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بينيلوبي كروز تنتظر جائزة فخرية
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مجددا
ترشحه
وشطب
«باتريوت» في الكويت

الفيلي :الحرمان المؤبد لـ «المسيء» من الترشح مخالف للدستور
حسين العبدالله

بعد انقضاء  5سنوات على الحكم الصادر بحقه عام  2013على
خلفية إســاء تــه لسمو األمـيــر فــي إح ــدى ال ـنــدوات ،حصل النائب
السابق د .بدر الداهوم على حكم قضائي برد اعتباره ،مما يتيح له
ً
الترشح مجددا لالنتخابات البرلمانية المقبلة عن الدائرة الخامسة.
يأتي ذلــك فــي وقــت علمت «الـجــريــدة» ،مــن مـصــادرهــا ،أن إدارة
االنتخابات ستسجل أي مرشح يتقدم إليها ،وسترفع األسماء إلى
اللجنة القضائية التي تتولى فحص األسـمــاء ،والتي لها اتخاذ
ً
قرار حرمان أي مرشح وفقا لألسباب التي تراها ،ومنها تمسكها
بحكم «حرمان المسيء لألمير أو الذات اإللهية أو األنبياء» الصادر
بحرمان الداهوم ،ألنه مؤبد ونهائي بحسب التعديل.
وأضافت المصادر ،أن قرار شطب الداهوم من انتخابات 2016
كان لصدور التعديل على قانون االنتخاب ،الذي تضمن الحرمان
حينئذ في القضية
المؤبد لمن يسيء لألمير ،ولعدم رد اعتباره
ٍ
التي أدين بها عام .2013
04

اإلمساك 3:١٩
اإلفطار 6:3١

محليات

ترامب يرسل تعزيزات عسكرية جديدة ...ورقم هاتفه إليران
٠٣

ً
ولي العهد يتلقى اتصاال
من نائب رئيس وزراء
عمان

اقتصاديات

أوتار

 9صناديق
محلية تتخطى
أداء البورصة
منذ بداية العام
بعوائد تصل إلى
%24.3

عقوبات على «التنفيذيين» للحد من
١٣
مخالفات الشركات
«المركزي» يسأل البنوك عن تالوة الجزاءات في الجمعية العمومية

17

أسهم «أوبر» تصدم المستثمرين في أول أيام تداولها

16

21
طالل مداح ومحمد
عبده ...صراع غنائي
محتدم ()10 - 6

١٥
السفينة الحربية «آ vرلنغتون» التي أرسلتها
الواليات المتحدة إلى المنطقة (أ ف ب)

●

محمد الشرهان

أك ــد م ـص ــدر ع ـس ـكــري كــوي ـتــي ،ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»،
أن الــواليــات المتحدة قــررت إعــادة نشر بطارية
صواريخ «باتريوت» جديدة في الكويت.
وكــانــت وزارة الــدفــاع األميركية (البنتاغون)
أعلنت أمس األول أن منظومة «باتريوت» للدفاع
ّ
الجوي في طريقها إلى الشرق األوسط ،إلى جانب
السفينة الحربية «يو إس إس آرلنغتون» ،التي
تـضــم عـلــى متنها ق ــوات مــن الـمــاريـنــز وعــربــات
برمائية ومعدات ومروحيات.
وكــان وزيــر الــدفــاع األميركي السابق جيمس
ماتيس سحب في سبتمبر الماضي منظومات
بــاتــريــوت مــن الـكــويــت واألردن والـبـحــريــن .ولــم
تــوضــح الـ ـ ــوزارة فــي إعــان ـهــا مــا إذا كــانــت هــذه

«الشال» :الكويت ضمن دول ترحب «الوطني» :ارتفاع وتيرة النمو
ً
17
الصين بالتعامل معها حاال  14االئتماني في الربع األول

المنظومات ستعاد إلى إحدى هذه الدول ،مشيرة
إلــى أنــه لن يتم تحديد أماكن تمركز التعزيزات
لدواع أمنية.
الجديدة
ٍ
وقــال وزيــر الــدفــاع األميركي باإلنابة باتريك
شـ ــانـ ــاهـ ــان ،إنـ ـ ــه واف ـ ـ ــق عـ ـل ــى إرس ـ ـ ـ ــال الـ ـب ــارج ــة
«آرل ـن ـغ ـتــون» وب ـطــاريــات بــاتــريــوت إل ــى الـقـيــادة
المركزية بالشرق األوسط (سنتكوم) ،لالنضمام
إل ــى حــام ـلــة ال ـط ــائ ــرات «ي ــو أب ــراه ــام لـيـنـكــولــن»
ً
وقاذفات «بي  »52االستراتيجية ،ردا على التهديد
اإليراني المتنامي بشأن شن عمليات عدائية ضد
القوات األميركية ومصالحها.
وبينما أكد مسؤول في «البنتاغون» أن الخطر
ً
ً
اإليراني «ال يزال حقيقيا وموثوقا ،ونحن نأخذه
بصورة جدية» ،قال شاناهان إن واشنطن ال تريد
ً
حربا مع إيــران ،إال «أننا على استعداد 04

22
شويكار ...الطالق الثالث
ينهي َ
أشهر زواج في
الوسط الفني ()15 -6

سيرة

المواصالت :انتهاء إضراب البريد

( The Back Channelالقناة الخلفية) لوليام ج .بيرنز

بعد تسوية الخالف بين الشركة والعمال
● يوسف العبدالله

انتقال ًالسلطة في األردن :قوة الشراكة
لحظة
ً

بعد تسليط «الجريدة» الضوء على أحوال البريد في الكويت
التي وصفها أكثر من نائب في مجلس األمة بالمزرية ،وعقب
إضراب شهده هذا المرفق خالل األيام الماضية ،أعلنت وزارة
الـمــواصــات انتهاء هــذا اإلض ــراب ال ــذي نظمه مــوزعــو البريد
ً
احتجاجا على عدم صرف الشركة المتعاقدة مع الوزارة رواتبهم.
وأكـ ــدت «الـ ـم ــواص ــات» ،فــي ب ـيــان ،أن ال ـخــاف بـيــن الـشــركــة
وال ـع ـمــال تـمــت تـســويـتــه لـصــرف مستحقاتهم ،مــع توجيهها
إلى ضرورة عودتهم للقيام باألعمال المنوطة بهم ،وعليه تم
استئناف العمل.

سيرة

الحلقة ()1

٢٣

األمير حسن بدا منفصال قليال عن عالم معظم األردنيين وأبرزت ذلك صورة عيد ميالده
الرسمية عام 1998
ً
لم يفاجأ الملك عبدالله كثيرا بسذاجة بشار األسد الظاهرية حين سأله عن تأثير
اختالف التوقيت عند السفر بالطائرة
خالل زيارة لعبدالله وأخيه فيصل لبغداد فاجأهما عدي برميه قذيفة «آر بي جيه»
أمام قارب أمنه الخاص
29

المشاكس يوسف
شاهين ...العودة ()15 -٦

ضغوط أميركية على نتنياهو لضم غانتس إلى حكومته

تكنولوجيا

٢٤

بطلب من «أيباك» وفي خطوة تساعد «صفقة القرن»

●

ترامب

القدس  -ةديرجلا

•

كشف مصدر رفيع المستوى،
لـ «الجريدة» ،أن الرئيس األميركي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ن ــاش ــد رئ ـيــس
ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة
وحدة وطنية موسعة ،وعدم
االعتماد على أحزاب اليمين
ّ
المتطرف.

وأوضح المصدر أن لجنة الشؤون
ال ـع ــام ــة األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـل ـيــة
(أيباك) النافذة في واشنطن ،طالبت
ترامب بالضغط على نتنياهو من
أجل تشكيل «حكومة متوازنة» تضم
مـمـثـلـيــن ع ــن حـ ــزب «أبـ ـي ــض أزرق»
الــوس ـطــي بــزعــامــة رئ ـي ــس األرك ـ ــان
السابق بيني غانتس ،وآخرين عن
حزب «العمل».
ولفت إلى أن «قياديين في أيباك

تحدثوا في األمر مع أحزاب الوسط
فــي إســرائـيــل ،الـتــي وع ــدت بــدورهــا
بالتفكير فــي الـمــوضــوع مــع األخــذ
بالحسبان الملفات القضائية بحق
نتنياهو».
وتفيد المعلومات ،التي حصلت
عـلـيـهــا «الـ ـج ــري ــدة» ،أن ت ــرام ــب دعــا
نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة
موسعة لتسهيل أ مــر قـبــول صفقة
الـ ـق ــرن م ــع الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،وال ـتــي

من المتوقع أن تعارضها األحــزاب
ّ
المتطرف.
الدينية وأحزاب اليمين
في المقابل ،علمت «الجريدة» من
م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن نتنياهو
يوشك أن ينهي مهمة تشكيل
حكومة يمينية ،مــؤ كــدة أن
العقبة التي تعترضه هي
م ـطــالــب ح ــزب «إســرائ ـيــل
بيتنا» بـقـيــادة أفـيـغــدور
ليبرمان بشأن 04

عاصفة تحديثات لنظام
 Android Qوأول هواتف
الفئة المتوسطة في مؤتمر
غوغل I/O 2019
نتنياهو

الحوثيون ينسحبون من موانئ الحديدة الجيش السوري يدخل إدلب
الحكومة الشرعية تشكك ...واألمم المتحدة تراقب
ف ــي خ ـط ــوة ك ـب ـي ــرة ه ــي األول ـ ـ ــى مــن
نوعها في تنفيذ االتفاق الذي توصلت
إليه الحكومة اليمنية ،العام الماضي،
م ــع ج ـم ــاع ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ال ـحــوث ـيــة
ّ
المتمردة الموالية إليران ،بدأ الحوثيون،
ً
ً
أم ـ ــس ،ان ـس ـح ــاب ــا ج ــزئـ ـي ــا مـ ــن م ــوان ــئ
الحديدة ،تحت رقابة أممية.

ونقلت «رويترز» عن شهود عيان ،أن
ّ
مسلحي «أنصار الله» بدأوا باالنسحاب
من موانئ الحديدة ،والصليف ،ورأس
عيسى .وذكرت قناة «العربية» ،أن بعثة
األمــم المتحدة بقيادة الـجـنــرال مايكل
ل ــولـ ـيـ ـسـ ـغ ــارد ،أع ـل ـن ــت أنـ ـه ــا س ـت ــراق ــب
ً
انسحاب الحوثيين من الحديدة جزئيا،

والذي بدأ أمس ،ويستمر ثالثة أيام.
في المقابل ،رحبت الحكومة اليمنية
ً
الـ ـمـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا دولـ ـ ـي ـ ــا «ب ـ ـ ــأي خ ـ ّط ــوة
جـ ــادة» لتنفيذ االت ـف ــاق ،لكنها ح ــذرت
م ــن مـ ـح ــاوالت ال ـم ـت ـمــرديــن الـحــوثـيـيــن
«تضليل» المجتمع الدولي.
(صنعاء ـ ـ وكاالت)

على وقع تحذيرات الدول الكبرى من كارثة جديدة ،دخلت ،أمس ،قوات الرئيس
السوري بشار األسد ألول مرة حدود محافظة إدلب اإلدارية بعد تقدمها في ريف
حماة الغربي.
ومع تصعيد القصف ،أوقفت أمس منظمات إغاثية عدة أنشطتها في إدلب ،بينها
برنامج األغذية العالمي ،الذي قرر «تعليق توزيع المساعدات لنحو  47ألف شخص».
وعقب جلسة في مجلس األمن دعت إليها الكويت وبلجيكا ،أمس األول ،لبحث
التطورات األخيرة والغارات الجوية المكثفة ،أعربت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا
والواليات المتحدة وسبعة أعضاء آخرين ،عن القلق البالغ من «كارثة إنسانية
محتملة» إذا ما جرت عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب.
(عواصم -وكاالت) 30

رياضة
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محليات
ً
ولي العهد يتلقى اتصاال من نائب
رئيس وزراء عمان

المبارك يكلف
«التخطيط» بمهام
أمناء «تطوير الحرير»

سموه تبادل التهاني معه بمناسبة شهر رمضان
تلقى سمو ولي العهد الشيخ
ً
ً
ن ــواف األحـمــد ،اتـصــاال هاتفيا
مــن أخـيــه نــائــب رئـيــس مجلس
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
بسلطنة عمان صاحب السمو
فـ ـه ــد بـ ــن مـ ـحـ ـم ــود آل س ـع ـيــد،
عبر خالله عن خالص تهانيه
وأطيب تمنياته بمناسبة حلول
ً
شـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك داع ـيــا
المولى عــز وجــل أن يعيد هذه
الـمـنــاسـبــة ال ـكــري ـمــة وأمـثــالـهــا
عـلــى س ـمــوه وه ــو يـنـعــم بــوافــر
الصحة والـسـعــادة وأن يحقق
للكويت الشقيقة كل ما تتطلع
إليه من رفعة وتقدم وازدهار في
ظــل القيادة الحكيمة لصاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
ً
األحمد حفظه الله ورعاه ذخرا
ً
للبالد وقائدا للعمل االنساني.
وأعــرب سمو ولي العهد عن
شكره وتقديره لصاحب السمو
فهد بن محمود آل سعيد على
ما عبر عنه من مشاعر أخوية
ً
صادقة داعيا الله العلي القدير
أن يديم على السلطان قابوس
بن سعيد المعظم وافر الصحة

وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي
واللجنة العليا المشتركة تنعقد اليوم

جابر المبارك

والسعادة والعمر المديد وعلى
الشعب العماني الكريم بمزيد
من التقدم والنماء وعلى األمتين

ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة جـمـعــاء
بوافر الخير واليمن والبركات.

أص ـ ــدر رئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء سمو الشيخ جابر
الـ ـمـ ـب ــارك قـ ـ ــرارا بـتـكـلـيــف
لجنة ا لـسـيــا ســات العامة
واإلع ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
األع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـل ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام
ب ــاخـ ـتـ ـص ــاص ــات م ـج ـلــس
أمناء جهاز تطوير مدينة
الحرير (الصبية) وجزيرة
بوبيان ،إلى حين تشكيل
م ـ ـج ـ ـلـ ــس أمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء جـ ــديـ ــد
للجهاز.

الخالد خالل استقباله نظيره العراقي والوفد المرافق أمس
استقبل نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الخارجية الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد أم ـ ـ ــس وزي ـ ــر
خارجية العراق الدكتور محمد
الحكيم ،الــذي وصــل إلــى مطار
ال ـكــويــت ظ ـهــر أم ــس ف ــي زي ــارة
رسمية لـتــرؤس وفــد بــاده في
أعـمــال ال ــدورة السابعة للجنة

ال ـع ـل ـيــا ال ـكــوي ـت ـيــة  -ال ـعــراق ـيــة
المشتركة التي تعقد في الكويت
اليوم.
وكـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال ال ــوزي ــر
العراقي على أرض المطار ايضا
كــل مــن نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة

بوشهري %39 :نسبة إنجاز «جنوب عبدالله المبارك»
تفقدت المشروع لمتابعة سير العمل ...وتوقعت انتهاء العقد في أبريل 2020
أعلنت الوزيرة بوشهري
أن نسبة اإلنجاز الفعلية
في مشروع جنوب عبدالله
المبارك بلغت  ،٪39في
ّ
التعاقدية
حين أن النسبة
 31في المئة ،مشيرة إلى أنه
من المتوقع انتهاء العقد في
أبريل .2020

•

يوسف العبداهلل

أكـ ـ ـ ـ ــدت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة األشـ ـ ـغ ـ ــال
العامة وزيرة الدولة لشؤون
اإل س ـكــان د .جـنــان بوشهري
أن العمل في مشروع جنوب
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ي ـس ـي ــر
بـمـعــدالت أعـلــى مــن الـجــدول
ال ــزمـ ـن ــي ال ـم ـت ـف ــق ع ـل ـي ــه مــع
ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــاول ،إذ ب ـل ـغ ــت ن ـس ـبــة
اإلنجاز الفعلية  39في المئة،
ّ
التعاقدية
في حين أن النسبة
 31ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،م ـش ـي ــرة إ ل ــى
أ نــه من المتوقع انتهاء عقد
المشروع في أبريل .2020
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــارة
ل ـ ـلـ ــوزيـ ــرة ب ــوشـ ـه ــري ل ـم ــوق ــع
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ،أمـ ـ ـ ــس ،ي ــراف ـق ـه ــا
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ـم ــؤس ـس ــة
ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة الـس ـكـنـيــة م.
ب ــدر الــوق ـيــان ونــائـبــه لـشــؤون
التنفيذ م .علي الحبيل ،ونائب
المدير العام لشؤون التخطيط
والتصميم م .ناصر خريبط،
وعدد من مسؤولي المؤسسة،
وذلـ ـ ــك ل ـم ـتــاب ـعــة س ـي ــر ال ـع ـمــل
بالمشروع.

بوشهري تستمع إلى آلية سير االعمال بالمشروع
واج ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــت ب ـ ــوشـ ـ ـه ـ ــري
بالجهاز التنفيذي للمؤسسة
وال ـم ـش ــرف ع ـل ــى ال ـم ـش ــروع،
واطـلـعــت عـلــى سـيــر األعـمــال
فـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــد إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء وإنـ ـ ـج ـ ــاز

وص ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـط ـ ــرق
ومواقف السيارات وشبكات
خ ـ ــدم ـ ــات الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة
وتـحــديــد الـقـســائــم ل ـ ""3260
قـسـيـمــة ومـحـطــات الـكـهــربــاء

«الصحة» :رفع المخزون االستراتيجي
من الدم إلى  1700كيس
•

عادل سامي

كشفت وزارة الصحة عن رفع المخزون اإلستراتيجي من الدم
خالل شهر رمضان الجاري ،ليصل إلى  1700كيس.
وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في الوزارة د .ريم
الــرضــوان إن بنك الــدم كثف حمالت التبرع بالدم خالل
الفترة الماضية بهدف تفادي النقص الحاصل في التبرع
خالل شهر رمضان الفضيل.
وشددت على الحاجة الدائمة للتبرع بالدم لما لها من فوائد
إنسانية وصحية على المتبرع ،مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من
التبرع خالل فترة العشر األواخر وعيد الفطر المبارك.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف حمالت التبرع بالدم
سواء داخل مقر البنك الرئيسي في الجابرية أو في فروع البنك
المختلفة أو حتى داخل المجمعات التجارية.
من جانب آخر ،دعت وزارة الصحة جميع المدخنين

إلى االستفادة من الخدمات التي توفرها الوزارة مجانا
لمساعدة الراغبين على اإلقــاع عن آفة التدخين والتي
تودي بحياة ماليين األشخاص سنويا.
وأكــدت توافر عيادات "ال للتدخين" المتخصصة في
عالج اإلدمان على التدخين في مختلف مناطق الكويت
والتي تقدم خدماتها لكافة المراجعين ،كما أنها تقدم
المشورة للراغبين في اإلقالع عن التدخين.
وقــالــت الـ ــوزارة فــي بـيــان لها أمــس إنـهــا تـشــارك دول
العالم االحـتـفــال باليوم العالمي لالمتناع عــن تعاطي
التبغ وال ــذي يـصــادف يــوم  31مايو مــن كــل عــام ،والــذي
تبرز فيه المخاطر الصحية وغيرها من المخاطر الناجمة
عن تعاطي التبغ ،بهدف رسم سياسات فعالة ّ
تحد من
ً
استهالكه .وأشارت إلى أن تعاطي التبغ يمثل واحدا من
عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة
الدماغية وأمراض األوعية الدموية الطرفية.

«األشغال» :مواقف ذكية للموظفين
•

سيد القصاص

تدرس وزارة األشغال العامة عدة مقترحات وحلول لمشكلة
مــواقــف الموظفين فــي مبنى وزارة "األش ـغ ــال" ،حيث يعاني
الموظفون يوميا عدم وجود مواقف تستوعب األعداد الكبيرة
للسيارات ،في ظل وجود نفس المشكلة في وزارة الكهرباء والماء
حيث اشتكى بعض الموظفين من ازدحام المواقف وتأخرهم
عن العمل يوميا بسبب تلك المشكلة ،األمر الذي يعرضهم إلى
التأخر على مواعيد العمل الرسمية و"البصمة".
ولفتت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إلى أن األشغال تدرس
عدة حلول لمشكلة المواقف ،منها إنشاء مواقف ذكية متعددة
األدوار ،يمكن أن تستغل المساحات الحالية في اصطفاف عدة
سيارات في نفس مواقف الوزارة ،خاصة مع انتشار تلك المواقف
في بعض الدول العربية ونجاحها.
وأشارت إلى أنه من المقترحات كذلك تظليل الساحة
الخارجية أمام الوزارة والتي تستوعب أعدادا كبيرة من

المراجعين يوميا ،مشيرة إلى أن مقترح "الساعة المرنة"
أصبح أحد الحلول التي تفرض نفسها على الوزارتين
لعدم تسجيل موظفيها غيابا بسبب التأخر.
مــن جانب آخــر أوضـحــت المصادر أن قطاع الشؤون
المالية واالدارية في األشغال يعكف حاليا على االنتهاء
من حصر وتحديد اسماء الموظفين المستحقين لمكافأة
األعمال الممتازة للعام المالي  2019/2018متوقعة صرفها
خالل يونيو المقبل.
وأشارت إلى أن المبالغ المخصصة لتغطية المكافأة قرابة
 6ماليين دينار بزيادة قدرها  1.5مليون دينار عن العام المالي
السابق وتأتي الزيادة لتوفير المبالغ المطلوبة للمعينين الجدد
والتغييرات الوظيفية التي تطرأ على الموظفين ومنها الترقيات.
وبينت ان الــوزارة ملتزمة بجميع تعليمات ولوائح ديوان
الخدمة المدنية التي تنظم صــرف المكافأة ومنها سنوات
الخبرة والمؤهل الدراسي ونسب الحضور واالنصراف خالل
السنة المالية وحسن السير والسلوك.

الفرعية بالمشروع.
ك ـمــا ال ـت ـقــت م ـم ـثــل م ـقــاول
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى
الـ ـع ــوائ ــق والـ ـصـ ـع ــوب ــات إن
وج ــدت ،وحـثــه عـلــى االل ـتــزام

«المحاسبة» :إنجاز المبنى الجديد
للديوان نهاية العام الحالي
أعلن ديوان المحاسبة أن اعمال تصميم مبناه
الشمالي الجديد تنطلق اليوم ،مبينا أنه يمثل
ام ـتــدادا للمبنى الجنوبي الـحــالــي الستيعاب
ت ــزاي ــد أع ـ ــداد الـمــوظـفـيــن وم ــواك ـب ــة ال ـت ـطــورات
الحديثة بعملية التدقيق.
وقالت كبيرة مهندسين بــإدارة الدعم الفني
في الديوان ابتسام الرفاعي ،في بيان صحافي،
أمس ،إن المبنى الجديد الذي ستنتهي أعمال
تصميمه فــي آخــر الـعــام الـحــالــي يحتوي على
مميزات إضافية بتصميمه كمبنى صديق للبيئة
يحقق مواصفات المباني الخضراء المستدامة.
وأوضحت الرفاعي أن تلك المميزات تجسد
اه ـت ـمــام دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة بـتـفـعـيــل التنمية
الـمـسـتــدامــة عـلــى كــل ال ـص ـعــد ،مـشـيــرة ال ــى أن
المبنى الجديد سيصمم كتوأم للمبنى القائم
لـيـشـكــل م ــع مـبـنــى م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات الــواقــع
بينهما مـشــروعــا مـتـكــامــا وتـحـفــة معمارية
جديدة.
وأشارت إلى أنه سيتم كذلك ربط المبنيين
عبر جسر للمشاة أعلى مبنى مواقف السيارات
الحالي بعد إضافة دوريــن أعــاه ،مضيفة أن
المبنى الجديد يقع على مساحة موقع تبلغ
حوالي  10آالف متر مربع.

 3أبراج
وبـيـنــت أن ــه يـتـكــون اي ـضــا مــن ثــاثــة أب ــراج
م ـتــوازيــة تــرتـبــط فـيـمــا بـيـنـهــا بـجـســور أفقية
وتحيط بها من الخارج واجهة زجاجية شفافة
تعبر عن مفهوم الشفافية الذي يتبناه الديوان
كـمــا يـمـتــد عـلــى  7أدوار م ـت ـكــررة اض ــاف ــة إلــى
سردابين مخصصين لمواقف السيارات وملجأ
بمساحة بناء تبلغ  64الف متر مربع.
يذكر أنه تم توقيع العقد المباشر للخدمات
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة لــات ـفــاق ـيــة (دراسـ ـ ـ ــة وتـصـمـيــم
اإلشراف على المبنى الشمالي) كتعاقد مباشر
مع المصمم األصلي للمبنى الجنوبي للديوان
(المكتب الهندسي المشترك) بتاريخ  15أبريل
الماضي وبقيمة تبلغ نحو  423ألف دينار.

ب ـج ــودة األعـ ـم ــال وتـنـفـيــذهــا
بـحـســب ا لـمــوا صـفــات الفنية
المنصوص عليها في العقد.

ل ـ ـشـ ــؤون م ـك ـت ــب ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس الوزراء وزير الخارجية
السفير الشيخ ا لــد كـتــور أحمد
ناصر المحمد ،ومساعد وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـم ــراس ــم
السفير ضاري العجران ،وسفير
الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــدى ال ـ ـع ـ ــراق س ــال ــم
الزمانان ،ونائب مساعد وزير

ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـم ــراس ــم
المستشار عبدالمحسن الزيد،
وعدد من كبار مسؤولي وزارة
الخارجية.

العازمي :ندعم جهود «إيسيسكو»
في التربية والثقافة والعلوم
أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي د .ح ــام ــد
العازمي دعم الكويت لجميع
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـهــا
المنظمة اإل ســا مـيــة للتربية
والعلوم والثقافة (إيسيسكو)
في مجاالت التربية والثقافة
والعلوم.
ج ــاء ذل ــك فــي كلمة ألقاها
الوزير العازمي أمام المؤتمر
ا لـعــام االستثنائي للمنظمة،
ال ــذي عقد فــي جــدة بحضور
ً
 35وزيـ ــرا مــن وزراء التربية
والتعليم في الدول اإلسالمية
ورؤساء اللجان الوطنية.
وأعرب العازمي عن شكره
ل ـل ـس ـع ــودي ــة م ـل ـكــا وح ـكــومــة
وشـ ـعـ ـب ــا عـ ـل ــى االس ـت ـض ــاف ــة
وحـ ـس ــن االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ،م ــؤك ــدا
حرص الكويت على المشاركة
ال ـفــاع ـلــة ،ودعـ ــم ك ــل الـجـهــود
اإلسالمية والعربية في جميع
الـ ـمـ ـج ــاالت ،وم ـن ـه ــا ال ـتــرب ـيــة
والثقافة والعلوم.
وقــال إن هــذا يندرج ضمن
السياسة الحكيمة للكويت،
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــودهـ ــا سـ ـم ــو أم ـي ــر
البالد الشيخ صباح األحمد،
وتــوج ـي ـهــات رئ ـي ــس مجلس

حامد العازمي

ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ جــابــر
ً
الـمـبــارك ،والـتــي تــدعــو دائـمــا
إلـ ـ ــى إب ـ ـ ـ ــراز ال ـ ـ ـ ــدور الـ ــريـ ــادي
للكويت.
وه ـ ـنـ ــأ الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي م ــرش ــح
ال ـس ـع ــودي ــة د .س ــال ــم ال ـمــالــك
بـمـنــاسـبــة م ــواف ـق ــة الـمــؤتـمــر
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ع ـل ــى
ً
ً
اخـتـيــاره مــديــرا عــامــا جــديــدا
ً
خ ـل ـفــا ل ـل ــدك ـتــور ع ـبــدال ـعــزيــز
الـ ـت ــويـ ـج ــري ،مـ ــؤكـ ــدا ح ــرص
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى دعـ ـ ــم م ــرش ــح
السعودية.

محليات
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«الغذاء»« :المقاصف المدرسية» أولوية لصحة الطالب
الحربي %70 :منهم يتوجهون إلى مدارسهم دون تناول أي وجبة
فهد الرمضان
وعادل سامي

تــدرس وزارت ــا التربية والصحة والهيئة العامة
للغذاء والتغذية وشركة مطاحن الدقيق الكويتية
نتائج الدراسة التي أجرتها تلك الجهات للتوسع في
مشروع المقاصف المدرسية الصحية.
وكشفت نائبة المدير العام لشؤون تغذية المجتمع
في الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،د .نــوال الحمد،
عن دراســة نتائج المشروع الــذي انطلق في مارس
الماضي ،الفتة إلى أن الوجبة المدرسية تشتمل على
ً
ساندوتش صحي وثـمــرة فاكهة بــدال مــن العصير
والماء والمكسرات.
وأكدت الحمد لـ "الجريدة" ،أن المبادرة المشتركة
بـيــن "الـتــربـيــة" و"ال ـص ـحــة" والـهـيـئــة الـعــامــة للغذاء
والتغذية و"مطاحن الدقيق" تهدف إلى تعزيز صحة
طالب المدارس ،مشيرة إلى أن المقصف المدرسي وما
يقدمه من غذاء صحي يمثل أولوية قصوى بالنسبة

لكل المؤسسات ذات العالقة" ،لحماية أبنائنا وبناتنا
من أمراض السمنة".
ولـفـتــت إل ــى أن الـبــرنــامــج الـمـشـتــرك يـهــدف إلــى
ت ـطــويــر األغ ــذي ــة ال ـم ـقــدمــة ل ـل ـطــاب ف ــي الـ ـم ــدارس،
لوقايتهم مــن أم ــراض السمنة ،معلنة عــن مناقشة
نتائج الدراسة التجريبية مع "الصحة" و"التربية"،
ووضع التوصيات المناسبة لصحة الطلبة.
وكــان وكيل وزارة التربية د .سعود الحربي أكد
في تصريحات صحافية أهمية مشروع المقصف
المدرسي الصحي الذي أطلقته "التربية" بالتعاون
مع شركة المطاحن الكويتية ،الفتا إلى أن الدراسات
أظـهــرت أن  70فــي المئة مــن الطلبة يتوجهون إلى
مــدارس ـهــم مــن دون ت ـنــاول أي وج ـبــة ،وه ـنــا يكون
التركيز على المقصف المدرسي كمصدر أساسي
في توفير االحتياجات الغذائية لهم.

وقال الحربي إن الدراسات أظهرت أيضا ارتفاع
معدالت السمنة وزيادة الوزن وفقر الدم الناتج عن
نقص الحديد وزيادة في الوزن والسمنة ألكثر من 50
في المئة من الطلبة" ،وهي المعدالت األعلى في العالم،
وتمثل عامل خطورة لإلصابة المبكرة باألمراض
المزمنة ،مما تطلب اتخاذ إجراءات لمواجهتها".
فــي هــذا الـسـيــاق ،قــال الرئيس التنفيذي لشركة
مطاحن الدقيق الكويتية مطلق الــزايــد إن مشروع
الـمـقـصــف يـتـمـثــل ف ــي ط ــرح مـنـتـجــات ال ـشــركــة في
المقاصف بمواصفات معتمدة مــن الهيئة العامة
للغذاء والتغذية ،من أجل الحفاظ على صحة الطلبة
من منطلق المسؤولية الوطنية ،حيث عملت الشركة
بالتعاون مع "التربية" وهيئة الـغــذاء لوضع خطة
موضوعية للمشروع تتكون من  3مراحل.

«المزارعين» يطالب الخراز بزيادة
المنتج الكويتي في الجمعيات
محمد جاسم
ّ
حـ ـ ـ ـ ــذر رئـ ـ ـي ـ ــس االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي
للمزارعين عبدالله الــدمــاك مــن عــزوف
الـ ـم ــزارعـ ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن عـ ــن الـ ــزراعـ ــة
واالستمرار بها ،لما يتعرضون له من
خسائر كبيرة جعلت بعضهم يتوقف
بالفعل لعدم استطاعته تسديد أقساط
قرض البنك الصناعي ،مما يهدد بكارثة
تلحق بالعديد من األسر.
وأك ــد الــدمــاك ض ــرورة تطبيق وزارة
التجارة لقانون حماية المنافسة لحماية
ال ـم ـن ـتــج ال ـن ـبــاتــي ال ـكــوي ـتــي وج ــودت ــه،
وتطبيق القرارات الوزارية التي تحميه.
وأشــاد بقرار "التجارة" الصادر قبل
يومين ،والذي حظرت بموجبه تصدير
وإعــادة تصدير األغنام والماعز الحية
المحلية والـمـسـتــوردة بأنواعها كافة،

رد اعتبار قضائي للداهوم وشطب...
من جهته ،أكــد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية
الحقوق د .محمد الفيلي لـ«الجريدة» ،أن تطبيق «حرمان المسيء»
على الداهوم مخالف للقانون؛ ألن الواقعة المطلوب وقف ترشحه
بسببها حدثت قبل صــدور الـقــانــون ،والـقــانــون ال يطبق إال على
األفعال الواقعة عقب صدوره.
وأضــاف الفيلي« :اآلن ُرد للمرشح اعتباره القضائي ،ولذلك ال
يجوز منعه لهذا السبب ،كما أن محكمة التمييز فــي عــام 2016
ً
حرمته الترشح استنادا لعدم رد االعتبار ،ومــن ثم فــإن حرمانه
ً
ً
مجددا يعد مخالفا للقانون بهذا الشأن لزوال سبب المنع».
وأشار إلى أن «حرمان المرشح على أساس أن القانون الجديد
يـحــرمــه الـتــرشــح عـلــى نـحــو مــؤبــد ودائ ــم مـخــالــف لـلــدسـتــور ،ألن
الحرمان استثناء ال يجوز التوسع فيه ،وهو مقيد على نحو محدد،
ومن ثم فإن االستناد إلى القانون للحرمان سيقرر عدم دستوريته».

واشنطن تعيد نشر «باتريوت»...
وجاهزية للدفاع عن القوات والمصالح األميركية في المنطقة».
وكانت اإلدارة األميركية للمالحة البحرية دعــت السفن ،التي
تــرفــع العلم األمـيــركــي ،إلــى الـتــواصــل مــع األس ـطــول الـخــامــس في

ضغوط أميركية
على نتنياهو...
ع ـل ـمــان ـيــة الـ ــدولـ ــة وتـجـنـيــد
«ال ـ ـحـ ــريـ ــديـ ــم» ف ـ ــي ص ـف ــوف
الجيش.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ــى
أن ـ ــه قـ ــد ي ـت ــم ط ـ ــرح ح ـكــومــة
مــن دون «إســرائ ـيــل بيتنا»،
ع ـلــى أن يــدع ـم ـهــا لـيـبــرمــان
ف ـ ــي الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،إلـ ـ ــى حـيــن
تهيئة أجواء مالئمة لدخوله
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة م ـ ـ ــع غـ ــان ـ ـتـ ــس،
لتفادي الضغوط من اليمين
ال ـم ـت ــدي ــن ف ــي ش ـ ــأن مـســألــة
التجنيد للجميع وعلمانية
الدولة.

وذلك لحماية الثروة الحيوانية ،متمنيا
أن يتم معاملة المنتج الزراعي المحلي
بــالـمـثــل وع ــدم ال ـس ـمــاح ل ــدخ ــول مثيله
المستورد عندما تكون أوق ــات الــذروة
للمنتج الوطني.
ونـ ـ ــاشـ ـ ــد ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاك وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل سـ ـع ــد الـ ـخ ــراز
الـسـمــاح لــاتـحــاد الكويتي للمزارعين
وهيئة الزراعة بإدخال المنتج الكويتي
للجمعيات ا لـتـعــاو نـيــة بشكل مباشر،
ً
موضحا أن المنتج النباتي المستورد
يوجد بالجمعيات بنسبة تتجاوز 90
فــي بالمئة على حـســاب المحلي الــذي
ً
ال يتجاوز  10في المئة ،مطالبا وزيري
الشؤون والتجارة والصناعة بالحرص
ع ـلــى زي ـ ــادة األرف ـ ــف لـلـمـنـتــج الـمـحـلــي،
وتـ ـك ــون ف ــي م ــواق ــع بـ ـ ــارزة ف ــي مــداخــل
الجمعيات التعاونية.

البحرين ،الــذي يتولى حماية السفن التجارية في المنطقة ،قبل
يومين على األقــل من اإلبـحــار عبر مضيق هرمز ،مشيرة إلــى أن
ً
إيران قد تستهدف سفنا تجارية أميركية ،بما يشمل ناقالت نفط.
إلى ذلك ،كشفت شبكة  CNNاإلخبارية األميركية أنه بعدما دعا
ترامب المسؤولين اإليرانيين لالتصال به ،اتصل البيت األبيض
بالسويسريين ا لـخـمـيــس لـتـمــر يــر ر ق ــم هــا تــف يمكن لإليرانيين
االتصال من خالله بالرئيس.
وأكد ترامب الخميس أنه منفتح على إجراء محادثات مع القيادة
ً
اإليرانية ،مضيفا للصحافيين في البيت األبيض« :ما أرغب في أن
أراه من إيران هو أن يتصلوا بي».
وكــانــت «ال ـجــريــدة» علمت أن المجلس األع ـلــى لــأمــن القومي
اإليراني أصدر تعميمات وافق عليها المرشد األعلى علي خامنئي
تمنع الحديث عن أي تفاوض مع أميركا على أي مستوى وبأي
شكل ،في محاولة لتقويض استراتيجية ترامب.
وفي طهران ،واصل المسؤولون المدنيون والعسكريون االلتزام
بسياسة ضبط النفس وفــق التعميمات ،ولــم يصدر أي تصريح
يتضمن تهديدات عسكرية كتلك التي اعتاد المسؤولون اإليرانيون
إطالقها في كل اتجاه ،في وقت عقد ممثلون عن «حركة النجباء»
ً
العراقية الشيعية المتشددة اجتماعا مــع جماعة «أنـصــار الله»
الحوثية اليمنية لدراسة «تطورات األوضاع والتهديدات األميركية
إليران».
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الهاشم لـ ةديرجلا  :أرفض جلسة للعفو الشامل
فطلبهم مخصص لمتهمي «دخول المجلس» فقط
•

«نحن بحاجة إلى التكاتف والوحدة والوطنية في ظل الظروف الحالية»
فهد التركي

ال بأس من
ساعتين
لمناقشة
التطورات
اإلقليمية في
جلسة قادمة
أو اجتماع
«الخارجية»
البرلمانية
بالحكومة

رفـ ـ ـض ـ ــت ال ـ ـنـ ــائ ـ ـبـ ــة صـ ـف ــاء
الهاشم الطلب النيابي المقدم
لـعـقــد جـلـســة ال ـع ـفــو الـشــامــل
المقررة اليوم ،مشيرة الى أن
هذا الطلب في غير محله ،فهم
ي ــدع ــون ف ــي طـلـبـهــم أن ــه عفو
شامل ،لكن األكيد أنــه خاص
ل ـف ـئ ــة م ـع ـي ـن ــة ،وه ـ ــم مـتـهـمــو
دخول المجلس.
وقالت الهاشم ،لـ"الجريدة"،
إن ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــدم بــه
ع ــدد مــن ال ـنــواب ح ــول العفو
الشامل ،وذكرهم أن الظروف
اإلقليمية تحتم ذلك ،كان من
األولـ ـ ــى ب ـهــم أن يـ ـق ــدروا تلك
ا لـظــروف الخطيرة المحيطة
بــال ـبــاد ،وال ـت ــأزي ــم الـحــاصــل
في الخليج العربي ،واألخطار
التي تحدق بالكويت ،بدال من
اتجاههم إلــى إث ــارة األزم ــات
الداخلية.

ظروف عصيبة
واض ــاف ــت" :ف ــي ه ــذا الــوقــت
والظروف العصيبة التي تمر
بها البالد والمنطقة ،بسبب
التطورات اإلقليمية ،نحتاج
الى التكاتف وااللتفاف نحو

االط ــاع على الطلب النيابي
الـ ـخ ــاص بـجـلـســة ال ـع ـفــو أنــه
بـمـنــزلــة ذر ال ــرم ــاد بــالـعـيــون
في الفقرة االولى والثانية ،إذ
إن الطلب ال يمهد إلــى العفو
الذي يجب أن يطلب من سمو
األمير ،ويكون عفوا خاصا".
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـ ــى أن "مـ ـ ــا ي ــدل
ع ـلــى ص ـحــة كــامــي م ــا ذك ــره
اســامــة الشاهين عندما قــال:
ن ـع ـق ــد ج ـل ـس ــة ل ـط ـل ــب ال ـع ـفــو
الشامل الخوتنا الذين دخلوا
المجلس وحاربوا القبيضة،
وهذا يؤكد أن ذلك االمر ليس
عـ ـف ــوا شـ ــامـ ــا ،ك ـم ــا ذك ـ ــر فــي
الـطـلــب ،إنـمــا خ ــاص ،السيما
أن ـ ـ ــه خـ ـصـ ـص ــه بـ ـم ــن اق ـت ـح ــم
المجلس".

طلب مرفوض

صفاء الهاشم
ال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،خ ــاص ــة
م ــن نـ ـ ــواب االم ـ ـ ــة ،ال االت ـج ــاه
إلى إثــارة قضايا من الممكن
أن تـعـكــر ال ــوض ــع الـسـيــاســي
بالبالد ،السيما بين المجلس
وال ـح ـك ــوم ــة ،م ــن خـ ــال طلب
ن ـيــابــي ل ـع ـقــد ج ـل ـســة خــاصــة

بالعفو الشامل ،وهــذا ما هو
مكتوب ،لكن القصد منه هو
متهمو دخول المجلس".

عفو خاص
وت ــاب ـع ــت" :ت ـب ـيــن ل ـنــا بعد

وقــالــت الـهــاشــم إن "الطلب
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي مـ ـ ــرفـ ـ ــوض ج ـم ـلــة
وت ـف ـص ـيــا" ،م ــؤك ــدة أن ق ــرار
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم حـ ـض ــور
جـل ـســة ال ـع ـفــو ال ـش ــام ــل نــابــع
من أن العفو يطلب من سمو
أمير الـبــاد ،لكن أن يتم عقد
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة لـ ـلـ ـعـ ـف ــو ال ـ ـشـ ــامـ ــل،

وم ـ ــن ثـ ــم ت ـخ ـص ـيــص ال ـط ـلــب
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،فـ ـه ــذا
مرفوض تماما".
وتـ ـط ــرق ــت إلـ ـ ــى ال ـف ـقــرت ـيــن
االول ـ ــى وال ـثــان ـيــة م ــن الـطـلــب
النيابي ،قائلة إنهما تذكران
األخطار التي تحيط بالكويت
واالز مـ ــة الخليجية الحالية،
في ظل التحذيرات األميركية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،فـ ـه ــذه ت ـع ــال ــج أو
ت ـح ــل بـتـخـصـيــص ســاعـتـيــن
للمناقشة ،مثلما طلب النائب
ع ـم ــر ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي ،وس ـت ـتــم
مـنــاقـشــة ك ــل االمـ ــور خــالـهــا،
"كـ ــي ن ـقــف ع ـلــى اس ـت ـع ــدادات
الـحـكــومــة وم ــدى جاهزيتها
ألي طــارئ يحصل للبالد ،أو
يعقد اجتماع خاص في لجنة
الشؤون الخارجية ،ويتم على
اثره استدعاء الحكومة لتشرح
للنواب مدى جاهزية اجهزتها
ووزاراتـ ـه ــا لـتـغـيــرات الــوضــع
اإلق ـل ـي ـمــي م ــن ال ـم ــاء وال ـغ ــذاء
وال ـ ـ ـ ــدواء ومـ ـق ــوم ــات ال ـح ـيــاة
االخرى".
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برلمانيات

الدالل :الكيان الصهيوني
خنجر مسموم في جسد األمة
قال النائب محمد الدالل
إن «دولة الكيان الصهيوني
خ ـن ـجــر م ـس ـمــوم ط ـعــن في
جسد األمة منذ  71سنة».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل أن ـ ــه
مـنــذ « 71سـنــة جــاهــد أهــل
ف ـل ـس ـط ـي ــن م ـ ــن أجـ ـ ــل دح ــر
ال ـم ـح ـت ــل 71 ،س ـن ــة سـقــط
اآلالف م ـ ــن ا ل ـ ـش ـ ـهـ ــداء فــي
سبيل الله وعودة فلسطين
ُ
وم ــا زال ـ ــوا 71 ،سـنــة هـ ّـجــر
الماليين مــن أرضـهــم دون
وجــه حــق ،فلسطين عائدة
أله ـ ـل ـ ـهـ ــا ألن الـ ـ ـح ـ ــق دائـ ـ ــم
والباطل ساعة من الزمن».

محمد الدالل

هايف لدعم أميركا
في قضية «األويغور»

محمد هايف

دع ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب م ـح ـمــد
هايف إلى دعم الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي ق ـض ـيــة
"األوي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــور" ،مــوض ـحــا
أنه "مهما يكن للواليات
المتحدة من مصلحة في
إثـ ـ ــارة قـضـيــة األوي ـغ ــور
فــإن هــذا يعد تـطــورا في
القضية وأ م ــرا إيجابيا
ي ـج ــب دعـ ـم ــه لـمـصـلـحــة
األويـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـمـ ـغـ ـيـ ـب ــة
قضيتهم عن اإلعالم منذ
زمن".

الحويلة يسأل عن تعويضات أزمة األمطار  ...والمال عن موافقة «الكهرباء» على «»T2
وج ـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .م ـح ـمــد
الحويلة سؤالين إلــى كل من
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،ووزيرة
األشغال وزيرة الدولة لشؤون
اإلسـكــان د .جـنــان بوشهري،
عــن تـعــويـضــات المتضررين
من أزمة األمطار األخيرة.
وق ــال الـحــويـلــة ،فــي سؤاله
إل ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــؤون م ـج ـلــس
الوزراء" ،شكل مجلس الوزراء
ف ــريـ ـق ــا ح ـك ــوم ـي ــا بـ ـع ــد أزمـ ــة
األمـ ـط ــار ال ـت ــي ت ـعــرضــت لها
ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر ،2018
والتي أضرت بالمرافق العامة
والممتلكات الخاصة ،من أجل
اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات بـتـعــويــض
المتضررين منها".
وس ــأل" :هــل انتهى الفريق
الحكومي من األعمال المكلف
بـهــا لتعويض المتضررين؟
إذا كــانــت اإلجــابــة بــاإليـجــاب

للمتقدمين لطلب التعويض
من المتضررين؟".
وأردف " :مـ ـ ـ ــا ا لـ ـمـ ـع ــا يـ ـي ــر
والشروط التي وضعت لقبول
طلبات التعويض؟ وهل توجد
تظلمات تقدم بها المتضررون
بشأن التعويض المقرر لهم؟
إذا كــانــت اإلجــابــة بــاإليـجــاب
فما أسباب هذه التظلمات وما
تم بشأنها؟".

ي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي بــال ـت ـقــاريــر
وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ان ـت ـهــى
إلـ ـيـ ـه ــا ،وإذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
بــال ـن ـفــي ي ــرج ــى ذكـ ــر أس ـبــاب
ت ــأخ ــر أعـ ـم ــال ــه ح ـت ــى ت ــاري ــخ
ورود السؤال".

تأخر الصرف
وفـ ـ ــي سـ ــؤالـ ــه إلـ ـ ــى وزيـ ـ ــرة
األش ـ ـغـ ــال ،أض ـ ــاف ال ـحــوي ـلــة:
"شـكــل مجلس الـ ــوزراء فريقا
حكوميا ،بعد أزم ــة األمـطــار،
والتي أضرت بالمرافق العامة
والممتلكات الخاصة ،من أجل
اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات بـتـعــويــض
المتضررين منها ،التي كان
يـجــب أن تسلم لـهــم فــي وقــت
م ـب ـك ــر ،الس ـي ـم ــا أن األضـ ـ ــرار
ط ــال ــت ب ـعــض ال ـم ـن ــازل الـتــي
تحتاج إلى إصالحات نتيجة
تسرب المياه داخلها".
وت ــاب ــع" :م ــا أس ـب ــاب تــأخــر

مسكن مالئم
الحويلة

صرف تعويضات المتضررين
مـ ـ ــن األم ـ ـ ـطـ ـ ــار م ـ ـنـ ــذ ت ـش ـك ـيــل
ال ـل ـج ـنــة ح ـت ــى ت ــاري ــخ ورود
ه ــذا ال ـس ــؤال؟ وك ــم نـسـبــة من
صـ ــرفـ ــت لـ ـه ــم ال ـت ـع ــوي ـض ــات
مـقــار نــة بجميع المتقدمين؟
مع ذكر المبالغ التي صرفت
لـ ـه ــم ،وك ـ ــم الـ ـع ــدد اإلج ـم ــال ــي

كما وجه الحويلة سؤالين
إل ــى وزي ـ ــرة األشـ ـغ ــال الـعــامــة
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .جنان بوشهري عن مشروع
تــوف ـيــر مـسـكــن م ــائ ــم بقيمة
إيـ ـج ــاري ــة مـنـخـفـضــة ل ـل ـمــرأة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وس ـ ـبـ ــب تــأخ ـيــر
مشروع المطالع السكني.

ّ
وج ـ ــه ال ـن ــائ ــب د .بـ ــدر الـمــا
ً
سـ ــؤاال إل ــى وزيـ ــر الـنـفــط وزي ــر
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء د .خ ــال ــد
ال ـف ــاض ــل ،ع ــن حـقـيـقــة مــواف ـقــة
وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء على
لوحات الجهد المنخفض بشكل
مـخــالــف لـلـشــروط فــي مـشــروع
المطار(.)T2
وقــال المال في ســؤالــه" :يعد
مـشــروع مطار الكويت الدولي
( )T2من المشاريع الحيوية في
ال ـكــويــت ،ون ـمــى إل ــى علمنا أن
هناك مخالفات وقعت بالنسبة
للشروط والمواصفات الخاصة
ب ـع ـقــد الـ ـمـ ـش ــروع ،وع ـل ــى وجــه
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
موافقة وزارة الكهرباء والماء
على لوحات الجهد المنخفض
بشكل مخالف للشروط الخاصة
بعقد المشروع".
وتـ ـس ــاء ل "هـ ــل ق ــام ــت وزارة
الكهرباء والماء بمراجعة البند
ر ق ــم  F/1.05/262416المتعلق

بدر المال

بالمواصفات والشروط ،والذي
ينص بوضوح على عدم اعتماد
ال ـلــوحــات الـكـهــربــاء المصنعة
تحت اتفاقية ترخيص ،وعلى
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تـ ـ ـك ـ ــون ل ـل ـش ــرك ــة
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ف ـحــص
خــا صــة بـهــا تحمل تصميمها
ال ـخ ــاص ب ـهــا؟ ف ــي حــالــة كــانــت

اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ب ـ ــاإلي ـ ـج ـ ــاب ي ــرج ــى
تــزويــدنــا بـمــا يثبت ذل ــك ،وفــي
حالة كانت اإلجابة النفي يرجى
بيان أسـبــاب ذلــك ،واإلج ــراءات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
لـضـمــان االت ـس ــاق مــع الـشــروط
وال ـم ــواص ـف ــات ال ـخــاصــة بعقد
المشروع ،واستنادا إلى البند
رقم  D/1.05/262416من العقد".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ــدم ـ ــت
الشركة المعتمدة كل التقارير
ال ـخ ــاص ــة بـ ـشـ ـه ــادات الـفـحــص
لـجـمـيــع ال ـلــوحــات الـكـهــربــائـيــة
( )SMSB-MSB-MCC-MLTP؟
وه ـ ــل اس ـت ــوث ـق ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة مــن
أن هـ ــذا ال ـت ـقــريــر مـكـتـمــل عــدد
الصفحات لتوضيح إج ــراء ات
وخطوات الفحص على اللوحات
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـت ـ ــأك ـ ــد مــن
مطابقتها للمواصفات العالمية
IEC61439 part 1&2؟ مــع
مراعاة تزويدنا بما يثبت ذلك".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :هـ ـ ـ ــل تـ ـ ــم ت ـح ـق ـيــق

الـشــروط ال ــواردة في البند رقم
 B-2/1.04/262416مــن وجــوب
أن ي ـ ـتـ ــم ا ل ـ ـف ـ ـحـ ــص ل ـ ـلـ ــو حـ ــات
الكهربائية من هيئات عالمية
أو مختبرات مستقلة؟ وهل تم
التأكد مــن أن الـلــوحــات لــم يتم
اختبارها في مختبرات تابعة
ل ـل ـش ــرك ــة الـ ـ ـم ـ ــوردة ل ـل ـق ــواط ــع
الـكـهــربــائـيــة ( )EATONوالـتــي
ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة داخ ـ ــل
لــوحــاتـهــا الـكـهــربــائـيــة لضمان
استقاللية مختبرات الفحص؟".
وزاد ال ـم ــا "م ــا ال ـم ـشــاريــع
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى لـ ــدي ـ ـكـ ــم ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تــم
تنفيذها من الشركة المعتمدة
تـعــادل فــي حجمها أو تقل عن
مـشــروع مطار الكويت الدولي
أو أح ــد م ـشــاريــع فـ ــروع وزارة
ال ـك ـهــربــاء ع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال
(قسم النقل -قسم التوزيع -قسم
م ـح ـطــات ال ـق ــوى – ق ـســم ال ـمــاء
وقسم الصيانة).

«كونا» :لم نرفع الرسوم ...و«الوطني» :نحن جهة غير ربحية
ً
ردا على سؤال برلماني للنائب البابطين
●

ال توجد رسوم
محصلة من األفراد
والشركات نظير
الخدمات المقدمة
من المجلس
الوطني للثقافة
والفنون واآلداب

محيي عامر

أرفـ ـ ـ ــق وزيـ ـ ـ ــر االع ـ ـ ـ ــام وزيـ ــر
الــدولــة لـشــؤون الشباب محمد
ال ـ ـج ـ ـبـ ــري رد وك ـ ــال ـ ــة االن ـ ـبـ ــاء
ال ـكــوي ـت ـيــة (كـ ــونـ ــا) وال ـم ـج ـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال ا ل ـن ــا ئ ــب
ع ـب ــدالــوه ــاب الـبــابـطـيــن بـشــأن
اسعار كافة الرسوم المحصلة
م ــن االف ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات نظير
الخدمات التي تقدمها الوكالة
والمجلس.
وجـ ــاء ف ــي رد ال ــوك ــال ــة ال ــذي
حصلت "الـجــريــدة" على نسخة
منه مــا يلي :ان اسـعــار الرسوم
المحصلة في الوكالة هي:
اوال :الخدمات التي تقدم عبر
موقع "كونا" على االنترنت:
خ ــدم ــة الـ ـش ــري ــط االخ ـ ـبـ ــاري
المتحرك:
تـ ـتـ ـي ــح هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ن ـقــل
الشريط االخباري المتحرك الذي
تقوم "كــونــا" ببثه عبر موقعها
االلكتروني على شبكة االنترنت
ال ـ ـ ــى مـ ــوقـ ــع ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،ح ـيــث
يحتوي هــذا الـشــريــط على اهم
االخ ـبــار الـتــي تنشرها الــوكــالــة
وتطوراتها على مدار الساعة.
رسـ ـ ـ ــوم االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
الخدمة ( )50د .ك شهريا ،على
اال تقل مــدة االشـتــراك عن ثالثة
اشهر.
خدمة االعالن:
ي ـق ــدم م ــوق ــع ال ــوك ــال ــة خــدمــة
االع ـ ــان ل ـل ـج ـهــات ال ـت ــي تــرغــب
فــي عــرض خدماتها عبر موقع
"كونا" بأسعار مناسبة تختلف
باختالف حجم االعالن ومكانه.
ث ــانـ ـي ــا :الـ ـخ ــدم ــة االخـ ـب ــاري ــة
للوكالة عن طريق االنترنت:
خ ــدم ــة تـقـنـيــة ن ـقــل الـمـلـفــات
(:)F.T.P

تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــح هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة
للمشتركين استقبال الخدمة
االخ ـبــاريــة لـلــوكــالــة عــن طريق
شبكة االن ـتــرنــت س ــواء باللغة
ال ـع ــرب ـي ــة او االن ـك ـل ـي ــزي ــة عـلــى
هيئة ملفات ونقلها الى موقعه
االلكتروني ،شريطة ان ينسب
ه ــذه االخ ـب ــار ال ــى "ك ــون ــا" ،كما
يمكن له تحميلها على جهازه
الخاص.
وتـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــح هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة
ل ـل ـم ـش ـتــرك ـيــن اخـ ـتـ ـي ــار واح ـ ــدة
مـ ــن ال ـخ ــدم ـت ـي ــن االخ ـب ــاري ـت ـي ــن
التاليتين او كلتيهما:
 الخدمة االخبارية الشاملة. ا ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــة اال خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ــةاالقتصادية.
وت ـب ـلــغ رسـ ــوم االشـ ـت ــراك في
ه ــذه الـخــدمــة االخ ـبــاريــة ،ســواء
كانت شاملة او اقتصادية)50( ،
د .ك شهريا لكل خدمة على حدة،
على ان ال تقل مدة االشتراك عن
ثالثة اشهر.
 الخدمة االخبارية عن طريق(كونا ريدر):
تتيح هذه الخدمة للمشتركين
اس ـت ـق ـب ــال ال ـخ ــدم ــة االخ ـب ــاري ــة
والصور االخبارية للوكالة عن
طــريــق االن ـتــرنــت ،س ــواء باللغة
العربية او االنكليزية من خالل
بـ ــرنـ ــامـ ــج خـ ـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى ج ـه ــاز
ا لـمـشـتــرك و يـمـكــن للمشتركين
اخ ـت ـيــار واحـ ــدة م ــن الخدمتين
االخـ ـب ــاريـ ـتـ ـي ــن ال ـت ــال ـي ـت ـي ــن او
كليهما:
 الخدمة االخبارية الشاملة ا ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــة اال خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ــةاالقتصادية
 ق ــارئ كــونــا (kunareader.)kuna.net.kw
تبلغ رسوم االشتراك الشهرية
بــالـلـغــة الـعــربـيــة او االنـكـلـيــزيــة
كما يلي:

مبنى «كونا»
اوال -:ا ل ـص ـح ــف وا لـ ـقـ ـن ــوات
االعالمية:
 اقتصادية ( )70د .ك شهريا. شــا م ـلــة ( )70د .ك شـهــر يــا(باستثناء االخبار االقتصادية).
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االش ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــراك
بالخدمتين تبلغ رسوم االشتراك
 120د .ك.
ثانيا :جهات اخرى:
 اقتصادية ( )60د .ك شهريا. شــا م ـلــة ( )60د .ك شـهــر يــا(باستثناء األخبار االقتصادية).
 وفـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــال االشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراكبالخدمتين تبلغ رسوم االشتراك
 110د .ك.
وتقدم الوكالة ايضا مجموعة
من الخدمات األخرى:
*إصدارات الوكالة:
تقوم الوكالة عن طريق مركز

 ...و«المجلس الوطني للثقافة»
ال ـم ـع ـلــومــات واالبـ ـح ــاث الـتــابــع
لها بتوثيق التطورات المحلية
والعالمية المختلفة بإصدارات
س ـن ــوي ــة ت ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان "أبـ ـ ــرز
االحـ ـ ــداث" وت ـص ــدر سـلـسـلــة من
االصدارات المختلفة.
• األخ ـبــار الشخصية ()120
عبر الهاتف:
أنشأت الوكالة في عام 1994
خدمة االخبار الشخصية ()120
عبر الهاتف االرضي بحيث تزود
ه ــذه ال ـخــدمــة الـمـتـصــل بــالــرقــم
 120بنشرة تتضمن اخــر واهم
االخبار المحلية والعالمية.
• الدورات اإلعالمية:
انشأت (كونا) عام  1995مركز
كونا لتدريب وتطوير القدرات

االعالمية لتدريب االعالميين من
داخل الكويت وخارجها.
• الــرســائــل الـقـصـيــرة (كــونــا
:)SMS
في عــام  2007أطلقت (كونا)
خدمة الرسائل القصيرة (كونا
 ،)SMSوتـبـلــغ تكلفة االش ـتــراك
ف ــي هـ ــذه ال ـخ ــدم ــة ( )500فلس
اسبوعيا.
• االخـ ـب ــار الـشـخـصـيــة 120
عبر الهاتف النقال (كونا :)120
واطـلـقــت الــوكــالــة ع ــام 2011
خ ـ ــدم ـ ــة االخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ال ـش ـخ ـص ـي ــة
 120عبر الهاتف النقال (كونا
 )120بحيث تــزود هذه الخدمة
المتصل على الرقم ( )120على
الهاتف النقال بنشرة تتضمن

اخ ـ ــر وأهـ ـ ــم االخ ـ ـبـ ــار الـمـحـلـيــة
وال ـعــال ـم ـيــة م ـقــابــل ( )50فلسا
للدقيقة.
وعـ ـ ــن اس ـ ـبـ ــاب رفـ ـ ــع قـ ـي ــم اي
رســوم يتم تحصيلها فــي حال
رفع قيم الرسوم؟ قالت الوكالة:
يسرنا افادتكم بانه لم يتم رفع
قيم الرسوم التي يتم تحصيلها
مقابل الخدمات.
وجاء في رد المجلس الوطني
للثقافة والـفـنــون واالداب على
سؤال البابطين ما يلي:
ال تـ ــوجـ ــد رس ـ ـ ـ ــوم م ـح ـص ـلــة
م ــن االفـ ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات نـظـيــر
الخدمات التي يقدمها المجلس
الوطني للثقافة والفنون واالداب
حيث انها مؤسسة ثقافية غير
ربحية ،وذلك وفق المادة الثانية
مــن الـمــرســوم األمـيــري الخاص

بإنشاء المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب ال ـص ــادر في
 1973/7/17ح ـيــث ن ـصــت على
(يعنى المجلس بشؤون الثقافة
والفنون واالداب ويعمل في هذه
المجاالت على تنمية وتطوير
االنتاج الفكري وإثرائه ،وتوفير
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ الـ ـمـ ـن ــاس ــب ل ــانـ ـت ــاج
الفني واألدبي ،ويقوم باختيار
الوسائل لنشر الثقافة ،ويعمل
ع ـلــى ص ـيــانــة الـ ـت ــراث وال ـق ـيــام
بالدراسات العلمية فيه .ويسعى
ال ـ ــى إشـ ــاعـ ــة ت ــوث ـي ــق الـ ــروابـ ــط
والصالت مع الهيئات الثقافية
العربية واألجنبية ويضع خطة
ثـقــافـيــة تستند ال ــى ال ــدراس ــات
الموضوعية الحتياجات البالد).
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تعيين المواطنين ذوي المؤهالت المتدنية
في وظائف بسيطة تتطلب القراءة والكتابة
محمد جاسم

مسجلون
بقائمة
االنتظار منذ
أكثر من 6
سنوات

ديوان الخدمة

ذك ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي دي ـ ـ ــوان
ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"
أن ال ـ ــ 5آالف م ــواط ــن ،ال ــذي ــن تم
تعيينهم في الجهات الحكومية
ممن مؤهلهم الدراسي ابتدائي أو
أقل ما بين عامي  2018و،2019
كانوا ضمن المسجلين في قائمة
االنتظار منذ أكثر من  6سنوات.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن نوعية
الــوظــائــف ال ـمــدرجــة ل ـهــذه الفئة
وط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ال ت ـت ـط ـلــب
تـخـصـصــات مـعـيـنــة أو خ ـبــرات
سابقة ،انما تعتمد على القراء ة
والكتابة فقط ،وأن أغلب من تم
توظيفهم تتجاوز أعمارهم 40
سنة.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن ت ـع ـي ـيــن ه ــذه
الفئة يتم على الــدرجــة الثامنة،

«سند» توزع مواد غذائية
على األسر المتعففة
أعلنت مجموعة سند اإلنسانية التطوعية ،انـطــاق مشروع
توزيع المواد التموينية األساسية ،للسنة الرابعة على التوالي،
والتي تستهدف األسر المتعففة داخل الكويت خالل شهر رمضان
بعدة مناطق سكنية.
وذكر عبدالله الشعيبي ،أحد مؤسسي المجموعة ،التي يعمل
بها عدد من شباب وبنات الكويت ،في تصريح صحافي ،أن هذه
المبادرة اإلنسانية تسجل سنويا األسر المتعففة في بداية كل عام،
ويقوم المتطوعون بالكشف عن احتياجاتها المسجلة ،وتصنيفها
وفق احتياجها على مدى العام ،من خالل زيــارة ميدانية لمنازل
المسجلين.
وقال إن مشروع رمضان هذا العام يهدف إلى تقديم المنتجات
الغذائية األساسية إلى  1000أسرة مستهدفة.

وهـ ــي أقـ ــل درج ـ ــة م ــن الــوظــائــف
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،أو ع ـ ـلـ ــى م ـج ـم ــوع ــة
الــوظــائــف الـمـعــاونــة ،وهــي التي
تـضــم الــوظــائــف الـبـسـيـطــة مثل
ال ـمــراســل وال ـســائــق وغ ـيــر ذل ــك،
األمر الذي ال يجعلها تأخذ دور
المنتظرين من حملة الشهادات
العليا وأ ص ـحــاب التخصصات
والفنيين ،مؤكدة أنــه منذ البدء
بتطبيق سياسة اإلحــال عملت
الجهات الحكومية على توفير
فرص عمل للمواطنين ،ليس فقط
ألصـحــاب الـشـهــادات الجامعية،
إن ـ ـ ـمـ ـ ــا ألصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات
ً
المتدنية أي ـضــا إلن ـجــاز المهام
البسيطة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا
التوجه يأتي ضمن التوجيهات

عبدالهادي العجمي يستقبل
المهنئين برمضان اليوم

عبدالهادي العجمي

الحكومية إليجاد حلول لالنتهاء
م ــن ط ــاب ــور االنـ ـتـ ـظ ــار ال ـط ــوي ــل،
ا ل ــذي يتكون أغلبيته مــن حملة
الشهادات المتدنية.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن

الــوظــائــف الـبـسـيـطــة الحكومية
س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــم اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا مـ ــن
الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ب ـح ـيــث ت ـت ـنــاســب مــع
ام ـك ــان ــات ـه ــم وم ــؤه ــاتـ ـه ــم ،كـمــا

س ـي ـتــم تـشـجـعـيـهــم ع ـلــى الـعـمــل
فـ ــي الـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـ ـ ـنـ ـ ــادرة وغ ـي ــر
المرغوب فيها من قبل العديد من
المواطنين ،بسبب طبيعة عملها.

يـسـتـقـبــل ع ـب ــدال ـه ــادي ن ــاف ــل الـعـجـمــي
المهنئين بشهر رمـضــان الـمـبــارك اليوم
في ديوانه بمنطقة إشبيلية ،بعد صالة
العشاء.

قهرمان :أذربيجان دولة رائدة في التنمية والحريات

السفارة أقامت حفل إفطار :حيدر علييف شخصية تاريخية عظيمة
●

عادل سامي

أكـ ــد س ـف ـيــر أذربـ ـيـ ـج ــان لــدى
الـ ـك ــوي ــت إل ـ ـخـ ــان قـ ـه ــرم ــان إن ــه
بـ ـفـ ـض ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة
النظر للزعيم الوطني الراحل
والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة
العظيمة ومــؤســس أذربـيـجــان
المستقلة حيدر علييف وتحت
ق ـي ــادة الــرئ ـيــس إل ـه ــام علييف
ص ــارت أذرب ـي ـجــان دول ــة رائ ــدة
فــي المنطقة بــالــوقــت الـحــالــي،
مشيرا إلــى أن أذربيجان تنعم
ب ـك ــل الـ ـح ــري ــات وتـ ـج ــري فـيـهــا
إصالحات سياسية وتطورات
ديمقراطية بوتيرة سريعة.
وق ـ ــال ق ـه ــرم ــان ف ــي ك ـل ـمــة له
مـســاء أمــس األول على هامش

السلة الرمضانية
بـ «تعاونية حطين»
أكـ ـ ــد عـ ـض ــو مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
رئيس لجنة المشتريات بجمعية
حطين التعاونية عباس كريمي،
انتهاء الجمعية من توزيع السلة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ع ـل ــى الـمـســاهـمـيــن
األسبوع الماضي .وأوضح كريمي،
ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أمـ ــس ،أن
"ال ـس ـلــة اح ـت ــوت عـلــى ال ـعــديــد من
األص ـن ــاف وال ـس ـلــع االستهالكية
الــرم ـضــان ـيــة ،ف ـضــا ع ــن األوانـ ــي
المنزلية ومـنـتـجــات استهالكية
أخــرى" ،الفتا إلى أنه تم توزيعها
بسعر رمزي ،وهو دينار واحد فقط.

حـ ـف ــل اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار الـ ـ ـ ــذي أق ــام ـت ــه
السفارة فــي فندق المارينا إن
أذرب ـي ـجــان ال ـيــوم أح ــد الـبـلــدان
المميزة على نطاق العالم من
حيث التنمية الديمقراطية ،وتم
تبني هذا الخيار االستراتيجي
فــي منتصف التسعينيات من
القرن المنصرم ،واليوم ال يألو
ً
الــرئ ـيــس إل ـه ــام عـلـيـيــف ج ـهــدا
فــي تنمية أذرب ـي ـجــان وتـعــزيــز
نفوذها على الصعيد العالمي
ً
معتمدا على المسار السياسي
للزعيم الوطني الراحل.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار قـ ـ ـه ـ ــرم ـ ــان إل ـ ـ ـ ــى أن
أذربـ ـيـ ـج ــان ت ـح ـت ـفــل ب ــال ــذك ــرى
السنوية الـ  96لميالد مؤسس
أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ال ـم ـس ـت ـق ـلــة ح ـيــدر
علييف ال ــذي ك ــرس جــل عمره

لشعب أذربـيـجــان وخــدم بــاده
في كل الحقب بصدق.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن عـ ـلـ ـيـ ـي ــف قـ ــاد
أذربـيـجــان مرتين ،فقد شهدت
ً
ً
أذربيجان تطورا عارما في كل
حقبة من حقبتي حكمه ،الفتا
إلى أن الحقبة األولى تعود إلى
المرحلة السوفياتية عام 1969
ح ـي ـن ـمــا ت ـس ـلــم ال ـس ـل ـط ــة وقـ ــاد
تغييرات جذرية في أذربيجان
وم ـ ـنـ ــذ تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة تـ ـط ــورت
أذربيجان بوتيرة سريعة تحت
قـيــادتــه وأصـبـحــت فــي غضون
 13سنة متتالية في الصفوف
ال ـم ـت ـق ــدم ــة بـ ـي ــن ج ـم ـه ــوري ــات
االتحاد السوفياتي ،حيث كان
هناك جمهوريتان في االتحاد
السوفياتي تتمتعان باالكتفاء

السفير إلخان قهرمان وعدد من مسؤولي السفارة خالل الحفل
الذاتي وتساهمان في ميزانيته
وق ـ ـت ـ ـئـ ــذ وكـ ـ ــانـ ـ ــت أذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان
إحداهما.
وت ــاب ــع ق ـه ــرم ــان إن ــه عـنــدمــا
نشبت حرب أهلية في أذربيجان
ع ــام  1993تــوجــه الـشـعــب إلــى
الزعيم الفذ ودعاه لتسلم سدة

المؤسسات الكويتية تكثف نشاطها
اإلنساني مع حلول رمضان
تــركــزت ال ـم ـســاعــدات ال ـتــي قــدمـتـهــا الـمــؤسـســات
والهيئات الكويتية في كل من اليمن والعراق ولبنان
وموزمبيق وماليزيا وغانا ،واشتملت على جوانب
إغاثية وتعليمية إضــافــة إلــى تــوزيــع مــواد غذائية
وأساسية وأخرى طبية لالجئين السوريين بمناسبة
قدوم الشهر الفضيل.
في اليمن شهدت محافظة الجوف توزيع  400سلة
غذائية مقدمة من جمعية الهالل األحمر الكويتي
يستفيد منها نحو  2800فرد من النازحين واألسر
الفقيرة بالمحافظة.
وفي لبنان ،قامت جمعية الهالل األحمر الكويتي
بتوزيع خمسة آالف حصة غذائية على أسر الالجئين
الفلسطينيين فــي لبنان ضمن إطــار حملة "افطار
صائم" بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وفـ ـ ــي م ــالـ ـي ــزي ــا دشـ ـ ــن سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت س ـعــد
ال ـع ـس ـعــوســي أعـ ـم ــال ال ـم ـش ــروع ال ـس ـن ــوي إلف ـطــار
الصائمين الذي تشرف عليه السفارة بنفقة محسنين
من الكويت.
من جانبها ،ذكرت سفارة الكويت لدى غانا ،أنه تم

ً
تسليم تبرع بقيمة  117ألفا و 103دوالرات أميركية
تـقــدم بــه ع ــدد مــن المحسنين بــالـكــويــت إل ــى مدير
منظمة التربية والتطوير أمين عثمان.
أم ــا فــي تــركـيــا ،فــوصــل فــريــق الـشـفــاء اإلنـســانــي
الكويتي إلى مدينة هطاي التركية المتاخمة للحدود
السورية إلجراء العمليات الجراحية وتقديم اإلغاثة
الطبية لالجئين السوريين.
وفي العراق ،مولت الكويت ومن خالل منظماتها
اإلنسانية ثالثة مختبرات علمية في جامعة الموصل
العراقية تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها ضمن حملة
"الكويت بجانبكم".
وفي الجانب اإلغاثي ،أعلنت جمعية الهالل األحمر
الكويتي توزيع مساعدات إنسانية على المحتاجين
ً
في القرى المجاورة لمدينة بيرا األكثر تضررا جراء
ً
اإلعصار إداي الذي ضرب موزمبيق مؤخرا.
محليا ،أعلنت جمعية الـهــال األحـمــر الكويتي
تخصيصها جملة من المشاريع الخيرية والبرامج
الـمـحـلـيــة لـتـقــديــم ال ـع ــون لـلـمـحـتــاجـيــن م ــن االس ــر
المحتاجة داخل الكويت خالل شهر رمضان المبارك.

بلدية العاصمة أزالت
بقاالت وتعديات مخالفة
أسفرت الحمالت التي شنها فريق الـطــوارئ بفرع بلدية
العاصمة خالل أبريل الماضي عن رفع وإزالة  1068إعالنا.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـف ــري ــق زيـ ــد ال ـع ـن ــزي أن
المفتشين قاموا بتحرير  22مخالفة ،وتوجيه  24إنذارا داخل
العقار ،و 19إنذار تعد على أمالك الدولة ،و 12تنبيه تعد على
أمالك الدولة ،إلى جانب توجيه  7إنذارات بشأن حظر سكن
غير العائالت في السكن الخاص والنموذجي "العزاب" ،وإنذار
طبقا لالئحة النظافة العامة ،فضال عن إخالء  8بقاالت.
وأضاف العنزي أن إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها
وال ـت ـعــامــل مـعـهــا م ــن خ ــال ال ـخــط ال ـســاخــن ،ال ـتــابــع لفريق
الطوارئ ،بلغ  78شكوى ،مبينا أنه تم توجيه  37تعهدا وفق
الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة ،وترحيل  68مخالفة
لمكتب مدير الفرع ،إضافة إلى إزالة  10تعديات على أمالك
الدولة.

 ...وبلدية الجهراء تنجز 818
معاملة هندسية في أبريل
أ نـ ـج ــزت إدارة ا ل ـتــد ق ـيــق
وال ـم ـتــاب ـعــة ال ـه ـنــدس ـيــة في
ف ــرع بـلــديــة ال ـج ـهــراء ،خــال
أبريل الماضي 818 ،معاملة،
اشتملت على  161معاملة
ش ـ ـهـ ــادة ت ـح ــدي ــد أوص ـ ـ ــاف،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـكـ ـش ــف ع ـلــى
 409ع ـ ـق ـ ــارات ،واس ـت ـق ـب ــال
 112معاملة استفسار و81
مـعــامـلــة إث ـب ــات ح ــال ــة ،و11
م ـ ـعـ ــامـ ــات إنـ ـ ـه ـ ــاء إش ـ ـ ــراف
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــد إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،و32
م ـع ــام ـل ــة إي ـ ـص ـ ــال وت ـق ــوي ــة
تـ ـي ــار كـ ـه ــرب ــائ ــي ،وتــوج ـيــه
 10إن ــذارات تعد على أمالك

الـ ــدولـ ــة ،وت ـح ــري ــر مـخــالـفــة
واستقبال شكوى.
ودع ـ ـ ــت إدارة ال ـع ــاق ــات
الـعــامــة الـجـمـهــور ،فــي حــال
وجـ ـ ــود أي شـ ـك ــوى تـتـعـلــق
بــال ـع ـمــل ال ـب ـل ــدي ،إلـ ــى عــدم
ال ـ ـتـ ــردد ف ــي االت ـ ـصـ ــال عـلــى
ا ل ـ ـخـ ــط ا ل ـ ـسـ ــا خـ ــن  ،139أو
التواصل عبر حساب البلدية
بمواقع التوصل االجتماعي،
وس ـي ـتــم اتـ ـخ ــاذ االج ـ ـ ــراءات
القانونية حيالها على الفور.

الحكم واختاره ليشغل منصب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وهـ ـك ــذا
انطلقت حقبة البناء واالستقرار
والتنمية في أذربيجان .وقال ان
الفترة بين عامي  1993و2003
سـتـظــل ف ـتــرة اس ـت ـقــرار وتـطــور
في التاريخ األذربيجاني حيث

حـ ــددت قـ ـ ــرارات ح ـيــدر علييف
االسـتــراتـيـجـيــة م ـســار الـتـطــور
االسـتــراتـيـجــي لـلـبـلــد ،وتكللت
ع ـم ـل ـيــة بـ ـن ــاء ال ـ ــدول ـ ــة ب ـن ـجــاح
وأثمرت نتائج مبهرة.
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المباحث الجنائية تفك طالسم جريمة العيون بورسلي« :الدستورية» حصن الشرعية

مواطن خطف المجني عليه وهشم جمجمته في منطقة صحراوية
محمد الشرهان

تمكن رج ــال مباحث اإلدارة
العامة للمباحث الجنائية -إدارة
البحث والـتـحــري فــي محافظة
ال ـج ـه ــراء -قـســم مـبــاحــث مخفر
ش ــرط ــة ت ـي ـمــاء ،م ــن ف ــك طــاســم
قضية ال ـشــروع فــي القتل التي
شـهــدتـهــا مـنـطـقــة ال ـع ـيــون قبل
 3أي ـ ـ ــام ،والـ ـت ــي م ـ ـ ــازال م ــواط ــن
ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ م ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــر  24ع ــام ــا
ي ـ ـصـ ــارع ال ـ ـمـ ــوت ع ـل ــى إث ــره ــا،
بعد أن أجريت له عملية دقيقة
وح ـســاســة .وق ــال م ـصــدر أمني
لـ»الجريدة» ،إن رجال المباحث
ال ـج ـنــائ ـيــة ت ـم ـك ـنــوا م ــن ضـبــط
الجاني ،وهــو مــواطــن يبلغ من
الـعـمــر  24عــامــا ،وع ـلــى معرفة

بــالـمـجـنــي ع ـل ـيــه ،الف ـتــا إل ــى أن
الجاني اعترف بخطف صديقه
المواطن المجني عليه ،والذهاب
به الــى منطقة صحراوية وقام
بتعذيبه إلى أن وصل به األمر
إلى تحطيم جمجمته بواسطة
آل ــة ح ــادة وأل ـقــى بــه أم ــام منزل
ذوي ــه ،بـعــد أن اعـتـقــد أن ــه فــارق
الحياة.
وأض ــاف المصدر أن المتهم
اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرف ت ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــا بـ ــوقـ ــائـ ــع
الجريمة ،كاشفا أن سببها يعود
إل ــى خــافــات ح ــادة بينه وبين
المجني عـلـيــه ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
يوم الحادث توجه إلى مقر عمل
المجني عليه في جوازات منفذ

العبدلي ،وهو عاقد العزم على
قتله والتخلص منه ،الفتا إلى أن
رجال المباحث أحالوا الجاني،
الذي تم ضبطه في زمن قياسي،
إلى النيابة العامة ،والتي أمرت
بحجزه على ذمة القضية.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـم ـج ـنــي عـلـيــه
بـ ـح ــال ــة ح ــرج ــة جـ ـ ـ ــدا ،بـ ـع ــد أن
أج ـ ــري ـ ــت ل ـ ــه ع ـم ـل ـي ــة ج ــراح ـي ــة
م ـ ـع ـ ـقـ ــدة ،كـ ـم ــا أن ـ ـ ــه س ـي ـخ ـضــع
لعملية أخــرى أكثر تعقيدا في
محاوالت إلنقاذ حياته ،مشيرا
إل ــى أن الـقـضـيــة سـتـتـحــول إلــى
جريمة قتل عمد فــي حــال عدم
تـمـكــن األط ـب ــاء مــن إن ـقــاذ حياة
المجني عليه.

أصدر معهد الكويت للدراسات القضائية العدد
الحادي والعشرين من مجلة المعهد ،والذي يسلط
الـضــوء على القضاء الــدسـتــوري ،ودور المحكمة
الدستورية في الكويت ،وأبرز األحكام األخيرة التي
أصدرتها .وقال رئيس المحكمة الكلية رئيس هيئة
تحرير مجلة المعهد المستشار د .عادل بورسلي،
ً
إن المجلة تأتي تزامنا مع مرور الذكرى السادسة
والخمسين لصدور الدستور.
وأوضح المستشار بورسلي ،في افتتاحية عدد
المجلة ،أن الوثيقة الدستورية حملت في ثناياها
ضمانات الــدولــة العصرية الحديثة ،والمقومات
األس ــاس ـي ــة لـلـمـجـتـمــع ال ـم ـت ـح ـضــر ،م ــع الـقــابـلـيــة
لمواجهة كل المستجدات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية بمرونة مبهرة حتى للمتخصصين.
وأضاف أن الدستور حدد الحقوق والواجبات
العامة لكل من المواطن وغيره ،ورسم العالقة بين
السلطات الثالث بانضباط يكاد يكون غير مسبوق،

موقع مسجد في «هدية» يتحول إلى صالة أفراح!
المتبرع أخذ الموافقات لبنائه ...وقيادي بـ «األوقاف» يوقفه

●

محمد الشرهان

بين ليلة وضحاها ّ
حول أحد مسؤولي وزارة األوقاف
قــرار بناء مسجد تبرع به أحــد المواطنين على نفقته
الخاصة إلى قرار بناء صالة أفراح وسط ذهول المتبرع
وأهالي المنطقة الذين صدموا بهذا القرار!
المواطن المتبرع روى لـ «الجريدة» قصة هذا القرار
ً
المتفرد والـغــريــب ،مـفـيــدا بــأنــه خــاطــب وزارة األوق ــاف
ً
مطالبا إ يــا هــا بالموافقة على بناء مسجد على نفقته
الخاصة وتحديد موقع لهذا المسجد ،وبالفعل خصصت
الوزارة األرض في منطقة هدية القطعة  2ثم شرع في أخذ
جميع الموافقات الرسمية من المجلس البلدي وبلدية
الكويت ووزارة األوقاف على بناء المسجد.

إجراءات رسمية
وأضاف المواطن أنه عندما شرع في إجراءات الكشف
عـلــى الـمــوقــع قـبــل الـبـنــاء تبين وج ــود خــدمــات أرضـيــة
ً
ُ
بالموقع ،وطلب منه إزاحــة الموقع بواقع  40مترا عن

مواطنتان أهانتا
شرطية بالخيران
ت ـق ــدم ــت م ــواطـ ـن ــة ،ت ـع ـمــل ش ــرط ـي ــة ف ــي وزارة
الداخلية ،ببالغ إلى مخفر شرطة الوفرة ،واتهمت
مــن خــالــه مواطنتين بــالـتـعــدي عليها بالضرب
والسب ،وتمزيق مالبسها العسكرية أثناء وجودها
في حملة أمنية بمنطقة الخيران.
وقــال مصدر أمـنــي ،إن «الـقــوة العسكرية خالل
أدائ ـه ــا عملها أث ـنــاء الـحـمـلــة األم ـن ـيــة ،طـلـبــت من
مواطنتين إثباتهما الشخصي فرفضتا وطلبتا بأن
يأتي عسكري رجل لتسليمه اإلثباتات الشخصية،
وأخذتا توجهان لها السب والشتم ،ومن ثم تطور
األم ــر إلــى حــد االع ـتــداء عليها بــالـضــرب وتمزيق
مالبسها ،عندما حاولت السيطرة عليهما».
وأضـ ــاف الـمـصــدر أن رج ــال األم ــن تـمـكـنــوا من
السيطرة على المواطنتين وأحالوهما إلى المخفر،
وسجلت بحقهما قضية إهانة موظف أثناء تأدية
الواجب ،وتم حجزهما على ذمة القضية.

الموقع المخصص ،وقــد امتثل لـهــذا الـقــرار وشــرع
ب ــاإلج ــراء ات الرسمية مــرة أخ ــرى وحـصــل على كل
ال ـم ــواف ـق ــات ،لـكـنــه فــوجــئ ب ــأن أح ــد ق ـي ــادات وزارة
األوقــاف يأمر بوقف المشروع ألن أحد المتنفذين
ً
يريد بناء صالة أفراح بدال من المسجد ،على الرغم
ً
من وجود صالة أفراح قريبة جدا في المنطقة.

رفع الظلم
وأضاف المواطن ،الذي كاد يفقد صوابه بسبب
هــذا اإلج ــراء ،أنــه حــاول بكل الطرق الوصول إلى
وزير األوقاف أو أحد قيادات الوزارة لرفع الظلم
الــذي وقــع عليه وعلى أبـنــاء المنطقة جــراء هذا
ال ـقــرار ال ــذي ات ـخــذه م ـســؤول لمصلحة شخص
ً
مـتـنـفــذ ،ض ــارب ــا ب ـعــرض ال ـحــائــط ك ــل ال ـق ــرارات
وال ـمــواف ـقــات الـ ـص ــادرة م ــن ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة
بالدولة.

صورة

فتح باب التسجيل لاللتحاق
بـ «مدرسة الشرطة» اليوم
أعلن قطاع شــؤون التعليم والتدريب فتح
باب التسجيل للراغبين في االلتحاق بمدرسة
الشرطة لدورة وكيل عريف الدفعة  ،37ودورة
شــرطــي الــدف ـعــة  90تـخـصــص تـنـفـيــذ أحـكــام
وسجون وتخصص التعليم والتدريب للعام
الــدراســي  2020 /2019اعـتـبــارا مــن  12حتى
 30الجاري.
وأوض ــح الـقـطــاع ،فــي ب ـيــان ،أم ــس ،أن مــدة
الدراسة أربعة شهور يتلقى خاللها الطالب
مكافأة شهرية مقدارها  250دينارا ،ويقضي
أرب ـع ــة ش ـه ــور دراس ـ ــة عـلـمـيــة داخـ ــل مــدرســة
ال ـش ــرط ــة ،م ـض ـي ـفــا« :ي ـم ـنــح ال ـخ ــري ــج ش ـهــادة
اجتياز دورة علوم الشرطةُ ،
ويعين الخريج
بأول مربوط رتبة شرطي للمتقدم لدورة أفراد
شــرطــة ،ورت ـبــة وكـيــل عــريــف للمتقدم ل ــدورة
وكيل عريف».

ضوئية من القرار

سرقة  8آالف دينار
من منزل مواطن
ت ـقــدم م ــواط ــن ب ـبــاغ إل ــى ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـيــة في
محافظة العاصمة ،أفــاد مــن خالله بتعرض منزله
ّ
التسور والكسر ،وأن الجاني تمكن
للسرقة عن طريق
من سرقة  8آالف دينار من «تجوري» في منزله.
وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» ،إن رجال األمن وفور
تلقيهم البالغ استدعوا رجال األدلة الجنائية ورجال
المباحث وانتقلوا إلى الموقع وتمت المعاينة ،حيث
شــاهــدوا وجــود كسر عنيف في بــاب إحــدى الغرف،
إضافة إلى كسر التجوري الموجود في غرفة النوم.
وأشــار المصدر إلــى أن رجــال األمــن أبلغوا وكيل
النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية وكلف رجال
المباحث إجراء كل التحريات حول الواقعة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـم ــواط ــن ال ـم ـب ـل ــغ أف ـ ـ ــاد مـ ــن خ ــال
ً
التحريات األولـيــة بأنه كــان مــوجــودا خــارج المنزل
ً
أثناء عملية السرقة ،معربا عن اعتقاده بــأن اللص
ّ
تسور المنزل ونفذ جريمته.

 580ألف دينار
تبرعات حملة
«أبشروا بالخير»
أعلن رئيس قطاع الموارد
واإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ـج ـم ـع ـيــة ال ـن ـج ــاة
ال ـخ ـيــريــة ع ـمــر ال ـث ــوي ـن ــي ،أن
ق ـي ـم ــة ت ـ ـبـ ــرعـ ــات مـ ـس ــاع ــدات
حملة «أبشروا بالخير الثالثة»
وصـلــت إلــى  580ألــف ديـنــار،
وتغطي  322أسرة ،مستفيدة
من األسر الفقيرة والمتعففة،
بـحـيــث ال تـتـعــدى الـمـســاعــدة
 1800دينار لألسرة الواحدة
المستحقة.
وأك ــد الـثــويـنــي أن الحملة
الـ ـت ــي ن ـظ ـم ــت ب ـم ـج ـمــع 360
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ــراء س ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــف م ــن
معاناة الـحــاالت المستفيدة،
والـ ـ ـت ـ ــي يـ ـح ــق لـ ـه ــا الـ ـص ــرف
وفـ ــق ال ـض ــواب ــط وال ـم ـعــاي ـيــر
ال ـمــوضــوعــة ل ـهــا ،واألول ــوي ــة
لألسر األشد احتياجا.

«النجاة» تحث
المحسنين على
إخراج زكاتهم
ح ـ ـثـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـجـ ــاة
الخيرية أهــل الخير مــن أبناء
ال ـكــويــت عـلــى الـمـســاهـمــة في
مشروع الزكاة والصدقات ،من
خــال حملتها الـتــي تطرحها
بمختلف لجانها فــي الشهر
الفضيل تحت شعار «زكاتك...
نـ ـ ـج ـ ــاة» .وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس اإلدارة بالجمعية رشيد
الحمد ،في تصريح صحافي،
إن «ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
جمع أموال الزكاة والصدقات
وصرفها ،ألجل تحقيق الترابط
والتكافل في المجتمع المسلم،
وتخفيف وطأة الحرمان والفقر
ل ــأس ــر ال ـف ـق ـي ــرة ب ـع ــد ف ـق ــدان
العائل ،وكذلك تقديم المساعدة
ألص ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـع ـ ـ ــوز وذوي
الحاجات واأليتام والمساكين».

وعـلــى نحو يحقق أسـمــى الـغــايــات والطموحات
لألفراد في تحقيق العدل وإشاعة المساواة.
وأكــد أن الجميع حــرص على حماية الدستور
ً
وصونه ،بدءا برئيس الدولة وأميرها الذي تتواتر
في كلماته السامية تأكيداته احتكامه إلى الدستور
والعمل بموجبه ،والحرص على احترامه وصونه،
ً
وم ــرورا بالسلطات الثالث ومؤسسات المجتمع
المدني ،فال غرو أن يكون هذا الدستور -بعد الله-
هو المالذ وطوق النجاة في كل أزمة ،وأنجع السبل
لتجاوزها والتخلص من تبعاتها.
وبين بورسلي «وكان لقضائنا الشامخ ورجاله
ً
العدول مواقفهم المشهودة ذودا عن حمى الدستور،
ورد ك ــل غــائ ـلــة ع ـن ــه ،ف ـكــانــت وم ــازل ــت الـمـحـكـمــة
الدستورية الكويتية منذ نشأتها الحصن الحصين
للشرعية الدستورية ترتد على منصاتها الشامخة
أي محاولة لالجتراء على أحكامه أو الخروج عن
نصوصه».

عادل بورسلي
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«نهضة الميدان في سلم أولوياتنا ...وبصدد وضع منصة تدريب إلكترونية»
وقال د .القرني في لقاء مع «الجريدة» ،إن مكتب التربية العربي وذكر أن مشاركة دول الخليج في االختبارات الدولية ،التي تعد
أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د .علي
التربوية ،ورغم
القرني ،أن إشراك المعلمين في خطط تطوير التعليم الفيصل يساهم في تبادل الخبرات بين الدول األعضاء ،إضافة إلى عمليات شجاعة منها ،الحكم على مدى نجاح المنظومة ً
النتائج المتواضعة فإنها في تحسن مستمر ،الفتا إلى أن التعليم
التدريب ،منوها إلى أنه بصدد إنشاء منصة إلكترونية للتدريب
في نجاحها لتحسين مستوى التعليم في أي بلد ،الفتا إلى أن
بدليل وجود أبنائها تساهم في تخفيف األعباء ،وإيصال التدريب إلى كل المعلمين اإللكتروني يمكن أن يساهم في تحسين المخرجات ،وفيما يلي
دول الخليج حققت قفزات في مجال التعليم ً
في دول الخليج.
ومشاركتهم في النهضة الكبيرة الحاصلة خليجيا.
تفاصيل اللقاء:
فهد الرمضان

غير جائز
التحيز
إلى طريقة
تعليمية على
حساب أخرى
والمعلم
هو الفيصل

«مكتب التربية
العربي» أنشئ
عام 1975
للتنسيق بين
وزارات التربية
والتعليم

• بـ ــدايـ ــة م ـت ــى أنـ ـش ــئ مـكـتــب
الـتــربـيــة ال ـعــربــي ل ــدول الخليج؟
وما أهدافه؟
 أنشئ المكتب عام  ،1975حيثاجـتـمــع وزراء الـتــربـيــة والتعليم
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـ ــري ـ ــاض ،وقـ ـ ـ ــرروا
ضـ ــرورة وجـ ــود ك ـيــان يجمعهم،
ويـ ـتـ ـي ــح االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ت ــراك ــم
الـخـبــرات والـمـعــارف والتنسيق،
وهذا األمر دفع نحو ايجاد كيان
ي ـتــم م ــن خ ــال ــه ت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
والمعلومات التي مــن شأنها أن
تسهم في تطوير التعليم ،والنظام
التأسيسي لمكتب التربية العربي
يهدف إلــى التنسيق بين وزارات
الـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم فـ ــي الـ ـ ــدول
األعضاء ،وليس الهدف بأن يقوم
المكتب بــدور هــذه الـ ــوزارات ،ألن
دوره ــا كبير ج ــدا ،ولـكــن المكتب
فــي منظومة دول الخليج يشبه
مـنـظــومــة «الـيــونـسـكــو» العالمية
في التنسيق بين الدول في مجال
التربية والتعليم ،وتنفيذ بعض
البرامج المشتركة ،التي يكون يقلل
تنفيذها بشكل مشترك من حجم
الجهد المبذول والتكاليف ،وقد
ح ــددت ه ــذه األهـ ــداف فــي نظامه
األساسي.
والـمـكـتــب يــأتــي انـسـجــامــا مع
أهداف مجلس التعاون الخليجي.
• م ــا دور ال ـك ــوي ــت ف ــي نـشــأة
المكتب؟
 -ك ــان ــت الـ ـك ــوي ــت مـ ــن الـ ـ ــدول

الرائدة في مجال العمل التعاوني
الخليجي ،وحــرصــت بـعــد أن تم
االتفاق على أن يكون مقر المكتب
فــي الــريــاض ،بــأن يـكــون لها دور
فــي اسـتـضــافــة جـهــاز مــن أجـهــزة
المركز ،وهو إنشاء المركز العربي
للبحوث التربوية في الكويت ،كما
تم انشاء المركز العربي للتدريب
في الدوحة ،وبعد ذلك أنشئ مركز
اللغة العربية في الشارقة ،كما أن
المكتب يـعــد الـمــؤســس لجامعة
ال ـخ ـل ـي ــج ،الـ ـت ــي هـ ــي ال ـمــؤس ـســة
التعليمية الوحيدة المشتركة بين
دول الخليج.
• ما رأيك في المناهج المطبقة
في دول الخليج؟
 ع ـن ــدم ــا أنـ ـش ــئ ال ـم ـك ـتــب فــيالسبعينيات كانت وزارات التربية
والتعليم في ذلــك الوقت بحاجة
إلـ ـ ــى مـ ــن ي ــدع ـم ـه ــا فـ ــي ص ـنــاعــة
المناهج ،لقلة الكوادر المختصة،
ل ــذل ــك أول مـ ـش ــروع واض ـ ــح ق ــام
بــه «التربية الـعــربــي» كــان تأليف
مقررات دراسية موحدة في مجال
العلوم والــريــاضـيــات ،وقــد قــررت
ه ـ ــذه الـ ـكـ ـت ــب ،وت ـ ــم تــأل ـي ـف ـهــا مــن
قبل مكتب التربية العربي لدول
الخليجُ ،
ودرس ــت فــي الكثير من
الــدول حتى فترة قريبة جــدا ،إلى
أن تغير الوضع واصبح لكل وزارة
خبرات قادرة على تأليف مناهج
خ ــاص ــة ب ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى ب ــروز
تحديات حديثة توجب تحديث

المناهج ،وبالتالي أصبحت كل
وزارة ت ـقــوم بـتــألـيــف مناهجها
بشكل مستقل.

توحيد المناهج
• ل ـ ـمـ ــاذا ال تـ ـك ــون ال ـم ـنــاهــج
موحدة على مستوى دول مجلس
التعاون؟
 توحيد ال ـم ـقــررات الــدراسـيــةلـيــس مـطـلـبــا ،ول ـيــس شــائـعــا في
جميع دول العالم ،فلو أخذنا دولة
مثل الواليات المتحدة األميركية،
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،لــوجــدنــا أن
واليـ ـ ــات ت ـع ـطــى ق ــائ ـم ــة بــالـكـتــب
الـ ـم ــوج ــودة وهـ ــي ت ـخ ـت ــار ،لــذلــك
تـجــد حـتــى ف ــي ال ــوالي ــة ال ــواح ــدة
هناك اخـتــاف بين الـمــدارس في
المقررات التي تــدرس فيها ،لكن
االتـفــاق يكون على األطــر العامة،
وال ـس ـي ــاس ــات ال ـع ــام ــة ه ــي األم ــر
الـمـطـلــوب ،ولــذلــك أنـجــز المكتب
بــرنــام ـجــا ل ـتــوح ـيــد ال ـس ـيــاســات
وال ـك ـفــايــات واأله ـ ــداف الـتــربــويــة
ف ــي الـتـعـلـيــم ،وع ـنــدمــا تتفحص
سياسات التعليم في دول الخليج
تجدها متشابة جدا.
وأعـتـقــد أن كــل دول ــة لها رؤيــة
خــاصــة ب ـهــا ،ول ـيــس ه ـنــاك هــدف
محدد بأن يقوم المكتب بتأليف
المناهج في الوقت الحالي.
• ما رأيك في واقع التعليم في
دول المجلس؟

 ح ـق ـي ـق ــة ال ـ ــرض ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــام عــنالـتـعـلـيــم أم ــر غ ـيــر ص ـح ـيــح ،وإن
حصل فهذا يعني وجود مشكلة،
فــا يمكن ب ــأي ح ــال مــن األح ــوال
الوصول إلى مرحلة الرضا التام
عــن التعليم ،ألن ــه بـحــاجــة دائـمــة
إل ــى تـطــويــر وتـحـسـيــن ومــواكـبــة
المستجدات ،وهنا أود أن أؤكد أن
وضع التعليم االن في دول الخليج،
م ــع انـ ــه ت ـط ــور تـ ـط ــورا مـلـحــوظــا
مقارنة ببعض الدول العربية ،قفز
قفزات مهمة جدا ،والدليل وجود
أبناء الخليج المشاركين بكفاءة
عالية في التنمية ،وأنا مؤمن بأن
المعيار الــوحـيــد الـمــوجــود اآلن،
ويمكن أن نحتكم إلـيــه فــي مدى
تطور التعليم في دول الخليج هو
االختبارات الدولية ،التي تشارك
فيها دول الـخـلـيــج ،ومشاركتها
فيها تعد شجاعة ،لكونها تأتي
في ترتيب منخفض نوعا ما في
سـبـيــل االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـتـجــربــة
وتحليل النتائج.

التعليم اإللكتروني
• مـ ـ ـ ــا رأي ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
االلكتروني؟ وهل يمكن االستفادة
م ـ ــن ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ف ـ ــي خ ــدم ــة
التعليم؟
 ال يمكن أال نعيش في خضمالتكنولوجيا وال يمكن أن ننكر
أن التقنية اصبحت مهيمنة على

الكويت رائدة في العمل
التعاوني الخليجي
قال د .علي القرني :نستذكر الدور الكبير لدولة الكويت في
العمل التعاوني المشترك لــدول الخليج ،وفي انشاء مكتب
التربية العربي ،وفي انشاء مركز البحوث التربوية ،وكذلك
انـشــاء جامعة الخليج الـعــربــي ،وهــي مــن ال ــدول الــرائــدة في
التعاون الخليجي المشترك وحريصة عليه حتى اآلن.
وأكد د .علي أنه يجب أن يشارك المجتمع من أسرة ووسائل
إع ــام وبــرامــج ومـنــاسـبــات فــي التعليم ،لترسيخ الثقافات
الرامية إلى رفع مكانته في نفوس النشء.

ح ـي ــاة الـ ـن ــاس وت ـف ـك ـيــرهــم ك ـبــارا
وص ـ ـغ ـ ــارا ،وم ـ ــن نـ ـظ ــرة ســري ـعــة
ستجد أن األط ـفــال والـشـبــاب في
ع ـم ــر ال ـ ــدراس ـ ــة أكـ ـث ــر قـ ـ ــدرة عـلــى
ال ـت ـعــامــل م ــع الـتـقـنـيــة الـحــديـثــة،
واك ـثــر تــأثــرا فـيـهــا ،لــذلــك الب ــد أن
تـسـخــر ه ــذه الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة
والتكنولوجيا في التعليم ،والبد
ً
أن ت ـتــم االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ج ـيــدا
إلي ـ ـصـ ــال ال ـت ـع ـل ـي ــم ب ـش ـك ــل أك ـثــر
فعالية ،لكن يجب أال يـكــون ذلك
بـشـكــل غـيــر مـقـنــن ،وإال فسنفقد
التعليم التقليدي وااللكتروني.
إن م ــلء الـفـصــول بــالـسـبــورات
الذكية واألجـهــزة ال يعني وجود
ت ـع ـلــم ال ـك ـت ــرون ــي ح ـق ـي ـقــي ،إنـمــا
الصحيح في ايجاد المعلم المبدع
الــذي يستطيع استخدام التقنية
وتسخيرها في إيصال المعلومة
للطالب.
• م ــا جـ ـه ــود م ـك ـتــب ال ـتــرب ـيــة
العربي في مسألة التبادل الثقافي
والمعرفي بين الدول األعضاء؟
 الـتـبــادل الـثـقــافــي والمعرفيوتبادل الخبرات يدل على الجهود
الـكـبـيــرة ،وه ــذا األم ــر فــي األصــل
يـقــع عـلــى عــاتــق وزارات التربية
وال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء،
ون ـح ــن ف ــي ال ـم ـك ـتــب ن ـســاهــم في
عملية التنسيق ونقل األفكار من
دولة إلى أخرى ،وهناك تعاون بين
دول الخليج فــي هــذه المجاالت،
ول ـ ـكـ ــن عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـك ـتــب

علينا السعي لتحقيق
تطلعات قادتنا

ً
القرني متحدثا إلى الزميل فهد الرمضان

(تصوير ميالد غالي)

أكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر م ـك ـت ــب
الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــربـ ــي أن ــه
يجب أن نحاول أن نرقى
إل ــى م ـس ـتــوى تـطـلـعــات
قــادتـنــا ،الــذيــن وضعوا
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ف ـ ـ ــي ق ــائـ ـم ــة
األولويات ،والدليل على
هذا أن اكثر الدول لديها
نسبة عالية في اإلنفاق
على التعليم.

علي القرني
جـهــودنــا فــي ه ــذا الـمـجــال مقننة
ومحدودة.
• هـ ــل لـ ـك ــم دور فـ ــي ت ــدري ــب
المعلمين؟
 يعمل في سلك التعليم بدولالخليج ما يقارب المليون معلم،
وه ــذا ع ــدد كبير ج ــدا ،وبالتالي
ال يـمـكــن لـلـمـكـتــب بــإم ـكــانــاتــه أن
ي ـقــوم بـجـهــد كـبـيــر ف ــي مــوضــوع
تدريبهم ،ولوجود خطط تدريبية
ل ــدى وزارات ال ـتــرب ـيــة والـتـعـلـيــم
فــي ال ــدول األع ـض ــاء ،ولـكــن هناك
بعض الجهود تتبع المكتب مثل
المركز العربي للتدريب التربوي
في الدوحة ،وهناك مركز البحوث
التربوية في الكويت ،ومركز اللغة
الـعــربـيــة فــي ال ـشــارقــة ،وبالتالي
تــوجــد جـهــود للمكتب فــي مجال
التدريب وزيادة ثقافة المعلمين،
والتدريب االن في اعلى أولويات
المكتب لكونه العنصر األهم ،وإذا
أرادت وزارات التعليم في الخليج
أن تطور التعليم فيجب االهتمام
بتدريب المعلمين.
والوزارات حقيقة تقوم بجهود
ف ــي عـمـلـيــات ال ـت ــدري ــب لـعـشــرات
االالف من المعلمين.
• هل هناك مشاريع مستقبلية
للمكتب؟
 يعمل مكتب التربية العربيع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ح ــدي ــث
لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال م ـن ـص ــة
الكترونية تتيح ايصال التدريب
للمعلمين في أماكنهم ،واالوقات
التي تناسبهم ،وهو األفضل مع
كثرة االعداد الحالية ،ونحن بصدد
انشاء منصة للتدريب ،حيث ستتم
ارشفة الكثير من البرامج التدريبة،
التي ستتاح للمعلم ليتعلم منها،
وأن يـخـضــع لـلـتـقـيـيــم ويـحـصــل
على شهادة تدريب ،وكل هذا االمر
الكترونيا دون تحمل عناء الذهاب
إلى أي مكان.
• هـ ــل ي ـم ـكــن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
معلمين خليجيين حققوا انجازات
وج ــوائ ــز خـلـيـجـيــة وعــالـمـيــة في
تحقيق التدريب لزمالئهم؟
 هناك إمكانات وابداعات لدىالـعــديــد مــن المعلمين فــي ال ــدول
األعضاء ،ويفترض أال تبقى هذه

ال ـت ـجــارب الـمـمـيــزة حبيسة لــدى
الشخص نفسه ،بل يتم تعميمها
على المعلمين اآلخرين متى أثبتت
نجاحها ،واعتقد أننا لو حصرنا
قـ ـص ــص الـ ـنـ ـج ــاح وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
الناجحة في مدارسنا لوجدنا كما
كبيرا مــن المعلمين الناجحين،
ولــو حصرناها وعممناها على
بقية المعلمين فإنها ستغنينا عن
أي تدريب آخر ،البد من االستفادة
مــن المعلمين المتميزين ،وهــذا
مـ ـب ــدأ مـ ـه ــم جـ ـ ــدا س ـي ـع ـم ــل عـلــى
تعزيز روح المنافسة البناءة بين
المعلمين ،ولدينا مـحــاوالت في
اج ـت ــذاب الـمـعـلـمـيــن والـمـعـلـمــات
الذين فــازوا بجوائز ،ونحاول ان
نـنـظــم ل ـهــم زي ـ ــارات لـبـعــض دول
الخليج لتبادل الخبرات.
• ما رأيك في منهج الكفايات؟
 الـ ـكـ ـف ــاي ــات تـ ـع ــد ت ــوج ـه ــاتل ـت ـطــويــر ال ـت ـع ـل ـيــم أو مـ ـس ــارات،
فالبعض يتحدث عــن المعايير،
والبعض عن الكفايات أو األهداف،
وهي في النهاية ما يحصل داخل
ال ـف ـص ــل م ــن ق ـب ــل ال ـم ـع ـل ــم ،ال ــذي
هــو الفيصل واأله ــم ،وال يهم أي
طــريـقــة تتبعها ،س ــواء المعايير
أو الكفايات ،لكن لن يتم تحقيق
التطوير إال بإشراك المعلمين ،فهم
االكثر درايــة بالفصول وامكانات
الـطــالــب ،واعـتـقــد أن التحيز إلــى
طريقة تعليمية على حساب اخرى
والتعصب لها أمر غير جائز.
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المستشار شفيق إمام

المحكمة الدستورية رمانة الميزان
مراجعة المحاكم الدستورية
ألعمال السلطة التشريعية،
وهي سلطة منتخبة من
الشعب ،قد أقحم المحاكم
الدستورية في الدرب
الصعب الذي تخشاه
أي رقابة قضائية ،وهو
إقحامها في صراع مع
السلطة السياسية.
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فـ ــي مـ ـق ــال األح ـ ـ ــد الـ ـم ــاض ــي تـحــت
عـ ـن ــوان "الـ ـب ــواع ــث ال ـن ـب ـي ـلــة ل ـقــانــون
ح ـظــر ت ـع ــارض ال ـم ـصــالــح ال تضفي
عليه الدستورية" باعتبار ما قررته
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ف ــي حـكـمـهــا
ال ـق ــاض ــي بـ ــأن حـ ــرص ال ـم ـش ــرع عـلــى
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ال ي ـك ـفــي إلض ـف ــاء
الدستورية على القانون إذا لم يلتزم
ضـ ــوابـ ــط الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،وأن ـ ـ ــه ال داعـ ــي
ل ـل ـع ـج ـلــة ف ــي إصـ ـ ــدار ق ــان ــون ج ــدي ــد،
كما لوح بذلك بعض األعضاء ،وهي
ال ـع ـج ـل ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت خ ـل ــف الـ ـع ــوار
ال ــدسـ ـت ــوري لـ ـه ــذا الـ ـق ــان ــون رغ ـ ــم مــا
تزخر به الكويت من كفاء ات وخبرات
تشريعية وقانونية ،وأن األ مــر ليس
ح ـل ـب ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــارزة بـ ـي ــن م ـج ـل ــس األم ـ ــة
والمحكمة ا لــد سـتــور يــة ،فـهــي شريك
أص ـ ـيـ ــل ل ـ ـهـ ــذا الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ف ـ ــي ص ــون
الدستور واحترام أحكامه.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ف ـ ـقـ ــد وقـ ـ ــرت
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة فـ ــي ضـمـيــر
الشعب بأحكامها التي صانت مبادئ
الــديـمـقــراطـيــة ،وصــانــت حــريــة ال ــرأي
وح ــق الـتـعـبـيــر عـنــه وح ــق االجـتـمــاع
والحرية الشخصية و حــق المساواة
وحـ ــق ال ـت ـق ــاض ــي ،ورسـ ـخ ــت ح ـمــايــة
الملكية الخاصة والعامة.
وإن من واجب الجميع ،بمن في ذلك
نواب األمة الذين يمثل كل نائب منهم
األمــة بأسرها ،احـتــرام هــذه األحكام،
التي أقرت المبادئ الدستورية فيما
تقدم من مسائل عرضت عليها.

القوانين الجزائية والضمانات
ول ـع ــل م ــا أردن ـ ــا أن نـنـبــه إل ـي ــه في
دراسـتـنــا ح ــول الـمـثــالــب الــدسـتــوريــة
لقانون تـعــارض المصالح فــي العام
الماضي ،والذي أقرتنا عليه المحكمة
الدستورية فــي حكمها ا لـصــادر يوم
األربـ ـع ــاء ال ـم ــواف ــق أول ه ــذا الـشـهــر،

د .مصطفى البرغوثي*
ونــؤكــد عليه فــي هــذا الـمـقــال ،هــو أن
"ال ـقــوان ـيــن الـجــزائـيــة يـجــب أن تـكــون
م ــن ا ل ـج ــاء وا لـ ــو ضـ ــوح ،وأن تنتظم
أح ـك ــام ـه ــا درجـ ـ ــة ال ـي ـق ـي ــن فـ ــي أع ـلــى
مستوياتها ،وأن يكون ذلك أظهر في
هذه القوانين منها في أية تشريعات
أخرى ،وعلة ذلك أن القوانين الجزائية
ت ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــريـ ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة
ً
أخطر القيود وأبلغها أ ثــرا  ،ويتعين
وبــالـتــالــي -ضمانا لـهــذه الـحــريــة -أن
تـ ـك ــون األف ـ ـعـ ــال الـ ـت ــي ت ــؤث ـم ـه ــا ه ــذه
القوانين محددة بصورة قاطعة بما
يـحــول دون الـتـبــاسـهــا بـغـيــرهــا ،وأن
ت ـكــون تـلــك ال ـقــوان ـيــن جـلـيــة واضـحــة
في بيان الحدود الضيقة لنواهيها،
لكن التجهيل بها أو نهيها في بعض
جــوا نـبـهــا ال يجعل المخاطبين بها
عـلــى بـيـنــة م ــن حـقـيـقــة األف ـع ــال الـتــي
يتعين عليهم تجنبها".

المحاكم الدستورية والدرب الصعب
والـ ـ ــواقـ ـ ــع أن مـ ــراج ـ ـعـ ــة ال ـم ـح ــاك ــم
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ألع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة
التشريعية ،وهي سلطة منتخبة من
الشعب ،قد أقحم المحاكم الدستورية
فــي ال ــدرب الـصـعــب ال ــذي تـخـشــاه أي
رق ــاب ــة ق ـضــائ ـيــة ،وه ــو إق ـحــام ـهــا في
صراع مع السلطة السياسية.
ول ـ ـئ ــن كـ ـ ــان الـ ـقـ ـض ــاء ال ــدسـ ـت ــوري
ل ـي ــس ع ـم ــا س ـي ــاس ـي ــا بـ ــل هـ ــو عـمــل
فني قضائي ،وال يـخــرج مــا تباشره
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ع ــن طـبـيـعــة
األعمال القضائية ،إال أن ذلك ال ينفي
أن المحكمة في تفسيرها للنصوص
ا لــد سـتــور يــة ،قــد ال يسعفها التفسير
الـلـغــوي لـمـفــردات الـنــص ،فتستجلي
قصد المشرع الدستوري دون التقيد
بتلك الظروف ،ومنها ما يتعرف على
الــواقــع وحــاجــاتــه ومقتضياته وذلــك
حسبما تنبئ عنه التجربة ،و فــرض

م ــا ه ــو واج ــب ف ــي ش ــأن ه ــذا ال ــواق ــع،
ح ـيــث يـخـتـلــط ف ــن ال ـق ـض ــاء بــالــواقــع
والمستجدات ،فيفرض القاضي على
ه ــذا ا ل ــوا ق ــع مــا يمليه عـقـلــه مــن ُمثل
عليا وغــايــات وم ــرام ،ومــا يستلهمه
من مبادئ المجتمع الذي يعيش فيه،
بـحـســب فـهـمــه ل ـهــذه ال ـم ـب ــادئ ،وهــي
أمور نسبية وليست مطلقة.
ويـ ــرى د .أح ـمــد ك ـمــال أب ــو الـمـجــد
أن "العمل القضائي الفني للمحكمة
ال يمنع مــن التذكير بــأن مــن طبيعة
ال ــرق ــاب ــة الــدس ـتــوريــة ع ـلــى الـقــوانـيــن
ً
أن تـ ـتـ ـن ــاول ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة ع ـ ـ ـ ــددا مــن
ال ـح ـق ــوق ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة ،حـيــث تـكـفــل نصوص
ال ــدس ـت ــور أن ــواع ــا م ـت ـع ــددة م ــن هــذه
الحقوق للفرد والمجتمع والسلطات
الدستورية ،وهــي أمــور تتصل أوثق
ا تـصــال بقيم المجتمع ،بحيث يبدو
تـعــرض القضاء الــدسـتــوري لـهــا -في
ظاهره -كما لو كان اقتحاما لمجاالت
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة تـ ـخـ ـت ــص ب ـ ـهـ ــا ال ـس ـل ـط ــة
السياسية وحدها وال ينازعها -في
ذلك -القضاء".
(من مقال نشر له بصحيفة األهرام
ً
منذ أكثر من عشرين عاما).
وي ـ ـقـ ــول د .ع ـ ـ ــادل ع ـم ــر ال ـش ــري ــف،
نــائــب رئ ـيــس الـمـحـكـمــة الــدسـتــوريــة،
"ويكشف التاريخ القضائي للمحاكم
العليا األميركية أن الواليات المتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة تـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي ظ ـ ــل ن ـظ ــام
دستوري عريق يسنده إيمان عميق
بالقيم الديمقراطية ،وبفكرة الحكومة
المقيدة"( .دكتور عــادل عمر شريف-
قضاء الدستورية ص)135
وكانت الواليات المتحدة األميركية
من أسبق الدول إلى االعتراف للقاضي
بـحــق االم ـت ـنــاع عــن تـطـبـيــق الـقــانــون
الـمـخــالــف لـلــدسـتــور ،فــي أول سابقة
لذلك في والية نيوجرسي سنة ،1780
قبل إنشاء اتحاد ا لــوال يــات المتحدة

األميركية سنة  1789لتصبح مخالفة
قانون كل وال يــة للدستور االتحادي
م ـ ــن اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـيــا
االتحادية.
وقد أدركت المحاكم الدستورية فى
مصر ،أن مراجعتها ألعمال السلطة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وه ــي سـلـطــة سـيــاسـيــة
منتخبة من الشعب ،أن هذه المراجعة
س ــوف تـقـحـمـهــا ف ــي ال ـ ــدرب الـصـعــب
الذي تخشاه أي رقابة قضائية بحكم
أن ص ــراع السلطة الـقـضــائـيــة مــع أي
من السلطتين األخريين سوف يكون
ً
صراعا غير متكافئ.
و مــن هنا لم تمتد واليتها إ لــى ما
يدخل في المالء مات أو التقدير الذي
ت ـم ــارس ــه ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،ولــم
تمتد واليـتـهــا إلــى مــاء مــة الوسائل
الـ ـت ــي س ـن ـه ــا ال ـت ـش ــري ــع ل ـت ـن ـظ ـيــم مــا
ن ـظ ـمــه م ــن م ـســائــل أو إلـ ــى ال ـبــواعــث
التي حملت السلطة التشريعية على
إص ــداره ،ألن ذلــك كله مما يدخل في
صميم اختصاص السلطة التشريعية
وتقديرها المطلق.

ً
ويظل القضاء الدستوري شامخا

إال أن ا ل ـق ـض ــاء ا ل ــد سـ ـت ــوري يـظــل
ً
شامخا في أداء واجبه في حل وحسم
المنازعات التي قد يخالطها النزعات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ــوق م ـس ـت ــوى
الشبهات ،يــؤدي أ مــا نــة القضاء دون
رهبة أو وجل ،فريضة محكمة وسنة
متبعة ،كما جــاء فــي ر ســا لــة عمر بن
الـخـطــاب إلــى أبــي مــوســى األش ـعــري،
حتى ال يطمع شريف فــي حيفه ،وال
ييأس ضعيف من عدله ،فإن القضاء
في مواطن الحق مما يوجب الله به
األجر ويحسن به الذكر ،فمن خلصت
نيته في الحق و لــو على نفسه ،كفاه
الله ما بينه وبين الناس.

أي صحوة وأي اعتذار؟!
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

كان يمكن أن ينهض هذا الدين من خالل استجالء قيمه
الحضارية الراقية ،لكن "الصحوة" حصرته في الشعائر واللباس
والمال والتجنيد ألغراض التبست في دهاليز السياسة القذرة.
أول العمود:
ً
خمسة أشخاص يموتون شهريا بسبب المخدرات
في الكويت منذ بداية هذا العام ،الحصيلة إلى اليوم
ً
 ٣٠شابا  ،ماذا قدمنا للشباب؟
***
م ــا ال ـص ـح ــوة اإلس ــامـ ـي ــة؟ ولـ ـم ــاذا االعـ ـت ــذار بــاســم
الصحوة؟
على و قــع ا عـتــذار الداعية عايض القرني للمجتمع
السعودي عن أخطاء الصحوة اإلسالمية أسجل هذه
المالحظات:
إن األخطاء ال تخص المجتمع السعودي فقط ،بل
أكثر مجتمعات الدول العربية ومنذ بداية سبعينيات
الـقــرن الـمــاضــي حـتــى بــدايــات األلـفـيــة الـثــانـيــة ،والـتــي
قضت على الجانب الحضاري الواسع لتعاليم الدين
اإلسالمي وبشكل كارثي ومأساوي.
هي ليست بأخطاء ،بل جرائم كاملة األر كــان بحق
ا لـشـعــوب ،تحققت بــد عــوى ا لــد يــن وا لـفـتــوى والتهديد
والوعيد ونشر الكراهية لغير المسلمين وتكفيرهم،
واس ـت ـخــدام الـعـنــف وتـجـنـيــد ال ـش ـبــاب وال ـت ـغــريــر بهم
وتطويعهم في مراكز "الوعظ".
جــرائــم ال ـص ـحــوة شــوهــت دور ال ـم ــرأة الـعـظـيــم في
المجتمع ،وأقصتها ُأيما إقصاء ،وحاربت مشاركتها
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وح ـي ــن ف ــرض ــت ه ــذه ال ـم ـشــاركــة م ــن ِقـبــل
األنظمة استجابة لضغوط دولية قامت هذه الصحوة
باستغالل النساء بكل بشاعة لقفز الرجال إلى مقاعد
البرلمان ،والكويت نموذج ناصع في هذا المجال.
فـ ــي ح ـض ــن ا لـ ـصـ ـح ــوة تـ ــم ا بـ ـتـ ـك ــار زواج ا ل ـم ـس ـيــار
والشكليات كاللحى والمالبس وطريقة التحدث مع
عامة ا لـنــاس ،نعم فــي حضنها و مــن خاللها تغلغلت
الـ ـخ ــاف ــات داخـ ـ ــل ال ـب ـي ــت الـ ــواحـ ــد ب ــاس ــم االس ـ ـتـ ــدالل
ع ـلــى "ال ـط ــري ــق ال ـق ــوي ــم" ،وحــرم ـتــم ال ـف ـنــون واألغ ــان ــي
والموسيقى.
بــاســم ال ـص ـحــوة ت ــم ال ـس ـكــوت ع ــن ج ــرائ ــم الـتـفـجـيــر
ً
ً
والـ ـقـ ـت ــل الـ ـت ــي ارت ـك ـب ـه ــا إره ــابـ ـي ــون سـ ـك ــوت ــا م ــري ـب ــا،
وكــأنــه تــأيـيــد الـ ُـمـسـتـحــي! وف ــي حـضــن ه ــذه الـصـحــوة
جــرى ا س ـتــاب أ م ــوال ا ل ـنــاس بـحـجــة د عــم الجهاديين
المتاجرين بالمخدرات في دول عدة.
يــا أه ــل ال ـص ـحــوة ال ـم ـكــذوبــة ،لـقــد أضـعـتــم مــن عمر
ً
ال ـش ـع ــوب  ٤٠ع ــام ــا ،ألن ـك ــم ل ــم ت ـل ـت ـف ـتــوا إل ــى ال ـجــانــب
المشرق من اإلسالم ،إسالم التعايش والسالم ،إسالم
حقوق اإلنسان والحضارة.
أن ـت ــم ل ـس ـتــم م ـخ ـط ـئ ـيــن ،أن ـت ــم م ـج ــرم ــون ب ـحــق ديــن
ماليين البشر ،وبسبب غلظة خطابكم صارت بناتنا
وأبناؤنا محط ريبة و شــك و هــم على مقاعد الدراسة
في جامعات الغرب.
لـقــد بـشــرتــم قـتـلــة األبــريــاء بــالـجـنــة وال ـحــور الـعـيــن،
لقد أفل نجمكم وولى إلى غير رجعة ،ولو كنتم فيما
مضى في صحوة حقيقية لما آلت األمور االجتماعية
ً
والسلوكية التي حرصتم على تصويبها سابقا إلى
مدارك متدنية ،فها هي موجات الضياع التي يعانيها
الشباب في المخدرات واإللحاد وغيرها من األمراض
التي كنتم ّ
تد عون محاربتها.
كان يمكن أن ينهض هذا الدين من خالل استجالء
قيمه الحضارية الراقية ،لكنكم حصرتموه في الشعائر
واللباس والمال والتجنيد ألغراض التبست في دهاليز
الق َيم؟
السياسة ا لـقــذرة ،فما قيمة اال عـتــذار بعد قتل ِ
والسؤال األهم هو :هل لدى من ينتمون إلى ما ُيسمى
ً
"الصحوة" اليوم مشروع إنقاذ لحريق األربعين عاما
الماضية؟
دعوا الدين كما كان قبل قدومكم إلى بيوت الناس
بال دعوة.

والقمع والحصار
إن "صفقة القرن" ،ومشاريع الضم والتهويدً ،
واإلذالل ،التي تمارسها إسرائيل ليست أمرا مجردا ،بل هي
واقع يمس أو سيمس حياة كل فلسطيني وفلسطينية ،وال سبيل
لصده إال بالمشاركة في النضال ضده.
ل ـيــس م ـعــروفــا م ــدى دق ــة أو ص ـحــة م ــا ن ـشــرتــه صحيفة
"إسرائيل اليوم" من تفاصيل لما يسمى "صفقة القرن" ،ولكن
ال شك أن تسريب بعض تفاصيل ما تحتويه يمثل بالونات
اختبار لردود األفعال الفلسطينية والعربية والدولية.
وقــد بــرز في ما نشرته الصحيفة اإلسرائيلية تفصيالن
خطيران ،ووقاحة لم يقدم عليها محتل من قبل:
التفصيل األول يتعلق بـسـكــان ا ل ـقــدس الفلسطينيين،
حيث توحي التسريبات بأن الخطة تتضمن سحب هوياتهم
ال ـم ـقــدس ـيــة ،وبــال ـتــالــي إل ـغ ــاء ح ــق وج ــوده ــم ف ــي مدينتهم
المقدسة ،والثاني التأكيد أن وضع القدس سيبقى على ما هو
عليه ،أي أنها ستبقى تحت السيطرة والسيادة اإلسرائيلية
المطلقة ،وإذا جمعنا التفصيلين فإنهما يعنيان أن الخطة
األمـيــركـيــة تفتح الـطــريــق لتنفيذ تطهير عــرقــي ضــد سكان
القدس الفلسطينيين.
ً
أم ــا الــوقــاحــة الـتــي لــم يـتـجــرأ عليها تــاريـخـيــا أي محتل
من قبل ،فهي التأكيد على أن الكيان الفلسطيني في قطاع
غزة ،وما سيتبقى من الضفة بعد سلب معظمها لمصلحة
ً
المستعمرين ،سيكون منزوع السالح بالكامل ومجردا من
أي إمكانية للدفاع عن النفس ،ولكن سيكون عليه دفع إتاوة،
وتكاليف حماية ،للحكومة اإلسرائيلية وجيشها.
و م ــا يعنيه ذ ل ــك ،أن الفلسطينيين سـيـبـقــون خاضعين
لالحتالل ،ولنظام األبارتهايد اإلسرائيلي ،وسيكون عليهم
أن يدفعوا إلسرائيل ثمن احتاللهم ،وثمن ما يتكلفه جهاز
األمن اإلسرائيلي الستعبادهم.
باستثناء مرحلة االنتفاضة األول ــى فــإن إسرائيل كانت
تجبي من الفلسطينيين تحت االحـتــال تكاليف احتاللهم
وتحقق أرباحا ،من خالل جمع الضرائب ،والرسوم ،والغرامات
ومصادرة المياه ،واألراضي ،والثروات الطبيعية ،وكلما كان
االحتالل مربحا انعطف الجمهور اإلسرائيلي نحو العنصرية
والتطرف الشوفيني ،كما ظهر ذلك بوضوح في كل انتخابات
إسرائيلية.
اليوم يدفع كل عامل في إسرائيل  2500شيكل شهريا إتاوة
للمشغلين ،وال تقتطع إسرائيل نسبة  %3من أموال الضرائب
التي تجمعها والتي يدفعها المواطن الفلسطيني فقط ،بل
تقتطع دون حساب ما يحلو لها من عوائد هذه الضرائب.
ويدفع األسرى واألسيرات ثمن وتكاليف سجنهم ،من خالل
الغرامات الباهظة ،وتكاليف طعامهم وسجنهم في السجون،
وهذا هو المكان الوحيد في العالم الذي يسجن فيه األسرى
على حسابهم ،وحساب أهلهم.
يتذمر كثيرون من انتشار مشاعر اإلحـبــاط والـيــأس في
صفوف بعض الفلسطينيين ،وما يؤدي إليه ذلك من سلبية
ونفور من المشاركة في النضال ضد االحـتــال ،وكثير من
أسباب ذلك يعود للشعور بعجز القيادات الفلسطينية عن
توحيد نفسها ،وعن تقديم رؤية استراتيجية جامعة للشعب
الفلسطيني ،تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها.
لكن "صفقة ال ـقــرن" ،ومـشــاريــع الـضــم والـتـهــويــد ،والقمع
ً
والحصار واإلذالل ،التي تمارسها إسرائيل ليست أمرا مجردا،
بل هي واقع يمس أو سيمس حياة كل فلسطيني وفلسطينية،
وال سبيل لصده إال بالمشاركة في النضال ضده.
لن يــزول االحـتــال ،ولــن يسقط نظام األبارتهايد ما دام
مربحا ،وما لم تصبح تكاليفه أكبر من مكاسبه.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ماثيو كارنيتشنيغ*

ً
برلين تعتبر بومبيو ميتا

راميش ثاكور*

دور الصين في المعادلة النووية الهندية الباكستانية
ّ
يركز الجزء األكبر من التحاليل الدولية على المعادلة النووية
الهندية-الباكستانية بصفتها مسألة ثنائية ،إال أنها ثالثيةً في
أساسها وتفاعالتها الجوهرية ،فقد تملصت الصين عموما من
المساءلة بشأن دورها المريب في تعزيز طابع المنطقة النووي.
قد يكون خطر اندالع حرب نووية تترتب عليها تداعيات كارثية
عـلــى الـحـيــاة كـمــا نـعــرفـهــا ،أعـلــى الـيــوم مـمــا كــان عليه خــال الـحــرب
ً
ّ ً
الباردة ،وواجه العالم مذكرا قويا بهذا الخطر في أواخر شهر فبراير،
ً
ً
فللمرة األولى في التاريخ هاجمت دولة متسلحة نوويا هدفا داخل
ً
ً
دولة أخرى متسلحة نوويا وخاضتا كلتاهما حربا جوية عبر خط
المراقبة في كشمير.
ً
يبقى خطر تـجــدد الـصــدام حقيقيا بسبب الـنــزاع المستمر على
ً
األراضي :المجموعات المجاهدة في باكستان التي تشن حربا هجينة
َ
ّ
ضد الهند ،وتنامي ترسانتي الهند وباكستان النوويتين وتوسع
منصاتهما النووية ،ودور الجيش البارز في التحكم في سياسات
باكستان النووية واألمنية وسياساتها بشأن كشمير ،وبروز القومية
الهندوسية المقاتلة في الهند ،وعملية إعادة ضبط استراتيجية في
منظومة ردود الهند المعتمدة ضد الهجمات اإلرهابية.
ّ
يــركــز الـجــزء األكـبــر مــن التحاليل الــدولـيــة على المعادلة النووية
الهندية-الباكستانية بصفتها مسألة ثنائية ،إال أ نـهــا ثالثية في
ً
أســاسـهــا وتـفــاعــاتـهــا الـجــوهــريــة ،فـقــد تملصت الـصـيــن عـمــومــا من
المساءلة بشأن دورها المريب في تعزيز طابع المنطقة النووي ،ولكن
من الضروري تسليط الضوء على عدم مسؤولية بكين هذا.
استخلص تقرير أعده معهد بروكينغز في عام  2017أن الثنائيات
النووية في الحرب الباردة ّ
تحولت إلى سالسل نووية مترابطة ،مما
أنتج عالقات ردع معقدة بين القوى النووية ،ومع تصور ثالث دول
ً
متسلحة نــوويــا أو أكثر فــي آن واحــد وتعرضها للخطر ،فقد يكون
للتبدالت فــي الــوضــع الـنــووي إلحــداهــا تأثير تعاقبي على عــدد من
الدول األخرى.
ً
صحيح أن الصين ّ
حولت جــزرا إلــى مواقع عسكرية وأعــربــت عن
سلوك عدائي في بحر الصين الجنوبي ،إال أن سياستها النووية ظلت
مضبوطة على نحو الفت للنظر ،ورغم النمو المهول الذي شهده حجم
االقتصادي وتطوره التقني ،تملك الصين أقل من  300رأس
هذا البلد ً
نووي ،مقارنة بالواليات المتحدة مع  6500رأس وروسيا مع 7000
ً
آالف رأس تقريبا.
ُ
على سبيل المثال ،إذا هددت صواريخ أميركية جديدة تطلق من
البر قدرة الصين األكيدة على الرد ،فال شك أن بكين سترد بتوسيع
قوتها النووية وتحديثها ،ولكن أي زيادة في القدرة النووية سيكون
ً
لها تلقائيا تأثير في الخصومة المتعددة األطراف ،وهكذا يقود تفاقم
إحساس الصين بالخطر إلى تدابير مضادة من الهند مع تأثير تعاقبي
إضافي في وضع القوة النووية الباكستانية.
في قرار سياسي مهم يعود إلى عام  ،1982اعتبرت الصين الدولة
ً
ً
الباكستانية عميال جـيــدا يتلقى الــدرايــة الــذريــة ،وأج ــرت باكستان

أول اختبار لها على سالح نووي صنعته لها الصين في شهر مايو
عــام " .1990لهذا السبب ،كــان الباكستانيون سريعين في الــرد على
االختبارات النووية الهندية في عام  ،1998فلم يحتاجوا إال أسبوعين
وثــاثــة أي ــام" .لــم يتوصل إلــى هــذه الخالصة محللون أو مسؤولون
استخباراتيون هنود بل مسؤوالن مخضرمان في المؤسسة النووية
األميركية ،وهما توماس ريد مصمم أسلحة نووية سابق في مختبر
َ
الرئيسين غيرالد
لورنس ليفرمور الوطني ووزير سالح الجو خالل عهد
فــورد وجيمي كارتر ،ودانــي ستيلمان مدير سابق لالستخبارات في
مختبر لوس أالمــوس الوطني ،وقد ّ
قدما هذه االدعــاءات المخيفة في
كتابهما  The nuclear expressعام .2009
في مقابلة في شهر يناير عام  ،2009حاول ريد تخمين تبرير الصين
مساعدة باكستان النووية" :ميزان القوى :كانت الهند عدو الصين ،شأنها
في ذلك شأن باكستان" ،وفي المقابل تحولت شبكة عبد القادر خان في
باكستان إلــى متجر نــووي مفتوح للجميع صـ ّـدر مــواد وتكنولوجيا
حساسة إلى دول مثل إيران ،وليبيا ،وكوريا الشمالية.
ً
فمنذ عام  ،1998شنت باكستان حربا شبه تقليدية ضد الهند تحت
سقف شبه القارة النووي ،وهكذا صار القتال والتطرف عبر الحدود
ً
ً
ً
اللذان ترعاهما دول متسلحة نوويا واقعا معاصرا آخر ،وكذلك األمر
بالنسبة إلى الخوف من اإلرهاب النووي .وهنا يأتي دور الهجوم على
العسكري الهندي في كشمير في  14فبراير الــذي ذهب
الموكب شبه ً ّ
ضحيته  40جنديا ،ونفذ هذا الهجوم انتحاري محلي ،إال أن المجموعة
اإلرهابية الباكستانية "جيش محمد" أعلنت مسؤوليتها عنه ،ونتبجة
لذلك نفذت الهند ضربات جوية انتقامية ضد معسكر تدريب مزعوم
تابع لجيش محمد في باالكوت في العمق الباكستاني في  26فبراير
َ
سالحي جو هذين البلدين.
ليليها بعد يوم صراع جوي بين
جــددت فرنسا ،والمملكة المتحدة ،والــواليــات المتحدة جهودها
لتدفع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلى تصنيف زعيم "جيش
ً
ً
محمد" مسعود أظهر إرهابيا عالميا ،مما ُيرغم بالتالي كل الدول على
فرض عقوبات إلزامية عليه ،ولكن كعقبة كبرى في نظام األمم المتحدة،
ً
تتطلب هذه الخطوة قرارا باإلجماع ،وهكذا أعاقت الصين هذا المسعى
ُ
بلجوئها إلى "عقدة تقنية" :حق النقض (الفيتو) .تعتبر هذه رابع مرة
ً
ً
تجهض فيها الصين دعما جماعيا لخطوة مماثلة ،ورغــم ذلــك ،وزع
الحلفاء الغربيون ّ المستاؤون من عناد الصين هــذا مسودة قــرار في
ً
مجلس األمن يصنف أظهر إرهابيا.
أصاب وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو عندما فضح ازدواجية
الصين ذات الوجهين في تغريدة في  27مارس" :ال يستطيع العالم ّ
تحمل
رياء الصين المشين تجاه المسلمين .تسيء الصين من جهة معاملة أكثر
من مليون مسلم يعيشون فيها ،إال أنها تحمي في المقابل مجموعات
إرهابية إسالمية عنيفة من عقوبات األمم المتحدة" ،وال شك أن إدراج
هذه المسودة في األجندة ليناقشها مجلس األمن ويتخذ القرار بشأنها
ّ
سيعمق أكثر الضرر الذي لحق بسمعة الصين
في جلسة علنية كان
بسبب تقديمها حماية دبلوماسية إلرهابيين من أصول باكستانية.
ولكن في األول من مايو ،رفعت الصين العقبة التقنية وبات أظهر اليوم
عرضة لعقوبات األمم المتحدة التي تتطلب من كل الدول تجميد أصوله،
وفرض حصار أسلحة ،وحظر سفر إلى الخارج عليه.
* «ذي ستراتيجيست»

بغض النظر عن أن بومبيو أوضح أنه يخطط للترتيب لزيارة
أخرى إلى برلين في المستقبل القريب ،فإن عدم حضور وزير
الخارجية هذا يبقى إهانة ،فما حجم غضب األلمان؟ لقد "بلغت
العالقة األلمانية-األميركية الحضيض" ،حسب الصحيفة
اليومية الخاصة بالنخبة الثرية األلمانية "سود دويتشه
تسايتونغ".
يدرك الجميع أن األلمان يكرهون التأخير ،ولكن إذا أردت أن
اجتماعا في الدقيقة األخيرة.
ألمانيا ،فألغ
حقا
ً
ً
تغضب ً
ِ
ه ــذا مــا فـعـلــه بــالـتـحــديــد وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي مايك
بومبيو ال ــذي ألـغــى رحـلــة إلــى برلين يــوم الـثــاثــاء ،مما أثــار
استياء أنجيال ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس.
ّ
عبرت «سود دويتشة تسايتونغ» ،الصحيفة اليومية الخاصة
ذاكرة« :من الصعب تبرير
بالنخبة الثرية األلمانية ،عن غضبها
ً
«إلحاحا» مما كان
أكثر
يكون
ذلك» ،وأضافت متسائلة عما قد
ً
ُ
سيعتبر زيارة بومبيو الرسمية األولى إلى برلين بصفته وزير
الخارجية األميركي.
الجواب عن هذا السؤال ،من وجهة نظر بومبيو على األقل،
هو إيران ،لكن هذا الجواب زاد ألمانيا استياء ،فما زالت برلين
متمسكة بوهم أن أوروبا تستطيع إنقاذ الصفقة النووية مع
إيــران التي تخلت عنها الواليات المتحدة قبل سنة ،وتعتبر
سياسة الواليات المتحدة نحو طهران عدائية.
ال شك أن إلغاء بومبيو زيارة ألمانيا ليخوض عملية تهديد
خطيرة إليران من بغداد زاد الطين بلة.
صحيح أن رد فعل ألمانيا الرسمي تجاه إلغاء الزيارة جاء
عضبا في الكواليس.
رصينا ،إال أن المسؤولين ثاروا
متزنا
ً
ً
ً
صـحـيــح أن ه ــذا ي ـعــود ف ــي ج ــزء م ـنــه إل ــى حــالــة ال ـعــاقــات
أيضا
األلمانية-األميركية الحرجة في عهد ترامب ،إال أنه يعكس
ً
عمق أهمية الشعائر في السياسة الخارجية األلمانية ،وكلما
اضطرابا ،نما تعلقها بالشعائر
ازدادت عالقة ألمانيا ببلد آخر
ً
في الدبلوماسية الدولية.
فارغا ،أفضل من الصمت،
كان
مهما
الحوار،
تعتبر ألمانيا أن
ً
لنتأمل مواصلة ميركل تعاطيها مع فالديمير بوتين في أعقاب
غزو روسيا أوكرانيا ،فقد تحدثت إليه المستشارة األلمانية
عشرات المرات بعد ضم روسيا القرم.
ومــع أن محاوالتها هــذه أخفقت فــي إقـنــاع بوتين بتبديل
كثيرا.
قدر جهودها هذه
مساره ،لكن الشعب األلماني ّ
ً
إذا ،صحيح أن زيارة بومبيو ما كانت لتسفر عن أي نتائج
ً
ُتذكر بخالف التقاط بعض الصور ودردشة لطيفة ،إال أن األلمان
توقعوا منه التزام بهذه الخطوات.
بغض النظر عن أن بومبيو أوضح أنه يخطط للترتيب لزيارة
أخرى إلى برلين في المستقبل القريب ،لكن عدم حضور وزير
الخارجية هذا يبقى إهانة.
ولكن ما حجم غضب األلمان؟
استخلصت الصحيفة «ســود دويتشة تسايتونغ»« :بلغت
العالقة األلمانية-األميركية الحضيض».
* «بوليتيكو»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٣٠٣

٥.٨٠٣

٤.٨٣١

2.٥٢٩ 2.٩٢٧ 3.٢٨٧

عقوبات على «التنفيذيين» للحد من مخالفات الشركات
• «هيئة األسواق» :بسبب تقاعسهم وإهمالهم وتقصيرهم في تنفيذ القانون
• مقترحات باحتساب نقاط على مجلس اإلدارة تنتهي بعقوبة مباشرة أو غرامة
عيسى عبدالسالم

عقوبات هيئة أسواق المال
سابقا أثارت العديد من
التساؤالت من المستثمرين
بالسوق حول مقدار الغرامات
المفروضة وفاعليتها في إلزام
الشركات بسرعة اإلفصاح عن
نتائج أعمالها.

شبهات تحوم حول
إخفاء معلومات لها
تأثير جوهري على
المركز المالي

ّ
مثل قرار هيئة أسواق المال
الصادر بفرض غرامات مالية
ع ـل ــى ال ـم ــدي ــري ــن الـتـنـفـيــذيـيــن
ب ـس ـبــب ت ـقــاع ـس ـهــم وإه ـمــال ـهــم
وتقصيرهم في تنفيذ متطلبات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم  7لـ ـع ــام 2010
ً
والئ ـح ـتــه الـتـنـفـيــذيــة ،تــوجـهــا
ً
إيـجــابـيــا نـحــو إل ــزام الـقـيــادات
التنفيذية للشركات باإلفصاح
عن نتائج أعمالها خالل المدد
المحددة لذلك ،ووفقا لما ينص
عليه القانون.
وذل ـ ـ ـ ـ ــك بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــار ه ـ ـ ــؤالء
المديرين أعلى سلطة تنفيذية،
وعـلـيـهــم الـمـســؤولـيــة الـكــامـلــة
فــي اإلف ـص ــاح عــن الـمـعـلــومــات
الجوهرية التي يمكن أن تؤثر
بشكل كبير على الوضع المالي
للشركة وقــرارات المستثمرين
في السهم.
وأوض ـحــت م ـصــادر مطلعة
لـ "الجريدة" ،أن عقوبات هيئة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال س ــاب ـق ــا أث ـ ــارت
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت مــن
الـمـسـتـثـمــريــن ب ــال ـس ــوق حــول
مـ ـق ــدار الـ ـغ ــرام ــات ال ـم ـفــروضــة
وفاعليتها في إلــزام الشركات
ب ـســرعــة اإلفـ ـص ــاح ع ــن نـتــائــج
أعمالها ،والجهة التي كان يجب
أن تـتـحـمــل دف ــع تـلــك ال ـغــرامــة،
إذ كانت العقوبات والغرامات
تقتصر على الشركة فقط.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن
مجلس التأديب التابع لهيئة
أس ـ ــواق ال ـم ــال ف ــرض غ ــرام ــات
مالية على الرئيس التنفيذي،

وكــذلــك ف ــرض غــرامــة منفصلة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــأخـ ــر ف ــي
االفصاح عن معلومات جوهرية
تـمـثـلــت ف ــي ع ــدم االفـ ـص ــاح عن
تسجيل خـســائــر بسبب إعــادة
التصنيف المحاسبي الناتج
عن بيع جزء من ملكية الشركة
بشركة تابعة ،وال ــذي أدى إلى
ت ـغ ـي ـيــر ت ـص ـن ـي ـف ـهــا ع ــن شــركــة
تابعة إلى شركة زميلة ،والذي
يعد ذا تأثير كبير على المركز
المالي للشركة.
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت "اض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة ال ـ ــى
عـ ــدم اإلفـ ـص ــاح ع ــن الـمـعـلــومــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــريـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت
ال ـمــائــم ب ـشــأن تـخـلــف الـشــركــة
ع ــن ال ــوف ــاء ب ــأرص ــدة الـتـمــويــل
اإلس ــام ــي الــدائ ـنــة فــي تــواريــخ
اس ـت ـح ـقــاق ـهــا الـ ـمـ ـق ــدرة ،وع ــدم
قيام إحدى الشركات باإلفصاح
ع ـ ــن ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض م ـل ـك ـي ـت ـه ــا فــي
رأس ـ ـمـ ــال ش ــرك ــة ت ــاب ـع ــة خ ــال
المدة القانونية المحددة ،األمر
الذي نتج عنه تحول في عالقة
الشركتين ببعضهما ،إذ تحولت
من شركة تابعة الى زميلة".
وذكـ ــرت أن ات ـخ ــاذ مـثــل هــذا
ال ـق ــرار يـشـيــر ب ــوض ــوح إل ــى أن
الـهـيـئــة أرادت تنبيه الــرؤســاء
التنفيذيين فــي ال ـشــركــات إلــى
أ هـمـيــة التقيد بأنظمة ا لـســوق
ولــوائـحــه ،خــاصــة فيما يتعلق
باإلفصاح والشفافية ،خصوصا
أن ه ـنــاك مــن يستفيد مــن تلك
الـمـعـلــومــات إذا تــأخــر اإلع ــان
واالفصاح عنها.

وأش ـ ـ ــارت الـ ــى أن اق ـت ـصــار
فرض الغرامات على الشركات
فـ ـق ــط ،ج ـع ــل ب ـع ـض ـهــا يـعـتـبــر
تلك الغرامة ضمن مصروفات
ال ـش ــرك ــة ،وبــال ـتــالــي م ــن يملك
المعلومة ويخفيها عــن باقي
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاك لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ج ـ ـهـ ــات
محددة ،مما يؤدي الى اقتصار
االستفادة على جهات بعينها،
األمر الذي يعد مخالفة صريحة
لهيبة ال ـقــانــون ال ــذي ج ــاء من
أجل المساواة وحماية حقوق
األقلية والجميع على حد سواء.
وأوض ـ ـحـ ــت أن "ال ـع ـق ــوب ــات
الـ ـت ــي تـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
وتـحـمــل المساهمين غــرامــات
م ــالـ ـي ــة ب ـس ـب ــب مـ ـخ ــالـ ـف ــات أو
أخـطــاء إدارات ـهــا ،اعتمادا على
أن ه ــؤالء المساهمين هــم من
ينتخب مجلس اإلدارة وعليه
مـســؤو لـيــة محاسبتهم ،اال أن
واقع سوقنا وحسب ما كشفته
الجمعيات العمومية أن مجلس
االدارة دائـ ـم ــا م ــا ي ـم ـثــل كـبــار
المالك".

غرامة مزدوجة
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاهـ ــم كـ ـ ـ ــان ي ـ ــدف ـ ــع ث ـمــن
مـخــالـفــة الـتــأخــر فــي االف ـصــاح
عـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـج ــوه ــري ــة
مرتين ،فالتأخر في االفصاحات
يستفيد منه من يملك المعلومة
بالشركة واألطراف ذات العالقة
ب ـهــم ،ويـتـحـمــل ه ــو كـلـفــة دفــع

«التجارة» :تنظيم وتحديد المواد اإلنشائية المدعومة
●

جراح الناصر

قــررت وزارة التجارة والصناعة إعادة
تنظيم وتحديد المواد اإلنشائية المدعومة
اعتبارا من يوليو المقبل.
وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن الوزارة
عملت على تحديد إجمالي المخصصات
المالية ،ونسبة ومبلغ الدعم بعدة ضوابط
لـيـكــون المبلغ االجـمــالــي  29985دي ـنــارا،
مبينة أن تعديل هذه االسعار بالزيادة أو
ً
النقص يأتي بقرار وزاري وفقا لمقتضيات
اسعار السوق.
ونصت المادة األولى من القرار الوزاري
 232لسنة  2019على استبدال نصوص
ال ـم ــواد الـثــالـثــة وال ــراب ـع ــة وال ـســاب ـعــة من
الـقــرار ال ــوزاري رقــم  203لسنة  2014بأن
تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة
بــالــدعــم ف ــي ح ــال ال ـب ـنــاء ال ـجــديــد بـ ــ2000

كـيــس أس ـم ـنــت ،و 50ط ــن حــديــد تسليح،
والـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــوق األبـ ـ ـي ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــازل 100م،3
والطابوق األسود  15000حبة ،والتكييف
 5آالف دينار ،والخرسانة الجاهزة بـ450م3
وأطقم صحية ب ــ 300دينار ،أمــا الطابوق
الجيري وسيجما والعازل المائي والعازل
الحراري واالسالك الكهربائية والسيراميك
والبورسالن فتبلغ  1500دينار.
ونصت المادة الثانية على انه يستبدل
نص المادة االولى من القرار الوزاري رقم
 272لسنة  2014بقرار ينص على تحديد
ال ـم ــواد الـمــدعــومــة ل ـعــدة ف ـئــات فــي البند
الـثــانــي مــن ال ـقــانــون رق ــم  19لسنة 2014
لمن أكمل الهيكل األســود ولم يستفد من
المواد المذكورة بالقرار الوزاري رقم 203
لسنة  ،2014حيث بلغ الدعم المخصص
للتكييف المركزي  5000دينار كحد اقصى،
واالطقم الصحية ألف دينار ،والسيراميك

والـ ـب ــورس ــان أل ـف ــي ديـ ـن ــار ،أم ــا ال ـع ــوازل
الكهربائية والمائية والحرارية والطابوق
الجيري واالصباغ الخشنة فبلغت 1500
لكل منها.
الـجــديــر بــالــذكــر أن "ال ـت ـجــارة" أص ــدرت
ق ــرارا وزاري ــا سابقا بـشــأن تعديل الـقــرار
الوزاري رقم  203لسنة  ،2014بخصوص
دعــم الـمــواد اإلنـشــائـيــة ،كما تمت إضافة
العازل المائي ،والعازل الحراري ،واألطقم
الصحية ،وأس ــاك الـكـهــربــاء ،وسيراميك
وبـ ـ ـ ــورسـ ـ ـ ــان ،إل ـ ـ ــى الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــوق الـ ـجـ ـي ــري
وال ـت ـك ـس ـي ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ضـ ـم ــن الـ ـم ــواد
المدعومة ،على أن يختار المستفيد واحدة
من هذه المواد السبع ،ليحظى بدعم ثابت
عليها بقيمة  1500دينار .ليبلغ إجمالي
الدعم للمستفيد من دعم المواد اإلنشائية
نحو  29.68ألف دينار.

ال ـ ـغـ ــرامـ ــات الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـلــى
الشركة ،ألنها تخصم من أرباح
وإيـ ــرادات الـشــركــة ،األم ــر الــذي
يـتـطـلــب م ــن مـجـلــس مـفــوضــي
هيئة أسواق المال إعادة النظر
فيمن يتحمل الغرامة التي تدفع
بسبب التأخر في نشر النتائج،
فالمتسببون فيها هم من يجب
أن يدفعوها سواء كانوا مديري
ال ـشــركــات أو أع ـضــاء مجالس
إداراتها ،خصوصا أن القانون

أرباح «مشاعر»
تنمو %443
بالربع األول
ا عـ ـتـ ـم ــد م ـج ـل ــس إدارة
ش ــرك ــة م ـش ــاع ــر ال ـقــاب ـضــة
نتائج أعـمــال الــربــع األول
م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي ،2019
إذ بـ ـل ــغ صـ ــافـ ــي األربـ ـ ـ ــاح
ع ــن تـلــك ال ـف ـتــرة  238ألــف
دي ـنــار ،بنمو نسبته 443
فــي الـمـئــة ،فــي حين كانت
أربــاح الفترة المقابلة من
العام الماضي  2018تبلغ
ً
 48ألفا .وتأتي تلك األرباح
مــدعــومــة بـتـحـســن أع ـمــال
الشركة.

لــم يـحــدد الـجـهــة الـتــي ينبغي
عـلـيـهــا تـحـمــل تـلــك ال ـغــرامــات،
وب ــال ـتــال ــي يـمـكــن ب ـعــد دراسـ ــة
هذا األمر تعديل العقوبات بما
يخدم كل المستثمرين بالسوق.

تطوير التشريعات
وأكدت أن البديل يكمن في
تطوير التشريعات ومواكبة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات،

بحيث يتم اسـتـحــداث آليات
وتشريعات مناسبة تضمن
وص ـ ــول ال ـع ـقــوبــة لـلـمـخــالــف
دون غ ـي ــره ،وتـ ــؤدي الـغــرض
منها ،السيما أن عقوبة ايقاف
الـ ـش ــرك ــات ن ـت ـي ـجــة ت ــأخ ــره ــا
ف ــي االفـ ـص ــاح ع ــن بـيــانــاتـهــا
المالية أو ارتـكــاب مخالفات
ب ـ ـشـ ــأن ع ـ ـ ــدم االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـم ــاء
ج ــاء بــه ال ـقــانــون رق ــم  7لعام
 2010والئحتة التنفيذية لم

ينعكس إال على المساهمين
بالدرجة األولى.
واقترحت المصادر أن تكون
هناك نقاط تحسب على مجلس
اإلدارة م ـثــا تـنـتـهــي بـعـقــوبــة
مباشرة ،أو غرامة ،أو غيرها من
األدوات األخرى عن التأخر في
اإلفصاح عن البيانات المالية
أو اإلفـ ـ ـص ـ ــاح عـ ــن م ـع ـل ــوم ــات
جــوهــريــة ت ــؤدي بالنهاية إلى
تأثير جوهري الى سعر السهم.

العقيل« :مدينة األعمال» تتفاوض
لالستحواذ على عقارات جديدة
●

سند الشمري

ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة مــديـنــة األع ـمــال
الكويتية العقارية ،أحمد العقيل ،إن استثمارات الشركة
بالكويت تشكل  66في المئة من إجمالي محفظتها،
الفـتــا إل ــى أن "مــديـنــة األع ـم ــال" ستعمل خ ــال العام
الحالي على تنمية محفظتها في السوقين األوروبي
واألميركي.
وذكــر العقيل ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن "مدينة
األعمال" مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع
فــي السوقين األوروبـ ــي واألم ـيــركــي ،والـتـخــارج من
االستثمارات غير المدرة ،موضحا أن الشركة تتفاوض
حاليا على مجموعة من المشاريع والعقارات التي
ستعمل على تنفيذها أو االستحواذ عليها.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتنفيذ مشروع سكني

فــي العاصمة البلجيكية (بــروك ـســل) نهاية الشهر
الجاري ،كما تتفاوض حاليا على شراء أرض بقيمة
 4ماليين يورو بالمشاركة مع مستثمر محلي هناك.
وبـ َّـيــن أن "مدينة األع ـمــال" فــي الـمــراحــل النهائية
لــاسـتـحــواذ عـلــى أح ــد ال ـع ـقــارات الـتـجــاريــة بــواليــة
تكساس في الواليات المتحدة األميركية ،بقيمة 22
مليون دوالر .وقال العقيل إن الشركة تتفاوض على
ش ــراء أحــد المباني اإلداريـ ــة فــي إسبانيا بقيمة 44
مليون يورو تقريبا ،الفتا إلى أن الشركة لديها العديد
من الخيارات ،وتعمل على اختيار أفضلها.
وأف ـ ــاد ب ــأن نـســب االش ـغ ــال ف ــي مـعـظــم ال ـع ـقــارات
المملوكة للشركة فــي الكويت وصلت إلــى  100في
الـمـئــة ،مــوضـحــا أن الـشــركــة تـقــوم ب ــدراس ــة أوض ــاع
جميع األسـ ــواق المستهدفة ،والـعـمــل على اختيار
األفضل بينها.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

السعودية وقطر
بورصتي
في
كبيرة
وخسائر
يسيطر
األحمر
اللون
ً

التوترات الجيوسياسية تؤثر على مسار مؤشرات األسواق المالية و«الكويتي» يتخطاها سالما
•

علي العنزي

طـ ـغ ــى ال ـ ـ ـلـ ـ ــون األح ـ ـ ـمـ ـ ــر ع ـلــى
المحصلة األسبوعية لمؤشرات
أس ـ ــواق الـ ـم ــال ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي خالل تعامالت
أسبوعها األول من شهر رمضان
ال ـم ـبــارك ،ال ــذي انـتـهــى بخسائر
كبيرة لمعظم المؤشرات ولم يفلت
منها سوى أصغرها وهو مؤشر
س ــوق البحرين ال ــذي رب ــح ُعشر
نقطة مئوية ،بينما كــان أكبرها
خسارة مؤشر "تاسي" السعودي
أكبر أسواق الشرق األوسط بنسبة
تجاوزت  5في المئة بعشر نقطة
مئوية.
كذلك تراجع مؤشر سوق قطر
بنسبة كبيرة كانت  4.3في المئة
وسـجــل مــؤشــرا ســوقــي اإلم ــارات
خـســائــر واض ـحــة إذ فـقــد مؤشر
أب ــوظ ـب ــي ن ـس ـبــة  3.6ف ــي الـمـئــة

وتــراجــع مؤشر دبــي بنسبة 3.1
ف ــي الـمـئــة تــاهـمــا مــؤشــر ســوق
ً
سلطنة ع ـمــان ف ــاق ــدا نـسـبــة 2.6
في المئة واستقر مؤشر بورصة
الكويت على خسارة أقل بحوالي
نقطة مئوية.

أجواء جيوسياسية
وع ـ ــاش ـ ــت م ـ ــؤش ـ ــرات أس ـ ــواق
ً
ً
المال الخليجية أسبوعا صعبا
وهو أسبوعها األول في رمضان،
وب ــدأ بالضغوطات على أسعار
ال ـن ـفــط وبــرغ ـبــة أم ـيــرك ـيــة ملحة
وتـ ـص ــريـ ـح ــات واض ـ ـحـ ــة ل ـلــدفــع
بخفض األسعار بعد بدء سريان
عقوبات كاملة على تصدير النفط
ً
اإلي ــران ــي م ـمــا يـعـنــى انـخـفــاضــا
في المعروض ،من شأنه تحريك
أسواق أسعار النفط لألعلى.
تبع تلك التصريحات إعــان

ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب زيـ ــادة
الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـس ـلــع
الصينية لتبلغ  250مليار دوالر
ً
ب ــدال مــن  200مـلـيــار دوالر ،مما
ً
ً
شـ ـك ــل ضـ ـغـ ـط ــا مـ ـض ــاعـ ـف ــا عـلــى
األسـ ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة وال ـس ـل ــع عــدا
ال ــذه ــب ،فــال ـت ـصــري ـحــات أعـ ــادت
ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة بـيــن عمالقي
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي إل ــى المربع
األول بعد أن تحسنت التقديرات
بتجاوزها وزادت تقديرات نمو
االقتصاد العالمي في بداية هذا
العام.
أضف إلى ذلك تحرك البوارج
األم ـيــرك ـيــة ال ــى مـنـطـقــة الخليج
وت ـصــري ـحــات إي ــران ـي ــة م ــن جهة
أخرى خلقت أجواء جيوسياسية
اقتصادية مختلطة غير مريحة،
وبـ ـي ــن هـ ـ ــذا وذاك ك ــان ــت ه ـنــاك
حاجة لتصحيح معظم األسواق
ً
الخليجية خـصــوصــا مــن زادت

مكاسبها عن  10في المئة خالل
هــذا الـعــام ،وفــي مقدمتها مؤشر
"تاسي" الرئيسي في سوق األسهم
السعودية.
ب ــال ـت ــال ــي ش ـك ـلــت  55ش ــرك ــة،
ً
ً
تراجعت أرباحها ،ضغطا واضحا
عـلــى ال ـمــؤشــر لينخفض بـشــدة
وبنسبة  5.1في المئة وهي أكبر
خسائره خالل هذا العام ويتخلى
عن أهــم نقاطه النفسية مستوى
 9آالف نقطة ويقفل على مستوى
ً
 8856.94نـقـطــة ح ــاذف ــا 479.96
ً
ن ـق ـطــة م ـب ـق ـيــا ع ـلــى ن ـس ـبــة 13.7
فــي الـمـئــة فـقــط مــن مـكــاســب هــذا
ال ـعــام ،الـتــي قــاربــت  20فــي المئة
ف ــي مـنـتـصــف ال ـش ـه ــر ال ـمــاضــي
ً
وماحيا جميع مكاسب شهر أبريل
الماضي.
ووسـ ـ ـ ــط ض ـب ــاب ـي ــة الـ ـع ــوام ــل
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
فـتــارة تصريح سياسي مــن هذا

الجانب وعنوان عريض في إحدى
الــوســائــل اإلعــام ـيــة وانـخـفــاض
أس ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط وض ـ ـغـ ــط ع ـلــى
األس ـ ــواق الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة عــاد
مــؤشــر س ــوق قـطــر ومـحــا جميع
مكاسب هذا العام والتي ربحها
خالل شهر أبريل ودخل المنطقة
الحمراء بعد خسارة كبيرة بلغت
 4.3في المئة كانت كافية لعودته
للمربع األحمر مرة أخرى إذ فقد
 453.35نقطة ليقفل على مستوى
 10027.17نقطة ليحتفظ بالكاد
ً
بمستوى  10آالف نقطة ،ومنتظرا
ً
ً
أسبوعا جديدا قد يكون أفضل من
أسوأ أسابيع هذا العام على معظم
مؤشرات أسواق المال الخليجية.

خسائر في اإلمارات
ً
ولم يكن األمر جيدا في سوقي
المال في اإلمارات العربية المتحدة

وسـ ـج ــا خ ـس ــائ ــر ك ـب ـي ــرة كــذلــك
وسارت جلسات األسبوع الخمس
باللون األحمر ومنذ بدايته وحتى
النهاية وكــانــت الـخـســارة األكبر
لمؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.6
ً
في المئة ليقترب جــدا من حاجز
 5آالف نقطة بعد أن حــذف 190
ً
نقطة تقريبا ويكتفي باالحتفاظ
بمستوى
 5052.8نقطة ويبقي فقط على
نسبة  4.2فــي المئة مــن مكاسب
هذا العام المبكرة بانتظار تحسن
أفضل لألسواق المالية العالمية
ومؤشرات األسواق الناشئة التي
م ــازال ــت تحتفظ بنسبة  8.8في
المئة من مكاسب هذا العام لكنها
مدعومة بنمو أس ــواق الصين ال
األسواق شرق األوسطية.
وخسر كذلك مؤشر سوق دبي
نـسـبــة  3.1ف ــي ال ـم ـئــة وتقلصت
مكاسب هذا العام إلى حدود  7في

المئة وفقد مؤشر اإلمــارة والتي
هي على موعد حدث كبير خالل
العام القادم  85.9نقطة ليتراجع
إلى مستويات  2672.61نقطة.
وبعد تماسك خالل األسابيع
األخيرة في مؤشر سوق سلطنة
عمان واقترابه من اختراق مستوى
 4آالف نقطة عاد وخسر أحالمه
ً
م ـج ــددا فــي اس ـت ـعــادة المستوى
األلفي النفسي المهم وفقد خالل
األس ـبــوع الـمــاضــي نسبة كبيرة
بلغت  2.6في المئة تتجاوز 100
ن ـق ـطــة ب ـن ـق ـطــة ونـ ـص ــف الـنـقـطــة
ليتقهقر إل ــى مـسـتــوى 3863.28
نقطة.

الكويت عكس التيار
س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
ً
الكويت أداء مغايرا خالل أسبوعها
الـمــاضــي عـمــا اكـتـســح مــؤشــرات

الـ ـم ــال ف ــي أس ـ ــواق دول مجلس
التعاون الخليجي ،وعلى الرغم من
ً
الخسارة فإن أداءها جاء معاكسا
لبقية المؤشرات الخليجية معظم
جـلـســات األس ـب ــوع ،وك ــان تحول
ً
ودخ ــول للسيولة مفاجئا خالل
ث ــان ــي ج ـل ـس ــات ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
وان ـ ـت ـ ـهـ ــى األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع بـ ـخـ ـس ــارة
مـ ـح ــدودة ل ـم ــؤش ــرات ال ـبــورصــة
الرئيسية إذ خسر المؤشر العام
نسبة  0.9في المئة تعادل حوالى
 50نـقـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 5803.2ن ـق ـطــة وخـ ـس ــر مــؤشــر
السوق األول نسبة  1في المئة هي
 62.28نقطة ليقفل على مستوى
 6303.15نقطة وتراجعت خسارة
المؤشر الرئيسي إلى نصف نقطة
مئوية فقط هي  24.66نقطة ليقفل
على مستوى  4831.2نقطة.

ملخص تداوالت السوق العام خالل األسبوع المنتهي في 2019/05/9

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في ٢٠١٩/5/9
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

٢٠١٩/5/2

5.853.11

9.336.90

10.480.52

3.964.83

1.434.59

5.242.58

2.758.51

٢٠١٩/5/9

5.803.20

8.856.94

10.027.17

3.863.28

1.436.28

5.052.80

2.672.61

الفرق

49.91-

479.96-

453.35-

101.55-

1.69

189.78-

85.90-

التغير ()%

%0.9-

%5.1-

%4.3-

%2.6-

%0.1

%3.6-

%3.1-

األسبوع
المنتهي في
2019/05/2
2019/05/9
الفرق
التغير ()%

الكمية
القيمة المتداولة
المتداولة
(مليون دينار)
(مليون سهم)
90.73
424.73
78.99
524.80
11.73100.07
%12.9%23.6

عدد الصفقات
(ألف صفقة)

إقفال
المؤشر العام

إقفال
المؤشر األول

إقفال المؤشر
الرئيسي

عدد جلسات
التداول

24.42
25.59
1.17
%4.8

5.853.11
5.803.20
49.91%0.9-

6.365.43
6.303.15
62.28%1-

4.855.86
4.831.20
24.66%0.5-

5
5
-
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ً
«الشال» :الكويت ضمن دول ترحب الصين بالتعامل معها حاال

ً
بكين تعي أن العائدين االقتصادي واالستراتيجي على المدى الطويل أكبر مما قد تربحه ماليا في الزمن القصير
ّبين الشال أن توقيع الصين
والكويت ثالث مذكرات
تالق
تفاهم هو نتاج ٍ
لمصلحة الطرفين.

«الحزام
والطريق» عنوان
استراتيجية
صينية هدفها
تسريع واستدامة
تفوقها
االقتصادي بعد
تغيير نموذجها
التنموي عام 2012

ق ـ ـ ــال الـ ـتـ ـق ــري ــر األسـ ـب ــوع ــي
لـشــركــة «ال ـش ــال» لــاسـتـشــارات
«إننا ما دمنا نبحث في مشروع
«ك ــوي ــت جـ ــديـ ــدة» ،وهـ ــو بـحــث
مستحق بعد ما أصاب الكويت
ً
الرائدة سابقا من تخلف ،وما
ً
دام المشروع مرتبطا بالمبادرة
الصينية «ال ـح ــزام وال ـطــريــق»،
رب ـ ـمـ ــا ت ـ ـكـ ــون مـ ـش ــاركـ ـتـ ـن ــا فــي
التعريف بتلك المبادرة مفيدة.
ووف ــق «ال ـشــال» فــإن «الـحــزام
والطريق» عنوان استراتيجية
ص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة هـ ـ ــدف ـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـ ـسـ ــريـ ــع
واستدامة تفوقها االقتصادي
بعد تغيير نموذجها التنموي
عــام  2012بــاإلفــادة من دروس
وتداعيات أزمــة العالم المالية
فــي عــام  ،2008والـتــي أدت إلى
فقدان الصين نحو  40في المئة
من معدالت نموها التاريخية.
وفي تعريف العنوان «الحزام
والـ ـط ــري ــق» ،ي ـن ـقــل الـمـهـتـمــون
التفسير الصيني لــه ،فالحزام
يعني الطرق والجسور والسكك
الحديدية والـمـشــروعــات التي
تقام بـمــواد وتقنيات صينية،
ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـت ــوس ــع ال ـ ـبـ ــري فــي
آسيا ومنطقة الشرق األوسط.
والطريق ،هو المسار البحري
من جنوب الصين باتجاه القارة
اإلفــريـقـيــة الـنــاهـضــة والمليئة
بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد األول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وح ـت ــى
ب ـل ــوغ ح ــوض ال ـب ـحــر األب ـيــض
المتوسط.
وفي تقديرنا بأن المستهدف
ً
جـ ـغ ــرافـ ـي ــا ص ـح ـي ــح ف ـ ــي ه ــذه
الـمــرحـلــة ،ولـكــن التعريف غير
دق ـ ـيـ ــق ،وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى شـهــر
سبتمبر من عــام  2013عندما
أطلق الرئيس الصيني حينها

تلك المبادرة في محاضرة في
جامعة في «كازاخستان» ،كان
العنوان حينها طريق الحرير
حزام اقتصادي «The Silk Road
 »Economic Beltوهو العنوان
الصحيح في تقديرنا.
وت ـف ـس ـي ــره فـ ــي اج ـت ـه ــادن ــا،
أن ال ـحــزام يشمل كــل مــا يمكن
أن تصل إلـيــه الصين مــن دول
ً
حزام جغرافي -شامال مناطقالـنـفــوذ الـغــربــي بعد انسحابه
م ـن ـهــا أو ض ـع ـفــه بــاالس ـت ـمــرار

في احتوائها ،وهو حزام قابل
للتوسع بمرور الزمن.
وال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــوصـ ـ ــوف
ب ــ«ال ـحــريــر» ،هــو اس ـت ـعــارة من
ع ـب ــق ال ـم ــاض ــي ع ـن ــدم ــا كــانــت
الـ ـصـ ـي ـ ـ ــن  -ال ـ ـح ـ ـ ـ ــزام  -ال ـق ـ ـ ــوة
االقتصادية األولى في الماضي
وتصدر بضائعها عبر طريق
ً
ب ــري م ـمــاثــل ،وح ــدي ـث ــا ،يعني
شـ ـبـ ـك ــة م ـ ـ ــواص ـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـب ــر
والـ ـبـ ـح ــر ل ــرب ــط كـ ــل األس ـ ـ ــواق
 -الـ ـح ــزام  -ال ـت ــي ت ـصــل إلـيـهــا

بــالـمــركــز ،أو بالصين لتتفوق
بالمزايا النسبية فــي تصدير
سلعها وخدماتها على كل ما
عداها.
والسبب في تقديرنا لتغيير
االس ــم ،هــو مــا يمكن أن يعنيه
ال ـحــزام مــن مفهوم يــوحــي بأن
ال ــدول المشاركة فــي المشروع
ال فكاك لها من االحتواء بحزام
الصين ،وهــو مفهوم سياسي
بالغ الحساسية.
ضمن ذلك الحزام حتى هذه

 2.790مليار دينار فائض الميزان التجاري
في الربع األخير من 2018
قال «الشال» إن النشرة اإلحصائية الفصلية
(أكتوبر  -ديسمبر  ،)2018الصادرة عن بنك
الكويت المركزي ،والمنشورة على موقعه على
اإلنترنت ،تذكر بعض المؤشرات االقتصادية
والنقدية ،التي تستحق المتابعة ،وسنورد
بعضها من باب توثيق تطوراتها ،ومن ذلك
مثال أن الـمـيــزان الـتـجــاري -ص ــادرات سلعية
ً
ناقصا واردات سلعية -حقق فائضا في الربع
الــرابــع مــن عــام  2018بلغ نحو  2.790مليار
ديـنــار ،بعد أن بلغت قيمة صــادرات الكويت
ال ـس ـل ـع ـيــة خـ ــال ال ــرب ــع الـ ــرابـ ــع ن ـح ــو 5.411
مليارات ،منها نحو  %92.2صادرات نفطية.

الصادرات السلعية
وب ـلــغ إج ـمــالــي قـيـمــة الـ ـص ــادرات السلعية
للعام كله نحو  21.726مليار د يـنــار ،نسبة
إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو
 ،%90.9وب ـل ـغــت ق ـي ـمــة وارداتـ ـ ـه ـ ــا الـسـلـعـيــة
غـيــر الـعـسـكــريــة خ ــال الــربــع ال ــراب ــع مــن عــام
 2018نحو  2.622مليار ،وبلغ إجمالي قيمة
ا ل ــواردات السلعية غير العسكرية للعام كله
نحو  10.829مليارات.
وك ــان الـمـيــزان الـتـجــاري حـقــق فــائـضــا في

الــربــع األول مــن ع ــام  2018بـلــغ نـحــو 2.323
مليار دينار ،وارتفع إلى نحو  2.645مليار في
الربع الثاني ،وارتفع إلى نحو  3.139مليارات
في الربع الثالث ،أي إن الميزان التجاري حقق
فــا ئـضــا بلغت قيمته نـحــو  10.897مـلـيــارات
لعام  ،2018و هـذا الفائض أعلى بما نسبته
 %67.8عن مثيله المحقق في عام  2017البالغ
نحو  6.495مليارات.

أسعار المستهلك
وحققت أسعار المستهلك عام  2018نموا
مــو ج ـبــا ب ـل ـغــت نـسـبـتــه ن ـحــو  ،%0.6إذ بلغ
ً
معدلها نحو ( 113سنة  ،)100=2013مرتفعا
مــن م ـعــدل نـحــو  112.3فــي ع ــام  ،2017وهــو
معدل في ا لـحــدود المحتملة ،ويعزى بعض
ه ـ ــذا ال ـن ـمــو إل ــى غـلـبــة تــأثـيــر ارت ـف ــاع أس ـعــار
السجائر والتبغ -مساهمتهما صغيرة -من
مـعــدل نـحــو  113.1فــي عــام  2017إلــى معدل
نحو  126.2في عام .)%+11.6( 2018

المعدل الموزون
وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل

اللحظة ،نحو  68دولة ،عددها
وعـ ــدد سـكــانـهــا إل ــى ع ــدد دول
وع ــدد سـكــان الـعــالــم ،أعـلــى من
مساهمتها في حجم االقتصاد
العالمي ،لكن الصين تعي ذلك
وتعي بأن تلك المساهمة سوف
تكبر بمرور الزمن ،وتعي بأن
الـعــائــديــن االقـتـصــادي -وليس
ال ـمــالــي -واالس ـتــرات ـي ـجــي على
الـ ـم ــدى ال ـط ــوي ــل ،أك ـب ــر بكثير
ً
مما قد تربحه ماليا في الزمن
القصير.

ً
ال ـغ ــرب ،وت ـحــديــدا الــواليــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،يـ ـع ــي أن ال ـت ـف ــوق
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم ،وال ـ ـ ـحـ ـ ــرب
الـتـجــاريــة األم ـيــرك ـيــة ،وع ــزوف
معظم دول أوروبا عن المشاركة
ف ـ ــي آخ ـ ـ ــر م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــرات ال ـص ـي ــن
االقتصادية ،والضغط الغربي
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـنـ ـخ ــرط ــة فــي
ال ـم ـش ــروع ،يـعـمــل عـلــى تأخير
وقــت تحقيق أه ــداف الـمـبــادرة
الصينية ،ولكنه ال يملك وسيلة
إليقافها.
ً
وف ـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــرن ــا أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،أن
ال ـص ـي ــن ت ـص ـنــف دول الـ ـح ــزام
إلى فئتين ،فئة مرحب للتعامل
ً
مـعـهــا حـ ــاال ،وه ــي الـ ــدول التي
ً
ت ـم ـلــك أم ـ ـ ــواال وال ت ـح ـتــاج إلــى
ت ـم ــوي ــل ح ـق ـي ـقــي مـ ــن ال ـص ـي ــن،
إض ــاف ــة إل ــى حـضــانـتـهــا لـمــواد
أو لـيــة إستراتيجية ،وضمنها

السوق األلماني أكبر الرابحين خالل شهر
أبريل ثم السعودي

ال ـ ـمـ ــوزون ل ـل ـف ــائ ــدة ع ـل ــى الـ ــودائـ ــع م ــن نـحــو
 %1.682في الربع الثالث إلى نحو %1.770
فــي الــربــع ال ــراب ــع مــن ع ــام  ،2018أي بنسبة
ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو  ،%5.2وكذلك
ارتفع من نحو  %1.619لعام  2017إلى نحو
 %1.669لعام  ،2018أي بنسبة ارتفاع بلغت
نحو .%3.7
وواص ـ ــل ال ـم ـعــدل الـ ـم ــوزون ل ـل ـفــائــدة على
القروض ارتفاعه أيضا ،من نحو  %4.816إلى
نحو  %4.832للفترة نفسها ،أي بنسبة ارتفاع
ربع سنوي بلغت نحو  ،%0.3وارتفع من نحو
 %4.696لعام  2017إلــى نحو  %4.827لعام
 ،2018أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو .%2.8

ودائع «الخاص»
وب ـلــغ ح ـجــم ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لــدى
البنوك المحلية نحو  36.852مليار د يـنــار،
بارتفاع من نحو  35.385مليارا في نهاية عام
 ،2017أي بنسبة ار تـفــاع بلغت نحو ،%4.1
وأخيرا ارتفعت أيضا مطالب البنوك المحلية
على القطاع الخاص إلى نحو  38.670مليارا،
من نحو  37.199مليارا في نهاية عام 2017
أي بما نسبته .%4

قال تقرير «الشال» ،إن أداء شهر
ً
أبريل كان موجبا لمعظم األســواق
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـق ــاة ضـ ـم ــن الـ ـعـ ـيـ ـن ــة (الـ ـت ــي
اعتمدها الـتـقــريــر) ،إذ حقق خالله
ً
 12ســوقــا مكاسب ،فــي حين سجل
سوقان فقط خسائر ،وحتى أفضل
ً
من أداء شهر مارس الموجب أيضا
حين كــان عــدد األس ــواق الــرابـحــة 9
والخاسرة .5
ووف ــق الـتـقــريــر ،وبــانـتـهــاء شهر
أبريل انتهى الثلث األول من العام
ً
ا لـحــا لــي بحصيلة إيجابية أ يـضــا،
ً
ح ـق ــق خ ــال ــه  13سـ ــوقـ ــا م ـكــاســب
مقارنة بمستويات مؤشراتها في
نهاية العام الفائت ،في حين حقق
خالله سوق وحيد خسائر.
في التفاصيل ،كان أكبر الرابحين
في شهر أبريل السوق األلماني الذي
كسب مؤشره نحو  7.1في المئة في
شهر واحــد ،وحقق مكاسب بنحو
ً
 16.9فــي الـمـئــة ليصبح راب ـعــا في
ترتيب المكاسب مقارنة مع مستواه
منذ بداية العام.
وثاني أكبر الرابحين خالل شهر
ً
أبريل كان السوق السعودي مواصال

أداء ه ال ـمــوجــب بـتـحـقـيــق مــؤشــره
م ـك ــاس ــب ب ـ ـحـ ــدود  5.5فـ ــي ال ـم ـئــة،
ً
وجاء أيضا في المركز الثاني ضمن
األس ــواق الــرابـحــة منذ بــدايــة العام
بمكاسب بحدود  18.9في المئة.
وثــالــث أكـبــر الــرابـحـيــن فــي شهر
أبريل كان سوق دبي بمكاسب بنحو
 5ف ــي ال ـم ـئــة ب ـعــد خ ـســائــر طفيفة
حققها في شهر مارس الفائت بنحو
 -0.03في المئة ،وأنهى شهر أبريل
باحتالله المركز التاسع بمكاسب
بنحو  9.4في المئة منذ بداية العام.
أ مــا بالنسبـة لبور صـة الكو يـت،
فـكــانـ ــت أق ـ ــل الــرابـحـيــن خ ــال شهر
أب ــري ــل ب ـت ـح ـق ـيــق م ــؤش ــره ــا ال ـع ــام
م ـك ــاس ــب ب ـ ـحـ ــدود  0.2فـ ــي ال ـم ـئــة،
وبذلك احتلت المركز السابع ضمن
األس ــواق الــرابـحــة منذ بــدايــة العام
بمكاسب بنحو  10.8في المئة.
وظ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق م ـ ـ ـس ـ ـ ـقـ ـ ــط أكـ ـ ـب ـ ــر
الخاسرين خالل شهر أبريل بفقدان
مــؤشــره نـحــو  -1فــي الـمـئــة ،ليبقى
ً
وح ـي ــدا فــي المنطقة الـســالـبــة منذ
بــدايــة ال ـعــام ويـعـمــق خـســائــره إلــى
نحو  -8.7في المئة.

ً
مؤشرات ربحية بنك بوبيان سجلت ارتفاعا في الربع األول

ارتفعت جميع بنود
اإليرادات التشغيلية لبنك
بوبيان بنحو  3ماليين
دينار أي نحو  ،٪٨.٩بينما
انخفض بند صافي إيرادات
التمويل بنحو  223ألفا أو
ما نسبته .٪٠.٨

هامش صافي
الربح بلغ نحو
 ٪٣٩.٣من جملة
إيرادات التشغيل

أعـ ـل ــن ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ن ـتــائــج
أع ـمــالــه لـلــربــع األول م ــن الـعــام
ال ـح ــال ــي ،وال ـت ــي تـشـيــر إل ــى أن
ً
البنك حقق أرباحا بلغت (بعد
خـصــم ال ـضــرائــب) نـحــو 14.62
مليون دينار ،بارتفــاع مقــداره
 1.97مليـون ونسبته  15.6في
ال ـم ـئ ــة،م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو 12.65
مـلـيــونــا لـلـفـتــرة ذات ـهــا مــن عــام
 .2018ويعود السبب في ارتفاع
األربـ ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة إل ــى ارت ـفــاع
إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات التشغيلية
بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي
المصروفات.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ارت ـف ـع ــت
ج ـ ـم ـ ـي ـ ــع ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــود اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـل ـب ـن ــك ب ـن ـح ــو 3
م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،أي ن ـح ــو 8.9
فــي المئة ،بينما انخفض بند
صافي إيــرادات التمويل بنحو
 223ألـفــا أو مــا نسبته  0.8في
ً
الـمـئــة ،وص ــوال إل ــى نـحــو 28.6
م ـل ـي ــون ــا ،مـ ـق ــارن ــة مـ ــع ال ـف ـت ــرة
نفسها من عام .2018
وعليه ،بلغ إجمالي اإليرادات
التشغيلية نحو  37.2مليونا،
مقارنة مــع نحو  34.2مليونا
للفترة نفسها مــن عــام .2018
وت ـح ـق ــق ذلـ ــك ن ـت ـي ـجــة ارت ـف ــاع
بند صافي إيرادات االستثمار
بـنـحــو  1.8م ـل ـيــون أو بنسبة
ً
 208.6فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،و ص ـ ـ ــوال
إل ــى نـحــو  2.7مـلـيــون ،مقارنة

بنحو  874ألفا ،وارتفع أيضا،
بـنــد صــافــي إيـ ـ ــرادات األت ـعــاب
والـعـمــوالت بنحو  1.2مليون
ً
دي ـن ــار ،وصـ ــوال إل ــى نـحــو 4.9
م ــايـ ـي ــن ،مـ ـق ــارن ــة ب ـن ـح ــو 3.8
ماليين.
وارتفع إجمالي المصروفات
التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع
إجمالي اإلي ــرادات التشغيلية
ب ـن ـح ــو  702ألـ ـ ــف دي ـ ـن ـ ــار ،أو
ً
بنحو  5.1فــي الـمـئــة ،وص ــوال
إلى نحو  14.35مليونا ،مقارنة
م ــع ن ـح ــو  13.64م ـل ـيــونــا فــي
ال ـف ـتــرة ذات ـه ــا م ــن ع ــام ،2018
وقد شمل هذا االرتفاع جميع
بنود المصروفات التشغيلية
ع ــدا بـنــد م ـصــروفــات عمومية
وإدارية .وبلغت نسبة إجمالي
ا ل ـم ـصــرو فــات التشغيلية إ لــى
إجمالي اإلي ــرادات التشغيلية
نـحــو  38.6فــي الـمـئــة ،بـعــد أن
كانت عند نحو  39.9في المئة.
وارتفع مخصص انخفاض
القيمة بنحو  318ألــف دينار،
ً
وصــوال إلــى نحو  7.6ماليين،
مقارنة بنحو  7.3ماليين ،أي
بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.4
في المئة.
وبـلــغ هــامــش صــافــي الــربــح
نحو  39.3في المئة من جملة
إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،م ـق ــارن ــة
بنحو  37في المئة خالل الفترة
المماثلة من عام .2018

وت ـش ـي ــر ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
للبنك إلــى أن إجمالي األصــول
ً
قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 209
ماليين ونسبته  4.8في المئة،
ليصل إلى نحو  4.554مليارات
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار م ـ ـقـ ــابـ ــل ن ـ ـحـ ــو 4.345
مـلـيــارات فــي نهاية عــام ،2018
ف ــي حـيــن بـلــغ ارت ـف ــاع إجـمــالــي
األصـ ـ ــول ن ـحــو  343.4مـلـيــونــا
ون ـس ـب ـت ــه  8.2ف ــي ال ـم ـئ ــة عـنــد
المقارنة بالفترة نفسها من عام
 ،2018حين بلغ  4.210مليارات.
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع ب ـ ـن ـ ــد ت ـ ـمـ ــويـ ــات
إســام ـيــة لـلـعـمــاء ب ـمــا قيمته
 142.5مليونا ،أي بما نسبته
ً
 4.4في المئة ،وصوال إلى نحو
 3.404مليارات ( 74.8في المئة
م ــن إج ـمــالــي األص ـ ــول) مـقــارنــة
بنحو  3.262مليارات ( 75.1في
المئة من إجمالي األصــول) في
نهاية عام  ،2018وارتفع بنحو
 13فــي ال ـم ـئــة ،أي نـحــو 391.3
مليون ديـنــار ،مقارنة بالفترة
نفسها من عام  ،2018حين بلغ
نحو  3.013مليارات ( 71.6في
المئة من إجمالي األصول).
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت نـ ـسـ ـب ــة تـ ـم ــوي ــات
إسالمية للعمالء إلــى إجمالي
حسابات المودعين نحو 89.7
فــي الـمـئــة مـقــارنــة بـنـحــو 85.5
ً
في المئة .وارتفع أيضا بند نقد
وأرصده لدى البنوك بنحو 38.9
مليونا ،أو بنحو  46.5في المئة،

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
والكويت ،ودول تراهن على
تحقيق أ هــدا فـهــا منها على
الـمــدى المتوسط والطويل،
مثل بنغالديش وباكستان
وس ـيــرالن ـكــا وم ـع ـظــم ال ـقــارة
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة ،وال ت ـم ــان ــع مــن
استثمار فوائضها المالية
الضخمة في تلك الــدول وإن
بـ ـش ــروط ق ــاس ـي ــة ق ــد ت ــؤدي
إل ـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـ ـل ــى ت ـلــك
ال ـم ـشــروعــات ك ـمــا ف ــي حــالــة
سـيــرالنـكــا ورب ـمــا باكستان
ً
الحقا.
وتوقيع الصين والكويت
ل ـ ـ ـثـ ـ ــاث م ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــرات تـ ـف ــاه ــم
ـاق لـمـصـلـحــة
هـ ــو نـ ـت ــاج ت ـ ـ ـ ٍ
الطرفين ،ال فضل لطرف فيه
م ـ ـ ــادام ك ــل طـ ــرف ي ـع ــرف مــا
يــريــد ومــا يــريــد منه الطرف
اآلخر.
فالصين يفترض أن تعرف
أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ضـ ـم ــن ال ـ ـ ــدول
ال ـم ـف ـض ـل ــة ضـ ـم ــن ح ــزام ـه ــا
وإن ك ـ ـ ــان انـ ــدمـ ــاج ـ ـهـ ــا ف ـيــه
سوف يواجه مقاومة غربية،
والكويت الراغبة في الرسملة
عـ ـل ــى م ــوق ـع ـه ــا ال ـج ـغ ــراف ــي
لخفض اعتمادها الهائل على
الـنـفــط ت ـعــرف حــاجـتـهــا إلــى
تـجــربــة الـصـيــن ف ــي تحقيق
ه ــدفـ ـه ــا م ـ ــن أجـ ـ ــل ال ـت ــوس ــع
ً
ً
التجاري شماال وغربا.
هـ ـ ـ ــو ت ـ ـ ــاق ـ ـ ــي م ـ ـصـ ــالـ ــح،
مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاطـ ـ ـف ـ ــة ف ـي ــه
م ـ ـحـ ــدودة ،وف ـه ــم ك ــل طــرف
لـمـصــالـحــه والـ ــدفـ ــاع عنها
س ـ ــوف يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى تـعـظـيــم
فـ ــوائـ ــد الـ ـمـ ـش ــروع وتـقـلـيــل
مخاطره ،والعكس صحيح.

ً
وصــوال إلى  122.7مليونا (في
المئة 2.7من إجمالي األصــول)
مقارنة بنحو  83.8مليونا (1.9
في المئة من إجمالي األصول)
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  ،2018كــذلــك
ارتفع بنحو  80مليونا ،أي ما
نسبته  187.1في المئة ،عندما
بلغ آنذاك نحو  42.8مليونا (1
في المئة من إجمالي األصول)
مقارنة بنفس الفترة من العام
السابق.
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام إل ـ ـ ـ ــى أن
مـ ـطـ ـل ــوب ــات الـ ـبـ ـن ــك (م ـ ـ ــن غ ـيــر
اح ـت ـســاب ح ـقــوق الـمـلـكـيــة) قد
ً
سـجـلــت ارت ـفــاعــا بـلـغــت قيمته
 210ماليين دي ـنــار ،أو بنسبة
 5.5في المئة ،لتصل إلــى نحو
 4.070مـلـيــارات ،بعد أن كانت
عـنــد نـحــو  3.859م ـل ـيــارات في
نهاية عام  ،2018وعند المقارنة
م ــع إج ـم ــال ــي ال ـم ـط ـل ــوب ــات فــي
الفترة نفسها من العام السابق،
سـنـجــد ارت ـفــاعــا بـنـحــو 303.8
ماليين ،أو بنسبة  8.1في المئة،
حـيــن بلغت آن ــذاك نـحــو 3.766
مليارات .وبلغت نسبة إجمالي
المطلوبات إلى إجمالي األصول
ن ـحــو  89.4ف ــي ال ـم ـئــة مـمــاثـلــة
لنفس الفترة من العام السابق.
وتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ت ـح ـل ـي ــل
ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة المحسوبة
عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي إلـ ـ ــى أن
م ــؤش ــرات رب ـح ـيــة ال ـب ـنــك كلها

قــد سجلت ارتفاعا مقارنة مع
الفترة نفسها من عام  .2018إذ
ارتفع مؤشر العائد على معدل
ح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ال ـخ ــاص
بـمـســاهـمــي ال ـب ـنــك (ROE) إلــى
نـحــو  14.4ف ــي ال ـم ـئــة ،مـقــارنــة
بـنـحــو  13.6فــي الـمـئــة ،وحقق
العائد على معدل رأسمال البنك
(ROC) ارتفاعا أيضا ،حين بلغ
ن ـحــو  23.9ف ــي ال ـم ـئــة ،ب ـعــد أن
كان عند  21.7في المئة .وسجل
مؤشر العائد على معدل أصول
ً
ً
الـبـنــك (ROA) ارت ـفــاعــا طفيفا
حين بلغ نحو  1.31في المئة،
ً
قـيــا ســا بنحو  1.24فــي المئة،
وارتفعت ربحية السهم (EPS)
إلىنحو  5.83فلوس مقابل
نحو  5.01فلوس.
وارتـفــع مؤشر مضاعف
السعر /الربحية ( )P/Eإلى
نـ ـح ــو  26ض ـع ـف ــا م ـق ــاب ــل
 24.1ضعفا ،وذلك نتيجة
ارت ـ ـف ـ ــاع ربـ ـحـ ـي ــة ال ـس ـهــم
ال ــواح ــد بـنـسـبــة أق ــل من
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع س ـ ـعـ ــر ال ـس ـه ــم
ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــد ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة مــع
م ـ ـس ـ ـتـ ــواه ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي 31
م ـ ــارس  .2018بـيـنـمــا
بـلــغ مــؤشــر مضاعف
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــر /ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة
الدفترية ( )P/Bنحو
 3.1مـ ـ ــرات م ـقــارنــة
بنحو  2.6مرة.

وثــانــي الـخــاســريــن خــال الشهر
كـ ـ ــان ال ـ ـسـ ــوق ال ـص ـي ـن ــي ب ـخ ـســائــر
طفيفة بحدود  -0.4في المئة ،لكنه
حافظ على مكانته في المركز األول
لــأســواق الرابحة منذ بداية العام
بمكاسب بنحو  23.4في المئة.
ومن المرجح أن يميل األداء لشهر
مايو إلى غلبة لألسواق الخاسرة،
المبرر األول في دعم ذلك االحتمال،
ه ـ ــو ب ـ ــداي ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ـ ــى الـ ـح ــرب
التجارية والـتــي تقودها الــواليــات
المتحدة األميركية ضد الصين وال
تستثني االتحاد األوروبي.
والمبرر الثاني ،هو تزامن المبرر
األول مع موجة صعود شبه شاملة
ألسواق العينة منذ بداية العام بما
ً
ً
يجعل التصحيح أمرا مستحقا.
ً
ذل ــك ق ــد ي ـحــدث ول ــو مــؤق ـتــا ألن
ً
األسـ ــواق م ــازال ــت تتلقى دع ـمــا من
األداء االقتصادي األميركي القوي
ـاف ألداء
م ــع ب ــداي ــة مـ ــؤشـ ــرات تـ ـع ـ ٍ
االقـ ـتـ ـص ــادات األوروب ـ ـيـ ــة وتــأجـيــل
أزمــة خــروج بريطانيا مــن االتحاد
األوروبي وتوقف الفدرالي األميركي
عن رفع أسعار الفائدة.

ةديرجلا
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اقتصاد

 9صناديق محلية تتخطى أداء بورصة الكويت بعوائد إلى %24.3

«موارد للصناعة والنفط» يتصدر أداء «المتخصصة» بعائد %18.32
محمد اإلتربي

نتائج الشركات
ومستويات
التوزيعات ساعدت
في جذب سيولة
أجنبية ومحلية

حققت  9صناديق استثمارية محلية ً
أداء
أعلى من المؤشر العام لبورصة الكويت،
وتراوح (أداؤها) بين  24.35في المئة ألعلى
ص ـن ــدوق أداء ف ــي ال ـس ــوق وه ــو صـنــدوق
م ـصــارف االسـتـثـمــاري و 10.98فــي المئة
لصندوق غلوبل المأمون.
وك ــان الـمــؤشــر الـعــام لـبــورصــة الكويت
ً
سجل ارتفاعا بلغت نسبته  10.8في المئة،
ً
في حين حقق مؤشر السوق األول ارتفاعا
بنسبة  14.8في المئة منذ بداية العام.
وح ــافـ ـظ ــت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت الس ـي ـمــا
األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ج ــاذبـ ـيـ ـتـ ـه ــا
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاري ـ ــة مـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــة ب ــالـ ـنـ ـت ــائ ــج
ً
والـتــوزيـعــات وأدائ ـهــا السوقي فـضــا عن
عوامل دفع خارجية أخرى تتمثل في توقع
ات ـخ ــاذ قـ ــرار بـتــرقـيــة ال ـس ــوق عـلــى مــؤشــر
م ــورغ ــان سـتــانـلــي  MSCIالـشـهــر المقبل،
إضافة إلى أرباح الربع األول التي ال تزال
نام.
تتسم بأداء ٍ
ً
أغلبية الـصـنــاديــق ً
أداء إيجابيا
وحـقـقــت
بـنـســب م ـت ـفــاوتــة ،وس ــط ت ـنــافــس ف ــي معظم
القطاعات ،إذ برز للمرة األولى أداء الصناديق
المتخصصة بقيادة صندوق موارد للصناعة
والخدمات النفطية بأداء إيجابي الفت بلغت

نسبته  18.32فــي المئة ،وفــي سـيــاق متصل
ً
لوحظ أيضا أداء جيد للصناديق الخليجية
بـنـســب تـنــافـسـيــة إذ سـجــل ص ـن ــدوق األهـلــي
ً
الخليجي أداء بلغ  16في المئة ،وتحسن أيضا
ً
أداء الـصـنــاديــق القابضة بشكل الفــت أيضا
بـعــوائــد مــن بــدايــة ال ـعــام تــراوحــت بـيــن 8.33
و 9.79في المئة.
ً
وتـشـهــد الـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة ت ـطــورا
ً
ملحوظا على صعيد األداء والنشاط السوقي،
بعد سلسلة التطورات التي شهدتها البورصة،
إذ دعمت مكاسب السوق كثير من الصناديق
في جذب سيولة من الداخل والخارج.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـصـ ـن ــادي ــق
بـشـكــل كـبـيــر بــاتــت تـســاهــم ف ــي تـعـمـيــق أداء
السوق وتحويله بشكل ملموس نحو األداء
المؤسسي ،وينتظرها دور أكبر وسط األدوات
المالية الحديثة التي يتم التحضير لها.
وإزاء تلك المكاسب واالستقرار الذي تشهده
الصناديق وتدفق السيولة األجنبية تطالب
مصادر استثمارية بضرورة توجيه الجهات
الحكومية المحلية السيما هيئة االستثمار
مبالغ إضافية للصناديق ودعم سيولة السوق
لـتــأكـيــد الـثـقــة الـمــدعــومــة بــاسـتـقــرار األرب ــاح
والتوزيعات.

إحصائية ةديرجلا .عن أداء الصناديق من بداية العام لنهاية أبريل 2019
اسم الصندوق

األداء من بداية العام

اسم الصندوق

األداء من بداية العام

األداء من بداية العام

اسم الصندوق

صندوق مصارف االستثماري

%24.35

صندوق الرؤية

%8.1

صندوق وفرة للسندات

%1.35

صندوق غلوبل لمؤشر السوق األول

%15.07

صندوق كاب كورب المحلي

%7.69

صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار

%0.797

صندوق الوسم

%14.82

صندوق الدارج االستثماري

%4.59

صندوق بوبيان للسيولة بالدوالر

%0.777

صندوق ثروة االستثماري

%13.91

الصناديق

اإلسالمية

صندوق الهالل اإلسالمي

%0.52

صندوق فرصة المالي

%12.47

صندوق ثروة اإلسالمي

%10.36

صناديق

صندوق الساحل

%11.65

صندوق المركز اإلسالمي

%7.68

صندوق موارد للصناعة والنفط

%18.32

صندوق الوطنية االستثماري

%11.23

صندوق الفجر اإلسالمي

%7.04

صندوق زاجل لالتصاالت

%10.69

صندوق كامكو االستثماري

%11.19

صندوق الدرة اإلسالمي

%5.74

صندوق األثير لالتصاالت

%7.95

صندوق غلوبل المأمون

%10.98

صندوق الهدى اإلسالمي

%0.45

صناديق

قابضة

صندوق المركز للعوائد الممتازة

%10.37

صناديق

عقارية

صندوق بوبيان متعدد األصول القابض

%8.33

صندوق األهلي الكويتي

%9.97

صندوق عوائد العقاري

%2.34

األهلي متعدد األصول القابض

%9.79

صندوق وفرة

%9.74

صندوق المركزالعقاري

%1.403

صناديق

خليجية

صندوق المركز لالستثمار والتطوير

%9.69

صندوق كامكو العقاري

%1.16

صندوق األهلي الخليجي

صندوق الرائد لالستثمار

%9.36

صناديق

نقد

متخصصة

صندوق نور اإلسالمي الخليجي

%16
%9.16

«نفط الخليج» تستعد لمشروع تأهيل «الجون»  %10نمو أرباح «األمان» في الربع األول

●

أشرف عجمي

قــال مـصــدر نفطي مطلع ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن
الشركة الكويتية لنفط الخليج تستعد لتنفيذ
مشروع تأهيل جون الكويت ،والذي يهدف إلى
حماية البيئة البحرية ،وذلك من خالل بناء عدد
من النوافير المائية تساعد على زيادة معدالت
األكسجين والتخلص من الترسبات العالقة.
وأوضح المصدر أن «نفط الخليج» تعكف
حاليا على توطيد أطــر التعاون العلمي ،إذ
ستقوم بتطبيق تكنولوجيا فيزياء الصخور

الرقمية التي قدمتها شركة نفط الكويت ضمن
مبادرة مشاركة أحدث التقنيات ،مشيرا الى ان
تأهيل الجون يأتي ضمن مبادرات االهتمام
بالبيئة الكويتية ،وذلك بالتنسيق مع الهيئة
العامة للبيئة.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،وحــرصــا عـلــى إكـســاب
الموظفين الخبرات الفنية ومعرفة تطورات
الصناعة النفطية ،أفــاد المصدر بأن الشركة
ستستكمل البرنامج التدريبي المكثف لعدد
من الموظفين ممن يشغلون تخصصات فنية
فيها ،وذلك بالتعاون مع شركة «سي جي جي»

التي تتولى مهمة دراسة تحليل بيانات المسح
الــزلــزالــي ثالثي األبـعــاد ،الــذي تــم انـجــازه في
المنطقة البرية المقسومة.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ك ـشــف ال ـم ـص ــدر ،أن «نـفــط
ال ـخ ـل ـيــج» طـلـبــت م ــن اإلدارة ال ـم ـســؤولــة عن
المنطقة المقسومة (الخفجي– الوفرة) العمل
عـلــى تــوفـيــر مـيــزانـيــة تـقــدر بنحو  5ماليين
دينار ،لصيانة وحماية المعدات المستخدمة
ه ـنــاك فــي عـمـلـيــات الـحـفــر الـمـشـتــرك ،والـتــي
قــد تعاني التهالك نتيجة تــوقــف العمليات
اإلنتاجية هناك.

إدراج صندوق «كميفك فوتسي كويت
إيكويت  »kwu8في سوق لندن
●

يوسف الغانم

دي ـ ـنـ ــار مـ ـق ــارن ــة ب ـم ـب ـلــغ 243
ً
مـلـيــونــا لـلــربــع األول م ــن عــام
.»2018
وارتفعت ربحية السهم في

«ميزان» تربح  5.1ماليين دينار بالربع األول

محمد اإلتربي

شارك الرئيس التنفيذي في شركة الكويت
والشرق األوسط لالستثمار المالي  -كميفك
عادل الحميضي في تدشين وإعالن اإلداراج
الــرس ـمــي ل ـل ـص ـنــدوق ف ــي س ــوق ل ـن ــدن خــال
األسبوع الماضي بعد عملية اإلدراج الناجحة
لــوحــدات ال ـص ـنــدوق فــي س ــوق لـنــدن المالي
ب ـت ــاري ــخ  16أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي وفـ ــي بــورصــة
إيطاليانا في مدينة رومــا اإليطالية في 17
منه ،ومن المرتقب أن تحقق خطوة األوسط
مكاسب ايجابية وتسويقية لبورصة الكويت.
و ق ـ ــا م ـ ــت شـ ــر كـ ــة  HANetfا ل ـب ــر ي ـط ــا ن ـي ــة
المتخصصة بــإنـشــاء صـنــاديــق الـمــؤشــرات
الـمـتــداولــة « »ETFبــالـتـعــاون مــع شــركــة FTSE
« Russellكـمــديــر ال ـمــؤشــر» وشــركــة الـكــويــت
والشرق األوسط لالستثمار المالي  -كميفك
ـراع رئيسي ومستشار استثمار ثــانــوي»
«ك ـ ٍ
بــإن ـشــاء أول ص ـن ــدوق م ـت ــداول « »ETFيتبع
مؤشرFTSE Kuwait All-Cap %15 Capped
يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المتوقع
إدراجها ضمن المؤشرات العالمية لألسواق
الـنــاشـئــةFTSE Russell» ، S&P Dow Jones،
.«MSCI

أظـ ـه ــرت ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
لشركة األمان لالستثمار ارتفاع
أربـ ـ ــاح ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
الـحــالــي بـمـعــدل  10فــي المئة،
ف ــي حـيــن بـلـغــت أرب ـ ــاح الـفـتــرة
بحسب نتائج الشركة905.84 ،
آالف دينار مقابل أرباح 845.34
ً
ألفا للربع األول من عام .2018
وص ــرح الــرئ ـيــس التنفيذي
لـلـشــركــة يــوســف الـغــانــم أمــس،
ب ــأن «األم ـ ــان» واص ـلــت تحقيق
نـ ـت ــائ ــج إيـ ـج ــابـ ـي ــة ون ـ ـمـ ــو فــي
األرب ــاح فــي الــربــع األول ،2019
بـفـضــل اسـتــراتـيـجـيــة األع ـمــال
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
تـعـظـيــم األصـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدارة إمــا
عن طريق زيادة قاعدة العمالء
أو االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ عـ ـل ــى أصـ ــول
ً
ج ــدي ــدة ،م ـع ــرب ــا ع ــن س ـعــادتــه

ب ـه ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة ال ـتــي
تحققت خالل األوقات الصعبة
التي تمر بها أسواق رأس المال
وصناعة الخدمات االستثمارية
في المنطقة.
وأض ـ ـ ــاف ال ـغ ــان ــم أنـ ــه «ع ـلــى
الرغم من تحفظ رؤوس األموال
و ت ـخــوف بـعــض المستثمرين
مــن الــدخــول فــي أس ــواق الـمــال،
ف ـ ـقـ ــد تـ ـمـ ـكـ ـن ــا مـ ـ ــن اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
أم ــوال جــديــدة وتوسيع قاعدة
العمالءوذلك في ظل استمرارنا
بتحقيق األرباح».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ـ ــه «ف ـ ـ ـ ـ ــي ظ ــل
ال ـظــروف الـحــالـيــة ،تمكنا من
زيـ ــادة قيمة األصـ ــول ال ـمــدارة
للشركة بمعدل  16.7في المئة
إذ بلغت في نهاية الربع األول
من العام الحالي  283مليون

الــربــع األول مــن الـعــام الحالي
 32في المئة ،من  4.62فلوس
في الربع األول من عام ،2018
إلـ ــى  6.10ف ـل ــوس ف ــي ال ـف ـتــرة
المماثلة من هذا العام ،وتأتي
ه ــذه ال ــزي ــادة نـتـيـجــة ارت ـف ــاع
األرب ـ ــاح وإع ـ ــادة هـيـكـلــة رأس
الـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـب ـيــن أث ــره ــا في
النصف الثاني من عام .2018
وبلغت اإليرادات التشغيلية
ً
 1.280.068د يـ ـن ــارا ف ــي حين
وصل إجمالي الموجودات إلى
ً
 20.588.352ديـنــارا في الربع
األول من العام الجاري.
وأعـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــة ارتـ ـف ــاع
األرب ــاح الفصلية إلــى ارتـفــاع
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح غـ ـي ــر ال ـم ـح ـق ـق ــة مــن
االستثمارات بالقيمة العادلة
في بيان الدخل.

ً
عادل الحميضي مشاركا في تدشين إدراج الصندوق في بورصة لندن
وذك ـ ــر الـحـمـيـضــي أن ح ـم ــات الـتـســويــق
ً
ً
الـتــي تمت فــي أورب ــا شـهــدت اهتماما كبيرا
م ــن الـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب لــاسـتـثـمــار في
الـصـنــدوق إذ تــم التدشين الرسمي لــإدراج
مع افتتاح جرس تداوالت سوق لندن المالي
أمس األول.
وي ـع ــد ص ـ ـن ـ ــدوقKMEFIC FTSE Kuwait
 Equity UCITS ETFأول صـنــدوق م ــدرج في
أس ــواق الـمــال األورب ـيــة يستثمر فــي األوراق
ال ـمــال ـيــة ل ـل ـشــركــات الـكــويـتـيــة وم ـت ــواف ــق مع

الـمـتـطـلـبــات الـتـنـظـيـمـيــة ال ـم ــوح ــدة ألس ــواق
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وتـ ـعـ ـه ــدات االس ـت ـث ـمــار
الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل
« »UCITSوي ـت ـب ــع الـ ـصـ ـن ــدوق م ــؤش ــر FTSE
 Kuwait All-Cap %15 Capped Indexوبهذا
يحقق الصندوق الحل األمثل للمستثمرين
األجــانــب ليمكنهم مــن االسـتـثـمــار فــي أسهم
ال ـش ــرك ــات ال ـكــوي ـت ـيــة ب ـكــل س ـهــولــة وم ــرون ــة
واالستفادة من النمو المتوقع في االقتصاد
الكويتي.

البرميل الكويتي
ً
يرتفع  92سنتا ليبلغ
ً
 70.93دوالرا
ارت ـ ـفـ ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
الكويتي  92سنتا فــي تــداوالت
أمس األول ،ليبلغ  70.93دوالرا،
م ـقــا بــل  70.01دوالرا لـلـبــر مـيــل
في تــداوالت الخميس الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي االسواق العالمية ،أغلقت
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ب ــا ت ـغ ـيــر يــذكــر
أمس األول ،منهية األسبوع على
انخفاض مع تصاعد التوترات
التجارية بين الواليات المتحدة
والصين ،بعد أن زادت واشنطن
الرسوم الجمركية على بضائع
صـيـنـيــة ،وه ــو م ــا أل ـقــى بظالله
على نقص في اإلمدادات العالمية
وت ــوق ـع ــات ب ــارت ـف ــاع ال ـط ـلــب من
مصافي التكرير األميركية.
وأنـ ـه ــت ع ـق ــود خـ ــام ال ـق ـيــاس
ال ـع ــال ـم ــي م ــزي ــج ب ــرن ــت جـلـســة
التداول مرتفعة  23سنتا ،أو 0.4
فــي ا لـمـئــة ،لتبلغ عند التسوية
 70.62دوالرا لـلـبــر مـيــل ،لكنها
ت ـن ـهــي األس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى خ ـس ــارة
قدرها  0.3في المئة.
وتراجعت عقود خام القياس
األميركي غرب تكساس الوسيط
 4س ـن ـتــات ،لـتـغـلــق ع ـنــد 61.66
دوالرا للبرميل ،ولتنهي األسبوع
على هبوط قدره  0.5في المئة.
وب ـ ـعـ ــد أسـ ـ ـب ـ ــوع م ـض ـط ــرب،
يشعر المستثمرون بقلق بشأن
احتمال استمرار حرب تجارية
مــريــرة بين الــواليــات المتحدة
والصين لفترة أطول ،على الرغم
من مساع في اللحظات األخيرة
إلنقاذ اتفاق.

أعـلـنــت شــركــة م ـيــزان الـقــابـضــة نتائجها
المالية للربع األول من عام  2019بأرباح بلغت
 5.1ماليين دينار وارتفاع  1.7في المئة.
وصـ ـ ـ ــرح نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة م ـح ـم ــد الـ ـ ـ ـ ــوزان ب ـهــذه
المناسبة أمس ،بأن النتائج جاءت «متماشية
مع تطلعاتنا وبعودة األداء بعد عام صعب،
ولدينا إيمان تام برؤيتنا واستراتيجيتنا،
وبفضل الطاقات االنتاجية الجديدة ،أصبح
بــإمـكــانـنــا اآلن ت ـعــزيــز وج ــودن ــا الـكـبـيــر في
ً
المنطقة» .وقــال الــوزان «إننا فخورون أيضا
ب ـعــزم اإلدارة عـلــى الـتـغـلــب عـلــى الـتـحــديــات
ً
اإلقليمية المهمة التي أعاقت أداء ن ــا أخيرا،

ً
وتـحــديــدا فــي عملياتنا فــي اإلم ــارات وقطر،
ً
وأظـ ـه ــرت ال ـم ـن ـط ـق ـتــان كـلـتــاهـمــا ج ـن ـبــا إلــى
جنب مع جميع المناطق الرئيسية األخــرى
ً
ً
لعملياتنا نموا إيجابيا للربع».

العمليات في األسواق اإلقليمية
● في الكويت :ارتفعت اإلي ــرادات بنسبة 2.9
ف ــي ال ـم ـئــة ،نـتـيـجــة عـمـلـيــات ق ـطــاع إنـتــاج
وت ــوزي ــع األغ ــذي ــة والـ ـم ــواد االسـتـهــاكـيــة
سريعة الدوران.
● في اإلمارات :ارتفعت اإليرادات بنسبة 26.2
في المئة بالربع األول لعام .2019
● ف ــي ق ـطــر :ارت ـف ـعــت اإليـ ـ ـ ــرادات بـنـسـبــة 9.1

ً
فــي الـمـئــة مــدفــوعــة بـ ــأداء ق ــوي فــي قطاع
التجهيزات الغذائية.
● في السعودية :ارتفعت اإليرادات بنسبة 19.1
في المئة نتيجة ارتفاع المبيعات.
ارتفعت اإلي ــرادات بنسبة
● فــي أفغانستان:
ً
 35.5في المئة نتيجة زيادة المبيعات.
● في األردن :ارتفعت اإلي ــرادات بنسبة 30.4
في المئة.
● في العراق :انخفضت اإليــرادات بـ  65.9في
المئة.
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أسهم «أوبر» تصدم المستثمرين في أول يوم لتداولها
سجلت أسهم «أوبر» تكنولوجيز أداء
ً
مخيبا لآلمال في أول يوم لتداولها مع
تراجعها عن سعر الطرح العام األولي
ألك ـبــر شــركــة فــي الـعــالــم لـخــدمــات نقل
الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وب ــدأت أسـهــم الـشــركــة ال ـت ــداول عند
ً
 42دوالرا مقارنة مع سعر الطرح العام
ً
الـبــالــغ  45دوالرا .وهـبـطــت بـمــا يصل
ً
إلــى  9فــي المئة إلــى  41.06دوالرا في
التعامالت المبكرة ،قبل أن تتعافى من
بعض خسائرها لتغلق منخفضة 7.6
ً
في المئة عند  41.57دوالرا.
ويــأتــي الـطــرح الـعــام األول ــي لــ«أوبــر»
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـص ـع ـيــد فـ ــي الـ ـت ــوت ــرات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة بـ ـي ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة

ً
والصين ألحق ضررا باألسواق المالية
وزاد شـكــوك المستثمرين فــي قدرتها
على أن تتحول إلــى الربحية فــي وقت
قريب.
ومن قاعة التداول في سوق نيويورك
لألوراق المالية ،حاول دارا خسروشاهي
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ ـ ــ»أوبـ ـ ــر» ت ـهــدئــة
المستثمرين باإلشارة إلى فرص الشركة
للنمو وخططها لتوسيع أنشطتها.
وقــال خسروشاهي« :رد فعلي (على
سعر السهم) هو أننا إذا قمنا بالبناء
بشكل جيد فإن المساهمين سيحصلون
على مـكــا فــأة .بالتأكيد نحن ال نقيس
نجاحنا عـلــى م ــدار ي ــوم بــل عـلــى مــدار
سنوات».

وراف ـ ـ ـ ـ ــق خ ـ ـسـ ــروشـ ــاهـ ــي فـ ــريـ ــق مــن
مـســؤولــي «أوبـ ــر» إل ــى س ــوق نـيــويــورك
ل ــأوراق المالية لالحتفال ببدء حياة
الـشــركــة كـكـيــان مـ ــدرج .وشــوهــد أيضا
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي
السابق ترافيس كاالنيك الذي استقال
في  2017تحت ضغط من مستثمرين،
في قاعة التداول.
وكشركة خاصة ،جمعت «أوبر» أكثر
م ــن  15م ـل ـيــار دوالر م ــن مـسـتـثـمــريــن
ل ـت ـغــذيــة ن ـم ــوه ــا وت ــوس ـي ــع أنـشـطـتـهــا
ً
دون أن تعير اعتبارا يذكر للتحول إلى
الــربـحـيــة .وأعـلـنــت «أوبـ ــر» عــن خـســارة
بلغت  3.03مليارات دوالر في .2018
وكشركة عامة سيتعين على «أوبر»

أن تتعامل مع تقارير فصلية لألرباح
ومطالب مــن المساهمين لرسم مسار
إلى الربحية.
(رويترز)

«بيتكوين» تتجاوز  6000دوالر
ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين»،
الخميس ،ليتجاوز  6000دوالر ،وليصل بذلك
إلى أعلى مستوى له مقابل الــدوالر ،فيما يقرب
من  6أشهر.
ً
وكانت بيتكوين بلغت مستوى قياسيا بعد
أن وصلت قيمتها إلى أكثر من  19000دوالر في
ديسمبر  ،2017قبل أن تنخفض بسرعة إلى ما
دون  3100دوالر في ديسمبر  ،2018ومنذئذ بدأت
العملة تشهد انتعاشا بطيئا.
وأمـ ـ ــس وص ـ ــل س ـع ــر «ب ـي ـت ـك ــوي ــن» إل ـ ــى أع ـلــى
مستوى خــال يــوم واحــد عند  6076.65دوالرا،
وهو أيضا أعلى مستوى منذ  15نوفمبر الماضي
حين بلغ سعرها اليومي  6295.95دوالرا ،بحسب
بـيــانــات  ،CoinDeskالـتــي تتعقب سـعــر العملة
المشفرة في مختلف البورصات.
ُ
وي ـع ــزى سـبــب ارت ـف ــاع سـعــر «بـيـتـكــويــن» إلــى

ُ
االه ـت ـم ــام ال ـم ـت ــزاي ــد ال ـ ــذي ت ـب ــدي ــه ال ـمــؤس ـســات
االستثمارية في العملة ،إذ ستبدأ شركة الخدمات
المالية األميركية  Fidelity Investmentsبالسماح
للعمالء بشراء وبيع العمالت المشفرة ،حسبما
ذكرت وكالة بلومبرغ قبل أيــام ،وبــدأت منصات
أخ ــرى ل ـل ـتــداول ،مـثــل  ،Robinhoodبالفعل في
تداول العمالت المشفرة.
ومع ذلك ،فإن بيئة تداول العمالت المشفرة ال
تزال تواجه مشكالت تجعل مستقبلها ضبابيا،
فقد سرق قرصان الثالثاء  7000بيتكوين؛ أو ما
ُيعادل  40مليون دوالر من  ،Binanceالتي تعد
واحدة من أكبر منصات تبادل العمالت في العالم.
يشار إلى أن القلق بشأن االنتهاكات األمنية
وعدم اليقين التنظيمي يعد من بين أسباب عدم
وجود حماس سائد في العمالت الرقمية.

بكين 3 :نقاط تثير الخالفات في المفاوضات التجارية مع واشنطن
«الرسوم العقابية» و«شراء المنتجات األميركية» و«توازن االتفاق المحتمل»

آلية لرفع الرسوم
على كل الواردات من
الصين بقيمة 300
مليار دوالر

أك ـ ــدت ال ـص ـيــن أن ثـ ــاث ن ـق ــاط ما
زالت تثير خالفات بينها والواليات
المتحدة فــي الـمـفــاوضــات التجارية
التي تجري في واشنطن ،لكن البلدين
سيواصالن محادثاتهما على الرغم
من ذلك.
ً
وردا على س ــؤال لــوســائــل اإلعــام
الصينية بعد يومين من المفاوضات
فــي الــواليــات المتحدة ،تـحــدث كبير
المفاوضين الصينيين ليو هي عن
«ثــاث نقاط خالفية» ما زالــت قائمة
بين الطرفين.
واخـتـتــم الـمـفــاوضــون الصينيون
واألمـيــركـيــون الجمعة فــي واشنطن
جولة جديدة من المحادثات لمحاولة
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ،ف ــي أوج حــرب
تجارية بينهما تمثلت بتبادل فرض
رسوم جمركية على صادراتهما.
وقال ليو «إذا توصلنا إلى اتفاق،
ف ـي ـجــب س ـح ــب الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة
العقابية» .وأضاف «هذه هي النقطة
األولى».
وك ــان الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تــرامــب أمــر الجمعة بــزيــادة الــرســوم

الجمركية على كل الواردات الصينية
ً
تقريبا ،بعد أقل من  24ساعة من رفع
واشنطن التعرفة الجمركية على سلع
صينية بقيمة  200مليار دوالر.
ً
ويفترض أن تـبــدأ اإلجـ ــراء ات غــدا
لـكـنـهــا ل ــن تــدخــل حـيــز الـتـنـفـيــذ قبل
أشهر.
ً
وحاليا تخضع بضائع بقيمة أكثر
م ــن  250مـلـيــار دوالر م ــن الـ ـ ــواردات
الـصـيـنـيــة لــرســوم جـمــركـيــة عقابية.
وهــذه الرسوم رفعت الجمعة من 10
ف ــي الـمـئــة إل ــى  25ف ــي الـمـئــة لمئتي
مليار دوالر من هذه البضائع.
وأعـلــن تــرامــب والــرئـيــس الصيني
شي جينبينغ في ديسمبر الماضي
هدنة في نزاعهما التجاري في ختام
قمة مجموعة العشرين فــي بوينس
آيرس.
وتـعـهــدت بكين خـصــوصــا بـشــراء
مزيد من المنتجات األميركية ،بدون
تحديد قيمتها أو حجمها ،لخفض
الخلل الـهــائــل فــي الـمـيــزان التجاري
بين البلدين.
وتساءل ليو هي أمام الصحافيين

«اآلسيوي لالستثمار» ّ
يسعر ألول
مرة سندات عالمية
أع ـلــن ال ـب ـنــك اآلسـ ـي ــوي لــاسـتـثـمــار ف ــي الـبـنـيــة
ً
التحتية أنه قام بتسعير أول سند عالمي له ،طبقا
لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وجمعت السندات لمدة خمس سنوات  2.5مليار
دوالر أميركي ،ستدفع أولويات البنك في االستثمار
بالبنية التحتية المستدامة ،وتطوير االتصال عبر
الحدود وتشجيع االستثمار البيئي واالجتماعي
واالستثمار في الحوكمة في آسيا.
وقال البنك ،إن تسعير هذا السند يعتبر أحدث
اإلنجازات المهمة للبنك ،الذي لم يكمل حتى عامه
الرابع من التشغيل.

وأشاد تيري دي لونجيمار ،المدير المالي األول
للبنك اآل س ـيــوي لالستثمار فــي البنية التحتية،
بتسعير السند باعتباره «عــامــة ب ــارزة للسوق»،
ً
مضيفا أن السند يعكس طلب المستثمرين على
الصعيد العالمي لالستثمارات المستدامة عالية
الجودة.
وقــال دي لونجيمار« :لقد سررنا برؤية الطلب
من مجموعة متنوعة من المستثمرين على شراء
السند ،ونتطلع إلــى إظـهــار المساهمة اإليجابية
التي سيحققها رأس المال هذا في آسيا وخارجها،
إلى قاعدة مستثمرينا العالميين»( .بكين  -د ب أ)

ف ــي الـمـسـتـقـبــل وع ـلــى مــواص ـلــة دفــع
ً
المفاوضات قدما».

قرار ترامب

«فـ ــي ن ـه ــاي ــة األم ـ ـ ــر ،م ــا ه ــو الـ ــرقـ ــم؟»،
ً
م ـع ـتــرفــا ب ــأن ــه ال ـخ ــاف ال ـثــانــي بين
البلدين «ال يمكن تغييره بسرعة».
ونقطة الخالف الثالثة هي النص
الـنـهــائــي الت ـفــاق مـحـتـمــل .وق ــال ليو

ً
«يجب أن يكون متوازنا».
وأكد كبير المفاوضين الصينيين
أن المفاوضات التجارية ستتواصل
على الرغم من ذلك في بكين في موعد
لم يحدد بعد.

وق ــال إن «الـمـفــاوضــات لــم تخفق،
وب ــال ـع ـك ــس (الـ ـعـ ـقـ ـب ــات هـ ـ ــي) ت ـطــور
طبيعي في المفاوضات وهذا أمر ال
بد منه» .وأضاف أن «الجانبين اتفقا
على االجـتـمــاع مــرة أخ ــرى فــي بكين

مــن نــاحـيـتــه ،أم ـ َـر تــرامــب الجمعة
بزيادة الرسوم الجمركية على بقية
الـ ــواردات الصينية ،بعد أقــل مــن 24
س ــاع ــة م ــن رف ـ ــع واش ـن ـط ــن ال ـت ـعــرفــة
الجمركية على سلع صينية بقيمة
 200مليار دوالر.
وقـ ـ ــال م ـم ـثــل الـ ـتـ ـج ــارة األم ـي ــرك ــي
«الرئيس
روبرت
اليتهايزر في ُبيان إن ً
ً
طلب منا أيـضــا أن نطلق آلـيــة لرفع
الــرســوم على كــل الـَ ــواردات المتبقية
ُ
من الصين والتي تقدر قيمتها بنحو
 300مليار دوالر».
وتضغط الــواليــات المتحدة على
الصين لكي تغير سياساتها المتعلقة
بحماية الملكية الفكرية ومبالغ الدعم
الهائلة المقدمة لشركات مملوكة من
الحكومة وخفض العجز الكبير في
الميزان التجاري.
(أ ف ب  -بكين)

«كوفي» و«ديليفرو» يوقعان اتفاقية تعاون
أعلن كل من تطبيق «كوفي» وشركة «ديليفرو»،
أمس ،توقيع اتفاقية تعاون في المجال اللوجستي
والتكنولوجي ،تهدف إلى تحقيق نمو وانتشار
أسرع لكلتا الشركتين في منطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا ،بدءا في الكويت كمرحلة أولية،
ثم في اإلمارات والسعودية في المرحلة الثانية،
لتشمل االتفاقية فيما بعد جميع أنحاء المنطقة،
ضمن الخطة التوسعية المشتركة بينهما.
وقــال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق
«ك ــوف ــي» ع ـلــي اإلب ــراه ـي ــم« :م ــا ت ــم االت ـف ــاق عليه
الـيــوم هــو أكـبــر مــن اتفاقية تـعــاون بين تطبيق
ك ــوف ــي وديـ ـلـ ـيـ ـف ــرو ،ه ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ـ ــدل عـلــى
التطور المستمر في عالم التطبيقات والتجارة

سهام الحسيني وعلي اإلبراهيم

«كفيك»%3.37 :
نمو األسواق
العالمية خالل أبريل
أف ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للتمويل واالستثمار (كفيك)،
فـ ــي ت ـق ــري ــره ــا الـ ـشـ ـه ــري ،ب ــأن
أسواق األسهم العالمية شهدت
ارتفاعا خالل شهر أبريل ،حيث
ارت ـف ــع مــؤشــر  MSCIلــأسـهــم
العالمية بنسبة  %3.37خالل
الشهر.
وف ـ ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ـت ـقــدمــة،
س ـج ــل م ــؤ ش ــر NIKKEI 225
الـ ـي ــاب ــان ــي أفـ ـض ــل أداء ،يـلـيــه
مـ ــؤ شـ ــر  CAC 40ا ل ـف ــر ن ـس ــي،
وفي الواليات المتحدة ارتفع
مؤشر  S&P 500بنسبة %3.93
بسبب األرباح الفصلية القوية
التي حققتها الشركات الكبرى
والـ ــزيـ ــادة ال ـقــويــة ف ــي الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي للبالد بواقع
 %3.2خــال الربع األول ،على
ال ــرغ ــم م ــن ال ـض ـعــف الـعــالـمــي
وال ـت ــوت ــر ال ـت ـج ــاري المستمر
مع الصين.
أم ــا ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
فـقــد ارت ـف ــع مــؤشــر FTSE 100
بنسبة  %1.91خ ــال الشهر،
مدعوما بارتفاع أسهم قطاع
الـنـفــط واس ـت ـمــرار الـجـنـيــه في
االنخفاض ،وسط المخاوف من
خ ــروج بريطانيا مــن االتـحــاد
األوروبي .وفي ألمانيا ،واصل
مـ ــؤ شـ ــر  DAXأداء ه ا لـ ـق ــوي
بــارت ـفــاع نـسـبـتــه  ،%4.41مع
استمرار الشركات القيادية في
االرتفاع.
أم ــا فــي ال ـيــابــان فـقــد ارتـفــع
م ــؤ ش ــر  NIKKEI 225بنسبة
 ،%4.97وكان االرتفاع مدعوما
بأرباح فصلية قوية من جانب
الشركات ،وبقرار بنك اليابان
المركزي بالبقاء على المعدالت
المنخفضة لـلـفــا ئــدة الحالية
حتى عام .2020

اإللكترونية بالمنطقة ،والذي دخل اليوم مرحلة
جديدة يمكن هذه التطبيقات من تخطي الحدود
الجغرافية بسالسة ومسؤولية ،وجعل الشرق
األوسط سوقا واحدا وموحدا».
واضاف اإلبراهيم ان االتفاقية التي تم توقيعها
هي اتفاقية بين شركة كويتية (تطبيق كوفي)
وشركة عالمية (تطبيق ديليفرو) هدفها خدمة
المستهلك فــي الـكــويــت واإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة
وبــاقــي ال ــدول الـعــربـيــة ،وبــالـتــالــي بموجب هذه
االتفاقية تم تخطي الحدود الجغرافية بين دول
الشرق األوسط ،بهدف خدمة المستهلك العربي
من الخليج الى المحيط تدريجيا.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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«الوطني» :ارتفاع وتيرة النمو االئتماني في الربع األول «المركزي» يسأل البنوك عن تالوة
إلى  %5.2على أساس سنوي مع تحسن اإلقراض للشركات والقطاع الشخصي الجزاءات في الجمعية العمومية

إقراض الشركات
يرتفع إلى %6.1
على أساس سنوي
في الربع األول

قـ ــال ت ـقــريــر مـتـخـصــص لبنك
الـ ـك ــوي ــت «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» إن ال ـن ـمــو
االئتماني ارتفع من  4.2في المئة
في الربع األخير من  2018إلى 5.2
في المئة في الربع األول من 2019
بدعم من اإلقراض القوي للشركات
والقطاع الشخصي على السواء،
إضافة إلى النمو المعتاد لإلقراض
من أجل شراء األوراق المالية في
نهاية الربع األول من العام.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ت ــراج ــع نمو
ال ــودائ ــع م ــن  3.2ف ــي الـمـئــة على
أس ــاس سـنــوي فــي الــربــع األخـيــر
مــن  2018إلــى  2.4فــي المئة على
أساس سنوي في الربع األول من
 ،2019ويرجع ذلك بشكل رئيسي
إلى تراجع في الودائع الحكومية
بنسبة  11.5في المئة على أساس
سنوي.
فــي التفاصيل ،ارتـفــع إقــراض
الـشــركــات مــن  5.2فــي المئة على
أس ــاس سـنــوي فــي الــربــع األخـيــر
مــن  2018إلــى  6.1فــي المئة على
أساس سنوي في الربع األول من
 ،2019ويرجع ذلك بشكل أساسي
إلى تحسن إقراض قطاع العقارات

( 4.9في المئة على أساس سنوي)
وق ـط ــاع ال ـت ـجــارة ( 3.9ف ــي المئة
عـلــى أس ــاس س ـن ــوي) ،إذ تحسن
مستوى الثقة فــي قطاع األعمال
بدعم من ارتفاع متوسط أسعار
النفط فــي الــربــع األول مــن ،2019
الذي يمكن أن يكون قد ساعد على
تعزيز الثقة وتحسين اإلقبال على
االئتمان.
كما تراجع اإلقراض الشخصي
(باستثناء اإلقراض من أجل شراء
األوراق الـمــالـيــة) مــن  6فــي المئة
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي ف ــي ال ــرب ــع
األخير من  2018إلى  5.6في المئة
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي ف ــي ال ــرب ــع
األول م ــن  ،2019بـسـبــب تــراجــع
ف ــي الـ ـق ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة م ــن 6.8
في المئة على أســاس سنوي في
الــربــع الـســابــق إلــى  5.4فــي المئة
على أساس سنوي في الربع األول
من  .2019في هذه األثناء ،استمر
نـمــو ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة في
ارتفاعه ليصل إلى  7.8في المئة
على أساس سنوي في الربع األول
من  ،2019وهي الوتيرة األسرع في
أكثر من أربع سنوات.

االلتزام الكامل بالتعليمات ...وغير مقبول تطبيقها بشكل منقوص
●
وم ـ ــن األرج ـ ـ ــح أن يـ ـك ــون ذل ــك
ب ـف ـض ــل ت ـخ ـف ـيــف ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـمــركــزي الـقـيــود على اإلق ــراض،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي رفـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى
لـلـقــروض غـيــر السكنية إل ــى 25
ً
ضـعـفــا لـلــراتــب أو  25000ديـنــار
ً
ب ـحــد أق ـصــى (م ــن  15ض ـع ـفــا أو
 15000ديـنــار بحد أقـصــى) .أما
بالنسبة للمؤسسات المالية غير
المصرفية ،فقد تراجعت وتيرة
خفض الــديــن المسجل مــن 19.1
في المئة -على أساس سنوي في
الــربــع األخـيــر مــن  2018إلــى 4.4
في المئة -على أساس سنوي في
الربع األول من .2019
وارت ـ ـف ـ ــع مـ ـع ــدل نـ ـم ــو ودائـ ـ ــع
القطاع الخاص من  4.1في المئة
ع ـل ــى أس ـ ــاس س ـن ــوي ف ــي ال ــرب ــع

األخـ ـي ــر م ــن  2018إلـ ــى  5.1فــي
ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أس ـ ــاس س ـن ــوي فــي
ا ل ــر ب ــع األول م ــن  ،2019بـسـبــب
ارتـ ـف ــاع ال ــودائ ــع ألج ــل ( 7.6في
المئة على أساس سنوي) وودائع
العمالت األجنبية ( 6.5في المئة
على أساس سنوي) .أما الودائع
الحكومية ،فقد تراجعت بنسبة
 11.5في المئة على أساس سنوي
في الربع األول من  ،2019بالرغم
مــن ارتـفــاع نسبته  2.6فــي المئة
على أساس شهري في مارس.
وبـ ــذلـ ــك ،ارتـ ـف ــع عـ ــرض الـنـقــد
( )M2مـ ــن  3.9فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة عـلــى
أس ــاس سـنــوي فــي الــربــع األخير
مــن  2018إل ــى  5فــي الـمـئــة على
أسـ ــاس س ـنــوي ف ــي ال ــرب ــع األول
من .2019

«التجاري»« :سحوركم علينا» لعمال التنظيف والبناء

فريق «التجاري» خالل الحملة

جانب من تقديم وجبات السحور
دشــن البنك الـتـجــاري الكويتي حملة «سحوركم
علينا» ،لتوزيع وجبات السحور على عمال النظافة
والـبـنــاء الـمــوجــوديــن فــي مــواقــع عملهم خــال شهر
رمضان ،ضمن برنامجه الرمضاني الحافل باألنشطة
االجتماعية واإلنسانية والخيرية لهذا العام.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،صـ َّـرحــت نائبة المدير الـعــام–
قطاع التواصل المؤسسي ،أماني الــورع« :لقد دأب
الـبـنــك فــي شـهــر رم ـضــان عـلــى الـمـســارعــة إل ــى عمل
الخيرات ،من خالل برنامج اجتماعي وخيري إنساني
مميز يشتمل على ا لـعــد يــد مــن الفعاليات الخيرية
واإلنسانية الموجهة لخدمة فئات المجتمع كافة».
وبينت الــورع أن حملة «سحوركم علينا» ،للسنة
ال ــرابـ ـع ــة ،ت ــأت ــي اس ـت ـك ـمــاال لـحـمـلــة «هـ ـ ـ ِّـون عـلـيـهــم»،
الـمــوجـهــة لـعـمــال الـنـظــافــة ال ـب ـنــاء ال ـمــوجــوديــن في

الشوارع ،والهادفة إلى تعزيز التواصل مع هذه الفئة
في مختلف المناسبات ،والتخفيف من معاناتهم،
وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.
وعن الفعاليات المرتبطة بحملة «سحوركم علينا»
فــي شـهــر رم ـضــان ه ــذا ال ـعــام ،أوض ـحــت ال ــورع أنها
تشمل تــوزيــع وجـبــات السحور على عمال النظافة
والبناء في عدد من مناطق الكويت ،وفق جدول زمني
ً
ُمعد مسبقا لزيارة األماكن التي يتواجد بها عمال
النظافة والبناء.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن مـتـطــوعـيــن م ــن فــريــق «األي ـ ــادي
الخضراء البيئي» شاركوا قطاع التواصل المؤسسي
في توزيع وجبات السحور على العمال ،في إطار هذه
الحملة المستمرة حتى نهاية شهر رمضان.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــورع أن ع ـ ـب ـ ــارات الـ ـشـ ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر

واالبتسامة التي ارتسمت على وجوه عمال التنظيف
والـبـنــاء عند تــوزيــع الــوجـبــات عليهم ،ومشاركتهم
فرحة قدوم شهر رمضان ،كان لها عظيم األثر على
فريق قطاع التواصل المؤسسي والمتطوعين.
وأكــدت أن «التجاري» ،ومن خالل التنوع الواسع
في المبادرات االجتماعية الهادفة والمبتكرة ،أرسى
ً
ً
مفهوما جــديــدا لــدعــم ومـســاعــدة فـئــات مختلفة من
المجتمع.
وكشفت الــورع في ختام حديثها ،أن البنك مازال
بجعبته الكثير من الفعاليات المجتمعية المستمرة
خالل الشهر الفضيل تهدف في مجملها إلى التواصل
م ــع ك ــل أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ،وت ــؤك ــد ب ــرن ــام ــج ال ـع ـطــاء
االجتماعي للبنك والمبادرات الخيرية واإلنسانية
التي تتجلي في أبهى صورها خالل شهر رمضان.

ُ
ّ
«زين» تقدم  35ألف وجبة إفطار صائم
على مدار شهر رمضان
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة زي ـ ــن ان ـط ــاق
مبادرتها السنوية إلفطار الصائم
بـمـنــاسـبــة ح ـلــول ش ـهــر رم ـضــان
ال ـم ـب ــارك ،وذلـ ــك ض ـمــن حملتها
الرمضانية «زين الشهور» ،والتي
تقوم من خاللها بتقديم ما يقارب
 35ألف وجبة غذائية للمحتاجين
على مدار الشهر الكريم.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان ،أن
ب ــادرة إفـطــار الصائم تعتبر من
أب ــرز ال ـم ـب ــادرات الـسـنــويــة الـتــي
ت ـت ـب ـنــاهــا خ ـ ــال ش ـه ــر رم ـض ــان
المبارك من كل عام ،إذ يقوم فريق
الشركة التطوعي باإلشراف على
تنظيم هذه المبادرة الرمضانية
هــذا الـعــام للسنة الــرابـعــة عشرة
ُ
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،وال ـت ــي تـ ـق ـ ّـدم من
خــالـهــا ال ـشــركــة وج ـب ــات إفـطــار
ص ـ ــائ ـ ــم يـ ــوم ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ص ــال ـت ـي ــن
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـقـ ـت ــي ج ـ ـل ـ ـيـ ــب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ
والجهراء.
وبينت «زيــن» أن التحضيرات
لحملة موائد اإلفـطــار بــدأت قبل
شهر رمضان ،إذ حرصت الشركة
ع ـلــى أن ت ـغ ـطــي أك ـث ــر الـمـنــاطــق
ً
اكـ ـتـ ـظ ــاظ ــا ب ــال ـس ـك ــان مـ ــن خ ــال
اختيار قاعات اإلفطار التي تشهد

فريق «زين» أمام إحدى صاالت اإلفطار
ً
ً
إقباال شديدا في جليب الشيوخ
ّ
وال ـج ـه ــراء ،وذل ــك ل ـتــؤمــن وجـبــة
اإلفطار اليومية في األماكن التي
ً
ً
ً
تشهد وجــودا سكانيا كثيفا من
العمال واألفراد واألسر المتعففة
الذين يكونون في أمس الحاجة
إلى وجبة اإلفطار بعد يوم العمل
الشاق.
وأوضحت الشركة أن مبادرة
ُ
ً
إف ـ ـطـ ــار الـ ـص ــائ ــم ت ـع ـت ـب ــر راف ـ ـ ــدا
ً
أساسيا في برنامجها الرمضاني
ّ
السنوي الــذي يأتي تحت مظلة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة

االجتماعية واالسـتــدامــة ،والــذي
ت ـض ـع ـهــا ف ــي م ـق ــدم ــة ال ـش ــرك ــات
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـ ــرائ ـ ــدة الـ ـت ــي ت ـفـ ّـعــل
جهودها في المجاالت الخيرية
والتطوعية.
وأف ـ ــادت «زيـ ــن» ب ــأن الـتــزامـهــا
المستمر في تقديم قيمة مضافة
للمجتمع ،هو ما يجعلها تحرص
ً
على تناول القضايا ًاألكثر تأثيرا
ف ــي ال ـح ـيــاة ،مـبـيـنــة أن حملتها
الرمضانية «زيــن الشهور» تأتي
لتترجم هذا التوجه ،حيث تحمل
معها رسالة تحث على التقارب

والتراحم والمشاركة في الحياة
ونشر السالم بالعالم.
وبصفتها شــركــة االت ـصــاالت
ال ــرائ ــدة فــي ال ـكــويــت ،ف ــإن «زي ــن»
ت ـ ـس ـ ـعـ ــى ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة إلـ ـ ـ ـ ــى خ ــدم ــة
م ـج ـت ـم ـع ـهــا وأف ـ ـ ـ ـ ــراده مـ ــن خ ــال
تنظيم ودعم المبادرات اإلنسانية
الـقـيـمــة عـلــى م ــدار الـسـنــة بشكل
ع ــام ،وف ــي شـهــر رم ـضــان بشكل
خاص ،لما يحمله هذا الشهر من
ـان وقـيــم تـعــزز ثقافة العطاء
مـعـ ٍ
والـ ـب ــذل ل ــدى أط ـي ــاف الـمـجـتـمــع
المختلفة.

«الجزيرة» تطلق رحالتها إلى بودروم التركية
أعلنت شركة طيران الجزيرة ،إطالق رحالتها ألول مرة إلى مدينة
بودروم الساحلية في تركيا ،بواقع ثالث رحالت أسبوعية.
وتضاف هذه الرحالت الجديدة إلى جدول الرحالت التي أطلقتها
الشركة أخيرا إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي ( )SAWفي إسطنبول،
بواقع ثالث رحالت أسبوعية ،عالوة على الرحالت اليومية المجدولة
إلى مطار إسطنبول الجديد (.)IST
وتــأتــي هــذه االنـطــاقــة ،استجابة للطلب المتزايد على الوجهة
الشهيرة بودروم ،الواقعة على بحر آيجه ،خالل ذروة السفر في موسم
الـصـيــف .كما يمكن للمسافرين اخـتـيــار السفر إلــى أي مــن مطاري

صبيحة كوكجن الــدولــي أو مطار إسطنبول الجديد ،إذ يقع مطار
صبيحة كوكجن الدولي على الجانب اآلسيوي من إسطنبول ،فيما يقع
مطار إسطنبول الجديد على الجانب األوروبي من المدينة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الجزيرة» ،روهيت راماشاندران:
ً
«نحن سعداء جدا بإطالق رحالتنا إلى بودروم خالل موسم الصيف،
كجزء من توسعنا المستمر على الخطوط التي تحوز طلب عمالئنا،
وخاصة في الكويت .كما يسعدنا زيادة رحالتنا إلى إسطنبول ،وتوفير
خيارات إضافية للسفر إلى هذه الوجهة السياحية المميزة التي تبهر
سياحها كل يوم بالمعالم التاريخية والثقافة المتجذرة والحيوية».

محمد اإلتربي

كـشـفــت م ـص ــادر مـعـنـ ّـيــة لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن البنك
المركزي ّ
وجــه ســؤاال موحدا للبنوك يستفسر فيه
م ــن ك ــل ب ـنــك ع ــن م ــدى االلـ ـت ــزام ب ـت ــاوة الـ ـج ــزاءات
وقعها البنك خالل السنة
والغرامات المالية التي ّ
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
وأفادت بأن «المركزي» شدد على ضرورة تالوة
الـجــزاء ات والمخالفات بشكل تفصيلي ،ومــن دون
اإلشارة اليها بشكل عابر خالل الجمعية العمومية.
ولفتت إلى أن عددا من البنوك أفاد في رده على
استفسار «الـمــركــزي» بأنها تلت ال ـجــزاء ات بشكل
يتلها
تفصيلي ،في حين أفاد مصرف واحد بأنه لم ُ
تفصيليا.
وأشارت إلى أن مصارف أخرى لم تتل الجزاءات
ُ
تفصيليا ،بشكل مغاير لــإجــابــة الـتــي وردت إلى
«المركزي» ،إال أنه وفقا للتعميم األخير بهذا الشأن
لن يكون هناك أي مجال للجدل ،حيث سيتم تصوير
وق ــائ ــع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة بــال ـصــوت وال ـص ــورة
وت ــزوي ــد «ال ـم ــرك ــزي» ب ـهــذا الـتـسـجـيــل م ــع محضر
الجمعية ونتائج أعمالها.
ّ
وبينت مصادر رقابية أن اهتمام البنك المركزي
ورســال ـتــه ب ـهــذا ال ـشــأن حـمــا إشـ ــارة واض ـحــة إلــى

البنوك ،وهي أن «المركزي» ال يقبل نصف تطبيق
أو الـتــزام بالتعليمات الـصــادرة التي تنظم أعمال
القطاع المصرفي .وأكدت أن هناك تشددا في شأن
التطبيق الحرفي للتعليمات أيا كانت جوهرية أو
غير جوهرية من وجهة نظر القطاع.
يذكر أن «المركزي» رصد عدم اهتمام وتقصير
وقعها
في بند تــاوة الـجــزاء ات والمخالفات التي ّ
على وحدت الجهاز المصرفي ،حيث كانت تكتفي
بعض البنوك بالمرور على البند مــرورا عابرا ،أو
تكتفي بذكر مبلغ الغرامة المالية ،أو تطرح على
الجمعية ســؤاال :هل هناك داع لتالوة المخالفات
ويحصل البنك على أصوات مؤيدة بعد الحاجة إلى
ذلك ،وبالتالي يمر البند مرورا عابرا ،على عكس ما
تؤكده تعليمات البنك المركزي؟
وبحسب مصادر بعد تلك التنبيه من «المركزي»،
فــإن أي مخالفة فــي هــذا الـشــأن مستقبال ستواجه
بغرامات مالية وإج ــراءات أخــرى ،من بينها إعــادة
الجمعية العمومية لتالوة الجزاءات.
في المقابل ،طالبت أوساط استثمارية بضرورة
أن تشدد هيئة أسواق المال على الشركات المرخص
لها والخاضعة لرقابتها أيضا بأن تتلو الجزاءات
والغرامات التي توقع عليها من الهيئة خالل العام
المالي ،وذلك تحقيقا للشفافية المطلقة.

«الوطني» يطلق بطاقة سابقة الدفع
تشمل  15عملة دولية
أكـ ـ ــد بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
حرصه على توفير الخدمات التي
تـلـبــي االح ـت ـي ــاج ــات الـمـصــرفـيــة
ل ـل ـع ـم ــاء ،وت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع نـمــط
حياتهم ،ومن هذا المنطلق يقدم
البنك بطاقة العمالت المتعددة
« Mastercardالــوط ـنــي ســابـقــة
الدفع» ،التي توفر كل احتياجات
م ـح ـب ــي الـ ـسـ ـف ــر وأب ـ ــرزه ـ ــا ع ــدم
الحاجة لالحتفاظ بمبالغ نقدية
أثناء رحالتهم.
وقال البنك ،في بيان صحافي
أمـ ــس ،إن ــه يـمـكــن لـلـعـمــاء طلب
ب ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة
« Mastercardالــوط ـنــي ســابـقــة
الــدفــع» ،من خــال خدمة الوطني
عـبــر اإلن ـتــرنــت وبــرنــامــج خــدمــة
الــوطـنــي عبر الـمــوبــايــل ،وسيتم
ً
إيصال البطاقة إليهم مجانا.
وبــاإلمـكــان استخدام البطاقة
ع ـب ــر أجـ ـه ــزة ال ــوط ـن ــي لـلـسـحــب
اآلل ــي أو أي مــن أج ـهــزة السحب
اآلل ـ ـ ــي حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم ومـ ـ ــن دون
رسوم السحب النقدي ،مما يجعل
البطاقة تعمل بطريقة مشابهة
لبطاقة السحب اآللي.
ً
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــاإلمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ت ـع ـب ـئ ــة
ال ـب ـط ــاق ــة بـ ـ ـ  15ع ـم ـلــة مـخـتـلـفــة
وه ــي :الــديـنــار الكويتي ،الــدرهــم
اإلمـ ــاراتـ ــي ،الــدي ـنــار الـبـحــريـنــي،
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــال ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ال ـج ـن ـي ــه
المصري ،الريال القطري ،الريال
ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ،الـ ــدي ـ ـنـ ــار األردنـ ـ ـ ـ ــي،

الـ ـ ــدوالر ال ـس ـن ـغــافــوري ،الـ ــدوالر
الكندي ،الروبية الهندية ،الفرنك
السويسري ،الجنيه اإلسترليني،
اليورو ،والدوالر األميركي.
وبهذه المناسبة ،قــال المدير
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المصرفية الشخصية في البنك
محمد العثمان« :يــأتــي تقديمنا
لـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة
« Mastercardالــوط ـنــي ســابـقــة
الدفع» ،في إطار التزامنا بالعمل
عـ ـل ــى ت ـس ـه ـي ــل ح ـ ـيـ ــاة الـ ـعـ ـم ــاء
ً
وخصوصا من محبي السفر ،إذ
تعتبر هذه البطاقة وسيلة سهلة
وم ــري ـح ــة ل ـلــدفــع بــالـعـمـلــة الـتــي
تناسب العميل خــال السفر مع
إمكانية تعبئة البطاقة بـ  15عملة
دولـيــة متنوعة ،هــذا إضــافــة إلى
توفيرها مزايا إضافية متعددة».
وأضـ ــاف ال ـع ـث ـمــان ،أن بطاقة
العمالت المتعددة «Mastercard
الــوط ـنــي ســابـقــة ال ــدف ــع» ،تعتبر
إحدى الحلول المصرفية العملية
الـتــي يقدمها الــوطـنــي لعمالئه،
ً
مشيرا إ لــى أنها ال تقتصر فقط
عـلــى ال ـع ـمــاء مــن مـحـبــي السفر
ً
ال ــدائ ــم ،ب ــل ه ــي م ـنــاسـبــة أي ـضــا
ل ـل ـط ـل ـبــة ع ـن ــد س ـف ــره ــم ل ـل ـخــارج
م ــن أج ــل ال ــدراس ــة .وأكـ ــد حــرص
«ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» عـ ـل ــى ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ق ــرب
ع ـم ــائ ــه والـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى جـمـيــع
ً
احتياجاتهم المصرفية ،مشددا
عـ ـل ــى ث ـق ـت ــه الـ ـك ــامـ ـل ــة بـ ـ ــأن ه ــذه

محمد العثمان

ال ـب ـطــاقــة س ــوف ت ـك ــون مـنــاسـبــة
ً
ً
تماما لهم عند السفر ،نظرا إلى
س ـهــولــة ال ـت ـح ـكــم ب ـهــا وال ـم ــزاي ــا
الكثيرة التي تتضمنها ،وتشمل
ً
تلك المزايا عروضا مميزة على
الفنادق ،وتسهيل إجراءات حجز
الـ ـفـ ـن ــادق ،إض ــاف ــة إلـ ــى بــرنــامــج
م ـكــافــآت الــوط ـنــي ،ال ــذي يضمن
الكثير من العروض والخصومات
لدى أشهر المحالت .من جانبه،
قــال جيريش ناندا المدير العام
« « :»Mastercardن ـح ــن س ـعــداء
ً
ج ــدا بــالـتـعــاون مــع بـنــك الكويت
الوطني وإطــاق بطاقة العمالت
المتعددة « Mastercardالوطني
سابقة الدفع» ،التي تقدم لعمالء
ا لــو طـنــي وسيلة سهلة ومريحة
للدفع لمشترياتهم عند السفر.
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السقا :نمو اإليرادات التمويلية  %20والمحفظة التمويلية %21
أفاد رائد بوخمسين خالل
مؤتمر المحللين لبنك
الكويت الدولي « »KIBبأن
األداء المميز للبنك ومتانة
مركزه المالي يعكسان النمو
المتميز ،الذي حققه في
مختلف مجاالت األعمال
بفضل استراتيجيته الجديدة
الهادفة إلى تعزيز الطريقة
التي يتعامل بها مع العمالء
من خالل تقديم تجربة
مصرفية ذات مستوى أعلى
تضم أكثر بكثير من مجرد
خدمات مصرفية تقليدية.

عقد مؤتمر المحللين لبنك
الـكــويــت الــدولــي « »KIBأعماله
للربع األول مــن عــام  2019في
السابع من مايو الجاري ،ضمن
االلتزامات المستمرة للشركات
المدرجة في مجموعة مستوى
السـوق األول فــي شركة بورصة
الكويت ،بحضور كــل مــن رائــد
بوخمسين نائب رئيس مجلس
اإلدارة وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي،
ومـحـمــد الـسـقــا نــائــب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،وأجـ ـ ـ ــاي ت ــوم ــاس
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام إلدارة الــرقــابــة
المالية والتخطيط.
وأعـ ـ ـل ـ ــن ب ــوخ ـم ـس ـي ــن خ ــال
المؤتمر تحقيق البنك صافي
أربـ ــاح بـلــغ  6.3مــايـيــن ديـنــار
ً
ت ـقــري ـبــا ل ـلــربــع األول م ــن عــام
 ،2019س ـ ـج ـ ـلـ ــت مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
النمو الملحوظ فــي اإلي ــرادات
التمويلية بنسبة  20في المئة
لتصل إلــى  24.6مليون دينار
ً
ً
تقريبا مقارنة مع  20.5مليونا
خالل الربع األول من عام .2018
وفيما يتعلق بنمو األصول/
االلتزامات األساسية ،أفاد بأن
ً
« »KIBحقق نـمــوا فــي إجمالي
األ صـ ــول بنسبة  14فــي المئة
ل ـي ـصــل إلـ ــى  2.2م ـل ـيــار دي ـنــار
كما في  31مارس  2019مقارنة
ً
ب ـم ـل ـيــاري ديـ ـن ــار ت ـقــري ـبــا كما
فــي  31م ــارس  ،2018وتحقق
ذل ــك م ــن خ ــال نـمــو المحفظة
التمويلية لتصل إلى  1.6مليار
س ـب ــة ن ـم ــو  21فـ ــي ال ـم ـئــة
وب ـن ـ ً
ً
مقارنة بمبلغ  1.4مليار تقريبا
كما في  31مارس .2018
ولـ ـ ـف ـ ــت فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل إلـ ــى
انخفاض المحفظة االستثمارية
ل ـ ـ « »KIBب ـن ـس ـبــة  5ف ــي الـمـئــة
لتصل إلــى  141مليون دينار،

ً
م ـق ــارن ــة ب ـم ـب ـلــغ  149م ـل ـيــونــا
ً
تـ ـق ــريـ ـب ــا كـ ـم ــا فـ ــي  31مـ ــارس
 ،2018وم ــرد ذل ــك االنـخـفــاض
بشكل أساسي إلى بيع بعض
االستثمارات في األوراق المالية
إضــافــة إل ــى اسـتـحـقــاق بعض
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فـ ــي ال ـص ـك ــوك
خالل الفترة ،في حين ارتفعت
إي ـ ـ ـ ــرادات االس ـت ـث ـم ــار م ـقــارنــة
بــالــربــع األول مــن ال ـعــام 2018
بسبب ارت ـفــاع عمليات إعــادة
تقييم المحفظة االستثمارية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق
بـ ـ ــاالس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أش ـ ـ ـ ــار
بوخمسين إلى أن «األداء المميز
لـ « »KIBومتانة مركزه المالي
يعكسان النمو المتميز ا لــذي
ح ـق ـق ــه فـ ــي م ـخ ـت ـلــف م ـج ــاالت
األعـمــال بفضل استراتيجيته
ال ـجــديــدة ،الـتــي يمضي البنك
ً
قــدمــا فــي تطبيقها ،والـهــادفــة
إل ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـت ــي
يتعامل بها البنك مع العمالء
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم تـ ـج ــرب ــة
مـصــرفـيــة ذات مـسـتــوى أعـلــى
ت ـضــم أك ـث ــر بـكـثـيــر م ــن مـجــرد
خدمات مصرفية تقليدية.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال إن «  »KIBي ـس ـع ــى
ً
دائـمــا إلــى تلبية االحتياجات
الـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرة لـ ـعـ ـم ــائ ــه ولـ ـه ــذا
ال ـس ـب ــب ،ن ـع ـت ـمــد إلـ ــى آخـ ــر مــا
تــوص ـلــت إل ـي ــه الـتـكـنــولــوجـيــا

ال ـح ــدي ـث ــة م ــع ت ـق ــدي ــم ال ـح ـلــول
الرقمية».

ً
 ٪٧نموا في ودائع العمالء

وأضاف بوخمسين أن «»KIB
زاد توزيعاته على المساهمين
لـعــام  2018مـقــارنــة بالسنوات
السابقة كما أوصى بها مجلس
إدارة ا لـ ـبـ ـن ــك و ت ـ ـمـ ــت م ــوا ف ـق ــة
الجمعية ا لـعــا مــة للمساهمين
والجهات الرقابية المختصة،
إذ تم توزيع أرباح نقدية بنسبة
 11ف ــي ال ـم ـئــة (ب ـم ــا ي ـع ــادل 11
ً
فلسا للسهم الــواحــد) ،وأسهم
منحة بنسبة  4فــي ا لـمـئــة (أي
بواقع  4أسهم لكل  100سهم)،
وت ـ ـع ـ ـكـ ــس هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات
األداء ال ـم ــال ــي واألربـ ـ ـ ــاح الـتــي
حـ ـقـ ـقـ ـه ــا «  »KIBع ـ ـ ـ ــام 2018
«واستراتيجيتنا المستقبلية
تأمل المحافظة على زخــم هذا
النمو واألداء وبالتالي تمكيننا
من تقديم توزيعات أرباح جيدة
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة عـلــى
المساهمين».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــإص ـ ــدار
صـ ـ ـك ـ ــوك ال ـ ـشـ ــري ـ ـحـ ــة األولـ ـ ـ ــى
وتــأث ـيــرهــا ع ـلــى م ـعــدل كـفــايــة
رأس ـمــال « ،»KIBأش ــار إلــى أنه
ت ـ ــم ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى م ــواف ـق ــة
الجمعية العامة للمساهمين

رائد بوخمسين
وجار استكمال الموافقات من
ٍ
جميع الجهات الرقابية إلصدار
ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك ضـ ـم ــن ال ـش ــري ـح ــة
األول ــى اإلضــافـيــة لــرأس المال
ً
وفقا متطلبات «بازل  »3لتدعيم
ً
ق ــاع ــدة رأس ـ ـمـ ــال ال ـب ـن ــك وف ـق ــا
لمعيار كفاية رأس المال.
وذكـ ــر بــوخـمـسـيــن أن مـعــدل
ً
كفاية رأس الـمــال حــالـيــا يبلغ
 16.5في المئة ،ونتوقع وجود
مصدات جيدة بعد هذا اإلصدار
لتدعيم النمو بالمستقبل.
ً
مــن ناحيته ،قــال السقا ،ردا
ع ـلــى سـ ــؤال ب ـخ ـصــوص نسبة
تـمــويــات الـقـطــاع الـعـقــاري ،إن
ل ـ ــدى ال ـب ـن ــك ن ـس ـب ــة جـ ـي ــدة مــن
ح ـي ــث ال ـت ـم ــوي ــل واالس ـت ـث ـم ــار
فــي الـقـطــاع ال ـع ـقــاري إذ يعمل
ال ـب ـن ــك وف ـ ــق أحـ ـك ــام ال ـشــري ـعــة
اإلســامـيــة إضــافــة إلــى أنــه يتم
تطبيق ا لـمـنـظــو مــة المتكاملة
لـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـعـ ـق ــاري ــة مـ ــن خ ــال
تقديم خدمات التمويل العقاري

محمد السقا
وإدارة أم ــاك الـغـيــر والتقييم
ال ـع ـقــاري واالس ـت ـش ــارات تحت
ً
مظلة واحدة وذلك تماشيا مع
استراتيجية «.»KIB
وعـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع /انـ ـخـ ـف ــاض
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح لـ ـل ــرب ــع األول ل ـع ــام
 2019م ـق ــارن ــة بـنـفــس الـفـتــرة
من العام الماضي ،أفاد السقا
«بأننا نالحظ ارتفاع اإليرادات
التمويلية بنسبة  20في المئة
مقارنة بالفترة ذاتها من العام
ال ـمــاضــي «ال ـن ـشــاط الــرئـيـســي
ل ـل ـب ـنــك» ومـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـمــركــز
ال ـ ـمـ ــالـ ــي فـ ـق ــد نـ ـم ــت األص ـ ـ ــول
بنسبة  14في المئة ،من خالل
ارتـ ـف ــاع الـمـحـفـظــة الـتـمــويـلـيــة
بنسبة  21في المئة ،من ناحية
أخـ ـ ـ ــرى ه ـ ـنـ ــاك انـ ـخـ ـف ــاض فــي
اإليرادات التشغيلية بنسبة أقل
من  2في المئة من خالل ارتفاع
تكاليف التمويل والتوزيعات
ال ـم ـق ــدرة ل ـل ـمــودع ـيــن ،إضــافــة
إل ــى ال ــزي ــادة فــي الـمـصــروفــات

ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وال ـم ـخ ـص ـصــات
مقارنة بالفترة ذاتها من العام
الماضي».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال ت ــوم ــاس،
إن ال ـن ـتــائــج ال ـمــال ـيــة ل ـ ـ «»KIB
ت ـظ ـهــر عـمـلـيــة االسـ ـتـ ـم ــرار في
ت ـن ـف ـيــذ االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
يقوم بها البنك ،ومن المتوقع
ً
أن عـ ــام  2019س ـي ـك ــون ع ــام ــا
يتحسن فـيــه األداء مــع األخــذ
باالعتبار مقترحات التمويل
الـجـ ّـيــدة والــوضــع االقـتـصــادي
في الكويت.
وأضــاف توماس ،أن صافي
اإلي ــرادات التمويلية يشكل ما
ً
نـسـبـتــه  79ف ــي ال ـم ـئــة تـقــريـبــا
من اإليــرادات التشغيلية خالل
ال ــرب ــع األول م ــن الـ ـع ــام 2019
م ـقــارنــة بـنـسـبــة  78ف ــي الـمـئــة
لـلـعــام ال ـمــاضــي ،ال ــذي يعكس
الـ ـتـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات فـ ـ ــي األعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـم ـصــرف ـيــة األس ــاسـ ـي ــة إذ لــم
يقم « »KIBبأنشطة استثمارية

ً
مـ ـت ــداول ــة وذلـ ـ ــك ت ـم ــاش ـي ــا مــع
نزعته المتحفظة للمخاطر.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع فــي
ال ـ ـم ـ ـص ـ ــروف ـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة
يعود بشكل رئيسي إلــى دعم
ُ
الــنـمــو فــي األع ـمــال ،فــاالرتـفــاع
فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــف ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
ً
يـعـكــس جــزئ ـيــا ال ـت ـغ ـيــرات في
قــوان ـيــن الـعـمــل الـكــويـتـيــة ،في
ح ـيــن االرتـ ـف ــاع ف ــي مـصــاريــف
االستهالك يتماشى مع تطبيق
الـ ـمـ ـعـ ـي ــار ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـت ـق ــاري ــر
المالية .16
وذكـ ــر أن ــه ت ــم ال ـح ـفــاظ على
ن ـ ـمـ ــو ودائ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ب ـم ــا
يـ ـتـ ـم ــاش ــى مـ ـ ــع نـ ـج ــاحـ ـن ــا فــي
إط ـ ــاق ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـح ـمــات
ً
والمنتجات مدعوما بمعدالت
أربـ ـ ــاح م ـم ـي ــزة ،م ـمــا أدى إلــى
ارتفاع ودائع العمالء بمبلغ 86
ً
مليون دينار تقريبا أي بنسبة
ً
إلى
 7في المئة تقريبا
لتصل ً
ً
 1.4مليار دينار تقريبا مقارنة
ً
بمبلغ  1.3مليار تقريبا كما في
 31مارس .2018
و فـ ـ ـ ـ ـ ــي رده ع ـ ـ ـلـ ـ ــى بـ ـع ــض
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارات م ـ ـ ـ ــن قـ ـب ــل
الـمـشــاركـيــن بــالـمــؤتـمــر ،حــول
أس ـبــاب ارت ـف ــاع المخصصات
وخـ ـس ــائ ــر انـ ـخـ ـف ــاض ال ـق ـي ـمــة
فــي الــربــع األول مــن عــام 2019
مـقــارنــة بــالــربــع األول مــن عــام
 ،2018أفـ ــاد ت ــوم ــاس «ب ــأن ــه ال
تــزال مصفوفة جــودة األصــول
ل ـ « »KIBقــويــة ،إذ بلغت نسبة
القروض المتعثرة كما في 31
مارس  2019حوالي  1في المئة،
فــي حين بلغت المخصصات
الـمـتـعـلـقــة بـمـحـفـظــة الـتـمــويــل
م ـس ـت ــوي ــات م ـمــاث ـلــة ل ـل ـف ـتــرات
السابقة.

« »KIBيرعى دورة الروضان الرمضانية لكرة «المتحد» يعلن فائزي السحب األسبوعي
على جوائز «الحصاد» اإلسالمي
قدم الصاالت المغلقة
َّ
قدم بنك الكويت الدولي ()KIB
رعايته لدورة المرحوم عبدالله
مـشــاري الــروضــان الرمضانية
لـ ـك ــرة ق ـ ــدم ال ـ ـصـ ــاالت الـمـغـلـقــة
لعام  ،2019إضافة إلى مشاركة
فريق البنك لكرة القدم في هذه
ً
البطولة المرتقبة سـنــويــا ،من
خــال تشكيلة تضم نخبة من
الالعبين المحترفين القادرين
على المنافسة للفوز باللقب.
ً
وقد جاءت هذه الرعاية ،نظرا
ل ــإق ـب ــال ال ـج ـم ــاه ـي ــري الـكـبـيــر
ً
محليا على البطولة ،ما جعلها
ً
ً
ً
حــدثــا ريــاض ـيــا مـهـمــا تنتظره
األوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ــري ــاضـ ـي ــة فـ ــي كــل
ً
عــام ،علما بــأن فريق البنك فاز
بمباراته ضد فريق الهدف لكرة
القدم بنتيجة .0-1
وبهذه المناسبة ،صرح مدير
أول وحدة االتصال المؤسسي
ف ــي ال ـب ـنــك ،نـ ــواف نــاج ـيــا ،بــأن
ً
( )KIBيـحــرص سـنــويــا على أن
ت ـك ــون ه ــذه ال ـب ـطــولــة الـمـمـيــزة
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن سـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي ي ــرع ــاه ــا
خ ــال شـهــر رم ـضــان .وأك ــد أنــه

فريق مشارك في دورة الروضان
ي ـس ـع ــى ل ـل ـع ــب دور فـ ـع ــال فــي
هــذه البطولة ،إلــى جانب دوره
الـفـعــال فــي المجتمع .وأضــاف
أنه من المقرر أن يشارك ()KIB
م ـشــاركــة كــامـلــة ه ــذا ال ـع ــام في
البطولة ،من خــال فريقه لكرة
القدم ،في إطار دعمه المستمر
للقطاع الرياضي المحلي عبر
رعايته للفعاليات التي تهدف

إلى تشجيع ممارسة الرياضة
بين مختلف شرائح المجتمع
الكويتي.
وأش ــار نــاجـيــا إل ــى أن فريق
« »KIBلـكــرة الـقــدم طالما حقق
إنـ ـج ــازات ك ـب ـيــرة ،وصـ ــوال إلــى
ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،حـيــث
ً
يـجـســد أعـ ـض ــاؤه ق ـي ـمــا مـهـمــة،
مـثــل :العمل الجماعي وال ــروح

ال ــري ــاضـ ـي ــة ،مـ ــا يـ ـع ــزز لــدي ـهــم
الـشـعــور ب ــروح الـفــريــق الــواحــد
والمنافسة الشريفة مع غيرهم
من المتبارين .كما يؤمن البنك
ب ــأن ه ــذه الـبـطــولــة تـعــد فرصة
رائعة لتحسين اللياقة البدنية
وتبني نمط حياة صحي.

أعلن البنك األهلي المتحد في
الثامن من مايو الجاري أسماء
الرابحين في السحب األسبوعي
على جوائز الحصاد اإلسالمي،
ح ـســاب الـسـحــب عـلــى الـجــوائــز
اإلسالمي األول في الكويت ،الذي
اس ـت ـطــاع أن يـعـيــد رس ــم حـيــاة
اآلالف من الرابحين من سعداء
ال ـح ــظ ،إذ ي ـقــدم لـعـمــائــه أكـبــر
عدد من فرص للفوز على مدار
العام من خالل ما يزيد على 850
ً
جائزة سنويا.
وقال البنك ،في بيان صحافي
أم ـ ـ ــس ،إن ال ـس ـح ــب أسـ ـف ــر عــن
حـ ـص ــول الـ ــرابـ ــح ع ـبــدال ـح ـم ـيــد
ح ـس ـيــن دش ـت ــي ع ـل ــى ال ـج ــائ ــزة
األسبوعية الكبرى بقيمة 10000
دي ـنــار ،إضــافــة إلــى حـصــول 20
ً
فائزا على  1000دينار لكل رابح
وهــم :سيفاكومار فانشيناثان
فــانـشـيـنــاثــان ،وخ ـيــام خـلــوتــي،
وإب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه الـمـشـعــان،
وخ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق خـ ـلـ ـيـ ـف ــة،
وكريمة خضير مطلب ،وأحمد
حـ ـسـ ـي ــن إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ،وع ـ ــدن ـ ــان
سـلـيـمــان مـحـمــد ،وعـلــي محمد

ك ــاي ــد ،ورهـ ـ ــام ح ـســن ع ـبــدال ـلــه،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز عـ ـل ــي ح ـس ـي ــن،
وع ـ ـلـ ــي ح ـس ـي ــن عـ ـب ــدال ــرحـ ـي ــم،
وع ـبــدالــرح ـمــن ح ـمــد الـعـجـمــي،
ومحمد خالد الربيعان ،ومحمد
حـ ـ ـج ـ ــي ب ـ ـه ـ ـب ـ ـهـ ــانـ ــي ،وحـ ـص ــة
أحمد المطيري ،وبــاتــاث فينو
قوبالن ،وناجي سلمان منصور،
وس ـ ـل ـ ـمـ ــان صـ ــالـ ــح ال ـم ـح ـم ـي ــد،
وعـبــدالـحـسـيــن إبــراه ـيــم خ ــادم،
وبهرات بوشان قيرداربي.
ويـ ـتـ ـي ــح ح ـ ـسـ ــاب الـ ـحـ ـص ــاد
اإلسالمي لعمالء البنك الدخول
ف ــي ال ـس ـحــب ع ـلــى ج ــوائ ــز ربــع
سـنــويــة ك ـبــرى بقيمة 250000
ديـنــار لـلــرابــح ،الـتــي تمكنه من

ت ـح ـق ـيــق أحـ ــامـ ــه وت ـط ـل ـع ــات ــه،
إضافة إلى السحب الشهري على
جائزة بقيمة  100000دينار.
ول ـع ــل أحـ ــد أب ـ ــرز ال ـم ـم ـيــزات
ال ـت ــي يـقــدمـهــا بــرنــامــج جــوائــز
الحصاد اإلسالمي لعمالئه هي
الـسـحــب عـلــى جــوائــز الـعـيــديــن
لعمالئه الذين يسعدون بالفوز
ف ــي ك ــل م ــن ع ـي ــد ال ـف ـط ــر وع ـيــد
األضـحــى ،إذ يحظى الرابحون
مـ ــن ع ـ ـمـ ــاء ال ـم ـت ـح ــد ب ـج ــائ ــزة
بقيمة  100000دينار في كل من
العيدين ،أعادهما الله على األمة
اإلســام ـيــة بــالـخـيــر وال ـبــركــات.
وإضافة إلى ما سبق ،تتضمن
جــوائــز الـحـصــاد اإلســامــي 21
ج ــائ ــزة أس ـب ــوع ـي ــة ت ـت ـك ــون مــن
جـ ــائـ ــزة كـ ـب ــرى ب ـق ـي ـمــة 10000
دي ـن ــار ،إض ــاف ــة إل ــى  20جــائــزة
قيمة كل منها  1000دينار.
وعـ ــاوة عـلــى بــاقــة الـجــوائــز
الجذابة ،يحصل عمالء الحصاد
اإلس ــام ــي عـلــى أربـ ــاح سنوية
مـ ـت ــوقـ ـع ــة ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس ع ـقــد
الوكالة ،وهو ما يجعل حساب
ً
ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي مـ ـفـ ـي ــدا

لألسرة وللمدخرين بوجه عام
م ــن خ ــال تـحـقـيـقــه ال ـعــديــد من
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات ،م ـم ــا ي ـل ـقــى تـقــديــر
العمالء الجدد أو الحاليين.
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد األد ن ـ ـ ـ ـ ــى
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة واالس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مــن
السحوبات كافة هي  100دينار
تــؤهــل الـعـمـيــل لـلـحـصــول على
فرصتين لدخول السحب والتي
تــزيــد ح ـتــى  30000فــرصــة في
الـسـحــب إضــافــة إل ــى الـحـصــول
على أرباح سنوية مثمرة.
ً
وت ـت ـي ــح كـ ــل  50ديـ ـ ـن ـ ــارا فــي
ح ـســاب الـعـمـيــل فــرصــة واح ــدة
لـلـمـشــاركــة فــي الـسـحــب بشرط
أن يـحــافــظ عـلــى رص ـيــده لـمـ ّـدة
ً
خمسة عشر يوما على األقل قبل
تاريخ السحب ،وكلما زادت مدة
االح ـت ـف ــاظ تــزيــد ف ــرص دخ ــول
ً
السحب لكل  50دينارا.
ويـتــم إج ــراء الـسـحــوبــات كل
يــوم أربـعــاء في األهلي المتحد
بالكويت أو بالبحرين بناء على
خطة السحب ،وفي أيام األعياد
أو العطالت الرسمية يتم تأجيل
السحب ليوم العمل التالي.

«بيتك» :انطالق حملة «تواصل بالخير في شهر الخير »5
انطلقت حملة بـيــت ا لـتـمــو يــل الكويتي
(بـيـتــك) ،الرمضانية (تــواصــل بالخير في
ش ـهــر ال ـخ ـيــر  ،)5ب ـتــوزيــع وج ـب ــات إف ـطــار
ال ـص ــائ ــم ب ـم ــواق ــع مـخـتـلـفــة ش ـم ـلــت قـصــر
ن ــاي ــف وس ـ ــوق ال ـم ـبــارك ـيــة ودوار مسجد
ال ـش ـمــان وحــدي ـقــة ح ــول ــي ،بــال ـت ـعــاون مع
مـحــافـظـتــي الـعــاصـمــة وح ــول ــي ،ف ــي الـيــوم
األول من شهر رمضان ،ضمن إطار برنامج
حافل باألنشطة والفعاليات االجتماعية
واإلنسانية التي ترسخ ريــادة «بيتك» في
المسؤولية االجتماعية.
وت ـس ـت ـمــر ح ـم ـلــة إفـ ـط ــار ال ـص ــائ ــم طيلة
أيام الشهر الفضيل ،بجهود فريق «بيتك»
ال ـت ـطــوعــي ،ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــإع ــداد وتـجـهـيــز
وت ــوزي ــع نـحــو  1000وج ـبــة إف ـط ــار صــائــم
يوميا حتى نهاية شهر ر مـضــان بمواقع
مختلفة ،سعيا لتغطية أكبر عدد ممكن من
الصائمين رواد تلك المواقع.

جانب من المشاركين

ويتوزع فريق «بيتك» التطوعي في وقت
قـيــا ســي عـلــى  6مــوا قــع مختلفة ،ليقوموا
ب ـتــوزيــع ال ــوج ـب ــات ،إي ـمــانــا بــأهـمـيــة هــذه
ال ـم ـبــادرة إنـســانـيــا واجـتـمــاعـيــا ،وألهمية
دورهـ ــا فــي تـعــزيــز الـ ــروح الـتـطــوعـيــة لــدى
الـشـبــاب ،والـمـســاهـمــة فــي غ ــرس وتعميق
مفهوم العطاء بين أبناء المجتمع.
وت ـم ـتــد حـمـلــة إف ـط ــار ال ـص ــائ ــم ،لتشمل
تنظيم عدد من الزيارات إلى مواقع العمل
الحيوية لدى الجهات الرسمية التي تعمل
على مــدار الساعة وأثناء ساعات الفطور،
ومشاركتهم مائدة اإلفطار في مقر عملهم،
ً
ت ـقــديــرا لـجـهــود الـعــامـلـيــن فـيـهــا ،ودوره ــم
المهم في الدولة والمجتمع.
كما يتعاون «بيتك» مع حملة «رمضان
أمان» ،التي تنظم بشراكة استراتيجية مع
وزارة الداخلية ،ومركز العمل التطوعي،
ح ـيــث ي ـق ــوم م ــن خــال ـهــا ف ــري ــق «ب ـي ـتــك»

التطوعي بالمشاركة في توزيع  100ألف
وجبة إفطار في عدد من أهم التقاطعات
الرئيسة قبل وقت اإلفطار ،بهدف التوعية
المرورية ،ونشر ثقافة عدم السرعة للحاق
بموعد اإلفطار.
ويـشـمــل بــرنــامــج «ب ـي ـتــك» الــرمـضــانــي
(ت ــواص ــل بــال ـخ ـيــر ف ــي ش ـهــر ال ـخ ـيــر ،)5
أنشطة ومساهمات إنسانية واجتماعية
متعددة ،ومـبــادرات توعوية إضافة إلى
التواصل يومي مــع الجمهور ،وزي ــارات
إلى جهات مختلفة ومسابقات وغبقات
وع ـ ــروض وأن ـش ـطــة ريــاض ـيــة وشـبــابـيــة
تؤكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية
االجتماعية بمختلف جوانبها ،ومواصلة
ج ـ ـهـ ــود دعـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ــدم
المجتمع ،والحرص الكبير على تحقيق
الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ،إح ــدى أه ــم ركــائــز
استراتيجية البنك.

أثناء توزيع الوجبات

فريق «بيتك» التطوعي

صورة جماعية

أوتار
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ازدان الفنان طالل مداح
بأخالق الفرسان في
منافسته لزميله الفنان
ً
محمد عبده ،فكان ندا
ً
قويا بالغناء.

تصل الفنانة شويكار إلى
المرحلة األخيرة من أشهر
زواج بالوسط الفني ،فيكون
االنفصال بينها وبين
الفنان فؤاد المهندس.

٢٣

يعيش المخرج يوسف
شاهين فترة مضطربة
في الواليات المتحدة
السيما أن نذر الحرب
تحوم بالسماء.

مسك وعنبر

٢٨

يترك الفنان خالد أمين
بصمته الفنية هذا العام
في ثالثة مسلسالت هي
«إفراج مشروط» و« 7أبواب»
و«ماذا لو؟».

بينيلوبي كروز تنتظر جائزة فخرية
من مهرجان سان سيباستيان
ت ـن ـت ـظــر ال ـم ـم ـث ـلــة االس ـب ــان ـي ــة بـيـنـيـلــوبــي
ك ــروز تكريمها بـجــا ئــزة فـخــر يــة عــن مجمل
مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا الـ ـفـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان سـ ــان
س ـي ـبــاس ـت ـيــان ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،الـ ــذي سـتـكــون
نجمته أيضا.
بينيلوبي البالغة ( 45عاما) هي "الممثلة
اإلسبانية األكثر شهرة في العالم" ،وفق ما
جاء في بيان صادر عن منظمي المهرجان،
الذي سيقام في الفترة من  20سبتمبر إلى
 28منه في مدينة سان سيباستيان الواقعة
شمال إسبانيا.
وك ــروز الـتــي ح ــازت جــائــزة أوس ـكــار عــام
 2008عن دورها في فيلم "فيكي كريستينا
بــر ش ـلــو نــة" ل ـل ـم ـخــرج وودي أ لـ ــن ،و ج ــوا ئ ــز
أخرى ،هي الشخصية اإلسبانية الخامسة
الـ ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ــى "جـ ــائـ ــزة دون ــوس ـت ـي ــا"
ال ـف ـخــريــة ال ـت ــي "ت ـك ــرم م ـس ـيــرة شـخـصـيــات
مهمة في عالم السينما ومساهماتها فيه.
أما الشخصيات اإلسبانية التي حصلت
على هــذه الجائزة ،إضافة إ لــى كــروز ،فهي
كارمن مــاورا وأنطونيو بانديراس وباكو
رابال وفرناندو فرنان غوميز.
وقالت بطلة "دو لــور إي غلوريا" لبيدرو
ألمودوفار عام  ،2019في بيان" :أتلقى خبر
نيلي هذه الجائزة بتأثر كبير ،وأنا ممتنة
لمهرجان سان سيباستيان".

وس ـبــق أن ش ــارك ــت الـنـجـمــة ف ــي تـصــويــر
اع ـ ــان م ــع "ش ــواروفـ ـسـ ـك ــي" ل ـع ــرض أقـ ــراط
ذه ـب ـي ــة ،ق ـ ــادات بـسـيـطــة وخ ــوات ــم م ـلــونــة،
وف ـه ـمــت الـمـمـثـلــة ه ــذا األم ـ ــر ،لــذلــك كـشـفــت
الـ ـنـ ـق ــاب عـ ــن م ـج ـم ــوع ـت ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لـ ــدار
شواروفسكي.
وسـ ـمـ ـي ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة "ق ـ ـمـ ــر الـ ـشـ ـم ــس"،
المستوحاة من النجوم ،من أقراط متأللئة
ّ
بر اقة
وقالدات وأساور وخواتم
وبروشات ّ
كلها مــز خــر فــة بالنجوم ا لـسـمـ ّ
ـاويــة ،منفذة
بالروديوم والذهب الوردي.
وكان النجم االسباني انطونيو بانديراس
فــاز بالجائزة عينها التي ستنالها كــروز،
ك ـم ــا ان ب ــان ــدي ــراس س ـي ـع ــود م ــع ال ـم ـخــرج
اإلسباني المودوفار إلى خطوات السجادة
ال ـح ـمــراء لـمـهــرجــان "كـ ــان" الـسـيـنـمــائــي من
خالل فيلم "،"pain and glory
الذي تشاركه فيه دور البطولة بينيلوبي
كروز.
وب ــدأ ب ــان ــدي ــراس ب ـنــاء ح ـي ــا ٍة مـهـنـيــة في
ه ــول ـي ــوود ف ــي أوائـ ـ ــل ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ،وب ـعــد
ظهوره القصير في فيلمMadonna : Truth
 ،)or Dare (1991و ح ـظــي ب ــأول دور مهم
لــه مــع فـيـلــم ،)The Mambo Kings (1992
بشكل
ونتيجة عدم إتقانه اللغة اإلنكليزية
ًٍ
كامل ،اضطر لتعلم خطوط دوره صوتيا ؛

وع ـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ال ـت ـحــدي ،ك ــان أداؤه
ً
رائعا في الفيلم.
م ــع ذل ـ ــك ،ب ـ ــدأت ش ـه ــرت ــه ت ـن ـت ـشــر ب ـش ـكـ ٍـل
حقيقي فــي ا ل ــوال ي ـ ّـات ا لـمـتـحــدة فــي ا لـعــام
ال ـت ــال ــي ،ع ـنــدمــا م ــث ــل ف ــي ف ـي ـلــم ال ــدرام ــا
 ،)Philadelphia (1993حيث ّأدى دور

ـص مـثـلــي الـجـنــس يـقــع فــي حب
شـخـ ٍ
ـاب ب ــاإلي ــدز (ل ـع ــب تــوم
ـ
ص
ـ
م
م ـح ــام
ٍ
هانكس دور المحامي).
ً
ً
لقي بــا نــد يــراس نـقــدا إيجابيا
ً
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرا ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة أدائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ــي
ال ـف ـي ـل ــم .وفـ ــي الـ ـع ــام ال ـت ــال ــي،
ظ ـه ــر بـ ــانـ ــديـ ــراس فـ ــي فـيـلــم
Interview with the
ً
 Vampireجنبا إلى جنب
مـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ـ ــراد بـ ـ ـي ـ ــت وتـ ـ ـ ـ ًـوم
كروز ،مما أكسبه شهرة
واسعة.
(أ ف ب)

بينيلوبي كروز

سميث ومسعود في «مصباح عالء الدين»
قــال الممثل األميركي ويــل سميث ،إنــه تــردد فــي بــادئ األمــر قبل الموافقة على لعب
شخصية جني مصباح عــاء ا لــد يــن فــي فيلم سينمائي جديد يعيد تقديم قصة فيلم
الرسوم المتحركة الناجح ،بعد أن تفوق النجم الكوميدي الراحل روبن وليامز في األداء
الصوتي للشخصية عام .1992
وأضــاف سميث ،الــذي لمع نجمه بفضل مسلسل "ذا فريش برينس أوف بل إيــر" في
التسعينيات ،لمسة شخصية وبعض الهيب هوب والــراب إلى شخصية الجني األزرق
خفيف الظل الذي يخرج لعالء الدين من المصباح السحري.
وذكــر سميث خــال المقابلة التي أجريت تزامنا مع العرض األول للفيلم في لندن،
الخميس المقبل ،إن أول رد فعل له عندما عرض الدور عليه كان" :ال ...ال يمكن".
ويحكي الفيلم الجديد القصة نفسها الــواردة في فيلم الرسوم المتحركة ،التي تدور
حول شخصية عالء الدين وحبه لألميرة ياسمين ،لكن المخرج جاي ريتشي أوضح أن
القصة "كانت بحاجة للتجديد".
ِّ
"تعبر
من جهتها ،قالت الممثلة ناعومي سكوت ،التي تلعب دور األميرة ياسمين:
األميرة ياسمين عن نفسها ،وتخوض رحلة ،حتى تصل إلى ذلك .أريد أن ترى الفتيات
الصغيرات هذا".
ويلعب الممثل ذو األصول المصرية مينا مسعود دور عالء الدين في الفيلم الموسيقي،
الذي يضم بعض األغنيات الواردة في فيلم الرسوم المتحركة ،كما يقدم أغنيات جديدة.
وفيلم "عالء الدين" هو أحدث إصدارات "ديزني" من األفالم السينمائية التي تعيد تقديم
أفالم رسوم متحركة شهيرة ،مثل" :ذا جانغل بوك" و"دامبو" ،وكذلك فيلم "ذا ليون كينغ"،
الذي سيعرض هذا الصيف.

ويل سميث

جاستن بيبر

كيم كارداشيان

سيلفستر ستالون

جاستن بيبر وإد شيران
يصدران أغنية ثنائية

كيم كارداشيان تعلن
مولد طفلها الرابع

سيلفستر ستالون يعرض
«رامبو  »5في «كان»

أصدر جاستن بيبر أغنية ثنائية مع البريطاني إد شيران
يتناوالن فيها موضوع االضطرابات النفسية ،بعد أشهر
على كشف المغني الكندي أنه يعاني مشكالت نفسية.
وجاء في كلمات األغنية "مع كل األشخاص من حولي،
أشـعــر بقلق يشلني" .واألغـنـيــة بـعـنــوان "آي دون ــت كير"
وتتناول انطباعاتهما حول سهرة.
ويقول إد شيران في األغنية "ال أظن أنني في مكاني في
هذه السهرة .الجميع لديه الكثير ليقوله .وأنا لدي االنطباع
بأنني ال أحد" .وهذا التعاون هو الثاني بين جاستن بيبر
وإد شيران .ففي العام  2015ألفا معا "لوف يورسلف" التي
(ا.ف.ب)
سجلها الفنان الكندي بمفرده بعد ذلك.

أعلنت كيم كارداشيان مولد طفلها الرابع من خالل
أم بديلة.
وقالت نجمة تلفزيون الواقع لمتابعيها على «تويتر»
البالغ عددهم نحو  60مليونا "لقد وصل ،وهو رائع".
وأضافت "يبدو حاليا وكأنه توأم لشيكاغو ،أنا متأكدة
أن شكله سيختلف كثيرا ،لكنه اآلن شبهها تماما".
ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثالثة
أطفال آخــرون هم شيكاغو التي ولــدت في يناير 2018
من أم بديلة أيضا وسينت البالغ من العمر ثالثة أعوام
ونورث وعمرها خمس سنوات.
(رويترز)

يخصص مـهــر جــان ك ــان السينمائي ه ــذه السنة،
عرضا خاصا على شرف النجم األميركي سيلفستر
س ـتــالــون ،حـيــث سـيـعــرض لـلـمــرة األولـ ــى صـ ــورا من
النسخة الخامسة مــن فيلمه الشهير (رام ـبــو) ،الــذي
عرضت النسخة األولى منه في عام .1982
وسيتم العرض في لقاء خاص لنجم أفالم الحركة
في  24الجاري بقصر المؤتمرات والمعارض في "كان"
الفرنسية ،حيث ستقدم أيضا النسخة األولى من فيلم
"رامبو" ،بعد خضوعها للصيانة ،وقبلها مونتاج ألبرز
المحطات الفنية في مسيرة ستالون.

جائزة «األسد الذهبي» للشاعر األميركي
جيمي دورهام في بينالي البندقية

جيمي دورهام
ّ
يسعى بينالي الفن في البندقية في دورتــه
لعام  2019إلى الغوص في الحاضر ،مهما كان
ً
مقلقا ،مع دعوة فنانين من العالم أجمع إلى كسر
القوالب النمطية.
وقال المدير الفني للمعرض األميركي رالف
روغوف هذا األسبوع في البندقية إن "ما يضفي
ّ
الفن طابعا خاصا هو أنه يقاوم ّ
أي عقلية
على
ّ
متحجرة".
وال ـه ــدف مــن دورة ه ــذا ال ـع ــام ،الـتــي تنطلق
ّ
ّ
وتستمر حتى الرابع والعشرين
السبت المقبل
نوفمبر ،هو توصيف العالم "من دون الوقوع
من ّ
في فــخ الـســوق" ،على حـ ّـد قــول رئيس البينالي
باولو باراتا.
لهذه السنة "ماي
له
شعارا
المعرض
واختار
ّ
يو ليف إن إنترستينغ تايمز" (نتمنى لكم العيش
في عصر شـ ّـيــق) ،وهــي عبارة تنسب خطأ إلى
يستخدمها ا لـبــر يـطــا نـيــون على
لعنة صينية
ّ
ّ
يتوجهون
سبيل السخرية لتمني األســوأ لمن
إليه.
ويـسـعــى الـبـيـنــالــي مــن خــالـهــا إل ــى تسليط
الضوء على "األوقات الصعبة" التي ّ
نمر بها.
وقد دعي نحو  79فنانا إلى ّالبندقية بمبادرة
ّ
من رالف روغــوف ،وهو ناقد فني يتولى أيضا
ّ
ُ
إدارة هــايــورد غاليري في لندن .وطلب من كل
فنان إنجاز عملين ،واحــد للمنطقة التاريخية
في الحدائق وآخر لمركز "أرسيناله" حيث يقام
المعرض عادة.
ّ
ويـتـمـ ّـيــز ه ــذا الـمـلـتـقــى الـعــالـمــي أله ــل الـفــن
المعاصر هــذه السنة بمشاركة نسائية أوسع
مــن مـشــاركــة الــرجــال وع ــدد أكـبــر مــن الفنانين
اآلتين من أميركا وآسيا من هؤالء المتحدرين
من أوروبا.
وقال روغوف" :من الضروري أن تكون األعمال
مرفقة بمالحظات إرشــاديــة مختلفة للتواصل
مع الجمهور العريض" .وال ّ
بد أيضا من إثارة
ت ـس ــاؤالت ،ولـيــس تــوجـيــه رســائــل فـحـســب ،في
ّ
والمستجدات المتواصلة
عصر األخبار الزائفة
والدائمة الحضور.

مخالفة للتقاليد
وع ـلــى ج ــري الـ ـع ــادة ،اخ ـت ــار الـبـيـنــالــي هــذه

السنة ّ
النحات والشاعر األميركي جيمي دورهام
لتكريمه بجائزة "األسد الذهبي " ،تقديرا ألعماله
المخالفة للتقاليد" ،والتي تكتسي بعدا إنسانيا
كبيرا" ،بحسب ّ
القيمين على الحدث.
دوره ــام الــذي ناهز التاسعة والسبعين من
ال ـع ـمــر ول ــدي ــه أسـ ــاف م ــن ال ـس ـكــان األصـلـيـيــن
معروف خصوصا بأعماله السياسية الطابع
التي ّ
تندد باالستعمار مثال.
ومــن الفنانين اآلخــريــن الملتزمين بقضايا
"سياسية" المدعوين لهذا الحدث ،المكسيكية
تيريزا مارغوييس التي ّ
تقدم جدارا عليه أسالك
ّ
شائكة مؤلف من كتل اسمنتية ال تــزال تحمل
آثار طلقات نارية.

حطام زورق
ومن أبرز المنشآت المعروضة في البينالي،
حطام زورق غرق في البحر المتوسط سنة 2015
فــي حــادثــة أودت بحياة أكـثــر مــن  700مهاجر
كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وهذا العمل هو من إعداد الفنان السويسري
ك ــري ـس ـت ــوف ب ــوشـ ـي ــل .وه ـ ــو غ ـي ــر م ــرف ــق ب ــأي
مــاح ـظــات ول ــم يـضــف عـلـيــه ال ـف ـنــان أي لمسة
خــاصــة .ويستضيف البينالي هــذه الـسـنــة 90
جناحا وطنيا ،البعض منها لبلدان تشارك فيه
للمرة األول ــى مثل غــانــا وبــاكـسـتــان ومدغشقر
وماليزيا وجمهورية الدومينيكان.
ّ
وتميزت بلدان مثل ألمانيا وفرنسا والواليات
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـي ــاب ــان ال ـت ــي ه ــي م ــن ال ـض ـيــوف
التقليديين في الحدث ،بأعمالها االبتكارية.
وكـ ـثـ ـي ــرون هـ ــم الـ ـفـ ـن ــان ــون ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزون الـ ــذي
يشاركون في هذه الــدورة ،من أمثال الفرنسية
دوم ـي ـن ـي ــك غ ــون ــزال ـي ــس-ف ــورس ـت ــر واألل ـم ــان ـي ــة
روزماري تروكل واللبناني لورنس أبو حمدان
واألميركي جورج كوندو والفيتنامي دانه فو.
ّ
وعلى هامش الحدث ،تنظم مؤسسة "بــرادا"
مـعــرضــا اسـتـعــاديــا لـمـسـيــرة ا ّلـفـنــان الـيــونــانــي
يــان ـيــس كــونـيـلـيــس الـ ــذي ت ــوف ــي ّق ـبــل سنتين،
وهو كان من أبرز وجوه ّ
التيار الفني المعروف
ّ
بــال ـفــن الـفـقـيــر ال ــذي أب ـصــر ال ـن ــور ف ــي إيـطــالـيــا
ّ
صــد ي للنزعة االستهالكية
فــي الستينات لـلـتـ ّ
(أ ف ب)
وإمالءات السوق الفنية.
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ّ
محمد فهيم :أتعلم من خبرة الفخراني في «الملك لير»

ً
«تدربت على استعراضات المهرج حتى ال أبدو ُمجهدا»
القاهرة – هيثم عسران

يشارك الفنان محمد فهيم
في مسرحية «الملك لير» مع
الفنان يحيى الفخراني ،وهو
العرض المسرحي المستمر
خالل شهر رمضان الجاري.
في دردشته مع «الجريدة»
يتحدث فهيم عن المسرحية
الجديدة وكواليس التحضيرات
الخاصة بها وغيرها من
التفاصيل في الحوار التالي.

أستعد لحفلة
«السعادة »2
في الصيف

محمد فهيم مع الفخراني

* كيف تم ترشيحك لالشتراك
في مسرحية "الملك لير"؟
 ت ـحــدث مـعــي ال ـم ـخــرج تــامــركـ ــرم ع ــن شـخـصـيــة ال ـم ـه ــرج في
المسرحية وصورته التي حددها
مـنــذ ال ـب ــداي ــة ،حـيــث اعـتـمــد على
االسـتـعــراضــات والـغـنــاء بجانب
الـتـمـثـيــل ،وه ــو مــا جعلني أقــوم
ب ـت ـم ــري ـن ــات م ـك ـث ـفــة خ ـ ــال ف ـتــرة
ال ـت ـح ـض ـي ــرات ،وس ــاع ــدن ــي على
ذل ــك أن ـنــي أق ــوم بـتـمــريـنــات على
الــرقــص والـغـنــاء قبل المسرحية
ب ـس ـنــوات ،ل ــذا وج ــدت أن ـنــي أمــام
فـ ــرصـ ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم م ــوهـ ـبـ ـت ــي فــي
الـ ــرقـ ــص والـ ـغـ ـن ــاء وغـ ـي ــره ــا مــن
التفاصيل التي تقدمني بشكل لم
يـشــاهــده الجمهور مــن قـبــل ،ولم
تــأتـنــي فــرصــة تــوظـيــف مـهــاراتــي
الـشـخـصـيــة ف ــي ع ـمــل ف ـنــي مثله
من قبل.
* لكنك انضممت لفريق العمل
ً
في وقت متأخر نسبيا؟
 ب ــدأت التحضير للمسرحيةم ـ ـنـ ــذ ش ـ ـهـ ــر ي ـ ـنـ ــايـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
والتحضيرات الفعلية للعمل بدأت
في شهر أكتوبر ،أي أنني التحقت
بفريق العمل بعد نحو  3أشهر
م ــن ب ــداي ــة الـتـحـضـيــرات ،وخ ــال
الفترة الماضية كنت حريصا على
تكثيف البروفات والتحضيرات،
خاصة في مشاهد أداء الرقصات
ع ـل ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،ل ـح ــرص ــي عـلــى

تقديمها بشكل احـتــرافــي ودون
أن يشعر الـجـمـهــور بــأنـنــي أبــذل
مـ ـجـ ـه ــودا ك ـب ـي ــرا ي ــره ـق ـن ــي ،ل ــذا
تجدني وصلت إلــى مرحلة أقوم
ب ــأداء الرقصات بشكل اعتيادي،
وأواص ـ ـ ـ ــل ب ـع ــده ــا حـ ـ ـ ــواري عـلــى
المسرح.
* تتحدث عن التجربة بحماس
وحب ،بالرغم من غيابك المسرحي
خالل الفترة األخيرة؟
 آخ ـ ــر ت ـج ــرب ــة قــدم ـت ـهــا عـلــىال ـم ـس ــرح ك ــان ــت ق ـب ــل  3س ـن ــوات
تقريبا ،وهي مسرحية "فرجايل"،
وك ــان ــت م ــن األعـ ـم ــال الـمـتـمـيــزة،
وعندما رشحت لشخصية مهرج
الـمـلــك لـيــر وج ــدت أن ـهــا مكتوبة
بطريقة مختلفة وبأسلوب شيق
للغاية ،كما أن المخرج تامر كرم
ح ــرص على توظيفه درام ـيــا في
األحداث بشكل بصري الفت ،وكل
هـ ــذه األم ـ ــور جـعـلـتـنــي أتـحـمــس
للتجربة ،فــدور مهرج الملك لير
ال يمكن رفـضــه عـلــى اإلط ــاق أو
التردد في تقديمه.
* ألم تقلق من كون المسرحية
قــدم ـهــا ق ـبــل ذلـ ــك ال ـف ـن ــان يحيى
ال ـف ـخ ــران ــي ع ـل ــى خ ـش ـبــة م ـســرح
الدولة؟
 على العكس ،لم أفكر في هذااألمــر مطلقا ،ألننا أمــام معالجة
وتفاصيل مختلفة بشكل كامل،
وه ـنــاك اخ ـتــاف عــن ال ـعــرض في

مسرحية
مذكرات بحار
د .خالد عبداللطيف رمضان

محمد فهيم
ص ــورت ــه الـ ـج ــدي ــدة م ــن ال ـع ــرض
السابق ،وهذا ما يميزه.
*مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات
للماكياج الذي تظهر به؟
 الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ـ ــن مـ ــاك ـ ـيـ ــاجالشخصية هو الماكيير المعروف
محمد عبدالحميد ،وهو أحد أمهر
مصممي الماكياج في مصر ،وهذه
ليست المرة األولــى التي اتعاون
فيها معه ،فقد سبق أن تعاونت
م ـع ــه ف ــي م ـس ـل ـســل "ال ـج ـم ــاع ــة"2
عندما قدمت شخصية سيد قطب،
لذا فهناك حالة من التفاهم بيننا.
* بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
"الجماعة  ،"2البعض يرى القفزة
ف ــي اخ ـت ـيــار الـشـخـصـيــة بمنزلة
ت ـح ــول م ـفــاجــئ أو رب ـم ــا ص ــادم
بالنسبة للجمهور؟
 أع ـش ــق ال ـت ـم ـث ـيــل واخ ـت ــافاألدوار ،وبــال ـتــالــي الب ــد أن أق ــدم
أدوارا مختلفة ومتنوعة ،والحقيقة
ان ـ ـنـ ــي س ـع ـي ــد بـ ـم ــا ل ـم ـس ـت ــه مــن
انـطـبــاعــات عــن ال ــدور حـتــى اآلن،
فأنا ال أرغــب فــي أن يتم حصري
ب ـن ــوع ـي ــة م ـ ـحـ ــددة مـ ــن األدوار،
فالممثل المحترف هو من يستطع
تقديم أي دور.

*ه ـ ـ ـ ــل وج ـ ـ ـ ـ ــدت ص ـ ـعـ ــوبـ ــة فــي
التمثيل باللغة العربية الفصحى؟
 ليست المرة األولى التي أقومفيها بــالـحــديــث بــالـلـغــة العربية
الفصحى ،فسبق أن قمت بأكثر من
عمل بالفصحى ،ومن بينها أول
عمل مسرحي قدمته على خشبة
مسرح كلية التجارة وفزت بالمركز
األول فــي التعليم الـجــامـعــي ،لذا
لــم أجــد مشكلة على اإلط ــاق في
تقديمها مع "الملك لير".
*م ــاذا عــن الـتـعــاون المسرحي
األول مع الفنان يحيى الفخراني؟
 ه ـ ـنـ ــاك حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـت ـف ــاه ــمالـ ـش ــدي ــدة ب ـي ـن ــي وبـ ـي ــن ال ـف ـن ــان
ال ـك ـب ـيــر ي ـح ـيــى ال ـف ـخ ــران ــي ،فهو
ممثل قــديــر ،ولــديــه ق ــدرة عظيمة
ع ـلــى احـ ـت ــواء م ــن يـعـمـلــون مـعــه،
ومن اللحظة األولــى للعمل ،وهو
قام بتشجيعي واحتوائي بشدة،
وحرصت على االستفادة والتعلم
من خبرته الكبيرة ،فأنا أتعلم منه
الكثير والحقيقة أنــه في كل مرة
يجعلني أشعر بمزيد من التقارب
في العمل.
*هـ ـ ــل ل ــدي ــك حـ ـف ــات غ ـنــائ ـيــة
ً
قريبا؟

ّ
 أح ــض ــر ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــيلحفل جديد سيكون خالل الصيف
المقبل ،ويحمل اسم "السعادة "2
لكن مــوعــده لــم يحدد بدقة حتى
اآلن ،وســأكــون حريصا فيه على
أن ي ـشــارك ـنــي ف ــي ال ــوج ــود على
ال ـم ـســرح مــوهـبــة غـنــائـيــة لطفلة
موهوبة.

العرض في رمضان تجربة جديدة
ّ
عبر محمد فهيم عن سعادته
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار عـ ـ ــرض ال ـم ـســرح ـيــة
خــال شهر رمـضــان على خشبة
المسرح ،مؤكدا أنها المرة األولى
مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة ال ـتــي يفتح
فيها المسرح الخاص أبوابه أمام
الجمهور في الشهر الكريم.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن تـ ــواصـ ــل ل ـيــالــي
ال ـ ـع ـ ــرض ف ـ ــي رم ـ ـض ـ ــان أسـ ـع ــده
للغاية ،خاصة مع ردود الفعل على
ال ـعــرض خ ــال الـفـتــرة الماضية،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ف ــري ــق ال ـع ـمــل بــذل
مجهودا كبيرا فــي التحضيرات
حتى يصلوا للصورة التي يشاهد
الجمهور بها المسرحية كل ليلة.

بــدعــوة كريمة مــن السيد فيصل خــاجــة ،حضرت عــرض مسرحية
مذكرات بحار التي تعرض على مسرح مركز جابر األحمد الثقافي،
توقعت من االسم أني سأشاهد أوبريت مذكرات ُبحار الغنائي ،ربما
مع بعض التعديل ،وما إن بدأ العرض حتى وجدتني أمام شيء آخر،
مسرحية غنائية مكتملة األركان ،قام الروائي سعود السنعوسي بكتابة
ّ
النص ،موظفا لوحات مذكرات بحار التي قدمتها وزارة التربية عام
 ،1979وكــان بإمكان سعود العودة إلــى ديــوان محمد الفايز لالطالع
على النصوص الشعرية األصلية ،وهي بالتأكيد تختلف عن األوبريت
،الغنائي ،فقد تعرضت للمونتاج
النصوص األصلية رؤيته الدرامية أكثر وتقضي على
وربما تخدم
ّ
يغنى وما ّ
يجسد على خشبة المسرح
.أي تناقض بين ما
المعالجة الدرامية كانت موفقة في تصوير أحداث الحقبة الزمنية التي
عالجتها المسرحية ،والحوارات اتسمت بالصدق ومواءمة الشخصيات
والسالسة ،واستطاعت أن توصل إلينا ّ
كم المعاناة التي عاشها األجداد
في صراعهم مع البحر وصراعهم الطبقي مع من يستنزفون جهدهم
.وعرقهم
ّ
واستطاع النص الدرامي التناغم مع الشعر المغنى إلى حد كبير،
رغم تضحيته بالعم ،ورغم أن تسلسل األحــداث والمقدمات ينبئ بأن
الذي سيعاني أهوال البحر هو الحبيب الشاب عبدالعزيز الذي يسعى
.للحصول على الدانة لتقديمها لمحبوبته
واستطاع مخرج العرض تاما ماثيسون بحرفيته أن ينقلنا إلى
البحر وعلى ظهر السفينة من خالل التجسيد المادي للديكورات وما
يعرض على الشاشتين األمامية والخلفية ،مما جعل الجمهور يندغم مع
األحداث ،خاصة مع جماليات السينوغرافيا المبهرة بمكوناتها ،كما ّقدم
لنا أكثر من مستوى للحدث في وقت واحد وبإقناع ،على سطح السفينة
وساحة الفريج ،أو على سطح المنزل والمقهى ،أو سطح السفينة وما
.يحث في قاع البحر
وإل ــى جــانــب األداء ال ـفــردي المميز للممثلين ،فــإن أداء المجاميع
وحركتهم كانا في غاية االنضباط ،واستطاعت المجاميع في تشكيالتها
الحركي المتقن الذي تجاوز المعروف والمألوف أن تكمل دالالت
وأدائها
ّ
الشعر المغنى ،وأن تتناغم مع البيئة المشهدية .ربما لم يتطابق مع
الواقع تصوير العواصف التي تضرب سفينة الغوص ،وكما هو معلوم
فالغوص على اللؤلؤ يكون في الصيف ،وقريبا من السواحل ،وهذا
ال يعرض السفن لمخاطر العواصف بعكس السفر للنقل التجاري
الذي يكون في الشتاء ،وتتعرض السفن للعواصف واألمواج الخطيرة
وتاريخنا البحري يشهد على عدة حوادث لسفن السفر ،وال يذكر شيئا
.عن سفن الغوص
لقد أمتعنا العرض وأسرنا بكل مكوناته وتفاصيله ،خاصة غناء
الـشـبــاب وأدائ ـه ــم المقنع فــي عـمــل غـنــائــي كـبـيــر ،وخـصــوصــا خالد
العجيري ووالء الصراف ،واألداء التمثيلي للفنانة المخضرمة زهرة
الخرجي وخليفة العميري ال ــذي ّ
جسد دور عبدالعزيز ،والحضور
الطاغي للطفلة زينة الصفار ،وال يمكن تجاوز أداء األوركسترا المكونة
من نخبة من شباب الكويت الذين استطاعوا أن يقدموا مثل هذا العمل
.الكبير باحترافية وتميز
وفــي الـخـتــام يطل علينا الـفـنــان الكبير ش ــادي الخليج فــي لوحة
الختام مع المجاميع مرددا مع الجميع "ها نحن عدنا ننشد الهولو"....
ويتفاعل الجمهور مع هذا الفنان الــذي أعطى الكثير للوطن ،وتغنى
له في أفراحه وأتراحه .ويخرج الجمهور من هذا المسرح الذي أعطى
للعرض إمكانات هائلة ،وهو في حالة من المتعة والنشوة الوجدانية
ّ
والفكرية .مسرحية مذكرات بحار الغنائية بحق تشكل عالمة فارقة في
.تاريخ المسرح الكويتي

حكاية أغنية

«ساكن في حي السيدة» تحقق
شهرة محمد عبدالمطلب

محمد عبدالمطلب

محمد عبدالمطلب وعبدالحليم حافظ

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال
ب ــدأ محمد عبدالمطلب حـيــاتــه الفنية
ً
فـ ــي ع ـ ــام  ،1930وك ـ ـ ــان ع ــاشـ ـق ــا ل ـل ـمــواويــل
والغناء الشعبي ،ونجح في االلتحاق بتخت
الموسيقار داود حسني ،ثم عمل في الكورال
ً
مع الفنان محمد عبدالوهاب ،ليغني منفردا
ألول مرة في مسرح بديعة مصابني.
واعـتـمــدت اإلذاع ــة المصرية عبدالمطلب
كـمـطــرب شـعـبــي ،وذاعـ ــت شـهــرتــه مــن خــال
الحفالت واالسطوانات ،ولقبه جمهوره بـ"ملك
ال ـمــواويــل" ،حيث بلغ رصـيــده أكـثــر مــن ألف
أغنية ،عاشت واستمرت حتى اآلن.
ب ـ ــدأت ح ـكــايــة "س ــاك ــن ف ــي ح ــي ال ـس ـيــدة"
عندما تولى األديب الكبير يحيى حقي إدارة
ً
األوبـ ــرا الـمـصــريــة ،وأق ــام ألول م ــرة عــروضــا
لمختلف الفنون الشعبية ،ومنها فرقة رضا
االس ـت ـع ــراض ـي ــة ،وف ــرق ــة ال ـم ـط ــرب الـشـعـبــي
"أبــوذراع" وخصصت حفلة للمطرب الشهير
محمد عبدالمطلب األحمر ،ووقتها كان يسكن
في حي السيدة زينب الشعبي في القاهرة،
وذه ــب مــع فرقته إلــى مــوقــع الحفل فــي حي
العتبة (وسط القاهرة).
كانت المرة األولى التي يغني فيها مطرب
شـعـبــي ف ــي األوبـ ـ ـ ــرا ،وف ــوج ــئ عـبــدالـمـطـلــب
بجمهور مختلف يرتدي المالبس الرسمية،
وأغـلـبـهــم مــن الطبقة الــراق ـيــة ،ورغ ــم ح ــرارة
التصفيق ،أصابه الــذهــول للحظات ،وبــدأت
الفرقة في عزف مقدمة أول أغنية ،لكن صوته
ت ـح ـش ــرج ،وت ـغ ـلــب عـلـيــه االرتـ ـ ـب ـ ــاك ،وس ــرت
الهمهمات فــي الـقــاعــة ،ولــم يستطع الغناء،
واضطرت إدارة الحفل إلى إغالق الستار.
ك ــاد عبدالمطلب يغشى عـلـيــه ،وزم ــاؤه

يـحـيـطــون ب ــه ،وه ــو ي ـح ــاول أن يـتـكـلــم دون
فائدة ،وخرجوا معه إلى أقرب طبيب ،وطمأنه
األخير أنها صدمة مؤقتة ،ونصحه باالمتناع
عن الغناء حتى يتماثل للشفاء ،وطالت فترة
العالج ،والمطرب ال يكف عن القلق ،وتناقلت
المجالت الفنية خبر اعتزال المطرب الشعبي
وحــادثــة األوب ـ ــرا ،وكـيــف يعيش فــي مسكنه
بالحي الشعبي ،ويتوافد أصدقاؤه وجمهوره
لالطمئنان عليه.
ً
ل ــم ي ـجــد عـبــدالـمـطـلــب م ـخ ــرج ــا م ــن هــذه
ً
المحنة ،ســوى الذهاب يوميا لصالة الفجر
والـعـشــاء فــي مسجد الـحـسـيــن ،وظ ــل يقطع
المسافة كل يوم من بيته إلى المسجد ،ويدعو
الله أن يمن عليه بالشفاء ،وذات يوم حدثت
المعجزة ،واسترد المطرب صوته ،وتساقطت
الدموع من عينيه ،وغمره الفرح بقدرته على
ً
الكالم ُمجددا.

ميالد أغنية
بدأ عبدالمطلب في التحضير لجولة فنية
جديدة ،ومواصلة الغناء في اإلذاعة والحفالت
العامة ،وفي عام  1960طلب من الشاعر زين
العابدين فتح الله أن يكتب له أغنية عن حبيب
يسكن في حي السيدة ،ويذهب مرتين ليلتقي
حبيبه في حي الحسين ،وصاغ الشاعر كلمات
األغنية ،وقال في مطلعها:
ساكن في حي السيدة
وحبيبي ساكن في الحسين
وعشان أنول كل الرضا
يوماتي أروح له مرتين
من السيدة لسيدنا الحسين
واستمع عبدالمطلب إلى األغنية ،واستشعر

ميالد أغنية متفردة ،وأعجب بقدرة الشاعر
على صياغتها في فضاء شعبي ،وتصويره
لمعاناة حبيب يسكن في حي السيدة ،ويقطع
المسافة الطويلة مرتين ،لرؤية حبيبته التي
تقطن في حي الحسين ،وأنها تالمس الوجدان
الشعبي ،واتفقا على زيارة الموسيقار محمد
فــوزي ،وإقناعه بتلحينها ،وتحمس األخير
لألغنية ،وطلب منهما أن يمهاله عــدة أيــام،
حتى يستقر على اللحن المناسب.

العصر الذهبي
كـ ــادت األغ ـن ـيــة تـضـيــع م ــن عـبــدالـمـطـلــب،
عندما أعجب بكلماتها المطرب محمد فوزي،
وقام بتلحينها لنفسه ،وقـ َّـرر أن يستأذن من
"طلب" في غنائها ،وأسمعها ألفــراد أسرته،
لكنهم نصحوه بعدم غنائها ،ألنها بعيدة عن
شخصيته الفنية ،وعليه أن يبحث عن مطرب
شعبي ليغنيها ،وأدرك فــوزي أن "ساكن في
حي السيدة" ال تليق سوى بصاحب فكرتها،
واتصل بعبدالمطلب ليتفق معه على موعد
البروفات.
نالت األغنية شهرة واسعة ،وظل الجمهور
يطلب من عبدالمطلب غناءها ،وفــي إحدى
الحفالت ،شارك ملك المواويل مع العندليب
األسمر عبدالحليم حافظ ،وكانت تجمعهما
صداقة قوية ،وغنى "ساكن في حي السيدة"
وبعد انتهاء الحفل مازحه عبدالحليم قائال:
"إزاي تــروح لحبيبك مرتين في اليوم ،وأنت
ساكن في حي السيدة وحبيبك في الحسين...
مشوار كبير عليك يا طلب ..كفاية مرة واحدة"،
وتـعــالــت ضحكاتهما ،والـتـقـطــت الـعــدســات
صورة لمطربين من العصر الذهبي للغناء.

توابل ةديرجلا

أوتار
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طالل مداح ومحمد عبده...
صراع غنائي محتدم
()10 - 6
وسائل اإلعالم كانت تشير إلى خالفات وجوالت ملتهبة بينهما
منافسته لزميله
ازدان الفنان طالل مداح ً
بأخالق ًالفرسان في ً
الفنان محمد عبده ،فكان ندا شرسا بالغناء ،ومنافسا شديد
البأس في الدأب والبحث عن الجديد.
يقل
الشبيه ً -
الذي ال ً
وفي ً المقابل يحفز الفنان محمد عبده ً ً -
جلدا عن منافسه ،ويمنح التنافس شكال بهيا وبعدا مختلفا،
نظيره إلى بلوغ أقصى درجات اإلتقان والتطوير.
في الحلقة السابقة ،رصدنا تفاصيل اللقاء األول الذي
جمع طالل والفنان محمد عبدالوهاب في بيروت ،وماذا
قال موسيقار األجيال عن هذا المطرب الشاب القادم من
ّ
السعودية ،حيث تمكن مداح من لفت األنظار إليه ،بفضل
شهرته الكبيرة في منطقة الخليج ،إضافة إلى االنتشار الواسع
الذي حققه في بيروت من خالل الحفالت التي قدمها هناك،
أو مشاركته السينمائية الوحيدة في فيلم «شارع الضباب» ،مما
دفع عبدالوهاب إلى توقيع عقد احتكار معه ،حتى ال يغني
إال من ألحانه ،وقال عنه عبدالوهاب «إنه من أجمل األصوات
الفي الشمري

كان طالل يحب
سماع صوت عبده
ّ
وتمنى غناء «مرتني
الدنيا تسأل
عن خبر»

تربع طالل مداح
على قمة الغناء
في السعودية

أغنية «زل الطرب»
كانت أول التحديات
بين قطبي األغنية
في المملكة

ك ـ ــان ط ـ ــال يـ ـف ــرض سـيـطــرتــه
عـلــى ال ـســاحــة الـفـنـيــة الـسـعــوديــة
والخليجية ،فقد أثـبــت مــن خالل
مناساب كثيرة أنه المطرب األول
في المملكة ،السيما أنه بدأ يغني
ألشهر الشعراء في بلده ،وبدأ طالل
يعيش أجواء المنافسة مع الفنان
محمد عبده ،والتي تبدو للجهور
أن ـهــا أجـ ــواء مـحـتــدمــة مشحونة،
لكن في حقيقة األمر لم تكن كذلك،
فواقع تصريحات الفنانين طالل
مداح ومحمد عبده تسير في اتجاه
الندية والــوئــام ،ال عــدم التجانس
الصدام ،وكان مداح يرى أن وجود
ع ـبــده داف ـعــا لــه لـتـقــديــم األف ـضــل،
وأن عــاق ـتــه ي ـس ــوده ــا االحـ ـت ــرام
والود ،واألمر ذاته يؤكده عبده في
تصريحاته في بداية مشوارهما،
لكن ثمة أم ــورا أخــرى تطفو على
الـســاحــة الـفـنـيــة مــن خ ــال بعض
التقارير اإلعالمية التي كانت تشير
إلى خالفات وتنافس محتدم بين
الطرفين ،وجوالت ملتهبة بينهما.
وص ـ ـ ــرح م ـ ـ ــداح ذات م ـ ــرة ب ــأن
وجـ ــود ع ـبــده ض ـ ــروري بالنسبة
ل ــه ،فـهــو ال ــذي يــدفـعــه إل ــى الغناء
وال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ،وغ ـ ـيـ ــابـ ــه ال ي ـع ـطــي
للمنافسة طعما ،وبذلك سيكون
لـغـيــابــه أث ــر سـلـبــي عـلــى األغـنـيــة
السعودية ،كما ذكر طالل أنه يحب
س ـمــاع ص ــوت ع ـب ــده ،فـلــه طريقة
جميلة فــي األداء ،وأن مــن أجمل
األغنيات التي كانت يــود أداء هــا
أغـنـيــة «مــرتـنــي الــدنـيــا ت ـســأل عن
خبر» ،وكان مداح يتمنى أن يكون
هو مغني هذه األغنية وملحنها،
وكما هو معروف هي من أغنيات
عبده.
وضـمــن هــذا اإلط ــار ،وفــي أحد
الـبــرامــج التلفزيوينة ،ق ــال طــال
إن الـصــراع مــع عبده ال وجــود له
في الواقع ،والصراع المزعوم هو

عبدالله طالل مداح

التي استعمت إليها في الوطن العربي» .عقب تحقيق الفنان
طالل مداح النجاح في لبنان عبر حفالته الغنائية ،شارك في
حفالت إذاعة صوت العرب في مصر ،وكان بذلك أول مطرب
خليجي ضمن كوكبة الفنانين المشاركين ،ولم تكن المشاركة
تأتي بسهولة ،حيث يتقدم المطرب الراغب في المشاركة
إلى اللجنة الفنية المشرفة على اختيار الفنانين المشاركين
والمكونة من الفنان محمد عبدالوهاب وأحمد زكريا وكمال
الطويل ،وتقدم طالل لهذه اللجنة ،وجرى اختياره لما يقدمه
من فن راق ،ال سيما أن حفالت صوت العرب حلم يتمناه أي
فنان ،وكانت الحفالت تذاع على الهواء.
وعقب ذلك بدأ يشارك طالل في حفالت غنائية في معظم
الدول العربية في سورية وتونس .وفي الحلقة السادسة
نسلط الضوء على أجواء المنافسة بين قطبي األغنية
السعودية طالل مداح ومحمد عبده ،وفيما يلي تفاصيل أخرى
من مشوار الفنان الراحل.

طالل مداح وطارق حبيب ومحمد عبده

«أحبك لو تكون حاضر»
من األغنيات التي شدا بها
الـفـنــان ط ــال م ــداح وحققت
ً
ً
نـجــاحــا كـبـيــرا أغنية «أحبك
لو تكون حاضر» من كلمات
لطفي زيـنــي وتـلـحـيــن طــال
مداح ،وتقول كلماتها:
أح ـبــك لــو ت ـكــون حاضر
أح ـب ــك ل ــو ت ـك ــون هــاجــر
ومهما الهجر يحرقني
راح أمشي معاك لآلخر
***
أح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــك حـ ـ ـ ـ ــب خ ـ ــان ـ ــي
أب ـي ــع ال ــدن ـي ــا م ــن أجـلــك
وبـ ـك ــره ل ــو ت ـع ــود تــانــي
أخلي الغالي يرخص لك
***

 ...مع لطفي زيني
صراع أقالم ،فأنا تجمعني بمحمد
عبده مــودة ومحبة ،ونحن نسأل
عن بعض ،ونخشى على مصالح
بعض ،بمعنى أننا ال نسعى إلى
اإلضرار بمصالحنا ،فحينما يكون
لديه حفل في مكان ّ
معين وتوقيت
ّ
معروف ،أفضل أال أقــدم حفال في
هذا التوقيت ،وهو يفعل كذلك.
وأضـ ـ ــاف :الـتـنــافــس وال ـص ــراع
بين األقالم على صفحات الجرايد،
وكــذلــك فــي البرامج التلفزيونية،
ّ
مثال بعض محبيني مــن الكتاب
والصحافيين يكتبون آراءهم ،فيرد
عليهم محبو الفنان محمد عبده،
فـيـحــدث جـ ــدال وأخـ ــذ ّ
ورد لسنا
طرفا فيه ،وكل صاحب رأي يدافع
عن رأيه ،وهكذا ،وهذا ال يعني أننا
نوافق على كل ما يكتب ،لكننا ال
نستطيع الحجر على آراء اآلخرين،
وفي المقابل كان عبده يصرح بأن

مداح سريرته
طيبة وقلبه
طيب ...لكن
بطانته في
معظمها
ً
سيئة جدا

عبده

عبدالله نجل الفنان
مداح يستنكر
تصريحات فنان
العرب بشأن والده

طالل أستاذه ،وال يمكن منافسته،
ألنــه خ ــارج دائ ــرة التنافس ،وهو
صــاحــب تــاريــخ طــويــل وعــريــق ال
يمكن تجاهله.

صراعات التحدي
وع ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــواء ه ـ ـ ــذا ال ـت ـن ــاف ــس
يقول الكاتب علي فقندش :عندما
ق ــدم ال ـف ـنــان ط ــال مـ ــداح أغنيته
األشهر وليس بالضرورة األفضل
«م ـق ــادي ــر» ،كـلـمــات األم ـي ــر محمد
العبدالله الفيصل فــي عــام 1974
وأح ـ ــدث ذل ــك منعطفا كـبـيــرا في
حـ ـي ــاة فـ ــن ونـ ـج ــومـ ـي ــة ومـ ـش ــوار
ط ــال م ـ ــداح ،ك ــان األم ـي ــر ب ــدر بن
عبدالمحسن بطل األغنية المقابلة
لنجاح «مقادير» طالل عند محمد
عبده في الموسم نفسه «الرسايل»
ال ـتــي أطـلـقـهــا مـحـمــد ع ـبــده ألول

م ــرة فــي حـفــل بــالـقــاهــرة ،رددتـ ْهــا
معه كل األسماع إلى درجة ُع ِرفت
فيها األغنية عربيا قبل انتشارها
ً
م ـح ـل ـي ــا ،ف ـك ــان ــت ب ـم ـع ـنــى أش ـمــل
األغنية المقابلة لنجاح «مقادير»
في صراعات التحدي غير المعلنة
بـيــن ف ــن ط ــال مـ ــداح وف ــن محمد
عبده في خارج المملكة ،استكماال
لـ ـلـ ـص ــراع ب ـي ـن ـه ـم ــا ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
بالتزامن مع بدء انطالق السياحة
ً
السعودية خارجيا بشكل مكثف
وكبير في السبعينيات.
وك ــان بــالـتــالــي رواج الحفالت
الغنائية لنجوم الـفــن السعودي
ف ــي ت ـلــك االت ـج ــاه ــات الـسـعــوديــة
ً
سـيــاحـيــا مـثــل ب ـيــروت والـقــاهــرة،
ً
ً
ومن ثم لندن وباريس ،أمرا ممكنا
ً
وسـهــا ،فحمل مــداح وعبده هذه
ال ـم ـه ـمــة ع ـلــى عــاتـقـيـهـمــا بشكل
ً
أكـ ـث ــر وضـ ــوحـ ــا ،وكـ ـ ــأن ال ـت ـحــدي
والحماس بين الصوتين في عالم
الغناء السعودي مداح وعبده أمر
البــد مــن منه أن يقع ويـعــاش في
حـيــاتـنــا الـثـقــافـيــة واالجـتـمــاعـيــة،
فـ ـف ــي م ـ ـش ـ ــواري ال ـ ـبـ ــدريـ ــن مـ ــداح
وعـبــده كــان هناك ضــوء آخــر بدر
الشعر ..بدر بن عبدالمحسن الذي
وضــع بصماته على كــل محطات
النجومية وصناعة النجومية ،بل
وصناعة فن أغنية سعودية حديثة
مبنية على شعر شعبي حديث لم
ً
تألفه الذائقة السعودية قبال.
أم ـ ــا عـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ب ـي ــن مـ ــداح
وع ـب ــده ف ــي م ـشــواره ـمــا الـطــويــل
مع الغناء ،فكان لنصوص البدر
الـ ـع ــام ــل األول ل ـل ـت ـح ــدي ،فـمـنــذ
الـسـبـعـيـنـيــات ك ــان ــت أغ ـن ـيــة «زل
ال ـ ـطـ ــرب» أول الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،حـيــث
ل ـح ـن ـهــا مـ ـ ــداح ل ـن ـف ـســه وق ــدم ـه ــا
بصوته ،بينما لحن عبده النص

ذات ـ ـ ــه ع ـل ــى ط ــري ــق «ال ـ ـسـ ــامـ ــري»،
ليقدمها بصوته ،ثم عقب ذلك كان
ً
الـصــراع بينهما بلغ إعالميا في
قضية أغنيتي «أرفــض المسافة»
و«ج ـم ــرة غ ـضــى» ،وه ـمــا للشاعر
بدر بن عبدالمحسن ،وكــان طالل
يــود غـنــاء هـمــا ،لكن محمد عبده
أوق ـ ــف ظ ـهــوره ـمــا ب ـص ــوت م ــداح
بحق األسبقية ،وبحكم القانون
بين شركات اإلنتاج الفني.

طيب القلب
فــي إطــالــة تلفزيونية للفنان
محمد ع ـبــده ،تـحــدث عــن الــراحــل
مداح ،حيث قال إن الراحل سريرته
طيبة وقلبه طيب وتعامله طيب،
لـكــن بطانته فــي معظمها سيئة
ً
ج ــدا ،فــي حـيــن ،أن مــن فضل الله
عليه أن تبناه أساتذة ليس لديهم
الحقد و»اللف وال ــدوران» والسبل
المغرية في ليالي الفن من سهرات،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن «مـطـبـخــه نظيف
ومطبخ طــال في معظمه لم يكن
نظيفا».
واسـ ـت ــدرك ع ـب ــده»: ،ط ـ ــال كــان
ب ــري ـئ ــا م ـن ـهــم ت ـم ــام ــا ،ل ـك ــن لـيــس
ح ــوال ـي ــه إال هـ ـ ـ ــؤالء» ،كـ ــان يغني
لـ ـه ــدف ،وال ي ـع ـلــم إن كـ ــان ط ــال
كــان يغني لـهــدف أو لغير هــدف،
وهــدفــه أن يــرفــع مــن قيمة الفنان
المنظور إليه بنظرة السلوك غير
الـ ـس ــوي ال ـم ـن ـجــرف ف ــي ال ـم ـلــذات
والمستنقعات».

قامات عربية
وعـلــى إث ــر ه ــذه الـتـصــريـحــات،
أسف عبدالله (نجل الفنان طالل
مـ ــداح) لـتـصــريـحــات فـنــان الـعــرب

أحـ ـب ــك ل ــو ت ـح ــب غ ـيــري
وتنساني وتبقى بعيد
عـ ـش ــان ق ـل ـب ــي بـيـتـمـنــى
يشوفك كل لحظة سعيد
***
أح ـ ـبـ ــك كـ ـلـ ـم ــة م ـع ـن ــاه ــا
حياتي وعمري في يدك
يـ ـه ــون ع ـل ـي ــك ت ـن ـســاهــا
وأن ــا صــابــر عـلــى ظلمك
***
سنين وسنين وأنا صابر
وراح أصبر كمان وكمان
وبحر الشوق يلعب بي
أل ـيــن أوص ــل لـشــط أمــان

ب ـشــأن والـ ـ ــده ،ال ـتــي ق ــال فـيـهــا إن
ال ــراح ــل كــانــت تـحـيــط بــه «بـطــانــة
سيئة» ،مما اعتبرها إهانة في حق
ً
والده وانتقاصا من قيمته.
وقال عبدالله« :إن الجميع يؤكد
ويـجـمــع عـلــى فـنـيــة وجـمــاهـيــريــة
م ـح ـمــد عـ ـب ــده ،ب ــاع ـت ـب ــاره فـنــانــا
ص ــاح ــب حـ ـض ــور وج ـم ــاه ـي ــري ــة
ق ــوي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،غـيــر
أن الـ ــرجـ ــل لـ ــم ي ـك ــن م ــوف ـق ــا ه ــذه
الـمــرة فــي تصريحاته بالمقابلة
ً
التلفزيونية ،متسائال عــن هوية
هذه البطانة التي أحاطت بوالده
أث ـنــاء م ـش ــوراه الـفـنــي ال ــذي امتد
ألكثر مــن  40عــامــا ،قــائــا« :إن كل
مــن أح ــاط ب ــوال ــده خ ــال مـشــواره
هم من األدباء والشعراء والفنانين
أم ـث ــال إبــراه ـيــم خـفــاجــي وطــاهــر
زمخشري وعبدالله محمد ولطفي
زي ـن ــي وف ـ ـ ــوزي م ـح ـســون وفــائــق
عبدالجليل وأبوبكر سالم وقامات
عربية أخرى لم تتح للفنان محمد
عبده فرصة اللقاء بهم في بداية
م ـ ـشـ ــواره ال ـف ـن ــي ،ف ــأي ــن ه ــي تلك
البطانة الفاسدة؟».
وأشار مداح في حديثه إلى «أن
الراحل طالل مداح هو محل للقبول
والنقد ،على أال يتعدى النقد صفته
الفنية ،وهو أمر مشروع للجميع،
ولكن لن نقبل بأي حال من األحوال
اإلس ـ ـ ـ ــاءة إل ـ ــى ش ـخ ــص أو ح ـيــاة
الـفـنــان ط ــال م ــداح ،س ــواء بشكل
مقصود أو غير مقصود».
ورفــض عبدالله المقارنة التي
عقدها فـنــان الـعــرب حين قــال إن
مطبخ طــال مــداح في معظمه لم
يكن نظيفا ،مشيرا إلــى أن عبده
ً
ض ــم ب ـه ــذا ال ـت ـصــريــح ك ـث ـي ــرا من
نجوم الشعر والـفــن الــذيــن عرفوا
بأخالقهم.

أغنيات مشهورة غناها فنان العرب كانت لـ «صوت األرض»

إبراهيم خفاجي ومحمد عبده

شهد التنافس بين الفنانين الكبيرين
م ــداح وعـبــده نــديــة كـبـيــرة ،حيث كــان كل
فنان يبحث عــن التميز فــي أعماله ،ومن
طرائف هذا الصراع الفني للظفر بأجود
القصائد وأجملها ،يسرد مــداح حكايات
مـتـنــوعــة عــن أغ ـن ـيــات ك ــان قــد ات ـفــق على
تقديمها مــع الشعراء أو الملحنين ،لكن
بسبب ظروف ّ
معينة انتقلت هذه األغنيات
إلى الفنان محمد عبده ،ومن هذه األعمال
أغنية «لنا الله» التي كتبها الشاعر إبراهيم
خفاجي ولحنها طارق عبدالحكيم ،ويقول
عنها مداح إن األغنية كانت عنده ،لكن ال
أع ــرف كـيــف اسـتـطــاع عـبــده إق ـنــاع طــارق
عبدالحكيم بـغـنــاء ه ــذه األغـنـيــة بـعــد أن
كانت لــي ،أمــا أغنية «ليلة خميس» التي
لحنها عمر كدرس واستمعت للحن ،ولم
ً
وأعجبني ،واتفقنا أن
يكن أنجزه كامال
ُ
أغنيها ،وكان ذلك في «أبحر» حينما كنا
في زيارة ألحد األصدقاء هناك ،ووعدني
بمجرد االنتهاء من اللحن سيكون بيننا
ً
اتـصــال لالستماع للحن كــامــا ،ومضت
األيـ ــام ،وسمعتها بـصــوت محمد عـبــده،
فــاس ـت ـغــربــت هـ ــذا األمـ ـ ــر ،وت ــواص ـل ــت مع

كدرس ووعدني بخير في الفترة المقبلة،
وقال إنه سيكون هناك تعاون آخر وأغنية
ً
جميلة جدا.
أمــا األغنية الثالثة فكانت «المعازيم»
للشاعر فايق عبدالجليل والملحن عدنان
خــوج الــذي التقيته في لندن ،واستمعت
للحن ،واتفقت معه على تسجيل األغنية
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،وب ـعــد ذل ــك ب ـف ـتــرة ســافــرت
إلـ ــى م ـص ــر إلحـ ـي ــاء ح ـف ــل غ ـن ــائ ــي ه ـن ــاك،
و ك ــان يسبقه حـفــل للفنان محمد عـبــده،
واستفسرت عن األغنيات التي سيقدمها
ع ـ ـبـ ــده ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ،وفـ ــوج ـ ـئـ ــت ح ـي ـن ـمــا
أخبرني أحــد األصــدقــاء بــأن فنان العرب
سيقدم أغنية جديدة بعنوان «المعازيم»،
واستفسرت عن كاتب الكلمات ،فأخبرني
أن ــه الـشــاعــر فــايــق عـبــدالـجـلـيــل ،فـقـلــت له
واللحن لعدنان خوج ،فقال :صحيح ،فقلت
في نفسي إن محمد عبده يرصدني ،ولن
يتركني في حالي.
وفيما يتعلق بأغنية «لنا الله» ،يقول
شاعر األغنية إبراهيم خفاجي إنــه كتب
ه ــذه األغـنـيــة بشكل خ ــاص للفنان طــال
مـ ــداح ،ب ـهــدف إن ـه ــاء ف ـتــرة الـقـطـيـعــة بين

م ــداح والـفـنــان ط ــارق عبدالحكيم ملحن
«لنا الـلــه» ،وكــان قــد اقـتــرح على طــارق أن
يلحن األغنية ليشدو بها مداح ،وستكون
األغنية «واسطة خير» بينكما ،لكي تعود
المياه إلى مجاريها ،فوافق وأنجز اللحن
وسجلته على شريط ،وذهبت إلى مداح في
مدينة الطائف ،وقدمت له األغنية وسمعها
ً
وقال لي :حسنا ...وأبدى إعجابه بها ،لكن
لــم يقل إن كــان سيغنيها أم ال ،وذهـبــت،
وبقي الكاسيت لديه نحو  6أشهر ،وحين
التقيت طارق عبدالحكيم بعد هذه الفترة
قال لي :ماذا حدث على األغنية التي كنت
تريدها أن تـكــون هـمـ ُـزة وص ــل؟ فقلت له:
س ــأذه ــب إل ــى مـ ــداح وأحـ ـض ــر الـكــاسـيــت،
وكــان ذلــك ،ألنــي بصراحة ال أستطيع أن
أجبر أحدا على الغناء ،وسلمت الكاسيت
إل ــى عبدالحكيم ال ــذي أع ـطــاهــا ،ب ــدوره،
ل ـل ـف ـنــان مـحـمــد ع ـب ــده ال ـ ــذي سـجـلـهــا في
ً
بـيــروت ،وطرحها ،لكن لم تحقق نجاحا
ً
كبيرا آنــذاك ،وبعد أعــوام أعــاد تسجيلها
ً
ً
م ــرة أخ ــرى ،وهـنــا حققت نـجــاحــا كـبـيــرا،
وأصبحت من أشهر أغنيات محمد عبده
التي يحب الجمهور سماعها في حفالته.

٢٢

توابل ةديرجلا

سيرة

شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -6
َ
الطالق الثالث ينهي أشهر زواج في الوسط الفني

ً
تخطت شويكار  20عاما من رحلتها
في عالم األضواء والشهرة .في الحلقة
السابقة ،تتابعت أدوارها الجريئة على
الشاشة ،وتعاونت مع خمسة مخرجين
في «سنة أولى حب»  ،1976وفي العام
نفسه خرجت من «ليه ليه» بتجربة
القاهرة -أحمد الجمال

سر لقاء
ضيفة
الشرف
مع يوسف
شاهين
في «اليوم
السادس»

•
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قاسية في المسرح الكوميدي ،ومنحها
«السقا مات» البطولة المطلقة ،في
وقت اصطدمت الرقابة بفيلمها «درب
الهوى» وأعاد المخرجون اكتشاف
موهبتها في األدوار التراجيدية...
ولألحداث بقية.

ت ـن ــوع ــت أدوار ش ــويـ ـك ــار فــي
السينما خالل فترة السبعينيات
والثمانيناتَّ ،
وجسدت شخصية
الـمــرأة األرستقراطية والشعبية،
وارتكزت على خبراتها الحياتية
كــاب ـنــة ل ـعــائ ـلــة ث ــري ــة م ــن أص ــول
تــركـيــة ،عــاشــت فـتــرة مــن صباها
بين الريف واإلسكندرية والقاهرة،
وال ـت ـقــاط ـهــا إلي ـ ـمـ ــاءات وطــري ـقــة
ك ــل ش ـخ ـص ـيــة ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
ذاتها ،ومن هنا أقنعت المشاهد
بمصداقية أدائها لنماذج مختلفة
من نساء المجتمع المصري.
وعبر سنوات التألق ،تناغمت
إط ــالـ ـتـ ـه ــا م ـ ــع بـ ــريـ ــق الـ ـجـ ـم ــال
واألن ـ ــاق ـ ــة ،واهـ ـتـ ـم ــت بـتـحـضـيــر
المالبس واألكسسوارات ألدوارها
ف ــي الـسـيـنـمــا وال ـم ـس ــرح ،وص ــار
لديها «أتيلييه» كامل من األثواب
المختلفة ،ولـكــل ث ــوب ذكــريــاتــه،
ويـثـيــر ف ــي داخ ـل ـهــا الـحـنـيــن إلــى
أصداء األيام الفائتة ،ورحلة العمر
التي مرت كشريط سينمائي يروي
قصة فتاة جميلة عشقت التمثيل،
ومـ ـ ـ ــرت فـ ــي ح ـي ــات ـه ــا ب ـل ـح ـظــات
قاسية ،وقــادتـهــا المصادفة إلى
احتراف الفن ،لتبدأ رحلة الصعود
إلى األضواء والشهرة.
في عام  ،1978شاركت شويكار
في بطولة فيلم «المرأة هي المرأة»
ل ـل ـم ـخــرج ه ـن ــري ب ــرك ــاتّ ،
وأدت
دور{الممثلة زيــزي» أمــام حسين
فهمي (كمال) وسهير رمزي (رشا)
ومـحـمــد ع ــوض (ح ـس ــن) ،ودارت
أحــداثــه فــي إط ــار كــومـيــدي ،حول
رجــل أعـمــال نــاجــح تربطه عالقة
وث ـي ـقــة بـمـمـثـلــة م ـش ـه ــورة ،وفــي
رح ـلــة ع ـمــل إل ــى بـ ـي ــروت ،يلتقي
ب ـف ـتــاة م ـصــريــة وي ـت ـط ــور الـلـقــاء
العابر بينهما إلى الزواج ،ويعود
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ل ـت ـبــدأ سـلـسـلــة من
المفارقات بين ارتباطه بزوجته
وقطع عالقته بالممثلة.
لم يكن دور «زيزي» من األدوار
الفارقة في مسيرة شويكار ،لكنه
ع ـ ــودة إلـ ــى أف ـ ــام ه ـن ــري بــركــات
أحد عمالقة اإلخراج السينمائي،
وكـ ــان لـقــاؤهـمــا األول ف ــي «أمـيــر
ال ــده ــاء»  ،1964عـنــدمــا رشحها
لدور «ياسمينا» أمام فريد شوقي،
ً
وبعد  12عــامــا ظهرت مــن جديد
ف ــي «الـ ـم ــرأة ه ــي الـ ـم ــرأة» ليكمل
ال ـم ـخــرج ال ـتــراج ـيــدي مـغــامــراتــه

ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ،ب ـعــد ن ـج ــاح فيلمه
«إخ ــوات ــه ال ـب ـنــات»  ،1976بطولة
محمد عوض وناهد شريف.

اإلخوة الغرباء
عـ ـ ـ ــادت ش ــويـ ـك ــار إل ـ ـ ــى أدوار
األمومة في فيلم «األخوة الغرباء»
 1980لـلـمـخــرج حـســن الصيفي،
ّ
وأدت دور الزوجة الثانية «ليلى»
التي يتزوجها عبد الودود (فريد
ً
شــوقــي) وتنجب لــه ول ــدا ،بعدما
طلق زوجته األولى عزيزة (زهرة
ً
العال) التي تتزوج وتنجب ولــدا،
ويلتقي الشقيقان فــي الجامعة
وت ـت ـف ـج ــر ال ـ ـخـ ــافـ ــات ب ـي ـن ـه ـمــا،
وتـ ـتـ ـت ــاب ــع األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ــي إط ـ ــار
ميلودرامي.
اع ـت ـبــرت الـنـجـمــة الـجـمـيـلــة أن
التقدم في العمر أمر طبيعي ،ولم
ً
يكن مقنعا أن ت ــؤدي دور الفتاة
الصغيرة ،فلن يصدقها الجمهور،
وت ــوقـ ـف ــت لـ ـم ــدة ع ــام ـي ــن إلع ـ ــادة
ح ـســابــات ـهــا ،وال ـت ــأه ــب الـنـفـســي
ل ـمــرح ـلــة ج ــدي ــدة ف ــي م ـش ــواره ــا
الفني .دفعها ذلــك إلــى قبول دور
األم فــي «اإلخ ــوة الـغــربــاء» ،1980
وفي العام نفسه شاركت في «خلف
أســوار الجامعة» للمخرج نجدي
ح ــاف ــظ وب ـط ــول ــة ك ــل م ــن سـعـيــد
صــالــح وي ــون ــس شـلـبــي وص ــاح
الـسـعــدنــي .جـســدت دور صاحبة
منزل «نبوية» ،الــذي حمل أصـ ً
ـداء
من دور «شفاعات» للفنانة تحية
كــاريــوكــا فــي فيلم «شـبــاب ام ــرأة»
 1956للمخرج صــاح أبوسيف،
وبطولة شكري سرحان وشادية
وعبدالوارث عسر.
وفــي عــام  ،1982تسارع إيقاع
نشاطها الفني ،والتقت في فيلم
ً
«الـ ــذئـ ــاب» ك ــا م ــن ن ــور الـشــريــف
وبوسي وفاروق الفيشاوي وفريد
شــوقــي وال ـم ـخــرج ع ــادل ص ــادق،
وف ــي «ال ـخ ـبــز ال ـم ــر» ت ـعــاونــت مع
شــري ـه ــان وم ـح ـم ــود عـبــدالـعــزيــز
والـ ـمـ ـخ ــرج أشـ ـ ــرف ف ـه ـم ــي ،وف ــي
«ال ـعــرب ـجــي» ظ ـهــرت م ــع محمود
يــاسـيــن إل ــى جــانــب مـعــالــي زاي ــد
وبالتعاون مع المخرج أحمد فؤاد.
وي ـعــد ه ــذا الـشــريــط السينمائي
نقلة نوعية في أدوارها من خالل
شخصية فكيهة زوجة سائق عربة
الـكــارو الفقير ،ال ــذي تهبط عليه
ثروة بعد أن يبتاع ورقة يناصيب،
ّ
ويتحول إلى
ويكسب ألف جنيه،
شخص ثري...

االنفصال األخير
توقفت عقارب الساعة في عام
 1983لـتـعـلــن ان ـت ـهــاء ق ـصــة حب
أشـهــر ثنائي فــي الــوســط الفني،
وبهدوء شديد انفصلت شويكار
عن زوجـ ـهــا فـ ــؤاد المهن ــدس ،وم ــا
زال ــت أسـبــاب ذلــك غامضة ،إذ لم
ت ـقــدم «ال ـل ـي ــدي» إج ــاب ــات شافية
لـلـمـقــربـيــن إل ـي ـهــا ،وظ ــل ال ـس ــؤال
ً
مطروحا في لقاءاتها الصحافية،
لتؤكد أن الطالق أصعب قرار في
حياة أي زوجين ،وال امرأة واحدة
مـهـمــا ت ـح ـ ّـج ــرت أحــاس ـي ـس ـهــا لم
تزلزلها كلمة «أنت طالق» وتعني
ً
ً
لها مصيرا مجهوال.
وتـكــرر المشهد الــذي عايشته
قبل سنوات ،عندما مرت والدتها
بتلك اللحظة الرهيبة ،وانفصلت
عن زوجها إبراهيم طوب صقال،
وحينها قــالــت األم البنتها :بعد
والــدك بمن أتــزوج؟ وجــاء الطالق

مع محمود ياسين في فيلم {العربجي»
الثالث بين شويكار والمهندس
ليعلن بــدايــة مــرحـلــة جــديــدة في
ح ـي ــات ـه ـم ــا ،ورغ ـ ـ ــم ان ـف ـصــال ـه ـمــا
ك ــزوجـ ـي ــن ،ظ ــل الـ ـتـ ـع ــاون الـفـنــي
ً
قائما بينهما ،وامتدت صداقتهما
حتى وفاة نجم الكوميديا في 16
سبتمبر .2006
ً
لم يكن سهال أن تترك شويكار
شريك حياتها ونجاحها الفني،
فقد كان حبها الحقيقي وأستاذها
ف ــي ال ـف ــن والـ ـحـ ـي ــاة ،وع ـل ـم ـهــا أن
احـ ـت ــرام ال ـف ـنــان ف ـنــه ه ــو اح ـت ــرام
لذاته ،وأن العمل مسؤولية وشرف
وصـ ــدق واج ـت ـه ــاد ،وأوض ـ ــح لها
كيف يلتزم اإلنـســان فــي سلوكه،
ويـتـعــامــل مــع اآلخ ــري ــن ب ـقــدر من
االت ــزان والـتــواضــع .وخــال رحلة
ً
ارتـ ـب ــاطـ ـهـ ـم ــا ،ص ـ ــار ع ـ ــون ـ ــا لـهــا
والبنتها وألسرتها ،وتميز بالكرم
والنبل الشديد .وبعد انفصالهما
رفض الحديث عن أسباب الطالق،
ً
وظل األمر غامضا ،حتى لكل من
ابنتها مـنــة ال ـلــه ،وولــديــه محمد
وأحـ ـم ــد ،م ــا ضــاعــف م ــن توطيد
العالقة بينهما ،ولقائهما في كثير
من المناسبات األسرية.
وإذا كـ ـ ــان ا نـ ـفـ ـص ــال األزواج
فــي الــوســط الـفـنــي ،يثير اهتمام
كثير من الناس ،فقد ظل السؤال
يطارد شويكار بين حين وآخــر،
وك ــان ــت «الـ ـلـ ـي ــدي» ف ــي ل ـقــاءات ـهــا
الصحافية تجيب بلباقة من دون
أن تفصح عــن أي أمــر ،ويطن في
أذن ـي ـهــا «ب ـعــد زواج ـك ـمــا الـنــاجــح
ك ـيــف وقـ ــع االنـ ـفـ ـص ــال؟» ف ـت ـقــول:
«تزوجت من فؤاد قرابة العشرين
ً
عاما ،وهذا طبيعي للحب الشديد
بيننا ،وحالة التناغم على خشبة
ً
المسرح ،ودائما كانت مواقفه معي
تتسم بالرقي والنبل ،وكان كل منا
يشعر بأنه ال يستطيع االستغناء
ً
عن اآلخر ،ولم يكن أنانيا أو يسعى
إلـ ــى االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى األض ـ ــواء
وااله ـت ـمــام الـجـمــاهـيــري لنفسه،
ً
واستمر زواجـنــا أعــوامــا طويلة،
حتى وصلنا إلى مرحلة أصبحت
عملية استمرارنا كزوجين شبه
م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،وه ـ ــي ح ــال ــة ع ــادي ــة
ً
تصيب كـثـيــرا مــن األزواج ،ربما
تـكــون الـعــاقــة الــزوج ـيــة بينهما
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزت ف ـ ـت ـ ــرة زواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أنـ ــا
والـمـهـنــدس ،ولكننا فــي النهاية
انفصلنا بــاحـتــرام واتفقنا على
اسـتـمــرار الـصــداقــة ،وقدمنا أكثر
من عرض مسرحي بعد انفصالنا».

شويكار

فؤاد
المهندس
يرسل
باقة ورد
إلى بطلة
«الزيارة
انتهت»

الزيارة انتهت

شريط الذكريات
ه ـ ـ ـ ـ ــدأت عـ ــاص ـ ـفـ ــة االن ـ ـف ـ ـصـ ــال
المفاجئ ،وبقيت الذكريات تالحق
«ال ـل ـي ــدي» وت ـب ــدأ ق ـبــل ارتـبــاطـهــا
بــاألسـتــاذ ودخــولـهــا إلــى الوسط
الـ ـفـ ـن ــي ع ـ ــام  ،1960ول ـقــائ ـه ـمــا
األول عــام  ،1963ورفــض أسرتها
ارتـبــاطـهــا مــن الــوســط الـفـنــي ،ثم
ظهورهما على الشاشة في فيلم
«ه ــارب مــن الـ ــزواج» ال ــذي تنتهي
أحــداثــه بــارتــدائـهــا ثــوب الــزفــاف،
وي ـت ـح ـ ّـول الـتـمـثـيــل إل ــى حقيقة،
وتخفي زواجها من المهندس عن
أسرتها ،وتختفي معه ثالثة أيام،
ً
ً
ويـصـبــح زواج ـه ـمــا أم ـ ــرا واق ـع ــا،

«اإلخوة
الغرباء»
يعيد نجمة
الكوميديا
إلى أدوار
األمومة

«روحية اتخطفت»
أول لقاء مسرحي مع
المهندس بعد االنفصال
قامت شويكار بزيارات خاطفة إلى المسرح ،إثر تعرضها لإلجهاد أثناء
عرض مسرحية «سيدتي الجميلة»  ،1969وتباعد لقاؤها مع فؤاد المهندس
وخرجت من تجربة «ليه ليه»  1976بصدمة مباغتة ،لتكتفي بحضورها
الصوتي في «سك على بناتك»  ،1980ويعود الثنائي لالفتراق ،ويبحثان عن
ً
ً
نص جيد ليلتقيا على خشبة المسرح مجددا .وجدا ضالتهما في «إنها حقا
عائلة محترمة»  1983مع المؤلف بهجت قمر والمخرج سمير العصفوري،
وشــارك في البطولة كل من الفنانة الكبيرة أمينة رزق ومحمود الجندي
وعبدالله فرغلي.
ورغ ــم الـنـجــاح ال ــذي حققته المسرحية ،حــدث االنـفـصــال بين شويكار
والمهندس كزوجين ،ما جعل النجمة تفكر في إثبات وجودها من دون رفيق
مشوارها الفني ،ال سيما أنها تملك موهبة متميزة وبلغت ذروة نضجها
الفني .وبعد عام قامت ببطولة «الزيارة انتهت» مع محمود ياسين ،وحققت
ً
ً
نجاحا كبيرا ،لكن باقة الورد التي أرسلها المهندس في ليلة االفتتاح ،أثارت
ً
في داخلها الحنين للوقوف معه مجددا على خشبة المسرح ،واستكمال
رحلة اإلبداع والتألق.
وبـعــد خمسة أعـ ــوام ،اسـتـطــاع الـمـهـنــدس أن يعيد «سـيــدتــي الجميلة»
فــي مسرحية «روح ـيــة اتخطفت»  1985تأليف بسيوني عـثـمــان ،وإخ ــراج
ً
عصام السيد ،ودارت أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي ،وحققت نجاحا
ً
ً
ً
جماهيريا كبيرا ،ال سيما أنها جمعت «الثنائي» على خشبة المسرح مجددا.

وتتسارع األحداث داخل كواليس
المسرح ،وتمضي نحو لحظات
فارقة في أجمل أيام عمرها ،لتفيق
على كلمة النهاية ا لـتــي كتبتها
مــع شريك حياتها ورحلتها مع
األضواء والشهرة!
اعترفت «الليدي» أن انفصالها
ع ــن «األسـ ـت ــاذ» وق ــع لـسـبـ ٍـب تافه
من وجهة نظرها ،ولكنه الطالق
الثالث واألخير ،وال يمكن الرجوع
فيه ،من دون أن تتزوج من رجل
ً
آخ ــر ،وب ــدا ه ــذا األم ــر مستحيال،
فـقــد عــاشــت م ــع الـمـهـنــدس نحو
ً
 20عاما ،وشعرت بأنه في لحظة
تغير ،وال تريد أن تفقده كأول حب
فــي حياتها ،وارتـضــت أن تفترق
ع ـن ــه ،وهـ ــي تـحـتـفــظ بــالـمـشــاعــر
نفسها والتقدير لشخصه ،فيظل
أس ـتــاذهــا وصــديـقـهــا حـتــى آخــر
العمر .وبقيت عالقتها به جيدة،
وال ي ـم ـك ــن أن يـ ــذكـ ــر أحـ ـ ــد اس ــم
شويكار من دون المهندس ،فقد
ً
ً
س ـطــرا م ـعــا تــاري ـخــا م ــن اإلبـ ــداع
وال ـتــألــق ،وتــركــا بـصـمــة مـتـفــردة
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـم ـس ــرح ال ـكــوم ـيــدي
المصري.

شويكار وفؤاد المهندس

ً
كانت مسرحية «وأيـضــا هالو
دولـ ـل ــي» ال ـت ــي قــدمـتـهــا شــويـكــار
مــع نجوم المسرح الكويتي عام
 ،1974أول بطولة مسرحية لها
من دون فؤاد المهندس ،وجاءت
المرة الثانية في «الزيارة انتهت»
 1984المأخوذة عن رائعة الكاتب
السويسري فريدريش دورينمات
«زيارة السيدة العجوز»ّ .
أعدها كل
من بهجت قمر وسمير خفاجي،
وأخ ــرج ـه ــا س ـم ـيــر ال ـع ـص ـفــوري،
وشارك في البطولة النجم محمود
ياسين إلى جانب عبدالله فرغلي
ومحمود شكوكو وفاروق نجيب
وأحمد راتب.
وف ـ ـ ـ ــي لـ ـيـ ـل ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض األول
للمسرحية ،أرسل فؤاد المهندس
ب ــاق ــة ورد إلـ ــى ن ـج ــوم «الـ ــزيـ ــارة
انتهت» وهنأ شويكار على أدائها
شخصية السيدة التي عادت إلى
بلدتها بعد أعــوام طويلة لتنتقم
ممن ظلمها ،ودفـعـهــا إل ــى رحلة
الشقاء فــي بــاد غريبة ،وحققت
خاللها ثــروة طائلة ،ويستقبلها
أهل القرية بحفاوة شديدة ،وتغدق
عليهم ال ـمــال حـتــى تـنــزع القناع
عن وجههم الحقيقي ،وأطماعهم
في ثروتها.
ً
حققت «الزيارة انتهت» نجاحا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ،وت ــألـ ـق ــت ش ــويـ ـك ــار مــع
محمود ياسين كفنان لــه تاريخ
متميز ف ــي الـتـمـثـيــل الـمـســرحــي،
وعـ ــادت «سـيــدتــي الـجـمـيـلــة» إلــى
ً
المسرح أكثر نضجا ،واستعادت
ح ـ ـضـ ــورهـ ــا ال ـم ـب ـه ــج
عـلــى خـشـبـتــه ،لتثبت
أن عشقها للمسرح لن
ينتهي ما دامت قادرة
عـلــى ال ـحــركــة ،ومهما
ً
جذبتها السينما بعيدا

ً
عن شاطئه ،ستعود إليه ُمجددا،
وتلتقي على ضفافه بجمهورها
الــذي ِّ
يثمن إبــداعـهــا الــراقــي على
ً
مدى  20عاما ،ويتفاعل مع أدائها
كأول نجمة كوميدية تجمع بين
ال ـج ـمــال وخ ـفــة ال ـظــل والـمــوهـبــة
المتفردة.

اليوم السادس
تراجع مؤشر األدوار الفارقة،
ً
وسجلت شويكار حـضــورا أكثر
ف ــي أفـ ــام مـتــوسـطــة الـمـسـتــوى،
وطغت االحترافية على االنتقاء
كأنها تمثل لمجرد الوجود على
الشاشة ،فهل كانت مصادفة أن
ِّ
تجسد أهــم أدواره ــا التراجيدية
م ــع ال ـم ـخــرج ـيــن ال ـك ـب ــار ص ــاح
أبوسيف وكمال الشيخ وحسام
الدين مصطفى ونيازي مصطفى
وحلمي رفـلــة وعـلــي بــدرخــان ،أم
ً
أن ثمة أسـبــابــا أخ ــرى ال تتحمل
ال ـن ـج ـمــة الـجـمـيـلــة مـســؤولـيـتـهــا
وح ـ ـ ــده ـ ـ ــا ،وب ـ ـع ـ ـض ـ ـهـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بـطـبـيـعــة اإلن ـ ـتـ ــاج الـسـيـنـمــائــي،
ورغبة منتجين في تحقيق الربح
دون الـقـيـمــة الـفـنـيــة لـلـعـمــل ،من
ثــم أصـبـحــت الممثلة الموهوبة
إزاء مــأزق االنسحاب من الوسط
الفني ،أو قبول هذه األعمال كي ال
ينساها الجمهور.
ف ــي غ ـم ــار هـ ــذا ال ـ ـصـ ــراع بين
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور واالن ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب ،ج ــاء
سـيـنــاريــو «س ـعــد الـيـتـيــم» 1985
للسيناريست عـبــدالـحــي أدي ــب،
لتلتقي شويكار بالمخرج أشرف
فهمي ،وتقوم بــدور «حسنة» مع
كوكبة من النجوم من بينهم فريد
شوقي ومحمود مرسي وأحمد
زكـ ــي وك ــري ـم ــة م ـخ ـتــار وتــوف ـيــق
ال ــدق ــن وأحـ ـم ــد ب ــدي ــرُ .ي ـع ــد هــذا
الشريط السينمائي أحــد أفضل
أعمالها خــال فترة الثمانينات.
أحــداثــه مستوحاة مــن مسرحية
«هاملت» للكاتب اإلنكليزي ويليام

شكسبير ،تدور في عصر الفتوات
خــال أربعينات الـقــرن الماضي،
حــول حكاية سعد اليتيم (أحمد
زك ــي) ال ــذي قتل وال ــده بيد عمه،
وتتعهد بتربيته كرامات (كريمة
مختار) ويبحث الفتى عــن قاتل
أبيه.
في العام التالي ،عرض عليها
المخرج يوسف شاهين الظهور
كضيفة ش ــرف فــي فيلمه «الـيــوم
ال ـســادس» ّ ،1986
وأدت شويكار
ً
ً
دورا م ــؤث ــرا فــي سـيــاق األح ــداث
ً
الــدرامـيــة ،والتقت كــا مــن دالـيــدا
وم ـح ـســن م ـحــي ال ــدي ــن وح ـمــدي
أحمد وصــاح السعدني وسناء
يونس ،ولكنها لم تكرر التجربة
مع شاهين في أفالمه الالحقة.
عادت شويكار في العام نفسه
إل ــى أدوار اب ـنــة ال ـحــي الـشـعـبــي،
وج ـ ـسـ ــدت ش ـخ ـص ـيــة «ال ـم ـع ـل ـمــة
دنيا» في فيلم «رجل لهذا الزمان»
ت ــأل ـي ــف وحـ ـي ــد ح ــام ــد ،وإخـ ـ ــراج
نادر جالل ،وبطولة كل من عادل
أدهم وسماح أنور وهشام سليم
وسـ ـعـ ـي ــد عـ ـب ــدالـ ـغـ ـن ــي وح ـس ـيــن
الشربيني .دارت قصته حول قاض
يتولى قضية أحد المتهمين ،وقبل
أن ينطق الـحـكــم تـتـعــرض ابنته
لالختطاف ،وتصبح رهينة مقابل
أن يحكم ب ـبــراءة الـمـتـهــم ،ولكنه
يصدر حكمه بمعاقبته بالسجن
المؤبد ،وتتوالى األحداث.

البقية في
الحلقة
المقبلة

مشهد من مسرحية «الزيارة انتهت»
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بسفره لتحقيق حلمه بدراسة ًالتمثيل قبل أن يقرر
تجاوز الصبي الصعوبات الخاصة ّ
تعديل المسار لدراسة اإلخراج ،و حلقت أيامه في أميركا بعيدا عن الصورة التي كان
رسمها في خياله «ألرض األحالم».
عن أيامه ولياليه والتشابكات بين سينماه والواقع نواصل.

ً
ً
القاهرة – هبة الله يوسف «ك ـ ــان نـ ـه ــارا ح ــزي ـن ــا ،لكنني
ً
تــذكــرتــه ط ــوي ــا ب ـعــد ذلـ ــك .مــرت
خمسة أســابـيــع كــامـلــة لــم تصل
إلــي فيها أيــة رســائــل مــن مصر.
ً
مـ ـ ـج ـ ــددا س ــأل ــت إدارة ال ـم ـع ـهــد
فــي «بــاســادي ـنــا» ال ـس ــؤال نفسه،
وتلقيت ال ــرد «الـمـقـلــق» عينه :ال
رســائــل ل ــك .خــرجــت مــن المعهد
ً
م ـشــوشــا ال أق ـصــد أي ــة ج ـهــة .لم
تـكــن ل ــدي رغـبــة فــي ال ـع ــودة إلــى
ال ـس ـك ــن .م ـش ـيــت ف ــي ش ـ ــارع «إل
مــولـيـنــو» الـطــويــل كــأنـنــي أبحث
عن عنوان ال أعرفه .عرجت على
الشارع األخضر ،ومنه إلى شارع
«ك ــوردوف ــا» .وف ــي لـحـظــة إش ــراق
خاطفة لمع في رأسي االسم ألول
م ــرة ،إن ــه يـعـنــي «قــرط ـبــة» ،وهــذا
ي ـف ـســر الـ ـط ــراز األن ــدل ـس ــي ال ــذي
لما عدت
ل ـفــت ن ـظ ــري ف ــي تـصـمـيــم مبنى
من أميركا
«باسادينا بالي هاوس» .الشباب
ي ـت ـح ــرك ــون ب ـح ـي ــوي ــة وص ـخ ــب،
شعرت بأن
الـ ـمـ ـط ــاع ــم وال ـ ـم ـ ـحـ ــال ذك ــرت ـن ــي
«النحس»
بأجواء االسكندرية ،فهذا المكان
يشبه إلى حد كبير «اثينيوس»،
يعاقبني
حـ ـي ــث ع ــزم ــت أصـ ــدقـ ــائـ ــي عـلــى
«ب ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــا» وودعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا «ايـ ـلـ ـيـ ـت ــا»
صاحبة المكان التي كانت ترحب
بعفاريت «الشلة» وتعاملنا بشكل
خاص ومشاعر طيبة.
لم تكن لدي رغبة في الدخول
أو الجلوس في أي مكان .مشيت
نـ ـح ــو ش ـ ـ ـ ــارع كـ ـ ــورسـ ـ ــون وم ـن ــه
إلـ ـ ــى شـ ـ ـ ــارع كـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــورادو ،حـيــث
م ـب ـنــى ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـ ــذي أف ـض ـلــه،
ل ـك ـن ـنــي فـ ـج ــأة تـ ــذكـ ــرت ت ــدري ــب
األمـ ـ ــس ف ــي ال ـم ـع ـهــد م ــع مـسـتــر
«غرانت مارشال» ،أستاذ الكتابة
المسرحية وفنون إنشاء العرض،
ً
وقررت العودة إلى غرفتي فورا،
ألنـنــي أردت أن أبـكــي وأن أكتب
بـعــض ال ـع ـب ــارات ال ـتــي تالحقت
في رأسي».
كان يوسف شاهين في حالة
قلق عنيفة بعدما انقطعت أخبار
األه ـ ــل ف ــي م ـص ــر ف ـت ــرة طــوي ـلــة،
وكــانــت األخـبــار فــي الفترة التي
سـ ـبـ ـق ــت ال ـ ـتـ ــوقـ ــف تـ ـ ـ ـ ــدور ح ــول
م ــرض األب واألزم ـ ـ ــات الـمــالـيــة،
ويقول شاهين« :فجأة اسكندرية
«هــرشـتـنــي» ،الــذكــريــات صحيت
م ــرة واح ــدة و{ن ـطــت فــي وش ــي».
ً
عاد إلى غرفته مرهقا من المشي
ً
ومنهكا من الجوع ،فهو لم يأكل
منذ تـنــاول إف ـطــاره البسيط في
الـصـبــاح ،وم ــع ذل ــك لــم يـنــم ،ولــم
ً
يأكل شيئا  ،جلس على المكتب
وبــدأ يكتب« :األرض الطيبة زي
األم ال ـح ـن ــون ...بـيـتــك مستنيك،
وأص ـحــابــك مـشـتــاقـيــن ،ارج ــع يا
«جو».

القرار الحاسم

كانت بدايتي
االحترافية
مع مغامر
إيطالي عجيب
اسمه «جياني
فيرنوتشو»

منذ هذه اللحظة سكنت فكرة
العودة رأس شاهين ،كما سكنته
تعبيرات كتبها من وحي القصة
الـفــولـكـلــوريــة ال ـتــي ك ــان يساعد
فـيـهــا مــدربــه «غ ــران ــت م ــارش ــال»،
وه ــي ح ـكــايــة شـعـبـيــة م ــن ت ــراث
ال ـه ـنــود ال ـح ـمــر ع ــن ش ــاب يحب
فـتــاة ولـكـنــه ال يطيق الـبـقــاء في
ال ـم ـك ــان ،ف ـي ـهــاجــر إل ــى الـمــديـنــة
الكبيرة حيث الضياع والمصاعب
الـتــي ه ــددت ذكــريــاتــه ووجــدانــه،
فيقرر العودة .كانت هذه الجملة
نــواة سيناريو فيلم «ابــن النيل»
الـ ـ ــذي بـ ــدأ ش ــاه ـي ــن ك ـتــاب ـتــه فــي
تـلــك الليلة الـحــزيـنــة ،لكنه أعــاد
صياغة العبارة لتناسب أحداث
الفيلم واسم الشخصية وجاء ت
على لسان عالم األزهر الذي يؤم
ال ـصــاة داخ ــل الـسـجــن فيتعرف
إل ــى بـلــديــاتــه وصــديــق الـطـفــولــة
«حميدة» ،فينصحه بالعودة إلى
ب ـلــده بـعــد ان ـت ـهــاء ف ـتــرة السجن
(وكأن شاهين شعر بأن الفترة
ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة ل ـ ــه ف ـ ــي ال ـم ـع ـه ــد
للدراسة مثل عقوبة يجب أن
يقضيها ثم يتحرر بعدها).

رسم كاريكاتيري ليوسف شاهين

يوسف في مرحلة الشباب

يوسف شاهين
أما العبارة التي دونها شاهين
ليلة القلق فــي «بــاســاديـنــا» ،فقد
ظ ـ ـهـ ــرت عـ ـل ــى شـ ــاشـ ــة الـ ـع ــرض
ضمن حوار «ابن النيل» كالتالي:
«حميدة أنا عرفت انك خارج من
ِ
هنا قريب ..هترجع بلدك ولال أل؟
حـمـيــدة ...حــد يهمل الجنة اللي
كـ ــان ف ـي ـهــا؟ األرض ال ـط ـي ـبــة زي
األم ال ـح ـنــون ...بيتك مستنظرك
يــا حـمـيــدة .ارج ــع لبيتك ...ارجــع
لغيطك ...ارجع ألهلك».
ب ـ ـعـ ــد أيـ ـ ـ ـ ـ ــام أخ ـ ـ ـبـ ـ ــر ش ــاهـ ـي ــن
أس ــات ــذت ــه بـ ـض ــرورة ع ــودت ــه إلــى
مصر ،واعتذر إلدارة المعهد عن
ع ــرض ال ـت ــدري ــس ف ــور ال ـت ـخــرج.
ورغ ــم أن األسـ ــرة تــواصـلــت معه
بعد ذلك ،فإنه بعد أشهر قليلة من
ذلك اليوم كان أنهى دراسته عند
هذا الحد وعاد إلى االسكندرية.
يقول شاهين« :ق ــررت العودة
إلــى مصر رغــم أن كــان بإمكاني
اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ف ـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا والـ ـعـ ـم ــل
بالتدريس في المعهد ،ثم البحث
أث ـنــاء ذل ــك عــن طــريــق للعمل في
ه ــولـ ـي ــوود .وح ـ ـ ــاول أس ــات ــذت ــي،
ً
خـ ـص ــوص ــا «غ ـ ــران ـ ــت مـ ــارشـ ــال»
و{والتر تيشان» إقناعي بالبقاء
والـتــدريــس ولكنني رفـضــت ،ألن
رسائل األهل لم تبعث في نفسي
ال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة ،وزادت ت ـع ـب ـيــرات
الـشــوق ،وكثر الـســؤال عــن موعد
العودة ،لذلك حسمت أمري .ومع
الوقت ارتحت لهذا القرار ،ألنني
ل ـمــا ان ـه ـم ـكــت أك ـث ــر ف ــي الـكـتــابــة
شعرت برغبة جارفة في أن أحكي
عن أناس أعرفهم ألناس أعرفهم»،
وه ـ ــذا ل ــن ي ـح ــدث إال ف ــي مـصــر،
ألنني كنت أوشـكــت قبل العودة
على االنتهاء من سيناريو «ابن
ً
ال ـن ـيــل» ك ــام ــا .كــذلــك كــانــت لــدي
م ـش ــاه ــد ك ــام ـلــة م ــن ف ـي ـلــم «بــاب ــا
أمـيــن» ،باإلضافة إلــى مالحظات
ومـشــاهــد مـتـنــاثــرة أفــادت ـنــي في
عملي بعد ذلك.

اإلسكندرية ...أين؟
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ع ـ ـ ـ ــاد شـ ــاه ـ ـيـ ــن إلـ ــى
االس ـ ـك ـ ـن ـ ــدري ـ ــة ،ش ـ ـعـ ــر بـ ـ ـ ــأن كــل
ش ــيء ق ــد تـغـيــر ،حـتــى الـبـحــر لم
يـعــد كـمــا ك ــان ،فـقــد ســافــر معظم
األصدقاء ،وبدأت القاهرة تسرق
المبدعين من المدينة الموهوبة.
ال ـحــرب الـعــالـمـيــة تــوقـفــت ،وعــاد
كثيرون إلــى بلدانهم ،ما أثــر في
حركة ال ــرواج التجاري وصخب
المجتمع .كذلك تراجعت الحركة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـعـ ــدمـ ــا زاد اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
الـسـيـنـمــائــي ف ــي اس ـتــوديــوهــات
ال ـقــاهــرة ،وانـكـمـشــت مجموعات
ال ـس ـي ـن ـمــا ف ــي االس ـك ـن ــدري ــة ولــم
ً
تستطع المنافسة تجاريا .ومن
بـ ـي ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــات
ال ـ ـت ـ ــي ارت ـ ـبـ ــط
ب ـهــا شــاهـيــن
قـ ـب ــل س ـف ــره
«م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
السينمائيين

ال ـط ـل ـيــان» ،و{ج ـمــاعــة األتـيـلـيــه»،
وصديقه القديم المصور «ألفيزي
أورفانيللي» الذي يكبره بسنوات
ولـ ـكـ ـن ــه ي ـح ـت ـف ــظ ب ـ ـ ـ ــروح ش ــاب ــة
وحيوية تثير اإلعجاب .وتكررت
اللقاء ات مع سينمائيين آخرين
في ملتقيات االسكندرية الثقافية
وفي سهرات اجتماعية في منزل
ش ـق ـي ـق ـت ــه آيـ ــريـ ــس ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
ت ــزوج ــت م ــن ال ـم ـن ـتــج والـ ـم ــوزع
الـسـيـنـمــائــي ج ــان خـ ــوري ،الــذي
أســس شــركــة لــإنـتــاج والـتــوزيــع
ب ــاس ــم «ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق» مـ ــع شــري ـك ـيــن
آخــريــن هـمــا بــاسـيـلــي ومـحـمــود
شــاف ـعــي .وف ــي إحـ ــدى الـس ـهــرات
عــرض أورفانيللي على شاهين
مساعدة صديق جاء من إيطاليا
قـبــل ف ـتــرة لـلـعـمــل ف ــي الـسـيـنـمــا،
ولـ ــديـ ــه أفـ ـ ـ ــام كـ ـثـ ـي ــرة يـ ــريـ ــد أن
ينجزها في الوقت نفسه ويحتاج
إلى مساعدة.
ي ـق ــول شــاه ـيــن« :ش ـع ــرت بــأن
السكة مسدودة في وجهي ،وقلت
لنفسي :أنا الظاهر شربت مقلب
الـ ـع ــودة ،فــالـبـلــد ك ــان دم ـهــا غير
ظريف ،وأخبار الحرب مع اليهود
أكلت دماغ الناس ،لدرجة أني لم
ً
أجد شخصا يسمعني .كل الناس
يـتـكـلـمــون ،وك ـل ـهــم خــائ ـفــون وال
يفهمون ،ويركضون ويتصادمون
مع بعض ...لكن ال بديل ،ال بد من
أن أعاند وأواصل».
لـهــذه األس ـبــاب واف ــق شاهين
عـلــى فـكــرة الـعـمــل كمساعد رغــم
أنه كان يرفضها في المبدأ .ولكن
حسب تعبيره «الظروف طلبت»،
فقد مضت أشهر منذ عودته ولم
يتحمس أحــد إلنـتــاج سيناريو
فيلمه عن «الريفي المتمرد» .وفي
اليوم التالي رتب أورفانيللي لقاء
تعارف بين شاهين وبين بلدياته
ال ـم ـغــامــر «ج ـيــانــي فـيــرنــوتـشــو»
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ـ ــدم ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب
الضعيفة في إيطاليا قبل أن يأتي
إ لــى مصر ليعمل ويستثمر في

رشدي أباظة
كان زميلي في
«سان مارك»
وكنا نتشاجر
بشكل مستمر

رواج

ال ـس ـي ـن ـمــا ،ف ـقــد ك ــان ــت م ـصــر في
األربعينات نقطة جذب لألموال
وللبشر ،بسبب الحرب العالمية
التي دمرت أوروبا ودفعت مئات
اآلالف إل ـ ــى الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى م ــدن
آم ـنــة ف ــي أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،وكــانــت
االس ـك ـن ــدري ــة ف ــي م ـقــدمــة ال ـمــدن
الـ ـج ــاذب ــة ل ـل ـف ـنــان ـيــن وأصـ ـح ــاب
المواهب في السينما والموسيقى
والـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي وال ـت ـص ــوي ــر
الفوتوغرافي .وخالل فترة وجيزة
اسـتـطــاع «فـيــرنــوتـشــو» أن يتفق
على تقديم أفالم عدة ،وأن يكون
ً
ً
شاهين مساعدا دائما له ،وليس
في عمل واحد .ولكن اسم شاهين
ل ــم يــرت ـبــط إال بـفـيـلــم واحـ ــد هو
«ام ــرأة مــن ن ــار» ال ــذي التقى فيه
ألول مرة بالممثل رشدي أباظة،
زمـيــل ال ــدراس ــة فــي الـفــريــر حيث
التحق معه بمدرسة رهبان «سان
م ـ ــارك» ف ــي ال ـمــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة
فحسب ،ولم تكن بينهما صداقة
قريبة ،بل مجرد تعارف من بعيد
ً
ن ـظــرا إل ــى وج ــود اخ ـتــاف كبير
في الطباع .وفي هذا الفيلم كان
ً
أباظة قريبا أكثر من «فيرنوتشو»
وت ـبــدو الـعــاقــة بينهما وطـيــدة
ً
أكثر خصوصا أن والــدة رشــدي
من عائلة إيطالية .وعلى كل حال
ظ ـلــت عــاق ـتــه م ــع رشـ ــدي ابــاظــة
متوترة ،وبحسب شاهين« :كنت
أحبه واستجدعه ولكننا كنا على
نقار دائم».
ً
عموما ،يمكن القول إن الفيلم
ً
الـتـجــاري الضعيف فنيا والــذي
ً
عـمــل فـيــه شــاهـيــن م ـســاعــدا كــان
ً
م ـ ـف ـ ـيـ ــدا ل ـ ــه ف ـ ــي تـ ـك ــوي ــن ش ـب ـكــة
عالقات في الوسط ،حيث تعرف
إلــى المصور ماسيمو داالمــانــو
وتعاون معه في مرحلة البدايات.
كذلك أشرف على تصوير أغنية
باللغة الفرنسية قدمتها الفنانة
كاميليا قبل موتها المأساوي في
حــادث سقوط طائرة قبل عرض
الفيلم بأشهر قليلة.
ومن المفارقات التي تستحق
ال ـت ــأم ــل ب ـع ـمــق أن هـ ــذا «ال ـف ـي ـلــم
الـضـعـيــف» ك ــان لــه أث ــر خـفــي في
الطريقة العملية التي صاحبت
تــوجـهــات شــاهـيــن السينمائية،
بعضها سلبي حاول أن يتجنبه
ويتعلق بطبيعة ا لـمــو ضــو عــات
السطحية المبتذلة عن الخيانة
و{الـ ـث ــال ــوث ال ـف ــرن ـس ــي الـشـهـيــر
(ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج /ال ـ ــزوج ـ ــة /ال ـع ـش ـي ــق)،
وبعضها إيجابي مثل األسلوب
الغنائي االستعراضي والبحث
ع ـ ــن ن ـ ــواف ـ ــذ لـ ـلـ ـع ــرض فــي

ً
كثيرا ما ّ
قدمت روايات تجارية من أجل
أكد شاهين أن «السينما المصرية
ً
شباك التذاكر ،لكن هذا الرواج التجاري ليس عيبا .على العكس ،كمية اإلنتاج
عندما زادت أعطت الفرصة لدم جديد وجيل مختلف وموهوب من مخرجين
ً
نجحوا في تقديم مواضيع جديدة للسينما .مثال ،قبلنا كان كل من بركات
ونيازي مصطفى وصالح أبو سيف وأسماء كثيرة ومهمة ،نجحت في أن
تكون لها بصمتها الخاصة .وأنا للحقيقة ،ال أخجل باالعتراف لكم أنني
ً
قبل عملي في السينما كنت أتمنى أن أرى بركات وجها لوجه أو أن أصافحه
ولو لثوان وأتبادل معه التحية».

أوروب ــا ،ألن هــذا الفيلم تصدرت
تتراته عبارة« :أول فيلم من نوعه
يعرض في القاهرة وأوروب ــا في
وقــت واح ــد» ،وهــي جملة داعبت
خيال وطموحات شاهين طــوال
مسيرته حتى حققها في السنوات
األخيرة.

كلمة السر «فيرنوتشو»
ك ـ ـ ــان فـ ـي ــرن ــوتـ ـش ــو ات ـ ـفـ ــق مــع
ً
شاهين على مساعدته أيضا في
فيلم «دمــاء في الصحراء» ولكنه
اعـ ـت ــذر ع ــن عـ ــدم االسـ ـتـ ـم ــرار في
العمل ،وأسندت المهمة إلى اثنين
من المساعدين المصريين وإلى
زوجة فيرنوتشو التي كانت تقوم
بــاألمــور كــافــة حتى التمثيل في
الفيلم ،ما يوضح طبيعة اإلنتاج
الرخيص لسينما فيرنوتشو.
لكن رغــم اعـتــذاره فــإن شاهين
كـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـح ـ ـضـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ف ــي
«اس ـتــوديــو م ـصــر» ،وت ـعــرف إلــى
ك ـث ـيــر م ــن ال ـف ـن ـي ـيــن وال ـف ـنــان ـيــن
الـعــامـلـيــن ف ــي الـفـيـلــم ،كالممثل
اإليطالي «أرمــانــدو الزارو» الذي
ظهر فــي أفــام فيرنوتشو كافة،
ومـ ــع شــاه ـيــن ف ــي «اب ـ ــن ال ـن ـيــل»،
كــذلــك الـمـصــور فــولــي ال ــذي عمل
مع شاهين في «المهرج الكبير»،
وم ـه ـنــدس ال ـم ـنــاظــر شــاف ـن ـبــرج،
وال ـمــوس ـي ـقــار اب ــراه ـي ــم ح ـجــاج،
وغ ـي ــره ــم ك ـم ــدي ــر ال ـم ـع ـمــل أل ــدو
ً
ً
سيلفي الــذي أدى دورا بــارزا في
مسيرة شاهين األولى .ويبدو أن
المخرج العائد مــن أميركا تأثر
بجو الصحراء وموضوع الفيلم
ً
ً
فقدم فيلما قريبا من الموضوع
نفسه بعد ذلك بعنوان «شيطان
الـ ـصـ ـح ــراء» قـ ــام ب ـب ـطــول ـتــه عـمــر
الشريف ،وكتبه المهندس حسين
ً
ً
ح ـل ـمــي ا لـ ـ ــذي أدى دورا ك ـب ـيــرا
فــي الـبــدايــة االحـتــرافـيــة لشاهين
فــي السينما (نـتـعــرف إلــى دوره
ً
بالتفصيل الحقا).
ً
ت ـ ـعـ ــرف ش ــاهـ ـي ــن أيـ ـ ـض ـ ــا إل ــى
ظ ــروف اإلن ـت ــاج فــي أف ــام أخــرى
أن ـجــزهــا فـيــرنــوتـشــو ف ــي الـفـتــرة
نـفـسـهــا مـثــل «ان ـت ـقــام الـحـبـيــب»،
وهـ ـ ــو ف ـي ـل ــم مـ ـل ــيء بــال ـم ـم ـث ـل ـيــن
كسامية ج ـمــال ،وف ـتــاة تونسية
أطلقت على نفسها اسم «حسيبة
رش ـ ـ ـ ـ ــدي» وت ـ ـعـ ــد إح ـ ـ ـ ــدى أوائـ ـ ــل
الممثالت التونسيات في السينما
ال ـم ـص ــري ــة ،وهـ ــي نـف ـسـهــا بـطـلــة
«دماء في الصحراء» وتجمع بين
ال ــرق ــص وال ـغ ـن ــاء وال ـت ـم ـث ـيــل .لم
يـشــارك شاهين فــي تصوير هذا
ً
الفيلم إطالقا ،وتوقفت عالقته به
على مناقشات وجلسات حضرها
مع فيرنوتشو في مكتب المنتج
ع ـل ــي الـ ـج ــاب ــري بـ ـش ــارع تــوفـيــق
ً
وســط القاهرة ،والتقى فيها كال
من يحيى شاهين وفريد شوقي
ومـ ـحـ ـم ــد تـ ــوف ـ ـيـ ــق ،وق ـ ـ ــد ت ــأج ــل
تصوير الفيلم كما تأجل عرضه
إلى ما بعد فيلم شاهين األول.

ثمرة التمرد
لم يستطع شاهين االستمرار
في دور المساعد ،ولم يقبل العمل
في أفالم تجارية ضعيفة ال تمثل
طموحاته ال في الموضوعات وال
في الشكل السينمائي .ولكنه لم
ً
يجد منتجا يقبل بــأفـكــاره ،ولم
ً
يجد من يسند إليه فيلما وهو ال
ً
يــزال شابا بال خبرة .تحدث إلى
فـيــرنــوتـشــو فــي ذل ــك ،لـكـنــه طلب
إل ـيــه ع ــدم الـتـعـجــل ألن السينما
مسؤولية كبيرة و لــن يغامر أي
منتج بأمواله ويسند العمل إلى
شاب في أول الطريق.
يقول شاهين« :شعرت بضيق.

كنت أريد أن ِّ
أكون نفسي ،وفكرت
فـ ــي ال ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى االسـ ـكـ ـن ــدري ــة
ً
والتفكير فــي مستقبلي مـجــددا
ً
بعيدا عن الضغوط التي أعيش
تحتها في القاهرة ،ألن طموحاتي
ت ـك ــاد ت ـض ـيــع ف ــي زح ـ ــام ال ـســوق
وحـصــاري كمساعد تنفيذي في
أفالم الغير .ومن سوء حظي أنني
بدأت العمل كسينمائي محترف
مع «خــواجــة مغامر» يتعامل مع
ً
الـسـيـنـمــا بــاعـتـبــارهــا اسـتـثـمــارا
ً
م ـ ــادي ـ ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ــرب ـ ــح .لــذل ــك
قررت استكمال األيام الباقية من
تصوير «امــرأة من نــار» ،وبعدها
أس ــاف ــر إل ــى االس ـك ـنــدريــة ورب ـمــا
أفـكــر فــي ال ـعــودة إلــى أمـيــركــا إذا
لم أجد فرصة لتحقيق طموحي
في مصر.
لكن الحظ السعيد كــان يرتب
ً
أم ـ ــرا آخ ــر ل ـشــاه ـيــن ،ف ـقــد تــوقــف
تـ ـص ــوي ــر أحـ ـ ــد األف ـ ـ ـ ـ ــام ب ـس ـبــب
خ ــاف ب ـيــن ال ـم ـن ـتــج وال ـم ـخ ــرج،
فاقترح المصور الكبير الفيزي
أورفانيللي أن يستكمل شاهين
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،وقـ ــدمـ ــه ب ــاع ـت ـب ــاره
ً
ً
م ـ ـخـ ــرجـ ــا ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدا «طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة» مــن
هوليوود.
ً
يقول شاهين« :رفـضــت طبعا
واعتذرت عن عدم استكمال الفيلم
(ال مـ ـخ ــرج وال م ـس ــاع ــد ح ـت ــى)،
لكن ما ال يؤخذ كله ال ُي َ
ترك كله.
رم ـي ــت «صـ ـن ــارت ــي» ف ــي ال ـم ـي ــاه،
ربما تصطاد السمكة ،وعرضت
على القيمين على الشركة فكرة
تقديم فيلم جديد وقلت إن الورق
(الـسـيـنــاريــو) جــاهــز بالتفاصيل
كــافــة ،وكــانــت الـمـفــاجــأة ال ـســارة
أنهم لم يرفضوا ،ووجدت آخرين
غ ـي ــر أورف ــانـ ـيـ ـلـ ـل ــي ي ـت ـح ـم ـســون
ل ـف ـكــرتــي .وع ـنــدمــا ســألــونــي عن
تـفــاصـيــل الـفـيـلــم ق ـلــت إن ــه قصة
حب بين شاب وفتاة من الصعيد،
يـ ـه ــرب مـ ــن بـ ـل ــده ب ـس ـب ــب ال ـف ـقــر
والفيضانات ،ولكن المناقشات
والمالحظات بدأت حول القصة،
ولمست أن حماستهم بدأت تفتر
بـعــد أيـ ــام ،حـتــى ق ــال لــي أحــدهــم
بـ ـص ــراح ــة :شـ ــوف فـ ـك ــرة تــان ـيــة،
ً
الموضوع ده مش مناسب حاليا
ً
والسينما تتكلف كثيرا وال أحد
يرغب في الخسارة .هكذا ساعدت
الظروف في تأجيل مشروع «ابن
النيل» وفتح الطريق إزاء البداية
االح ـت ــراف ـي ــة ل ـشــاه ـيــن ف ــي فـيـلــم
«بابا أمين».
«دراما البدايات» التي صاحبت
ت ـقــديــم شــاه ـيــن لـلـشــاشــة مليئة
ب ــال ـغ ـم ــوض واإلث ـ ـ ـ ــارة وال ـه ــوس
ً
ب ــال ـن ـج ـم ــات وأيـ ـ ـض ـ ــا بــال ـســرقــة
واالختالسات وحياة البوهيمية
وال ـت ـح ــرر ب ـيــن األثـ ــريـ ــاء وأب ـن ــاء
الـطـبـقــات األرس ـت ـقــراط ـيــة ،كــذلــك
ب ـي ــن أثـ ــريـ ــاء ال ـص ـع ـيــد وال ــري ــف
الحالمين بغزو شاشات الشهرة
وسهرات أهل الفن المخملية في
ليل المدينة المليء بالحكايات.
و فــي الحلقة المقبلة ،نتعرف
إلـ ــى درام ـ ــا الـ ـب ــداي ــات م ــن خــال
م ـع ـلــومــات تـنـشــر ألول مـ ــرة عن
ال ـج ــوان ــب ال ـغــام ـضــة ف ــي سـيــرة
شاهين.

البقية في
الحلقة
المقبلة

كاميليا
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واتساب يوقف دعم هواتف Windows

إيقاف لعبة  PUBGفي بلدها األم

نتيجة ل ـقــرار مــايـكــروســوفــت بــالـتــوقــف عــن دع ــم هــواتــف
ويندوز وإطالق تحديث البرمجيات للمستخدمين ،أكد فريق
العمل على تطبيق  WhatsAppعلى خطط الشركة للتوقف عن
دعم هواتف ويندوز بشكل كامل في ديسمبر .2019
وأوق ــف تطبيق الــوات ـســاب دع ــم منصة  Blackberryفي
 ،2017كـمــا تــوقــف التطبيق عــن دع ــم ال ـهــواتــف الـتــي تعمل
باإلصدارات القديمة من نظام تشغيل األندوريد بشكل خاص
من إصدار  2.3.3أو األقدم .أيضا بدأ تطبيق واتساب اتخاذ
خطوات بإيقاف دعم هواتف ويندوز بشكل تدريجي ،حيث
بدأ التطبيق التوقف عن دعم هواتف  Windows Phone 7في
 ،2016واليوم يؤكد فريق العمل خطط الشركة للتوقف عن دعم
هواتف ويندوز بشكل كامل في نهاية .2019

قامت الشركة المطورة للعبة  PUBGالشهيرة بإيقاف اللعبة فــي الصين بشكل
كامل ،بعد فشلها في الحصول على ترخيص من الحكومة الصينية لجمع اإليرادات
التي تصلها من اللعبة .وكبديل لهذا األمر ،فإن الشركة اختارت طريقة أخرى لحصد
اإليرادات ،من خالل لعبة باسم آخر ،وقامت بنقل المستخدمين من اللعبة األولى للثانية
لضمان استمرارهم في اللعب على منصتها .واستطاعت اللعبة الثانية الحصول على
ترخيص لجمع األرباح ،وتوفير اإلعالنات من الحكومة الصينية والحزب الشيوعي
الحاكم ،وهو ما فشلت فيه اللعبة األولى ،لذلك قامت الشركة بالحل األمثل لها بنقل
المستخدمين من األولــى للثانية لضمان تحقيقها عائدا ماليا .ويعود سبب عدم
حصول  PUBGعلى ترخيص في الصين إلى المشاهد الدموية التي تظهرها ،لكن اللعبة
الثانية ال تحتوي على تلك المشاهد ،وال تظهر دماء عند الفوز على أحد الالعبين ،وهو
حد
ما يعني امتثالها لقوانين الحكومة هناك ،والحقيقة أن اللعبتين متشابهتان إلى ٍ
كبير ،بحسب وكالة «رويترز» ،لكن بدون المشاهد التي فيها دماء.

عاصفة تحديثات لنظام  Android Qوأول هواتف الفئة
المتوسطة في مؤتمر غوغل I/O 2019
ً
 Pixel 3aيبدأ بسعر  399دوالرا ويحتوي على نفس كاميرا الهاتف الرئيسي

خالل فعاليات مؤتمر المطورين
في مدينة ماونتن فيو بوالية
كاليفورنيا األميركية ،أكدت
شركة غوغل بعض األخبار
التي كانت في األشهر الماضية
شائعات ،ومنها هاتف
 Pixel 3Aالذي اتضح أنه
حقيقي ،باإلضافة إلى شاشة
،Nest Hub Max
كما أطلقت الشركة عاصفة
معلومات تخص تحديثات نظام
أندرويد الجديد Android Q
وغيرها الكثير.

ف ــي ك ــل عـ ــام ،تـسـعــى «غــوغــل»
إل ــى ت ـقــديــم م ــا ي ـهــم الـمـسـتـخــدم
م ــن تـكـنــولــوجـيــا ج ــدي ــدة ،س ــواء
مــن أجـهــزة الكترونية أو برامج
وت ـط ـب ـي ـق ــات ،وف ـ ــي ن ـس ـخ ــة ه ــذا
العام من مؤتمر غوغل السنوي
لـلـمـطــوريــن Google I/O 2019
الذي أقيم في مدينة ماونتن فيو
بوالية كاليفورنيا ،جلبت عمالقة
التكنولوجيا األ مـيــر كـيــة أجهزة
أكثر مقارنة بالعام الماضي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـم ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر ب ـج ـل ـس ــة
اف ـت ـتــاح ـيــة أع ـل ـنــت «غ ــوغ ــل» مــن
خ ــال ـه ــا ج ــدي ــده ــا ف ـي ـمــا يـخــص
األجهزة ونظام التشغيل الخاص
ب ـ ـهـ ــا «أنـ ـ ـ ـ ــدرويـ ـ ـ ـ ــد» وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
جـ ـه ــوده ــا ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر الـ ــذكـ ــاء
االصطناعي والتعلم اآللي.
وش ـ ـهـ ــدت فـ ـع ــالـ ـي ــات مــؤت ـمــر
المطورين تأكيد بعض األخبار
التي كانت في األشهر الماضية
عبارة عن إشاعات ومنها هاتف
 Pixel 3Aالذي اتضح انه حقيقي،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى شـ ــاشـ ــة Nest
 .Hub Maxكـمــا أعـلـنــت الشركة
عــاصـفــة مــن الـمـعـلــومــات تخص
تحديثات نظام اندرويد الجديد
ً
 ،Android Qوقدمت ايضا بعض
الـ ـع ــروض الـتـجــريـبـيــة لـلـمـيــزات
ال ـج ــدي ــدة ف ــي  Google Lensو
 Duplexباإلضافة للقدرات التي
تـمــت ترقيتها لمساعد الشركة
 Google Assistantو غ ـيــر هــا،
وإضــافــة إل ــى ذل ــك هـنــاك العديد
مــن األش ـي ــاء ال ـجــديــدة والــرائـعــة
الـ ـت ــي لـ ــم ت ــذك ــره ــا الـ ـش ــرك ــة فــي
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي هــي
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ت ـغ ـي ـي ــرات ص ـغ ـيــرة

وتحديثات قــد يـكــون لها تأثير
في المستقبل غير البعيد.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ل ــ»غــوغــل» ســانــدر بـيـتـشــاي ،في
منشور لــه على مــدونــة الشركة:
«لـ ــم ت ـت ـغ ـيــر مـهـمـتـنــا الـمـتـمـثـلــة
ف ــي ج ـع ــل ال ـم ـع ـل ــوم ــات م ـتــاحــة
للجميع ومفيدة على مدار الواحد
ً
والعشرين عاما الماضية ،ولكن
نهجنا تطور بمرور الوقت ،فلم
تـعــد غــوغــل م ـجــرد م ـحــرك بحث
ي ـســاعــدك فـقــط فــي ال ـع ـثــور على
إج ــاب ــات ،ول ـكــن ال ـي ــوم تـســاعــدك
ً
منتجاتها أيضا في إنجاز المهام
بسرعة ،سواء كنت تحاول إيجاد
الكلمات الصحيحة باستخدام
م ـ ـيـ ــزة  Smart Composeفــي
 ،Gmailأو أسرع وسيلة للعودة
إل ــى الـمـنــزل بــاسـتـخــدام تطبيق
ال ـخــرائــط ،ضـمــن رؤيـتـنــا لجعل
غوغل أكثر فائدة للجميع ،بغض
النظر عن هويتك أو مكان إقامتك
أو ما تأمل تحقيقه ،وعندما نقول
إنها مفيدة فإننا نعني تزويدك
باألدوات الالزمة لزيادة معرفتك
ونـ ـج ــاح ــك وت ـح ـس ـي ــن صـحـتــك
ومستوى سعادتك».

Pixel 3a
وفي أثناء كلمتها الرئيسية،
ً
كشفت غوغل رسميا عن هاتفي
 Google Pixel 3aو Google
 Pixel 3a XLو ه ـمــا النسختان
منخفضتا التكلفة مــن هــوا تــف
 Pixel 3و  Pixel 3 XLا ل ـت ــي
أطلقتها غــوغــل الـعــام الماضي.
ويعد هــذان الهاتفان الجديدان
أول جهازين للشركة من األجهزة
ذات الفئة المتوسطة منذ ظهور
خط انتاج هواتف بيكسل حيث
يبدأ الهاتف بسعر  399دوالرا،
ورغم أن الهاتف الجديد يحتوي
على نفس الكاميرا الخلفية في
الـهــاتــف الــرئـيـســي ،إال أن هناك
ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات فــي
المميزات األخرى لتقديم هاتف
ارخص.
تــدعــم الـهــواتــف الـجــديــدة
م ـ ـيـ ــزات الـ ـك ــامـ ـي ــرا ال ـق ــوي ــة
التي اشتهرت بها سلسلة
ه ــوات ــف  Pixelوتـشـمــل
م ـيــزة  ،Night Sightو
Super Res Zoom
اللتقاط صــور احترافية
في ظــروف اإلضــاءة المنخفضة
و م ـي ــزة Motion Auto Focus

وتقنية  ،HDR+كـمــا يــأتـيــان مع
مـنـفــذ الـسـمــاعــات الـتـقـلـيــدي 3.5
الذي تخلت عنه غوغل في سلسلة
هواتف  ،Pixel 3من جهة أخرى ،ال
تدعم هذه الهواتف مقاومة المياه
والشحن الالسلكي.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـم ــواص ـف ــات
الداخلية يعمل الهاتفان بمعالج
ً
 Snapdragon 670بـ ـ ـ ــدال مــن
معالج  ،Snapdragon 845كما
قللت الـشــركــة مـســاحــة التخزين
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـت ـص ـبــح  64GBغـيــر
قابلة للزيادة بينما تقدم غوغل
للمستخدمين سعة تخزينية غير
محدودة للصور ومقاطع الفيديو
ب ـج ــودة عــالـيــة م ــع ص ــور غــوغــل
على السحابة .ويتوفران بثالثة
ألـ ـ ـ ــوان ه ـم ــا األسـ ـ ـ ــود واألبـ ـي ــض
واألرجواني.

إعادة تسمية Google Home
من جهة أخرى ،أعلنت الشركة
صاحبة محرك البحث األكبر في
العالم عن إعــادة تسمية سلسلة
أج ـهــزة  Google Homeلتحمل
اس ــم  Google Nestكـمــا أعلنت
ً
ً
منتجا جديدا في السلسلة وهو
جـ ـه ــاز  Nest Hub Maxا لـ ــذي
ً
سيأتي بسعر  229دوالرا .الجهاز
عبارة عن مزيج من كاميرا Nest
و Home Hubحيث يوفر كاميرا
أم ـن ـيــة وش ــاش ــة ذك ـيــة وم ـك ـبــرات
ص ــوت فــي أداة واحـ ــدة وال ـشــيء
األكثر إثارة لالهتمام في الجهاز
الجديد هو أنه على عكس أجهزة
 Home Hubأصبح لديه كاميرا
مــدم ـجــة يـمـكـنـهــا ال ـت ـع ــرف على
الوجه إلظهار نتائج مخصصة
بين أف ــراد عائلتك .وقــد صرحت
«غــوغــل» بــأن المعالجة تتم دون
ات ـص ــال بــاإلن ـتــرنــت ،لــذلــك ليس
هناك مخاوف حول الخصوصية
بـحـيــث لــن تـنـقــل ب ـيــانــات الــوجــه
عبر الويب .وسيطرح هذا الجهاز
للبيع في وقت الحق هذا الصيف.

ميزات أندرويد الجديدة
أعلنت «غوغل» عن ميزة Live
 ،Captionوهي ميزة جديدة من
ن ــوع ـه ــا ،ومـ ــن ش ــأن ـه ــا أن تـغـيــر
مـسـتـقـبــل ت ـس ـج ـيــات ال ـف ـيــديــو،
ً
فقريبا عند مشاهدة مقطع فيديو
ً
سـ ً
ـواء مــن على الـهــاتــف مباشرة
أو على الويب أو حتى محادثات
الفيديو يمكن لغوغل ا لـبــدء في

إضــافــة نصوص تصف مــا يقال
مـ ـب ــاش ــرة ،وت ـ ـقـ ــول غ ــوغ ــل إن ـهــا
صـمـمــت ه ــذا لــأش ـخــاص الــذيــن
يعانون الصمم أو الذين يعانون
ضعف الـسـمــع ،لكن هــذه الميزة
ً
قد تستخدم أيضا عند مشاهدة
مـ ـق ــاط ــع الـ ـفـ ـي ــدي ــو فـ ــي األم ــاك ــن
العامة مع إبقاء مستوى الصوت
ً
منخفضا.
كـمــا أعـلـنــت ال ـشــركــة أن نـظــام
التشغيل أنــدرويــد قد وصــل إلى
اإلصدار العاشر ،ويعمل اآلن على
أكـثــر مــن  2.5مـلـيــار جـهــاز نشط
وقد ركــزت الشركة على االبتكار
واألمن والخصوصية والرفاهية
الــرقـمـيــة فــي إصـ ــدار أن ــدروي ــد Q
ً
القادم .كما اصبح ممكنا تنزيل
اإلصدار التجريبي من أندرويد Q
والذي يوفر ميزة الوضع المظلم
 Dark Themeعـ ـل ــى م ـس ـتــوى
النظام كله ،والتي ستساهم في
زيادة عمر البطارية.
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا أضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـم ـ ــاق ـ ــة
الـتـكـنــولــوجـيــا لـنـظــامـهــا ال ــرائ ــد
ه ــذا ال ـعــام م ـيــزة جــديــدة تسمى
 Focus Modeوا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـت ـيــح
تحديد تطبيقات معينة لتجنب
اسـتـخــدامـهــا خ ــال ف ـتــرة زمنية
وت ـع ـط ـي ـل ـه ــا فـ ـق ــط وس ـت ـت ـم ـك ــن
ً
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن رب ـ ــط
ال ـح ـســابــات ب ـيــن أولـ ـي ــاء األم ــور
ً
واألطـ ـف ــال ق ــري ـب ــا ،بـحـيــث يمكن
لـ ـل ــوال ــدي ــن ت ـع ـي ـي ــن ق ـ ـيـ ــود عـلــى
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـت ــي يـسـتـخــدمـهــا

هل انتهى عصر هاتف سامسونغ القابل
للطي  Galaxy Foldقبل طرحه؟
ألمح الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ ،في
مقابلة لــه ،إلــى أن الشركة ستكشف عــن خطتها
المحدثة إلطالق جهاز  Galaxy Foldفي الواليات
المتحدة قريبا ،مضيفا ان عمالقة اإللكترونيات
بحثت العيوب التي تسببت في انفصال شاشة
الهاتف القابل للطي أو ظهور كسر فيها ،كما أن
الشركة في طريقها لمعالجة هذه المشاكل خالل
يومين.
وكــانــت ســامـســونــغ أجـلــت إط ــاق هــاتـفـهــا في
الكثير من األســواق ،وال يختلف الحال مع سوق
الواليات المتحدة ،حيث كان موعد إطالق الهاتف
األول خالل  26أبريل ،إال أن ظهور المشكلة األخيرة
في الشاشة أدى إلى تأجيلها شحن الهاتف إلى
منتصف يونيو.
وعندما سئل الرئيس التنفيذي عــن اإلطــاق
األميركي ،المفترض خالل شهر من اآلن ،قال إنه
لن يفوت األوان.
و قــا مــت ا لـشــر كــة بمراسلة المستخدمين ممن
سجلوا طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy
 Foldلتؤكد استمرار الشركة في معالجة المشكلة
الـتــي ت ــؤدي إل ــى انـكـســار الـشــاشــة ،كـمــا أك ــدت أن
الشركة تقترب بالفعل من المعالجة الكاملة لهذه
المشكلة ،على أن تقدم تفاصيل أكثر للمستخدمين
خالل األسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن يتم إلغاء طلبات الحجز المسبق
لـهــاتــف  Galaxy Foldبشكل تـلـقــائــي مــع نهاية

الشهر الـجــاري ،على أن يستمر الحجز المسبق
في حالة طلب المستخدم ذلك ،أو في حالة نجاح
سامسونغ في إيجاد معالجة لمشكلة الهاتف قبل
نهاية هذا الشهر.
ويبدو أن سامسونغ في طريقها بالفعل إلطالق
وحـ ــدات  Galaxy Foldال ـتــي تــأتــي بـسـعــر 1980
دوالرا ،رغم تعليقات الكثيرين من المهتمين بأنها

إشــارة إلى إلغاء الشركة الكورية العمالقة فكرة
طــرح غالكسي فولد فــي األس ــواق ،وأنـهــا عجزت
عــن حــل مشكلة الـشــاشــة الـتــي كــانــت الـسـبــب في
تأخير طرحه.

أطفالهم معظم الوقت .كما سيبدأ
النظام في تقديم الــرد الذكي في
تطبيقات الـمــراسـلــة الـخــارجـيــة،
حيث سيقدم إجـ ــراء ات مقترحة
مـثــل فـتــح خــرائــط غــوغــل عندما
ي ـ ــرى رسـ ــالـ ــة ح ـ ــول ت ـن ـق ــات أو
عنوان.
ً
ك ـ ـمـ ــا ظ ـ ـهـ ــر أي ـ ـ ـضـ ـ ــا م ـ ـشـ ــروع
ج ــد ي ــد و هـ ـ ــو  Mainlineا لـ ــذي
يتيح الـحـصــول عـلــى تحديثات
أن ــدروي ــد بـشـكــل أسـ ــرع ،واب ـتــداء
من  Android Qستصدر غوغل
ً
الـتـحــديـثــات م ـبــاشــرة مــن متجر
ً
غ ــوغ ــل ب ــاي بـ ــدال م ــن االن ـت ـظــار
إل ــى حـيــن قـيــام شــركــات تصنيع
ً
الـ ـه ــوات ــف بـ ــذلـ ــك .ح ــالـ ـي ــا ه ـنــاك
ً
ً
عملية تستغرق وقتا طويال بين
إصــدار غوغل لتحديثات األمــان
وبـيــن إرس ــال الـشــركــة المصنعة
لـ ـلـ ـه ــات ــف مـ ـث ــل س ــامـ ـس ــون ــغ أو
هواوي وغيرها هذه التحديثات
إلــى أجهزتها ،وال يمكن لغوغل
تقديم كــل التحديثات مــن خالل
هذه الميزة ،ولكن يمكنها تقديم
ت ـح ــدي ـث ــات ت ـص ـح ـيــح األخـ ـط ــاء
الـصـغـيــرة أو تـحـسـيـنــات األم ــان
المحتمل ظهورها في ذلك الوقت.

دعم أوسع لنظام Linux
ورغ ــم أن عمر الـجـهــاز يقارب
العامين ،إال أن  Pixelbookال يزال
أحد أفضل أجهزة Chromebook
في السوق بفضل تصميمه الرائع

وأدائه القوي وقدرته على تشغيل
 Linuxبــاإلضــافــة إلــى تطبيقات
 ChromeOSو Androidالعادية.
ه ــذه مـيــزة كـبـيــرة للمطورين أو
محترفي تكنولوجيا المعلومات
ال ــذيــن يـتـطـلـعــون إل ــى الـحـصــول
على مزيد من القوة والمرونة من
أجـهــزة كــروم بــوك الخاصة بهم.
ول ـس ــوء ال ـح ــظ ،ت ــم دعـ ــم الـمـيــزة
التي تسهل تشغيل  Linuxعلى
أجـ ـ ـه ـ ــزة كـ ـ ـ ــروم ب ـ ــوك عـ ـل ــى ع ــدد
ق ـل ـيــل م ــن أجـ ـه ــزة Chrome OS
مـثــل  .Pixelbookولـكــن فــي هــذا
المؤتمر ،أعلنت الشركة أن جميع
أجهزة كروم بوك التي تم إطالقها
ف ــي ع ــام  2019س ـت ـكــون جــاهــزة
لنظام التشغيل  .Linuxوبالنسبة
لمعظم المستخدمين فهذه ليست
تــرقـيــة ضـخـمــة ،ول ـكــن بالنسبة
لــأشـخــاص الــذيــن يستخدمون
 ،Linuxسيتوفر لهم طريقة أكثر
بساطة الختبار أو تطوير برامج
جديدة بأقل قدر من المتاعب.

مساعد أكثر ً
ذكاء
ميزات جديدة قادمة للمساعد
ا ل ـصــو تــي ،Google Assistant
والـ ـ ـت ـ ــي م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن ت ـج ـعــل
التطبيق أك ـثــر ذكـ ـ ً
ـاء بـشـكــل عــام
مـ ـث ــل مـ ـس ــاع ــدة ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن
ف ــي الـ ــرد عـلــى الــرســائــل وكـتــابــة
رسائل البريد اإللكتروني حتى
سطور المواضيع وإدراج الصور

ف ــي الــرســائــل أو ال ـح ـصــول على
االتجاهات لمكان مخصص مثل
منزل العائلة باستخدام الصوت
فـقــط .كما سيتمكن المستخدم
ً
قريبا من إيقاف مساعد غوغل عن
التحدث أو إيقاف المنبه ببساطة
ً
عن طريق قول  Stopبدال من البدء
بقول عبارة  .Hey Googleوتقول
الـشــركــة إن اإلص ــدار الـجــديــد من
المساعد الصوتي سوف يعالج
الطلبات بما يصل إلى  10مرات
أسرع من اإلصدار الحالي ،وذلك
ألنـ ـه ــا ق ــام ــت ب ـت ـق ـل ـيــص ن ـم ــاذج
الذكاء االصطناعي المستخدمة
لالستماع إلــى الكالم وتفسيره،
مما يجعلها صغيرة بما يكفي
لتشغيلها مباشرة على الجهاز.

التصفح الخفي في خرائط غوغل
ك ـ ـ ـجـ ـ ــزء مـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــود غ ــوغ ــل
لمحاولة تقليل تتبع التطبيقات
لـمــوقـعــك ال ـج ـغــرافــي ،ستحصل
ً
خــرائــط غوغل قريبا على وضع
التصفح الخفي Incognito mode
ً
وسيكون هذا الخيار متاحا لكل
م ــن إص ـ ــدار ال ــوي ــب وال ـت ـط ـب ـيــق،
ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط
من إعــان الشركة أنها ستسمح
ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن بـ ـح ــذف سـجــل
المواقع الجغرافية وأنشطة الويب
ً
وال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـقــدي ـمــة تـلـقــائـيــا
خــال فـتــرات زمنية تـتــراوح بين
ً
 3و 18شهرا.

توابل ةديرجلا

سيارات

•
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كيا تيلورايد الجديدة ...فخامة تخطف األنظار
ثمانية ركاب
إلى
يصل
لعدد
مريحة
بمساحة
كيا
سيارات
أكبر
●
ً
● بمحرك  GDI V6سعة  3.8لترات بقوة  291حصانا

دبي  -ةديرجلا

•

ً
بفخامة تخطف األنظار ،جاءت كيا تيلورايد الجديدة بتصميم خارجي قوي وداخلي فاخر التجهيز ،بمحرك  GDI V6سعة  3.8لترات بقوة  291حصانا وناقل
حركة  8سرعات إلى جانب تزويدها بوضعية القيادة حسب التضاريس المتعددة ،التي تضمن األداء األمثل بغض النظر عن ظروف الطريق ،و«الجريدة» تسلط
الضوء اليوم عليها من خالل صفحة السيارات بعد تجربة قيادتها في مدينة دبي الجميلة بدعوة خاصة من مجموعة الوكاالت الوطنية «كيا المطوع» ،إحدى
شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع ،الوكيل المعتمد لسيارات كيا في الكويت.
جـ ــاءت ك ـيــا ت ـي ـلــورايــد ال ـجــديــدة
كمركبة  SUVمـتـعــددة االسـتـخــدام
متوسطة الحجم وجريئة ومتينة
ومـ ــري ـ ـحـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــزودة بـ ـك ــل ج ــدي ــد
ً
ت ـم ــام ــا ،ك ـمــا أن ـهــا مــؤه ـلــة الرت ـيــاد
كافة الطرق داخــل وخــارج المدينة
وارتياد الطرق الوعرة والصحراوية
والممرات الجبلية والغابات والطرق
السريعة المعبدة والطرق الساحلية
الطويلة.
وت ـت ـم ـي ــز ك ـي ــا تـ ـيـ ـل ــوراي ــد ،أك ـبــر
سيارات كيا على اإلطــاق ،بوجود
مقاعد مريحة تستوعب مــا يصل
إلى ثمانية ركاب ،ومحرك  V6بقوة
ً
 291ح ـصــانــا وس ـعــة  3.8لـيـتــرات،
وم ـح ــرك اخ ـت ـي ــاري ح ـســب الـطـلــب،
وإط ــال ــة وهـيـئــة رائ ـع ــة ومــدهـشــة،
وبـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ،تـ ــوفـ ــر س ـ ـيـ ــارة كـيــا
ت ـي ـل ــوراي ــد إم ـك ــان ـي ــة االس ـت ـك ـشــاف
والتمتع بالمغامرات في كل عملية
قيادة.
ومنذ الوهلة األولــى كان الهدف
من تصميم كيا تيلورايد توضيح
ن ــوع ال ـتــواجــد الـمــرتـبــط بـسـيــارات
"إس ي ــو ف ــي" م ـت ـعــددة االس ـت ـخــدام
األسطورية األصلية ،إذ إنها كبيرة
وجــريـئــة ومــربـعــة الـشـكــل ،وتتميز
بــال ـمـتــانــة ال ـت ــي تـضـمــن ارت ـيــادهــا
لجميع األماكن والقدرة على فعل أي
شيء ،كما تشير اللمسات الخارجية
المتطورة إلــى أن سيارة تيلورايد
ً
تتميز أيضا بالفخامة والرفاهية
الداخلية ،وتشتمل مزايا التصميم
الرئيسية على غطاء طويل عريض
وش ـب ــك أم ــام ــي واسـ ــع "ع ـل ــى هيئة
أنــف النمر" ،مما يشير إلــى قوتها
الكبيرة ،هذا إلى جانب المصابيح
األمامية الجريئة المصفوفة على
ن ـحــو رأس ـ ــي وال ـم ـص ـم ـمــة لتعكس
ال ـق ــوة وال ـث ـب ــات ،وم ـصــاب ـيــح LED
خـلـفـيــة مـقـلــوبــة عـلــى شـكــل ح ــرف"
 ،"Lك ـم ــا ت ـع ـك ــس لـ ــوحـ ــات س ـي ــارة
كيا تيلورايد المطولة على الجزء
األمامي للغطاء وعلى الباب الخلفي
هوية مميزة لسيارات الدفع الرباعي
المميزة "إس يــو فــي" مــن كيا ،كما
أن تفاصيل هيئتها ،وشكل الزجاج
األمـ ــامـ ــي ب ـه ــا والـ ـشـ ـك ــل ال ـجــان ـبــي
المصقول تظهر درج ــة مــن الشكل
ال ـع ـض ـلــي ،ك ـمــا أن ل ــوح ــة االنـ ــزالق

الخلفية المصممة بشكل قوي ،إلى
جــانــب فـتـحــات ال ـع ــادم ال ـمــزدوجــة
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ،ت ـظ ـهــر قـ ـ ــدرة وم ـتــانــة
السيارة على ارتياد الطرق الوعرة.
وتم التصميم الداخلي لمقصورة
كـيــا تـيـلــورايــد لـمــواصـلــة االنـطـبــاع
عــن فـخــامــة ال ـس ـيــارة ،كـمــا تــم دمــج
المقابض فــي الكونسول األوســط،
مما يوحي بإمكانية تحدي الطرق
ال ــوع ــرة ،إل ــى جــانــب أن الكونسول
العريض تم تشطيبه بمواد ممتازة،
مــع أش ـكــال أفـقـيــة مصممة لعكس
الشعور الكبير بالرحابة.
وتعد سـيــارة كيا تيلورايد "من
الـسـيــارات الفخمة" أكـثــر مــن "أنها
س ـيــارة مـتـعــددة االس ـت ـخ ــدام" ،كما
ً
تــوفــر ال ـم ـق ـصــورة الـفـسـيـحــة حـيــزا
ً
واسـ ـع ــا لـلـفـخــذ وال ـك ـت ــف وال ـس ــاق

والرأس لجميع الركاب ،بما في ذلك
الركاب في الصف الثالث.

 8سرعات
وزودت كـيــا تـيـلــورايــد بـمـحــرك كيا
( )Atkinson Cycle ‘Lambda IIسعة 3.8
الحقن المباشر للبنزين)،
لترات (بنظام
ً
وقـ ــوة  291ح ـصــانــا عـنــد  6000دورة
فــي الدقيقة وع ــزم دوران  355نيوتن/
متر ( 36.2كجم-م) عند  5.200دورة في
الــدقـيـقــة ،وف ــي ظــل وج ــود نــاقــل حركة
أوتوماتيكي بثماني سرعات ،يمكنك
االختيار من بين أربعة أوضاع للقيادة
فــي س ـيــارة كـيــا تـيـلــورايــد ه ــي :الذكية
( ،)Smartوالبيئية ( ،)Ecoوالرياضية
( ،)Sportوال ــراح ــة ( ،)Comfortحيث
إن كل وضــع يتميز بــإعــدادات مختلفة

لتوليد قوة الدفع ،ومجموعة القيادة،
وجـهــود التوجيه ،للسماح للسائقين
باختيار وضعية القيادة الخاصة بهم
في أي لحظة.
ً
وتــوفــر "كـيــا تـيـلــورايــد" أيـضــا نظام
الدفع الرباعي االختياري النشط حسب
الطلب ( )AWDلزيادة ثقة السائق في
تحدي كــل ال ـظــروف ،حيث يعزز نظام
الــدفــع الرباعي ( )AWDمــن أداء قيادة
السيارة من خالل التوزيع الفعال لعزم
الدوران بين العجالت األمامية والخلفية
ً
وفقا لظروف الطريق ومدخالت السائق،
ك ـمــا ت ـس ـت ـخــدم ال ـس ـي ــارة ن ـظ ــام الــدفــع
الرباعي الكهروهيدروليكي لتنشيط
الـكـلـتــش "ال ـق ــاب ــض" الـمـتـعــدد األلـ ــواح
على نحو دقيق ،وإعــادة توزيع القدرة
باستمرار على كل محور ،وفي ظروف
ال ـق ـيــادة ال ـع ــادي ــة ،يـتــم ت ــوزي ــع الـطــاقــة
وفقا لوضع القيادة المحدد ،حيث إن
وضـعــي " "Ecoو" "Smartيستخدمان
 ٪100مــن قــدرة المحرك فــي العجالت
األمامية في الظروف العادية ،في حين
يستخدم وضع " "Comfortنسبة ٪80
من الطاقة في الدفع األمامي و ٪20في
الدفع الخلفي ،بينما تستخدم وضعية
" "Sportعزم دوران بنسبة  65:35بين
المحورين األمامي والخلفي.
كما تعتبر كيا تيلورايد أيضا أول
س ـي ــارة تـطـبــق ن ـظــام ال ـق ـيــادة بحسب
التضاريس (Multi Terrain Control
 )systemالـجــديــد مــن ك ـيــا ،مـمــا يتيح
ل ـل ـســائ ـق ـيــن االخـ ـتـ ـي ــار م ــن ب ـي ــن ثــاثــة
أوضاع مختلفة لظروف القيادة" :الطين"
و"الــرمــال" و"الـثـلــج" ،حيث إن وضعية
"الثلج" تحد من انــزالق اإلط ــارات على

تتوفر كيا تيلورايد مزودة بشاشة لمس ملونة مقاس  10.25بوصات
مع شاشة للرؤية الخلفية وتوجيه السائق عند وقــوف السيارة ،إلى
جــانــب نـظــام صــوت مــن شــركــة هــارمــان /ك ــاردون بـقــوة  630واط ،و10
مـكـبــرات صــوت ( )AM/FMمــع وج ــود نـظــام الـصــوت المحيطي مــزود
بتقنية كالري فاي " "™Clari-Fiالمبتكرة التي يمكنها استعادة الصوت
األصلي الغني للموسيقى المفقودة أثناء عملية ضغط الصوت الرقمية،
كما انها تعتبر مثالية للعائالت التي تسافر بمجموعة من األجهزة
ً
المحمولة ،حيث إن السيارة مزودة أيضا بنظام شحن السلكي اختياري
للهاتف الذكي ونظام االتصال الالسلكي البلوتوث المتعدد ،مما يسمح
لهاتفين باالتصال بالسيارة في وقت واحد ،ويوجد ما يصل إلى ستة
منافذ شحن .USB
ا لـطــرق الجليدية أو الثلجية لضمان
استقرار وثبات السيارة ،في حين تسمح
وضعية "الـطـيــن" بتطبيق عــزم دوران
أكـثــر ق ــوة مــع الـحــد مــن ارت ـف ــاع سرعة
ناقل الحركة ،مما يساعد العجالت في
ال ــدوران للحفاظ على عــزم الحركة في
الوحل ،في حين تمنع وضعية "الرمل"
اإلطــارات من أن تحفر داخــل الرمل عن
طريق توزيع المستويات المثلى لعزم
ال ـ ـ ــدوران ع ـلــى ك ــل إط ـ ــار ،ك ـمــا تمنحك
سيارة كيا تيلورايد المزيد من الثقة

واالستمتاع بالقيادة والراحة من خالل
نظام التعليق القياسي المستقل الكامل
رباعي الدفع.

مجموعة شاملة
إن كيا تيلورايد مزودة بمجموعة من
التقنيات المتطورة ،حيث إنها تشتمل
على حزمة األجـهــزة المختلفة بتقنية
" "Drive Wiseواألن ـظ ـم ــة الـمـســاعــدة
ل ـل ـســائــق ( )ADASم ــن كـ ـي ــا ،وقــائ ـمــة
طويلة من األجهزة الموحدة في جميع
السيارات واألجهزة االختيارية.
إن ت ـي ـلــورايــد بــاعـتـبــارهــا الـسـيــارة
الــريــاض ـيــة ال ـم ـت ـعــددة االس ـت ـخــدامــات
الــرائــدة مــن شركة كيا ،تتميز بوجود
مجموعة شاملة من ابتكارات األنظمة
ال ـم ـســاعــدة لـلـســائــق لـتـعــزيــز الـســامــة
وتعزيز ثقة السائقين ،والتي تشتمل
ع ـل ــى ن ـظ ــام ال ـت ـح ــذي ــر م ــن االصـ ـط ــدام
األمــامــي ( )FCWونـظــام المساعدة في
عدم االصطدام األمامي ( )FCAوإضاءة
عالية مساعدة ( ) HBAونظام تحذير
م ــن مـ ـغ ــادرة ال ـم ـس ــار ( )LDWون ـظــام
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى م ـســار ال ـس ـي ــارة ()LKA
وشاشة مراقبة النقطة العمياء ()BVM

أحدث ابتكارات السالمة
ً
وتـعـتـبــر ك ـيــا ت ـي ـلــورايــد أي ـض ــا أول
سيارة  SUVمتعددة االستخدام مزودة
بــأحــدث اب ـت ـكــارات الـســامــة النشيطة
لـلـشــركــة ،بـمــا فــي ذل ــك ن ـظــام التحذير
مــن ال ـت ـصــادم بـسـبــب الـنـقـطــة العمياء
( ،)BCA-Rحيث يستخدم نظام BCA-R
كــام ـيــرة لـتـتـبــع الـتـغـيـيــرات ف ــي مـســار
السيارة ،وإذا اكتشف وجود أي كائن في
المسار المقصود ،فسوف يحدث ضغط
في الفرامل على العجلة األمامية على
الجانب اآلخــر للمساعدة فــي الحفاظ
على المسار السابق ،وإضافة إلى ذلك،
ف ــإن نـظــام مـســاعــدة تجنب االص ـطــدام
الخلفي عبر حركة المرور ( )RCCAيقوم
بإستخدام فرامل السيارة إذا تم اكتشاف
تــأثـيــر وش ـي ــك ،كـمــا ت ــم تـصـمـيــم نـظــام
االلتزام بالمسار/الحارة ( )LFAلمراقبة
عالمات المسار للمساعدة في الحفاظ
على أن تكون سيارة كيا تيلورايد في
وســط الـمـســار وتنشيط نـظــام تثبيت
السرعة الــذكــي ( )SCCوالتحكم الذكي
والمتطور فــي سرعة السيارة المزود
بنظام التوقف الذكي عند عدم الحركة،
ً
وأخيرا ،تتوفر ميزة نظام الخروج اآلمن
من السيارة ( )SEAكخيار ،وفي بعض
الحاالت ،عندما يكتشف نظام الخروج
ً
اآلم ــن مــن الـسـيــارة جـسـمــا يـقـتــرب من
الخلف ،يتجاهل مـحــاوالت إلـغــاء قفل
أمان الطفل اإللكتروني حتى يمر الجسم
المكتشف.

فرامل مانعة
لالنغالق

تقنيات حديثة
إن س ـي ــارات الــدفــع الــربــاعــي ذات الـصـفــوف الـثــاثــة
ال يمكن أن تـكــون مـفـيــدة فــي التطبيق الـعـمـلــي بــدون
وجود مجموعة من التقنيات المصممة لتعزيز الراحة
ألص ـحــاب ـه ــا ،ل ــذل ــك ،ت ــم ت ــزوي ــد سـ ـي ــارة ك ـيــا ت ـي ـلــورايــد
بخاصية "ت ـحــدث الـســائــق ً  ،"Driver Talk -الـجــديــدة،
والـتــي تستخدم ميكروفونا لتضخيم صــوت السائق
للركاب في الخلف وتحسين االتصال ،كما تعمل خاصية
ً
"الهدوء  "Quiet Mode -في سيارة كيا تيلورايد أيضا
على إلغاء نشاط جميع السماعات باستثناء سماعات
الصف األمامي ،مما يتيح للركاب في الخلف االستمتاع
بالهدوء ،ويمكن أن يوجد في السيارة ،كميزة اختيارية،
شاشة العرض األمامية ( )HUDكطريقة سهلة للسائق
ل ـم ـعــرفــة أهـ ــم م ـع ـل ــومــات الـ ـقـ ـي ــادة ،وإم ـك ــان ـي ــة الـتـنـقــل
التدريجي بين المعلومات بسرعة ومعرفة قيود السرعة،
ً
فضال عن التحكم الذكي في السرعة وتلقي التحذيرات
ً
المتعلقة بالنقطة العمياء ،وأخيرا ،يستخدم نظام تنبيه
الــركــاب في الخلف مستشعرات فــوق صوتية مصممة
للكشف عــن حــركــة األط ـفــال أو الـحـيــوانــات األلـيـفــة في
الصفين الثاني والثالث بعد قفل أبواب السيارة ،وإصدار
تنبيهات صوتية للسائق.

أنظمة وتفاصيل

ونظام تحذير السائق ( )DAWوالتحكم
الذكي في السرعة مع نظام التوقف التام
ثم االستمرار وجهاز التنبيه بالمسافة
المتاحة عند تحرك السيارة إلى األمام
وال ـخ ـل ــف إلي ـق ــاف ـه ــا وش ــاش ــة ال ــرؤي ــة
المحيطية (.)SVM

تجربة ةديرجلا.
سريعة ...ومريحة على الطريق
بـصـعــود الف ــت ال ــى ســرعــات عــالـيــة وأداء
ثــابــت عـلــى ال ـطــريــق ،شـهــدت تـجــربــة قـيــادة
كيا تيلورايد الجديدة متعة ما بعدها متعة
على الطريق بعد قيادتها في رحلة طويلة
بشوارع مدينة دبي الجميلة والتي أثبتت
انها مريحة في القيادة وجميلة التفاصيل.
وكانت قيادة كيا تيلورايد الجديدة والتي
جاءت بدعوة خاصة من مجموعة الوكاالت

ال ــوط ـن ـيــة "ك ـي ــا الـ ـمـ ـط ــوع" ،إح ـ ــدى ش ــرك ــات
مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع ،الوكيل
المعتمد لـسـيــارات كـيــا فــي الـكــويــت ،أشبه
بفندق  5نجوم متحرك ،ففي داخليتها دلع
وأخشاب نــادرة وتقنيات حديثة ابتداء من
المقاعد المريحة والمتحركة وبوضعيات
عــديــدة وشــاشــة لمس كبيرة سلسة ،فضال
عن االنظمة اآلمنة على الطريق.

زودت كـيــا تـيـلــورايــد بنظام
فــرامــل مــانــع لــانـغــاق ،ونـظــام
إدارة استقرار وثبات السيارة
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي فــي
ً
الثبات ،فضال عن نظام التحكم
ال ـم ـس ــاع ــد فـ ــي ب ـ ــدء الـتـشـغـيــل
ونظام مراقبة ضغط اإلطارات،
ولقد تم تزويد السيارة بسبع
وس ــائ ــد ه ــوائ ـي ــة ل ــزي ــادة أم ــان
الركاب في حالة حدوث تصادم
(وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــد هـ ــوائ ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـط ــورة
مـ ـ ــزدوجـ ـ ــة أمـ ــام ـ ـيـ ــة ،ووسـ ــائـ ــد
ه ــوائ ـي ــة جــان ـب ـيــة مـثـبـتــة على
الـ ـمـ ـقـ ـع ــد األم ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،ووسـ ــائـ ــد
ستارة هوائية جانبية مــزودة
بمستشعر عند اكتشاف انقالب
السيارة وتدحرجها ،ووسائد
هوائية جانبية للسائق).
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فلك

sudoku

من  7أحرف وهي اسم مدينة مصرية ساحلية تلقب
باسم المدينة الباسلة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
أفقي وعمودي.

3

4

5

6

7

8

9

1

 -1مدينة بأسوان بها معبد
رمسيس الثاني – خذ.
 -2قادم – حيوان ضخم.
 -3رث – ( ع ـ ـ ـمـ ـ ــر )...شــا عــر
وفلكي فارسي.
 -4صوت الحمام – أغفل.
 -5بقال – للنفي (معكوسة).
 -6هـ ـ ــدى – غـ ـن ــى ب ـص ــوت
جميل.
 -7سهد – تفوقت.
 -8رتبة عسكرية – للنفي –
للتمني.
 -9جواب – خبر سار (م).
 -١٠فـ ـيـ ـل ــم لـ ـه ــا ن ــي ر م ـ ــزي
ونيللي كريم.

8

ً
عموديا:

9

الجوزاء

4

ّ
ً
ّ
تضطر إلى التخلي عن شيء من
مهنيا :قد
أجل شيء آخر.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـف ــرح ش ــري ــك ع ـم ــرك بــالـسـمـعــة
الطيبة التي تتحلى بها أمام الجميع.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يـ ّ
ـؤدي األصدقاء دورا إيجابيا
في إبراز صورتك في المجتمع.
رقم الحظ14. :

ّ
ً
مهنيا  :يـكــف بــر جــك مــن الضغط عليك
ّ
بتحرر كبير.
وتشعر
ً
عاطفيا :تكرار المحاولة إلقناع الشريك
ً
ً
بأمر ليس ضعفا بل احتراما له.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـخــاف عـلــى وض ــع صـحـ ّـي
ّ
ّ
لكنك تطمئن إلى عالج قادر على الشفاء.
رقم الحظ2. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :الخسارة التي ّ
تحررك من وضع ال
تريده ليست بخسارة.
ً
عاطفيا  :تنطلقان مــن موقع قـ ّ
ـوي وثابت
والسعادة بانتظاركما على الباب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تقبل بـعــض الـتـغـيـيــرات التي
تفرض نفسها عليك بحنكة وذكاء.
رقم الحظ18. :

الميزان

القوس

5

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أنت على طريق التغيير فال تخش
من إحداث تطوير في عملك.
ً
عاطفيا :قد تعود إلى الوراء وتتصالح مع
ً
حبيب أمضيت معه أوقاتا طيبة.
ً
اجتماعيا :قربك من الناس يسمح لك بقطف
بعض الفرص المثمرة.
رقم الحظ4. :

6
7

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

10
 ...... ( -7الــول ـيــد ) س ـيــف الـلــه  -9خاتمة (م) – رفعه .
(م) – قتل.
 -١٠نوع من القنابل.
المسلول.
 -5أكثر عداوة – وعاء ضخم.
 -6م ــا ت ـف ــرزه الـكـلـيـتــان – خبز  -8حسام (م) – نغمة موسيقية
(م) – عندي.
يابس.

الحلول

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :يجب عليك مواكبة التكنولوجيا
الحديثة واإلفادة منها لعملك.
ً
عاطفيا :ربما تسافر في رحلة ّ
حب أو للقاء
ً
حبيب يسكن بعيدا.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :يـ ـب ــرز خـ ـ ــاف ع ــائ ـل ــي كـبـيــر
ف ـت ـص ــارح ال ـج ـم ـيــع وت ـض ــع ال ـن ـق ــاط على
الحروف.
رقم الحظ12. :

3

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـصــل ب ـج ـهــودك إل ــى بعض
الحلول لمشاكل مهنية قد لحقت بك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ـ ـ ّـب الـ ـش ــري ــك واحـ ـت ــرام ــه
هـمــا الـعـنـصــر اإلي ـجــابــي األقـ ــوى في
عالقتكما.
ً
اجتماعيا :تعرف الــراحــة بعد شقاء
وتعب وتتمنى الذهاب في رحلة.
رقم الحظ15. :

 22يونيو  22 -يوليو

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

2

 -1ت ـ ـ ــاب – تـ ـج ــد ه ــا ف ـ ــي (
يراوغان).
 -2ما يكبس فيها القطن –
خالف «غرب».
 -3وعاء دموي – أحمي.
 -4ح ــاج ــز – إمـ ـ ــارة عــربـيــة

10

ً
مهنيا :أقــدم وال تخف مــن اتـخــاذ الـقــرار،
فاألفالك تقف إلى جانبك.
ً
عاطفيا :أوجد الكلمات الرقيقة التي تلمس
ّ
تحب وتفرحه.
فؤاد من
ً
ً
اجتماعيا :إذا كنت مهتما بقضية معينة
فقد تالقي الدعم المطلوب.
رقم الحظ3. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ّ
مهنيا :اطلع على آخر المستجدات المتعلقة
بمهنتك وحاول تطبيقها.
ً
عاطفيا :يكون الحب والمفاجآت الحلوة
على موعد معك.
ً
اجتماعيا :يستعذب البعض حضورك وهذا
ً
ما يفتح أمامك أبوابا جديدة.
رقم الحظ6. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :إذا كـنــت م ـشــاركــا فــي مـشــروع
ً
ضمن فريق فسوف تلقى نجاحا.
ً
عاطفيا :اشرح للحبيب ما يضايقك وال
تدعوه مشغول البال عليك.
ً
اجتماعيا :ربما تدعوك األمور الراهنة
إلى إعادة النظر في الوضع العائلي.
رقم الحظ19. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنياّ :
تبين األرق ــام مـقــدار المجهود
الذي بذلته في اآلونة األخيرة.
ً
عاطفيا :يضيء الشغف وجهك وتبحث
عن مغامرة جانبية.
اج ـت ـم ــاع ـي ـ ًـا :ت ـ ّ
ـوس ــع دائـ ـ ــرة ات ـصــاالتــك
ّ
االجتماعية ويتحلق الناس حولك.
رقم الحظ1. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـت ــاح أمـ ــامـ ــك ف ــرص ــة مـهـنـيــة
ّ
وتتضح خياراتك فيرتاح بالك.
ً
عاطفيا :قد تتعالى على جراحك وتضع
الحبيب في موقف حاسم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :قــد تـجــذب بـعــض الـمـعــارف
ّ
البهي وإيجابيتك.
أكثر بحضورك
رقم الحظ10. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :تنتظر نـتــائــج جـيــدة لعملك
ّ
ً
ً
وتتوقع تقديرا كبيرا من المسؤولين.
ً
عــاطـفـيــا :ال ت ــدع مـشــاعــرك تلعب بك
وتأخذك إلى مكان ال يريده عقلك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ذبــذبــات فلكية إيجابية
تغمرك بالتفاؤل وتعيد الثقة إليك.
رقم الحظ16. :

2

3
6

4

7

8

9

5

5

1

2

4

1

4
2
3

5
6

6

7

6

7

8

9

1

3
1

9

4

7
8

2

3

9
5

8

9

8
2

5

5

4

8
3

1

6

9
5

4
7

3

1

6
7

2

6

1

8

3

4

7
9

2

7

6

2

5

8

3

2
1

4

9

7

1

3

5

8

4

9

6

sudoku
10
9
8
7
6
5

خ
و
ن
ا
ر

2
1

ر
ق
ر
ش

ى

ب
و
ا
1

ل
ا
ب
2

كلمات متقاطعة
بورسعيد

كلمة السر

ل

ا
د

د
ى

ى
ر
و
3

ن
ب

ب
هـ

د

ب

ل

ق

ى

4
3

ب

ى

م

ن

هـ

ف

ش
د

د
س
4

ا

ل
ا

د
ا

ل

5

ب
6

ر

خ

س
ى
ف

ل
7

ف

ا

و

ل

ت

ع

ى

ل

و
م

ى

هـ

8

و
ل

ن

و

هـ

م

ا

ل

ى

ا

هـ

10

9

٢٨

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
العدد  / 4115األحد  12مايو 2019م  7 /رمضان 1440هـ

خالد أمين :الفرج راهن على فريق «إفراج مشروط»
«أحرص على التعاون مع المؤلفين والمخرجين الشباب»
محمد جمعة

يترك الفنان خالد أمين
بصمته الفنية هذا العام في
ثالثة مسلسالت هي «إفراج
مشروط» و« 7أبواب» و«ماذا
لو؟».

وث ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز
خــالــد أم ـيــن ح ـضــوره الــدرامــي
الــرمـضــانــي لـهــذا ال ـعــام بثالثة
مسلسالت هي "إفراج مشروط"
و"م ــاذا لــو؟" و" 7أب ــواب" ،ليطل
علينا النجم المخضرم بأكثر
م ـ ــن وجـ ـ ـ ــه ،وي ـن ـت ـق ــل ب ـخ ـبــرتــه
المعهودة وبذكاء بين العديد
من الحقب الدرامية ،ليرسم في
مخيلته مــا مــح ك ــل شخصية
على حدة قبل ان يترجمها على
ارض الــواقــع ،فتأتي المفاجأة
للجمهور المتعطش دائما لما
يقدمه خالد.
ح ـ ـ ــول حـ ـ ـض ـ ــوره ال ـ ــدرام ـ ــي
وإي ـم ــان ــه ب ـمــا ي ـقــدمــه الـشـبــاب
تحدث أمين لـ"الجريدة":
ب ـ ــداي ـ ــة ،قـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان خ ــال ــد
أم ـيــن إن ال ـف ـنــان ال ـقــديــر سعد
الفرج هو من راهن على ابطال
مسلسل "إفراج مشروط" ،الذي
يعرض حاليا عبر العديد من
الفضائيات الخليجية ،ومازالت
اح ــداث ــه ت ـصــور ح ـتــى اآلن في
العاصمة المصرية القاهرة.

وثق حضوره
الرمضاني
في « 7أبواب»
و «ماذا لو؟»

«غوغول» في «ال موسيقى في األحمدي»
يبدو أن عامل الوقت شكل
ض ـغ ـط ــا عـ ـل ــى بـ ـع ــض ص ـن ــاع
ال ــدرام ــا ،مـمــا تـسـبــب ف ــي عــدم
االهتمام بالتفاصيل ،وال أبلغ
على ذلك من الخطأ الذي اشار
اليه الناقد بدر محارب عندما
نطق الفنان فهد العبدالمحسن
السم الكاتب الروسي "غوغول"
بنفس طريقة نطق اسم محرك
البحث "غوغل" ،ضمن السياق
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي ألح ـ ـ ـ ـ ــداث م ـس ـل ـســل
"ال موسيقى في االحمدي" .وفي
زمــن أصـبــح لــ"غــوغــل" سطوته
صار من السهل على المشاهد
أن يــذهــب إل ـيــه لـيـعــرف الـفــرق
بينه وبين الكاتب الروسي.

فهد عبدالمحسن في «ال موسيقى في األحمدي»

كريم محمود عبدالعزيز لم يرث من والده إال االسم
يتصدى الفنان المصري
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاب ك ـ ـ ــري ـ ـ ــم م ـ ـح ـ ـمـ ــود
عبدالعزيز لبطولة مسلسل

"شقة فيصل" ،ور غــم جودة
ال ـع ـم ــل م ــن ن ــاح ـي ــة ال ـف ـكــرة
ورسم الشخصيات وأبعاده

خالد أمين و احمد إيراج و هدى الخطيب في «إفراج مشروط»

دور الشباب
وح ــول تـعــاونــه مــع جناحي
ال ـع ـمــل ال ـمــؤلــف عـبــدالـمـحـســن
ال ـ ــروض ـ ــان والـ ـمـ ـخ ــرج عـيـســى
ذي ــاب ،السيما أنهما مــن جيل
الشباب أوضح خالد" :أنا مؤمن
بدور الشباب وفكرهم وإبداعهم
وع ـي ـس ــى ذيـ ـ ــاب راهـ ـن ــت عـلـيــه
كمخرج في (روتين) ولم يخيب
ظني ،حتى من قبل تلك التجربة
كنت أرى فيه مخرجا متميزا،
وأثبت وجهة نظري في (روتين)
ومــن ثــم جــاء (إف ــراج مـشــروط)،
وأتطلع دائما للتعاون معه ،أما
الكاتب عبدالمحسن الروضان
فــأقــدر مجهوده وأرى ضــرورة
ً
ان يكون مــوجــودا فــي الساحة
الفنية".
وت ــاب ــع" :وي ـب ـق ــى أن (إف ـ ــراج
مشروط) عمل ضخم من ناحية
اإلنتاج وعدد أبطاله ،إذ يشارك
فيه ما يقارب من  109ممثلين
وممثالت من مختلف األجيال،
سواء خلف الكاميرات أو امامها،
ت ـ ـ ـلـ ـ ــك ال ـ ـتـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــة
المهمة بقيادة

مشاهدات

القدير سعد الفرج وأتطلع أننا
استطعنا أن ننال رضاه".

س ـ ـل ـ ـطـ ــان خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــروه ،وي ـش ـه ــد
مشاركة نخبة من النجوم".

أسرة ميسورة الحال

«ماذا لو؟»

وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ـتـ ــه ف ــي
المسلسل أوض ــح" :كما شاهد
الجمهور فــي الحلقات األولــى
هـ ــو ش ـ ــاب م ـت ـح ــدر مـ ــن أسـ ــرة
ميسورة الحال ومتعجرف ،ومع
األس ــف كــانــت نـشــأتــه خــاطـئــة،
لــذلــك كــل مــا زرع ــه ح ـصــده في
المستقبل ،وهناك قصص في
الـمـسـلـســل لـهــا نـهــايــة سعيدة
وأخرى نهايتها حزينة ،العمل
يزخر بالعديد من األحداث من
حقب زمنية مختلفة ،السيما
مـ ــن ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ح ـت ــى ع ــام
."2011
اما عن ظهوره الثاني خالل
ال ـش ـهــر ال ـكــريــم ف ـق ــال" :أشـ ــارك
ف ــي م ـس ـل ـســل  7أب ـ ـ ـ ــواب ،ال ــذي
تـقــع اح ــداث ــه فــي مـجـمــوعــة من
ال ـق ـص ــص أش ـ ـ ــارك ف ــي واح ـ ــدة
مـ ـنـ ـه ــا ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـ ــن ت ــأل ـي ــف
عبدالمحسن الروضان وإخراج

ويـ ـت ــوج مـسـلـســل "مـ ـ ــاذا ل ــو؟"
ثالثية خالد هذا العام ،وعن تلك
التجربة يقول" :وهــو من تأليف
فيصل البلوشي ،ومعالجة درامية
عدنان بالعيس ،وإخراج حسين
دشتي ،ويشارك في بطولته نخبة
من الفنانين ،منهم :منذر رياحنة،
حسن إبراهيم ،روان مهدي ،نور
الغندور ،عبدالله التركماني ،علي
الحسيني ،ليلى عبدالله ،أسيل
عمران ،وعبدالله عبدالرضا".
وعـمــا اسـتـفــزه فــي هــذا العمل
أوضح" :عرض َّ
علي حسين دشتي
قبل عام إخراج (ماذا لو؟) ،وكانت
إجابتي قاطعة :مستحيل ،ألنني
مخرج مسرحي ،لكن تلفزيونيا
ال أعـ ـتـ ـق ــد ذلـ ـ ـ ــك ،السـ ـيـ ـم ــا أن ـن ــي
م ــؤم ــن ب ــال ـت ـخ ـص ــص ،وحـيـنـئــذ
طـلـبــت مـنــه م ـشــاهــدة جــانــب من
األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ص ـ ـ َّـوره ـ ــا ،ف ـكــان
الــرأي قاطعا بــأن يتولى حسين

مهمة إ خ ــراج المسلسل .راهنت
عليه ،وكنت خائفا ،لكن بعد أول
يــوم تصوير عندما انتهينا من
المشاهد بشكل مبدئي
منتجة
ِ
وشــاهــدتـهــا ،أيـقـنــت أنـنــا بصدد
ميالد مخرج جديد في الكويت".

رؤية جديدة
وأكــد خالد أنــه يبحث دائما
ع ــن ال ـن ـص ــوص ال ـت ــي يـكـتـبـهــا
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،وق ـ ـ ـ ــال" :أبـ ـ ـح ـ ــث عــن
االعـ ـم ــال ال ـتــي كـتـبـهــا الـشـبــاب
وع ــن المخرجين الـشـبــاب ،ألن
رؤيـتـهــم جــديــدة ومختلفة عن
اللقطات التي كانت سائدة في
االع ـمــال القديمة ،والـتــي كانت
تصور بأربع وخمس كاميرات،
اآلن هناك لغة بصرية جديدة
عـ ـن ــد ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب واهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــم،
ولـعــل الــافــت ان اغـلــب األعـمــال
هذا العام تقع في حقب زمنية
قديمة ،ما يتطلب جهدا كبيرا
ل ـت ــوث ـي ــق ت ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرات ،ال ـتــي
ت ـح ـتــاج الـ ــى ال ـتــرك ـيــز ف ــي ادق
التفاصيل".

االج ـت ـمــاع ـيــة فـ ــإن ال ـم ـتــابــع
لــه لــن يستطيع أن يكمل 4
حلقات على اقصى تقدير،
ف ــي وجـ ـ ــود ك ــري ــم الـ ـ ــذي لــم
يـ ـ ـ ــرث مـ ـ ــن وال ـ ـ ـ ـ ــده ال ـ ــراح ـ ــل
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـعـ ــز يـ ــز إال
اس ـمــه ف ـقــط .ال ـف ـنــان الـشــاب
يـ ــردد حـ ـ ــوارات الـشـخـصـيــة
دون أي انفعاالت أو تلوين
فــي االداء أو تــو ظـيــف نبرة
صوته ليفرق بين الحاالت
التي يعيشها " مـيــزو" بطل
العمل ...رمضان هذا العام
ي ـث ـب ــت أن ا لـ ـم ــو هـ ـب ــة قـ ــد ال
تورث.

كريم مع والده محمود عبد العزيز

الياسين ينتقد حذف مشهد «المقبرة»
انتقد الفنان سليمان الياسين حذف مشهد
المقبرة من مسلسل "أنا عندي نص" للفنانة
سعاد عبدالله ،عبر شاشة تلفزيون الكويت،
معتبرا ان ما حدث خطأ كبير ،وشدد على أن
مثل تلك االحــداث تساهم في تعزيز اللحمة
الــوط ـن ـيــة ،وأع ـت ـقــد أن ه ــذا الـمـشـهــد يــرســخ
وي ــؤك ــد شـيـئــا قــائ ـمــا وي ـخ ــدم الـمـجـتـمــع وال
يضره في شيء.
و قــال الياسين ،خالل لقائه عبر برنامج
" س ــراي" ،إن حــذف هــذا المشهد خطأ كبير
يعزز الفرقة ،وإن عرضه يؤكد على اللحمة.

سليمان الياسين

عبير الجندي« :الديرفة» أعادني بعد انقطاع  6سنوات
ً
ترى أن المسرح مسؤولية اجتماعية وتشارك في «الجاحظ» إذاعيا
•

عبير الجندي

عزة إبراهيم

أبدت الفنانة عبير الجندي سعادتها بالعودة
من جديد للسباق الرمضاني ،من خالل الدراما
التلفزيونية "الــديــرفــة" ،بـمـشــاركــة نـجــوم كبار
أبرزهم محمد المنصور وهيفاء عادل وأسمهان
تــوفـيــق وعـبــدالــرحـمــن الـعـقــل ون ــور الكويتية
وبثينة الرئيسي.
وأك ــدت الـجـنــدي أن "الــديــرفــة" عمل مميز
ً
ج ــدا ،مما شجعها على ال ـعــودة بـقــوة بعد
انقطاع دام  6سنوات ،تخلله ظهور وحيد مع
الفنانة هدى حسين في مسلسل "إقبال يوم
أقبلت" ،بناء على رغبة الفنانة هدى حسين،
التي طلبت عبير الجندي تحديدا للقيام بدور
أختها ،نتيجة الكيمياء الشديدة بينهما وعشقهما
العمل معا .ثم عادت الجندي لالختفاء من جديد.
كـمــا عـبــرت عــن امـتـنــانـهــا للجمهور ومحبيها
عبر مواقع التواصل االجتماعي وقناتها الخاصة

عـلــى الـيــوتـيــوب ،والــذيــن طــالـمــا شـجـعــوا عودتها
وطالبوها بــأدوار جديدة ،مؤكدة رغبتها الدائمة
في التواصل مع الجمهور ،وأن لها صداقات وطيدة
جدا مع جمهور تعرفت عليه عبر صفحتها الخاصة
بـ "إنستغرام".

شخصية مثالية
وعـ ـ ــن دوره ـ ـ ـ ــا ب ــال ـم ـس ـل ـســل ك ـش ـف ــت ع ـب ـي ــر عــن
ق ـيــام ـهــا ب ـ ــدور ج ــدي ــد ل ــم ت ـج ـســده م ــن ق ـب ــل ،فهو
إنساني ومثالي ،وقلما يوجد على أرض الواقع،
على حــد تعبيرها ،فهي سـيــدة ال تنجب ولكنها
غـيــورة وعــاشـقــة لــزوجـهــا ،وتـسـبــب لـهــا أزم ــة عــدم
اإلنجاب حالة دائمة من القلق حول فقدان حبيبها،
وتـتــوالــى األح ــداث التي تكشف عــن جــوانــب خفية
في الشخصية وما بها من خير ،حتى تأتي نهاية
المسلسل غير متوقعة ومفاجئة للجمهور.
وأوضحت أن أكثر ما يميز العمل هو مناقشته
حـقـبــة تــاريـخـيــة لــم تـعـتــد ال ــدرام ــا الـكــويـتـيــة على

زيارتها ،فتكشف فترة الخمسينيات والسيتنيات
من القرن الماضي ،وما بها من قيم وتراث جميل،
وما قدمه جدودنا من تضحيات ،وما تكبدوه من
عناء ،في رسالة للشباب للتمسك بتلك القيم التي
أصبحت غير موجودة إلى حد كبير في مجتمعاتنا
ً
العصرية التي تشهد رفاهية أكبر وقيما أقل.
العمل يركز على األسرة ولمة العائلة والجيران
والعالقات الطيبة المفقودة اآلن ،ويتميز بصورة
وديكورات ومالبس مميزة ستنال إعجاب متابعي
المسلسل مــن كــل األع ـمــار ،فهو مسلسل يخاطب
األسرة بجميع أفرادها وفئاتهم العمرية.
وعبر األثير تطل الجندي في مسلسل الجاحظ
التاريخي ،المذاع حاليا على إذاعة البرنامج العام،
حيث عبرت عن عشقها لإلذاعة التي تساعد الفنان
على اإلبداع واالبتكار ليجسد كل األدوار ،فتستطيع
تجسيد طفلة أو سيدة عجوز ،كما تعطى المستمع
مساحة للتخيل واالستمتاع ،ولذلك فرغم انقطاعها
على الشاشة التلفزيونية ا لـتــي تتطلب تجسيدا

واق ـع ـيــا ،فـهــي لــم تنقطع عــن اإلذاعـ ــة الـتــي تسمح
بالتجسيد النفسي والروحاني للشخصية ،وهو
سر عشقها للعمل عبر األثير ،على حد وصفها.
وحول ظهورها الخافت على خشبة المسرح في
عام  2017من خالل "سعادة السفير" ،بعد انقطاع 8
سنوات ،قالت الجندي إن المسرح مسؤولية كبيرة
ويحتاج إلى نص قوي وإنتاج كبير ،ومخاطرة من
الفنان أن يعمل في عمل مسرحي دون االقتناع التام
بجدوى ظهوره أمام الجمهور ،ولذلك فإني مقلة في
المسرحيات بعد سنوات من المشاركة المستمرة،
ورغم دراستى األكاديمية له وحبي وشغفي به ،إال
أنه اختلف كثيرا عن الماضي وأصبح موسمي في
األعياد واإلجازات.
مــن جهة أخ ــرى ،كشفت الجندي عــن اختيارها
كعضو لجنة تحكيم في مهرجان المسرح بسلطنة
عمان ،للتحكيم في المشاريع الفنية الشابة لطالب
الجامعات في السلطنة.

شيماء سيف تعتذر للشعب السوداني

عمرو سعد يهاجم
منتقدي مسلسل
«بركة»

اعـتــذرت الفنانة الكوميدية شيماء سيف للشعب الـســودانــي،
بعد االنـتـقــادات الـحــادة التي تعرضت لها عبر مــواقــع التواصل
االجـتـمــاعــي ،عـلــى خلفية قيامها بشخصية فـتــاة ســودانـيــة في
البرنامج الكوميدي "شقلباظ" ،حيث ظهرت في شخصية سيدة
سمراء تقوم بخداع الركاب في سيارة األجرة.
وحرصت شيماء على االعتذار لجمهورها في السودان عما إذ
كان المقلب الكوميدي قد أثار غضبهم ،مؤكدة أنها ممثلة كوميدية،
ولم تقصد اإلساءة للشعب السوداني.
وكانت شيماء ظهرت في الميكروباص وهي تقوم بخداع راكب،
وتحصل على هاتفه المحمول.

هاجم الفنان عمرو سعد
ع ـبــر ح ـســابــه ب ــ"ف ـي ـس ـبــوك"،
م ـن ـت ـقــدي مـسـلـســل "ب ــرك ــة"،
الـ ـ ـ ــذي يـ ـن ــاف ــس م ـ ــن خ ــال ــه
ف ــي م ــوس ــم درامـ ـ ــا رم ـضــان
الحالي.
وقــال سعد عبر حسابه:
"ش ـ ـكـ ــرا ل ـك ــل مـ ــأجـ ــور ،ألن ــه
ببساطة وضح حجم المحبة
واالحترام والشعبية ،وكفاية
ع ـل ـيــا رد ال ـج ـم ـه ــور ،ألن ــي
تعودت اشتغل بس ،واجتهد
علشان أفضل قد مسؤولية
الـ ـمـ ـك ــان ــة الـ ـ ـت ـ ــي وض ـع ـن ــي
الجمهور فيها".
وتـ ــابـ ــع" :ال ـ ـتـ ــزم الـصـمــت
تجاه أي إساءة ،ألني متأكد
أن مافيش حد يقدر يغطي
ع ـل ــى الـ ـنـ ـج ــاح أو ي ـش ـتــري
الحب .شكرا لكل المتابعين
فــي مصر والــوطــن العربي،
أنتم الحقيقة وال ــرد ودليل
النجاح الكبير على األرض".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :وأنـ ـ ـ ــا يــونــس
وبركة وعبدالعزيز وشحاتة
وحـ ـس ــن الـ ـغ ــري ــب وغ ـيــرهــا
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
التي قدمتها ،ولسه إن شاء
ُ
ال ـلــه وق ــري ــب هــتـعـلــن نسب
الـ ـمـ ـش ــاه ــدة والـ ـنـ ـج ــاح زي
الحب ما بيتزورش».

•

القاهرة  -هيثم عسران

شيماء سيف

تسريب  3حلقات من
مسلسل «مملكة الغجر»

فيفي عبده

يـبــدو أن مسلسل تسريب األعـمــال الــدرامـيــة الرمضانية انطلق
مبكرا هــذا العام ،حيث فوجئ الجمهور بعرض ثــاث حلقات لم
ُ
تذع بعد من مسلسل "مملكة الغجر" ،على "يوتيوب" ،حيث تم
تسريبها أمس األول.
الـحـلـقــات ال ـثــاث ه ــي :ال ـســادســة والـســابـعــة وال ـثــام ـنــة ،من
المسلسل الذي تتقاسم بطولته الفنانتان فيفي عبده وحورية
فرغلي.
ُيــذكــر أن مسلسل "مملكة الـغـجــر" بـطــولــة :فيفي عـبــده،
حورية فرغلي ،سامح الصريطي ،أحمد كرارة ،ميار الغيطي،
عزة مجاهد ،سناء شافع وحازم سمير ،تأليف محمد الغيطي،
وإخراج عبدالعزيز حشاد.

ةديرجلا

•
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الحلقة ()1

لحظة انتقال السلطة في األردن :قوة الشراكة
الدبلوماسية
على مدى أكثر من ثالثة عقود من
ً
أدى وليام جً .بيرنزً ،
األميركية ،دورا محوريا في المراحل الدبلوماسية األكثر تأثيرا في
زمنه :من نهاية الحرب الباردة السلمية إلى انهيار العالقات بعد
ذلك مع روسيا بقيادة بوتين ،ومن اضطرابات ما بعد الحادي عشر من
سبتمبر في الشرق األوسط إلى المحادثات النووية السرية مع إيران.
يسرد بيرنز في كتابه ( The Back Channelالقناة الخلفية)
بتفاصيل دقيقة ،وتحليل عميق بعض اللحظات المفصلية في مسيرته
المهنية ،فيستند إلى مجموعة من البرقيات والمذكرات التي ُرفعت

المؤلف :وليام ج .بيرنز

وجودي في عمان
بعد وفاة الملك
حسين وانتقال
السلطة إلى عبدالله
يثير االهتمام
ويرمز إلى تبدل
جذري أشمل في
األردن والمنطقة

بـ ــدا ال ـم ـلــك ح ـس ـيــن ف ــي حــالــة
ً
ً
مزرية ،كان وجهه تعبا وشاحبا،
كــان الملك قد شــارف على نهاية
معركة طويلة مع مرض السرطان،
ف ـقــد اش ـت ــد عـلـيــه ال ـم ــرض وك ــان
يستعد للعودة إلــى عيادة مايو
كلينك في مينيسوتا ،للخضوع
لـعـمـلـيــة زرع ن ـقــي ع ـظــم أخ ـيــرة،
انضممت أنــا ولـيــزا إلــى العائلة
المالكة وإ لــى مجموعة صغيرة
مــن كـبــار المسؤولين األردنيين
في المطار ّ
لنودعه.
ّ
تـشــكــل خ ــط اسـتـقـبــال صغير
على الدرب إلى طائرة الملك ،كان
ً
يسير بـبــطء ،مستندا إلــى عكاز
ً
بانزعاج كبير ،بدا صوته ضعيفا
ع ـل ــى ن ـح ــو غـ ــريـ ــب ،إال أن ـ ــه ظــل
ً
ودودا كعادته ،أخبرته أن أفكارنا
وصلواتنا ستكون معه ،وأنه هو
واألردن يستطيعان االعتماد على
دعمناّ ،
فشد على يدي ،وابتسم،
ً
وان ـح ـن ــى ق ـل ـي ــا ل ـي ـه ـمــس بـضــع
كلمات تنم عن تقدير.
ك ــان ــت الـمـلـكــة ن ــور ت ـقــف إلــى
جانبه ،وقــد مــأ الــدمــع عينيها،
ب ــدت متعبة وحــزيـنــة ،بـيــد أنها
ً
ً
ب ــذل ــت ج ـ ـهـ ــدا كـ ـبـ ـي ــرا ل ـت ـب ـت ـســم،
كــان ولــي الـعـهــد األمـيــر عبدالله
واألميرة رانيا يقفان إلى جانب
الـمـلــك حـسـيــن ون ـ ــور ،وق ــد بــدت
عـلـيـهـمــا ع ــام ــات ال ـصــدمــة بما
أنهما علما خــال األيــام القليلة
ال ـم ــاض ـي ــة أن ـه ـم ــا سـيـصـبـحــان
ول ـ َّـي ــي ال ـع ـهــد وب ـع ـيــد ذلـ ــك ملك
وملكة األردن.
كـ ــانـ ــت ع ـ ــودت ـ ــي إل ـ ــى األردن
سفيرا بعد أكثر من عقد بقليل
من نهاية تعييني الدبلوماسي
األول م ــوف ـق ــة ع ـل ــى م ـس ـتــويــات
ً
عدة :بدا غريبا أن أحظى بفرصة
العمل سفيرا فــي هــذه المرحلة
ال ـ ـبـ ــاكـ ــرة مـ ــن مـ ـسـ ـي ــرت ــي ،ك ــذل ــك
تـبـ ّـيــن أن وج ــودي فــي عـمــان في
ً
تـلــك الـحـقـبــة ب ــال ــذات مـثـيــر ج ــدا
لالهتمام ،بما أن انتقال السلطة
من حسين إلى عبدالله رمز إلى
ت ـب ــدل جـ ــذري أش ـم ــل ف ــي األردن
وال ـم ـن ـط ـق ــة ،ك ــذل ــك ك ــان ــت ه ــذه
الجولة األكثر متعة التي أمضتها
عائلتي في الخارج.

األمير حسن بدا
ً
ً
منفصال قليال
عن عالم معظم
األردنيين
وأبرزت صورة عيد
ميالده الرسمية عام الوحدة الوطنية
م ـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب ـ ــه م ـ ــن ال ـس ــاب ـ ّع ــة
 1998هذا االنفصال

خالل زيارة لعبدالله
وأخيه فيصل في
رحلة بالقارب خارج
بغداد فاجأهما
عدي صدام برمي
قذيفة «آر بي جي»
أمام قارب أمنه
الخاص على بعد
ياردات منه

واألربـ ـعـ ـي ــن ع ـلــى الـ ـع ــرش ،مــثــل
ً
حسين تجسيدا لألردن والضامن
الوحيد للوحدة الوطنية ،وتولت
دائــرة المخابرات العامة مراقبة
المعارضة السياسية عــن كثب،
لـ ـك ــن ح ـس ـي ــن حـ ـ ــرص مـ ــن حـيــن
إلــى آخــر على تنفيس االحتقان
مــن خــال عملية تحرر سياسي
ً
مضبوطة بدقة ،ففي  1989مثال،
سمح بإجراء انتخابات مفتوحة
إ لــى حــد كبير وتشكيل حكومة
ض ـمــت إس ــام ـي ـي ــن ،كـ ــان حـكـمــه
ً
مطلقا  ،إال أ نــه غلفه بالتسامح
ّ
و ك ــرم النفس النسبي ،مما ميز
األردن عــن األنـظـمــة األخ ــرى في
المنطقة.
بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ـ ــام  ،1998ك ــا ن ــت
ال ـع ــاق ــات األم ـي ــرك ـي ــة-األردن ـي ــة
وط ـ ـي ـ ــدة ،إذ ق ـ ّـدمـ ـن ــي ال ــرئ ـي ــس
ك ـل ـي ـن ـتــون ووزي ـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
ً
أول ـ ـبـ ــرايـ ــت م ـ ـجـ ــددا إل ـ ــى ال ـم ـلــك
حـ ـسـ ـي ــن ب ـص ـف ـت ــي مــرش ـح ـه ـمــا
ل ـت ــول ــي م ـن ـصــب ال ـس ـف ـيــر خ ــال
زي ــارة الملك واشـنـطــن فــي شهر
يونيو .كنت أشــارك في الخلفية
ف ــي ل ـ ـقـ ــاءات ال ـم ـل ــك ح ـس ـيــن مــع
مسؤولين أميركيين بارزين طوال
سنوات ،لذلك ألفت أسلوبه اللبق
وض ـح ـك ـتــه الـعـمـيـقــة الـبـسـيـطــة،
جمعت كلينتون بالملك عالقة
ً
مـمـتــازة ،فـبــدا جـلـيــا أن الرئيس
ً
ً
ي ـك ــن احـ ـت ــرام ــا ك ـب ـي ــرا ل ـص ــواب
حكم حسين وخبرته ،وقد بادله
الملك هذا االحترام بإعجاب يكاد
ً
ً
ي ـكــون أب ــوي ــا ،وال يـقــل وضــوحــا

ً
أخيرا ّ
ليقدم للقارئ صورة داخلية نادرة عن الدبلوماسية
عنها السرية
األميركية.
وال شك أن رسائله من الشيشان التي مزقتها الحرب أو معسكر
القذافي الغريب في الصحراء الليبية وتحذيراته من «العاصفة
المثالية» ،التي ستطلقها حرب العراق ،ستعيد صياغة فهمنا التاريخ،
وتنير المناظرات السياسية في المستقبل ،كذلك يرسم بيرنز أطر
القيادة األميركية الفاعلة في عالم ال يشبه منافسة الحرب الباردة
التي لم يكن فيها رابح أو خاسر خالل سنواته األولى كدبلوماسي ،وال

في نهاية عهد
كلينتون كان الملك
ً
عبدالله يشدد مرارا
على أن الواليات
المتحدة تساعد
صدام وال تضره

لذكائه والتزامه بالسالم العربي-
اإلسرائيلي.

صراعه مع المرض
من غرفته في المستشفى في
مينيسوتا فــي شهر يوليو عام
 ،1998قـ ّـدم الملك حسين مقابلة
األردن.
متلفزة هزت مشاهديه في ّ
قــال بابتسامة واه ـيــة« :شــخــص
األطـ ـب ــاء إصــاب ـتــي بــالـلـيـمـفــومــا،
إصابتي بالسرطان معركة جديدة
آمـ ــل الـ ـف ــوز بـ ـه ــا» .ام ـت ـل ــك الـمـلــك
ً
حسين سببا للتفاؤل ،فكان اليزال
فــي الثانية والستين مــن عمره،
ً
فضال عن أنه سبق أن انتصر على
ســرطــان المثانة فــي وقــت سابق
من ذلك العقد ،كذلك تولى عالجه
في عيادة مايو كلينك أحد أفضل
فرق األطباء في العالم.
لكن األردنيين شعروا بالقلق،
ً
فأخو الملك األصغر سنا ،حسن،
كــان ولــي العهد منذ  1965حين
قـ ــرر ال ـم ـلــك وسـ ــط م ــوج ــة ح ــادة
ً
جـ ــدا م ــن ال ـت ـهــديــدات بــاالغـتـيــال
أن م ــن غ ـيــر ال ـم ـس ــؤول أن يبقي
اب ـن ــه ال ـب ـكــر ع ـبــدال ـلــه ،الـ ــذي كــان
آنذاك في الثالثة من عمره ،خلفه،
فتفصل بين حسين وحسن إحدى
عشرة سنة ،إال أن االختالف بين
ً
شخصيتيهما بدا أكثر اتساعا.
تـمـتــع ال ـم ـلــك بـعـفــويـتــه وطــاقـتــه
التي ال تنضب برابط سلس مع
األردن ـي ـي ــن ف ــي ال ــوط ــن ،وشـيــوخ
الـبــدو فــي الـصـحــراء ،والــوحــدات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان .فــي
ً
ً
المقابل ،بدا حسن شخصا مثقفا،
وقد صعب تخيله وهو يقف على
سـطــح دبــابــة لـيـخــاطــب ج ـنــوده،
كما فعل حسين مــرات عــدة على
مر السنين .قد يبدو حسن ،الذي
ح ـ ّـص ــل تـعـلـيـمــه ف ــي أك ـس ـف ــورد،
ً
ويـمـلــك ثـقــافــة واس ـع ــة ،منفصال
ً
قليال عن عالم معظم األردنيين،
وقــد أبــرزت انفصاله هــذا صورة
عيد ميالده الرسمية عام ،1998
حـيــن ظـهــر بـلـبــاس لعبة البولو
الـكــامــل مــع ال ـخــوذة ،والـمـضــرب،
والسروال الضيق ،وكان يمتطي
صهوة جواده المفضل.
كـ ـث ــرت فـ ــي ف ـص ـل ــي ال ـخ ــري ــف
وال ـش ـتــاء آن ــذاك الـتـقـلـبــات بشأن
ص ـح ــة ال ـم ـل ــك وخ ــافـ ـت ــه ،لــذلــك
شملت مهمتي الرئيسة أن أضع
يد الــواليــات المتحدة على كتف
األردن وأب ـ ــذل ق ـص ــارى ج ـهــدي،
ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،ب ـل ــد اعـ ـتـ ـم ــدت عـلـيــه
ً
ً
الواليات المتحدة اعتمادا كبيرا.
أك ـب ـ ُـر األم ـي ــر ع ـبــدال ـلــه ببضع
س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،وأمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــى س ـ ـنـ ــة ف ــي
جامعة أكسفورد بعيد تخرجي
فيها ،لكننا تشاركنا في المعلم
األكاديمي ذاتــه ،ألبرت حوراني.
فـ ــي ت ـل ــك الـ ـم ــرحـ ـل ــة ،وصـ ـ ــف لــي
ً
حوراني عبدالله في رسالة ،كاتبا
أنه «ذكــي وودود» ،إال أنه إنسان
ُ
«صمم لحياة مليئة بالعمل وال
تقتصر على الكتب».
حاول ولي العهد حسن التأكيد
أنه يستطيع إدارة شؤون الدولة
في غياب حسين من دون أن يبدو

«لحظة القطب الواحد» مع السيادة األميركية التي تلت.
ّ
باختصار ،يشكل هذا الكتاب ،الذي ستعرض «الجريدة»
ملخصا عنه في  6حلقات قصة بليغة غنية بالمعلومات جاءت
ُ
في وقتها ،قصة عن ّحياة ك ّر ًست ًلخدمة المصالح األميركية
ِّ
في الخارج ،كذلك يمثل مذكرا قويا بحقبة من االضطرابات
العنيفة بأن الدبلوماسية مازالت بالغة األهمية .وفيما يلي
تفاصيل الحلقة األولى:

الملك حسين

األمير فيصل

األمير حسن

كما لو أنه يغتصب سلطة الملك.
بطلب مــن الــرئـيــس كلينتون،
سـ ــافـ ــر حـ ـسـ ـي ــن بـ ــال ـ ـطـ ــائـ ــرة مــن
عيادة مايو كلينك إلى واشنطن
فـ ـ ـ ــي أواخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـه ـ ــر أك ـ ـت ـ ــوب ـ ــر،
للمساهمة في دفع اإلسرائيليين
والفلسطينيين نـحــو ا لـتـســو يــة
فــي الـمـحــادثــات الـتــي ُع ـقــدت في
واي ب ــان ـت ـي ـش ــن عـ ـل ــى ال ـض ـفــة
الشرقية من ماريالند .كان للملك
ً
تــأث ـيــر سـ ـح ــري ،وقـ ــد أدى دورا
ً
مهما في والدة مذكرة واي ريفر
ا لـتــي ا تـفــق فيها الفلسطينيون
ً
واإلسرائيليون أخيرا على تطبيق
إعــادة االنتشار واتفاقات مؤقتة
أخ ـ ــرى بـ ـش ــأن ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
ت ــم ال ـتــوافــق بـشــأنـهــا قـبــل بضع
سنوات.
فــي السابع مــن فبراير ،توفي
الـمـلــك حـسـيــن ،وف ــي وق ــت الحــق
ً
مــن ذل ــك ال ـي ــوم ،تـحــدثــت م ـجــددا
ً
إلى الملك عبدالله ،بدا حزينا إنما
هادئ فيما راح يستعد لما دعاه
ً
البعض الحقا «جنازة القرن».
بـ ـعـ ـث ــت  75دو ل ـ ـ ـ ـ ــة م ـم ـث ـل ـيــن
عـ ـنـ ـه ــا ،ك ــذل ــك س ــاف ــر ك ـل ـي ـن ـتــون
ً
ليال للمشاركة ،ورافقته السيدة
األول ــى وثــاثــة رؤس ــاء سابقين:
جورج بوش االبن ،وجيمي كارتر،
وجيرالد فورد.
هناك في إحدى الزوايا جلس
الوفد اإلسرائيلي بقيادة رئيس
الوزراء نتنياهو ،الذي راح ينظر
ب ـح ــذر ع ـب ــر ال ـغ ــرف ــة إلـ ــى حــافــظ
األس ـ ــد ،الـ ــذي كــانــت صـحـتــه هو
ً
أيـضــا قــد ب ــدأت تـتــدهــور ،إال أنه
أراد الحضور ليعرب على نحو
غـ ــريـ ــب عـ ــن إعـ ـج ــاب ــه ب ــال ـح ــاك ــم
ً
ال ـهــاش ـمــي ال ـ ــذي ح ـ ــاول ج ــاه ــدا
تقويض حكمه على مر السنين.
على مقربة من اإلسرائيليين وقف
خالد مشعل ،زعيم «حماس» ،الذي
أخفق جهاز الموساد في اغتياله
قبل سنة في وسط مدينة عمان،
وراح ع ــرف ــات يـ ـ ــدردش بـ ــود مع
مبارك ،في حين راح نائب الرئيس
العراقي طه محيي الدين معروف
ً
ي ـح ـ ّـدق م ــن بـعـيــد ،مـمـثــا ص ــدام
حسين ،الذي كان قبل شهر فقط
قد مارس مناورته الدبلوماسية
ً
المعتادة ،واصـفــا عالنية الملك
حسين بـ»قزم العرش» .كذلك كان
أحــد أبـنــاء معمر الـقــذافــي يتكلم
مع ولــي العهد السعودي األمير
ً
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وج ـ ــاء أي ـ ـضـ ــا رئ ـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ــون ــي ب ـل ـي ــر ،واألمـ ـي ــر
تشارلز من لندن ،والرئيس جاك

شيراك من باريس.
حتى بوريس يلتسين حضر،
ً
م ــع أنـ ــه كـ ــان م ــري ـض ــا وم ـشــوش
ال ــذه ــن ،ج ـلــس ف ــي إحـ ــدى زواي ــا
ال ـغ ــرف ــة وق ـ ــد ع ــاون ــه اثـ ـن ــان مــن
مساعديه ،قـ ِـدم يلتسن ألنــه أراد
تكريم الملك حسين ،وألنه لم يشأ
تـفــويــت تـجـمــع مـمــاثــل لـنـظــرائــه،
وراح الرئيس بيل كلينتون يتنقل
في الغرفة ،ألنه الوحيد الذي كان
ً
ق ـ ــادرا عـلــى ذل ــك ،فــأخــذ يصافح
ن ـظــراءه ،ويــواســي أف ــراد العائلة
المالكة األردنية ،وبحلول المساء
انتهت مراسم التشييع البسيطة،
فغادرت طائرة الرئيس األميركي،
ورح ـ ـلـ ــت ال ـ ــوف ـ ــود األخ ـ ـ ـ ــرى إل ــى
ُ
أوطانها ،وهكذا تــرك األردنـيــون
ليتأملوا العالم المعقد أمامهم
مــن دون القائد الوحيد الــذي لم
ً
يعرف كثيرون منهم حاكما غيره.

والـتـحـقــق والـتـفـتـيــش ،رافـضـيــن
السماح لها بدخول مواقع فترات
طــويـلــة ،وم ــن ثــم ت ـكــرار العملية
الـمـ ّثـيــرة لــاسـتـيــاء ذات ـهــا ،كذلك
صنف صــدام  8مجمعات كبيرة
ً
تضم أكثر من ألف مبنى قصورا
رئاسية ،مما عفاها بالتالي من
التفتيش ،لذلك أطلقت الواليات
المتحدة في ديسمبر عام 1998
عملية «ثعلب الصحراء» ،بهدف
مـ ـع ــاقـ ـب ــة صـ ـ ـ ـ ــدام حـ ـسـ ـي ــن ع ـلــى
انتهاكاته.

الملك عبدالله
ً
لم ُيفاجأ كثيرا
بسذاجة بشار األسد
الظاهرية حين سأله إعادة الطمأنينة
ً
عن تأثير اختالف
أخ ــذن ــي كـلـيـنـتــون جــان ـبــا في
م ــرحـ ـل ــة م ـ ــا م ـ ــن جـ ـ ـن ـ ــازة ال ـم ـلــك
التوقيت عند السفر
ح ـس ـي ــن ف ـي ـم ــا ك ـن ــا ن ـس ـي ــر عـلــى
ال ـمــدرج متوجهين إلــى الطائرة
بالطائرة

اتفاق «واي ريفر»
شكل الخطوة
التصاعدية األخيرة
نحو إقامة الدولتين
الذي تبنته اتفاقات
أوسلو
بشار األسد وعبدالله الثاني

رحلة نهرية مع عدي أشعرت عبدالله وفيصل بالرعب
لم يملك الملك عبدالله أي أوهام بشأن
صدام ،فلقاءاته الخاصة على مر السنين
مع القيادة العراقية جاءت مخيبة لآلمال
ً
وأحيانا غريبة ،أخبرني الملك عبدالله ذات
مرة عن لقاء غريب على نحو استثنائي،
قبل بضع سنوات ،في أواخــر ثمانينيات
القرن الماضي ،أرسل الملك حسين عبدالله
ً
وأخـ ــاه األص ـغ ــر س ـن َــا األم ـي ــر فـيـصــل إلــى
بغداد ليتعرفا إلى ابني صدام عدي وقصي

حسين .ما كان عدي ،الذي كان اليزال آنذاك
في عشرينياته ،قد كسب الشهرة الكبيرة
ً
التي حققها الحقا ،عندما راح يستعرض
بانتظام األســود التي يربيها كحيوانات
أليفة في قصره في بغداد ،ويضرب أعضاء
فــريــق كــرة الـقــدم الوطني الـعــراقــي بسبب
خسارتهم مباريات ،ويخطف ويغتصب
طالبات جامعيات عراقيات لفتن نظره .في
ً
المقابل ،بدا قصي أقل منه إجراما ،مع أنه

ً
كان قد بدأ يعزز سمعته بأنه حقا ابن أبيه
بممارساته الوحشية المريعة.
في اليوم التالي من الزيارة ،اصطحب
ال ـم ـض ـي ـفــان ع ـبــدال ـلــه وف ـي ـصــل ف ــي رحـلــة
بالقارب في بحيرة كبيرة من صنع اإلنسان
خارج بغداد ،كان األميران يتوقعان إمضاء
فترة بعد ظهر هادئة ،إال أن عــدي سحب
ً
ً
فجأة قاذفا صاروخيا (آر بي جي) وأطلقه
أمام قارب أمنه الخاص على بعد ياردات

قليلة .لم يتعرض أحد لألذى ،غير أن عدي
لم يأبه الحتمال وقوع إصابات ،وتصرف
كما لو أن هذه مجرد طريقة أخرى لقضاء
وقـتــت ممتع بـعــد الـظـهــر ،فشعر عبدالله
وفيصل بالرعب ،وأكد لي الملك عبدالله:
«تجمعني عالقة جيدة بالكثير من قادة
المنطقة ممن هم في مثل جيلي ،إال أن عدي
ً
ليس واحدا منهم».

الرئاسية وإلى رحلة عودته إلى
واش ـن ـطــن ،ق ــال ل ــي« :ستتمحور
األشهر القليلة المقبلة حول إعادة
الطمأنينة والتشجيع ،وأعتمد
ع ـل ـيــك ل ـت ـســاعــد هـ ـ ــؤالء الـ ـن ــاس،
أخـبــرنــا فـقــط بـمــا تـحـتــاج إلـيــه».
وقد وفى الرئيس بوعده ،فخالل
السنتين التاليتين ،أولت الواليات
ً
ً
المتحدة األردن اهتماما بالغا،
وأع ـت ـقــد أن ه ــذا ك ــان فــي صميم
مصلحتنا.
ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي لـلـتـشـيـيــع،
ً
أصــدر كلينتون بيانا شــدد فيه
عـلــى ثـقـتــه بــاالقـتـصــاد األردن ــي،
ّ
وأكد أنه سيطلب من الكونغرس
 300م ـل ـيــون دوالر كـمـســاعــدات
واقتصادية إضافية.
عسكرية
ّ
وعندما وقع كلينتون والملك
ً
ع ـبــدال ـلــه أخـ ـي ــرا ات ـف ــاق ال ـت ـجــارة
الـحــرة فــي أكتوبر  ،2000شكلت
هذه الخطوة دليل ثقة باألردن بدا
ً
سياسيا بقدر ما هو اقتصادي،
وفي الوقت عينه ،اضطلع الملك
عبدالله بــدوره الجديد باندفاع
وطاقة كبيرين.

حرب الخليج
منذ انتهاء حــرب الخليج في
ربيع عــام  ،1991بذلت الواليات
المتحدة جهودا مضنية الحتواء
ص ــدام حسين ،وحـمــايــة األك ــراد،
ومنع العراق من تهديد جيرانه.
في بداية عهد كلينتون ،حاك
صـ ـ ــدام ح ـس ـيــن مـ ــؤامـ ــرة فــاشـلــة
الغتيال الرئيس السابق بوش في
الكويت ،فــرد كلينتون بضربات
صــاروخ ـيــة ض ــد الـ ـع ــراق ،وعـلــى
ً
مر السنين ،تحدى صــدام دوريــا
ال ـقــوات الـجــويــة األمـيــركـيــة التي
ك ــان ــت ت ـف ــرض ال ـح ـظ ــر ال ـج ــوي،
وكــانــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تــرد،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أغ ـض ــب
ال ـع ــراق ـي ــون األم ـيــرك ـي ـيــن بسبب
م ـ ـنـ ــاورة «الـ ـغ ــش واالنـ ـسـ ـح ــاب»
ا لـتــي طبقوها فــي تعاطيهم مع
ل ـج ـنــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـلــرصــد

قلق أردني متزايد
ب ـع ــد جـ ـل ــوس ع ـب ــدال ـل ــه عـلــى
ً
العرش ،ازداد قلقا حيال االتجاه
الذي سلكته السياسة األميركية
ّ
بشأن العراق ،وكما أكد لي بقلق
مـتـنــام فــي عـ َ
ـامــي  1999و،2000
ٍ
اعتبر الملك أن سياسة العقوبات
الغربية تهزم ذاتها .فنجح صدام
ف ـ ــي الـ ـت ــاع ــب بـ ـب ــرن ــام ــج األم ـ ــم
المتحدة «النفط مقابل الـغــذاء»،
ال ـ ــذي هـ ــدف إلـ ــى ال ـت ـخ ـف ـيــف مــن
م ـعــانــاة ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـعــادي ـيــن،
بهدف تعزيز قبضته على زمام
السلطة .نحو أواخــر عــام ،2000
أخبرني عبدالله« :يبدو احتمال
أن يـمــوت ص ــدام مــن ج ــراء نيزك
أكبر من احتمال أن ّ
تقوض هذه
العقوبات حكمه».
وبحلول نهاية عهد كلينتون،
ً
ك ــان الـمـلــك يـشــدد مـ ــرارا عـلــى أن
الواليات المتحدة تساعد صدام
وال تضره ،ألنها تسمح له بتأدية
دور الضحية واستغالل الوضع
ً
اإلقليمي الذي يزداد توترا ،وأصر
ً
الملك عبدالله أيضا على ضرورة
أن تتخلى واشنطن عن العقوبات
االق ـت ـصــاديــة أو الـمــدنـيــة لتعزز
في المقابل التدابير ،التي تعوق
استيراد األسلحة أو السلع التي
لها استعماالت مزدوجة.
ات ـفــاقــات ال ـســام بـعــد تتويج
عبدالله ملكا
ً
عـنــدمــا أصـبــح عـبــدالـلــه ملكا،
ب ـ ــدت األوض ـ ـ ـ ــاع أكـ ـث ــر إي ـجــاب ـيــة
ف ــي ال ـج ـهــة الـمـقــابـلــة م ــن الـنـهــر،
ّ
فشكل اتـفــاق واي ريفر الخطوة
ال ـت ـصــاعــديــة األخـ ـي ــرة ن ـحــو حل
إقامة دولتين الذي تبنته اتفاقات
أوسلو عام  .1993وفي شهر مايو
عام  ،1999فاز زعيم العمال إيهود
باراك في االنتخابات اإلسرائيلية،
ً
مطيحا بزعيم الليكود بنيامين
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ال ـ ــذي م ــا كـ ــان الـمـلــك
حـسـيــن وال اب ـنــه الـمـلــك عبدالله
يثقان به.
فـ ــي م ــرح ـل ــة بـ ــاكـ ــرة مـ ــن عـهــد
بـ ـ ـ ـ ــاراكُ ،ح ـ ـ ــدد ه ـ ــدف ج ــدي ــد فــي
شهر سبتمبر عــام  2000إلنهاء
ال ـت ـف ــاوض ب ـش ــأن وض ــع الـضـفــة
الغربية وقطاع غــزة الــدائــم ،وقد
ّ
شــك ـلــت ه ــذا ال ـف ـصــل األخ ـي ــر في
س ـل ـس ـلــة مـ ــن ت ـب ــدي ــل ال ـم ـعــاي ـيــر
مـ ـن ــذ أوس ـ ـل ـ ــو ،لـ ـك ــن ب ـ ـ ـ ــاراك ق ــرر
ً
أوال التركيز على الـتـفــاوض مع
سورية.

وفد سوري وآخر إسرائيلي
في أميركا

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
المتحدة وفدين هما :إسرائيلي
وسوري في شيبردستاون غرب
فـيــرجـيـنـيــا ،ث ــم ع ــاد كـلـيـنـتــون
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراك إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات
م ـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن ب ـتــرك ـيــز
ّ
مـتـجــدد ،فشكلت هــذه مغامرة
كبيرة ،فقد كــان اإلسرائيليون
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون م ـت ـبــاعــديــن
ً
جدا بشأن كيفية إعادة الضفة
ً
الغربية وأكثر تباعدا بعد حيال
َ
مسألتي القدس وحق الالجئين
الفلسطينيين بالعودة .خشي
ع ــرف ــات أن ُي ـح ـ َّـم ــل م ـســؤول ـيــة
ان ـ ـه ـ ـيـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ،وك ـ ــان
يـ ــدرك م ــدى ع ـمــق خـيـبــة األم ــل
التي شعر بها الفلسطينيون،
ب ـعــدمــا ظ ـلــت تــوق ـعــات أوس ـلــو
مـ ـج ــرد ح ـب ــر ع ـل ــى ورق ط ــوال
س ـ ـنـ ــوات ،وب ـم ــا أن ع ــرف ــات لــم
ً
ً
يكن يوما مياال إلى المخاطرة
الدبلوماسية ،قـ ِـدم إلــى «كامب
ً
ديفيد» بتردد واضح ،متمسكا
بــاالسـتـثـمــار الـ ــذي وض ـعــه في
كـلـيـنـتــون وال ـق ـيــادة األمـيــركـيــة
ً
ً
وواثـقــا مــن أنــه يستطيع دومــا
التملص من أي وضع سياسي
صعب إذا دعت الحاجة.
ُ رغ ـ ــم الـ ــوعـ ــود األول ـ ـ ــى ال ـتــي
قطعت للفلسطينيين ،يبدو أن
الــواليــات المتحدة خرجت من
«ك ــام ــب دي ـف ـيــد» ل ـت ـلــوم عــرفــات
على إخفاق القمة ،ومع تنامي
الغضب الشعبي الفلسطيني،
أشـعـلــت زيـ ــارة شـ ــارون للحرم
ال ـق ــدس ــي ال ـش ــري ــف ف ــي أواخـ ــر
شهر سبتمبر عاصفة سياسية
نــاريــة ،ومــن العنف الــذي نجم،
ُول ـ ـ ــدت ان ـت ـف ــاض ــة فـلـسـطـيـنـيــة
جديدة.

اجتماع شرم الشيخ
رافـ ـق ـ ُـت ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـلــه إلــى
اجتماع في شرم الشيخ ،حيث
دعـ ــا مـ ـب ــارك بـ ـ ـ ــاراك ،وع ــرف ــات،
وكلينتون بهدف التوصل إلى
طريقة للتخفيف من العنف ،لكن
هــذه الـمـحــاولــة ب ــاء ت بالفشل،
ب ــدا اإلســرائ ـي ـل ـيــون مصممين
ع ـلــى إف ـه ــام الـفـلـسـطـيـنـيـيــن أن
العنف لن يؤدي إلى أي نتائج
س ـيــاس ـيــة إي ـج ــاب ـي ــة ،ونـتـيـجــة
ً
لذلك ،جاءت قوة ردودهم غالبا
ً
مبالغا فيها ،في المقابل ،أدى
عرفات ،الذي كان يولي المزاج
ً
ً
الشعبي اهتماما كبيرا وما كان
يتردد في اللجوء إلى العنف إذا
ك ــان يـســاهــم ف ــي ال ـح ـفــاظ على
مكانته بصفته القائد السياسي
ً
المهيمن ،لعبة مزدوجة غالبا.
ً
عـلــى غ ــرارن ــا جـمـيـعــا ،شعر
ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـلــه بــالـقـلــق حـيــال
ح ــال ــة ال ـج ـم ــود الــدب ـلــومــاســي
وتـ ـ ـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ـ ـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف
اإلســرائـيـلـيــة-الـفـلـسـطـيـنـيــة .لم
ً
أعمل مطلقا مع إنسان أكــن له
ُ
االح ـت ــرام بـقــدر ب ــاول ،وس ــررت
ً
ك ـث ـيــرا ل ـمــا ق ــد تـحـمـلــه قـيــادتــه
للسياسة الخارجية األميركية.
واف ــق مجلس الـشـيــوخ على
تعييني في شهر أبريل ،وبدأت
عملي الجديد في الحال ،دعانا
الـمـلــك والـمـلـكــة أن ــا ول ـي ــزا إلــى
العقبة لنقضي نهاية األسبوع
هـ ـن ــاك ق ـب ــل رح ـي ـل ـن ــا .ك ـن ــت قــد
أمضيت في األردن ثالث سنوات
مــذهـلــة ،وأخ ـبــرت الـمـلــك بمدى
فــرحــي ،ألنـنــي حظيت بفرصة
الـ ـعـ ـم ــل مـ ـع ــه والـ ـمـ ـك ــان ــة ال ـت ــي
ً
سيحتلها األردن دوما في قلبي
وقلب عائلتي.
أجــابـنــي« :لــم يتوقع أي منا
المسائل التي تعرضنا لها ،أنا
ً
فخور بما حققناه معا ،ويجب
ً
أن تشعر أنت أيضا بالفخر».

في يناير  ،2000استضافت

عبدالله يزور األسد بعد شهرين من جنازة والده
سافر عبدالله إلى دمشق في أبريل  1999بعد
شهرين على مشاركة األسد غير المتوقعة في
تشييع الملك حسين ،واصطحب بشار األسد
الـمـلــك إل ــى معقل العلويين فــي الــاذقـيــة على
ً
البحر األبيض المتوسط ،وتنقال معا بالسيارة
في المدينة طوال ساعات فيما راحا يتحادثان
عن المنطقة والعالم.
ً
لــم يتفاجأ الـمـلــك كـثـيــرا مــن ســذاجــة بشار
ال ـظــاهــريــة ،فـقــد س ــأل عـبــدالـلــه ف ــي مــرحـلــة ما
عــن تأثير االخ ـتــاف فــي التوقيت عند السفر

ً
بــال ـطــائــرة ،م ــؤك ــدا لــه أن أط ــول رح ـلــة ق ــام بها
كــانــت الـسـفــر إل ــى لـنــدن وال ـع ــودة إل ــى ســوريــة،
إال أن الملك اعتبر أن بشار قد ينجح في كسر
ً
بعض عــادات والــده المتشددة والمضي قدما
في أي ّ
تقدم قد يحققه مع اإلسرائيليين ،لكن
الملك اعترف لي بأسى بعد سنوات« :يا له من
انطباع أولي!».

ةديرجلا
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دوليات

ترامب يرسل لإليرانيين تعزيزات عسكرية جديدة ...ورقم هاتفه

ً
«ارلينغتون» و«باتريوت» تلتحقان بـ «إبراهام لنكولن» و«بي  ...»52و«البنتاغون» :تهديد طهران ال يزال قائما
واشنطن ترسل صواريخ
«باتريوت» إلى المنطقة

إيرانيون يحرقون العلم األميركي خالل تظاهرة في طهران أمس األول (اي بي آي)

في خطوة ستزيد الضغوط
على إيران ،أرسلت واشنطن
تعزيزات عسكرية جديدة
إلى منطقة الخليج ،في وقت
أفادت وسائل إعالم ّأميركية
بأن البيت األبيض سلم
سويسرا رقم هاتف ليتواصل
اإليرانيون عليه مع الرئيس
دونالد ترامب.

حركة النجباء
العراقية وجماعة
أنصار الله
اليمنية تبحثان
«التهديدات»
األميركية إليران

أرسلت الواليات المتحدة سفينة
ه ـجــوم ـيــة ب ــرم ــائ ـي ــة وب ـط ــاري ــات
صــواريــخ "بــاتــريــوت" إل ــى الشرق
األوس ـ ــط ل ـت ـعــزيــز ق ـ ــدرات حــامـلــة
ُطائرات وقاذفات من طراز "بي"52
أرسلت سابقا إلى منطقة الخليج،
مما يفاقم الضغوط على إيران.
وأعلنت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) ،أمس األول ،أن السفينة
الحربية "يــو إس إس ارلينغتون"
الـتــي تضم على متنها ق ــوات من
المارينز وعربات برمائية ومعدات
ومــروحـيــات ،إلــى جانب منظومة
باتريوت للدفاع ّ
الجوي في طريقها
إلى الشرق األوسط.
وت ــم إرس ـ ــال حــامـلــة ال ـطــائــرات
ووحدة قاذفات "بي "52إلى الخليج
فــي وق ــت أك ــدت واشـنـطــن تلقيها
تقارير استخباراتية تشير إلى أن
إيران تخطط لتنفيذ هجوم من نوع
ما في المنطقة.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـم ــرك ــزي ــة
األم ـيــرك ـيــة (س ـن ـت ـكــوم) الـمـشــرفــة
على القوات األميركية في الشرق
األوسط وأفغانستان ،على "تويتر"،
الخميس ،أن قاذفات "بي "52وصلت
إل ــى منطقة العمليات بـتــاريــخ 8
مايو ،دون أن تحدد المكان الذي
هبطت فيه ،في حين قالت تقارير
إن ـهــا وص ـلــت ال ــى ق ــاع ــدة الـعــديــد
في قطر.
وقـ ـ ــال بـ ـي ــان صـ ـ ــادر ع ــن وزي ــر
الدفاع باإلنابة باتريك شاناهان،
إنـ ــه واف ـ ــق ع ـلــى إرس ـ ــال ال ـبــارجــة
"آرلنغتون" وبطاريات باتريوت إلى
القيادة المركزية بالشرق األوسط
(سنتكوم) ،لالنضمام إلى حاملة
ال ـطــائــرات "ي ــو إب ــراه ــام لينكولن"
والقاذفات بالشرق األوسط ،وذلك
ً
ردا على التهديد اإليراني المتنامي
بـشــأن شــن عمليات عــدائـيــة ضد
القوات األميركية ومصالحها.
وأضاف البيان أن وزارة الدفاع
ت ــراق ــب ع ــن ك ـثــب أن ـش ـطــة الـنـظــام
اإليراني وقواته المسلحة ووكالئه،

«فارس» تتحايل على «التعميمات»
بتهديد عمره  5أشهر
بعد صدور تعميمات على المسؤولين اإليرانيين بتجنب
إطــاق التهديدات العسكرية المستفزة في هذه الفترة لعدم
منح واشنطن ذريعة لتصعيد التوتر ،يبدو أن وكالة "فارس"
المقربة من "الحرس الثوري" ،لم تجد سبيال سوى االستعانة
بشريط فيديو قديم لقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس
الثوري ،العميد حاجي زادة.
ونشرت "فارس" الفيديو ،وهو عبارة عن تصريح لحاجي
زادة لـلـتـلـفــزيــون اإلي ــران ــي قـبــل نـحــو  5أش ـهــر ،ي ـقــول فـيــه إن
"الوجود العسكري األميركي في المنطقة يعتبر فرصة لنا،
وهو كقطعة اللحم تحت أسناننا" .وفي الشريط المصور يظهر
العميد اإليراني وهو يشرح على خريطة تفاعلية أماكن وجود
القوات األميركية في المنطقة ،والقدرات اإليرانية على استهداف
هذه القواعد .وتناقلت مواقع إيرانية وأجنبية الشريط.

ً
مشيرا إلى أنه لن يتم تحديد أماكن
تمركز القوات للدواعي األمنية.
وكـ ــان وزيـ ــر ال ــدف ــاع االمـيــركــي
السابق جيمس ماتيس قد سحب
فــي سبتمبر الماضي منظومات
ب ــات ــري ــوت م ــن ال ـك ــوي ــت واألردن
والبحرين ،ولم توضح الوزارة إذا
كانت هذه المنظومات ستعاد الى
إح ــدى ه ــذه الـ ــدول خ ــال التحرك
األخير.
وقال البيان إن الواليات المتحدة
ال تبغي حربا مع إي ــران ،إال "أننا
على اسـتـعــداد وجــاهــزيــة للدفاع
عــن الـقــوات والمصالح األميركية
في المنطقة" ،في وقت أكد مسؤول
في "البنتاغون" أن الخطر اإليراني
"ال يــزال حقيقيا وموثوقا ،ونحن
نأخذه بصورة جدية".
وكانت اإلدارة األميركية للمالحة
البحرية قالت ،في وقت سابق ،إن
إيــران قد تستهدف سفنا تجارية
أميركية ،بما يشمل ناقالت نفط،
أثناء إبحارها عبر الممرات المائية
في منطقة الشرق األوسط في إطار
الـتـهــديــدات الـتــي تمثلها طـهــران
لمصالح الواليات المتحدة.
وقالت اإلدارة األميركية للمالحة
البحرية إنـهــا تحث السفن التي
ترفع العلم األميركي على التواصل
مع األسطول الخامس في البحرين،
الذي يتولى حماية السفن التجارية
في المنطقة ،قبل يومين على األقل
من اإلبحار عبر مضيق هرمز.

هاتف ترامب
وفــي ظل تنامي التوترات ،قال
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب
الخميس إن ــه منفتح على إج ــراء
محادثات مع القيادة اإليرانية .وقال
للصحافيين فــي البيت األبيض
"ما أرغب بأن أراه من إيران هو أن
يتصلوا بي" .وأضاف" :ال نريدهم
أن يـمـتـلـكــوا أس ـل ـحــة نـ ــوويـ ــة ...ال
نطلب الكثير".
وكشفت شبكة "ســي إن إن" أن
واش ـن ـطــن مـ ــررت رق ــم هــاتــف إلــى
سويسرا لتسليمه إلــى إي ــران ،كي
تتصل ب ـتــرامــب .ونـقـلــت "س ــي إن
إن" عن مصدر دبلوماسي "مطلع
عـلــى ه ــذه ال ـخ ـطــوة" تــأك ـيــده ،أنــه
بـعــد أن دع ــا ت ــرام ــب المسؤولين
اإليرانيين إلى االتصال به ،اتصل
البيت األبيض بالسويسريين يوم
الخميس لتمرير رقم هاتف يمكن
لــإيــران ـي ـيــن االتـ ـص ــال م ــن خــالــه
بالرئيس.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر أن
الـ ـس ــويـ ـس ــريـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى األرج ـ ـ ـ ــح
ل ــن ي ـس ـل ـمــوا ال ــرق ــم م ــا ل ــم يطلب
اإليرانيون ذلك بأنفسهم ،و"يعتقد
أنه من غير المرجح أن يفعلوا ذلك".
وال توجد بين إيران وأميركا أي
عالقة دبلوماسية رسمية ،في حين
ّ
تمثل سويسرا مصالح الواليات
المتحدة في إيران.
وفي طهران ،واصل المسؤولون

عراقجي يتراجع عن التلويح بورقة الالجئين األفغان
نفى نائب وزير الخارجية اإليراني للشؤون
السياسية عباس عراقجي ،أمس ،تهديده بطرد
 3ماليين الجئ أفغاني تستضيفهم بالده منذ
نحو  40سنة ،أو وجود خطة لترحيل هؤالء
من البالد.
وقال عراقجي ،في تصريحات لوكالة "إرنا"
اإليــرانـيــة الرسمية ،أم ــس" ،حديثنا كــان مع
الغرب ،وغيرهم من المسؤولين الذين سببوا
العديد من المشاكل في أفغانستان ،وعليهم
تحمل المسؤولية".
وأضاف" :هناك حقا سوء استنباط ،وسوء
فهم كبير إزاء تصريحاتي األخيرة ،البعض
قال إن عراقجي أعلن أنه يتعين علينا أن نقول
وداعا لإلخوة واألخوات األفغان في إيران ،إذا
ازداد الحظر ضد إيــران ،أنا لم استخدم هذه
الـمــدنـيــون والـعـسـكــريــون االلـتــزام
بـ ـسـ ـي ــاس ــة ضـ ـب ــط الـ ـنـ ـف ــس وف ــق
التعميمات .ولم يصدر أي تصريح
يتضمن تهديدات عسكرية كتلك
التي اعتاد المسؤولون االيرانيون
إطالقها في كل اتجاه .ولم يخرق
هذا الهدوء سوى ما ورد في خطبة
الجمعة لرجل الدين الشيعي البارز،
آيــة الله يوسف طبطبائي نجاد،
ال ــذي قــال فــي مدينة أصفهان في
وسط البالد "أسطولهم ذو المليار
(دوالر) يمكن تــدمـيــره بـصــاروخ
واحد".

العبارات ،وليس لدينا خطة من هذا القبيل،
ليس ل ــدى الجمهورية اإلســامـيــة مثل هذا
البرنامج وال وزارة الخارجية".
وتدأب إيران على التهديد بورقة الالجئين
األف ـغــان ومكافحة الـمـخــدرات بــوجــه أوروب ــا
خصوصا.
وك ــان عراقجي قــال فــي مقابلة مــع القناة
الثانية للتلفزيون اإليــرانــي مساء األربـعــاء:
"بعد تشديد العقوبات األميركية والضغوط
االقتصادية المستمرة على إيران ،لن نستطيع
تحمل تكاليف الالجئين األفغان ،وسنضطر
إلى أن نطلب منهم مغادرة البالد".
وأضاف أن "أكثر من ثالثة ماليين أفغاني
يعيشون فــي إي ــران ،وأن مليونين منهم قد
شغلوا فــرص العمل ،وهناك  468ألــف طالب

وخــرجــت أمــس األول مسيرات
فــي الـمــدن اإليــرانـيــة تأييدا لبيان
الـمـجـلــس األع ـل ــى لــأمــن الـقــومــي
ً
بــاالن ـس ـحــاب جــزئ ـيــا م ــن االت ـفــاق
النووي ،بينما رفض مساعد القائد
ال ـع ــام لـلـحــرس ال ـث ــوري لـلـشــؤون
السياسية العميد يدالله جواني،
الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع أم ـي ــرك ــا ق ــائ ــا إن
"الـشـعــب اإلي ــران ــي يعتبر أميركا
غـيــر جــديــرة بــالـثـقــة" ،وم ــؤك ــدا أن
"األميركيين لن يتجرأوا على القيام
بتحرك عسكري ضد ايران".
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،واص ـل ــت

أفغاني يدرسون مجانا في المدارس اإليرانية،
وحساب كل منهم  600يورو سنويا ،إضافة
إلى  23ألف طالب آخرين يدرسون بالجامعات
اإليــرانـيــة ونفقاتهم السنوية  15ألــف يــورو
لكل منهم".
والخميس وصف محمد عيسى رحيمي،
المستشار في الحكومة األفغانية ،تصريحات
عراقجي بأنها "غير ناضجة".
وجاءت تصريحات عراقجي بالتزامن مع
تهديد الرئيس اإليراني حسن روحاني للدول
األوروب ـيــة ،عند إعــانــه انسحابا جزئيا من
االتفاق النووي األربعاء ،بأنه في حال انهيار
االتفاق ،فإن إيران لن تكون قادرة على دفع ثمن
مكافحة تهريب المخدرات واإلرهاب الناتج عن
التحديات األمنية وتدفق الالجئين.

طهران ضغوطها على األوروبيين
الذين رفضوا مهلة الـ  60يوما التي
حددها لهم الرئيس اإليراني حسن
روحاني لحماية طهران من تأثير
العقوبات األميركية ،خصوصا على
قطاعي الطاقة والمصارف .وأكد
المتحدث باسم المجلس األعلى
لألمن القومي كيوان خسروي ،أن
قــرار ايــران باالنسحاب من بعض
االل ـت ــزام ــات ف ــي االتـ ـف ــاق ال ـنــووي
ً
سيتابع تدريجيا ومن دون انقطاع.
الـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ع ـق ــد م ـم ـث ـل ــون عــن
"حركة النجباء" العراقية الشيعية

المتشددة مع جماعة "أنصار الله"
الحوثية اليمنية لدراسة "تطورات
األوض ــاع والـتـهــديــدات األميركية
إليران".
وأفاد مكتب اإلعالم والعالقات
ل ـ "حــركــة النجباء" فــي طـهــران ،أن
ممثل حركة "انصار الله" في العراق
زار م ـك ـتــب ال ـم ـج ـلــس الـسـيــاســي
لـ ـ "ال ـم ـقــاومــة اإلس ــام ـي ــة  -حــركــة
النجباء" والتقى رئيس المجلس
الشیخ علي األسدي.
(عواصم ـ وكاالت)

موسكو تعترض طائرة أميركية ...وإسرائيل ّ
تهدد بتحييد S300
رغ ــم ت ـحــذيــرات مـجـلــس األمـ ــن م ــن كــارثــة،
كـثـفــت ق ــوات الــرئـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األســد
وحليفتها موسكو ،أمس ،قصفها العنيف على
مدن وبلدات حماة وإدلب ،بعد هجوم شنته
فصائل المعارضة فــي ريــف حماة الشمالي
الغربي واستعادتها بعض المواقع.
ووفق قائد ميداني ،فإن "سالح الجو قصف
تجمعات المعارضة فــي كفر زيتا والهبيط
بــريــف حـمــاة ،كما قصفت الـمـقــاتــات مواقع
وغرفة اتصاالت للمسلحين في قرية عابدين".
وأك ــدت وكــالــة األنـبــاء الرسمية (ســانــا) تنفيذ
عمليات مكثفة على محاور حماة وإدلب أسفرت عن
تدمير آليات وعتاد بين قريتي حيش وكفر سجنة
ً
ومقرات لجبهة النصرة سابقا في بلدة حاس.
وأكـ ــد الـمـتـحــدث بــاســم الـجـبـهــة الــوطـنـيــة

السراج يستنجد بترامب
لوقف هجوم حفتر

نددت الحكومة الليبية
المعترف بها دوليا بخصمها
خليفة حفتر ،ووصفته
"ديكتاتور عسكري له
بأنه
ّ
مطامح" ،وحضت الرئيس
األميركي دونالد ترامب على
وقف الدعم األجنبي لهجومه
المستمر منذ شهر على
العاصمة طرابلس.
وقال فائز السراج ،رئيس
حكومة الوفاق الوطني
الليبية ومقرها طرابلس،
إن داعمي حفتر من حلفاء
الواليات المتحدة ّ
يحولون
ليبيا إلى ساحة حرب
بالوكالة ،ويخاطرون بحرب
لها تداعيات عالمية ،وبموجة
جديدة من الهجرة الجماعية
إلى أوروبا.

تركيا تستعد إلطالق
«ذئب البحر »2019

ّ
كر وفر في إدلب ...ومنظمات اإلغاثة تعلق أنشطتها
ل ـل ـت ـح ــري ــر ن ــاج ــي م ـص ـط ـفــى "ت ـ ـعـ ــرض خ ــان
شيخون وكفر زيتا واللطامنة والهبيط وجبل
ال ــزاوي ــة لـقـصــف عـنـيــف ب ـص ــواري ــخ شــديــدة
االنفجار وسقوط عشرات القتلى والجرحى"،
ً
مــوض ـحــا أن فـصــائــل ال ـم ـعــارضــة اسـتـعــادت
ي ــوم الـجـمـعــة "زمـ ــام األمـ ــور بـقــريــة الشريعة
وبــاب الطاقة ،ودخلت مدينة قلعة المضيق
من الجهة الغربية ،وخالل اليومين القادمين
سوف تعيد كل المناطق".
ومــع تصعيد القصف ،أوقفت أمــس منظمات
إغاثية عــدة أنشطتها فــي إدل ــب ،بينها برنامج
األغـ ــذيـ ــة ال ـع ــال ـم ــي ،الـ ـ ــذي ق ـ ــرر "ت ـع ـل ـيــق ت ــوزي ــع
المساعدات لنحو  47ألف شخص.
ودعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ،أمس
األول ،روسيا إلى وضع حد للهجمات على إدلب،

سلة أخبار

ّ ً
متهما دمشق بالسعي لتوسيع سيطرتها على
جنوب المحافظة وخرق اتفاق أستانة.
وعـقــب جلسة دع ــت إليها الـكــويــت وبلجيكا،
أمــس األول ،لبحث التطورات األخـيــرة والـغــارات
الجوية المكثفة ،أعربت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا
والواليات المتحدة وسبعة أعضاء آخرين عن قلقها
البالغ من "كارثة إنسانية محتملة" إذا ما جرت
عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب.
وحثت تلك الدول جميع األطراف على التمسك
بالقانون اإلنساني واالمتثال لوقف إطالق النار،
ال ــذي اتفقت عليه روسـيــا ،واح ــدة مــن المؤيدين
الرئيسيين لسورية ،وتركيا ،العام الماضي.
وف ـ ــي دمـ ـش ــق ،اس ـت ـه ــدف ــت عـ ـب ــوة نــاسـفــة
م ــزروع ــة فــي س ـيــارة ق ــرب جــامــع عـمــر بحي
الزاهرة موكب إحدى القيادات العسكرية مما

إطالق صاروخ من المعارضة المدعومة
مــن تــركـيــا عـلــى ق ــوات الـنـظــام فــي حلب
الخميس الماضي (أ ف ب)
ً
أسفر عن إصابة  11شخصا بجروح طفيفة.
في غضون ذلك ،نشر سالح الجوي الروسي
ف ـيــديــو ع ـلــى "ان ـس ـت ـغ ــرام" العـ ـت ــراض طــائــرة
اسـتـطــاع أميركية ب ــدون طـيــار على مسافة
قريبة سمحت برؤية تفاصيلها فوق األجواء

ً
السورية ،معلقا عليها" :كو كو ،يا صغيري".
جــاء ذلــك ،بينما هــدد تومير بــار الضابط
الكبير في سالح الجو اإلسرائيلي ،بـ "تحييد"
منظومة صــواريــخ  S300الدفاعية الروسية
في سورية ،مؤكدا أنها أصبحت "عملياتية".

تستعد القوات البحرية
التركية إلطالق أكبر
مناورات من نوعها في
البالد تحت اسم "ذئب البحر
 "2019بشكل متزامن في
ثالثة بحار.
وستجري المناورات في
الفترة من  13الى  25مايو
الجاري ،بمشاركة 131
سفينة بحرية ،و 57طائرة
حربية ،و 33مروحية في كل
من البحر المتوسط ،والبحر
األسود ،وبحر إيجه.
وقال قائد العمليات البحرية
اللواء يانكي باغجي أوغلو،
إن القوات البحرية التركية
استكملت استعدادها
للمناورات.

الصومال :مقتل 4
«دواعش» في غارة أميركية

أسفرت ضربة جوية أميركية
استهدفت معسكرا في جبال
جوليس عن مقتل أربعة
مسلحين من تنظيم "داعش"
في الصومال .وأوضحت
القيادة األميركية في إفريقيا،
أن "هذه الحملة المتعمدة
ترتكز على استخبارات وفهم
متزايد ألنشطة التدريب
والتجنيد في الصومال".
وأشارت إلى أن هذه هي
الضربة الجوية الدقيقة
الرابعة ضد "داعش" في
الصومال منذ  14أبريل.

مادورو :مدير االستخبارات
السابق جاسوس أميركي

واصلت السلطات الفنزويلية
هجومها على من أسمتهم
"الخونة" المسؤولين عن
التمرد الفاشل على الرئيس
االشتراكي نيكوالس
مادورو ،الذي اتهم مدير
جهاز االستخبارات السابق
كريستوفر فيغيرا "بتنسيق"
محاولة العصيان ،معتبرا
أنه "جاسوس للـ  ،"CIAوكالة
االستخبارات المركزية.
من جهته ،حاول زعيم
المعارضة خوان غوايدو
استعادة زمام األمور بدعوة
إلى تظاهرات أمس ،ستكشف
حجم التأييد له.

ةديرجلا
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لبنان :ضريبة على المصارف ...وجلسة «تاسعة» للموازنة
تأجيل بند العسكريين بعد رفض بو صعب طرح الحريري والحسن حول «التدبير رقم »3
بيروت  -ريان شربل

يستكمل مجلس الوزراء
اللبناني اليوم البحث في
بنود الموازنة مع اقتراب غير
مسبوق من رواتب العاملين في
القطاع العام ،وفي األسالك
المدنية والعسكرية على الرغم
من ارتفاع حركة االحتجاج في
الشارع ،والمنحى التصعيدي
الذاهبة إليه التطورات.

وضع البطريرك
صفير دقيق
وخطير لكن قلبه
يدافع

ُ
تجمع األطراف الحكومية على
مطلب الموازنة التقشفية ،إال أن
التباين فــي وجـهــات النظر حول
آليات تطبيقها ال يــزال قائما ،إذ
انـتـظــر مـجـلــس ال ـ ــوزراء الجلسة
الثامنة ،أمس األول ،ليبدأ البحث
الجدي في البنود الحساسة التي
تلقى اعتراضات في الشارع ،بعد
تأجيل متكرر المتصاص غضب
الشارع الذي بات معلقا على حبال
الشائعات و"األجواء السلبية" من
دون أي إيـضــاحــات صريحة من
الحكومة تطمئن باله.
وتعقد الحكومة اليوم جلسة
تاسعة ُيمكن وصفها بالجلسة
"الملتهبة" مع اقتراب غير مسبوق
مــن روات ــب العاملين فــي القطاع
ال ـ ـعـ ــام ،وف ـ ــي األسـ ـ ـ ــاك ال ـمــدن ـيــة
والعسكرية على الرغم من ارتفاع
ح ــرك ــة االحـ ـتـ ـج ــاج ف ــي الـ ـش ــارع،
والمنحى التصعيدي الذاهبة إليه
التطورات.
ويـسـتـكـمــل ال ـب ـحــث ف ــي بـنــود
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن م ـس ــار
التخفيضات ورفع الضرائب على
الفوائد الذي بدأه مجلس الوزراء
ً
ً
ّ
كرس واقعا جديدا في ميزان عجز
ال ـمــوازنــة ،حيث أق ــرت الحكومة،
مساء أمــس األول ،رفــع الضريبة
على الفوائد المصرفية من  7إلى
 10في المئة لمدة  3سنوات فقط.
أمــا البند الـخــاص بالعسكريين،
فلم يصل الى قرار نهائي وحاسم
بعد.
وأع ـ ـلـ ــن وزي ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــام ج ـمــال

ّ
ال ـج ــراح بـعــد الجلسة أن ــه "جــرى
ب ـحــث ج ــدي ف ــي ق ــان ــون الـتــدبـيــر
ال ــرق ــم  3وال ـم ــراس ـي ــم الـ ـص ــادرة،
والحكومة ستطبق القانون الذي
ينص على أن التدبير الرقم  3هو
في مواجهة العدو اإلسرائيلي .أما
الباقي فيخضع للتدبير الرقم ،1
ولكن ترك لقادة األجهزة األمنية
تحديد الحاالت التي يعتبرونها
تخضع للتدبير الرقم  ،3وتلك التي
تخضع للتدبير الرقم  2والرقم ."1

ّ
مسرب «الخارجية» في عهدة القضاء
ّادعى النائب العام االستئنافي القاضي زياد
أبو حيدر على رئيس الدائرة العربية في وزارة
ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن الـسـفـيــر ع .م بتهمة
تسريب مضمون التقارير الدبلوماسية التي
وردت من السفارة اللبنانية في واشنطن ،وأحال
الـمـلــف إل ــى قــاضــي التحقيق األول فــي بـيــروت
القاضي غسان عويدات.
وقــالــت مـصــادر متابعة ،إن "السفير اعترف

ّ
اثـنــاء التحقيقات بــأنــه هــو مــن س ـ ّـرب التقارير
ً
شخصيا" .وكانت وزارة الخارجية والمغتربين
ً
ً
شهدت منذ أشهر تسريبا ممنهجا لمعلومات
دبـلــومــاسـيــة وزادت وت ـي ــرة الـتـســريـبــات حتى
وصـ ــل األمـ ـ ــر إلـ ــى ن ـش ــر ب ــرق ـي ــات ف ــي صـحـيـفــة
"األخ ـب ــار" أرسـلـهــا سـفـيــر لـبـنــان فــي واشـنـطــن،
وتتضمن محاضر لقاء ات مسؤولين لبنانيين
مع مسؤولين أميركيين.

طائرة صغيرة ومروحية قديمة للجيش اللبناني قبل إغراقهما في البحر المتوسط أمس قبالة صيدا في إطار مشروع
سياحي لتشجيع الغطس (أ ف ب)
المحيطة بالمخيمات الفلسطينية،
وال يتدخل في الداخل إال لمؤازرة
ق ــوى األم ــن الــداخـلــي وب ـنــاء على
طلبها".
رفض الحريري والحسن طرح
بو صعبُ ،معتبرين أنه يجب أن
يبقى الوضع على ما هو عليه ،أي
تولي الجيش عملية االنتشار في
مناطق عدة من لبنان ومساعدة
بـقـيــة ال ـق ــوى األم ـن ـيــة عـلــى حفظ
األمن.
وأن يـخـضــع ك ــل العسكريين
للتدبير الرقم (ُ 2يعطي تعويض
ّ
شهرين عن كل سنة خدمة) .وفي
ُ
ح ــال أري ــد الفصل بين المهمات
الـعـسـكــريــة والــداخ ـل ـيــة ،أن يكون
هـ ـن ــاك قـ ـط ــاع ــات ُي ـط ـب ــق عـلـيـهــا
التدبير الــرقــم  3وأخ ــرى التدبير
الرقم .2
لــم يــوافــق وزي ــر الــدفــاع على
ذلـ ــك ،وقـ ــال إن ــه ال ُي ـمـكــن شمل

ً
ردا ع ـل ــى د عـ ـ ــوة ر ئـ ـي ــس ا ل ـم ـج ـلــس ا ل ـع ـس ـكــري
االنـ ـتـ ـق ــال ــي الـ ـح ــاك ــم فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان الـ ـف ــري ــق أول
رك ــن عـبــدالـفـتــاح ال ـبــرهــان تـحــالــف "ق ــوى الـحــريــة
والتغيير" لالجتماع اليوم ،بعدما وافق عدد من
الكيانات والكتل المنضوية تحتها على تكوين
مـجـلــس ق ـيــادي مـ ّ
ـوحــد لـلـتـفــاوض مــع "الـمـجـلــس
العسكري" ،أعلنت قوى "الحرية والتغيير" ،أمس،
اس ـت ـئ ـنــاف ال ـت ـف ــاوض م ــع "ال ـم ـج ـلــس الـع ـس ـكــري"
ل ــات ـف ــاق ع ـل ــى ال ـن ـق ــاط ال ـخ ــاف ـي ــة بـ ـش ــأن ال ـح ـكــم
االنتقالي.
وأكدت في بيان رغبتها االستمرار في التفاوض
ً
بعيدا عــن الـتــراشــق اإلعــامــي ،والــوصــول التفاق
خالل  72ساعة.
وقالت إنها سترد على مالحظات "العسكري"
حول وثيقة اإلعالن الدستوري التي دفعت له بها
كـتــا بــة ،وأ ش ــارت إ لــى نـجــاح الطرفين فــي تحديد
نقاط الخالف حول اإلعالن الدستوري ،واكدت أن
ً
النقاش حولها سيكون حاسما.

غرينبالت :الفلسطينيون يسعون
لوأد «صفقة القرن»
اتهم مبعوث الرئيس األميركي دونالد ترامب
الى الشرق األوسط ،جيسون غرينبالت ،أعضاء
القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد خطة السالم
اإلسرائيلية-الفلسطينية التي يرعاها ترامب حتى
قبل الكشف عنها.
وحض غرينبالت المسؤولين الفلسطينيين
ً
على االنتظار حتى يروا تفاصيل الخطة قائال ،إن
من الخطأ إعالن "وفاتها فور وصولها".
وي ــرأس غــريـنـبــات وجــاريــد كــوشـنـيــر ،صهر
ترامب ومستشاره ،فريقا يجهز لطرح الخطة التي
طال انتظارها والمتوقعة في يونيو.
وقــال غرينبالت الــذي تبادل االنتقادات علنا
مــع مـســؤو لـيــن فلسطينيين ر فـيـعــي المستوى
على " تــو يـتــر" ،ان "السلطة الفلسطينية تسعى
ل ــوأد خطة لــم تــرهــا .قــد تـقــدم لهم الخطة شيئا
يثير حماسهم ويغير موقفهم الحالي .عليهم أن
يتحلوا بالصبر وينتظروا حتى إعالن الخطة".
وأض ــاف :أي طــرف يـقــول إن الخطة ول ــدت ميتة

وال يمنحها الكثير من االهتمام والعمل الشاق
فستكون فرصة كبيرة ضائعة.
من ناحيته ،قال وزير الخارجية الفلسطيني
ريــاض المالكي أمــام اجتماع في األمــم المتحدة
حضره غرينبالت إن الواليات المتحدة تصوغ
عـلــى م ــا ي ـبــدو خـطــة الس ـت ـســام الفلسطينيين
إلسرائيل وليس اتفاقا للسالم ،مشيرا إلــى أنه
ال يــوجــد أي قــدر مــن األم ــل يمكن أن يجعل ذلك
مقبوال.
وفي إطار الدور المصري الرئيسي في رعاية
القضية الفلسطينية ،واصــل وفــد أمني مصري
رف ـيــع الـمـسـتــوى ج ـهــود الـتـهــدئــة بـيــن إســرائـيــل
وحركة حماس في قطاع غزة ،إذ وصل الوفد إلى
غزة الخميس الماضي ،بهدف رعاية التهدئة بين
الفصائل الفلسطينية بالقطاع وإسرائيل ومنعها
من االنهيار بعد التصعيد الذي ّ
جر الجانبين إلى
مواجهات دامية األسبوع الماضي.
(واشنطن ـ ـ رويترز)

سريالنكا تراقب المساجد والخطب
ط ـل ـب ــت ح ـك ــوم ــة س ــري ــان ـك ــا مـ ــن ال ـم ـســاجــد
ً
تسليمها نـسـخــا مسبقة مــن الـخـطــب ،وإثـبــات
ً
حزمها تجاه المتطرفين دينيا ،بعد اعتداء ات
ارهابية نفذت في أحد الفصح أسفرت عن 258
ً
قتيال.
وأدت هذه الهجمات التي ارتكبها إسالميون
سريالنكيون في  21أبريل الماضي ،إلى إصابة
ً
 500شخص أيضا .واستهدفت كنائس وثالثة
ف ـن ــادق فـخـمــة ف ــي كــولــوم ـبــو وت ـب ـنــاهــا تنظيم
"داعش" اإلرهابي.
ً
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية "نظرا للوضع
في البالد ،تأمر الوزارة جميع مسؤولي المساجد
ب ـعــدم ال ـت ـصــريــح ب ــأي تـجـمــع يـ ــروج لـلـكــراهـيــة
والتطرف بأي طريقة ،أو المشاركة فيه".

وأكــدت الــوزارة أن على كل المساجد أن تبدأ
بتسليم نسخ من الخطب التي تذاع فيها.
ومـ ـن ــذ ال ـه ـج ـم ــات ،ف ــرض ــت ال ـس ـل ـط ــات ح ــال
الطوارئ ونفذت قوات األمن سلسلة مداهمات في
البالد ،قتل فيها إسالميون مفترضون عديدون.
ً
وطــردت السلطات أيضا  200داعية إسالمي
أجنبي لم تعد تأشيرات دخولهم صالحة.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش مــاه ـيــش
سيناناياكي ،إنه أمكن احتواء خطر شن مزيد
من هجمات المتشددين ،وإن األجـهــزة األمنية
تـمـكـنــت مــن تـفـكـيــك أغـلـبـيــة الـشـبـكــة المرتبطة
بتنفيذ "تفجيرات الفصح".
(كولومبو ـ ـ أ ف ب ،رويترز)

لوال :بولسونارو «مريض»
والمشكلة ُت ّ
حل بالمدارس

الـعـسـكــري الـ ــذي ُي ــراب ــض على
الحدود بالتدبير الرقم  ،2مثله
م ـثــل ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي ُي ـمــارس
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة والـمـكـتـبـيــة،
وفي الوقت نفسه إبقاء الجيش
مـكـلـفــا ب ــاألم ــن ال ــداخـ ـل ــي .وقــد
ع ـ ـ ّـب ـ ــر بـ ـ ــو ص ـ ـعـ ــب عـ ـ ــن رفـ ـض ــه
لطرح الحريري والحسن خالل
ّ
ليتقرر أن تعود الحسن
الجلسة،
في الجلسة المقبلة مع دراسة
حول الموضوع.

حركات شعبية
ً
وتـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـبـ ــاد غـ ـ ـ ــدا م ــوج ــة
جــديــدة مــن الـتـحــركــات الشعبية
واالعتصامات واإلضرابات التي
حضر لها بعض الهيئات النقابية
واالتحاد العمالي العام ،فالكثير
م ـم ــا هـ ــو م ـ ـطـ ــروح ي ـث ـي ــر أج ـ ــواء
الرفض حتى حدود الغضب عند

نسبة كبيرة مــن اللبنانيين في
ً
الكثير من القطاعات وخصوصا
عـ ـن ــد تـ ـج ــدي ــد الـ ـبـ ـح ــث ب ـب ـعــض
الـ ـخـ ـي ــارات وال ـم ـك ـت ـس ـبــات ال ـتــي
تعهدت الحكومة بعدم المساس
بها مطلع األسـبــوع وقبله بأيام
وبدأت بالتراجع عنها أمس األول
ً
تدريجيا.

عون إلى واشنطن
غـ ــادر قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
ج ــوزي ــف ع ــون ع ـلــى رأس وفــد
م ـ ــن ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط إل ـ ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أمـ ــس،
ف ــي زيـ ـ ــارة رس ـم ـيــة لـلـمـشــاركــة
فــي اللقاء السنوي الــذي ُيعقد
م ــن أج ـ ــل ت ـق ــوي ــم ال ـم ـس ــاع ــدات
األميركية للمؤسسة العسكرية،
واالحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـمـسـتـقـبـلـيــة.

وش ــدد ال ـب ـيــان عـلــى االس ـت ـم ــرار ف ــي الـخـطــوات
التصعيدية باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف
ً
ا لـثــورة ،را فـضــا في الوقت نفسه "المنهج القديم
ا لــذي ال يتسق مع مطالب الشعب السوداني في
الخالص وا لــو صــول بالثورة لمراميها بالسرعة
المطلوبة".
وعـمـلــت ق ــوى "إعـ ــان ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر" على
ّ
ت ـش ـك ـيــل م ـج ـلــس قـ ـي ــادي ي ـت ــول ــى الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
"المجلس العسكري "بطريقة جديدة.
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،نـقـلــت صـحـيـفــة "ال ــراك ــوب ــة"
الـســودانـيــة أم ــس ،عــن مـصــدر فــي أس ــرة الـبــرهــان
ً
قــولــه" :الـبــرهــان واج ــه ضـغــوطــا كـثـيــرة ،وتعرض
األسبوع قبل الماضي لمحاولة اغتيال ولكن تم
إحـبــاطـهــا بــوا س ـطــة األج ـه ــزة األم ـن ـيــة العسكرية
قبل تنفيذها".
وأضاف المصدر ،أن البرهان "تقدم باستقالته 3
مرات ،أول مرة كانت في  19أبريل وبعدها في 25
ولم تقبل ،وتقدم باستقالته مرة أخرى األسبوع

الراعي
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ،زار
البطريرك الـمــارونــي الكاردينال
م ـ ـ ـ ــار بـ ـ ـش ـ ــارة ب ـ ـط ـ ــرس ال ـ ــراع ـ ــي
الـبـطــريــرك م ــار نـصــرالـلــه بطرس
صفير في مستشفى "اوتيل ديو"
في األشرفية ،أمــس ،مطمئنا الى
وضعه الصحي .وقال الراعي بعد
الزيارة" :نطلب من جميع الناس
الصالة للبطريرك صفير ،ووضعه
دقيق".
أم ــا طـبـيــب الـبـطــريــرك صفير،
ف ـق ــال ف ــي ح ــدي ــث إذاع ـ ــي" :وض ــع
البطريرك صفير خطير ،ولكن ال
نفقد األمل طالما أن القلب يدافع".

الماضي ولم يبت المجلس فيها بعد".
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـف ــة "الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـت ــال ــي"
السودانية أ مــس ،أن "إ حــدى دول الخليج تقدمت
بعرض الستضافة الرئيس المخلوع عمر البشير
وأفـ ـ ــراد أس ــرت ــه" ،م ـش ـيــرة إل ــى أن "ال ـب ـش ـيــر واف ــق
على العرض ،وتمت إحالته للمجلس العسكري
االنتقالي للبت فيه".
و فــي خطوة جــد يــدة لوضع قطيعة مــع النظام
السابق ،أزا لــت الشرطة السودانية ا ســم و صــورة
الــرئ ـيــس ال ـســابــق ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر م ــن أب ـ ــراج سكن
الضباط بالعاصمة الخرطوم.
وو فــق مــا ذ كــرت صحيفة "ا لــو طــن" السودانية،
فإن صورة البشير اختفت من األبراج الستة بحي
شمبات ،المتواجد قبالة "السوق المركزي".
و كــا نــت األ ب ــراج الستة تسمى "أ ب ــراج البشير"،
إذ كانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس
ً
السابق ،مرتديا زي الشرطة السودانية.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

ترامب :سأتنافس مع بايدن أو ساندرز

ً
الديمقراطيون يحاولون مجددا الحصول على بياناته الضريبية
أعرب الرئيس األميركي دونالد
ترامب عن اقتناعه بأن المرشح
الديمقراطي الذي سينافسه في
االنتخابات الرئاسية في نوفمبر
 2020س ـي ـك ــون جـ ــو بـ ــايـ ــدن أو
بيرني ساندرز.
وغـ ــرد ت ــرام ــب بـيــن رسالتين
حــول المفاوضات التجارية مع
الصين "في رأيي سيكون المرشح
الديمقراطي إما جو الشرير وإما
بيرني المجنون".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال" :يـ ـخـ ـتـ ـف ــي اآلخـ ـ ـ ـ ــرون
بسرعة البرق" ،مشيرا الى نحو
 20م ــرش ـح ــا فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
التمهيدية للحزب الديمقراطي.
ومـ ـ ـن ـ ــذ أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ،ي ـض ــاع ــف
ترامب هجماته على بايدن نائب
الــرئ ـيــس ال ـســابــق بـ ــاراك أوبــامــا
ما يدل على أنه يعتبره خصما
حقيقيا.
ال ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ــدم س ـي ــاس ـي ــون
ديمقراطيون ومنظمات مدنية
عرائض وقعها في المجمل أكثر
مــن  10مــايـيــن شـخــص تطالب
الكونغرس بالبدء في إجــراءات
عزل ترامب.
إال أن أوراق ت ــرام ــب الـقــويــة
تتركز في مجلس الشيوخ الذي
ي ـس ـي ـطــر ع ـل ـيــه ال ـج ـم ـه ــوري ــون،
ومـجـلــس ال ـش ـيــوخ ه ــو المكلف
بإجراءات العزل ،ومن المرجح أن
يبرئ ترامب.
وعرض النائبان رشيدة طليب
وآل غ ــري ــن وم ـم ـث ـلــو مـنـظـمــات
ب ـي ـن ـهــا "م ـ ـ ــوف أون" و"وي ـم ـن ــز
مارش" ،مفتاح  USBيتضمن هذه
العرائض.

«البنتاغون» 1.5 :مليار
دوالر لبناء «جدار ترامب»

وسـيـلـتـقــي ال ـع ـمــاد ع ــون خــال
ً
الــزيــارة ،ع ــددا مــن المسؤولين
ّ
األم ـي ــرك ـي ـي ــن ال ـم ـكــل ـف ـيــن مـلــف
برنامج المساعدات.

السودان« :قوى التغيير» تمنح «العسكري»  72ساعة لحل الخالفات

سودانيون يفطرون أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم
أمس األول (أ ف ب)

سلة أخبار

ّ
اتهم الرئيس البرازيلي السابق
لويس إيناسيو لوال دا سيلفا،
الرئيس البرازيلي اليميني
ّ
جايير بولسونارو
املتطرف ٌ
ّ
بأنه «مريض يعتقد أن مشكلة
ُ ّ
البرازيل تحل باألسلحة».
واعتبر الزعيم التاريخي
لليسار البرازيلي الذي يقضي
بالسجن ّ
عقوبة ّ
مدتها 8
سنوات وعشرة أشهر بتهمة
ّ
الفساد ،أن «مشكلة البرازيل
ُ ّ
حل بالكتب واملدارس».
ت ّ
ووقع بولسونارو ،الذي
وصل إلى السلطة في يناير،
مرسومًا األسبوع املاضي،
ّ
ُ
البرازيليني حمل
سيتيح آلالف
سالح في الشارع أو في أماكن
عملهم.

طرح الحريري
وكـ ـ ــان ق ــد س ـب ــق نـ ـق ــاش أم ــس
األول ،اجـتـمــاع رئـيــس الحكومة
سعد الحريري مع وزيري الدفاع
إلـيــاس بــو صعب والداخلية ريا
ّ
ال ـح ـســن .وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ــدف ــاع إن
ً
"الجيش يتولى حاليا األمن على
ال ـحــدود وفــي محيط المخيمات
الفلسطينية وعلى كامل األراضي
اللبنانية بموجب المرسوم الرقم
( 1تاريخ  ،1991وأضاف أن قيادة
الجيش على استعداد ألن تخضع
ت ـعــوي ـضــات الـعـسـكــريـيــن الــذيــن
يخدمون على الحدود وفي محيط
المخيمات الفلسطينية للتدبير
الرقم  ،3في مقابل أن يخضع بقية
العسكريين واألمـنـيـيــن للتدبير
الرقم ( 1الذي ُيعطي لكل عسكري
ت ـعــويــض ش ـهــر ون ـص ــف الـشـهــر
عن كل سنة خدمة) ،شرط أن يتم
إلغاء المرسوم  1وتنحصر مهمات
الجيش على الـحــدود والمناطق

دوليات

أعلنت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) ،تخصيص مبلغ
 1.5مليار دوالر إضافي لبناء
جزء من الجدار الحدودي،
الذي يسعى الرئيس دونالد
ترامب لتشييده على الحدود
مع املكسيك ،ملنع تدفق
املهاجرين غير الشرعيني،
بعد توجيه مليار دوالر
للغرض نفسه في مارس
الفائت.

الرئيس األوكراني لسلفه:
ال تسرق «شبشب» الفندق

دعا الرئيس األوكراني املنتخب
فالديمير زيلينسكي برملان
البالد إلى وقف «التشنجات
السياسية» للرئيس املنتهية
واليته بيترو بوروشينكو،
ّ
وشبه األخير بسائح يسرق
ممتلكات الفندق قبل مغادرته.
وفي رسالة مصورة ،طالب
زيلينسكي مجلس النواب
بتحديد موعد مراسم التنصيب
الرئاسية في  19مايو ،وقال:
«هذا ليس طلبي ،بل ما يطالب
به شعب أوكرانيا ،الذي أقسمتم
أن تعملوا لصالحه» ،مضيفا أن
الرئيس الحالي للدولة بيترو
بوروشينكو ،يحاول أن يضع
موالني له على رأس مختلف
اإلدارات من أجل حكم البالد
حتى بعد مغادرته املنصب
الرئاسي.
وعند الحديث عن بوروشينكو،
قارنه زيلينسكي بـ«سائح قام
قبل كل شيء بوضع ممتلكات
الفندق في حقيبة سفره» ،قائال:
«لن يتوقف بوروشينكو على
اإلطالق فهو يسرق املناشف
والشبشب ،ويأخذ كل شيء من
البوفيه .أنا أطلب منك بصدق:
سلم املفاتيح وادفع ثمن امليني
بار وغادر! فإنه اليزال يتعني
عليك املرور عبر الجمارك
ومراقبة جوازات السفر».

مقتل مستشارة برلمانية
أفغانية في كابول

ترامب وزوجته ميالنيا في طريقهما لالحتفال بـ «األم
العسكرية» في البيت األبيض أمس األول (أ ف ب)
وأمام الفتة كتب عليها "ترامب
يجب أن يرحل" ،قال غرين" :لدينا
بين أيدينا عشرة ماليين سبب
ألن نكون هنا اليوم".
مــن جهتها ،اعـتـبــرت النائبة
طـلـيــب أن ه ــذه الـمــرحـلــة تشكل
"حقبة قاتمة لبلدهم" ،وطلبت من
األميركيين مواجهتها.
وف ــي آخ ــر حلقة مــن مسلسل
ال ـت ـج ــاذب م ــع ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
أص ـ ـ ــدر ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون ،أم ــس
ً
األول ،أمرا للحصول على بيانات
ضريبية للرئيس تــرامــب الــذي
يرفض تسليمها.
وي ّ
ُ
رجح أن ترفض إدارة ترامب
م ــرة جــديــدة األمـ ــر ،مــا قــد يفتح
معركة قضائية شرسة.
وأوضح الرئيس الديمقراطي

لـ ـلـ ـجـ ـن ــة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
ريتشارد نيل" :ال أستخف بهذه
الـ ـمـ ـب ــادرة ل ـك ـن ـنــي أع ـت ـب ــر أن ـهــا
تعطينا أفضل فرصة للحصول
على المستندات المطلوبة".
على صعيد آخر ،أعلن الرئيس
األمـيــركــي فــي مقابلة مــع موقع
"ب ــول ـي ـت ـي ـك ــو" ،أن االخـ ـتـ ـب ــارات
األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي أج ــرت ـه ــا ك ــوري ــا
ُ
ال ـش ـمــال ـيـ ّـة "ال ت ـ ـقـ ـ ّـوض ال ـث ـق ــة"،
ً
معتبرا "انـهــا صــواريــخ قصيرة
اإلطالق
المدى ،وأنا ال
أعتبر على ّ
ً
ّ
ّ
أن ذلك ُيشكل خرقا لعالقة الثقة.
في مرحلة ما ،قد يحدث هذا .لكن
في هذه المرحلة ،ال".
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،نـقـلــت صحيفة
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن بـ ـ ــوسـ ـ ــت ،عـ ـ ــن أحـ ــد
الحضور خالل اجتماع ألنصار

ترامبّ ،
تطرق األخير إلى "وحشية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ
ً
أون" ،وخـصــوصــا إعــدامــه لــزوج
عمته قبل  6سنوات.
وقــال تــرامــب ،حسب المصدر
الذي رفض اإلفصاح عن هويته
"الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ك ـي ــم ل ـي ــس مـثــل
التعامل مع رئيس فرنسا".
وروى ترامب كيف أعدم الزعيم
الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي زوج عـمـتــه،
جــانــغ ســونــغ ثــايــك ،ع ــام ،2013
بتهمة عدم والئه لنظامه.
وأض ــاف تــرامــب أن كـيــم قطع
رأس جانغ وعرضه على آخرين
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـ ـب ــث الـ ــرعـ ــب فــي
قلوبهم.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

أعلنت وزارة الداخلية
األفغانية أن مستشارة
ُ
برملانية قتلت برصاص
مجهولني في العاصمة
كابول صباح أمس.
وقال املتحدث باسم
«الداخلية» نصرت رحيمي،
إن مينا مانجال ،مستشارة
ُاللجنة الثقافية بالبرملان
قتلت صباحا في منطقة
الشرطة الثامنة باملدينة .ولم
تعلن أي جهة مسؤوليتها
الهجوم.
عن
ُ
إلى ذلك ،قتل  20مسلحا على
األقل من حركة «طالبان»،
خالل عمليات ملكافحة
اإلرهاب نفذتها القوات
الخاصة األفغانية في ثمانية
أقاليم ،في الساعات الـ24
املاضية.

دوليات 32
نقيب فالحي مصر :زراعة «الذهب األبيض» انهارت
ةديرجلا
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القاهرة  -حسن حافظ

في حين تتزايد األعباء على الفالح المصري مع
زيادة كلفة العملية اإلنتاجية وتراجع العائد ،قال
نقيب الفالحين حسين أبو صدام ،أمس ،إن زراعة
القطن تعرضت لالنهيار خــال الموسم الحالي»،
وح ـم ــل ح ـكــومــة مـصـطـفــى م ــدب ــول ــي ال ـم ـســؤول ـيــة
«بسبب فشلها في تسويق محصول القطن للموسم
الماضي ،وعدم التزامها بشراء القطن من الفالحين
بالسعر الــذي أعلنته ب ـ  2700جنيه لقنطار قطن
الوجه البحري ،و 2500جنيه لقنطار قطن الوجه
القبلي».

وأضــاف «أن تجاهل الحكومة أجبر المزارعين
على البيع بسعر  2300جنيه للقنطار ،األمر الذي
تسبب في خسائر فادحة لهم ،ودفعهم للعزوف عن
زراعة القطن هذا العام ،بالتالي أدى ذلك إلى انهيار
زراعة القطن وتراجع حاد في المساحة المزروعة
بالمحصول».
ولـفــت أبــو ص ــدام إلــى أن «انـهـيــار زراع ــة الذهب
األبيض (القطن) ،يمثل خسارة فادحة لالقتصاد
ً
المصري ،إذ يستهلك مياها قليلة ،ويشارك بدور
أساسي في تطوير صناعة المنسوجات والمالبس،
مما يعني توفير عملة صعبة عبر آلية التصدير
وت ــوف ـي ــر فـ ــرص ع ـمــل ب ـع ـش ــرات اآلالف ت ـع ـمــل في

صناعات الغزل والنسيج والزيوت واألعالف».
فــي غـضــون ذل ــك ،يستأنف الـبــرلـمــان المصري
جلساته العامة اليوم ،وعلى مدار ثالثة أيام ،لنظر
أكثر من  100تقرير من اللجان النوعية بشأن عدد
من االتفاقات ومشاريع القوانين ،إذ تواصل لجنة
الـخـطــة وال ـم ــوازن ــة عـقــد اجـتـمــاعــاتـهــا السـتـكـمــال
مـنــاقـشــة م ـشــروع ال ـمــوازنــة الـعــامــة لـلـعــام الـمــالــي
الـجــديــد  ،2020/2019وسـتـخـصــص جلسة الـيــوم
لمناقشة موازنة التعليم العالي.
من ناحية أخرى ،قال شيخ األزهر أحمد الطيب
إن «ال ــزوج ــة ليست ح ــرة فــي أن تـخــرج مــن بيتها
متى تشاء».

foreigndesk@aljarida●com

وأض ــاف الـطـيــب فــي بــرنــامـجــه الـتـلـفــزيــونــي ،أن
«الزوجة ليست حرة في الخروج من بيتها ،ألنها
تصادر على حق الزوج واألطفال».
وأش ــار إل ــى أن ــه «م ــن الـخـطــأ والـجـهــل بمفاهيم
ً
الشريعة اإلسالمية اعتبار اإلذن حجرا على حريتها
وم ـص ــادرة لـحـقــوقـهــا ،بــل هــو ضـ ــرورة الستقامة
البيت».
ّ
وبين أن «خروج الزوجة للعمل ال يحتاج إلى إذن
إذا كان قد علم الزوج حين كتب عليها أنها تعمل
ورضي بذلك ،فمن حقها أن تخرج من دون استئذان
وليس له أن يصادر هذا الحق ،ولكن إذا طرأ شيء
يعود للزوج الحق فى أن يأمرها بالقرار في البيت».

طفلة تشارك في صالة التراويح بالقاهرة (رويترز)

ةديرجلا
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رياضة

تتويج مستحق للكويت ...وهبوط غير متوقع للجهراء
في ختام دوري ڤيڤا للدرجة الممتازة
حازم ماهر وأحمد حامد

انتهى الموسم الكروي
 2019 -2018بانتهاء
دوري ڤيڤا للدرجة الممتازة
بفوز الكويت باللقب ،وهو
أمر مستحق ،في حين هبط
الجهراء والفحيحيل إلى
دوري الدرجة األولى ،في
المقابل ،بقي التضامن
والشباب بعد حصد كل منهما
 6نقاط في الجولتين األخيرة
وقبل األخيرة.

أس ـ ــدل ال ـس ـت ــار ع ـلــى ب ـطــولــة دوري ڤيڤا
للدرجة الممتازة لكرة القدم للموسم الرياضي
 2019-2018الخميس الماضي ،وجاء الختام
فيما يخص حسم البطولة منطقيا ومتوقعا،
وذل ــك بـفــوز الـكــويــت بالبطولة الـثــالـثــة على
التوالي عن جدارة واستحقاق شديدين ،ولم
ال ،وهــو الفريق صــاحــب األرق ــام األفـضــل في
كل النواحي؟ ،واألمر ذاته ينطبق على صراع
ال ـب ـقــاء ال ــذي ت ــم حـسـمــه بـهـبــوط الفحيحيل
والجهراء ،وهبوط األخير يعد مفاجأة بكل
الـمـقــايـيــس ،لـكــونــه دخ ــل مــواجـهــة التضامن
بثالث فــرص ،وتكمن المفاجأة في خسارته
رغــم ارتـفــاع مستواه ،علما بأنه كــان الحلقة
األضعف في البطولة بالدوري األول.
وما بين تتويج الكويت باللقب والقادسية
بمركز الــوصــافــة وبـقــاء التضامن والشباب
وهبوط الفحيحيل والجهراء ،واتهام البعض
بالتفويت ال سيما في الجولة األخيرة ،وكذلك
وجود مراهنات ،تلقي "الجريدة" الضوء في
هذا التقرير على الفرق العشرة المشاركة في
البطولة.

صدارة بجدارة

الجهراء دخل
مواجهة التضامن
بثالث فرص
والمفاجأة تكمن
في خسارته رغم
ارتفاع مستواه

األبيض على منصة التتويج (تصوير نوفل ابراهيم)
اإلبقاء على يوسف ناصر األفضل من بين كل
الالعبين دون منافسة تذكر.

مما ال شك فيه أن الكويت يستحق اللقب
عن جدارة واستحقاق شديدين ،فهو صاحب
أق ــوى خــط هـجــوم وفـقــا لـعــدد األه ــداف التي
أح ــزره ــا ،كـمــا أن ــه صــاحــب أق ــوى خــط دف ــاع،
إضافة إلى أنه الفريق األكثر تحقيقا للفوز
واألكثر تعادال.
وأكد المدرب القدير محمد عبدالله أنه على
حسن ظن اإلدارة بعد اللجوء له لقيادة دفة
األمور خلفا للمدرب هوبير فيلود ،إلى جانب
الالعبين األكفاء الذين واصلوا تفوقهم على
أنفسهم بشكل الفت للنظر ،وحصدوا  3ألقاب
على غرار الموسم الماضي.
ومن المؤكد أن ما حققه الكويت من الفوز
باأللقاب الثالثة (دوري ،كــأس سمو األمير،
كـ ــأس س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد) ل ــم ي ـكــن ليتحقق
لوال وجود إدارة قوية تدعم الفريق بسخاء،
سواء في جلب محترفين على أعلى مستوى
أو الـتـعــاقــد مــع العـبـيــن محليين أك ـف ــاء ،في
م ـقــدم ـت ـهــم ال ـن ـج ــم ف ـي ـصــل زايـ ـ ــد الـ ـ ــذي أع ــاد
اكتشاف نفسه داخل األبيض.

عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ــداي ــة الـســالـمـيــة الـقــويــة،
وال ـت ــي نــافــس ب ـهــا ب ـقــوة ع ـلــى الـ ـص ــدارة مع
الكويت ،فــإن النهاية جــاء ت مخيفة للغاية،
ف ـقــد م ــرك ــز ال ــوص ــاف ــة وخ ـس ــر ب ــاألرب ـع ــة في
الـجــولـتـيــن األخ ـي ــرة وق ـبــل األخ ـي ــرة عـلــى يد
الكويت والقادسية ،وهــو أمــر يجب أن تقف
أمامه اإلدارة.
هناك العديد من النجوم الذين تألقوا مع
الـسـمــاوي منهم الـمـحـتــرفــان ع ــدي الصيفي
وف ــراس الخطيب ،إلــى جانب أكثر مــن العب
محلي أهمهم فيصل العنزي والنجم القادم
بقوة الموهوب فواز عايض العتيبي
ورفيقه مبارك الفنيني ،وخيرا فعل
ال ـم ـج ـلــس ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى الـصـيـفــي
ص ــاح ــب األداء الـ ــرائـ ــع واأله ـ ـ ــداف
المؤثرة.

ال جديد

فريق األلغاز

واصل القادسية إخفاقاته المتتالية ،وحقق
الفريق لقب السوبر فقط ،ولم يقدم األصفر
المستوى المعروف عنه بشكل إجمالي في
الموسم المنتهي ألسباب يعلمها القاصي
وال ــدان ــي ،أول ـهــا ع ــدم دع ــم الـفــريــق بالعبين
قــادريــن على صنع الـفــارق مع اآلخــريــن ،لكن
يبقى المركز الثاني الذي حققه يعد إنجازا
فــي ظــل اإلمـكــانــات المتاحة ،واإلص ــرار على
المدرب الروماني إيوان مارين الذي أتى على
األخضر واليابس.
مستقبل القادسية في الوقت الحالي يعد
ضبابيا ،فــي ظــل شــح اإلمـكــانــات وعــدم دعم
الفريق بصفقات محلية وأجنبية ،مع ضرورة

ي ـ ـعـ ــد كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ف ــري ــق
األ ل ـغ ــاز ،فالبرتقالي يفوز
ح ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا يـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ل ــه
الـجـمـيــع ال ـخ ـســارة،
ث ــم ي ـخ ـســر حـيـنـمــا
يتوقع له الكثيرون
الفوز ،لذلك فرط في
ال ـعــديــد م ــن الـنـقــاط
السهلة الـتــي كانت
ف ــي م ـت ـن ــاول يــديــه،
والتي لو حصدها
لنافس على اللقب
بقوة.

تراجع مخيف

الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي عـ ـل ــى أي ح ـ ـ ــال فـ ــريـ ــق ج ـيــد
ويجد دعــم مــن مجلس إدارت ــه ،لكن صفقات
المحترفين لم تكن على ما يــرام ،ولم تحقق
األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـم ــرج ــوة م ـن ـه ــا ،ويـ ـع ــد م ـش ــاري
ال ـع ــازم ــي ه ــو ال ــاع ــب األف ـض ــل ف ــي الـمــوســم
المنتهي ،إلى جانب الحارس حسين كنكوني
وحمد حربي وناصر فرج.

نهاية مخيبة
م ــن ج ــان ـب ــه ،ف ـقــد أن ـه ــى ال ـع ــرب ــي الـمــوســم
نـهــايــة مخيبة ل ــآم ــال ،الـفــريــق لعب
منذ البداية إلى النهاية في ظروف
شديدة الصعوبة ،والتي تتمثل في
عقوبة االتحاد الدولي لكرة القدم
(ڤيڤا) بحرمانه من التعاقد
في فترتي قيد متتاليتين
(الصيفية والـشـتــويــة)،
ل ـي ـب ـق ــى ال ـ ـفـ ــريـ ــق دون

أم ــا ال ـت ـضــامــن ،ف ـقــد ح ـقــق ه ــدف ــه الـمـنـشــود
بالبقاء في الدوري الممتاز ،بل واحتالل المركز
الـســابــع وه ــو الـمــركــز األف ـضــل لــه مـنــذ سـنــوات
طــوي ـلــة ،الـتـضــامــن وراء ه مـجـلــس إدارة رائ ــع
بقيادة شخصيات جديرة بكل احترام وتقدير؛
منهم رئيس النادي مبارك المعصب وأمين السر
خالد شبيب اللذين دعما الفريق بقوة ماديا
ونفسيا ومعنويا.
وي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز ال ـ ـكـ ــرة فـهــد
داب ـ ــس ،الـ ــذي ع ـمــل ب ـق ــوة ال ـمــوســم الـمـنـقـضــي

يقتسم لقب اكثر الفرق تعادال مع السالمية
( 7مباريات).
● نــال مهاجم الـعــربــي حسين الـمــوســوي لقب
ه ــداف ال ــدوري برصيد  17هــدفــا ،فــي حين
جاء مهاجم الكويت اإليفواري جمعة سعيد
ً
فــي الـمــركــز الـثــانــي ولــه  11هــدفــا ،وتقاسم
العـبــو الـقــادسـيــة يــوســف نــاصــر ،والـكــويــت
فيصل زايد والشباب سوما ،المركز الثالث،
ولكل منهما  10أهــداف ،علما بأن مهاجما
الكويت والسالمية صابر خليفة وباتريك
فابيانو أحرزا نفس العدد من األهداف ،بيد
أن رحليهما فــي فـتــرة االنـتـقــاالت الشتوية
أبـعــدهـمــا عــن ال ـس ـبــاق ،واق ـت ـنــص محترف
الكويت التونسي حمزة األحمر المركز الرابع
وله  7أهداف.

األندية تطالب «الطائرة» بعقد
«عمومية» األربعاء المقبل
خـ ـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ـ ــب أع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة
التـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ــؤق ـت ــة إلدارة
شـ ـ ــؤون االت ـ ـحـ ــاد بــرئــاســة
وليد أمان بشأن عقد جمعية
عمومية غير عادية يوم األربعاء
المقبل ،في مقر االتحاد بالدعية ،وذلك
لتحديد موعد جديد لفتح باب الترشح
النتخابات مجلس إدارة االتحاد.
وك ــان ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة غـيــر
ال ـعــاديــة لــات ـحــاد ،ال ـتــي ُع ـق ــدت األح ــد
الـ ـم ــاض ــيّ ،
أجـ ـل ــت ان ـت ـخ ــاب ــات مـجـلــس
ً
اإلدارة الجديد ،بعدما ترشح  12عضوا
على المقاعد الـ  9التي سيتكون منها
الـمـجـلــس ،وذل ــك بسبب خـطــأ إجــرائــي

بــدوره ،لم يحقق النصر الطموح المأمول
في ظل دعم مجلس اإلدارة له ،وفي ظل المدرب
القدير ظاهر العدواني ،لكن ليس من المعقول
أن يحتل الفريق المركز السادس بفارق  9نقاط
كاملة عن العربي صاحب المركز الخامس،
في ظل هذا الدعم المتمثل في إقامة معسكر
خارجي وجلب العبين أكفاء محليين وأجانب.
وهناك حظ عاثر واجه العنابي في الموسم
المنتهي بعدد كبير من المباريات ،لكن على
أي حــال فتجربة بناء فريق جديد من األلف
للياء تجربة رائعة ،وسيحصد النادي ثمارها
في المستقبل القريب.

هبوط غير متوقع
لــم يـكــن أك ـثــر المتشائمين فــي ال ـج ـهــراء ،ال
سيما بعد الفوز على الكويت في الجولة قبل
األخيرة يتوقع هبوط الفريق ،في ظل االرتفاع
بالمستوى بشكل تدريجي منذ تولى المهمة
الـ ـم ــدرب ال ــرائ ــع أح ـمــد ع ـبــدال ـكــريــم ب ـعــد إقــالــة
المدرب الفرنسي ذي األصــول الجزائرية كمال
جبور ،لكن الرياح أتــت بما ال تشتهي السفن،
ليخسر التضامن ،وفي الوقت ذاته فاز الشباب
على القادسية.

الفحيحيل دعم بال نتيجة
دعــم رئـيــس مجلس إدارة ن ــادي الفحيحيل
حمد الــدبــوس الفريق األول بكل قــوة مــن أجل
الوجود في مركز متقدم ،حيث تعاقد مع صفقات
أجـنـبـيــة رائ ـعــة فــي مقدمتهم األردن ـي ــان منذر
أبوعمارة ،أفضل العب هذا الموسم في صفوف
الفريق ،وإبراهيم الزواهرة ،إلى جانب التعاقد
مع العبين محليين مشهود لهم بالكفاءة ،ورغم
كل ذلك ذهبت اآلمال والطموحات أدراج الرياح
بإعالن الفريق أول الهابطين الى الدرجة األولى،
إال أن ذلك ال يقلل من شأن األحمر ومدربه محمد
دهيليس الــذي تولى المهمة بــدال عن المدرب
السوري ماهر بحري.

الكويتي أنفع

● شهدت بطولة الدوري إحراز  263هدفا ،بمعدل
ً
تـهــديـفــي  14.6هــدفــا فــي ال ـجــولــة ،وبـمـعــدل
تهديفي  2.9هدف في المباراة الواحدة ،كما
ً
ً
شهدت  65فوزا ،مقابل  51تعادال.
● يمتلك الـكــويــت الــدفــاع األق ــوى ،حيث منيت
ش ـبــاكــه بـ ـ  14هــدفــا ف ـقــط ،ف ــي ح ـيــن يمتلك
أق ــوى خــط ه ـجــوم بــرصـيــد  52هــدفــا ،وهــو
أكثر الفرق فوزا ( 13مباراة) ،وأقلها تعادال
مناصفة مع القادسية ( 3مباريات) ،وأقلها
خسارة (مباراتان).
● يـمـتـلــك ال ـج ـهــراء وال ـت ـضــامــن أض ـعــف خطي
هجوم ،حيث أحرز كل منهما  16هدفا فقط،
ويـعــد خــط دف ــاع الفحيحيل األضـعــف على
اإلط ــاق ،إذ منيت شـبــاكــه ب ـ  42هــدفــا ،كما
أنــه الفريق األقــل فــوزا (مـبــاراتــان) ،فــي حين

●

أقل من الطموح المأمول

تحقيق الهدف

أرقام

محمد عبدالعزيز

ّ
صفقات محلية وأجنبية ،وهو أمر أثر عليه
بالسلب.
ّ
وقدم المدرب السوري حسام السيد كل ما
في استطاعته ،لينجح في كسب ثقة العديد
من األندية المحلية والخليجية التي ترغب
ف ــي الـتـعــاقــد م ـعــه ،وي ـعــد حـسـيــن الـمــوســوي
النجم األبرز في الفريق ليس بأهدافه الغزيرة
فـحـســب ،وإن ـمــا بــروحــه الـقـتــالـيــة وحماسته
وغيرته على القميص األخضر.

أن ي ــواص ــل ال ـع ـط ــاء م ــن أج ـ ــل ت ـح ـق ـيــق مــركــز
الئـ ــق ب ــال ـف ــري ــق اب ـ ـتـ ــداء م ــن ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل.
دخـ ــل ال ـش ـب ــاب ال ـجــول ـت ـيــن األخ ـ ـيـ ــرة وق ـبــل
األخ ـي ــرة ،وه ــو صــاحــب الـفــرصــة األض ـعــف في
الـبـقــاء ،لكنه قهر المستحيل وحـصــد  6نقاط
بالفوز على الفحيحيل ثم القادسية ،لكن رغم
الـبـقــاء لــم يـقــدم الـشـبــاب مستوى مقنعا طــوال
الموسم رغم الجهود التي بذلها مدرب الفريق
خــالــد الــزنـكــي والـعــائــد لـلـنــادي عـضــو مجلس
اإلدارة ،رئيس جهاز الكرة جابر الزنكي.

ف ــي م ــدة ال ـت ــرش ــح ،وذلـ ــك بـعــدمــا
ّ
قــلـصــت اللجنة المؤقتة
لــات ـحــاد ف ـتــرة الـتــرشــح
لالنتخابات ألربعة أيام
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن خ ـم ـس ــة ،وه ــو
م ــا ق ــد ي ـع ــرض الـعـمـلـيــة
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ــرمـ ـتـ ـه ــا
ً
للطعن مستقبال على صحة
انتخابات مجلس اإلدارة.
ذل ــك األم ــر دف ــع أع ـضــاء الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة غ ـيــر ال ـع ــادي ــة إلـ ــى تــأجـيــل
االن ـت ـخــابــات لـمــوعــد جــديــد م ــع إع ــادة
فتح باب الترشح وفق النظام األساسي
الجديد الذي تم اعتماده وإشهاره في
الجريدة الرسمية ،وبحيث تكون فترة
ال ـتــرشــح خـمـســة أيـ ــام كــام ـلــة ،وسـيـتــم
تحديد ذلك خالل االجتماع المقرر يوم
األربعاء المقبل.

قدم المدرب الكويتي في الموسم الحالي أداء
مميزا ،وكسب الرهان وبقوة من نظيره األجنبي،
األم ــر ال ــذي جعل عــدد الـخــواجــات فــي تناقص
كلما تقدمت بطولة الدوري الممتاز ودخولها
المراحل الحاسمة.
وكــانــت الـبــدايــة مــع الـكــويــت ،ال ــذي استعان
بالمدرب محمد عبدالله ،على حساب الفرنسي
هــوبـيــر ف ـي ـلــود ،األمـ ــر الـ ــذي انـعـكــس إيـجــابـيــا
على نتائج األبيض ،وصوال إلى حصد ثالثية
الموسم الحالي.
وفــي الـجـهــراء اسـتـعــان أبـنــاء القصر األحمر
ب ــالـ ـم ــدرب أحـ ـم ــد ع ـب ــدال ـك ــري ــم ،خ ـل ـفــا ل ـل ـمــدرب
ال ـج ــزائ ــري ك ـمــال ج ـب ــور ،بـعــد أن تـجـمــد رصـيــد
ال ـفــريــق عـنــد نـقـطــة واح ـ ــدة ،عـقــب اق ـت ــراب ال ــدور
األول من نهايته ،واستطاع عبدالكريم الوصول

بدء فترة االنسحابات من الترشح
●النتخابات اتحاد السلة
جابر الشريفي

ت ـبــدأ ال ـيــوم ف ـتــرة االنـسـحــابــات
م ــن ال ـت ــرش ــح الن ـت ـخ ــاب ــات ات ـح ــاد
ك ــرة ال ـس ـلــة ،وتـسـتـمــر ثــاثــة أي ــام،
على ان تنتهي الثالثاء قبل إجراء
االنتخابات التي ستقام االربعاء،
بحسب النظام االساسي لالتحاد
المعتمد مــن الجمعية العمومية
واالتحاد الدولي.
وكــان بــاب الترشح قد أقفل في
االسبوع الماضي على  12مرشحا،
حيث تقدم الجهراء بترشيح رشيد
ً
العنزي رئيسا ،كما تقدمت ثالثة
أندية بترشيح اعضائها لمنصب
نائب الرئيس وهم خليل ابراهيم
(اليرموك) وثامر الشنفا (التضامن)
وعلي الشطي (القادسية) ،كما تقدم
نادي الكويت بترشيح عبدالرحمن

حسين ا لـخـبــاز لمنصب
أمـ ـي ــن ال ـ ـسـ ــر ،ونـ ـ ــادي
الـ ـس ــاح ــل ب ـتــرش ـيــح
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــازي الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي
لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــب أمـ ـ ـي ـ ــن
ال ـص ـن ــدوق ،وت ـقــدم
نادي الصليبيخات
ب ـ ـ ـتـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــح عـ ـ ــويـ ـ ــد
ا لـعـنــزي لمنصب أمين
ال ـ ـسـ ــر الـ ـمـ ـس ــاع ــد ،ونـ ـ ــادي
ا لـنـصــر بترشيح محسن عطالله
المطيري لمنصب أمين الصندوق
ال ـم ـســاعــد ،وت ـقــدمــت أرب ـع ــة انــديــة
بترشيح ممثليها لعضوية مجلس
االدارة ،وهــم عبدالرحمن الناشي
(كاظمة) ومشاري العازمي (القرين)
وفــاضــل ال ــداوود (الـعــربــي) ووليد
الشمري (الشباب).
يذكر أن النظام االساسي ينص

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرط حـ ـ ـص ـ ــول
المرشح على النصف
 +واحد ،حتى وإن لم
ينافسه اي مرشح
على المنصب.
وت ـجــدر اإلش ــارة
ً
أيـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ا لـجـمـعـيــة العمومية
لالتحاد تتكون من 12
ً
ن ــادي ــا ،وال ـن ـظــام االســاســي
ينص على ان االتـحــاد يتكون من
ً
 9أعضاء ،فضال عن أحقية مجلس
ادارة االتحاد بتعيين عضوين من
األنــديــة ،الـتــي ليس لها ممثل في
االتحاد.

إلــى النقطة  ،15إال أن األمــر لم يكن كافيا للبقاء
في الممتاز.
وعلى خطى الجهراء سار الفحيحيل ،باالستعانة
بالمدرب محمد دهيليس على حساب السوري ماهر
بحري ،وهو ما انعكس بصورة ايجابية على مردود
الفحيحيل ،إال أن األمر لم يكن كافيا للبقاء أيضا في
الممتاز .وفي كاظمة استعانت إدارة النادي بالمدرب
عبدالحميد العسعوسي ،لخالفة المدرب البرتغالي
المخضرم أولفيرا .كما قدم المدرب ظاهر العدواني
أداء مقبوال مع النصر ،وهو ما ينسحب على خالد
الزنكي الذي قاد الشباب للبقاء في الدوري الممتاز
ويعد مارين مدرب القادسية من أكثر المدربين
الــذيــن نــالــوا انـتـقــادات فــي الـمــوســم الـحــالــي ،وعلى
النقيض القى مدرب العربي حسام السيد استحسانا
من الجماهير والنقاد.
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بطولة  %80الرمضانية
النسائية للقدم تنطلق اليوم

ندية وتكافؤ وحذر في اليوم
الخامس لدورة «الروضان»
تعادل ريزلتس فيتامين مع
المضمار ،والحد مع فريق
المرحوم حسين الرومي ،بينما
ّ
تغلب فريق كي إيه بي على
الهدف  -1صفر في منافسات
اليوم الخامس لدورة الروضان.

ش ـ ـهـ ــدت مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـي ــوم
ال ـ ـخـ ــامـ ــس ب ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـم ــرح ــوم
عـ ـب ــدالـ ـل ــه م ـ ـشـ ــاري الـ ــروضـ ــان
الــرم ـضــان ـيــة ل ـكــرة ال ـق ــدم نــديــة
وتكافؤا ،حيث سيطر التعادل
السلبي على مواجهتي ريزلتس
فيتامين مع المضمار ،والحد
م ـ ــع فـ ــريـ ــق ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم حـسـيــن
ّ
الرومي ،بينما تغلب فريق كي
إيــه بــي على الـهــدف بـهــدف من
دون رد.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،سيطر
الحذر على أداء فريقي ريزلتس
فيتامين والمضمار الذي يضم
نحوم كرة الصاالت في العراق،
لتنتهي ال ـمــواج ـهــة كـمــا ب ــدأت
بالتعادل السلبي ،وذلــك للمرة
األولى في النسخة الحالية.
في المباراة الثانية ،استمرت
ال ـنــديــة وال ـت ـكــافــؤ ب ـيــن فــريـقــي

جانب من منافسات اليوم الخامس
الهدف وكي إيه بي ،لكن األخير
ّ
تمكن مــن انـتــزاع الـفــوز بفضل
ن ـج ـمــه ال ـم ـح ـل ــي ع ـبــدالــرح ـمــن
المسبحي صاحب هدف اللقاء
الوحيد في الشوط الثاني.

الروضان :فخورون بالجهد الرائع
بخصوص اسـتـعــدادات الحكومة لمباراتها
مــع ال ـن ــواب خ ــال دورة ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة
ه ــذا ال ـع ــام ،ق ــال األم ـيــن ال ـعــام لمجلس الـ ــوزراء
عبداللطيف الــروضــان إن الحكومة حققت فوزا
ً
مهما في النسخة الماضية ،إال أن صفوفها تشهد
ً
هذا العام بعض اإلصابات ،مشيدا بفريق مجلس
األمــة الــذي يضم نخبة من الالعبين المميزين،
وعلى رأسهم رئيس المجلس مرزوق الغانم "الذي
ال يمكن أن نأمن تحركاته والتفافه على قوانين
اللعبة ،السيما أنه لن يقبل خسارة جديدة".
وعــن بلوغ ال ــدورة نسختها األربـعـيــن ،أعــرب

عن فخره بالجهد الرائع لنخبة من أبناء الكويت
ً
في اإلعداد لها ،مؤكدا أن كل متابع للدورة يلمس
بــا شــك حـجــم الـجـهــد والـعـمــل ال ــذي يـبــذل على
مدار شهور لالستعداد بالشكل المطلوب لتخرج
بالصورة التي نراها خالل الشهر الكريم.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ه ــذا ال ـج ـهــد يـنـعـكــس بشكل
إيجابي على الدورة من خالل استقطابها لالعبين
العالميين كضيوف ،إلى جانب رغبة نجوم كرة
الصاالت في المشاركة بها ،مما يرفع المستوى
الفني بشكل عام في أجواء مميزة تتسم بالخلق
الرياضي خالل الشهر الكريم.

وكان بمقدور الفائز تسجيل
المزيد من األهداف عبر نجميه
المحترفين دي ســي وأليكس،
لكن تألق حارس الهدف محمد
معيوف أنقذ فريقه من هزيمة
ثـ ـقـ ـيـ ـل ــة خ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي ال ـح ـص ــة
الثانية.
ف ــي ال ـل ـقــاء ال ـث ــال ــث ،ارت ـضــى
فريقا المرحوم حسين الرومي
والـ ـح ــد ال ـب ـحــري ـنــي بــال ـت ـعــادل
السلبي ،وإن كان الرومي الطرف
األخـ ـط ــر ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة بـفـضــل
ت ـح ــرك ــات ال ـث ـنــائــي ال ـبــرازي ـلــي
سيجي ودييغو ،لكن تجانس
ال ـ ـحـ ــد وص ــابـ ـت ــه أبـ ـقـ ـي ــا عـلــى
نتيجة ا لـتـعــادل السلبي حتى
النهاية.
وي ـل ـت ـقــي الـ ـي ــوم ،زون سنت
مـ ــع ش ـق ـي ــر األردن ـ ـ ـ ــي وحـ ـم ــادة
مــع الف ـ ــازا ،وف ــي الـلـقــاء الـثــالــث
يـتــواجــه صـنــاعــات التبريد مع
ماي فاتور.

ويـ ـتـ ـطـ ـل ــع شـ ـقـ ـي ــر األردن ـ ـ ـ ــي
لـضـمــان ع ـبــوره ألدوار خــروج
الـ ـمـ ـغـ ـل ــوب ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـح ـق ـيــق
ّ
ان ـت ـصــاره ال ـثــانــي ،بـعــد تغلبه
في ظهوره األول على مواطنه
حمادة ،بينما يرفع زون سنت
شعار التعويض لخسارته أمام
الف ـ ــازا ال ـســاعــي ب ـ ــدوره لحسم
التأهل على حساب حمادة.

منافسه نادي كاظمة "أ" بركالت
ال ـت ــرج ـي ــح  2-1ب ـع ــد ال ـت ـع ــادل
بهدف لمثله ،ومع انتهاء اللقاء
ال ـثــالــث سـلـبـيــا بـيــن أكــاديـمـيــة
يونايتد واألكاديمية السورية
ّ
تـمــكــن يــونــايـتــد مــن ال ـفــوز 3-2
بركالت الترجيح.

ركالت الترجيح

تـ ـت ــوق ــف مـ ـن ــافـ ـس ــات دورة
الـبــراعــم بشكل قـســري اعـتـبــارا
مــن ال ـي ــوم ،وف ـقــا ل ـقــرار اللجنة
المنظمة للدورة ،وذلك الرتباط
الالعبين باختبارات الدراسية
لنهاية العام ،التي تمتد حتى
 10ر م ـ ـض ـ ــان ،عـ ـل ــى أن ت ـع ــود
منافسات الدورة بشكل منتظم
بداية من  11رمضان.

فـ ــرضـ ــت رك ـ ـ ـ ــات ال ـت ــرج ـي ــح
نـفـسـهــا عـلــى مـنــافـســات الـيــوم
ال ـثــانــي بــال ـبــراعــم ،بـعــدمــا لجأ
أط ــراف الـمـبــاريــات الثالثة لفك
طالسم التعادالت في مواجهات
حفلت باإلثارة.
واجتاز نادي الكويت "أ" عقبة
فريق المرحوم عبدالله الرشيد
بـ ــركـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح  3-2بـعــد
التعادل سلبيا ،كما ّ
عبر دريم

ّ
توقف قسري للبراعم

تنطلق مساء اليوم على مالعب استاد جابر الدولي فعاليات
النسخة الرابعة من بطولة  %80النسائية الرمضانية لكرة القدم،
التي تقام تحت إشراف االتحاد الكويتي للكرة ،وبدعم من الدوري
اإلسباني (الليغا) ممثال في العبة المنتخب اإلسباني ونادي ملقا
ادريانا مارتن ،خالل الفترة من  12الى  23الجاري.
وكــانــت مــراســم قــرعــة جــرت مـســاء الخميس الـمــاضــي فــي مقر
اتحاد كرة القدم بالعديلية ،بحضور رئيس اللجنة النسائية في
اتحاد الكرة فاطمة حيات ،وأعضاء اللجنة المنظمة ،ورئيس لجنة
الحكام الدولي غانم السهلي ،ومندوبي ورؤساء الفرق المشاركة.
وقسمت الفرق الـ 14المشاركة الى أربع مجموعات ،ضمت االولى
فريق جاغوار صاحب لقب البطولة السابقة وبليدز وستريكرس
وسلتس ،وفي المجموعة الثانية نادي الفتاة وسوبرسوكرواليت،
وتشكلت الثالثة من فاموس وان سبير ،الذي يشارك للمرة األولى،
واســي ميالن ،وينافس في المجموعة الرابعة فريق وست وينغ
ولينس ونادي العيون ووافز.
وتقام مباريات الــدور األول بين المجموعات األربــع بواقع 4
لـقــاءات فــي الـيــوم بطريقة ال ــدوري مــن دور واح ــد ،ويتأهل األول
والثاني من كل مجموعة لربع النهائي ،للوصول إلى نصف النهائي
والنهائي للتتويج باللقب أو ارتقاء منصة التتويج.
وتقام البطولة في إطار الطابع االجتماعي الذي تتميز به شركة
ثمانون في المئة ،والجهود التي تبذلها لرعاية وتطوير الرياضة
النسائية بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص ،وإتاحة
الفرصة للفتاة الكويتية لالحتكاك والمنافسة واكتساب الخبرات
واكتشاف المواهب.
الجدير بالذكر أن ادريانا مارتن تشارك في فعاليات البطولة
للعام الثاني على التوالي ،وفقا للتعاون المشترك بين شركة 80
في المئة والدوري االسباني الممتاز لكرة القدم ،بهدف تطوير كرة
القدم النسائية ،وفي هذا السياق نظمت ادريانا ورشة عمل شملت
حصص تدريب لالعبات الفرق المشاركة قبل انطالق البطولة.

ً
مشروع «يويفا» الجديد 3 ...بطوالت بمشاركة  128ناديا
يسعى االتحاد األوروبي
لكرة القدم إلى إجراء
تعديالت كبيرة على نظام
بطوالته لألندية ،حيث
بطوالت
سيكون هناك ً 3
ً
بدال من اثنتين حاليا ً،
وبمشاركة  128ناديا.

ستشمل اإلصالحات الجدلية لمسابقات
األندية المقدمة من االتحاد األوروبي لكرة
القدم خــوض  128ناديا  647مـبــاراة بدء ا
من ( 2024مقابل  407بين  2021و،)2024
موزعة على ثالث بطوالت ،بحسب وثيقة
حصلت عليها وكــالــة فــرانــس بــرس أمس
األول.
وستتوزع األندية الـ 128بواقع  32 :ناديا
في دوري أبطال أوروبــا ،و 32في الــدوري
األوروب ــي "يــوروبــا ليغ" و 64فــي مسابقة
ثالثة مقسمة إلى اربع جداول على طريقة
المناطق في البطوالت الرياضية األميركية.
ووفقا للوثيقة ،ينطلق دور المجموعات
في دوري ابطال اوروبا (يسمى مؤقتا ليغ
 )1فــي أغـسـطــس ،مــع أرب ــع مجموعات من
ثمانية أندية ،وهكذا يخوض كل فريق 14
مـبــاراة في الــدور االول مقابل ست راهنا،
وفي المجموع ،سيكون هناك  21جولة من
دوري االبطال.
والـنـقـطــة االك ـثــر حساسية هــي الطابع
المغلق لـهــذه الـبـطــولــة ،فـمــن بـيــن االنــديــة
ال ــ 32المشاركة ،وحدها أربعة بمقدورها
التأهل عبر ترتيبها في بطوالتها الوطنية،
وأربـعــة أخــرى ستتأهل عبر بـلــوغ نصف
نهائي الـ"يوروبا ليغ" ،واألهم أن  24ناديا
ستحتفظ بمراكزها بحسب مشوارها في
دوري األبطال.
وللبقاء في دوري االبطال ،يتعين على
ال ـنــادي الـحـلــول بين الخمسة األوائ ــل في
مجموعته ،او فــي الـمــركــزيــن ال ـســادس او
السابع بشرط تخطيه الملحق.
وب ـح ـكــم الـ ــواقـ ــع ،س ـي ـكــون هـ ــذا ال ـن ـظــام
ً
مــوات ـيــا ج ــدا لــأنــديــة الـكـبـيــرة فــي ال ـقــارة
العجوز ،ويقلص أهمية الدوريات المحلية،

فيفا يوسع عقوبة الوكيل رايوال
قـ ــرر االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
الـ ـق ــدم (ف ـي ـف ــا) إيـ ـق ــاف الــوك ـيــل
ال ـش ـه ـي ــر ل ــأعـ ـم ــال اإليـ ـط ــال ــي-
ال ـه ــول ـن ــدي م ـي ـنــو رايـ ـ ـ ــوال ،مــع
قريبه وشريكه فينتشنزو ،عن
العمل في كل أنحاء العالم مدة
 3أشهر وشهرين تواليا.
وذكر "فيفا" ،في بيان" ،قررت
لجنة االنضباط في فيفا أمس
توسيع العقوبة ا لـتــي فرضها
االت ـح ــاد االي ـطــالــي ل ـكــرة الـقــدم
على الوكيلين كارمين (مينو)
وف ـي ـن ـت ـش ـنــزو راي ـ ـ ــوال لـتـصـبــح
دولية".
وكـ ــان راي ـ ــوال أك ــد الخميس
عزمه اللجوء الــى القضاء ضد
عقوبة إيقافه عن العمل لثالثة
أش ـهــر فــرضـهــا بـحـقــه االت ـحــاد
اإليطالي للعبة ،دون أن يحدد
أسـ ـب ــابـ ـه ــا ،مـ ــا سـ ـيـ ـح ــول دون
قيام راي ــوال الــذي يتولى إدارة
أع ـم ــال الع ـب ـيــن م ـثــل الـفــرنـســي
بول بوغبا (مانشستر يونايتد
اإلن ـك ـل ـيــزي) واإلي ـطــالــي مــاريــو
بالوتيلي (مرسيليا الفرنسي)
وال ـم ـهــاجــم ال ـش ــاب م ــوي ــز كين
(ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي) ،ب ــأي
نشاط في االشهر المقبلة.
وفـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـلــى
الـعـقــوبــة ،تعهد وكـيــل األعـمــال
باللجوء الى القضاء لمواجهة
ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد إي ـ ـطـ ــالـ ــي اع ـ ـت ـ ـبـ ــر أنـ ــه
"ضعيف وغير موجود".
وقال الوكيل البالغ  51عاما:

رايوال

"اإليقاف اإليطالي ليس مفاجئا،
ل ــأس ــف" ،م ـض ـي ـفــا" :أع ـت ـق ــد أن
االت ـحــاد اإليـطــالــي لــم يغفر لي
ان ـت ـق ــادات ــي لـ ـ ــدوره ف ــي الـحــالــة
الـمــزريــة لكرة الـقــدم اإليطالية،
إض ــاف ــة إل ــى دوره ف ــي الـجــولــة
األخيرة من مشكلة العنصرية"
ال ـ ـتـ ــي ت ـص ـي ــب مـ ــاعـ ــب الـ ـك ــرة
المحلية.
واع ـت ـبــر راي ـ ــوال أن الـعـقــوبــة
التي تمنعه دون إبرام اتفاقات
مـ ـ ــع األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة فــي
الفترة المحددة "لــن تكون لها
مضاعفات على الالعبين الذين
أمثلهم".

صراع على الكرة

ويوضح االتحاد االوروبي ان عدد ممثلي
كل بلد ال يمكن أن يتخطى خمسة أندية.

«يوروبا ليغ»
وستضم "ليغ  "2أو "يــوروبــا ليغ" سابقا
 32ناديا موزعة على ثماني مجموعات في
الدور االول.
ويشارك فيها أربعة أندية هابطة من دوري
االبطال (االندية الخاسرة في الملحق) ،واربعة
أنــديــة خــاســرة فــي الـمــوســم الـســابــق مــن ربع
نهائي يوروبا ليغ ،واربعة اندية بلغت نصف
نهائي المسابقة الثالثة في الموسم السابق،
إل ــى عـشــريــن ن ــادي ــا تـتــأهــل م ــن مسابقاتها
الوطنية.
أما المسابقة الوحيدة المفتوحة فستكون
البطولة المسماة مؤقتا ليغ  ،3والمؤلفة من
 64ناديا تتأهل عبر مسابقاتها الوطنية.
س ـت ـك ــون خ ـص ــوص ـي ــة هـ ـ ــذا ال ـ ـكـ ــأس عـبــر
تقسيمها الى أربعة جداول على غرار المناطق
في دوري كرة السلة االميركي للمحترفين.
في كل جــدول ،يتوزع  16ناديا على أربع
مجموعات من أجــل التأهل الــى ربــع نهائي،
ونصف نهائي ،ونهائي كل منطقة .وتتواجه
األندية االربعة في دورة نهائية (نصف نهائي
ونهائي) تؤهل الى البطولة الرديفة (ليغ .)2
ومع هذه البطوالت الثالث ينبغي تحسين
ال ـجــدولــة بـحـســب االت ـح ــاد ال ـق ــاري ،ويصف
االتحاد االوروبي المسابقات الجديدة بأنها
"نظام دوريات مفتوح للجميع" ويهدف إلى
"تعزيز االستقرار والمشاركة".
وأثار هذا المشروع غضب رابطة الدوريات
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي ت ـخ ـشــى ال ـح ــد م ــن أهـمـيــة
بطوالتها .وح ــذر رئـيــس الــرابـطــة السويدي

كأس دوري أبطال أوروبا
الرس-ك ــري ـس ـت ــر أولـ ـس ــون" :ي ـجــب أن نـتــأهــل
ال ــى الـمـســابـقــات االوروبـ ـي ــة عـبــر الـبـطــوالت
الــوطـنـيــة ،وإال فـلــن نستطيع ال ـح ـفــاظ على
اهتمام الجماهير".

زيدان ينتقد المشروع
وان ـت ـقــد ال ـم ــدرب الـفــرنـســي ل ــري ــال مــدريــد

اإلسباني ،بطل دوري األبـطــال في المواسم
الـثــاثــة الماضية ،زيــن الــديــن زي ــدان روحية
المشروع ،معتبرا أنه "بالنسبة لتلك األندية
الصغرى ،من الصعب بالتأكيد أن تكون قادرة
على اللعب في دوري األبطال".
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــدم ع ـم ــاق إس ـبــان ـيــا اآلخ ــر
ب ــرش ـل ــون ــة دع ـم ــا واسـ ـع ــا ل ــإص ــاح ــات فــي
دوري األبـ ـط ــال ،لـكـنــه ي ـع ــارض ف ـكــرة إقــامــة

مستقبل أليغري في دائرة الضوء
األلقاب الثالثة األولى في هذه السلسلة الناجحة ،لإلشراف على فريق
"السيدة العجوز" واقعا ،وسيدخل على األرجح في تنافس مع مدرب
تشلسي اإلنكليزي حاليا ونابولي سابقا ماوريتسيو ساري.
وبعد أن ضمن التأهل مع نابولي إلى دوري أبطال
أوروب ــا الموسم المقبل ،ال ي ــزال ليوفنتوس دور
يلعبه في عملية التأهل إلى المسابقة األوروبية
األولى.
ويـحــل فــريــق أليغري الـيــوم ضيفا على رومــا
السادس ،قبل أن يستضيف في المرحلة المقبلة
أتاالنتا الرابع في مباراة ثأرية لألول.
وتميل الكفة بوضوح لمصلحة روما ،الذي لم
يخسر إال مرة واحدة أمام يوفنتوس على الملعب
األولمبي في آخر سبعة لقاءات ( 3انتصارات و3
تعادالت) ،تعود إلى مايو  ،2014في حين سيحاول
بمواجهة أتاالنتا الثأر لخروجه من مسابقة الكأس.
ويلعب اليوم أيضا تورينو مع ساسولو،
وسمبدوريا مع إمبولي ،وفروزينوني ،الذي
رافق كييفو عائدا إلى الثانية ،مع أودينيزي،
وسبال مع نابولي.

بات مستقبل ماسيميليانو أليغري كمدرب مع يوفنتوس ،المتوج
بطال للمرة الثامنة تواليا ،في دائرة الضوء ،مع تعاظم التوقعات
حــول منصبه ،فــي حين ينتقل فريقه إلــى الـعــاصـمــة ،لمواجهة
روما في المرحلة السادسة والثالثين من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.
وض ـمــن يــوف ـن ـتــوس ق ـبــل م ــراح ــل ع ــدة م ــن انـتـهــاء
البطولة اللقب الخامس تحت إشراف أليغري ،الذي
خلف في عام  2014أنطونيو كونتي.
ويمتد عقد المدرب السابق لميالن وكالياري عاما
آخر مع يوفنتوس.
ووفق بعض التقارير ،يثير أليغري اهتمام بطل
فــرنـســا ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ال ـعــاثــر ال ـحــظ في
مـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،رغ ــم إنفاقه
مـبــالــغ طــائـلــة ل ـشــراء الــاعـبـيــن ،السيما
الـنـجــم الـبــرازيـلــي نـيـمــار مــن برشلونة
م ــع  222مـلـيــون ي ــورو (رق ــم قـيــاســي)،
والفرنسي الواعد كيليان مبابي (180
مليون يورو) من موناكو.
وإذا صدقت التوقعات ،فقد تصبح
أليغري
ع ــودة كــون ـتــي ،ال ــذي ق ــاد ال ـفــريــق إلــى

ووريرز إلى نهائي «المنطقة الغربية»
فرض ستيفن كــوري نفسه نجما أوحــد في
غياب زميله كيفن دورانــت ،وقاد فريقه غولدن
ستايت ووري ــرز بطل الموسمين الماضيين،
الى نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين على حساب هيوستن
روكتس ،من خالل الفوز في المباراة السادسة.

وعلى ملعب هيوستن ،تفوق غولدن ستايت
الجمعة  ،113 118-ليحسم سلسلته ضد روكتس
في ال ــدور نصف النهائي للمنطقة ( 4-2مــن 7
مباريات ممكنة) ،ويبلغ نهائي المنطقة للمرة
الخامسة تواليا ،علما بأنه توج بلقب الدوري
ثالث مرات في المواسم األربعة األخيرة.

ولم يحدد "غولدن ستايت" ما إذا كان دورانت
سيتمكن مــن ال ـعــودة فــي ال ـم ـبــاراة األول ــى من
نهائي المنطقة الغربية ،والمقررة بعد غد.
وأتى الفوز بفضل تسجيل كوري ،أفضل العب
في الــدوري مرتين ،كل نقاطه الــ 33في الشوط
الثاني ،لتميل الكفة بشكل كبير لمصلحة فريقه.

المباريات في عطلة نهاية األسبوع بحسب
مــا أك ــد رئـيـســه جــوسـيــب مــاريــا بــارتــومـيــو،
الـ ــذي ق ــال الـشـهــر ال ـمــاضــي ،ف ــي مـقــابـلــة مع
صحيفة "سويدوتشه تسايتونغ" األلمانية،
إن "مــوقــف بــرشـلــونــة واض ــح :يـجــب أن تقام
مباريات الدوريات الوطنية في عطلة نهاية
األسبوع ،ومباريات دوري أبطال أوروبا في
منتصف األسبوع".

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
5:00

ليستر سيتي  -تشلسي

beINSPORTS HD4

5:00

ليفربول  -وولفرهامبتون

beINSPORTS HD1

5:00

مانشستر يونايتد  -كارديف

beINSPORTS HD5

5:00

توتنهام  -ايفرتون

beINSPORTS HD7

5:00

بيرنلي  -ارسنال

beINSPORTS HD3

5:00

برايتون – مانشستر سيتي

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
7:30

برشلونة  -خيتافي

beINSPORTS HD3

7:30

ريال سوسييداد – ريال مدريد beINSPORTS HD1

7:30

فالنسيا  -ديبورتيفو

beINSPORTS HD8

7:30

فياريال  -ايبار

7:30

اتلتيكو مدريد  -اشبيلية

beINSPORTS HD7

الدوري اإليطالي
1:30

تورينو  -ساسوولو

4:00

سمبدوريا  -امبولي

4:00

فروسينوني  -أودينيزي

7:00

سبال  -نابولي

beINSPORTS HD4

9:30

روما  -يوفنتوس

beINSPORTS HD4

٣٥
سيتي وليفربول يخوضان النزال األخير لحسم مصير عرش إنكلترا
ةديرجلا
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بعدما استمرت لعبة "القط
والفأر" بين مانشستر سيتي
وليفربول طوال الموسم
الحالي ،في ظل صراعهما
للحصول على لقب الدوري
القدم ،سيتم
اإلنكليزي لكرة ً
كشف النقاب أخيرا اليوم عن
هوية الفائز باللقب ،حينما
تجرى فعاليات المرحلة
األخيرة للمسابقة.

السيتيزن في
ضيافة برايتون
وليفربول يستقبل
وولفرهامبتون

ف ــي ال ـســاعــة الـخــامـســة مساء
ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـط ـلــق ال ـح ـك ــام ص ــاف ــرة
نهاية مباريات المرحلة الثامنة
والـثــاثـيــن األخ ـيــرة مــن ال ــدوري
اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز لـكــرة الـقــدم،
ل ـت ـب ــدأ احـ ـتـ ـف ــاالت ت ـت ــوي ــج أح ــد
القطبين :مانشستر سيتي حامل
الـلـقــب ،أو م ـط ــارده حـتــى الــرمــق
األخير ليفربول.
سـتـفـتــح ه ــذه ال ـص ــاف ــرة بــاب
المجد على مصراعيه لواحد من
فريقين في شمال إنكلترا تفصل
بينهما حتى اآلن نقطة واحدة ال
غير :سيتي المتصدر الباحث عن
لقبه الرابع في المواسم الثمانية
األ خ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ( ب ـ ـعـ ــد  2012و2014
و )2018وال ـثــانــي عـلــى الـتــوالــي
بقيادة مدربه اإلسباني جوسيب
غ ــواردي ــوال ،أو ليفربول بقيادة
األلـمــانــي يــورغــن كـلــوب ،الالهث
خ ـلــف ل ـقــب ف ــي ب ـطــولــة إنـكـلـتــرا
للمرة األولى منذ .1990
فــي مواجهة سيتي لمضيفه
بــراي ـتــون ،واسـتـضــافــة ليفربول
وولفرهامبتون ،ستحسم وجهة
لقب دوري شهد منافسة شرسة
حتى المرحلة األخيرة التي تقام
ك ــل مـبــاريــاتـهــا بــالـتــوقـيــت ذات ــه
( 14.00ت غ) .سـيـنــاريــو مشوق
يـعـكــس مـثــالـيــا هـيـمـنــة األن ــدي ــة
اإلنـكـلـيــزيــة قــاريــا ه ــذا الـمــوســم:
ليفربول وتوتنهام هوتسبر في
نهائي دوري األبـطــال ،وأرسنال
وتشلسي في نهائي "يوروبا ليغ".
قدم سيتي وليفربول كل شيء
هذا الموسم :غزارة في األهداف،
نـ ـج ــاح فـ ــي ال ـت ـك ـت ـي ــك ،م ـث ــاب ــرة،
وكرة قدم ممتعة غالبا ما دفعت
المشجعين إلى حبس أنفاسهم
في اللحظات األخيرة من مباريات
لم تحسمها سوى صافرة الحكم.
األرقام كفيلة باختصار موسم
ليس كغيره 95 :نقطة لسيتي94 ،
لليفربول 91 ،هدفا لسيتي87 ،
لليفربول 31 ،فوزا لسيتي مقابل

وينالدوم نجم ليفربول وزميله أرنولد
تعادلين وأرب ــع هــزائــم 29 ،فــوزا
مـقــابــل سـبــع ت ـعــادالت وخـســارة
واحدة فقط لليفربول.
نتائج المراحل األخيرة معيار
أي ـ ـض ـ ــا :ت ـخ ـط ــى س ـي ـت ــي ع ـث ــرة
ديسمبر عندما تلقى ثالثة هزائم
فــي أرب ــع مـبــاريــات ،ومضى منذ
 30من الشهر المذكور لتسجيل
هزيمة واحدة فقط و 17انتصارا
بينهما  13فوزا متتاليا يحملها
إلــى ملعب بــرايـتــون ال ـيــوم ،آمال
أن ي ـص ـبــح أول ف ــري ــق يـحـتـفــظ
بلقب الدوري الممتاز منذ غريمه
مانشستر يونايتد (.)2009
فــي المقابل ،تعافى ليفربول
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـصـ ــدر خ ـ ـ ــال ال ـم ــوس ــم
ب ـ ـفـ ــارق س ـب ــع ن ـ ـقـ ــاط ،مـ ــن ع ـثــرة
خـ ـ ـس ـ ــارة وأربـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـعـ ـ ــادالت فــي
تسع مـبــاريــات بين بــدايــة 2019
وال ـ ـثـ ــالـ ــث مـ ــن مـ ـ ـ ـ ــارس ،ل ـيــدخــل
مباراة ولفرهامبتون مع ثماني
انـتـصــارات متتالية فــي ال ــدوري

ال ـم ـح ـل ــي ،واأله ـ ـ ـ ــم ب ـم ـع ـنــويــات
"ري ـمــون ـتــادا" مــذهـلــة حققها في
ن ـصــف ن ـهــائــي دوري األبـ ـط ــال،
ب ـق ـل ــب تـ ــأخـ ــره أم ـ ـ ــام بــرش ـلــونــة
اإلسباني صفر 3-ذهابا ،إلى فوز
برباعية نظيفة في أنفيلد.
س ـي ـكــون سـيـتــي أمـ ــام فــرصــة
إث ـبــات مــوقـعــه كــالـطــرف األق ــوى
فــي كــرة الـقــدم اإلنـكـلـيــزيــة ،إذ ان
إح ـ ــرازه لـقــب ال ـ ــدوري سيجعله
أق ــرب ال ــى الـثــاثـيــة المحلية ،اذ
س ـب ــق لـ ــه أن ت ـ ــوج ب ـل ـق ــب ك ــأس
الرابطة ،ويخوض نهائي كأس
االتحاد اإلنكليزي ضد واتفورد
في  18مايو.
الفريق األزرق كان قاب قوسين
أو أدنى أيضا من المنافسة على
رباعية تاريخية ،لكنه أقصي من
رب ــع نهائي دوري األب ـطــال بعد
مــواج ـهــة مــذهـلــة ض ــد تــوتـنـهــام
الذي فاز ذهابا  -1صفر ،وتأهل
بأفضلية األهداف المسجلة خارج

كومباني قائد سيتي يتوسط البورتي وبرناردو سيلفا
أرضه بعد سقوطه  4-3على ملعب
سيتي إيابا ،في مباراة مجنونة
حرم فيها المضيف من هدف في
الدقيقة  90+3بداعي التسلل.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار ن ـه ــائ ــي دوري
األبـ ـط ــال ف ــي األول م ــن يــون ـيــو،
سـ ـتـ ـك ــون م ـه ـم ــة ك ـ ـلـ ــوب إع ـ ـ ــادة
تصويب تركيز العبيه على اللقب
المحلي الذي ينشده المشجعون
في أنفيلد منذ  29عاما.
لـ ـك ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
ال ـتــي قــدمـهــا لـيـفــربــول الـثــاثــاء
الماضي ضــد برشلونة ونجمه
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
ف ــي أن ـف ـي ـلــد ،سـتـبـقــى عــال ـقــة في
األذه ــان فترة طويلة ،وستشكل
زادا لالعبين عندما يستضيفون
ولفرهامبتون على الملعب ذاته،
وتعزز ثقتهم بالقدرة على تحقيق
مــا قــد يـبــدو مستحيال قبل بدء
اللعب.
وبـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ــاض مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة

علق الـمــدرب اإلسباني جوسيب غــوارديــوال حــول وضع
فريقه قبل المرحلة األخيرة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم
اليوم ،والتي ستشهد حسم اللقب لصالح أحدهما.
وقــال غــوارديــوال في مؤتمر صحافي امس االول ،تعليقا
على تحقيق  13فوزا متتاليا في الدوري المحلي" :هذا
امتياز ،أن نبلغ هذه المرحلة هو حلم ،بصراحة لم
أتوقع قبل أشهر عندما ابتعدنا بفارق سبع نقاط
عن ليفربول ،أن نصل الى المرحلة التي نحن فيها
اليوم .فرصة التتويج وأن نصبح األبطال بين
أيدينا ،في حال فزنا بمباراتنا وهــذا ما علينا
القيام به".
وأك ـ ــد غـ ــوارديـ ــوال ضـ ـ ــرورة انـ ـت ــزاع الـلـقــب
لـتـفــادي "تــدمـيــر" الـفــريــق مــن قـبــل الـنـقــاد.
وأوضح "رأينا في دوري أبطال أوروبا"،
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى خـ ـ ـس ـ ــارة ب ــرش ـل ــون ــة
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي أمـ ـ ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول
وأي ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــس أم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــردام
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدي أمـ ـ ـ ـ ــام
تـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام رغـ ـ ـ ــم
ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ــي
ذه ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــدور

غوارديوال

ً ً
فان دايك :سيكون اختبارا كبيرا لنا
أش ـ ــار ال ـم ــداف ــع ال ـهــول ـنــدي
ف ـي ــرج ـي ــل فـ ـ ــان داي ـ ـ ــك إلـ ـ ــى أن
المواجهة أمام ولفرهامبتون،
ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
ستكون صعبة.
وقال فان دايك ،الذي اختير
أفـ ـ ـض ـ ــل العـ ـ ـ ــب فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي ه ــذا ال ـمــوســم ،في
تصريحات للموقع اإللكتروني
ل ـ ـنـ ــاديـ ــه "ك ـ ـل ـ ـنـ ــا اس ـت ـم ـت ـع ـن ــا
(بـ ــال ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى ب ــرشـ ـل ــون ــة)،
وأعـ ـتـ ـق ــد ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـت ــال ــي
استمتعنا بذلك أيضا .كانت
أمسية مذهلة ،رائعة ،ومميزة،
لكن بطبيعة الحال عدنا الى
العمل ،واليوم سيكون اختبارا

ك ـب ـيــرا ل ـنــا مـ ـج ــددا ،ال ـم ـب ــاراة
األخيرة".
وتابع "نريد أن نظهر ما كنا
نـ ـق ــوم ب ــه طـ ـ ــوال الـ ـم ــوس ــم ،وأن
نحصد الـنـقــاط ال ـثــاث بصرف
ال ـن ـظــر (ع ــن ال ـم ـب ــاراة األخ ـ ــرى).
ولفرهامبتون قــدم أداء متميزا
طـ ـ ــوال الـ ـم ــوس ــم .ف ــري ــق م ــذه ــل،
م ـ ــدرب م ــذه ــل .س ـت ـكــون م ـب ــاراة
ص ـع ـب ــة جـ ـ ـ ــدا .ي ـم ـك ــن لـلـجـمـيــع
التحدث عما سيحصل في مباراة
برايتون (مع سيتي) ،لكن علينا
التركيز على مباراتنا .علينا أن
ن ـح ــاول ال ـح ـصــول عـلــى الـنـقــاط
الثالث مهما كان الثمن .إذا قمنا
بذلك ،فيمكننا حينئذ النظر لما
سيحصل في برايتون".

فان دايك

ب ــرشـ ـل ــون ــة ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب نـجـمـيــه
المصري محمد صالح (متصدر
تـ ــرت ـ ـيـ ــب هـ ـ ــدافـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري مــع
 22هـ ــدفـ ــا ،ب ـ ـفـ ــارق ه ــدف ـي ــن عــن
األرجـنـتـيـنــي سيرخيو أغــويــرو
مـ ـه ــاج ــم سـ ـيـ ـت ــي) والـ ـب ــرازيـ ـل ــي
روبرتو فيرمينو ،أكد كلوب أمس
األول اح ـت ـمــال ع ـ ــودة الـمـهــاجــم
المصري إلى صفوف الفريق في
مباراة اليوم.

استمرار غياب فيرمينو
في المقابل ،سيواصل ليفربول
اللعب فــي غياب فيرمينو الــذي
يعاني إصابة في المحالب ،بينما
م ــن الـمـتــوقــع أن ي ـكــون الـمــدافــع
االسـكـتـلـنــدي أن ــدي روبــرتـســون
وال ـقــائــد الع ــب الــوســط ج ــوردان
هندرسون جاهزين للمباراة.
وأم ـ ـ ــام ف ــري ــق ي ـح ـتــل ال ـمــركــز
السابع في الترتيب وحقق نتائج

إيـجــابـيــة ضــد الـسـتــة الـكـبــار في
الدوري هذا الموسم ،يأمل كلوب
فــي تـكــرار النتيجة الـتــي حققها
ليفربول ضد فريق "وولـفــز" في
ال ــذه ــاب (فـ ــاز  -2ص ـف ــر) ،مـعــوال
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى ع ـلــى حـمــاســة
مشجعي أنفيلد.
وقال المدرب األلماني" :أعرف
أن األجــواء (في الملعب) ستكون
مذهلة مرة جديدة ،ونحتاج ألن
يدفعونا (المشجعون) ألن مباراة
األحد (اليوم) صعبة".
وأضاف "علينا أن نفوز ،وهو
أم ــر صـعــب بـمــا يـكـفــي ،وبعدها
علينا أن نرى ما سيحصل على
الملعب اآلخر" ،في إشارة لمباراة
سيتي وبرايتون.
وخ ـ ــارج س ـبــاق ال ـل ـقــب ،تـبــدو
األمور شبه محسومة على باقي
الصعد ،السيما لجهة البطاقتين
المتبقيتين ل ــدوري األبـطــال في
الموسم المقبل ،اذ يحتل تشلسي

المركز الثالث مع  71نقطة أمام
توتنهام الرابع ( 70نقطة).
ويبدو توتنهام المبتعد بفارق
ثالث نقاط عن أرسنال ،المتأهل
الــرابــع منطقيا ل ــدوري األبـطــال،
اذ يـحـظــى ب ـفــارق أهـ ــداف مريح
عن أرسنال.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم،
يستضيف تــوتـنـهــام إي ـفــرتــون،
بينما يحل تشلسي ضيفا على
ليستر سيتي .أما أرسنال ،فيحل
ضيفا على بيرنلي ،ساعيا على
األق ـ ــل الـ ــى تـ ـف ــادي ال ـت ــراج ــع من
المركز الخامس الى السادس ،اذ
يبتعد بفارق نقطة عن مانشستر
يونايتد الذي يستضيف كارديف
س ـي ـتــي .أمـ ــا ف ــي قـ ــاع ال ـتــرت ـيــب،
فحسمت أسـمــاء الـفــرق الهابطة
ال ــى دوري ال ــدرج ــة اإلنـكـلـيــزيــة
األولـ ـ ـ ــى ،وهـ ــي ك ــاردي ــف سيتي
وفولهام وهادرسفيلد.

لويز يمدد عقده مع تشلسي

غوارديوال :فرصة التتويج بين أيدينا
نصف النهائي" ،الـفــريـقــان خـســرا مــرة واح ــدة لكن الجميع
دمرهما ،دمــروا المدربين ،دمــروا الناديين  ،القيام باألمور
بشكل مــذهــل ،بشكل جـيــد ،نـعــرف الـعــالــم ال ــذي نعيش فيه
وعلينا تحقيق الفوز".
وتــابــع" :فــي مـبــاراة واح ــدة يمكن ألي شــيء أن
يحصل ،خطأ واحــد من قبلنا ،أداء مذهل من
الطرف اآلخر ،خطأ واحد من الحكم قد يحسم
اللقب ،لذا علينا أن نكون أكثر دقة ،أن نكون
أفضل ،ونحاول الفوز بالمباراة".
وأض ــاف" :إذا حققنا لقبين تــوالـيــا (في
الـ ــدوري الـمـمـتــاز) فــاألمــر سـيـكــون جميال
لكنه لن يغير الكثير .الواقع هو أننا لعبنا
بشكل مذهل طــوال الموسم فــي مختلف
ال ـم ـســاب ـقــات ،وتـتـبـقــى لـنــا م ـبــاراتــان
(واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري واألخـ ـ ـ ــرى
فـ ــي ن ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس إن ـك ـل ـت ــرا ضــد
واتفورد) ،مباراتان نهائيتان من
أج ــل لـقـبـيــن ،عـلـيـنــا أن نـكــون
أقوياء ذهنيا علما بأن
ال ـم ـن ــاف ـس ــة س ـت ـكــون
صعبة".

رياضة

أعـ ـل ــن نـ ـ ـ ــادي ت ـش ـل ـســي ثــالــث
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس
األول ،أنه مدد عقد مدافعه الدولي
البرازيلي السابق دافيد لويز حتى
عام .2021
وكــان العقد الحالي للويز (32
عاما) ينتهي في نهاية الموسم
الحالي .وخاض المدافع البرازيلي
مفاوضات مع النادي اللندني من
أجل تمديده.
وقــال لويز لموقع النادي" :أنا
سعيد هنا ،وللحصول على فرصة
الـبـقــاء .أعشق هــذا الـنــادي ولــدي
دوما طموح العب شاب".
وكــان لويز صـ ّـرح فــي معرض
رده ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ع ـم ــا إذا ك ــان
س ـي ـب ـقــى فـ ــي صـ ـف ــوف تـشـلـســي
الموسم المقبل ،قبل االعــان عن
تـمــديــد ع ـقــده" :ن ـعــم ،أعـتـقــد ذلــك.
قريبا سيعرف الجميع .سيكون
ذلك قبل المباراة النهائية للدوري
األوروبي ،في غضون خمسة أيام".
وأض ـ ــاف غـ ــداة مساهمته في

ب ـلــوغ ال ـن ــادي الـلـنــدنــي ال ـم ـبــاراة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ل ـم ـس ــاب ـق ــة ال ـ ـ ـ ــدوري
األوروبـ ــي "يــوروبــا لـيــغ" ،بالفوز
عـ ـل ــى ايـ ـنـ ـت ــراخ ــت ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت
بـ ــركـ ــات ال ـت ــرج ـي ــح" :أح ـ ـ ــب ه ــذا
الرائعة في كرة
النادي .لحظاتي
ً
القدم كانت هنا ،خاصة األلقاب
األوروبية  -دوري األبطال والدوري
األوروبي".
وتابع" :عالقتي مع المشجعين
كانت دائما رائعة منذ اليوم األول،
الــذي لعبت فيه هنا .أحــاول فقط
بـ ــذل قـ ـص ــارى ج ـه ــدي وجـعـلـهــم
سعداء".
وعلى الرغم من بلوغه نهائي
الدوري األوروبي وضمانه الوجود
بين األرب ـعــة األوائ ــل فــي ال ــدوري
االنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ،ف ــإن مصير
مدربه اإليطالي ماوريتسيو ساري
ال يزال غير مضمون.
لكن لويز يعتقد أن التتويج
باللقب األوروب ــي من شأنه أن
يجعل الموسم األول للمدرب

اإلي ـط ــال ــي م ــع الـ ـن ــادي الـلـنــدنــي
إيجابيا.
وقال" :لقد بذلنا قصارى جهدنا
طوال الموسم .ال أحد كان يراهن
ع ـلــى أن ـن ــا س ـن ـخــوض ال ـم ـب ــاراة
األخيرة من الدوري الممتاز،
ونحن ضامنون تأهلنا
لمسابقة دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـم ــوس ــم
المقبل".
وتــابــع" :أعتقد
ان ا لـ ـجـ ـم ــا هـ ـي ــر
لـ ــدي ـ ـهـ ــا ب ــال ـف ـع ــل
تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل
جيد معه
(س ـ ــاري).

بالطبع ،يريد المشجعون الذهاب
إلــى باكو لالحتفال .إنها مباراة
نهائية وسنبذل قصارى جهدنا
للفوز بها".

دافيد لويز

هيريرا يؤكد رحيله عن مان يونايتد
أكد أندير هيريرا العب الوسط
رحـيـلــه ع ــن مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
المنتمي إلــى ال ــدوري اإلنكليزي
ال ـم ـم ـتــاز ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ف ــي نـهــايــة
الـ ـم ــوس ــم الـ ـ ـج ـ ــاري ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء
عقده ونشر رسالة فيديو مفعمة
بالمشاعر أمس.
وأعلن الالعب البالغ عمره 29
عــامــا ،وال ــذي انـضــم مــن أتليتيك
بيلباو في  ،2014رحيله في رسالة
عبر حساب النادي على تويتر.
وذكـ ــرت ت ـقــاريــر بــريـطــانـيــة أن
ه ـي ــري ــرا ق ــد ي ـن ـت ـقــل إلـ ــى ب ــاري ــس
س ــان ج ــرم ــان ،لـكــن الع ــب الــوســط
المدافع لــم يرغب فــي الكشف عن
فريقه المقبل.

أندير هيريرا
وقــال اإلسباني هيريرا أفضل
الع ــب ف ــي تـشـكـيـلــة يــونــايـتــد عــام
" :2017هناك حب للون األحمر في

قـلـبــي ،وعــرفــت ذل ــك مـنــذ أول مــرة
لعبت فيها هنا وفي اللحظة التي
ب ــدأت فيها ارت ــداء هــذا القميص.

يـمـلــك ال ـنــادي مشجعين ب ــاآلالف
وي ـح ـت ــرم وي ـتــذكــر ك ــل الع ــب قــدم
ك ــل شـ ــيء .حـصـلــت ع ـلــى مـشــاعــر
استثنائية عندما استمعت إلى
الهتاف باسمي ،وشعرت بالفخر
عندما قــررت الجماهير أنــي كنت
جزءا من هذا التاريخ الرائع".
وأضـ ـ ــاف" :فـ ــي ك ــل مـ ــرة مـثـلــت
فيها هذا النادي وفي كل مباراة،
وفي االنتصارات والهزائم ،وحتى
عندما لم يكن بوسعي المساعدة
من داخل أرض الملعب أدركت ماذا
يمثل هذا النادي".
وخاض هيريرا  189مباراة مع
يونايتد في كل المسابقات وأحرز
 20هدفا.

وأح ـ ـ ـ ـ ــرز ه ـ ـيـ ــريـ ــرا لـ ـق ــب ك ــأس
االتـحــاد اإلنكليزي وكــأس رابطة
األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ــة وال ـ ـ ـ ـ ــدوري
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ــال مـ ـسـ ـي ــرت ــه مــع
يونايتد.
وقـ ـ ــال هـ ـي ــري ــرا" :س ــأت ــذك ــر كــل
الـمـبــاريــات البالغ عــددهــا حوالي
 200التي خضتها بهذا القميص،
ألن اللعب في أعظم ناد في إنكلترا
منحني شــرفــا كـبـيــرا .شـكــرا على
هذه السنوات الخمس الرائعة".
وكـ ــان أولـ ــي ج ــون ــار ســولـشــار
مـ ــدرب يــونــاي ـتــد ق ــال ف ــي مــؤتـمــر
صحافي إن هيريرا قد يشارك في
مباراة الجولة األخيرة من الدوري
الممتاز أمام كارديف سيتي اليوم.

كلوب :اختيار باكو لنهائي «يوروبا ليغ» قرار غير مسؤول
انتقد يورغن كلوب مــدرب ليفربول اختيار باكو
الستضافة نهائي الدوري األوروبي هذا الشهر ،وقال
إن االتحاد األوروبي لكرة القدم بحاجة إلى التدقيق
فــي طريقة اختيار الـمــدن التي تستضيف مثل هذه
المباريات .وسيضطر جمهور أرسنال وتشلسي وهما
طرفا نهائي الدوري األوروبي لقطع مسافة إجمالية
تزيد على ثمانية آالف كيلومتر لحضور النهائي في
عاصمة أذربيجان في  29مايو.
وف ـ ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ع ـب ــر ف ـي ــه ج ـم ـه ــور ل ـي ـفــربــول
وتوتنهام هوتسبير عن االنزعاج من ارتفاع أسعار
تكاليف السفر واإلقامة لحضور نهائي دوري أبطال
أوروبا بين الفريقين في مدريد قال كلوب إن مشجعي
تشلسي وأرسنال يشعرون بصعوبات أكبر.
وقال كلوب للصحافيين" :أعتقد أن تكاليف السفر
واإلقامة في مدريد باهظة بشكل كبير ،لكن الذهاب إلى
باكو لمشاهدة نهائي الدوري األوروبي مسألة تثير

الضحك" .ولم تركز أسئلة الصحافيين على مواجهة
ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في انفيلد اليوم.
وأضاف كلوب" :ال أعرف ماذا تناول من اتخذوا مثل
هذه القرارات في وجبة اإلفطار حين أقدموا على ذلك.
تــوجـهـنــا ال ـعــام ال ـمــاضــي إل ــى كـيـيــف (ف ــي نهائي
دوري أبطال أوروبا) وهي مدينة رائعة .لكن كان من
المستبعد أن يكون فريق روسي أو فريق من هذا الجزء
من العالم في المباراة النهائية".
وأوض ــح" :مثل هــذه الـقــرارات يجب أن تكون أكثر
مراعاة للظروف ،القرار كان غير مسؤول ،ال أعرف كيف
يفعلون ذلك ،وأتعاطف كثيرا مع الجمهور".
وفــي ظــل عــدم وج ــود رح ــات طـيــران مـبــاشــرة من
لندن إلى باكو سيضطر الجمهور الراغب في مشاهدة
المباراة للسفر لمدة قد تصل إلى  14ساعة.
وحصل كل فريق على نحو ستة آالف تذكرة فقط
لحضور الـمـبــاراة .ووصـفــت إحــدى رواب ــط مشجعي

تشلسي عدد التذاكر بأنها "غير كافية على اإلطالق"،
بينما قال عضو مجلس إدارة النادي تيم رولز لهيئة
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الرحلة الى باكو
سـتـتـضـمــن س ـبــع س ــاع ــات بــال ـحــافــات ،م ــن تفليس
عاصمة جورجيا (التي ستكون محطة وسيطة).
وأضــاف رولــز" :باكو واحــدة من أكثر المدن التي
يتعذر الوصول إليها في أوروبا من المملكة المتحدة،
يوجد عدد قليل من الرحالت الجوية ،والمتاح ثمنه
باهظ".

«يويفا» يدافع عن اختياره
ودافع االتحاد األوروبي لكرة القدم عن اختيار باكو،
ً
وقال إنه من المستحيل التنبؤ مسبقا باألندية التي
ستتأهل إلى نهائي البطولة.
وذكر االتحاد القاري للعبة ،في بيان" :وقع االختيار

على الملعب قبل نحو عامين" ،مضيفا أن توفير مزيد
ً
مــن الـتــذاكــر سيكون ق ــرارا غير مـســؤول ،فــي ظــل قلة
البدائل المتاحة لالنتقال من لندن إلى باكو.
وأوضح" :إذا أخذنا في االعتبار الموقع الجغرافي
والقدرات االستيعابية للمطارات داخــل مدينة باكو
والمدن حولها فإن تقديرات تشير إلى قدرة نحو 15
ألف متفرج على السفر إلى باكو من الخارج.
وأكــد االتـحــاد" :توفير مزيد مــن التذاكر لجمهور
الفريقين دون وجــود ضمانات بـشــأن ترتيب رحلة
مناسبة للمشجعين قرار غير مسؤول".
وصدر بيان مشترك عن اثنين من روابط مشجعي
لـيـفــربــول وتــوتـنـهــام الجمعة انـتـقــد ارت ـفــاع تكاليف
حـضــور نـهــائــي دوري األب ـطــال فــي األول مــن يونيو
في مــدريــد ،وقــال إن "فرحة الجمهور تبددت بسبب
التكاليف الباهظة للسفر واإلقامة والتذاكر".
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ظروف إل تشابو بالسجن «قاسية»
اس ـت ـن ـك ــر مـ ـح ــام ــو ت ــاج ــر
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات الـ ـمـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــي
خواكين غوسمان ،المعروف
بـ"إل تشابو" ،ظروف سجنه،
وق ــدم ــوا طـلـبــات ع ــدة ،منها
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـم ــزي ــد من
الماء والهواء النقي وسدادات
األذن للسماح له بالنوم.
وأديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم كـ ـ ــارتـ ـ ــل
سـ ـيـ ـن ــال ــوا الـ ـس ــاب ــق فـ ــي 12
ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ب ـت ـه ـمــة
تهريب أطنان من المخدرات
إلى الواليات المتحدة.
و يـ ـ ـ ــوا جـ ـ ـ ــه "إل ت ـ ـشـ ــا بـ ــو"
احتمال الحكم عليه بالسجن
م ـ ـ ــدى الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ،وس ـي ـن ـط ــق
ب ــالـ ـحـ ـك ــم ف ـ ــي حـ ـق ــه ف ـ ــي 25
يونيو المقبل.
غوسمان البالغ  62عاما
مـسـجــون حــالـيــا ف ــي زنــزانــة
انـ ـف ــرادي ــة ف ــي س ـجــن شــديــد
ال ـحــراســة ف ــي مــان ـهــاتــن ،في
ظ ــروف ادع ــى مـحــامــوه أنها

العدساني ...وحسابات
استجواباته الخاسرة!

تنتهك حظر "العقاب القاسي
وغير االعتيادي" المنصوص
عليه في الدستور.
وقــالــوا في رسالة وجهت
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
الجنائية بالواليات المتحدة
بـ ــرايـ ــن كـ ــوغـ ــان" :غ ــوس ـم ــان
محصور في زنزانة صغيرة
ب ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ـ ــذ ...ي ـ ـس ـ ـمـ ــح ل ــه
بممارسة التمارين الرياضية
على دراجة ثابتة في زنزانة
داخ ـل ـي ــة س ــاع ــة واح ـ ـ ــدة مــن
االثنين إلى الجمعة".
وأضاف المحامون" :يقبع
غ ــوس ـم ــان ف ــي هـ ــذا الـسـجــن
منذ أكثر من عامين من دون
الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى ت ـن ـش ــق هـ ــواء
نقي ،أو الحصول على أشعة
الشمس الطبيعية".

قيود على زيارة معابد «اإلنكا»
ً
ستضع السلطات البيروفية قـيــودا على زي ــارة مدينة
ماتشو بيتشو التابعة لحضارة "اإلنكا" ،وقصرت زيارات
ال ـس ـيــاح عـلــى مـعـبــديــن وه ــرم لـتـجـنــب تـعــرضـهــا ألض ــرار
إضافية.
ً
وستطبق هذه القيود في مرحلة أولى بدءا من  15مايو
الجاري إلى  28منه ،وتشمل معبد الشمس ،ومعبد كوندور،
وهرم إنتينواتانا ،على ما أعلنت وزارة الثقافة.
ً
ويمكن لستة آالف سائح موزعين على جولتين يوميا
زيارة الحصن الشهير المشيد في القرن الخامس عشر على
الجانب الشرقي من جبال أنديس.
وبـمــوجــب اإلج ـ ــراءات ال ـجــديــدة ،سـتـكــون أمــامـهــم ثــاث
ساعات كحد أقصى لزيارة المعالم الثالثة.
وقـ ـ ــال م ــدي ــر م ــوق ــع م ــات ـش ــو ب ـي ـت ـشــو األث ـ ـ ــري خــوسـيــه
باستانته" ،إنها إجــراء ات تجريبية تهدف إلى المحافظة
على التراث الثقافي مع تسهيل زيارات السياح ،وإذا أثبتت
ً
فعاليتها فستصبح دائمة اعتبارا من األول من يونيو".
وشيدت مدينة ماتشو بيتوشو وتعني "الجبل القديم"
باللغة المحلية في عهد اإلمبراطور باتشاكوتيك (-1438
 ،)1471واكتشفها المستكشف األميركي هيرام بينغهام
عام  1911وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية
منذ عام .1983
(أ ف ب)

العثور على غرفة سرية في دارة نيرون ...مصادفة
اكـتـشــف فــريــق مــن عـلـمــاء اآلثـ ــار غرفة
سرية مزينة بلوحات جدارية مفصلة أثناء
أعمال الترميم في "دوموس أوريا" (المنزل
الذهبي) ،دارة اإلمبراطور الروماني نيرون
التي شيدت قبل ألفي عام.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤولـ ــون ف ـ ــي "ك ــول ــوسـ ـي ــوم
أركيولوجيكال بارك" الجهة المشرفة على

يمتنع عن الطعام لحماية المناخ
قــرر شــاب دنماركي الدخول
في إضراب عن الطعام للمطالبة
ب ـم ــزي ــد م ــن الـ ـجـ ـه ــود لـحـمــايــة
المناخ.
وصـ ــرح مـيـكــل بــري ـكــس (19
عاما) أمس بأنه يعتزم اإلضراب
عــن الـطـعــام حـتــى االنـتـخــابــات
التشريعية الدنماركية المقررة
في الخامس من يونيو المقبل.
وأضـ ــاف بــريـكــس ،المنحدر

الترميم أمس إن الفريق اكتشف مصادفة
ف ـت ـحــة ت ـ ــؤدي إلـ ــى غ ــرف ــة مـلـيـئــة بــرســوم
ل ـم ـخ ـلــوقــات أس ـط ــوري ــة بـيـنـهــا الـقـنـطــور
واإلله بان.
وأطلق العلماء على هذه الحجرة التي
ستتطلب أعـمــال تنقيب ألن جــزء ا كبيرا
منها اليــزال مدفونا والمرئي حاليا هو

قـبــوهــا فـقــط ،اس ــم "س ــاال دي ــا سفينجه"
أو غرفة أبــي الـهــول ،وهــم يعتبرون أنها
اكتشاف مهم.
وق ــال ال ـم ـســؤولــون إن ه ــذا االكـتـشــاف
يقدم لمحة عن "أجواء الستينيات من القرن
األول بعد الميالد في روما" ،مضيفين أن
ما يمكن رؤيته من القبو كان "واضحا جدا
ومحفوظا بشكل جيد".
وكان علماء اآلثــار يعملون في منطقة
قــريـبــة م ــن الـمـجـمــع الـ ــذي يـقــع أس ـفــل تل
بـ ـج ــوار ال ـك ــول ــوس ـي ــوم ف ــي وس ـ ــط روم ــا
القديمة عندما اكتشفوا الغرفة.
وبني هــذا المجمع الهائل بين عامي
 54و 68بعد الميالد ،وشيد عليه األباطرة
الــرومــان الحـقــا أبنية أخ ــرى ،وهــو يضم
أبنية وحدائق وبحيرة اصطناعية.
وأهمل المجمع طــوال قــرون ،واكتشفه
في عصر النهضة كبار فناني تلك الحقبة
ومن بينهم رافاييلو ،وتمكنوا من الوصول
إل ـ ــى إحـ ـ ــدى ق ــاع ــات ــه مـ ــن حـ ـف ــرة أح ــدث ــت
ف ــي الـس ـقــف مـكـتـشـفـيــن ج ــداري ــات رائ ـعــة
استلهموا منها.
(أ ف ب)

ال أعتقد أن النائب الفاضل رياض العدساني ورفاقه األكارم ،الذين قدموا
ً
االستجواب لوزير اإلعالم محمد الجبري ،ال يعلمون مقدما محصلته ،ونتيجة
طلب طرح الثقة ،وما سينتج عنه من اصطفافات فئوية داخل المجلس ،وإذا
ً
ً
كانوا ال يعلمون فإن هناك خلال كبيرا في إلمامهم بالعمل السياسي ،وطبيعة
وتركيبة المجلس منذ عام  ،2013والقوى المسيطرة عليه ،إال إذا كانوا يعلمون
ويريدون إضافة بعض "البهارات" على الحياة البرلمانية الحالية "الماسخة".
النائب العدساني استقال من مجلس األمة  ،2013وعاد في مجلس 2016
المستنسخ من الذي قبله ،وأكمل عضويته فيه دون أن يقول لنا ما الفرق بين
ً
ذاك وهذا ،وأيضا العدساني ورفاقه مارسوا نفس االصطفافات التي حدثت
مع الوزير الجبري في استجوابات مقدمة للوزيرة السابقة هند الصبيح
والوزيرين خالد الروضان وأنس الصالح ،فكيف ال يتوقع أن تكون هذه هي
نتيجة استجوابهم لــوزيــر محسوب على قبيلة ،وهــي لألسف الحسابات
ً
التي كرستها ممارسات السلطة ،وأصبحت "ستاندر" سائدا يدمر المجتمع
والوحدة الوطنية.
بالتأكيد إن تقديم مثل تلك االستجوابات ،التي تليها طلبات طرح ثقة
ً
محسومة النتيجة مسبقا ،يسحب ما تبقى من قيمة وهيبة ألدوات المساءلة
السياسية الدستورية ،ويرسخ لدى منظومة المصالح والفساد ثقتها بأنها
ممسكة بشؤون البلد وتدير دفتها كما تريد ،كما أنه يضيع الجلسات في
مـســاءالت عبثية هــي فــي مصلحة الـطــرف الــذي يلعب فــي الساحة ،ويحدد
أجندة ما يريد أن ينجز ،وما ال يريده أن يطرح ،ويبحث ويبت فيه من قبل
البرلمان ،الذي رغم صوريته وضعفه فإنه مازال سلطة تسيير شؤون البلد
وبيدها آلية التشريع فيه.
أنــا أربــأ بالنائب العدساني وزمــائــه أن يكونوا يـشــاركــون فــي المشهد
ً
ً
البرلماني بهذه الممارسات ليقنعوا الكويتيين بــأن هناك برلمانا فاعال
ً
وهناك معارضة ،بينما يعلمون نتائج تلك الممارسات مسبقا ،أما إذا كانت
تلك المساءالت غير المجدية تهدف إلى كشف مواقف نــواب المجلس أمام
الشعب فإن الناخبين يعلمون سريرة ومواقف كل ناخب ،ومن منهم المتخاذل
وصاحب المصالح الشخصية ،لكن طبيعة المجتمع واآلفات التي أصيبت بها
العملية االنتخابية في الكويت وقلة الوعي تدفع غالبية الناخبين لمعاودة
خياراتهم الخاطئة في كل موسم انتخابي.
في هــذه الظروف السلبية بالحياة البرلمانية لو أن مستجوبي الوزير
الجبري شكلوا لجنة تحقيق برلماني في المخالفات المتعلقة بالقسائم
الزراعية والجواخير ،وأحالوا نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ،أو تبرع
أحد النواب بتقديم بالغ إلى هيئة مكافحة الفساد بتلك المخالفات ،لكانت
أجدى من هذا االستجواب الذي جدد للحكومة والوزير الثقة ،وأعطاهم "كرت
بالنش" ليواصلوا ما يريدون فعله ،لذا نرجو من النائب رياض العدساني
أال يعيد نفس حساباته الخاسرة في االستجوابات ،ويعرف طبيعة البرلمان
الذي يشارك فيه ،وموازين القوى التي تتحكم فيه!

الثقافة هذا المساء

م ــن م ــدي ـن ــة فــريــدري ـك ـس ـهــافــن،
أقصى شمال الدنمارك" :أريد أن
يستيقظ الساسة في الدنمارك
وأن ي ـف ـع ـل ــوا ش ـي ـئ ــا مـ ــن أج ــل
المناخ".
وأشارت الناشطة السويدية
ال ـش ـه ـي ــرة ف ــي مـ ـج ــال ال ـم ـن ــاخ،
جريتا تونبرج (16عــامــا) ،قبل
أي ــام إل ــى إض ــراب بــريـكــس عبر
تغريدة لها في "تويتر"( .د ب أ)

ً
شكال لجانا متنافسة ،حاولت
الـعـمــل مــن نـفــس غــرفــة اللجنة
أمس.
ً
واتهم النواب بعضهم بعضا
ُ
ب ــالـ ـعـ ـن ــف ،عـ ـن ــدم ــا ط ـ ـ ــرح أح ــد
ً
المشرعين أرضــا ،بينما وضع
المسعفون ضمادات على ذراع
آخر ،وشكت نائبة من إصابتها
بدوار بعد ضربها على رأسها.
(د ب أ)

مواعيد المسلسالت

● الفعالية:

حفل تكريم المهندس علي اليوحة
الوقت :التاسعة مساء.
المكان :مقر "لوياك" بالمدرسة القبلية.

معركة بين نواب معارضين وحكوميين
أصيب أربعة أشخاص على
األق ــل ،فــي برلمان هــونــغ كونغ
أمس ،في شجار نشب بين نواب
ديمقراطيين معارضين ،ونواب
مؤيدين للحكومة ،بشأن رئاسة
إحـ ـ ــدى الـ ـلـ ـج ــان فـ ــي الـمـجـلــس
التشريعي.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـتـلـفــزيــون بـهــونــغ كــونــغ (آر.
ت ــي.إت ــش.كـ ـي ــه) ،إن الـجــانـبـيــن

عبدالمحسن جمعة

وفيات
الجمعة 2019/5/10
منى سيد إبراهيم حسن القالف زوجة مفيد خليل القالف
 57عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الدعية ،حسينية بوعليان ،النساء:
العدان ،ق ،2ش ،85م ،80ت67041559 ،55408040 :

لطيفة علي إبراهيم السيار

 53عاما ،شيعت ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،5ش ،27م ،4النساء:
السالم ،ق ،4ش ،412م ،19ت99649821 ،99071929 :

السبت 2019/5/11
جاسم محمد حسن الصايغ

 75عاما ،شيع ،الــرجــال :الرميثية ،حسينية عقيلة الطالبيين ،شارع
المسجد األقصى ،النساء :المنصورية ،حسينية الزهراء ،ق ،1ش،11
م ،10ت99330933 :

أنا عندي نص

موضي قطعة من ذهب

أجندة

الديرفة

العاصوف

حدود الشر

الراي  17:00إعادة 20:00

الراي  15:45إعادة 21:25
أبوظبي 15:00

الراي  22:40إعادة 14:30

تلفزيون الكويت 17:00
سما دبي 00:00

19:30 Mbc

دبي 16:30

ّ
مني وفيني

دفعة القاهرة

قابيل

ال موسيقى في
األحمدي

عذراء

بالني زماني

سما دبي 2:00

22:30 Mbc

 mbcمصر 21:00

 mbcدراما 14:45
البحرين 19:00

 mbcدراما 15:00
البحرين 1:00

تلفزيون الكويت 19:00

الطواش

كلبش

أبو جبل

سوبر ميرو

آلخر نفس

زلزال

سما دبي 20:00

 Mbcمصر 3:52
إعادة 10:00

دبي 23:00

دبي 19:00

دبي 21:00

21:30 Mbc

طيبة خالد عبدالرحمن المزيد

 75عاما ،شيعت ،الرجال :المنصورية ،ق ،1ش ،14م ،3النساء :الروضة،
ق ،5ش ،57م ،15ت97990573 :
فاطمة حسين عبدالسيد الشطي زوجة أحمد محمد صالح العوضي
 79عاما ،شيعت ،الرجال :النزهة ،ق ،1ش ،18م ،3النساء :الزهراء ،ق،5
ش ،520م ،22ت99620780 :

نواف حصويل زيد العازمي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

 39عاما ،شيع ،الرجال :فهد األحمد ،ق ،3ش ،326م ،24النساء :جابر
العلي ،ق ،5ش ،49م ،6ت65888772 ،99665524 :

اإلعالنات:

شيخة حمد حسين المراغي

 79عاما ،شيعت ،الرجال :العدان ،ق ،6ش ،8م ،10النساء :الشهداء ،ق،3
ش ،309م ،4ت96687786 ،99762141 :
فاطمة حماد محمود أرملة جاسم محمد علي الخباز
 69عاما ،شيعت ،الرجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،النساء :صباح السالم،
ق ،9ش ،4ج ،3م ،60ت62220021 ،50823365 :
شريفة يوسف أسطى أحمد بهبهاني أرملة عبدالرحمن عبدالوهاب معرفي
 86عــامــا ،شـيـعــت ،الحسينية ال ـجــديــدة ،ال ـش ــرق( ،ل ـلــرجــال ف ـقــط) ،ت:
99584099 ،66494582

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:29

العظمى 37

الشروق

04:58

الصغرى 23

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  06:33صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 04:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:31

ً
أدنى جزر  11:10ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

07:57

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

الشكاوى والتوزيع:

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

