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 1500قضية للمتالعبين بدعم العمالة

رياضة

«القوى العاملة» تجهزها لتحويلها للنيابة وتسعى لتحصيل مديونيات من  5700مواطن
ً
نصف مليار دينار سنويا لدعم  61ألف كويتي تحديثات برامج التسجيل لمنع التالعب
وإتاحة توظيف الجادين من المواطنين
بالقطاع الخاص ...والزيادة مستبعدة

محمد الجاسم

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن قـطــاع
العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة،
يجهز نحو  1500قضية تتعلق بالعمالة الوطنية
الوهمية ،التي حصلت خالل السنوات الماضية
على مستحقات ودعم عمالة من دون وجه حق،
لتحويلها إلى النيابة العامة.
وقالت المصادر إن قطاع العمالة ،يعمل على
آلية جديدة لتقديم الشكاوى ورفع القضايا من

البورصة تقترح نماذج للحسابات
المجمعة على  100شركة عالمية

أموال مصروفة تتجاوز  34مليون
أجل استرداد ً
ديـنــار مــديــونـيــة متراكمة على مــا يـقــارب 5700
مواطن قبل أن تتعرض للتقادم ،مبينة أن هذه
الخطوة تــأ تــي لتقليص د عــم العمالة والحفاظ
على المال العام ،إلى جانب تفعيل قرارات مجلس
الوزراء بتجميد أموال أصحاب الشركات المخالفة
وتغليظ العقوبات ،التي تصل في بعض الحاالت،
إلى السجن  10سنوات.

٠٩

ً
ً
«نزاهة» تحيل قياديا سابقا إلى النيابة
بتهمة «الكسب غير المشروع»

ولفتت إلــى أن اللجوء إلــى القضاء يتم كآخر
إجراء لتحصيل األموال المصروفة من دون حق،
ً
إذ يتم أوال إبالغ المواطن المتحصل على األموال
ليسددها ،ويتم إعطاؤه المجال حتى ال يتعرض
ً
للظلم ،فضال عن تجميد ملف الشركة المسجل
ُ
ّ
عليها ،موضحة أن القطاع يحصل كذلك مبالغ
كــانــت مـصــروفــة لـمــواطـنـيــن انـتـقـلــوا للعمل في
القطاع الحكومي.

وذكــرت المصادر أن «الهيئة» تتابع تسجيل
ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة بــدقــة وتـنـسـيــق م ــع الـجـهــات
الحكومية المختصة ،مع تحديث برامج التسجيل،
ً
تجنبا ألي تالعب ،مؤكدة ضرورة وضع ضوابط
تحد من هذه الظاهرة ،لخطرها على سوق العمل
ومــا تمثله من عــبء على الميزانية العامة ،إلى
جانب تأثيرها على توظيف الجادين من العمالة
الوطنية.
02

مكاسب كبيرة لمؤشرات البورصة
والسيولة  46مليون دينار
٠٩

ّ
«السكنية» تسيل كفالتين بنكيتين بـ 22
مليون دينار لتحصيل غرامات تأخير

ً
بوزبر :إيداعاته مشبوهة غير متناسبة مع دخله ولم يستطع تبريرها رئيس النقابة لـ ةديرجلا :.زيادة الرواتب بين  50دينارا و400
في أول إحالة من نوعها ،أعلنت
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـمـكــافـحــة الـفـســاد
(نزاهة) أمس أنها أحالت إلى النائب
العام قضية فساد تتعلق بجريمة
«كسب غير مشروع» لقيادي سابق،
لم تكشف عن هويته أو الجهة التي

يتبعها ،غير أن «الجريدة» علمت،
من مصادرها ،أن هذا القيادي كان
ً
ً
يـشـغــل مـنـصـبــا رف ـي ـعــا ف ــي دي ــوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،واسـ ـتـ ـق ــال مــن
منصبه العام الماضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم

«ال ـه ـي ـئــة» ،األم ـي ــن ال ـع ــام الـمـســاعــد
ل ـق ـطــاع ك ـشــف ال ـف ـســاد والـتـحـقـيــق
د .محمد بوزبر ،بأن القطاع تلقى
ً
في  27نوفمبر  2017بالغا يتضمن
م ـس ـت ـن ــدات بـ ـش ــأن ال ــواقـ ـع ــة مـحــل
البالغ ،وبعد سماع المبلغ 02

●

يوسف العبدالله

علمت «الجريدة» من مصادرها ،أن
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
س ـ ّـي ـل ــت ك ـف ــال ـت ـي ــن ب ـن ـك ـي ـت ـيــن بـ ـ ـ 22
مـلـيــون دي ـنــار وقـ ّـيــدتـهـمــا كــإيــرادات

بميزانيتها ،وذل ــك لخصم غــرامــات
َ
مشروعي بناء بيوت
تأخير تنفيذ
ح ـكــوم ـيــة ب ـمــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـم ــد
السكنية ،تعود عقودهما إلى عامي
 2009و.2010
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر لـ ـ «ال ـج ــري ــدة»،

إن وزي ـ ــرة األش ـغ ــال ال ـعــامــة وزي ــرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـك ــان د .جـنــان
بوشهري ّ
وجهت اإلدارة القانونية
لتطبيق القانون ،وتسييل الكفالتين
ومحجوز الضمان لدى المؤسسة؛
لـخـصــم غ ــرام ــات الـتــأخـيــر 02

20
األمير لـ«األولمبية»:
نتمنى توفير البيئة
المناسبة للرياضيين

محليات

٠٣
«الشؤون»3031 :
قضية متداولة
في المحاكم

دوليات

١٨
«ضبط النفس» ّ
سيد
الموقف بعد ثاني انتهاك
إيراني لـ «النووي»

ةديرجلا

•
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استقباالت األمير

استقباالت ولي العهد

اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان ،أمس،
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة
مــرزوق الغانم ،ثم رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
الصباح.
فــي م ـجــال آخ ــر ،بـعــث صــاحــب السمو
ببرقية تهنئة إلى حاكم عام جزر سليمان
الصديقة فرانك كابويّ ،
عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية،
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نواف
األحمد ،في قصر بيان أمس ،رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم.
واسـتـقـبــل سـمــوه أيـضــا رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ جــابــر ال ـم ـب ــارك ،ثم
النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ،فنائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــداخـلـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـج ــراح ،ثــم نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس

النائب األول يعزي عائلة العوضي
ومحمد بن نايف
بعث النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح ببرقية تعزية إلى
عــائـلــة الـمــرحــوم الــدكـتــور عـبــدالــرحـمــن عبدالله
العوضي ،أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق
ً
مــواســاتــه بـهــذا الـمـصــاب الـجـلــل ،مـتـضــرعــا إلــى
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،
ويسكنه فسيح جناته ،ويلهم أهله جميل الصبر
وحسن العزاء.
وبعث النائب األول ببرقية تعزية إلى األمير
محمد بــن نايف بــن عبدالعزيز آل سـعــودّ ،
عبر
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة

المغفور لها ،بإذن الله تعالى ،األميرة الجوهرة
بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود،
ً
داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع
رحمته ،ويسكنها فسيح جناته ،ويلهم األسرة
ال ـكــري ـمــة وال ـش ـعــب ال ـس ـع ــودي الـشـقـيــق الـصـبــر
والسلوان.

الجراح :عالقات أخوية عميقة مع قطر
استقبل نائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ
خالد الجراح في مكتبه بالوزارة
أمــس ،سفير قطر لــدى الكويت
بندر بن محمد العطية.
وأك ـ ــد الـ ـج ــراح خـ ــال ال ـل ـقــاء
ع ـمــق ال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة بين
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وق ـ ـ ـطـ ـ ــر ،وتـ ـ ـ ــم خـ ــال
اللقاء تـبــادل األحــاديــث الودية
وال ـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام
المشترك بين الجانبين.
وأشاد العطية بما تم طرحه
م ــن م ــوض ــوع ــات والـ ـت ــي تـعــزز
العالقات األخوية بين البلدين
الشقيقين.

ً
ولي العهد مستقبال ناصر الصباح أمس

 1500قضية للمتالعبين بدعم...
ً
وعن خسارة القطاع ،أو برنامج إعادة الهيكلة سابقا،
بعض القضايا ،قالت إن بعض المواطنين الذين ُس ِّجلت
ً
بحقهم مديونيات كسبوا أحكاما بإسقاط المديونيات
عنهم بحكم من المحكمة ،مرجعة ذلك إلى عدم اكتمال
المستندات أو عدم حضور بعض محامي الدولة.
وأشــارت المصادر إلــى أن «هيئة العمل» في سبيل
جذب المواطنين نحو القطاع الخاص تعمل على عدة
اق ـتــراحــات قدمتها مجموعة مــن الـجـهــات الحكومية
وال ـخ ــاص ــة وم ــؤس ـس ــات الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي تتضمن
امتيازات وآليات لألمان الوظيفي في «الخاص» ،مضيفة
أنــه عندما يتم الـتــوصــل إلــى ال ـصــورة النهائية لتلك
االقتراحات سيتم تقديمها للوزير المختص لمناقشتها
قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وأوض ـح ــت أن الـهـيـئــة ت ـصــرف نـحــو نـصــف مليار
ً
ً
ً
دينار سنويا لدعم العمالة بمعدل  41مليونا شهريا،
لما يقارب  61ألف مواطن بالقطاع الخاص ،مستبعدة
ً
زيادة دعم العمالة حاليا ،ولكن يمكن طرح الزيادة خالل
الخطة الخمسية المقبلة.

«نزاهة» تحيل قياديًا سابقًا...

ً
الجراح مستقبال سفير قطر

وإفهامه دور «نزاهة» واختصاصها ،وطلبه إضفاء
السرية على هويته ،تم قيد البالغ في سجل حصر
البالغات تحت رقم (/72ت و ،)2017/ثم باشرت لجنة
الفحص أعمالها.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ــوزبـ ـ ــر أن لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـف ـ ـحـ ــص أجـ ـ ــرت
استعالماتها عــن الــذمــة المالية للقيادي السابق،
وب ــاش ــرت صــاحـيــاتـهــا بـفـتــح حـســابــاتــه البنكية،
َ
وفحص إقراراته ،إذ تبين لها أن لديه «عمليات إيداع

مشبوهة» ،ومبالغ ال تتناسب مع دخله الشهري ،ولم
ً
يستطع تبرير مصادرها عند مواجهته ،مبينا أن
ً
ً
اللجنة رصدت لديه «نقصا كبيرا في عناصر تقرير
ذمته المالية».
وأضاف أن الهيئة أحالت هذا الملف إلى النائب
العام ،بعدما توصلت إلى أن هذه التحقيقات وجمع
االستدالالت وسماع إفــادات الشهود ،التي أجريت
بمعرفة قـطــاع كشف الفساد والتحقيق ،تثير في
طياتها شبهة جريمة الرشوة ،واطمئنان «نزاهة» إلى
وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد
ال ـم ـقــررة ضـمــن ال ـمــادة  22وخ ـضــوع المبلغ ضــده
لقانون  2لسنة .2016
وأكـ ــد أن الـهـيـئــة ت ــواص ــل ال ـج ـهــود واإلج ـ ـ ــراء ات
بـشــأن فحص وجـمــع االس ـتــدالالت والـتـحــريــات في
جـمـيــع ال ـبــاغــات ال ـجــديــة ال ـتــي ت ــرد إل ـي ـهــا ،وأنـهــا
ً
تثمن دائما دور المبلغين في مساعدتها للوصول
ً
إلى المعلومات الالزمة عن وقائع الفساد ،مشددا
على التزام الهيئة بتوفير أقصى درجــات الحماية
والسرية الالزمة لهم ،التي فرضها القانون والالئحة
التنفيذية.

«السكنية» ّ
تسيل كفالتين...
ا لـتـعــا قــد يــة المستحقة لـلـمــؤ سـســة عـلــى الشركتين
ومخاطبة البنوك.
وأوضحت أن المؤسسة ّ
سيلت محجوز الضمان
بـ  3ماليين دينار للشركة األولــى ،وسيلت كفالتها
البنكية بـ  10ماليين ،وذلك لحفظ حقوقها ،في حين
ً
ّ
سيلت الكفالة البنكية لألخرى بـ  12مليونا.
ُ
وذكــرت أن إحــدى الشركتين ط ِبقت عليها غرامة
ً
تأخير ب ـ  13مليونا ،لتأخرها فــي إنـشــاء وصيانة
عدد من الوحدات السكنية والمباني العامة بمدينة

صباح األحمد ،إذ لم تتخذ الشركة أي إجراءات طوال
السنوات الماضية.
إلــى ذل ــك ،أش ــارت الـمـصــادر نفسها إلــى أن هناك
ً
نحو  40مليون دينار ديونا مستحقة لـ «السكنية»
مسجلة من قبل الغزو العراقي على شركات أفلست
وجار مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبيان
وأغلقت،
ٍ
اآللية القانونية السليمة لتحصيل تلك المستحقات،
والحفاظ على حقوق المؤسسة والمال العام.
عـلــى صعيد آخ ــر ،كـشــف رئـيــس نـقــابــة العاملين
فــي المؤسسة عبدالرحمن الغانم أن مجلس إدارة
"السكنية" وافق ،في اجتماعه الذي ترأسته الوزيرة
بوشهري ،أمس ،على زيادة مالية للموظفين الفنيين
واإلداريين بالمؤسسة.
وقال الغانم لـ"الجريدة" إن "الزيادة تتراوح بين 50
ً
دينارا و ،400حسب الدرجات الوظيفية للمنتفعين
الكويتيين والخليجيين ،وتشمل الوظائف المعاونة،
ً
كــل حـســب تـخـصـصــه" ،مـشـيــرا إل ــى أن تـلــك الــزيــادة
ستصرف مع رواتب أكتوبر المقبل.
وعودها
وتنفيذ
وثمن جهود الوزيرة بوشهري،
ً َ
للنقابة بإنصاف موظفي المؤسسة ،معقبا " :ن ِعد
الجهاز الفني واإلداري بتقديم كل الدعم للمؤسسة،
ونشكر جهود الوزيرة على دعمها الكبير للموظفين"،
ً
ً
معلنا دعوة النقابة للموظفين إلى االحتفال غدا بهذه
المناسبة في بهو المؤسسة.
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محليات
«الشؤون» 3031 :قضية متداولة في المحاكم
ّ
 531قضية جديدة العام الماضي ...و 2605مرحلة من 2017
جورج عاطف

ارتفعت نسبة القضايا
التي صدرت أحكام فيها
لمصلحة وزارة الشؤون في
القضايا المرفوعة ضدها ،من
 %83.28في  2015إلى
 %86خالل العام الماضي.

علمت «الـجــريــدة» مــن مصادر
ق ــان ــونـ ـي ــة ف ـ ــي وزارة ال ـ ـشـ ــؤون
االجتماعية ،أن ثمة  531قضية
جديدة وردت إلى قسم القضايا
التابع إلدارة الدراسات القانونية
والفتوى في الــوزارة خالل العام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى 2605
قضايا ّ
مرحلة من  ،2017مشيرة
إلــى أن قطاع الشؤون القانونية
أنجز  105منها ،ليصبح إجمالي
المتبقية والـمـتــداولــة فــي أروقــة
المحاكم  3031قضية.
وكشفت المصادر ،أن إجمالي
األحـ ـك ــام ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـص ــادرة
خالل العام الماضي بلغت 580
ً
حكما ،منها  496حكما صدرت
لمصلحة ال ــوزارة و 84ضدها،
حيث اتخذت الوزارة اإلجراءات
القانونية كافة بشأن األحكام
ال ـص ــادرة ضــدهــا ،مــوضـحــة أن
نسبة ر بــح القضايا بلغت 86
فــي المئة ،وهــي نسبة مرتفعة
تدحض أي ادعاءات ضدها بهذا

ال ـشــأن ،وتــؤكــد صحة وسالمة
إجراءاتها القانونية.

االستئناف والتمييز
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر ،أن ــه بـشــأن
أح ـ ـكـ ــام أول درج ـ ـ ــة ب ـل ـغ ــت 322
ً
ح ـك ـم ــا لـمـصـلـحــة ال ـ ـ ـ ــوزارة و54
ضدها ،واالستئناف بلغت 158
لمصلحتها و 28ضدها ،في حين
ً
بلغت أ حـكــام التمييز  16حكما
لـمـصـلـحـتـهــا ُ
وح ـك ـم ـيــن ضــدهــا،
الفتة إلى أن فيما يخص األحكام
الخاصة بالقرارات اإلدارية فبلغت
ً
 137ح ـك ـمــا  93مـنـهــا لمصلحة
الــوزارة و 44ضدها ،بنسبة ربح
 68في المئة ،وجاءت موزعة على
النحو التالي ،أحـكــام أول درجــة
ً
وبلغت  60حكما لمصلحة الوزارة
و 29ض ــده ــا ،واالس ـت ـئ ـن ــاف 28
لمصلحتها و 14ضدها ،في حين
بلغت أحكام التمييز  5أحكام لها
ً
ً
وحكما واحدا ضدها.

ً
نيابة اإلعالم تنتقل رسميا لمبناها الجديد
تنفيذا لخطة االنـتـقــال إلى
مبنى النيابة العامة الجديد
ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــويــخ اإلداري ـ ــة
التي أشرف عليها النائب العام
المستشار ضرار العسعوسي
وال ـم ـحــامــي ال ـع ــام المستشار
محمد الدعيج ،انتقلت نيابة
اإلع ــام والـمـعـلــومــات والنشر
أمس إلى المبنى الجديد ،وتم
تخصيص الـ ــدور ال ــراب ــع لها،
لينتهي عمل نيابة اإلعالم في
المبنى السابق بمنطقة ميدان
حولي.
وتـ ـخـ ـت ــص نـ ـي ــاب ــة اإلع ـ ـ ــام

بـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــي وال ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق ف ــي
الجرائم الواقعة وفــق قوانين
المطبوعات والنشر والمرئي
والـ ـمـ ـسـ ـم ــوع وجـ ــرائـ ــم تـقـنـيــة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وجـ ــرائـ ــم ق ــان ــون
المعامالت اإللكترونية.
وخصصت النيابة مكتبا في
الطابق األرضي لمجمع النيابة
ال ـع ــام ــة الس ـت ـق ـبــال ال ـش ـكــاوى
والبالغات وفق أحكام القوانين
والجرائم التي تتولى التحقيق
فيها.

وأضافت أن «إجمالي األحكام
الصادرة بحق قضايا الجمعيات
ً
التعاونية بلغت  154حكما 131
منها للوزارة و 23ضدها بنسبة
ربــح بلغت  85في المئة ،موزعة
كاآلتي ،أحكام أول درجة وبلغت
ً
 76حـ ـكـ ـم ــا ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـ ـ ـ ــوزارة
و 12ض ــده ــا ،واالس ـت ـئ ـن ــاف 52
لمصلحتها و 10ضدها ،في حين
بـلـغــت أح ـك ــام الـتـمـيـيــز  3أحـكــام
ً
ً
لمصلحتها وحكما واحدا ضدها.

ربح القضايا
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى أن،
إجمالي األحـكــام الـصــادرة بحق
قضايا المطالبات المالية بلغت
ً
 76ح ـك ـم ــا  ،م ـن ـهــا  61لمصلحة
ال ــوزارة و 15ضدها بنسبة ربح
بـلـغــت  81ف ــي ال ـم ـئــة ،مـبـيـنــة أن
ً
أحكام أول درجة بلغت  57حكما
للوزارة و 13ضدها ،واالستئناف
 4لمصلحتها وحكمين ضدها.

بوشهري تستقبلهم اليوم لبحث االرتقاء بالمؤسسة
●

يوسف العبدالله

ان ـت ـه ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة مــن تسكين
أغلب المناصب اإلشــرافـيــة في
ال ـم ــؤس ـس ــة إلك ـ ـمـ ــال ال ـش ــواغ ــر
ً
الـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـل ـه ـي ـك ــل
التنظيمي الجديد للمؤسسة.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» م ــن
مـ ـص ــادر إس ـكــان ـيــة مـط ـلـعــة أن
وزيرة األشغال وزيرة اإلسكان،
د .جنان بوشهري ،ستستقبل
ال ـ ـم ـ ــوظ ـ ـف ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
االش ـ ــرافـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ل ـب ـحــث
آليات العمل واالرتـقــاء بأعمال
المؤسسة ،مفيدة بــأن تسكين
ال ـم ـن ــاص ــب االشـ ــراف ـ ـيـ ــة ت ـنــوع
بين مــديــري إدارات ومراقبين
ورؤسـ ــاء اق ـس ــام ،ومـشـيــرة الــى
أن معظم الـمـنــاصــب كــانــت من
نصيب الدماء الشابة.

 600مـ ــواطـ ــن ،م ـش ـي ــرة الـ ــى أن
الـمــواطـنـيــن فــي تــزايــد مستمر
بـعــد رف ــع أول ــوي ــة التخصيص
أخيرا ،لتشمل أصحاب الطلبات
اإلسكانية القائمة بين  30مايو
الماضي وما قبل.
وذك ــرت الـمـصــادر أن معظم
ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
قـســائــم ج ـنــوب ص ـبــاح األحـمــد
خ ـ ـ ـ ــال اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ــن
أص ـح ــاب ال ـطـل ـبــات اإلسـكــانـيــة
ال ـقـ ّـدي ـمــة ،مـفـيــدة ب ــأن الـمــديـنــة
تمثل شكال جــديــدا مــن أشكال
ال ـم ـشــاريــع ال ـم ـط ــورة ،وف ــق ما
ت ـن ـت ـه ـج ــه الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ح ــال ـي ــا
ل ـ ـت ـ ـنـ ــويـ ــع وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر اشـ ـ ـك ـ ــال
مشاريعها ،من حيث تصاميم
ال ـب ـيــوت الـسـكـنـيــة والتخطيط
الـ ـعـ ـم ــران ــي والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة
وش ـب ـكــات ال ـخ ــدم ــات الـحــديـثــة
والمستدامة الصديقة للبيئة.

جنان بوشهري

مــن جــانــب آخ ــر ،ارت ـفــع عــدد
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن فــي
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــروع
ال ـمــؤس ـســة ال ـج ــدي ــد ب ـم ـشــروع
ج ـنــوب مــديـنــة ص ـبــاح األحـمــد
السكنية حـتــى أمــس الــى نحو

الفصل بين رئيس اإلدارة والمدير العام لـ«الزراعة»

ً
ً
الهيئة تدرس مشروعا جديدا لتسمين األغنام والعجول في كبد
●

ضرار العسعوسي

ولفتت إلى أن إجمالي األحكام
الـصــادرة بحق قضايا جمعيات
ً
النفع العام بلغت  19حكما ،منها
 17لـمـصـلـحــة الـ ـ ــوزارة وحـكـمــان
ضدها بنسبة ربح بلغت  90في
المئة ،موزعة كاآلتي :أحكام أول
درجة وبلغت  10أحكام جميعها
لمصلحة الوزارة ،واالستئناف 6
لها و 2ضدها ،أما أحكام التمييز
فجاء حكم واحد للوزارة.
وتابعت المصادر أن «إجمالي
األحكام الصادرة بحق القضايا
ً
األ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـل ـ ـغـ ــت  194حـ ـكـ ـم ــا
وج ـم ـي ـع ـهــا ص ـ ــدر لـمـصـلـحـتـهــا
بنسبة ربح بلغت  100في المئة،
موزعة كاآلتي ،أحكام أول درجة
ً
وبلغت  119حكما ،واالستئناف
 ،68والتمييز  7أحكام» ،مبينة أن
النسبة المئوية لكسب القضايا
ارتفعت مــن  83.28فــي المئة في
 2015لـتـصــل إل ــى  86ف ــي المئة
خالل العام الماضي.

«السكنية» تنتهي من تسكين
المناصب اإلشرافية

محمد الجاسم

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن الـهـيـئــة الـعــامــة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعمل
على تعديل قانون إنشائها ،على أن يتم
الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة
والمدير العام.
وأوضـ ـح ــت مـ ـص ــادر ال ـه ـي ـئــة أن هــذه
ال ـخ ـطــوة تــأتــي إلع ـ ــادة تـشـكـيــل مجلس
ً
اإلدارة ،التزاما بقواعد الحوكمة واإلدارة

الــرشـيــدة بفصل منصب رئـيــس مجلس
اإلدارة عــن منصب الـمــديــر ال ـعــام ,إذ إن
الـجـمــع بـيــن المنصبين فــي يــد شخص
واحد أمر ال ينسجم مع تعزيز الشفافية
والمراقبة ،وال يستقيم مع القانون نفسه
الذي نص في المادة السادسة منه على أن
المدير العام مسؤول عن تنفيذ السياسات
والقرارات التي يضعها مجلس اإلدارة.
ً
وأضافت أن «هذا التعديل جاء متوافقا
مــع مــا تذهب إليه األنظمة الحديثة من

منع التضارب عند الجمع بين منصبي
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام».
وذك ــرت الـمـصــادر أن «هيئة الــزراعــة»
تــدرس تخفيض الـمــدة المقررة للتنازل
ع ــن ال ـ ـح ـ ـيـ ــازات ،وم ـ ــا ت ــم ت ــوزي ـع ــه عـلــى
األف ــراد وال ـشــركــات ،وذل ــك مــن  5سنوات
من تاريخ تحقيق اإلنتاج إلى مدة ال تزيد
على سنتين أو ثالث سنوات من تاريخ
التخصيص أو التوزيع.
وقالت إن المقترح يهدف إلى تشجيع

خط مياه بـ  45مليون دينار
لخدمة بيان والشويخ وحولي
●

سيد القصاص

أدرجت وزارة الكهرباء والماء ،ضمن ميزانيتها
للسنة المالية الحالية ،مشروع إنشاء خط مياه
رئيسي من الشويخ الى بيان ،مارا بحولي وطريق
الفحيحيل ،وذلــك بميزانية تقديرية  45مليون
دينار ،ضمن زمام عدد من المحافظات بمدة تنفيذ
 80شهرا ،بهدف زيادة تدفقات المياه إلى المناطق
ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأفـ ــادت م ـصــادر مطلعة فــي «ال ـك ـهــربــاء» بــأن
المشروع ضمن المشاريع الجديدة التي أدرجتها
الوزارة للسنة المالية الجارية ،حيث يجري حاليا
إعداد المواصفات والمتطلبات الفنية للمشروع
ضمن مشاريع إمدادات المياه التي تنفذها الوزارة
لتوفير المياه العذبة للمواطنين والمقيمين على
حد سواء في المناطق الحضرية ،ومواكبة الزيادة
السكانية التي يقابلها ارتفاع معدالت االستهالك.
وقــالــت إن ال ـم ـشــروع يـخــدم «ب ـيــان والـشــويــخ
وحــولــي» ،باعتبارها مــن المناطق ذات الكثافة

«اإلعالم» :ال صحة
إلحالة «مكافآت
األمطار» إلى «الفتوى»
●

محمد راشد

أكـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـس ــؤول ــة
ف ــي وزارة اإلع ـ ــام أن مـكــافــآت
«ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ» أو ف ـ ـتـ ــرة ه ـط ــول
األمـ ـط ــار ال ـغ ــزي ــرة ع ـلــى ال ـبــاد
في نوفمبر من العام الماضي،
لــم ت ـحــدد لـهــا مـيــزانـيــة خاصة
حتى اآلن.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر
لـ «الجريدة» ،أن كل ما أثير حول
م ــوع ــد ص ـ ــرف ت ـل ــك ال ـم ـك ــاف ــآت
ال أس ـ ـ ـ ـ ــاس ل ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـحـ ــة،
السيما أن الوزارة اتخذت كافة
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـخ ــاص ــة بـحـصــر
أسـمــاء الموظفين الــذيــن بذلوا
جهودا كبيرة في أثناء األحوال
الجوية السيئة التي مــرت بها
ال ـب ــاد ال ـع ــام ال ـف ــائ ــت ،مـشـيــرة
إلـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،بـتــوجـيـهــات
وزيـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــام وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
لشؤون الشباب محمد الجبري،
تسعى مــن خ ــال تـعــاونـهــا مع
الجهات المعنية إلى إنهاء كافة
المخاطبات الرسمية في أقرب
وقت ممكن.
ونـ ـف ــت الـ ـمـ ـص ــادر مـ ــا تـ ــردد
خــال الـيــومـيــن الماضيين في
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ع ــن إح ــال ــة الـ ـ ــوزارة الـمــوضــوع
إلى «الفتوى والتشريع» ،بحجة
إض ـ ــاف ـ ــة أسـ ـ ـم ـ ــاء م ــوظ ـف ـي ــن لــم
يوجدوا في مقار عملهم.

السكانية العالية ،حيث سيتم إنشاء هذه الخطوط
وفـقــا لـلـمــواصـفــات الـفـنـيــة والـصـحـيــة مــن خــال
االستعانة ببايبات من حديد الدكتايل المقاوم
للصدأ».
وتــاب ـعــت ال ـم ـصــادر أن ــه سـيـتــم الـتـنـسـيــق مع
الوزارات الخدمية األخرى ،ومنها وزارة االشغال،
لعدم تعارض أعمال خطوط المياه مع مرافق هذه
الوزارات ،كما سيتم خالل المرحلة المقبلة إعداد
المواصفات والمتطلبات الفنية ألعمال المشروع
المختلفة ،وفور االنتهاء من تلك المرحلة سيتم
طلب اإلعــان عن مناقصة المشروع من الجهاز
المركزي للمناقصات العامة.
من جانب آخر ،أشــارت المصادر لـ «الجريدة»
إلى أن حملة البلدية والكهرباء «اطمئن» على سكن
العزاب مستمرة للقضاء على تلك الظاهرة ،مثمنة
تعاون المواطنين مع الحملة ،عبر تقديم بالغات
عن تلك المنازل التي يتم التحري عنها ،ومن ثم
إنذار أصحابها ،وفقا لإلجراءات المتبعة ،ومن ثم
قطع التيار الكهربائي.

االستثمار من خالل إعطاء المجال لمن قد
يكون أكثر رغبة في االستثمار واإلنتاج.
مــن جــانــب آخ ــر ،علمت «ال ـجــريــدة» أن
ال ـه ـي ـئــة ت ـع ـمــل ع ـلــى دراسـ ـ ــة تخصيص
مشروع جديد لتسمين األغنام والعجول
وإن ـ ـتـ ــاج ال ـح ـل ـيــب ف ــي ك ـب ــد ،ع ـل ـمــا بــأنــه
يندرج ضمن المشاريع التنموية للخطة
الـخـمـسـيــة الـمـقـبـلــة لـلـهـيـئــة ،ال ـتــي تــدعــم
ارتفاع نسبة االكتفاء الذاتي من منتجات
الحليب واللحوم.

سفارتنا برومانيا
إلى مقرها الجديد
أعـلـنــت س ـف ــارة ال ـكــويــت لــدى
روم ــانـ ـي ــا ان ـت ـقــال ـهــا الـ ـي ــوم إل ــى
م ـقــرهــا ال ـج ــدي ــد ف ــي الـعــاصـمــة
بوخارست.
وقـ ـ ـ ــال س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
رومانيا طالل الهاجري لـ «كونا»
إن المبنى الجديد للسفارة جاهز
الستقبال المواطنين والزائرين
الــراغ ـب ـيــن بتخليص الـخــدمــات
ال ـتــي يـقــدمـهــا الـقـســم القنصلي
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـن ــح الـ ـت ــأشـ ـي ــرات
وال ــزي ــارة وال ـع ـمــل والـتــوكـيــات
والتصديقات.
وقـ ــال ال ـه ــاج ــري إن ال ـس ـفــارة
ستكثف ،بفضل ما يتيحه المقر
الجديد ،من مشاركاتها الثقافية
واالجتماعية في سائر الفعاليات
ال ــرامـ ـي ــة ال ـ ــى ت ــوث ـي ــق وت ـع ــزي ــز
التقارب بين البلدين.

محليات
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«تابكو» تدعم «البروتيجيز» في موسمه التاسع
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة تـ ــاب ـ ـكـ ــو الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
لـلـتـجـهـيــزات ال ـغــذائ ـيــة دعـمـهــا لـبــرنــامــج
«البروتيجيز» الجيل التاسع لعام .2019
وفي هذا الصدد ،قال الرئيس التنفيذي
للشركة ،عبدالعزيز الطريجي :يسعدنا
ت ـج ــدي ــد ال ــدع ــم والـ ـش ــراك ــة م ــع بــرنــامــج
«البروتيجيز» ،لما لمسناه في السنوات
الـســابـقــة م ــن أهـمـيــة ل ـهــذا ال ـبــرنــامــج في
المجتمع لتطوير الطاقات الشبابية.
وأكد الطريجي أهمية مساهمة القطاع
الخاص والحكومي في دعم المشاريع غير
الربحية «البروتيجيز» ،أو ما يشابهها،
ليتحقق بذلك الهدف المنشود من هذه
ال ـب ــرام ــج ،م ـش ـيــدا ب ـ ــدور ال ـقــائ ـم ـيــن على
البرنامج والمنجزات التي تم تحقيقها
ليومنا هذا وعلى مدار  9سنوات.

ولفت إلــى أن هــذه الشراكة تتناسب
مــع الــرؤيــة الـعــامــة للشركة الـتــي تعزز
رفـ ــع م ـس ـت ــوى ال ــوع ــي واإلدراك نـحــو
االخ ـت ـيــارات األف ـضــل فــي الـحـيــاة ،ومــن
ضمنها التغذية وتــوفـيــر االخـتـيــارات
األفضل في المنطقة.
من جانبها ،قالت المديرة التنفيذية
ل ـ ـ «ال ـبــروت ـي ـج ـيــز» ،إي ـم ــان ال ــرش ـي ــد ،تم
تصميم البرنامج بهدف تعزيز المهارات
وت ـط ــوي ــر ال ــوع ــي الـ ــذاتـ ــي ،إض ــاف ــة الــى
التركيز على تحسين التفكير النقدي
واإلبداع ،ويتحقق ذلك عبر ورش العمل
والمشاريع والمناظرات والمتحدثين
ورحلة الجيل التاسع ستكون الى مدينة
سوانسي بالمملكة المتحدة لالستفادة
من بعض الدورات المتخصصة.

مشاركون في برنامج «البروتيجيز»
وأضــافــت أن برنامج «البروتيجيز»
انـطـلــق ف ــي  30م ــن يــونـيــو ويـسـتـمــر 6
اسابيع ،ونحن نشجع جميع الشباب

الــذيــن ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بـيــن  16و24
سنة للتسجيل في األجيال القادمة من
البرنامج.

محافظ حولي استقبل
سفير الصومال
استقبل محافظ حولي الشيخ
أحمد النواف في مكتبه بديوان
عــام المحافظة سفير الصومال
لدى الكويت عبدالله أودوا وبحثا
ً
عــددا من القضايا ذات االهتمام
ال ـم ـش ـت ــرك الـ ـت ــي ت ــدف ــع بــات ـجــاه
تـطــويــر ال ـت ـعــاون ال ـمـت ـبــادل بين
الصومال والكويت في المستقبل.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر أودوا أن
العالقة بين الكويت والصومال
ق ــوي ــة« ،وهـ ـن ــاك ت ـع ــاون مستمر
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن عـلــى
المستويين الرسمي والشعبي»،
ً
آمـ ــا ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون الـمـشـتــرك
بين الجانبين ودفعه إلى مجاالت
أرحب على مختلف الصعد.

محافظ الجهراء التقى
وفد جمعية العبدلي
استقبل محافظ الجهراء
ن ـ ــاص ـ ــر الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــرف رئـ ـي ــس
مجلس إدارة جمعية العبدلي
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي ،وأم ـ ـيـ ــن
الصندوق ثامر القضاب ،وتم
بحث التعاون بين المحافظة
والجمعيات ،والمشروعات
التي يمكن تنفيذها من خالل
هذا التعاون.
وتم في ختام اللقاء تبادل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدروع الـ ـتـ ـك ــريـ ـمـ ـي ــة ب ـيــن
المحافظ ووفد الجمعية.
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الدمخي :الهجوم على لجنة حادثة األمطار مستغرب
«لم نبرئ الشركات وإذا لم تتخذ الحكومة المطلوب فستتكرر أزمة الغرق»
محيي عامر

قال الدمخي إن مجلس األمة
قرر إحالة تقرير لجنة التحقيق
في حادثة األمطار إلى النيابة
العامة ،مستغربا الهجوم على
اللجنة.

أكد رئيس لجنة التحقيق
ف ــي ح ــادث ــة األمـ ـط ــار الـنــائــب
عـ ـ ـ ــادل ا لـ ــد م ـ ـخـ ــي أن ت ـق ــر ي ــر
ال ـل ـج ـن ــة ،الـ ـ ــذي أح ــال ـت ــه ال ــى
مجلس األ م ــة" ،ا ح ـتــوى على
األمور الفنية والمسؤوليات
السياسية".
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــدم ـ ـ ـخـ ـ ــي" :لـ ـي ــس
صحيحا أننا برأنا الشركات،
بل قلنا إن شركات ومكاتب
اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــة وم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
وموظفين وقعوا على إخالء
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف وال ـ ـت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم ي ـج ــب
مـحــاسـبـتـهــم ،وش ــددن ــا على
عــدم مـشــاركــة أي شــركــة قبل
تسوية ومعالجة المناقصة
محل الخالف".
وأضـ ـ ــاف" :ان ال ـت ـقــريــر لــم
يكن مختزال في ملف معين،
وإن ـمــا الـتـكـلـيــف ك ــان شــامــا
وواس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ،م ـ ـمـ ــا اس ـ ـتـ ــدعـ ــى
اع ـ ـ ـ ــداده وقـ ـت ــا طـ ــويـ ــا ،وم ــا
تـضـمـنــه الـتـكـلـيــف م ــن نـقــاط
دعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــان ـ ــة
ب ـم ـج ـم ــوع ــات م ـه ـن ـي ــة ،م ـثــل
جمعية المهندسين وديوان
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ،وطـ ـلـ ـبـ ـن ــا مــن
ال ـم ـج ـل ــس ت ـك ـل ـيــف الـ ــديـ ــوان
إعداد تقرير فني بخصوص
تـ ـ ـط ـ ــاي ـ ــر الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــى وج ـ ـسـ ــر
الـ ـمـ ـنـ ـق ــف وم ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة صـ ـب ــاح
األحمد".
و تـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــع " :ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ــا 22
اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــا ،وال ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا
المسؤولين والشركات التي
وج ــه إلـيـهــا ات ـهــام ،رغـبــة في
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ ـعـ ـ ــدالـ ـ ــة" ،م ـب ــدي ــا
اسـتـغــرابــه مــن الـهـجــوم على
التقرير مــن بعض األ ط ــراف،

عادل الدمخي

"ورب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ألن ـ ـ ـنـ ـ ــا كـ ـ ـن ـ ــا أكـ ـث ــر
ج ــرأة وتكلمنا بـكــل و ضــوح
وشفافية لمعالجة المشكلة
تـ ـف ــادي ــا لـ ـع ــدم تـ ـك ــراره ــا فــي
المواسم المقبلة".
و شـ ــدد ع ـلــى "أ ن ـن ــا حملنا
المسؤولية السياسية لبعض
ال ـق ـيــادي ـيــن" ،مـضـيـفــا ان من
نـ ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ــق ضـ ـ ــرورة
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ل ـ ـ ــأزم ـ ـ ــات
والـكــوارث ،وال توجد دراســة
عـ ـلـ ـمـ ـي ــة عـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــول م ـنــذ
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــول ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اج ـ ـتـ ــاحـ ــت
الجهراء عام .1997
و ب ـيــن أن ه ـنــاك بـطـئــا في
عـمـلـيــة ال ـت ـن ـف ـيــذ بـخـصــوص
الـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ق ــدم ــت
لـلـمـعــالـجــة ،ووزي ــر األش ـغــال
ي ـجــب أن ي ـحــاســب ف ــي حــال
ع ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن
حـ ـ ـ ــوادث األمـ ـ ـط ـ ــار س ـت ـت ـكــرر
إن لـ ــم ت ـك ــن هـ ـن ــاك م ـعــا ل ـجــة
لـ ـلـ ـص ــرف الـ ـصـ ـح ــي واكـ ـم ــال
ا لـ ـبـ ـنـ ـي ــة ا لـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،وإن لــم
ي ـ ـعـ ــالـ ــج ذلـ ـ ـ ــك ف ـس ـت ـت ـع ــرض

صـ ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد لـ ـلـ ـسـ ـي ــول
مجددا.
وتــابــع" :ان األم ـطــار تأتي
م ـ ــن ه ـض ـب ــة األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي إل ــى
ا ل ـم ـن ـقــف و سـ ــوا هـ ــا ،وإذا لــم
ت ـع ــال ــج ع ــن ط ــري ــق الـ ـس ــدود
ف ــإن ه ــذه الـمـنــاطــق مـعــرضــة
للسيول مجددا ،وما وقع في
صباح االحمد انسحب على
مدينة غرب عبدالله المبارك"،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـض ـم ـي ــن
المخطط الهيكلي دراسة عن
ال ـس ـيــول وإن ـش ــاء األحـ ــواض
الـمــائـيــة ،وت ــم اس ـت ــدراك ذلــك
فــي مـشــروع الـمـطــاع ،وثمن
ت ـ ـقـ ــريـ ــر ت ـ ـق ـ ـصـ ــي الـ ـحـ ـق ــائ ــق
الحكومي.
واس ـ ـت ـ ـغـ ــرب الـ ــدم ـ ـخـ ــي مــا
ت ــردد مــن أن ا لـلـجـنــة منحت
ال ـ ـبـ ــراء ة ل ـل ـش ــرك ــات" ،فـنـحــن
ق ـم ـن ــا ب ـح ـص ــر االضـ ـ ـ ــرار فــي
ك ــل م ــواق ــع ت ـطــايــر الـحـصــى،
ووجدنا أنها جسيمة ،وقلنا
إن المسؤولية تشمل شركات
اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــة ،وم ـ ـ ــن وق ـ ـعـ ــوا
عـلــى إ خ ــاء ا ل ـطــرف وتسليم
المواقع".

محاسبة شاملة
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ــدم ـ ـ ـخـ ـ ــي عـ ـل ــى
أن ا ل ـ ـم ـ ـحـ ــا س ـ ـبـ ــة يـ ـ ـج ـ ــب أن
تـشـمــل ال ـشــركــات والـمـكــاتــب
االس ـت ـش ــاري ــة وال ـم ـســؤول ـيــن
والموظفين ،وأوصت اللجنة
بــالـضـمــان الـعـشــري ،وان كل
شركة تتعثر عليها أن تقوم
ب ـت ـس ــوي ــة ال ـم ـن ــاق ـص ــة مـحــل
ال ـ ـخـ ــاف ق ـب ــل إع ـط ــائ ـه ــا أي

مناقصة جديدة.
وط ـ ــال ـ ــب ب ــالـ ـصـ ـي ــان ــة فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاجـ ـ ــد
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات" ،وح ـم ـل ـنــا
ا ل ـم ـس ــؤو ل ـي ــة وزراء ا ل ــدو ل ــة
واالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان واألشـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــال
وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ـ ـيـ ــن واح ـ ـ ــال ـ ـ ــة مــن
يـثـبــت ض ــده شـبـهــة جـنــائـيــة
إلــى النيابة الـعــامــة ،والـقــرار
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر م ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
األم ـ ـ ــة إح ـ ــال ـ ــة تـ ـق ــري ــر ل ـج ـنــة
األم ـطــار إلــى الـنـيــابــة العامة
ولـ ـي ــس ف ـق ــط ت ـق ــري ــر دي ـ ــوان
المحاسبة".
وط ــال ــب أي ـضــا بــاسـتـنـفــار
فــي مجلس ال ــوزراء إلصــاح
الطرق وتعويض المتضررين
وال ـب ــطء ف ــي ال ـم ـشــاريــع مثل
مـ ـحـ ـط ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي
فــي أم الهيمان ،مــؤ كــدا "أننا
الزمنا وزير األشغال بتقديم
ت ـقــريــر ك ــل  4أش ـه ــر ،لـتـبـيــان
آلية التعامل مع التوصيات
ت ـفــاديــا ل ـع ــدم ت ـك ــرار حــادثــة
السيول".
وحـ ـ ـ ــذر م ـ ــن غ ـ ـ ــرق م ــدي ـن ــة
صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـس ـ ــر
الـمـنـقــف فــي مــوســم األم ـطــار
إذا لم تتم المعالجة ،مؤكدا
أن ا ل ـ ـف ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن ا ثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوا ع ـل ــى
التقرير ،واعتبروه من أقوى
التقارير فنيا وسياسيا ،ألنه
كان شامال ومتضمنا نتائج
وتـ ــوص ـ ـيـ ــات" ،وم ـ ـ ــن ي ـت ـه ـمــه
ولـ ـ ــم ي ـط ـل ــع ع ـل ـي ــه ف ــربـ ـم ــا ال
يريدنا أن نحمل المسؤولية
لمسؤول محسوب عليه".
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برلمانيات

الفضل :تقرير «تحقيق األمطار»
فضيحة يقودها نواب المجلس
●

علي الصنيدح

وصف النائب أحمد الفضل
تقرير لجنة األمطار البرلمانية،
ب ــأن ــه "ف ـض ـي ـحــة ل ـيــس وراء هـ ــا
فـ ـضـ ـيـ ـح ــة" ،يـ ـق ــوده ــا ل ــأس ــف
ً
أع ـض ــاء مـجـلــس األمـ ــة مـشـيــرا
إلــى أن تقرير اللجنة ،لم يتهم
ش ــرك ــات ،وتـ ــرك ت ـقــريــر دي ــوان
المحاسبة الفني.
وقـ ــال ال ـف ـضــل ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،ف ــي م ـج ـلــس األمـ ــة،
أم ـ ــس ،ك ـنــت م ــن الـمـعـتــرضـيــن
ع ـل ــى عـ ــدم نـ ـق ــاش م ــا أتـ ــى فــي
تقارير التحقيقات البرلمانية
"زينها وشينها" ،وهــل اتبعت
ه ــذه ا لـلـجــان منهجية سليمة
أم لــم تتبع؟ ،ولما خلصت في
ن ـهــاي ـت ـهــا ال ي ـصــح إال مـعــرفــة
الناس بذلك".
ولـ ـف ــت ال ـف ـض ــل إل ـ ــى قـضـيــة
األمطار ،وتقرير لجنة التحقيق
ب ـشــأن ـهــا ،الـ ــذي سـبـقـهــا ح ــراك
شـعـبــي ،وع ـلــى اث ــره ح ــراك في
م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،وت ـك ــال ــب عـلــى
انـ ـتـ ـخ ــاب ال ـل ـج ـن ــة ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـن ــواب ،لـكــن مــا نـحــن نتحدث
عنه من نجح في عضويتها ،ألن
عليهم مسؤولية جسيمة ،وهم
مساءلون عما قدموه من تقرير.
وب ـ ّـي ــن ال ـف ـض ــل م ــا جـ ــاء فــي
تقرير المحاسبة ،ا ل ــذي أهمل
م ـ ــن ل ـج ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق األم ـ ـطـ ــار
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ،ومـ ـ ــا حـ ـ ــدث فــي
ن ـفــق الـمـنـقــف ومــدي ـنــة صـبــاح
األحمد ،إذ كان هناك مقاولون
مـ ـس ــؤول ــون ،وت ـ ــم ذك ــره ــم فــي
تـقــريــر "ال ـم ـحــاس ـبــة" ،وتـحــديــد

ت ـق ـص ـي ــره ــم ،وفـ ـ ــي أي م ـج ــال
تـ ــم ال ـت ـق ـص ـي ــر ،ثـ ــم ذهـ ـ ــب إل ــى
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ــذي ــن س ــاع ــدوا
هذه الشركات على تقصيرهم،
وت ـغــاف ـلــوا ع ـنـهــا ،ول ــاس ــف لم
يذكر في توصيات تقرير لجنة
التحقيق البرلمانية.
وق ــال الـفـضــل" :بــالـنـظــر الــى
ت ـقــريــر لـجـنــة اخ ــون ــا الــدمـخــي
فقد حمل المسؤولية لرئيس
مجلس ال ــوزراء ،ســواء الحالي
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ج ـ ــاب ـ ــر ال ـ ـم ـ ـب ـ ــارك أو
السابق الشيخ ناصر المحمد،
وه ـنــا ســأسـتـعـيــر وص ــف أحــد
االخوان ،حيث قال( :كأن الشيخ
ن ــاص ــر ش ــاي ــل ش ـب ــل ،وال ـش ـيــخ
جــابــر مــاســك ِت ـ ّـب فـيــه أسمنت
ه ـ ــو ال ـ ـلـ ــي م ـ ـسـ ــويـ ــه) ،وأهـ ـم ــل
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ومـ ــا ذك ــره
دي ــوان المحاسبة ،إضــافــة إلى
عــدم تطبيق مؤسسة الرعاية
السكنية المعايير على بعض
الشركات".
وتابع الفضل" :األمر الذي ال
يسكت عنه ،ولم تذكره اللجنة
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ،وذكـ ـ ـ ـ ــره ت ـقــريــر
المحاسبة ،ان مؤسسة الرعاية
السكنية دعــت الــدار المصممة
الستكمال التخطيط والتصميم
ل ـمــدي ـنــة ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،قبل
تقديم االستشارات الهندسية
ألع ـمــال التخطيط واسـتـكـمــال
مـسـتـنــدات ال ـط ــرح ،بـمــا يعني
أن السكنية دعت هذه الدار إلى
تـقــديــم ال ـعــرض الـفـنــي ،قـبــل أن
ي ـتــم ط ــرح الـ ـع ــروض لـشــركــات
أخــرى ،غير مؤهلة ،وهــذا كالم
المحاسبة".

أحمد الفضل

وأوضــح أن "لجنة التحقيق
ه ــدفـ ـه ــا تـ ـح ــدي ــد ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول،
ول ـيــس أن ه ـنــاك ق ـص ــورا الـكــل
يعلم بــه ،وليست لجنة تستر
وتغطية ،وهذا ثاني تقرير في
هذا المجلس ،ولهذا أتخوف من
لـجــان التحقيق ا لـتــي نشكلها
ب ــالـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،ون ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـنـ ــواب
يتراكضون عليها ،وتشعر أن
هناك شيئا مريبا ،وهــذا األمر
حصل في هذه اللجنة.
ولفت الى أن "تقرير اللجنة
البرلمانية ذكر فيه (عند النظر
ال ــى أع ـم ــال ال ـشــركــات ال ـتــي لم
تغرق ،دل ذلك على أن أعمالهم
ج ـ ـيـ ــدة) ،وانـ ـتـ ـه ــى ال ـم ــوض ــوع
والـشــركــات بــريـئــة ،وه ــذا حتى
يـ ـع ــرف ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي مــن
يضحك عليه ،ومن يتستر على
هــذه األخ ـطــاء ،وه ــذه الـشــوارع
المكسرة هي أخطاء مقاول وال
يريدون ذكر اسمه! ثم يقفز في
ال ـقــاعــة وي ـت ـحــدث ع ــن ال ـشــرف
والعفة ،والمال العام".

العدساني :استجواب للجبري إذا لم ُيقر «التفرغ» المال وهايف إلعالن أسماء المقبولين في «الفتوى»
أكد النائب رياض العدساني أن العبث
ً
بــالـتـفــرغــات الــريــاض ـيــة مـ ــازال مـسـتـمــرا،
مطالبا بإقرار الالئحة الجديدة المختصة
بهذا األمر ،وإال سيكون مشروع استجواب
قــادم لوزير اإلعــام وزيــر الــدولــة لشؤون
الشباب محمد الجبري.

وقال العدساني" :في الجلسة الختامية
لمجلس األمة تواصلت مع وزير اإلعالم
وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب بـسـبــب
العبث بالتفرغات الرياضية ،والذي مازال
ً
مستمرا ،والبد من إقرار الالئحة الجديدة
المختصة بالتفرغ الرياضي ،وإال سيكون

مشروع استجواب قادم للوزير ذاته".
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،قـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي أن
أحــد من تسبب بالمشكلة ساهم بحلها
ً
أخيرا حين قرر االنتقال للمعسكر اآلخر،
مختتما بمقولة "اللي عقد روس الحبال
يحلها".

دعـ ــا ال ـن ــائ ــب د .بـ ــدر الـمــا
إدارة الفتوى والتشريع إلى
إعـ ـ ـ ــان أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـم ـق ـب ــول ـي ــن
واالبـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـ ــن تـ ـغـ ـيـ ـي ــب
الشفافية ،ومراجهة قراراتها
في المقبولين.
وقــال المال فــي تصريح له
إن "حجم االتـصــاالت لشعور

المتظلمين بالظلم مــن قــرار
ال ـب ــت بــالـتـظـلـمــات ف ــي قـبــول
إدارة الفتوى والتشريع جاء
أكثر من القبول في أول مرة"،
مضيفا " :عـلــى إدارة الفتوى
والتشريع مراجعة قراراتها
في هذا الشأن ،واالبتعاد عن
تـغـيـيــب الـشـفــافـيــة ف ــي إع ــان

أسماء المقبولين".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد ال ـن ــائ ــب
م ـح ـم ــد ه ــاي ــف أن ـ ــه ال يـمـكــن
ال ـس ـك ــوت ع ـم ــا اسـ ـم ــاه «ظ ـلــم
وفـ ـ ـس ـ ــاد» الـ ـقـ ـب ــول فـ ــي إدارة
ال ـف ـتــوى وال ـت ـش ــري ــع .وص ــرح
هــا يــف« :وصلتني معلومات
ع ـ ــن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات ج ـ ــدي ـ ــدة فــي

ق ـبــول الـمـتـقــدمـيــن ،مــن خــال
ال ـت ـظ ـل ـم ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة إلدارة
الـ ـفـ ـت ــوى والـ ـتـ ـش ــري ــع ،وعـ ــدم
قبول ما أوصت به اللجنة من
تقدير جيد جدا ،مع قبول أقل
درجات الجيد.

الشطي :هناك من يهدف إلى تدمير
«المحاماة» من أجل االنتخابات المقبلة
«التشريعية» تعاملت مع القانون بأقصى درجات الوعي والمهنية
أكد النائب خالد الشطي أن هناك من يهدف إلى
تدمير مهنة المحاماة ،من أجل انتخابات مجلس
األمــة المقبلة ،موضحا أن االنحراف التشريعي
تغلب عـلــى اإلص ــاح الـتـشــريـعــي ،ويـحـتــاج إلــى
عملية جراحية سريعة من أجل المصلحة العامة.
وقال الشطي ،في تصريح صحافي ،إن "اللجنة
الـتـشــريـعـيــة تـعــامـلــت م ــع ق ــان ــون تـنـظـيــم مهنة
المحاماة بأقصى درجات الوعي والمهنية ،وخرج
تقريرها إلى المجلس من أجل تنظيم المهنة ،لكن
هناك من يهدف إلى تدميرها".
وأو ض ــح أن تقرير اللجنة التشريعية سعى
جــاهــدا إل ــى خــدمــة الـمـجـتـمــع ،مــن خ ــال تنظيم
وازدهـ ـ ـ ــار م ـه ـنــة ال ـم ـح ــام ــاة لـمـصـلـحــة األج ـي ــال
ّ
ضحى بتلك األجيال من
القادمة ،لكن هناك من
أجل االنتخابات المقبلة.

المطيري :سنسعى إلى
تجنيس المستحقين

ماجد المطيري

أكد النائب ماجد المطيري
أنــه ســوف يسعى إلــى تنفيذ
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ب ـم ـن ــح ال ـج ـن ـس ـيــة
لمستحقيها من حملة إحصاء
عام  1965وأبناء الكويتيات
وأصحاب الخدمات الجليلة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ،ف ــي
ت ـصــريــح أمـ ــس" ،ل ــن يـتــوقــف
دورنـ ـ ــا ع ـنــد إقـ ـ ــرار وت ـشــريــع
قانون التجنيس المستحق،
الــذي ينصف شريحة كبيرة
وي ـخ ـف ــف ال ـ ـعـ ــبء عـ ــن كــاهــل
مـئــات األس ــر المستحقة ،بل
سنسعى إلــى تنفيذ القانون
ومنح الجنسية للمستحقين
مــن حملة إحـصــاء عــام 1965
وأبناء الكويتيات وأصحاب
الخدمات الجليلة ممن ضحوا
من أجل الكويت".

وبين أن اللجنة التشريعية قامت بدورها في
اإلص ــاح التشريعي لتنظيم المهنة ،وحصدت
أص ـ ــوات ال ـح ـكــومــة لـمـصـلـحــة رؤي ـت ـهــا المهنية
ال ــواع ـي ــة ،وتـكـلــل ذل ــك بـتــأيـيــد الـمـجـلــس األعـلــى
للقضاء لتقريرها ،إال أن االن ـحــراف التشريعي
تغلب على اإلصالح التشريعي!
ولـفــت إلــى أن قــانــون تنظيم مهنة المحاماة
"ال ـجــديــد والـمـعـيــب" تـشــوبــه بـعــض المخالفات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة" ،ل ــذل ــك ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـلــب االنـ ـح ــراف
ال ـت ـش ــري ـع ــي ع ـل ــى اإلصـ ـ ـ ــاح ال ـت ـش ــري ـع ــي ،ك ــان
تـصــويـتــي بـفـخــر واع ـت ــزاز ب ـعــدم الـمــوافـقــة على
القانون".
وأفاد الشطي بأن قانون تنظيم مهنة المحاماة
يحتاج إلــى إص ــاح تشريعي وعملية جراحية
سريعة من أجل المصلحة العامة.

خالد الشطي
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ّ
تطبيق البرنامج على طالبات بمدرسة السالمية غير سلوكهن بوضوح
خال
خلق جيل ٍ
من المشاكل
ً
نفسيا
ً
واجتماعيا
وبث التعاون
بين الطلبة
والمجتمع

قالت رئيسة فريق "بريق" في
مــدرســة الـســالـمـيــة لـلـبـنــات وئــام
مندني ،إن برنامج "بريق" المطبق
في المدراس الحكومية والمدرج
ضمن خطة "كــويــت جــديــدة" هو
أس ـلــوب ح ـيــاة ،وم ـب ــادرة جميلة
جاءت بهدف االرتقاء بالمستوى
الـتـعـلـيـمــي والـنـفـســي والـصـحــي
ً
للمراهقين بين  15و 21عاما.
وأضافت مندني ،في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن ب ــرن ــام ــج
"بـ ــريـ ــق" ،ال ـ ــذي ت ــرأس ــه الـشـيـخــه
ان ـت ـص ــار س ــال ــم ال ـع ـل ــي ،ويـعـمــل
معها فريق مــن التربويين ،جاء
لـبــث روح اإلي ـجــاب ـيــة وال ـت ـعــاون
وال ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي ب ـيــن األس ــرة
وال ـم ــدرس ــة وال ـم ـج ـت ـمــع ،إضــافــة
إلـ ــى ت ـطــويــر وت ـن ـم ـيــة شخصية

األفـ ـ ـ ــراد وال ـط ـل ـبــة ف ــي الـ ـم ــدارس
والجامعات ،بما يؤدي إلى تطوير
وتنمية العمل والقدرة على خلق
ـال من المشاكل النفسية
جيل خـ ٍ
ً
واالجتماعية ،فضال عن بث روح
الـتـعــاون وال ـم ـبــادرة بين الطلبة
وأفراد المجتمع وتعزيز التفكير
اإليجابي لتسهيل عملية تغيير
السلوك لدى للمراهقين من الطلبة
في المدارس.
وأوضحت أن تطبيق البرنامج
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات فـ ـ ــي مـ ــدرسـ ــة
السالمية بنات ّ
غير من سلوكهن
بشكل واضح وجلي ،بحيث أحدث
الـتـحــول ل ــدى الـطــالـبــة الـمــراهـقــة
م ــن طــال ـبــة مـشــاغـبــة الـ ــى طــالـبــة
مبادرة وناجحة ،وتخطيها جميع
ً
العقبات والمشاكل مما أدى أيضا

العمل بكلمات بسيطة من خالل
تمارين مبتكرة عملية.

التمارين المؤثرة

وئام مندني

إلى تفوق العديد منهن بفضل هذا
البرنامج ،الذي جاء ليحفز الطلبة
للعمل اإليجابي والتعبير عن هذا

دكتوراه للخضير في رسالة عن «التقاضي»
ح ـ ـصـ ــل ال ـ ـطـ ــالـ ــب د .أحـ ـم ــد
الخضير على شهادة الدكتوراه
فــي ال ـقــانــون مــن فــرنـســا ،خــال
تـقــديـمــه رس ــال ــة ع ــن الـتـقــاضــي
أمام قاضي األمور المستعجلة،
ون ــاق ــش ال ــرس ــال ــة أمـ ـ ــام لـجـنــة
مـ ـن ــاقـ ـش ــة لـ ـطـ ـلـ ـب ــة ك ــوي ـت ـي ـي ــن
مبتعثين فــي فــر نـســا حصلوا
عـلــى الــدك ـتــوراه ،وال ـتــي تعتبر
سابقة بأن يكون دكتور كويتي
ض ـمــن ل ـجــان الـتـحـكـيــم لــدرجــة
ال ــدكـ ـت ــوراه ،وه ــو ع ـضــو هيئة
التدريس بكلية الحقوق جامعة
الكويت د .مساعد العنزي.
وت ـ ـط ـ ــرق ـ ــت الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة إل ـ ــى
العديد من النقاط التي ناقشت
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاضـ ــي ،وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ـق ــدي ــم
دراس ــة عــن سلطات التقاضي،
وت ــم تـقـسـيــم م ــوض ــوع بحثها
إلــى قسمين ،األول يختص في

الخضير والعنزي متوسطين لجنة التحكيم
ق ــاض ــي األم ـ ـ ــور الـمـسـتـعـجـلــة،
والثاني السلطة القضائية له،
وشروط التقاضي.
واش ـ ـ ـ ــارت ال ــرس ــال ــة إل ـ ــى أن
أهمية هذه الدراسة تتمثل في
النتائج العملية للتفرقة بين
االختصاص والسلطة من حيث
الـنـظــام اإلج ــرائ ــي لـلــدفــع بعدم

االخ ـت ـصــاص وع ــدم الـقـبــول أو
عدم توافر شروط التقاضي.
وأض ــاف ــت الـلـجـنــة" :كـ ــان من
األف ـض ــل أن تـقـســم ال ـخ ـطــة الــى
ثالثة أقسام وهي :اختصاص،
شروط قبول ،سلطة القاضي (أو
شــروط الـتـقــاضــي) ،ألن شــروط
الـ ـقـ ـب ــول (ش ـ ـ ـ ــروط وج ـ ـ ــود حــق

الــدعــوى) متعلقة بالمتقاضي
ال الـقــاضــي" ،لكن بعد مناقشة
الـ ـم ــوض ــوع م ــع ال ـم ـش ــرف ــة ق ــرر
الباحث دمــج القسمين الثاني
والـثــالــث تحت عـنــوان السلطة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة لـ ـق ــاض ــي األم ـ ـ ــور
المستعجلة".

وحول اختيارها لترؤس فريق
"بـ ــريـ ــق" ف ــي م ــدرس ــة ال ـســال ـم ـيــة
بنات ،أجابت مندني قائلة" :جاء
اخ ـت ـي ــاري بــاع ـت ـبــاري شخصية
بريقية من األول ،وألني شخصية
إيجابية مؤثرة في الطلبة ،وأرى
ً
أن ه ـ ــذا األم ـ ــر ن ــاج ــح جـ ـ ـ ــدا ،ألن
برنامج "بــريــق" جــاء لينظم هذا
اإليجابية ضمن منهج مــدروس
مـ ـ ـ ـ ــدرج يـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــوص ـ ــول
لنتيجة معينة" ،مؤكدة أن اختيار
اإلدارة ا ل ـمــدر س ـيــة لشخصيات
إيجابية ذات قــدرة على توصيل

تـلــك اإليـجــابـيــة وتـحـفـيــز الطلبة
وال ـتــأث ـيــر عـلـيـهــم ك ــي ن ـصــل إلــى
الهدف المنشودة من في إنجاح
برنامج "بريق".
وب ـي ـنــت أن ال ـت ـم ــاري ــن األك ـثــر
فعالية في البرنامج هي التمارين
ً
الـمــؤثــرة عــاطـفـيــا ضـمــن تمارين
أف ـ ـكـ ــار مـ ـش ــرق ــة ،وجـ ـ ـ ــاءت ردود
األفعال قوية سواء من المدرسات
أو ال ـط ـل ـب ــة ،إذ ي ـت ــم ت ـن ـف ـيــذ تـلــك
التمرين في الساحة المدرسية أو
في الطابور المدرسي ،مما أدى
إلى تفجير عواطف دفينة ببساطة
كـ ـبـ ـي ــرة ،والـ ـنـ ـت ــائ ــج فـ ــي تـغـيـيــر
السلوك لدى الطلبة كانت مفاجئة
ألولياء أمورهم وهذا ما لمسناه
من مداخالتهم وشهاداتهم ،سواء
ف ــي اج ـت ـمــاعــات ـهــم ال ـتــوعــويــة أو

بعد االختبارات وكانت مفاجئة
للجميع.
وأضافت أنــه تم إدخــال مكتب
الـخــدمــة االجـتـمــاعـيــة والنفسية
ً
عضوا في برنامج "بريق" لرصد
اإلحصائيات سواء في التحصيل
الدراسي أو لرصد سلوك الطلبة،
ك ــاش ـف ــة ع ــن ان ـخ ـف ــاض مـلـحــوظ
لبعض السلوكيات كهروب الطلبة
وت ـخ ــري ــب ال ـم ـم ـت ـل ـكــات ،ك ـم ــا أن
بعض التجارب الفعلية أدت إلى
التهذيب السلوكي لــدى الطلبة،
م ـم ــا أدى إل ـ ــى ال ــرض ــا الـنـفـســي
وتـ ـه ــدئ ــة الـ ـنـ ـف ــوس ال ـم ـل ـت ـه ـبــة،
مـشـيــرة إل ــى أن بـعــض الطالبات
تـخــرجــن بـتـفــوق بـفـضــل تطبيق
برنامج "بريق" عليهن بعدما كن
مشاغبات.

«األبحاث» يطلق برنامج التدريب
الميداني لطلبة «الهندسة»
نظم مركز أبحاث الطاقة والبناء ،التابع لمعهد
ال ـكــويــت لــأب ـحــاث الـعـلـمـيــة ،بــرنــامــج الـتــدريــب
الـمـيــدانــي للسنة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي لطالب
وطالبات كلية الهندسة من مختلف الجامعات
في الكويت وخارجها ،ويمتد البرنامج التدريبي
لمدة ستة أســابـيــع ،وذلــك تحت رعــايــة المديرة
العامة لمعهد الكويت لألبحاث العلمية د .سميرة
السيد عمر.
ويـتـضـمــن ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي م ـحــاضــرات
يقدمها مجموعة من مهندسي وباحثي المعهد،
كما سيقوم المتدربون بعمل مشاريع صغيرة
ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة وتـصـمـيــم نـمــاذج
للمشاريع باالستعانة بــا لـبــرا مــج الحاسوبية.
وسيختم المتدربون البرنامج التدريبي بعرض
مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من مختلف
ال ـج ـهــات ،كـجــامـعــة الـكــويــت ومــؤسـســة الـكــويــت

للتقدم العلمي ،لتقييمها واختيار أفضل مشروع
من بينها.
وي ـه ــدف ال ـبــرنــامــج إل ــى ت ـعــريــف الـمـتــدربـيــن
بمصادر الطاقة المتجددة ،منها طاقة الرياح
وال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،بـنــوعـيـهــا الـكـهــروضــوئـيــة
والحرارية ،إضافة إلى تهيئة الكوادر الشبابية
لسوق العمل ،وربــط الــدراســة النظرية بالواقع
العملي ،وإتــاحــة الفرصة للمتدربين لممارسة
البحث العلمي ،واطالعهم على المشاريع الجديدة
الخاصة بتقنيات الطاقة المتجددة بما يحقق
رؤية الكويت باستخدام بدائل الطاقة المتجددة
وتقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
ويـســاهــم الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي فــي فـتــح آفــاق
ج ــدي ــدة وإم ـكــان ـيــات مـسـتـقـبـلـيــة ل ـجــذب شـبــاب
الجيل الجديد للعمل والمشاركة في مجال البحث
والتطوير العلمي.

إصابة  10أشخاص في حريق بالفحيحيل الظفيري لـ «مستجدي الحقوق» :معدلكم
●
الدراسي يجب أال يقل عن %70
محمد الشرهان

أصيب  10وافدين بحاالت اختناق وإجهاد
ح ــراري ،صـبــاح أم ــس ،ج ــراء حــريــق انــدلــع في
م ـخــزن يـقــع ف ــي إحـ ــدى ال ـب ـنــايــات ف ــي منطقة
الفحيحيل.
وأوضـ ـ ـ ــح م ــدي ــر إدارة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
واالعالم باإلدارة العامة لإلطفاء العميد خليل
االمير ،انه بناء على بالغ لغرفة العمليات تم
تــو جـيــه مــر كــزي إ ط ـفــاء الفحيحيل والمنقف
الى موقع البالغ ،وتبين ان الحريق اندلع في
غرفة مستحدثة أسفل سلم البناية تستخدم
كمخزن ،مشيرا الى أن رجال اإلطفاء شرعوا في
عملية اخالء سكان العمارة ،ومكافحة الحريق
والسيطرة عليه ،ومنع امتداده الى مواقع أخرى
من البناية.

وأشــار العميد األمير إلى أن الحادث أسفر
ع ــن اص ــاب ــة  10أش ـخ ــاص م ــن س ـكــان الـبـنــايــة
بحاالت اختناق ،وتــم نقلهم الــى المستشفى
عن طريق فنيي الطوارئ الطبية.
في مجال آخر ،أغلق مفتشو قطاع الوقاية
فــي اإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء ص ـبــاح ام ــس 11
مـنـشــأة مخالفة غلقا اداري ـ ــا ،بـنــاء عـلــى قــرار
صــادر من المدير العام ل ــإدارة الفريق خالد
المكراد.
وأعلنت "االطفاء" ان قرار الغلق االداري اتخذ
بعد ان وجه قطاع الوقاية االنذارات للمخالفين
وال ـم ـت ـجــاوزيــن فــي اش ـتــراطــات اإلطـ ـف ــاء ،مما
يعرض األرواح والممتلكات للخطر ،مشيرة الى
أن مفتشي القطاع تأكدوا من خالل الحمالت
الميدانية ان المنشآت المنذرة مسبقا لم تعمل
على ازالة المخالفات المحددة.

التميمي :ضرورة متابعة نظام التدريس والحضور الدائم
قال العميد المساعد للشؤون
الـ ـط ــابـ ـي ــة ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق
بجامعة الكويت خالد الظفيري،
إنه يجب على الطلبة المستجدين
الحصول على معدل ال يقل عن 70
في المئة ،محذرا" :في حال رسوب
الطالب مرتين ،فإن ذلك سيؤدي
إلى فصله".
وح ــث الـظـفـيــري خ ــال الـلـقــاء
ال ـت ـن ــوي ــري ال ـ ــذي ن ـظ ـمــه مـكـتــب
الـ ـت ــوجـ ـي ــه واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ل ـل ـط ـل ـبــة
المستجدين في "الحقوق" للعام
الـجــامـعــي  ،2020-2019بــرعــايــة
عميد الـكـلـيــة د .فــايــز الـظـفـيــري،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع ج ـم ـع ـي ــة ط ـل ـبــة
الـحـقــوق ،وحـضــور نــائــب رئيس
لجنة الكنترول د .محمد التميمي،
ورائـ ــد جـمـعـيــة طـلـبــة "ال ـح ـقــوق"
د .م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،ال ـط ـل ـبــة
المستجدين عـلــى عــدم االكـتـفــاء
بـمــا ُي ـطــرح عـلـيـهــم مــن م ـق ــررات،
والحرص على القراءة والمتابعة.

جانب من اللقاء التنويري
وت ـط ــرق ال ـظ ـف ـيــري إل ــى نـظــام
الـ ــدراسـ ــة ال ـس ـن ــوي ال ـم ـت ـبــع فــي
الكلية ،وشــرح الجداول ونماذج
التسجيل للطلبة المستجدين،
وت ـ ـحـ ــدث عـ ــن ال ـ ـفـ ــرق ال ــدراسـ ـي ــة
األربع ،وكيفية االنتقال بينها.
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد د .الـتـمـيـمــي
ّ
ض ـ ـ ـ ــرورة اط ـ ـ ـ ــاع الـ ـط ــال ــب عـلــى
نظام الدراسة بالكلية والوحدات
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ول ـ ــوائ ـ ــح ال ـح ـض ــور

إصابة آسيوي في تصادم
على «الغزالي»

اآللية بعد الحادث

●

محمد الشرهان

أصيب وافــد آسـيــوي ،مساء أمــس األول ،بـجــروح خطيرة
نقل على أثرها الى المستشفى لتلقي العالج ،من جراء حادث
تصادم على طريق الغزالي مقابل منطقة العمرية.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
بـ ـ ــاالدارة ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ،الـعـمـيــد خـلـيــل األم ـي ــر ،إن مــركــز
العمليات تلقى بالغا مساء أمس األول يفيد بوجود حادث
تصادم على طريق الغزالي ،فتم توجيه مركز إطفاء الفروانية،
حيث تبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين حافلة نقل ركاب
ومركبة نقل "هاف لوري" ،مما أدى الى انحشار سائق مركبة
النقل وتعرضه إلصابات متفرقة ،فتعامل رجال اإلطفاء مع
ال ـحــادث ،وعملوا على إنـقــاذ المصاب باستخدام المعدات
الهيدرولكية ،وسلموا المصاب لفنيي الطوارئ الطبية.

وال ـغ ـي ــاب واالخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،وحــث
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ـت ــابـ ـع ــة نـ ـظ ــام
التدريس ألستاذ المادة ،وكيفية
تقسيم الدرجات.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد د .الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي ع ـلــى
ض ــرورة ال ـتــزام الطلبة بحضور
المحاضرات ،والمناقشة الفعالة
م ــع أسـ ـت ــاذ الـ ـمـ ـق ــرر ،والـ ــدراسـ ــة
الــدوريــة ،وعــدم تأجيل المذاكرة،
وح ــث الطلبة عـلــى االبـتـعــاد عن

الـطــرق المختصرة فــي تحصيل
المعلومة واالعتماد الكلي على
الكتاب المقرر للمادة العلمية.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ـ ــهَّ ،
وج ـ ـ ــه د.
محمد المطيري كلمة تحفيزية
لـلـطـلـبــة ،ودع ــاه ــم إلـ ــى الـتـحـلــي
بــال ـش ـجــاعــة وال ـص ـب ــر والـ ــذكـ ــاء،
والجد واالجتهاد ،حتى يتخطوا
كل الصعاب ،وأن يضعوا أهدافا
للمستقبل.

محليات
سلة أخبار
السويط يدعو إلى محاسبة
«الوطني للثقافة»

قال رئيس مجلس إدارة
جمعية املكتبات واملعلومات
الكويتية د .عبدالعزيز
السويط ،إن املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
"تحول إلى عزبة خاصة"،
مشيرا إلى "الظلم الواقع على
املوظفني في املكتبات العامة،
بدءًا من تهميش الكفاءات،
ومخاطبة ديوان الخدمة
املدنية  3مرات لتعيني مدقق
لغوي غير متخصص ،وهو
قريب ألحد الوزراء ،مديرا
للمكتبات العامة" ،منوها إلى
أن الديوان رفض الطلب لعدم
انطباق الشروط عليه.
وانتقد السويط "التعيينات
البراشوتية في مكتبة الطفل"،
كما انتقد نفاد ميزانية
املجلس خالل  3شهور من
إيداعها.

 104تراخيص هندسية
أنجزتها بلدية العاصمة
أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت أن الحصيلة
التي حققتها إدارة التراخيص
الهندسية بالعاصمة خالل
مايو املاضي بلغت 104
تراخيص برسوم بلغت 1530
دينارا.
وأوضح مدير إدارة التراخيص
نزار العواد أن اإلدارة أصدرت
كل التراخيص الخاصة بالبناء
بالسكن الخاص واالستثماري،
إلى جانب إصدار كل التراخيص
الخاصة بالتعديالت واإلضافة
والترميم والهدم ودراسة كل
املخططات االنشائية لإلعالنات،
إضافة إلى متابعة أعمال
تعهدات االشراف الخاصة
باملكاتب الهندسية.
وأضاف العواد انه تم إصدار 34
ترخيص بناء جديدا.

«ورتل» :إقبال على
الحلقات الصيفية
أطلقت إدارة "ورتل" ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
الحلقات املسائية الصيفية،
ُ
التي تقام في الكثير من
املساجد ومدارس النجاة،
وتشمل الصغار والكبار،
بهدف تعليم القرآن الكريم.
وفي هذا الصدد ،أكد مدير
إدارة "ورتل" وليد الكندري،
عناية "النجاة الخيرية"
الحثيثة بمخرجات الحلقات
من شريحة األبناء والبنات،
مع ضرورة غرس القيم
اإلسالمية العظيمة في
نفوسهم" ،فطموحنا أن نخرج
لألمة طاقات فاعلة متمسكة
بدينها ،راقية بأخالقه ،محبة
ألوطانها".
وأضاف الكندري" :تعد
الحلقات املسائية مشروعًا
تعليميًا أخالقيًا تربويًا يشمل
جميع األعمار واملستويات
خصوصا باإلجازة الصيفية.

زوايا ورؤى
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أحزان األم الخليجية
د .عبدالحميد األنصاري*
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د .خولة مطر

أحمد باقر

خربشات فوق صفيحة نفط *

aeansari@qu.edu.qa

ما أعظمها من أم! ما أنبلها من مخلوق! تتألم في صمت ونبل ،قلقة على
مستقبل أطفالها ،تتظاهر بالسعادة أمامهم ،تخفي أحزانها عنهم ،تخشى
تنغيص حياتهم ،ما أكرمها من أم مضحية! إنها األم الخليجية التي شاء
قدرها أن تتزوج من غير مواطن ،فكأنها أذنبت بهذا الزواج! فقرر المجتمع
والدولة معاقبتها ،بحرمان أطفالها من جنسيتها ،لكن ما ذنب أوالدها؟!
لك الله أيتها الحزينة،
لماذا نجرعهم القسوة والمرارة واإلحباط واأللم؟! ِ
أختك المتزوجة من مواطن!
أوالدك محرومون من حقوق يتمتع بها أوالد
ِ
ِ
أيها الناس :لماذا ًنحاسب هؤالء األبرياء ،وقد ولدوا في هذا الوطن،
الذي ال يعرفون وطنا سواه ،ونشؤوا على أرضه ،وتعلموا في مدارسه،
وتربوا في أحضانه ،وتشربوا الوالء والحب واالنتماء والموروث الثقافي
من أمهم ،لماذا نحملهم المسؤولية؟ لماذا نستمر في تجاهل حقوقهم؟
وإلى متى السكوت على أوضاعهم المأساوية؟
أوالد األم الخليجية ألب غير مواطن ،وبخاصة ألب (غير خليجي)
ً
يتجرعون القسوة والمرارة واأللم بيننا ،يواجهون أشكاال من التمييز
في مختلف الجهات الرسمية :سواء في الحصول على فرص وظيفية أو
الحرمان من االمتيازات والترقيات الوظيفية والدورات الخارجية ،أو المنح
التعليمية والبعثات الخارجية ،أو المعاملة في الرعاية الصحية والعالج
في الخارج ،أو تأمين السكن الالئق (األرض والقرض) أو دفع الرسوم
السنوية لتجديد إقامتهم ،كونهم وأباهم غير الخليجي يقيمون على كفالة
أمهم ،وقمة المآسي ،بعد وفاة األم ،عليهم بيع السكن المسجل باسمها،
والبحث عن كفيل! على أن كل أشكال المعاناة السابقة تهون مقارنة
بالمرارات التي يعانيها أبناء األم الخليجية عند الزواج ،أسر ً كثيرة ترفض
تزويج ابن الخليجية ،خصوصا ألب (غير خليجي) تحوطا ًمن مستقبل
دائما األم (حمالة
المعاناة ً
لكل أشكال ً
الرئيسة ً
غير مضمون! والضحية ً
المآسي كلها) التي تعيش قلقا نفسيا كل يوم ،وأرقا مستمرا كل ليلة ،فهي
المعيل لألسرة (لتعذر حصول الزوج على عمل) وهي التي تدفع إيجار
السكن ،وعليها دفع رسوم إقامات زوجها وأوالدها والتعليم والعالج.
معاناة األم القطرية واألزمة الخليجية :أحزان األم القطرية المتزوجة من
خليجي ،اليوم ،هي األعظم ،فقد زادت معاناتها النفسية والبدنية ،بسبب
األزمــة الخليجية ،نتيجة مشكالت مثل :تجديد الـجــوازات ،واستصدار
شهادات حسن السير والسلوك ألوالدها ،وتشتت أسرتها بين قطر ودول
الجوارً ،وتضرر تجارة وأعمال زوجها الخليجي.
يأت أوان إنصافها
ختاما :إنها األم الخليجية الصابرة المحتسبة ،ألم ِ
ورفــع الظلم عن أبنائها؟! ألــم يكرم رسولنا عليه الصالة والسالم األم،
ويجعل لها ثالثة حقوق؟ هي تطالب اليوم بحق واحد ،مساواتها باألب
الخليجي في حق نقل جنسيتها ألوالدها ،مطلب عادل ،تؤكده دساتيرنا
الوطنية ،وتوجبه مواثيق حقوق اإلنسان ،واتفاقية (القضاء على كل أشكال
التمييز ضد المرأة) المصادق عليها من دولنا.
علينا إدراك أن قضية تجنيس أبناء األم الخليجية ،تتجاوز البعدين:
الحقوقي واإلنساني ،إلى بعد أمني استراتيجي ،يتعلق بمعالجة تفاقم
الخلل السكاني ،أيها الـســادة :صرنا أقليات فــي أوطــانـنــا! فــي ظــل هذا
الطوفان البشري المتدفق من بالد الفائض السكاني! ً ومن ،أضمن وأسلم
وأثمن من ًتجنيس أبنائنا ،أبناء األم ًالخليجية ،رافدا للهوية الخليجية،
ومصححا للخلل السكاني ،ومحصنا للجبهة الداخلية ،في هذا الزمن
الخليجي المتوتر .اإلمارات منحت أبناء اإلماراتية ألب أجنبي حق التقدم
للحصول على الجنسية حال بلوغهم الثامنة عشرة ،وقطر جنست بعض
القطريات وفق ضوابط معينة ،مبادرات منصفة ومقدرة ،لكننا نريده
أبناء ً
تشريعا يلغي التمييز بين األبوين.
المشرع الخليجي مطالب بتصحيح الخلل التشريعي الذي يقصر حق
بتشريعات
نقل الجنسية على األب المواطن ،ليشمل األم
المواطنة ،أسوة ً
ً
الدول المتحضرة التي اعتمدت معيار (رابطة الدم) حقا مشتركا لألبوين
على حد سواء ،األم الخليجية تستحق منا كل تكريم.
* كاتب قطري

opinion@aljarida●com

تقرأ عما تصدره الدول للعالم وتقارنه بما نصدره نحن!
فتجد أن أكبر ما تصدره الهند هو شبابها األكثر ذكاء
ومهارة ومعظمهم خريجو «كلية الهند للتكنولوجيا»
التي أصبحت قبلة لغوغل ومايكروسوفت وغيرهما من
الشركات العمالقة في الواليات المتحدة ،في حين يردد
بعض الخليجيين «ليش أنا هندي» مع لهجة احتقار
لذلك المواطن.
تصل عاصمة أو مدينة مــا و تـتــا بــع قبل وصولك
وبعده حوارات تدور هناك حول تنويع مصادر الدخل
والتطورات في التكنولوجيا واالبتكارات الحديثة،
تـتـفــاجــأ بـعــدد الـشـبــاب فــي الـبــرلـمــانــات والـمـنــاصــب
ً
والمبدعين منهم ،ال بد أن ترى مدنا كانت حتى في
دول عالم ثالثية قد تحولت وخالل فترات بسيطة إلى
مـســاحــات واسـعــة إلنـتــاج المعرفة وحـمــات مـجــاراة
التطورات التكنولوجية الحديثة الصديقة للبيئة.
تزور األسواق فتجد أنها مليئة بالمواد المنتجة
والمصنعة محليا ،وال تستطيع أن تمنع نفسك من
المقارنة مع مدننا ومسؤولينا و»ممثلي شعوبنا» ،أو
أن تتذكر جبران خليل جبران ومقولته الشهيرة «ويل
ألمة فيها المذاهب والطوائف وتخلو من الدين ،ويل
ألمة تلبس مما ال تنسج ،وتأكل مما ال تزرع ،وتشرب
ً
مما ال تعصر ،ويل ألمة تحسب المستبد بطال ،وترى
ً
الفاتح المذل رحيما ،ويل ألمة مقسمة إلى أجزاء ،وكل
جزء يحسب نفسه فيها أمة».
تـ ـق ــرأ ع ـم ــا تـ ـص ــدره الـ ـ ــدول ل ـل ـعــالــم وتـ ـق ــارن ــه بـمــا
نـصــدره نحن! عــن االستثمار فــي العقول والمواهب
واإلبداع ،وتجد أن أكبر ما تصدره الهند هو شبابها
األك ـ ـثـ ــر ذكـ ـ ــاء وم ـ ـهـ ــارة وم ـع ـظ ـم ـه ــم خ ــري ـج ــو «ك ـل ـيــة
ال ـه ـنــد لـلـتـكـنــولــوجـيــا» ال ـتــي أص ـب ـحــت قـبـلــة لـغــوغــل
ومايكروسوفت وغيرهما من الشركات العمالقة في
الواليات المتحدة ،في حين يردد بعض الخليجيين
«ليش أنا هندي» مع لهجة احتقار لذلك المواطن الذي
يعمل ليل نهار ليوفر لهم حياة أفضل ،والذي يعامل
في بعض األحيان معاملة العبيد!
سـ ـن ــوات م ـمــا عـ ــرف بــال ـط ـفــرة ال ـن ـف ـط ـيــة واألمـ ـ ــوال
تتدفق لم تزدنا إال اعتمادا على الخارج واستهالكا
واتكالية ،لم نستثمر في المراكز البحثية عندنا أو
فــي ا ل ــدول ا ل ـم ـجــاورة ،و لــم نــر ســم خـطـطــا مستقبلية
ً
طــوي ـلــة األم ـ ــد ل ـن ـخ ـلــق ش ـب ــاب ــا أك ـث ــر م ـعــرفــة وخ ـبــرة
ً
وانفتاحا على العالم حتى تلك الفئة التي التحقت
بــأ هــم جــا مـعــات أ مـيــر كــا وأورو بـ ــا ع ــادت لتستمر في
النهج االقتصادي االستهالكي نفسه ،أي في العمل
في التجارة ووزارات الدولة أو قطاع خاص ،يستورد
كل الماركات الحديثة ،ويستهلكها بنهم ال سابق له
لالستهالك المقيت!
وفــي حـيــن كــانــت الـهـنــد والـصـيــن وال ــدول األخــرى
تعمل على ا بـتـكــار أ ســرع قـطــار وأ هــم دواء لمحاربة
األمـ ـ ـ ــراض ال ـم ـس ـت ـع ـص ـي ــة ،وإي ـ ـجـ ــاد بـ ــدائـ ــل ل ـل ـطــاقــة
الصديقة للبيئة ،ومعالجة المياه ،وتوفير خدمات

رخ ـي ـص ــة ،وإيـ ـق ــاف االن ـت ـه ــاك ــات ال ـم ـس ـت ـمــرة لـلـبـيـئــة
وغيرها ،كنا نحن نتفاخر بأكبر عمارة بنيت بسواعد
عمالة وا فــدة رخيصة تعمل ســا عــات الليل والنهار،
وتعيش في مساكن غير آدمية ،ويمارس عليها كل
أشكال التعسف ،وتنتهك حقوقها المعترف بها في
المواثيق الدولية.
وح ـي ــن ك ــان ــوا ه ــم ي ـن ـت ـجــون ك ـنــا ن ـحــن ن ـغ ــرق فــي
الحوار الطائفي المقيت ،وتوزيع الشهادات لدخول
الـجـنــة ،وعـمـلـيــات االسـتـشـهــاد وتـكـفـيــر اآلخــريــن ،ثم
ن ـعــود ل ـن ـبــذل األم ـ ــوال ل ـش ــراء األس ـل ـحــة ت ـحــت راي ــات
محاربة اإلر هــاب ،فنهدر موازناتنا على كميات من
األسلحة التي تخلق فــرص عمل كبيرة فــي مصانع
ً
بعيدة جدا  ،في حين نحن نعاني أكبر نسبة شباب
عاطلين عــن ا لـعـمــل فــي ا لـعــا لــم! و حـيــن كــا نــوا يبنون
الـمـصــانــع والـمـخـتـبــرات الـحــديـثــة كـنــا نـحــن نـتـبــارى
في عدد المساجد والمراكز الدينية التي في مجملها
ساهمت في نشر الفكر التطرفي والتكفيري وخطاب
ً
الكراهية المتبادل ،و حــوارات ال تبعد كثيرا عن أين
يسكن الشيطان بيننا؟ وكيف يفرق الزوج عن زوجته؟
و ...و....؟!
هم يطورون وسائل التواصل لنشر المعرفة والعلم،
ونحن نساهم في استخدامها الخاطئ لتصبح أداة
للتدمير و نـشــر التسطيح المطلق واإل ش ــا ع ــات التي
تـقـسـمـنــا إل ــى ش ـعــوب وم ـنــاطــق وج ـم ــاع ــات وق ـبــائــل،
ً
ً
وهم ينتخبون رئيسا مسلما من باكستان لبلديتهم
ووزي ــرة مــن أصــول عربية ،ونحن نرفض مــن عاشوا
معنا منذ سنين وال نمنحهم ال حقوقا وال جنسية ،بل
في الكثير من األحيان نسحب جنسياتهم منهم ،وإذا
منحنا جنسيات فهي حسب الوالء بدال من االستثمار
في العقول كما تفعل معظم دول العالم لمن سيقدم
ً
للمجتمع خبرة أو معرفة أو علما.
ً
نجري خلف القشور لنرسم صورا لمدن حداثية أو
ما بعد الحداثية بمجمعات ضخمة وأسواق ومحال
ف ــاخ ــرة وم ـط ــاع ــم م ــن األك ـ ــل ال ـص ـي ـنــي إلـ ــى ال ـيــابــانــي
واإليطالي والهندي والمكسيكي ونستنسخ نماذج
مختلفة للثقافة دون اال هـتـمــام بالمحافظة على ما
تـبـقــى مــن تــراثـنــا أو ثـقــافـتـنــا ،فــالـطـعــام ثـقــافــة أيضا
وتعبير عن حضارة ،وهو شكل من أشكال الثراء الذي
تصدره شعوب إلى زوايا الكون ،كما يفعل الصينيون
وال ـه ـن ــود واإلي ـط ــال ـي ــون وغ ـي ــره ــم ،ف ــي ح ـيــن تصبح
الوجبه المحلية مصاحبة للمهرجانات الموسمية
الممجوجة ،و كــأ نـهــا تحفة فنية نظهرها فــي موسم
وتختفي طوال العام!
ف ـقــدنــا ح ـتــى لـغـتـنــا ول ــم ن ـعــرف أن ن ـحــافــظ عليها
رغم أن الجميع يردد أنها لغة القرآن ،ورغم جماليات
تفاصيلها ،وأصبحت الصورة النمطية لمجموعة من
الشباب المتعلمين هــي التواصل باللغة اإلنكليزية
وعدم معرفة خط فقرة واحدة بلغتهم األم في حين هم
يكثرون العبادة والصالة! أو ما يشبه الصالة والدين
أو قشورهم.
يبحث البعض عما تبقى منا فال يجد سوى قشور
القشور أو مسخ لثقافة وحضارة ،وما زلنا نردد «ليش
أنا هندي!» عجبي!
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

رياح وأوتاد :الفلوس ال المبادئ ...ورحم
الله األخ الكبير أبا عبدالله العوضي
• شهدت معظم عواصم أوروبــا األسبوع الماضي المسيرة أو الكرنفال السنوي
ً
للشواذ جنسيا أو على األصح أتباع قوم لوط ،وتم تعليق أعالمهم وشعاراتهم على
جميع المحال التجارية والمطاعم ،وكانت مناظرهم في المسيرة قمة في البشاعة
والقذارة.
وفي المساء ذهبت لتناول العشاء في أحد المطاعم ،وفي حديث مع صاحب المطعم
قلت له باستغراب :هل يعقل أنكم أصحاب كل هذه المطاعم والمحال المختلفة تؤيدون
ً
هؤالء الشواذ؟ فضحك وقال أبدا ال يؤيدهم إال القلة القليلة ،لكنها الفلوس والربح،
فقلت كيف؟ قال اليوم باع محلنا بأكثر من  15ألف يورو ،وهو أضعاف بيعنا في األيام
العادية ،وأردف :أرأيت لو رفضنا تعليق العلم وتمت مقاطعتنا من قبل الشواذ ورمينا
بالتعليقات السيئة والسباب وحدثت فوضى ترى كم سنبيع اليوم وكم سنخسر؟ فقلت
ً
هي الفلوس إذا ال المبادئ أو اإليمان بحقوق مزعومة ،قال وهو يضحك :توك تدري؟
وفي اليوم التالي وفي سوق الخضار في المدينة نفسها اشترطت على سائق العربة
الكهربائية أن ينزع أعالم الشواذ قبل أن أركبها ،فسارع إلى نزعها ،وهو يقول أنا ال
أحبها ،ولكن صاحب العمل يريدها!
وبعدها بيوم بلغتني األخبار من الكويت أن بعض أصحاب البوتيكات ذات العالمات
التجارية قاموا بتعليق دعايات تحمل ألوان علم الشواذ في الفترينات فقام مفتشو وزارة
ً
التجارة مشكورين بإزالتها ،فصدق قول صاحب المطعم هنا أيضا إنها الفلوس والربح
ال المبادئ .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
• االستبدال في التأمينات قضية فنية كان الواجب أن تطرح في اللجنة المالية في
مجلس األمة لتعديل القانون ،وكما ذكرت في مقال سابق فقد كانت فرصة ألسلمة فقرة
أو مواد معينة في قانون التأمينات ،ولكن بعض اإلخوة سلكوا طريق االستجواب وطرح
الثقة بحجة أن الوزير وعد النائب محمد هايف على منصة االستجواب بإلغاء الفوائد.
ً
وأرى شخصيا أن الوزير ال يملك مثل هــذا القرار حتى إن صحت هــذه الرواية،
ألنه كما ذكرت يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء لتغيير في القانون نفسه ،كما أرى
ً
أيضا أن هذا الطلب مثل أي طلب أو اشتراط ال يجوز أن يقدم للوزير وهو على منصة
االستجواب ،ألن مثل هذه الطلبات سواء كانت بشأن معامالت أو تعيينات أو التزامات
قانونية هي عبارة عن ّ
لي ذراع وابتزاز ال يليق بوزير وال مجلس األمة حتى لو حسنت
ً
ً
النيات ،خصوصا أن الجميع يعلم أن الوزير في هذا الوضع يواجه حكما باإلعدام
السياسي ويسهل الضغط عليه.
كما كان يجب على األعضاء المتحمسين لطرح الثقة أن يبينوا للناس الحقائق ،وهي
أن فتاوى وزارة األوقاف طوال الثمانينيات والتسعينيات كانت تقول إن االستبدال جائز
أي حالل ،ثم تغيرت الفتاوى إلى الحرمة (باألغلبية) في عام  ،2010كما حملت الفتوى
الجديدة تفصيالت لمن استبدل قبل صدورها.
وال يجوز أن يطرح الموقف من االستجواب بالشكل الذي شهدناه بوضع النواب
والناس أمام أحد اختيارين مع الربا أو ضد الربا ،ومع المتقاعد أو ضد المتقاعد!!
ولألسف فإن من الناس من كان همهم هو إلغاء الفوائد التي التزموا بها هم بإرادتهم
ً
ً
ً
سواء كانت حالال أو حراما ،فهي الفلوس هنا أيضا ال المبادئ مرة أخرى.
وأثناء كتابة هذه المقالة وصلني فيديو من األخ الصديق د .نايف العجمي يشرح
ً
ً
ً
هذا الموضوع شرحا وافيا وكان طرحه متفقا مع ما كتبت في المقالين السابقين،
ً
جزاه الله خيرا.
أما اآلن وقد فشل طرح الثقة ،فنرجو من أعضاء المجلس أن يقدموا االقتراح الذي
ذكرناه لتعديل القانون في اللجنة المالية ،وذلك بإحالل األسلوب الشرعي المناسب
كالمرابحة أو غيرها مكان أي معاملة ربوية ،والله الموفق لكل نية طيبة وجهد سليم
واع على ضوء الدراسات الشرعية والمتخصصة.
ٍ
• رحم الله األخ الكبير والصديق العزيز الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي
رحمة واسعة ،الذي شهدت الخدمات الصحية في عهده قفزات كبيرة عمل خاللها على
مواكبة التقدم الصحي في العالم وتشجيع األطباء والصيادلة والفنيين الكويتيين،
ً
وافتتاح المستشفيات الجديدة ،وكان معروفا بحبه ودعمه العمل الخيري واهتمامه
بمركز أبحاث الطب النبوي ،وتأسيسه عددا من الجمعيات األهلية التي اهتمت بذوي
االحتياجات الخاصة.
ما قصرت يا بوعبدالله رحمك الله وأسكنك الفردوس األعلى.

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

حكايات مريرة
ل ـي ـســت ح ـك ــاي ــة أبـ ــي حـ ـس ــن ،ال ــرج ــل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون الـ ـمـ ـس ــن الـ ـ ـ ــذي لـ ـ ّـمـ ــا ت ـس ـت ـطــع
الـ ــدولـ ــة ب ـع ــد الـ ـتـ ـص ــرف فـ ــي "وج ـ ـ ــوده"
ح ـي ــث ال ي ـ ــزال ي ـ ــأوي ف ــي س ـك ــن وف ــرت ــه
لــه جمعية ا لـنـجــاة مـشـكــورة ،و لـكــن من
دون ا لـعـنــا يــة وا لـمـتــا بـعــة المطلوبتين
ل ـم ــن ه ــم ف ــي س ـن ــه وح ــال ـت ــه ال ـص ـح ـيــة،
وا لـلـتـيــن بـسـبــب غـيــا بـهـمــا ،أي العناية
والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ،تـ ـت ــده ــور ح ــال ـت ــه وح ــال ــة
مسكنه الصحيتان كل يوم ،حيث يرافق
أب ــا حـســن عــامــل نـظــافــة بـسـيــط ،وال ــذي
ً
ي ــر ف ــض اآلن إ كـ ـم ــال م ـه ـم ـتــه ،مـ ـع ــذورا ،
ً
حيث إنه فعليا غير مؤهل لهذا النوع
مــن ا لــر عــا يــة التخصصية ،أ قــول ليست
ح ـكــاي ـتــه ح ـكــايــة ب ـس ـي ـطــة ل ــرج ــل مـســن
"مـ ـقـ ـط ــوع مـ ــن ش ـ ـجـ ــرة" ت ـك ــال ـب ــت عـلـيــه
ظ ــروف الــدنـيــا وسـنــواتـهــا ،حـكــايــة أبــي
ح ـس ــن ح ـك ــاي ــة ب ـع ـي ــدة ،ت ـس ـت ـعــرض مــا
تفعله النظرة العنصرية في حل األمور
والسياسة الجائرة القامعة التي ال ترى
أبعد من الضغط والتضييق على المدى
القريب والبعيد .قصة أبي حسن تروي
حكاية بسيطة مباشرة لسياسة فاشلة
ً
اس ـت ـم ــرت ثــاث ـيــن ع ــام ــا وت ــزي ــد ع ـن ــادا
ً
وعنصرية لنجني اليوم جميعا ثمارها
الفاسدة المريرة.
ح ـك ــاي ــا م ـك ـل ـفــة ه ــي ت ـل ــك الـ ـت ــي ألب ــي
حـ ـس ــن وأم ـ ـثـ ــالـ ــه م ـ ــن بـ ـ ـ ــدون الـ ـك ــوي ــت،
ً
ً
ً
لـيــس اجـتـمــاعـيــا وأمـنـيــا ونـفـسـيــا على
ً
الـمـجـتـمــع كـكــل ف ـقــط ،ول ـكــن اقـتـصــاديــا
كــذ لــك ،مـمــا يستدعي ا ل ـســؤال :مــا ا لــذي
يــدفــع بــالـحـكــومــة لـمـثــل ه ــذه ال ـق ــرارات
ً
المكلفة جدا على خزينة الدولة وعلى
حيوات أفرادها وأمنهم ،والتي ال عائد
حقيقيا لـهــا فــي حــل ا لـمـشـكـلــة؟ د عــو نــا
نعد للبداية ،قبل ثالثين سنة أو تزيد،
ح ـي ــن كـ ــان أبـ ــو ح ـس ــن ف ــي ال ـخ ـم ـس ـيــن،
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ـ ــررت ا لـ ـ ـ ــدو لـ ـ ـ ــة أن تـ ـف ــرض
سـيــا ســة التضييق عـلــى ا ل ـبــدون عــا مــة،
فــأخــرجـتـهــم م ــن الـ ـم ــدارس الـحـكــومـيــة،
سرحتهم من وظائفهم ،ضيقت عليهم
فــي ا لــر عــا يــة ا لـصـحـيــة ،صـ ّـعـبــت عليهم
ا س ـت ـخــراج األوراق ا لــر س ـم ـيــة ،عــز لـتـهــم
في مناطق بعيدة من ا لــدو لــة ،دفعتهم
ً
دفـ ـع ــا لـ ـش ــراء ج ـ ـ ــوازات م ـ ـ ــزورة ،وح ـيــن
فشلت هذه الخطة فشلها الذريع الذي
نــرى تــداعـيــاتــه ال ـيــوم ،أتــت فـكــرة شــراء
جنسية مــن دو لــة فـقـيــرة ،لتنتهي هذه
ً
الفكرة نهاية مزرية كذلك ،وصوال إلى
ح ــل ال ـي ــوم الـمـتـمـثــل بــالـخـطــة الـمــرتـبــة
ً
إلنهاء كل و جــود للبدون ،ليس بدنيا ،
ً
ول ـكــن م ـع ـنــويــا .ك ــل ب ــدون حـيــن يــذهــب
إ لــى الجهاز المركزي الستخراج ور قــة
أو إن ـه ــاء م ـعــام ـلــة ،س ـيــوقــع (ع ـم ـيــانــي،
قـ ـب ــل الـ ـنـ ـظ ــر ف ـي ـم ــا ي ــوق ــع عـ ـلـ ـي ــه) ع ـلــى
صحة المعلومات ا لــواردة في األوراق،
ليتسلمها وعليها مــؤ شــر جنسية ما،
هــو و ح ـظــه ،فــي خـطــة ممنهجة إل نـهــاء
الوجود البدوني في الكويت وتحويل
ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى "م ـق ـي ـم ـيــن بـ ـص ــورة غـيــر

ق ــان ــونـ ـي ــة" ك ـم ــا يـ ـق ــول "اس ـ ـ ــم" ال ـج ـه ــاز
ال ـم ــرك ــزي .ومـ ــاذا ع ــن ال ــوج ــود ال ـمــادي
ل ـه ــم؟ ال أحـ ــد ي ـع ــرف ك ـيــف سـتـتـصــرف
ال ــدول ــة ف ــي ذل ــك ،فــإل ـغــاء وج ــوده ــم في
األوراق لن يخفيهم من الوجود المادي،
وإبعادهم غير وارد حيث ال توجد دول
تستقبلهم .فــي الغالب سينفجر الحل
في وجوهنا كما انفجر حل الجوازات
المزورة قبله ،فالجنسية التي يلزم بها
الجهاز البدون ال يستطيع أن يلزم بها
ا لــدول المعنية ،ليبقى الوضع على ما
هــو عليه ،و لـكــن بـعــذاب وإ هــا نــات أكبر
للبدون .المهم ،بعد أن مر كل ذلك على
أبي حسن (كرمز للحالة البدونية) ماذا
صنع ذلك في حياته؟ تعالوا ننظر لها
بالمنطق البحت.
ً
أبـ ــو ح ـســن أص ـب ــح ف ـق ـي ــرا ،فـسـيــاســة
مثل المذكورة أ عــاه تحرم ا لـبــدون من
ا لـشـهــادة ،و بــا لـتــا لــي تحرمه مــن فرصة
ع ـم ــل ج ـي ــدة إن ل ــم ت ـح ــرم ــه م ــن فــرصــة
عمل بالمطلق .يكبر أ بــو حسن وقلبه
يمتلئ بالهموم وجسده باألمراض من
ج ــراء غـيــاب ا لــر عــا يــة ا لـصـحـيــة الفاعلة
والمسكن الصحي المقبول والمدخول
ال ــذي يـحـفــظ لــه أدن ــى درج ــات الـكــرامــة
اإلنسانية .معظم البدون الذين يعيشون
هذه الظروف ينتهون الى الوحدة كذلك،
حـيــث يـهــاجــر مــن يـهــاجــر مــن أهــالـيـهــم
ً
ً
للخارج لجوء ا وطلبا لحياة إنسانية
ك ــري ـم ــة ،وح ـي ــث ي ـع ــزف ال ـب ـعــض مـنـهــم
ً
(ال ـعــدد يـتــزايــد اآلن) عــن ال ــزواج خــوفــا
م ــن ال ـم ـص ـيــر ال ـ ــذي س ـت ـل ـقــاه عــوائ ـل ـهــم
المستقبلية والذي سيكون في الغالب
ً
امتدادا لمصائرهم.
ً
إ لــى مــاذا تنتهي هــذه السياسة إذا ؟
إل ــى فـئــة عــريـضــة مــن ال ـب ــدون ،يـكـبــرون
ب ــا ت ـع ـل ـيــم ح ـق ـي ـقــي أو م ـس ـكــن صـحــي
أو و ظـيـفــة ثــا بـتــة تكفيهم شــر ا لـحــا جــة
وت ـح ـفــظ كــرامــات ـهــم .ي ـهــرمــون بـســرعــة،
ي ـم ـت ـل ـئــون ب ـ ــاألم ـ ــراض وي ـع ـي ـش ــون فــي
و حــدة .من ا لــذي سيتورط اآلن؟ الدولة
هي المسؤولة بالطبع ،ولكن الدولة ال
تـسـمــح بــدخــول الـمـسـنـيــن ال ـبــدون لــدار
الـمـسـنـيــن ،فـمــا ال ـحــل؟ ت ـت ـعــاون الــدولــة
وجهة خيرية لتأجير سكن لهذا المسن،
وتتكلف بمصاريف سكناه وعالجه غير
ً
ً
الـنــاجـعـيــن أص ــا ن ـظ ــرا ل ـحــاجــة ه ــؤالء
لعناية تخصصية ورفقة خبيرة دائمة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ـس ـن ـيــن ،وس ـتــأتــي
س ـنــوات وسـيـقـبــل عـلـيـنــا ف ــوج مــن مثل
حــالــة أب ــي ح ـســن ،مـسـنــون مـقـطــوعــون،
ال أه ــل يـحــوطــونـهــم ،بـعــد أن شــردتـهــم
السياسات الجائرة في أنحاء األرض،
ال أبناء يرعونهم إن كانوا ممن عزفوا
عن الزواج ،ال وظيفة ،ال تأمين ،ال تعليم
وال حتى مبلغ ماليا بسيطا يستعينون
به في حفظ شيباتهم وإنهاء حياتهم
ب ـكــرامــة .م ــاذا سـتـفـعــل ال ــدول ــة بــالـفــوج
ا لــذي البد أنه قــادم وا لــذي صنعته هي
ً
بسياساتها العازلة؟ في الغالب ،ودرء ا

لـ ــإحـ ــراج ،س ـت ـن ـشــئ الـ ــدولـ ــة ص ـنــدوقــا
خيريا يثقل كاهلها وكاهل الجمعيات
ال ـخ ـيــريــة ل ـي ـصــرف ع ـلــى مـ ــأوى وع ــاج
هــؤالء ممن و صـلــوا إ لــى مرحلة العجز
ً
ا ل ـتــام بسبب سـيــا ســا تـهــا هــي تـحــد يــدا ،
وذلك بمعزل عن مأوى الكويتيين وعن
خدماتهم الصحية ،أل نــه على ما يبدو
اختالط الكويتيين بالبدون ،حتى وهم
عجزة مسنون ،هو المعضلة األكبر التي
يجب تفاديها بأي ثمن في البلد اآلن.
تذكرني هذه القصة بقصة التعليم،
حين عزلت الدولة البدون عن المدارس
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ول ـك ــن وب ـس ـب ــب ال ـتــزام ـهــا
بعهود دولية تفرض عليها تعليم كل
طـفــل عـلــى أر ض ـهــا ،ا ض ـطــرت أن تنشئ
صندوقا تعليميا لدفع رسوم األطفال
ال ـب ــدون ال ــذي ــن أخ ــرج ــوا م ــن مــدارس ـهــم
الحكومية ووضعوا في مــدارس أهلية
خــاصــة مـتــواضـعــة الـمـسـتــوى ،م ــدارس
تـفــرض عليهم ر س ــوم ا مـتـيــاز ال يتكفل
ً
ً
بها الصندوق ،وتشكل عبئا ثقيال على
األسر ،وهذا موضوع آخر.
ً
المهم أن حكومتنا ،تشبثا بإجراء ال
ً
هو إنساني وال هو منطقي اقتصاديا
ً
أو اجتماعيا  ،قــررت خلق فئة معزولة
م ــن ال ـص ـغــار ،ف ــي م ـنــاطــق ب ـع ـيــدة وفــي
م ـ ــدارس م ـتــواض ـعــة ،ث ــم ك ـل ـفــت نـفـسـهــا
ً
ال ـ ـمـ ــاي ـ ـيـ ــن صـ ـ ــرفـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
التعليمي لضمان عزلهم ،في حين أنه
ل ــو ب ـقــي أطـ ـف ــال الـ ـب ــدون ف ــي الـ ـم ــدارس
الحكومية ،فلن يتعدى عددهم األربعة
عـشــر طــالـبــا لـكــل مــدرســة حـكــومـيــة في
كل أنحاء الكويت ،أي أنهم سيذوبون
ً
ذوبانا  ،لن يشعر بهم أحد ولن يكلفوا
ً
ً
ً
الدولة دينارا واحدا إضافيا ،ليتخرجوا
بعدها ويصبحوا قــوة مساهمة فيها،
و لـكــن مــن يــر يــد ذ لــك ،حين يـكــون هناك
خيار العزل والقمع وإنشاء الصناديق
التي تكلف الماليين؟
سياسة ا لــدو لــة تجاه ا لـبــدون خلقت
ً
ف ـئ ــة م ـق ـمــوعــة مـ ـع ــزول ــة ،ف ـق ـي ــرة مــال ـيــا
ً
و ع ـل ـم ـيــا  ،وأي ح ـك ـمــة ت ـلــك ا ل ـت ــي تــد فــع
ً
ا لـ ــدو لـ ــة ألن ت ـخ ـل ــق ،عـ ـم ًــدا و م ـ ــع سـبــق
ً
ً
اإلصرار والترصد ،طبقة فقيرة معوزة
عـ ـل ــى أرضـ ـ ـه ـ ــا ،ل ـت ـث ـق ــل كـ ــاهـ ــل ن ـف ـس ـهــا
وك ــاه ــل مـجـتـمـعـهــا بــال ـع ـنــايــة ب ـهــم فــي
م ــراح ــل الح ـق ــة ف ــي ال ـح ـي ــاة؟ أي حـكـمــة
في اإلصرار على إجراء ات تخلق لديها
أ طـفــاال يبيعون فــي ا ل ـشــوارع ومسنين
يسكنون بيوت صفيح وأ ســرا ندفعها
دفعا لالستجداء ،في حين كان باإلمكان
أن يـكــون كــل ه ــؤالء قــوى فــا عـلــة مفيدة
مضيفة للمجتمع؟ أي عناد وعنصرية
ّ
وتعنت تجعلنا نخلق مشكلة إنسانية
عــوي ـصــة ألنـفـسـنــا ف ــي ح ـيــن أن عــددنــا
ومقدراتنا تتيح لنا أن نحل المشكلة
بـ ــأك ـ ـثـ ــر الـ ـ ـط ـ ــرق إن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة وأشـ ــرف ـ ـهـ ــا
ً
ً
سـيــاسـيــا وأسـلـسـهــا اجـتـمــاعـيــا؟ لـمــاذا
نفعل ذلك؟

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٠٠٦

٦.٦٢٣

٤.٧٩١

2.٦١٩ 2.٩٢٣ ٣.٢٨١

سلسلة صفقات عقارية في القطاع المصرفي البورصة تقترح نماذج للحسابات المجمعة
تتعلق ببيع مقار رئيسية
على  100شركة عالمية
قيمتها اإلجمالية نحو  38مليون دينار ...وتم إخطار «المركزي»
محمد اإلتربي

هناك سلسلة إفصاحات
ستقدم الى البورصة خالل
األيام المقبلة بعد االنتهاء
من كافة اإلجراءات القانونية
النهائية والتصديق على عقود
البيع النهائية.

كشفت مصادر لـ «الجريدة»
عن سلسلة صفقات عقارية في
ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي تــم االت ـفــاق
ع ـل ـي ـهــا ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي ت ـنــاهــز
قيمتها ال ـ  38مليون دينار.
وف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،أش ـ ـ ــارت
ال ـم ـصــادر ال ــى أن أح ــد الـبـنــوك
الكبرى باع مقرين رئيسيين في
منطقة العاصمة ،أحدهما مقر
رئـيـســي تــم االت ـفــاق عـلــى بيعه
لبنك إسالمي بقيمة تقدر بنحو
 8مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ت ـقــري ـبــا ،في
حين تم االتفاق على بيع المقر
الــرئ ـي ـســي ل ـب ـنــك ت ـق ـل ـيــدي آخــر
مـجــاور بنحو يـنــاهــز نـحــو 30
مليون دينار ،سيتم استخدامه

كمقر رئيس ثان لعمليات البنك
وت ــوس ـع ــة أع ـم ــال ــه ف ــي قـطــاعــي
الخدمات المصرفية للشركات
والمؤسسات.
وس ـي ـم ـثــل ال ـم ـق ــر الــرئ ـي ـســي
األول متنفسا كبيرا ،وسيخدم
تـ ـ ــوس ـ ـ ـعـ ـ ــات أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـنـ ــك،
ح ـيــث س ـي ـكــون م ـقــرا لعمليات
المجموعة ككل.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،أف ــادت
م ـص ــادر ب ــأن ب ـنــك وربـ ــة يتجه
لشغل نحو  33دورا من مبنى
ال ــراي ــة  ،2ل ـح ـيــن إنـ ـج ــاز مـقــره
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
المقبلة.
وق ـ ــال ـ ــت إن ه ـ ـنـ ــاك س ـل ـس ـلــة

الختيار واحد منها قبل نهاية األسبوع الجاري

إفصاحات ستقدم الى البورصة
خالل األيام المقبلة بعد االنتهاء
مــن كــافــة اإلجـ ــراء ات القانونية
النهائية والتصديق على عقود
البيع النهائية.
ولـفـتــت إل ــى إن الـمـفــاوضــات
أخ ــذت شــوطــا طــويــا حـتــى تم
ال ـت ــوص ــل الـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ،وب ـنــاء
عليه تم إشعار البنك المركزي
إل خ ـطــاره بالصفقة المنتظرة،
وبعدها يتم إبالغ البورصة.

●

عيسى عبدالسالم

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن مـ ـص ــادر مـطـلـعــة
أن ش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت اق ـت ــرح ــت على
ً
 100مؤسسة عالمية ع ــددا مــن المقترحات
بخصوص الـحـســابــات المجمعة الـتــي تعد
االستحقاق األوحد لدخول بورصة الكويت،
ضمن مكونات مؤشر .MSCI
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن مــن الـمــرتـقــب تسلم
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ع ـل ــى ال ـم ـق ـت ــرح ــات ال ـخ ــاص ــة
بالحسابات المجمعة نهاية االسبوع الجاري،
وطلب مــن هــذه المؤسسات اختيار نموذج
واح ـ ــد م ــن اجـ ــل تـطـبـيـقــه ف ــي الـ ـس ــوق خــال
الفترة المقبلة.
وأض ــاف ــت أن ال ـبــورصــة سـتـعـمــل جــاهــدة
على التعاون مع المؤسسات االجنبية على

تطبيق الحسابات المجمعة وتقابل األرقام
(الحسابات الــواحــدة) ،كما جــرت الـعــادة في
اسـتـيـفــاء كــل الـمـتـطـلـبــات ال ـخــاصــة بعملية
الترقية.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن ــه م ـنــذ اع ــان
نتيجة الترقية من «مورغان ستانلي» وهيئة
األسواق وشركة البورصة والشركة الكويتية
للمقاصة تعمل على استيفاء كل المتطلبات،
حـيــث ان ــه مــن الـمــرتـقــب إن ـجــاز العملية قبل
نهاية االسبوع الجاري.
ي ــذك ــر أن ن ـظ ــام ال ـح ـس ــاب ــات الـمـجـمـعــة
يـســاهــم فــي تحقيق ق ــدر أكـبــر مــن الـكـفــاء ة
فـ ــي إدارة تـ ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات السـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
عمالئها بصورة عــادلــة ،وفقا لسياستهم
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ك ـم ــا أن ـ ــه ي ــوج ــد ع ـ ــدد مــن
أهداف هذا النظام؛ منها تسهيل وتبسيط

مكاسب كبيرة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  46مليون دينار
عمليات شراء كبيرة على أسهم تشغيلية بالسوق الرئيسي رفعت سيولته ألعلى مستوياتها
●

علي العنزي

سجلت المؤشرات الرئيسية
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ل ـ ـبـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ً
ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي ت ـع ــام ــات ـه ــا ،إذ
ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـع ــام
بنسبة  0.94فــي المئة تعادل
 55.82نـ ـقـ ـط ــة لـ ـيـ ـقـ ـف ــل ع ـلــى
مستوى  6006.29نقاط وسط
س ـي ــول ــة ب ـل ـغــت  46.1م ـل ـيــون
ديـنــار ،بكمية أسـهــم متداولة
ب ـل ـغــت  176.2م ـل ـي ــون س ـهــم،
نفذت من خالل  7235صفقة.
ك ــذل ــك ربـ ــح م ــؤش ــر ال ـســوق
األول بـنـسـبــة  1.2ف ــي ا لـمـئــة
ً
هــي  78.85نـقـطــة مـقـفــا على
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  6623.13ن ـق ـط ــة
بـسـيــولــة بـلـغــت  36.8مـلـيــون
دينار وبكمية أسهم متداولة
بـ ـلـ ـغ ــت  90.1م ـ ـل ـ ـيـ ــون س ـهــم
نـ ـف ــذت ع ـب ــر  3908ص ـف ـق ــات،
ونما مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  0.17في المئة تساوي
ً
 8.22نقاط مقفال على مستوى
 4791.97نقطة بسيولة بلغت
 9.2م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار وبـكـمـيــة
أسهم متداولة بلغت  86مليون
س ـهــم ن ـف ــذت م ــن خـ ــال 3327
صفقة.

شراء أسهم تشغيلية فقط
ســرت عمليات شــراء كبيرة
وبسيولة مضاعفة لمعدالت
هذا العام في السوق الرئيسي
على األسهم التشغيلية ،وفي
مقدمتها سهم المشتركة هذه
الـمــرة ال ــذي نما بنسبة  6في
ً
ال ـم ـئــة وب ـس ـيــولــة ك ـب ـيــرة ج ــدا
بـلـغــت مـلـيــونــي دي ـن ــار ،كــذلــك
ان ـضــم إل ــى مـجـمــوعــة األسـهــم
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـت ــي

ك ــان ــت ت ـن ـشــط م ـث ــل «أالفـ ـك ــو»
و«االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز» وع ـ ــاد «ال ـس ـفــن»
وللمرة األول ــى يـتــداول بأكثر
من نصف مليون دينار وبنمو
جيد لتتضح حلقة األسهم ذات
االهتمام في السوق الرئيسي،
وهــي األسهم التشغيلية ذات
األداء الـتـشـغـيـلــي وبــأس ـعــار
م ـخ ـت ـل ـفــة ،وت ــراجـ ـع ــت أهـمـيــة
وتـ ـ ــداوالت األس ـه ــم الـصـغـيــرة
دون  100فلس إذ كان بعضها
ينمو بين الفترة واألخرى ،لكن
ً
اآلن تغيب تقريبا جميعها عدا
سـهــم أع ـي ــان ،ال ــذي ع ــاد أمــس
للتداوالت النشيطة.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،كـ ـ ــان ه ـن ــاك
حراك آخر ومستمر على أسهم
الـســوق األول حيث ارتفاعات
ً
بنسب كبيرة جــدا بلغت أكثر
مــن  4فــي المئة على بعضها
كـ ــاأله ـ ـلـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــد ،وك ــان ــت
ً
هناك تراجعات محدودة جدا
ل ـتــدعــم م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول
ليتجاوز مستوى  6600نقطة
ول ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي تــاري ـخــه،
ل ـت ـن ـت ـهــي ال ـج ـل ـس ــة إي ـجــاب ـيــة
ب ـ ـكـ ــل مـ ـتـ ـغـ ـي ــراتـ ـه ــا وبـ ـشـ ـك ــل
متناقض مع أداء بقية األسواق
الخليجية عدا البحرين.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر،
تـ ــراج ـ ـعـ ــت مـ ـعـ ـظ ــم مـ ــؤشـ ــرات
أس ــواق دول مجلس التعاون
ا ل ـخ ـل ـي ـجــي ،إن ك ــا ن ــت بنسب
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ل ـ ـكـ ــن كـ ـ ـ ــان ال ـ ـلـ ــون
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر هـ ـ ــو ال ـ ـ ـطـ ـ ــاغـ ـ ــي ،فــي
حـيــن ان ـفــرد ال ـســوق الكويتي
باللون األخضر ،وسحب معه
دعـ ـ ــم سـ ـه ــم األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـحــد
ل ـل ـس ــوق ال ـب ـح ــري ـن ــي ول ـل ـمــرة
ال ـثــان ـيــة إذ ك ــان ــت الـمـحـصـلــة
األ سـ ـ ـب ـ ــو عـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــذات األداء
وبــإي ـجــاب ـيــة أك ـب ــر لـلـبـحــريــن،

تابعة لـ «فنادق» تتنازل عن حق
انتفاع عقار بـ  750ألف دينار

«دانة» :اجتماع لتعيين رئيس تنفيذي
أفادت شركة دانة الصفاة الغذائية أنه سيجرى اليوم
اجتماع لتعيين رئيس تنفيذي للشركة.

لـ ـك ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت
كـ ـ ــان سـ ـه ــم األهـ ـ ـل ـ ــي ال ـم ـت ـحــد
هـ ـ ــو الـ ـمـ ـمـ ـي ــز فـ ـ ــي ال ـس ــوق ـي ــن
لـيـسـحــب الـ ـس ــوق الـبـحــريـنــي
ويــرافـقــه الـســوق الكويتي في
المنطقة ال ـخ ـضــراء ،فــي حين
ك ــان ال ـتــراجــع لبقية األس ــواق
الخليجية لكن بنسب محدودة.

أداء القطاعات
مــالــت م ــؤش ــرات الـقـطــاعــات
إل ــى الـ ـت ــداول بــال ـلــون األح ـمــر
إذ انـخـفـضــت م ــؤش ــرات ستة
ق ـطــاعــات ه ــي تـكـنــولــوجـيــا بـ
 21.8نقطة وعقار بـ  6.9نقاط
واتصاالت بـ  5.8نقاط وتأمين
بـ  5.8نقاط وسلع استهالكية بـ
 3.6نقاط وخدمات استهالكية
ب ـ ـ  1.2ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا ارتـفـعــت

مؤشرات خمسة قطاعات هي
بـنــوك ب ـ  20.2نقطة وصناعة
بـ  9.6نقاط وخدمات مالية بـ
 8.9نقاط والنفط والغاز بـ 6.3
نقاط وم ــواد أساسية ب ـ 0.61
نقطة ،واستقر مؤشرا قطاعين
ف ـ ـقـ ــط ه ـ ـمـ ــا م ـ ـنـ ــافـ ــع ورع ـ ــاي ـ ــة
صحية وبقيا دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم بيتك قائمة
األسـهــم األكـثــر قيمة إذ بلغت
ت ــداوالت ــه  8.7مــاي ـيــن دي ـنــار
وبأرباح بنسبة  2.4في المئة
تاله سهم أهلي متحد بتداول
 5مــاي ـيــن ديـ ـن ــار وبـمـكــاســب
بنسبة  4.6في المئة ثم سهم
زين بتداول  4.3ماليين دينار
وبانخفاض بنسبة  0.55في
ً
المئة ورابـعــا سهم بنك وربــة
بـ ـ ـت ـ ــداول  3.8م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
ً
ومرتفعا بنسبة  2.3في المئة

ً
وأخيرا سهم خليج ب بتداول
 3.6مــايـيــن دي ـنــار وبــارتـفــاع
بنسبة  1.2في المئة.
وم ــن ح ـيــث قــائ ـمــة األس ـهــم
ً
األكـ ـث ــر كـمـيــة جـ ــاء أوال سهم
أهـلــي متحد إذ ت ــداول بكمية
بـ ـلـ ـغ ــت  17.6م ـ ـل ـ ـيـ ــون س ـهــم
وبارتفاع بنسبة  4.6في المئة،
ً
وج ــاء ثــانـيــا سـهــم المشتركة
بـ ـ ـت ـ ــداول  14.8م ـل ـي ــون سـهــم
وب ــأرب ــاح بنسبة  6فــي المئة
ً
وجـ ــاء ثــال ـثــا سـهــم بـنــك ورب ــة
بـ ـ ـت ـ ــداول  14.6م ـل ـي ــون سـهــم
ً
ومرتفعا بنسبة  2.3في المئة
ً
وجاء رابعا سهم بيتك بتداول
 11.4مـلـيــون سـهــم وبــارتـفــاع
بـنـسـبــة  2.4ف ــي ال ـم ـئــة ،وج ــاء
ً
خامسا سهم خليج ب بتداول
 11.3مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم و ب ـن ـمــو
بنسبة  1.2في المئة.

ريادة األعمال تنطوي على درجة كبيرة من المخاطرة

 - 1الخطوة األولى هي األصعب
 أحد أكبر الدروس التي من المهم لكلرائــد أعمال أن يتعلمها هو معرفة متى
يجب أن يبتعد عن أي عمل لم يعد يشهد
نموا أو لم يعد ينطوي على تحديات.
ُ
 وتعد الخطوة األولى في بدء مشروعتجاري واحدة من أصعب الخطوات التي
يـمـكــن أن ي ـقــوم ب ـهــا رائـ ــد األعـ ـم ــال ،لكن
عليه القيام بها لبناء المشروع الذي حلم
بــه ،وعليه أيضا أن يذكر نفسه أن األمر
ينطوي على مخاطرة كبيرة ،وقد يستغرق
وقتا حتى يهيئ نفسه للمرحلة التالية.
 - 2عدم االستسالم
 يعتمد نجاح أو فشل أي رائد أعمالعلى مدى مثابرته ،فكل خطوة يقوم بها
رائد األعمال يوميا تجاه تحقيق أهدافه
تزيد من إمكانية نجاحه ،كما أن امتالك

أخبار الشركات

أعلنت شركة الفنادق الكويتية أن قيمة تنازل شركة
رامــو التجارية ،إحــدى الشركات التابعة للفنادق ،حق
انتفاع أحد العقارات المملوكة لها في منطقة صبحان،
بـلـغــت  750أل ــف دي ـن ــار ،وف ــق ب ـيــان ال ـشــركــة لـبــورصــة
الكويت أمس.
وذكـ ــرت «ف ـن ــادق» أن ال ـت ـنــازل سـيـتــرتــب عـلـيــه زي ــادة
التدفقات النقدية بنفس قيمة المبلغ ،وتحقيق ربح
نقدي بـ  200ألف دينار ،مشيرة إلى أن األثر المالي لهذا
التعاقد سيظهر في البيانات المالية للربع الثالث من
 ،2019مما سينعكس على الفنادق الكويتية.

 10دروس تجارية يمكن تعلمها من الفشل
الفشل هو آخر شيء يرغب فيه أي رائد
أعمال ،فكل شخص يبدأ مشروعا جديدا
يــرغــب ف ــي رؤي ـت ــه نــاج ـحــا ،إال أن هـنــاك
دروسا تجارية يمكن تعلمها من الفشل،
وذلك حسبما ذكر موقع «آي إفريقيا».
وفي حين تنطوي ريادة األعمال على
درج ــة كبيرة مــن الـمـخــاطــرة ،إال أن رواد
األعـ ـم ــال ي ـح ـتــاجــون إلـ ــى ب ـعــض ال ـحــذر
ً
والتوقف قليال للتعلم من أخطاء اآلخرين
ً
ال ــذي ــن واجـ ـه ــوا ف ـش ــا م ــن ق ـب ــل ،ورص ــد
الموقع  10دروس تجارية يمكن تعلمها
من الفشل وهي:

اإلجراءات التي تقوم بها الجهات التي تنفذ
عمليات لمصلحة المستثمرين في األوراق
المالية ،تخفيض تكلفة تنفيذ العمليات
من خالل دمج أوامــر العمالء المستفيدين
وتوحيد أسعار التنفيذ بما يحقق مصالح
المستفيدين ،تحقيق مبدأ سرية التعامالت
من خالل عدم ظهور اسم المالك الحقيقي،
إال ف ــي س ـجــات ال ـمــالــك الـمـسـجــل وشــركــة
اإليـ ـ ـ ــداع وال ـق ـي ــد ال ـم ــرك ــزي ف ـق ــط ،تـحـقـيــق
مشاركة األغلبية في اجتماعات الجمعيات
الـعــامــة للجهات الـمـصــدرة ألوراق مالية،
ّ
من خالل تمثيل الملك المسجلين للمالك
المستفيدين في هذه الجمعيات.

رؤي ــة والـعـمــل بــاسـتـمــرار على تحقيقها
يضاعف فرص النجاح.
 ل ــذل ــك ُي ـن ـصــح رواد األعـ ـم ــال دائ ـمــابالمثابرة ،ألن الناجحين هــم أشخاص
لم يستسلموا.
 - 3رأس الـمــال الضخم ال ُيـعــد ميزة
كبيرة
 يتعلم رائد األعمال كيف يدير العملفي الشركة فقط حين تنفد األمــوال ،ذلك
ألنه حين يكون لدى رائد األعمال رفاهية
امتالك رأسمال ضخم فإنه يتجنب اتخاذ
القرارات الصعبة الالزمة إلنجاز األعمال،
لكن بمجرد أن تنفد األمــوال يتعلم رائد
األعمال ذلك بسرعة.
 - 4وضع أساس قوي يمكن للشركة
النمو من خالله
 خ ــال ال ـف ـتــرة األول ـ ــى م ــن إدارة أيش ــرك ــة ت ـك ــون ال ـ ـمـ ــوارد ال ـم ــال ـي ــة قـلـيـلــة،
ويحتاج رائــد األعمال في هــذه المرحلة
إلى السير خطوة بخطوة من أجل وضع
األساس القوي الذي ستقوم عليه شركته،
وبمجرد أن تبدأ الشركة في النمو بسرعة
فستحتاج حينها إلى دعم للحفاظ على
هذا النمو.
 - 5ات ـ ـخـ ــاذ أك ـ ـبـ ــر عـ ـ ــدد م ـم ـك ــن مــن
المخاطر
 ُيعد اتخاذ المخاطر جزءا مهما لنموأي شركة ،وبالتالي إذا توقف رائد األعمال
عن اتخاذ المخاطر أو شعر بالخوف من
القيام بذلك فإن نشاطه التجاري لن ينمو.

 ال يـ ـه ــم مـ ــا إذا كـ ــا نـ ــت ا ل ـم ـخ ــا ط ــرةستنتهي بــالـنـجــاح أو الـفـشــل ،إذ يمكن
الـتـعـلــم مــن الـفـشــل دائ ـم ــا ،فـبـعــض أغنى
األش ـخ ــاص فــي الـعــالــم خ ـســروا أمــوالـهــم
أكثر من مرة.
 - 6التسويق هو صوت الشركة
 ي ـل ـع ــب ال ـت ـس ــوي ــق دورا م ـه ـم ــا فــين ـ ـجـ ــاح أي ش ـ ــر ك ـ ــة ،إذ ي ـع ـت ـم ــد ن ـج ــاح
أو ف ـشــل ال ـش ــرك ــات ع ـلــى كـيـفـيــة بـيـعـهــا
وتسويقها لمنتجاتها و عـلــى الحمالت
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة ال ـت ــي
تستخدمها.
 لذلك من المهم أن يكون رائد األعمالق ـ ــادرا ع ـلــى ال ـق ـيــام بــالـتـســويــق لـشــركـتــه
بطريقة مبتكرة ،أو يستعين بأشخاص
محترفين يمكنهم ا لـقـيــام بــذ لــك إذا لــزم
األمر.
 - 7بدء نشاط تجاري جديد أسهل من
إصالح آخر تعرض للفشل
 عـنــدمــا تــواجــه الـشــركــة األول ــى التيأسسها رائد األعمال الفشل ،يكون أمامه
فرصة لتعلم كيفية القيام بــاألمــور على
ن ـحــو أف ـض ــل م ــن أجـ ــل تـحـقـيــق ال ـن ـجــاح
وتجنب اإلخفاق الذي حدث سابقا ،لذلك
غالبا ما يكون بدء نشاط تجاري جديد
أسهل بكثير من إصالح شركة فاشلة.
 - 8خلق بيئة عمل إيجابية يساهم في
نجاح الشركة
 الموظفون هم أهم أصول لدى الشركة،ويساهم خلق بيئة عمل إيجابية قائمة

على ثقافة االحترام والصدق بشكل كبير
في نمو الشركة.
 كـلـمــا أب ـقــى رائ ــد األع ـم ــال موظفيهع ـل ــى ع ـل ــم ب ـم ـس ـت ـجــدات األم ـ ـ ــور وغ ــرس
ثقافة المحاسبة في الشركة ،ازداد والء
الموظفين للشركة ورغبتهم في البقاء بها.
 - 9الـنــزاهــة وعــاقــات العمل أمــر مهم
جدا
 مــن الـمـحـتـمــل أن يـمــر رائ ــد األع ـمــالبأوقات صعبة كثيرة ،إال أن هذه األوقات
يمكن تجاوزها عندما يكون لديه عالقات
عمل جيدة مع الموردين والعمالء.
 كلما كانت هناك عالقات عمل جيدةأصـبــح ال ـم ــوردون أكـثــر مــرونــة فــي قبول
ال ــدف ــع عـلــى ف ـت ــرات أطـ ــول ،حـتــى تتمكن
الشركة من استعادة استقرارها المالي.
 - 10الشك أكبر نقطة ضعف لدى رائد
األعمال
 يتحقق الـنـجــاح عـنــدمــا يــؤمــن رائــداألعمال بما يفعله ،لذلك من المهم أال يدع
رائــد األعمال اآلخرين وآراء ه ــم عقبة في
طريق نجاحه.
 ينبغي أن ي ــدرك رائ ــد األع ـم ــال أنــهبـمـجــرد أن ي ـبــدأ نـشــاطــه ال ـت ـجــاري فــإنــه
س ـي ـق ــاب ــل ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األش ـ ـخـ ــاص غـيــر
المقتنعين بقدرته على إنـجــاح شركته،
وإذا لم يكن رائد األعمال واثقا بما يكفي
في إمكاناته وقدرته على النجاح وتأثر
بكالم اآلخرين فإنه لن ينجح أبدا.
(أرقام)

وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارت ـفــاعــا سـهــم وطـنـيــة د ق إذ
ارتـفــع بنسبة  16.6فــي المئة
تاله سهم العيد بنسبة  10في
المئة ثم سهم يوباك بنسبة 10
ً
فــي المئة ورابـعــا سهم عربي
قــا بـضــة بنسبة  10فــي المئة
ً
ً
أي ـضــا وأخ ـي ــرا سـهــم قـيــويــن أ
بنسبة  9.8في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سهم تمدين ع حيث انخفض
بنسبة  9.8في المئة تاله سهم
وثاق بنسبة  8.7في المئة ثم
س ـهــم م ــراك ــز بـنـسـبــة  6.6في
ً
الـمـئــة ورابـ ـع ــا سـهــم الـمــديـنــة
بنسبة  5.7فــي المئة واخـيــرا
سهم االنظمة بنسبة  3.9في
المئة.

« :»otcتداول  5.5ماليين
سهم بـ  159.16ألف دينار
ش ـهــدت مـنـصــة «ت ـ ــداوالت ن ـظــام خ ــارج المنصة»
المعروفة اختصارا بـ «أو .تــي .ســي» خــال جلسات
األسبوع المنتهي الخميس الماضي انخفاضا في
قيمة التداوالت ،إذ تم تداول  5.5ماليين سهم بقيمة
 159.16ألــف ديـنــار (نحو  541.14ألــف دوالر) تمت
عبر  45صفقة.
وقالت شركة «الموازي دوت كوم» ،في تقرير لها،
إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا ،إذ
بلغ حجم التداوالت  1.3مليون سهم بقيمة  40.3ألف
دينار (نحو  137ألف دوالر) تمت عبر  30صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء
سلبيا ،إذ بلغت التداوالت  4.2ماليين سهم بقيمة
بلغت  118.8ألف دينار (نحو  404آالف دوالر) تمت
عبر  15صفقة.
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استقرار الدوالر وانخفاض اليورو
استقر سعر صرف الــدوالر مقابل الدينار،
أم ــس ،عـنــد مـسـتــوى  0.303دي ـن ــار ،فــي حين
انـخـفــض ال ـي ــورو إل ــى  0.340دي ـن ــار ،مـقــارنــة
بأسعار صرف األسبوع الماضي.
وق ـ ــال ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ف ــي نـشــرتــه

اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف
الجنيه اإلسترليني انخفض إلى  0.380دينار،
كما انخفض الـفــرنــك الـســويـســري إلــى 0.306
دي ـن ــار ،ف ــي حـيــن حــافــظ ال ـيــن ال ـيــابــانــي على
مستواه عند  0.002دينار دون تغيير.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

economy@aljarida●com

«التجارة» و«المركزي» :مذكرة تفاهم
لترخيص أعمال الدفع اإللكتروني
أع ـل ـنــت وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
مع بنك الكويت
توقيعها مذكرة تفاهم ُ
ال ـمــركــزي بـشــأن تـحــديــد أط ــر التنسيق
بين الجهتين ،حــول مرحلة الترخيص
ل ـشــركــات الـتـمــويــل وش ــرك ــات ال ـصــرافــة
وشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
والشركات والمؤسسات المرخص لها
بمزاولة أعمال الدفع اإللكتروني لألموال
ووكالئهم.
وبينت الــوزارة أن االتفاقية تمنع أي
ت ـض ــارب أو ازدواجـ ـي ــة م ــع «ال ـم ــرك ــزي»،
وذلك بما يحقق في النهاية سرعة ودقة
إنهاء معامالت هذه الوحدات ،بما يسمح
بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من
«المركزي» و»التجارة».
ً
وأفــادت ال ــوزارة بأنه وفقا لالتفاقية
ُ
تـقــدم طلبات التأسيس إلــى «المركزي»
مباشرة ،من أجــل دراســة هــذه الطلبات
وإصـ ــدار ال ـق ــرار بــالـمــوافـقــة أو الــرفــض،
وي ـق ــوم الـبـنــك بــإخ ـطــار مـقــدمــي الطلب
والـ ـ ـ ــوزارة وه ـي ـئــة تـشـجـيــع االسـتـثـمــار
المباشر -في حال فروع البنوك األجنبية-
بقراره في هذا الخصوص ،على أن تقوم
«ال ـت ـج ــارة» ب ــإص ــدار الـتــرخـيــص ال ــازم
للوحدة لمزاولة النشاط وفق المتطلبات
الالزمة في هذا الشأن.

ولفتت ال ــوزارة إلــى أنــه ال يجوز ألي
وح ــدة مـمــارســة الـنـشــاط قـبــل الـقـيــد في
السجل المعد لهذا الـغــرض لــدى البنك
ال ـمــركــزي ،مـشـيــرة إل ــى أن طـلــب مــزاولــة
نشاط أعمال الدفع اإللكتروني لألموال
يقدم لـ»المركزي» للقيد في سجل مزاولي
النشاط ووكالئهم لدى البنك.
ً
وأوض ـح ــت أن ــه وف ـقــا ألح ـكــام ال ـمــادة
( )5مــن تعليمات تنظيم أ ع ـمــال ا لــد فــع
اإللكتروني لــأمــوال ،يقوم « المركزي»
بإخطار مقدم الطلب والوزارة بالموافقة
المبدئية ،موضحة أنه بناء على موافقة
«المركزي» المبدئية تقوم الوزارة بإصدار
الترخيص الــازم لمزاولة نشاط أعمال
الدفع اإللكتروني والتسوية لألموال (أو
تـعــديــل تــرخـيــص قــائــم) وإخ ـطــار البنك
بذلك.
وبـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـف ـ ــروع األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ذك ـ ــرت
«الـتـجــارة» أنــه ال يجوز مــزاولــة النشاط
قـ ـب ــل الـ ـقـ ـي ــد فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـمـ ـع ــد ل ـه ــذا
الـغــرض لــدى «الـمــركــزي» ،الفـتــة إلــى أنه
ت ـت ـقــدم ال ــوح ــدة بـطـلــب ف ـتــح فـ ــروع لها
سـ ــواء داخـ ــل ال ـكــويــت أو خــارج ـهــا إلــى
«الـمــركــزي» مـبــاشــرة ،لــدراسـتــه وإصــدار
القرار بالموافقة أو الرفض ،ويقوم البنك
بإخطار مقدمي الطلب والــوزارة وهيئة

تشجيع االستثمار المباشر -في حالة
فــروع البنوك األجنبية -بقراره في هذا
الخصوص.
وأشارت إلى أن الوزارة تتولى النظر
في طلبات تجديد التراخيص الممنوحة
للوحدة و /أو للفروع التابعة لها دون
الرجوع إلى «المركزي» ،ما لم تر الوزارة
ً
سببا الستطالع رأي البنك قبل التجديد.
ً
وذكــرت أنها ستقوم سنويا بموافاة
«ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» ب ـب ـي ــان ــات أس ـ ـمـ ــاء كـ ــل مــن
ش ــرك ــات ال ـت ـمــويــل وش ــرك ــات ال ـصــرافــة
وشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
وال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـمــرخــص
لـهــا ب ـمــزاولــة أع ـمــال الــدفــع اإللـكـتــرونــي
ً
لــأمــوال ووكالئهم موضحا فيها نوع
ً
نشاط الشركة طبقا للترخيص الصادر
مــن الـ ــوزارة ،وعــدد الـفــروع القائمة لكل
شركة ،وإذا ما تبين لـ «المركزي» وجود
اختالفات في تلك البيانات مع بيانات
ال ـس ـج ــل ل ــدي ــه ،ي ـت ــول ــى ال ـب ـن ــك مـتــابـعــة
ال ـشــركــة الـمـعـنـيــة لـتـصــويــب الـبـيــانــات
الخاصة بها لدى «المركزي» أو الوزارة
بحسب الحالة.
ولفتت ال ــوزارة إلــى أنــه سيتم وضع
آل ـي ــة ونـ ـظ ــام ل ـل ــرب ــط اإلل ـك ـت ــرون ــي بـيــن
ال ـ ـ ـ ــوزارة و»ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» ي ـت ــم م ــن خــالــه

تبادل وتشارك المعلومات التي تتعلق
ب ــال ـت ــراخ ـي ــص ال ـ ـص ـ ــادرة مـ ــن الـ ـ ـ ــوزارة
ل ـل ــوح ــدات ال ـخــاض ـعــة لــرقــاب ـتــه ،وت ـقــوم
ال ــوزارة بتعليق /إلغاء الترخيص بناء
ً
عـلــى طـلــب مــن «ال ـمــركــزي» مــوضـحــا به
أسباب هذا الطلب.
وتقوم الوزارة باإلشراف على إجراءات
ا لــد عــوة للجمعية ا لـعــا مــة ومتطلباتها
واجـتـمــاعــاتـهــا ،وف ــي حــالــة رغـبــة البنك
المركزي يحق لممثليه حضور أي من
هـ ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ل ـط ــرح م ــا ي ـ ــراه من
ً
موضوعات استنادا ألحكام المادة ()213
من قانون الشركات.
وأشارت إلى أنه يتم تبادل المعلومات
بين الوزارة و»المركزي» بشأن المخالفات
ال ـتــي ت ــم رص ــده ــا م ــن جــانـبـهــا ألح ـكــام
قانون البنك وتعليماته ،أو المخالفات
ال ـتــي يـتــم رصــدهــا مــن قـبــل «ال ـمــركــزي»
ألح ـ ـك ـ ــام ق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وقـ ــانـ ــون
ال ـم ـع ــام ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ومـ ــن خ ــال
أدواتها الرقابية على الوحدات المعنية،
وذل ــك الت ـخــاذ اإلجـ ــراء الـمـنــاســب بشأن
المخالفات التي تتعلق بالجهات.

«بوبيان» :االرتقاء بمهارات موظفي إدارة المبيعات
أسعار المعادن الثمينة والنفط

مشاركون في البرنامج التدريبي
أعلن بنك بوبيان إطالقه المرحلة الثانية
من البرنامج التدريبي المصمم خصوصا
لـمــوظـفــي إدارة الـمـبـيـعــات الـمـبــاشــرة من
مـخـتـلــف ال ــدرج ــات الــوظـيـفـيــة ،بــالـتـعــاون
مــع إح ــدى المؤسسات التدريبية الــرائــدة

والمتخصصة فــي هــذا الـمـجــال ،فــي إطــار
حرص إدارة البنك على االرتقاء بمستوى
مـهــارات موظفيه ودع ــم االبـتـكــار واالب ــداع
لديهم ،مما ينعكس إيجابا في تقديم خدمة
عالية المستوى لعمالء بنك بوبيان.

وصرح المدير العام لمجموعة الموارد
البشرية في البنك عادل الحماد« :نؤمن في
بنك بوبيان بأهمية الموارد البشرية ،كما ال
نألو جهدا في سبيل توفير أفضل البرامج
التدريبية لهم انطالقا من إحدى قيم البنك

الرئيسية ،وهي االهتمام بالموظفين ،كما
نعمل على تبني ومواكبة أحدث التطورات
التكنولوجية ،تماشيا مع توجهات البنك،
وحرصه على االبتكار واإلبداع ،مما ينعكس
ً
إيجابا على خدمة العمالء».

ةديرجلا
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اقتصاد

«بيتك  -البحرين» :خطط في استثمار الصكوك وتمويل لومبارد
تـمــا شـيــا مــع استراتيجيته
ل ـ ـ ـتـ ـ ــزويـ ـ ــد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء بـ ـحـ ـل ــول
وخـ ــدمـ ــات م ـب ـت ـكــرة ف ــي إدارة
ال ـ ـثـ ــروات ،يـسـتـمــر ق ـســم إدارة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات فـ ــي بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
الـ ـك ــويـ ـت ــي -ال ـب ـح ــري ــن (ب ـي ـت ــك-
ال ـب ـح ــري ــن) بـ ــزيـ ــادة مـجـمــوعــة
مـنـتـجــاتــه وخ ــدم ــات ــه الـمـقــدمــة
إلى األفراد ذوي المالءة المالية
لدى البنك.
وق ــال ع ـبــدالــرزاق جــواهــري،
ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـخ ــاص ــة وإدارة
الـثــروات في "بيتك -البحرين"،
إن ق ـس ــم إدارة ال ـ ـثـ ــروات ل ــدى

ال ـب ـن ــك ي ـق ــدم أي ـض ــا مـجـمــوعــة
من الصكوك للمستثمرين ،ما
يـتـيــح لـهــم ال ـفــرصــة للحصول
ع ـلــى دخـ ــل ث ــاب ــت م ـت ــواف ــق مع
أحـ ـك ــام ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــام ـي ــة،
و سـيـسـمــح ذ ل ــك للمستثمرين
بـتـنــو يــع محفظتهم وتحقيق
دخل متواصل في الوقت نفسه.
وي ـتــم تـعــزيــز ذل ــك بـشـكــل أكـبــر
مــن خ ــال إط ــاق نـظــام تمويل
الـ ـه ــام ــش ال ـ ـ ــذي ي ــرف ــع ع ــوائ ــد
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر.
ويمكن للمستثمرين اآلن تمويل
اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــم فـ ــي ال ـص ـك ــوك
السيادية القابلة للتسييل التي

تمكنهم من زيادة عائداتهم.
وأع ـلــن قـســم إدارة ال ـثــروات
لــدى "بيتك -البحرين" ،أخيرا،
طرح منتجات تمويل لومبارد.
وت ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ذوي الـ ـم ــاء ة
الـ ـم ــالـ ـي ــة مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
سـيــولــة قـصـيــرة األجـ ــل مقابل
اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــم ال ـح ــال ـي ــة دون
الحاجة إلى تصفية محافظهم
االستثمارية.
وبــإمـكــان الـعـمــاء الحصول
على تمويالت بضمان ودائعهم
أو محفظة الصكوك بمعدالت
ت ـمــويــل ت ـنــاف ـس ـيــة م ــع ش ــروط

ســداد مريحة ،وهــذا مــن شأنه
أن يوفر للعمالء سيولة نقدية
ع ـنــد ال ـحــاجــة دون االض ـط ــرار
لتصفية أو تسييل ودائعهم أو
محافظهم االستثمارية.
وأض ــاف جــواهــري" :سعينا
ج ــاه ــدي ــن م ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق قـســم
إدارة الـ ـ ـث ـ ــروات ب ــال ـب ـن ــك مـنــذ
أكـ ـث ــر مـ ــن  3س ـ ـنـ ــوات ل ـت ــزوي ــد
ع ـم ــائ ـن ــا بـ ـخ ــدم ــات م ـت ـم ـيــزة
ع ــالـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى .ح ـق ـق ـنــا
نـ ـ ـج ـ ــاح ـ ــا واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي دع ـ ــم
عـمــائـنــا ،م ــن خ ــال تــزويــدهــم
بــأحــدث ال ـخــدمــات المصرفية
وتمكينهم من تحقيق أهدافهم

الـمــالـيــة .ويــأتــي تقديم تمويل
الـ ـه ــام ــش ل ـل ـص ـك ــوك وت ـم ــوي ــل
لومبارد كجزء من مجموعة من
المنتجات وا ل ـخــد مــات المرنة
التي عمل على تطويرها (بيتك-
البحرين) ،لتتناسب مع مختلف
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات وال ـم ـت ـط ـل ـب ــات
االستثمارية لعمالئنا".
من جانبه ،قال راشد الخان،
رئيس قسم إدارة ال ـثــروات ،إن
"ت ـم ــوي ــل ل ــومـ ـب ــارد ه ــو خــدمــة
مقدمة لتلبية حاجة األســواق
يـقــدمـهــا مــديــرو ال ـث ــروات على
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـع ــال ـم ــي ،ويـمـكــن
لـعـمــائـنــا اآلن ال ـح ـصــول على

تسهيالت قصيرة األج ــل دون
الـتــأثـيــر عـلــى هيكلة أصــولـهــم
واسـتــراتـيـجـيـتـهــم لالستثمار
ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـط ــوي ــل ،إضــافــة
إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـسـيــولــة
م ــع االس ـت ـم ــرار ف ــي االس ـت ـفــادة
مــن ارتـفــاع القيمة الرأسمالية
السـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــم والـ ـت ــدفـ ـق ــات
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ألوراق ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـم ــال ـي ــة.
نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ت ـل ـب ـي ــة
احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
وت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــق ت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
ومتطلباتهم مع الحفاظ على
مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـمـ ـت ــاز ف ـ ــي خ ــدم ــة
العمالء".

راشد الخان

«الخليج» يقدم برنامج «كفاءة» لذوي االحتياجات الخاصة
بالتعاون مع «القوى العاملة» و«ذوي اإلعاقة» ومعهد البناء البشري

برنامج «كفاءة»
عبارة عن باقة
خدمات وظيفية،
تدريبية وتطويرية

ي ـق ــدم ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج بــرنــامــج
"ك ـ ـفـ ــاءة" ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـهـيـئــة
الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة
ومـعـهــد الـبـنــاء ال ـب ـشــري ،بهدف
عقد أول معرض يقدم مجموعة
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــريـ ــة
و ف ــرص وظيفية حقيقية لــذوي
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة يـ ــوم
األربعاء القادم في مبنى برنامج
إع ــادة هيكلة الـقــوى العاملة في
ً
الرقعي من التاسعة صباحا حتى
ً
مساء.
الرابعة
وقال البنك في بيان صحافي
أمــس ،إن برنامج "كـفــاءة" عبارة
عـ ـ ــن ب ـ ــاق ـ ــة خـ ـ ــدمـ ـ ــات وظـ ـيـ ـفـ ـي ــة،
ت ــدري ـب ـي ــة وتـ ـط ــوي ــري ــة ،مـهـمـتــه
تمكين ذوي االحتياجات الخاصة
لتحقيق م ـبــدأ االسـتـقــالـيــة من
خ ــال االخ ـت ـي ــار ال ـحــر وال ـفــرص
المتساوية.
رؤي ــة ه ــذا الـبــرنــامــج ب ــأن يتم
تـقــديــم ن ـم ــوذج حـقـيـقــي للقطاع
الـمـصــرفــي وال ـق ـطــاعــات األخ ــرى
لتطبيق مبدأ الشمولية ،والتنوع
والـ ـ ــدمـ ـ ــج لـ ـ ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الخاصة لتحقيق تنمية مستدامة
بـســواعــد جميع فـئــات المجتمع
ً
الكويتي تماشيا مع رؤية "كويت
."2035

وي ـت ـكــون بــرنــامــج ك ـف ــاءة من
فـ ــرص وظ ـي ـف ـيــة حـقـيـقـيــة للفئة
الـمـسـتـهــدفــة ،إذ يــوفــر أك ـثــر من
خ ـم ـس ـيــن وظ ـي ـف ــة ح ـق ـي ـق ـيــة فــي
إدارات البنك المختلفة ،وتتاح
الوظائف بنظامي الدوام الكامل
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ـ ـجـ ــزئـ ــي ل ـت ـت ـنــاســب
م ــع الـ ـظ ــروف ال ـح ـيــات ـيــة لـلـفـئــة
المستهدفة .كما يتضمن برنامج
تدريب ميداني يتم خالله تدريب
الـمـشــاركـيــن عـلــى م ـبــادئ العمل
المصرفي مدة ثالثة أسابيع من
خ ــال ورش ع ـمــل وم ـحــاضــرات
ن ـظــريــة وم ـي ــدان ـي ــة ،ب ــواق ــع أرب ــع
ً
ساعات يوميا.
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـمـ ـه ــن ،وه ــو
برنامج تدريبي مدته سنة يوفر
فرص االحتراف التقني في مجال
بنكي معين يجمع بين التدريب
ال ـع ـم ـلــي ال ـم ـك ـثــف ف ــي الــوظ ـي ـفــة
وص ـفــوف ال ـتــدريــب ال ـن ـظــري ،إذ
ً
ً
يـكـســب الـمـتـمـهــن رات ـب ــا شـهــريــا
أثـ ـن ــاء ت ـطــويــر ق ــدرات ــه الـعـمـلـيــة
والشخصية لوظيفة معينة من
خـ ــال اك ـت ـس ــاب ت ـج ــرب ــة ال ــواق ــع
الـعـمـلــي الـحـقـيـقــي .وي ــأت ــي ذلــك
إلى جانب اإلرشــاد الوظيفي من
خالل تقديم معلومات شاملة من
أص ـحــاب الـخـبــرة عــن متطلبات
سوق العمل المصرفي ومساعدة

سلمى الحجاج

الفئة المستهدفة لتنمية القدرات
الشخصية والـعـمـلـيــة مــن خــال
ً
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات طـ ـبـ ـق ــا ل ـل ـم ـقــاي ـيــس
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـت ــواف ــق
الشخصي والمهني.
والـتــوجـيــه واإلرشـ ــاد بتقديم
الدعم والتوجيه من خالل جلسات
ودورات فــرديــة ،عملية ونظرية
مــع أص ـحــاب الـخـبــرة التدريبية
والمهنية ومــع أصحاب قصص
ال ـن ـجــاح م ــن مــوظ ـفــي ال ـب ـنــك من
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة،
لمساعدتهم لتنمية أو تطوير
مـ ـه ــارة م ـع ـي ـنــة ل ـت ـح ـق ـيــق ه ــدف
منشود ،والتغلب على العقبات

لتمكينهم من التفوق في مكان
العمل.
وع ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،قـ ــالـ ــت الـ ـم ــدي ــر
الـ ـع ــام لـ ـلـ ـم ــوارد ال ـب ـش ــري ــة فــي
بنك الخليج ،سلمى الحجاج:
"لـ ـط ــالـ ـم ــا ك ـ ـ ــان بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج
ً
س ـ ـبـ ــاقـ ــا إل ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم الـ ـم ــواه ــب
ً
الـشــابــة ،وحــريـصــا على توفير
ك ــل ال ـف ــرص الـمـتــاحــة لتشكيل
ج ـيــل م ــن قـ ــادة الـمـسـتـقـبــل في
الـ ـك ــوي ــت .والـ ـ ـي ـ ــوم ،ك ـل ـنــا فـخــر
بـ ــال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ه ــذا
النموذج من البرامج التطويرية
والــوظـيـفـيــة ال ــذي يعتبر األول
مــن نــوعــه فــي ال ـكــويــت ،ويعقد
ً
خ ـصــوصــا الس ـت ـق ـبــال أبـنــائـنــا
مــن ذوي االحتياجات الخاصة،
واحتضانهم في وظائف تتناسب
ً
مع مهاراتهم ،وتوفر لهم منفذا
لإلنجاز والتميز .ونتطلع لمقابلة
العديد من الشخصيات الرائعة
في المعرض ،وإلى الترحيب بهم
ب ـيــن زمــائ ـهــم ف ــي ب ـنــك الـخـلـيــج
ً
ق ــريـ ـب ــا" .ي ــذك ــر أن ب ـنــك الـخـلـيــج
يـ ـح ــرص ع ـل ــى ال ـش ـم ــول ـي ــة بـيــن
موظفيه ،ويوظف اليوم العديد
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
ون ـ ـ ــود أن ن ــؤك ــد ب ـ ــأن ال ـم ـن ـشــأة
والموارد مهيأة الستقبال أبنائنا
من ذوي االحتياجات الخاصة.

«األهلي المتحد» يطلق حملته الترويجية
بمناسبة موسم الصيف
أعلن البنك األهلي المتحد إطالق حملته
الترويجية الجديدة مع برنامج الاللئ ،عند
اس ـت ـخــدام بـطــاقــاتــه االئـتـمــانـيــة وبـطــاقــات
ال ــدف ــع الـمـسـبــق ،ف ــي إط ــار سـعـيــه إلرض ــاء
ع ـمــائــه وم ــواك ـب ــة احـتـيــاجــاتـهــم الـمــالـيــة،
اعتبارا من الثامن من يوليو الحالي حتى
ال ـتــاســع م ــن سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،بـمـنــاسـبــة
موسم الصيف ،حيث تمكن عمالء البنك من
الحصول على جوائز تصل إلــى 500.000
نقطة مــع بــرنــامــج مـكــافــآت الــآلــئ ،والـتــي
يمكنهم استبدالها بتذاكر سفر مع طيران
الكويتية ،الخليج أو القطرية.
وت ـق ــدم ال ـح ـم ـلــة  6ج ــوائ ــز ي ـتــم اإلعـ ــان
عـنـهــا خ ــال سـحـبـيــن ،ف ــي ك ــل سـحــب يتم
تقديم ثالث جوائز ،وتقدر الجائزة األولى
بـ  500.000نقطة ،والثانية  250.000نقطة،
والثالثة  150.000نقطة ،وسيقام السحب
األول ف ــي  20أغـسـطــس الـمـقـبــل ،والـثــانــي

«المباني» تصدر
تقريرها الثاني
لالستدامة
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
المباني ،أخيرا ،تقريرها
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ل ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة
بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان "األفـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوز
ي ـه ـت ــم" ،والـ ـ ــذي ي ـت ـنــاول
أداء وإنـ ـج ــازات الشركة
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاالت عـ ـ ـ ـ ــدة،
وخاصة تلك التي تعنى
ب ــال ـح ــوك ـم ــة ،وال ـ ـسـ ــوق،
والمجتمع ،ومكان العمل
وال ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ال ـب ـي ـئ ـي ــة.
ويــؤكــد الـتـقــريــر أن أداء
"ال ـم ـب ــان ــي" ي ـت ــواف ــق مع
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ال ـتــوج ـي ـه ـيــة
إلعداد تقارير االستدامة
ف ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـق ــاري ــر،
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــى مــع
خـطــة التنمية الوطنية
الكويتية ،وأدلة اإلفصاح
الـجــديــدة عــن االستدامة
الطوعية من قبل بورصة
الكويت.
ُ
وي ـ ـعـ ــد ال ـت ـق ــري ــر أداة
أساسية لتقديم منظور
كلي لجهود الشركة التي
ق ــد تـتــأثــر بـهــا مجاميع
م ـخ ـت ـل ـفــة م ـ ــن أصـ ـح ــاب
المصالح.

فـ ـ ـ ـ ــي  12سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر
المقبل ،تحت اشــراف
ممثل وزارة التجارة
والصناعة.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،سـيـتـمـكــن
الـ ـعـ ـم ــاء م ــن دخ ــول
الـسـحــب عـنــد إنـفــاق
مـ ـبـ ـل ــغ  100د ي ـ ـنـ ــار
قبل موعد السحب،
ويـ ـحـ ـص ــل ال ـع ـم ـي ــل
عـلــى فــرصــة واح ــدة مـقــابــل كــل  10دنانير
ً
يتم إنفاقها محليا باستخدام بطاقاتهم
االئ ـت ـمــان ـيــة أو ب ـط ــاق ــات ال ــدف ــع الـمـسـبــق؛
وثالث فرص لدخول السحب مقابل كل 10
دنانير يتم إنفاقها خارج الكويت عن طريق
استخدام بطاقات السحب اآللي ،وكلما زاد
مبلغ اإلنفاق تزيد فرص الفوز.

وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،أفـ ــاد ال ـمــديــر ال ـعــام
ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة لـ ــأفـ ــراد بــال ـب ـنــك
األهلي ،في بيان صحافي ،بأن البنك يولي
أهمية خاصة لعمالئه من حملة البطاقات
االئتمانية المتنوعة ،ويحرص دائما على
مكافأتهم.
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لتعزيز دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مجاالت أعمالها
قال الخرافي إن «إطالق
برنامج  WE ABLEسيجعل
مجموعة زين واحدة
من المؤسسات القليلة
في المنطقة التي تطور
استراتيجية مكرسة إلدماج
ذوي االحتياجات الخاصة في
قوة عملها».

أطلقت مجموعة زيــن مبادرة
 WE ABLEال ـمــوج ـهــة إل ــى ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،بـهــدف
تعزيز عمليات الدمج في مجاالت
أع ـمــال ـهــا ،وتـحـقـيــق رؤي ـت ـهــا في
الـتـنــوع واالش ـت ـمــال بـحـلــول عــام
.2022
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،فــي
بـ ـي ــان ،أن هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة تــدعــم
انضمامها إلى «الميثاق العالمي
لشبكة األع ـمــال واإلع ــاق ــة» الــذي
صاغته منظمة العمل ا لــدو لـيــة،
مبينة أ نـهــا ملتزمة بخطة عمل
على مستوى أعمالها في المنطقة
بتحقيق أهداف الميثاق العالمي،
تأكيدا منها على صياغة وتطوير
خـطــة تـنـفـيــذيــة سـتـكــون بمثابة
إطار عمل إرشادي لعملية إدماج
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة،
وض ـ ـم ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع أوج ـ ـ ــه
سياسات وثقافة منظومة وآلية
أعمالها.
ووفـقــا للجنة األم ــم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا (اإلسكوا) ،فإن معدل البطالة
بين ذوي االحتياجات الخاصة
في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا تصل إلــى  86فــي المئة
ب ـيــن اإلن ـ ــاث  66ف ــي ال ـم ـئــة بـيــن
الذكور ،وهذه المعدالت المرتفعة
أظهرت إلدارة المجموعة ضرورة
وأهمية صياغة إطار عمل واضح
لمعالجة ذلك الخلل ،وفي الوقت
ذاته تسليط الضوء على الفرص
الهائلة لدى المجموعة لتوظيف
ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة

لـيـصـبـحــوا جـ ــزءا م ــن ق ــوة عمل
المجموعة البالغة  6آالف موظف.
وكشفت المجموعة أن مبادرة
 WE ABLEتـ ـج ــد د عـ ـم ــا ك ــا م ــا
مــن نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي للمجموعة
بــدر ناصر الـخــرافــي الــذي وضع
تـصــورهــا الـعــام بما يتكامل مع
برنامج «التنوع واالشتمال بين
الجنسين» الذي تتبناه.
وذكـ ـ ــرت أن الـ ـه ــدف الـمـبــاشــر
والـ ـف ــوري ل ـم ـبــادرة إدم ـ ــاج ذوي
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ه ــو
تـحـقـيــق :زيـ ــادة ع ــدد ه ــذه الفئة
يــن قــوة العمل الخاصة ب ـ «زيــن»
بـحـلــول ع ــام  ،2022وال ـتــأكــد من
أن جميع برامج التدريب تشتمل
ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ـ ــام  ،2022و ضـ ـم ــان
أن امـ ـك ــان ـي ــة ال ـ ــوص ـ ــول م ـتــاحــة
ل ـ ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى جـ ـمـ ـي ــع نـ ـق ــاط
الـتـمــاس الـخــاصــة بالمجموعة،
وأخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا ت ـ ـحـ ــديـ ــد الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات
االبـ ـتـ ـك ــاري ــة والـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـتــي
م ــن شــأن ـهــا تـمـكـيــن ال ـم ــزي ــد من
ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة من
االن ـض ـمــام إل ــى «زي ـ ــن» وتحقيق
النجاح والتطور الوظيفي.

تغيير إيجابي
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــرافـ ــي ان «إطـ ـ ــاق
ب ــر ن ــا م ــج  WE ABLEسـيـجـعــل
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة زيـ ـ ـ ـ ــن واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ــن
المؤسسات القليلة في المنطقة

التي تطور استراتيجية مكرسة
إلدماج ذوي االحتياجات الخاصة
في قوة عملها».
وأوضـ ــح ال ـخــرافــي «بــإطــاقـنــا
لـ ـه ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ف ــإن ـن ــا نـحــافــظ
على نظرتنا الرائدة فيما يتعلق
بإحداث تغيير إيجابي في بيئة
الـ ـعـ ـم ــل ،وف ـ ــي ج ـم ـي ــع مـ ـج ــاالت
أنشطتنا األخرى ،فدورنا المؤثر
في المجتمع يجعلنا نشعر بفخر
كنموذج عمل للشركات األخرى».
وأشــار إلــى أن «تنفيذ مبادرة
 WE ABLEيـ ـعـ ـك ــس ا لـ ـت ــزا مـ ـن ــا
بتطوير وتنفيذ برنامج مستدام
يشمل ذوي االحتياجات الخاصة،
فـ ـنـ ـح ــن نـ ــؤمـ ــن ب ـح ـق ـه ــم ف ـ ــي أن
يتمكنوا مــن تقديم اسهاماتهم

ف ــي قـ ــوة ال ـع ـمــل وفـ ــي الـمـجـتـمــع
عموما ،ويسعدنا أنه قد أتيحت
لنا الفرصة كي نسلط المزيد من
التوعية في هذا التوجه من خالل
هذه المبادرة».
وتابع ان «مجموعة زين قررت
أن تـضــع مـســألــة ط ــرح وتـطــويــر
قضايا ذوي االحتياجات الخاصة
ً
كــأولــويــة لـتـكــون ج ــزءا مــن رؤيــة
الـ ـتـ ـن ــوع واالش ـ ـت ـ ـمـ ــال ال ـخ ــاص ــة
بــأعـمــالـهــا ،وسـنـعـمــل جـنـبــا إلــى
جنب مع مؤسسات وشركاء من
أصحاب الخبرة في هذا المجال
ً
سعيا إلــى مــواصـلــة تعزيز هذه
االستراتيجية».
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن بــرنــامــج
إدماج ذوي االحتياجات الخاصة

ِّ
«التجاري» يكرم فريق «األيادي الخضراء البيئي» التطوعي
كــرم البنك الـتـجــاري الكويتي
فريق العمل التطوعي «األي ــادي
الـخـضــراء الـبـيـئــي» ،لمشاركتهم
فريق قطاع التواصل المؤسسي
خ ــال شـهــر رم ـض ــان ف ــي تــوزيــع
وجبات السحور على عمال البناء
والتنظيف ،وذلك بحضور رئيسة
الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ،
ون ــائـ ـب ــة الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـق ـطــاع
التواصل المؤسسي أماني الورع.
ً
وجــاء هــذا التكريم إيمانا من
ا لـبـنــك بأهمية ا لـعـمــل التطوعي
اإلنساني كرافد مهم ضمن روافد
المسؤولية االجتماعية الشاملة
التي يتبناها ،وتجلت بوضوح
مــن خ ــال بــرنــامـجــه الــرمـضــانــي
ً
لـ ـع ــام  2019ال ـ ـ ــذي ج ـ ــاء ح ــاف ــا
بالفعاليات واألنشطة التطوعية
والمجتمعية المتنوعة.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ــرب ــت
مـ ـحـ ـف ــوظ ع ـ ــن شـ ـك ــره ــا ل ـف ــري ــق
األي ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي،
لمشاركته الفعالة ،وروح التعاون
ال ـتــي أب ــداه ــا الـفــريــق الـتـطــوعــي،
والـ ـ ـت ـ ــي انـ ـعـ ـكـ ـس ــت عـ ـل ــى ن ـج ــاح

جانب من التكريم
البرنامج االجتماعي للبنك خالل
شهر رمضان.
وأكدت أهمية العمل التطوعي
اإلنساني الذي يساهم في تعزيز
التماسك بالمجتمع ،فضال عن
تعزيز روح التكافل والتضامن
االجتماعي ،ومتطلعة إلى مزيد

من التعاون المثمر مع متطوعي
«األيـ ــادي الـخـضــراء الـبـيـئــي» في
الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات الخيرية
واإلنسانية التي ينظمها البنك
على مدار العام.
بدورها ،أشــارت الــورع إلى أن
«ال ـت ـج ــاري» يــركــز عـلــى الـتـفــاعــل

مـ ــع الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات ذات ال ـط ــاب ــع
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ب ــال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
التوعية ،وتعزيز مفاهيم التطوع
وال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري ،الف ـتــة إل ــى أن
بــرنــامــج الـبـنــك فــي رم ـضــان كــان
ً
حافال باألنشطة ،وشهد تنظيم
ب ــاق ــة م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات

وال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واإلنسانية والخيرية استهدفت
ال ـم ـج ـت ـم ــع ب ـم ـخ ـت ـل ــف أطـ ـي ــاف ــه،
وت ـض ـم ـنــت ج ــوان ــب ع ــدي ــدة مــن
األنـشـطــة ال ـتــي شـمـلــت وأظ ـهــرت
الــدور االجتماعي المتميز الذي
يقوم به البنك في جميع األوقات.

«وربة» يعلن الرابحين
بسحوبات «السنبلة» الكبرى

أقام بنك وربة الخميس الماضي سحوبات «السنبلة» الكبرى ،التي
تتضمن سحبين« ،السحب ربع السنوي الثاني لحساب «السنبلة»
« »Mega Drawللعام الحالي ،إضــافــة إلــى السحب الــرابــع لحساب
«السنبلة» لألطفال لتتويج  8رابحين.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ،إنه تم اإلعــان عن الرابحين
خالل الفعالية التي أقيمت في مجمع األفنيوز – المرحلة الثالثة -
بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ،شركة صافي المطوع
وشركاه  -KPMG-التي قام بنك وربة بتكليفها التدقيق على السحوبات
الكبرى ،وفريق عمل بنك وربة باإلضافة الى عمالء البنك ومرتادي
المجمع .بالنسبة للعمالء الذين فازوا بسحب «السنبلة» ربع السنوي
الثاني ،فقد توج الرابح األول سعود عبدالله محمد المطيري بالجائزة
الكبرى وهي مبلغ  100ألف دينار،
وحصل كل من مطلق سمران مطلق العازمي ولمى موسى مسفر
العجمي ،وفهد فــاح راشــد البربر ومنى عدنان عيد الشيتان على
سيارة الند كروزر  VXRموديل .2019
أما الفائزون الثالثة في السحب الرابع لحساب «السنبلة» لألطفال،
فالرابح األول برحلة شاملة أفراد األسرة إلى دبي باركس هي ماريا
عمار أحمد العلي ،والرابح بالجائزة الثانية هي الزين مشعل الفي
المطيري وهي عبارة عن اشتراك سنة في نادي فلكس والفائز الثالث
عمر أحمد عبدالعزيز السويلم باشتراك مدة سنة في أحد النوادي
ً
ً
ً
المشاركة .وخصص بنك وربــة ركنا تفاعليا خاصا للحضور ،إذ
تمكن الزوار خالله من تجربة تطبيق بنك وربة «وربة أونالين» ،الذي
هو النتاج األول لمصنع بنك وربة الرقمي «الوتين» ،بحلته الجديدة
ً
المطورة كامال سواء من جهة التصميم ذي األلوان الحيوية أو مدى
سهولة الوصول للخيارات والمعلومات التي يحتاجها المستخدم
بصورة أســرع من السابق ،كما يتيح للمستخدمين إضافة لمسة
شخصية على كــل حساب لديهم مــع بنك ورب ــة ،عبر اختيار صور
وأسماء لهذه الحسابات وأصدقائهم من المستفيدين.

ا ل ــذي ستطبقه «ز يـ ــن» سيتبنى
ال ـ ـتـ ــزامـ ــات «الـ ـمـ ـيـ ـث ــاق ال ـعــال ـمــي
لشبكة األعمال واإلعــاقــة» التابع
لـمـنـظـمــة ال ـع ـم ــل ال ــدولـ ـي ــة ،مـثــل
فتح قنوات جديدة لتمكين ذوي
االحتياجات الخاصة اقتصاديا
وماليا ليتمكنوا من االستمتاع
بعمل الئق ويتمكنوا من تحقيق
االسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وه ـ ــذا
ب ـ ـ ــدوره س ـي ـع ـنــي ض ـ ـ ــرورة خـلــق
وظ ــائ ــف أك ـثــر وأف ـض ــل ،وتــوفـيــر
حـ ـم ــاي ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وضـ ـم ــان
تــوافــر التدريب ال ــازم ،وتسهيل
الوصول إلى مكان العمل ،وتعيين
أشـخــاص مــن ذوي االحتياجات
الخاصة.
وستعمل هــذه الـمـبــادرة على

إح ــداث ث ــورة على صعيد توافر
ومـ ـعـ ـق ــولـ ـي ــة ت ـك ـل ـف ــة ال ـت ـق ـن ـي ــات
المساعدة ،بما فــي ذلــك الرقمية
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ب ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـم ــح ب ـت ـم ـك ـيــن
األشـ ـخ ــاص ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة من المشاركة واإلسهام
بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل فـ ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع،
بــاإلضــافــة إلــى جمع واسـتـخــدام
ب ـي ــان ــات وأدل ـ ــة أف ـض ــل م ــن أجــل
ف ـهــم وم ـعــال ـجــة ن ـط ــاق وطـبـيـعــة
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي يــواج ـهــون ـهــا،
وذل ــك بــاسـتـخــدام أدوات مجربة
بما فــي ذلــك «مـجـمــوعــات أسئلة
واشنطن غروب حول االحتياجات
الخاصة».
وتسعى المجموعة من خالل
هذه المبادرة إلى تحميل نفسها
واآلخــريــن مسؤولية العمل على
ال ــوف ــاء بــالــوعــود ال ـتــي تـقــدمـهــا،
م ـب ـي ـن ــة أن الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا اتـ ـج ــاه
هــذه الـمـبــادرة ستتم مراجعتها
وتقييمها ونشرها بشكل منتظم،
مـ ــع ن ـش ــر ال ـن ـت ــائ ــج ع ـب ــر شـبـكــة
اإلنترنت.

المزيد من التقدم
ومن ناحيتها ،قالت الرئيسة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـتـ ـن ــوع
واالشـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال ف ـ ــي «زيـ ـ ـ ـ ــن» م ــري ــم
س ـيــف» «عـكـفـنــا ف ـتــرة م ــن الــزمــن
عـ ـل ــى ال ـت ـف ـك ـي ــر وال ـ ـتـ ــأمـ ــل ح ــول
ق ـض ـيــة إدمـ ـ ــاج واشـ ـتـ ـم ــال ذوي
االحتياجات الخاصة ،وتوصلنا
في النهاية إلــى استنتاج مفاده
أننا كمؤسسة نستطيع أن نحرز

المزيد من التقدم في هذا المجال
على صعيد قوة العمل الخاصة
بنا».
وأض ــاف ــت سـيــف «نـسـعــى إلــى
ال ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق إسـ ـه ــام
إيـجــابــي إزاء مـثــل تـلــك القضايا
الجديرة باالهتمام ،لذا فإنه من
دواع ـ ــي س ــرورن ــا أن نـطـلــق هــذه
المبادرة التي تواصل البناء على
إنجازات وأنشطة مجموعة زين
في مجاالت التنوع واالشتمال».
وت ــابـ ـع ــت «ق ـض ـي ـن ــا ال ـن ـصــف
األول من هــذا العام في تحضير
ن ـه ـج ـنــا إزاء ادمـ ـ ـ ــاج واش ـت ـم ــال
ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،وم ــن
خالل دراســات ومالحظات وآراء
جمعناها من أشخاص من ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وم ــن
مــؤ سـســات معنية بتمثيل هــذه
الفئة ،فإننا سنشرع في تطبيق
استراتيجيتنا مع التأكيد على
صـ ـي ــاغ ــة وت ـ ـطـ ــويـ ــر إطـ ـ ـ ــار ع ـمــل
إرشـ ــادي لتوجيه عملية إدم ــاج
أف ـ ــراد ه ــذه ال ـف ـئــة ف ــي سـيــاســات
وثقافة المجموعة».
الجدير بالذكر أن دوال كثيرة
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط
و شـمــال إفريقيا لديها حصص
فـيـمــا يـتـعـلــق بـنـســب الموظفين
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة،
و»زين» ملتزمة بتحقيق وتجاوز
تلك النسب فضال عن االستثمار
في تدريبهم وتطويرهم ،بالشكل
الذي يخدم طموحاتهم وأهداف
العمل.

«برقان» ٥ :فائزين في سحب «يومي»

أعلن «برقان» أسماء الفائزين في السحوبات
الـيــومـيــة عـلــى ح ـســاب «ي ــوم ــي» ،وفـ ــاز ك ــل واح ــد
منهم بـجــائــزة  5.000د.ك ،وك ــان الـحــظ فــي هــذه
السحوبات من نصيب :خيرية إبراهيم معرفي،
وفـيـكــونـتــا راج ــا شينجياه راجـ ــا ،وعـبــدالـهــادي
محمد الموسوي ،ومحمد عبدالله علي ،وأحمد
ً
عادل محمد غلوم .ويوفر البنك سحبا ربع سنوي
ل ـح ـســاب «ي ــوم ــي» ل ـل ـفــوز ب ـجــائــزة ن ـقــديــة بقيمة
 125.000دينار .وللتأهل للسحوبات ربع السنوية

يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500د.ك
مدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل
 10د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب .وإذا
كان رصيد الحساب  500دينار كويتي فما فوق،
فسيكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في كل
من السحوبات اليومية وربع السنوية.
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مات غوس

إيفا لونغوريا

فاز األديب الشاب
محمد الحديني بجائزة
الدولة التشجيعية عن
مجموعته القصصية
«ال أحد هناك».

سيلين ديون

خطفت النجمة العالمية إيفا لونغوريا األنظار
ً
مع طفلها في اإلجازة التي يمضيانها معا.
وق ــد نـشــرت لــونـغــوريــا ( 44عــامــا) ص ــورة عبر
حـســابـهــا ال ـخ ــاص بــأحــد م ــواق ــع ال ـتــواصــل بــدت
فيها تحمل طفلها (سانتياغو) وتمضي إجــازة
عائلية مميزة.
ال ـصــورة أظ ـهــرت لــونـغــوريــا فــي قـمــة جمالها،
حيث بــدت فيها وقــد استعادت رشاقتها بشكل
الفــت ،وارت ــدت فــي اإلطــالــة قطعة باللون األرزق
من تصميم دار أزياء " ،"Melissa Odabashووصل
سعره إلى  198جنيها استرلينيا.

ً
في حادثة خطيرة جدا كادت تسبب كارثة،
سقط النجم البريطاني مــات غــوس مــن فوق
خشبة المسرح في أكاديمية  O2في بريكستون
أثناء أدائه أغنية .When Will I Be Famous
ً
ولـ ــم ي ـت ـع ــرض غـ ــوس ( 50عـ ــامـ ــا) إلص ــاب ــة
خطيرة بعد سقوطه ،ورغم أن أحد المعجبين
ق ــام بـتـصــويــر ال ـس ـق ــوط ،ف ــإن غ ــوس ل ــم يــأبــه
ل ـل ـم ــوض ــوع وح ـ ـ ــاول ال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى ال ـمــوقــف
ال ـم ـحــرج السـتـكـمــال ال ـغ ـنــاء ،ف ـقــام وعـ ــاد إلــى
ً
المسرح مــن جديد وكــأن شيئا لــم يكن ،فيما
تفاعل الجمهور الحاضر ،وقاموا بالتصفيق
والغناء معه.

ً
ً
أحيت النجمة العالمية سيلين ديون حفال ضخما
فــي"الـهــايــد ب ــارك" بالعاصمة البريطانية لـنــدن ،بعد
حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس.
ً
وتــألـقــت سيلين  51عــامــا ،فــي جــامـبـســوت باللون
األزرق ،ال ــذي يـعــود تصميمه إل ــى ثمانينيات الـقــرن
الماضي ،وفستانين باللونين األصفر واألخضر ،بعد
إثارتها الجدل بسبب إطاللتها السيئة في باريس.
وقدمت سيلين أشهر أغانيها "I’m Alive, Because
"You Love Me, Think Twice and All By Myself
وأغنية فيلم تايتانيك الشهيرة "."my heart will go on
وعـلــى صعيد آخ ــر ،تستعد سيلين دي ــون إلحـيــاء
عدد من حفالتها العالمية في جولتها في بريطانيا
وألمانيا وفرنسا.

مهرجان الفن الروسي في فرنسا يجمع
أرتيم وآنا أفضل راقصي الباليه

يأتي ثمرة جهود مشغوفين بهذا الفن بتمويل من رجل ثري

يجمع مهرجان الفن الروسي ،الذي تقام دورته الثانية في فرنسا هذه السنة ،أفضل راقصي الباليه في روسيا ،وهو ثمرة جهود مشغوفين بهذا الفن
بتمويل من رجل ثري يحرص على عدم الكشف عن هويته وبغنى عن أي دعم عام.
وتعقد فعاليات المهرجان من  22إلى  24أغسطس المقبل ،ويشارك فيه راقصون من فرقة بولشوي ،وعلى رأسهم أرتيم أوفتشارينكو
وزوجته آنا تيخوميروفا ومسرح ستانيسالفسكي في موسكو ومارينسكي في سان بطرسبورغ.
يتولى ا ل ــدور الرئيسي ا لــرا قــص في
مهرجان الفن الروسي النجم في فرقة
بــول ـشــوي أرت ـيــم أوف ـت ـشــاري ـن ـكــو ،الــذي
أدى ق ـبــل ف ـتــرة ق ـص ـيــرة دور رودو ل ــف
نـ ــوري ـ ـيـ ــف ف ـ ــي ع ـ ـ ــرض بـ ــال ـ ـيـ ــه مـ ـك ــرس
ل ـل ــراق ــص ال ـس ــوف ـي ــات ــي ال ـش ـه ـيــر ال ــذي
انشق إلى الغرب وكان من إخراج كيري
سيريبرينيكوف.
وهو لعب أيضا دور الراقص النجم
الشهير في الوثائقي ا لــذي أعدته "بي
ب ــي سـ ــي" ع ـن ــه ت ـح ــت اسـ ــم "دانـ ـ ــس تــو
فريدوم" (الرقص إلى الحرية).

الراقصة المنفردة
وسيحيي أرتيم العروض مع زوجته
آن ــا تـيـخــومـيــروفــا الــراق ـصــة الـمـنـفــردة

النجمة فــي الفرقة عينها .ويستقطب
الـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ــان األض ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـس ــرح
وخارجه.
وي ـ ـشـ ــدد الـ ــراق ـ ـصـ ــون ع ـل ــى األه ـم ـي ــة
الرمزية التي يكتسيها مسرح كازينو
دوفيل المشيد على الطراز المعماري
اإلي ـط ــال ــي ل ـل ـم ـســارح ح ـيــث سـيـحـيــون
عروضهم.
وخ ــال اف ـت ـتــاح ال ـم ـســرح ع ــام 1912
قــد مــت فــر قــة "الباليه ا لــرو ســي" ،بــإدارة
س ـي ــرغ دي ديــاغ ـي ـل ـيــف ،ع ــروض ــا عـلــى
مدى أسبوعين ،وهي من أول العروض
التي تقدم خــارج العاصمة الفرنسية،
وقد استقطبت االرستقراطيين الروس
ف ــي دوفـ ـي ــل ،وي ــوم ـه ــا ش ـ ــارك ال ــراق ــص
فاسالف نجينسكي نجم الفرقة وأحد
أع ـظــم راق ـص ــي ع ـصــره ف ــي ع ــرض "ظــل

الوردة" وحقق نجاحا باهرا.

الباليه الروسي
وبعدما و جــه تحية لفرقة "الباليه
الروسي" خالل نسخته األولــى العام
الـ ـم ــاض ــي ،ه ــا ه ــو ال ـم ـه ــرج ــان ه ــذه
ال ـس ـن ــة ي ــرك ــز ع ـل ــى كـ ـب ــار ال ـمــؤل ـف ـيــن
الموسيقيين الروس من تشايكوفسكي
وبورودين إلى سترافينسكي ،فضال عن
رخمانينوف.
ويتولى إدارة الرقص سيرغي فيلين
المدير الفني السابق لمسرح بولشوي،
وب ـ ــات الـ ـي ــوم مـ ـس ــؤوال ع ــن ال ـم ــواه ــب
الشابة.
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جذبت مسرحية "وان أو
وان" انتباه األطفال من
خالل الديكورات الملونة
وأزياء الحيوانات
المبهرة.

فريدا كالو

مكسيكو تحتفل بميالد فريدا كالو الـ 112
شهدت ساحة زوكالو الشهيرة في مكسيكو سيتي معرضا زاخرا
باأللوان أقيم احتفاال بالذكرى الـ  112لميالد الرسامة فريدا كالو.
وضم المعرض ،الذي حمل اسم "ألوان فريدا" ،أعماال فنية من أنحاء
العالم مستوحاة من أعمال الراحلة كالو.
وبدأت كالو الرسم وهي في سن المراهقة أثناء تعافيها من حادث
مأساوي في عام  1925تسبب في كسور بعمودها الفقري ،إضافة
إلى إصابتها أصال بشلل األطفال ،لبقائها في ألم دائم وحرمانها
من القدرة على إنجاب األطفال ،كما لم تتخط قيمة لوحاتها 300
دوالر في حياتها.

كوينتن تارانتينو

تارانتينو وصل إلى نهاية الطريق بـ «األفالم »
ينتظر المخرج األميركي كوينتن تارانتينو عرض فيلمه
" ،"Once Upon a Time in Hollywoodفي  26الجاري ،إضافة إلى
صنع فيلم آخر قبل اعتزاله العمل الفني.
وأش ــار تارانتينو ،فــي تقارير إعــامـيــة ،إلــى أنــه ينوي صنع فيلم
إضافي ،ليتوج مسيرته اإلخراجية بـ 10أفالم ،قائال" :أعتقد أنه عندما
يتعلق األمــر بــاألفــام ،فقد وصلت إلــى نهاية الطريق" ،الفتا إلــى أنه
سيواصل العمل في مشاريع إبداعية عبر وسائل أخرى.
ً
ً
وتابع" :أرى نفسي أكتب كتبا وأعماال مسرحية ،لذا سأظل مبدعا،
وأقدم كل ما أستطيع لألفالم .ربما سأتوقف اآلن وأنا بالمقدمة".
من جانبه ،قال براد بيت ،أحد أبطال الفيلم ،إن تارانتينو جاد جدا
بشأن نيته في التوقف عن العمل بعد تقديمه  10أفالم سينمائية.
ُ
ويعد تارانتينو من المخرجين الذين يعتمدون في أعمالهم على
إبراز العنف والدماء وتصوير مشاهد مليئة بما سبق ،إليصال
رسالة أن ما يحدث في األفالم يجب أال يحدث في الحياة اليومية.

هيالري داف تصادر حرية طفلتها!

القيم المهمة
وقال أوفتشارينكو" :لم أرد مفاجأة
الجمهور بأشياء تقنية خارقة ،بل أن
يركز العرض على بعض القيم المهمة ،مثل:
العائلة والصداقة واالهتمام".
وأرادت مؤسسة المهرجان والمنتجة
فيرونيكا بوغاتيريفا مهرجانا حميما،
وقالت" :نقترح االقـتــراب من عالم الرقص
الكالسيكي أقرب مسافة ممكنة .نركز فعال
على حـيــاة ا لــرا قـصـيــن .بالنسبة لنا األ مــر
أشبه بعطلة عائلية ،إذ نستأجر منزال على
الشاطئ حيث نعيش معا ،فيلين وعائلته
ونحو  12راقصا".

طفلة هيالري داف

رواد المهرجان

أرتيم وانا

مسك
وعنبر

مسرحية األطفال
ينتظر الفنان ماجد
التربوية «الباندا» قدمت
المصري عرض أحدث
اعماله الدرامية «بحر» ،الذي جرعة مكثفة لألطفال
من النصائح والقيم
ينتمي للدراما الطويلة
خالل موسم الخريف المقبل .التربوية الهادفة.

ً
سقوط مات غوس من سيلين ديون تحيي حفال
ً
ضخما في «الهايد بارك»
فوق خشبة المسرح

إيفا لونغوريا تخطف
األنظار مع طفلها
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ويمكن لرواد المهرجان الكبار استئجار
بـعــض ال ـغــرف فــي ال ـم ـنــزل ،فـيـمــا تستفيد
عائالت روسية ميسورة من هذه الفرصة
لكي يتمكن أطفالها ا لــذ يــن يحلمون بأن
يصبحوا راقصين محترفين باالقتراب من
كبار النجوم في هذا المجال.
ويـ ــؤكـ ــد س ـي ــرغ ــي ف ـي ـل ـي ــن ال ـ ـ ــذي يـضــع
نظارات شمسية على الدوام منذ تعرضه
ل ـه ـجــوم بــال ـح ـمــض الـ ـك ــاوي عـ ــام :2013
"لقد أعددنا برنامجا مصمما خصيصا
لـمـســرح دوف ـي ــل ،ون ــري ــد أن نـظـهــر ،وأن
نقول إن فن الباليه حي ويتنفس بعمق
ويستمر بالتحرك والتطور".
ويوضح فيلين" :نريد أن نظهر
للجمهور كيف يعيش
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم،
وبـ ـم ــا يـ ـفـ ـك ــرون ،وم ــا
الـ ـ ــذي ي ـث ـي ــر ح ـمــاس ـت ـهــم
وشغفهم ،وكيف يستعدون جسديا".
(أ ف ب)

لم تكن النجمة العالمية هيالري داف تتصور أن الصورة التي نشرتها
عبر حسابها الخاص بأحد مواقع التواصل البنتها ستنال العديد من
بمصادرة حرية الطفلة.
االنتقادات ،وسيتهمها من خاللها البعض
ُ
ً
وكانت داف نشرت صــورة البنتها الرضيعة تظهر قرطا بأذنيها،
وما هي إال دقائق حتى انهالت التعليقات السلبية على الصورة ،حيث
اعتبر الكثير من متابعيها أنها أســاء ت للطفلة حينما قــررت ثقب
أذنيها ،واستغرب البعض كيف لداف أن تقبل بأن تواجه الطفلة
األلم الناتج عن عملية ثقب األذنين وهي بهذا العمر.
في الوقت ذاته ،ظهرت بعض التعليقات التي تحدثت عن
ضرورة احترام داف ،وعدم التعرض لها بسبب ثقب أذني
الطفلة ،ألن هذا التصرف عادي وال يستحق كل هذه
االنتقادات.

آنا تيخوميروفا

ثقافات 14
محمد الحديني :نصوصي تحمل غرائبية ال أقصدها
توابل ةديرجلا

•
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حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته «ال أحد هناك»
أكدت القصة القصيرة حضورها في المشهد األدبي المصري ،أخيرا ،بفوز األديب الشاب محمد
الحديني بجائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته القصصية (ال أحد هناك).
ورغم قول الحديني في حواره لـ"الجريدة" إن كل األجناس األدبية حاضرة على الساحة ،فإن تتويج
فن القصة جاء بمنزلة رد على مقوالت تواري القصة وغياب الشعر لمصلحة الرواية ،وأرجع ذلك إلى
أن الرواية هي األكثر ظهورا ،لضخامة اإلصدارات ،وكذلك الجوائز الممنوحة.
وصدر للحديني قبل ذلك أربع مجموعات قصصية وديوان شعر ،هو األول له ،ووصل إلى القائمة
القصيرة لجائزة عفيفي مطر العام الماضي ،وإلى نص الحوار:
القاهرة -محمد الصادق

العنوان األدبي
تلميح وليس
ً
تصريحا ويهمني
تحفيز القارئ

● ماذا تقول عن فوزك بجائزة
الدولة التشجيعية؟
 يمثل فــوزي بجائزة الدولةت ـك ــري ـم ــا وت ـش ــري ـف ــا وتـشـجـيـعــا
ل ـ ــي ،وه ـ ــذه ه ــي الـ ـم ــرة ال ـثــان ـيــة
ل ــي ف ــي ال ـت ـق ــدم لـ ـج ــائ ــزة ،حـيــث
وصــل ديــوانــي األول (أوركـسـتــرا
تعزف لحنا صامتا) إلى القائمة
القصيرة لجائزة محمد عفيفي
مطر ،وها هي مجموعتي (ال أحد
هناك) تفوز بجائزة الدولة.
ورغـ ـ ــم أن ـن ــي ل ــم أفـ ــز بـ ــأي مــن
ج ــوائ ــز مـســابـقــة مـحـمــد عفيفي
مطر للشعر العربي ،فإن سعادتي
كانت غامرة بوصول الديوان إلى
القائمة القصيرة ،خصوصا أن
لجنة التحكيم قالت فــي بيانها
المعلن إن الفروقات بين األعمال
المقدمة كانت ضئيلة.
وع ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ،فـ ــإن
سعادتي بها ال توصف ،لقيمتها
األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،وال ـ ـجـ ــوائـ ــز
بشكل عــام تحمل بهجة وفرحة
وت ـش ـج ـي ـع ــا وتـ ـحـ ـفـ ـي ــزا وإثـ ــابـ ــة
وثناء وتقديرا وتخليدا ،ومن ثم
فـهــي مـحـطــة رئـيـســة فــي مسيرة
أي كاتب.
● مـجـمــوعـتــك ال ـفــائــزة أخـيــرا
تأكيد على أن القصة القصيرة
لم تغب عن الساحة بعد طغيان
الرواية ،فما رأيك؟
 ال يوجد لون إبداعي يطغىعلى آخــر ،وكل األجناس األدبية
حاضرة في المشهد األدبي ،لكن
الرواية هي األكثر ظهورا ،ويرجع
ذلـ ــك إلـ ــى ض ـخــامــة اإلصـ ـ ـ ــدارات،
وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ال ـم ـم ـن ــوح ــة
والمعلنة.

غالف «ال أحد هناك»

● ماذا عن مجموعتك الفائزة
(ال أحد هناك)؟
 مجموعة "ال أحد هناك" هيالــرابـعــة لــي فــي القصة القصيرة
جدا ،وكنت قدمتها للنشر بهيئة
ال ـك ـتــاب فــي ن ـهــايــات ع ــام ،2015
وب ـص ــراح ــة ل ــم أت ــوق ــع إجــازت ـهــا

ل ـل ـن ـشــر ،ب ـس ـبــب ح ــداث ــة الـقـصــة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة جـ ـ ــدا ك ـج ـن ــس أدبـ ــي
يرفضه بعض النقاد والمنظرين
واألكاديميين ،لكن ما وجدته من
حفاوة وتشجيع وثناء من رئيسة
إدارة الـنـشــر بــالـهـيـئــة د .سهير
ال ـم ـص ــادف ــة أث ـل ــج ص ـ ــدري ج ــدا،
وأشعرني بأنني أسير في طريقي
الصحيح ،حتى جاءت المفاجأة
الكبرى ،بإعالن فوزي بالجائزة
.
● بماذا يشي العنوان؟ أال ترى
شيئا يلوح في األفق؟
 أجتهد جدا أن يحمل العنوانتلميحا ال تصريحا ،وأن يطرح
تـســاؤالت ،وهــو دور مهم لــأدب
فرض نفسه أخيرا.
● ت ـح ـم ــل م ـج ـم ــوع ـت ــك حـســا
غرائبيا بعض الشيء ،فماذا عن
الغرائبية في أعمالك؟
 هـ ــذا ص ـح ـي ــح ،فــال ـغــرائ ـب ـيــةط ــاغـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـع ـظ ــم ن ـص ــوص
المجموعة كسابقاتها ،وهذا أمر
غير مقصود مني ،حقيقة .الواقع
والـ ـخـ ـي ــال يـ ـسـ ـي ــران فـ ــي خـطـيــن
متوازيين ،وحتما سيلتقيان إذا
استطاع الكاتب أن ُيحدث ذلك.
● بعد مــرور وقــت على أعمال
المبدع ،هل تختلف رؤيته لها؟
وهل يمكن أن تعيد كتابة بعض
أعمالك؟
 هـ ـ ــذا صـ ـحـ ـي ــح ،وكـ ـثـ ـي ــرا مــايحدث معي ،فالمراجعة وإعــادة
الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم ،ومـ ـ ـ ــن ث ـ ــم الـ ـتـ ـق ــوي ــم،
أم ــور صحية وم ـح ـمــودة فــي أي
نـ ـش ــاط إبـ ـ ــداعـ ـ ــي ،والـ ـسـ ـب ــب فــي
ذل ــك ه ــي ال ـخ ـب ــرات وال ـتــراك ـمــات
واالح ـ ـت ـ ـكـ ــاكـ ــات الـ ـت ــي ي ـم ــر بـهــا
الكاتب في مسيرته.
● ما مكوناتك الثقافية؟ وبمن
تأثرت؟
 ت ــرب ـي ــت ب ـم ـن ــزل ت ـح ـتــل فـيــهالـمـكـتـبــة غ ــرف ــة ك ـب ـيــرة ،فــالــوالــد
الـمـهـنــدس أح ـمــد الـحــديـنــي كــان
ق ــارئ ــا ن ـه ـمــا وب ــاحـ ـث ــا وم ـن ـظــرا

محمد الحديني
ومحاضرا في المسألة الزراعية
والـ ـ ـف ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى نـ ـط ــاقـ ـه ــا
الــواســع ،فالفضل كــل الفضل له،
ألنـ ــه غـ ــرس فـ ـ ّـي وفـ ــي أخـ ــي حــب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة واالط ـ ـ ـ ـ ــاع واسـ ـتـ ـق ــال
ال ـ ـ ـ ــرأي واالج ـ ـت ـ ـهـ ــاد فـ ــي ت ـح ــري
الموضوعية.
در س ـ ـ ـ ــت األدب اإل نـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
وح ـ ـص ـ ـلـ ــت ف ـ ـيـ ــه ع ـ ـلـ ــى درج ـ ـتـ ــي
لـ ـيـ ـس ــان ــس ،كـ ـم ــا ح ـص ـل ــت عـلــى
دبلومتي دراس ــات عليا ،إضافة
إلى بعثة دراسية لدراسة مناهج
وطــرق تــدريــس اللغة اإلنكليزية
بـجــامـعــة إدن ـب ــرة ،وأع ـمــل وأقـيــم
حــالـيــا ف ــي ال ـكــويــت ،ال ـتــي تمثل
وطنا ثانيا لي وألسرتي.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن تـ ـ ــأثـ ـ ــرت ب ـ ـهـ ــم ،ف ـهــم
كثيرون ،منهم مصريون وعــرب
وأجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب ،ومـ ـنـ ـه ــم أي ـ ـضـ ــا مــن
تربطني معهم عالقات صداقة في
العالمين الواقعي واالفتراضي،

وه ـ ـ ـ ــؤالء أص ـ ـحـ ــاب م ـ ـقـ ــام رف ـي ــع
جــدا عـنــدي ،منهم :األدي ــب كمال
الـعـيــادي ،الشاعر وديــع سعادة،
األدي ـب ــة وال ـش ــاع ــرة والـمـتــرجـمــة
س ـ ـه ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادفـ ـ ــة ،ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد
واألكــادي ـم ـيــون حــافــظ المغربي
ومسلك ميمون وأحمد طنطاوي،
وغيرهم من المبدعين الكبار.
● تـكـتــب الـشـعــر وال ـق ـصــة ،ما
رأيك في تداخل األجناس األدبية؟
وه ـ ـ ــل م ـ ــن فـ ـ ـ ــروق ن ــوعـ ـي ــة ح ـيــن
االشتغال عليها؟
 بالطبع هناك فــروق بين كلاألجناس األدبية ،فهي تتنافر من
حيث الشكل ُ
والبنى التي تشكلها،
إال أنها أحيانا تتجاذب وتتقاطع،
لتخرج لنا جنسا أدبيا جديدا،
كــالـقـصـيــدة ال ـش ـعــريــة وال ــرواي ــة
الشعرية والقصة اللوحة مثال.
● هل واكبت الحركة النقدية

أعمالك كما ينبغي؟
 أنا بعيد كل البعد عن الوسطالـثـقــافــي ،بـسـبــب إقــام ـتــي خــارج
مصر ،ورغم ذلك وفي ضوء هذه
راض نــوعــا ما
الـمـعـطـيــات ،فــأنــا
ٍ
عن القراءات النقدية التي كتبها
بعض النقاد في مجموعاتي.
● ما رأيــك في المشهد األدبي
المصري والعربي الراهن؟
 طالما تــرس المطبعة يــدورف ــاألح ــوال مطمئنة ،رغ ــم وجــود
سلبيات كثيرة تعتري المشهد
الثقافي عموما.
● ماذا عن أحدث مشاريعك؟
 أع ـكــف حــال ـيــا ع ـلــى تجميعقصائد متفرقة أتمنى ظهورها
ثان وضعت له عنوانا
في ديوان
ٍ ٌ
مـبــدئـيــا ،وه ــو "ظ ــل يــرتـســم على
المياه البعيدة".

«لحن صامت»
يكتب األديــب محمد الحديني الشعر بجانب
القصة ،وصدر له ديوان شعري بعنوان "أوركسترا
ت ـع ــزف ل ـح ـنــا ص ــامـ ـت ــا" ،ع ــن دار رواف ـ ـ ــد لـلـنـشــر
والـتــوزيــع بالقاهرة ،وهــو الــديــوان األول لــه بعد
أربع مجموعات قصصية قصيرة ،وحاز الديوان
اهتماما نقديا ،وكتب عنه نقاد كثر في العديد
من الصحف والمجالت ،منهم األكاديمي والناقد
المغربي د .مسلك ميمون ،الذي قال عنه" :قصائد
الديوان فيها الكثير من صور ورواء الشعر ،الكامن
في بنياتها النثرية الفنية ،الشيء الــذي أضفى
عليها كثافة لغوية ،فعم َ
الجرس واإليقاع الداخلي
معوضا الوزن العروضي .كل
للكلمات والتعابير،
ً

القصائد تبدو كأنها ضرب من التهجين الكتابي
بين الشعر والسرد والنثر الفني تحكمه وتنتظمه
بنيات داللية مختلفة ،ومفارقات تضادية ناجمة
عن الثنائية اللغوية".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ـ ــع تـ ـع ــدد ال ـص ـي ــغ واخ ـت ــاف ـه ــا،
والمرونة وحسن التخلص ،واالستفادة من روح
وح ـجــم الـشـعــر اإلن ـك ـل ـيــزي ،وخ ــاص ــة الـســونــاتــة
بيتا فما
الصغيرة ،التي ال تتجاوز أبياتها ً 12
أقل ...ديوان أوركسترا يعزف لحنا صامتا شعر
يغري بالقراءة ،كما يغري بمشاركة الشاعر غنى
مـشــاعــره ،ورؤاه ،وأحــامــه الـتــي يـبــدو مــن خالل
القصائد أنها دون ضفاف تتدفق كشالل هادر".

«اآلثار المصرية» تبحث استعادة رأس «توت عنخ أمون»

ُ
َّ
حمى الغضب تنتاب األثريين وحلول لسد ثغرات القانون
شهد الوسط األثري المصري
حالة من الغضب ،امتدت
على صفحات مواقع التواصل
للمواطنين ،بعد إتمام صالة
"كريستيز" للمزادات في
لندن بيع منحوتة رأس تمثال
توت عنخ أمون ،رافقتها حالة
من حمى البحث عن حلول
لعدم تكرار ماحدث ،وسرعة
استرداد اآلثار المهربة
بالخارج ،إذ طالب خبراء
بتعديل قانون حماية اآلثار
ً
واعتبار األثر المهرب أمواال
عامة على الدولة استردادها.

عقب إتمام مزاد بيع منحوتة
رأس ت ــوت عـنــخ أم ــون ،انتشرت
حالة الغضب وتبادل رواد مواقع
ً
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ص ـ ــورا
للرأس المبيع ساخرين من العجز
عــن اسـ ـت ــرداده ،كـمــا طـغــت حالة
الغضب على الوسط األثري.
ودعـ ــا وزي ـ ــر اآلثـ ـ ــار الـمـصــري
د .خ ــال ــد ال ـع ـنــانــي إل ــى اجـتـمــاع
طـ ـ ــارئ ل ـل ـج ـنــة ال ـق ــوم ـي ــةل ــآث ــار
ال ـم ـس ـت ــردة لــان ـع ـقــاد بــرئــاسـتــه
وبحضور د .زاهــي حــواس وزير
اآلثـ ـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـب ـ ــق وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات مــن
وزارات ال ـخ ــارج ـي ــة والــداخ ـل ـيــة
والـعــدل والنيابة العامة وهيئة
قضايا الدولة والجهات األمنية
والــرقــابـيــة والـسـيــاديــةبــالــدولــة،
بهدف مناقشة موقف المزاد الذي
انعقد بصالة مزادات "كريستيز"
بـلـنــدن واإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي سيتم
استكمالها واإلجراءات القانونية،
الـتــي سيتم اتـخــاذهــا مــن جانب
السلطات المصرية.
وأكــد العناني أن وزارة اآلثــار
وأج ـه ــزة ال ــدول ــة لــن ت ـتــوانــى في
اتـ ـخ ــاذ أي إجـ ـ ـ ــراءات السـ ـت ــرداد
اآلثار المصرية التي خرجت من
مصر بطرق غير مشروعة أينما
وج ــدت ب ـصــرف الـنـظــر عــن وقــت
خروجها ولو حتى منذ عشرات
السنين.
وأض ــاف أن مصر ستستكمل
سـيــا سـتـهــا ا ل ـتــي تنتهجها منذ
سنوات عديدة وأثمرت استرداد
آالف القطع األثــريــة مــن أكثر من
 15دول ــة خ ــال الـسـنــوات القلية
الماضية بالطرق الدبلوماسية
ً
وال ـق ــان ــون ـي ــة وط ـب ـق ــا لـلـقــوانـيــن

واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

حصاد

محمد صرخوه يفوز بجائزة توليوال
اإليطالية للشعر العالمي
فاز الشاعر محمد صرخوه
عن قصيدته "الركبة الشهباء
ل ـ ـل ـ ـض ـ ــوء" ب ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ض ـم ــن
جائزة توليوال ريناتو فيلبي
اإليطالية للشعر العالمي ،في
دورتها الخامسة والعشرين
ال ـتــي فـتـحــت أبــواب ـهــا للعرب
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى .كـ ـم ــا حـصــد
الـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ح ـس ــن
الـمـطــروشــي جــائــزة تــولـيــوال
ري ـن ــات ــو فـيـلـبــي ع ــن قـصـيــدة
"النسل الـمـطــرود" والشاعرة
الـبـحــريـنـيــة لـيـلــى الـسـيــد عن
قـصـيــدتـهــا "أرب ـك ـنــا الـحـجــر"،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــاعـ ــريـ ــن
ال ـت ــرك ـي ـي ــن عـ ـثـ ـم ــان أوزتـ ـ ــرك
وميسوت سينول والشاعرة
ال ـ ـصـ ــرب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــاجـ ـ ــا هـ ـي ــرم ــن
س ـي ـكــولــج .وأعـ ـ ــرب صــرخــوه
عن سعادته بهذا الفوز الذي
يأتي من دولة أوروبية عريقة
اشـتـهــرت بالثقافة والـفـنــون،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن ه ــذا التتويج
س ـي ـضــاعــف ه ـم ـتــه لـتـحـقـيــق
األ فـضــل على مستوى كتابة
القصيدة.

محمد صرخوه
وكانت المسابقة اشترطت
في األعـمــال العربية المقدمة
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،أن ت ـ ـكـ ــون م ـك ـت ــوب ــة
بــالـلـغــة الـعــربـيــة ،مــع ترجمة
بإحدى اللغتين؛ اإلنكليزية أو
اإليطالية .ومسابقة توليوال
ري ـ ـنـ ــاتـ ــو دولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،س ـ ـبـ ــق أن
حــازت ميدالية تكريم الدولة
اإليـطــالـيــة ،فــي عـهــد الرئيس
اإلي ـط ــال ــي ال ـس ــاب ــق جــورجــو
نــابــولـيـتــانــو .وي ـش ــار إل ــى أن
الشاعر السعودي رائد الجشي
ّ
هو أحد محكمي المسابقة.

انطالق ملتقى فلسطين الثاني
للرواية العربية اليوم
يبدأ ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية اليوم بمشاركة نحو
 45روائيا وكاتبا ومترجما من مختلف الدول العربية في رام الله
والبيرة وطولكرم وبيت لحم.
وتنظم وزارة الثقافة الفلسطينية الحدث الذي ينطلق على مسرح
بلدية رام الله ،ويواكب ذكــرى رحيل الروائي الفلسطيني غسان
كنفاني ( ،)1972 1936-ويستمر  5أيام.
وقال وزير الثقافة عاطف أبوسيف في مؤتمر صحافي أمس
األول "تنطلق أعـمــال هــذا الملتقى تزامنا مــع ذك ــرى استشهاد
الروائي والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني الذي أسس الرواية
الفلسطينية الحديثة ،تاركا العديد من الروايات ومئات المقاالت
وال ــدراس ــات فــي الثقافة والفكر واألدب والسياسة ،إضــافــة إلى
مساهماته اإلبداعية في القصة القصيرة والمسرح وغير ذلك".
وأضاف" :الملتقى هو كسر للحصار والعزلة الثقافية التي يسعى
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي وسلطاته لفرضها وتـعــزيــزهــا ،وتـتــوزع
فعاليات الملتقى على أكثر من محافظة ،ألن الهدف األساسي
إضافة إلى كسر العزلة هو تعريف المشاركين والمشاركات العرب
من المبدعين بواقع الحياة في فلسطين".
ويشارك في الملتقى  45روائيا وكاتبا ،بينهم نحو  30روائيا
عربيا من  12دولة هي مصر وتونس والجزائر واألردن والعراق
وســوريــة والـيـمــن وليبيا وسلطنة عـمــان وال ـس ــودان والكويت
والمغرب .ومن أبرز المشاركين شكري المبخوت وأمين الزاوي
وعلي المقري والعمانية بشرى خلفان وطالب الرفاعي والليبية
نجوى بــن شـتــوان والـســودانــي أمير تــاج السر والـســوري خليل
النعيمي والمصري أشرف العشماوي والمغربي بنسالم حميش.
كما يشارك  15روائيا وكاتبا فلسطينيا من الضفة الغربية وغزة
والداخل والمهجر ،من بينهم محمود شقير ويحيى يخلف وليانة
بدر وثــورة حوامدة .وتناقش نــدوات وجلسات الملتقى قضايا
أدبية متنوعة منها "الرواية العربية والترجمة" و"النقد في الرواية
العربية" و"كتابة الرواية من المنفى".
وأقيمت الدورة األولى من الملتقى في  2017وحملت اسم الكاتب
الراحل نبيل خوري مؤلف "ثالثية فلسطين".
(رويترز)

تسابق الخبراء
وتـ ـس ــاب ــق خ ـ ـبـ ــراء اآلثـ ـ ـ ــار فــي
ط ــرح حـلــول تمكن مــن اسـتـعــادة
األثر وتفادي الثغرات التي يمكن
للمؤسسات والصاالت العالمية
استغاللها ،وقال خبير اآلثار
د .عبدالرحيم ريـحــان المدير
العام للبحوث والدراسات األثرية
وال ـن ـش ــر ال ـع ـل ـمــي ب ـم ـنــاطــق آث ــار
ج ـنــوب س ـي ـنــاء ،إن أول الـحـلــول
تبدأ بتعديل المادة  8من قانون
حماية اآلثار رقم  117لسنة 1983
والـمـعــدل بــالـقــانــون رقــم  3لسنة
 2010والمعدل بالقانون رقم 91
لسنة .2018
وأوض ـ ــح ري ـح ــان أن الـتـعــديــل
المطلوب هو استبدال عبارة "وكان
خــروج ـهــا ب ـطــرق غـيــر مـشــروعــة"
بعبارة "بصرف النظر عن طريقة
خروجها" ،وبهذا تكون كل اآلثار
المصرية خارج مصر من األموال
العامة المصرية ،وينطبق عليها
مــا ينطبق على اآلث ــار المصرية،
ولـحـيــن اسـتــرجــاعـهــا وج ــب دفــع
مبالغ نظير عرضها بالمتاحف
المختلفة أو استغاللها بأى شكل،
ويــدخـلـهــا ضـمــن اتـفــاقـيــة حقوق
الملكية الفكرية العالمية ،ويمنع
بـيــع أي آث ــار مـصــريــة بــالـمــزادات
العلنية بالخارج باعتبارها ضمن
األم ــوال العامة المصرية ويحق
لمصر المطالبة بعودتها.
وط ــال ــب ري ـح ــان بــإل ـغــاء شــرط
فى اتفاقية يونيسكو  ،1970وهو
ض ـ ــرورة إث ـب ــات مـلـكـيــة األثـ ــر من

آثار مستردة
نجحت وزارة اآلثار خالل العامين الماضيين
باسترداد  975قطعة من أكثر من  10دول مختلفة
مــن خ ــال تنسيق وت ـع ــاون ق ــوي مــع الـخــارجـيــة
المصرية والسفارات في الخارج والنيابة العامة
والجهات األمنية المصرية ،فقد تمكنت اإلدارة
العامة لآلثار المستردة ب ــوزارة اآلثــار من رصد
ع ــرض بـيـعــه بــأحــد ص ــاالت الـ ـم ــزادات الفرنسية
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فــي نـهــايــة  ،2016وتـبـيــن بـعــد الـبـحــث والــدراســة
أنه ضمن أحد مسروقات مخزن جزيرة ألفنتين
بأسوان وتمت سرقته عام  .2013وفي عام 2017
بلغ إجمالي عدد القطع المستردة  586قطعة ،حيث
تمت استعادة لوحة حجرية تعود لعصر الملك
نختنبو الثاني (األسرة الثالثين) كانت معروضة
بإحدى صاالت المزادات بباريس.

إصدار
إصدار

«الطاقة في التحليل اإلبداعي»...
رؤية نقدية جديدة

منحوتة رأس توت عنخ آمون
واقــع السجالت ،وأوض ــح ريحان
أن اآلثـ ــار ال ـتــي ت ـهــرب مــن الحفر
خلسة هــي آثــار غير مسجلة وال
تملك مصر لها إثبات ملكية من
واقع السجالت ،لكنها آثار مصرية
م ـهــربــة ووض ـ ــع "ي ــون ـس ـك ــو" هــذا
الشرط هو شرط تعجيزي ،وكان
ً
من نتيجته ما يحدث حاليا من
بيع آثار مصر أمام أعين المجتمع
ال ــدول ــي ،وب ـه ــذه االت ـفــاق ـيــة اتـهــم
ريحان "يونسكو" بالمشاركة في
استنزاف آثــار مصر وبيعها فى
المزادات العلنية ،وطالب بتعديل
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة وت ـغ ـي ـي ــر ش ـ ــرط ع ــدم
المطالبة باآلثار التى هربت قبل
ع ــام  1970وش ــرط إث ـبــات ملكية
األث ـ ـ ــر ،وإذا رف ـض ــت الـيــونـسـكــو
ف ـي ـح ــق ل ـم ـص ــر االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مــن
االتفاقية.

ومتابعة كــل مــا يـعــرض مــن آثــار
بالمزادات الشهيرة لوقف بيعها
والمطالبة بعودتها إلى مصر.

قائمة مزادات بيع اآلثار المصرية
نـظـمــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـص ــاالت
ال ـع ــال ـم ـي ــة م ـ ـ ـ ــزادات ل ـب ـيــع اآلث ـ ــار
المصرية يذكر منها صالة مزادات
"كريستيز  -فرع أميركا" الشهر قبل
ً
الـمــاضــي مـ ــزادا لبيع  157قطعة
أثــريــة معظمها مــن مـصــر ،منها
رأس مــن الـحـجــر الـجـيــري للملك
اخ ـن ــات ــون كـ ــان س ـعــرهــا م ــا بين

حصر اآلثار
بـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد ال ـب ــاح ــث األثـ ــري
مـحـمــود نــاصــر ضـ ــرورة تشكيل
ه ـي ـئــة تـ ـق ــوم ب ـح ـصــر كـ ــل اآلث ـ ــار
المصرية الـمــوجــودة بالمتاحف
العالمية ،وعمل ملفات باآلثار التي
خرجت بطرق غير شرعية وتصر
المتاحف على عــدم اسـتــردادهــا،

وزير اآلثار المصري
د .خالد العناني

 261و  392أل ــف دوالر ،وتمثال
ث ـع ـبــان ح ـجــر ج ـيــري م ــن الــدولــة
الوسطى ،كان سعره مابين 130.5
و 196ألف دوالر .وعرضت إحدى
ص ــاالت ال ـمــزادات فــي مانهاتن 3
قـطــع آث ــار مـصــريــة للبيع عـبــارة
عن أجــزاء من مومياء تتكون من
رأس ويدين آدميتين كان قد تمت
سرقتهم من وادي الملوك باألقصر
وتهريبها خارج مصر عام ،١٩٢٧
ونجحت وزارة اآلثار بالتعاون مع
الخارجية في استردادها.
وأعـ ـلـ ـن ــت دار مـ ـ ـ ـ ــزادات دروو
ال ـفــرن ـس ـيــة م ـن ــذ فـ ـت ــرة ع ــن م ــزاد
لبيع قناع مومياء يعود للعصر
البطلمي ،باإلضافة إلى مجموعة
تماثيل أخرى.
كما نظمت دار مزادات سوثبي
ً
ف ــي ل ـنــدن م ـ ــزادا لـبـيــع مجموعة
من اآلثــار اليونانية والرومانية،
باإلضافة إلى خمس قطع مصرية،
مـنـهــا قـطـعــة ت ــم عــرض ـهــا للبيع
بسعر تراوح بين  104و 156ألف
دوالر وه ـ ــي ق ـط ـعــة م ــن الـحـجــر
الـ ـجـ ـي ــري ،ت ـ ـ ــؤرخ ل ـع ـص ــر ال ـم ـلــك
رمسيس الـثــانــي ،وقـنــاع خشبي
ل ـم ــوم ـي ــاء وت ـم ـث ــال م ــن ال ـب ــرون ــز
للمعبود أوزوريس ،يؤرخ لعصر
الدولة المتأخر.

غالف اإلصدار
أصدرت دار غراب للنشر بالقاهرة كتابا جديدا في مجال النقد
األدبــي بعنوان "الطاقة في التحليل اإلبــداعــي ...نظرية جديدة"،
للكاتب والباحث الفلسطيني دكتور محمد أبوبكر البوجي.
يتناول الكتاب العديد من األعمال األدبية بالنقد والتحليل من
منظور المضمون اإلنساني ،إذ يقول المؤلف في تقديمه" :هنا
نختلف عن الكثير من النظريات النقدية السابقة مثل البنيوية
واألسلوبية والتفكيكية ،فهي تعالج اإلبــداع من شكله الخارجي
دون استلهام دواخـلــه ،أو تفجير الطاقات المخفية بين ثناياه،
وفــي رؤيتنا هــذه نـحــاول الـغــوص فــي دهاليز اإلب ــداع بحثا عن
أماكن النبض والوجع اإلنساني فيه ،ال ننظر إلــى الشكل كثيرا
بقدر رؤيتنا إلى الدواخل البشرية المتلقية والمبدعة ،وهو األهم
في نظرنا".
صدر للبوجي من قبل العديد من الكتب والــدراســات النقدية،
منها :دراسات في األدب العربي في فلسطين ،اللغة العربية (فنونها
وقضاياها) ،إميل حبيبي بين السياسة واإلبــداع األدبــي ،التراث
الشعبي والمواجهة ،السرد والداللة (في الرواية والقصة القصيرة)،
صــراع الثقافات في الــروايــة العربية ،عــادات وتقاليد شعبية في
فلسطين ،األغنية الشعبية في فلسطين ،التجربة األدبية العربية
في فلسطين ،صراع الذاكرة في األدب العربي في فلسطين.

توابل ةديرجلا
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ً
ماجد المصري :أعتبر نفسي بطال في كل دور أقدمه
«مسلسل بحر تجربة درامية مختلفة ...ومحمد رمضان جماهيري»
القاهرة – هيثم عسران

*ح ـ ـ ــدثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــك
الدرامية في "بحر"؟

ينتظر الفنان ماجد المصري
عرض أحدث أعماله الدرامية
"بحر" ،الذي ينتمي إلى الدراما
الطويلة خالل موسم الخريف
المقبل.
وفي دردشته مع "الجريدة
"يتحدث ماجد عن المسلسل
وتجربته األخيرة في "زلزال"،
وتعاونه مع محمد رمضان
وغير ذلك من التفاصيل.

 الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ي ـن ـت ـم ــي إل ــىالـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا الـ ـ ـط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة ،وتـ ـص ــل
ح ـل ـقــاتــه إل ـ ــى  60ح ـل ـق ــة ،وه ــو
تجربة مختلفة بالنسبة إ لــي،
وأجـ ـس ــد م ــن خ ــال ــه شخصية
رجــل صعيدي بسيط يتعرض
لمشكالت في حياته وضغوط،
ونشاهد عالقته مع أبنائه في
التفاصيل وغيرها مــن األمــور
ال ـت ــي ت ـن ـط ـلــق ف ـي ـهــا األح ـ ـ ــداث،
وصورنا العمل على مدار أكثر
من  4أشهر تحت إدارة المخرج
أحمد صالح.
*أن ـ ــت ب ـط ــل ال ـم ـس ـل ـســل ،هــل
أيقظ ذلك حماستك؟
 أعـ ـتـ ـب ــر ن ـف ـس ــي بـ ـط ــا فــيك ــل دور أ ق ــد م ــه ،وال يشغلني
سـ ـ ــوى تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـ ــدور ال ـج ـي ــد،
والحقيقة أن التجربة في "بحر"
ك ــان ــت م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل،
فــال ـم ـعــال ـجــة ال ــدرامـ ـي ــة بـعـيــدة
عــن النمطية ا لـتــي قدمتها في
األع ـ ـمـ ــال ال ـص ـع ـي ــدي ــة ،وال ـ ــدور
م ـلــيء بــالـتـفــاصـيــل اإلنـســانـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي ج ــذبـ ـتـ ـن ــي م ـ ـنـ ــذ قـ ـ ـ ــراءة
ً
الـسـيـنــاريــو ،ف ـضــا عــن وجــود
ش ـ ــرك ـ ــة إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ضـ ـخـ ـم ــة م ـثــل
"سينرجي" تقدم العمل ،وتوفر
ل ــه ج ـم ـيــع اإلمـ ـك ــان ــات ال ــازم ــة
ل ـخ ــروج ــه ل ـل ـنــور ب ـش ـكــل جـيــد،
وهو ما يجعلني أترقب رد فعل
الجمهور على العمل.

عمل واحد
* هل أصبحت تكتفي بعمل
واحد في السباق الرمضاني؟

محمد هنيدي خارج موسم أفالم
عيد األضحى

*كيف تم ترشيحك لمسلسل
"زلزال"؟
 ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث مـ ـ ـع ـ ــي مـ ـ ـس ـ ــؤول"سينرجي" حسام شوقي خالل
ق ـي ــام ـن ــا ب ـت ـص ــوي ــر ال ـم ـش ــاه ــد
األخـ ـي ــرة ف ــي مـسـلـســل "ب ـح ــر"،
وأخ ـبــرنــي أن ه ـنــاك دورا يــراه
مناسبا لي في مسلسل "زلزال"
مع محمد رمضان ،وإذا وجدته
م ـنــاس ـبــا ف ـس ـي ـكــونــون س ـع ــداء
بالتعاون معي فيه ،وكــان ذلك
في الوقت الــذي قــررت أن أغيب
عــن السباق الرمضاني بسبب
انـ ـشـ ـغ ــال ــي بـ ـتـ ـص ــوي ــر "بـ ـح ــر"
بشكل مكثف قبل شهر رمضان،
وعندما قرأت السيناريو وجدت
ن ـف ـســي أمـ ـ ــام ت ـج ــرب ــة مـخـتـلـفــة
ودور كنت سأشعر بالندم إذا
لم أقدمه.
*وكـيــف وج ــدت الـتـعــاون مع
محمد رمضان؟
 م ـ ـح ـ ـمـ ــد مـ ـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــنال ـم ـج ـت ـهــديــن ،ول ــه جـمــاهـيــريــة
كبيرة في مصر والوطن العربي،
وف ـ ــي كـ ــل ت ـج ــرب ــة يـ ـق ــدم نـفـســه
بـشـكــل مـخـتـلــف ،ك ـمــا ان هـنــاك
ت ـف ــاه ـم ــا ب ـي ـن ـنــا ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر،
ال ـم ـش ــاه ــد الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـنــا فــي

محمد هنيدي

ماجد المصري
المسلسل كانت بمنزلة مباراة
تمثيلية لمصلحة ا لـجـمـهــور،
وهو ما لمسته من االنطباعات
التي تابعتها عــن العمل خالل
الفترة الماضية.
*ل ـك ــن ال ـب ـع ــض ردد أن ثـمــة
خالفات في التصوير؟
ً
 لــم ي ـحــدث مـطـلـقــا ،ودعـنــيأخبرك أن محمد رمضان يشجع
زمالءه في العمل ،وأحيانا تجده

يـصـفــق لـشـخــص ق ــدم المشهد
بشكل جـيــد ،فهو ممثل يعرف
ان مـصـلـحـتــه خـ ــروج مسلسله
بشكل قوي من جميع الممثلين،
وبرأيي الشخصي أن هذا األمر
أحد أسباب نجاحه خالل الفترة
الماضية في االختيارات.
*ك ـي ــف وج ـ ــدت تـصــريـحــات
الكاتب عبدالرحيم كمال؟
 -قبل بداية التصوير لم يكن

لدي سوى المعالجة الدرامية
ً
وال ـس ـي ـن ــاري ــو ك ــام ــا حـصـلــت
ً
عـلـيــه ت ـبــاعــا ،وم ــا ت ـحــدث عنه
األستاذ عبدالرحيم أمر يرجع
لـلـمـخــرج ول ـيــس ل ــي ،ألن ـنــي ال
أع ــرف أي تفاصيل عــن وجــود
تغييرات في السيناريو جرت
ب ـع ــد ك ـت ــاب ـت ــه ،وم ـ ــا ح ـ ــدث مــن
تسلم الحلقات خالل التصوير
أمر يحدث باستمرار ،رغم أنني
كـمـمـثــل اف ـض ــل تـسـلــم حـلـقــات
الـ ـعـ ـم ــل ك ــامـ ـل ــة ال ال ـم ـع ــال ـج ــة
الدرامية فقط.

قرر النجم محمد هنيدي تأجيل تصوير مشاهد
فيلمه الجديد "كينج ســا يــز" ،ا لــذي طــرح اإل عــان
ا لــد عــا ئــي األول لــه مـنــذ أ ســا بـيــع قليلة ،النشغاله
بعرض مسرحيته " 3أيام في الساحل" ،بالقاهرة
وا ل ـس ـعــود يــة ،مبينا أ ن ــه يـضــع ج ــدوال مــع صناع
العمل إلمكانية استئناف التصوير الفترة المقبلة
لعرضه قريبا ولكن بعد عيد األضحى.
وص ـ ـ ــور م ـ ـخـ ــرج ال ـف ـي ـل ــم إس ـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــري عـ ــددا
مــن الـمـشــاهــد األول ـي ــة لـلـعـمــل ،ودخ ــل فــي مــراحــل
ال ـم ــون ـت ــاج والـ ـمـ ـكـ ـس ــاج ،ل ـك ـنــه أوقـ ـ ــف ال ـت ـصــويــر
النشغال هنيدي بعرض مسرحيته في جدة.
وي ـج ـس ــد ه ـن ـي ــدي ش ـخ ـص ـيــة "ع ـق ـل ــة االصـ ـب ــع"،
بــاس ـت ـخــدام أحـ ــدث ت ـق ـن ـيــات ال ـجــراف ـي ـكــس ،تـحــت
إش ـ ــراف ش ــرك ــات عــال ـم ـيــة ،وه ــو م ــن تــأل ـيــف عـمــر
طاهر ،وإخراج إسالم خيري ،ومن المقرر الكشف
عن أبطال الفيلم خالل األيام المقبلة.

كاظم الساهر يعلن موعد
حفالته في قطر

*هل تابعت أيا من األعمال
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي عـ ــرضـ ــت فــي
رمضان؟

قال ماجد المصري إنه لم يقصد اإلساءة لألفارقة
على اإلطــاق في تصريحاته خــال برنامج "شيخ
ً
ً
ال ـحــارة" ،مشيرا إلــى انــه قــدم اع ـتــذارا لكل مــن شعر
بــالـضـيــق م ــن حــدي ـثــه ،لـكــن ه ـنــاك م ــن يـتـصـيــد لها
ويضخم األمور.
وأضاف ماجد أنه لم يصدر منه أي إساءة لألفارقة
بشكل مباشر ،ولم يتم وصفهم بأي شيء يقلل منهم،
الفتا إلى انه ال يمكن ان يسيء ألحد في تصريحاته
أو يقلل مـنــه بسبب شكله أو لــونــه أو دي ـنــه ،ومــن
ً
يشاهد البرنامج وتصريحاته نصا فسيتأكد من
صحة حديثه.

المصري مع محمد رمضان

 بـسـبــب ظـ ــروف الـتـصــويــرل ــم أت ـم ـك ــن م ــن م ـتــاب ـعــة كـثـيــر
من األعمال التي عرضت ،لكن
ش ــاه ــدت ح ـل ـق ــات ع ــدي ــدة مــن
" ك ـل ـب ــش  ،"3و"زي ا ل ـش ـم ــس"،
و"ول ــد الـغــابــة" وهـنــاك أعمال
أ ن ــوي متابعتها خــال الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ك ـمــا ان ـن ــي شــاهــدت
مسلسلي "زل ــزال" ،وهــو العمل
الــرئـيـســي ال ــذي كـنــت حريصا
ً
ع ـلــى م ـشــاهــدتــه ي ــوم ـي ــا حتى
ل ـ ــو عـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل ،ب ـس ـبــب
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرارن ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــر
سـ ــاعـ ــات ط ــوي ـل ــة خ ـ ــال شـهــر
رمضان.

ِّ
نجوم الغناء يغردون في حفالت داخل مصر وخارجها

الهضبة وأصالة وأنغام بين اليونان والسعودية ...والمطربون الشباب في مصر

القاهرة  -محمد قدري

أخبار النجوم

 ب ـط ـب ـعــي ال أحـ ـب ــذ ت ـقــديــمعـ ـمـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي ن ـ ـفـ ــس الـ ـم ــوس ــم
الــدرامــي ،خصوصا أن الــدرامــا
الــرمـضــانـيــة م ـعــروف إنتاجها
ً
م ـس ـب ـقــا لــرغ ـب ـتــي ف ــي الـتــركـيــز
بعمل يترك عالمة مع الجمهور،
وهـ ــذا األمـ ــر اع ـت ــدت عـلـيــه منذ
سنوات ،فال أرغــب في أن أكون
ً
موجودا في أكثر من عمل دون
تأثير فعلي.

«شيخ الحارة»
واإلساءة لألفارقة

يستعد عدد من نجوم الغناء،
ومنهم عمرو دياب ،وأنغام ،وأصالة،
وغيرهم لتقديم مجموعة من
الحفالت الغنائية ،بالتزامن مع بداية
الموسم الصيفي ،الذي تكثر فيه
الحفالت في مصر ،وتعاقد عدد من
النجوم على هذه الحفالت داخل
مصر وخارجها ،ومنهم من أوقف
بعض ترتيبات تسجيل أعماله
الفنية ،لالستعداد لهذه الحفالت،
في ظل السفر للخارج.
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مزاج

كاظم الساهر
يستعد ا لـفـنــان كــا ظــم ا لـســا هــر إل حـيــاء حفلتين
متتاليتين ،يومي  16و 17أغسطس المقبل ،بمركز
قطر الوطني للمؤتمرات في قطر.
ون ـ ـشـ ــر الـ ـمـ ـط ــرب ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ب ــوسـ ـت ــرا دع ــائ ـي ــا
للحفل ،عبر حسابه على "إنستغرام" ،وعلق16" :
و 17أغـسـطــس ف ــي ال ــدوح ــة ،مــركــز قـطــر الــوطـنــي
للمؤتمرات".
كما سيكون القيصر نجم أرض المعارض في
عمان ،في حفلتين يومي  8و 9أغسطس المقبل،
وسـ ـيـ ـش ــدو الـ ـس ــاه ــر ب ــأغ ــان ـي ــه الـ ـع ــذب ــة وي ـع ــان ــق
جمهوره األرد نــي والعربي ،وسيقدم من جديده،
كــرائـعــة ن ــزار قـبــانــي "غــرنــاطــة" ،وم ــن قــديـمــه "هــل
عندك شك" و"اني خيرتك باختاري" و"عبرت الشط
عـلــى م ـ ــودك" ،و"م ــدرس ــة ال ـح ــب" ،حـسـبـمــا أعـلـنــت
الجهة المستضيفة للحفل.
يذكر أن المطرب كاظم الساهر أحيا عــددا من
الحفالت الغنائية في السعودية أبريل الماضي
في جدة والخبر والرياض.

أمينة خليل بطلة فيلم «لص بغداد»

عمرو دياب

ال ـبــدايــة م ــع "ال ـه ـض ـبــة" ع ـمــرو دي ــاب،
ص ــاح ــب أقـ ـ ــوى حـ ـف ــات غ ـن ــائ ـيــة خ ــال
المواسم الشهيرة كالصيف ،ورأس السنة،
وهذه المرة وجوده خارج الوطن من أجل
ً
حفل غنائي جديد ،تعاقد عليه مؤخرا مع
إحدى الشركات الكبرى لتنظيم الحفالت،
إلحياء حفل جديد  25الجاري في جزيرة
"م ـي ـك ــون ــوس" ال ـيــونــان ـيــة ،وم ــن الـمـقــرر
أن يشاركه فــي فقراته الفنان اليوناني
أنطونيوس ريموس.
واعـ ـ ـت ـ ــاد "الـ ـهـ ـضـ ـب ــة" ،خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ال ـمــاض ـيــة ،ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي حـفــات
ً
أوروبية ،خصوصا باليونان ،لما له من
جماهيرية جارفة لدى الجمهور اليوناني
والجاليات العربية ،كما ينطلق في جولة
أوروبية تشمل عدة دول منها إسبانيا،
ويـسـعــى دي ــاب لتقديم مـفــاجــأة جــديــدة
لجمهوره من خالل غناء أغنية أو اثنتين
من ألبومه الجديد.

النجمات بالمملكة
أصالة
وتغرد النجمة أصالة خارج األراضي
المصرية في حفل غنائي جديد تقدمه 11
الجاري ،ضمن حفالت "صيف البارحة"

أصالة نصري
ب ــال ـس ـع ــودي ــة ب ـص ـح ـبــة ال ـن ـج ــم ع ـب ــادي
الـجــوهــر ،ومــن الـمـقــرر إقــامــة الـحـفــل في
مـســرح الـقــريــة الـتــراثـيــة فــي الـسـعــوديــة،
والـ ـ ــذي ي ــأت ــي ض ـمــن سـلـسـلــة ال ـح ـفــات
المتتالية ا لـتــي تقيمها المملكة ضمن
برامج هيئة الترفيه ،بوجود كبار نجوم
الغناء مــن مصر والــوطــن العربي خالل
األشهر الماضية.
وت ـق ــدم أص ــال ــة مـجـمــوعــة كـبـيــرة من
أفصل أغنياتها ،حيث تقدم فقرة كاملة
م ــدت ـه ــا س ــاع ــة ،ويـ ـق ــدم ال ـن ـج ــم ع ـب ــادي
الجوهر فقرة أخرى بنفس المدة ،ويعد
هذا الحفل الثالث ألصالة بالمملكة خالل
فترة قصيرة.

أنغام
وفي المهرجان نفسه "صيف البارحة"
ت ـشــارك نجمة الـغـنــاء الـمـصــري ،أنـغــام،
حيث تستعد لتقديم حفل غنائي كبير
برفقة نجم الغناء العربي محمد عبده
على مسرح القرية التراثية  10الجاري،
وه ــو الـحـفــل ال ـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي بين
ال ـن ـج ـم ـيــن ،ب ـعــد ح ـفــل ت ــم تـقــديـمــه ب ــدار
األوبرا المصرية ،وحقق نجاحا كبيرا.
وت ـ ـقـ ــدم أن ـ ـغـ ــام م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن أه ــم

أغنياتها ،بــاإلضــافــة إلــى عــدد كبير من
أغاني اللون الخليجي التي قدمتها خالل
السنوات الماضية.
واتفق المطرب الشاب محمد محسن
على إحياء حفل غنائي جديد من خالل
م ـشــارك ـتــه بـف ـعــال ـيــات الـ ـ ــدورة ال ـ ــ 55من
مهرجان "الحمامات الغنائي الدولي" في
تونس 4 ،أغسطس المقبل ،ومن المقرر
أن يـغـنــي ع ــددا مــن األغ ـن ـيــات الـتــراثـيــة،
بــاإلضــافــة إلــى أغنيات ألبومه "حبايب
زمـ ــان" ال ــذي حـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا خــال
الفترة الماضية.
أما عن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي
ف ـل ــم ت ـت ــم مـ ـف ــاوض ــات إح ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
ال ـم ـصــريــة إلح ـي ــاء ح ـفــل جــديــد ل ـهــا في
م ـص ــر ،ول ـك ــن ه ـي ـفــاء ف ــي ال ــوق ــت نفسه
قررت إحياء حفل على مسرح غوتنبرغ
بالسويد يوم  10أغسطس القادم ،في أول
ظهور لها بعد الشائعات األخيرة التي
انتشرت حــول إصابتها بمرض خطير
في الكبد.

وجبة غنائية دسمة بأوبرا اإلسكندرية
وتعاقدت دار األوب ــرا المصرية مع
عدد من نجوم الغناء في مصر ،وعدد

من النجوم العرب ،للوجود بالمهرجان
الصيفي للموسيقى العربية بالمسرح
الروماني باإلسكندرية في الفترة من
 21الجاري حتى نهايته ،ويتواجد في
ه ــذا الـمـهــرجــان نـجــوم مـثــل مصطفى
ق ـمــر الـ ــذي يـغـنــي ف ـيــه ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
عـلــى الـتــوالــي بـعــد غـيــابــه عنها خــال
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،وي ـس ـعــى لـحـضــور
ع ــدد كـبـيــر مــن الـجـمــاهـيــر فــي مسقط
رأس ــه ،وح ــددت أسـعــار التذاكر بمبلغ
 100جنيه ،وتعاقدت األوبرا أيضا مع
الضيف الدائم للحفالت الفنان الشاب
أحمد جمال ،الذي أصبح له جماهيرية
كبيرة فــي الـحـفــات ،وواف ـقــت الفنانة
التونسية غالية بن علي على الحضور
ً
هذا العام أيضا ،بعد أن أصبحت هناك
عــاقــة خــاصــة بينها وبـيــن الجمهور
المصري ،كما تحضر المطربة الشابة
كارمن سليمان وفرقتها الموسيقية،
بعد أن أصبحت ضيفة متجددة على
األوبرا بفرعيها بالقاهرة واإلسكندرية،
وي ـشــارك الـفـنــان الكبير إي ـمــان البحر
درويش في األيام الختامية للمهرجان
ً
أيضا.

أمينة خليل
استقر صناع "لص بغداد" على الفنانة أمينة
خليل ،لتجسد البطولة النسائية بالتعاون مع
محمد إمام بطل الفيلم ،حيث تعاقدت أمينة بشكل
رسمي مع شركة سينرجي فيلمز المنتجة للعمل
خــال األ يــام الماضية ،وتحضر أمينة حاليا مع
االستايلست مالبس الشخصية التي تقدمها في
الفيلم ،لتصبح جاهزة للتصوير.
وي ـش ــارك فــي بـطــولــة الـفـيـلــم ع ــدد مــن الـنـجــوم،
أب ــرزه ــم فـتـحــي ع ـب ــدال ــوه ــاب ،ويــاس ـم ـيــن رئ ـيــس،
ومحمد عبدالرحمن توتة ،وصالح عبدالله ،وأحمد
رزق ،وغ ـي ــره ــم ،وال ـف ـي ـلــم تــأل ـيــف ت ــام ــر إبــراه ـيــم،
وإخراج أحمد خالد موسى ،في أول تعاون بينهما
في السينما.
ي ـش ــار إلـ ــى أن آخـ ــر أعـ ـم ــال أم ـي ـنــة خ ـل ـيــل فـيـلــم
"البدلة" ،مع النجمين تامر حسني وأكرم حسني،
ومــن إخ ــراج مــانــدو الـعــدل ،وتــألـيــف أيـمــن بهجت
قمر.
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ع ـلــى
 9م ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ت
كـ ـبـ ـي ــرة ()3×3
 ،كـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــر بـ ـ ــع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.

الحمل

1 4
4 2
6
8
6
6
4 8
7
1
1
8 4 5

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أنت محاط بزمالء مخلصين ولك ّ
جرب أن
تتفادى الضغوطات.
ً
عاطفيا :تعرف مـغــازالت رائـعــة حتى لــو لــم تـ ّ
ـؤد
ّ
إلى روابط جدية.
ً
اجتماعيا :تخطط لمشروع اجتماعي أو ثقافي
ّ
ً
ً
يتطلب فريقا متعاونا.
رقم الحظ.53 :
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7
6 8

األسد

الحلول
4
3
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1
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 1س
 2ا
 3ل
 4و
 5هـ
6
 7ف
 8ا
 9س
 10د

2
د
ل
ق

كلمات متقاطعة
جازان

كلمة السر

 - 1استجوبوه – تالف.
ـاب
 - 2حـ ــا كـ ــى (م) – ك ـت ـ
9
السيرة الذاتية لطه حسين.
 - 3أصلح – ناقوس – ثلثا
10
(برأ).
 - 4حطم – للنداء – مقياس
للمسافات.
 - 10ذل – ا ل ـ ـج ـ ـمـ ــع مــن
 - 7بحر (م) – للتخيير – ضخم.
 - 5أكمل – تظهر.
 - 9جمهورية عاصمتها «الجنة» (الجنات).
 - 6تجدها في (المرمر) – سائل الحياة (م).
 - 8عاصمة بيرو – حيوان تايبي.
مفضل عن مثيله.

ا
ل
ا
ي
ا
م

8

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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7

ً
مهنيا :قد تشعر بحرية التصرف وتسيطر على
بعض األوضاع المهنية الفالتة.
ً
ً
عاطفيا :تمضي مع الحبيب اوقاتا ال تنسى
من الحوارات الحلوة والتقارب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـح ـي ـطــك ال ـف ـل ــك ب ـم ـج ـمــوعــة مــن
ً
األصدقاء الذين تتمنى اللقاء بهم دائما.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تساعدك ظــروف جديدة قد تفاجئك
وتمد لك يد العون.
ً
ً
ً
عاطفيا :قد تحمل هذه الفترة انعطافا مهما
في حياتك العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاذر بـعــض الـحــاســديــن الــذيــن
ً
يضمرون لك الشر وكن متحفظا معهم.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تعالج بعض األوضاع العالقة وتنتهي من م ـه ـن ـيــا :ت ـس ـنــح ل ــك ف ــرص ــة تـحـسـيــن أع ـمــالــك
ّ ً
انجازها لتحاول مجددا.
وتطوير مهماتك الجديدةّ ً .
ً
ً
ً
عاطفيا :تعالج بعض األمور مع الحبيب وتتفقان عاطفيا :طالعك الجيد حاليا يوفر لك فرصا
غرامية متعددة.
على المصارحة في مختلف األمور.
ً
ً
اجتماعيا :تزدهر عالقتك العائلية وتجد نفسك اجتماعيا  :تقوم بعمل اجتماعي تواجه فيه
ً
بعض الصعوبات فتضطر إلى االنسحاب.
مضطرا إلى مضاعفة الزيارات.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

القوس
10 9 8 7
م ن ت هـ
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ا
ا ل

6

الثور

 20أبريل  20 -مايو

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
ً
مهنيا :تجرؤ اليوم على القيام بأعمال تحفظت مهنيا :تدهشك النتائج التي تحرزها والنجاح
الذي تحققه بفضل مجهودك.
عنها في السابق.
ً
ً
ً
عاطفياّ :
رك الحبيب ويحترمك إلى جانب
يقد
فهذا
عمرك
شريك
مع
عطوفا
تكن
عاطفيا :إن لم
ّ
الحب الذي يكنه لك.
يعني انك ال تحبه.
ً
ً
اجتماعيا :تضطر إلى تغيير مناهجك مع أحدهم اجتماعيا :برجك كثير الحركة لكنه يقودك إلى
االنفراج والى التمتع بما تملكه.
ألنه يريد استغاللك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :
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 23يوليو  22 -أغسطس
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ً
عموديا:
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9 6
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7
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 .............( - 1ى ) شجرة في
الجنة.
 - 2أ ح ـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوا ك ـ ـ ــب –
متشابهان.
 - 3نـ ـ ـ ــدر (م) – حـ ـ ــروف
متشابهة – سهل.
 - 4من الشهور الميالدية.
 - 5رئيس أميركي أسبق.
 - 6ش ـج ــاع (م) – ضمير
المتكلم.
 - 7ن ـغ ـم ــة م ــو س ـي ـق ـي ــة –
قصد.
 - 8للتفسير – بطل العالم
فــي ريــاضــة الكيك بوكس
عام .2010
 - 9حامل الشراع – يتبع.
 - 10ف ـي ـلــم ل ـي ـس ــرا ون ــور
الشريف ومنى زكي.

ً
مهنيا  :لحسن الحظ يتحدث الفلك عــن أعمال
ناجحة وأرباح مثمرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـيــش ش ـهــر ع ـســل ج ــدي ــدا إذا كنت
ً
متزوجا أو قد تلتقي بالحب فجأة.
ً
اجتماعيا :تجد حلوال عائلية لبعض المشاكل
التي تعبت منها في السابق.
رقم الحظ.17 :

7 5 1

4
6 9

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

6
5
4
1
2
9
3
7
8

جبل
خدمات
اقليم
بحر
تاريخ
حرارة
عاصمة
مناخ
تسمية
مطار
زراعة
رغم
سكان
صحة
محافظة
شرق
شهر
مدينة

مــن  5أح ــرف وهــي اســم مدينة واقـعــة فــي أقصى
ال ـج ـنــوب ال ـغــربــي لـلـمـمـلـكــة الـعــرب ـيــة الـسـعــوديــة
ً
وتحديدا غرب المنطقة على ساحل البحر األحمر.

tawabil@aljarida●com
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
ً
ّ
وتجسد أفكارك الجديدة
مهنيا :يدعوك الفلك إلى القبول ببعض التسويات مهنيا :توظف طاقاتك
ّ
ً
ّ
عمليا.
حتى ال تفوت عليك الفرص.
ً
ً
ً
ً
ـال ،وانظرا معا إلى ع ــاط ـف ـي ــا :الـ ـمـ ــال ع ــام ــل م ـس ــاع ــد ل ـك ــن ال ـحــب
عاطفيا :فكرا معا بصوت عـ ٍ
والتفاهم يأتيان قبله.
الهدف عينه.
ً
ً
اجتماعيا :تستمر الظروف الجيدة حولك وتنتفع اجـتـمــاعـيــا :تـعــانــي عــراقـيــل وت ــداخ ــا عائليا
ومهنيا وأجواء من الشكوك.
منها العائلة بكاملها.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :تـقــوم بــاألسـفــار الــازمــة لتحسين وضع مـهـنـيــا :تـبــاشــر بـ ــدورة ج ــدي ــدة مــن ال ـحــظ قد
ً
أعمالك وتتخذ القرارات المناسبة.
تنعكس إيجابيا على اعمالك.
ً
ً
ً
ّ
عاطفيا :ال تتوقف عن ّ
تضحي كثيرا من أجل حبكما والحبيب
عاطفيا:
حبك فالحبيب مخلص
ّ
يرى ذلك ويقدره لك.
لك ويستحق االهتمام.
ً
ً
اجتماعيا :يجب أن تحمي رأســك من عاصفة قد اجتماعيا :لحسن الحظ فإن برجك يحميك من
تمر في حياتك.
بعض المتطفلين.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

الصيرفي :عمل تربوي يؤكد أهمية الثقة بالنفس
فضة المعيلي

تتواصل فعاليات المهرجان
العربي لمسرح الطفل في
دورته السابعة على خشبة
مسرح الدسمة ،حيث عرضت
مسرحية األطفال التربوية
«الباندا» ،التي قدمت جرعة
مكثفة لألطفال من النصائح
والقيم التربوية الهادفة
وتدعو إلى ضرورة الجد
والمثابرة.

عــرضــت مسرحية األطـفــال
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة «ال ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــدا» ،ع ـلــى
خشبة مـســرح الــدسـمــة ،التي
قــدمــت جــرعــة مكثفة لألطفال
من النصائح والقيم التربوية
ً
ً
الهادفة ،وشهدت إقباال كبيرا،
حيث امتأل المسرح بالكامل،
ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـهــرجــان
الـ ـع ــرب ــي ل ـم ـس ــرح ال ـط ـف ــل فــي
دورتـ ـ ـ ــه الـ ـس ــابـ ـع ــة ،وه ـ ــي مــن
تقديم شركة موسترا لإلنتاج
الفني والمسرحي.
وتـ ـط ــرح ال ـم ـســرح ـيــة فـكــرة
ال ــوص ــول إل ــى ال ـه ــدف بالجد
واالج ـت ـه ــاد ،وتـعـتـبــر بمنزلة
أ نـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوذج إل عـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء دروس
تربوية ،تؤكد أهمية الفن في
غرس القيم التربوية بنفوس
األطـ ـف ــال ،بــاعـتـبــار أن مـســرح
ّ
الطفل هو أقــوى معلم ،وخير
داف ـ ــع ن ـحــو ال ـس ـل ــوك ال ـط ـيــب،
ووس ـي ـل ــة نــاج ـحــة الس ـت ـثــارة
خيال الطفل ،وتنمية مواهبه
وقدراته اإلبداعية.

تحقيق الحلم
«الجريدة» التقت فريق عمل
ال ـم ـســرح ـيــة ،وك ــان ــت ال ـبــدايــة
مـ ـ ــع م ـ ــدي ـ ــر ش ـ ــرك ـ ــة م ــوسـ ـت ــرا

المسرحية
توضح أهمية
صقل نقاط
القوة وتقوية
مواطن الضعف

لــإن ـتــاج الـفـنــي والـمـســرحــي،
حسين الصيرفي ،ال ــذي قــال:
«إن م ـس ــرح ـي ــة الـ ـب ــان ــدا تـعــد
ع ـم ــا ت ــرب ــوي ــا ي ــؤك ــد أه ـم ـيــة
الـ ـثـ ـق ــة ب ــالـ ـنـ ـف ــس ،وت ـح ـق ـي ــق
ال ـ ـح ـ ـلـ ــم والـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــوح فـ ـ ــي ظــل
مواجهة الصعوبات» ،مضيفا:
اسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـن ــا الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
الكارتونية المحببة لألطفال
ح ـت ــى ت ـص ــل ال ــرس ــال ــة إلـيـهــم
بسهولة ،واخـتــرنــا «الـبــانــدا»،
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ــاز بـ ــال ـ ـمـ ــرح ،أمـ ــا»
الثعلب» الــذي يعرفه األطفال
فقد جسد المكر.

الخير والشر
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ق ــال ــت ال ـم ـشــرفــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـم ـس ــرح ـي ــة م ــري ــم
ع ـبــدالــرح ـيــم ،إن الـمـســرحـيــة
ت ـت ـك ـل ــم ع ـ ــن الـ ـخـ ـي ــر وال ـ ـشـ ــر،
والـ ـ ـب ـ ــذرة ف ــي اإلن ـ ـسـ ــان ال ـتــي
إمـ ـ ــا تـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـي ــر أو
الشر ،الفتة الى أن المسرحية
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة هـ ــدف ـ ـهـ ــا إرشـ ـ ـ ــاد
وتعليم األطفال نحو الطريق
ال ـص ـح ـي ــح ب ـط ــري ـق ــة مـحـبـبــة
إلــى نفوسهم ،إضــافــة إلــى أن
الـمـســرحـيــة تــدعــو إل ــى القيم
ال ـج ـم ـي ـلــة ،وم ـن ـهــا االحـ ـت ــرام،

مشهد من مسرحية الباندا
والـحــب والـعـطــاء ،متمنية أن
تكون هناك فرق أكثر تشارك
في المهرجان ،لكونه تعليميا
ب ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ومـ ـفـ ـي ــدا
لألطفال من الناحية الثقافية
بالدرجة الثانية.

أما المخرج نواف السعدون،
فـ ـق ــال« :إن ف ـك ــرة الـمـســرحـيــة
ت ــؤك ــد أه ـم ـيــة ال ـث ـقــة بــالـنـفــس
واإلصــرار والمثابرة لتحقيق
ال ـه ــدف ،وأي ـضــا تبين أهمية
صقل نقاط القوة وتقوية نقاط

المال وشخصية الثعلب

طاقم العمل

قــال الفنان حسين المال الــذي جسد دور الثعلب الــذي ال
يحب الــدراســة ،ويخالف مدرسه في اآلراء ،وال يجعل الفوز
حـلـيــف زمـيـلـتــه ف ــي ال ــدراس ــة «ال ـب ــان ــدا» وم ــع ت ـطــور أح ــداث
المسرحية تتغير أطباعه ويحس بالذنب ،عند تكليفه بأداء
ّ
وجسدها بصورة جيدة
الدور إن «شخصية الثعلب أعجبته،
نالت استحسان الجمهور».

المسرحية مــن تأليف فجر صـبــاح ،ومــن بطولة خلف
القالف ،وليال الفودري ،وفرحان العلي ،وفاطمة الدمخي،
وحسين الـمــا ،وعبداللطيف الــرويـشــد ،وجــواهــر ،تنفيذ
الديكور لنصار النصار ،تصميم أزي ــاء وماكياج ناصر
يوسفي.

الضعف حتى يـكــون النجاح
في النهاية حليف المرء.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر م ـســاعــد
الـ ـمـ ـخ ــرج م ـح ـم ــد ال ـص ـح ــاف
أن الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة تـ ـشـ ـي ــر ال ــى
أن ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم أمـ ــران
مرتبطان ،وكما يقال «التعليم
ف ـ ــي الـ ـصـ ـغ ــر ك ــالـ ـنـ ـق ــش ع ـلــى
الحجر» ،لذلك يجب أن نبدي
اهتماما بالطفل حتى يكون
تــأسـيـســه بـطــريـقــة صحيحة
و قــو يــة فــي المستقبل ،مبينا
أن األســرة والمدرسة تلعبان
دورا أ سـ ــا س ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ت ـن ـش ـئــة
وتعليم الطفل ،وهما مكمالن
لبعضهما البعض.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال الـمـمـثــل
فـ ــرحـ ــان الـ ـعـ ـل ــي ،الـ ـ ــذي جـســد

دور «ال ـق ــرد» الـمـشــاعــب الــذي
يتصف بأنه ال يجلس ساكنا
أبــدا ،إن المهرجان أفضل من
ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وه ــذه الـمــرة
األول ـ ـ ــى الـ ـ ــذي يـ ـش ــارك فـيـهــا،
بينما قال الممثل عبداللطيف
الــرويـشــد إن هــذه المسرحية
ه ــي ال ـت ـجــربــة األولـ ـ ــى ل ــه في
التمثيل ،الفـتــا الــى أنــه يحب
م ـ ـس ـ ــرح الـ ـطـ ـف ــل بـ ـشـ ـك ــل ع ــام
وجسد شخصية «دبدوب».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ــرويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــد ع ــن
سـ ـع ــادت ــه إلق ـ ـبـ ــال ال ـج ـم ـه ــور
ع ـل ــى ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،وأنـ ـ ــه ف ــاق
التوقعات ،حيث كان متفاعال
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر خـ ــال ال ـع ــرض،
متمنيا أن تحصد المسرحية
الفوز في ختام المهرجان.

ِّ
«وان أو وان» تعزز قيمتي التسامح والرفق بالحيوان
نواف السعدون

ُ
عرضت ضمن فعاليات المهرجان الثقافي لألطفال والناشئة
●

عزة إبراهيم

ف ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار فـ ـع ــالـ ـي ــات
ال ـم ـه ــرج ــان ال ـث ـقــافــي لــأط ـفــال
والـنــاشـئــة ،فــي دورت ــه الحادية
وال ـع ـشــريــن ،اسـتـضــاف مسرح
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا
بالسالمية ،مسرحية «وان أو
وان» لفرقة باك ستيج جروب.
وح ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ع ـلــى
الـحـضــور فــي وق ــت مـبـكــر ،قبل
ال ـ ـعـ ــرض ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ــر أم ــس
وأمـ ــس األول ،لـحـجــز الـمـقــاعــد
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـل ـم ـش ــاه ــدة ،إذ
امتأل المسرح عن آخــره ،وسط
ج ـه ــود واضـ ـح ــة لـلـتـنـظـيــم من
القائمين على المهرجان ،تحت
رعاية المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.

« »101كلب
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـقـ ـص ــة
ا ل ـعــا ل ـم ـيــة «وان أو وان» حــول
مصممة أزياء شهيرة ،جسدتها
الـفـنــانــة «زهـ ــرة ال ـخ ــرج ــي» ،في
دور «روال» ،التي تعشق التزين
بشعر وفرو الحيوانات ،وتدبر
م ــؤام ــرة ل ـســرقــة أك ـبــر ع ــدد من
الـ ـ ـك ـ ــاب الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،م ـ ــن أج ــل
التزين بجلودها ،دون أن تهتم
بحجم المعاناة التي تسببها
لـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـي ـ ــوان ـ ــات ،وتـ ـ ـ ــدور
األح ـ ـ ــداث ب ـش ـكــل ش ــائ ــق مفعم

بالديكورات الملونة والطبيعية،
وأزياء الحيوانات التي يعشقها
األط ـ ـفـ ــال ،وي ـن ـب ـه ــرون ب ـه ــا ،إذ
يحاول مالكو الكالب التصدي
لـ ـمـ ـح ــاوالت روال ،بـمـصــاحـبــة
ال ـشــرطــة ال ـتــي ت ـبــذل جـهــودهــا
ف ـ ــي الـ ـتـ ـقـ ـص ــي واالس ـ ـت ـ ـطـ ــاع،
حـتــى تـصــل لمجموعة الـكــاب
وتنقذهم وعددهم « »101كلب،
و هــو سبب تسمية المسرحية
بهذا االسم.

مسرحيات العيد
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أبـ ـ ــدت م ــدي ــرة
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان مـ ــريـ ــم س ــال ـم ـي ــن،
س ـ ـعـ ــادت ـ ـهـ ــا ال ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة ب ـح ـجــم
الـ ـحـ ـض ــور ،الـ ـ ــذي حـ ــرص عـلــى
ال ـتــواجــد بــالـمـســرح ف ــي ســاعــة
مبكرة ،لضمان الحصول على
مقعد.
وأوض ـحــت ســالـمـيــن ،أن ــه تم
اختيار هذا العرض بعناية بين
مجموعة كبيرة من مسرحيات
الطفل المعروضة في العيد ،ألنه
يـعــزز قيمتي الــرفــق بالحيوان
وال ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــح ،وه ـ ـمـ ــا ق ـي ـم ـتــان
ً
مهمتان جدا يحتاجهما األطفال
وال ـن ــاش ـئ ــة ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة
العمرية.

فريق العمل
المسرحية من بطولة الفنانة

زهــرة الخرجي ،والفنان نصار
ال ـن ـصــار ،إض ــاف ــة إل ــى ع ــدد من
ن ـج ــوم ال ـش ـبــاب أب ــرزه ــم كـفــاح
الــرجـيــب ،وعبدالرحمن الفهد،
وح ـس ـي ــن ال ـ ـح ـ ــداد ،وع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـش ــام ــي ،وبـ ـيـ ـه ــان ــا ،وم ـش ـعــل
الفرحان ،ومي حسني ،وعبدالله
ال ـش ـط ــي ،وسـ ـع ــاد الـحـسـيـنــي،
ول ـي ــن ال ـ ــزي ـ ــادي ،وغ ـي ــره ــم مــن
الـشـبــاب واألط ـفــال المشاركين
بــالـعــرض الـمــوسـيـقــي ،والــذيــن
ب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ع ـ ـ ـ ــدد ه ـ ـ ـ ــم  101طـ ـ ـف ـ ــل،
والمسرحية من تأليف وإخراج
محمد الحملي.

مواهب جديدة
م ــن جــانـبـهــا ،أكـ ــدت الـفـنــانــة
زه ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــي ،س ـع ــادت ـه ــا
ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان
ال ـث ـقــافــي ل ــأط ـف ــال وال ـنــاش ـئــة،
من خالل عرض مسرحية «وان
أو وان» ،ا لـتــي تعتبر بالنسبة
ل ـه ــا ت ـج ــرب ــة خ ــاص ــة ومـمـتـعــة
ً
ج ــدا ،وأشـ ــادت بـمـســرح محمد
ال ـح ـم ـل ــي ،مـ ــؤكـ ــدة أن ـ ــه م ـخــرج
مختلف يسعى للجديد ،ويبذل
أق ـصــى مــا فــي ج ـهــده لـلـخــروج
بعمل مميز ،لذلك فهي تفتخر
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة وب ـن ـج ــاح ـه ــا
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ـع ــه ومـ ـ ــع فــري ـقــه
الشبابي.
وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـه ــا ع ـل ــى م ــدى
مـشــوارهــا الفني الـطــويــل الــذي

كارول سماحة تطرح أغنية «إن شالله»
طــرحــت الـفـنــانــة اللبنانية
كارول سماحة أحدث أغانيها،
الـتــي تحمل اســم «إن شالله»،
عبر مجموعة من التطبيقات
الغنائية ،ومــوقــع «يــوتـيــوب»،
مـ ـ ــن ك ـ ـل ـ ـمـ ــات ال ـ ـشـ ــاعـ ــر ت ــام ــر
حـسـيــن ،وأل ـحــان إس ــام زكــي،
وتوزيع عادل حقي.
وفــاجــأت كــارول جمهورها
ب ـ ـطـ ــرح األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
عـلــى تطبيق أنـغــامــي ودي ــزر،
واعـ ـتـ ـب ــرتـ ـه ــا هـ ــديـ ــة صـيـفـيــة
لجمهورها الذي أبدى إعجابه
ب ــاألغـ ـنـ ـي ــة ب ـس ـب ــب أج ــوائـ ـه ــا
ال ـم ـب ـه ـج ــة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـنــاســب
مـ ــع ه ـ ــذا ال ـ ـجـ ــو ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ال ـت ـعــويــض ع ــن تــأج ـيــل طــرح
ألبومها الجديد.
وكان من المتوقع أن تطرح
كارول هذا األلبوم خالل العام
الجاري ،لكنها اعتذرت بسبب
ان ـش ـغ ــال ـه ــا ب ـم ــوس ــم ح ـفــات
مــزدحــم ،فعمدت إلــى تأجيله،
واكـ ـتـ ـف ــت ب ـ ـطـ ــرح أغـ ـنـ ـي ــة «ان

كارول سماحة

شــال ـلــه» ،فــي الــوقــت ال ــذي تجهز
لـ ـج ــول ــة غ ـن ــائ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،بـعــد
حفلها األخير في افتتاح مهرجان
موازين بالمغرب.
ويـكـتــظ ج ــدول أع ـمــال ك ــارول
بالحفالت والمهرجانات الدولية،
ح ـيــث أع ـل ـنــت ع ـبــر «ال ـســوش ـيــال
ميديا» مواعيد حفالتها القادمة،
حيث تلتقي الجمهور ا لـســوري

بـعــد غ ـيــاب  6س ـن ــوات ،ضمن
فعاليات «ليالي قلعة دمشق»
في  13الجاري.
وف ــي  9أغ ـس ـطــس الـمـقـبــل،
ت ـح ـي ــي ك ـ ـ ـ ــارول حـ ـف ــا ك ـب ـيــرا
ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات «مـ ـه ــرج ــان
ق ــرط ــاج ال ــدول ــي» ف ــي تــونــس،
لـ ـتـ ـع ــود بـ ـع ــده ــا إل ـ ـ ــى ل ـب ـن ــان
وتحيي حفلين غنائيين األول
فــي «مـهــرجــان زحـلــة»  15منه،
والثاني في «مهرجان إهمج»
في  16منه.
وت ـ ـغ ـ ـنـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ــارول ف ـ ــي 14
سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل ف ــي أمـسـيــة
م ـ ـم ـ ـي ـ ــزة ض ـ ـم ـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
«مـهــرجــان بـكــاسـيــن» ،لتسافر
بعدها فــي جــولــة غنائية إلى
كندا أكتوبر المقبل.

ً
يمتد حــوالــي  30عــامــا ،تعشق
ً
مسرح الطفل ،وترغب دائما في
م ـشــاركــات مـتـنــوعــة فــي أعـمــال
ه ــادف ــة ت ـم ـتــع وت ـع ـل ــم وت ــوج ــه
الـ ـطـ ـف ــل ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى رغ ـب ـت ـهــا
الــدائـمــة فــي الـتــواصــل مــع جيل
ً
الشباب ومشاركتهم أعماال فنية
ً
ً
مميزة ،ألن للشباب دورا كبيرا
في دعم المسرح والحركة الفنية
ً
عـ ـم ــوم ــا مـ ــن خـ ـ ــال مــواه ـب ـهــم
المختلفة ،ودمائهم المتجددة،
وهو ما تحتاجه الساحة الفنية
ب ــاس ـت ـم ــرار ،م ــن ت ـجــديــد دم ــاء
وض ــخ مــواهــب ج ــدي ــدة ،ولــذلــك
نجح محمد الحملي في تقديم
عمله الجديد مسرحية «وان أو
وان» بهذا المستوى الجيد.

ً
 30عرضا

وأشار الفنان نصار النصار
ب ـطــل ال ـع ـم ــل ،إلـ ــى أن مـشــاركــة
المسرحية بالمهرجان دليل آخر
على نجاحها ،وحب الجمهور،
ً
مــؤكــدا أنـهــا أكـثــر المسرحيات
التي عرضت في موسم العيد،
ً
محققة بــذ لــك  30عــر ضــا حتى
اآلن ،لـ ــذ لـ ــك ك ـ ـ ــان ا خـ ـتـ ـي ــار ه ــا
ً
للعرض بالمهرجان مؤشرا آخر
عـلــى رســالـتـهــا الـهــادفــة للطفل
والناشئة.
وأوضح أن عرض المسرحية
مـسـتـمــر خ ــال ع ـيــد األض ـح ــى،
مـسـتـهــدفـيــن ال ــوص ــول إل ــى 50

مشهد من مسرحية «ون او ون»
ً
ع ــرض ــا ل ـض ـم ــان أكـ ـب ــر ن ـج ــاح،
مـ ـق ــارن ــة ب ـم ـس ــرح ـي ــات ال ـط ـفــل
التي جرى عرضها خالل نفس
ً
الموسم ،مؤكدا أن لكل مسرحية
أو عـمــل فـنــي هــدفــه ورســال ـتــه،
ً
ً
وخـ ـص ــوص ــا إذا كـ ــان مــوج ـهــا
للطفل ،فيكون الهدف منه ليس
مجرد المتعة فقط بل التنشئة

والـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا حـ ـ ــاول
فريق العمل إب ــرازه وتوصيله
ل ـل ـم ـت ـفــرج ـيــن ،بـ ـص ــورة سـهـلــة
وم ـب ـس ـطــة وم ـح ـب ـبــة لــأط ـفــال،
من خالل استخدام الحيوانات
التي يعشقها
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال

وي ـت ــواص ـل ــون م ـع ـهــا ،لـ ــذا كــان
ت ـف ــاع ــل األطـ ـ ـف ـ ــال مـ ــع ال ـع ــرض
ً
مبهرا كأنهم أحد أبطال العمل
ً
ال م ـشــاهــديــن ف ـق ــط ،مــوض ـحــا
أن ت ـفــاعــل األطـ ـف ــال ع ـلــى مــدى
ساعتين  -مــدة ال ـعــرض -دليل
وصول الرسالة للمشاهد.

الزغبي تستعد لحفل غنائي
في «عيد المغتربين»
تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي إلحياء حفل غنائي بمناسبة
مهرجان «عيد المغتربين» ،في منطقة «ضهور الشوير» ،اللبنانية،
 27الـجــاري ،والـتــي تقدم خالله باقة متنوعة مــن أشهر أغنياتها
القديمة والحديثة.
ونشرت نوال ،عبر «تويتر» ،بوستر الحفل ،وعلقت« :القوني مسا
السبت  27يوليو ،لنقضي أحلى سهرة ســوا ،بمناسبة مهرجان
عيد المغتربين».
إلى ذلك ،انتهت الزغبي من تصوير كليبها الجديد «كده باي»،
والذي صورته في جورجيا ،ويتضمن  3أغنيات ،وهي فكرة جديدة
تقدمها ألول مرة في مشوارها الغنائي ،حيث يعتمد الكليب على
«صبح ّ
أن تقوم األغاني بالرد على بعضها ،لتبدأ بأغنية ّ
صبح»،
ثم «جوا قلبه» ،وينتهي الكليب بأغنية «كده باي».
وأوضحت أنها اختارت األغاني لتقدم من خاللها شيئا
جديدا على مستوى األداء والموسيقى ،مؤكدة سعيها الدائم
إلــى االخـتــاف وعــدم تكرار نفسها ،قائلة« :فــي هــذا األلبوم
أحسست أني متجددة ،وعندما يسمعه الناس يحسون أنه
يشبهني ولكنه جديد».
يذكر أن نوال الزغبي غنت «تتر» مسلسل «بروفا» ،الذي
عرض في موسم رمضان الماضي ،بعنوان «لما بتحسبا»،
كلمات حياة إسبر ،وألحان فضل سليمان ،وتوزيع عمر
صباغ ،وإخــراج إيلي سمعان ،وشارك في تمثيل الكليب
بطال المسلسل أحمد فهمي وماغي بوغصن.

نوال الزغبي

خبريات
عاصي الحالني يغني
للشعب الجزائري

كشف الفنان عاصي
الحالني عن مفاجأة
يعدها للجزائر ،وهي
أغنية مهداة لشعبها،
بمناسبة عيد االستقالل.
ونشر الحالني عبر
صفحته الخاصة بأحد
مواقع التواصل مقطع
فيديو يظهر فيه خالل
وجوده في االستديو
ّ
لتسجيل األغنية ،وعلق:
«إلى المتابعين من
الجزائر األحباء :هذا جزء
صغير مما كنا نحضر
له من أجل عيد استقالل
الجزائر ،لكن تم االتفاق
مع المعنيين على أن
يكون إصدار النشيد في
وقت آخر .أتمنى أن يصل
هذا العمل إلى قلب كل
جزائري حر ،وإن شاء
الله قريبا يصل لكم كامال
بإذن الله» ،وكلمات الشعر
لمضر شغالة ،وألحان
فاروق الجزائري ،من
توزيع خليل أبوعبيد،
وأداء ماريتا الحالني
وعاصي الحالني.

سينتيا سامويل لديها
أكثر من مشروع

تستعد الممثلة سينتيا
سامويل ألكثر من مشروع
جديد ،سواء بالتمثيل أو
غيره.
واعتبرت سينتيا أن
الناس كرهوها في
مسلسل «خمسة ونص»،
بسبب ما فعلته مع «بيان
نجم الدين» التي لعبت
دورها نادين نجيم ،ما
يدل على أنهم صدقوا
الدور ،وهذا بالنسبة لها
ً
تعتبره نجاحا بحد ذاته.
وكان رواد مواقع التواصل
تداولوا على صفحاتهم
الخاصة صورة جمعت
نادين وسينتيا ظهرتا
فيها بالفستان عينه ،وهو
باللون األبيض ،وقد تميز
بقصته ورسمة الصدر
التي جاء ت على شكل
نيران.
وقد جاء ت هذه المقارنة
بعد أن اجتمعت سامويل
بنجيم في مسلسل
«خمسة ونص» الذي
عرض في السباق
الرمضاني لعام ،2019
ولعبتا دور الصديقتين
المقربتين.

رانيا يوسف تغني
«بعيد عنك»

فاجأت الممثلة المصرية
رانيا يوسف كل متابعيها
عبر حسابها الخاص
على أحد مواقع التواصل
عندما نشرت فيديو
ً
جديدا لها وبدت فيه
تغني للسيدة أم كلثوم
أغنية «بعيد عنك» برفقة
الممثلة شيماء عقيد.
وعلقت يوسف على
الفيديو بالتالي« :مفيش
أحسن من أغاني أم كلثوم
وقعدة حلوة من صديقتي
الفنانة شيماء عقيد».
وانهالت التعليقات من
محبي ومتابعي يوسف
على الفيديو ،إذ أثنوا
على ذوقها باختيار
أغنيات طربية مميزة.
ً
يذكر أن خالفا حصل
بين الممثلة المصرية
رانيا يوسف والعب كرة
القدم المصري إبراهيم
ً
سعيد أخيرا إثر انتقاده
إلطالالتها ،فردت عليها
بحظره عبر حسابها.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
«ضبط النفس» سيد الموقف بعد ثاني انتهاك إيراني لـ «النووي»

• طهران تزيد التخصيب بنسبة  • %1.4أوروبا تتمهل بالعقوبات • قراءة إسرائيلية متباينة

سلة أخبار
الملك سلمان وهاموند
يبحثان «تهديدات إيران»

بحث العاهل السعودي ،الملك
سلمان بن عبدالعزيز مع وزير
الخزانة البريطاني ،فيليب
هاموند ،التهديدات اإليرانية
للممرات المائية وحرية المالحة
الدولية في الخليج أمس.
واستقبل الملك وزير الخزانة
البريطاني في زيارة للمملكة
غير محددة المدة .وجرى خالل
اللقاء «استعراض سبل تطوير
وتعزيز التعاون االقتصادي
والمالي بين البلدين ،والفرص
الواعدة» .وتضاعف التوتر في
المنطقة عقب تخريب سفن
تجارية بخليج عمان اتهمت
الواليات المتحدة طهران
بالضلوع فيها رغم نفي
األخيرة.

الفتة مناهضة للواليات المتحدة في ساحة فردوسي بطهران أمس

رغم إعالن إيران زيادة
تخصيب اليورانيوم بنسبة
تتخطى المسموح بها في
االتفاق النووي ،فقد ّ
تمهل
األوروبيون في فرض عقوبات،
في وقت تباينت القراءة
اإلسرائيلية للخطوة.

نفذت إيران ،أمس ،تهديدها
بتقليص تـعـهــداتـهــا بــاالتـفــاق
ال ـ ـنـ ــووي الـ ــدولـ ــي مـ ــع ان ـت ـه ــاء
مهلة منحتها للدول األوروبية
الت ـ ـخـ ــاذ خ ـ ـطـ ــوات اق ـت ـص ــادي ــة
بهدف حمايتها من العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ،وب ــاش ــرت ط ـهــران
تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم بنسبة
محظورة بموجب االتـفــاق في
خ ـط ــوة وص ـف ــت ب ــ«ال ـت ـص ـع ـيــد
المنضبط» ،في وقت بدا ضبط
ً
النفس سيد الموقف أوروبيا.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـم ـن ـظ ـم ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ل ـل ـطــاقــة
ال ـ ــذري ـ ــة ،ب ـ ـهـ ــروز ك ـم ــال ــون ــدي،
أن إي ـ ــران اس ـتــأن ـفــت تخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم بـمـسـتــوى «أع ـلــى
من  »%3.67المسموح به وفق
االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ــذي ان ـس ـح ـبــت مـنــه
الواليات المتحدة منذ عام.
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـكـ ـش ــف ك ـ ـمـ ــالـ ــونـ ــدي
عـ ــن رق ـ ــم مـ ـح ــدد لـ ــدرجـ ــة ن ـقــاء
ال ـيــوران ـيــوم  235ال ـتــي تعتزم
بـ ـ ـ ـ ــاده ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا مـ ـ ــن خـ ــال
عمليات التخصيب.
وأوضـ ــح« :حــالـيــا ال نحتاج
تخصيب اليورانيوم المطلوب
ل ـم ـف ــاع ــل طـ ـ ـه ـ ــران .سـنـخـصــب
ال ـي ــوران ـي ــوم لـل ـم ـس ـتــوى ال ــذي
نحتاج إليه لمفاعل بوشهر»،
لكنه شدد على استعداد بالده
التام لتخصيب اليورانيوم بأي
مستوى و ب ــأي كمية .ويعتقد
أن مفاعل بوشهر يحتاج إلى

(رويترز)

م ـس ـتــوى تـخـصـيــب ي ـصــل إلــى
.%5

مهلة ّ
وتمهل

وأمهل نائب وزير الخارجية
عباس عراقجي شركاء إيران في
ً
االت ـفــاق ال ـنــووي «ستين يــومــا»
للتوصل إلــى حل يلبي مطالب
ب ــاده المتعلقة بتمكينها من
مواصلة بيع إنتاجها النفطي
وم ــزاول ــة ال ـت ـج ــارة م ــع ال ـخــارج
بـ ــاالل ـ ـت ـ ـفـ ــاف عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األ م ـ ـ ـيـ ـ ــر ك ـ ـ ـيـ ـ ــة« ،وإال س ـن ـط ـل ــق
الخطوة الثالثة» من خطة خفض
التعهدات.
وأكـ ـ ـ ــد ع ــراقـ ـج ــي أن طـ ـه ــران
درســت «الخطوة الثالثة» بدقة،
كـمــا درس ــت الـخـطــوات الالحقة
ووض ـ ـعـ ــت ال ـخ ـط ــط لـتـنـفـيــذهــا
بــال ـت ـعــاون م ــع مـنـظـمــة الـطــاقــة
الذرية.
وحــول إع ــادة تشغيل مفاعل
آراك لـ ـلـ ـمـ ـي ــاه ا لـ ـثـ ـقـ ـيـ ـل ــة ،قـ ــال
عــراقـجــي إن ب ــاده تمهلت ولــن
تنفذ تهديدها بتشغيله ضمن
خطوتها ا لـثــا نـيــة ،بـعــد تلقيها
وعـ ــودا مــن األطـ ــراف األوروب ـي ــة
بتنفيذ التزاماتها.

أركان االتفاق
وأشـ ــار عــراق ـجــي ،ف ــي جــانــب
آخــر مــن مؤتمر عـقــده أمــس في

مسؤول إيراني :واشنطن طلبت
«ضربة محدودة» ورفضنا
ادعى قائد الدفاع المدني اإليراني التابع لـ «الحرس الثوري» ،العميد
جاللي ،أمــس ،خــال كلمة في طهران أن الــواليــات المتحدة طلبت عن
طريق وسطاء دبلوماسيين توجيه «ضربة محدودة ،بهدف حفظ ماء
الوجه» بعد إسقاط «الحرس» اإليراني طائرة أميركية ّ
مسيرة متطورة
فوق الخليج  20يونيو الماضي.
وقال جاللي إن الجمهورية اإلسالمية ردت على المطلب بتأكيد أنها
«تعتبر كل عملية ضدها بداية للحرب ،وسوف نرد عليها ،وسنحدد
ساحة المعركة ،وإذا بدأتم الحرب ،فإننا من سيعلن إنهاءها».

اجتماع دوري ببيت خامنئي
لـ«تقليل االنشقاقات»

طهران ،إلى أن بالده تخلت عن
الــركـنـيــن األول وال ـثــانــي ،وهما
األهم باالتفاق النووي.
وأكـ ـ ــد الـ ـمـ ـس ــؤول أن ط ـه ــران
ال ت ـعــول ع ـلــى اآلل ـي ــة الـتـجــاريــة
األوروبية «انستيكس» ،إال أن «ما
يهم هو وجود مبادرات جديدة.
هذا هو المطلوب».
وقـ ـ ـصـ ـ ــر االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي
م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــب إيـ ـ ـ ـ ـ ــران
لـلـيــورانـيــوم عـنــد  3.67بالمئة،
بما يقل كثيرا عــن مستوى 20
بالمئة الــذي كانت تقوم به قبل
االتفاق وأقل بكثير من مستوى
 90بالمئة ا ل ــذي يسمح بصنع
أسلحة نووية.
فــي سياق آخــر ،أكــد عراقجي
أن بـ ــاده تـتـطـلــع ل ـحــل ال ـخــاف
ال ـم ــرت ـب ــط ب ـنــاق ـل ـت ـهــا ال ـن ـف ـط ـيــة
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـج ــزة ف ـ ــي جـ ـب ــل ط ـ ــارق،
بـ ـشـ ـبـ ـه ــة انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك الـ ـعـ ـق ــوب ــات
المفروضة على سورية ،بالطرق
الدبلوماسية والقانونية.
وشدد عراقجي على أن الناقلة
اإليرانية كانت في المياه الدولية
عند توقيف البحرية البريطانية
ل ـهــا .وبـ ــرر ع ــدم س ـلــوك الـنــاقـلــة
مسار قناة السويس بـ «ضخامة
حمولتها» ،لكنه لــم يفصح عن
وجهتها النهائية.

تراجع ظريف
وفــي مــواجـهــة تنديد األســرة

ال ــدول ـي ــة ،أك ــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظــريــف
عبر «تويتر»« :اليوم إيران تنفذ
ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة م ــن خـطــواتـهــا
التصحيحية بـشــأن الـفـقــرة 36
م ــن االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي .نـحـتـفــظ
بحق مواصلة القيام بإجراء ات
تصحيحية مشروعة على االتفاق
لحماية مصالحنا في مواجهة
اإلره ــاب االقـتـصــادي األميركي.
ك ـ ــل تـ ـل ــك الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات ال ي ـم ـكــن
التراجع عنها إال بعد وفاء الدول
األوروبية الثالث بالتزاماتها».

قلق أوروبي
وف ــي وق ــت يـعــد تـحــدي إي ــران
الـ ـج ــدي ــد ل ــواشـ ـنـ ـط ــن اخـ ـتـ ـب ــارا
لـلــدبـلــومــاسـيــة األوروبـ ـي ــة ،دعــا
االت ـحــاد األوروبـ ــي إي ــران بشدة
إل ــى وق ــف الـتـصـعـيــد وال ـتــراجــع
ع ــن ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي اتـخــذتـهــا،
م ـض ـي ـف ــا« :ن ـن ـت ـظ ــر الـ ـم ــزي ــد مــن
المعلومات من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدثـ ـ ـ ــة
الــرسـمـيــة بــاســم االتـ ـح ــاد ،مــايــا
كوسيانيتجيتش« :نتشاور مع

رسوم على عبور «هرمز»؟
كشف نــائــب بمجلس الـشــورى اإلســامــي
«البرلمان» اإليراني عن مشروع قانون لفرض
رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.
ونـقـلــت وك ــال ــة «تـسـنـيــم» اإلي ــران ـي ــة أم ــس،
عن عضو المجلس أمير حسين قاضي زاده
هــاشـمــي ال ـق ــول ،إن ــه ج ــرى تـقــديــم تفاصيل
المشروع إلى المجلس من لجنة «الرد بالمثل»
المعنية بمواجهة قرارات الواليات المتحدة،
ً
الفتا إلى أن المشروع يقترح
«فرض رسوم جمركية من جانب إيران على
السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير

األم ــن للخليج ،بما فــي ذلــك مضيق هــرمــز».
وأض ــاف أن « :إيـ ــران هــي الـحــامــي الحقيقي
ً
لـلـمـنـطـقــة وال ـم ـي ــاه ال ــدول ـي ــة ،ووفـ ـق ــا للنهج
واألعــراف الدولية واألميركية ،فإن البرلمان
ً
يعتقد أيضا بأن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من
المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في
المنطقة على شكل رسوم جمركية».
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ال ــرس ــوم ال ـم ـق ـتــرحــة «لــن
تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي ال
تعترف بالعقوبات االقتصادية التي فرضتها
الواليات المتحدة على إيران».

األطراف المعنية بشأن الخطوات
المقبلة بمقتضى االتفاق».
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،أعـ ـ ــرب
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـمــانــويــل
ماكرون خالل مكالمة مع نظيره
اإليــرانــي حسن روحــانــي ،مساء
أم ــس األول ،ع ــن «قـلـقــه الـشــديــد
م ــن م ـخ ــاط ــر إضـ ـع ــاف االتـ ـف ــاق
وال ـعــواقــب ال ـتــي سـتـتــرتــب على
ذلك».
وقـ ــال م ــاك ــرون إن ــه ات ـف ــق مع
روح ــان ــي ع ـلــى ت ـحــديــد ش ــروط
الستئناف الحوار بشأن الملف
النووي بحلول  15الجاري.
وأضـ ــاف مـكـتــب م ــاك ــرون أنــه
سيواصل التحدث مع السلطات
اإلي ــرانـ ـي ــة واألط ـ ـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة
األخرى لـ «التواصل بشأن خفض
تصعيد الـتــوتــر بـشــأن المسألة
النووية اإليرانية».
والحقا ،ذكر مصدر في مكتب
الــرئـيــس الفرنسي أن آلـيــة فض
النزاع بشأن االتفاق النووي التي
تسمح بــإعــادة فــرض العقوبات
ال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى طـ ـه ــران ل ــن يـتــم
تفعيلها اآلن.
وأض ــاف الـمـصــدر «ه ــذا ليس
ً
ً
ً
خ ـيــارا مـطــروحــا حــال ـيــا» .وكــان
مـ ـس ــؤول ب ــال ــرئ ــاس ــة الـفــرنـسـيــة
أبلغ وكالة «رويترز» بأن ماكرون
استنكر قرار إيران رفع تخصيب
ال ـيــوران ـيــوم قــائــا إن ــه «انـتـهــاك
لالتفاق».
ود عـ ـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
األلمانية طهران إلى التوقف عن
أي خـطــوات مــن شأنها مخالفة
االتفاق الـنــووي ،في حين أكدت
لندن التزامها باالتفاق النووي،
وطالبت الجمهورية اإلسالمية
بالتراجع عن خطوتها.
إال أن م ــوس ـك ــو أعـ ــربـ ــت عــن
ت ـف ـ ّـه ـم ـه ــا ل ـل ـخ ـط ــوة اإلي ــرانـ ـي ــة،
ودعا مندوب روسيا في منظمة
الطاقة الذرية الدولية ميخائيل
أوليانوف طهران «إلى االمتناع

عــن ات ـخــاذ مــزيــد مــن اإلج ــراءات
الـتــي يمكن أن تــزيــد مــن تعقيد
الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـمـ ـحـ ـي ــط بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق
النووي».

تباين إسرائيلي
وتـبــايـنــت ردود الـفـعــل داخــل
إسرائيل حول الخطوة اإليرانية.
وفي حين وصف رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو ق ــرار طهران
بـ ـ «ال ـخ ـطــوة الـخـطـيــرة لـلـغــايــة»،
وجدد دعوته للعواصم األوروبية
ب ـ ـ ـفـ ـ ــرض «ع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــات قـ ــاس ـ ـيـ ــة»
عـلــى ط ـهــران ،رأى وزي ــر الطاقة
اإلسرائيلي يــوفــال شتاينتز أن
قرار طهران «زيادة طفيفة» ،لكنه
اتهم طهران بالمضي قدما صوب
إنتاج قنبلة ذرية.

قوات أميركية
وفـ ــي وقـ ــت ي ـت ــرق ــب رد فـعــل
إدارة ا لـ ـ ــر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األ مـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ــي
ال ـتــي تـنـتـهــج سـيــاســة «أقـصــى
الـضـغــوط» لحمل ط ـهــران على
إب ـ ــرام م ـع ــاه ــدة شــام ـلــة بـشــأن
برنامجها الـنــووي وأنشطتها
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة وتـ ـسـ ـلـ ـحـ ـه ــا
ال ـصــاروخــي ،أقـيـمــت فــي واليــة
كارولينا الجنوبية مراسم وداع
مجموعة مــن عـنــاصــر الـحــرس
الــوطـنــي األمـيــركــي إل ــى الـشــرق
األوسط.
وأف ــادت تقارير أميركية بأن
 40عسكريا ضمن كتيبة إسناد
غادروا أمس إلى الشرق األوسط
ل ـ ـمـ ــدة  9أش ـ ـهـ ــر ،لـ ــدعـ ــم عـمـلـيــة
«درع سـ ـب ــارت ــا» ال ـت ــي تـجــريـهــا
«البنتاغون» في المنطقة ،ضمن
خـ ـط ــوات ع ـلــى خـلـفـيــة تصعيد
الـتــوتــر بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
وإيران في منطقة الخليج.
(طهران  -رويترز،
أ ف ب ،د ب أ)

العراق يطلق عملية لتطهير «صحراء األنبار»
وزير الدفاع الجديد :لن نسمح باستهداف قوات «التحالف»

جنود عراقيون ودوليون خالل تدريبات قبل أيام (عملية العزم الصلب)

أطلقت القوات العراقية ،أمس ،عملية عسكرية في
صحراء األنبار ،المعقل التاريخي لتنظيم القاعدة
منذ  2003وبـعــده تنظيم «داعـ ــش» ،والــرابـطــة بين
محافظات األنبار ونينوى وصالح الدين والممتدة
طوال الحدود الغربية مع سورية.
وأطـلــق على العملية اســم «إرادة النصر» ،وهي
تهدف الى «تمشيط الصحراء والقضاء على فلول
وخــايــا تنظيم داع ــش اإلره ــاب ــي» ،وي ـش ــارك فيها
ق ـط ـعــات ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ،وال ـح ـش ــدان الـشـعـبــي،
والعشائري ،وبدعم من التحالف الدولي ضد اإلرهاب
الذي نفذ ضربات نوعية تمهيدية خالل األيام القليلة
الماضية.
جــاء ذل ــك ،بينما استقبل وزي ــر الــدفــاع العراقي
الجديد نجاح الشمري المبعوث األميركي الخاص
للعراق وســوريــة جيمس جيفري امــس فــي بغداد.
وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إنه «جرى خالل
اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم واإلسناد
للقوات المسلحة ،التي تنفذ عمليات مستمرة في
مناطق تواجد العناصر اإلرهابية».
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـب ـيــان ،أكـ ــد ال ـش ـم ــري أن «ال ـ ـعـ ــراق لن
يسمح بــاسـتـخــدام أراض ـيــه ضــد أي دول ــة مــن دول
الجوار والمنطقة ،وال يسمح باستهداف البعثات
الدبلوماسية والتحالف الموجودين في المنطقة».

وأض ــاف الـبـيــان أن «الـمـبـعــوث األمـيــركــي أكــد أن
الــواليــات المتحدة تحترم سيادة الـعــراق وقــراراتــه
الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه».
من ناحيته ،أكــد الرئيس العراقي برهم صالح،
أم ــس خ ــال اسـتـقـبــال جـيـفــري أن «الـ ـع ــراق يسعى
النـتـهــاج سـيــاســة مـتــوازنــة مــع الجميع تــرمــي إلــى
تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة
التوتر الراهن» ،مشددا على «أهمية إيجاد تسوية
سياسية لالوضاع في سورية».
الى ذلك ،ال يزال الجدل السياسي متواصال حول
االم ــر الــديــوانــي ال ــذي اص ــدره رئـيــس الـ ــوزراء عــادل
عبدالمهدي ح ــول إع ــادة هيكلة الحشد الشعبي،
وكذلك حول االتهامات التي وجهها فصيل «كتائب
حزب الله ـ العراق» لقائد عمليات األنبار اللواء الركن
محمود الفالحي بالتخابر مع وكالة االستخبارات
المركزية األميركية .CIA
واعـتـبــر المتحدث بــاســم زعـيــم الـتـيــار الـصــدري
مقتدى الصدر أن حكومة عبدالمهدي ستكون على
ً
المحك في حال لم ُيطبق قرار عبدالمهدي ،مشيرا الى
أن «بعض الفصائل لم تكن مستجيبة بشكل ايجابي».
بدوره ،أكد عضو لجنة األمن والدفاع البرلمانية
عـ ــن ت ـح ــال ــف «سـ ـ ــائـ ـ ــرون» ب ـ ــدر ال ـ ــزي ـ ــادي أن قـ ــرار
عبدالمهدي «سيطبق على الجميع».

من ناحية اخرى ،اعتبر عضو مجلس النواب عادل
المحالوي أن «الفبركات المسيئة للجيش وقادته
هــي م ـحــاوالت يائسة السـتـهــداف حصن ال ـعــراق»،
ً
داعيا القوى السياسية إلى اتخاذ موقف رافض لتلك
«اإلساءات واالتهامات الباطلة».
وأشار الى أن «اإلساءة للجيش إساءة للعراقيين
بمختلف ألوانهم ومذاهبهم وديناتهم».
وحذر عضو لجنة األمن والدفاع النيابية محمد
الكربولي ،مــن «مخطط يهدف إلــى إقـصــاء خبرات
عسكرية».
فــي الـمـقــابــل ،رأى الـنــائــب عــن «كـتـلــة صــادقــون»
النيابية حـســن ســالــم ،أن «تـجـســس قــائــد عمليات
االنبار لـ CIAكاف إلدانته بجريمة الخيانة العظمى»،
وحمله مسؤولية «الدماء التي سقطت نتيجة القصف
االميركي» .وكــان «حــزب الله العراق» نشر تسجيال
صوتيا زاعما انه للفالحي وهو يتحدث الى عميل
في  CIAويعطيه احداثيات عن مواقع الحشد الشعبي
في منطقة القائم على الحدود السورية ـ العراقية.
وأعلن عضو لجنة األمن والدفاع النيابية كريم
عليوي أن لجنته ستستدعي الفالحي خالل األسبوع
الحالي للتحقيق معه على خلفية التسجيل الصوتي
المنسوب لــه وذل ــك عقب اع ــان وزارة الــدفــاع انها
ً
فتحت تحقيقا بشأن االتهامات.

أعلن رئيس اللجنة العليا
لإلصالحيين للتنسيق مع
مجلس صيانة الدستور،
محسن رهامي ،عقد جلسات
دورية في بيت المرشد األعلى
علي خامنئي ،كل أسبوعين،
مع رموز من التيار المحافظ
في إيران ،بهدف «عدم فقدان
األمل عند الشعب في صناديق
االقتراع» .وأوضح رهامي أن
الجلسات تتمحور حول «تقليل
االنشقاق والتوترات» ،وكذلك
«ما يجب القيام به للحفاظ
على أمل الشعب في صناديق
االقتراع» .وفي تصريح نشر،
أمس األول ،قال رهامي إن
الجلسات تعقد منذ عامين،
حيث يعقد ثمانية أشخاص
من اإلصالحيين ،وثمانية من
المحافظين جلسات في بيت
المرشد كل أسبوعين بإدارة
خطيب جمعة طهران المؤقت،
محمد حسن أبوترابي.

قطر :انطالق المحادثات
األفغانية بمشاركة «طالبان»

بدأ عشرات المسؤولين
السياسيين األفغان في الدوحة
أمس محادثات مع «طالبان» ،في
محاولة جديدة لتحقيق اختراق
سياسي ،بينما تسعى الواليات
المتحدة إلبرام اتفاق مع الحركة
المتمردة في غضون  3أشهر
إلنهاء  18عاما من الحرب.
وقال المبعوث األلماني إلى
أفغانستان ماركوس بوتسل ،في
افتتاح المحادثات ،إن الحوار
يصب في مصلحة الجهود
المبذولة للحد من المعاناة
التي يواجهها الشعب األفغاني،
مشددا على أن مستقبل كابول ال
يمكن فرضه من الخارج.

محاكمة األمين العام
السابق لحزب بوتفليقة

مثل أمس ،وزير التضامن
الوطني وشؤون األسرة في
ً
الجزائر الذي شغل أيضا
منصب األمين العام لحزب
جبهة التحرير الوطني
الحاكم ،جمال ولد عباس،
أمام المستشار المحقق
لدى المحكمة العليا ،بعد
تخليه الطوعي عن الحصانة
البرلمانية .ويواجه الوزير
السابق ،وهو من أبرز وجوه
نظام الرئيس المستقيل
ً
عبدالعزيز بوتفليقة ،تهما
تتعلق بالفساد خالل تسييره
سنوات وزارة التضامن الوطني
وشؤون األسرة.
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● واشنطن تضغط على برلين إلرسال جنود لدعم األكراد ● بدء عودة أهالي القصير
للمرة الثانية منذ اندالع األزمة
السورية في  ،٢٠١١زار وزير
الخارجية العماني دمشق
وبحث مع الرئيس السوري
بشار األسد العالقات الثنائية
ومساعي استعادة األمن في
المنطقة ،في حين طلبت
واشنطن من برلين الدعم
العسكري لمساعدة حلفائها
األكراد في الحفاظ على
استقرار شرق سورية.

مقتل  500مدني في
إدلب ...وسورية ترفع
رسوم عبور الطائرات
األجنبية ٪٥٠

ف ــي زيـ ـ ـ ــارة م ـف ــاج ـئ ــة ،أج ــرى
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـم ــان ــي
يوسف بن علوي محادثات مع
الــرئـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األســد
ف ــي دم ـش ــق ت ـن ــاول ــت ال ـعــاقــات
الـثـنــائـيــة وم ـســاعــي «اس ـت ـعــادة
األمن واالستقرار» في المنطقة،
حسبما أفادت وزارة الخارجية
العمانية األحد.
وزيـ ـ ـ ــارة ب ــن عـ ـل ــوي الـ ـن ــادرة
ل ــوزي ــر ع ــرب ــي إل ــى دم ـش ــق ،هي
الثانية له منذ اندالع النزاع في
 2011بعد زيارة أولى في أكتوبر
 .2015و ه ــو ا ل ــوز ي ــر الخليجي
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي زار س ــوري ــة في
السنوات الثماني األخيرة.
وكتبت الوزارة العمانية ،في
ّ
ت ـغــريــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،أن بن
علوي نقل خالل اللقاء «تحيات
ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـ ـج ـ ــال ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــان
ال ـم ـع ـظ ــم» قـ ــابـ ــوس بـ ــن سـعـيــد
لــأســد ،وبـحــث مـعــه «الـعــاقــات
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة وس ـ ـبـ ــل ت ـط ــوي ــره ــا
وتـعــزيــز المساعي الــرامـيــة إلى
استعادة األمــن واالسـتـقــرار في
المنطقة».
كـ ـم ــا عـ ـق ــد بـ ــن ع ـ ـلـ ــوي ،وف ــق
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـع ـم ــان ـي ــة ،جـلـســة
م ـبــاح ـثــات رس ـم ـيــة م ــع نـظـيــره
ال ـ ـسـ ــوري ولـ ـي ــد ال ـم ـع ـل ــم ج ــرى
خــالـهــا «اس ـت ـع ــراض الـعــاقــات
الثنائية والتطورات الراهنة على
الساحة العربية اإلقليمية».
وذكرت وكالة األنباء السورية
«سانا» ،أن اللقاء بحث التطورات
عـ ـل ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية خاصة محاوالت طمس
الحقوق العربية التاريخية في
ظل األزمــات والظروف الصعبة
بالمنطقة .كما بحث التحديات
المفروضة على المنطقة برمتها
ً
ً
سـيــاسـيــا واق ـت ـصــاديــا وكيفية
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي ل ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
المجاالت.
وبـعــد زي ــارة إلــى مسقط عام
 2015التقى خاللها بــن علوي،
زار ال ـم ـع ـلــم سـلـطـنــة ع ـم ــان في
م ـ ـ ـ ــارس  2018وا ل ـ ـت ـ ـقـ ــى ك ـب ــار
مسؤوليها وبحثا العالقات.
وسـلـطـنــة ع ـم ــان ه ــي ال ــدول ــة
الــوح ـيــدة ف ــي مـجـلــس الـتـعــاون
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ل ـ ـ ــم ت ـق ـط ــع
عــاقــاتـهــا مــع دم ـشــق ،فــي حين
تسعى دول عــربـيــة عــديــدة إلــى

ً
مستقبال بن علوي بحضور المعلم في دمشق أمس (أ ف ب)
األسد
إع ـ ــادة عــاقــات ـهــا مـعـهــا بـعــدمــا
ً
ً
حـقـقــت قــواتـهــا تـقــدمــا مـيــدانـيــا
خالل العامين األخيرين .وتمثل
ذل ــك بــافـتـتــاح ك ــل م ــن اإلمـ ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن س ـفــارت ـي ـه ـم ــا بـعــد
إقفالهما منذ .2012

جنود ألمان
وفـ ـ ــي تـ ـط ــور جـ ــديـ ــد ،طـلـبــت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األح ـ ــد من
ألـ ـم ــانـ ـي ــا تـ ـق ــدي ــم ق ـ ـ ـ ــوات ب ــري ــة
ل ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي ش ـمــال
ســوريــة ،مـعــززة بذلك الضغوط
اللتزام عسكري أكبر من برلين.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـمـ ـث ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي
الخاص لسورية جيمس جيفري،
لصحيفة «دي فيلت»« ،نريد من
ألمانيا قــوات برية لتحل محل
ج ــزء مــن جـنــودنــا» المنتشرين
في إطــار مهمة دولية لمكافحة
اإلرهاب في هذه المنطقة تجري
ً
ً
مـنــاقـشـتـهــا ح ــال ـي ــا ،م ــؤك ــدا أنــه
ً
ينتظر ردا خالل يوليو الجاري.
وأكـ ـ ــد ج ـي ـف ــري أن واش ـن ـطــن
تبحث «هنا (في ألمانيا) ولدى
شـ ــركـ ــاء آخـ ــريـ ــن فـ ــي ال ـت ـحــالــف
ً
الدولي» الذي يشمل ثمانين بلدا

عن «متطوعين (دول) مستعدين
للمشاركة ،ونعتقد أننا سنحقق
ذلك».
ولـهــذه المهمة هــدف مــزدوج
هو عدم التخلي عن األكراد الذين
خ ــاض ــوا ال ـم ـعــارك عـلــى األرض
ضــد تنظيم «داعـ ــش» بــدعــم من
ال ـت ـحــالــف لـكـنـهــم مـ ـه ــددون من
تركيا ،ومواصلة جهود مكافحة
اإلرهاب لمنع عودة التنظيم.
وتعول واشنطن على أوروبا
ل ـل ـق ـي ــام بـ ــذلـ ــك ،أي بــري ـطــان ـيــا
ً
وفــرنـســا وحــال ـيــا ألـمــانـيــا التي
ت ـشــارك فــي الـتـحــالــف بـطــائــرات
اس ـت ـطــاع «ت ــورن ـي ــدو» وطــائــرة
ل ـل ـت ــزوي ــد ب ــال ــوق ــود فـ ــي ال ـجــو
ومخبرين في العراق.
لكن مسألة نشر جنود على
األرض بــال ـغــة ال ـح ـســاس ـيــة في
ألـمــانـيــا ذات الـثـقــافــة السلمية
ً
ج ـ ــدا ب ـس ـبــب مــاض ـي ـهــا ال ـن ــازي
ً
ً
ويمكن أن تثير جدال حادا داخل
التحالف الحكومي الهش بقيادة
الـمـسـتـشــارة األل ـمــان ـيــة آنجيال
ميركل.
من جهة ثانية ،زادت مؤسسة
الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي ف ــي س ــوري ــة
رسوم عبور الطائرات األجنبية

بانتظار التوقيع على اتفاق
تـقــاســم لـلـسـلـطــة بـيــن المجلس
العسكري الـحــاكــم فــي الـســودان
ال ـ ـ ــذي اسـ ـت ــول ــى ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة
بعد خلع الرئيس عمر البشير،
و«قــوى الحرية والتغيير» التي
قــادت االنتتفاضة على النظام،
بدأ الطرفان محاوالت لبناء الثقة
بينهما ،في حين تحيط الشكوك
باالتفاق نفسه وكذلك بالمرحلة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي يـ ـفـ ـت ــرض أن
تستمر  3سنوات.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـع ـه ــد رئ ـيــس
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـح ــاك ــم
الفريق أول عبدالفتاح البرهان،
أم ــس األول« ،بتنفيذ وحـمــايــة»
االتفاق ،بينما أعلن قادة الحركة
االحتجاجية إلـغــاء الــدعــوة إلى
ً
ع ـص ـيــان م ــدن ــي ك ــان مـ ـق ــررا في
 14يوليو.
وقال البرهان ،في كلمة بثها
التلفزيون« ،نتعهد في المجلس
الـعـسـكــري ونـعــدكــم ب ــأن نحمي
م ــا ت ــم االتـ ـف ــاق عـلـيــه ون ـحــرص
ً
على تنفيذه» ،مضيفا« :سنعمل
م ــع شــركــائـنــا ف ــي ق ــوى الـحــريــة
والتغيير والقوى األخرى بتعاون

حملة إدلب
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ــدت
جـ ـم ــاع ــات ح ـق ــوق ـي ــة ون ـش ـط ــاء
ي ـع ـم ـلــون ف ــي اإلنـ ـق ــاذ مـقـتــل ما

درعا والقصير

●

رئـيــس جـنــوب إفــريـقـيــا سـيــريــل رامــافــوســا يحضر اجـتـمــاعـ ًـا بشأن
السودان في قمة االتحاد اإلفريقي في نيامي بالنيجر أمس (إي بي إيه)
أوســع سيتعاونان بشكل كامل
م ــع األع ـ ـضـ ــاء ال ـمــدن ـي ـيــن أم أن
التعاون سيكون مجرد واجهة».
وتابع أن «مــدى رغبة القطاع
األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـبـ ـ ــول سـ ـيـ ـط ــرة
الـ ـم ــدنـ ـيـ ـي ــن سـ ـتـ ـح ــدد إذا ك ــان
الـ ـس ــودان يـمـضــي لـحـكــم مــدنــي
كامل في المستقبل أم ال».
ويشير كبير محللي مجموعة
األزمـ ـ ــات الــدول ـيــة آالن بــوزويــل
ً
إل ــى أن «ال ـت ـحــدي سـيـكــون حـقــا
جعل المجلس العسكري ينفذ
ً
ما وعــد بــه» ،مضيفا أن «العجز
عن التوصل التفاق بشأن الهيئة
ً
التشريعية يشكل خ ـطــرا  .و مــن

ش ـ ــأن ذل ـ ــك أن ي ـص ـبــح مـعـضـلــة
جديدة».
وأض ـ ـ ـ ــاف «حـ ـت ــى فـ ــي أف ـض ــل
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات ،س ـت ـم ـضــي
الـ ـس ــودان ف ــي مــرح ـلــة انـتـقــالـيــة
مليئة بالتحديات خالل السنوات
المقبلة».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــوزويـ ـ ـ ــل أن ح ــرك ــة
االحتجاج «ستحتاج بالتأكيد
لـ ـم ــواصـ ـل ــة حـ ـش ــد قــوت ـهــا
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع
ل ـل ـض ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـم ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ل ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
بتعهداته».
(عواصم -وكاالت)

القاهرة – رامي ابراهيم

وافــق مجلس النواب المصري ،أمــس ،على
التعديالت المقدمة من الحكومة على بعض
أحكام قانون االستثمار .وأكد رئيس مجلس
النواب ،علي عبدالعال ،أهمية تعديالت قانون
االستثمار في جذب المزيد لالستثمارات الى
مـصــر فــي ظــل المنافسة العالمية فــي مجال
االستثمار.
وأكدت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي
المصري ،سحر نصر ،أن الهدف من التعديالت
المقدمة من الحكومة هو االستجابة لمعالجة
المشاكل والتحديات على أرض الواقع ،مشيرة
إلى أن الهدف هو االستثمار في المحافظات
األك ـثــر احـتـيــاجــا وتحسين مـسـتــوى معيشة
المواطنين بـهــا ،والـتـنــوع فــي مـصــادر النمو
بالمحافظات.
ون ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـم ـص ــري ع ـلــى مــوقـعــه
االلكتروني ،أمس ،عن وزيرة االستثمار قولها
إن الحكومة تقوم حاليا بعمل حصر مستمر
لكل التحديات التي يواجهها المستثمرون في
جميع المحافظات ،ورصدت عددا كبيرا منها
وتقوم على حلها.
وأضافت ،خالل جلسة عامة لمجلس النواب
أم ــس ،أن الحكومة رص ــدت بالفعل تحديات
أمام التجارة عبر الحدود ،مما دفع رئيس

الــوزراء مصطفى مدبولي لتشكيل لجنة بها
مـمـثـلــون ع ــن ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة والـمــالـيــة
والنقل لدراستها ،ألنه يستلزم التنسيق بين
هذه الجهات.
ولفتت إلى أنه جار حل أزمــة المستثمرين
الذين يقومون باالستيراد من الخارج ،وذلك
بالبدء بميناء القاهرة ثم التوسع في الموانئ
الجافة بالمطارات المختلفة والموانئ البحرية.
ك ــذل ــك واف ـق ــت لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـتـشــريـعـيــة
والدستورية بمجلس النواب ،بصفة نهائية
على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن
السجل العيني .ويستهدف مشروع القانون
القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في
المشروع القديم ،وأتاح ً
عددا من الضوابط التي
تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل
للعقارات ،كما ألــزم مشروع القانون مختلف
جـهــات الــدولــة بـتـبــادل المعلومات المتعلقة
بهذا الشأن.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ق ـضــت مـحـكـمــة م ـص ــري ــة ،أم ــس،
ب ــال ـس ـج ــن الـ ـم ــؤب ــد ب ـح ــق خ ـم ـس ــة م ـت ـه ـم ـيــن،
والسجن المشدد  15سنة بحق متهم وا حــد
في قضية التخابر مع إيران.
وذك ـ ــرت وك ــال ــة أن ـب ــاء ال ـش ــرق االوسـ ـ ــط ،أن
محكمة جنايات القاهرة وجنايات أمن الدولة
العليا طــوارئ قررت أيضا مصادرة حواسب
آلـ ـي ــة ،وه ــوات ــف م ـح ـمــولــة ،وأق ـ ـ ــراص صـلـبــة،
ووثائق ومستندات ،ووضعها تحت تصرف
المخابرات المصرية.

لبنان :الحريري يضع مهلة اللتئام الحكومة
جعجع يتهم باسيل بالتعطيل ...ويدعوه إلى «وقف المراجل»
●

بيروت  -ةديرجلا

•

في مقابل النتائج األمنية لحادثة
ق ـب ــرش ـم ــون ،الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت مـعــالـجـتـهــا
مــن قبل األجـهــزة المختصة ،يبدو أن
الحكومة مصابة بعطب كبير ال عالج
له حتى الساعة ،مع مـغــادرة رئيسها
سعد الحريري لبنان ،في رحلة خاصة
تستغرق  48ساعة.
وقالت مصادر متابعة إن «الحريري
أع ـطــى نـفـســه مـهـلــة زمـنـيــة ال تتعدى
نـهــايــة األس ـب ــوع الـمـقـبــل لـعـقــد جلسة
حكومية غير قابلة لالنفجار ،بالتشاور
مع رئيس الجمهورية ،وعبر التواصل
مع األفرقاء كافة ،تحضيرا لهذا المناخ
الذي يفترض حسر موجة التصعيد».
وع ـ ّـب ــر ال ـح ــري ــري ع ــن اس ـت ـيــائــه من
التصعيد فــي ا لـخـطــا بــات السياسية

ع ـبــر م ــا ورد م ـقــدمــة ن ـشــرة تـلـفــزيــون
«المستقبل» اإلخبارية التابعة له مساء
أمس االول في ظل ّ
تخوفه من انعكاس
المزيد من التأزيم السياسي الذي تبع
أحداث الجبل.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـط ــة
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة« :ب ـ ــدل ال ـت ــداع ــي لــوقــف
مسلسل التصعيد ا لـكــا مــي ،والعمل
عـلــى تــوسـيــع رق ـعــة الـتـهــدئــة وضـبــط
الـفـلـتــان الـسـيــاســي ،شـهــدت الـســاعــات
الـمــاضـيــة م ـبــاراة عنيفة بالمصارعة
الخطابية ،من شأنها أن تضع أكثر من
عالمة استفهام على نــوايــا الكثيرين
تجاه معالجة األحداث األمنية االخيرة
وتداعياتها السياسية».
وس ــأل ــت« :ه ــل الـمـقـصــود اس ـتــدراج
ال ـب ــاد ال ــى مـ ــأزق أم ـن ــي ،يـعـيــدنــا الــى
م ـنــاخــات االن ـق ـســام األه ـل ــي والـتـقــاتــل

ال ــداخـ ـل ــي؟ أم ال ـم ـق ـصــود ش ــل الـعـمــل
ال ـح ـكــومــي وتـعـطـيــل ان ـطــاقــة الــدولــة
نـحــو الـبــرنــامــج الـمــوعــود لالستثمار
االقتصادي واإلنمائي؟ أم أن هناك من
يجد الفرصة سانحة لالنقضاض على
الـتـســويــة الـسـيــاسـيــة ،وإعـ ــادة عـقــارب
الساعة الى الوراء؟»
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ال تـ ــزال تــداعـيــات
كالم وزير الخارجية جبران باسيل من
طرابلس ،أمس ،محط اهتمام األطراف
السياسية كافة ،وتحديدا رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع ،الذي
استهدف بشكل مباشر من باسيل.
وكـ ـش ــف ج ـع ـج ــع أن ـ ــه «ال اج ـت ـم ــاع
للحكومة في األيــام المقبلة ،وجريمة
بحق الوطن انه في الوضع الذي نعيش
فيه ،وفي ظل صعوبات معيشية تزاداد
ً
يوميا ،نحتاج إلى اجتماعات مكثفة،

لبنانيات خالل تظاهرة في بيروت أمس مؤيدة لحق اللبنانية في منح الجنسية ألوالدها (إي بي أيه)
ً
وليس مقبوال ان يعطل الوزير باسيل
الحكومة من أجل حسابات ضيقة».
وأكـ ـ ـ ــد ج ـع ـج ــع فـ ــي ح ــدي ــث إذاعـ ـ ــي
«يجب أن يزول الخطاب الذي
أمس أنه ّ
يسبب التشنج ،لم أفهم كالم باسيل في
ّ
طرابلس ولزومه ،لم يتكلم في الوضع

سلة أخبار
بايدن يتراجع ويعتذر
عن «التمييز العنصري»

تراجع نائب الرئيس
األميركي السابق جو
بايدن ،املرشح املحتمل
عن الحزب الديمقراطي
لالنتخابات الرئاسية في
 ،2020عن رفضه تقديم
اعتذارات حول إشادته
بسيناتورين كانا من
املؤيدين للفصل العنصري
الشهر املاضي.
وخالل خطاب ألقاه في
كاروالينا الجنوبية أمس
األول" :هل كنت على خطأ
قبل أسابيع بأن أعطي
انطباعا بأنني كنت أشيد
بهذين الرجلني اللذين
عارضتهما مرارا بنجاح؟
أجل لقد أخطأت وإني
آسف .وأعتذر عن أي سوء
تفسير أو معاناة تكون
سببتها ألي كان".
وأضاف" :هل أن هذه
الهفوة ستمحو  50عاما
من العمل للحفاظ على
الحقوق املدنية والعدالة
العرقية في هذا البلد؟ آمل
في أن يكون الجواب ال".
وتعرض بايدن لهجوم
الذع خالل أول مناظرة
للمرشحني الديمقراطيني
من منافسته كاماال
هاريس بسبب هذه
اإلشادة ،وبسبب مواقف
سابقة له من نظام
الصطحاب التالميذ
السود بباصات حكومية
الى مدارس البيض في
سبعينيات القرن املاضي.

لقاء بين بيرتس وغانتس
وباراك يزيد انتقاداته

ف ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،ت ـت ــرق ــب

البرلمان المصري ّ
يقر تعديل «االستثمار»

السودان :محاوالت لبناء
الثقة بين األطرف
وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء
هذا الوطن».
وأك ــد ال ـق ـيــادي ف ــي الـتـحــالــف
أحـ ـ ـم ـ ــد ربـ ـ ـي ـ ــع إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء ال ـ ــدع ـ ــوة
للعصيان بهدف «إفساح الطريق
لتنفيذ االتفاق».
و تــم تغيير مظاهرة حاشدة
كـ ــانـ ــت مـ ـ ـق ـ ــررة ف ـ ــي  13ي ــول ـي ــو
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف إلـ ـ ـ ــى «ذكـ ـ ـ ـ ــرى»
للمتظاهرين ا لــذ يــن قـتـلــوا قبل
ً
 40يوما في عملية نفذها رجال
ي ــرت ــدون مــابــس عـسـكــريــة على
اعتصام خارج مقر الجيش.
ويـ ـت ــوق ــع أن يـ ـك ــون االتـ ـف ــاق
ً
جـ ـ ــاهـ ـ ــزا ل ـل ـت ــوق ـي ــع م ـ ــن ج ــان ــب
الطرفين بداية األسبوع المقبل.
وأرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ االتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق ت ـش ـك ـي ــل
البرلمان االنتقالي المكون من
 300مقعد ال ــذي اتـفــق الـطــرفــان
في محادثات سابقة على أن 67
في المئة من مقاعده سيشغلها
نواب من الحركة االحتجاجية.
وقـ ــال األس ـت ــاذ الـمـســاعــد في
جامعة كينغز كــولــدج فــي لندن
أن ـ ــدري ـ ــاس ك ــري ــغ ،إن «الـ ـس ــؤال
الــرئ ـي ـســي يـتـعـلــق ب ـمــا إذا كــان
الجيش أو القطاع األمني بشكل

ألجوائها بنسبة  50في المئة،
ك ــاشـ ـف ــة أن ال ـ ـع ـ ـبـ ــور م ـق ـت ـصــر
ً
حــال ـيــا ع ـلــى ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
اللبنانية والقطرية والعراقية،
بينما بعض الشركات اإليرانية
و«فـ ـ ـ ــاي» ال ـع ــراق ـي ــة ت ـه ـبــط فــي
المطارات السورية.
وأكـ ــد م ــدي ــر ال ـمــؤس ـســة إي ــاد
زي ــدان تـعــديــل ب ــدالت الـخــدمــات
المالحية والتسهيالت المقدمة
للطائرات التي تحلق في األجواء
ً
دون الهبوط ،مبينا أن اإليرادات
الـمـحـقـقــة خ ــال ال ـن ـصــف األول
من العام الحالي بلغت نحو 3
ماليين دوالر.
وأوضح زيدان أن القرار يهدف
إلى تحسين إيــرادات المؤسسة
واالستفادة من الموقع المتميز
ل ـ ـسـ ــوريـ ــة ف ـ ــي خ ــريـ ـط ــة ح ــرك ــة
ُ
الـ ـطـ ـي ــران ،مـ ــؤكـ ــدا أن ـ ــه ل ــم تـكــن
ق ــرارات التوقف عــن الهبوط أو
العبور ألسباب تجارية أو أمنية.

ً
ال يقل عــن  544مدنيا وإصــابــة
 2117مـنــذ ان ـض ـمــام ال ـطــائــرات
الــروسـيــة للجيش ال ـســوري في
 26أبــريــل فــي أكـبــر هـجــوم على
مناطق إدلب التي تسيطر عليها
ال ـم ـع ــارض ــة وشـ ـم ــال مـحــافـظــة
حماة المتاخمة لها.
وعلى وقــع أكبر تصعيد في
الـحــرب بين األس ــد ومعارضيه
م ـن ــذ ال ـص ـي ــف الـ ـم ــاض ــي ،ات ـهــم
رئيس الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان فضل عبدالغني الجيش
الروسي وحليفه السوري بتعمد
استهداف المدنيين حيث تعرض
عدد قياسي من المنشآت الطبية
للقصف.
ووفق المتحدث باسم الدفاع
المدني في إدلــب أحمد شيخو،
فـ ــإن عـ ـش ــرات الـ ـق ــرى وال ـب ـل ــدات
دمرت بأكملها وتم إفراغها من
ً
الـسـكــان ،واص ـفــا الحملة بأنها
ً
األشد تدميرا ضد المحافظة منذ
ً
سقوطها كليا بأيدي المعارضة
منتصف عام .2015

ً
ً
محافظة درعــا مصيرا مجهوال
مع انتهاء مــدة تسوية وقعتها
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ــرك ــزي ــة م ــع ال ـن ـظــام
ف ـ ــي ي ــو نـ ـي ــو  ،2018ل ـت ـس ــو ي ــة
و ض ــع المتخلفين والمنشقين
واالحتياط عن الخدمة اإللزامية
تتضمن منع اعتقالهم في أثناء
التنقل عبر الحواجز مدة عام.
ل ـك ــن انـ ـتـ ـه ــاء ال ـم ـه ـل ــة وعـ ــدم
تجديدها يضع المطلوبين من
أبناء درعا في مهب االعتقاالت
والـ ـ ـس ـ ــوق اإلج ـ ـ ـبـ ـ ــاري ل ـل ـخــدمــة
العسكرية ،السيما في المعارك
الدائرة على جبهات الشمال.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،بـ ـ ـ ــدأ أهـ ــالـ ــي
القصير في ريف حمص الغربي
بالعودة إلى مدينتهم بعد أكثر
من سبع سنوات على نزوحهم
عنها وست على تحريرها.
وض ـم ــت ال ــدف ـع ــة األولـ ـ ــى من
أه ــل الـمــديـنــة  425عــائـلــة تضم
زهاء ألف شخص .والقصير هي
ً
ً
أول معركة شهدت تدخال علنيا
لحزب الله اللبناني في سورية.
(عواصم -وكاالت)

دوليات

ال ـح ــال ــي ،عـ ــاد إلـ ــى ال ـم ــاض ــي وت ـط ـ ّـرق
إلـ ــى ال ـم ــوض ــوع بـقـلــب أسـ ـ ــود ،ولـيــس
بـقـلـيــل أن تـسـتـقـبــل مـنـطـقــة طــرابـلــس
بــاسـيــل بــاالسـتـقـبــال الـ ــذي استقبلته
ب ــه ،وعـلــى باسيل أن يــوقــف خطاباته
الطائفية ووقــف المراجل» ،مشيرا إلى

«أننا منكبون جميعنا إلنقاذ الوضع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـ ـمـ ــالـ ــي ،ال ـخ ـط ــاب ــات
المتشنجة أدت إل ــى م ــا أدت إل ـيــه في
الجبل ،وبدل أن يعتذر باسيل لما تسبب
ّ
به في الجبل ،عطل الحكومة كي يضغط
إلحالة القضية إلى المجلس العدلي».

عقد رئيس االركان
اإلسرائيلي السابق بيني
غانتس ،رئيس حزب
"كاحول الفان" (أزرق
أبيض) ،أول لقاء بينه وبني
الرئيس الجديد لحزب
"العمل" عمير بيرتس،
حيث اتفق الجانبان على
مواصلة الحوار فيما
بينهما ،خصوصًا حول
االنتخابات املبكرة في
سبتمبر املقبل وإسقاط
حكومة رئيس الوزراء
بنيامني نتنياهو زعيم
حزب ليكود اليميني.
ومع إعالن أن حزبه
الجديد ،سيحمل اسم
"إسرائيل الديمقراطية"،
ضاعف رئيس الوزراء
اإلسرائيلي األسبق ،إيهود
باراك ،انتقاداته لنتنياهو،
معتبرا أن سياساته التي
تفكك الديمقراطية بالبالد
"تهديد استراتيجي ال
يقل أهمية عن التهديد
اإليراني".

سفير بريطاني :إدارة
ترامب تفتقر للكفاءة

ذكرت صحيفة "ذا ميل أون
صنداي" البريطانية ،أمس،
أن السفير البريطاني
في الواليات املتحدة
كيم داروش وصف إدارة
الرئيس األميركي دونالد
ترامب بأنها "ال تؤدي
واجباتها كما ينبغي،
وخرقاء وتفتقر للكفاءة"،
ً
وذلك نقال عن تسريبات
لسلسلة تقارير سرية كان
يرسلها للحكومة خالل
الفترة من عام  2017إلى
الوقت الحالي.
وقال داروش إن ترامب
"يشع اضطرابا" ،لكنه
اعتبر أن هناك فرصة
ُ"يعتد بها" لفوزه بوالية
ثانية.
وتحدث داروش عن حيرة
داخل اإلدارة األميركية
بسبب قرار ترامب التراجع
عن توجيه ضربة عسكرية
إليران بعد إسقاطها
"درون" أميركية.

ةديرجلا
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رياضة

األمير لـ«األولمبية» :نتمنى توفير البيئة المناسبة للرياضيين

ولي العهد حثهم على وضع الخطط واالستراتيجيات وخريطة الطريق الصحيح للرياضة

ً
األمير مستقبال وزير اإلعالم ورئيس اللجنة األولمبية وأعضاءها أمس

هنأ سمو األمير أعضاء مجلس
إدارة اللجنة األولمبية الجدد،
بفوزهم في االنتخابات،
كما أشاد سمو ولي العهد
بالجهود الدؤوبة والمخلصة
ساهمت
من الجميع ،والتي ً
في رفع اإليقاف نهائيا عن
الرياضة الكويتية.

تجاوزنا
اإليقاف وأمامنا
استحقاق أكبر

المبارك

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد
بقصر بيان ،صباح أمس ،وزير
اإلع ـ ـ ــام وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الـشـبــاب مـحـمــد ال ـج ـبــري ،حيث
ق ـ ـ ــدم لـ ـسـ ـم ــوه رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـش ـيــخ
فهد الـنــاصــر ،وأع ـضــاء اللجنة،
بـمـنــاسـبــة ف ــوزه ــم بــانـتـخــابــات
مجلس إدارة اللجنة األولمبية
الكويتية.
وهـ ـن ــأه ــم سـ ـم ــوه ب ـم ـنــاس ـبــة
فوزهم بانتخابات مجلس إدارة
الـلـجـنــة ،وحـصــولـهــم عـلــى هــذه
الـثـقــة ،متمنيا سـمــوه لهم دوام
التوفيق والـســداد ،لإلسهام في
االرتقاء بالرياضة الكويتية من
خ ــال تــوفـيــر الـبـيـئــة المناسبة
لـلــريــاضـيـيــن لـصـقــل مــواهـبـهــم،
سـ ـعـ ـي ــا ل ـت ـح ـق ـي ــق اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،وحـ ـص ــد الـ ـم ــراك ــز
المتقدمة في مختلف المناسبات
والـبـطــوالت الرياضية المحلية
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،وصـ ـ ــوال ل ــاه ــداف
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــودة لـ ـتـ ـط ــوي ــر وت ـ ـقـ ــدم
الرياضة الكويتية ورفعة شأنها.
حضر المقابلة وزيــر شؤون
الديوان األميري باإلنابة الشيخ
محمد العبدالله.

ً
ولي العهد مستقبال الجبري وفليطح والناصر أمس

ت ــوج ـي ـه ــات ـك ــم ،ف ـك ـن ـت ــم الـ ــداعـ ــم
الرئيسي لحل هذا الملف".
وأكــد أن "جميع أهــل الكويت
س ـعــداء ال ـيــوم ب ـعــودة الــريــاضــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ورف ـ ـ ــع الـ ـحـ ـظ ــر عــن
الرياضة الكويتية بشكل كامل،
وفق القانون والدستور الذي لم
نتنازل عنه".
وقال إن "سموكم كنتم الداعم
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـه ــذا ال ـم ـل ــف ،ول ــوال
دعمكم وتوجيهاتكم لما وصلنا
إلى هذه اللحظة".
كـمــا أش ــاد بـجـهــود مسؤولي
الهيئة الـعــامــة لـلــريــاضــة الــذيــن
"واصـ ـل ــوا ال ـل ـيــل بــال ـن ـهــار" ،إلــى
جانب جهود الوزراء ،قائال "وهي
جهود حقيقية وأقولها للتاريخ،
وكــذلــك ج ـهــود رئ ـيــس وأع ـضــاء
مـجـلــس األم ـ ــة ،ال ــذي ــن ت ـعــاونــوا
معنا في تشريع القوانين التي
سهلت هذه المهمة".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف "الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم أريـ ـ ـ ـ ــد أن
أط ـم ـئ ــن س ـم ــوك ــم أن ـ ــه ال عـ ــودة
إل ــى اإلي ـقــاف م ــرة ثــانـيــة بفضل
دعـمـكــم ومـســانــدتـكــم وحرصكم
على حل هــذا الملف ،وأقــدم لكم
ج ــزي ــل ال ـش ـكــر ع ـلــى هـ ــذا الــدعــم
الالمحدود".

وشــدد على الثقة التامة بأن
"شبابنا فــي اللجنة األولمبية،
ب ـق ـي ــادة ال ـش ـي ــخ ف ـه ــد ال ـن ــاص ــر،
قادرون على أن ينقلوا الرياضة
مــن فـتــرة صــار فيها خـمــول إلى
رف ــع عـلــم ال ـكــويــت ف ــي الـمـحــافــل
الدولية".

تقديم الدعم
ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
اللجنة الشيخ فهد الناصر ،في
كلمة مماثلة ،انه "باسم أعضاء
االتحادات والعبي الكويت كلهم
نـ ـب ــارك ل ـس ـمــوكــم رفـ ــع اإلي ـق ــاف
ون ـ ـش ـ ـكـ ــركـ ــم ،فـ ـ ـل ـ ــوال جـ ـه ــودك ــم
لـمــا وصـلـنــا ال ــى ه ــذه الـمــرحـلــة
وحصلنا على الكتاب الرسمي
ب ــذل ــك ،ون ـح ــن ب ــدورن ــا نـهــديـكــم
إياه".
وقـ ــال "إن ـن ــا ن ـعــاهــدكــم بــأنـنــا
ل ــن نـ ـت ــوان ــى ع ــن ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
ألي ري ــاض ــي والع ـ ــب ك ــوي ـت ــي"،
مثمنا ثقة سموه بجيل الشباب،
ومؤكدا أنهم سيبذلون قصارى
جهدهم لرفع راية الكويت خفاقة
في كل المحافل.
وفـ ــي اإلط ـ ـ ــار ذات ـ ـ ــه ،اسـتـقـبــل

سـمــو ولــي الـعـهــد الـشـيــخ نــواف
األح ـ ـمـ ــد ،ب ـق ـصــر بـ ـي ــان ،ص ـبــاح
أمس ،وزير اإلعــام وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري،
وال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة الـعــامــة
للرياضة الدكتور حمود فليطح،
ون ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام الــدك ـتــور
ص ـق ــر ال ـ ـمـ ــا ،ورئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـنــة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـش ـيــخ
فهد الـنــاصــر ،وأع ـضــاء اللجنة،
ً
بمناسبة رفع اإليقاف نهائيا عن
الرياضة الكويتية من قبل اللجنة
األولمبية الدولية.
وهنأهم سموه بهذا اإلنجاز
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــز ،م ـ ـش ـ ـيـ ــدا ب ــالـ ـجـ ـه ــود
الدؤوبة والمخلصة من الجميع،
وبتعاون السلطتين التنفيذية
وال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وأعـ ـض ــاء لـجـنــة
الشباب والــريــاضــة البرلمانية،
وجميع الجهات المعنية بالدولة،
وال ـتــي أث ـمــرت ص ــدور ق ــرار رفــع
اإلي ـ ـقـ ــاف الـ ــدائـ ــم ع ــن ال ــري ــاض ــة
الكويتية ،وإسعاد أهل الكويت
بهذا القرار.
وح ـث ـهــم س ـم ــوه ع ـلــى الـعـمــل
بــروح الفريق الواحد والتعاون
والتكاتف فيما بينهم ،وو ضــع
الـ ـخـ ـط ــط واالس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات،

وخ ــريـ ـط ــة الـ ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح
ل ـل ــري ــاض ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وال ـع ـمــل
ي ـ ـ ـ ـ ــدا ب ـ ـي ـ ــد ل ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
الـكــويـتـيـيــن ،ودع ــم المنتخبات
واألن ــدي ــة ال ــري ــاض ـي ــة ،لتحقيق
الفوز واالنتصارات ،واستعادة
المكانة المرموقة لدولة الكويت
إل ـ ـ ــى عـ ـه ــده ــا ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ورف ـ ــع
ع ـلــم ال ـك ــوي ــت ف ــي ك ــل الـمـحــافــل
ال ــري ــاضـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،مـتـمـنـيــا
سموه للجميع التوفيق والسداد،
والـ ـم ــزي ــد م ــن ال ــرف ـع ــة وال ـت ـق ــدم
واالزدهار ،وان تبقى راية الكويت
عــال ـيــة خ ـفــاقــة بــال ـعــز والــرف ـعــة،
تـ ـح ــت ظ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة
لصاحب السمو الشيخ صباح
األحـمــد أمـيــر الـبــاد حفظه الله
ورعاه ذخرا للبالد ،وقائدا للعمل
اإلنساني.
حضر المقابلة وكـيــل ديــوان
س ـ ـمـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد لـ ـلـ ـش ــؤون
المحلية الشيخ أحمد الجابر.
وم ــن جـهـتــه ،اسـتـقـبــل رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو الـشـيــخ
جــابــر ال ـم ـبــارك ،فــي قـصــر بـيــان،
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري ،والمدير
ا ل ـعــام للهيئة ا لـعــا مــة للرياضة

د .ح ـم ــود ف ـل ـي ـطــح ،ح ـيــث قــدمــا
لسموه رئيس اللجنة األولمبية
الكويتية الـشـيــخ فـهــد الـنــاصــر،
وأ عـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة،
بـمـنــاسـبــة ف ــوزه ــم بــانـتـخــابــات
مجلس إدارة اللجنة.
وق ــال ال ـم ـبــارك إن دع ــم سمو
أم ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد لـ ـخـ ـط ــة الـ ـعـ ـم ــل
الحكومي والنيابي ،والتي أثمرت
إصـ ــدار ق ــرار الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الــدولـيــة بــرفــع اإليـقــاف النهائي
عن النشاط الرياضي الكويتي،
مـحـفــز ألب ـن ــاء ال ـكــويــت جميعا،
وخ ــاص ــة الـ ـشـ ـب ــاب ،ل ـم ــزي ــد مــن
النشاط والعطاء.
وأض ـ ــاف" :ت ـج ــاوزن ــا مــرحـلــة
رف ــع اإليـ ـق ــاف ،لـكـنـنــا اآلن أم ــام
استحقاق أكبر مبني على تاريخ
الــريــاضــة بــالـكــويــت وسمعتها
وق ـ ـ ـ ـ ــدرات وإم ـ ـكـ ــانـ ــات ش ـبــاب ـنــا
الــريــاضــي" ،معربا عن األمــل في
تـ ـج ــاوز ت ـل ــك ال ـم ــرح ـل ــة ب ـك ــل مــا
فيها من تداعيات ومشاحنات،
"وال ـت ـط ـل ــع الـ ــى مـسـتـقـبــل يعيد
اللحمة والــوحــدة والمحبة بين
جماهيرنا الرياضية".
واكـ ــد أن الـحـكــومــة ل ــن تــدخــر
ج ـهــدا يــدعــم الـنـشــاط الــريــاضــي

اهل الكويت سعداء

رفع الحظر عن
الرياضة جاء
وفق القانون
والدستور
الذي لم
نتنازل عنه

الجبري

وألقى الوزير الجبري ،خالل
المقابلة ،كلمة قال فيها "باسمي
واس ـ ـ ـ ــم إخـ ـ ــوانـ ـ ــي ال ــري ــاض ـي ـي ــن
وأعضاء اللجنة األولمبية أعبر
لكم عن خالص الشكر واالمتنان
ل ــدع ـم ـك ــم فـ ــي حـ ــل هـ ـ ــذا ال ـم ـلــف
العالق طوال سنوات كثيرة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ان "ت ــوج ـي ـه ــات ـك ــم
السامية كانت الــدافــع الرئيسي
وراء حل هــذه األزمــة الرياضية،
ال ـ ـتـ ــي ع ـط ـل ــت ش ـ ـبـ ــاب ال ـك ــوي ــت
فترات طويلة ،وكنا نسير وفق

ً
المبارك مستقبال الجبري وفليطح والناصر أمس

الغانمُ :يمهل وال يهمل
اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة م ــرزوق
الـغــانــم بمكتبه أم ــس وزي ــر اإلع ــام وزيــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب محمد الـجـبــري،
يرافقه رئيس اللجنة األولمبية الكويتية
الشيخ فهد الناصر وأعضاء مجلس إدارة
الـلـجـنــة وال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـهـيـئــة الــريــاضــة
حمود فليطح.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـغ ــان ــم عـ ــن شـ ـك ــره وت ـق ــدي ــره
الكبيرين لسمو أمير البالد على جهوده
ومتابعته للملف الرياضي منذ بدايته إلى
هذه اللحظة ،والتي أسفرت عن رفع اإليقاف
الرياضي عن الكويت بشكل نهائي.

ً
النائب األول مستقبال الجبري والناصر أمس

●

يــواصــل منتخبنا الــوطـنــي األول
لـكــرة الـقــدم تــدريـبــاتــه الـيــوم االثنين
على فترتين في الثانية عشرة ظهرا
بتوقيت الكويت وفي السابعة مساء،
وذلك بمدينة مارلو االنكليزية التي
تستضيف معسكر األزرق الذي يأتي
ضـمــن االسـ ـتـ ـع ــدادات ل ـخــوض غـمــار

الشباب باشر تدريباته
باشر منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب تحت  19سنة تدريباته،
في السابعة والنصف من مساء أمس ،على ملعب المرحوم عبدالرحمن
البكر باتحاد الكرة ،تحت إشراف مدربه الكرواتي دينكو.
وت ــأت ــي ال ـتــدري ـبــات ضـمــن اس ـت ـع ــدادات الـمـنـتـخــب ل ـخــوض غـمــار
منافسات المجموعة األول ــى الـتــي تستضيفها ال ـعــراق خــال شهر
نوفمبر المقبل ،ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لنفس
المرحلة السنية.

و مــن جانبه ،استقبل النائب
األول لــرئ ـيــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحـ ـم ــد ،ف ــي ق ـصــر بـ ـي ــان ،ظـهــر
أمــس ،وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري،
ي ــرافـ ـق ــه الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
العامة للرياضة د .حمود فليطح،
ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة الـلـجـنــة
األولمبية الكويتية الشيخ فهد
الناصر ،وأعضاء مجلس اإلدارة،
بـمـنــاسـبــة ان ـت ـخــاب الـشـيــخ فهد
الناصر لرئاسة اللجنة األولمبية،
وتشكيل مجلس اإلدارة للسنوات
األربع المقبلة (.)2023 - 2019
وأعرب خالل اللقاء عن خالص
تهانيه لرئيس وأعضاء اللجنة
األولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة ،بمناسبة
رفع اإليقاف الدولي عن الرياضة،
وال ــذي تحقق مــن خــال تضافر
كل الجهود بين مختلف الجهات
بــالــدولــة ،متمنيا أن يـكــون هــذا
اإلنجاز نقطة انطالق نحو بناء
رياضة قادرة على العودة لميدان
المنافسة ،وحصد األلقاب ورفع
رايــة الكويت خفاقة في مختلف
المحافل الدولية.
(كونا)

 2017هو السائد ال قانون  26الذي كان
ال ـب ـعــض ي ـطــال ـبــون ب ـعــودتــه وي ـص ــرون
على أن اإليقاف لن يرفع إال بالعودة إلى
قانون .26
وأوضــح الغانم أن قانون  26لم يعد
قائما ،وقانون  87لعام  2017هو السائد،
والــذي يحقق مطالبنا ومطالب اللجنة
األوليمبية الدولية.

تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األح ـمــد رســالـتــي تهنئة مــن أخيه
سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس
الوطني ،ومن أخيه معالي الشيخ مشعل
األحـ ـم ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـح ــرس الــوط ـنــي،
عبرا فيهما باسمهما وباإلنابة عن جميع
منتسبي الحرس الوطني قــادة وضباطا
ً
وضباط صف وأفرادا عن خالص التهاني
والـتـبــريـكــات لـسـمــوه ،ولـلـشـعــب الكويتي
الكريم بمناسبة رفــع اإليـقــاف نهائيا عن
الرياضة الكويتية من قبل اللجنة األولمبية
الدولية ،معربين عن بالغ االعتزاز بالجهود

الــدولـيــة والـمـتـمـيــزة الـتــي يبذلها سـمــوه،
ألجــل تأكيد مكانة دولــة الكويت في كافة
المحافل الدولية.
هــذا ،وبعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد برسالتين جوابيتين
إلى أخيه سمو الشيخ سالم العلي ،وأخيه
الشيخ مشعل األحمد ،ضمنهما سموه بالغ
شكره وتقديره على ما أعربا عنه من طيب
المشاعر بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة
عـلــى نـفــوس الـجـمـيــع ،مـشـيــدا سـمــوه بكل
الجهود التي بذلتها السلطتان التشريعية
والتنفيذية ،ووزارة الدولة لشؤون الشباب،

والهيئة العامة للرياضة ،والتي أسفرت عن
رفع اإليقاف النهائي والدائم عن الرياضة
الكويتية ،متمنيا سموه للرياضة الكويتية
كل التوفيق ،وتحقيق مختلف البطوالت
ال ــري ــاضـ ـي ــة فـ ــي ال ـم ـن ــاف ـس ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية ،ورفع راية الكويت في المحافل
ال ــري ــاض ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن اإلق ـل ـي ـمــي
والــدولــي ،سائال سموه المولى تعالى أن
يــديــم عليهما مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة،
وأن يحقق الوطن العزيز كل ما ينشده من
نمو وازدهار.
(كونا)

األزرق يتدرب على فترتين في معسكره اإلنكليزي
حازم ماهر

نقطة انطالق

رسالتا تهنئة من سالم العلي ومشعل األحمد

وق ـ ـ ــال إن اإلي ـ ـقـ ــاف ت ـس ـب ــب فـ ــي ظـلــم
ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن والـ ـشـ ـب ــاب
الكويتيين.
وق ــال إن خــريـطــة طــريــق كــانــت شاقة
ولـيـســت سـهـلــة ،وكـ ــان ه ـنــاك م ــن يضع
العراقيل والـعــوائــق ،ولكن ولله الحمد
بـفـضــل ت ـضــافــر الـجـمـيــع اسـتـطـعـنــا أن
نجتازها جميعا.
وأضـ ـ ـ ــاف :أقـ ـ ــول "ي ـم ـه ــل وال ي ـه ـمــل"،
ف ــال ـي ــوم ب ـي ـق ـيــن راسـ ـ ــخ ومـ ــن دون شــك
اتضح أن كل الخطوات التي اتخذناها
كانت سليمة ،وأن القانون رقم  87لعام

مـنــافـســات بـطــولــة ك ــأس غ ــرب آسـيــا،
التي تستضيفها العراق ،خالل الفترة
م ــن  30الـ ـج ــاري ح ـتــى  14م ــن شهر
أغسطس المقبل ،وكذلك التصفيات
المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا .2023
يذكر أن اتحاد غرب آسيا قد وزع
الـمـنـتـخـبــات الـتـسـعــة ال ـم ـشــاركــة في
البطولة ،حيث جاء منتخبنا الوطني

والشبابي ،ويشجع أبناء الكويت
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل مـ ــا لــدي ـهــم
م ــن ع ـط ــاء ي ـنــافــس دول ال ـعــالــم
أجمع في كل المحافل الرياضية
االقليمية والعالمية.
وثمن دور إخوانه المسؤولين
في الجهات الحكومية والنيابية
ع ـلــى ك ــل ج ـهــد وط ــاق ــة بــذلــوهــا
ف ــي سـبـيــل تـحـقـيــق إص ـ ــدار هــذا
الـ ـ ـق ـ ــرار ،وال ـ ـ ــذي س ـي ـع ـيــد حـتـمــا
لـ ـل ــري ــاض ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ش ــأن ـه ــا
الكبير وتاريخها العريق ،ويبني
مستقبلها المأمول.

ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي تـقــام
منافساتها في اربيل ،ومعه منتخبات
السعودية واألردن والبحرين ،علما
بأن أول المجموعة األولى يواجه أول
المجموعة الثانية في الدور النهائي
مباشرة.
وكـ ــان وف ــد األزرق ق ــد وص ــل إلــى
مــديـنــة مــارولــو فــي الــراب ـعــة مــن بعد
عـصــر أم ــس األول ،وح ــرص الـجـهــاز
ال ـف ـن ــي لـلـمـنـتـخــب ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب
الكرواتي روميو جــوزاك على إجــراء
ت ــدري ــب خ ـف ـيــف بــال ـم ـل ـعــب الـمـلـحــق
بالفندق الذي يقيم فيه الوفد.
وتدرب المنتخب أمس على فترتين
أي ـ ـضـ ــا ،فـ ــي ن ـف ــس م ــواعـ ـي ــد ت ــدري ــب
ال ـيــوم ،إذ يـهــدف رومـيــو ج ــوزاك إلى
االرتقاء بالمستوى البدني لالعبين
قبل أول مـبــاراة سيخوضها الفريق
فــي المعسكر مــع مــارلــو الـمـقــرر لها
يوم  12من الشهر الجاري ،علما بأن
المنتخب سيخوض هناك  5مباريات
أخرى متدرجة المستوى ،الهدف األول

اجتماع تنسيقي
لألندية بنادي كاظمة

جانب من تدريبات "األزرق" في مارلو
منها هو تجهيز الالعبين بدنيا وفقا
لـبــرنــامــج اإلعـ ــداد ال ــذي واف ـقــت عليه
اللجنة الفنية برئاسة عضو مجلس
إدارة اتحاد الكرة خالد الشمري.

اجتماع جوزاك مع الالعبين
وحرص جوزاك على عقد اجتماع
مع الالعبين في وجود عضو مجلس
اإلدارة رئيس الــوفــد د .أحمد عجب،

ومدير الفريق فهد عوض ،حيث شدد
الـمــدرب خــال االجتماع على أهمية
الـفـتــرة الـحــالـيــة ،وال ـتــي تتطلب بــذل
أقصى جهد في التدريبات للوصول
إلى المستوى المأمول في بطولة غرب
آسيا ،من أجل الظهور بمستوى الئق
فنيا وبدنيا.
وطالب جوزاك الالعبين بضرورة
ال ـت ــرك ـي ــز ف ــي ال ـم ـع ـس ـك ــر ،واالل ـ ـتـ ــزام
بالتعليمات الـفـنـيــة واإلداري ـ ــة ،كما

اعتاد الجميع منهم على هــذا األمــر،
خصوصا أنهم ضربوا أروع األمثلة
ف ــي االلـ ـت ــزام وال ـتــرك ـيــز ف ــي ال ـف ـتــرات
الماضية.
ي ــذك ــر أن ج ـ ـ ــوزاك ق ــد ص ـ ــرح قـبــل
ال ـم ـغ ــادرة ف ــي ال ـي ــوم األول النـطــاق
التدريبات بالكويت (االثنين الماضي)
أن بـ ـط ــول ــة غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا تـ ـع ــد خ ـيــر
استعداد للتصفيات المشتركة.

أرســل مجلس إدارة نــادي كاظمة
الدعوة إلى األندية أعضاء الجمعية
العمومية التحاد كرة القدم ،من أجل
عقد اجتماع تنسيقي فــي السابعة
والنصف مساء اليوم بمقر النادي،
من أجــل مناقشة الـقــرارات الصادرة
عـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد م ـن ــذ ت ــول ـي ــه ال ـم ـه ـمــة
رسميا.
يذكر أن مجلس إدارة نادي كاظمة
وجه انتقادات الذعة إلى مجلس إدارة
ات ـحــاد ال ـكــرة ،بـعــد اخـتـيــار االتـحــاد
ال ـع ــرب ــي الـ ـن ــادي ال ـع ــرب ــي ،صــاحــب
المركز الرابع في دوري فيفا الموسم
الـ ـم ــاض ــي ،ل ـل ـم ـشــاركــة م ــع ال ـكــويــت
وال ـســال ـم ـيــة ف ــي ال ـب ـطــولــة الـعــربـيــة
لــأنــديــة ،رغ ــم أن الـبــرتـقــالــي حصل
على المركز الثالث ،واعتبر مسؤول
أن هذا األمر يعد تفريطا من االتحاد
في حقوق النادي.

ةديرجلا

•
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رياضة

الفراعنة واألسود يودعون «كان »2019

نيجيريا تواجه جنوب إفريقيا في دور الثمانية

القاهرة  -ةديرجلا

•

تغلب منتخب جنوب إفريقيا على المنتخب المصري ،صاحب األرض والجمهور ،بنتيجة -1صفر،
في الدور الـ  16من منافسات بطولة كأس األمم اإلفريقية ،في حين فاز المنتخب النيجيري على
نظيره الكاميروني بنتيجة  ،2-3ليتواجه الفائزان في دور الثمانية بعد غد األربعاء.
ً
ض ــرب المنتخب الـنـيـجـيــري مــوعــدا مــع منتخب
جنوب إفريقيا فــي دور الثمانية لبطولة كأس
األم ــم اإلفــريـقـيــة ي ــوم األرب ـع ــاء الـمـقـبــل ،بعدما
تمكن األول مــن الـفــوز على نظيره الكاميروني
بثالثة أهداف مقابل هدفين ،أمس األول ،في حين
خ ــرج المنتخب الـمـصــري صــاحــب األرض عـلــي يد
البافانابافانا بالهزيمة بهدف دون رد.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،خطف "الـنـســور" النيجيرية
بطاقة الصعود لدور الثمانية من استاد اإلسكندرية
عـلــى ح ـســاب ال ـكــام ـيــرون حــامــل الـلـقــب فــي النسخة
الماضية وصاحب اللقب خمس مرات ،آخرها في.2017
افتتح المنتخب النيجيري التسجيل في الدقيقة
الـ  19من عمر اللقاء عن طريق أوديون إيجالو بعدما
حصل على الـكــرة داخ ــل منطقة ال ـجــزاء بعد ضربة
حــرة ليسددها أرضية في الــزاويــة اليسرى لحارس
مرمى الكاميرون ،وفي الدقيقة الــ 41أدرك المنتخب
الكاميروني التعادل عن طريق ستيفان باهوكين،
بعدما استغل عرضية كريستيان باسوجوج داخل
منطقة ال ـجــزاء لـيـحــول ال ـكــرة مـبــاشــرة داخ ــل شباك
نيجيريا.

وقبل نهاية الشوط األول ،نجح منتخب الكاميرون
في قلب الطاولة بعدما أحرز كلينتون نجي الهدف
الثاني للفريق بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة
ل ـي ـس ــدده ــا أرضـ ـي ــة ف ــي الـ ــزاويـ ــة ال ـض ـي ـقــة ل ـح ــارس
نيجيريا.
و تـعــادل إ يـجــا لــو للمنتخب النيجيري بتسجيل
الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة  64بعد عرضية
مــن الـجــانــب األيـمــن أرسـلـهــا شـيــدوز يــأوازيــم داخــل
منطقة الجزاء وتسلمها أحمد موسى على الصدر
إلى إيجالو الذي سددها قوية لم يتمكن أونانا من
التصدي لها.
ومنح أليكس أيوبي التقدم لمصلحة المنتخب
النيجيري في الدقيقة  66بعدما حصل على تمريرة

رائـعــة لعبها إيـجــالــو بين قــدمــي مــدافــع الكاميرون
لالعب أرسلنا الذي وضعها في شباك الكاميرون من
لمسة مباشرة أرضية في وسط المرمى ،وفي الدقائق
األخـيــرة حــاول المنتخب الكاميروني التعديل لكن
دفاعات نيجيريا كانت منظمة وأوقفت أي خطورة
سواء من العمق أو األجناب.
وفي المباراة الثانية ،سيطر المنتخب المصري
ع ـلــى م ـجــريــات ال ـل ـعــب م ـنــذ ان ـط ــاق ص ــاف ــرة بــدايــة
المباراة ،في حين اكتفى المنتخب الجنوب إفريقي
بالتمترس في مناطق دفاعاته واللعب على الهجمات
المرتدة لمباغتة الفراعنة ،وجــاء ت الدقيقة الرابعة
لتحمل الـمـحــاولــة األول ــى لمصر بـعــد ك ــرة عرضية
ارت ــدت مــن الــدفــاع لتسقط أم ــام محمد صــاح الــذي

صوبها نحو المرمى لكنها ارتطمت بأقدام المدافعين
لتخرج إلى ركنية ،ولم تشكل خطورة على األوالد،
وفي الدقيقة  22تصدى محمد الشناوي لكرة كادت
تعلن تقدم جنوب إفريقيا ،بعد تصويبة قوية من
الالعب بيرسي تاو لركلة حرة مباشرة نحو مرمى
الشناوي لكن األخير تعامل معها ببراعة.
وأهــدر محمود حسن "تريزيغيه" فرصة محققة
إلح ــراز التقدم مــع حـلــول الدقيقة  25بعدما انطلق
محمد صالح في هجمة مرتدة ،قبل أن يمررها لالعب
قــاســم بــاشــا الــذي صــوب الـكــرة بشكل غــريــب فــي يد
ال ـحــارس ،وفــي الدقيقة  40واص ــل محمد الشناوي
بــراعـتــه ل ـيــذود عــن مــرمــاه قـبــل وص ــول ك ــرة خطيرة
لمهاجم جنوب إفريقيا.

م ــع ان ـط ــاق ص ــاف ــرة ب ــداي ــة ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،قــرر
المدرب خافيير أغيري الدفع بالمهاجم أحمد علي
ً
ب ـ ــدال م ــن مـ ـ ــروان م ـح ـســن ،ف ــي م ـح ــاول ــة لتنشيط
النواحي الهجومية للفراعنة ،وحاول محمد النني
استخدام ســاح التصويب إذ ســدد كــرة قوية من
خ ــارج منطقة الـجــزاء فــي الدقيقة  46لكنها مرت
أعـلــى ال ـعــارضــة الـجـنــوب إفــريـقـيــة لـتـظــل النتيجة
سلبية بين الفريقين ،و فــي الدقيقة  64قــرر أغيري
ً
الــدفــع بعمرو وردة فــي خــط الــوســط الهجومي بــدال
ً
من الالعب عبدالله السعيد البعيد تماما عن مستواه
الفني والبدني.
ومع حلول الدقيقة  86أحرز منتخب جنوب إفريقيا
هدف التقدم عن طريق الالعب ثيمبينكوسي لورش
ً
مستغال تمريرة سحرية خلف مدافعي منتخب مصر
الذي اكتفى بالمشاهدة ،بعدها ضغط أصحاب األرض
على أمل إدراك التعادل لكن غياب التركيز والشعور
ب ــاإلح ـب ــاط حـ ــال دون ذلـ ــك لـ ـت ــودع م ـصــر الـبـطــولــة
اإلفريقية وسط حزن وحسرة ماليين المصريين في
المدرجات وخارج االستاد.

ً ً
استقالة جماعية التحاد الكرة المصري ...وسويلم رئيسا مؤقتا  ...وإقالة الجهاز الفني لتهدئة الجماهير
أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد
ال ـ ـكـ ــرة الـ ـمـ ـص ــري ه ــان ــي أبـ ــوريـ ــدة
استقالته مــن منصبه عقب خــروج
المنتخب األول من دور الـ  16لبطولة
األمم اإلفريقية ،التي تنظمها مصر
ً
ح ــال ـي ــا وت ـس ـت ـمــر ح ـتــى  19يــولـيــو
الجاري.
وقال أبوريدة ،في بيان صحافي
ً
مقتضب ،إن هذا القرار يأتي التزاما
ً
أدبيا منه رغم أن اتحاد كرة القدم لم

يقصر في شيء تجاه المنتخب ،بل
قدم له كل الدعم المادي والمعنوي
على الوجه األكمل.
وأضاف أنه من واقع المسؤولية
الــوطـنـيــة ،فــإنــه مستمر فــي رئــاســة
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـل ـب ـطــولــة حتى
نهايتها" ،ألن النجاح في التنظيم
ً
ً
كان من البداية هدفا نسعى جميعا
لتحقيقه من أجل سمعة مصر".
كما قدم كل من مجدي عبدالغني

إمام :عانينا بسبب القائمة
كشف عضو اتحاد الكرة المستقيل حازم إمام عن حديث بعض
أعضاء مجلس الجبالية مع مدرب المنتخب المصري خافيير أغيري
حول اختياراته للقائمة اإلفريقية التي شاركت في كأس األمم.
وقــال إم ــام" :الجلسة مــع أغـيــري كــان الـهــدف منها مناقشته في
اختياراته ،وخاصة أن القائمة شهدت غياب عناصر عديدة على
المستوى الهجومي ،ومع مرور األيام عانى المنتخب المصري قلة
الحلول في المباريات ،وكان على المدرب المكسيكي وضع أكثر من
خطة بديلة ،في ظل الظهور السيئ لالعبين خالل دور المجموعات
بعيدا عن تحقيق العالمة الكاملة" .وانتقد إمام اختيار عمرو وردة
مع المنتخب المصري ،قائال" :وردة لم يحقق أي شيء مع مختلف
المنتخبات ،بداية من الشباب ،مرورا بالفريق األول ،وال أعرف سببا
لضمه من األساس للقائمة النهائية ،هو العب مجتهد إال أنه فقير
من الناحية المهارية ،وال يستطيع صنع الفارق".

وك ــرم ك ــردي وسـيــف زاه ــر وعصام
عبدالفتاح وأحـمــد مجاهد وخالد
لطيف ودينا الرفاعي أعضاء مجلس
اإلدارة اسـتـقــاالتـهــم مــن الـعـمــل في
اتحاد الكرة ،تلبية لدعوة أبوريدة
بضرورة رحيلهم.
وق ــرر وزي ــر ال ـش ـبــاب والــريــاضــة
ال ـم ـصــري أشـ ــرف صـبـحــي تكليف
ث ــروت سويلم مــديــر االت ـحــاد إدارة
شؤون "الجبالية" إلى حين االنتهاء

من انتخاب مجلس إدارة جديد ،كما
ً
أن ه ـنــاك مـقـتــرحــا بـتـشـكـيــل لجنة
مؤقتة يترأسها عصام عبدالمنعم
نجم األهلي األسبق في سبعينيات
القرن الماضي تتولى إدارة شؤون
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة إل ـ ــى ح ـي ــن ان ـت ـخــاب
مجلس جديد.

ق ــرر ات ـح ــاد ال ـك ــرة ال ـم ـصــري فسخ
ال ـت ـعــاقــد م ــع مـ ــدرب الـمـنـتـخــب األول
لكرة القدم المكسيكي خافيير أغيري
وجهازه المعاون ،بعد الوداع المبكر
للفراعنة لكأس األمــم اإلفريقية على
يد جنوب إفريقيا ،في محاولة لتهدئة
ثورة الجماهير الغاضبة بعد الخروج
المهين من البطولة وعــدم تقديم أي
عرض قوي في المباريات األربع.
وأكد مصدر داخل االتحاد أنه كان

مورينيو :اإلجهاد وراء تراجع مستوى صالح
ان ـت ـقــد مـ ــدرب مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد الـســابــق
ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو اإلدارة ال ـف ـن ـيــة لـلـمـنـتـخــب
الـمـصــري ،عقب خــروج الفراعنة مــن دور ال ـ 16
ببطولة كأس األمم اإلفريقية بعد الخسارة أمام
جنوب إفريقيا.
واستشهد مورينيو تعقيبا على اإلدارة الفنية
للمنتخب بأحد األمثال الشهيرة في البرتغال،
قائال في تصريحات إعالمية" :تغييرات منتخب
مصر في المباراة كانت أشبه بالبطيخة ال تعلم
ما بداخلها إال حينما تقوم بفحصها".
وأض ــاف" :التغييرات محبطة ،وال توجد أي

خـطــط بــديـلــة ،ال أعـلــم كـيــف ك ــان يفكر خافيير
أغيري ،لكنه بالتأكيد كان يعلم أن األمور ليست
على ما يرام".
وت ــاب ــع" :ردود ف ـعــل مـنـتـخــب م ـصــر ليست
جماعية ،من غير المعقول وجود  5أو  6العبين
يسيرون ببطء في الملعب وال يقدمون أي ردة
فعل تجاه جنوب إفريقيا".
ً
وأتــم مورينيو" :مــن الــواضــح جــدا أن محمد
ً
صالح العب ليفربول كان مجهدا ،بسبب موسمه
الطويل في الــدوري اإلنكليزي وأبطال أوروبــا،
خصوصا أنه يجب حصوله على الراحة الكافية".

هـنــاك ات ـفــاق مــع ال ـمــدرب المكسيكي
قبل انـطــاق البطولة اإلفريقية على
الوصول إلى المباراة النهائية ،وهو
ما لم يتحقق ،وبالتالي تم اللجوء إلي
إجــراء ات فسخ التعاقد معه وتوجيه
ال ـش ـك ــر لـ ــه ع ـل ــى الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد أن شـ ـه ــد مـعـسـكــر
المنتخب األخير أزمــات عديدة أثرت
بالسلب على أداء الالعبين ،بجانب
إصراره على ضم مجموعة معينة من

الالعبين لمعسكر البطولة وتجاهل
ع ـنــاصــر أخ ـ ــرى م ـم ـيــزة ف ــي ال ـ ــدوري
المصري الممتاز.
وشدد على أن أغيري كان على علم
بأنه في حال اإلخفاق القاري سيرحل
عن منصبه ،خصوصا بعد االجتماع
الــذي تــم عقده قبل انـطــاق مباريات
الـكــان ،وأعـلــن الـمــدرب وقتها تحمله
كل المسؤولية بعد اختياراته الفنية.

أغيري :أتحمل المسؤولية
أبدى خافيير أغيري عن حزنه ،بسبب وداع الفراعنة لبطولة
كأس األمم اإلفريقية على يد جنوب إفريقيا بالهزيمة بهدف دون
رد ،موضحا أنها كانت مفاجأة صادمة بالنسبة له.
وق ــال أغـيــري فــي المؤتمر الصحافي" :أتـحـمــل المسؤولية
الـكــامـلــة ع ــن الـهــزيـمــة والـ ـخ ــروج م ــن الـبـطــولــة اإلفــري ـق ـيــة .أنــا
المسؤول األول عن الـخـيــارات ،وفخور بكل الالعبين ،وراض
عنهم وعن مستواهم بعيدا عن االنتقادات التي تعرضوا لها
في الدور األول".
وتابع" :المباراة كانت مفتوحة .كانت هناك العديد من الفرص
للفريقين ،لكن الفارق الوحيد هو أن المنافس سجل هدفا ليطيح
بنا خارج كأس األمم .لقد وصلنا إلى مرمى المنافس ،وخلقنا
العديد من الفرص ،لكن منتخب جنوب إفريقيا يمتلك دفاعا
قويا جدا ،لذا لم نستطع الفوز".

النسور في مواجهة أمام «البالك ستارز» ...وكوت ديفوار تصطدم بمالي
تختتم ال ـيــوم مـبــاريــات دور ال ــ16
لبطولة كــأس األمــم اإلفريقية ،2019
بإقامة مواجهتين ،إذ يلتقي منتخب
مــالــي أول الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة مع
كوت ديفوار ثاني المجموعة الرابعة،
في السابعة مساء بتوقيت الكويت،
على استاد السويس ،في حين يلتقي
المنتخب التونسي ثاني المجموعة
ال ـخ ــام ـس ــة م ــع ن ـظ ـي ــره ال ـغ ــان ــي أول
الـمـجـمــوعــة ال ـس ــادس ــة ف ــي ال ـعــاشــرة
مساء ،على استاد اإلسماعيلية.
يحمل منتخب تونس لــواء العرب
أم ـ ــام "الـ ـب ــاك س ـ ـتـ ــارز" ،ب ـعــد خ ــروج
المغرب ومصر من البطولة على يد
بنين وجنوب إفريقيا على التوالي،
حيث تـعــول الجماهير العربية قبل
التونسية كثيرا على نـســور قرطاج
ومنتخب الجزائر الستكمال المشوار
حتى النهاية ،مــن أجــل فــوز أحدهما
باللقب اإلفريقي.
ويسعى المنتخب التونسي إلى
تـغـيـيــر ال ـص ــورة الـبــاهـتــة ال ـتــي ظهر

عليها في مباريات الــدور األول ،بعد
أن ت ـعــاهــد ال ــاع ـب ــون ع ـلــى ال ـظ ـهــور
بشكل أفـضــل مــن بــدايــة ثـمــن نهائي
البطولة وتقديم أداء جيد أمــام غانا
والعمل على خطف بطاقة الصعود
إلى الدور التالي.
وتأهل نسور قرطاج لدور الـ 16بعد
احتالله المركز الثاني في المجموعة
الخامسة برصيد  3نقاط ،بتعادله في
مواجهاته الثالث أمام مالي وأنغوال
بنتيحة واحــدة هي  1-1وموريتانيا
بدون أهداف.
واستقر مدرب تونس آالن جريس
على إجراء بعض التغييرات البسيطة
ع ـلــى الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة لـلـفــريــق،
لفرض روح جديدة ومحاولة تقديم
أداء مختلف عن المباريات السابقة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـص ــال ـح ــة ال ـج ـمــاه ـيــر
الغاضبة بسبب سوء األداء والنتائج،
والـ ـ ـس ـ ــؤال الـ ــدائـ ــم ع ــن غـ ـي ــاب بـعــض
الالعبين مثل فرجاني ساسي.
وم ــن الـمـتــوقــع أن تـخــوض تونس

ال ـم ـب ــاراة بـتـشـكـيــل م ـكــون م ــن المعز
ح ـســن ف ــي ح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى ،وج ــدي
ك ـش ــري ــدة وي ــاس ـي ــن م ــري ــاح وديـ ــان
ب ـ ـ ــراون وأسـ ــامـ ــة ال ـ ـحـ ــدادي ف ــي خــط
ال ــدف ــاع ،وفــرجــانــي ســاســي وإل ـيــاس
الصخيري ونعيم السليتي في خط
الوسط ،ويوسف المساكني ووهبي
ال ـخــزري وطــه ياسين الخنيسي في
خط الهجوم.
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـخ ــوض
منتخب غــانــا بـقـيــادة كويسي أبياه
ً
ال ـم ـب ــاراة رافـ ـع ــا ش ـعــار ال ـت ـحــدي من
أجل االستمرار في البطولة ،والسعي
لـحـصــد لـقـبـهــا ،السـيـمــا بـعــد خ ــروج
ال ـكــام ـيــرون بـطــل الـنـسـخــة الماضية
ومصر "الوصيف".
وي ــدخ ــل م ـن ـت ـخــب غ ــان ــا ال ـم ـب ــاراة
مكتمل الصفوف ،إذ من المتوقع أن
يـلـعــب بـتـشـكـيــل م ـك ــون م ــن أوفـ ــوري
ف ــي ح ــراس ــة ال ـمــرمــى ،وأودو وج ــون
ب ــوي ــوي ــادوم وع ـبــدالــرح ـمــن بــابــا في
خــط الــدفــاع ،وتــومــاس بــارتـيــو كــواد

وأســامــواه ومـبــارك واكــاســو فــي خط
الوسط ،وصامويل أوسو وأندريه أيو
وجوردان أيو في خط الهجوم.
وي ـص ـطــدم مـنـتـخــب ك ــوت دي ـفــوار
ب ـن ـظ ـي ــره الـ ـم ــال ــي فـ ــي م ــواجـ ـه ــة مــن
المتوقع أن تشهد ندية كبيرة ،في ظل
رغبة كل فريق في الصعود إلى الدور
التالي ،ومن ثم المنافسة على اللقب.
ويـخـطــط مـ ــدرب األف ـي ــال إبــراهـيــم
كامارا لمفاجأة النسور المالية بأداء
مختلف عن مباريات الدور األول ،وهو
ما حاول السعي إليه خالل التدريبات
األخـيــرة ،فــي ظــل حرصه الــدائــم على
عـ ـق ــد ع ـ ـ ــدة جـ ـلـ ـس ــات م ـ ــع ال ــاع ـب ـي ــن
لحثهم على بذل قصارى جهدهم في
المباريات المتبقية.
بـيـنـمــا ي ــأم ــل مـ ــدرب م ــال ــي محمد
مجاسوبا مواصلة العروض الجيدة
بــال ـب ـطــولــة ،م ــن خـ ــال إقـ ـص ــاء كــوت
ديـفــوار في مـبــاراة الـيــوم ،لالستمرار
في مشوار البحث عن حصد اللقب.

تدريبات المنتخب التونسي

22
رياضة
ً
ليكرز يحسم رسميا تعاقده مع ديفيس وكليبيرز يفاجئ الجميع
ةديرجلا

•
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كان لوس أنجلس ليكرز ،الطامح الستعادة
مكانته التاريخية كثاني أعـظــم أ نــد يــة دوري
ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،يـمـنــي
ال ـن ـف ــس ب ـ ــأن يـ ـت ــراف ــق اإلع ـ ـ ــان ال ــرسـ ـم ــي عــن
ضمه أنتوني ديفيس مــع الصفقة األهــم على
اإلطالق والمتمثلة بالتعاقد مع كواهي لينارد،
لـكــن ال ـيــوم األول مــن فـتــرة انـتـقــاالت الالعبين
ً
الـم ـت ـحــرريــن م ــن ع ـقــودهــم ك ــان "م ـج ـنــونــا"
وبطله الجار األقــل عراقة لوس أنجلس
كليبيرز.
ً
ومع بدء األندية في التوقيع رسميا
مع الالعبين المتحررين من عقودهم
ي ــوم ال ـس ـبــت ،ع ـقــب أس ـب ــوع ش ــاق من
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،ف ــاج ــأ ل ـ ــوس أن ـج ـلــس
كليبيرز الجميع بخطفه خدمات لينارد
الذي قاد تورونتو رابتورز الموسم
المنصرم إلى لقبه األول في الدوري.
ولـ ــم ي ـك ـتــف ك ـل ـي ـب ـيــرز ،ال ـ ــذي لم
يسبق له حتى الوصول إلى نهائي
الـمـنـطـقــة ال ـغــرب ـيــة ،ب ـضــم أفـضــل
الع ــب ف ــي نـهــائــي  2019ب ــل ضم
ً
ً
إليه العبا من الطراز الرفيع جدا
بشخص بول جورج الذي كان
ي ــداف ــع ع ــن ألـ ـ ــوان أوك ــاه ــوم ــا
سيتي ثاندر.
ً
ورغم أن التوقيع رسميا
مـ ــع ه ــذي ــن ال ـن ـج ـم ـيــن لــم
يحصل بعد ،فإن التقارير
الموثوق بها الصادرة عن
شبكة "أي أس بي أن" أفادت
بــأنـهـمــا واف ـق ــا عـلــى االنـتـقــال

ليونارد

إلى كليبيرز في اليوم األول من سوق انتقاالت
الالعبين المتحررين مــن عـقــودهــم ،وال ــذي قد
ً
يحدد وجه المنافسة على لقب الدوري أعواما
عديدة مقبلة.
وأش ــارت الشبكة الــى أن لـيـنــارد واف ــق على
التوقيع أربعة أعوام بعقد تصل قيمته الى 142
ً
مليون دوالر ،علما أن تقارير سابقة كانت تؤشر
الحـتـمــال انـتـقــالــه إل ــى الـقـطــب اآلخ ــر فــي لــوس
أنجلس ،أي ليكرز ،لالنضمام إلى النجم ليبرون
جيمس والقادم الجديد ديفيس.
وف ــي ح ــال ت ــأك ــدت صـفـقــة ل ـي ـنــارد ،سيكون
ذل ــك ثــانــي إع ــان ع ــن ان ـت ـقــال كـبـيــر ف ــي دوري
المحترفين منذ مطلع يوليو ،تاريخ فتح فترة
االنتقاالت لالعبين "األح ــرار" ،بعدما أكد نجم
غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت انتقاله في
الموسم المقبل إلى بروكلين نتس.
وك ــان ج ـمــال ك ــراوف ــرد ،الـمـتـحــرر م ــن عـقــده
ً
أي ـضــا ،أفـضــل مــن عـبــر عـمــا يحصل فــي ســوق
االنتقاالت الحالي بالقول على تويتر "كان هذا
ً
الصيف األكثر جنونا على اإلطالق!!!".
ً
ووج ــد كليبيرز ال ــذي عـمــل جــاهــدا سـنــوات
طويلة مــن أجــل إفـســاح الـمـجــال فــي ميزانيته
لـتـعــاقــدات مــن ه ــذا الـعـيــار دون ت ـجــاوز سقف
ال ــروات ــب ال ــذي تـفــرضــه راب ـطــة ال ـ ــدوري ،نفسه
ً
مجبرا على استعجال حسم صفقة لينارد وسط
مـســاعــي ج ــاره لـيـكــرز للحصول عـلــى خــدمــات
ً
الالعب المتوج أيضا باللقب مع سان أنتونيو
سبيرز عام .2014
ً
وخ ـي ــار ل ـي ـنــارد ( 28ع ــام ــا) بــاالن ـت ـقــال إلــى
كليبيرز لم يكن بدوافع مالية ،إذ سيتقاضى أقل
ً
مما عرض عليه تورونتو للتوقيع معه مجددا،

وذلك بهدف إفساح المجال أمام فريقه الجديد
ً
بأن يضم أيضا الموهبة بول جورج ( 29عاما).
وبهاتين الصفقتين ،جعل كليبيرز من نفسه
أح ــد أب ــرز الـمــرشـحـيــن لـلـمـنــافـســة عـلــى اللقب
وتغيير معالم الهيمنة ا لـتــي فرضها غولدن
ستايت ووري ــرز فــي المنطقة الغربية إذ توج
ً
بطال لها في المواسم الخمسة الماضية وأحرز
اللقب ثالث مرات.

مراهنات على كليبيرز
وجـ ـعـ ـل ــت شـ ــركـ ــة "الس فـ ـيـ ـغ ــاس س ـ ـيـ ــزارز
سبورتسبوك" للمراهنات من كليبيرز المرشح
ً
األوف ـ ــر ح ـظــا ل ـل ـفــوز بـلـقــب  ،2020يـلـيــه ج ــاره
ليكرز ثــم ميلووكي بــاكــس ال ــذي كــان صاحب
أفضل سجل في الدوري خالل الموسم المنتظم
األخ ـيــر ،لكنه خـســر نـهــائــي المنطقة الشرقية
أمام رابتورز.
وبـحـســب "أي أس بــي أن" ،تـعــاقــد كليبيرز
ً
ً
أيضا مع العــب ارتكاز ليكرز سابقا الكرواتي
أيفيتسا زو بــا تــش ال ــذي سينضم مــع لينارد
ً
وجورج إلى تشكيلة أبلت بالء حسنا الموسم
ً
الماضي بتحقيقها  48انتصارا مقابل  34هزيمة
في الموسم المنتظم ،لكنها اصطدمت في الدور
األول من البالي أوف بالجار ووريرز.
وبـعــد الصدمة الـتــي تلقاها على يــد جــاره،
ً
وجد ليكرز نفسه مضطرا إلى االستعجال في
ً
إب ــرام صفقاته تخوفا مــن أي مفاجآت أخــرى،
ً
فــأع ـلــن رس ـم ـي ــا ال ـس ـبــت ت ـع ــاق ــده م ــع أن ـتــونــي
ديفيس ،على أمل أن يساهم مع ليبرون جيمس
في إعادة الفريق لمكانته التاريخية.

فيدرر يواصل المشوار في «ويمبلدون»
صعوبة فــي تخطي الفرنسي جــو ويلفريد
تسونغا  2-6و 3-6و ،2-6على غ ــرار بارتي
المصنفة أولى عند السيدات التي اكتسحت
البريطانية هارييت دارت  1-6و ،1-6وسيرينا
الحادية عشرة التي تخطت األلمانية يوليا
غورغيس الثامنة عشرة  3-6و.4-6
وباستثناء المجموعة الثالثة التي أظهر
فيها بـعــض الـمـقــاومــة وال ـح ـمــاس ،لــم يقدم
تسونغا المستوى الذي يمكنه الحؤول دون
تلقيه الهزيمة التاسعة من أصل  13مواجهة
جمعته بـنــادال الــذي احتاج إلــى ساعة و48
دقيقة لحسم اللقاء.
وي ـل ـت ـقــي اإلسـ ـب ــان ــي ف ــي الـ ـ ـ ــدور الـمـقـبــل
مــع البرتغالي ج ــواو س ــوزا ،ال ــذي ف ــاز على
البريطاني دانيال إيفانز  6-4و 4-6و 5-7و6-4
و 4-6في ثالث ساعات و 56دقيقة.
وعـنــد الـسـيــدات ،بلغت بــارتــي المصنفة
أول ــى ال ــدور الــرابــع مــن البطولة اإلنكليزية
للمرة األولى في مسيرتها بفوز كاسح على
دارت  1-6و .1-6وتلتقي األسترالية البالغة 23
ً
عاما في الدور المقبل األميركية أليسون ريسك
ً
المصنفة  55عالميا التي تغلبت بدورها على
السويسرية بيليندا بنسيتيش الثالثة عشرة
 6-4و 4-6و.4-6

أضــاف أسـطــورة سويسرا روجـيــه فيدرر
ً
إنجازا آخر إلى سجله التاريخي ،بتحقيقه
فـ ــوزه ال ـ ـ  350ف ــي ب ـط ــوالت "ال ـغ ــران ــد س ــام"
(رق ـ ـ ــم ق ـي ــاس ــي ع ـن ــد الـ ــرجـ ــال وال ـ ـس ـ ـيـ ــدات)،
ليتأهل بصحبة غــريـمــه اإلس ـبــانــي رافــايــل
نــادال واألسترالية أشلي بارتي واألسطورة
األميركية المخضرمة سيرينا وليامس إلى
الدور الرابع.
ً
وت ـغ ـلــب ف ـي ــدرر ( 37ع ــام ــا) ال ـس ـبــت على
الفرنسي لوكا بوي  5-7و 2-6و )4-7( 6-7في
مباراة استغرقت ساعتين و 6دقائق ،منها
ً
 52دقيقة في المجموعة الثالثة ،محققا فوزه
الثاني على منافسه من أصل مواجهتين مع
المصنف  28عالميا.
ً
ويلتقي فيدرر ،المصنف ثانيا في البطولة،
في الــدور الرابع اإليطالي ماتيو بيريتيني
الذي خاض مباراة ماراتونية ضد األرجنتيني
دييغو شفارتسمان استغرقت  4ساعات و22
دقيقة لحسمها  )7-5( 7-6و )2-7( 6-7و6-4
و )5-7( 6-7و.3-6

نادال يتخطى تسونغا
ً
ب ـ ـ ــدوره ،ل ــم ي ـجــد نـ ـ ــادال الـمـصـنــف ثــالـثــا
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وستحاول بارتي جاهدة أن تصبح أول
أسترالية منذ إيفون غوالغونغ-كاولي عام
 1980تتوج بلقب ويمبلدون.
مــن جانبها واصـلــت األس ـطــورة سيرينا
مسعاها لـمـعــادلــة الــرقــم الـقـيــاســي المطلق
لعدد األلقاب الكبرى الذي تحمله األسترالية
ً
مارغريت كورت ( 24لقبا) ،بتأهلها إلى الدور
الــرابــع للمرة السادسة عشرة في مسيرتها
بعدما جددت تفوقها على غورغيس بالفوز
عليها  3-6و.4-6
وعجزت الهولندية كيكي برتنز الرابعة عن
تكرار سيناريو العام الماضي حين وصلت
إلى ربع النهائي ،بخسارتها في الدور الثالث
أمام التشيكية باربورا ستريكوفا  7-5و،6-1
فــي حـيــن ح ـجــزت التشيكية ب ـتــرا كفيتوفا
السادسة مقعدها في الدور الرابع للمرة األولى
منذ عــام  2014حين تــوجــت بلقب البطولة
اإلنكليزية للمرة الثانية في مسيرتها ،بفوزها
السهل على البولندية ماغدا لينيت  3-6و.2-6
وتتواجه كفيتوفا مع البريطانية جوهانا
كــونـتــا الـتــي تغلبت عـلــى األمـيــركـيــة سلون
ستيفنز التاسعة وبطلة فالشينغ ميدوز
لعام  2017بثالث مجموعات  6-3و 4-6و.1-6

وأشار ليكرز الذي غاب عن األدوار اإلقصائية
ً
للموسم السادس تواليا رغم تعاقده مع جيمس
ً
كالعب حر أيضا ،إلى أنه حصل على خدمات
دي ـف ـيــس ف ــي ص ـف ـقــة تـ ـب ــادل م ــع ن ـيــو أول ـيــانــز
بيليكانز تضمنت تخليه عن لونزو بول ،جوش
هارت ،براندن إينغرام ،حقوق اختيار دياندري
هانتر في "درافــت  ،"2019خيارين في الجولة
األول ــى مــن "الــدرافــت" المخصص لضم العبي
الـجــامـعــات وحـتــى الـثــانــويــات واألج ــان ــب إلــى
الدوري ،ومبلغ مالي.
ً
وكجزء من الصفقة أيضا ،أرسل ليكرز أيزاك
بــونـغــا ،جيميريو جــونــز ،األلـمــانــي موريتس
فاغنر وخياره في الجولة الثانية من "الدرافت"
إلى واشنطن وي ــزاردز ،مقابل أن يدفع األخير
ً
ً
مبلغا ماليا إلى بيليكانز ،في حين أبقى الفريق
األصفر واألرجواني على خدمات راجون
روندو بعقد لعامين ،على غرار
كـنـتــافـيــوس كــالــدويــل-بــوب
(مقابل  16مليون دوالر)
وج ــاف ــال مــاك ـغــي (8.2
مـ ـ ــا ي ـ ـ ـيـ ـ ــن دوالر)
بحسب "أي أس
بي أن".
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أعلن ليكرز،
الفائز بلقب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري 16
م ــرة لـكــن آخــرهــا
يـ ـع ــود الـ ـ ــى ،2010
عـ ــدة تـ ـع ــاق ــدات مـهـمــة
ً
جـ ــدا بـضـمــه دي ـمــاركــوس

أع ــرب الـمـهــاجــم الـبــرتـغــالــي ج ــواو فيليكس عــن أمـلــه أن
ً
يصبح "نجما مــع أتلتيكو مــدريــد" الــذي انضم إليه خالل
موسم االنتقاالت الصيفي الحالي قادما من بنفيكا.
وفي أول تصريح له ينشره النادي المدريدي ،قال العب
األتلتي الجديد الــذي سيجري تقديمه رسميا اليوم على
ملعب واندا متروبوليتانو" :إنني سعيد للغاية ،أي شخص
يريد اللعب في أفضل الفرق بالعالم ،وأتلتيكو واحــد من
هذه الفرق".
وأشار الالعب البالغ من العمر  19عاما إلى أن اختياره
للروخيبالنكوس يعود إلى إعجابه بالفريق ،باإلضافة إلى
أنه كان النادي الذي قدم إليه "الظروف األفضل".
كما تحدث المهاجم الشاب عن مدربه الجديد ،األرجنتيني
دييغو سيميوني ،مشيرا إلــى أنــه "مــدرب ينقل إلــى فريقه
الكثير من الحماس تماما ،كما كان يفعل حين كان العبا".
وأضاف" :آمل أن تسير األمور بشكل جيد معي ،وأن أعمل
مــن أجــل تقديم مــوســم عظيم ،وأصـبــح نجما فــي أتلتيكو
مدريد" ،معربا عن أمله في الحصول على حب المشجعين،
وتعهد بتقديم أفضل ما عنده من أجل الفريق.
(إفي)

ذك ــرت تـقــاريــر صحافية ،أم ــس ،أن ال ـمــدرب البرتغالي
ً
جــوزيــه مورينيو رفــض عــرضــا بقيمة  100مليون يــورو
للتدريب في الدوري الصيني.
ً
ووفـقــا لشبكة "سكاي سبورتس" فــإن مورينيو رفض
ً
ً
عرضا سخيا من قوانجتشو ايفرجراند الصيني.
وأشارت "سكاي" إلى أن قوانجتشو عرض على مورينيو
 28مـلـيــون جنيه إسـتــرلـيـنــي فــي الـمــوســم ال ــواح ــد ،وهــو
العرض الذي كان سيصبح بموجبه أغلى مدرب في تاريخ
كرة القدم.
ويرغب مورينيو في مواصلة التدريب في أوروبا بعدما
تولى تدريب بورتو البرتغالي وإنتر ميالن اإليطالي وريال
مدريد وتشلسي ومانشستر يونايتد وفــاز بلقب دوري
أبطال أوروبــا مرتين ولقب الــدوري األوروبــي مرة واحدة
بجانب العديد من األلقاب في الدوريات المحلية المختلفة.
(د ب أ)

أنتوني ديفيس

فيلبس :أروي قصتي مع االكتئاب إلنقاذ اآلخرين
أب ـ ـ ــرز الـ ـسـ ـب ــاح األم ـي ــرك ــي
مايكل فيلبس أ نــه قــرر عقب
ا ع ـ ـتـ ــزا لـ ــه ف ـ ــي  2016روا ي ـ ـ ــة
معاناته مــن اال كـتـئــاب خالل
م ــراح ــل مـخـتـلـفــة م ــن حـيــاتــه
ب ـه ــدف م ـس ــاع ــدة آخ ــري ــن أو
"إنقاذ حياتهم".
وفـ ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر صـ ـح ــاف ــي
بـفـعــالـيــة أقـيـمــت الـسـبــت في
مدينة ساو باولو البرازيلية،
قال السباح األسطوري الفائز
ب ـ ـ ـ  23مـ ـي ــدا لـ ـي ــة أو ل ـي ـم ـب ـي ــة
ذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة" ،أش ـ ـ ــاط ـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــاس
ق ـص ـتــي ف ــي م ـحــاولــة إلن ـقــاذ
حياة البعض".
ً
وت ـ ــاب ـ ــع قـ ـ ــائـ ـ ــا" :فـ ـ ــي ع ــام
 ، 2014مـ ــرت ع ـل ــي لـحـظــات
ف ـ ـ ـقـ ـ ــدت ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ال ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة ف ــي
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،أش ـ ـ ـ ــارك ت ـجــرب ـتــي
ألق ـ ـ ـ ـ ــول لـ ـ ـم ـ ــن ع ـ ـ ــان ـ ـ ــوا ن ـف ــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا
وحدهم".
وأك ــد الـسـبــاح ال ــذي أنهى
م ـس ـي ــرت ــه االحـ ـت ــرافـ ـي ــة عـقــب
أوليمبياد ريو  ،2016أن سر
نجاحه كان عدم االستسالم

فيلبس
فـ ــي لـ ـحـ ـظ ــات لـ ــم يـ ـث ــق فـيـهــا
ً
اآلخرون في قدراته ،مضيفا
أ نـ ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــاول اآلن ب ـ ــث ه ــذه
الرسالة لألجيال الجديدة.

ً
فيليكس :أتمنى أن أصبح نجما مع أتلتيكو

ً
ً
مورينيو يرفض عرضا صينيا
بنحو  100مليون يورو

كازنس (ووريرز الموسم الماضي) ،داني غرين
(تورونتو رابتورز) وكوين كوك (ووريرز).
ً
ويشكل كازنس بالتحديد إضافة مهمة جدا
لليكرز بفضل خبرته ،إذ خاص  565مباراة في
الدوري بألوان ساكرامنتو كينغز ،نيو أورليانز
بيليكانز وغولدن ستايت ووريرز وصيف بطل
الموسم الماضي.
ولـ ـ ــم يـ ـكـ ـش ــف لـ ـيـ ـك ــرز أي
تفاصيل مالية عن صفقة
التعاقد مع كازنس ،لكن
وســائــل اإلع ــام تحدثت
عن عقد لعام واحد مقابل
 3.5ماليين دوالر.

جواو فيليكس

وأو ض ــح " ط ــوال مسيرتي
هناك أشخاص شككوا فيما
أف ـع ــل وش ـك ـك ــوا ف ــي ق ــدرات ــي
ً
ً
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا داف ـ ـ ـعـ ـ ــا مـ ـحـ ـف ــزا

ل ــي ،ح ـيــن أن ـظ ــر ورائ ـ ــي أرى
األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي ك ــان ــت ل ــدي
ً
وهذا جعل نجاحي ممكنا".
(إفي)

ثيو هرنانديز ينتقل لميالن
ً
أعلن نادي ريال مدريد أمس األول رسميا انتقال مدافعه
الفرنسي ثيو هرنانديز إلى نــادي إيه سي ميالن اإليطالي
بشكل نهائي.
ُ
وقال الفريق الملكي ،في بيان نشر عبر موقعه الرسمي،
"اتفق ناديا ريال مدريد وإيه سي ميالن على انتقال الالعب
ثيو هرنانديز لألخير".
وأضافا البيان" :يتوجه النادي بالشكر لثيو على عمله
واحترافيته خالل الفترة التي قضاها وهو يدافع عن قميص
ً
ً
الفريق ،ويتمنى له حظا وفيرا خالل المرحلة القادمة".
وسـيـعــزز الـمــدافــع الـفــرنـســي ،ال ــذي اجـتــاز الكشف الطبي
للروسونيري يوم األحــد الماضي ،الجبهة اليسرى للفريق
الذي يقوده ماركو جيامباولو.
ً
وانضم ثيو هرنانديز للميرينغي منذ موسمين قادما من
فريق أتلتيكو مدريد ،وخالل الموسم الماضي شارك مع نادي
ريال سوسيداد على سبيل اإلعارة.
ومن المحتمل أن تنتعش خزينة ريال مدريد بحوالي 20
مليون يورو مقابل هذه الصفقة.

بوغبا ضمن تشكيلة يونايتد لجولته التحضيرية
25

71

مليون
باوند

22

مليون
باوند

%35

%80

سافيتش
المركز:
النادي حالي:

ً

 24عاما فيدال

خط وسط المركز:
التسيو النادي حالي:

%100 %55
تقارير صحافية تشير
ويليام ساليبا وقع على
الى احتمال تعاقد روما مع عقد انتقاله الى نادي
هيغواين على سبيل االعارة ارسنال االنكليزي
مع امكانية الشراء

ً
ً
داني أولمو  21عاما هيغواين  31عاما

خط وسط المركز:
برشلونة

مليون
باوند

%50

انتر سيحاول التعاقد مع توتنهام ينوي تقديم
وكيل أعمال الالعب
متواجد في انكلترا للتفاوض فيدال في حال رحيل العبه عرض رسمي لنادي دينامو
زغرب الكرواتي من أجل
مع ادارة نادي مانشستر
رادجا ناينغوالن
ضم أولمو
يونايتد النهاء التعاقد

ً
 32عاما

23

مليون
باوند

النادي حالي:

27

مليون
باوند

خط وسط المركز:
دينامو زغرب النادي حالي:

ساليبا

مهاجم المركز:
يوفنتوس النادي حالي:

ً
 18عاما
مدافع
سانت اتيان

تـضـمـنــت تـشـكـيـلــة مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزيــة لجولته
التحضيرية استعدادا النطالق الموسم الكروي ،اسم النجم الدولي
الفرنسي بول بوغبا رغم الحديث عن رغبته في ترك "الشياطين
الحمر".
وذكرت تقارير سابقة أن بوغبا قد يرفض االنضمام الى الفريق
في تحضيراته للموسم المقبل ،بعدما أعرب عن رغبته بالرحيل
عن "أولد ترافورد" وسط اهتمام جدي من فريقه السابق يوفنتوس
اإليطالي وريال مدريد اإلسباني بالحصول على خدماته.
وغاب بوغبا ،الذي عزز فرضية رحيله عن يونايتد بقوله في
يونيو" :اآلن هــو الــوقــت المناسب للبحث عــن تحد جــديــد" ،عن
الحصص التمرينية التي خاضها الفريق هذا األسبوع لكن بإذن
من مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير.
والتحق بطل العالم بالتمارين األحد ثم ورد اسمه في التشكيلة
التي أعلنها يونايتد على موقعه الرسمي للمشاركة في جولته
التحضيرية التي تبدأ في أستراليا قبل االنتقال الى سنغافورة
والصين.
وعانى بوغبا منذ عودته الى يونايتد من يوفنتوس في 2016
بسبب عالقته المتوترة مع الـمــدرب السابق البرتغالي جوزيه
مورينيو الــذي تــرك الفريق في أكتوبر الماضي بسبب النتائج
التي تحسنت كثيرا في األشهر األولــى مع سولسكاير ،قبل أن
تتدهور مجددا في األشهر األخيرة من الموسم ،مما تسبب في
تراجع "الشياطين الحمر" ،إلى المركز السادس وغيابهم عن دوري
أبطال أوروبا مجددا.
وفــي حــديــث لصحيفة "ذي تــايـمــز" األس ـبــوع الـمــاضــي ،كشف
وكيل أعمال بوغبا ،مينو رايوال ،أنه أعلم يونايتد بنوايا موكله

الــذي يبحث عــن فريق آخــر ،ولــم يقدم أي ضمانات للنادي
بأن الالعب الفرنسي سيكون معه في جولته التحضيرية.
وقال رايوال" :الجميع يعلم بشأن رغبة بول في االنتقال،
نحن بصدد ذلك ،الجميع يعلم ما هي مشاعر بول".
كما ضمت تشكيلة ال ــ 28العبا المهاجم البلجيكي
روميلو لوكاكو المرشح أيضا لالنتقال الى إنتر ميالن
اإليطالي ،والوافدين الجديدين آرون وان -بيساكا
(من كريستال باالس) والويلزي دانيال جيمس
(سوانزي سيتي).
وفي المقابل ،غاب الجناح التشيلي
ألـيـكـسـيــس ســانـشـيــز ،ال ــذي أصـيــب
السبت خــال مـبــاراة المركز الثالث
لبطولة كوبا أميركا ضد األرجنتين
( ،)1-2علما بأنه لم يكن من الممكن
لــه ال ـتــواجــد مــع الـفــريــق فــي جولته
حتى لو لم يتعرض لالصابة ،بسبب
االرهـ ــاق ال ــذي يـعــانـيــه ج ــراء مشاركته
مع بالده في البطولة التي خاضتها في
البرازيل.
ويفتتح يونايتد موسمه الرسمي في 11
أغـسـطــس ،حـيــن يستضيف غــريـمــه تشلسي
ال ـل ـن ــدن ــي ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز.
بوغبا

ةديرجلا

•
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رياضة

التانغو يثأر من تشيلي ويصالح جماهيره بالمركز الثالث
في مباراة شهدت طردا
تاريخيا لنجم كرة القدم
األرجنتيني ليونيل ميسي ،أحرز
المنتخب األرجنتيني المركز
الثالث في بطولة كأس أمم
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)،
المقامة حاليا في البرازيل،
بالفوز الثمين  1-2على نظيره
التشيلي أمس األول ،في لقاء
تحديد المركز الثالث بالبطولة.

حـقــق الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي
فوزا ثأريا على نظيره التشيلي،
وأحــرز المركز الثالث في بطولة
كوبا أميركا المقامة في البرازيل،
ب ـفــوزه عليه  1-2أم ــس األول في
ســاو بــاولــو ،لكن الفرحة لــم تكن
كاملة ،ألن قــائــده ليونيل ميسي
طـ ــرد ف ــي الـ ـش ــوط األول ،بسبب
احتكاك مع نظيره غــاري ميديل
الذي نال المصير ذاته.
ومـ ـ ــن الـ ـم ــؤك ــد أن ال ـم ـن ـت ـخــب
األرجنتيني كــان يفضل لــو كان
هــذا الفوز في المباراة النهائية،
م ــن أج ــل إحـ ــراز لـقـبــه األول على
اإلطالق منذ  ،1993والثأر بأفضل
طــريـقــة مــن تشيلي الـتــي حرمته
مــن لقب النسختين السابقتين،
بالفوز عليه في النهائي بركالت
ال ـت ــرج ـي ــح م ــرت ـي ــن ع ــام ــي 2015
في تشيلي ،و 2016في الواليات
المتحدة.
لكن مشوار رفاق نجم برشلونة
اإلسباني ليونيل ميسي انتهى
عند ال ــدور نصف النهائي ،على
ي ــد ال ـغــريــم ال ـبــرازي ـلــي المضيف
ب ـه ــدف ـي ــن ن ـظ ـي ـف ـيــن ،فـ ــي مـ ـب ــاراة
تبعها الـكـثـيــر مــن ال ـج ــدل ،حيث
تـ ـ ـق ـ ــدم االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
ب ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــراض رسـ ـ ـم ـ ــي بـ ـ ـش ـ ــأن مــا
اعتبره «أخطاء تحكيمية خطيرة
وجسيمة» من الحكم اإلكوادوري
رودي زامـ ـ ـب ـ ــران،و ال ـ ــذي رف ــض
االحتكام الــى تقنية الفيديو في
مناسبتين كانتا كفيلتين بتغيير
م ـج ــرى الـ ـمـ ـب ــاراة ،ح ـس ـب ـمــا رأى
األرجنتينيون.
أما المنتخب التشيلي فسقط
فـ ــي دور األرب ـ ـعـ ــة أم ـ ـ ــام ال ـب ـي ــرو

بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ،وانـتـهــى حلمه
بمعادلة إنجاز األرجنتين التي
تبقى الوحيدة الفائزة باللقب 3
مرات متتالية أعوام  1945و1946
و.1947
وح ـس ـمــت األرج ـن ـت ـي ــن ال ـل ـقــاء
الــى حد كبير في دقائقه األولــى،
بعدما سجل سيرخيو أ غــو يــرو
هــدفــه ال ـثــانــي ف ــي ال ـب ـطــولــة ،إثــر
ركلة حــرة نفذها ميسي أرضية
بينية مــن منتصف الملعب ،في
غفلة عن العبي تشيلي ( ،)12قبل
أن يـضـيــف ب ــاول ــو دي ـب ــاال ،ال ــذي
ش ـ ــارك أس ــاس ـي ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى،
ال ـه ــدف ال ـثــانــي ف ــي الــدق ـي ـقــة 22
بعد تمريرة بينية من جيوفاني
ل ــو سـيـلـســو وت ـســديــدة م ــن فــوق
ال ـحــارس غــابــريــال أري ــاس لنجم
يوفنتوس اإليطالي.
وس ـب ــق الـ ـه ــدف األرج ـن ـت ـي ـنــي
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ض ـ ــرب ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ل ـب ـطــل
النسختين الماضيتين بإصابة
ألـيـكـسـيــس ســانـشـيــز الـ ــذي تــرك
مكانه فــي الدقيقة  17لجونيور
فرنانديز.
ث ـ ــم وص ـ ـل ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ــى
دقـيـقـتـهــا ال ـ ــ 37حـيــن دخ ــل قــائــد
تـشـيـلــي م ـيــديــل ف ــي مـ ـش ــادة مع
مـيـســي ،ســرعــان مــا تـحــولــت الــى
احتكاك ،السيما من األول ما دفع
الحكم الــى رفــع البطاقة الحمراء
في وجه الالعبين.
وهي المرة الثانية التي يطرد
فـ ـيـ ـه ــا مـ ـيـ ـس ــي خ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه
الكروية سواء على كان الصعيد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أو
مـ ـ ـ ـ ــع فـ ــري ـ ـقـ ــه
ب ــرش ـل ــون ــة،

العبو المنتخب األرجنتيني يحتفلون بعد الهدف األول في مرمى تشيلي
واألولــى تعود الى عام  2005في
بداياته مع المنتخب الوطني ضد
المجر في مباراة ودية.

مشادات جماعية
وت ـب ــع طــرد
ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن

فيدال :الحكم أفسد العرض

ديباال سعيد بمجاورة ليونيل
ذكــر المهاجم األرجنتيني بــاولــو ديـبــاال أن
اللعب إ لــى جانب ليونيل ميسي جعله يشعر
بــالــراحــة ،خ ــال ال ـم ـبــاراة أم ــام تـشـيـلــي ،والـتــي
ح ـس ـم ـهــا راق ـ ـصـ ــو ال ـت ــان ـغ ــو ب ـه ــدف ـي ــن ل ـه ــدف،
ليحصلوا على المركز الثالث في كوبا أميركا.
وقال ديباال« :لقد شعرت بالراحة في خوض
ال ـم ـبــاراة إل ــى جــانــب لـيــونـيــل مـيـســي ،وآم ــل أن
يكون الشعور متبادال ،دائما ما يكون التجانس
مرتبطا بــالـمــدة الـتــي يـتــدرب بها الـفــريــق قبل
خـ ــوض أي ب ـطــولــة رس ـم ـي ــة ،قــدم ـنــا م ـبــاريــات
جيدة ،وآمل أن نتمكن من االستمرار وتحسين
المستوى».
وتابع نجم نادي يوفنتوس االيطالي« :كانت

مباراة صعبة جدا ،لكننا نجحنا
في الفوز بالمركز الثالث ،رغم أننا كنا
نأمل الفوز باللقب».
وفيما يخص استبداله خــال المباراة،
قال« :ال أحد يفضل ترك الملعب قبل صافرة
النهاية ،اال ان قرارات المدرب يجب احترامها،
لكنني أحرزت هدفا ساعدنا على الفوز ،وكان
من تمريرة جيدة من زميلي لو سيلسو».
واردف« :حكم المباراة تغاضى عن الكثير
مــن االحـتـكــاكــات ال ـقــويــة ،ك ــان يتعين عليه
معاقبة أكثر من العب في تشيلي بالبطاقة
الحمراء».

أبــدى أرت ــورو فـيــدال ،العــب وســط منتخب تشيلي ،أسفه
ألداء الحكم الباراغواياني ماريو دياز دي فيفار ،في مباراة
المركز الثالث ببطولة «كوبا أميركا» ،مساء السبت ،والتي
فازت بها األرجنتين ( )1-2في ساو باولو .وقال فيدال عقب المباراة« :لم نفكر في
ً
َّ
أن المباراة ستكون مغلقة هكذا ،وسيوقفها الحكم كثيرا .لقد أفسد العرض»،
في إشارة إلى طرد األرجنيتني ليونيل ميسي وقائد تشيلي غاري ميديل
(ق )37بعد احتكاك مع بعضهما البعض .وأضاف «في نهاية الشوط الثاني
األداء كان أفضل ،واستطعنا أن نهاجم ،لكن الحظ لم يحالفنا ولم نتمكن من
التعادل ،لكننا قدمنا أداء جيدا .لدينا ثقة كبيرة فيما هو قادم».
وعن رأيــه في أداء تشيلي بالبطولة التي كانت تدافع عن لقبها الذي
توجت به آخر نسختين في  ،2015و ،2016قال «األداء كان جيدا بالنسبة
إلينا ،لكنه لم يكن ما نريده نحن ويــريــده الجهاز الفني وعائالتنا .كنا
نعتقد أنه في إمكاننا الفوز بهذه البطولة».

ديباال

سكالوني :دفعنا ثمن االنتقادات
أكد ليونيل سكالوني ،المدير
ال ـف ـنــي لــأرج ـن ـت ـيــن ،أن الـنـجــم
ليونيل ميسي دفع الثمن بطرده
في مباراة تحديد المركز الثالث
بكوبا أميركا ،أمس األول ،أمام
تشيلي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـك ـ ــال ـ ــون ـ ــي خ ـ ــال
المؤتمر الصحافي عقب اللقاء:
«األم ــور واض ـحــة ،لقد شاهدت
ال ـ ـصـ ــور ،أع ـت ـق ــد أن ـ ــه ل ــم يـفـعــل
شـيـئــا ل ـي ـطــرد .ع ـلــى ال ـح ـكــم أن
يوضح علنا سبب طرده ،وهو
م ــا يـنـطـبــق أي ـض ــا ع ـلــى حـكــام
الفيديو المساعدين».
وأض ـ ـ ــاف« :ل ـق ــد ات ـخ ــذ قـ ــرارا
مـتـســرعــا وغــري ـبــا ،واألسـ ــوأ أن

مـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــادات ج ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة بـ ـي ــن
المنتخبين دون أن ينتج عن
ذلك أي بطاقات حمراء إضافية.
ود خـ ــل بـعــد هــا المنتخبان
غرف المالبس والنتيجة على
ح ــالـ ـه ــا ،ل ـك ــن ت ـش ـي ـلــي عـ ــادت
فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط الـ ـث ــان ــي
ال ــى أجـ ــواء الـلـقــاء بتقليصها

ليونيل سكالوني
الفار لم يراجعه في القرار ،األمر
مقلق».
وأشار المدرب إلى أن ميسي
دفـ ــع ث ـمــن االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـقــويــة

التي أطلقها ضد اتحاد أميركا
الجنوبية والتحكيم.

هيغيتا يفي بوعده ويقص شعره
قام الحارس الكولومبي السابق رينيه
هيغيتا بقص شعره الذي تميز به طوال
حـيــاتــه ،تـحــت أن ـظــار مـئــات المعجبين،
تنفيذا للرهان الذي وضعه على منتخب
بالده لكرة القدم في كوبا أميركا.
وكان الحارس األسطوري وعد بقص
شعره إذا لم يتوج المنتخب الكولومبي
بالبطولة القارية التي أقيمت مباراتها
الـنـهــائـيــة أم ــس بـيــن ال ـب ــرازي ــل صاحبة
الضيافة وبيرو.
وتنفيذا لما وعد به ،قام هيغيتا بقص
شعره الطويل قبل مباراة وديــة محلية
على ملعب أتاناسيو خيرادوت بمدينة
م ـيــدي ـيــن ال ـكــولــوم ـب ـيــة .وق ـ ــال ال ـح ــارس
السابق« :هذه تضحية .إنني أحب شعري

كثيرا ،لكن ما تتعهد به هو دين عليك»،
مضيفا أنه بهذه الخطوة يبدي «الدعم»
للمنتخب ال ــذي ودع الـبـطــولــة فــي ربــع
النهائي ،بعدما سقط بركالت الترجيح
أمام تشيلي.
واش ـت ـهــر هـيـغـيـتــا ب ـصــدة ف ــري ــدة من
نوعها تسمى صدة «العقرب» ،حيث وقف
الحارس على ذراعيه أمام المرمى ،ورفع
ساقيه ليتصدى للكرة بكعبي قدميه ،في
ودية بين كولومبيا وإنكلترا على ملعب
ويـمـبـلــي ع ــام  .1995واع ـت ـبــر ال ـحــارس
الملقب بـ «المجنون» أن هذا التغيير لن
يؤثر على صــورتــه ،وق ــال« :لقد صنعت
اسما ،وسواء احتفظت بشعري أم ال ،ما
(إفي)
		
قدمته سيظل مكتوبا».

ج ــدد ن ـجــم بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي لـيــونـيــل
ميسي هجومه على اتحاد أميركا الجنوبية
ً
ل ـكــرة ال ـق ــدم «كــون ـم ـي ـبــول» ،مـنـتـقــدا «الـفـســاد
والحكام» بعد طرده السبت من مباراة المركز
الـثــالــث لـبـطــولــة كــوبــا أمـيــركــا ال ــذي أحــرزتــه
ب ــاده األرجـنـتـيــن بـفــوزهــا عـلــى تشيلي 1-2
في ساو باولو.
وإذا كان انتقاد ميسي للتحكيم في مباراة
نصـ ـ ــف ا لـنـهـ ـ ـ ــا ئــي ضــد ا ل ـبــراز يــل المضيفة
(ص ـفــر )2 -بسبب ع ــدم االحـتـكــام إل ــى تقنية
الفيديو «فــي أيــه آر» بعد مطالبة األرجنتين
مرتين بركلة جــزاء ،قابل للنقاش فــإن طرده
ً
في مباراة السبت لم يكن مبررا إلى حد كبير
بحسب ما أظهرت اإلعادة.
وق ــرر الـحـكــم ال ـبــاراغــويــانــي م ــاري ــو دي ــاز
دي فيفار طــرد ميسي وقــائــد تشيلي غــاري
ميديل في الدقيقة  37من المباراة حين كانت
األرجنتين متقدمة - 2صفر ،بسبب احتكاك
حـصــل لـحـظــة خ ــروج ال ـكــرة مــن الـمـلـعــب في
منطقة تشيلي.
وأظ ـه ــرت اإلع ـ ــادة أن مـيـســي دف ــع ميديل
بعض الشيء حين كان األخير يحاول منعه
من الوصول إلى الكرة ،فكان رد قائد تشيلي
ً
عنيفا إذ تهجم على نجم برشلونة ودفعه أكثر

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

فيدال

ً
هيغيتا جالسا يقص شعره

ً
ميسي يوجـه سهامه مجددا نحو «كونميبول» وينتقد «الفساد والحكام»

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لميسي وميديل

www.aljarida.com

ال ـف ــارق مــن ركـلــة ج ــزاء نفذها
زمـ ـي ــل م ـي ـس ــي فـ ــي بــرش ـلــونــة
أرت ـ ــورو ف ـيــدال بـعــد االحـتـكــام
الى تقنية الفيديو «في أيه آر»
للتأكد بــأن لو سيلسو أسقط
تشارلز أرانغويس في المنطقة
المحرمة (.)59
و ض ـغ ـطــت ب ـعــد هــا تشيلي

ب ـح ـث ــا ع ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ،ت ــارك ــة
خلفها الكثير من المساحات
لــأرج ـن ـت ـي ـن ـي ـيــن ،السـيـمــا
أنـخــل دي مــاريــا ،بديل
دي ـ ـ ـبـ ـ ــاال ،وأغـ ـ ــويـ ـ ــرو،
ل ـك ــن رجـ ــال
ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل

س ـ ـكـ ــالـ ــونـ ــي أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروا فـ ــرص
التعزيز الواحدة تلو األخرى،
إال أن الحظ أسعفهم ونجحوا
في المحافظة على النتيجة
حتى صافرة النهاية.

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

اإلعالنات:

من مــرة دون أي رد فعل من أفضل العــب في
العالم خمس مرات .ولم يمر هذا الطرد الذي
كــان الثاني فقط في مسيرة ميسي ،إن على
كان الصعيد الدولي أو مع فريقه برشلونة،
واألول يـعــود إلــى عــام  2005فــي بــدايــاتــه مع
المنتخب الوطني ضد المجر في مباراة ودية،
مرور الكرام عند قائد األرجنتين إذ انتقد بعد
ال ـم ـبــاراة «الـفـســاد والـحـكــام الــذيــن يحرمون
الناس من االستمتاع بكرة القدم ويفسدون
اللعبة إلى حد ما».
وح ـتــى أن مـيـســي دافـ ــع ع ــن مـيــديــل ال ــذي
«يذهب إلى أقصى الحدود على الدوام ،لكنها
ل ــم ت ـكــن ب ـطــاقــة ح ـم ــراء ألي م ـن ــا ،ك ــان عليه
(الحكم) أن يستشير (في أيه آر)».
ً
وفي االنتقاد الذي وجهه سابقا لالتحاد
ال ـ ـقـ ــاري ب ـع ــد م ـ ـبـ ــاراة ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ضــد
البرازيل ،رأى ميسي أن منتخب بالده تعرض
لظلم و»سـئـمــت الـحــديــث عــن ال ـهــراء فــي هذه
ً
النسخة من كوبا (أميركا)» ،موضحا« :البرازيل
كــانــت الـبـلــد الـمـضـيــف وه ــم يــديــرون الكثير
في «كونميبول» هذه األيام ،مما يجعل األمر
ً
معقدا» على المنتخبات األخرى.
ورأى نجم برشلونة السبت أن طرده أمام
ً
تشيلي كــان على األرجــح ثمنا لما صــرح به

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

ً
بعد مباراة البرازيل ،موضحا« :أعتقد أن الطرد
حصل بسبب ما قلته .لكلماتي تداعيات لكن
ً
يجب أن تكون صادقا على الدوام».
وكشف ميسي الــذي رفــض تسلم ميدالية
الـمــركــز الـثــالــث ،أن ــه «قـبــل ب ــدء ال ـم ـبــاراة ،قــال
(الـحـكــم) ،إنــه يفضل الـتـحــدث (مــع الالعبين
ً
عوضا عن توجيه اإلنذارات) وآمل أن نخوض
م ـبــاراة هــادئــة ،لكنه طــردنــي فــي أول حادثة
(احتكاك)».
ولــم تمر كلمات ميسي م ــرور الـكــرام لدى
اتحاد «كونميبول» الــذي اعتبر أن اتهامات
ً
نجم برشلونة «غـيــر مـقـبــولــة» ،مــوضـحــا في
بـيــان «مــن غـيــر الـمـقـبــول أنــه نتيجة حــوادث
معينة في البطولة ،أن تطلق اتهامات ال أساس
لها من الصحة ،بعيدة عن الحقيقة وتشكك
بنزاهة كوبا أميركا».
وخ ـطــف ط ــرد مـيـســي بــالـتــأكـيــد األضـ ــواء
مــن الـفــوز الـثــأري الــذي حققه منتخب بــاده
عـلــى تشيلي فــي إ ع ــادة لنهائي النسختين
الـمــاضـيـتـيــن حـيــن تــوجــت األخ ـي ــرة باللقب
عامي  2015و 2016عبر ركالت الجزاء ،حارمة
األرجنتين من لقبها األول على اإلطالق منذ
عام  1993حين توجت بلقب البطولة القارية
بالذات.

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

شيء ال ُيصدق

درايش

صار عادي!

د .ناجي سعود الزيد

مـشــاكــل "ض ـيــافــة الــداخ ـل ـيــة" وصـلــت
إلى الحج! هل هذا معقول؟! أو باإلمكان
تصديقه؟! أرجــوكــم ّ
فهمونا شنو اللي
حــاصــل...؟! ونأمل  -من كل قلوبنا  -أال
يمس الفساد شعيرة من أهــم الشعائر
الدينية ،ونأمل أال يكون هناك من مارس
السرقة واالخـتــاس والتالعب في مثل
هذا المكان المقدس،،،
فـمــا نـشــرتــه "ال ـجــريــدة" ي ــوم الـثــاثــاء
الماضي ملخصه كالتالي:
 9 )1أجنحة و 60غرفة فندقية ُحجزت
ولم ينزل بها أحد.
 )2شراء  350تذكرة بقطار المشاعر،
ً
رغــم أن عــدد أفــراد البعثة  194شخصا
فقط.
 337 )3أل ـ ــف ريـ ـ ــال ص ــرف ــت لـمـكـتــب
ع ـق ــاري ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،دون أن يـقــوم
بأي عمل.
 )4جناحا وزيــري الصحة واألوقــاف
المحجوزان ،نجد أن أحدهما لم يذهب،
واآلخر سكن في مقر آخر.
 )5ذك ــر الـتـقــريــر ال ـص ــادر ع ــن دي ــوان
المحاسبة أن البعثة تعاقدت مع الجهة
المختصة على توفير  300وجبة غذائية
ألعـضــاء بعثة الـحــج ،فــي حين أن عدد
أعـضــائـهــا  194ف ـقــط ،مـمــا تــرتــب عليه
زيادة مبلغ  81ألف ريال؟
ً
ال ـت ـق ــري ــر "ال ـ ـصـ ــراحـ ــة" كـ ــان صــري ـحــا
ً
ً
ودقيقا وصادرا عن ديوان المحاسبة.
َ
َ
َ
أفيدونا ...م ُن يحاسب من ومن يعاقب
من ،ونحن لم نفق حتى اآلن من الماليين
التي أهدرت على ضيافة الداخلية ،وهي
أكبر في المبالغ من بعثة الحج.
لكن تبقى لهذه األرقام داللة على شيء
ما يحدث ،ونأمل أال يكون الحج وبعثاته
محل شك وفساد أو انتقاد ...فهذا حرام
ثم حرام.

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

هوالند يظهر بمسرحية «االندماج» في أفينيون
فاجأ الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هوالند
جمهور مهرجان أفينيون المسرحي في جنوب
فرنسا ،بإطاللة له خالل عرض مسرحي عن أوروبا
أقـيــم مـســاء أم ــس األول ،حسبما أف ــادت مراسلة
"فرانس برس".
واعتلى هوالند خشبة المسرح مدة  15دقيقة،
للرد على أسئلة الممثلين والممثالت في مسرحية
"نو لوروب بانكيه دي بوبل" (نحن أوروبا وليمة
الشعوب) عن القارة العجوز ،والتي تمتد  3ساعات،
من تأليف لوران غوديه ،الحائز جائزة "غونكور"،
وإخراج روالن أوزيه.
واك ـت ـســت إطــال ـتــه الـمـســرحـيــة مــامــح تجمع
س ـيــاســي دافـ ــع خ ــال ــه ع ــن ال ـم ـش ــروع ال ــوح ــدوي
األوروبـ ـ ـ ــي ال ـم ـه ــدد م ــن ج ـ ــراء "ال ـن ــزع ــة الـقــومـيــة
المتفشية في أوروبا".
وقـ ــال إن الـقــومـيـيــن "ال ي ــري ــدون أن تنسحب
البلدان من أوروبا ،بل يريدون أن تتوقف أوروبا.

وهــو نـضــال سـيــاســي" ،مضيفا" :يؤسفني أنني
ل ــم أن ـقــل ه ــذا االلـ ـت ــزام األوروب ـ ـ ــي ل ـعــدد أك ـبــر من
الفرنسيين".
وتـ ـ ـن ـ ــاول ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي أيـ ـض ــا م ـســألــة
الالجئين ،قائال" :كنا ننتظر من أوروبا أن ترص
الصفوف لتستقبل (الالجئين) ،وتــؤدي واجبها
وفق األصــول ،حتى مع قواعد كان من الممكن أن
تكون مشتركة وآليات لتوزيع الالجئين .ولم نعرف
كيف نحل هذه المشكلة في الوقت المناسب".
وأضــاف" :أوروب ــا تتخذ قــرارات صائبة لكنها
مـتــأخــرة على عــادتـهــا ،وفــي تلك األث ـنــاء تشكلت
مخيمات وراح الشعب يخاف على هويته" ،مؤكدا
"من واجبنا في فرنسا وألمانيا تمهيد الطريق".
وتستعيد هذه المسرحية ،التي يشارك فيها 11
ممثال ،مسار مشروع االندماج األوروبي ،من أول
سكة حديد إلى توسيع االتحاد األوروبي.
(أ ف ب)

ب ــاق "جـمـعـيـتـنــا" لـ ّـمــا ص ــار فــي "مجلس
إداره"!
شي عادي.
إختلس مال األمانه وباق صندوق الوزاره!
شي عادي.
ّ
ّ
زوروه ووزروه وصار في مركز صداره!
شي عادي.
ّ
إختلط شغل الوزاره ويا شغله بالتجاره!
شي عادي.
ّ
َّ
قدم أوراق "الشهاده" مزوره في كل مهاره!
شي عادي.
ّ
سفر عيال القبيله "عالج في الخارج"
على بند العياره!
زين ّ
سوى ،هذا عادي.
إذا صار الشعب عنده كل هذا
شي طبيعي واعتيادي
على منهو اليوم تشره...؟!!
"لون هالديره رمادي".

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

مسرحية "فارس في عالم
الدمى" لفرقة مسرح الخليج العربي.
ً
مساء.
الوقت :السابعة والنصف
المكان :مسرح الدسمة.

روسيا تبحث عن األلماس
في جليد سيبيريا

في منطقة تعرف بأنها تشهد أبرد شتاء
ً
فــي ال ـعــالــم ،وت ـضــم ح ـفــرا عـمــاقــة أحــدثــت
بـتـفـجــرات فــي أرض سـيـبـيــريــا الـجـلـيــديــة،
تقع مناجم األلماس الهائلة ،التي تضمن
لروسيا تفوقها في أسواق العالم.
وت ـضــم ه ــذه الـمـنـطـقــة  11م ــن الـمـنــاجــم
ال ــروس ـي ــة الـ ـ ـ  12ال ـت ــي تـمـلـكـهــا مـجـمــوعــة
"آلـ ـ ــروزا" ،أول منتج لــألـمــاس فــي الـعــالــم،
وبلغ إنتاجها  36.7مليون قيراط في .2018
وتسيطر "آل ــروزا" المملوكة فــي جزئها

حمى الخنازير
اإلفريقية تنتشر
في قوانغشي
قـ ـ ــا لـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ــزرا ع ـ ـ ــة
الصينية إن منطقة قوانغشي
في جنوب غرب البالد أكدت
بــؤرة انتشار جــديــدة لحمى
الخنازير اإلفريقية.
وذك ــرت الـ ــوزارة فــي بيان
ع ـلــى مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،أن ا ل ـت ـف ـش ــي
الـ ـج ــدي ــد ت ـس ـب ــب فـ ــي مـقـتــل
ً
خنزير وأص ــاب  42خنزيرا
في مزرعة.
وذل ــك هــو ثــانــي ب ــاغ عن
انـ ـتـ ـش ــار ل ـح ـم ــى ال ـخ ـن ــازي ــر
اإلف ـ ـ ــريـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ق ــوان ـغ ـش ــي تـ ـش ــوان ــغ خ ــال
أسبوع.
وأبـلـغــت الـصـيــن عــن 144
ب ــؤرة انـتـشــار للمرض الــذي
ليس لــه دواء منذ أغسطس
الماضي ،وأعدمت نحو 1.2
مليون خنزير.
(رويترز)

األكبر للسلطات العامة (الدولة ومنظمات
محلية) ،على أكثر من ربع السوق العالمي.
وي ـش ـيــر م ــدي ــر م ــرك ــز فـ ــرز ال ـم ـع ــادن في
المجموعة أوليغ بوبوف إلى طاولة بلياردو
تنتشر فوقها قطع حجارة براقة صغيرة
"هنا فــي المجموعة  14ألــف قـيــراط ،وهــذا
ً
يساوي تسعة ماليين دوالر تقريبا".
لكن قبل هذا العمل الدقيق الذي سيسمح
للصاغة بتزيين الـمـجــوهــرات الـتــي تباع
في شنغهاي أو نيويورك ،ال بد من القيام

بمهمة شاقة الستخرج األلماس من أرض
سيبيريا.
فـ ــي مـ ـي ــرن ــي ،ت ـظ ـه ــر ح ـ ـفـ ــرة فـ ــي وس ــط
المدينة ،إنها منجم مير الذي أهمل ،ويبلغ
ً
قطره أكثر من كيلومتر وعمقه  525مترا،
والمدينة التي يبلغ عــدد سكانها  35ألف
نسمة يعمل معظمهم في "آل ــروزا" ،شيدت
بـعــد اك ـت ـشــاف األل ـم ــاس لـلـمــرة األولـ ــى في
خمسينيات القرن الماضي.
(أ ف ب)

وفيات
جمال سعد عبدالله العجمي

 42عاما ،شيع ،الرجال :أبوحليفة ،ق ،2شارع عبدالمحسن
ا ل ــد ع ـي ــج ،م ،20ا ل ـن ـس ــاء :ا ل ــر ق ــة ،ق ،1ش ،12م ،262ت:
99388788 ،99087741

نواف علي حسين الربيع

 43عاما ،شيع ،الرجال :الروضة ،ق ،5شارع المسعودي،
م ،27النساء :حطين ،ق ،2شارع عبدالمحسن سعود الزبن،
م ،23ت94904090 ،99666035 :

عادل صالح محمد النسيم

 64ع ــام ــا ،يـشـيــع الـ ـي ــوم ب ـعــد صـ ــاة ال ـع ـص ــر ،ال ــرج ــال:
الرميثية ،ق ،11ش ،112م ،27النساء :الجابرية ،ق ،8ش،10
م ،26ت99054963 ،99639247 :

مشعل بدر مهاوش الدويش

 44عاما ،شيع ،الرجال :الفروانية ،ق ،2ش ،78م ،7النساء:
الفروانية ،ق ،2ش ،78م ،13ت60676767 ،99930300 :

فضة نايف محمد الدويش

 38عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ال ـفــروان ـيــة ،ق ،2ش ،78م،7
ال ـن ـســاء :ال ـف ــروان ـي ــة ،ق ،2ش ،78م ،13ت،99930300 :
60676767

بدر مشعل بدر الدويش

عام واحد ،شيع ،الرجال :الفروانية ،ق ،2ش ،78م ،7النساء:
الفروانية ،ق ،2ش ،78م ،13ت60676767 ،99930300 :

حصة مشعل بدر الدويش

 11عاما ،شيعت ،الرجال :الفروانية ،ق ،2ش ،78م ،7النساء:
الفروانية ،ق ،2ش ،78م ،13ت60676767 ،99930300 :

مواعيد الصالة
الفجر

03:20

الشروق

04:55

الظهر

11:53

العصر

03:27

المغرب

06:51

العشاء

08:22

الطقس والبحر
العظمى 45
الصغرى 29
ً
أعلى مد  04:29صب ــاحـ ـ ــا
 03:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:57صب ــاحـ ـ ــا
 10:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

