

حكم نهائي لـ«يونيكاب»
ً
ً
ذكرت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل أن حكما نهائيا صدر من
محكمة التمييز لمصلحة «يونيكاب» وشركة اإلسكان العقارية؛ في دعوى
بطالن وكالة وبطالن عقد تأجير.
وقالت «يونيكاب» ،إن حكم «التمييز» جاء بعدم قبول الطعن بغرفة
ً
علما أن حكم االستئناف قضى بإلغاء الحكم ُ
المستأنف فيما
المشورة،
قضى بــه والقضاء بأحقية المستأنف فيهما فــي تملك عقار التداعي
بعد أن ُيسدد المدعى عليه (عبدالعزيز عبدالرحمن الحداد) مبلغ 2.04
مليون دينار.
وكان حكم أول درجة قضى في الدعوى األصلية ُ
المقامة من الخصم،
عبدالعزيز الحداد ،برفضها وفي الدعوى الفرعية ُ
المقامة من «يونيكاب»
و«اإلسكان» بإلزام المدعى عليه بمبلغ  2.35مليون دينار .ثم جاء حكم
االستئناف في االستئناف ُ
المقام من الشركتين بالرفض ،وفي االستئناف
ُ
المقام من الخصم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء بأحقية
المستأنف في تملك عقار التداعي بعد سداده مبلغ  2.04مليون دينار؛
وهو ما أيده حكم التمييز .وقالت «يونيكاب» ،إن الحكم النهائي الصادر
من محكمة التمييز ال يوجد له أي أثر مالي بسبب رفض الطعنين.

استرعت هيئة أسواق المال انتباه األشخاص المرخص لهم
إلــى عملية التحديث التي قامت بها وحــدة التحريات المالية
الـكــويـتـيــة عـبــر مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي عـلــى م ــؤش ــرات االشـتـبــاه
الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأفــادت الهيئة ،في بيان أمــس ،أن من شأن عملية التحديث
مـســاعــدة الـمــؤسـســات الـمــالـيــة واألع ـم ــال والـمـهــن غـيــر المالية
الـمـحــددة فــي رصــد الـمـعــامــات المشبوهة فــي مـجــال مكافحة
غـســل األمـ ــوال وتـمــويــل اإلرهـ ــاب ،وبـمــا يـتــواكــب مــع الـتـطــورات
المحلية واإلقليمية والدولية.ودعت هؤالء إلى زيارة موقع وحدة
التحريات المالية الكويتية اإللكتروني ()www.kwfiu.gov.kw
واالطالع على المؤشرات المحدثة.

ً
 ...وتقدم بالغا الى نيابة
سوق المال

كشفت هيئة أسواق المال
عن تقديم بالغ لنيابة سوق
ال ـم ــال ب ـتــاريــخ 2019/6/11
ع ــن شـبـهــة وقـ ــوع الـجــريـمــة
المنصوص عليها في المادة
( )127م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم 7
ل ـس ـن ــة  2010و ت ـع ــد ي ــا ت ــه،
َّ
وذلـ ــك ل ـعــدم الـ ـت ــزام الـمـبــلــغ

ضدهما حتى تاريخ إعداد
ه ــذا ال ـب ــاغ بـتـنـفـيــذ ال ـقــرار
الـنـهــائــي ال ـص ــادر بحقهما
من مجلس التأديب بتاريخ
 2019/4/11بتوقيع عقوبة
الـ ـ ـغ ـ ــرام ـ ــة رغ ـ ـ ــم إع ــان ـه ـم ــا
ً
ً
ب ــالـ ـق ــرار إعـ ــانـ ــا صـحـيـحــا
بتاريخ .2019/4/15
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اقتصاد

المزروعي« :أوبك» قريبة من االتفاق على تمديد تخفيضات اإلنتاج
برميل النفط
انخفض سعر ً
الكويتي  57سنتا في
أمس األول ،ليبلغ
تداوالتً ،
 62.29دوالرا مقابل 62.86
ً
دوالرا للبرميل يوم االثنين
ً
وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.

نــزلــت أسـعــار النفط نحو 2
ً
فــي المئة أم ــس ،متأثرة سلبا
بـفـعــل ت ــوق ـع ــات ط ـلــب أضـعــف
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــات ال ـ ـخـ ــام
األميركية رغم تنامي التوقعات
ب ـت ـمــديــد تـخـفـيـضــات اإلن ـت ــاج
الحالية التي تقودها منظمة
الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة ل ـل ـب ـت ــرول
«أوبك».
ونزلت العقود اآلجلة لخام
الـقـيــاس العالمي مــزيــج برنت
 1.16دوالر للبرميل أو 1.86
ً
ف ــي ا ل ـم ـئــة إ لـ ــى  61.13دوالرا
للبرميل.
وهـ ـبـ ـط ــت ال ـ ـع ـ ـقـ ــود اآلجـ ـل ــة
لـخــام غ ــرب تـكـســاس الوسيط
األمـيــركــي  1.04دوالر أو 1.95
ً
ف ــي ا ل ـم ـئــة إ لـ ــى  52.23دوالرا
للبرميل.
وانخفض سعر برميل النفط
ً
الكويتي  57سنتا في تداوالت،
ً
أمس األول ،ليبلغ  62.29دوالرا
ً
مقابل  62.86دوالرا للبرميل
ً
يوم االثنين وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وخ ـف ـضــت إدارة مـعـلــومــات
ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة تــوقـعــاتـهــا
ل ـن ـم ــو ال ـط ـل ــب ال ـع ــال ـم ــي عـلــى

النفط في  2019وإنتاج الخام
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ت ـق ــري ــر ش ـهــري
صدر الثالثاء.
وخفضت اإلدارة توقعاتها
ل ـن ـم ــو ال ـط ـل ــب ال ـع ــال ـم ــي عـلــى
الـخــام بــواقــع  160ألــف برميل
ً
يوميا إلى  1.22مليون برميل
ً
يوميا وقلصت توقعات اإلنتاج
األميركي لعام  2019إلى 12.32
ً
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا أي بما
ً
يقل  140ألف برميل يوميا عن
توقعات مايو.
ك ـم ــا أب ـق ــت زي ـ ـ ــادة مـفــاجـئــة
ل ـم ـخــزونــات ال ـخ ــام األمـيــركـيــة
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ت ـح ــت ض ـغــط.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
األم ـي ــرك ــي أمـ ــس األول ،زادت
مـخــزونــات الــواليــات المتحدة
م ــن الـنـفــط ال ـخ ــام ب ـم ـقــدار 4.9
مـ ــاي ـ ـيـ ــن بـ ــرم ـ ـيـ ــل ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
أسبوع حتى السابع من يونيو
الـ ـ ـج ـ ــاري إلـ ـ ــى  482.8م ـل ـيــون
ب ــرم ـي ــل ،م ـق ــارن ــة م ــع تــوق ـعــات
المحللين بانخفاضها بمقدار
 481ألف برميل.
من جانبه ،قال وزير الطاقة
اإلم ـ ــارات ـ ــي س ـه ـيــل ب ــن مـحـمــد
الـمــزروعــي ،إن أعـضــاء منظمة

(أوبك) قريبون من االتفاق على
تمديد تخفيضات اإلنتاج.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــزروعـ ـ ــي فــي
الـمـنـتــدى االق ـت ـصــادي الــدولــي
لــأمـيــركـتـيــن ،أم ــس األول ،أنــه
بالنظر إلــى مـخــزونــات النفط
ال ـحــال ـيــة ي ـجــب أن ت ـظــل قـيــود
اإلنتاج قائمة أو تمديدها «على
األقل لنهاية العام».
وتابع «القرار الصحيح هو
التمديد».
وكانت «أوبك» وحلفاؤها من
المنتجين ومــن بينهم روسيا
قــد اتفقوا الـعــام الماضي على
ً
خفض اإلنتاج اعتبارا من األول
ً
من يناير تجنبا لحدوث وفرة
في المعروض.
وك ـ ــان االتـ ـف ــاق ع ـلــى خفض
اإلنتاج لستة أشهر بواقع 1.2
ً
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا عـلــى أن
يـكــون إنـتــاج شهر أكـتــوبــر هو
خط األساس.
ً
وق ــال ال ـمــزروعــي الح ـقــا في
مـقــابـلــة عـلــى هــامــش المنتدى
االقـتـصــادي« :أعتقد أن الطلب
ً
ع ـلــى ال ـن ـفــط س ـي ـظــل ق ــوي ــا في
.»2020
وم ــن الـمـقــرر أن تـعـقــد أوبــك

ً
اجتماعا فــي  25الـجــاري تليه
مـحــادثــات مــع حلفائها وعلى
رأس ـهــم روس ـيــا فــي  26يونيو
حــزيــران .لكن روسـيــا اقترحت
تــأجـيــل االج ـت ـمــاع إل ــى الـثــالــث
والـ ـ ــرابـ ـ ــع مـ ــن ي ــولـ ـي ــو ال ـم ـق ـبــل
وأي ــدت السعودية الطلب وفق
م ــا صــرحــت ب ــه م ـص ــادر داخ ــل
المنظمة لرويترز.

َ
لم يحتاج العالم إلى جولة جديدة من خفض الفائدة؟
قد يبدو المجلس االحتياطي الفدرالي األميركي «البنك
ً
المركزي» معترضا على العودة إلى خفض أسعار الفائدة،
لكن السؤال لم يعد ما إذا كان سيفعل ذلك أم ال ،إنما متى
سيفعله ،ورغــم أنــه يحبذ نهج الصبر ،فكلما تأخر كان
الـعــالــم فــي وضــع أكـثــر خ ـطــورة ،بحسب تقرير لــ»ســاوث
تشاينا مورنينغ بوست».
ُ
خطى االقتصاد العالمي نحو االنتعاش تتعثر بمرور
ً
الوقت ،والمخاطر باتت كثيرة في أسواق األسهم ،وبدال من
انتظار وقوع ما ال تحمد عقباه ،فقد حان الوقت للبنوك
المركزية لتعلن استعدادها لتخفيف سياستها مرة أخرى.

شكوك حول االقتصادين العالمي واألميركي
 البقاء في وضع استباقي أمر ضــروري ،لكن البنوكً
ً
ال ـمــركــزيــة ال ـك ـبــرى ال تـ ــزال ت ـخــوض ص ــراع ــا عـمـيـقــا في
الوقت الراهن ،فالغريزة الطبيعية لها تدعوها إلى إعادة
ً
السياسات إلى ما كانت عليه سابقا ،بعد  10سنوات من
اإلفراط في توفير السيولة.
 مع ذلك ،فإن هناك عقبات رئيسية تقف في طريقها ،إذال تزال الهزات التي تسببت فيها أزمة عام  2008محسوسة
فــي أرج ــاء النظام الـمــالــي ،فــي حين أن الـحــرب التجارية
ً
العميقة بين الــواليــات المتحدة والصين تشكل تهديدا
ً
متزايدا للرفاهية العالمية.
 تأثرت الثقة االقتصادية بقوة ،فالتجارة العالمية فيتراجع ،ويتم تقويض االستقرار العالمي ،لذا فالوقت ليس
ً
مناسبا الكتفاء صانعي السياسات بالمشاهدة ،ويجب
على البنوك المركزية الرئيسية أن تتحد لوضع حد لهذا
التدهور التدريجي.
 قــد ي ـكــون س ــوق الـعـمــل فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة يمرً
بـظــروف جـيــدة ج ــدا ،لكن االقـتـصــاد ككل يظهر عالمات
التباطؤ في ظل عدم اليقين الذي تخلفه الحرب التجارية
والمخاطر السياسية المتزايدة داخل الكونغرس األميركي.
 تفاؤل المستهلكين وثقة الشركات يترنحان ويفقداالقـتـصــاد األمـيــركــي زخـمــه ،وال يــوجــد تهديد تضخمي
محلي يدعو االحتياطي الفدرالي للقلق ،لذا يمكن للبنك
ً
ال ـمــركــزي أن يـتـحــرك م ـب ـكــرا ،لـتـكــون نـهــايــة ه ــذه ال ــدورة
ً
االقتصادية أكثر هدوءا.
ً
ً
 يمكن للصين أيضا أن تكون أكثر سخاء فيما يتعلقبالسياسة النقدية ،ومــع أنها حــذرة اآلن إزاء احتماالت

ً
خفض أسـعــار الـفــائــدة مستقبل ،فــإن الضغط لتخفيف
سياساتها سوف يتزايد بفعل تداعيات الحرب التجارية
على االقتصاد.
 يجب تجنب التباطؤ االقـتـصــادي الـحــاد بــأي ثمن،والحفاظ على مستهدف النمو الذي حددته بكين عند 6
في المئة إلى  6.5في المئة للعام الحالي ،والذي يحتاج
لـخـفــض أس ـعــار ال ـفــائــدة وزيـ ــادة الـسـيــولــة إلحـ ــداث فــرق
حقيقي.
ً
 قــد تتسامح بكين أ يـضــا مــع بعض تقلبات العملةً
قـصـيــرة األج ــل ،خـصــوصــا أن مـخــاطــر الـتـضـخــم ال تــزال
منخفضة ،فهي بحاجة لتعزيز صــادراتـهــا مــرة أخــرى،
ً
لذا قد تسمح مؤقتا بوصول سعر الصرف إلى  7يوانات
ً
للدوالر الواحد (يبلغ  6.90يوانات حاليا).
 من ناحية أخرى ،يجب على البنك المركزي األوروبيالنظر في إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى لتعزيز
االنتعاش االقتصادي الضعيف ،السيما وسط الخطورة
المنطوية على صعوبة انسحاب بريطانيا من االتحاد
األوروب ــي ومــع ظهور تصدعات عميقة في نشاط قطاع
األعمال األلماني.
 بصفتها أكبر دولــة مصدرة في العالم ،تعد ألمانياً
ً
مركزا رئيسيا لألنشطة التجارية العالمية ،والعالمات
ً
ً
التي تظهرها حاليا مثيرة للقلق ،وعموما فإن الوحدة

«داو جونز» ينهي سلسلة
مكاسب بعد جلسة متذبذبة
أغـلـقــت األس ـهــم األمـيــركـيــة عـلــى اس ـت ـقــرار ،وأن ـهــى مــؤشــر «داو
جونز» الصناعي سلسلة مكاسب امتدت ست جلسات ،بضغط
من انخفاض األسهم الصناعية والمرافق ،بعد جلسة متذبذبة
بدأتها مرتفعة على خلفية تقارير أشــارت إلى عزم الصين إقرار
حوافز اقتصادية جديدة.
وتــراجــع «داو جــونــز» الصناعي بــأقــل مــن  0.1فــي المئة أو ما
قدره  14نقطة إلى  26048نقطة ،في حين انخفض «ناسداك» نقطة
واحدة إلى  7822نقطة ،كما تراجع « »S&P 500بمقدار نقطة واحدة
إلى  2885نقطة.
وفي األسواق األوروبية ،ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب »600
في نهاية التداوالت بنسبة  0.70في المئة أو بمقدار نقطتين إلى
 380نقطة.
وزاد مؤشر «فوتسي» البريطاني بمقدار ( )+22نقطة إلى 7398
نقطة ،وارتفع «داكــس» األلماني بنحو ( )+110نقاط إلــى 12155
نقطة ،وزاد «كاك» الفرنسي بمقدار ( +25نقطة) إلى  5408نقاط.
وفي آسيا ،انخفضت األسهم اليابانية في ختام التداوالت أمس،
مع عودة التوترات التجارية إلى الواجهة مرة أخرى ،وبضغط من
ارتفاع قيمة الين مقابل الدوالر ،ورغم صدور بيانات إيجابية حول
نشاط القطاع الصناعي.
وفي نهاية التعامالت ،انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة
 0.35في المئة إلى  21129نقطة ،في حين هبط مؤشر «توبكس»
بنسبة  0.45في المئة إلى  1554نقطة.
وفــي ســوق صــرف الـعـمــات ،ارتـفـعــت العملة اليابانية مقابل
الــدوالر بنسبة  0.20في المئة إلى  108.32ينات ،ويشكل ارتفاع
ً
الين ضغطا على أعمال المصدرين ،إذ يجعل منتجاتهم أغلى في
األسواق األجنبية.
وقــال الرئيس األميركي دونالد ترامب ،مساء أمــس األول ،إنه
غير مهتم بالتوصل ألي اتفاق مع الصين ،إال في حال التزام بكين
بالشروط التي تم االتفاق عليها خالل جواالت التفاوض السابقة.
مــن ناحية أخ ــرى ،نمت طلبيات اآلالت األساسية فــي اليابان
بـنـسـبــة  2.5ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي خ ــال ش ـهــر أب ــري ــل،
وبنسبة  5.2في المئة على أساس شهري ،بعدما رجحت التوقعات
انكماشها بنسبة  0.8في المئة على أساس شهري.
ً
أيضا ،انخفضت األسهم الصينية عقب صدور بيانات رسمية
ً
أظهرت تسارع التضخم إلى أعلى مستوياته في  15شهرا ،وبضغط
رئيسي من تجدد المخاوف حيال الصراع التجاري بين واشنطن
(أرقام)
					
وبكين.

الـسـيــاسـيــة ألوروبـ ــا تـتــآكــل ،مــا يـثـيــر عــامــات استفهام
حول قدرة بروكسل على التعامل مع األزمات االقتصادية
المقبلة.

ً
ال بد من التحرك سريعا

 يجب على البنك المركزي األوروب ــي أن يعمل كدرعً
أخيرة ،مع إبقاء سياساته النقدية ميسرة جــدا للحفاظ
ً
على الثقة ،خصوصا أن بعض اقتصادات اليورو تعاني
اضطرابات حقيقية مثل اليونان وإيطاليا.
 بالنسبة لليابان ،فليس لديها خيار آخر سوى إبقاءً
سياستها النقدية ميسرة هي أيضا ،فمع وصول الدين
الحكومي إلى  250في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي،
فإن زيادة اإلنفاق والتخفيضات الضريبية ليست خيارات
قابلة للتطبيق.
 تنسيق السياسات بين البنوك المركزية هو السبيلً
الــوحـيــد للمضي قــدمــا اآلن ،حـتــى إذا تمكنت الــواليــات
ً
المتحدة والصين من التحرك سريعا لتسوية خالفتهما
التجارية ،فال تزال هناك فجوة كبيرة في إجمالي الطلب
العالمي.
(أرقام)

وق ــال وزي ــر الـنـفــط اإليــرانــي
بيجن زنغنه في خطاب اطلعت
عـلـيــه روي ـت ــرز إن ــه ال يـتـفــق مع
اقتراح تعديل موعد االجتماع
إلى أوائل يوليو.
وقال المزروعي للصحافيين
ً
الح ـق ــا ع ـلــى ه ــام ــش الـمـنـتــدى
«نـعـمــل عـلــى ضـبــط الـمــواعـيــد»
ً
مــؤكــدا أنــه ليس لــديــه أفضلية

محددة فيما يتعلق بعقده هذا
الشهر أو الشهر التالي.
وقال «بالنسبة لي ،ال فارق...
نحن نتحدث عن فاصل زمني ال
يتجاوز أسبوعين .أهم شيء هو
ما نعلمه اليوم ،وما نعلمه اليوم
يقول لنا إننا بحاجة للتمديد،
من وجهة نظري».
وأعـ ـلـ ـن ــت «أوب ـ ـ ـ ـ ــك» أن سـعــر

سـلــة خــامــاتـهــا تــراجــع الـثــاثــاء
ً
 45سـنـتــا ليستقر عـنــد 62.56
ً
دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ب ـع ــد م ــا ك ــان
ً
 63.01دوالرا لـلـبــرمـيــل الـيــوم
الذي سبقه.
وذكـ ـ ــرت ن ـش ــرة وك ــال ــة أن ـبــاء
(أوبك) أمس ،أن المعدل السنوي
لسعر السلة للعام الماضي كان
ً
 52.43دوالرا للبرميل( .رويترز)
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ً
محللون :لن يصمد طويال وسيبدأ رحلة الهبوط مع نهاية العام الجاري
أثار الصعود المتواصل
للجنيه المصري مقابل
الدوالر خالل الفترة الماضية
حالة من الجدل في خضم
التراجعات التي تشهدها
عمالت األسواق الناشئة
مقابل الدوالر ،على خلفية
االضطرابات التجارية بين
بكين وواشنطن ،مما يدعو إلى
مجموعة من التساؤالت تتعلق
بأسباب الصعود وقدرته على
االستمرارية.

م ـث ـل ـمــا س ــاه ــم قـ ـ ــرار ت ـحــريــر
ســوق الـصــرف وتعويم الجنيه
الـ ـمـ ـص ــري م ـق ــاب ــل ال ـ ـ ـ ــدوالر فــي
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـمـ ـك ــاس ــب ال ـت ــي
حققتها الحكومة المصرية في
إطـ ــار تـنـفـيــذ بــرنــامــج اإلص ــاح
االق ـت ـص ــادي ،ح ـقــق ه ــذا ال ـقــرار
مكاسب صاروخية للمصريين
العاملين في الخارج.
ومـ ــع ص ـ ــدور ق ـ ــرار ال ـت ـعــويــم
فــي بــدايــة نوفمبر  2016ارتفع
سعر صــرف الــدوالر في السوق
الـ ـمـ ـص ــري مـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى 8.88
جـ ـنـ ـيـ ـه ــات ق ـ ـبـ ــل صـ ـ ـ ـ ــدور قـ ـ ــرار
التعويم إلــى نحو  19.6جنيها
في منتصف عام  ،2017بنسبة
ارتفاع تقدر بنحو .%122.7
وف ــي وق ــت س ــاب ــق م ــن ال ـعــام
ال ـج ــاري ،كـشـفــت وزيـ ــرة الــدولــة
ل ـل ـه ـجــرة وش ـ ـ ــؤون الـمـصــريـيــن
بــا لـخــارج السفيرة نبيلة مكرم
عن أعــداد المصريين المقيمين
بالخارج ،والتي تقدر بنحو 14
مليون مواطن ،الفتة إلى ارتفاع
حـ ـج ــم تـ ـح ــوي ــات ال ـم ـصــري ـيــن
المغتربين بــالـخــارج إلــى نحو
 29مليار دوالر بنهاية ،2018
مـقــارنــة بنحو  18.2مـلـيــارا في
 ،2017ب ــزي ــادة س ـنــويــة قــدرهــا
.%17
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـه ــذه األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ف ــإن
إجمالي تحويالت ال ــ 14مليون
مصري البالغة نحو  29مليار
دوالر خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي،

وباحتساب سعر صرف الدوالر
عند مستوى  19.6جنيها ،وهو
أعـلــى سـعــر سجله ال ــدوالر منذ
ق ــرار الـتـعــويــم وح ـتــى اآلن ،فــإن
قيمة هذه التحويالت تبلغ نحو
 568.4مليار جنيه.
لكن وبعد التراجع األخير في
سعر صرف الدوالر ليسجل في
ت ـعــامــات ال ـي ــوم م ـس ـتــوى 16.7
جنيها فإن قيمة هذه التحويالت
تبلغ نـحــو  484.3مـلـيــار جنيه،
بـ ـف ــارق س ـع ــر ي ـب ـلــغ ن ـح ــو 84.1
م ـ ـل ـ ـيـ ــارا ،وهـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي خ ـســرهــا
المصريون العاملون في الخارج
ك ـف ــرق س ـعــر ب ـعــد ت ــراج ــع سعر
الــدوالر مقابل الجنيه المصري
خالل العام الجاري.
ل ـك ــن م ـق ــاب ــل ه ـ ــذه ال ـخ ـســائــر
وع ـق ــب قـ ــرار ال ـت ـعــويــم وارت ـف ــاع
سعر صرف الدوالر من مستوى
 9ج ـن ـي ـهــات إلـ ــى  19.6جـنـيـهــا،
ف ـ ــإن ال ـق ـي ـم ــة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـهــذه
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ك ــان ــت ت ـب ـل ــغ قـبــل
التعويم نحو  257.7مليار جنيه،
مـقــابــل نـحــو  568.4مـلـيــارا بعد
االرتفاع القياسي في سعر صرف
الدوالر عند مستوى  19.6جنيها
ب ـف ــارق سـعــر يـبـلــغ نـحــو 310.7
م ـل ـي ــارات ،وه ــو رق ــم كـبـيــر يــرى
العاملون بالخارج أنهم فقدوه
بـسـبــب الـخـســائــر ال ـتــي تكبدها
الدوالر في السوق المصري منذ
بداية العام الجاري.
وتشير البيانات الحديثة التي

أعلنها البنك المركزي المصري
إلـ ـ ـ ــى أن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي تـ ـح ــوي ــات
المصريين العاملين بالخارج
ارت ـف ـعــت بـنـسـبــة  %23.3خــال
ش ـهــر م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي م ـقــارنــة
بشهر فبراير.
وأوض ـ ــح ال ـب ـنــك أن إج ـمــالــي
تحويالت المصريين العاملين
ب ــالـ ـخ ــارج ارتـ ـف ــع خـ ــال م ــارس
ال ـمــاضــي إل ــى  2.3مـلـيــار دوالر
مقابل نحو  1.8مليار في فبراير،
بزيادة  426.1مليون جنيه.
وفي تقريره حول احتياطيات
مصر مــن النقد األجـنـبــي ،أعلن
الـبـنــك ال ـمــركــزي ارت ـف ــاع صــافــي
االحتياطيات الدولية لمصر في
نهاية مايو  ،2019إلــى 44.275
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،مـ ـق ــار ن ــة بـنـحــو
 44.218مليارا في نهاية أبريل
 ،2019بزيادة قدرها  57مليونا.
ويـث ـيــر ال ـص ـعــود الـمـتــواصــل
للجنيه المصري مقابل الدوالر
خــال الفترة الماضية حالة من
الـ ـج ــدل ف ــي خ ـضــم ال ـتــراج ـعــات
الـتــي تشهدها عـمــات األس ــواق
ال ـنــاش ـئــة م ـقــابــل الـ ـ ـ ــدوالر ،على
خلفية االض ـطــرابــات الـتـجــاريــة
بين بكين وواشـنـطــن ،مــا يدعو
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـت ـس ــاؤالت
تتعلق بأسباب الصعود وقدرته
على االستمرارية.
وتــوقــع مـحـلـلــون وخ ـب ــراء أن
ي ـت ـجــه ال ـج ـن ـيــه ال ـم ـص ــري نـحــو
الهبوط في وقت الحق من العام

الجاري ،في ضوء مجموعة من
العوامل الموسمية والفنية ،وفقا
لما ذكرته نشرة «انتربرايز».
وفي تحليله ،قال رئيس وحدة
االقـتـصــاد الكلي فــي المجموعة
الـمــالـيــة «هـيــرمـيــس» مـحـمــد أبــو
ب ــاش ــا إنـ ــه م ــن ال ـم ـم ـكــن أن نــرى
المزيد من الصعود خالل األشهر
القليلة المقبلة ،نتيجة لبعض
ال ـع ــوام ــل ال ـمــوس ـم ـيــة الـمـتـعـلـقــة
بتراجع الطلب على الدوالر خالل
فصول الصيف.
وأوضح أن العوامل الموسمية
لن تدعم أداء الجنيه خالل الربع
األخـ ـي ــر م ــن الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،مع
ارتفاع طلب األجانب على الدوالر
ل ـت ـحــويــل أرب ــاح ـه ــم م ــن ال ـســوق
المصري.

أسباب تراجع الدوالر
وأضــاف أبو باشا أن الهبوط
الذي شهده الــدوالر خالل الفترة
الـمــاضـيــة يــرتـبــط بـصـلــة وثيقة
بتراجع الطلب عليه ،وليس زيادة
ت ــدف ـق ــات األجـ ــانـ ــب ف ــي مـحــافــظ
األوراق المالية والديون المصرية.
ورجحت المحللة األولــى لدى
ش ـع ــاع ل ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة إس ــراء
أح ـمــد أن ي ـتــراجــع الـجـنـيــه على
المدى المتوسط والطويل ،وهو
م ــا أرج ـع ـتــه إل ــى عـجــز الـحـســاب
ال ـج ــاري وأس ــاس ـي ــات الـتـضـخــم،
متابعة« :السؤال هنا حول النقطة

التي سيبدأ منها الجنيه الهبوط
م ــن ج ــدي ــد» .وحـ ــول إم ـكــان ـيــة أن
يـعـكــس الـجـنـيــه م ـس ــاره ويهبط
م ـج ــددا ،ذكـ ــرت الـمـحـلـلــة األول ــى
لالقتصاد الكلي لدى «إتش سي»
لــأوراق المالية سارة سعادة ان
صعود الجنيه وصل إلى ذروته
عـلــى مـسـتــويــات ت ـجــارة الـفــائــدة
والتحويالت.
وأض ــاف ــت س ـع ــادة أن الجنيه
س ـي ـس ـت ـقــر ل ـف ـت ــرة أمـ ـ ــام الـ ـ ــدوالر
قـ ـب ــل أن يـ ـ ـع ـ ــاود ال ـ ـه ـ ـبـ ــوط م ــرة
أخــرى بنهاية العام الجاري ،في
خـضــم ال ـتــوق ـعــات بــإق ـبــال البنك
ال ـم ــرك ــزي ع ـلــى خ ـفــض ال ـفــائــدة،
وهو األمر الذي من شأنه أن يدفع

المستثمرين األجانب نحو جني
األرباح.

توقعات الهبوط
وأشارت رئيسة قسم البحوث
ف ـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــك «فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروس» رض ـ ـ ــوى
ال ـس ــوي ـف ــي إل ـ ــى أن ـ ــه بــاس ـت ـث ـنــاء
االرتفاع المطرد في االحتياجات
التمويلية الخارجية للبالد ،فإن
ت ـق ـل ـبــات س ـع ــر الـ ـص ــرف سـتـظــل
م ـح ــدودة ،وأي ه ـبــوط فــي قيمة
ال ـج ـن ـيــه أمـ ـ ــام الـ ـ ـ ــدوالر سـيـكــون
بصورة تدريجية.
وأضافت السويفي« :نتوقع أن
يـتــراوح سعر الـصــرف بين 16.5

و 17.5جنيها للدوالر خالل ،2019
اع ـت ـم ــادا ع ـل ــى ح ـج ــم ال ـتــدف ـقــات
األجنبية وشهية األجانب للديون
المصرية».
لكن هــل مــن الممكن أن يعود
الدوالر إلى مستويات  18جنيها؟
اإلجــابــة نـعــم ،وفـقــا لـمــا توقعته
مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»
في مذكرة بحثية حديثة ،والتي
أرجعت األمر إلى وجود معدالت
تضخم أكـثــر ارتـفــاعــا فــي ال ــدول
التي لديها شراكات تجارية مع
مصر ،وهو ما سيزيد احتمالية
انخفاض قيمة الجنيه للحفاظ
على تنافسية العملة.
(العربية.نت)

ً
«بيتك» يعلن الفائزين الـ  10في سحب «حسابي» «الخليج» يقدم عروضا لتمويل السيارات
بالتعاون مع عدة وكاالت

أعلن بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـت ــك) أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن في
السحب الحادي عشر لبرنامج
«حسابي» للشباب الــذي جرى
تـ ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف م ـم ـث ــل وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،ضـمــن
اطار حملة «اربح مع حسابي»
التي تمنح العمالء فرصة الفوز
بسيارتين خالل فترة الحملة،
و 120جائزة نقدية بقيمة 250
دينارا لعشر فائزين شهريا.
والـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزون بـ ـج ــائ ــزة 250
دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــارا ه ـ ـ ـ ــم :س ـ ـ ـلـ ـ ــوى ح ـم ــد
الجالوي ،فيصل حامد عوض،
ن ـ ـ ـ ـ ــورا س ـ ـل ـ ـطـ ــان الـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ــري،
أم ـ ـ ـيـ ـ ــرة خ ـ ــال ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ــذال ،ل ـج ـيــن
خالد العماني ،سعد عبدالله
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــواغ ،مـ ـحـ ـم ــد س ـل ـي ـم ــان
ال ـ ـح ـ ـشـ ــان ،عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ع ـلــى
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ،عــائ ـشــة صــالــح
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،ت ـ ـهـ ــانـ ــي فـ ــرحـ ــان
المطيري.
يـ ــذكـ ــر أن ع ـم ـي ـل ــة «بـ ـيـ ـت ــك»
نايفة علي مبرد الشمري فازت
بالسحب على السيارة األولى
 ،BMW 420iومــا زالــت فرصة
الفوز متاحة للعمالء ...فبمجرد

ممثلو «بيتك» على هامش السحب
تحويل ا لـمـكــا فــأة االجتماعية
على برنامج حسابي ،سيدخل
الـ ـعـ ـم ــاء ب ــال ـس ـح ــب ال ـش ـه ــري
على جائزة قيمتها  250دينارا
شهريا ،باالضافة الى السحب
عـلــى ال ـس ـيــارة الـثــانـيــة BMW
الفئة الرابعة.
وتؤكد هذه الحملة اهتمام
«ب ـي ـتــك» بـعـمــائــه م ــن الـشـبــاب
م ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة بـ ـي ــن مـخـتـلــف

شرائح العمالء حسب طبيعة
ك ــل ش ــري ـح ــة ،وال ـ ـحـ ــرص عـلــى
الـسـعــي ال ــدائ ــم لـتـقــديــم افـضــل
المزايا لهم.
ويـ ـ ـط ـ ــرح «بـ ـيـ ـت ــك» ب ــرن ــام ــج
«ح ـ ـسـ ــابـ ــي» ل ـل ـش ـب ــاب ب ـم ــزاي ــا
نـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ضـ ـ ـم ـ ــن االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
ال ـم ـتــواصــل ب ـشــرائــح الـعـمــاء
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،واب ـ ـت ـ ـكـ ــار ص ـيــغ
م ـن ـت ـج ــات وخ ـ ــدم ـ ــات ج ــدي ــدة

أسعار صرف العمالت العالمية

ي ـ ـ ـتـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاء
بــاحـتـيــاجــات كــل شــريـحــة بما
ي ــائ ــم خ ـصــائ ـص ـهــا ال ـع ـمــريــة
واهتماماتها المتعددة ،بحيث
تتناسب مع كل شرائح العمالء،
وت ـ ـل ـ ـبـ ــي اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم ف ــي
الحصول على خــد مــة متميزة
وفــق معايير وأساليب ال تقل
عن نظيرتها العالمية من حيث
الجودة والدقة والسرعة.

يقدم بنك الخليج هذا الصيف
ً
عروضا مميزة لعمالئه لدى أكبر
وكـ ــاالت ال ـس ـي ــارات ف ــي الـكــويــت،
إذ تصل الـعــروض بالتعاون مع
الوكاالت إلى  700دينار.
ويـ ـتـ ـع ــاون ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج فــي
هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة ال ـص ـي ـف ـيــة م ــع كــل
مـ ــن وك ـ ـ ـ ــاالت تـ ــويـ ــوتـ ــا ،وبـ ـ ــي إم
دبليو ورانج روفر وميني كوبر،
ونـ ـيـ ـس ــان ،وإن ـف ـن ـي ـت ــي ،ودودج
ك ـ ــراي ـ ــزل ـ ــر ،ول ـ ـ ـكـ ـ ــزس ،وه ـ ــون ـ ــدا،
وشيفروليه ،وكــاديــاك ،وفــورد،
ول ـي ـن ـكــولــن ،وك ـي ــا ،وه ـي ــون ــداي؛
ل ـ ـي ـ ـقـ ــدم لـ ـلـ ــراغـ ـبـ ـيـ ــن ف ـ ــي ش ـ ــراء
السيارات الجديدة والمستعملة
هـ ــذه الـ ـع ــروض ال ـك ـب ـي ــرة ،س ــواء
كانوا من عمالء بنك الخليج ،أو
أي بنك آخر.
وحـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،ق ــال
مساعد المدير العام لالتصاالت
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج،
أحمد األمير« :نحرص في البنك
ع ـل ــى ت ـك ــوي ــن ورع ـ ــاي ـ ــة ع ــاق ــات

«وربة» يجري سحوبات
«السنبلة» اليوم

أحمد األمير

ع ـم ـي ـق ــة ،وط ــويـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ــدى ،مــع
وك ـ ــاالت ال ـس ـي ــارات ف ــي الـكــويــت
طوال العام ،عبر تقديم مثل هذه
الحمالت المميزة للراغبين في
تملك السيارات ،ســواء كانوا من
ع ـمــائ ـنــا أو م ــن ع ـم ــاء ال ـب ـنــوك
األخ ـ ــرى ،لـنـسـهــل عـلـيـهــم عملية
اق ـت ـن ــاء س ـي ــارة أح ــام ـه ــم ضمن
خ ـط ــط ت ـم ــوي ـل ـي ــة م ـب ـس ـطــة ه ــذا
الصيف».

وأضــاف« :نقدم تلك العروض
بــالـتـعــاون مــع وك ــاالت الـسـيــارت
لتصل إلى  700دينار .وال تعتبر
هــذه الحملة هي األولــى لتمويل
السيارات مع أشهر الوكاالت في
ال ـك ــوي ــت ،ح ـيــث إن ال ـت ـع ــاون مع
وك ــاالت الـسـيــارات يتكرر بشكل
ك ـب ـي ــر خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة وبـ ـع ــوائ ــد
ومميزات أكبر للعمالء».
وت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــل قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل

االستهالكي إلــى  25,000دينار،
على أن يتم تسديد دفعات القرض
ً
خالل  60شهرا ( 5سنوات) .ويتم
مـنــح ال ـع ــروض م ــن مـمـثـلــي بنك
الخليج الموجودين في معارض
ال ــوك ــاالت الـمـشــاركــة ط ــوال فترة
الحملة الصيفية التي تمتد إلى
 31يوليو  ،2019على أن ّ
تطبق
شروط وأحكام االئتمان الخاصة
ببنك الخليج.

مؤسسة البترول تواصل دعمها
لبرنامج البروتيغيز

أسعار صرف العمالت العربية
جمال السنعوسي مع أعضاء فريق برنامج البروتيغيز

أسعار المعادن الثمينة والنفط

يـجــري «ورب ــة» سحب السنبلة األسـبــوعــي الـثــانــي والعشرين
والثالث والعشرين ،باإلضافة إلى سحب السنبلة الخاص باألطفال
في الحادية عشرة ظهر اليوم ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة وموظفي البنك.
ويمثل «السنبلة» الخيار األمثل لكل الراغبين في توفير األموال،
وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم ،باإلضافة إلى فرص
للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتـمــاشـيــا مــع رغـبـتــه فــي تـطــويــر وتـحــديــث خــدمــاتــه وحلوله
المصرفية ،بما يتوافق مــع تحقيق المصلحة والـفــائــدة الكبرى
ً
لعمالئه ،ونـظــرا لتنامي قــاعــدة عمالئه والـتـجــاوب الكبير الــذي
ّ
لقاه الحساب ،يعيد «وربــة» إطالق حملة «السنبلة» بحلة جديدة
ومتطورة في  2019تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر،
حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات ،والقيمة اإلجمالية للجوائز
النقدية والعينية ،التي يحصل عليها العمالء ،لتصل إلــى أكثر
مــن مـلـيــون دي ـن ــار .ويـسـتـمــر الـبـنــك فــي ال ـس ـحــوبــات األسـبــوعـيــة
على  5رابحين  1000دينار لكل منهم ،وتتميز الحملة في 2019
بــالـسـحــوبــات الـكـبــرى ( ،)Mega Drawsالـتــي تـقــام كــل رب ــع سنة
لتكشف عن  5رابحين ،ويكون من نصيب الرابح األول  100ألف
دينار ،و 4رابحين بسيارات .Land Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد مــن الـفــرص للربح ،قــام «ورب ــة» بزيادة
الجوائز في سحب ال ـ  Mega Drawاألخير لعام  ،2019بإضافة
سيارتي الند كروز من نفس الفئة.
وأما فيما يتعلق بفرص الربح ،فيحق لكل عميل فرصة لدخول
السحب مقابل كل  10دنانير في الحساب.
ً
ً
وقدم «وربة» حال استثماريا آخر باسم وديعة السنبلة ،التي
تعد المودعين بعوائد متوقعة تصل إلى  3.5في المئة ،وفرص ربح
في سحوبات «السنبلة» طوال فترة االستثمار.

واصلت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
التابعة دعمها لبرنامج البروتيغيز فــي نسخته
التاسعة للسنة الثالثة على التوالي ،وذلك تأكيدا
لــدورهــا المتميز فــي دعــم الـمـشــاريــع المجتمعية،
ً
وتواصال منها مع شركائها في منظمات المجتمع
المدني.

ثروة حقيقية
بهذه المناسبة ،قــال العضو المنتدب للموارد
الـبـشــريــة بــالــوكــالــة فــي الـمــؤسـســة ،الـشـيــخ فيصل
الجابر ،إن رعاية المؤسسة للموسم التاسع لبرنامج
«البروتيغيز» يعكس رؤية المؤسسة المتمثلة في
أن ا ل ـثــروة الحقيقية للكويت تكمن فــي عنصرها
البشري ،وأن االستثمار في الشباب الكويتيين هو
األداة الفعالة الـقــادرة على تنشئة جيل قــادر على
ّ
تسلم مهامه في المستقبل.
وأشــار إلى أن المؤسسة تولي اهتماما متزايدا
للمشاريع والـبــرامــج الـهــادفــة الــى تــدريــب الشباب
الكويتيين وصـقــل مـهــاراتـهــم بــالـخـبــرات العملية،
مؤكدا أن الدور المنوط بالمؤسسة ال يقتصر على
االستثمار في الثروة النفطية وحسب ،بل يتعدى
ذل ــك األمـ ــر إل ــى ال ـم ـشــاركــة ال ـح ـيــويــة ف ــي الـتـنـمـيــة
ً
االجتماعية ،وصوال إلى تحقيق التنمية المستدامة.
واسـتــدرك بالقول إن المؤسسة تهدف من وراء
دعمها للبرنامج إ لــى العمل على إ تــا حــة الفرصة
للمشاركين في التعرف على هذا البرنامج الشامل

الذي يجمع بين العديد من التجارب والخبرات التي
تهدف إلى تعزيز المهارات االجتماعية والحياتية
والعلمية ،وتطوير الوعي الذاتي لدى المشاركين
في مختلف المجاالت.
من جانبه ،أكد مدير دائرة العالقات في المؤسسة،
جمال السنعوسي ،أن حــرص المؤسسة على دعم
فـئــة الـشـبــاب ومـشــاركــاتـهــا ال ـعــديــدة فــي األنـشـطــة
االجتماعية ،ذات األثر التنموي في واقع المجتمع،
ي ــرس ــخ م ــن م ـب ــادرات ـه ــا ال ـم ـس ـت ـمــرة وال ـم ـتــواص ـلــة
والهادفة إلــى تعزيز مكانتها وتواصلها مع كافة
فئات المجتمع بمختلف القطاعات.
ول ـفــت الـسـنـعــوســي إل ــى أن االه ـت ـمــام بالشباب
مسؤولية حضارية تتبناها المؤسسة وشركاتها
التابعة بشكل مـتــزايــد ،لتوفير الـظــروف المالئمة
وت ـس ـخ ـيــر اإلم ـك ــان ــات ال ـم ـتــاحــة ل ـتــرس ـيــخ مـفـهــوم
المسؤولية االجتماعية ،وتحقيق التنمية المستدامة
الـتــي تـحــرص المؤسسة وشــركــاتـهــا التابعة على
تحقيقها وتنفيذها على أرض الــواقــع .بــدورهــا،
أشــادت المديرة التنفيذية لبرنامج «البروتيغيز»،
إيمان الرشيد ،بالتعاون والدعم المتواصل الذي
يحصل عليه برنامج تطوير الشباب البروتيغيز من
المؤسسة وشركاتها التابعة ،الفتة إلى أن هذا الدعم
ساهم فــي تحقيق األه ــداف التي نسعى للوصول
إليها في الموسم التاسع .كما عبرت عن تقديرها
بهذا االهتمام ،قائلة إن دعم المؤسسة وشركاتها
التابعة ساعد في وصول البرنامج إلى أكبر عدد من
الشباب من الجنسين في الكويت.

ثقافات
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تنظم مؤسسة عبدالعزيز
البابطين الثقافية المنتدى
العالمي لثقافة السالم
بمحكمة العدل الدولية
بمدينة الهاي.
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تحدثت اإلعالمية التونسية
عائشة عثمان عن برنامجها
األخير"عايشة شو" ،الذي
عرض في رمضان الماضي.

تغيير موعد حفل األوسكار عامي 2021
و 2022بسبب األولمبياد والسوبربول
سـ ـيـ ـنـ ـظ ــم ح ـ ـفـ ــل تـ ـ ــوزيـ ـ ــع جـ ــوائـ ــز
األوسكار ،الذي يشكل ذروة موسم
المكافآت الهوليوودية نهاية فبراير
في  2021و 2022لتجنب أي تضارب
مع دورة األلعاب األولمبية ونهائي
بطولة كرة القدم األميركية وأحداث
أخرى على ما أعلن المنظمون.
وتقام الدورة الثانية والتسعون
لجوائز األوسكار العام المقبل في
ال ـتــاســع م ــن ف ـبــرايــر ل ـكــن الـحـفـلـيــن
الـتــالـيـيــن سـيـقــامــان فــي  28فـبــرايــر
 2021و  27ف ـب ــرا ي ــر  2022أي يــوم
األحد األخير من الشهر.
وقـ ــالـ ــت األك ــاديـ ـمـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
لفنون السينما وعلومها المانحة
للجوائز ومحطة "أيه بي سي "التي
تبث الحفل فــي ا لــوال يــات المتحدة

فرنسيس فورد كوبوال

"روزنامة األلعاب األولمبية ومباراة
سوبر بول وعطل رسمية (أميركية)
سـتــؤدي إلــى إرج ــاء مــوعــدي 2021
و  2022إ لـ ـ ـ ــى األ ح ـ ـ ـ ــد األ خ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ــن
فبراير".
وت ـع ـت ـب ــر جـ ــوائـ ــز األوسـ ـ ـك ـ ــار أه ــم
ال ـم ـك ــاف ــآت ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة
وي ـن ـقــل ح ـفــل ال ـت ــوزي ــع م ـبــاشــرة مــن
ً
هوليوود في أكثر من  225بلدا.
وي ـن ـظ ــم عـ ـ ــادة ال ـح ـف ــل فـ ــي صــالــة
مـ ـ ـس ـ ــرح كـ ـ ـ ـ ــوداك فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة لـ ــوس
أنجلس كاليفورنيا.
وسـ ـب ــق أن ف ـ ــازت بـ ـج ــوائ ــزه أب ــرز
ال ـن ـج ـمــات م ـن ـهــن :ك ـيــت ويـنـسـلـيــت،
وجنيفر لورانس ،وميريل ستريب،
وإ يـ ـم ــا سـ ـت ــون ،وأودري ه ـي ـب ــورن،
وغيرهن.

كاترين دونوف

ويعتبر هــذا ا لـحــدث مــن األ ح ــداث
التي تحظى بتغطية إعالمية واسعة.
وفـ ـ ــي بـ ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان ي ـس ـت ـخــدم
ا ل ـح ـفــل لـلـتـعـبـيــر ع ــن آراء سـيــا سـيــة
م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل م ــن ال ـح ــائ ــزي ــن عـلــى
األوسكار مثل رفض الممثل الشهير
مـ ـ ــارلـ ـ ــون بـ ـ ــرانـ ـ ــدو ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
جائزة أفضل ممثل بسبب موقف
حكومة الواليات المتحدة من
ً
الهنود الحمر ،وأيضا أثناء
ح ـف ــل ت ــوزي ــع ال ـج ــوائ ــز ع ــام
 2003حـيـنـمــا ن ــدد ا لـعــد يــد
من الفائزين بالحرب على
ال ـ ـعـ ــراق الس ـي ـم ــا ال ـم ـخــرج
م ــايـ ـك ــل م ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ــذي ح ــاز
جائزة أفضل فيلم وثائقي.
(أ ف ب)

جون سينا

جائزة «لوميير »2019
لفرنسيس كوبوال

دونوف ترأس مهرجان
دوفيل للسينما

جون سينا ينضم إلى
«»Fast & Furious

سيمنح المخرج األميركي فرنسيس فورد كوبوال
جــا ئــزة مهرجان لوميير السينمائي خــال ا لــدورة
الـحــاديــة عـشــرة مــن الـمـهــرجــان ال ــذي يـقــام بـيــن 12
أكتوبر و 20منه في ليون الفرنسية.

تـ ــرأس الـمـمـثـلــة الـفــرنـسـيــة كــاتــريــن دون ـ ــوف الـ ــدورة
الخامسة واألربعين لمهرجان دوفيل للسينما األميركية
في غرب فرنسا من  6إلى  15سبتمبر المقبل ،بحسب ما
(أ ف ب)
أعلن المنظمون.

ان ـضــم الـمـمـثــل وال ـم ـصــارع الـعــالـمــيجــون
سينا إلى فريق عمل الجزء التاسع من فيلم
" "Fast & Furiousاألمر الذي أسعد الجمهور
بشكل كبير.

أميركي طامح إلى «غينيس» حضر فيلم
« 110 »Avengers Endgameمرات
ً
مساعدة
يحاول أحد محبي أفالم مارفل في الواليات المتحدة جاهدا ً
« »Avengers Endgameعلى أن يصبح الفيلم األكثر ربحا في ًالتاريخ،
ً
حيث ًشاهده  110مرات ،وقد يدخل موسوعة «غينيس» مسجال رقما
قياسيا.
كسر اغــوسـتــان أالنـيــس صــاحــب الـ ـ 110
مرات مشاهدة لفيلم ""Avengers Endgame
الــرقــم الـقـيــاســي الـســابــق ال ــذي سجله
الـعــام الماضي أنطوني ميتشل الــذي
شاهد فيلم "أفـنـجــرز :إنفينيتي وور"
 103م ـ ـ ـ ــرات ،مـ ـم ــا أدخـ ـ ـل ـ ــه م ــوس ــوع ــة
"غينيس" لألرقام القياسية.
ّ
وي ــوث ــق أالنـ ـي ــس ال ـ ــذي ي ـع ـيــش في
فلوريدا رحالته لمشاهدة الفيلم على
"تويتر" إذ ينشر لنفسه صورة في كل
مرة يذهب فيها إلى السينما مع تذكرة
جديدة في يده.
وحقق هذا الفيلم األخير من سلسلة
أف ــام "أفـنـجــرز"  2.73مليار دوالر في
شباك التذاكر العالمي حتى اآلن ،مما
جـعـلــه ي ـق ـتــرب م ــن ال ـت ـفــوق ع ـلــى فيلم
"أفــاتــار" الــذي حقق  2.78مليار دوالر
ً
ليصبح الفيلم األكثر تحقيقا لاليرادات
على اإلطالق.
لـكــن خ ـبــراء ومــراق ـبــون يـقــولــون ،إن
الفيلم بدأ يفقد من زخمه وقد ينتهي به
األمر في المرتبة الثانية في المستقبل
المنظور.
هذا إذا لم يقم محبو هذه السلسلة
ب ــواجـ ـبـ ـه ــم مـ ـث ــل أالنـ ـ ـي ـ ــس ل ـم ـس ــاع ــدة
"أفنجرز" على انتزاع اللقب من "أفاتار".
والـ ـفـ ـيـ ـل ــم ل ـب ـط ــل خـ ـ ـ ــارق أمـ ـي ــرك ــي،

وكتب اغوستان ًأالنيس على تويتر «أعمل  10ساعات وأشاهد
الفيلم مرتين ًيوميا خالل أيام األسبوع مدة ست ساعات على
ً
األقل» ،مرفقا المنشور بصورة له في دار للسينما حامال البطاقة رقم
 110لمشاهدة الفيلم.

أغوستان أالنيس
م ـس ـت ــوح ــى مـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات قـصــص
مارفل المصورة المنتقمون ،وهو من
إن ـتــاج اس ـتــوديــوهــات مــارفــل وتــوزيــع
والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز.
ويعد العمل رابع أفالم "المنتقمون"
والثاني والعشرين ضمن عالم مارفل
السينمائي ( )MCUمن إخراج االخوان
روس ــو وتــألـيــف كريستوفر مــاركــوس
وستيفن مكفيلي و بـطــو لــة عــدد كبير
من الممثلين من ضمنهم روبرت داوني

جــونـيــر وكــريــس هـيـمـســوورث وم ــارك
راف ــال ــو وك ــري ــس إي ـف ــان ــز وس ـكــارل ـيــت
جــوهــان ـســون وبـيـنــدكــت كــامـبــربــاتــش
ودون شيدل وتوم هوالند وتشادويك
ب ــوس ـم ــان وب ـ ــول ب ـي ـتــانــي وإل ـيــزاب ـيــث
أولسن وانتوني ماكي وسيباستيان
ستان وداناي غورورا وديف باتيستا
وزوي سالدانا وجوش برولين وكريس
برات.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول األعـ ـ ـض ـ ــاء

ال ـم ـت ـب ـق ــون مـ ــن ال ـم ـن ـت ـق ـم ـيــن
وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤهـ ــم عـ ـك ــس الـ ـض ــرر
الذي أحدثه ثانوس في نهاية
الجزء السابق الحرب األزلية.
وت ـ ـ ـ ــم اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـن ـ ــه ف ــي
أكـتــوبــر  2014تـحــت مسمى
"المنتقمون :الحرب األزلية
 الـ ـ ـج ـ ــزء الـ ـث ــان ــي"وانـ ـض ــماألخـ ـ ـ ــوان روسـ ـ ــو إلخ ــراج ــه
فــي أبــريــل  2015وفــي مايو
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام نـ ـفـ ـس ــه انـ ـض ــم
ك ـ ــريـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــر م ـ ـ ــارك ـ ـ ــوس
وسـتـيـفــن مـكـفـيـلــي لـكـتــابــة
نص الفيلم.
وف ــي يــولـيــو  2016أزال ــت
مــارفــل ع ـنــوان الفيلم وأش ــارت
له فقط بفيلم "منتقمون" غير معنون
وبدأ التصوير في أغسطس  2017في
اس ـت ــودي ــوه ــات ب ــاي ـن ــوود أتــان ـتــا في
فــايـيــت بــواليــة جــورج ـيــا وان ـت ـهــى في
يناير  ،2018مع تصوير إضافي حدث
في منطقة وسط مدينة أتالنتا ومدينة
نيويورك.
وت ــم الـكـشــف عــن ع ـنــوان الـفـيـلــم في
ديسمبر  2018مع ميزانية تقدر
بـ  356مليون دوالر ،وهو ثالث أغلى
فيلم صنع على اإلطالق.

جنيفر لورانس
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مسك وعنبر

يحتفي مهرجان الموسيقى
الدولي برحلة الملحن القدير
أنور عبدالله خالل حفل
االفتتاح.
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كشفت الفنانة شوق عن أحدث
أعمالها الدرامية والسينمائية
والمسرحية ،بعد نجاح مسلسل
"العاصفة".

ثقافات ١٦

tawabil@aljarida●com

ً
«البابطين» تنظم منتدى عالميا للسالم في الهاي

تنوير

العنصرية/
َ
الكذب :من
المستفيد؟

توابل ةديرجلا

•
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بحضور شخصيات سياسية وثقافية وإعالمية ومدنية
د .أيمن بكر

استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تعيد ترميم بعض
األف ــام الوثائقية التي كانت تالفة .بعضها يعود لفترة
الحرب العالمية األولى ،والبعض للحرب الثانية التي كانت
أكثر دموية؛ إذ تشير بعض التقديرات إلى أن ضحاياها
وحدها يصلون في أعلى التقديرات إلى  86مليون قتيل.
لفت نظري فيلم قصير ال يتجاوز خمس دقائق لمحاكمة
ضابط ألماني قام بالتجسس لمصلحة الحلفاء .كان المشهد
مهيبا ومخيفا .لك أن تتخيل محكمة عسكرية ألمانية في
ذروة النازية كلها من قادة الجيش األلماني.
سأل القاضي بوضوح :هل تعاونت مع األعــداء وخنت
والءك للفوهرر؟ لتأتي اإلجــابــة :نعم ،لقد تعاونت معهم
ونقلت لهم معلومات مهمة .يسأل القاضي :لـمــاذا خنت
الفوهرر؟ وهنا تأتي اإلجابة صاعقة :ألنني أعتقد أنه مجرم
حرب ،وأن يديه ملوثة بدماء الماليين من األبرياء ،وسيذكره
التاريخ دوما كقاتل ومجرم.
هنا ينتفض القاضي وكثير من الموجودين صارخين:
اسكت ...اسكت ...ال تتكلم ...كيف تجرؤ؟ أصابهم هلع يساوي
خوفهم مــن الـمــوت بسبب صــدق الــرجــل الـهــادئ ،الجميع
ساعتها ارتعشت قلوبهم بسبب شخص وحيد ضعيف
مكبل بالقيود الحديدية ويعرف أنه ميت ال محالة ،لكنه
ينطق بالصدق الذي يعرفونه في أعماقهم.
ه ــذه هــي حــالــة الـمــواجـهــة دوم ــا يــا س ــادة بين الصدق
والكذب ،ربما يكون الكذب هو السائد والمسيطر على كل
الحواس عبر اإلعالم في فترة تاريخية بعينها ،لكن الصدق
دوما أقوى وأهدأ صوتا ،ويملك المستقبل.
وأح ـس ــب أن الـعـنـصــريــة ه ــي حــالــة ق ـصــوى م ــن الـكــذب
التاريخي ،الذي ُيستخدم دوما للتغطية على مشكالت أخرى
ال يريد العنصري ومن يستخدمه االعتراف بها .العنصرية
كذب ،ألنها وهم خالص بتفوق بعض البشر على بعضهم
بسبب األصل أو الثروة أو الوضعية االجتماعية ،وهي وهم
يكتسب لدى معتنقيه قوة الحقيقة ،لكن هناك دوما شيء
ينغص في العمق ،ويشير إلى أن اإلنسانية ليست كذلك.
خطورة العنصرية دومــا هي أنها صاخبة هــادرة عنيفة،
تخيف من يريد الوقوف أمامها ،العنصرية هي هتلر كل
زمان ومكان ،وهي في الوقت نفسه تالمس شيئا داخل الناس
يريحهم ،رغم شعورهم بزيفه ،ألنه يمنحهم شعورا بالتفوق
المجاني الذي ال يكلفهم شيئا ،وليس التفوق العادل المبني
على العمل والجهد والترقي العقلي واإلنساني .العنصرية
صاخبة وكاذبة في الوقت نفسه؛ ألنها غالبا تقود البشر إلى
مزيد من الكراهية ،وتمألهم بمشاعر التكبر والثقة الزائفة
في كل ما يفهمون عن الحياة وعن أنفسهم ،واألخطر أنها
تقودهم إلى مزيد من الكسل على كل المستويات؛ فلماذا
ّ
علي أن أتعب نفسي وأنا متفوق بالوالدة ،أو بحكم وضعي
االجتماعي ،أو القومي؟ العنصرية كذبة تاريخية تشبه
النازية والفاشية ،مصيرها إلــى االنتهاء بمثل ما انتهى
هتلر؛ حيث سيتحول كل العنصريين إلى عار تاريخي على
أهلهم ،وسيحاول قومهم  -كما تفعل ألمانيا اآلن  -أن تتبرأ
منهم أوال ،وإن لم يتمكنوا فسيعتذرون بأسف وألــم ،كما
تفعل ألمانيا اآلن مع تاريخها النازي البشع.
من يستسهل العنصرية /الكذب اآلن يقود أبناءه وأحفاده
إلى مأزق تاريخي صعب .ومن يقف ليقول كلمته الصادقة
بوضوح أمام محكمة التاريخ التي ال تغفل ،سيكون فخرا
ألهله ولإلنسانية كلها ،تماما كما فعل الضابط األلماني
الذي قال لهتلر في قمة مجد :أنت مجرم.

تنظم مؤسسة عبدالعزيز
سعود البابطين الثقافية
المنتدى العالمي لثقافة
السالم بمحكمة العدل
الدولية بمدينة الهاي.
أ عـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــؤ س ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة
عبدالعزيز سعود البابطين
الثقافية أنها تنظم المنتدى
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي لـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـسـ ــام
ف ــي ق ـص ــر الـ ـس ــام بـمـحـكـمــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـم ــديـ ـن ــة
ال ه ــاي ا لـهــو لـنــد يــة ،بحضور
شـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة
وأك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة وث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة مــن
مختلف أنحاء العالم.
وقالت المؤسسة ،في بيان
صـحــا فــي ،إن المنتدى يأتي
بالشراكة مع المعهد الدولي
ل ـل ـس ــام وج ــام ـع ــة ل ـي ــدن فــي
ه ــول ـن ــدا وم ـن ـظ ـمــة الـصـلـيــب
األحمر الدولية وقصر السالم
في محكمة العدل الدولية.
وأض ــاف ــت أن ـهــا دع ــت إلـيــه
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ص ــاحـ ـب ــة ق ـ ــرار
س ـيــاســي وث ـق ــاف ــي وإع ــام ــي
وم ـ ـ ــدن ـ ـ ــي ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أن
المنتدى يعقد فــي و قــت هو
أح ــوج م ــا ي ـكــون ف ـيــه الـعــالــم
إل ــى ال ـس ــام وإرس ـ ــاء قــواعــد
التعايش بين البشرية التي
دخ ـ ـلـ ــت ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــد األخ ـ ـيـ ــر
مـ ــن الـ ــزمـ ــن أع ـ ـتـ ــى ح ــاالت ـه ــا
م ــن الـ ـن ــزاع ــات والـ ـص ــراع ــات
الداخلية والخارجية.

التراث الثقافي العالمي
وأوضـ ـح ــت أن ـه ــا اخ ـت ــارت
محورين رئيسيين للمنتدى
هما " تــدر يــس ثقافة السالم"
و"حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـتـ ــراث ال ـث ـقــافــي
ال ـع ــال ـم ــي" ل ـي ـت ـصــدرا ج ــدول
األعمال يحاضر فيهما نخبة
من ممثلي عدد من الدول.
وذكـ ـ ــرت أنـ ــه س ـي ـتــم خ ــال
ا لـمـنـتــدى تـقــد يــم  17منهجا
من أجل تدريس ثقافة السالم
في العالم من الحضانة إلى

ال ـج ــام ـع ــة "وال ـ ـتـ ــي س ـب ــق أن
ح ـظ ـيــت ب ـم ــواف ـق ــة الـجـمـعـيــة
العامة لألمم المتحدة".

شخصيات بارزة
و بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت أن بـ ـ ــر نـ ـ ــا مـ ـ ــج
ال ـم ـن ـت ــدى ي ـت ـض ـمــن م ـح ــاور
عميقة حــول السالم يتحدث
فـيـهــا شـخـصـيــات ب ـ ــارزة ،إذ
يلقي خطاب االفتتاح رئيس
جمهورية مالطا جورج فيال.
وأ شـ ــارت إ ل ــى أ ن ــه سيتحدث
ف ــي االفـ ـتـ ـت ــاح أي ـض ــا ك ــل مــن
ممثلة الحكومة الهولندية،
وو كـ ـيـ ـل ــة وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
ج ـ ـ ـ ـ ــوك بـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــدت ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
م ــؤسـ ـس ــة ك ــارنـ ـيـ ـج ــي ق ـصــر
ال ـس ــام ب ـهــول ـنــدا إي ــري ــك دي
بــادي ـتــس ،ورئ ـي ــس مــؤسـســة
البابطين الثقافية عبدالعزيز
ال ـبــاب ـط ـيــن ،وم ــن الـسـعــوديــة
األمير تركي الفيصل.

جلسات المنتدى
و ح ــول جـلـســات المنتدى،
قـ ـ ـ ــال بـ ـ ـي ـ ــان ال ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــة إن
ال ـج ـل ـســة األولـ ـ ــى س ـيــرأس ـهــا
رئ ـيــس ج ـم ـهــوريــة الـبــوسـنــة
وال ـه ــرس ــك األس ـب ــق ال ـح ــارث
سياليجتش ،أما المتحدثون
فـ ـيـ ـه ــا ف ـ ـ ُـه ـ ــم األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
لمنظمة ا لـتـعــاون اإل ســا مــي
يــوســف الـعـثـيـمـيــن ،واألم ـيــن
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام الت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب
الـ ـع ــرب ــي الـ ـطـ ـي ــب الـ ـبـ ـك ــوش،
ووز يــر خارجية اليمن خالد
الـ ـيـ ـم ــان ــي ،ورئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـنــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـص ـل ـيــب األح ـم ــر
بيتر م ــورر ور ئ ـيــس جمعية
ال ـه ــال األح ـم ــر ال ـكــوي ـتــي د.
هالل الساير وعمدة باليرمو
لولوكا أورالندو.
وأضاف البيان أن الجلسة
الـ ـث ــانـ ـي ــة سـ ـي ــرأسـ ـه ــا وزي ـ ــر
ا لـخــار جـيــة الكويتي األسبق
ا ل ـش ـيــخ د .م ـح ـمــد ا ل ـص ـبــاح،
ويتحدث فيها ممثل الرئيس
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــري،
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن
للثقافة واآل ثــار الشيخة مي

عبدالعزيز البابطين
آل خ ـل ـي ـفــة ،ووز يـ ـ ــر ا لـتـعـلـيــم
ال ـ ـعـ ــالـ ــي وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ال ـع ـل ـم ــي
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ل ـم ـل ــس،
ووزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي
وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي بـحـكــومــة
إق ـ ـل ـ ـيـ ــم ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــراق
يوسف كوران.

المعهد الدولي للسالم
و لـ ـ ـف ـ ــت إ ل ـ ـ ــى أن ا ل ـج ـل ـس ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة سـ ـي ــرأسـ ـه ــا رئ ـي ــس
المعهد الدولي للسالم تيري
الرسن ،ويتحدث فيها رئيس
الـ ـب ــرلـ ـم ــان الـ ـم ــالـ ـط ــي وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األسـ ـب ــق مــاي ـكــل
فرندو ،ووز يــر التربية وزير
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي بــال ـكــويــت
د .حــامــد ال ـع ــازم ــي ،ووزي ــرة
خــارج ـيــة إفــري ـق ـيــا الــوسـطــى
سـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــي ت ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــون ،وع ـ ـضـ ــو
ال ـبــرل ـمــان األوروبـ ـ ــي طــوكـيــا
سـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي ،ووزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة
بإفريقيا الوسطى موكاداس
نوري ،ومستشار اليونسكو
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــراث الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي مـ ـنـ ـي ــر
بوشناقي.
أمـ ـ ــا الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـخ ـت ــام ـي ــة
ف ـس ـيــرأس ـهــا رئ ـي ــس مـحـكـمــة
الـ ـع ــدل ال ــدولـ ـي ــة ع ـب ــدال ـق ــوي

يـ ــوسـ ــف ،فـ ــي ح ـي ــن ي ـت ـحــدث
خاللها كل من رئيسة الدورة
ا لــ 73للجمعية العامة لألمم
ال ـم ـت ـحــدة م ــاري ــا غــارس ـيــس،
ورئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــة
ب ــال ـك ــوي ــت ،م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
ورئيس مؤسسة عبدالعزيز
سعود البابطين ،عبدالعزيز
البابطين.
و بـ ّـيــن أ نــه مــن المتحدثين
كــذ لــك فــي الجلسة الختامية
رئـ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة إفــري ـق ـيــا
ال ــوسـ ـط ــى ف ــوس ـت ــن ت ـ ـ ــوادرا،
ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـ ــالـ ـ ـط ـ ــا األسـ ـ ـب ـ ــق
مـ ـ ـ ـ ــاري كـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــرو ،ورئ ـ ـيـ ــس
تركيا األسبق عبدالله غول،
وم ـم ـث ــل ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي
حسان العرفاوي ،والمبعوث
الـ ـ ـخ ـ ــاص ل ــرئـ ـي ــس ل ـي ـب ـيــريــا
ل ـ ــورن ـ ــس ك ــونـ ـم ــا ،ورئـ ـي ــس
ت ـحــالــف اإلص ـ ــاح واإلع ـم ــار
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق عـ ـم ــار ال ـح ـك ـيــم،
فــي حين يلقي كلمة الختام
رئ ـي ــس جــام ـعــة الي ـ ــدن ك ــارل
ستولكر.

جلسات المنتدى
تتضمن محورين
مهمين حول
تدريس ثقافة
السالم وحماية
التراث الثقافي
العالمي

العيد ال
يشيخ!

مسفر الدوسري

العيد ال يشيخ ،وال يمتلئ رأ ســه بمحاصيل الرماد
وال ـث ـلــج ،وال يـتـسـلــل ال ــوه ــن إل ــى مـفــاصــل هـ ّـم ـتــه ،يــأتــي
العيد كل مرة بنفس الحماس والعزيمة غير فاقد لبريق
قلبه ،يأتي بمالبسه ناصعة البياض تفوح منها روائح
ً
الـعـطــور وخـنـيــن دهــن ال ـعــود والـبـخــور حــامــا حقائبه
العامرة بعلب البهجة والسرور وقطع األناشيد واألغاني
ّ
ً
ّ
المحالة بالسكر ،و ي ــوز ع هــدا يــاه على الجميع صغارا
ً
ً
ـدا من عطاياه ،وال يمانع في مدّ
وكبارا ال يستثني أ حـ
ً
ً
ً
ً
نساء ورجاال أطفاال وشيوخا للرقص معه،
يده للجميع
ال يهدأ وال يستريح طوال مدة مكوثه معنا.
ّ
إال أننا ومع تقدم العمر نسلم طفولة قلوبنا للحياة
ً
لـتـغــزل نسيجا مــن الشيخوخة عـلــى نـضــارة مالمحها
ورداء مــن ا لـجــد يــة عـلــى عـفــو يـتـهــا ،و كـلـمــا مـضــى العمر
بنا أصبحنا رهينة لأليام العادية ولصراعنا اليومي
ً
معها بحثا عن ثمر في شجرة أمنياتنا التي زرعناها
في عمر مبكر فتغرقنا الحياة في دوامة تفاصيل تثير
غبار احتياجاتنا العادية وغير العادية وأتربة مطالبنا
ا لـطــار ئــة فــي و جــه بـصــا ئــر نــا وو جـهـتـهــا فتحجب عنها
ا لــرؤ يــة فــا نـعــود قــادر يــن على إ يـجــاد شـجــرة أمنياتنا
ً
تلك ،فضال عن ثمرها ،فنقع في فخ األيام العادية وأسرى
نسيجها المتشابك ،ونصبح أ قــل قابلية للتماهي مع
ً
مـبــاهــج ال ـع ـيــد ،وأك ـثــر ضـعـفــا مــن الـتـعــاطــي مــع فـتـ ّـوتــه
وش ـبــابــه ال ــدائ ــم ون ـشــاطــه وح ـمــاســه الـمــذهـلـيــن بحجة
الرزانة التي نرى أنها لم تعد مناسبة بعد تجاوز العمر
ٍّ
لسن معين ،أو بحجة انشغالنا بهموم األ يــام العادية
التي أصبحنا ضحايا وهمنا أنها لم تترك في قلوبنا
فسحة لبهجة يوم عيد ،أو تحت طائل عذر ساذج بأن
ّ
معنيا بطفولة
العيد لألطفال متجاهلين أن العيد ليس
العمر ،بل بطفولة القلب.
ً
فاألطفال أكثر حماسا للحصول -قدر المستطاع -على
قدر من غنائم العيد ،ليس ألنهم صغار في السن،
أكبر ٍ
تشخ بعد ،فهم ما زالوا قادرين على
ولكن ألن قلوبهم لم ِ
إ ط ــاق ضحكة عــا لـيــة فــي ا لـفـضــاء مــن عـلــى أ قـصــى علو
ألر جــو حــة ،و مــا زا لــوا قــادر يــن على إنتاج دهشة لمنظر
ألوان األلعاب النارية في ليالي العيد ،كما أن أصواتهم
ً
ً
ما زا لــت قــادرة على ترديد أغنية "أ ه ــا  ...أ هــا بالعيد"
بفرح ،وحناجرهم ما زالت طرية لتحتضن بدفء بشارة
ّ
"العيد هل هالله" ،ال يعود هذا إلى صغر أعمارهم وال
لنعومة أظافرهم ،بل لطفولة قلوبهم وال سبب آخر غيره،
في مثل أعمارهم هم غير مطالبين بالبحث عن العيد،
على طبق من ذهب العمر كما كان يفعل
فالعيد يأتيهم ّ
عندما كنا في سنهم.
ول ـك ــن م ــع ت ـق ـ ّـدم ال ـع ـمــر يـصـبــح األمـ ــر أك ـث ــر صـعــوبــة
ً
وتعقيدا  ،إذ نصبح نحن ملزمين بالبحث عن العيد في
ً
العيد ،ألننا أكثر احتياجا من األطفال لهذا ،ففي العيد
فرصة إلزاحة بعض الشيخوخة عن قلوبنا ،فنحن نفقد
مع الزمن ذلــك الــدالل الــذي كــان يغدقه علينا العيد ،فال
ً
ـارا حين كــان يـ ّ
ـدس
يـعــود يتعامل معنا مثلما كنا صـغـ
حـلــواه فــي جيوبنا ،وأنــاشـيــده فــي حـنــاجــرنــا ،وبهجته
المشرقة في صدورنا ،نصبح نحن مع السنين مطالبين
ّ
وتلمس فرح األغاني
بالبحث عن تلك الحلوى في جيوبه،
في صوته ورؤية البهجة في مراياه ،وألن العيد ال يشيخ
فإنه يقع على عاتقنا نفض شيخوخة قلوبنا ،واستعادة
طـفــولـتـهــا ،لتتمكن مــن االسـتـمـتــاع بـغـنــائـمــه وعـطــايــاه،
ً
ً
وح ـتــى ال يـصـبــح الـعـيــد يــومــا ع ــادي ــا آخ ــر ،ول ـكــن بــاســم
مختلف ،فالعيد ال يشيخ بل قلوبنا فقط يحدث لها ذلك!

حصاد

الكشف عن مخازن غالل تعود
إلى عصر رمسيس الثاني

من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة البابطين

دراسة أكاديمية :محفوظ وظف الكائنات الخارقة
في البناء القصصي ببراعة
الباحثة دينا دياب :أدبه احتوى على عدد كبير من الموروث الشعبي
القاهرة  -محمد الصادق

ألقت دراسة أكاديمية
جديدة الضوء على الجوانب
األسطورية والخرافية
في أدب نجيب محفوظ،
وكشفت عن كيفية
للكائنات الخارقة،
توظيفه ً
واعتبارها رمزا للخروج من
األزمات ،والسعي لحل
المشكالت التي تواجه
شخوص قصصه ورواياته.

حـمـلــت دراسـ ــة ب ـع ـنــوان "تــوظـيــف
الـ ـ ـك ـ ــائـ ـ ـن ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــارقـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـبـ ـن ــاء
القصصي في أدب نجيب محفوظ"،
وحـصـلــت بـمــوجـبـهــا الـبــاحـثــة ديـنــا
ً
دياب على درجة الماجستير مؤخرا
م ــن ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـن ـقــد ال ـف ـنــي
بالقاهرة.
وأك ــدت الـبــاحـثــة فــي دراسـتـهــا أن
األدب القصصي لدى نجيب محفوظ
احتوى على عدد كبـير من الموروث
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،ت ـم ـث ـ ــل فـ ــي ال ـم ـع ـت ـق ـ ــدات
وا لـمـعــارف الشعبية ،مثـل االعتقاد
بأعمال السحر ،والكائنات الخارقة،
والطب الشـعبي ،واألولياء ،واألحالم،
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادات والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد ال ـش ـع ـب ـي ــة،
ودورة حـيـ ــاة الـفـ ــرد ،وعــاقـ ــة الفـرد
بـالمجتمع ،وغــير ذلك.

نجيب محفوظ

وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت" :اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم مـ ـحـ ـف ــوظ
الـ ـك ــائـ ـن ــات ال ـ ـخـ ــارقـ ــة لـ ـلـ ـق ــدرة عـلــى
توظيف المتخيل الشعبي والخرافي
واالسـتـلـهــام مــن الـقـصــص "الـقــرآنــي
والديني" ،إضافة إلى براعة استخدام
ال ـل ـغــة وال ـم ـن ـجــز ال ـص ــرف ــي ،والــدمــج
الـمـحـكــم لـلـغــة ال ـع ـلــوم ،واالس ـت ـفــادة
م ـ ــن الـ ـمـ ـخـ ـت ــرع ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
الــدق ـي ـقــة واإلن ـس ــان ـي ــة ،وإخـضــاعـهــا
ل ـقــوة ال ـخ ـيــال ،وال ـت ـمــرس فــي وضــع
األلغاز وحلها ،كل ذلك المزيج الفائق
التعقيد يوضحه ا سـتـخــدام الكائن
الخارق في قالب واحد هجين".
واتـ ـ ـخ ـ ــذت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
األمثلة للداللة على ذلك ،منها أعمال
محفوظ "كفاح طيبة" ،و"رادوبيس"،
ون ـمــوذج ال ـحــارة فــي الـثــاثـيــة (بين
القصرين ،قصر الشوق ،والسكرية).
ندرة الدراسات
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــة إلـ ـ ـ ــى نـ ـ ــدرة
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـنـ ــاولـ ــت ج ــان ــب
األسـ ـط ــورة وال ـخ ــراف ــات وال ـكــائ ـنــات
الـ ـخ ــارق ــة ف ــي أدب م ـح ـف ــوظ ،ول ـعــل
ك ـت ــاب "األسـ ـ ـط ـ ــورة ف ــي أدب نـجـيــب
محفوظ" للكاتبة سناء الشعالن من
الكتب الرائدة في هذا المجال ،وهو
ُيـعـنــى ب ــدراس ــة تــوظـيــف األس ـط ــورة
فــي بـعــض روا يـ ــات نجيب محفوظ،
وتحليلها ،وتفكيك رموزها ،وصوال
إلى اإلحاالت والتأويالت التي تنفتح
عليها.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ديـ ـ ـ ـ ــاب إن "اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــا
ل ـم ــوض ــوع رســال ـت ـهــا جـ ــاء لـلـتـعــرف

ع ـل ــى ال ـك ــائ ـن ــات الـ ـخ ــارق ــة (ال ـ ـمـ ــارد،
الشيطان ،ا لـجــن ،العفريت) فــي أدب
نجيب محفوظ ،و لـمــس التحرر في
ال ـك ـت ــاب ــة مـ ــن خ ـ ــال ت ــوظ ـي ـف ــه ل ـهــذه
ال ـكــائ ـنــات ،ع ـلــى أن ـهــا ال ـحــريــة الـتــي
أراد البحث لمسها فــي ذ لــك الكيان
الفني ،فالحرية ليست فقط نتيجة
لظلم أو تعسف سياسي ،اجتماعي
ً
أو غيره ،بل أيضا الرغبة في التحرر
من قبضة تلك األسس التي تسيطر
على العمل األدبي رغم أنفه".
وأضافت الباحثة أنها أرادت كذلك
الـتـعــرف عـلــى األس ـبــاب الـتــي دفعت
ا لـمـبــدع إ ل ــى تغيير ا لـبـطــل ،فبعدما
كان إنسانا عاديا أصبح في صورة
جن ،أو شيطان ،أو عفريت ،أو مارد
يمتلك قدرات خارقة ال يملكها البطل
الكالسيكي.
ونــاقــش الــرســالــة الــدك ـتــور أحـمــد
بـ ـ ــدوي ع ـم ـيــد م ـع ـهــد ال ـن ـق ــد األدب ـ ــي
األس ـبــق "م ـشــرفــا" ،والــدك ـتــور حسن
عطية عميد المعهد العالي للفنون
ً
ال ـم ـســرح ـيــة األسـ ـب ــق "م ـن ــاق ـش ــا" من
ال ـخــارج ،وأ.د .حسن يــوســف أستاذ
الفلسفة وعلم الجمال "مناقشا" من
معهد النقد الفني.
وأ ش ــادوا بأهمية ا لـطــرح العلمي
ال ــذي حـمـلـتــه الــرســالــة ،مــؤكــديــن أن
ال ــدراس ــة تـلـقــي ال ـض ــوء عـلــى أهمية
الجن والعفاريت والشياطين والمردة
كـكــائـنــات خــارقــة فــي أدب مـحـفــوظ،
وتـغـلـغــل وجـ ــود ه ــذه ال ـكــائ ـنــات في
ذهنية المجتمع المصري ،واعتقاده

من المكتشفات

دينا دياب
ب ـهــا وب ـق ــدرات ـه ــا ف ــي ح ــل مـشـكــاتــه
وتحقيق أمانيه.
يــذ كــر أن ا لــد كـتــور حسن عطية له
إسـهــامــات عــديــدة فــي تــاريــخ نجيب
م ـح ـفــوظ ،م ــن بـيـنـهــا ك ـتــاب "نـجـيــب
مـحـفــوظ فــي ا لـسـيـنـمــا المكسيكية،
وك ـ ـ ـتـ ـ ــاب نـ ـجـ ـي ــب م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ ك ــاتـ ـب ــا
سينمائيا ومسرحيا ،وا ل ــذي صدر
حديثا عن الهيئة العربية للمسرح،
وكتاب "عالم نجيب محفوظ باللغة
اإلس ـبــان ـيــة" ،ال ــذي ص ــدر بـعــد ف ــوزه
بجائزة "نوبل" عام  1989في مدريد.
كما قدم الدكتور حسن يوسف طه
العديد من الكتب عن إبداع محفوظ
من بينها "آفاق إنسانية عند نجيب
مـحـفــوظ" ،و"الـمـفـكــر االشـتــراكــي في
أدب نجيب محفوظ" ،و"المقهى عند
نجيب محفوظ نموذجا".

اكـتـشـفــت بـعـثــة اآلثـ ــار ال ـم ـصــريــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ت ــل آث ــار
األبقعين بمركز حوش عيسى  -محافظة البحيرة ،شمال
ا لـقــا هــرة ،بـقــا يــا و حــد تـيــن معماريتين ملحقتين بحصن
عسكري ،كان يتم استخدامهما كمخازن للغالل ،باإلضافة
إلى مبني سكني من عصر الملك رمسيس الثاني.
و قــال أيمن عشماوي رئيس قطاع اآل ثــار المصرية في
بيان أ مــس ،إن الوحدتين المكتشفتين كاملتان ويحيط
بـكــل وح ــدة بـقــايــا س ــور مــن ال ـطــوب الـلـبــن مــربــع الـشـكــل،
يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل ،ويتقدمهم حجرة
ال ـمــراقــب عـلــى ال ـصــوامــع وح ـجــرة أخ ــرى لـلـقــائـمـيــن على
الحراسة.
وأ ض ــاف عـشـمــاوي أن ا لــو حــد تـيــن المكتشفتين عـبــارة
عن مخازن وصوامع للغالل ،دائرية الشكل صفت بجوار
ً
بعضها بعضا على شكل خلية النحل،
وأثناء أعمال التنظيف تم العثور بداخلها على بقايا
عظام لحيوانات وأسماك مما يشير إلى أن هذه الصوامع
ً
كانت تستخدم أيضا لحفظ المواد الغذائية.
من جانبها ،قالت نادية خضر رئيس اإلدارة المركزية
ً
آل ثــار الوجه البحري إنه تم العثور أيضا على مجموعة
مــن األ ف ــران المصنوعة مــن ا لـفـخــار ،وا لـتــى تشير إ لــى أن
المصري القديم اهتدى لفكرة تحميص الغالل لتطهيرها
من الحشرات وتخليصها من الرطوبة وتأثير ا لـحــرارة،
و تـخــز يـنـهــا فــي صــوا مــع للمحافظة عليها مــن التسوس
أكبر فترة ممكنة ،كما تم العثور على مجموعة من األواني
الفخارية.
من ناحيته ،قال خالد فرحات مدير عام آثار محافظة
البحيرة ،إن البعثة كانت قد كشفت أثناء العمل بالمواسم
السابقة عن األسوار الخارجية للقلعة بأركانها واألبراج
الـمـلـحـقــة ب ـهــا وال ـب ــواب ــة ال ـج ـنــوب ـيــة بــال ـتــدع ـيــم الــداخ ـلــي
وال ـخ ــارج ــي لـهــا وال ـف ـنــاء ال ـحــامــي أم ــام ال ـبــوابــة لـتـمــويــه
األعداء بالمدخل الغربي له.
(د ب أ)
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أخبار النجوم

حسين الجسمي وسلطان
بن أحمد في «أعز الناس»

اإلعالمية التونسية عائشة عثمان أن ضيوف ًبرنامجها األخير «عايشة شو» ،الذي عرض في رمضان الماضي ،وحاورت خالله
أكدت ً
ً
عددا كبيرا من النجوم ،لم يطلعوا على األسئلة مسبقا.
في دردشتها مع «الجريدة» تحدثت عائشة عن البرنامج وكواليسه ،وردت على االنتقادات التي تعرضت لها ...وفيما يلي التفاصيل:
القاهرة – هيثم عسران

• كيف وجــدت ردود األفعال
على تجربتك في «عايشة شو»؟
 سـ ـعـ ـي ــدة ج ـ ـ ــدا بـ ـم ــا ح ـق ـقــهالبرنامج من نجاح مع الجمهور
في رمضان ،صحيح انني كنت
واثـقــة بنجاح العمل لكن ردود
ال ـف ـع ــل ف ــاق ــت ت ــوق ـع ــات ــي بـشـكــل
ك ـب ـيــر ،خ ــاص ــة أن ال ـع ـمــل حقق
نسب مشاهدة مرتفعة في الوطن
العربي ،وكــذلــك عبر «يوتيوب»
م ــن خـ ــال ال ـم ـقــاطــع ال ـت ــي تمت
إتــاح ـت ـهــا ،وهـ ــذا األمـ ــر جعلني
أشـعــر بـسـعــادة كـبـيــرة ،السيما
أن ـن ــي ب ــذل ــت ج ـه ــودا ك ـب ـيــرة مع
ف ــري ــق ال ـع ـم ــل خ ـل ــف ال ـك ــام ـي ــرا
ق ـب ــل ك ــل ح ـل ـقــة ح ـت ــى ي ـم ـكــن أن
ن ـ ـقـ ــدم أف ـ ـضـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ،ونـ ـخ ــرج
ب ـت ـصــري ـحــات تـضـيــف مـعـلــومــة
جديدة للجمهور.
• تردد أن ضيوفك كانوا على
ً
علم باألسئلة مسبقا؟

سعدت بتفاعل
الجمهور ولم
أتقن اللهجة
المصرية
بشكل كامل

 هذا األمر غير صحيح علىاإلط ـ ـ ـ ــاق ،وال أع ـ ـ ــرف مـ ـص ــدره،
فنحن كفريق عمل كنا حريصين
عـ ـل ــى ان ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك عـنـصــر
ال ـم ـفــاج ــأة فـيـمــا يـتـعـلــق بـطــرح
األسئلة على الضيف ،واستغالل
عنصر الـمـفــاجــأة فــي الحصول
عـلــى إج ــاب ــات فــوريــة ومختلفة
م ــن ك ــل ض ـي ــف ،وه ــو م ــا أعـتـقــد

أننا وفقنا فيه ،فال يوجد ضيف
واحد تواجد في البرنامج وكان
عـلــى عـلــم بــاالسـئـلــة الـتــي كانت
ستطرح عليه ،لذلك أ نــا أقولها
وبصراحة ،ضيوفي ال يطلعون
على األسئلة.
• لكن البعض انتقد صياغات
األسئلة؟
 مــا ال يعرفه الكثيرون أنناسجلنا وقتا طويال جدا مع كل
ض ـيــف ،وم ــن ث ــم ه ـنــاك ضـيــوف
ظهروا في حلقتين ال في حلقة
واحـ ــدة ،وجميعهم نـجــوم كبار
كــا نــت اجاباتهم تجعلنا نقسم
الـ ـحـ ـلـ ـق ــة إل ـ ـ ــى ج ـ ــزأي ـ ــن ف ـ ــي ظــل
التزامنا بمدة  45دقيقة للحلقة
الواحدة ،وهناك خطأ حدث في
ال ـمــون ـتــاج بـحـلـقــة ال ـف ـنــان أمـيــر
ُ
كرارة ،إذ ت ِرك سؤال كان يفترض
أن يـ ـح ــذف ح ـت ــى ي ـس ـيــر إي ـق ــاع
الحلقة كما هو مخطط له ،ولكن
هذا االمر لم يحدث ،ولألسف لم
أكن موجودة في المونتاج آنذاك
لمشاهدة الحلقة قبل عرضها،
فظهر السؤال كأنه غير موفق.
عليك
• وكيف وجدت الهجوم
ِ
بعد هذه الحلقة؟
 أع ـت ــرف أن م ــا ح ــدث خـطــأ،ً
لكن أؤكــد انــه لــم يكن مقصودا،

ً
ول ــم ي ـكــن م ــوج ــودا ف ــي حـلـقــات
أخــرى ،لكن في الوقت نفسه من
هاجموني يـتــرصــدون أي خطأ
ي ـم ـكــن أن ي ـح ــدث ويـتـجــاهـلــون
نقاطا مميزة أخرى في البرنامج،
لكن فــي النهاية مــا يهمني هو
التأكيد أن هذا األمر غير مقصود
ً
مطلقا ،وأنني لم أطرح أي أسئلة
ساذجة على ضيوفي.
• مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي آلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
الضيوف؟
 كنت حريصة على اختيارالـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــوف ال ـ ــذي ـ ــن ي ـض ـي ـف ــون
لـلـبــرنــامــج ل ــوج ــود تـصــريـحــات
لهم أثارت جدال كبيرا سواء عبر
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي أو
في لقاءات سابقة ،وكنت مهتمة
بـ ـ ــأن يـ ـك ــون الـ ـضـ ـي ــوف إض ــاف ــة
للبرنامج ،وبالفعل أعتقد أننا
وف ـق ـن ــا فـ ــي ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،فـكــل
نجم جــاء إلــى االسـتــوديــو أدلــى
بتصريحات مختلفة في قضايا
عديدة.
• لكنك كــررت بعض ضيوف
الموسم األول مثل سلطان الطرب
جورج وسوف؟
ً
 ت ـك ــرار الـضـيــف لـيــس عيبام ــادام أن هـنــاك تـطــورات حدثت
يمكن مناقشته فيها والحديث
معه عنها وعــن تــاريـخــه ،وعلى
ذك ــر س ـل ـطــان ال ـط ــرب ف ـهــو نجم
كبير له مكانته في الوطن العربي
ونــادر الظهور إعالميا ،ومن ثم
ع ـنــدمــا ت ـت ــاح ل ــي ف ــرص ــة لـقــائــه
فـلــن أت ــردد خــاصــة أن ــه يستحق
عشرات اللقاءات ال لقاء أو اثنين
فـقــط ،وأعـتـبــر نفسي محظوظة
بمحاورته مرتين في برنامجي.

حسين الجسمي

عائشة عثمان
• وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ــانـ ـتـ ـق ــادات
الـتــي واج ـهــت حــديـثــك باللهجة
المصرية؟
 لــم أ تـقــن اللهجة المصريةب ـش ـكــل ك ــام ــل بـ ـع ــد ،فـ ـه ــذه هــي
ال ـم ــرة األولـ ــى ال ـتــي أقـ ــدم فيها
بــرنــامـجــا فــي مـصــر وسأسعى
إلج ــادت ـه ــا ب ـش ـكــل ك ــام ــل خــال
الفترة المقبلة.

• ثمة مقارنات بين برنامجك
و«شيخ الحارة» كيف ترينها؟
 ت ـ ـحـ ــدث مـ ـع ــي الـ ـكـ ـثـ ـي ــرونعــن ه ــذا األم ــر ،وال أع ــرف سبب
للمقارنة ،خاصة أن البرنامجين
مختلفان في تفاصيلهما بشكل
كامل.

• ه ـ ــل تـ ــر يـ ــن أن ا لـ ـب ــر ن ــا م ــج
استفاد مــن عرضه فــي أكثر من
قناة برمضان؟
 بــال ـتــأك ـيــد ،ألن ال ـع ــرض تمف ــي م ـص ــر وب ــال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي،
وهذا األمر جعل قاعدة مشاهدة
ال ـب ــرن ــام ــج أكـ ـب ــر ،وأي م ـح ــاور
سـيـكــون محظوظا عـنــدمــا يــرى
ب ــرن ــامـ ـج ــه ي ـ ـعـ ــرض عـ ـب ــر ع ــدة
ً
شــاشــات ،علما بــأن فكرة تقديم
الموسم الجديد في مصر كانت
م ـ ــن خـ ـ ــال ق ـ ـنـ ــاة الـ ـنـ ـه ــار ال ـت ــي
ت ــواص ـل ــت م ـعــي وع ــرض ــت علي
األمر.

تكرار الضيف
ً
ليس عيبا
مادام أن
هناك تطورات
حدثت يمكن
مناقشته فيها

م ــن أش ـع ــار سـلـطــان ب ــن مـحـمــد ،ط ــرح ال ـف ـنــان حسين
الجسمي «السفير المفوض فوق العادة» رؤيته وألحانه
من خالل أغنية جديدة حملت عنوان «أعز الناس» ،أسند
توزيعها الموسيقي والمكساج والماستر لحسام كامل،
وهي من األغنيات التي تحمل مشاعر الحب واإلخالص
في كلماتها العاطفية.
وتعتبر «أع ــز ال ـنــاس» الـتـعــاون الـثــانــي للجسمي مع
أشعار سلطان بن أحمد بعد التعاون األول بأغنية «التاج»
التي طرحت في البوم «الجسمي .»2010
حملت األغنية الجديدة اإليقاع السريع بلحن ورؤية
الجسمي ،وبخليط ما بين اإليقاعات الخليجية والعراقية،
بمقام الكرد الحساس الجميلُ ،مزج فيه غناء الفنان مع
الكورال بشكل جميل ومتميز.
وعــرضــت أغـنـيــة «أع ــز ال ـن ــاس» عـبــر الـقـنــاة الرسمية
للجسمي في موقع  YouTubeإلى جانب جميع المكتبات
الـمــوسـيـقـيــة اإللـكـتــرونـيــة الـمـتـخـصـصــة ،واإلذاعـ ـ ــات في
اإلمارات والخليج والوطن العربي.

حاتم العراقي ينجح
في السعودية ولبنان

ال مانع من خوض تجربة التمثيل
قالت اإلعالمية التونسية عائشة عثمان،
إن ـه ــا ال ت ـمــانــع ف ــي خ ــوض ت ـجــربــة التمثيل
خالل الفترة المقبلة ،إذ تلقت عمال جيدا يمثل
اضافة لها على المستوى الفني.
وأض ــاف ــت عــائ ـشــة ان ـهــا حــامــل ف ــي الـفـتــرة

مع جورج وسوف

الحالية بمولودها الجديد ،ومن ثم ال تستطيع
االرتـ ـب ــاط ب ــأي عـمــل ف ــي الـمـسـتـقـبــل الـقــريــب،
مشيرة إلــى أنها إذا خاضت تجربة التمثيل
فلن تتوقف عن تقديم البرامج ،خاصة أنها
تعتبر اإلعالم مجال عملها الرئيسي.

رزق :أي ممثل يحلم بالعمل مع شريف عرفة
يشارك بدور مهم وحيوي في «الممر» مع أحمد عز
يشارك الفنان أحمد رزق بدور مهم وحيوي في الفيلم الضخم «الممر» مع النجم أحمد عز،
ً
ليقدم مثاال من النماذج التي تستطيع أن تخدم الوطن من أي مكان توجد فيه ،وبالرغم ً من
الصعوبات استطاع أن يقدم دور المراسل الحربي بحرفية في الفيلم الذي ُيعرض حاليا،
أحد أجزاء المسلسل الكوميدي «بدل الحدوتة  ،»3الذي عرض خالل رمضان
وشارك في ً
الماضي ،معتبرا أن العمل مع المخرج شريف عرفة حلم أي ممثل.
وكان لنا معه هذا الحوار:
القاهرة  -محمد قدري

ظروف العمل
في «الممر»
جعلتنا نحقق
المعادلة
الصعبة بين
المعاناة
واالستمتاع

• تـشــارك فــي الفيلم الضخم
ال ـم ـعــروض حــالـيــا «ال ـم ـمــر» ،ما
الذي دفعك للمشاركة فيه؟
 هناك عــدة أسـبــاب ال يمكنأن أرفض الدور بسببها ،فالفيلم
ي ـع ــد ف ــرص ــة أولـ ـه ــا ال ـع ـم ــل مــع
مخرج كبير بحجم شريف عرفة
ص ــاح ــب ال ـن ـج ــاح ــات ،وطـبـيـعــة
الفيلم الحربي الذي يؤرخ لفترة
مهمة في تاريخ مصر ،ولم نقدم
تلك األعمال منذ فترة طويلة منذ
الكالسيكيات التي نعرضها في
مناسباتنا ا لـخــا صــة بالنصر،
فـكــان مــن المميز أن نـقــدم عمال
ب ــإمـ ـك ــانـ ـي ــات ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـح ــال ــي
المتطورة على جميع المجاالت
م ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات
والمؤثرات والجرافيكس.
•غموض دورك الحقيقي في
ال ـب ــروم ــو ال ـتــروي ـجــي س ـبــب لك
انتقادات ..كيف تقبلت ذلك؟
 بالفعل تم التطرق إلى فكرةأنـ ــه ال ي ــوج ــد ج ـن ــدي بــال ـقــوات
المسلحة سمين ويرتدي نظارة،
لكن في الحقيقة أنا لست جنديا
في العمل ،لكن أقدم دور مراسل
أو ص ـح ــاف ــي ع ـس ـك ــري مــرشــح

ً
الجديد في السينما قريبا
قال الفنان أحمد رزق إنه ينتظر عرض الجزء الثاني
من فيلمه الكنز خالل األسابيع القادمة بمشاركة الفنانين
محمد رمضان ومحمد سعد ،ويشارك فيه بدور عبدالعزيز
النشار ،وأتمنى أن تنال األعمال إعجاب الجمهور.

م ــن الـصـحـيـفــة ال ـتــي أع ـمــل بها
ل ـلــوجــود ع ـلــى ال ـج ـب ـهــة ،لــرصــد
العمليات العسكرية التي يقوم
ب ـه ــا أبـ ـط ــال ال ـج ـي ــش ف ــي ف ـتــرة
صعبة ،ورصد بطوالتهم كنوع
مــن أن ــواع رفــع ال ــروح المعنوية
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،لـ ـك ــن مـ ــع ت ـط ــور
األحداث يحدث تطور للشخصية
ومهمة جــد يــدة لها لترسل من
خـ ــال ال ـم ـه ـمــة رس ــال ــة مــوجـهــة
للجمهور.
• مـ ــاذا ع ــن طـبـيـعــة الــرســالــة
التي تقصدها؟
 الـ ـفـ ـك ــرة ه ـن ــا أن ال ـم ــواط ــنيـسـهــل عـلـيــه خــدمــة ال ــوط ــن في
أي مـ ـك ــان ي ــوج ــد فـ ـي ــه ،ول ـيــس
الـ ـجـ ـن ــدي ف ـق ــط هـ ــو مـ ــن ي ـخــدم
الوطن ويدافع عنه ،فالدور هنا
م ــن خ ــال ال ـم ـصــور ك ــان راف ـعــا
لـلــروح المعنوية للجمهور من
خالل نقل البطوالت التي يقوم
بها األبطال ،وهي رسالة مهمة
للغاية ،وفي الوقت نفسه اضطر
هذا الصحافي ليكون جزء ا من
المهمة العسكرية التي يقوم بها
األبطال حين اضطرته الظروف
للقيام بذلك.
• حدثنا عن الصعوبات التي
واجهتك في أثناء التصوير.
 أعتبر هذه المرة من المراتال ـنــادرة الـتــي يعانيها الممثل،
لكنه في الوقت نفسه كنا محبين
لتلك المعاناة ،نظرا الستمتاعنا
بـمــا نـقــوم ب ــه ،واعـتـبــرنــاه عمال
قوميا ووطنيا ،ولكن من ضبط
تلك المعادلة الصعبة ،وجعلها

حاتم العراقي
حقق الفنان حاتم العراقي «عندليب األغنية العراقية»
ً
ً
ً
نجاحا جماهيريا كبيرا في حفالته الغنائية بمناسبة
االحتفال بعيد الفطر المبارك ،ما بين المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة ،والـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة ،بــدأهــا مــن مدينة
ً
ً
اإلحساء وقدم حفال غنائيا من تنظيم شركة روتانا قدم
فيه مجموعة كبيرة من المواويل واألغنيات ،وسط تفاعل
كبير من الجمهور السعودي ،شاركه فيها الفنان السعودي
جابر الكاسر.
وفي بيروت ومن خالل حفله الثاني بالعيدّ ،
قدم العراقي
فــي الحفل الــذي نفدت تــذاكــره بالكامل قبل ســاعــات من
مــوعــده ،باقة من أجمل أغاني أرشيفه الغنائي ،فأطرب
ً
ً
الحضور حتى ساعات الفجر األولى ،ليسجل حفال راقيا
برفقة الفنانة اللبنانية يارا ،على مسرح «كازينو لبنان»
الشهير ،ومن شركة  PGMالتي يرأسها باسكال مغامس.
الـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،ي ـس ـت ـعــد ح ــات ــم الـ ـع ــراق ــي ل ـع ــدد مــن
الـمـشــاريــع الـغـنــائـيــة والـتـلـفــزيــونـيــة ،وال ـتــي يـعـمــل على
تقديمها أمام الجماهير خالل الفترة المقبلة بالتعاون مع
شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ،وذلك بعد اجتماعات
مـتـعــددة تــم االت ـفــاق فيها على طــرح أعـمــال جــديــدة هذا
الصيف ،ومنها أغنيات منفردة صوتية وأخرى مصورة.

عمرو سعد :زميل وراء
الهجوم على أعمالي
أحمد رزق
متوازنة هو «مايسترو» العمل
المخرج شريف عرفة.
• لـيـســت ال ـمــرة األولـ ــى التي
تتعاون فيها مع شريف عرفة،
ما المختلف في التعامل معه؟
 بالفعل قدمت معه من قبلأعماال مثل مافيا والكنز بجزأيه،
ويكفي اسمه في أي عمل ،وهو
حلم لدى كل ممثل للعمل معه؛
س ـ ــواء كـ ــان م ـصــريــا أو عــربـيــا،
ح ـي ــث ي ـس ـت ـط ـيــع الـ ــدخـ ــول إل ــى
داخــل الفنان ُ
ويـخــرج أفضل ما
لــد يــه على المستوى التمثيلي
فيما يصب في مصلحة العمل،
ومـحـطــاتــي الــرئـيـسـيــة قدمتها
معه ،وقدمت نجاحا مميزا.
• لكل عمل كواليسه ..حدثنا
عن عالقتك بالمجموعة الكبيرة
من الفنانين المشاركين بالفيلم.
 كــانــت ال ـظــروف فــي الـبــدايــةص ـ ـع ـ ـبـ ــة ،نـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـ ـلـ ــوجـ ــود فــي
الصحراء والجبال ،ولكن سرعان
مــا أدرك ـنــا أنـنــا كلنا فــي خندق
واحد ،فكنا نجلس معا ،ولم تكن
هناك فرصة للبقاء في الكرفانات
أو غيرها ،فتقربنا من بعضنا
بشدة ،وتوطدت العالقات بشكل

ك ـب ـي ــر ،وك ــان ــت ال ـ ـ ــروح الـطـيـبــة
ه ــي الـ ـس ــائ ــدة ب ـي ـن ـنــا ،وال مـفــر
مــن وجــودهــا لتهوين صعوبة
ال ـظــروف حــولـنــا ،وحــالــة الحب
فــي العمل فــي هــذا الفيلم طغت
على كل شيء.
• ح ــدث ـن ــا ع ــن ت ـجــرب ـتــك فــي
رمضان الماضي.
 ك ــان ــت ت ـج ــرب ــة م ـم ـي ــزة مــعالنجمة دنـيــا سمير غــانــم ،ولم
تـكــن لـ ـ ّ
ـدي مـشـكـلــة ف ــي أن أك ــون
ب ـ ــإح ـ ــدى الـ ـ ـح ـ ــدوت ـ ــات ال ـ ـثـ ــاث،
فالمهم بالنسبة إ ل ـ ّـي أن يكون
الدور مميزا ويعجبني ،وهو ما
حــدث بالفعل ،وال يهم الوجود
ف ــي ال ـم ـس ـل ـســل ب ــأك ـم ـل ــه ،وف ــور
عرض العمل ّ
علي وافقت ،ونال
دور «مسيو مظهر» ردود فعل
م ـم ـي ــزة ل ـل ـغ ــاي ــة ،ولـ ـ ــو نـجـحــت
الحلقات العشر فهو أهم بكثير
من الوجود في حلقات كاملة من
الممكن أال تكسب نفس النجاح
أو تسبب الملل لجمهور.
• يرى البعض أنك كنت تعلم
بحقيقة مقلب الفنان رامز جالل.
 حقيقة لــم أع ــرف أنــه مقلبعـلــى اإلط ـ ــاق ،ول ـكــن ب ــدأ الـشــك

يتسلل ّ
إلي في نصف المقلب،
أثناء الوجود في القارب ،فكان
االتـ ـف ــاق م ـعــي ع ـلــى بــرنــامــج
م ـســاب ـقــات ف ـق ــط ،ولـ ــم أع ــرف
بحقيقة المقلب ،ولكن سرعان
ما تداركت وتأكدت في نهايته
أن ــه رامـ ــز ،وم ــن الـطـبـيـعــي أن
أتعصب ،ولكن لم يستمر ذلك
طــويــا ،فــرامــز صديقنا ،لكن
الـمـشـهــد نـفـســه ي ـفــرض على
أي أحد الدخول في عصبية،
وعـ ـل ــى كـ ــل حـ ـ ــال هـ ــو ن ــاج ــح
فــي هــذا الـمـجــال ،والبرنامج
األخير كــان مميزا من جانب
التصوير واإلخراج وغيرهما.

تجربتي مع
دنيا سمير
غانم في «بدل
الحدوتة »3
كانت مميزة

عمرو سعد
اتهم الفنان عمرو سعد أحد زمالئه في الوسط الفني
بأنه يقف وراء الهجوم عليه وعلى فيلمه الجديد «حملة
فرعون» ومسلسله «بركة» الذي عرض في رمضان.
عـمــرو رفــض ال ــرد على هـجــوم صفحات مـحــددة على
شخصه والتقليل من أعماله الفنية باستمرار ،في وقت
حرص على نشر فيديوهات وصور على حساباته بمواقع
التواصل االجتماعي من أجل اظهار االقبال على فيلمه
الجديد.
يشار أن «حملة فرعون» من بطولة عمرو سعد ،ومحمود
عبد المغني ،وروبي ،ومحمد لطفي ورامز أمير ،واإليطالية
مايا ،وعدد آخر من النجوم .وهو من تأليف كريم حسن
بشير ،وإخراج رؤوف عبد العزيز ،وإنتاج محمد السبكي.

fitness
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البروبيوتيك ...هل تحارب الرشح؟

●

د .أبيناش فيرك

تتوافر أدلــة على أن البروبيوتيك
ت ـس ــاه ــم ف ــي ت ـع ــزي ــز ج ـه ــاز ال ـم ـنــاعــة
وت ـب ـع ــد الـ ــرشـ ــح .أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
الـفـيـتــامـيــن  ،Cفــالـهــالــة الـمـحـيـطــة به
م ـبــالــغ ف ـي ـهــا .ف ـمــا م ــن دل ـيــل ع ـلــى أن
ل ـل ـف ـي ـتــام ـيــن  Cأي ت ــأثـ ـي ــر .ح ـت ــى إن
اإلكثار من تناوله قد يؤدي إلى بعض
التأثيرات الجانبية المعدية-المعوية.

يعود الرشح العادي إلــى فيروس
يصيب األنف والحنجرة ،فيؤدي ذلك
إل ــى ج ــري ــان األن ـ ــف ،آالم ف ــي الـحـلــق،
اح ـت ـق ــان ال ـج ـي ــوب األنـ ـفـ ـي ــة ،عـيـنـيــن
دامعتين ،عطس ،وغيرها من عوارض
مألوفة يعانيها الناس عند اإلصابة
بالرشح .ويمكن ألكثر من  100فيروس
أن ت ـس ـبــب ال ــرش ــح ال ـ ـعـ ــادي ،وي ـب ــرر
هــذا الــواقــع سبب اخـتــاف اإلش ــارات
ً
واألعراض قليال بين رشح وآخر.

الـبــروبـيــوتـيــك ن ــوع مــن البكتيريا
«الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــدة» ال ـ ـم ـ ـتـ ــوافـ ــرة ف ـ ــي ال ـل ـب ــن.
ك ــذل ــك ت ـجــدهــا ف ــي ب ـعــض الـمـكـمــات
الغذائية الـتــي ال تحتاج إلــى وصفة
طبيب .ولطالما أشاد الخبراء بقدرة
ال ـب ــروب ـي ــوت ـي ــك ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ج ـهــاز
المناعة وإبقاء الناس أصحاء.
خ ــال ال ـع ـقــود الـمــاضـيــة ،تـنــاولــت
دراس ــات عــدة هــذا االدعـ ــاء ،فأظهرت
الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ت ــوصـ ـل ــت إلـ ـيـ ـه ــا أن

ّ
تحسن ،على ما يبدو،
البروبيوتيك
ردود ف ـع ــل ج ـه ــازن ــا ال ـم ـن ــاع ــي مـمــا
يـســاعــد ب ـ ــدوره الـجـســم ف ــي مـحــاربــة
بعض أنواع العدوى ،بما فيها الرشح
العادي.
ال ي ـع ـن ــي ذل ـ ـ ــك أن ـ ـ ــك إن ت ـن ــاول ًــت
ال ـل ـب ــن ،ل ــن ت ـص ــاب ب ــالــرشــح مـطـلــقــا.
لكن تناول البروبيوتيك بانتظام قد
يقلل مــن احـتـمــال الـتـقــاطــك ال ـعــدوى.
أمــا إذا أصـبــت بــالــرشــح ،فقد تساهم

البروبيوتيك فــي التخفيف مــن حدة
ّ
وتقصر فترة المرض.
العوارض
أ م ــا عــن الفيتامين  ،Cفـقــد كشفت
الـ ــدراسـ ــات أن ت ـن ــاول  200مـلـيـغــرام
بانتظام ال يساهم في تفادي الرشح،
ل ـك ـنــه ق ــد ي ـســاعــد ف ــي ال ـت ـخ ـف ـيــف من
حدة األعراض ومدتها .كذلك أظهرت
الدراسات أن هذا الفيتامين ّ
يحد من
األع ــراض بفاعلية أكـبــر إذا تناولته
ب ــان ـت ـظ ــام ،ال ع ـن ــدم ــا ت ـب ــدأ عـ ــوارض

الــرشــح .ول ــم يـكــن الفيتامين  Cأكثر
فــاع ـل ـيــة ف ــي الـ ـح ــؤول دون اإلص ــاب ــة
الــرشــح إال فــي حــالــة َم ــن يتعرضون
إلجهاد جسدي كبير أو يعيشون في
طـقــس بـ ــارد ،مـثــل عــدائــي ال ـمــاراتــون
والجنود في المناطق القطبية.
بالنسبة إلى البالغين ،تبلغ الجرعة
ال ـمــوصــى ب ـهــا م ــن الـفـيـتــامـيــن C 65
إل ــى  90مـلـيـغـ ً
ـرامــا يــومـ ًّـيــا .أم ــا الحد
األق ـصــى فـيـصــل إل ــى  2000مليغرام

ًّ
يوميا .ويكفي أن يتناول معظم الناس
برتقالة كبيرة أو كـ ً
ـوبــا مــن الفراولة
المقطع أو الفلفل األحمر المقطع أو
ال ـب ــروك ــول ــي لـلـحـصــول ع ـلــى الـكـمـيــة
ًّ
يوميا.
الضرورية من الفيتامين C
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موال
لغة
لحن
سعادة

تدرج
شهرة
ترابط
شعر

موشح
معاني
كالم
مثال

سوريا
متن

2
7
2
1

5
1

3
7

6
1

5
8
9

4
7

4

5

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.

 -5بواسطتي (م) – للنفي
 -والد.

6

 -8ود (م) – وجع.

9

 -9ح ـيــوان قـطـبــي – من

10

أسماء الله الحسنى.
 -١٠ق ـل ـي ـلــة ال ـ ـحـ ــدوث –

 -2طقس (م) – من األئمة قياس الضغط الجوي.

 -8طاف ليال – العتاب.

ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاوي غـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــا

األربعة (م).

 -5استمرا – مسافرة.

 ( - 9ا ل  ) . . . . .م ــد يـ ـن ــة عبدالحليم.

 -3عميق – مهانة.

 -6خالف «األكثرية».

تونسية – لمسا.

القدود

كلمة السر

 -1ج ــري ــدة إن ـك ـل ـيــزيــة –

نظير (م).

كلمات متقاطعة

ً
عموديا:

 -4اإلح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان -وحـ ـ ــدة  -7جميع – أوالد أوالده -١٠ .قـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدة لـ ـك ــا م ــل

1
 1ا
 2ل
 3ت
 4ا
 5ى
 6م
 7ز
8
 9د
 10ن

عن الشمس – أدارها (م).

4 3 2
و غ ن
ج و
ى ا
ل ط ل
ب
ب
ن ذ ر
ح ل
ب
ن
ا
ب
ا د ر

8

8 7 6 5
ع
د ا
ا ل كس
م ا ل
ق
ا ق
ل
ر ى
ا هـ
ح
ل ق
هـ

 -7الكوكب السادس بعدا

ا
ح
ف
ا
د
هـ

مسلسل «العقرب».

ا
ل
ل
و
م

7

10 9
ق
ى ح
ر ب
و ى
ا ب
ن هـ
ا
م
س
ا م

 -6م ـم ـث ــل أردنـ ـ ـ ــي بـطــل

عظيم الهمة.

5
7
1
8
3
6
2
4
9

متين.

5

6
8
9
7
2
4
1
5
3

 -4أبـ ـ ـغ ـ ــض ال ـ ـ ـحـ ـ ــال –

4

لصباح فخري – إله.

3
4
2
9
1
5
8
6
7

 ...... ( -3ا ل ـش ــام) أغنية

1
6
7
3
8
9
4
2
5

2

8
2
3
5
4
7
6
9
1

5

9
5
4
2
6
1
3
7
8

2

3

4

6

7

8

9

10

1
3

5
3
9

sudoku

1

الرجلين.

8

الحلول

ً
أفقيا:
 -2خ ــوف (م) – مشلول

1

2

كلمات متقاطعة
 -1دولة إفريقية – عصى.

4

4
3
5
1
7
2
9
8
6

مساحة
جدارة
فرج
موسيقى

س
ا
ح
س
ر
ا
ع
ا
و

ح
ة
س
ق
ت
ط
م
ك
ي

ل
و
ا
ف
ر
و
ا
ا
م

6

ة
ل
ة
ج
و
ح
ي
ق
ن

9

2
9
8
6
5
3
7
1
4

ا
ج
د
م
ش
ت
د
م
ل

م
د
ل
و
ه
ر
ش
ث
س

ا
ر
ن
ي
ة
ب
ر
ل
ر

ة
م
ع
ى
د
م
ع
ل
ا

غ
ا
د
ر
ج
ش
ن
م
ت

sudoku

7
1
6
4
9
8
5
3
2

كلمة السر:

من  6أحــرف وهي اسم الفنون الموسيقية السورية األصيلة التي
اشتهرت بها مدينة حلب منذ القدم.

١٩

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـس ـت ـع ـي ــد الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
أوضاع عملك بعدما أعدت تتنظيمه.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـط ــرأ مـ ــا ي ـج ـع ـلــك ت ـق ــارن
ً
ع ــاط ـف ـي ــا ب ـي ــن الـ ـم ــاض ــي وال ـح ــاض ــر
ّ
فتتأسف على ما فات.
ً
اجتماعيا :تتابع اآلن مسيرة إصالح
وتغيير في أساس منزلك.
رقم الحظ4. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا  :تتاح لك فرصة لشرح وضع
عـ ـمـ ـل ــك أمـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن وت ـل ـق ــى
ً
تجاوبا .
ً
عــاط ـف ـيــا :ان ـت ـبــه م ــن االزدواج ـ ـيـ ــة في
عالقتك العاطفية فقد تكون خاسرة.
ً
ً
اجتماعيا :ال تنسى بتاتا أن التعامل
م ـ ــع ا ل ـ ــوا ل ـ ــد ي ـ ــن يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي أن ي ـت ـم ـتــع
باالحترام.
رقم الحظ15. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا ّ :إياك العناد والتثبت برأيك إن
ً
لم تكن فعال متأكدا من ّ أمرك.
ً
عــاطـفـيــا :تـحــدث لــك خــضــة عــاطـفـيــة ال
يعرف مدى تأثيرها على عالقتك.
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :اتـ ـ ــرك الـ ـمـ ـج ــال م ـف ـتــوحــا
ل ـل ـم ـصــا ل ـحــة واأل ل ـ ـفـ ــة ودع ا ل ـت ـســا مــح
يتغلب على البغض.
رقم الحظ11. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تتوصل الى فرض إرادتك على
الزمالء بعد ّفترة من مراوحة المكان.
ً
عــا طـفـيــا  :يـبــشــرك بــر جــك أ نــك تستطيع
اآلن أن تجد حبك الحقيقي.
ً
اجتماعيا :يكون ربحك في هذه الفترة
ً
ً
معنويا واجتماعيا فتشتد عزيمتك.
رقم الحظ5. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :ل ــن يـبـقــى بــرجــك ف ــي مــواجـهــة
ّ
صعبة وستتحسن أيامك.
ً
عاطفيا  :يتحول الفلك الى منزل الحب
فتأمل في وضع عاطفي جديد.
ً
اجتماعيا  :تتخلى عن صداقة عمرها
زمن طويل بعدما خاب أملك.
رقم الحظ12. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
مهنية جبارة
مهنيا  :تـقــوم بـخـطــوات
وتجتمع مــع أ حــد المسؤولين لتقييم
الوضع.
ً
عاطفيا  :قد تستبق التأثيرات الفلكية
وتصادف الشخص الذي ستغرم به.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـت ــاح ل ــك ف ــرص ــة الـ ـب ــروز
واالحترام والتعبير عن أفكارك.
رقم الحظ7. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
م ـه ـن ـي ــا :م ـف ــاج ــآت م ــرب ـك ــة وت ـق ــل ـب ــات
بسبب التنافس المهني الشديد.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـت ـعــرض لـتـجــربــة عــاطـفـيــة
االنفصال.
قاسية قد يكون ثمنها
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أث ـق ــال ال ـع ـمــل أثـ ــرت على
صحتك وتحتاج إلى فترة راحة.
رقم الحظ13. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال ت ـض ـي ــع ا لـ ــو قـ ــت أل نـ ـ ــك لــن
ت ـس ـت ـط ـي ــع اسـ ـت ــرج ــاع ــه وب ـ ـ ـ ــادر إل ــى
التنفيذ.
ً
ً
عــا طـفـيــا  :كــن جـ ّـد يــا أ كـثــر فــي عالقتك
العاطفية ،فالحبيب ليس سلعة بين
يديك.
ً
ا جـتـمــا عـيــا :ت ـبــرز كـمــدا فــع عــن قضية
اجتماعية أو كداعم لبعض الفئات.
رقم الحظ8. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا  :يـحــررك ا لـفـلــك مــن ضغوطاته،
وتنفتح أمامك مجاالت جديدة.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية افضل بكثير
وهي تتجه نحو االستقرار.
ً
اجتماعيا :تستريح من مشاكل عائلية
ّ
ومن ظروف غيرت مجرى حياتك.
رقم الحظ19. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ال تهمل األشياء البسيطة في
عملك فقد تكون مفيدة لك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ق ـ ــد ت ـل ـق ــى م ـ ــن ت ـح ـب ــه فــي
ً
أوساط عملك لكنك لن تجد تجوابا .
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ع ـل ـي ــك الـ ـ ـه ـ ــدوء وت ـق ـبــل
بعض األمور العائلية واالبتعاد عن
المواجهات.
رقم الحظ10. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :مــررت بتجارب مهنية كثيرة
فال تأسف ألنها زادتك خبرة.
ً
ً
عاطفيا :يعرف قلبك سالما وطمأنينة
ّ
لم يكن يمر بهما منذ مد ة.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :يـ ـخ ــذل ــك أح ـ ــد األقـ ــربـ ــاء
ّ
ويقض مضجعك ألن مستقبله يهمك.
رقم الحظ16. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :تشعر بعراقيل كثيرة لكن
ً
خ ـبــرتــك تـجـعـلــك تـنـطـلــق واث ـق ــا من
نفسك.
ً
عاطفيا  :يجذبك غــر يــب مــن الطرف
اآلخر قد تصادفه في سفر.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :قـ ــد ت ـس ـح ــر اآلخـ ــريـ ــن
ب ـم ـن ـط ـقــك األخـ ـ ــاذ ت ـح ـصــل ع ـل ــى مــا
تريده منهم.
رقم الحظ3. :

مجتمع
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«األميركية» افتتحت معرض التصميم الجرافيكي الـ 12
افتتح قسم الفنون والتصميم الجرافيكي في الجامعة األميركية
بالكويت معرض مشاريع التخرج السنوي ال ــ ،12الــذي أقيم في
مركز البروميناد الثقافي بالبروميناد مول ،بحضور نائب رئيس
الجامعة التنفيذي أمل البنعلي ،وعميد كلية اآلداب والعلوم د .علي
شرارة ،وعميد القسم البروفيسور ويليام أندرسن ،إضافة إلى هيئة
التدريس في القسم وعمداء الكليات ومجموعة من الزوار والخبراء.
وضم المعرض مشروعات طلبة السنة األخيرة في القسم ،والتي
تناولت مواضيع مختلفة متعلقة بشتى المجاالت االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة وغ ـيــرهــا ،وال ـتــي يـتــم تقييمها ب ـنــاء عـلــى اإلب ــداع
وأسلوب العرض والتقديم الــذي يعكس كفاء ة الطلبة في إجــراء
وتطبيق األب ـحــاث بمجال التصميم الجرافيكي وقــدراتـهــم على
إيجاد الحلول واألفكار.

صورة عامة للمعرض

طالبة أمام مشروع تخرجها

إحدى طالبات قسم التصميم الجرافيكي أمام مشروع تخرجها

جانب من الحضور

مجموعة الملكية البريطانية للتعليم
تحتفل بتخرج أطفالها
احتفلت مجموعة الملكية البريطانية للتعليم (حضانة الملكية البريطانية
للتعليم المبكر وحضانة الملكية البريطانية لذوي االحتياجات الخاصة)
بتخرج براعمها ،وأقيمت احتفالية بعنوان "عندما اكبر" ،بحضور فيرا
المطوع وحنان المطوع ،مؤسس ورئيس مجلس إدارة الملكية البريطانية
للتعليم المبكر وبحضور اولياء االمور.
وحرصا منها على رفع الوعي بأهمية كل المهن وتنوعها ،ومن أجل تدريبهم
على تحمل المسؤولية وتعزيزا لقيمة العمل فــي نفوس طالبها ،حضر
الطالب مرتدين مالبس المهن التي يرغبون في ممارستها عندما يكبرون.
ثم توالت فقرات الحفل ،حيث شارك أطفال الحضانة الفرحة من خالل فقرات
موسيقية وترفيهية المخصصة لهذا اليوم أدخلت الفرح والبهجة للحضور
وأولياء األمور الكرام.
واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على وقع تصفيق األهالي وفرحتهم.
تكريم الطالبة فاطمة الخياط

فقرة ألحد البراعم على المسرح

يعقوب القائم

 ...وبيبي حمادي

استعراض ترفيهي ثقافي ألطفال المجموعة الملكية على المسرح

روجينا فريديني تفوقت بامتياز
تـلـقــت الـطــالـبــة روج ـي ـنــا فــريــديـنــي بــاقــات مــن الـتـهــانــي
وا ل ــورود بمناسبة تخرجها فــي مــدر ســة فجر الصباح
األ هـلـيــة بـنــات و حـصــو لـهــا عـلــى نسبة  99.65فــي المئة
بالثانوية العامة في القسم العلمي ...ألف مبروك.

روجينا مع والدتها

فاطمة سميح شاركت في أوبريت «أزهو وأفتخر»
ك ــرم ــت م ــدرس ــة ال ـن ـجــاة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة بـ ـنـ ـي ــن فــي
م ـن ـط ـقــة ح ــول ــي فــاط ـمــة
سـمـيــح لـمـشــاركـتـهــا في
أوبريت "أزهو وأفتخر"
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرات حـ ـف ــل
الفائقين للعام الدراسي
.2019-2018

فاطمة سميح خالل تكريمها
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مسك وعنبر

شوق :الجزء الثاني من «العاصفة» يكشف سر اختفائي

ً
تستعد للمشاركة في فيلم سينمائي ستكشف تفاصيله قريبا
عزة إبراهيم

كشفت الفنانة شوق ،في حوار
مع «الجريدة» ،عن أحدث
أعمالها الدرامية والسينمائية
والمسرحية ،بعد النجاح
الكبير الذي حصده مسلسل
«العاصفة» ،ومسرحية
«سحيلة أم الخالجين» في
العيد.

ّ
ثمنت تجربتها
مع هدى حسين
في «سحيلة أم
الخالجين»

• بـ ـع ــد مـ ـش ــاركـ ـت ــك ف ـ ــي م ـس ـل ـســل
ال ـعــاص ـفــة خـ ــال ش ـهــر رم ـ ـضـ ــان ...ما
جديدك؟
 اس ـت ـعــد لـفـيـلــم سـيـنـمــائــي جــديــدبالتعاون مــع شركة مجموعة السالم
لإلنتاج الفني ،حيث أقرأ النص حاليا،
وسيتم اإلعالن عن الفيلم وطاقم العمل
ك ــام ــا خ ــال ش ـهــر ت ـقــري ـبــا ،ويـصـنــف
الفيلم على أنه «رعب».
ك ـمــا أش ـ ــارك ف ــي ال ـج ــزء ال ـثــانــي من
مسلسل العاصفة ،الــذي أحــدث الجزء
األول م ـنــه صـ ــدى ك ـب ـيــرا خـ ــال شهر
رمضان ،ويترقب المشاهدون استكمال
أحــداث العمل في الجزء الثاني ،حيث
تركت النهاية مفتوحة في الجزء األول،
ت ـم ـه ـيــدا الس ـت ـك ـم ــال ال ـق ـص ــة رم ـض ــان
المقبل.
وسيبدأ تصوير العمل خالل شهور،
ب ـم ـشــاركــة أغ ـلــب ن ـجــوم ال ـج ــزء األول،
وسيستمر دوري مــن خــال شخصية
«نــور» كما هو في الجزء الثاني ،ولكن
م ــع أح ـ ــداث وح ـقــائــق ج ــدي ــدة ستبهر
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،م ـ ــن خـ ـ ــال ن ـ ــص ش ــدي ــد
التماسك ،ويعكف على كتابته  3كتاب،
بـقـيــادة الـمــؤلــف والـمـنـتــج عبدالعزيز
المسلم ،وأتوقع أن يحصد الجزء الثاني
نجاحا مماثال للجزء األول.
• رغم أن دور «نور» أساس العمل إال
أن ظهورك كان من خالل  5حلقات فقط؟
 بالفعل شخصيتي كــا نــت محورالمسلسل كله ،ورغــم ظهوري الخافت
فإنه طــوال حلقات المسلسل أظهر من
خ ــال ص ــوت فـقــط أو ص ــورة ف ـقــط ،أو
هاجس ،أو شبح لبطل المشهد ،ليحتار
المشاهد هــل ظهرت حقيقة أم مازلت
مختفية ،وهو ما ميز العمل من خالل
رؤية إخراجية ونصية مختلفة ومثيرة.

• ك ـ ـيـ ــف ك ـ ـ ـ ــان و ق ـ ـ ـ ــع دورك ع ـل ــى
الجمهور؟
 تلقيت ردود فعل إيجابية ممتازة،أسعدتني بالعمل ال ــذي كــان متكامال
عـلــى كــل الـمـسـتــويــات الـفـنـيــة ،وه ــو ما
جعل المشاهد يستمتع ،ويشعر بما
بذلناه من جهد من أجل الخروج بعمل
جيد.
• كيف كانت تجربتك في مسرحية
«سحيلة أم الخالجين» بعيد الفطر؟
 تجربة أحببتها جدا ،وأضافت إلىسـيــرتــي الـفـنـيــة ،فــأنــا رغ ــم كــل أعمالي
أح ــرص على التعلم وإث ـقــال موهبتي
مع كل عمل جديد ،وال فرصة أفضل من
العمل مع الفنانة القديرة هدى حسين
الــرائــدة بمسرح الـطـفــل ،فهي تعلمني
ك ـيــف أح ــب شـخـصـيـتــي ال ـتــي أقــدمـهــا
للطفل ،من خــال قدرتها الفائقة على
إقـنــاع الطفل ،فهي توصل لــه الرسالة
بحب ،سواء كانت طيبة أو شريرة ،وهو
ما يزيد مصداقيتها لدى األطفال ،وقد
شاركت مع النجمة هدى حسين من قبل
في مسرحية الساحرة وحنين والتنين.
• كيف تــداخــل دورك مــع شخصية
دور الفنانة هــدى حسين على خشبة
المسرح؟
 م ــن خ ــال األح ـ ــداث ك ــان الـتـعــاونوال ـل ـقــاء عـلــى الـخـشـبــة مـسـتـمــرا طــوال
ال ـع ــرض ،حـيــث ج ـســدت دور «لطيفة»
اب ـنــة ج ـي ــران «سـحـيـلــة» ال ــذي تجسده
الفنانة هدى حسين ،ونعيش مع زوجة
أبينا أنــا وأخ ــي الـتــي تـســارع بطردنا
من المنزل بعد وفاة الوالد ،فنعاني في
الشارع دون أموال أو منزل ،حتى تقرر
جارتنا «سحيلة» مساعدتنا ،فعلمتني
حرفة أعمل بها وأكسب المال ألحظى
بحياة كــريـمــة ،وهــي رســالــة العمل أال

يـنـهــزم ال ـفــرد تـحــت وط ــأة أي أزم ــة بل
يتعلم ويعمل وينتج وال يحتاج أحدا
حتى يحفظ نفسه وكرامته.
والـحـمــد لـلــه الــرســالــة كــانــت سلسة
وتقبلها الطفل وأحبها ،حتى إن األطفال
كانوا يبكون إذا لم نتلقاهم على خشبة
المسرح بعد العرض ونتصور معهم
ونقبلهم ،وه ــي تـجــربــة رائ ـعــة وأرغ ــب
ف ــي ت ـك ــراره ــا م ـتــى سـمـحــت ال ـفــرصــة،
لكننا حتى اآلن مستمرون فــي عرض
المسرحية على مسرح دعيج الخليفة
الصباح بجمعية شرق.
• ت ـع ــرض ــت ل ـه ـج ــوم مـ ــن ال ـب ـعــض
بعد كشف أزمتك الشخصية واختفاء
والـ ـ ــدتـ ـ ــك ...ك ـي ــف ت ـت ـعــام ـل ـيــن م ــع ه ــذا
الـ ـهـ ـج ــوم ،وه ـ ــل م ــن ج ــدي ــد ف ــي رح ـلــة
البحث عنها؟
 هناك سبل قانونية أسلكها للبحثعن والــدتــي ،خاصة أنها غير كويتية،
لــذلــك كــانــت رحـلــة الـبـحــث عنها شاقة
وغ ـيــر مـجــديــة ،أم ــا بالنسبة للهجوم
فالبعض اتهمني بأنني ادعي اختفاء
والدتي منذ والدتي ،حتى اني لم أرها
أب ــدا ،بأنها مـحــاولــة لكسب التعاطف
وإحـ ــراز ال ـش ـهــرة ،وم ــن يتهمني بذلك
يعاني كثيرا مــن عــدم الثقة بالنفس،
ل ــذل ــك ال ي ـثــق ب ــأي إنـ ـس ــان ،ح ـتــى انــي
تعرضت لحادث قبل عامين فاتهموني
بأنني أخضع لعملية تجميل.
أمــا األغلب فقد تعاطف معي داخل
الـ ــوسـ ــط وخ ـ ــارج ـ ــه ،ولـ ـق ــد اضـ ـط ــررت
للكشف عن حياتي نتيجة كثرة األسئلة
عن والدتي وهل هي متوفية وأين هي،
فلم أستطع أن ادعي وفاتها فأنا حقيقة
ال أعلم عنها شيئا ،ولدي شعور بأنها
عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،وأرجـ ــو مــن ال ـلــه أن
أراها يوما.

خبريات
فواخرجي تنضم ألبطال
مسلسل «بت القبايل»

انضمت النجمة السورية
سوالف فواخرجي إلى أسرة
مسلسل «بت القبايل» ،بطولة
عمرو عبدالجليل وسمية
الخشاب ،استعدادا لبدء
تصويره خالل األسابيع
المقبلة ،لمخرجه حسني
صالح ،ويدور في إطار
اجتماعي رومانسي.
وقال المخرج حسني صالح ،في
تصريح صحافي ،إن المسلسل
حدوتة اجتماعية رومانسية
بين طبقات مختلفة في
المجتمع عن األعراف والعادات،
الفتا إلى أنه ال يسعى للعرض
في توقيت معين ،ولكن ما
يشغله هو التحضير لعمل جيد
يظل في ذاكرة التاريخ.
«بت القبايل» بطولة سمية
الخشاب وعمرو عبدالجليل
ونبيل الحلفاوي ونضال
الشافعي ومحمود عبدالمغني
وأنوشكا وسهر الصايغ وباسم
سمرة وراندا البحيري ومدحت
تيخا وسميرة عبدالعزيز
وأشرف عبدالغفور ومفيد
عاشور ومحمود البزاوي وبهاء
ثروت وعمرو درويش وعمر
زهران.

شوق

محمد هنيدي يبدأ
تصوير «كينج سايز»

مهرجان الموسيقى الدولي الـ  22يحتفي بمسيرة الملحن أنور عبدالله
المرزوق والماس والمطرف يتغنون بأبرز أعماله على مسرح عبدالحسين عبدالرضا
يحتفي مهرجان الموسيقى
الدولي برحلة الملحن القدير
أنور عبدالله خالل حفل
االفتتاح.

صوت نسائي
واعد يشارك
في حفل
االفتتاح

●

محمد جمعة

ي ـك ــرم م ـهــرجــان الـمــوسـيـقــى
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،22الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــام
ب ــرع ــاي ــة وزي ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ــام وزيـ ــر
الــدولــة لـشــؤون الشباب رئيس
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب محمد الجبري،
الملحن الـقــديــر أن ــور عبدالله،
ويقيم المجلس الوطني الدورة
الجديدة من المهرجان من 23
إل ــى  28الـ ـج ــاري ،ع ـلــى مـســرح
عبدالحسين عبدالرضا بمنطقة
السالمية.
ويـحــرص المجلس الوطني
للثقافة والـفـنــون واآلداب على
إقـ ــامـ ــة مـ ـه ــرج ــان ال ـمــوس ـي ـقــى
الــدولــي في يونيو من كل عام،
تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ـي ــوم
ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـع ــال ـم ــي ،إلب ـ ــراز
الـ ـت ــراث ال ـمــوس ـي ـقــي الـكــويـتــي
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـيــه ف ــي ذاكـ ــرة
الـجـيــل ال ـجــديــد ،وكــذلــك عــرض
اإلبــداعــات الموسيقية العربية
واألجنبية ،وقد أقيم المهرجان
األول عام .1998
وسـيـفـتـتــح ال ـم ـه ــرج ــان هــذا

أنور عبد الله ومجيد دشتي ونبيل شعيل
ال ـ ـعـ ــام ب ـل ـي ـلــة غ ـن ــائ ـي ــة طــرب ـيــة
ف ــي ال ـســاب ـعــة وال ـن ـصــف مـســاء
األحـ ــد  23يــون ـيــو ع ـلــى خشبة
مسرح عبدالحسين عبدالرضا،
بقيادة المايسترو أحمد حمدان،
وم ـشــاركــة ع ــدد مــن المطربين
ال ـش ـب ــاب ،وه ــم فـ ــواز ال ـم ــرزوق
وعادل الماس ومطرف المطرف،

ال ــذي ــن سـيـتـغـنــون بــأع ـمــال من
ألحان القدير أنور عبدالله.
ومن هذه األعمال «يكفيك انك
شفتها» كلمات الشيخ محمد
ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،وأغ ـن ـيــة
«غيب وأنا غيب» كلمات الشهيد
الشيخ فهد األح ـمــد ،و«ي ــا نور
ع ـي ـنــي» ك ـل ـمــات ال ـش ــاع ــر طــال

ال ـس ـع ـيــد ،و«م ـ ـحـ ــال» و«ت ـنــاظــر
ال ـســاعــة» و«قـ ــول ع ـنــي» كلمات
ال ـشــاعــر عـبــدالـلـطـيــف ال ـب ـنــاي،
و«وش ذكـ ــرك» كـلـمــات الـشــاعــر
خالد البذال ،و«يجي منك اكثر»
كلمات الشاعر خالد المريخي،
وسيشهد حفل التكريم مفاجأة
غنائية لـصــوت نـســائــي واع ــد،

س ـي ـكــون ل ــه شـ ــأن ف ــي الـســاحــة
الغنائية الكويتية والخليجية.
وسيتم عرض فيلم تسجيلي
ع ــن الـمـلـحــن ال ـم ـخ ـضــرم خــال
فـ ـق ــرات ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح ،ال ــذي
ت ـت ـص ــدى ل ـت ـقــدي ـمــه اإلع ــام ـي ــة
القديرة ا مــل عبدالله ،لتسليط
الضوء على أهم المحطات في
مشوار عبدالله ،السيما انه أحد
أه ــم صـنــاع األغـنـيــة الكويتية،
وقـ ــدم لـلـمـشـهــد ال ـف ـنــي الـعــديــد
من األعمال المميزة والمواهب
ال ـشــابــة ومـ ـ ــازال حــري ـصــا على
ذلك.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن الملحن
الـ ـق ــدي ــر أنـ ـ ــور ع ـب ــدال ـل ــه لـقـبـتــه
ال ـص ـحــافــة ال ـكــوي ـت ـيــة ب ــ«ش ـيــخ
الملحنين الخليجيين» ،وهو
ح ـ ــاص ـ ــل ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــون
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ،وعـ ـم ــل أسـ ـت ــاذا
للموسيقى في المعهد العالي
للفنون المسرحية ،ولحن الكثير
من األعمال العاطفية والوطنية،
وهـ ـ ــو م ـك ـت ـش ــف أص ـ ـ ـ ــوات ع ــدة
كــال ـم ـطــربــة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة أح ــام
وغيرها.

أزمات النجوم بين المشكالت الصحية وشائعات الوفاة

ك ـم ــا ت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ق ــام ــات
عالية ،مثل المطرب القدير
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم ع ـ ـبـ ــدال ـ ـقـ ــادر
وف ـنــان ال ـعــرب محمد عبده
وعـبــدالـلــه الــروي ـشــد ونبيل
شعيل ونــوال وعبدالمجيد
عـ ـب ــدالـ ـل ــه وراش ـ ـ ـ ــد ال ـم ــاج ــد
وال ـم ـط ــرب ــة ال ــراح ـل ــة ربـ ــاب،
التي تغنت بأول لحن غنائي
له من خالل مقدمة المسلسل
التراثي «الغرباء».
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد األغ ــان ــي
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،قـ ـ ـ ــدم ال ـم ـل ـح ــن
المخضرم لتلفزيون الكويت
اغ ـن ـي ــة «يـ ــا أم ـن ــا ال ـك ــوي ــت»،
ك ـل ـم ــات الـ ـش ــاع ــرة الـشـيـخــة
د .س ـ ـعـ ــاد ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،وم ــن
الحانه ،وغناء المطربة دالل
وال ـم ـط ــرب ع ـبــدال ـلــه طـ ــارق،
وهـمــا مــن األص ــوات الشابة
ال ــواع ــدة ،إل ــى جــانــب أغنية
أخــرى بعنوان «علم بالدي»
ك ـ ـل ـ ـمـ ــات الـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر ي ــوس ــف
ن ـ ــاص ـ ــر ،وغـ ـ ـن ـ ــاء م ـج ـمــوعــة
ك ـ ـ ـ ــورال ،وق ـ ــد ط ــرح ــا خ ــال
فبراير الماضي بالتزامن مع
االحتفاالت الوطنية.

بدأ النجم محمد هنيدي
تصوير فيلمه الجديد ،الذي
يحمل اسم «كينج سايز»،
والمرشح للمنافسة في موسم
عيد األضحى المقبل ،حيث
صور يوما واحدا فقط من
أحداث العمل ،ويجسد فيه
نجم الكوميديا شخصية «عقلة
اإلصبع» ،باستخدام أحدث
تقنيات الجرافيكس ،تحت
إشراف شركات عالمية ،وهو
من تأليف عمر طاهر ،ومن
المقرر الكشف عن أبطال الفيلم
خالل األيام المقبلة .يذكر أن
النجم محمد هنيدي يواصل
عرض مسرحية « 3أيام في
الساحل» ،التي شهدت مؤخرا
إقباال جماهيريا على مسرح
كايرو شو بمدينة  6أكتوبر،
في أيام عيد الفطر ،ويواصل
هنيدي عرض المسرحية حتى
 15الجاري .وتألق هنيدي على
خشبة المسرح الخاص بعد
غياب  16عاما ،خالل األحداث
بشخصية رئيس عصابة
يتعرض لكثير من المواقف
الكوميدية في إطار اجتماعي،
واستغرق العرض تحضيرات
وبروفات تجاوزت الخمسة
أشهر.

ياسر جالل :صفحات
مزورة تتاجر باسمي

انتهاء مشكلة شيرين عبدالوهاب ...وأحمد آدم في مأزق بسبب نجم
طاردت األزمات الشخصية
والصحية والشائعات نجوم
الساحة الفنية في مصر خالل
الفترة الماضية.

أسرة محمد نجم
تقاضي
برنامج «شيخ
الحارة»

●

القاهرة  -محمد قدري

ش ـهــدت األيـ ــام الـمــاضـيــة ع ــدة مشكالت
وأزم ـ ـ ــات فـنـيــة ألهـ ــل ال ـف ــن وأسـ ــرهـ ــم ،وتــم
ت ــداولـ ـه ــا ب ـك ـث ــرة ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي وع ـل ــى ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزيــون،
إضــافــة إلــى حــل مشكالت بعض الفنانين
بعد فترة طويلة من الـتــداول داخــل أروقــة
النقابات.
البداية كانت مع دخول الفنان أحمد آدم
في أزمة كبيرة عقب وفاة النجم الكوميدي
م ـح ـم ــد نـ ـج ــم ،ب ـع ــد دخـ ــولـ ــه الـمـسـتـشـفــى
بأيام ،عقب إصابته بجلطة ،وشنت عائلة
نـجــم هـجــومــا ضــاريــا وص ــل إل ــى ســاحــات
الفضائيات ،بعد تصريحاته التي رأت أسرة
نجم أنها مسيئة له ،وأدت إلى دخوله في
هذه الحالة النفسية.
وقررت أسرة نجم مقاضاة آدم والبرنامج
الذي تسبب في األزمة «شيخ الحارة» ،وقال
ابنه شريف ،في تصريحات إعالمية عقب
الوفاة ،إن والده دخل المستشفى حين قال
آدم إنه قادر على أن يجعل الناس يكرهونه
لو قال األســرار التي لديه ،وهو ما اعتبره
نجم إهانة له ولتاريخه ،وجاءت تصريحات
آدم ردا على تصريحات نجم السابقة حين
قال إن أحمد آدم يقلده.
وتعرض عدد من الفنانين ألزمات طبية،
وكان منهم الفنان زكي فطين عبدالوهاب
ال ــذي أص ـيــب ب ـمــرض الـعـصــر «ال ـســرطــان»
قبل عدة أشهر ،دون أن يعلن ،ودخــل على
اث ــره المستشفى لتلقي ال ـعــاج قـبــل عــدة
أسابيع ،وداوم بعد ذلك على جلسات العالج
الكيماوي.

وت ـع ــرض زك ــي ل ـعــدة شــائ ـعــات حــول
حــالـتــه الـصـحـيــة ال ـتــي وص ـلــت إل ــى حد
ال ــوف ــاة؛ لـكــن ج ــاء ت زي ــارة األب بطرس
دانـ ـ ـي ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـم ــرك ــز ال ـكــاثــول ـي ـكــي
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ل ـ ــه لـ ـت ــؤك ــد ت ـح ـس ــن حــال ـتــه
الصحية شيئا ما ،ولكن من الواضح أنه
سيستغرق وقتا في العالج مما سيبعده
عن التمثيل لفترة.
وان ـ ـت ـ ـشـ ــرت خـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة
ش ــائ ـع ــة وف ـ ـ ــاة الـ ـفـ ـن ــان الـ ـق ــدي ــر جـ ــورج
سـيــدهــم ،بـعــد أن نـشــر أح ــد المنتجين
نعيا لوالد زوجته تشابه في االسم مع
الفنان الكبير ،وسرعان ما انتشر الخبر
والـتـعــزيــات حتى ت ــدارك المنتج األمــر،
وتدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن
الـتـمـثـيـلـيــة وأوض ـ ــح أن ال ـف ـنــان الكبير
بصحة ولم يصبه ضرر ،وأن الموضوع
مجرد شائعة وتشابه في االسم.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـ ـ ــزت أب ـ ــوع ـ ــوف
ألزم ــة صـحـيــة كـبـيــرة دخ ــل عـلــى اثــرهــا
أحـ ــد الـمـسـتـشـفـيــات ال ـخ ــاص ــة ،وكــانــت
حـ ــال ـ ـتـ ــه حـ ـ ــرجـ ـ ــة ،وت ـ ـ ـ ـ ـ ــداول الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
أخـبــارا متضاربة وكــانــت خاطئة حول
التشخيص والحالة الصحية حتى قيل
إنه توفي.
وسبب ذلك أزمة لشقيقته الفنانة مها
أبوعوف وابنته المخرجة مريم أبوعوف،
مما دفعهما للهجوم على من يروجون
تلك الشائعات ،وطالبوا بالحصول على
المعلومات الصحيحة عن أخباره منهما
فقط دون الرجوع إلى مصادر أخرى غير
موثقة ،وبدأت الحالة الصحية تتحسن
قليال مؤخرا لكنها ما زالت حرجة.

وساء ت الحالة الصحية لملك
المسرح الكاتب لينين الرملي،
ودخـ ــل ف ــي أزمـ ــة صـحـيــة خــال
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ول ـ ــم تـعـلــن
األسرة عن مرضه وفقا لوصيته
الشخصية ،وبعد عدة أسابيع
أع ـل ــن أح ــد ال ـك ـتــاب الـمـصــريـيــن
الخبر في مقال له.
وبعدها تعالت األص ــوات التي
نـ ـ ــادت ب ـع ــاج ــه ع ـل ــى ن ـف ـقــة ال ــدول ــة،
واتهمت الدولة بالتقصير ،حتى أعلنت
زوج ـت ــه الـكــاتـبــة فــاطـمــة ال ـم ـعــدول عــدم
تقصير الدولة ،ألن األسرة لم تطلب ذلك،
وأن ـهــا تـعــالـجــه عـلــى نفقتها الـخــاصــة،
وأنها لم تعلن من األساس عن المرض.

شيرين حرة
وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت أزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة شـ ـي ــري ــن
عبدالوهاب تماما بعد أن أعلنت نقابة
الموسيقيين ،بــر ئــا ســة ا لـمـطــرب هاني
ش ــاك ــر ،ذلـ ــك ،م ــؤك ــدا أن الـنـقــابــة اكتفت
بالفترة الماضية التي تم إيقاف شيرين
ع ــن الـ ـغـ ـن ــاء ف ـي ـهــا ب ــال ـت ــزام ــن م ــع سـيــر
التحقيقات.
ورأت الـنـقــابــة أن ـهــا اكـتـفــت بــاعـتــذار
شـ ـي ــري ــن ،واعـ ـتـ ـب ــرت ــه اع ـ ـ ـتـ ـ ــذارا لـمـصــر
والـشـعــب الـمـصــري ،بـعــد كـلـمــات رأتـهــا
النقابة مسيئة خرجت من شيرين في
أثـنــاء إح ــدى حفالتها بــإحــدى الــدول
العربية ،والقى القرار قبوال هائال في
مواقع التواصل االجتماعي والوسط
شيرين عبدالوهاب
الفني في مصر.

أعرب النجم ياسر جالل عن
استيائه الشديد من استخدام
اسمه عبر صفحات السوشيال
ميديا المختلفة ،والتالعب
بالجمهور ،موضحا أنه
فوجئ بصفحة مزورة تحمل
اسمه ،تجري استفتاء على
مسلسالته األخيرة ،بتوجيه
سؤال للجمهور عن اختيار
المسلسل األفضل في أعماله،
وهو ما لم يحدث على اإلطالق،
مشيرا إلى أنه يعتز بشدة بكل
أعماله ،وخصوصا األخيرة
«ظل الرئيس ورحيم ولمس
أكتاف» ،وال يفضل عمال على
اآلخر .وأضاف جالل أنه لم يجر
أي مسابقات الختيار وجوه
جديدة ،ومن المحال أن يقبل
على هذه الخطوة ،ألنه ليس
منتجا أو مخرجا ،الفتا إلى أنه
فوجئ بصفحة أخرى مزورة
تحمل اسمه على السوشيال
ميديا تجري هذه المسابقة
الوهمية .وشدد على أن ما
أحزنه بشدة هو أن هناك بعض
المواقع الصحافية نقلت هذه
األخبار من الصفحات المزورة،
رغم تأكيده مرارا وتكرارا أنه ال
يملك أي صفحات على وسائل
السوشيال ميديا المختلفة.

ةديرجلا
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دوليات

ً
اعتداء حوثي بصاروخ على مطار أبها يصيب  26مسافرا
● «أنصار الله» تعلن استخدام «كروز» ألول مرة ...و«التحالف» يحقق ويتوعد برد
● إدانة عربية وتضامن مع السعودية ...و«البنتاغون» :الهجوم دليل على «دور إيران الخبيث»

ً
أصيب  26مسافرا من
جنسيات مختلفة في هجوم
صاروخي شنته جماعة «أنصار
الله» اليمنية المتمردة على
مطار أبها جنوب السعودية
أمس ،في حين صدرت عدة
إدانات دولية للحادث ،وتوعد
التحالف ،الذي تقوده الرياض،
برد سريع وصارم.

فــي مــؤشــر على تــزايــد وتيرة
االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداءات الـ ـح ــوثـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـس ـت ـه ــدف مـ ـنـ ـش ــآت س ـع ــودي ــة
حيوية ،تسبب هجوم صاروخي
شنته «جماعة أنصار» اليمنية
المتمردة على مطار أبها ،جنوب
المملكة ،في إصابة  26مسافرا
من جنسيات مختلفة أمس.
وقال المتحدث الرسمي باسم
قوات «تحالف دعم الشرعية في
ال ـي ـمــن» ،ال ــذي ت ـق ــوده ال ــري ــاض،
العقيد الركن تركي المالكي ،إن
ً
ً
«مـقــذوفــا حــوثـيــا» سـقــط صباح
أمس بصالة القدوم بمطار أبها
الـ ــدولـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـم ــر م ــن خــالــه
ً
يوميا آالف المسافرين المدنيين
مـ ــن م ــواطـ ـنـ ـي ــن وم ـق ـي ـم ـي ــن مــن
جنسيات مختلفة.
وأوضــح أن سقوط المقذوف
ً
أدى إ ل ـ ــى إ صـ ــا بـ ــة  26ش ـخ ـصــا
ً
مـ ــدن ـ ـيـ ــا م ـ ــن الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن ،مــن
جنسيات مختلفة ،من بينهم 3
نساء( ،يمنية ،هندية ،سعودية)،
وطـفــان سـعــوديــان ،وتــم نقل 8
ح ــاالت إل ــى الـمـسـتـشـفــى لتلقي
العالج جراء إصابات متوسطة،
وع ـ ـ ـ ـ ــاج  18ح ـ ــال ـ ــة ب ــالـ ـم ــوق ــع
إصاباتهم طفيفة ،ووجود بعض
األضرار المادية بصالة المطار.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـه ـج ــوم يـثـبــت
حـصــول الميليشيات الحوثية
ع ـل ــى أس ـل ـح ــة ن ــوع ـي ــة ج ــدي ــدة،
واس ـت ـمــرار الـنـظــام اإلي ــران ــي في
دعــم ومـمــارســة اإلره ــاب العابر
لـ ـلـ ـح ــدود ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ان ـت ـه ــاك
قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

رد سريع

الطيران المدني
السعودي يؤكد
مواصلة حركة
المالحة بشكل
طبيعي في المطار

وب ـ ّـي ــن ال ـمــال ـكــي أن ال ـج ـهــات
العسكرية واألمـنـيــة تعمل على
تحديد نــوع المقذوف ،الــذي تم
استخدامه بالهجوم اإلرهابي.
واختتم المتحدث تصريحه
ب ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد أن قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
الـمـشـتــركــة لـلـتـحــالــف ،ستتخذ
إجــراء ات صارمة ،عاجلة وآنية،
ل ــردع الميليشيات ،وبـمــا يكفل
ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــآت الـ ـم ــدنـ ـي ــة
وال ـمــدن ـي ـيــن ،وس ـت ـتــم محاسبة
العناصر اإلرهابية المسؤولة عن
التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم،
وبما يتوافق مع القانون الدولي
اإلنساني وقواعده العرفية.
ً
والحقا ،أفادت هيئة الطيران

سلة أخبار
مصر واألردن والمغرب
تشارك بـ«مؤتمر البحرين»

ذكر مسؤولون أميركيون أن
مصر واألردن واملغرب أبلغت
إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب اعتزامها حضور
مؤتمر ترعاه واشنطن في
البحرين هذا الشهر بشأن
مقترحات لدعم االقتصاد
الفلسطيني في إطار خطة
سالم تستعد الواليات املتحدة
لطرحها.
وتعتبر مشاركة مصر واألردن
مهمة على نحو خاص ألنهما
تاريخيا طرفان رئيسيان في
جهود السالم اإلسرائيلية
ً
الفلسطينية فضال عن أنهما
الدولتان العربيتان الوحيدتان
اللتان أبرمتا معاهدة سالم مع
إسرائيل .بيد أن قرار الزعماء
الفلسطينيني مقاطعة املؤتمر
الذي ينعقد  25و 26يونيو أثار
الشكوك بشأن فرص نجاحه.

إنكلترا :ألماني من أصول
لبنانية ضحية لـ«العنصرية»

مشهد عام خارج صالة المغادرة بمطار أبها جنوب السعودية أمس (أ ف ب)
ال ـمــدنــي ال ـس ـعــوديــة ب ــأن حــركــة
الطيران تسير بشكل طبيعي في
المطار بعد تعرض صالة القدوم
ألضرار مادية.

تنديد دولي
في هــذه األثـنــاء ،توالت ردود
ف ـعــل واس ـع ــة نـ ــددت بــال ـه ـجــوم،
وأ ع ـ ـ ــر ب ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
الكويتية عن إدانتها واستنكار
دولة الكويت الشديدين لالعتداء
اإلجرامي اآلثــم ،الــذي تعرض له
مطار أبها.
فــي م ــوازاة ذل ــك ،أك ــدت وزارة
خارجية مملكة البحرين ضرورة
اتخاذ موقف دولــي حــازم تجاه
إي ــران ،ووقــف دعمها للعمليات
اإلرهابية المتكررة.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي سـ ـي ــاق إدانـ ـ ــة
وزارة خارجية البحرين بشدة
استهدف مطار أبها السعودي.
ووص ـ ـفـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ب ـي ــان،
العمل بـ«اإلرهابي الذي قامت به
الميليشيات الحوثية المدعومة
من إيران».
وأعربت المنامة عن تمنياتها
ب ــال ـش ـف ــاء ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـصــاب ـيــن.

وأك ـ ـ ـ ـ ــدت وقـ ــوف ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ال ــري ــاض ض ــد ك ــل م ــا يستهدف
أم ـن ـه ــا واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ودع ـم ـهــا
التام في كل مساعيها وجهودها
ال ــرامـ ـي ــة ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى الـعـنــف
واإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،واس ـ ـت ـ ـبـ ــاب األم ـ ــن
والسالم في المنطقة والعالم.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
البحريني خــالــد بــن أحـمــد ،قال
إن استهداف «اإلره ــاب الحوثي
لمطار أبها هو تصعيد خطير تم
بسالح إيراني ،وأدى إلى وقوع
إصابات بين األبرياء».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـب ــر «تـ ــوت ـ ـيـ ــر» ان
«الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب هـ ــو م ــوق ــف دولـ ــي
واضـ ــح وصـ ــارم ت ـجــاه اإلرهـ ــاب
الحوثي والدعم اإليراني المتوافر
له».
كما ندد الرئيس الفلسطيني
محمود عباس بالحادث وطالب
الجميع بإدانته.
كما نددت اإلمــارات ،ومصر،
واألردن ،و لـ ـبـ ـن ــان بــا ل ـه ـجــوم،
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى ت ـضــام ـن ـهــا مــع
الرياض.
من جهتها ،رأت وزارة الدفاع
األميركية (الـبـنـتــاغــون) ،أمــس،
أن اع ـ ـتـ ــداء ات ال ـحــوث ـي ـيــن ضد

السعودية تظهر «أدل ــة جديدة
ع ـل ــى دور إي ـ ـ ــران ال ـخ ـب ـيــث فــي
المنطقة».

هجوم غير مسبوق
وفي وقت سابق ،ذكــرت قناة
«المسيرة» التابعة للحوثيين في
اليمن أنه تم استهداف مطار أبها
بصاروخ كروز.
وأكـ ــد ال ـنــاطــق بــاســم ال ـقــوات
المسلحة التابعة لـ«أنصار الله»
العميد يحيى سريع أن استهداف
الـ ـمـ ـط ــار ي ــأت ــي فـ ــي إط ـ ـ ــار الـ ــرد
على «جــرائــم الـعــدوان وحصاره
الجائر».
وأضـ ــاف ســريــع ان «ص ــاروخ
ك ــروز ال ــذي أط ـلــق عـلــى الـمـطــار
استهدف برج المراقبة ،وأصاب
هــدفــه بــدقــة عــالـيــة ،مــا أدى إلــى
تدميره وخــروجــه عن الخدمة»،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى ت ـع ـط ــل ال ـم ــاح ــة
الجوية في المطار.
وشدد المتحدث باسم «أنصار
الله» محمد عبدالسالم على أن
«استمرار حصار وإغــاق مطار
صنعاء ،ورفض الحل السياسي،
وال ـخ ـي ــار ال ـس ـل ـمــي ي ـح ـتــم على

شعبنا الدفاع عن نفسه».
وه ــدد عـبــدالـســام بمواصلة
اسـتـهــداف ال ـم ـطــارات والـمــواقــع
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي دول الـتـحــالــف،
وط ــال ــب ال ـمــدن ـي ـيــن وال ـش ــرك ــات
بدول التحالف باالبتعاد عنها.
وهــذه هــي الـمــرة األولــى التي
ت ـع ـل ــن ف ـي ـه ــا الـ ـجـ ـم ــاع ــة إطـ ــاق
ص ــاروخ مــن نــوع «كـ ــروز» ،الــذي
يحلق على ارتفاعات منخفضة
لتجاوز الدفاعات الجوية.
وس ـبــق أن أط ـلــق الـحــوثـيــون
العديد من الصواريخ البالستية
وال ـ ـطـ ــائـ ــرات بـ ـ ــدون طـ ـي ــار عـلــى
مواقع سعودية ،في حين تعلن
الــريــاض بشكل متكرر اعتراض
معظمها في سماء المملكة.
ّ
وكثف المتمردون اليمنيون
في األسابيع األخيرة هجماتهم
بـ ـط ــائ ــرات م ــن دون ط ـي ــار ضــد
المملكة.
ومـســاء أمــس األول ،أسقطت
ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة طــائــرت ـيــن
بدون طيار أطلقتا من اليمن على
مدينة خميس مشيط.
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ش ــن
الحوثيون هجوما على محطتي
ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي

ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة غـ ــرب ال ــري ــاض
بطائرات من دون طيار ،ما أدى
إلى إيقاف ضخ النفط فيه.
وقبلها بيومينّ ،
تعرضت أربع
سـفــن ،ناقلتا نفط سـعـ ّ
ـوديـتــان،
ّ
نرويجية ،وسفينة
وناقلة نفط
ش ـح ــن إم ـ ــارات ـ ـ ّـي ـ ــة ،ألضـ ـ ـ ــرار فــي
ّ
ّ
تخريبية» قبالة إمارة
«عمليات
ال ـف ـج ـيــرة خـ ــارج مـضـيــق هــرمــز
الشهر الماضي.

كهرباء إماراتية
في سياق آخر ،وقعت مؤسسة
خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال
اإلن ـس ــان ـي ــة ات ـف ــاق ـي ــة م ــع وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي الـ ـيـ ـم ــن ،لـتـنـفـيــذ
محطة كهرباء فــي عــدن بتكلفة
 100مليون دوالر ،وسيستفيد
مـنـهــا نـحــو  2.5مـلـيــون مــواطــن
يمني ،وسيتم تشغيلها أواخــر
.2019
(الرياض ،المنامة ـ كونا،
أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

دخل طالب أملاني من أصل
لبناني في غيبوبة عقب
تعرضه في جنوب شرق
إنكلترا لهجوم ُيحتمل أنه
لدوافع عنصرية من عدة
شباب.
وقال فولفجانج شبني
املتحدث باسم مدينة
مونشنغالدباخ األملانية،
مسقط رأس الطالب ،أمس ،إن
الضحية 17 ،عاما ،الذي كان
في رحلة مدرسية في إنكلترا،
في حالة حرجة اآلن.
وألقت الشرطة البريطانية
القبض على  6مراهقني
من  15إلى  17من مدينة
كانتربري واملنطقة املحيطة
بها ،باإلضافة إلى رجل (44
عاما) يشتبه في أنه قدم
الدعم للشباب الستة املتهمني
باالعتداء على الشاب.

طهران تطلب وساطة طوكيو لتخفيف العقوبات
ُ

برلين تطلع واشنطن على نتائج زيارة ماس ...وموفدة أوروبية إلى الخليج
استهل رئيس الوزراء الياباني
شـيـنــزو آبــي زيــارتــه التاريخية،
ال ـتــي بــدأهــا أم ــس إليـ ــران ،بلقاء
ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،فــي
م ـح ــاول ــة لـتـخـفـيــف ال ـت ــوت ــر بين
الجمهورية اإلسالمية والواليات
المتحدة.
وق ـ ـ ــال آب ـ ـ ــي ،ق ـب ـي ــل مـ ـغ ــادرت ــه
ط ــوكـ ـي ــو أم ـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه س ـي ـج ــري
م ـب ــاح ـث ــات خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه ال ـتــي
تـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــن ،الح ـ ـت ـ ــواء
التصعيد وتحقيق االستقرار في
منطقة الشرق األوسط.
وأع ـ ــرب آبـ ــي ع ــن ق ـل ـقــه حـيــال
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات ال ـ ـم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ب ـيــن
واش ـن ـط ــن وط ـ ـهـ ــران ف ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط.
وأضــاف« :اليابان تريد تولي
أكبر دور ممكن من أجل تحقيق
السالم واالستقرار في المنطقة،
أود ت ـب ــادل اآلراء ال ـص ــادق ــة مع
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف
التوترات».
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد روح ــان ــي أن
ط ـهــران سـتــركــز عـلــى الــدفــاع عن
مصالحها خالل أي محادثات مع
القادة األجانب.

ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـل ـت ـقــي آب ــي
ال ـيــوم الـمــرشــد اإلي ــران ــي األعـلــى
علي خامنئي.

طلب وساطة
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود
الدبلوماسية الدولية واإلقليمية
ل ـم ـن ــع انـ ـ ـ ـ ــزالق األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ن ـحــو
مواجهة أكثر حدة في ظل تكثيف
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ضـغــوطـهــا
االقتصادية وعقوباتها الخانقة
عـلــى إي ــران الـتــي تـهــدد بحرمان
أمـ ـي ــرك ــا وداع ـ ـمـ ــي ح ـم ـل ـت ـهــا مــن
األمــان ،قال مسؤولون إيرانيون،
أمـ ـ ــس ،إن طـ ـه ــران س ـت ـط ـلــب مــن
آبي ،وهو أول زعيم ياباني يزور
إيــران منذ الثورة اإلسالمية عام
 ،1979التوسط بينها وواشنطن
ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـعـ ـق ــوب ــات الـنـفـطـيــة
المفروضة عليها.
وصــرح مسؤول إيراني كبير:
«بــإمـكــان الـيــابــان المساهمة في
تخفيف الـتــوتــر ،كـمـبــادرة حسن
نـيــة ،يجب على أمـيــركــا إمــا رفع
العقوبات النفطية غير العادلة
أو تـمــديــد اإلعـ ـف ــاء ات أو تعليق

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف مستقبال رئيس
الوزراء الياباني لدى وصوله إلى طهران أمس (أ ف ب)
العقوبات».
وأفــاد مسؤول آخر ،طلب عدم
الـكـشــف عــن هــويـتــه ،ب ــأن طـهــران
ت ـ ــرى أن «آب ـ ـ ــي ي ـم ـك ــن أن ي ـكــون
و سـيـطــا مهما لتيسير تخفيف
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـن ـف ـط ـيــة واح ـ ـتـ ــواء
ال ـت ــوت ــر ال ـ ــذي ي ـضــر بــالـمـنـطـقــة.

بن علوي يناقش في بغداد توترات المنطقة
أج ــرى وزي ــر الـخــارجـيــة الـعـمــانــي يــوســف بن
علوي مع نظيره العراقي محمد الحكيم ،أمس،
مـبــاحـثــات رسـمـيــة تـنــاولــت ال ـعــاقــات الثنائية
والتوترات في المنطقة.
وقــال الحكيم ،فــي تصريح عقب المباحثات
ال ـت ــي ع ـق ــدت بــال ـعــاص ـمــة ال ـع ــراق ـي ــة بـ ـغ ــداد ،إن
المباحثات ركــزت على مجموعة مــن المحاور،

وت ـنــاولــت مـســألــة ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بمختلف
أوجـهـهــا .ودع ــا إلــى ض ــرورة الـتـعــاون المشترك
إقـلـيـمـيــا م ــن أج ــل تـخـفـيــف ح ــدة ال ـت ــوت ــرات في
المنطقة ،وطرح خطة للتعاون المشترك من داخل
الجامعة العربية ومن خارجها.
وذكـ ــر وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـع ـمــانــي أن ــه «تـمــت
مناقشة قضايا تخدم مصلحة الشعبين».

اليابان تحترم دائما إيران».
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء ،ذكـ ـ ـ ــرت
وزارة الخارجية األلمانية أنها
أوف ـ ــدت أحـ ــد أهـ ــم مـسـتـشــاريـهــا
إل ــى واشـنـطــن إلط ــاع الحكومة
األميركية على نتائج زيارة وزير
الخارجية األلـمــانــي هــايــك ماس
االثـنـيــن الـمــاضــي لـطـهــران ،التي
رك ـ ـ ــزت ع ـل ــى ب ـح ــث س ـب ــل إن ـق ــاذ
االتفاق النووي اإليراني في ظل
التصعيد األخير.
وجـ ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي وق ـ ــت ت ـع ـتــزم
األم ـي ـن ــة ال ـع ــام ــة ل ـخــدمــة الـعـمــل
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ــات ـح ــاد
األوروبـ ــي ،هيلغا شميد ،القيام
بجولة خليجية تشمل اإلمــارات
وعمان وقطر وإيران.
وق ــال ــت ش ـم ـيــد ،وهـ ــي ال ـ ــذراع
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة لـ ــات ـ ـحـ ــاد ،فــي
ب ـيــان أمـ ــس ،إن «ال ــزي ــارة تـهــدف

إلــى مناقشة سبل الـحـفــاظ على
الصفقة النووية مع إيــران ،التي
ً
ً
ال ت ــزال تـشـكــل ع ـن ـصــرا رئـيـسـيــا
في هيكل عــدم االنتشار النووي
ودعامة أساسية لألمن في العالم
والمنطقة».
ف ــي ال ـس ـيــاق ،كـشـفــت م ـصــادر
إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ـص ـ ــادر ب ـص ـن ــاع ــة
ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات الـعــالـمـيــة أن
طهران اتجهت للعمل على زيادة
صادراتها من البتروكيماويات
وال ـس ـع ــي لـفـتــح أسـ ـ ــواق جــديــدة
للتعويض عن انخفاض مبيعات
الـنـفــط ،لكنها تــواجــه اآلن خطر
فـ ـ ـق ـ ــدان تـ ـل ــك اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ــال ـغ ــة
األه ـم ـي ــة ،م ــع ت ـشــديــد واشـنـطــن
للعقوبات على طهران.
وقالت  6مصادر؛ اثنان منها
م ـ ـسـ ــؤوالن ك ـب ـي ــران بــال ـح ـكــومــة
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،إن ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ت ـب ـيــع

كـ ـمـ ـي ــات أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات
البتروكيماوية بأقل مــن أسعار
السوق في دول من بينها البرازيل
وال ـص ـي ــن والـ ـهـ ـن ــد ،م ـن ــذ أعـ ــادت
الواليات المتحدة فرض عقوبات
على صــادرات إيــران النفطية في
نوفمبر الماضي.
على صعيد قريب ،وقع انفجار
داخل منصة إيرانية بحقل فارس

الستخراج الغاز في مياه الخليج
أمس ،وأفادت تقارير بأن الحادث
نتيجة تسرب غازي.
من جهة أخــرى ،أعلن مساعد
مدير شركة خطوط سكك الحديد
اإليرانية ،تدشين قطار ركاب بين
طهران والعاصمة التركية أنقرة
في  27الجاري بواقع رحلة واحدة
في األسبوع.

ً
والحقا ،أفاد إخطار نشر على
مــوقــع وزارة الـخــزانــة األميركية
ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،بـ ــأن واش ـن ـطــن
فــرضــت عـقــوبــات جــديــدة تتعلق
بإيران على شركة مقرها العراق
وفردين.
(طهران ـ كونا ،إرنا ،فارس ،أ
ف ب ،رويترز)

ةديرجلا

•
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ً
ّ
ترامب يبقي  60جنديا بلبنان ...والحريري يرمم «التسوية»
ساترفيلد في بيروت بزيارة وداعية ووساطته لترسيم الحدود مع إسرائيل تدخل مرحلة الحسم
بيروت  -ةديرجلا

•

رغم التوتر بين طهران
وواشنطن ،الذي قد يلقي
بظالله على لبنان ،لكونً حزب
الله الموالي إليران جزءا من
حكومة هذا البالد ،بدا أن
األميركية
العالقة بين اإلدارة
ً
والدولة ًاللبنانية تعيش دفئا
التمديد
ملحوظا ظهر في ً
لبقاء  60جنديا أميركيا في
لبنان.

أث ــار إع ــان الــرئـيــس األميركي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ف ــي رس ــال ــة ال ــى
ال ـك ــون ـغ ــرس "نـ ـش ــر ن ـح ــو ستين
ً
ع ـس ـك ــري ــا ف ــي ل ـب ـن ــان ب ـط ـلــب مــن
الحكومة اللبنانية لتعزيز قدراتها
فــي مكافحة اإلرهـ ــاب" ،تـســاؤالت،
مــن حـيــث تــوقـيـتــه ،ح ــول حصول
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن عـ ـل ــى ض ـ ـمـ ــانـ ــات مــن
الحكومة اللبنانية بسبب التوتر
مـ ــع إيـ ـ ـ ــران م ـش ــاب ـه ــة ل ـت ـلــك ال ـتــي
حصلت عليها من العراق.
وكانت واشنطن حــذرت بغداد
مـ ــن أن أي اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ل ـل ـج ـنــود
األمـيــركـيـيــن ف ــي الـ ـع ــراق م ــن قبل
أي فصيل سيتم ال ــرد عليه بقوة
وربما داخل ايران نفسها .وأعلنت
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة أنـهــا ملتزمة
بحماية كــل الـجـنــود األميركيين
الموجودين على اراضيها.
وقال مراقبون إن تجديد ترامب
للجنود الـ  60ال بد أن تكون سبقته
اتصاالت مع بيروت كي ال يتمكن
"حزب الله" من الوصول اليهم في
حال انفجر التوتر مع إيران وتحول
إلى مواجهة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـص ـ ــدر أمـ ـ ـن ـ ــي رفـ ـي ــع
لـ"الجريدة" أن "العدد المفترض من
عناصر القوات الخاصة األميركية
موجود منذ فترة طويلة وهو يقوم
بمهام تدريبية وتقييم التدريب
ومراقبة جودة العتاد المسلم الى
الجيش وتقويم حاجاته التي ترد
ً
ً
ً
تباعا إليه" ،مؤكدا أنها ليست "فرقا
قتالية" ،وأن "التعاون بين الوحدات
الـخــاصــة فــي الجيشين اللبناني
واألميركي قائم منذ سنوات".
وجـ ـ ـ ـ ــاء إعـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ــرامـ ـ ــب غـ ـ ــداة
استقبال رئيس الجمهورية العماد
ً
ميشال عون وفدا اميركيا ودعوته
الشركات االميركية الى المشاركة
في مناقصات الغاز والنفط التي
ً
ستبدأ قريبا.
كـمــا ت ــزام ــن م ــع عـ ــودة مساعد
وزير الخارجية األميركي لشؤون
الـشــرق االدن ــى دايفيد ساترفيلد
ال ــى ب ـيــروت السـتـكـمــال وساطته
حــول ترسيم ال ـحــدود بين لبنان
واسرائيل.
في هذا السياق ،أفادت مصادر
متابعة بأن "ساترفيلد الذي يزور
ب ـي ــروت لـلـمــرة األخـ ـي ــرة ،عـلــى ان

سوريون يهدمون منازل أسمنتية داخل مخيمهم في سهل البقاع قبيل انتهاء مهلة من الجيش اللبناني أمس األول (أ ف ب)
يغادرها خالل الساعات المقبلة،
يــأمــل ان يـنـجــز مـهـ ّـمــة الـتـفــاوض
بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم
الحدود البحرية والبرية قبل انتهاء
عمله وحلول ديفيد شينكر مكانه".
والتقى ساترفيلد ،أمس ،وزيرة
الطاقة نــدى بستاني في ال ــوزارة،
وبعدها أش ــارت مـصــادر متابعة
إلى ان "ساترفيلد أبلغ الوزيرة أن
ّ
تشجع الشركات
اإلدارة األميركية
األميركية على االستثمار في قطاع
النفط في لبنان".
كما التقى المسؤول األميركي
الرئيس الحريري ورئيس مجلس
النواب نبيه بري .وقالت المصادر
عن لقاء بري – ساترفيلد إنه "تم
اس ـت ـك ـمــال ال ـب ـحــث ف ــي مــوضــوع
الحدود البرية والبحرية ،واألمور

وصـلــت الــى دقائقها ودقـتـهــا في
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـح ـق ــوق
اللبنانية" .ولفتت إل ــى أن ــه "على
لبنان أن يبلغ الجانب األميركي ما
إذا كان يريد فصل البر عن البحر
وي ـك ـت ـفــي ف ـقــط ب ـم ـســألــة ال ـح ــدود
البحرية ،إضافة إلى السقف الزمني
للمفاوضات" ،مشيرة إلى أن "عدم
التوصل إلى اتفاق بين الجانبين
اللبناني واإلســرائ ـي ـلــي فــي شــأن
حل النزاعات الحدودية قد تكون له
انعكاسات سلبية على قطاع النفط
والغاز في لبنان".

الحريري
إلى ذلك ،وبعد أن َّ
صوب رئيس
الحكومة اللبنانية سعد الحريري

أحد سهامه الكثيرة خالل مؤتمره
الصحافي أمس األول باتجاه وزير
ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن ج ـبــران
باسيل ،الذي للمرة االولى منذ ابرام
التسوية ّ
سماه الحريري باالسم
واستخدم عبارات هي االولــى من
نوعها فــي قــامــوس الـخـطــاب عن
بــاسـيــل ،ف ـقــال" :ال ي ـجــوز أن يــدار
ال ـب ـلــد بــال ـب ـهــورة وزالت الـلـســان
وبسقطات ندفع ثمنها من عالقاتنا
واقتصادنا واستقرارنا الداخلي".
التصويب الـحــريــري المباشر
على باسيل لم يلق اي رد مباشر
او حتى غير مباشر ،مما أوحى بأن
حركة اتصاالت قد يكون دخل على
خطها رئيس الجمهورية العماد
مـيـشــال ع ــون ال ــذي الـتـقــاه رئيس
الحكومة أمس.

وق ــال الـحــريــري بـعــد الـلـقــاء إن
"االجتماع إيجابي وسيكون العمل
الحكومي أسرع وأسرع في األيام
ً
المقبلة" ،مضيفا" :عالقتي بفخامة
الرئيس ودية ،وهمنا األكبر تحقيق
نتائج عملية وملموسة بما فيه
مصلحة المواطن".
وأفـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مــن
تـيــار "المستقبل" ب ــأن "الـحــريــري
وضع حدا لالنزالق ورسم خريطة
ط ــري ــق لـلـتـعــاطــي ال ـس ـيــاســي في
المرحلة المقبلة ،محطة انطالقها
زيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة
الجمهورية سليم جريصاتي الى
دار الفتوى قبل يــومـيــن" ،مشيرة
إل ــى أن ــه "ات ـف ــق م ــع الــرئ ـيــس عــون
ع ـلــى ت ـبــريــد األج ـ ــواء الـسـيــاسـيــة
ً
واإلعالمية إفساحا للمجال لبدء

العمل الحكومي الجاد".
أم ــا م ـص ــادر "ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
ال ـ ـحـ ــر" ف ـق ــال ــت إن "ك ـ ـ ــام رئ ـيــس
الحكومة يعد محاولة تهدئة ،ذلك
أن التراشق الذي سجل أخيرا بين
التيار الوطني الحر والمستقبل ،ال
ً
يعبر عن سياسة األخير" ،مشيرة
إل ــى أن "جــريـصــاتــي أك ــد للمفتي
أن الكالم الذي سرب أخيرا ألصق
بالوزير باسيل في محاولة جديدة
للهجوم عليه".
ً
وك ـ ــان الف ـت ــا أمـ ــس زيـ ـ ــارة وفــد
من لجنة العمل الوطني والمكتب
السياسي في "التيار الوطني الحر"
المفتي دريان في دار الفتوى ،ممثال
الوزير باسيل ،في إشارة واضحة
إلـ ــى رغ ـب ــة "ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر" طي
صفحة الخالف مع "المستقبل".

• جيفري :اجتماع تل أبيب مخصص لسورية وإيران • الحرائق تلتهم قمح الحسكة
فــي ثالث عملية مــن نوعها
داخل سورية خالل شهر يونيو
ال ـ ـجـ ــاري ،هــاج ـمــت إس ــرائ ـي ــل،
فجر أمس ،مواقع قال المرصد
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،إن "حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه"
الـلـبـنــانــي نـشــر فـيـهــا رادارات
وبطاريات دفاع جوي وثكنات
عسكرية في منطقة تل الحارة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي مـحــافـظــة
درع ـ ـ ـ ــا ،قـ ـب ــل أن ت ـ ـبـ ــدأ ب ـح ــرب
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـل ـت ـشــويــش عـلــى
رادارات الرئيس بشار األسد.
وب ـع ــد أي ـ ــام م ــن اس ـت ـهــدافــه
م ــواق ــع ع ـس ـكــريــة ف ــي مـنـطـقــة
الجوالن المحتل في  2يونيو
ومـ ـط ــار "تـ ــي ف ـ ــور" الـعـسـكــري
ب ــري ــف ح ـم ــص ف ــي  3يــون ـيــو،
أك ــدت وكــالــة األن ـبــاء الرسمية
(سـ ــانـ ــا) ،أن "وس ــائ ــط ال ــدف ــاع
الـ ـج ــوي ف ــي ال ـج ـيــش ال ـعــربــي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري تـ ـ ـص ـ ــدت لـ ـ ـع ـ ــدوان
إسرائيلي بالصواريخ على تل
الحارة في المنطقة الجنوبية
القريبة من مرتفعات الجوالن
ً
وأسقطت عددا منها" ،مضيفة
أن "أضـ ــرار الـهـجــوم اقتصرت
على الـمــاديــات ،وال يــوجــد أي
خسائر بشرية".
وإذ ذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن "ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو

واستمرار المعارك والضربات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
الـ ـمـ ـشـ ـم ــول ــة بـ ــات ـ ـفـ ــاق خ ـفــض
الـتـصـعـيــد الـ ــروسـ ــي -الـتــركــي
لـ ــأس ـ ـبـ ــوع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ،ش ـنــت
قـ ــوات ال ـن ـظــام والـمـيـلـيـشـيــات
ً
المساندة لها هجوما من عدة
مـ ـح ــاور ب ــات ـج ــاه ق ــري ــة كـبــانــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـ ــي ال ــري ــف
الشمالي لمحافظة الالذقية.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــع كـ ـ ـب ـ ــان ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أه ـ ــم
التالل االستراتيجية في ريف
الــاذقـيــة ،وتعتبر أبــرز مواقع
ال ـم ـعــارضــة ف ــي جـبــل األك ـ ــراد.
وتحظى بأهمية كبرى ،ألنها
تـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـسـ ــاحـ ــل عـ ـ ــن إدلـ ـ ــب
وتـعـتـبــر بــوابـتـهــا م ــن ال ـغــرب،
وتطل على سهل الغاب وجسر
الشغور وعلى الحدود التركية،
وعـ ـل ــى ق ـس ــم ك ـب ـي ــر مـ ــن إدلـ ــب
وحماة والالذقية.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،وض ـعــت
وزارة ال ـ ـخـ ــزانـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
أ م ـ ـ ــس األول ،ر ج ـ ـ ــل األ ع ـ ـمـ ــال
ال ـســوري ســامــر ف ــوز وعائلته
وش ــرك ــات ــه ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
ً
الشرق األوسط ضمن  16فردا
ً
وكيانا على قائمة عقوباتها
االقتصادية "الرتباطه بشبكة

●

يسود ترقب مختلف األوساط االقتصادية،
ً
انتظارا لحسم الجدل حول مستقبل محافظ
الـبـنــك ال ـمــركــزي ،ط ــارق عــامــر ،ال ــذي اتهمه
نــائــب بــرلـمــانــي الـشـهــر الـمــاضــي بممارسة
ّ
نشاط يتعارض مع منصبه من خالل تولي
زوج ـتــه ،الــوزيــرة السابقة دالـيــا خورشيد،
ّ
تسهل الحصول على
منصب رئيسة شركة
قروض مصرفية.
ّونشر موقع "القاهرة  "24النافذ أن عامر
ً
تلقى ق ــرارا بـعــدم التجديد لــه حين انتهاء
ف ـت ــرت ــه ف ــي ش ـه ــر نــوف ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل ،إال أن
حصوله أمس على جائزة إفريقية كأفضل
محافظ للمصارف المركزية في القارة ،دفع
مصرفيين لتوقع استمراره في موقعه.
وي ـع ـت ـبــر ع ــام ــر أهـ ــم ص ــان ــع لـلـسـيــاســات
االق ـت ـصــاديــة ف ــي مـصــر مـنــذ ت ــرؤس ــه البنك

تغريم زوجة نتنياهو
في تهم بالفساد

المركزي في عام  ،2015وهو ّ
عراب االتفاق مع
صندوق النقد الدولي وما تبعه من تعويم
الجنيه وخفض الدعم.
فــي سـيــاق قــريــب ،قــال الــرئـيــس المصري
عبدالفتاح السيسي في كلمته خالل افتتاح
المنتدى اإلفــريـقــي األول لمكافحة الفساد،
الــذي يعقد في شرم الشيخ ،إن الفساد ُيعد
أحــد الـمـعــوقــات الرئيسة فــي طــريــق التقدم
وتحقيق التنمية ا لـمـسـتــدا مــة والتطلعات
الـمـشــروعــة لـشـعــوب ال ـقــارة اإلفــريـقـيــة نحو
ت ـعــزيــز ق ـيــم ال ـح ــري ــة والـ ـمـ ـس ــاواة وال ـعــدالــة
وال ـ ـكـ ــرامـ ــة ،وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـتــي
تفقدها إفريقيا جــراء الفساد أحد األسباب
الرئيسة للتراجع في المقومات االقتصادية
واالجتماعية في كثير من الدول اإلفريقية.
ً
وذكر السيسي أن القاهرة قطعت شوطا
ً
ك ـب ـيــرا خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ف ــي مـجــال
مكافحة الفساد بمختلف صوره.

الجزائر :وزير النقل
السابق أمام المحكمة

ذكر التلفزيون الرسمي
الجزائري أن وزير النقل
واألشغال العمومية السابق،
عبدالغني زعالن ،مثل أمام
املحكمة العليا ،أمس ،في
إطار تحقيق في الفساد.
ويأتي مثوله بعد فترة
قصيرة من بدء استجواب
رئيس الوزراء السابق،
أحمد أويحيى ،أمام قاض
من املحكمة ذاتها.
وفي السياق نفسه ،تستعد
أحزاب املعارضة الجزائرية
الجتماع شامل يضمها
إلى جانب الشخصيات
السياسية ،للبت في دعوة
أطلقها الرئيس املؤقت
للبالد ،عبدالقادر بن
صالح ،للحوار لحل األزمة
السياسية مع استمرار
االحتجاجات املطالبة
برحيله وكل رموز حكومة
الرئيس السابق عبدالعزيز
بوتفليقة.

مقتل وإصابة  7من
القوات الهندية بكشمير

سوري في حقله المحترق ببلدة القحطانية االثنين (أ ف ب)
دول ـي ــة تـفـيــد ويـسـتـفـيــد منها
نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام األس ـ ـ ـ ـ ـ ــد ووح ـ ـش ـ ـي ـ ـتـ ــه
وت ـس ـه ـي ـل ــه اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ال ـن ـفــط
اإليراني".
وش ـم ـلــت ال ـع ـق ــوب ــات فـنــدق
"ف ــور س ـيــزونــز" دم ـشــق ،الــذي
يـمـلـكــه ف ــوز وت ـق ـيــم ف ـيــه بعثة
األمم المتحدة ،وشركات آمان
ال ـق ــاب ـض ــة وال ـم ـه ـي ـم ــن لـلـنـقــل
والمقاوالت ومينفارما ،ومينا
كــري ـس ـتــال لـلـسـكــر ،ووسـيـلـفــر
باين في اإلم ــارات وسينرجي
أوف ـ ـشـ ــور ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ون ـ ــادي
الشرق وتلفزيون لنا.
وبحسب الخزانة األميركية

فـ ـ ــإن الـ ـعـ ـق ــوب ــات ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
"ق ـطــع اإلمـ ـ ـ ــدادات والـمـمــولـيــن
األس ــاسـ ـيـ ـي ــن ل ـج ـه ــود إعـ ـ ــادة
البناء واالستثمارات الكبيرة
للنظام ،وتعزز االلتزام بإلحاق
الخسائر المالية بمن يدعمون
حـ ـك ــم األسـ ـ ـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدادي"،
م ــؤك ــدة االلـ ـ ـت ـ ــزام "ب ـم ـحــاس ـبــة
ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن ال ــذي ــن ي ـث ــرون
خـ ــزائـ ــن نـ ـظ ــام األس ـ ـ ــد بـيـنـمــا
يـعــانــي الـمــدنـيــون الـســوريــون
األزمة اإلنسانية".
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي عبر
الهاتف شاركت فيه "الجريدة"،
كـ ـش ــف الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي

ل ـس ــوري ــة وال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
جيمس جيفري ،أن االجتماع
األول من نوعه بين مستشاري
األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي لـ ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة وروس ـيــا وإســرائـيــل
ً
المقرر عقده قريبا في تل أبيب
سيتم تخصيصه لألوضاع في
سورية وإيران.
ً
وردا على سؤال عن انسحاب
اإليــرانـيـيــن مــن س ــوري ــة ،حمل
جيفري المسؤولية للحكومة
السورية ،مؤكدا أنها "دعتهم
ل ـ ـل ـ ـحـ ــرب األهـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وإدخ ـ ـ ـ ـ ــال
مـ ـنـ ـظ ــوم ــات أسـ ـلـ ـح ــة ط ــوي ـل ــة
الـمــدى على غــرار مــا قــامــوا به

ف ــي أم ــاك ــن أخـ ــرى م ـثــل لـبـنــان
والـيـمــن ،وذل ــك كـجــزء أساسي
م ـ ــن س ـع ـي ـه ــم ل ـل ـه ـي ـم ـنــة عـلــى
الشرق األوسط".
وخ ــال اسـتـقـبــالــه جـيـفــري،
اعتبر أمين الجامعة العربية
أحمد أبوالغيط أن التدخالت
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة وراء
إطــالــة أم ــد األزمـ ــة فــي ســوريــة
ً
وتعقيدها ،رافضا أيــة صورة
من صور التدخل اإلسرائيلي
ف ـ ـ ــي أي ت ـ ــر تـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــات ت ـت ـع ـل ــق
بمستقبل ســوريــة واسـتـمــرار
احتالل الجوالن.
(عواصم  -وكاالت)

مصر :جدل حول مستقبل رئيس البنك المركزي
القاهرة  -رامي إبراهيم

سلة أخبار

عقدت سارة نتنياهو ،زوجة
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،صفقة مع
املدعي العام اإلسرائيلي،
للتصالح في االتهامات
املوجهة إليها بالفساد ،بعد
أن طلبت وجبات غذائية،
«دليفري» ،إلى منزل رئيس
الوزراء اإلسرائيلي رغم
وجود طاه خاص لخدمة
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
وأسرته ،األمر الذي يمنعه
القانون اإلسرائيلي
باعتباره إهدارا للمال العام.
وقال يهوشوا ريسنيك،
أحد املحامني املشاركني
في الدفاع عن زوجة رئيس
الوزراء ،إنه على موكلته
أن تدفع  15300دوالر
أميركي ،إلتمام التصالح.
ومن املتوقع أن يصدر
قرار قاضي التحقيق في
تلك القضية بشأن موافقة
سارة نتنياهو على الصفقة
األسبوع املقبل.

إسرائيل تضرب رادارات لـ «حزب الله» جنوب سورية
اإلسرائيلي بعد عدوانه بعدد
م ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ بـ ـ ــدأ ب ـح ــرب
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـل ـت ـشــويــش عـلــى
الــرادارات" ،أفاد مدير المرصد
السوري لحقوق اإلنسان رامي
ع ـبــدالــرح ـمــن ب ــأن ال ـصــواريــخ
اس ـت ـهــدفــت مــوق ـع ـيــن تــابـعـيــن
لميليشيا "حزب الله" ،دون أن
توقع ضحايا.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن
أن ـ ـ ـهـ ـ ــا أص ـ ـ ــاب ـ ـ ــت ت ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــارة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع فــي
محافظة درعا الجنوبية ،حيث
ن ـصــب "ح ـ ــزب الـ ـل ــه" رادارات،
ول ــدي ــه ن ـظ ــام ب ـط ــاري ــات دف ــاع
ج ــوي ،كما اسـتـهــدف القصف
ثكنات للمقاتلين اللبنانيين
في بلدة القنيطرة المهجورة
على الجانب الخاضع لسيطرة
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة بــالـمـنـطـقــة
المنزوعة السالح في الجوالن.
ومدينة القنيطرة فــي حال
من الخراب إلى حد كبير منذ
أكـثــر مــن أرب ـعــة عـقــود بـعــد أن
دمــرت ـهــا ال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة
قبل انسحابها بموجب اتفاقية
األمم المتحدة لعام .1974
ومع التهام النيران للمزيد
مــن حقول القمح فــي الحسكة

دوليات

إل ــى ذل ــك ،عـقــد رئـيــس ال ـ ــوزراء ،مصطفي
م ــدب ــول ــي ،اج ـت ـم ــاع ــا م ــع م ـس ــؤول ــي شــركــة
ماكينزي ،التي تتولى تقديم االستشارات
لـلـحـكــومــة ال ـم ـصــريــة ب ـش ــأن إعـ ـ ــادة هيكلة
الـ ـ ــوزارات والـمـصــالــح الـحـكــومـيــة ،والحجم
األمثل للوزارات والجهات اإلدارية والخدمية،
وآليات أداء المهام والوظائف بطريقة أكثر
ك ـفــاءة وفــاعـلـيــة ،وح ـضــر االج ـت ـمــاع وزي ــرة
التخطيط واإلصالح اإلداري هالة السعيد.
وخ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ،أكـ ــد رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ُ
ـام بــالــغ لملف
مــا توليه الحكومة مــن اهـتـمـ ٍ
اإلص ـ ـ ـ ــاح اإلداري ،ومـ ـ ــا يـ ـتـ ـف ــرع عـ ـن ــه مــن
م ــوض ــوع ــات تـتـعـلــق بـهـيـكـلــة ال ـمــؤس ـســات
والجهات الحكومية ،من أجــل تمكينها من
أداء مهامها بـكـفــاء ة .وأض ــاف مــدبــولــي أن
مصر استطاعت على مدار السنوات الثالث
الماضية تنفيذ برنامج إصــاح اقتصادي
ونقدي بنجاح الفت ،أصبح محل إشادة من

الـمــؤسـســات االقـتـصــاديــة الــدولـيــة ،ومــن ثم
تسعى الحكومة إلــى البناء على ما تحقق،
من خالل تنفيذ حركة إصالح هيكلي شامل
للجهاز اإلداري للدولة ،بما يتواكب مع قرب
االن ـت ـقــال إل ــى الـعــاصـمــة اإلداري ـ ــة الـجــديــدة،
بحيث ال ّيقتصر النقل على االنتقال المكاني
فقط ،وإنما يتضمن نقلة نوعية في آليات
العمل.
من جانب آخر ،قضت المحكمة العسكرية
في مصر ،أمس ،في واحدة من أكبر قضايا
ً
اإلرهـ ـ ــاب ،وال ـم ـعــروفــة إعــام ـيــا بـ ـ "مـحــاولــة
اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي
العهد السعودي السابق محمد بن نايف"،
والمتهم بها  300من أعضاء تنظيم "والية
سيناء" التابع لـ "داعش" وحكمت بـ "السجن
المؤبد" مدة  25عاما على  32متهما.
كما أص ــدرت المحكمة أحـكــامــا متفاوتة
بالسجن المشدد على بقية المتهمين وبرأت

متهمين ،في وقت انقضت الدعوى الجنائية
لمتهم وافته المنية.
وجاء قرار المحكمة العسكرية المنعقدة
ب ـم ـج ـمــع م ـح ــاك ــم ط ـ ــرة ب ـع ــد إحـ ــالـ ــة أوراق
الـمـتـهـمـيــن الـجـلـســة ال ـســاب ـقــة إل ــى الـمـفـتــي
الستطالع الرأي الشرعي في إعدامهم.
ودانت المحكمة المتهمين بجرائم رصد
واس ـت ـه ــداف الـكـتـيـبــة  101ب ـش ـمــال سـيـنــاء
ب ـقــذائــف ال ـه ــاون ع ــدة مـ ــرات ،وزرع عـبــوات
نــاسـفــة بـطــريــق م ـطــار ال ـعــريــش اسـتـهــدفــت
م ـ ــدرع ـ ــات ال ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة والـ ـش ــرط ــة،
واسـ ـتـ ـه ــداف ك ــل م ــن ق ـس ــم ث ــال ــث ال ـعــريــش
باستخدام سيارة مفخخة قادها االنتحاري
أح ـم ــد ح ـســن م ـن ـص ــور ،وإدارة ق ـ ــوات أمــن
العريش بسيارة مفخخة ،ومبنى الحماية
المدنية ،وشركة الكهرباء بالعريش ،وسرقة
ما بهما من منقوالت.

أعلنت الشرطة الهندية أمس
مقتل  3من أفراد القوات شبه
العسكرية ،وإصابة  4آخرين
من جراء اشتباك مسلح مع
متمردين بإقليم كشمير
املتنازع عليه مع باكستان.
وذكرت الشرطة ،وفقا لشبكة
«إيه بي سي» األميركية ،أن
مسلحني اثنني أطلقا النار
من سيارة على أفراد القوات
أثناء قيامهم بدورية أمنية
بقرية «أنانتناج» ،وأن القوات
ردت بإطالق النار ،ما أسفر
أيضا عن مقتل متمرد.

مجزرة وسط مالي
ً
حصيلتها  35قتيال

أعلنت حكومة مالي في
بيان ،أمس ،ان حصيلة قتلى
مجزرة وقعت األحد في
قرية وسط مالي استقرت
في نهاية املطاف عند 35
قتيال ،بينهم  24طفال ،بعد
حصيلة سابقة تحدثت عن
 100قتيل .من جهة أخرى،
ُ
اعتقل  6أشخاص نتيجة
عمليات تفتيش روتينية،
أوقفت اثنني منهم بعثة األمم
املتحدة في مالي «مينوسما».
وكانت الحكومة أعلنت
االثنني «حصيلة مؤقتة» من
 95قتيال و 19مفقودا ،بعد
مهمة في قرية سوبامي با،
التي شهدت املجزرة ،قام بها
جنود.

دوليات
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السودان« :العسكري» يحبط محاولة انقالب على االنقالب
توقيف مجموعتين عسكرية ومدنية بينهما ضباط وأعضاء في «المجاهدين» ...وقوش زار مصر
أفاد تقرير بأن المجلس
العسكري االنتقالي الحاكم
في السودان أحبط محاولة
انقالبية حاول تنفيذها
عدد من الضباط أغلبيتهم
«إسالميون» و«موالون»
لنظام الرئيس السابق عمر
البشير ،في وقت دعا مجلس
ً
األمن الدولي كال من «المجلس
االنتقالي» وقادة تحالف
«إعالن قوى ًالحرية والتغيير»
إلى العمل ًمعا إليجاد حل
لألزمة ،مدينا في الوقت نفسه
بشدة أحداث العنف ضد
المدنيين.

مستعدون
لتجاوز
الفجوة مع
«العسكري»
ألن البديل
هو الخراب
الصادق المهدي

شهد السودان محاولة انقالبية
ح ـ ــاول ت ـن ـف ـيــذهــا «م ـج ـمــوعــة من
ضباط إسالميين وضباط موالين
لـ ـنـ ـظ ــام ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق عـمــر
ال ـب ـش ـيــر» ،وذلـ ــك حـسـبـمــا أعـلـنــت
ً
«قناة «العربية» نقال عن مصدر في
المجلس العسكري.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ،أن ـ ــه «ت ــم
ً
توقيف  68ضابطا من جهاز االمن
واالستخبارات بينهم لواء وعقداء،
ً
يخضعون للتحقيق» ،الفـتــا إلى
أن «المجلس كان يراقب عــددا من
العسكريين على عــاقــة بالنظام
السابق».
وأشار إلى «توقيف مجموعتين
ع ـس ـك ــري ــة وم ــدنـ ـي ــة ع ـل ــى عــاقــة
ً
بالمحاولة» ،مؤكدا أن «مجموعة
أخرى تسمى المجاهدين كانت من
ضمن مخططي االنقالب» ،في وقت
وصف مراقب أوروبي ما جرى بأنه
«انقالب على االنقالب».
ّ
التطورات بعد أقل
وتأتي هذه
من  24ساعة من نشر «الجريدة»
ً
ً
ت ـقــريــرا ن ـقــا عــن أوسـ ــاط مطلعة
ف ــي ال ـق ــاه ــرة تـ ـت ــداول مـعـلــومــات
ب ــأن رئـيــس جـهــاز االسـتـخـبــارات
ال ـســودان ـيــة ال ـســابــق ال ـفــريــق أول
صـ ـ ـ ـ ــاح قـ ـ ـ ـ ـ ــوش ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون أحـ ــد
الالعبين فــي المشهد السياسي
ّ
استمرت األزمة
بالفترة المقبلة ،إذا
الحالية من دون حل».
وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،أم ــس ،أن
ً
ق ــوش م ــوج ــود حــال ـيــا ف ــي مصر
بعدما زار الواليات المتحدة.
ومـ ـ ـس ـ ــاء أم ـ ـ ــس األول ،وب ـع ــد
ثــاثــة أي ــام مــن شلل شبه تــام في
ال ـعــاص ـمــة ،أع ـل ــن م ـح ـمــود دري ــر،
المبعوث الخاص لرئيس الوزراء
اإلثيوبي آبي أحمد ،أن «المجلس
ال ـع ـس ـك ــري» وح ــرك ــة االح ـت ـج ــاج
ال ـتــي ت ـطــالــب بـنـقــل الـسـلـطــة إلــى
المدنيينّ ،
توصال إلى أنه ال عودة
فيما تم االتفاق عليه ،وأن الطرفين
س ـي ـت ـب ــاح ـث ــان حـ ـ ــول «ال ـم ـج ـلــس
ال ـس ـي ــادي» بـنـيــة حـسـنــة ،وواف ـقــا
ً
ع ـلــى الـ ـع ــودة ق ــري ـب ــا إلـ ــى طــاولــة
المفاوضات.
وصـ ــرح أي ـضــا ب ــأن الجانبين
«اتفقا على أال يكون هناك ما يسيء
إليهما من بيانات تصعيدية تعيق
ً
ال ـم ـبــادرة» ،مضيفا أن «المجلس

سلة أخبار
زعيمة  :CDUال لمقارنة
ترامب ببوتين وإردوغان

دافعت رئيسة الحزب
المسيحي الديمقراطي في
ألمانيا  ،CDUأنغريت كرامب
كارينباور ،عن الرئيس
األميركي دونالد ترامب ضد
االنتقادات المبالغة فيها ضده.
وقالت خليفة المستشارة
أنجيال ميركل في رئاسة
الحزب أمس ،خالل المؤتمر
األلماني  -األميركي في برلين:
«عندما يتم ذكر الرؤساء ترامب
و(الرئيس الروسي فالديمير)
بوتين و(الرئيس التركي
رجب طيب) إردوغان خالل
المناقشات بألمانيا في كثير
من األحيان ،فإن هذه مسافات
متساوية ال يمكن قبولها».

ماكرون :على العالم
أال ينقاد إلى الحرب
عمال ينظفون ساحة «اعتصام القيادة» في الخرطوم بعد أيام من فضه بالقوة (أ ف ب)
الـعـسـكــري االن ـت ـقــالــي وافـ ــق على
بناء الثقة بإطالق المعتقلين ،كما
وافقت قوى اعالن الحرية والتغيير
على تعليق العصيان».
من ناحيته ،أصدر تحالف «قوى
ً
اع ــان الـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،بيانا
دعا فيه «أبناء الشعب السوداني
لتعليق العصيان الـمــدنــي ورفــع
اإلض ـ ـ ـ ــراب ال ـس ـي ــاس ــي ب ــداي ــة مــن
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء حـ ـت ــى إشـ ـ ـع ـ ــار آخ ـ ـ ــر»،
ً
موضحا أن «هذا التعليق سيكون
مــؤق ـتــا إلع ـ ــادة تــرت ـيــب األوضـ ــاع
بـحـيــث تـسـتـمــر ال ـم ـقــاومــة بشكل
أقوى وأكبر».

عودة خجولة
وأمـ ـ ـ ــس ،ش ــوه ــدت ف ــي أح ـي ــاء
الـعــاصـمــة حــافــات كــانــت ّتنتظر
الـ ــركـ ــاب ع ـن ــد م ـح ـط ــات تــوق ـف ـهــا
المعتادة وفتحت بعض المتاجر

أبوابها .لكن سوق الذهب الرئيسي
ً
في الخرطوم بقي مغلقا فيما يبدو
أن بعض السكان فضلوا البقاء في
منازلهم بسبب االنتشار الكثيف
ل ـقــوات االم ــن فــي مختلف أحـيــاء
المدينة.

الصادق المهدي
من ناحيته ،أكــد رئيس «حزب
األمة» القومي االسالمي ،الصادق
ال ـ ـم ـ ـهـ ــدي ،أن «ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع غــاضــب
مــن طــريـقــة فــض االع ـت ـصــام ،لكن
ً
ً
الغضب ليس عالجا» ،مشيرا إلى
أن «خ ـطــوات التحقيق بـمــا جــرى
في ساحة االعتصام البد أن تكون
مقنعة».
وق ـ ــال ال ـم ـه ــدي ،ل ـ ـ «ال ـع ــرب ـي ــة»،
أمس« :نحن على استعداد لتجاوز
ال ـف ـجــوة م ــع الـمـجـلــس العسكري
االنتقالي ،ألن البديل هو الخراب».

ك ـمــا شـ ــدد ع ـلــى أنـ ــه «سـتـكــون
ه ـنــاك خ ـط ــوات نـحــو ال ــوف ــاق في
ً
ال ـ ـسـ ــودان» ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه «يـجــب
التنسيق بين الوساطات الدولية
والمحلية في السودان ،و«ال بد من
إطالق المعتقلين وإلغاء األحكام
بحقهم».

مجلس األمن
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،دان مجلس
األمـ ـ ــن م ـس ــاء أمـ ــس األول ب ـشــدة
أحداث العنف األخيرة في السودان،
م ــوج ـه ــا الـ ــدعـ ــوة ال ـ ــى الـمـجـلــس
الـعـسـكــري ال ـحــاكــم وق ـ ــادة حــركــة
االح ـت ـج ــاج لـلـعـمــل م ـعــا م ــن أجــل
إيجاد حل لألزمة.
وفـ ــي ب ـي ــان صـ ــدر ب ــاإلج ـم ــاع،
طالب المجلس بوقف العنف بشكل
ً
فوري ضد المدنيين ،مشددا على
أهمية الحفاظ على حقوق االنسان.

كما طالبت مجموعة من خبراء
حقوق اإلنسان في األمم المتحدة،
أمــس ،باجراء تحقيق أممي حول
اعمال العنف المرتكبة في السودان
ضد «متظاهرين مسالمين».

ترحيب إماراتي
ورحـ ـ ـ ــب ،أم ـ ــس ،وزي ـ ــر ال ــدول ــة
االم ـ ــارات ـ ــي ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة
أنـ ـ ــور ق ــرق ــاش ب ـ ـ «االن ـ ـ ـفـ ـ ــراج» فــي
ال ـ ـسـ ــودان ،وك ـتــب ع ـلــى «تــوي ـتــر»:
«االنـفــراج الحالي يدعو للتفاؤل،
ونــدعــو أن يــؤســس الت ـفــاق يقود
الـمــرحـلــة االنـتـقــالـيــة عـبــر شــراكــة
حقيقية و ثــا ب ـتــة ،وال يسعنا إال
أن نـنـظــر بـكــل تـقــديــر إل ــى جهود
رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد
لتجسير وجهات النظر تجاه الحل
السياسي».
وكان قرقاش أعلن في تغريدة

أمــس األول ،أن أبوظبي تتواصل
م ــع األط ـ ــراف كــافــة ف ــي ال ـس ــودان،
ل ـل ـم ـســاه ـمــة ف ــي دع ـ ــم «االنـ ـتـ ـق ــال
السلمي».

قطر
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ن ـق ـلــت صحيفة
«ال ـ ـ ـغـ ـ ــارديـ ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة عــن
وزي ــر الـخــارجـيــة الـقـطــري الشيخ
محمد بــن عـبــدالــرحـمــن آل ثــانــي،
وصفه فض االعتصام الــذي وقع
األس ـبــوع الـمــاضــي ،أم ــام الـقـيــادة
العامة للجيش في الخرطوم ،بأنه
ً
«مجزرة» ،واصفا في الوقت نفسه
ال ـس ــودان «بــأنــه حـيــوي للمنطقة
ً
بأسرها» ،نافيا «وجود أي توتر مع
الخرطوم» ،ومؤكدا «وجود تعاون
عسكري بين البلدين وأن العالقات
بين البلدين جيدة».
(الخرطوم  -وكاالت)

مواجهة عن ُبعد بين ترامب وبايدن في أيوا ...بوابة «الرئاسية»
بشكل مختلف ،إنه أبطأ من ذي قبل ،ال أعرف».
وأض ـ ــاف ف ــي إش ـ ــارة إل ــى ن ـحــو  20رجــا
وامـ ـ ــرأة يـطـمـحــون لـلـفــوز بـتــرشـيــح الـحــزب
الديمقراطي «يتمتع اآلخــرون بقدر أكبر من
الحيوية».
وإذا ك ــان ــت االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـمـهـيــديــة
للديمقراطيين مفتوحة على أكثر من
احتمال ،ال يزال السيناتور السابق
المرشح المفضل في استطالعات
الرأي لمواجهة ترامب في  3نوفمبر
 .2020وب ــدا أن تــرامــب ي ــرد مسبقا
بايدن
على خطاب بايدن المقرر في أوتوموا
بــأيــوا ،الــذي نشر فريقه مقتطفات منه
تتضمن انتقادات الذعة لترامب.
رغــم أنهما لــن يجتمعا الـثــاثــاء المقبل،
لكن والية أيوا الزراعية في الغرب األوسط
فإن دونالد ترامب وجو بايدن سيكونان في
والية أيوا ،حيث سيخوضان مواجهة عن ُبعد تـتــأرجــح منذ رب ــع ق ــرن بين الديمقراطيين
ً
ّ
تشكل مثاال لمواجهة محتملة في االنتخابات والجمهوريين ،حيث فاز بها دونالد ترامب
في عام  ،2016وباراك أوباما في عامي 2012
الرئاسية لعام .2020
ً
ومتحدثا عن خصمه الديمقراطي المحتمل و ،2008وجورج دبليو بوش في عام ،2004
الـ ــذي وص ـفــه بــأنــه «م ـع ـت ــوه» ،ق ــال الــرئـيــس وآل غور في عام .2000
وف ــي كــاون ـســل ب ــاف ــس ،س ـي ــروج تــرامــب
األميركي من حديقة البيت األبيض أمس األول
ً
لنفسه باعتباره المدافع الثابت عن الطبقة
إنه «األضعف عقليا» بين المرشحين.
وبــدا الملياردير الجمهوري الــذي انطلق الوسطى ،ويعرض مهاراته التفاوضية من
أمــس الــى أي ــوا ،حيث سيتكلم فــي تجمعات خالل تمجيد اتفاقية التجارة الحرة الجديدة
ً
ً
انـتـخــابـيــة مختلفة مـتـحــامــا ومـشـكـكــا في بين الواليات المتحدة وكندا والمكسيك ،التي
قدرة نائب الرئيس السابق باراك أوباما على تفاوضت عليها فــرقــه ،ولكن ال يــزال عليها
الحكم ،فقال عنه «يبدو مختلفا ،إنه يتصرف تجاوز عقبة «الكونغرس».

ومن أوتوموا ،يعتزم جو بايدن مهاجمة
رجــل األع ـمــال الـســابــق فــي نـيــويــورك بسبب
ً
س ـيــاس ـتــه االق ـت ـص ــادي ــة ،م ـت ـه ـمــا إي ـ ــاه بــأنــه
ً
نسي األكثر حرمانا الذين ساهموا في فوزه
ّ
الـمـفــاجــئ فــي ع ــام  ،2016وبــأنــه تـخــلــى عن
أميركا في معاناتها.
وسيقول ،مستشهدا بثمن الحرب التجارية
التي يشنها ترامب على بكين« :كم ليلة قضاها
ساهر العين يفكر فــي مــا يفعله للمزارعين
األميركيين؟ الجواب بسيط :وال ليلة» ،وفق
ً
مقتطفات من خطابه الذي نشره فريقه مسبقا.
وسيقول بايدن كذلك «إنه يتظاهر بمظهر
الرجل الصعب .لكن التعنت سهل عندما يدفع
اآلخرون الثمن ( ،)...ترامب عاجز عن فهم ألف
ً
باء االقتصاد .بصفتنا ديمقراطيين ،كثيرا ما
ً
نقول إن ترامب يشكل تهديدا لهذا ّالبلد .لكن
ً
ما الذي نعنيه؟ أعتقد أن ترامب يمثل تهديدا
ً
وجوديا ألميركا».
ومنذ إطالق حملته ،يحاول بايدن تجاوز
الخالفات الديمقراطية ،وتقديم نفسه بصفته
الوحيد القادر على جذب أصوات الموظفين
وال ـع ـمــال فــي ع ــدة واليـ ــات رئـيـسـيــة ف ــاز بها
ترامب في عام .2016
لكن األس ــد الديمقراطي الـقــديــم ،الحاضر
ً
في السياسة األميركية منذ أكثر من  40عاما،
ً
عليه أوال الـمــرور عبر صـنــدوق االنتخابات
ً
التمهيدية ال ــذي ي ـبــدو طــريـقــه صـعـبــا ،كما

ث ـ ـبـ ــت م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـحـ ـ ّـول
م ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــه األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـتـ ـم ــوي ــل
ال ـفــدرالــي لإلجهاض
ال ــذي وضـعــه فــي مــأزق
ب ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة خـ ـص ــوم ــه
الديمقراطيين الشباب.
ومـ ــن ال ـع ــام ــات ال ـم ـنــذرة
تقلص شعبيته أمام منافسيه
ُ
في أيوا ،وهي أول والية تدلي
بصوتها في العملية الطويلة
ترامب
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـي ــديــة
ً
ل ـ ـلـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وفـ ـ ـق ـ ــا
الس ـت ـط ــاع ن ـش ــرت نـتــائـجــه
جهات عدة بينها محطة  CNNهذا األسبوع.
وأعطاه االستطالع نسبة  24في المئة من
نوايا تصويت الناخبين في والية أيوا (مقابل
أكثر من  30في المئة على الصعيد الوطني)،
بينما يظهر خلفه  3مرشحين يزاحمونه على
الموقع ،هم بيرني ساندرز وإليزابيث وارن
وبيت بوتيجيدج.
من ناحيتها ،وخالل مؤتمر في واشنطن،
ّ
عبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
عن «سأمها» من الحديث عن ترامب ،ووصفته
بأنه «القائد األعلى للتشتيت ،يختلق الجدل
لصرف االنتباه عن قضايا أكثر أهمية».
وكان ترامب قد وصف بيلوسي ،األسبوع

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون إن العالم يمر بأزمة
عميقة ،وربما يكون على شفا
حقبة حرب ،داعيا إلى جهود
دولية للتعامل مع مخاطر
عدم المساواة والتكنولوجيا
المطلقة العنان وتغير المناخ.
وفي كلمة بمناسبة الذكرى
المئوية لتأسيس منظمة
العمل الدولية في جنيف ،دعا
ماكرون إلى توفير الحماية
االجتماعية على مستوى
العالم ،وتقديم تعويضات
لألشخاص الذين تعرضت
حياتهم للخطر بسبب التغير
التكنولوجي أو المناخي.
وأضاف« :أعتقد أننا اليوم على
شفا حقبة حرب إذا لم نتوخ
الحذر .وهذه الحرب حاضرة
في نظمنا الديمقراطية .إنها
األزمة العميقة التي نعيشها».

مولدوفيا :الرئيس
يرفض حل البرلمان

الماضي بأنها «عــار وكــارثــة ،وإنها شخص
بغيض وكريه ومحب لالنتقام».
من ناحية أخرى ،أعلن الرئيس االميركي أنه
تلقى رسالة جديدة «رائعة» من الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون ،مضيفا أنه ال يزال
يثق بالزعيم الكوري الشمالي ،رغم عدم إحراز
ّ
تقدم ملموس في المفاوضات معه.
وفي معرض تعليقه على تقرير لصحيفة
«وول ستريت جورنال» ،صرح ترامب بأنه كان
سيمنع استخدام أخ الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ نام كعميل لالستخبارات المركزية
األميركية ( ،)CIAوذلك عشية تقرير أكد أن كيم
نام اغتيل بسبب تعامله مع «.»CIA
(واشنطن  -وكاالت)

هونغ كونغ :معارضو «المحاكمة
ّ
في الصين» يصعدون

ألغى الرئيس المولدافي إيغور
دودون مرسوما بحل البرلمان
وقع األحد ،ما يؤجج الخالف
بين حكومتين تدعي كل منهما
أنها شرعية.
وتشهد الجمهورية
السوفياتية السابقة ،الواقعة
بين أوكرانيا ورومانيا ،أزمة
سياسية منذ االنتخابات
التشريعية في فبراير ،والتي لم
تنبثق منها غالبية.
وتفاقم الوضع نهاية األسبوع
مع تشكيل ائتالف غير مسبوق
بين موالين لروسيا وموالين
ألوروبا لتشكيل جبهة
مشتركة ضد متمول محلي
نافذ حاول أنصاره التمرد
بدعم من المحكمة الدستورية.
وعمدت المحكمة األحد الى
إقالة الرئيس الموالي لموسكو
إيغور دودون ،الذي انتخب
في  ،2016لبضع ساعات
فقط ،واستبدلته برئيس
وزرائه وخصمه السياسي
بافيل فيليب الذي سارع الى
حل البرلمان والدعوة الى
انتخابات تشريعية.

تشاد استدعت ًدبلوماسيين
أوروبيين وأميركيا

المتظاهرون حاولوا اقتحام البرلمان
ان ــدلـ ـع ــت مـ ــواج ـ ـهـ ــات ع ـن ـي ـفــة،
أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ بـيـنـمــا
ك ــان ــت ع ـنــاصــر ال ـش ــرط ــة ت ـحــاول
منع متظاهرين من الوصول إلى
البرلمان ،في وقــت تظاهر اآلالف
ً
وأغلقوا طرقا رئيسية في وسط
المدينة في استعراض للقوة ضد
م ـش ــروع ق ــان ــون يـسـمــح بتسليم
مطلوبين إلى بكين.
واستخدمت الشرطة في هونغ
ك ــون ــغ ال ـ ـغـ ــاز ال ـم ـس ـي ــل ل ـل ــدم ــوع
ورذاذ الفلفل وال ـه ــراوات لتفريق
متظاهرين معظمهم من الشباب
والطالب ،يطالبون السلطة بسحب
مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ـم ــدع ــوم مــن
بكين .واندلعت المواجهات بعيد
انقضاء مهلة ّ
حددها المتظاهرون
لـلـحـكــومــة لـلـتـخـلــي ع ــن م ـشــروع
القانون.

وسـ ـ ـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ع ـ ـ ــدد
المتظاهرين عدد عناصر شرطة
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب ال ــذي ــن ارت ـ ــدى
ً
معظمهم خوذا وأقنعة ونظارات.
وت ـج ـم ــع ال ـم ـح ـت ـجــون ف ــي وس ــط
المدينة قبل موعد مقرر لمناقشة
المشروع في برلمان المدينة.
وأرج ـ ــأت الـسـلـطــات فــي هونغ
كونغ دراسة مشروع القانون بعد
تــزايــد أع ــداد المتظاهرين الــذيــن
قطعوا طرقات رئيسية قبيل الظهر.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـح ـ ــرك إل ـ ــى
األذهان تظاهرات حراك المطالبة
بالديمقراطية في خريف عام 2014
ال ــذي أغ ـلــق م ـســاحــات كـبـيــرة من
المدينة شهرين ،فقام متظاهرون
بإغالق طرق رئيسية في المدينة
بسواتر معدنية كما نزع بعضهم
الحجارة عن األرصفة.

وم ـ ــع انـ ـقـ ـض ــاء ال ـم ـه ـل ــة ال ـت ــي
ح ــددوه ــا ،اخ ـت ــرق الـمـت ـظــاهــرون
الباحة األمامية لمكاتب البرلمان
فــي مـحــاولــة منهم لـلــوصــول إلــى
ّ
المقر ،وأمكن رؤية المحتجين وهم
يرمون مقذوفات من بينها قضبان
حديدية على الشرطة.
وردت الشرطة على المتظاهرين
الذين يستخدمون مظالت كدروع
ً
بـ ــرذاذ الـفـلـفــل والـ ـه ــراوات أوال ثم
بالغاز المسيل للدموع.
ً
ومــن المقرر التصويت نهائيا
على النص في  20يونيو.
وك ــان ــت ال ـمــدي ـنــة ال ـب ــال ــغ عــدد
سـكــانـهــا  7مــايـيــن نـسـمــة ،وهــي
مستعمرة بريطانية سابقة ،شهدت
خــال عطلة نهاية االسـبــوع أكبر
مسيرة احتجاجية منذ عودتها إلى
السيادة الصينية عام  ،1997حيث

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين لمنعهم من اقتحام البرلمان في هونغ كونغ أمس
طالبت حشود قـ ّـدرهــا المنظمون
بأكثر مــن مليون شخص بإلغاء
مشروع قانون تسليم المطلوبين
الذي تدعمه بكين.
وأعلنت أكثر مــن مئة شركة
ومـتـجــر إغ ــاق أبــواب ـهــا ،أمــس،
ً
ت ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــا مـ ـ ــع الـ ـمـ ـع ــارضـ ـي ــن
لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون .ودع ـ ـ ــت

النقابات الطالبية األساسية إلى
مقاطعة الدروس ليشارك الطالب
في االحتجاجات.
وبينما دعت بريطانيا حكومة
هــونــغ كــونــغ إل ــى «الـتـفـكـيــر مليا»
واتخاذ خطوات لحماية الحريات
والحقوق والقدر الكبير من الحكم
ال ــذات ــي ،ت ـعـ ّـهــدت رئـيـســة مجلس

النواب األميركي نانسي بيلوسي،
أمس ،بمراجعة المميزات التجارة
الـخــاصــة الـتــي تتمتع بـهــا هونغ
كونغ ،في حــال تم تمرير مسودة
قانون مثيرة للجدل يسمح بتسليم
الجناة للصين.
وأصدرت بيلوسي بيانا أطلقت
عليه «معاهدة الديمقراطية وحقوق

(أ ف ب)
اإلنسان في هونغ كونغ» ،تطالب
فـيــه بــاتـخــاذ إجـ ــراء تـشــريـعــي في
الكونغرس؛ «إلع ــادة تقييم ما إذا
كانت هونغ كونغ تتمتع باستقالل
ً
ذاتي كاف» ،وفقا لمبدأ دولة واحدة
ون ـظــام ـيــن ،الـ ــذي يـحـكــم عالقتها
مع بكين.
(عواصم  -وكاالت)

استدعت نجامينا
دبلوماسيين أوروبيين
ً
وآخر أميركيا ،وطالبتهم
بتوضيحات بشأن وجودهم
في تجمع لحزب سياسي غير
مرخص له .وأكدت الخارجية
التشادية ،في بيان« ،تمت دعوة
المكلفين بأعمال السفارتين
األميركية واأللمانية ،إضافة
الى ممثل المكتب الدبلوماسي
لهولندا بتشاد ،إلى وزارة
الخارجية لتقديم توضيحات
بشأن وجودهم بداية يونيو
في اجتماع لحزب سياسي
معارض غير مرخص له هو
حزب المغيرين».

ةديرجلا
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رياضة

 30الجاري موعد انتخابات «األولمبية الكويتية»

عموميتها اعتمدت النظام األساسي وشكلت لجنة ثالثية لإلشراف على العملية االنتخابية
حازم ماهر

فتح باب
الترشح
لالنتخابات
خالل يومين
أو ثالثة

فليطح

حـ ــددت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ل ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ً
ي ــوم  30يــونـيــو ال ـج ــاري مــوعــدا
إلجراء انتخابات مجلس اإلدارة
الـجــديــد ،وذل ــك خــال اجتماعها
غير الـعــادي الــذي عقد بحضور
 15اتـ ـ ـح ـ ــادا ،وأع ـ ـضـ ــاء الـلـجـنــة
السداسية المكلفة باإلشراف على
خريطة الطريق ،د .حمود فليطح،
ود .صقر المال ،والمحامي صالح
القحطاني ،وحسين المسلم.
واعتمدت "العمومية" النظام
األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ل ـل ـج ـن ــة
األول ـم ـب ـيــة ب ـعــد إج ـ ــراء ع ــدد من
التغييرات عليه خالل االجتماع،
بينما ا خـتــارت لجنة ثالثية تم
تكليفها ب ــاإلش ــراف عـلــى إج ــراء
االنـتـخــابــات ،والـتــي تتشكل من
رئيس اتحاد اليد الفريق متقاعد
ناصر صالح بومرزوق ،وعضوية
نــائــب رئ ـيــس ات ـح ــاد ك ــرة ال ـقــدم
أحـمــد عقلة الـعـنــزي ،وأمـيــن سر
اتحاد الجمباز عبداللطيف مراد.

غياب «المؤقتة»
وغـ ــاب ع ــن االج ـت ـم ــاع رئـيــس
الـلـجـنــة الـمــؤقـتــة الـمـكـلـفــة إدارة
ش ـ ــؤون "األول ـم ـب ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة"

الـشـيــخ ط ــال الـفـهــد ،وأم ـيــن سر
اللجنة عبيد زايد ،في حين حضر
أحد أعضاء اللجنة ،والــذي أبلغ
بـعــض الـحـضــور أن "األولـمـبـيــة"
الكويتية ترفض هذا االجتماع،
واك ـت ـف ــى ال ـع ـضــو بـفـتــح الـغــرفــة
المخصصة لعقد االجتماع.
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة أمـ ـ ـ ـ ــس ف ــي
الـمــرحـلــة الـثــالـثــة واألخـ ـي ــرة من
تـنـفـيــذ خــريـطــة ال ـطــريــق ،والـتــي
ً
ت ـخ ـت ـتــم رسـ ـمـ ـي ــا ف ـ ــور ان ـت ـخ ــاب
مجلس إدارة الهيئة الجديد ،ومن
ثم رفع تعليق النشاط الرياضي
على المستوى الخارجي بصفة
نهائية.

فليطح
وأك ـ ـ ــد د .حـ ـم ــود ف ـل ـي ـطــح أن
القائمين عـلــى اللجنة المؤقتة
ال ـم ـك ـل ـفــة إدارة ش ـ ــؤون الـلـجـنــة
األولمبية الكويتية لم يكن لديهم
الرغبة فــي عقد االجـتـمــاع ،لذلك
عقد أعضاء الجمعية العمومية
(االتحادات الرياضية) االجتماع،
وشـكـلــوا الـلـجـنــة الـمـشــرفــة على
االن ـت ـخ ــاب ــات ،واع ـت ـم ــاد الـنـظــام
األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد م ــوع ــد
االنتخابات.

فليطح عقب انتهاء االجتماع (تصوير جورجي ريجي)
وقــل فليطح ،في تصريح له
عقب انتهاء االجـتـمــاع" :سيتم
ف ـ ـتـ ــح بـ ـ ـ ــاب ال ـ ـت ـ ــرش ـ ــح إلجـ ـ ـ ــراء
االنتخابات خــال يومين على
األكثر ،وباتت الفرصة سانحة

ً
ً
«عمومية الطائرة» تنتخب مجلسا جديدا

لكل مــن يــرى فــي نفسه الرغبة
للترشح لالنتخابات".
و ش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن خ ــر يـ ـط ــة
ال ـ ـطـ ــريـ ــق أعـ ـ ـ ـ ــدت فـ ـ ــي فـ ـب ــراي ــر
الـ ـم ــاض ــي ،ل ـك ــن ت ــأخ ـي ــر بـعــض

االت ـح ــادات فيما يخص إجــراء
االنتخابات حال دون االنتهاء
من تنفيذها في الموعد المحدد.
وأع ـ ــرب فـلـيـطــح ع ــن أمنيته
بــأن يحالف التوفيق الرياضة

ً
العتيبي رئيسا لحكام «السلة» والشنفا
لـ «المنتخبات» والناشي لـ «المسابقات»
●

جابر الشريفي

ّ
سمى اتـحــاد كــرة السلة رؤس ــاء اللجان
العاملة في اجتماعه الرسمي الثاني الذي
عـقــد أم ــس األول ،بــرئــاســة رش ـيــد الـعـنــزي
رئيس مجلس إدارة االتحاد.
وتـ ـم ــت ت ـس ـم ـيــة  3ل ـ ـجـ ــان ،هـ ــي الـلـجـنــة
المالية ،ولجنة التسويق ،واللجنة الفنية
وال ـت ـطــويــر ،ف ــي ح ـيــن تـ ــرأس عـبــدالــرحـمــن
الناشي لجنة المسابقات ،و ثــا مــر الشنفا
لجنة المنتخبات ،و غ ــازي العتيبي لجنة
الحكام ،ومحسن المطيري لجنة  3في .3

جانب من اجتماع «عمومية» الكرة الطائرة
انـتـخـبــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة "غـيــر
الـعــاديــة" التـحــاد الـكــرة الـطــائــرة ،التي
عقدت مساء أمس األول في مقر االتحاد
بـمـبـنــى الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة فــي حــولــي،
مـجـلــس إدارة جــد يــدا ل ـل ــدورة المقبلة
 ،2023 /2019بحضور  11عضوا وغياب
ممثل نادي القادسية.
و يـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة مـ ـ ــن 9
أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ع ـ ــاش ـ ــور
(ا لـعــر بــي) ونائبه عـبــدا لـهــادي الشبيب
(ال ـســاحــل) ،وف ــوزي الـمـعـتــوق (كــاظـمــة)
أم ـي ـنــا ل ـل ـســر الـ ـع ــام ،وخ ـل ــف ال ـهــاجــري
ً
(ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات) أمـ ـيـ ـن ــا ل ـل ـص ـن ــدوق،
ونـ ـ ــواف ب ــاج ـي ــة (ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء) أمـ ـي ــن ســر
مـ ـس ــاع ــدا ،وط ـ ــال الـ ـع ــدوان ــي (ب ــرق ــان)
أمـيــن صـنــدوق مـســاعــدا ،وعـضــويــة كل
من نايف الخميلي (التضامن) ونايف
العازمي (الفحيحيل) وطارق التعريفي
(الكويت).
و بــذ لــك خــرج مــن السباق االنتخابي
ممثال ناديي اليرموك محمد األنصاري

ً
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان مـ ــرش ـ ـحـ ــا ل ـم ـن ـص ــب ن ــائ ــب
الرئيس ،وممثل نادي الشباب عبدالله
كايد مرشح العضوية.
وأشرف على إجراء االنتخابات لجنة
ثالثية مكونة من عبداللطيف العنزي
(ال ـســاحــل) وم ـبــارك ال ـنــزال (الـتـضــامــن)
ناصر منسي (الصليبيخات).

االجتماع األول اليوم
يعقد مجلس اإلدارة الجديد اجتماعه
أول مساء ا لـيــوم ،عقب تسليم االتحاد
من اللجنة المؤقتة التى كانت تشرف
عـلـيــه وإجـ ــراء االن ـت ـحــابــات بــرئــاســة د.
عـبــدالـهــادي الـشـبـيــب ،وعـضــويــة نايف
الـخـمـيـلــي وخ ـلــف ال ـهــاجــري ،ال ــذي من
ال ـم ـف ـتــرض أنـ ــه جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس فــي
حضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة.
من جانبه ،قال رئيس مجلس إدارة
اال ت ـ ـحـ ــاد ح ـس ـي ــن عـ ــا شـ ــور إن مـجـلــس
اإلدارة سـيـجـتـمــع م ــع لـجـنــة ا ل ـتــدر يــب
والمنتخبات الوطنية الختيار مدرسة

ع ــال ـم ـي ــة ت ـت ــول ــى ت ــدري ــب ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
الوطنية في الفترة المقبلة.

الشبيب :الخبرة والطموح
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس د.
ع ـب ــدال ـه ــادي ال ـش ـب ـيــب "ال ـك ــوي ــت تـمـلــك
ط ــاق ــات ش ـب ــاب ـي ــة ل ــدي ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
الـنـهــوض بــأي لـعـبــة مـتــى تــوافــرت لها
األرض ـ ـيـ ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،وس ـن ـع ـمــل عـلــى
تـحـقـيــق ذل ــك مــن خ ــال مـجـلــس االدارة
الجديد لالتحاد".

المعتوق :النهوض باللعبة
بدوره ،أكد أمين السر فوزي المعتوق
أن المجلس الجديد و ضــع على عاتقه
ا لـنـهــوض باللعبة ،حـيــث يملك أ جـنــدة
للتطوير وإعادة اللعبة لسابق عهدها،
ش ــاك ــرا ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه ث ـقــة الـجـمـعـيــة
العمومية في مجلس إدارة االتحاد.

«الكويتية» :رعاية «الروضان الرمضانية»
لحرص الشركة على دعم الرياضة والشباب

ف ــي إطـ ــار سـعـيـهــا ال ـم ـتــواصــل ل ــدع ــم الـشـبــاب
واإلبداع ،شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية
في دورة المرحوم عبدالله الروضان الرمضانية
ـراع رئـيـســي ،وأت ــت هــذه المشاركة
لـكــرة ال ـقــدم ،ك ـ ٍ
ضمن فعاليات "الكويتية" لالحتفال بـمــرور 65
ً
عــامــا على تأسيسها ،والـتــي أعـلــن انطالقها في
أبريل الماضي.
وب ـه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
رعــايــة "الـكــويـتـيــة" ل ـلــدورة تــأتــي لحرصها الـتــام
على المشاركة في األنشطة الجادة والمهمة التي

تدعم وترعى وتشجع الشباب والرياضة واالبداع
والمجتمع بشكل عام ،مشيرة إلى أن تلك الرعاية
تدخل ضمن الخطط التي تم تخصيصها لفعاليات
ً
احتفال الشركة بمرور  65عاما على تأسيسها.
وأضافت الشركة أنها حريصة كل الحرص على
الوجود في مثل هذه الفعاليات االجتماعية لما
فيها من دعم للرياضة والشباب.
راع رئيسي لدورة الروضان
يذكر أن "الكويتية" ٍ
ل ـك ــرة ال ـق ــدم م ـنــذ س ـن ــوات وت ـح ــرص دائ ـم ــا على
الوجود ضمن الشركات المشاركة في هذه الدورة.

ومن المنتظر أن يتم االتفاق على أسماء
أعضاء اللجان واعتمادها بصورة رسمية
في األيام القليلة المقبلة.
من جهة أخرى ،ينتظر اتحاد كرة السلة
ً
ك ـتــابــا م ــن االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـعـبــة ف ــي 29
يونيو الـجــاري يرفع فيه االيـقــاف عن كرة
السلة المحلية بعد اتمام جميع االجراءات
التي تم االتفاق عليها في خريطة الطريق.
وكانت الجمعية العمومية التحاد السلة
انتخبت مجلس إدارة جديدا لالتحاد ،وفق
النظام االساسي الجديد الذي تمت الموافقة
عليه من جميع الجهات الدولية والمحلية.

يذكر أن أمين سر االتحاد اآلسيوي لكرة
السلة اللبناني هاكوب خاجيريان ،أكد ،في
وقــت ســابــق ،أن قــرار رفــع اإليـقــاف عــن كرة
السلة الكويتية سيكون على طاولة اجتماع
كونغرس االتحاد الدولي للعبة "فيبا".
وأضاف هاكوب ،أنه سيرفع تقريرا إلى
االتحاد الدولي حول الخطوات التي قامت
ً
بها الجمعية العمومية بدءا من قرار تغيير
النظام األساسي الى اعتماده وإلــى اجراء
االنتخابات ،وعليه فــإن قــرار رفــع اإليقاف
سيعتمد فــور اجـتـمــاع كــونـغــرس االتـحــاد
الدولي لكرة السلة في  28يونيو الجاري.

ً
الصربي جيرميك مدربا لسلةكاظمة

عـلـمــت "ا ل ـج ــر ي ــدة" أن إدارة ن ــادي كــا ظـمــة
نـجـحــت ف ــي ال ـح ـصــول ع ـلــى تــوق ـيــع ال ـمــدرب
الصربي إيفان جيرميك لتولي مهمة تدريب
ً
الفريق األول لكرة السلة استعدادا للموسم
ً
ال ـم ـق ـبــل ،خ ـل ـفــا لـلــوطـنــي خــالــد ال ـن ـجــم ال ــذي
اعتذر عن عدم االستمرار مع الفريق.
ويعتبر جيرميك من أبرز المدربين الصرب
الــذيــن عـمـلــوا فــي ال ـشــرق االوسـ ــط ،إذ سبق
ً
أن درب في سورية ولبنان ،وكان مدربا في
الموسم الماضي للمحرق البحريني ،وفاز
معه بلقب الدوري.
ويشتهر المدرب بانضباطه في التدريبات
والحرص على حضور الالعبين للتدريبات
و ع ـ ـ ـ ــدم ا ل ـ ـس ـ ـمـ ــاح بـ ــا ل ـ ـغ ـ ـيـ ــاب ألي ال ع ـ ـ ــب إال
بأضيق الحدود ،وهو ما اشترطه على ادارة
النادي بضرورة حث الالعبين على االلتزام
بالتدريب وعدم التفريط في ذلك.

وق ــد دخ ــل كــاظ ـمــة ف ــي م ـف ــاوض ــات مــع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
المبارك إال أنه لم يحصل على توقيعه
إال بعد نهاية الشهر،
وق ــد اش ـتــرط ال ـمــدرب
عدة أمور تم االتفاق
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــع ادارة
البرتقالي.
ويطمح كاظمة الى عودة
فريقه الى سكة البطوالت بعد
آخر بطولة فاز بها الفريق في 2015
وهي كأس االتحاد ،إذ من المتوقع أن يدعم
ً
البرتقالي صفوفه بالعب أو اثنين استعدادا
للموسم المقبل.

إيفان جيرميك

ً
أمان مديرا لـ «طائرة األصفر» في الموسم الجديد

سعد صالح ُيجري عملية جراحية في تونس
●

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ّ
يكرم الخطوط الجوية الكويتية

الكويتية ،الـتــي اقـتــربــت كثيرا
م ــن صـ ــدور قـ ــرار بــرفــع تعليق
نشاطها على المستوى الدولي،
ب ـع ــد أن ع ــان ــت فـ ــي ال ـس ـن ــوات
العشر الماضية تباين العاملين

محمد عبدالعزيز

اقترب رئيس اتحاد الكرة
الطائرة السابق ،وليد أمان،
مــن تــو لــي مـهـمــة مــد يــر لعبة
الـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ف ـ ــي ن ـ ــادي
الـ ـق ــادسـ ـي ــة خـ ـ ــال ال ـم ــوس ــم
الجديد.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد ع ـضــو
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ا لـ ـمـ ـش ــرف
ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة ،د .ح ـس ـي ــن
ا ل ـق ـب ـنــدي ،أن إدارة ا ل ـن ــادي
أنهت تشكيل الجهاز الفني
واإلداري لقطاع لعبة الكرة
ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــا ئـ ـ ــرة ،ع ـ ـلـ ــى أن يـ ـك ــون
الفريق األول بقيادة المدرب
التونسي صابر عبدالواحد،
ً
الـ ــذي نـسـعــى حــال ـيــا إلن ـهــاء
إ جــراء ا تــه فــي الهيئة العامة
ل ـلــريــاضــة ،حـتــى يـتـسـنــى له
الحضور في مطلع أغسطس
ال ـم ـق ـبــل ل ـتــولــي م ـه ــام عـمـلــه
ً
ا لـجــد يــد للفريق ،كــا شـفــا عن
وج ـ ــود م ـس ــاع ــد ت ــون ـس ــي لــه
و م ـع ــد ب ــد ن ــي ل ـل ـفــر يــق األول

في الوسط الرياضي ،مطالبا
بــأن تكون مصلحة الرياضة
هي األساس.

في الوقت ذاته ،سيتم إنهاء
ً
إجراء ات التعاقد معه قريبا.
وق ـ ــال ال ـق ـن ـب ــدي" :نـجـحــت
إدارة األ صـ ـف ــر ف ــي ا ل ـت ـعــا قــد
م ــع م ــدرب مـنـتـخــب تــونـســي
لـلـشـبــاب يــاسـيــن الـصـغـيــري
ل ـتــولــي مـهـمــة ت ــدري ــب فــريــق
ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب تـ ـ ـح ـ ــت  18س ـن ــة
والـنــاشـئـيــن تـحــت  15سـنــة،
عـ ـ ـل ـ ــى أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي
ً
م ـح ـم ــد غ ــال ــب مـ ـس ــاع ــدا ل ــه،
وجدد الثقة بمدرب األشبال
تـ ـح ــت  13سـ ـن ــة ا ل ـت ــو ن ـس ــي
عــادل الساحلي في الموسم
ا لـجــد يــد ،كـمــا أ س ـنــدت مهمة
المدير الفني لقطاع الشباب
وال ـنــاش ـئ ـيــن ل ـن ـجــم األص ـفــر
الـ ـس ــاب ــق خ ــال ــد ال ــدويـ ـس ــان
وتولى وليد الدمخي منصب
مدير إداري للقطاع".

عودة بحروه
وقـ ـ ــال ال ـق ـب ـن ــدي" :ت ـس ـعــى
ً
إدارة اللعبة حاليا إلى إنهاء

كافة األمور المتعلقة بالعبي
ا ل ـف ــر ي ــق األول ،وذ ل ـ ــك حـتــى
ي ـ ـكـ ــون ج ـ ــاه ـ ــزا ل ـم ـن ــاف ـس ــات
الموسم الجديد ،كاشفا عن
عـ ــودة ن ـجــم ال ـف ــري ــق مــوســى
بـحــروه إ لــى صـفــوف الفريق
فــي ا لـمــو ســم ا لـمـقـبــل ،بعدما
أكـ ـ ـ ــد عـ ـ ــزمـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى اإلعـ ـ ـ ـ ــداد
ال ـج ــدي ــد م ــن أجـ ــل ت ـعــويــض
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ال ـتــي كــان
يعاني فيها اإلصابة.
وأضاف " :كما قرر النادي
سفر نجم الفريق األول سعد
صالح خالل أيام إلى تونس
إلجـ ــراء عـمـلـيــة جــراح ـيــة في
القدم ،وذلك حتى يتنسى له
العودة قبل بداية فترة إعداد
ال ـف ــري ــق ل ـل ـمــوســم ال ـج ــدي ــد"،
ً
م ـت ـم ـن ـيــا أن يـ ـك ــون األ ص ـف ــر
ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزا بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــل ال ـ ــائ ـ ــق
لمسابقات الموسم المقبل.

وليد أمان

القادسية يطلق
اسم العصفور على
ملعب لكرة القدم
واف ـ ـقـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـلــريــاضــة عـلــى طـلــب ن ــادي
القادسية الرياضي بتسمية
م ـل ـع ــب ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـك ــائ ــن
خـلــف مـبـنــى اإلدارة ،باسم
الـ ـ ــاعـ ـ ــب الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـ ــراح ـ ــل
عـبــدالـلــه جــاســم الـعـصـفــور،
العب كرة القدم في النادي،
والعب المنتخبين الوطني
والعسكري سابقا.
وي ـ ـعـ ــد الـ ـفـ ـقـ ـي ــد الـ ــراحـ ــل
عبدالله العصفور أحد نجوم
الكرة الكويتية ،وأول العب
ينتقل من النادي العربي إلى
نادي القادسية ،وكان يلعب
ً
مدافعا ،ولقب بالسد العالي،
ولـ ــم ي ـكــن م ـج ــرد م ــداف ــع أو
العب رياضي في كرة القدم،
بـ ــل كـ ـ ــان م ـ ـثـ ــاال ل ــإخ ــاص
والتفاني تجاه الفانلة التي
يرتديها ،وقدوة تحتذى في
األخ ــاق وال ــروح الرياضية
الدمثة ،وقد وافته المنية في
األول من نوفمبر عام .2017

٢٦
رياضة
عالمة كاملة إليطاليا وبلجيكا وألمانيا ...وفرنسا تعوض خيبتها
ةديرجلا
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حافظ المنتخب اإليطالي على
صدارة المجموعة العاشرة من
التصفيات المؤهلة لكأس أمم
أوروبا (يورو  )2020بفوزه
على ضيفه منتخب البوسنة
والهرسك  1-2الثالثاء
في الجولة الرابعة من دور
المجموعات.

تبقى اآلن 6
مباريات ويجب
أن نكسبها
جميعها
ديشان

تابعت إيطاليا وبلجيكا وأيرلندا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ان ـط ــاق ـت ـه ــا الـ ـق ــوي ــة فــي
تصفيات كــأس أوروب ــا  2020فــي كرة
الـقــدم بتحقيق كــل منها الـفــوز الرابع
ً
تواليا أمس األول ،في الجولة الرابعة
ً
ً
التي شهدت انتصارا كاسحا أللمانيا
على أستونيا -8صفر.
وف ـ ـجـ ــرت ف ــرنـ ـس ــا ،وص ـي ـف ــة بـطـلــة
النسخة األخـيــرة وبطلة الـعــالــم ،جام
غضبها عقب خسارتها أمام مضيفتها
تركيا في الجولة الماضية ،بفوز كبير
على مضيفتها أندورا برباعية نظيفة.
ون ـجــت إي ـطــال ـيــا م ــن ف ــخ الـبــوسـنــة
عندما قلبت الطاولة عليها بتحويل
تخلفها صفر 1-في الشوط األول إلى
فــوز  1-2في تورينو ضمن منافسات
المجموعة العاشرة.
وكانت البوسنة البادئة بالتسجيل
عبر مهاجم روما اإليطالي إدين دزيكو
( ،)32وأدرك مهاجم نابولي لورنتسو
إي ـن ـس ـي ـن ـيــي الـ ـتـ ـع ــادل م ـط ـلــع ال ـش ــوط
الـثــانــي ( ،)49قـبــل أن يمنحها مــاركــو
فيراتي الفوز في الدقيقة (.)86
ً
وهــو الـفــوز الــرابــع تواليا إليطاليا
الـ ـت ــي ع ـ ــززت ص ــدارتـ ـه ــا ال ـم ـج ـمــوعــة
ب ــرص ـي ــد  12ن ـق ـط ــة ،ف ــي ح ـي ــن مـنـيــت
ً
الـبــوسـنــة بـخـســارتـهــا الـثــانـيــة تــوالـيــا
فتجمد رصيدها عند  4نقاط وتراجعت
إلى المركز الخامس.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــدرب إيـ ـط ــالـ ـي ــا روبـ ــرتـ ــو
مانشيني" :جميع الـمـبــاريــات صعبة
ً
خـ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا ت ـض ـط ــر ل ـخــوض
مباراتين في فترة قصيرة وفــي وقت
ً
انتهت فيه منافسات الدوري" ،مضيفا
"البوسنة لديها العديد من الالعبين
الفنيين وكنا نعرف أن المهمة ستكون
صعبة".
وت ــاب ــع "ت ـح ـس ـنــا م ــع مـ ــرور الــوقــت
ً
ون ـحــن نستحق ح ـقــا ه ــذا ال ـفــوز ألنــه
ليس من السهل أن تقلب نتيجة مباراة
ً
بـهــذه الـطــريـقــة .إيـطــالـيــا كــانــت دائـمــا
ً
منتخبا مــن الـطــراز األول ولكن هناك
ً
أحيانا فترات صعبة".
وكانت إيطاليا صاحبة األفضلية

في بداية المباراة لكن دون فعالية أمام
مرمى الضيوف الذين ســدوا المنافذ
واعتمدوا على الهجمات المرتدة التي
كادوا يفتتحون التسجيل من خاللها
ف ــي أكـ ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة وكـ ــانـ ــوا ق ــاب
قوسين أو أدنى من حسم النتيجة في
الشوط األول الذي أنهوه بهدف دزيكو
من هجمة منسقة تبادل خاللها الكرة
أكثر من العب قبل أن تصل إلى دزيكو
من إدين فيسكا فتابعها داخل المرمى
الخالي (.)33
ودفـ ـع ــت ال ـب ــوس ـن ــة ث ـم ــن إه ــداره ــا
ل ـل ـف ــرص ال ـس ـه ـل ــة ف ــي الـ ـش ــوط األول
فاستقبلت شباكها هدفين في الشوط
ال ـثــانــي ،األول بـطــريـقــة رائ ـعــة عندما
انبرى فيديريكو برنارديسكي لركلة
ركنية لعبها مباشرة إلــى اينسينيي
ال ـ ــذي س ــدده ــا ع ـل ــى ال ـط ــاي ــر بـيـمـنــاه
مــن خــارج المنطقة وأسكنها الــزاويــة
اليسرى للحارس إبراهيم سيهيتش
( ،)49والثاني عندما توغل إينسينيي
داخــل المنطقة وهيأ كــرة إلــى فيراتي
غير المراقب فسددها زاحفة بيمناه في
الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (.)86

بلجيكا تهزم اسكتلندا
قـ ــاد م ـهــاجــم مــان ـش ـس ـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي منتخب بــاده بلجيكا إلى
ً
الفوز الرابع تواليا عندما سجل ثنائية
في االنتصار على ضيفه االسكتلندي
-3ص ـفــر ضـمــن مـنــافـســات المجموعة
التاسعة.
وسجل لوكاكو هدفيه في الدقيقتين
 1+45و ،57وأض ــاف كيفن دي بروين
الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت
بدل الضائع.
وع ـ ــززت بـلـجـيـكــا ،ثــال ـثــة مــونــديــال
روس ـيــا ال ـعــام ال ـمــاضــي ،مــوقـعـهــا في
ص ــدارة المجموعة برصيد  12نقطة
ب ـف ــارق  6ن ـقــاط أمـ ــام اسـكـتـلـنــدا الـتــي
منيت بخسارتها الثانية في التصفيات
وتراجعت إلى المركز الرابع.
وانتظرت بلجيكا الدقيقة األولى من

sports@aljarida●com

فرحة العبي المنتخب اإليطالي بعد إحراز الهدف األول
الــوقــت بــدل الضائع مــن الـشــوط األول
الفـتـتــاح الـتـسـجـيــل عـنــدمــا م ــرر إديــن
هــازار كرة عرضية ارتقى لها لوكاكو
وتابعها برأسه داخل المرمى.
وأض ـ ـ ــاف ل ــوك ــاك ــو الـ ـه ــدف ال ـثــانــي
عندما استغل كرة مرتدة من الحارس
ديفيد مارشال إثر تسديدة قوية لدي
بروين فتابعها داخل المرمى الخالي
(.)57
وعزز دي بروين تقدم بلجيكا بهدف
ثــالــث فــي الــدقـيـقــة الـثــانـيــة مــن الــوقــت
بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج
المنطقة.

فوز كاسح أللمانيا
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ،حققت
ً
ً
ألـمــانـيــا ف ــوزا كــاسـحــا عـلــى أستونيا
قــوامــه ثـمــانـيــة أه ــداف نظيفة تـنــاوب
ع ـل ــى تـسـجـيـلـهــا م ــارك ــو روي ـ ــس (10
و )37وسيرج غنابري ( 17و )62وليون

غوريتسكا ( )20وإيلكاي غوندوغان
( 26من ركلة جزاء) وتيمو فيرنر ()79
ولوروا سانيه (.)88
ً
وع ـل ــق رويـ ـ ــس ع ـل ــى الـ ـف ــوز ق ــائ ــا:
"كانت لدينا النية لتسجيل الكثير من
ً
األهداف" ،مضيفا "لكن ال يمكننا تقييم
مستوانا ضد هذا النوع من الخصوم.
ً
سنبقى واقعيين ونرغب أيضا في أن
نـكــون جـيــديــن فــي الـهـجـمــات الـمــرتــدة
خ ــال مــواجـهــة هــولـنــدا" فــي سبتمبر
المقبل.
وكانت ألمانيا استهلت مشوارها
ف ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ب ـ ـفـ ــوز ث ـم ـي ــن ع ـلــى
م ـض ـي ـف ـت ـهــا ه ــول ـن ــدا  2-3ف ــي م ــارس
الماضي ،محققة (أمــس األول) فوزها
ال ـثــالــث ت ــوال ـي ــا ،فـيـمــا غ ــاب ــت هــولـنــدا
عن الجولتين الثالثة والرابعة بسبب
خوضها نصف نهائي ونهائي مسابقة
دوري االمم األوروبية.
وغاب مدرب ألمانيا يواكيم لوف في
ً
المباراة الثانية تواليا عن دكــة بدالء

حاول روميلو لوكاكو تعويض
موسمه غير السعيد مع مانشستر
يونايتد بالظهور بقوة مع بلجيكا
وتسجيل هدفين في الفوز -3صفر
على اسكتلندا في تصفيات بطولة
أوروب ـ ـ ــا  2020ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،أم ــس
األول ،لـيــذكــر مــدربــي األن ــدي ــة بما
يستطيع فعله.
ور ف ـع ــت ا لـجـمــا هـيــر البلجيكية
الف ـت ــة ك ـب ـيــرة ل ــإش ــادة بــالـعـمــاق
لوكاكو قبل انطالق المباراة وكتبت
ً
"عـمــره  26عــامــا وأصـبــح أسـطــورة
بالفعل" ووصــف الـمــدرب روبــرتــو
مارتينيز هذا األمر "بالحب" الذي
ً
يجعل فريقه استثنائيا في أوروبا.
وسـ ـج ــل ل ــوك ــاك ــو ال ـه ــدف ـي ــن فــي
ا ل ــد قـ ـيـ ـقـ ـتـ ـي ــن  45و  57ل ـي ـح ــا ف ــظ

آخـ ــر ث ــاث
س ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــوات
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث سـ ـ ــاعـ ـ ــد
ب ـ ـ ــاده عـ ـل ــى احـ ـت ــال
ال ـمــركــز ال ـثــالــث ف ــي كــأس
الـعــالــم  2018وواص ــل الـتــألــق
بـتـسـجـيــل ث ــاث ــة أهـ ـ ــداف ف ــي آخــر
مباراتين.
ً
وق ــال مــارتـيـنـيــز "أح ـيــانــا أشعر
ب ــا ل ـح ــزن ع ـن ــد م ــا ال أرى رو م ـي ـلــو
ي ـس ـت ـم ـتــع ف ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .عـنــدمــا
يـسـتـمـتــع بـلـعــب ك ــرة ال ـق ــدم يـكــون
ً
ً
هدافا خطيرا".

لوكاكو

اعترف الالعب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان ،مهاجم نادي أتلتيكو
مدريد اإلسباني ،أنه ال يطيق االنتظار حتى إعالن وجهته المستقبلية في
الموسم المقبل ،والتي أكد أنه اتخذ قرارا نهائيا بشأنها ولكنه سينتظر
قليال إلعالن ذلك.
وقال غريزمان" :أطالبكم بالصبر قليال ،أعرف المكان الذي أريد اللعب
فيه ،أدرك التضحيات التي أود أن أبذلها وأطالبكم بالصبر قليال ،أنا أيضا
ال أطيق صبرا ،وأتمنى أن يكون اإلعالن في أقرب وقت ممكن".
وردا على سؤال عما إذا كان سيستمر في اللعب في الدوري اإلسباني
"الليغا" ،أجــاب النجم الفرنسي قائال" :ســوف نــرى هــذا ،أطالب بالقليل
من الصبر ،ال أعرف إذا ما كان األول من يوليو سيكون هو يوم الحسم،
أتمنى أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن ،يجب االنتظار قليال"( .د ب أ)

أع ـل ــن ك ــال ـي ــاري اإلي ـط ــال ــي ال ـث ــاث ــاء ت ـمــديــد ع ـقــد الع ـب ــه لــوكــا
شيجاريني بـصــورة غـيــر تقليدية وذل ــك بنشر ص ــورة محادثة
جمعته مع رئيس النادي توماسو جوليني عبر تطبيق "واتساب".
وكتب رئيس النادي في رسالته لشيجاريني" :هل بات لدينا
اتـفــاق؟" فأجابه اآلخ ــر" :نعم لــديـنــا" ،وفقا للصورة التي نشرها
الرئيس بنفسه عبر حسابات النادي على الشبكات االجتماعية.
واستكماال للمحادثة قــال له جوليني" :عظيم يا شيجا (لقب
الالعب) نحن بين أيديك ،أو من األفضل قل بين قدميك .أنتظرك
(إفي)
غدا للتوقيع".

ساني يرفض اإلفصاح
عن مصيره
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رفــض النجم األلماني ليروي ساني ،العــب نــادي مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي ،بعد أن خــاض الـثــاثــاء آخــر مـبــاريــاتــه لهذا
الموسم مع منتخب بالده ،الكشف عن قراره بشأن مستقبله قبل
أن يبدأ عطلته الصيفية.
وقال ساني ( 23عاما) عقب فوزه مع المنتخب األلماني -8صفر
على أن ــدورا فــي التصفيات المؤهلة لبطولة كــأس أمــم أوروبــا
" 2020:اآلن سأبدأ عطلتي ،األمور األخرى ستتضح في وقتها".
وردا على سؤال عما إذا كانت زيارته لمدينة ميونيخ األلمانية
قد تثير شغف نادي بايرن ميونيخ األلماني لبدء مفاوضات معه،
أجاب ساني قائال" :هذا السؤال يجب أن يوجه لبايرن ميونيخ".
وطبقا لتكهنات الصحف العالمية ،يتطلع بــا يــرن ميونيخ
للفوز بخدمات ساني الذي اليزال يتبقى له عامان في تعاقده مع
مانشستر سيتي ،الذي يقوده فنيا المدرب اإلسباني جوسيب
غوارديوال.
(د ب أ)

شــبــكــة ســكــاي ســبــورت اتلتيكو تقدم بعرض رسمي صحيفة ميرور أكــدت ان تقارير صحافية فرنسية ليفربول يضغط من اجل
أشارت الى رغبة نادي ميالن بـ 15مليون يورو لضم الالعب ارســنــال قــدم عــرض بقيمة أكدت رغبة ليفربول بالتعاقد خفض قيمة انتقال فقير
 27مليون باوند لضم الالعب مع المهاجم المالي ماريغا المقدرة بـ 50مليون يورو
لكن فالنسيا يرغب بالمزيد
بالتعاقد مع لوفرين

لوفرين

ً
 29عاما

باوليستا

ً
 28عاما بيلليغريني

المركز:

مدافع المركز:

مدافع المركز:

النادي حالي:

ليفربول النادي حالي:

فالنسيا النادي حالي:

وف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــام ـنــة ،عــوض
مـنـتـخــب فــرن ـســا خـيـبـتــه أمـ ــام تــركـيــا
برباعية نظيفة في مرمى أندورا تناوب
عـلــى تسجيلها كـيـلـيــان مـبــابــي ()11
ووســام بن يدر ( )30وفلوريان توفان
( )1+45وكورت زوما ( )60األهداف.
وكــانــت فرنسا سقطت فــي الجولة
السابقة أمام تركيا صفر.2-

أع ـل ــن نـ ــادي تــوري ـنــو اإلي ـطــالــي
تفعيل بـنــد ش ــراء عـقــد النيجيري
ال ــدول ــي اوال اي ـنــا ،جـنــاح تشلسي
اإلنكليزي ،مقابل  10ماليين يورو.
وقضى اينا ( 22عاما) الموسم
الماضي معارا في صفوف تورينو
قادما من تشلسي ،مع وجــود بند
ي ـس ـمــح ل ـل ـن ــادي اإلي ـط ــال ــي ب ـشــراء
الالعب بشكل نهائي مقابل دفع 10
ماليين يورو.
وش ــارك ايـنــا فــي  32م ـبــاراة مع
تورينو ،وسجل مرة واحدة ،وصنع
ثالثة أهداف.
وذكر تشلسي في بيانه "الجميع
في تشلسي يشكر الالعب اوال على
مجهوداته ،ويتمنى له كل التوفيق
في المرحلة القادمة بمسيرته".
(د ب أ)

غريزمان :أعرف وجهتي المستقبلية

كالياري يمدد عقد شيجاريني
عبر رسائل «واتساب»
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فرنسا تستفيق

ّ
تورينو يفعل بند شراء النيجيري إينا

لوكاكو يحظى بالحب في بالده
ل ـب ـل ـج ـي ـكــا ع ـل ــى س ـج ـل ـهــا ال ـخ ــال ــي
م ــن ال ـه ــزي ـم ــة ف ــي أربـ ـ ــع م ـب ــاري ــات
بالمجموعة التاسعة ،وقال الالعب
إن ل ــدي ــه رغـ ـب ــة ق ــوي ــة ف ــي ت ـعــديــل
ال ـ ـصـ ــورة ب ـع ــد م ــوس ــم م ـح ـبــط مــع
مانشستر فقد خالله مكانه وسط
حديث عن إمكانية رحيله.
ً
وقـ ــال لــوكــاكــو "خ ـضــت مــوسـمــا
ً
صعبا على مستوى النادي .فقدت
ً
مركزي و لــم ألعب كثيرا  .لكن هذه
مــر حـلــة فــي حـيــا تــي وستساعدني
في الخطوة المقبلة".
ول ـ ــم ي ـ ــرد ل ــوك ــاك ــو ع ـل ــى سـ ــؤال
حـ ـ ـ ـ ــول إمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ـ ــه إل ـ ــى
إنترناسيونالي اإليطالي.
وأشاد مارتينيز مدرب بلجيكا
بثبات أداء لوكاكو أمام المرمى في

منتخب بالده بسبب إصابة في الصدر
(بعد األولــى أمــام بيالروسيا -2صفر
ً
ال ـج ـم ـعــة) ،وقـ ــاد ال ـمــان ـشــافــت م ـجــددا
مساعده ماركوس سورغ.
وض ـمــن الـمـجـمــوعــة ذات ـه ــا ،حققت
أي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة األهـ ــم ب ـف ــوز راب ــع
ً
تواليا وبقيت في صــدارة المجموعة
ع ـنــدمــا ه ــزم ــت ب ـص ـعــوبــة مضيفتها
بيالروسيا بهدف وحيد سلجه باتريك
ماكناير (.)86

ً
 22عاما ماريغا
خط وسط المركز:
روما النادي حالي:

ً
 28عاما نبيل فقير
مهاجم المركز:
بورتو النادي حالي:

ً
 25عاما
خط وسط
ليون

ساني

وأج ـ ــرى الـ ـم ــدرب دي ــدي ـي ــه دي ـشــان
تعديالت كثيرة على تشكيلته فاشرك
المدافعين ليو دوبوا ،كليمان النغليه
وكـ ـ ــورت زوم ـ ــا أســاس ـي ـيــن ألول م ــرة،
وك ــذل ــك م ـهــاجــم إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي
وسام بن يدر بعد انسحاب كينغسلي
ك ــوم ــان ف ــي ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة قـبــل
انطالق المباراة.
واستبعد ديـشــان مهاجم تشلسي
اإلنكليزي أوليفييه جيرو والعب وسط
يوفنتوس اإليـطــالــي بليز مــاتــويــدي،
ول ــم يـبــق إال عـلــى أرب ـعــة العـبـيــن فقط
من المجموعة التي سقطت في قونيا
التركية.
وأشــاد ديشان بجودة أداء العبيه،
وق ــال "ك ــان هـنــاك الـكـثـيــر مــن االل ـتــزام
والجدية رغم أنه كان بامكاننا تسجيل
ً
المزيد من االهداف" ،مضيفا "تبقى اآلن
 6مباريات 18 ،نقطة ،ويجب أن نكسبها
جميعها".

إينا

أودينيزي يضم البوسني
ماتو جايالو

غريزمان

أعلن نادي أودينيزي اإليطالي ،أمس األول ،تعاقده مع العب
وس ــط منتخب الـبــوسـنــة والـهــرســك مــاتــو جــايــالــو مــن صفوف
باليرمو.
وانضم جايالو البالغ من العمر  31عاما إلى اودينيزي بعقد
يمتد حتى .2022
وتعاقد اودينيزي مع الالعب البوسني في صفقة انتقال حر،
حيث ينتهي عقده مع باليرمو بنهاية الشهر الجاري.
ولعب جايالو في صفوف باليرمو منذ شتاء  ،2015وسبق
له االحتراف في صفوف سيينا في موسم ( .2011-2010د ب أ)

هيتسفيلد يتوقع خالفة
أوليفر كان لرومنيغه
كشف الـمــدرب األلـمــانــي السابق أوتمار
هيتسفيلد ،أ نــه يتوقع أن يخلف الحارس
ال ـســابــق أول ـي ـفــر كـ ــان ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
الـ ـح ــال ــي لـ ـب ــاي ــرن م ـي ــون ـي ــخ ،ك ـ ـ ــارل هــاي ـنــز
رومنيغه ،في منصبه.
وتحدث هيتسفيلد عن كــان ،الــذي يكمل
عــامــه الـخـمـسـيــن ي ــوم الـسـبــت الـمـقـبــل ،في
تصريحات لوكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ)،
قائال" :لقد أصبح يتحلى بالنضج ،وحقق
نجاحا فــي الحياة العملية بعيدا عــن كرة
القدم .أثق بأنه قادر على أن يشغل منصب
القيادة في بايرن ميونيخ".
ويرى هيتسفيلد أن مشروع رئيس بايرن
ميونيخ ،أول ــي هــونـيــس ،بــإعــداد الـحــارس
السابق للمنتخب األلماني وللفريق البافاري
لتأهليه لخالفة رومنيغه ( 63عاما) مهم،
ويصب في مصلحة البايرن.
وأض ـ ـ ــاف" :إن ـ ــه أمـ ــر م ـث ـيــر .ن ـع ــرف كيف
هــو أوليفر كــان ،إنــه يتحدث بــوضــوح ،إنه
قائد ،يحمل جينات النادي" ،مؤكدا أن هذه
الصفات مهمة للعمل بنجاح داخل ناد كبير.
ويبدأ كان تجربته الجديدة مع ميونخ
في أول يناير  ،2020علما بأن تعاقد
رومـنـيـغــه م ــع ال ـن ــادي يـنـتـهــي في
.2021
ي ــذك ــر أن ك ـ ــان وهـيـتـسـفـيـلــد
ع ـمــا م ـعــا ط ـ ــوال سـ ـن ــوات في

بايرن ميونيخ وحققا إنجازات كبيرة ،كان
أبــرزهــا فــوز الـفــريــق ببطولة دوري أبطال
أوروبا عام .2001
واخ ـت ـتــم هـيـتـسـفـيـلــد ( 70ع ــام ــا) قــائــا:
"أولـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــر كـ ـ ـ ــان دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان ي ـت ـح ـمــل
المسؤولية .كــان نموذجا عظيما يحتذى
به في الفريق".
(د ب أ)

أوليفر كان
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يسعى ليونيل ميسي نجم
المنتخب األرجنتيني إلى وضع
حد لسوء الطالع مع منتخب
بالده ،والظفر بلقب دولي
يعيد البهجة لجماهير التانغو
بعد طول انتظار.

مــع غ ـيــاب ال ـبــرازي ـلــي نيمار
بسبب اإلصابة ،تتركز األضواء
على األرجنتيني ليونيل ميسي
الــذي يحاول حصد لقبه األول
في بطولة كوبا أميركا ووضع
حـ ــد ل ـخ ـي ـبــاتــه ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة مــع
منتخب بالده.
يحظى أفضل العب في العالم
خمس مــرات بسجل خــارق في
تاريخ كــرة القدم على مستوى
األندية مع برشلونة اإلسباني،
لكنه يقع فريسة مركز الوصيف
عـنــد مــا يتعلق األ م ــر بمنتخب
األرجنتين.
أربعة ألقاب في دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،عـ ـش ــرة فـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،ل ـك ــن مـ ــع مـنـتـخــب
"البي سيليستي" اكتفى بألقاب
م ـتــواض ـعــة ع ـلــى غ ـ ــرار ذهـبـيــة
األولـمـبـيــاد فــي بكين  2008أو
ً
كــأس العالم تحت  20عاما في
.2005
يـ ــدرك مـيـســي الـ ــذي سيبلغ
الثانية والثالثين خالل الشهر
الـجــاري أن الوقت بــدأ يداهمه،
وقال لشبكة "فوكس" األميركية
األسـبــوع الماضي "أري ــد إنهاء
م ـس ـيــرتــي بـ ــإحـ ــراز أمـ ــر م ــا مــع
المنتخب الوطني".
خاض أربع مباريات نهائية
خسرها كلها ،في كــأس العالم
 2014وث ـ ــاث م ـ ــرات ف ــي كــوبــا
أم ـيــركــا ،بـيـنـهــا آخ ــر نسختين
ضد تشيلي بركالت الترجيح،
وس ـ ـي ـ ـح ـ ــاول ال ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض فــي
ا لـنـسـخــة المقبلة مــن البطولة
ال ـق ــاري ــة األم ـيــرك ـيــة الـجـنــوبـيــة
التي تستضيفها البرازيل بين
 14يونيو و 7يوليو.
ً
الخسارة األشــد وقـعــا كانت
فــي الـمــونــديــال الـبــرازيـلــي عــام
 ،2014عـنــد مــا سـقــط بصعوبة

رياضة

أمام ألمانيا (صفر 1-في الوقت
اإلضافي) على ملعب ماراكانا
الذي يأمل في العودة إليه يوم
 7يوليو المقبل لخوض نهائي
كــوبــا أم ـيــركــا ،لـكــن ه ــذه الـمــرة
مــع أمــل انـتــزاع ميدالية ذهبية
ال فضية.
ك ـ ــان ن ـه ــائ ــي ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا
ً
ً
األخير صعبا جدا على ميسي
م ــن الـنــاحـيــة الـنـفـسـيــة ،فأعلن
ً
اع ـت ــزال ــه دولـ ـي ــا ق ـبــل أن يـعــود
عنه .وقال عن تلك المرحلة التي
واجــه فيها المنتخب انتقادات
ح ــادة "هــاجـمـنــا ال ـنــاس مــن كل
حدب وصوب".

اعتزال لستة أسابيع
دام اع ـت ــزال ــه س ـتــة أســاب ـيــع
فـ ـق ــط ،وب ـث ــاث ـي ـت ــه فـ ــي مــرمــى
اإلك ــوادور ،ضمنت األرجنتين
تأهلها لنهائيات كأس العالم
 .2018لـكــن م ــرة ج ــدي ــدة عجز
ميسي في المونديال الروسي
ع ــن ن ـق ــل ن ـج ــاح ــه إل ـ ــى ســاحــة
المنتخبات ،فودعت األرجنتين
من الــدور الثاني بخسارة 4-3
أم ــام فــرنـســا ال ـتــي انـتـهــى بها
المطاف بإحراز اللقب.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه غ ـ ـ ــاب عــن
المباريات الست الــوديــة التي
تلت المونديال ،لم يتحدث أحد
عن اعتزاله هذه المرة .أوضح
ميسي أن نجله تياغو "يحب
ً
كثيرا عندما ألعب مع المنتخب
الوطني".
لـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــات ال تـ ـ ـ ــزال
م ـس ـت ـم ــرة ب ــرغ ــم ح ـص ــد لـقـبــه
ال ـعــاشــر ف ــي الـلـيـغــا ف ــي مــايــو
الماضي.
ً
لــم يخف ميسي ســرا مطلع
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـن ـص ــرم ب ـتــأك ـيــده

جانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني
أن إحـ ــراز لـقــب دوري األبـطــال
لـلـمــرة الـخــامـســة فــي مسيرته
ك ــان أول ــوي ــة ل ــه م ــع بــرشـلــونــة
اإلسباني ،وأراد إعادة "الكأس
الجميلة إلى كامب نو".
ب ـ ــدت األمـ ـ ـ ــور فـ ــي م ـس ــاره ــا
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــح ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــدم
ال ـكــاتــالــون ـيــون عـلــى لـيـفــربــول
اإلنـكـلـيــزي -3ص ـفــر فــي ذهــاب
نصف النهائي ،بيد أن تشكيلة
ال ـ ـمـ ــدرب إرن ـس ـت ــو فــال ـف ـيــردي

ً
رض ـخ ــت إي ــاب ــا وت ـل ـقــت أرب ـعــة
أهداف دون رد.
كشف ميسي الشهر الماضي
أن "خسارة نهائي كأس العالم
هي الخيبة األكبر" ،لكنه أقر أن
السقوط في ليفربول كان أكثر
مـ ــرارة "ألن ـن ــا كـنــا فــائــزيــن (فــي
الذهاب) ولم نتوقع عودتهم".
ً
ك ـ ــان م ـي ـســي دومـ ـ ـ ــا ال ــاع ــب
الـنـجــم مــع فــريـقــه وبـ ــاده ،لكن
في كوبا أميركا سيكون مركز

ً
ثقل إضافي نظرا إلى استدعاء
ال ـ ـم ـ ــدرب ل ـي ــون ـي ــل س ـك ــال ــون ــي
العديد من الوجوه الشابة التي
لم تكتسب خبرة دولية كبيرة.
وقـ ــال ف ــي حــديــث م ــع شبكة
" ت ـ ـ ـ ــي واي س ـ ـ ــي س ـ ـبـ ــور تـ ــس"
الرياضية التلفزيونية األسبوع
الـ ـم ــاض ــي" :نـ ــذهـ ــب ال ـ ــى كــوبــا
أمـ ـي ــرك ــا م ــع ال ــرغـ ـب ــة ال ــدائـ ـم ــة"
باللقب.
ت ـ ــاب ـ ــع الـ ـ ــاعـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي قـ ــدم

ً
م ــوسـ ـم ــا الفـ ـت ــا مـ ــع بــرش ـلــونــة
ً
فسجل له  36هدفا في الــدوري
و 51في كل المسابقات ليحرز
جائزة الحذاء الذهبي األوروبي
ً
"األرجنتين تقوم حاليا بمسيرة
تجديد مع العبين شبان وجدد.
بالنسبة لألغلبية منهم ،هذه
هي أول بطولة رسمية ،لكن هذا
ال يمنع األرجـنـتـيــن مــن إح ــراز
اللقب".
لـ ــم تـ ـح ــرز االرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن لـقــب

ً
البطولة القارية منذ  26عاما،
على رغم بلوغها النهائي خمس
مرات .وبحسب "البرغوث"ّ ،
"مر
زمن بعيد على فوز األرجنتين
ً
آخر مرة ونريد االحتفال مجددا،
نحن والجماهير نريد اللقب".

ً
فليبي لويس :مستقبلي سان جرمان يحقق تقدما على
يتحدد بعد «كوبا أميركا» برشلونة في ملف دي ليخت
كشف الالعب البرازيلي فليبي
لويس ،نجم نادي أتلتيكو مدريد
اإلسباني لكرة القدم ،أنه سيتخذ قراره
بشأن مستقبله مع فريقه الحالي عقب انتهاء بطولة
كوبا أميركا  2019التي تنطلق في األسبوع المقبل بالبرازيل.
وأشار لويس إلى أنه ال يستبعد استمراره مع أتلتيكو مدريد في المستقبل،
رغم أن تعاقده مع الفريق ينتهي في  30يونيو الجاري ،مؤكدا في الوقت نفسه
أنه قد ينتقل إلى ناد أوروبي آخر.
وق ــال الـنـجــم ال ـبــرازي ـلــي ،فــي تـصــريـحــات نقلتها عـنــه صحيفة "مــاركــا"
اإلسبانية" :اآلن ينتهي تعاقدي ولــدي إمكانية االسـتـمــرار مــع أتلتيكو أو
الرحيل عنه ،األبــواب مفتوحة ،لقد تحدثت مع الـنــادي ،ولــن أرد باإليجاب
على أي شخص قبل أن تنتهي كوبا أميركا ،سأقرر بشأن مستقبلي عندما
تنتهي البطولة".
وتحدث لويس أيضا عن غياب زميله في المنتخب البرازيلي ،نيمار دا
سيلفا عن بطولة كوبا أميركا بداعي اإلصابة ،حيث أوضح قائال" :افتقاده
أمر معقد جدا ،الكثير من الناس يعتقدون عكس ذلك ،ال يوجد العب آخر مثله
في الكرة البرازيلية في هذه اآلونة ،إنه عبقري داخل الملعب".
وأشار إلى إصابة زميله اآلخر أرثر ميلو ،وقال" :بدون شك هو أحد أفضل
الالعبين البرازيليين في أوروبــا ،وال نرغب في فقدان أي شخص ،ال أعرف
ما به ،أتمنى أن يتعافى في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له مساعدتنا".
(د ب أ)

رجحت تقارير صحافية دخول باريس سان
جرمان ،بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم ،بقوة
ع ـلــى خ ــط ض ــم ق ــائ ــد دفـ ــاع أي ــاك ــس أم ـس ـتــردام
الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت ،المطارد
من برشلونة اإلسباني.
وأف ـ ـ ــادت صـحـيـفــة "مـ ــاركـ ــا" االس ـبــان ـي ــة بــأن
برشلونة "أصبح محبطا" من تردد الالعب ومسار
المفاوضات ،بعد توصله إلى اتفاق مبدئي مع
أياكس لضم الالعب البالغ  19عاما مقابل 75
مليون يورو ،مضيفة أن النادي الكتالوني "قدم
عرضه األخير قبل  4أسابيع".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أش ـ ــار م ــراس ــل ش ـب ـكــة سـكــاي
االيطالية ،جانلوكا دي مارتسيو ،المتخصص
في االنتقاالت ،الى أن وكيل االعمال الشهير مينو
رايــوال يتواجد في باريس لخوض مفاوضات
متقدمة مع مدير سان جرمان البرتغالي أنتيرو
هـنــريـكــي ،الـمـتــوقــع رحـيـلــه وح ـلــول الـبــرازيـلــي
ليوناردو بدال منه ،مشيرا الى أن السباق على
ض ــم لـيـخــت بـ ــات يـنـحـصــر ب ـيــن سـ ــان جــرمــان
وبرشلونة.
وع ـبــر دي لـيـخــت ع ــن رغ ـب ـتــه ف ــي ل ـعــب دور
أســاســي مــع الـفــريــق ال ــذي سيحمل أل ــوان ــه في

لوكا يوفيتش :أنا أسعد إنسان في العالم
أكد الصربي لوكا يوفيتش عقب تقديمه
ً
ً
أمس ،العبا جديدا بين صفوف ريال مدريد
ً
اإلسباني قادما من آينتراخت فرانكفورت
األلماني ،أنه "أسعد إنسان في العالم".
وبعدما قدمه رئيس النادي فلورنتينيو
بيريز في ملعب سانتياغو بيرنابيو ،أبدى
ً
الــاعــب البالغ مــن العمر  21عــامــا سعادته
ال ـشــديــدة بــالـتــوقـيــع م ــع ال ـن ــادي لـلـسـنــوات
الست المقبلة.
وق ـ ــال "إنـ ـن ــي أس ـع ــد إنـ ـس ــان ف ــي ال ـعــالــم

ـاد عـظـيــم م ـثــل ه ـ ـ ــذا ...لقد
لـتــوقـيـعــي م ــع ن ـ ـ ٍ
اتخذت أفضل قرار ممكن .سوف أقدم كل ما
عندي لمساعدة ريــال مــدريــد للفوز بمزيد
من األلقاب".
من جانبه ،قال رئيس نادي ريال مدريد
فلورنتينو بيريز إن النادي يبدأ مشروعا
جــديــدا لـلـمــوســم الـمـقـبــل ،وسـيـعـمــل بجهد
لتحقيق أحالم الماليين من المشجعين حول
العالم ،بعد انتهاء موسم غير ناجح ،مشيرا
الى الموسم الماضي.

ورحــب بيريز بالالعب الصربي ،مشيرا
إلى انه سيكون جزء ا من المشروع الجديد
للنادي ،الذي يهدف إلعادة األمل إلى قلوب
المشجعين ،وشـكــره الخـتـيــاره الــريــال رغم
اهتمام عدد من األندية الكبرى بالتعاقد معه،
وتمنى له تحقيق الكثير من االنتصارات.
وكان يوفيتش ( 21عاما) اجتاز في وقت
ســابــق ال ـيــوم الـفـحــوص الطبية الروتينية
بـنـجــاح قـبــل الـتــوقـيــع عـلــى عـقــد انضمامه
(إفي)
			
للنادي.

الـمـسـتـقـبــل ،وه ــو قــد يـجــد مـنــافـســة كـبـيــرة في
برشلونة الذي يضم جيرار بيكيه والفرنسيين
كليمان النغليه وصامويل أومتيتي في مركز
قلب الدفاع.
وق ـ ــال دي ل ـي ـخــت ،ال ـ ــذي ح ـثــه الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو على هامش نهائي دوري
األمــم األوروب ـيــة بين البرتغال وهــولـنــدا ،على
اللحاق به الى يوفنتوس اإليطالي" ،األهم أن
ألعب دورا متقدما في الفريق الذي سأنتقل
الى صفوفه وأخوض مباريات كثيرة".
وأشـ ــار نـيـكــولــو سـكـيــرا الـصـحــافــي في
"الغازيتا ديلو سبورت" الى أن سان جرمان
ي ـع ــرض ع ـل ــى دي ل ـي ـخــت ع ـق ــدا لخمس
سنوات براتب سنوي بقيمة  10ماليين
يورو ،بينما يعرض برشلونة  7ماليين
يورو إضافة الى مكافآت.
وش ـه ــد م ـط ـلــع الـ ـع ــام ت ـنــاف ـســا بـيــن
برشلونة وأياكس على ضم العب الوسط
الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ (21
ع ــام ــا) ،قـبــل أن ي ـقــرر االخ ـيــر االن ـت ـقــال الــى
النادي الكتالوني مقابل  75مليون يــورو بدءا
من الموسم المقبل.

نقل الدراج فروم إلى المستشفى
نقل الدراج البريطاني كريس فروم الفائز بطواف فرنسا الدولي
للدراجات الهوائية أربع مرات ،إلى المستشفى أمس ،بعد سقوطه
ً
عن دراجته خالل التمارين استعدادا للمرحلة الرابعة من طواف
دوفينيه ،في جنوب شرق فرنسا ،بحسب ما أعلن فريقه.
وقال فريق "إينيوس" إن البريطاني نقل إلى مستشفى محلي
بعد تعرضه للحادث ،من دون تفاصيل إضافية بشأن إصابته.
ً
ويعتبر فروم ( 34عاما) من أبرز المرشحين للفوز بطواف فرنسا
الذي ينطلق في السادس من يوليو المقبل من العاصمة البلجيكية
بروكسل ،وهو يخوض طواف دوفينيه ،الفائز به ثالث مرات ،ضمن
استعداداته النهائية لمحاولة الفوز بطواف فرنسا للمرة الخامسة
في مسيرته ،بعد أعوام  2013و 2015و 2016و.2017

محام ثالث لمتهمة نيمار باالغتصاب يتخلى عن الدعوى
خسرت المرأة التي اتهمت
المهاجم البرازيلي نيمار
باغتصابها ثالث محاميها
في أقل من أسبوعين ،بعدما
أعلن المحامي دانيلو غارسيا
انسحابه من القضية ،بسبب
سوء تفاهم مع موكلته.

المحامي دانييلو غارسيا حامال ناجيال تريندادي منديش بعد االدالء بشهادتها في السابع من يونيو الجاري

تخلى مـحــام ثــالــث لعارضة
األزيـ ـ ـ ــاء ،ال ـت ــي ت ـت ـهــم ن ـجــم كــرة
القدم البرازيلية وفريق باريس
سان جرمان الفرنسي نيمار دا
سيلفا باغتصابها ،عن الدعوى،
حسبما أعلن دانيلو غارسيا دي
أن ــدرادي فــي حديث للتلفزيون
البرازيلي.
وق ـ ـ ــال ال ـم ـح ــام ــي أن ـ ـ ـ ــدرادي:
"يجب أن انسحب من اإلجراءات"،
م ــؤك ــدا أنـ ــه ل ــم ي ـعــد ي ــداف ــع عن
ناجيال تــريـنــدادي منديش دي
س ــوزا ،البرازيلية التي تقدمت
بشكوى في  31مايو تتهم فيها
نيمار باالغتصاب.
وبــرر ق ــراره قائال "ال ينبغي
عـ ـل ــى ال ـ ـ ٌـم ـ ـ َـوك ـ ــل ال ـت ـش ـك ـي ــك فــي
مـحــامـيــه ،فـضــا عــن الـمـحــامــي
الـ ـ ــذي أخ ــذه ــا ب ـي ــن ي ــدي ــه عـنــد
مغادرتها مخفر الشرطة".
واح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــج أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرادي ع ـل ــى
تـصــريـحــات أدل ــت بـهــا موكلته
تـفـتــرض فـيـهــا أن ــه (الـمـحــامــي)
م ـتــورط فــي الـســرقــة الـمــزعــومــة

لـ ـل ــوح ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ت ـح ـت ــوي
على الجزء الثاني من تسجيل
ال ـف ـي ــدي ــو األس ـ ــاس ـ ــي .ويـتـعـلــق
األمر بالفيديو الذي نشر الجزء
األول منه على شبكات التواصل
االجـتـمــاعــي ،خ ــال لـقــاء بينها
وب ـيــن نـيـمــار فــي ال ـيــوم الـتــالــي
لالغتصاب المزعوم في باريس،
و حـســب المدعية تحتوي هذه
المقتطفات الموجودة في الجزء
ال ـثــانــي ع ـلــى أدلـ ــة دام ـغ ــة على
إدانة الالعب.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي" :ل ـق ــد
ذك ـ ـ ــرت أنـ ـ ــه وفـ ـق ــا إلح ــداثـ ـي ــات
(نظام تحديد المواقع) اللوحة
اإللـكـتــرونـيــة ،ف ــإن ه ــذه اللوحة
توجد في نفس الشارع الذي يقع
فيه مكتبي".
وكــانــت شركة محاماة أولــى
انسحبت سابقا من الملف وقت
تقديم تريندادي للشكوى بسبب
التناقضات فــي أق ــوال صاحبة
الـشـكــوى ،ثــم رافـقـتـهــا محامية
أخــرى إلضفاء الطابع الرسمي

على هذا االتهام ،قبل أن يتولى
دان ـي ـلــو غــارس ـيــا دي أن ـ ــدرادي
أخيرا الدفاع عنها.
وك ــان أنـ ــدرادي هــدد االثنين
باالنسحاب إذا لم تقدم موكلته
أدل ــة إضــاف ـيــة ،وفـقــا للصحافة
البرازيلية.
وتـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة األزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الشابة ،البالغة  26عاما ،نيمار
بإجبارها بعنف على ممارسة
الـ ـجـ ـن ــس أث ـ ـنـ ــاء وج ـ ــوده ـ ــا فــي
بــاريــس فــي مــايــو ،خ ــال رحلة
تـكـفــل ال ـن ـجــم ال ـب ــرازي ـل ــي بــدفــع
نفقات سفرها من البرازيل الى
فــرن ـســا ،ح ـيــث أق ــام ــت ف ــي أحــد
فنادق العاصمة.
وقــام نيمار على الـفــور ببث
شريط فيديو ،في حسابه على
"انستغرام" ،لسبع دقائق ،نفى
فيه هذه االتهامات باالغتصاب،
مؤكدا أنه وقع في "فخ نصب له"،
ولـكــي يعلن بــراء تــه ،نشر نجم
بــاريــس س ــان جــرمــان الــرســائــل
الحميمية المتبادلة مع الشابة،

بما فيها الـصــور العارية التي
استلمها مـنـهــا ،لـكــن ذل ــك أزيــل
االثنين قبل الماضي من الموقع.

االستماع ألقوال نيمار
واس ـت ـم ـعــت ال ـشــرطــة ألق ــوال
ن ـي ـمــار الـخـمـيــس ال ـمــاضــي في
ري ــو دي جــانـيــرو ح ــول جريمة
ن ـشــر ال ـص ــور .وأدل ـ ــى ال ـطــرفــان
بـ ـشـ ـه ــادتـ ـهـ ـم ــا أم ـ ـ ـ ــام الـ ـش ــرط ــة
الجمعة في ريو دي جانيرو.
وأتت هذه القضية في خضم
ت ـح ـض ـيــرات ن ـي ـمــار لـلـمـشــاركــة
م ــع مـنـتـخــب بـ ــاده ف ــي بـطــولــة
كوبا أميركا ،التي تستضيفها
الـ ـب ــرازي ــل ب ـي ــن  14ي ــون ـي ــو و7
ي ــول ـي ــو ،ق ـبــل أن ي ـت ـعــرض هــذا
األسـ ـب ــوع إلص ــاب ــة خ ـط ـيــرة في
الـكــاحــل ستبعده عــن المالعب
 4أســاب ـيــع ،حسبما أك ــد نــاديــه
باريس سان جرمان ،ما سيؤدي
الى غيابه عن البطولة األميركية
الجنوبية.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري
َّْ
 ...ورد ...غطاها
حتى الكائن اللطيف ،صاحب الذيل القصير
واألذن الطويلة ،يعلم أن إلغاء الفوائد
يستلزم تغيير القانون والنظام االقتصادي،
وأن "الربا" يدخل في كل أموال الدولة من
صناديقها واستثماراتها ،حتى الراتب الذي
َ ُّ
يتقاضاه محمد هايف! وتعذرك بالتعهد
ال ُي َ
صرف إال من بنك "د .ب .ش" للتعهدات
الحلمنتيشية!

محمد هايف:

استغالل النفوذ
وضياع المسؤولية

محمد المقاطع

ج ـ ــرأة مـخـيـفــة ت ـلــك ال ـت ــي ي ـق ــدم عـلـيـهــا الـ ـف ــاس ــدون ،فهم
يتعاملون مع األمور العامة التي تكون تحت أيديهم بجرأة وال
مباالة ،ال يفهم منه سوى أنهم فوق القانون وال يمكن سريانه
عليهم ،ومن هنا نجد أن المتنفذ من أصحاب الحظوة يضع
ً
يده على بعض األمالك للدولة ،وخصوصا العقارية فيسيجها
ً
ً
ً
ويتصرف فيها كما لو كانت ملكا خاصا وخالصا له ،وآخر
يتصرف بالمنصب ا لـعــام ا ل ــذي يتولى مسؤولياته وكأنه
يتصرف بشركته الخاصة على نحو يتنافى مع متطلبات
وجوده بالمنصب ونزاهته ،والعلة في ذلك هي أنه ُعين دون
ً
أن يكون مؤهال لهذا المنصب ونماذج أخرى مماثلة.
وه ـنــاك ال ــوزي ــر ال ــذي اعـتـلــى الـمـنـصــب الـ ـ ــوزاري بحسبة
فـئــويــة ومـحــاصـصــة غـيــر مـفـهــومــة وال مـقـبــولــة وال عــادلــة،
ول ــذا فـهــو ُيـسـيــر مـســؤولـيــاتــه بــأســوأ ن ـمــوذج مــن ال ـ ــوزراء،
أال وهــو ذلــك المحمل بأفضال وجمايل اآلخــريــن ،فيمارس
نفوذه وسلطاته الوزارية ليس في أداء مهام الخدمة العامة
ومصلحة الوطن بقدر ما يكون همه وشغله الشاغل تنفيع
أولئك النفر المتنفذين ممن سعوا لوجوده بهذا المنصب
الــوزاري الــذي يكون هو من أســوأ األشخاص الذين أسندت
إليهم هــذا المنصب التنفيذي العالي ا لـعــام ،كما أن هناك
ً
ً
الوزير الذي ال يعدو أن يكون "موظفا كبيرا" أتت به ترتيبات
غير مفهومة وال منطقية ،وليس إال تكملة عدد ،فيتم تسخيره
واستخدامه لتمرير مصالح وصفقات ،ويكون كما يعبر في
"ممشة زفر" لتمرير صفقات ومصالح أصحاب
الدارج الكويتي ِ
السلطة والنفوذ .وهناك نماذج عديدة مماثلة بالسوء ورهن
المنصب الوزاري تحت تصرف الغير ،ومن بينهم الناخبون
ً
ً
بكل أســف ،ويشكل هــؤالء الــوزراء عبئا حقيقيا على الدولة
ً
ومؤسسة مجلس الوزراء وسببا في تراجعها والعمل الهزيل
لألداء الحكومي.
مجلس األمة الذي ال يفقه من العضوية إال
وهناك عضو ّ
امتيازاتها ،والتنفع المباشر منها بجعل كرسيه النيابي
ً
معروضا للبيع لمن يدفع أكثر ،ومواقفه وتصويتاته متوقفة
على ما يتكسبه منها من مال بابتزازات متفاوتة ومخزية،
ً
وهــو مــا كشفت ج ــزء ا منه قصص الـحـســابــات المتضخمة
للنواب ،وما خفي من مظاهر التنفع والفساد أكبر وأســوأ،
بل إن بيع المقعد النيابي وسلطاته من أجل مناصب تمنح
لألقارب واألصــدقــاء ومنافع في مرافق الــدولــة ،مثل العالج
بــالـخــارج السياحي أو الـحـصــول على ح ـيــازات عـقــاريــة من
الممارسات الشائنة التي تفشت بين عدد ليس بالقليل من
أعضاء مجلس األمة وزعامته ،واألمثلة السيئة من األعضاء
ليس باإلمكان حصرها لتعددها والتفنن في ممارستها لرهن
الكرسي الوزاري للمصالح الشخصية.
ولعل تسليط الضوء على بعض سلوكيات استغالل النفوذ
وضياع المسؤولية يكشف عن عمق حالة الفساد في البلد
والعلة في تخلفه وسوء اإلدارة والرقابة على خدمات البلد
ومرافقه ومؤسساته ،غير أن كــل ذلــك لــن يفقدنا األمــل بأن
اإلص ــاح سيأتي ال محالة ،وستتم مالحقة نـمــاذج الفساد
تلك بكل أنماطها.

ُ
اشترطت على وزير
المالية وقف الربا
وتطبيق فتوى
"األوقاف" في قروض
المتقاعدين مقابل عدم
توقيع "طرح الثقة"
وتعهد الوزير بااللتزام.

امتحنت «ثانوية عامة» بعد والدتها بنصف ساعة
أدت امرأة إثيوبية في الحادية
والـعـشــريــن مــن عـمــرهــا امـتـحــان
الثانوية العامة بعد نصف ساعة
من والدتها طفلها.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة ،واسـ ـمـ ـه ــا
أل ـمــاز ديــري ـســي ،تــأمــل أن تــؤدي
ام ـت ـح ــان ـه ــا ق ـب ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوالدة ،لـكــن
االمتحانات أجلت بسبب رمضان.
وجـ ــاء هـ ــا ال ـم ـخ ــاض االث ـن ـيــن
الماضي قبل فترة قصيرة من بدء

االمـتـحــانــات ،وقــالــت فــي مقابلة
ص ـحــاف ـيــة" :ألن ـن ــي ك ـنــت أتــأهــب
لتأدية االمتحان لم يكن مخاضي
ً
صعبا بالمرة".
وذكـ ـ ـ ــرت "ب ـ ــي بـ ــي س ـ ــي" عـلــى
م ــوقـ ـعـ ـه ــا اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،أم ــس
األول ،أن أل ـمــاز أدت امتحانات
الـ ـلـ ـغ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة واألمـ ـه ــري ــة
والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
ك ـ ــارل م ـي ـت ــو ،وتـ ــأمـ ــل أن تـ ــؤدي

ب ـق ـيــة االمـ ـتـ ـح ــان ــات فـ ــي ال ـقــاعــة
الـمـخـصـصــة لــذلــك ف ــي الـيــومـيــن
القادمين.
وقالت األم الشابة ،إن الدراسة
أث ـنــاء الـحـمــل لــم تـكــن شــاقــة ولــم
ترد االنتظار سنة أخرى للتخرج.
وأض ــاف ــت أن االم ـت ـحــانــات الـتــي
أدتها االثنين سارت على ما يرام.
وق ــال زوج ـهــا ل ــ"بــي بــي ســي"،
إن ــه ك ــان عليهم إق ـنــاع الـمــدرســة

بـ ــال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـ ــزوجـ ـ ـت ـ ــه بـ ـت ــأدي ــة
االمتحانات في المستشفى.
وتريد األم الشابة اآلن أن تأخذ
دورة دراس ـ ـيـ ــة م ــدت ـه ــا س ـن ـتــان
لتعدها للجامعة.
وتفيد التقارير بأن مولودها
بصحة جيدة.

حقوق عباد الله ...يا
«الداخلية»!

عبدالمحسن جمعة

جـهــد رائ ــع ومـمـتــاز مــا تـقــوم بــه إدارة الـعــاقــات
الـعــامــة بـ ــوزارة الــداخـلـيــة مــن تـفــاعــل مــع الجمهور
عبر أجهزة اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي،
ولكن ذلك يجب أن يكون ضمن نهج دولة القانون
والحفاظ على حقوق الناس ،سواء كانوا مواطنين
أو وافدين ،فال يجوز أن تصبح كاميرات الهواتف
وسيلة منفلتة دون محددات قانونية إلعدام مستقبل
وافدين وإبعادهم عن البالد.
أمر محمود أن تتفاعل وزارة الداخلية مع أشرطة
الفيديو التي تبث على وسائل التواصل اإللكتروني،
أو تبعث لها ،عن المستهترين في الطرق أو مخربي
المرافق العامة أو من يقومون بالتحرش بالنساء
والعائالت وكل الجرائم األخرى ،واإلجراء الطبيعي
بـعــد مـتــابـعــة ال ـحــدث والـقـبــض عـلــى مرتكبيه هو
إحالتهم إلــى الجهات القانونية المختصة ،ولكن
في ًمعظم حــاالت الوافدين تصدر وزارة الداخلية
بيانا تذكر فيه أنه تم ضبط الشخص وجار إبعاده
عن البالد.
نعلم أن وزارة الداخلية لديها حــق قانوني في
إب ـعــاد ًال ــواف ــد ً أو غـيــر م ـحــدد الجنسية مــن الـبــاد
"إبـعــادا إداري ــا" دون أي محاكمة أو حكم قضائي،
وهو حق يجب أن يكون في أضيق الحدود الممكنة،
فــأش ـقــاؤنــا الـمـقـيـمــون ع ـنــدمــا أعـطـيـنــاهــم اإلقــامــة
الشرعية في بلدنا كيفوا وضعهم ووضــع أسرهم
ع ـلــى ال ــدخ ــل ال ـ ــذي سـيـحـصـلــون ع ـل ـيــه ،ووض ـع ــوا
التزامات مادية وأدبية على أنفسهم لسنوات مقبلة
يجب أن تراعيها وزارة الداخلية وقياديوها عند
اتخاذ قرار اإلبعاد واإلعالن عنه في اإلعالم ووسائل
التواصل االجتماعي.
ً
طـبـعــا يـمـكــن أن تـتــم مـحــاسـبــة الـمـخــالــف بطرق
مختلفة عبر العقوبات القانونية ،ويجب أال تصبح
"كاميرا المحمول" وسيلة إعدام وإبعاد للوافدين،
دول القانون يعتبر التصوير دون إذن
ففي معظم
ً
قــانــونــي بــاطــا وال يعتد بــه إال فــي حــالــة الجرائم
يمكن أن يكون ارتداء شخص لبدلة
المشهودة ،وال ً
عامل نظافة سببا إلبعاده عن البالد دون تحقيق
قانوني سليم وحكم قضائي.
كثير مـنــا ،نحن الكويتيين مــر بتجربة اإل قــا مــة
خارج بلده بسبب قاهر وهو الغزو العراقي الغادر
في  ،1990أو بسبب مرض عضال يستوجب بقاء ه
خ ــارج الـبـلــد لتلقي ال ـعــاج ،ل ــذا يــا قـيــاديــي وزارة
الــداخـلـيــة قبل أن ت ـقــرروا إبـعــاد شخص مــا فكروا
فيه كإنسان له التزامات وحقوق ،واستخدموا كل
وســائــل الـتـقــويــم واإلصـ ــاح قـبــل إع ــدام مستقبله،
بالمستأمنين لدينا ،سواء كان
ً
ما نفعله ً
وتذكروا أن ً
ً
عدال وإحسانا أو ظلما وجورا ،سيرتد علينا وعلى
أجيالنا القادمة.

صاعقة تحرم فلوريدا
من زرافتيها الجذابتين

التغيير المناخي
ّ
ينعكس تحوالت مخيفة
في حرارة الكويت

قضت صاعقة على زرافتين
في حديقة حيوانات بفلوريدا
فـ ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب ش ـ ـ ــرق الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ص ـ ــادر عن
حديقة "اليين كانتري سافاري"
ق ــرب ويـســت بــالــم بيتش أمــس
"ي ـحــزن ـنــا ج ــدا أن نـعـلــن نـفــوق
اث ـن ـت ـيــن م ــن زراف ــاتـ ـن ــا بـسـبــب
صاعقة".

وانتظرت حديقة الحيوانات
نتائج تشريح الزرافتين ليلي
وجيوني قبل تأكيد نفوقهما
ومعرفة السبب.
وأوضـ ــح ال ـم ـصــدر نـفـســه أن
الزرافتين لم تدخال في الوقت
المناسب إلى المكان المخصص
ل ـه ـم ــا ل ــاحـ ـتـ ـم ــاء م ـ ــن أح ـ ـ ــوال
الطقس.
(أ ف ب)

وفيات
هادي محمد محسن العنزي

 85عــامــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :الـعــارضـيــة الـصـنــاعـيــة ،قاعة
ال ـم ـب ــارك ـي ــة ،شـ ـ ــارع غ ــري ــب الـ ـجـ ـس ــار ،ت،99788721 :
99003984

ظاهرة الـ  50درجة لم تحصل
في  3عقود إال  4مرات ...وتكررت
 798مرة بالعقد الماضي

«مطربة» سجلت في
يوليو  2016ثالث
أعلى درجة حرارة
على سطح األرض
خالل  76سنة

ُ
لم تخف "تطمينات" إدارة األرصاد الجوية في اإلدارة
العامة للطيران المدني بشأن الحرارة المرتفعة حدة
التحوالت الخطيرة في المناخ الكويتي خالل نصف قرن
ً
تقريبا ،والذي لم يشهد قبل عقود قليلة درجات حرارة
ً
خمسينية إال نادرة جدا ،لم تتجاوز  4مرات فقط ،بين
عامي  1955و ،1977في حين تجاوزت  798مرة خالل
ً
الـ  12عاما األخيرة.
وفي تصريح أدلى به مراقب المناخ بإدارة األرصاد
الجوية ،د .حسن دشتي ،لـ "كونا" أمس ،قال إن سجالت
الرصد ُتظهر أن أغلب مناطق البالد ّ
تعرض في فصل
الصيف لــدرجــات حــرارة فاقت ال ــ 50درجــة مئوية على
مدى السنوات الـ 12الماضية (بين  2006و.)2019
وذكر دشتي أن أرصاد محطة مطربة احتلت قائمة
ً
أكثر مناطق البالد تسجيال لعدد األيام ،إذ بلغت درجة
ً
ال ـحــرارة  50بــواقــع  236مــرة خــال  12عــامــا ،فــي حين
جاءت منطقة الصليبية بالمرتبة الثانية بعدد  160مرة.
وأفاد بأن ارتفاع درجات الحرارة إلى فوق الخمسين

منيرة مرزوق خليفة عقيل

زوجة فالح سالم الوسمي العازمي
 76ع ــا م ــا ،ش ـي ـعــت ،ا ل ـص ـبــا ح ـيــة ،ق ،2ش ،11م ،61ت:
50239394 ،50530309 ،99441135

خديجة حسين يعقوب الوزان

زوجة عبدالعزيز عبدالله عيسى الوزان
 73عاما ،تشيع الثامنة من صباح اليوم ،الرجال :حسينية
بــوع ـل ـيــان ،ال ــدع ـي ــة ،ال ـن ـس ــاء :ال ـم ـن ـصــوريــة ،ق ،2ش ــارع
جاسم عبدالله الفريح ،م ،25ت،66646646 ،66650066 :
22523281
درجة مئوية يرتكز في شهر يوليو بعدد  468مرة ،مما
ّ
يمثل  51في المئة من إجمالي الحاالت المسجلة للفترة
ً
مقابل  330يوما لشهري يونيو وأغسطس ( 36و 13في
المئة) على التوالي.
وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خالل الصيف،
مقارنة بين السنوات األخـيــرة مع فترة الخمسينيات
وال ـس ـت ـي ـن ـي ــات وال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات م ــن الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي،
وبــالــرجــوع إل ــى الـسـجــات الـســابـقــة لـمـحـطــات الـبــاد،
تم رصد  4أيــام فاقت فيها درجــات الحرارة الخمسين
درجــة مئوية لجميع هذه المحطات للفترة من (1955
إلى .)1977
وأكد دشتي أن ذلك يعني وجود فرق شاسع وزيادة
كبيرة فــي تـكــرار هــذه الـظــاهــرة بوقتنا الـحــاضــر ،مما
تطلب توثيق هــذه الظاهرة لــدى الجهات المعنية في
األمــم المتحدة ممثلة في المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ،وذلك إلثبات تأثر الكويت بظاهرة ّ
تغير المناخ.
وأضاف أن إثبات هذه الظاهرة يترتب على ذلك حق

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

الكويت في طلب الدعم والمساعدة الدولية بأشكالها
المختلفة لمواجهة اآلثــار المترتبة على ظاهرة ّ
تغير
ّ
المناخ بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير
المناخ واتفاق باريس الذي أقر في ديسمبر .2015
ولـفــت إلــى أن المنظمة العالمية لــأرصــاد الجوية
ً
ً
شكلت لجنة علمية وفنية تضمنت  15عالما وخبيرا
من مختلف دول العالم إلجراء الدراسة ،والتحقيق فيما
تم رصده وتسجيله بمحطة أرصاد مطربة في /7 /21
ً
 ،2016والتي بلغت  54درجة مئوية ،وبعد  20شهرا من
الدراسات والتحقيق ،وما قدمته إدارة األرصاد الجوية
من وثائق وبيانات وتقارير في غاية الدقة ،أقرت اللجنة
 بشكل غير مسبوق  -الموافقة على توثيقها باعتبارهاأعلى درجة حرارة لقارة آسيا على اإلطالق ،وثالث أعلى
درجة حــرارة سجلت على كوكب األرض ،وأعلى درجة
ً
حرارة على مستوى العالم خالل الـ  76عاما السابقة.

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى 44

الشروق

04:48

الصغرى 29

الظهر

11:48

ً
أعلى مد  08:37صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 08:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:48

ً
أدنى جزر  01:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:20

 02:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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