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«ديور» و«لوي فويتون»
و«فندي» تتعاون مع ريهانا

ُ
غياب الحكومة يفشل جلسة «العفو»
ً
ص ١٧

 15نائبا ناقشوا مقاطعة الجلسات وتعليق الميزانية وتوقيع «عدم التعاون»

نواب توعدوها واعتبروا عدم حضورها استهزاء بالمجلس وطالبوا بعدم التعاون معها
فهد التركي ومحيي
عامر وعلي الصنيدح

بالغياب الحكومي عــن جلسة مجلس األ مــة،
التي كانت مزمعة أمــس لمناقشة قــانــون العفو
الشامل ،فشل عقد تلك الجلسة ،كما فشل االجتماع
النيابي الــذي ُع ِقد عقب رفعها في التوصل إلى
اتفاق مشترك بشأن كيفية التعامل مع الحكومة
ال ـت ــي أب ـل ـغــت رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
األسبوع الماضي عدم حضورها.
ً
االجـتـمــاع ال ــذي حـضــره  15نائبا نــاقــش عدة
اقـتــراحــات تتعلق بمقاطعة الجلسات واللجان
وتـعـلـيــق الـمـيــزانـيــة الـعــامــة وتــوقـيــع كـتــاب عــدم
التعاون مع الحكومة ،غير أن التحفظات النيابية
حــول «األفـكــار» المطروحة أنهت االجتماع دون
قرار.
وذكــرت مصادر نيابية حضرت االجتماع أن
التخوف من تعليق الميزانية العامة يرجع إلى
مــا قــد يـتــرتــب عـلــى ذل ــك مــن ردود فـعــل شعبية
واسعة ضد الـنــواب ،لما قد يسببه هــذا التوجه
مــن تأخير روات ــب الـمــواطـنـيــن ،أمــا عــن مقاطعة
اللجان والجلسات فرد البعض على اقتراحاتها

بأن التغيب لن يعطل االجتماعات لوجود النصاب
الالزم.
ً
ً
وكشفت أن هناك «أفكارا» طرحت أيضا بإعادة
تقديم طلب جديد بمناقشة العفو الشامل ،على
أن يكون ضمن جلسة عادية ال خاصة ،لينتهي
االجتماع دون اتخاذ قرار نهائي.
وعن رد الفعل النيابي على الغياب الحكومي،
هــاجــم نـ ــواب ،مـمــن ح ـض ــروا تـلــك الـجـلـســة ،هــذا
التغيب ،معتبرين أن موقف الحكومة يمثل «عدم
احترام».
وبينما قــال النائب عبدالكريم الكندري «من
ال يعجبه غـيــاب الحكومة فليكن لــه مــو قــف من
استجوابي» ،أعلن النائب عبدالوهاب البابطين
عـ ــدم ال ـت ـع ــاون م ــع رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء في
اس ـت ـجــوابــه ،ال ــذي ُي ـف ـتـ َـرض مـنــاقـشـتــه بـعــد غ ـ ٍـد،
وهو ما طالب به النائب حمدان العازمي زمالءه
ال ـنــواب ،مــن اتـخــاذ موقف واضــح وص ــارم بعدم
التعاون مــع الحكومة ،ســواء فــي االستجوابات
أو الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات« ،وإذا تـ ـط ــور األمـ ــر ٠٤

«الصحة» تعيد دراسة قرار
رسوم «المجلس الطبي»
●

عادل سامي

أصدر وزير الصحة د .باسل
ً
الصباح ق ــرارا يقضي بتشكيل
لجنة لتقييم ومراجعة ودراسة
رس ــوم الـمـجـلــس الـطـبــي الـعــام،
وخ ــدم ــات ال ـتــراخ ـيــص الطبية
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا إدارات الـ ـ ــوزارة
المختلفة ،وال ـصــادرة بموجب
ال ـق ــراري ــن ال ــوزاريـ ـي ــن  ،53و54
لسنة  ،2019واقتراح التوصيات
ال ــازم ــة ب ـشــأن ـهــا ،إض ــاف ــة إلــى

أن «ال ـ ـص ـ ـحـ ــة» ت ـل ـق ــت عـ ـش ــرات
الـمـقـتــرحــات س ــواء مــن الـقـطــاع
الخاص ،أو من المجلس الطبي
العام بهذا الشأن ،الفتة إلى أن
ب ـع ــض ال ـص ـي ــدل ـي ــات ال ـخــاصــة
ذكـ ـ ـ ــرت أن ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـج ــدي ــدة
لـتـجــديــد ال ـتــرخ ـيــص ق ــد تصل
ً
إلى  25ألف دينار سنويا ،وهو
ً
ً
ً
مــا رأت ــه مبلغا كـبـيــرا ومبالغا
ً
فيه جدا.
04

«هيئة االستثمار»
تبيع %16.08
من حصتها في
«بنك الخليج»

ً
أص ــدرت الـقــوى السياسية بـيــانــا دعــت فيه
إلى إصالح سياسي شامل يكون مدخله إقرار
قانون العفو الشامل ،مشددة على أنه ال يمكن
تحقيق التنمية المستدامة والتصدي للفساد
المستشري في البالد إال من خالل هذا الطريق.
وقــال البيان إن القوى السياسية تستشعر
الخطر اإلقليمي المحدق الــذي يوازيه تصدع
عميق للمجتمع غـيــر مـسـبــوق يـهــدد الــوحــدة
ً
الوطنية ،مضيفا أن «العفو الشامل» يعد المدخل
الرئيسي لــانـفــراج واإلص ــاح الـسـيــاســي« ،إذ

ّ
إن مــا م ــرت بــه ال ـبــاد خ ــال الـسـنــوات القليلة
الماضية ،وما آلت إليه األوضاع السياسية كان
ً
مؤلما لكل حكيم صادق مخلص للكويت يخشى
عليها االنزالق في طريق التفرق والتشتت بما
ال يخدم الوحدة الوطنية».
وذك ــر أن «ال ـتــاريــخ الـسـيــاســي الـكــويـتــي مـ ّـر
بأزمات مشابهة اعتقد فيها البعض صعوبة
الحل وضيق األفــق ،إال أن لطف الله ،وتعاضد
شعب الكويت وحكمة قيادتها السياسية عبرت
ً
بالبالد إلى بر األمــان» ،مشيرا إلى أن ٠٤

حريق «المرور» يخنق
الكويت بالزحمة

عشرات المالحظات وردت إلى الوزارة عقب تطبيقه
دراسة كل األوراق والمالحظات
الواردة من الجهات ذات الصلة
بهذا الشأن.
وقالت مصادر صحية مطلعة
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن ه ــذه الخطوة
جـ ـ ـ ـ ــاءت فـ ـ ــي أع ـ ـ ـقـ ـ ــاب ع ـ ـشـ ــرات
ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي وردت إل ــى
ال ـ ــوزارة مــن الـجـهــات الـخــاصــة،
ع ـق ــب ت ـط ـب ـيــق ال ـ ـقـ ــرار ق ـب ــل 90
ً
يوما ،موضحة أن هــذه اللجنة
ستدرس كل هذه المالحظات.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر إلـ ــى

القوى السياسية« :العفو الشامل»
مدخل إلصالح سياسي شامل

●

 The Back Channelلوليام ج .بيرنز

إيران والقنبلة ...محادثات سرية

(الجزء األول)

غرار ما اتبعناه مع الصين في مطلع السبعينيات كان
على ً
منطقيا تطبيق تكتيكات تصاعدية حذرة مع إيران
ّ
حذ ُ
رت اإلدارة األميركية من أن شركاءنا العرب ُّ
السنة
سيخشون تخلينا عنهم من أجل عالقة ود فارسية جديدة
النخبة اإليرانية مؤمنة بالمؤامرة لذا ترتاب في دوافع واشنطن
وتضم فصائل تتوق كل منها لتقويض األخرى

25

المرزوق :استراتيجية
«التمدين العقارية» ساهمت
في زيادة استثماراتها

اقتصاد

محمد الشرهان

أوتار

بفعل حــريــق انــدلــع في
مـحــول كهربائي ب ــاإلدارة
الـعــامــة ل ـل ـمــرور ،اختنقت
ال ـك ــوي ــت ب ــزح ـم ــة الـ ـم ــرور
أم ــس ،بـعــدمــا تسبب هــذا
ال ـحــريــق ف ــي ق ـطــع الـتـيــار
عن غرفة التحكم ،وحدوث
خلل في توقيت اإلشارات
الـ ـ ـض ـ ــوئـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ـم ـ ــا خ ـل ــف
ً
ارتباكا على أغلب الطرقات
الـ ـ ــدائـ ـ ــريـ ـ ــة وال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
الس ـي ـمــا خـ ــال ف ـت ــرة بعد
الـ ـظـ ـه ــر حـ ـت ــى الـ ـس ــاع ــات
األولى من المساء.
وأبلغت مـصــادر أمنية
مطلعة «الجريدة» أن قطع
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي شمل
منطقة «الجي -ون» كاملة،
م ـب ـي ـنــة أن ـ ــه ت ــم الـتـنـسـيــق
مع وزارة الكهرباء والماء
إلصالح الخلل.

19
طالل مداح يعانق النجاح
بأغنيات خالدة تطرب لها
األسماع ()10 - 7

سيرة
جانب من االزدحام في شارع
فهد السالم أمس

«الحرس» يقلل من خطورة الموقف ...وإسرائيل تتخوف من صواريخ مباشرة أو بالوكالة

الحلقة ()2

١٤

«أجيليتي» تربح 20.3
مليون دينار في الربع
األول

ّ
ضغوط ترامب تصدع جبهة إيران الداخلية
غداة تحذير الرئيس اإليراني
ح ـســن روح ــان ــي م ــن أن األزم ــة
الحالية ا لـتــي تواجهها البالد
أخ ـطــر م ــن ال ـح ــرب م ــع ال ـع ــراق،
ودع ـ ــوت ـ ــه إلـ ـ ــى وحـ ـ ـ ــدة ال ـص ــف
ال ــداخـ ـل ــي ،ق ـل ــل ق ــائ ــد ال ـح ــرس
الـثــوري الـلــواء حسين سالمي،
أمـ ـ ــس ،م ــن أه ـم ـي ــة ال ـت ـحــركــات
العسكرية األميركية األ خـيــرة،
ً
واصفا إياها بأنها مجرد حرب
نفسية.
واعـتـبــر ســامــي ،ال ــذي ُعـ ّـيــن
قبل نحو شهر ،في شهادة أمام
مـجـلــس الـ ـش ــورى (ال ـب ــرل ـم ــان)،
أن إرسـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دونالد ترامب حاملة الطائرات

اقتصاد

١٥

١١

«أب ــراه ــام لـيـنـكــولــن» ،وقــاذفــات
«بي  »52االستراتيجية ،وبارجة
«أرلنغتون» ،وأنظمة «باتريوت»
إلى منطقة الخليج ،مجرد أمر
روتيني.
ونـ ـق ــل ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد عـلــي
بــورمـخـتــار عــن ســامــي ،خــال
الجلسة المغلقة للبرلمان ،أن
«أميركا تسعى لتخويف الشعب
وبعض المسؤولين مــن وقــوع
ً
الـ ـح ــرب» ،م ــؤك ــدا أن «إي ـ ــران لن
ً
تكون البادئة ألي حرب أبدا».
ً
وأضاف« :خالفا لألميركيين
الذين يخشون الحرب ،نحن أهل
لها وال نخشاها ،لكن ليعلموا
أ نـ ـ ــه إذا بـ ـ ـ ــدأت أي حـ ـ ــرب ف ــإن

اإلمساك 3:١٨
اإلفطار 6:3١

مصالحهم ستتعرض للخطر،
ولن يكونوا هم من يختتمها»،
ً
مطمئنا النواب بأن إيران «تملك
قدرة الردع أمام التهديدات».
أم ــا قــائــد ال ـقــوة ال ـجــويــة في
«الـ ـح ــرس» ،أم ـيــر عـلــي حــاجــي،
ً
فقد ا سـتـعــاد تصريحا لــه قبل
 5أش ـ ـهـ ــر وك ـ ـ ـ ــرره أمـ ـ ــس خ ــال
ال ـج ـل ـســة ،إذ ق ــال إن «ال ــوج ــود
العسكري األميركي في الخليج
ً
ً
ً
كان دوما تهديدا خطيرا ،واآلن
ً
أصبح فرصة» ،مهددا بأنه «إذا
أق ــدم األم ـيــرك ـيــون عـلــى خطوة
فسنضربهم في الرأس».
وكان روحاني قال أمس األول
إن «ض ـ ـغـ ــوط األع ـ ـ ــداء ٠٤

التوترات تهوي بمؤشرات أسواق المنطقة
●

علي العنزي

ع ـلــى وقـ ــع الـ ـتـ ـط ــورات األم ـن ـي ــة وال ـت ــوت ــرات
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،هـ ــوت مـعـظــم
مؤشرات أسواق المال الخليجية أمس ،وكانت
البداية مع المؤشرات الرئيسية الثالثة لبورصة
الكويت التي سجلت خسائر في تعامالتها ،إذ
فقد مؤشر السوق العام  %1.92تعادل 111.21
نقطة ،وكذلك تراجع مؤشر السوق األول ،%2.22
وانخفض مؤشر «الرئيسي»  %1تساوي 52.45

نقطة ،ليقفل على  4778.75نقطة ،بسيولة 2.8
مليون دينار ،وكمية أسهم متداولة بلغت 56
مليون سهم ،نفذت من خالل  1797صفقة.
وتــراجــع مــؤشــر الـســوق الـسـعــودي «تــاســي»
 ،%2.18وبلغت خسارة ســوق دبــي  ،%1.6في
وقــت انخفض الـســوق القطري  ،%1وتــداولــت
ً
بـعــض األس ـ ــواق األقـ ــل حـجـمــا مـثــل بــورصـتــي
البحرين وعمان على اللون األخضر.
13

لبنان يخسر بطريرك «االستقالل
الثاني» نصرالله صفير
●

20
شويكار ...مقتنيات النجمة
في مزاد علني! ()15 -7

سيرة

21

المشاكس يوسف شاهين
أول فرصة ()15 -7

رياضة

بيروت  -ريان شربل

توفي أمــس البطريرك الـمــارونــي السابق فــي لبنان مــار نصرالله
ً
ّ
بـطــرس صفير عــن  99عــامــا ،بعدما شــكــل مــن خــال منصبه عالمة
فارقة في تاريخ لبنان ،ورأس حربة في مواجهة الوجود السوري
في حقبة التسعينيات.
ً
ً
على
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محليات

ولي العهد :أمن العراق هو استقرار للمنطقة

استقباالت األمير

استقبل المبارك والجراح والصالح

ً
األمير مستقبال محمد الحكيم أمس
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صباح األحمد ،بقصر بيان ،أمس ،سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
واستقبل سموه ،كذلك ،رئيس مجلس
ال ــوزراء سمو الشيخ جابر الـمـبــارك ،ثم
رئيس المجلس األعلى للقضاء ورئيس
م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ورئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـح ـك ـمــة

الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ
صباح الـخــالــد ،ووزي ــر خارجية العراق
محمد الحكيم ،بمناسبة زيارته للبالد.
واستقبل سموه ،السيد عمار الحكيم
رئيس تحالف اإلصالح واإلعمار ورئيس

تيار الحكمة بالعراق ،بمناسبة زيارته
للبالد.
حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان
األمـيــري الشيخ علي الـجــراح ،ومحافظ
مبارك الكبير محمود بوشهري.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر
المبارك.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح،
ونــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح.
واستقبل سموه ،رئيس تيار
الـح ـكـمــة ال ــوط ـنــي بـجـمـهــوريــة
ال ـع ــراق ع ـمــار الـحـكـيــم والــوفــد
ال ـمــرافــق ل ــه ،بـمـنــاسـبــة زيــارتــه
ل ـل ـبــاد ،ح ـيــث ت ــم خ ــال الـلـقــاء
اس ـت ـع ــراض أه ــم الـمـسـتـجــدات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات ع ـ ـلـ ــى الـ ـس ــاح ــة
العراقية.

الكويت تحيي اليوم ذكرى وفاة سعد العبدالله
«بطل التحرير» رمز وطني وفارس كرس حياته في خدمة الوطن
مهندس السياسة
األمنية واالهتمام
بالمؤسسة
العسكرية في
الكويت الحديثة

رجل دولة من
الطراز األول في
إدارة األزمات وأنشأ
مجلس الدفاع
األعلى عام 1963

"ا لـ ـك ــو ي ــت أوال ...ا ل ـكــو يــت
أوال ...ا ل ـك ــو ي ــت أوال" ،بـهــذه
الكلمات المؤثرة يستذكر أهل
الـكــويــت دائ ـمــا األم ـيــر الــوالــد
الشيخ سعد العبدالله "بطل
التحرير" الذي تصادف اليوم
الـ ــذكـ ــرى الـ ـ ـ ــ 11ل ــوف ــات ــه بـعــد
مسيرة حافلة بالتضحيات
والعطاء.
ف ـ ـفـ ــي  13م ـ ــا ي ـ ــو مـ ـ ــن عـ ــام
 2008ف ـقــدت ال ـكــويــت األمـيــر
الـ ــوالـ ــد الـ ـ ــذي ي ـع ــد رمـ ـ ــزا مــن
رمــوزهــا الوطنية ورج ــا قل
نظيره وفارسا كــرس حياته
فـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـب ـ ـلـ ــد فــي
مناصب عدة تميزت بالتفاني
واإلخــاص في سبيل رفعته
وأمنه واستقراره.
وال ـش ـي ــخ س ـعــد الـعـبــدالـلــه
هو الحاكم الـ  14للكويت ،إذ
نودي به أميرا للبالد في 15
يناير  2006وهو األمير الرابع
فــي عـمــر ال ــدول ــة الــدسـتــوريــة
التي بــدأت بتوقيع المغفور
ل ـ ــه وال ـ ـ ـ ــده الـ ـشـ ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه
السالم وثيقة الدستور في 11
نوفمبر  1962معلنا بذلك بدء
بواكير الدولة الحديثة.
و ف ـ ـ ــي يـ ـن ــا ي ــر  1978ز ك ــى
األم ـيــر الــراحــل الـشـيــخ جابر
األحـ ـم ــد أخـ ـ ــاه ورفـ ـي ــق درب ــه
األمير الوالد وليا للعهد ،وفي
فـبــرايــر مــن الـعــام نفسه عين
رئيسا للوزراء باإلضافة إلى
وال يــة العهد ليقوم بتشكيل

محمد الخالد يستقبل ً
المهنئين برمضان غدا
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ح ـ ـ ـلـ ـ ــول ش ـه ــر
رمـ ـ ـضـ ـ ــان ،ت ـ ـقـ ــدم ال ـم ـس ـت ـش ــار
بالديوان األميري الشيخ محمد
الخالد بأسمى آيــات التهاني
والتبريكات إلى صاحب السمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ،وس ـم ــو ولـ ــي الـعـهــد
والحكومة والمواطنين.
وأعـلــن الخالد أنــه يستقبل
بالمناسبة المهنئين غــدا ،في
دي ــوان ــه بـمـنـطـقــة ق ــرط ـب ــة ،من
الـثــامـنــة وال ـن ـصــف م ـســاء إلــى
الحادية عشرة ،متمنيا أن يعيد
الله الشهر المبارك على الكويت
وش ـع ـب ـهــا واألم ـت ـي ــن الـعــربـيــة
واإلس ــام ـي ــة بــالـخـيــر والـيـمــن
والبركات.

محمد الخالد

 ...والرجيب ًيستقبل
المهنئين غدا
ي ـس ـت ـق ـبــل الـ ـف ــري ــق أول م.
أحـ ـم ــد ال ــرجـ ـي ــب ال ـم ـه ـن ـئ ـيــن
ً
بشهر رم ـضــان ال ـم ـبــارك غــدا
الثالثاء ،وكل ثالثاء بعد صالة
ال ـتــراويــح فــي ديــوانــه الكائن
بمنطقة السرة قطعة  2شارع
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وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،تـ ّ
ـوجــه
الرجيب إلــى سمو أمير البالد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،وإل ــى
س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـش ـي ــخ
نـ ــواف األحـ ـم ــد ،وإلـ ــى ال ـق ـيــادة
السياسية والـشـعــب الكويتي
الـكــريــم بأسمى آي ــات التهاني
والتبريكات.

مدرسة الشرطة عام  1956ثم
استمر في تطوير هذا القطاع
المهم فتم فــي عـهــده تطوير
أج ـهــزة الـشــرطــة واسـتـحــداث
ق ـطــاعــات ج ــدي ــدة فـيـهــا مثل
إدارة األدلة الجنائية والطب
ال ـش ــرع ــي ال ـت ــي أس ـس ـهــا عــام
.1961

«الدفاع األعلى»

سعد العبدالله في أحد المواقف بمواجهة الغزو
الحكومة العاشرة في تاريخ
البالد بعد االستقالل.

رئاسة الحكومة
اس ـت ـمــر األم ـي ــر ال ــوال ــد في
تـ ــولـ ــي رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ا لـحـكــو مــات المتعاقبة حتى
عـ ــام  2003ع ـنــد مــا ت ــم فصل
واليـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـهـ ــد عـ ـ ــن رئـ ــاسـ ــة
مجلس ا ل ــوزراء ليعهد بهذا
الـ ـمـ ـنـ ـص ــب إلـ ـ ــى سـ ـم ــو أم ـي ــر
البالد الشيخ صباح األحمد
فـ ـيـ ـصـ ـب ــح رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا ل ـم ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وي ـش ـك ــل ال ـح ـكــومــة
الـ ـ ـ ـ  21ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـك ــوي ــت
الحديث.
وقـبــل تسلمه أمــانــة واليــة
ال ـع ـه ــد ش ـغ ــل األمـ ـي ــر ال ــوال ــد

وأش ـ ـ ـ ــاد س ـ ـمـ ــوه ب ــال ـح ـك ـي ــم،
وبـ ـمـ ـس ــاعـ ـي ــه الـ ـحـ ـمـ ـي ــدة ال ـت ــي
يـ ـب ــذلـ ـه ــا ف ـ ــي ت ــوحـ ـي ــد ال ـص ــف
الـعــراقــي ،وتحقيق المصالحة

اس ـت ـق ـب ـل ــت وزيـ ـ ـ ـ ــرة األش ـ ـغـ ــال
وزيـ ــرة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـكــان
د .جـنــان بــوشـهــري ،فــي مكتبها،
ر ئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة جـمـعـيــة
ال ــروض ــة وح ــول ــي ال ـت ـعــاون ـيــة م.
ط ــارق ال ـشــراح ،وأع ـضــاء مجلس
اإلدارة ،أمين السر حامد اإلبراهيم،
ورئيس اللجنة اإلداريــة والمالية
طارق مندني.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراح ،فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان،
إن وف ـ ــد ال ـج ـم ـع ـيــة ق ـ ــدم ال ـش ـكــر
للوزيرة بوشهري على رعايتها
لـحـفــل الـمـتـفــوقـيــن ال ـ ــذي تقيمه
الجمعية سنويا ،وعلى اهتمامها
ومتابعتها لمتطلبات المواطن،
م ـض ـي ـفــا" :نــاق ـش ـنــا م ــع ال ــوزي ــرة

أهــم القضايا التي تهم المنطقة
وال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن وتـ ـع ــزي ــز آل ـي ــات
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـم ـش ــارك ــة لـ ـم ــؤازرة
ال ـج ـهــود واألعـ ـم ــال ال ـتــي تخص
المنطقة ،وخــاصــة إع ــادة سفلتة
ش ـ ـ ـ ـ ــوارع الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وص ـ ـبـ ــغ ال ـم ـط ـب ــات
الصناعية".
وأك ـ ـ ــد الـ ـ ـش ـ ــراح أن ال ـج ـم ـع ـيــة
س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــف وإزال ـ ـ ـ ــة
الـحـصــى المتطاير مــن ال ـشــوارع
وتسكير الـحـفــر بــاألسـفـلــت ،ومــا
زالــت على استعداد ألي مشاركة
لوضع الحلول السريعة لصيانة
الشوارع والحد من معاناة اهالي
المنطقة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك،
ب ـح ـضــور ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
ص ـبــاح ال ـخ ــال ــد ،ف ــي ق ـصــر بـيــان
أم ــس ،وزي ــر الـخــارجـيــة الـعــراقــي
د .محمد الحكيم والوفد المرافق
له ،وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة مـ ـس ــاع ــد
وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون الوطن
الـعــربــي الـسـفـيــر فـهــد الـعــوضــي،
وسفير الكويت لدى العراق سالم
الزمانان.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك رئ ـي ــس
تحالف اإلصالح واإلعمار ورئيس
ت ـيــار الـحـكـمــة الــوط ـنــي بــالـعــراق

المتطلبات التي تخدم المنطقة
والمساهم ،ووع ــدت بمتابعتها،
وتنفيذ كــل مــا يخص الـمــواطــن،
وما يرمي الى اإلصالح بشكل عام.

«زيادة مشروعات توطين العمل الخيري وتوجيهه للداخل»
جورج عاطف

ع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن "وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ،مـتـمـثـلــة ف ــي إدارة الـجـمـعـيــات
ً
الخيرية والمبرات ،سحبت هويات  32مندوبا
مشاركين في المشروع السادس عشر لجمع
التبرعات خالل شهر رمضان ،عقب اكتشافها
إصدار هويات جمع تبرعات عدة لهم تتبع أكثر
من جمعية خيرية".
ووف ـقــا ل ـم ـصــادر "الـ ـش ــؤون" ف ــإن "الـ ـ ــوزارة،
متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات،
ش ــددت على الجمعيات ب ـضــرورة التأكد من
ع ــدم تسجيل مـنــدوبـيـهــم بــأكـثــر مــن جمعية
مشاركة في مشروع التبرعات" ،موضحة أن
"الهدف من ذلك ضبط عملية جمع التبرعات،

توطين العمل الخيري
ً
إلــى ذلــك ،أكــدت الـمـصــادر ،أن "ثمة توجها
لدى الوزارة إلى زيادة مشروعات توطين العمل

ال ـس ـي ــد عـ ـم ــار ال ـح ـك ـي ــم وال ــوف ــد
المرافق له وذلك بمناسبة زيارته
للبالد.

اس ـت ـق ـبــل ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ
ناصر صباح األحمد ،في مكتبه بقصر
السيف صباح أمس ،رئيس التحالف
الوطني العراقي ورئيس تيار الحكمة
الوطني عمار الحكيم ،والوفد المرافق
له بمناسبة زيارته للبالد.
وتــم خــال اللقاء تبادل األحاديث
الـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة وم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة أه ـ ـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك
ضمن محور الــزيــارة .وأشــاد الشيخ
ناصر الصباح بالعالقات الثنائية بين
البلدين الشقيقين وحرص الجانبين
على تعزيزها وتطويرها.

«الشؤون» :سحب هويات  32مندوب تبرعات
ً
ومنع تكالب المندوبين على الجمع ،خصوصا
أنهم يحصلون على نسبة من إجمالي المبالغ
ّ
المحصلة".
وكانت وزارة الشؤون ،أصــدرت  891هوية
لمندوبي  31جهة خيرية مشاركة في مشروع
ال ـت ـب ــرع ــات ،ع ـقــب مـخــاطـبــة وزارة الــداخـلـيــة
واس ـت ـخ ــراج ص ـحــف ال ـحــالــة الـجـنــائـيــة لـهــم،
مشددة على ضرورة أن يلتزم المندوبون بحمل
الهويات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل
المكلفة بالتفتيش والمتابعة من الوزارة.

ً
المبارك مستقبال وزير الخارجية العراقي أمس
حضر المقابلة محافظ مبارك
الـكـبـيــر ال ـل ــواء مـتـقــاعــد مـحـمــود
بوشهري.

ناصر الصباح :حريصون على تطوير
العالقات مع العراق

بوشهري مستقبلة وفد جمعية الروضة وحولي التعاونية
وأشـ ــار إل ــى أن ال ــوزي ــرة أثنت
على اقتراحات وجهود وإنجازات
الجمعية ،ومتابعة كل ما يتعلق
بـ ـ ـش ـ ــؤون م ـن ـط ـق ــة ال ـ ــروض ـ ــة مــن

ً
الــوط ـن ـيــة ،م ــؤك ــدا أن اس ـت ـقــرار
الـ ـ ـع ـ ــراق وأم ـ ـنـ ــه هـ ــو اس ـت ـق ــرار
للمنطقة ،متمنيا سموه للعراق
ال ـش ـق ـي ــق الـ ـتـ ـق ــدم واالزده ـ ـ ـ ـ ــار،

واستعادة دوره الحضاري بين
أشقائه.
حضر المقابلة محافظ مبارك
الكبير محمود بوشهري.

المبارك يستقبل وزير الخارجية العراقي

بوشهري بحثت مع «تعاونية الروضة»
حلول صيانة الشوارع

●

أحمد الرجيب

العديد من المناصب ال سيما
فــي الـقـطــاع األمـنــي ،إذ تولى
منصب نائب لدائرة الشرطة
مـنــذ  1954حـتــى  1959حين
صدر مرسوم أميري بتعيينه
نائبا لدائرة الشرطة واألمن
العام بعد دمجهما.
وبعد استقالل البالد عين
وزي ـ ــرا ل ـلــداخ ـل ـيــة ع ــام 1962
ثــم اختير وزي ــرا لـلــدفــاع عام
 1964ليصبح بذلك مهندس
السياسة األمنية في الكويت
الحديثة.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ س ـع ــد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه م ـ ـنـ ــذ بـ ــدايـ ــاتـ ــه
األولـ ــى ف ــي طــريــق الـسـيــاســة
ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام بــالـمــؤسـســة
الـعـسـكــريــة فــي ال ـبــاد ،فعمد
أوال قبل االستقالل إلى إنشاء

ثـ ــم انـ ـش ــأ م ـج ـلــس ال ــدف ــاع
األعلى عــام  1963لكي يعمل
ع ـلــى رس ــم ال ـس ـيــاســة الـعـلـيــا
لـ ـش ــؤون الـ ــدفـ ــاع ف ــي ال ــدول ــة
مـثــل إع ــان األح ـكــام العرفية
أو إ عـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ــا ل ـ ـ ــة ا لـ ـ ـح ـ ــرب
ال ــدف ــاع ـي ــة وت ـن ـس ـيــق ش ــروط
معاهدات الصلح واالتفاقيات
العسكرية بين الكويت ودول
العالم.
كـ ــان األمـ ـي ــر ال ــراح ــل رجــل
دولـ ـ ــة م ــن ال ـ ـطـ ــراز األول فــي
إدارة األز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ف ـ ـلـ ــم ي ـكــن
م ـس ـت ـغ ــر ب ــا أن ي ـط ـل ــق عـلـيــه
"ب ـطــل ال ـت ـحــريــر" خ ــال فـتــرة
ال ـغــزو ال ـعــراقــي الـغــاشــم عــام
 ،1990فقد أصر منذ اللحظات
األول ـ ــى ل ـل ـغــزو ع ـلــى م ـغــادرة
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد آنـ ـ ـ ــذاك ال ـش ـيــخ
جابر األحمد إلى السعودية
للحفاظ على حياته التي بها
تبقى رمز الشرعية الكويتية
أمام العالم.

ً
ولي العهد مستقبال أنس الصالح أمس

الـخـيــري ،وتوجيهها إلــى الــداخــل فــي م ــوازاة
لـلـمـشــروعــات الـخـيــريــة الـخــارجـيــة المتنوعة
التي تنفذها الجمعيات في دول وبلدان عدة
على مستوى العالم" ،موضحة أنه "بتعليمات
مباشرة من وزير الشؤون سعد الخراز ،ووكيلة
الــوزارة باالنابة هناء الهاجري ،أطلق العديد
من الجمعيات مشروعات خيرية داخلية ،منها
على سبيل المثال ال الحصر لمساعدة األسر
المتعففة ،كالتي أطلقتها ،الجمعة الماضية،
جمعية بـشــايــر الـخـيــر ونـجـحــت خــالـهــا في
جمع قرابة  550ألف دينار لمساعدة ما يزيد
ً
على  300أسرة متعففة ،فضال عن الحملة التي
ً
أطلقتها ال ــوزارة أخيرا بالتعاون مع جمعية
تكافل ،إلطــاق ســراح الغارمين المسجونين
على ذمة قضايا مالية".

ً
ناصر الصباح مستقبال عمار الحكيم

«األعلى للتخطيط» ناقش
إصالح التعليم والتخصيص
عقد المجلس االعـلــى للتخطيط والتنمية امــس االح ــد اجتماعه
الثامن برئاسة النائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس
المجلس االعـلــى للتخطيط والتنمية الشيخ نــاصــر صـبــاح االحمد
وبحضور اعضاء المجلس.
وتــم خــال االجتماع بحث ومناقشة آخــر التطورات بشأن دراســة
تطوير وإصالح االدارة الحكومية ،كما ناقش المجلس عملية إصالح
التعليم بدولة الكويت وفق استراتيجية متوافقة مع رؤية الكويت ،كما
تناول المجلس موضوع التخصيص وعناصره األساسية وإيجابياته
وسلبياته انطالقا من كون مشاركة القطاع الخاص عنصرا أساسيا
من عناصر الخطة اإلنمائية الثالثة.
وم ــن جـهــة اخـ ــرى ،تـ ــرأس ال ـنــائــب االول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
ً
وزيــر الــدفــاع رئيس المجلس األعـلــى للتخطيط والتنمية اجتماعا
ً
خاصا لبحث مشروع الطاقة البديلة بحضور وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل ،ومشاركة وزيري المالية والنفط وممثلي
مؤسسة البترول الكويتية حيث تمت مناقشة أهمية االستفادة من
ً
ً
الطاقة البديلة ماليا وبيئيا باعتبار ان هــذا المشروع احــد محاور
رؤية الكويت .2035

«التربية» :تسجيل الطلبة
ً
إلكترونيا في «الرياض»
●

فهد الرمضان

أعلن الوكيل المساعد للمنشآت
ال ـت ــرب ــوي ــة وال ـت ـخ ـط ـي ــط ب ـ ــوزارة
التربية م .ياسين الياسين ،إطالق
خــدمــة إلـكـتــرونـيــة جــديــدة تتيح
ألول ـيــاء األم ــور تسجيل أبنائهم
في مرحلة رياض األطفال من دون
عناء الذهاب إلى المدرسة.
وقـ ــال ال ـيــاس ـيــن ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،أمس ،إن "هذه الخطوة
ً
تأتي تماشيا مع التوجه الحكومي
نـ ـح ــو خـ ـل ــق بـ ـيـ ـئ ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة
فعالة تساهم فــي سهولة إنجاز
الخدمات ،وفق معايير الحوكمة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،وس ـ ــري ـ ــة ت ـ ـ ــداول
المعلومات ،بعد أن قــامــت إدارة

نظم المعلومات بإنجاز الخدمة
واع ـت ـم ــاده ــا م ــن ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم
العام".
وأضاف أن "الخدمة تتيح لولي
األمــر أن يرفع وثائق ومستندات
التسجيل إلى الروضة مثل البطاقة
الـمــدنـيــة ،وال ـص ــورة الشخصية،
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــاد ،وص ـ ـ ـ ــورة
الجنسية ،إلى جانب إدخال جميع
البيانات الخاصة بالطفل من دون
ً
مراجعة ريــاض األطـفــال" ،مشيرا
إلى حرص الوزارة على استكمال
م ـي ـك ـنــة الـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ل ـل ـمــراج ـع ـيــن وال ـط ـل ـب ــة وأولـ ـي ــاء
األمـ ــور ،وف ــق تــوجـيـهــات مجلس
الوزراء والقيادة العليا في الدولة.
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وزير الصحة :تطبيق «الوصفة اإللكترونية»
بمستشفيي األميري ومبارك الكبير بعد رمضان
على هامش غبقة الجمعية الطبية الكويتية
كشف وزير الصحة د .باسل
الـصـبــاح عــن تطبيق «الــوصـفــة
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة» بـ ـع ــد رمـ ـض ــان
ف ــي مـسـتـشـفـيــي م ـب ــارك الـكـبـيــر
واالميري بشكل تجريبي تمهيدا

لجنة لمراجعة رسوم
خدمات التراخيص الطبية
أصدر وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح قرارا وزاريا
بتشكيل لـجـنــة لتقييم ومــراج ـعــة ودراس ـ ــة رس ــوم خــدمــات
التراخيص الطبية والمجلس الطبي العام ،التي تقدمها إدارات
الوزارة المختلفة والصادرة بموجب القرارين الوزاريين 53
و 54لسنة  ،2019واقتراح التوصيات الالزمة بشأنها ودراسة
كل األوراق والمالحظات المتعلقة بالموضوع ،والواردة من
الجهات ذات الصلة.

لتعميمها عـلــى المستشفيات
مستقبال.
وق ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ف ــي
تـصــريــح صـحــافــي عـلــى هامش
غـبـقــة الـجـمـعـيــة الـطـبـيــة مـســاء
ا م ـ ـ ـ ـ ــس االول ان «ا لـ ـ ــو ص ـ ـ ـفـ ـ ــة
االل ـك ـتــرون ـيــة» ع ـب ــارة ع ــن نـظــام
يهدف الى صرف الدواء للمرضى
عبر نظام إلكتروني يهدف الى
تـنـظـيــم عـمـلـيــة صـ ــرف األدوي ـ ــة
ومنع الهدر ،كما سيكشف هذا
النظام كمية األدوية الموجودة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــات ورب ـ ـط ـ ـهـ ــا
بالمستودعات الطبية ،وسيقنن
من الميزانية الخاصة باألدوية
وسيحافظ على المال العام ،كما
يساهم في معرفة األدويــة التي
ّ
للحد من
صرفت للمريض وذلك
األعــراض العكسية والتفاعالت
الدوائية ،وتنبيه المريض عبر

وزير الصحة خالل الغبقة
رس ــائ ــل نـصـيــة ب ـص ــرف الـ ــدواء
صرف منه فضال
بالمكان الذي ُ
عن تنبيهه الى قرب نفاد كمية
الـ ـ ـ ــدواء ال ـ ــذي صـ ــرف ل ــه لـيـقــوم
بصرف دواء جديد.
وأعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ال ـ ـم ـ ـلـ ــف
االلكتروني بجميع المستشفيات
والمراكز الصحية والتخصصية
ق ــريـ ـب ــا ،وت ــوحـ ـي ــده ــا فـ ــي مـلــف
واحد ،مشيرا الى ان إلزام االطباء
والـهـيـئــة الـتـمــريـضـيــة والطبية

ال ـم ـس ــان ــدة ب ـ ـ ـ ــدورات االنـ ـع ــاش
ال ـق ـل ـب ــي وال ـ ــرئ ـ ــوي يـ ـص ــب فــي
مصلحة المرضى.
ب ــدوره ،اكــد رئـيــس الجمعية
ال ـط ـب ـي ــة د .أحـ ـم ــد الـ ـعـ ـن ــزي ان
هـ ـن ــاك ع ـ ــدة م ـط ــال ـب ــات نـسـعــى
لتحقيقها خالل الفترة المقبلة
من أهمها قانون مزاولة المهنة
وال ـم ـطــال ـبــات ال ـمــال ـيــة وإي ـق ــاف
خصم بدل الخفارة اثناء االجازة
وحقوق االطباء «البدون».

ً ً
«الشفاء الكويتي» يجري  50كشفا طبيا
و 30عملية لالجئين السوريين بتركيا
أجرى فريق الشفاء اإلنساني
الكويتي ،أمس األول 50 ،كشفا
ط ـب ـي ــا و 30ع ـم ـل ـي ــة ج ــراح ـي ــة
لالجئين السوريين بمستشفى
س ـي ـف ـجــي ف ــي بـ ـل ــدة ري ـحــان ـلــي
بمدينة هطاي جنوب تركيا.
وقال عضو الفريق د .إبراهيم
الـ ـط ــوال ــة لـ ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ،إن عـضــو
الفريق د .أحمد الرشيدي ،أجرى
 21عـمـلـيــة جــراح ـيــة فــي األنــف
واألذن والـحـنـجــرة ،كما أجــرى
األطباء :فيصل الهاجري ،حمد
العميرة ،محمد الحاتم وعبدالله
النعيمي من قطر تسع عمليات
في جراحة المسالك البولية ،في
حين أجرى الفريق الطبي ستة
مناظير للجهاز الهضمي.
وأشــار إلى أن أطباء العائلة
ق ــام ــوا بــالـكـشــف عـلــى ع ــدد من
المرضى السوريين من مختلف
األعمار ،وتقديم الدواء المجاني
لهم.
وأكـ ــد أه ـم ـيــة ال ـم ـشــاركــة في
هذه الرحلة اإلنسانية ،التي تعد
الثالثة له في رسم الفرحة على
ال ـق ـلــوب ال ـمــرضــى ،وأي ـض ــا في

القوى السياسية« :العفو الشامل»...

ً
«اآلبــاء واألج ــداد المؤسسين للدستور كانوا يدركون استشرافا
للمستقبل بكل أشكاله فافترضوا حتمية الخالف واالختالف في
ً
الوطن الواحد ،ووضعوا نقاطا لاللتقاء بعد التفرق ،والتصالح
ُ
بعد الخصومة ،لينعم الجميع بوطن متماسك ،تعاد إليه اللحمة
المادة ( )٧٥من الدستور
متى ما اختلف بعض أبنائه ،فوضعوا
ً
ُ
ّ
تضحي
لتعالج هذه المسائل ،ولتبقى الكويت حاضنة للجميع ال
بأبنائها مهما اشتد الخالف».
ّ
وقال البيان إن «بعض أبناء الكويت اليوم بين مهاجر والجئ
قضائية مختلفة ،سواء كانت قضية
وسجين رأي من خالل أحكام
ُ
دخول مجلس األمة أو اإلساءة لدولة أخرى أو إشاعة أخبار كاذبة
أو غيرها من القضايا السياسية ،كتلك الناشئة من تصورات خاطئة
من شأنها اإلخــال بأمن الــدولــة ،ولــم تكن قضاياهم التخابر مع
جهات معادية ،ولم يختلف اثنان من أبناء الشعب الكويتي على
نظام حكمها الدستوري الذي ارتضوه».
ّ
وقع البيان حركة العمل الشعبي ،والحركة الشعبية الوطنية،
والحركة الدستورية اإلسالمية ،والحركة الديمقراطية المدنية،
والمنبر الديمقراطي الكويتي ،والحركة الليبرالية الكويتية ،وتجمع
الميثاق الوطني ،والحركة التقدمية الكويتية ،والتجمع العلماني
الكويتي ،وتجمع ثوابت األمة.

ضغوط ترامب ّ
تصدع جبهة إيران...

حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا اإلسالمية ،وربما تكون أصعب
مــن أوض ــاع الـبــاد خــال الـحــرب مــع ال ـعــراق ،فـخــال فـتــرة الحرب
لم تكن لدينا مشكالت مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الــواردات
والصادرات ،وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السالح».
جــاء ذلــك بعدما علقت محكمة أمــس األول صــدور مجلة سيدا
(الصوت) األسبوعية اإلصالحية ،بعدما نشرت طبعة شملت مقاالت
تحذر من احتمال نشوب حرب مع الواليات المتحدة.
وقــال العنوان الرئيسي للمجلة على صفحتها األولــى ،بجوار
صورة لسفن حربية أميركية« :عند مفترق طرق الحرب والسالم،
هل خسر المعتدلون أم سينقذون إيران مرة أخرى من الحرب؟».
وانتقد المتشددون المجلة على وسائل التواصل االجتماعي،

غياب الحكومة...
فباالنسحاب من الجلسات».
بــدوره ،اعتبر النائب محمد
الـ ـ ـ ـ ــدالل أن مـ ــوقـ ــف ال ـح ـك ــوم ــة
«سـلـبــي وي ـنــذر ب ـعــدم الـتـعــاون
ً
مع المجلس» ،مؤكدا أن «األيام
ال ـم ـق ـب ـلــة س ـت ـكــون مــزع ـجــة في
العالقة بين السلطتين» .ومثله
أ ك ــد محمد المطير أ نـهــا بعدم
حضورها «أعلنت عدم تعاونها،
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزاء ه ـ ـ ــا بـ ــالـ ــدس ـ ـتـ ــور
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ،واسـ ـتـ ـخـ ـف ــافـ ـه ــا
ب ـم ـم ـث ـل ــي األمـ ـ ـ ـ ــة ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
يـسـتــوجــب إعـ ــان ع ــدم ت ـعــاون
سـ ـي ــاس ــي ودسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري م ـع ـهــا
والمطالبة برحيلها».
من جهته ،أكد النائب أسامة
الشاهين أن هــذا الغياب «دون
م ـ ـبـ ــرر دس ـ ـ ـتـ ـ ــوري وسـ ـي ــاس ــي،
ستكون له ردود أفعال تساويه
في القوة» ،في حين قال النائب
صالح عاشور إن «العفو يحتاج
ـال بين
إل ــى حـكـمــة وتـنـسـيــق ع ـ ٍ
السلطتين ،وهــو مــا لــم يحدث
في الجلسة».
٠٥

الفريق خالل إجراء عملية ألحد المرضى
كسب الخبرات وتبادل التجارب
مع الزمالء.
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـطـ ـ ــوالـ ـ ــة األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن الـ ـعـ ــامـ ـل ـ ـيـ ــن فــي
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــراحـ ـ ـي ـ ــة
لــان ـض ـمــام إل ــى ف ــري ــق الـشـفــاء
ف ــي رح ــات ــه الـمـقـبـلــة إل ــى دول
ال ـ ـجـ ــوار ال ـ ـسـ ــوري ،م ـع ــرب ــا عــن
شكره لكل من ساهم في إتمام
مهمة الفريق.
وذك ـ ـ ــر أن ب ــرن ــام ــج ال ـف ــري ــق
ي ـت ـض ـم ــن أيـ ـ ـض ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب

النشاط الطبي ،إقــامــة مشروع
إفطار صائم ،وتسيير مساعدات
إنسانية إلــى الــداخــل الـســوري
وعلى الحدود التركية.
ويضم فريق الشفاء اإلنساني
الكويتي  12طبيبا وإداريا ،من
بينهم طبيب جراحة المسالك
ال ـب ــول ـي ــة م ــن ق ـط ــر ف ــي رحـلـتــه
الخامسة إلى تركيا.

ووصفوها بأنها «صــوت تــرامــب» ،ملمحين إلــى أن تحذيرها من
خطر الحرب يرقى إلى حد الدعوة لمحادثات مع الواليات المتحدة.
وكتبت وكالة فارس لألنباء ،التي يقودها المتشددون في تعليق:
«في ذروة حرب أميركا السياسية واالقتصادية واإلعالمية على
األمــة اإليرانية ،تكمل مطبوعة إيرانية عمليات العدو اإلعالمية
داخل البالد»ّ .
وبـيـنـمــا ح ــذر وزي ــر الـطــاقــة اإلســرائ ـي ـلــي يــوفــال شـتــايـنـتــز من
«هجمات إيرانية مباشرة ،أو بالوكالة ،على إسرائيل» ،إذا تصاعدت
المواجهة بين طهران وواشنطن ،قال نائب رئيس البرلمان علي
ً
مطهري إن الواليات المتحدة لن تشن حربا على طهران إطالقا «ألن
إسرائيل في مرمى صواريخنا».
٢٦

لبنان يخسر بطريرك «االستقالل...

ً
مدار عقود ،وعندما انتخب بطريركا عام  1986كانت الحرب األهلية
في أشدها ،إال أنه ساهم بقوة في إنجاز «اتفاق الطائف» عام 1989
الذي أنهى الحرب.
وع ــام  ،2000رع ــى صـفـيــر مـصــالـحــة الـجـبــل م ــع رئ ـيــس الـحــزب
«التقدمي االشتراكي» النائب السابق وليد جنبالط ،إلنهاء الجفاء بين
الطائفتين الدرزية والمسيحية ،وفي سبتمبر من العام ذاته ،أطلق
ّ
«النداء األول للمطارنة الموارنة» ،الذي شكل حجر الزاوية لخروج
السوريين من لبنان في  ،2005إثر اغتيال رئيس الحكومة السابق
رفيق الحريري ،ليستحق بعدها لقب «بطريرك االستقالل الثاني».
وبعد خروج الجيش السوري ،لم يتردد صفير في انتقاد «حزب
ّ
الله» بشدة لرفضه التخلي عن سالحه ،إذ اعتبر أنه يشكل «حالة
ً
ً
شاذة» ،مؤكدا أن «السالح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة».
استقال صفير عــام  2011من مهامه ،وتــردد وقتها أن ذلــك جاء
ً
بطلب من الفاتيكان بسبب مواقفه السياسية القوية ،لكنه ظل مقيما
ً
في بكركي وعضوا بمجمع أساقفة الكنيسة المارونية ،وكذلك ظل
ً
«كــارديـنــاال للكنيسة الجامعة» ،وهــو اللقب الــذي منحه إيــاه بابا
الثاني عام .1994
الكنسية الكاثوليكية يوحنا بولس ّ
ُ
وي ـعــرف عــن صفير تــواضـعــه وتقشفه فــي نمط حياته وشغفه
ً
برياضة المشي فــي الطبيعة ،و كــان ضليعا فــي اللغتين العربية
ّ
والفرنسية ،كما كان يتكلم اإلنكليزية .وسيدفن جثمانه في مدافن
البطاركة في بكركي الخميس.
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نواب :موقف الحكومة سلبي ينذر بعدم التعاون مع المجلس

برلمانيات
سلة برلمانية
«الخطاب األميري» تنجز
تقريرها وترفعه للمجلس

فهد التركي
ومحيي عامر
أعلن مقرر لجنة الرد على
الخطاب األميري النائب
أسامة الشاهني أن اللجنة
وافقت ،في اجتماعها أمس،
على الصيغة النهائية للرد
على الخطاب األميري ،ووقعت
تقريرها تمهيدا لرفعه الى
املجلس.

أدعم أي جهود
إلقرار العفو
وطي صفحة
الماضي

العدساني :تحديد مدة
زمنية لقبول المتقدمين

الدوسري

األيام المقبلة
ستكون
مزعجة في
العالقة بين
السلطتين

الدالل

أعلن عدم
التعاون مع
رئيس الوزراء
في استجوابه
ً
غدا

البابطين

العفو يحتاج
إلى حكمة
وتنسيق بين
السلطتين

عاشور

على النواب
اتخاذ موقف
صارم بعدم
التعاون مع
الحكومة

العازمي

نواب يغادرون القاعة بعد رفع الجلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
ً
ك ـم ــا كـ ــان م ـ ـقـ ــررا ،رفـ ــع نــائــب
رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ع ـي ـســى
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري الـ ـجـ ـلـ ـس ــة الـ ـخ ــاص ــة
لمناقشة العفو الشامل الساعة
الثانية عشرة ونصف ظهر أمس،
ل ـع ــدم ح ـض ــور ال ـح ـكــومــة ،وع ــدم
اكتمال النصاب.
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري قـبـيــل رفـعـهــا
ً
«نـ ـظ ــرا ل ـع ــدم اك ـت ـم ــال ال ـن ـصــاب،
وإلبالغ الحكومة رئيس المجلس
م ـ ــرزوق ال ـغــانــم ع ــدم حـضــورهــا
ً
ترفع الجلسة نهائيا» ،ولــم يكن
مــوجــودا لحظة رفعها ســوى ٢٨
ً
ن ــائ ـب ــا ،ف ــي وق ــت ح ـضــر الـنــائــب
محمد هايف لحظة رفعها».
وعـ ـق ــب رفـ ــع ال ـج ـل ـســة ت ــوال ــت
ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،وق ــال
عـيـســى ال ـك ـنــدري «ن ـظــرا لــوجــود
رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس خ ـ ــارج ال ـبــاد
تـ ــرأسـ ــت ال ـج ـل ـس ــة ال ـم ـخ ـص ـصــة
وقمت برفعها نهائيا».
وحول إمكانية انعقاد الجلسة
بـ ـ ــا ح ـ ـضـ ــور ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،قـ ـ ــال:
«ن ــص الـ ـم ــادة  116م ــن الــائـحــة
الــداخ ـل ـيــة واض ـ ــح ،وت ـنــص على
أن ت ـ ـكـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـم ـث ـل ــة فــي
جلسات مجلس األمة ،والسوابق
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة أكـ ـ ــدت ذلـ ـ ــك ،واألخ
أحمد السعدون الرئيس األسبق
للمجلس المشهود له والمعروف
بــإل ـمــامــه ب ــال ــدس ـت ــور والــائ ـحــة
ذهب إلى أبعد من ذلك ،حيث قام
ع ــام  1981بــرفــع الـجـلـســة أثـنــاء
انعقادها لخروج الوزير الوحيد
من القاعة».
وق ــال ال ـنــائــب صــالــح عــاشــور
«لــاســف لــم تعقد جلسة العفو،
ألسـبــاب كـثـيــرة ،فالعفو يحتاج
إلـ ــى ح ـك ـمــة وت ـن ـس ـيــق عـ ــال بـيــن
السلطتين ،وه ــذا لــم يـحــدث في
هذه الجلسة».
وأضاف عاشور« :هناك بعض
التحفظات على الدعوة وما ورد
بـهــا ب ــأن هـنــاك أخ ـطــارا داخـلـيــة،
فـلـيــس ه ـن ــاك أي خ ـطــر داخ ـل ــي،
وال ـك ــل م ـت ـعــاون وخ ـلــف الـقـيــادة
ً
السياسية دعما للوحدة الوطنية،

ً
وتحقيقا لــا سـتـقــرار خصوصا
ال ـس ـي ــاس ــي ،وي ـف ـت ــرض م ـشــاركــة
ج ـم ـيــع أطـ ـ ــراف الـمـجـتـمــع بـهــذه
الدعوة».
وأضـ ــاف أن «هـ ــذه ال ــدع ــوة لم
ت ـع ــرض ع ـل ــى أي ن ــائ ــب شـيـعــي
كــويـتــي ،ول ــو ك ــان هـنــاك اهتمام
بالموضوع لكان يفترض مشاركة
الجميع ،ووجــود تنسيق مسبق
على مستوى عال ،وان يكون اوال
ح ــوار بين كــل ال ـنــواب ،ثــم ندعو
الحكومة للحضور».

البابطين أنــه «بعد رفــع الجلسة
التي تقدمنا فيها لعدم حضور
الـحـكــومــة ،وبـسـبــب ع ــدم احـتــرام
حـ ــق ال ـ ـن ـ ــواب فـ ــي طـ ـل ــب جـلـســة
خــاصــة ،وع ــدم اك ـتــراث الحكومة
بـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـع ــام ــه
وحسمها ،فإنني أكرر إعالني عدم
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
في استجوابه ،الذي من المفترض
أن يناقش في جلسة الثالثاء».

استخفاف بالمجلس

انسحاب من الجلسات
من جهته ،قال النائب النائب
ح ـ ـمـ ــدان ال ـ ـعـ ــازمـ ــي« :مـ ـ ــا حـصــل
أمــس بشأن عــدم انعقاد الجلسة
ل ـعــدم اكـتـمــال الـنـصــاب يتحمله
ال ـ ـنـ ــواب والـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ونـ ـح ــن ال
يـهـمـنــا ع ــدم ح ـض ــور الـحـكــومــة،
ان ـ ـمـ ــا ح ـ ـضـ ــور الـ ـ ـن ـ ــواب ،وع ـل ــى
ال ـ ـنـ ــواب ات ـ ـخـ ــاذ م ــوق ــف واضـ ــح
وصـ ـ ـ ـ ـ ــارم بـ ـ ـع ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون مــع
الحكومة س ــواء باالستجوابات
أو الميزانيات ،وأيضا إذا تطور
األمر باالنسحاب من الجلسات».
واس ـ ـت ـ ـغـ ــرب ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ت ـع ــذر
الـحـكــومــة ب ـعــدم وجـ ــود تنسيق
ً
مسبق مـعـهــا« ،فـهـنــاك  ٢٢نائبا
وق ـع ــوا عـلــى طـلــب عـقــد الجلسة
لــم تـحـتــرمـهــم الـحـكــومــة ،كـمــا لم
تحترم النواب الذين حضروا ولم
يوقعوا كذلك».
وت ــاب ــع «ي ـجــب أال يـسـلــب حق
المجلس بــا نـعـقــاده ،والحكومة
قــد تـحــل الـمـجـلــس بـطــريـقــة غير
م ـبــاشــرة بـتـعـطـيــل جـلـســاتــه من
خ ــال ع ــدم الـحـضــور ،ويـجــب أن
يذهب األمر للمحكمة الدستورية،
ومـ ـ ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل ت ـ ـشـ ــويـ ــه س ـم ـعــة
المؤسسة التشريعية ،والحكومة
تدفع بهذا االتجاه».
وت ــاب ــع ال ـع ــازم ــي« :هـ ــذا األم ــر
ً
يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون وا ضـ ـ ـح ـ ــا إذا
أردن ـ ـ ــا إع ـ ـ ــادة ه ـي ـبــة ال ـمــؤس ـســة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،والبـ ـ ــد م ــن تـقــديــم

الكندري يعلن رفع الجلسة
ورقة أو بيان يوقع عليه خاصة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٢٨نـ ــائ ـ ـبـ ــا الـ ـ ــذيـ ـ ــن ح ـ ـضـ ــروا
ال ـج ـل ـســة ،وال ـم ـس ــؤول ـيــة عليهم
وعليهم تحملها بعدم التعاون
مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ويـ ـج ــب تـعـلـيــق
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــات وع ـ ـ ـ ـ ــدم حـ ـض ــور
الـجـلـســات أو االن ـس ـحــاب منها،
وبدون ذلك «حكي فاضي» ،وبدون
ذلك (ال طبنا وال غدا الشر)».

بعدم التعاون
ب ـ ــدوره ،انـتـقــد الـنــائــب محمد
ال ــدالل الـمــوقــف الـحـكــومــي بعدم
ح ـض ــور جـلـســة ال ـع ـفــو ال ـشــامــل،

مشيرا إلى أنه موقف سلبي ينذر
بعدم التعاون مع المجلس.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي« ،لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـمـ ــوقـ ــف
الحكومي مستغربا بعدم حضور
ج ـل ـســة دعـ ــا الـ ـي ــه اكـ ـث ــر م ــن 22
نــائـبــا ح ــول الـعـفــو ،وأق ــول ألهــل
الكويت ان هــذه الجلسة خاصة
بــال ـنــواب الــوطـنـيـيــن مـثــل مسلم
البراك ،وفيصل المسلم ،وغيرهما
ممن حصدوا المراكز األولــى في
االنتخابات سابقا».
وت ــاب ــع الـ ــدالل بـقــولــه «ذهـبـنــا
ل ـقــاعــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم لـنـقــاش
العفو الشامل في ظل عدم حضور

النواب الحضور بالجلسة
عيسى الكندري ،علي الدقباسي ،ناصر الدوسري ،حمود
الخضير ،نايف المرداس ،خالد العتيبي ،بدر المال ،عبدالكريم
الكندري ،مبارك الحجرف ،رياض العدساني ،عبدالله الرومي،
عبدالله فهاد ،سعدون حماد ،محمد الحويلة ،ماجد المطيري،
صالح عــاشــور ،ثامر السويط ،الحميدي السبيعي ،محمد
الهدية ،حمدان العازمي ،مبارك الحريص ،شعيب المويزري،
محمد المطير ،عبدالله الـكـنــدري ،عمر الطبطبائي ،أسامة
الشاهين ،طالل الجالل ،ومحمد الدالل.

الـحـكــومــة ،مـمــا يــؤكــد حــالــة عــدم
التعاون ،وعدم تطبيق الدستور
والـ ـق ــان ــون رغـ ــم ت ــذرع ـه ــا دائ ـم ــا
بالتعاون ،وهذا عكس ما حصل
ويشير الى الحالة السلبية التي
تعيشها الحكومة مع المحلس».
وقال الدالل إن «األيــام المقبلة
ستكون مزعجة في العالقة بين
السلطتين على مساوئ عدد من
ال ـم ــواق ــف الـمـتـعـلـقــة ،خـصــوصــا
فيما يتعلق بالعفو العام وجلسة
ال ـم ـيــزان ـيــات ،وأط ــال ــب الحكومة
بمراجعة موقفها ،وان تخرج من
التنظير الى الممارسة العملية،
وإال ف ـس ـت ـك ــون هـ ـن ــاك ع ــواق ــب،
والحكومة تمارس أزمــة داخلية
فــي ظــل األزمـ ــات اإلقليمية التي
تحيط بالبالد».

صفحة الماضي
وقال النائب ناصر الدوسري:
«حضرت جلسة «العفو الشامل»
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم رفـ ـعـ ـه ــا ن ـت ـي ـج ــة ع ــدم
ح ـ ـضـ ــور ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وم ــوقـ ـف ــي
معروف ولن يتغير ،وسأدعم أي
جـهــود تصب فــي مصلحة إقــرار
العفو ،وطي صفحة الماضي».
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب عـ ـب ــدال ــوه ــاب

قـ ــال ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد الـمـطـيــر
إن ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ال ــوف ــي لم
ول ــن ينسى أن دف ــاع أبـطــالــه عن
مؤسسات الدولة وأموال الشعب
وح ـقــوقــه ومـكـتـسـبــاتــه الــوطـنـيــة
كان الجرم الذي بسببه تم ظلمهم
وإيذاؤهم بالسجن والتهجير.
واضــاف المطير أنه وانطالقا
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـن ــاع ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة،
وتمثيال لها ،تقدم  22نائبا بطلب
عقد جلسة خاصة لبحث قانون
العفو الشامل ،ورغم اكتمال أركان
الـطـلــب الــدس ـتــوريــة والــائـحـيــة،
بــدلـيــل تــوجـيــه رئــاســة المجلس
دعوة إلى النواب لحضور جلسة
 12م ــاي ــو  ،2019ف ــإن الـحـكــومــة
رفـ ـض ــت الـ ـحـ ـض ــور ،ب ــزع ــم ع ــدم
التنسيق ،ولبحث الموضوع.
واع ـت ـب ــر أن ادع ـ ـ ــاء ال ـح ـكــومــة
بــاطــل وال سـنــد لــه مــن الــدسـتــور
أو الــائـحــة الــداخـلـيــة للمجلس،
فــوزراء الحكومة وفقا لنصوص
الــدس ـتــور أع ـضــاء فــي المجلس،
وال يحق لهم الغياب عن جلسة
صحت إجراءات الدعوة لها.
وأردف« :كــان واجــب الحكومة
ح ـضــور الـجـلـســة وإب ـ ــداء رأي ـهــا،
لكنها بعدم حضورها أعلنت عدم
تعاونها ،واستهزاءها بالدستور
والمجلس ،واستخفافها بممثلي
األمة ،األمر الذي يستوجب إعالن
عــدم تعاون سياسي ودستوري
معها والمطالبة برحيلها».

الشاهين :سيكون لغياب الحكومة
ردود أفعال تساويه بالقوة
ق ــال ال ـنــائــب أس ــام ــة الـشــاهـيــن إن ــه «بينما
تقرع طبول الحرب في المنطقة فوجئنا بعدم
حضور الحكومة هذه الجلسة ،رغم أهميتها،
في وقــت يفترض أن يكون تالحم السلطتين
أفضل ما يكون» ،معتبرا أن هذا الموقف يعيد
للذاكرة التطبيق الخاطئ لمواد الدستور ،وهو
اعتقاد خاطئ ،وعرف ليس له محل بالدستور
الجامد.
واك ــد الـشــاهـيــن أن ال ـم ــادة  ٩٧واض ـح ــة ،إذ
تشترط حضور نصف أعضاء مجلس األمــة،
وال ـ ـمـ ــادة  ١١٦ت ـت ـح ــدث ع ــن وجـ ـ ــوب ح ـضــور
ال ـح ـكــومــة ال ـج ـل ـســة ،ولـ ــم ت ـش ـتــرط لصحتها

جانب من الحضور النيابي

ً ً
ال قرارا نيابيا بشأن التعامل مع الحكومة

تحفظات عطلت مقاطعة الجلسات وتوقيع عدم التعاون
عقب رفــع جلسة العفو الشامل أمــس ،عقد
ً
ً
 ١٥نــائ ـبــا اج ـت ـمــاعــا بـمـجـلــس األمـ ــة نــاقـشــوا
خالله الخطوات التي يجب اتخاذها للرد على
الموقف الحكومي من عدم حضور الجلسة التي
ً
وقع على عقدها  ٢٢نائبا.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أنه رغم
تقديم عدة اقتراحات ضمنها مقاطعة الجلسات
واللجان وتعليق الميزانية العامة وتوقيع عدم
التعاون مع الحكومة ،لم يصل االجتماع إلى
أي قرار بسبب التحفظات النيابية.
وأضافت المصادر أن بعض النواب تخوفوا
من تعليق الميزانية بسبب رد الفعل الشعبي،
إذ سيتسبب ع ــدم إق ــراره ــا فــي تــأخــر روات ــب
الـمــواطـنـيــن ،كـمــا أن ـهــم وجـ ــدوا أن ــه ال جــدوى

مــن مقاطعة اجـتـمــاعــات الـلـجــان والجلسات،
فغيابهم لن يمنع المجلس من عقد جلسات،
إذ سيتوفر النصاب الالزم.
وان ـت ـه ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ـ ــذي غـ ـ ــادره ال ـن ــواب
الحضور تباعا ،دون الوصول إلى أي نتيجة
تذكر ،ولــم يصدر حتى بيان عنهم كما جرت
العادة.
وح ـ ـضـ ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ـن ـ ــواب :ال ـح ـم ـي ــدي
الـسـبـيـعــي ،ومـحـمــد هــايــف ،وثــامــر الـســويــط،
ومحمد ال ــدالل ،وأســامــة الشاهين ،وعبدالله
ف ـهــاد ،ومـحـمــد الـمـطـيــر ،وشـعـيــب الـمــويــزري،
ومبارك الحجرف ،ونايف المرداس ،وبدر المال،
وعبدالله الكندري ،وحمدان العازمي ،وخالد
العتيبي ،وماجد المطيري.

انعقادها وهذا من الفهم الخاطئ.
وأشار إلى أن رئيس المجلس األسبق أحمد
ال ـس ـعــدون ومـسـلــم ال ـب ــراك وغـيــرهـمــا تـقــدمــوا
بتعديل الالئحة الداخلية ،بحيث تعقد الجلسة
متى اكتمل الـنـصــاب ،فــي مجلس  ،٢٠٠٩كما
تقدمنا به في مجلس  ٢٠١٢مع كتلة التنمية
واإلص ـ ــاح ،إال أن ال ـقــانــون ال ي ــزال فــي ادراج
اللجنة التشريعية رغم أهميته.
وش ــدد على أنــه كــان واجـبــا على الحكومة
الـ ـت ــواج ــد فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذا ال ـ ـظـ ــرف ،دون م ـبــرر
دستوري وسياسي ،وستكون لهذه الغيابات
ردود أفعال تساويها في القوة.

عبدالكريم الكندري يجري بروفة االستجواب
لــوحــظ أث ـنــاء دخ ــول النائب
عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ق ــاع ــة
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـس ــال ــم ذهـ ــابـ ــه ال ــى
منصة االسـتـجــواب الــذي يقف
عليها ال ـنــواب ،فــي إش ــارة منه
ال ــى إجـ ــراء بــروفــة السـتـجــوابــه
ال ـم ـقــدم لــرئـيــس الـ ـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك ،ولحقه
ع ـلــى ال ـم ـن ـصــة ال ـن ــائ ــب ري ــاض
العدساني.
وق ــال الـكـنــدري لـلـنــواب بعد
رف ـ ــع ال ـج ـل ـس ــة ن ـه ــائ ـي ــا «م ـ ــن ال
يعجبه غياب الحكومة فليكن
له موقف من استجوابي».

الكندري على المنصة وإلى جانبه العدساني

طالب النائب رياض العدساني
الحكومة بتحديد مدة زمنية
لقبول املتقدمني وذلك عند فتح
باب التسجيل" ،فال يجوز أن
يتم التقديم وينتظر املتقدمون
سنة كاملة إلعالن النتائج كما
حصل سابقا ،وأن فترة االنتظار
أضاعت على املقبولني عدة أمور
منها الراتب والتأمينات ،وأيضا
يحرم كل من لم يحالفه القبول
من البحث عن جهة أخرى".
وأوضح العدساني أن من ضمن
الجهات التي أعلنت فتح باب
التسجيل إدارة الخبراء واإلدارة
العامة للتحقيقات وهيئة
االتصاالت وهيئة النزاهة ،لذلك
على الجهات ذات الصلة أن
تحرص على اختيار الكفاءات
بعيدا عن الواسطات وكذلك
أن تكون املدة الزمنية بسيطة
ومعقولة إلعالن النتائج.
وأكد أن املطلوب من كافة
الجهات الحكومية التي أعلنت
حاليا عن الشواغر الوظيفية أو
غيرها مستقبال أن تحرص كل
الحرص على العدالة والشفافية،
وكذلك تحديد الفترة الزمنية
إلعالن املقبولني وعدم تعطيل
املتقدمني وجعلهم ينتظرون
نحو سنة ميالدية كاملة
وتعتبر هذه الفترة فوق املعقول
وهي غير منطقية اطالقا وذلك
لتحقيق املصلحة العامة باملدة
الزمنية املحددة واالستعانة
بالكفاءات الكويتية في خدمة
بلدهم في مختلف املجاالت.

الهاشم للخراز :ماذا يجرى
فى جمعية صباح الناصر؟

أعلنت النائبة صفاء الهاشم
ً
أنها قدمت سؤاال برملانيًا إلى
وزير الشؤون االجتماعية
سعد الخراز حول ما يجري
في جمعية صباح الناصر.
وقالت الهاشم إنها طلبت
نتائج التقرير بشأن
التجاوزات واملخالفات املالية
واإلدارية التي صدرت من
جانب مجلس اإلدارة ،إضافة
إلى تزويدها بصورة عن كل
عقود االستثمار التي أبرمتها
الجمعية واملحالت التجارية
املؤجرة.

الحويلة إلنشاء مركز
تخصصي لعالج العقم

قدم النائب د .محمد الحويلة
اقتراحا بإنشاء مركز
تخصصي متكامل لعالج
حاالت العقم ،مع تزويده
بالكوادر الطبية العاملية
املختصة ،وبأحدث األجهزة
والتقنيات العالجية وأن يدعم
بالخبراء واملختصني من ذوي
الكفاءة العالية للتعامل مع
جميع حاالت العقم.
وعزا االقتراح الى التزايد
امللحوظ في حاالت العقم في
اآلونة األخيرة في الكويت
ومراعاة للحاالت النفسية
لهذه الفئة وظروفهم املادية
التي ال تستطيع مواجهة
التكلفة املالية الحالية
لإلنجاب بالطرق الحديثة
املعترف بها والتي أثبتت
نجاحها (اطفال االنابيب)،
وذلك لعدم وجود مركز
تخصصي لعالج تلك الحاالت
تابع لوزارة الصحة ،ما
يتسبب في معاناة املرضى
في الحصول على العالج الم
ناسب.
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الدول الشقيقة
المجاورة يسهم
في تعزيز اللحمة
العربية

اجـتـمــع نــائــب رئ ـيــس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صـبــاح الـخــالــد ،بــوزيــر خارجية
جمهورية العراق د .محمد الحكيم
فــي دي ــوان عــام وزارة الخارجية
بمناسبة زيارته الرسمية للكويت
وتــرؤس وفــد بــاده المشارك في
أع ـم ــال الـ ـ ــدورة ال ـســاب ـعــة للجنة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة -الـ ـع ــراقـ ـي ــة
المشتركة التي انعقدت أعمالها
في الكويت خالل يومي  11و12
مايو الجاري.
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاول االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـمــل
العالقات الثنائية الوثيقة التي
تــربــط الـبـلــديــن وسـبــل تعزيزها
وت ـط ــوي ــره ــا ف ــي ك ــل ال ـم ـج ــاالت،
ك ـ ـمـ ــا ج ـ ـ ـ ــرى خ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
الـتـبــاحــث والـتـنـسـيــق ح ــول عــدد
من الموضوعات المتعلقة بتعزيز
آف ــاق الـعـمــل الـثـنــائــي الـمـشـتــرك،

وال ـ ـس ـ ـبـ ــل الـ ـكـ ـفـ ـيـ ـل ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ع ـلــى
الـصـعـيــديــن اإلقـلـيـمــي والــدولــي،
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ـه ــده ــا
المنطقة ،باإلضافة إلى مناقشة
مجمل الـقـضــايــا مـحــل االهـتـمــام
المشترك.
وعـ ـق ــدت ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،أم ــس،
أع ـم ــال الـ ـ ــدورة ال ـســاب ـعــة للجنة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة -الـ ـع ــراقـ ـي ــة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـخ ــال ــد
والـ ـحـ ـكـ ـي ــم ،وأثـ ـ ـم ـ ــرت ت ــوقـ ـي ــع 5
وث ــائ ــق ف ــي م ـج ــاالت االق ـت ـصــاد،
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــات ،والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة،
والتعاون العلمي والفني ،لتضاف
إلى الـ  55اتفاقية ومذكرة تفاهم
موقعة بين البلدين.
وأك ـ ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء وزی ــر ال ـخــارج ـيــة ،خــال
كلمة ألقاها خالل افتتاح أعمال

صباح الخالد والحكيم خالل االجتماع امس بحضور المشاركين في اجتماعات اللجنة المشتركة الكويتية  -العراقية
ال ــدورة ،النمو المطرد للعالقات
الـمـتـيـنــة بـيــن ال ـكــويــت وال ـع ــراق،
السـيـمــا أن ال ـبـلــديــن يـتـشــاركــان
في الرؤى وفي مختلف القضايا

اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،م ـش ـيــدا
بــال ـت ـعــاون ال ـمـث ـمــر ب ـيــن ال ـع ــراق
والـ ـ ـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـق ــة الـ ـمـ ـجـ ــاورة،
والذي سيسهم في تعزيز اللحمة

ً
ً
الجارالله :الظروف الحرجة بالمنطقة تتطلب ترابطا وتشاورا

ترأس االجتماعات التحضيرية للدورة السابعة
للجنة المشتركة الكويتية العراقية ،التي عقدت
خــال اليومين الماضيين ،عــن الجانب الكويتي
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة خ ــال ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،وع ــن
الجانب العراقي الوكيل األقدم في وزارة الخارجية
السفير نزار خيرالله ،وذلك بمشاركة عدد كبير من
الــوزارات والهيئات ذات العالقة بالعمل المشترك
بين البلدين.
وافـتـتــح ال ـجــارال ـلــه االج ـت ـمــاع بكلمة تضمنت
الترحيب بــالــوفــد الـعــراقــي ،واإلشـ ــارة إلــى أهمية

الــدورة السابقة للجنة المشتركة ،ألنها تعقد في
ظ ــروف حــرجــة ودقـيـقــة فــي المنطقة مـمــا يتطلب
ترابطا وتـشــاورا ،مشيرا إلــى أن عقد هــذه الــدورة
يعكس حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعالقات
الثنائية إلى آفاق جديدة ومتطورة.
وتطلع الجارالله إلى أن تحقق هذه الــدورة ما
يأمل له الجانبان من فتح آفــاق جديدة للعالقات
بينهما.
وقــال الجارالله ،في تصريح أمــس ،إن هناك
ت ــواف ـق ــا كــوي ـت ـيــا ع ــراق ـي ــا ع ـلــى ح ــل ال ـع ــدي ــد من

الـقـضــايــا الـعــالـقــة فــي إط ــار الـعــاقــات الثنائية
المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأعــرب الجارالله ،لـ «كونا» ،عن االرتياح من
األج ـ ــواء اإلي ـجــاب ـيــة ال ـتــي سـ ــادت االجـتـمــاعــات
والـ ـتـ ـع ــاون ال ـ ــذي أب ـ ـ ــداه ال ــوف ــد الـ ـع ــراق ــي ح ــول
الـمــوضــوعــات الـتــي تــم بحثها فــي ف ــرق العمل
المشتركة ،مشيدا باإلنجازات التي تحققت من
خالل فرق العمل المشتركة.
وأكد ضرورة مد جسور التواصل مع االشقاء
لتعزيز وتوثيق العالقات بين البلدين.

الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وت ــرسـ ـي ــخ م ـضــام ـيــن
وأهداف العمل العربي المشترك.
وش ـ ــدد ع ـل ــى م ــوق ــف ال ـكــويــت
الثابت والراسخ في الوقوف إلى

من جانبه ،أكد خيرالله أهمية العالقات الثنائية
بـيــن الـبـلــديــن وال ـح ــرص عـلــى عـقــد االجـتـمــاعــات،
ً
الفتا إلى دعم القيادة السياسية في العراق ألعمال
اللجنة والتطلع إلــى فتح آفــاق جــديــدة للعالقات
بين البلدين.
وأشاد خيرالله بما تقدمه دولة الكويت من دعم
العراق ،مستذكرا تنظيمها لمؤتمر إعادة اإلعمار،
ً
متمنيا أن يشكل االجتماع فرصة لبحث المشاريع
االستراتيجية التي يتطلع لها الطرفان للوصول
إلى الشراكة المأمولة.

ج ــان ــب األشـ ـق ــاء ف ــي الـ ـع ــراق في
مــواجـهــة التنظيمات اإلرهــابـيــة،
ودع ــم كــل اإلجـ ـ ــراءات والـتــدابـيــر
التي يتخذها العراق للحفاظ على
أمنه واستقراره ووحدة وسالمة
أراضـ ـي ــه ،م ـج ــددا ك ــذل ــك ال ــدع ــوة
ال ـ ــى ت ـض ــاف ــر جـ ـه ــود الـمـجـتـمــع
الدولي لدعم ومساندة العراق في
مساعيه الرامية إلى القضاء على
اإلرهـ ــاب بـكــل أشـكــالــه واجـتـثــاث
جذوره.

مؤشر إيجابي
وقـ ــال ال ـخــالــد ،إن "الـمـشــاركــة
ال ـك ـب ـيــرة وال ــواسـ ـع ــة ف ــي أع ـمــال
الــدورة السابعة للجنتنا العليا
المشتركة من مختلف القطاعات
ال ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة والـ ـت ــي بـلــغ
مـجـمــوعـهــا م ــن الـجــانـبـيــن ()58

جهة ،تشمل ممثلين عن مختلف
الجهات التجارية واالستثمارية
واألمنية والتعليمية والتنموية
وال ـم ـج ــاالت ال ـح ـيــويــة والـمـهـمــة
ً
األخـ ـ ــرى ،ت ـ ّعــد م ــؤش ــرا إيـجــابـيــا
للتعاون البناء بين تلك القطاعات
والـجـهــات ،آملين االسـتـمــرار في
هذا النسق التصاعدي لعالقاتنا
ال ـث ـنــائ ـيــة ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى هــذه
الروح الصادقة ،والتعاون المثمر
البناء بما يخدم مصالح بلدينا
وشعبينا الشقيقين".
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن "ب ـ ــال ـ ــغ ال ـغ ـب ـطــة
والـ ـس ــرور ع ــن الـنـتــائــج العملية
والملموسة التي حققتها أعمال
الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة ب ـيــن بلدينا
ا لـشـقـيـقـيــن ،متطلعين إ ل ــى عقد
ال ـ ـ ــدورة ال ـثــام ـنــة لـلـجـنــة الـعـلـيــا
الـمـشـتــركــة ف ــي ب ـغ ــداد ف ــي الـعــام
المقبل".

إنجاز  %91من مشروع تطوير طريق «كبد الصليبية»
●

سيد القصاص

قــاربــت الهيئة الـعــامــة للطرق
والـ ـنـ ـق ــل الـ ـب ــري إنـ ـج ــاز ال ـعــديــد
م ــن م ـش ــاري ــع الـ ـط ــرق ال ـت ــي يـتــم
ت ـن ـف ـيــذهــا حــال ـيــا ل ـل ـق ـضــاء عـلــى
مشكلة ازدحام المرور ،ومن تلك
المشاريع مشروع العقد الخاص
بتطوير طريق "كبد الصليبية"،
الذي بلغت نسبة إنجاز األعمال
فيه حاليا  91.51في المئة.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن ه ــذا ال ـم ـشــروع
أحـ ــد ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـه ـمــة ،حيث
يـعــد واح ــدا مــن الـطــرق الحيوية
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـصـ ــل م ـ ـنـ ــاطـ ــق س ـك ـن ـيــة
مختلفة بالمناطق الزراعية مثل
ال ــوف ــرة ،الفـتــة إل ــى أن ه ــدف ذلــك
ال ـم ـشــروع تـطــويــر شـبـكــة الـطــرق
الـقــائـمــة فــي الصليبية ،وخــدمــة
الـ ـمـ ـش ــروع اإلسـ ـك ــان ــي بـمـنـطـقــة

ً
غرب عبدالله المبارك ،فضال عن
تـخـفـيــف االخ ـت ـنــاقــات ال ـمــروريــة
وتلبية احتياجات حركة المرور
المستقبلية.
وذكرت المصادر أن المشروع
يشمل كذلك طريق كبد الصليبية
وال ـطــريــق الـســريــع  604ووصـلــة

كـ ـب ــد ال ـص ـل ـي ـب ـي ــة الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة،
والــدائــريـيــن ال ـســادس والـســابــع،
باإلضافة إلى امتداد الطريق 605
للربط على طريق كبد الصليبية
السريع.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ت ـس ـعــى
الهيئة إلى إنجاز مشروع إنشاء

وإنجاز وصيانة الطريق اإلقليمي
الشمالي من الدائري السادس إلى
تقاطع " "4طريق السالمي ،الفتة
إلى أن نسبة األعمال متقدمة على
جــداول ـهــا الــزم ـن ـيــة ،حـيــث بلغت
حتى فبراير الماضي  30.16في
المئة.

وأشـ ــارت م ـصــادر الهيئة إلــى
أن ع ـقــد ال ـم ـش ــروع يـمـتــد  22كم
من الــدائــري الـســادس إلــى طريق
السالمي ،ويتقابل عند التقاطع
 82مع الطريق اإلقليمي الجنوبي
وط ــري ــق ال ـع ـبــدلــي ل ـيــربــط بــذلــك
شمال البالد بجنوبها.
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استثناء  4جامعات في بريطانيا من الضغط العددي
العالطي لـ ةديرجلا :.بحثنا مع العدواني قائمة الجامعات المعتمدة
حمد العبدلي

قال رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت -
فرع المملكة المتحدة نايف العالطي إن اللجنة
االكاديمية المشتركة بين االتـحــاد والمكتب
الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة حققت
إن ـجــازا يـصــب فــي مصلحة إخــوانـنــا الـطــاب
وال ـط ــال ـب ــات ،م ــن خ ــال ض ـغــط الـلـجـنــة لفتح
 4م ــن ال ـجــام ـعــات ال ـتــي كــانــت مـغـلـقــة بسبب
ً
الـضـغــط ال ـع ــددي ،مبينا أن الـجــامـعــات التي
تــم استثناؤها هــي University of salford,
University of sunderland, University of
.lincoln, Leeds Beckett University
وأشار العالطي ،في تصريح لـ«الجريدة» ،إلى
ان االتحاد ناقش مع رئيس المكتب الثقافي
د.فـ ـ ــوزان ال ـف ــارس والـمـلـحــق الـثـقــافــي د .فهد
المضف عددا من القضايا الطالبية التي تهم
اخواننا ،والتي لمسنا خاللها تعاون الملحق
الثقافي مع هذه القضايا.
وب ـيــن أن االت ـح ــاد اجـتـمــع أي ـضــا مــع مدير
الجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي وضمان

جـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم د .ح ـم ــد ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي لـبـحــث
استثناء الجامعات الموقوفة ،وكذلك قائمة
الجامعات المعتمدة ،مثمنا تعاون د.العدواني
مع االتحاد.
وذكر أن االتحاد يحرص دائما على مصلحة
إخواننا الطلبة ،مؤكدا ان استثتاء  4جامعات
في المملكة المتحدة ما هو اال بداية لتحقيق
اعتماد قائمة الجامعات في المملكة المتحدة،
وال ـت ــي طــالــب االتـ ـح ــاد ب ـهــا ف ــي وق ــت ســابــق،
ونتمنى تحقيقها في القريب العاجل ،مشيرا
إلى أن االتحاد يعمل على تحقيق مكتسبات
الطلبة وا لـعـمــل عـلــى خدمتهم و ف ــق برنامج
وخ ـطــة اع ــده ــا االتـ ـح ــاد ،الف ـتــا إل ــى أن تذليل
العقبات امام الجموع الدراسية هدف االتحاد،
مـتـم ـن ـيــا ل ـه ــم ال ـت ــوف ـي ــق والـ ـ ـس ـ ــداد بـحـيــاتـهــم
الدراسية.

« »GUSTبدأت دراسة الفصل الصيفي
طلبة لـ ةديرجلا :.متعبة وشاقة بالتزامن مع شهر رمضان
●

حمد العبدلي

باشر طالب وطالبات جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( )GUSTا ل ـ ـف ـ ـصـ ــل ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــي
الصيفي ،وسط حضور الفت من
الطلبة واألســاتــذة ،رغــم تزامن
الـفـصــل ال ــدراس ــي الصيفي مع
بداية شهر رمضان المبارك.

وشهد الحرم الدراسي حركة
نـشـطــة مــن الـطـلـبــة فــي األروق ــة
والممرات والقاعات الدراسية،
ف ــي ظ ــل ال ـ ـتـ ــزام أعـ ـض ــاء هـيـئــة
التدريس ،الذين قاموا بمباشرة
تــدريــس الـمـنـهــج ال ــدراس ــي في
ال ـيــوم األول مــن بــدايــة الفصل
الصيفي.
«الجريدة» التقت مجموعة

جانب من االجواء الدراسية في اليوم االول

من الطلبة للحديث عن األجواء
ال ــدراسـ ـي ــة ل ـل ـف ـصــل الـصـيـفــي
م ـ ــع شـ ـه ــر رم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــان ...وإل ـ ــى
التفاصيل.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــب
عبدالحميد عــابــديــن إن الـيــوم
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي األول ف ـ ــي ال ـف ـصــل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي ك ــان شــاقــا
بسبب حرارة الجو وصيام شهر

رم ـض ــان ،مــوضـحــا أن ــه حــرص
على الـحـضــور ،حتى ال تفوته
ال ـ ــدروس ،خــاصــة أن االســاتــذة
يبدأون منذ اليوم االول بالشرح
والتحضير.
وبـ ـي ــن ع ــاب ــدي ــن أن ال ـف ـصــل
ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـص ـي ـف ــي يـخـتـصــر
ع ـلــى ال ـط ــال ــب ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا من
ال ـ ــوح ـ ــدات ،خ ــاص ــة أن الـكـثـيــر
من الطلبة يسجلون  3مقررات
دراسية ،اي ما يعادل  9وحدات،
وهو عدد كبير في وقت قصير
( 8أســابـيــع) ،وهــي مــدة الفصل
الدراسي الصيفي.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـط ــال ــب
حـ ـم ــود الـ ـ ـ ــوزان إن الـ ـ ـ ــدوام فــي
الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ال ـص ـي ـف ــي
متعب لتزامنه مع شهر رمضان
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك وحـ ـ ـ ـ ـ ــرارة االجـ ـ ـ ـ ــواء،
موضحا أن حضور الطلبة كان
الفتا الستكمال جداولهم وعمل
استثناءات في بعض المقررات
ال ـم ـغ ـل ـقــة ،وح ـض ــور ال ـم ـقــررات
ال ــدراس ـي ــة ف ــي وق ـت ـهــا ح ـتــى ال
تفوتهم بعض الدروس.

«اتحاد التطبيقي» لـ ةديرجلا :.تحركات
لتوفير المقررات لخريجي «الصيفي»
 8مقار لتسجيل المتقدمين للدراسة بالهيئة في جميع المناطق
●

نايف العالطي

فيصل متعب

قال رئيس االتحاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب م ـب ــارك
الـجــويـســري ،إن هـنــاك تـحــركــات
جادة من قبل االتحاد لتوفير أكبر
قدر ممكن من الشعب الدراسية،
في الفصل الصيفي المقبل ،الفتا
إلـ ــى أن «ط ـل ـبــة ال ـه ـي ـئــة اع ـت ــادوا
ف ــي ب ــداي ــة ك ــل ع ــام دراس ـ ــي على
نقص وع ــدم استكمال للجداول
ال ــدراسـ ـي ــة ،ن ـت ـي ـجــة عـ ــدم ت ــواف ــر
ال ـش ـع ــب والـ ـم ـ ـقـ ــررات ال ــدراس ـي ــة
الكافية».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـجـ ــوي ـ ـسـ ــري ،فــي
تـصــريــح ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أم ــس ،أن
ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي الـمـقـبــل يضم

مجموعة ال بأس بها من الطلبة
الـخــريـجـيــن ،الــذيــن يـجــب ان تتم
م ــرع ــاة ح ــال ــة تـخــرجـهــم وإدراج
ً
ال ـم ــواد ل ـهــم ،مـضـيـفــا أن تــوفـيــر
الشعب يرتبط بالميزانية التي
تحددها الهيئة لكل فصل دراسي.
ولفت إلى «اننا ال نجد نقصا
في الميزانية ،أو عدم توافرها إال
في الفصل الصيفي بالتطبيقي،
بـ ـحـ ـي ــث ن ـ ـجـ ــد هـ ـ ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـل ــة
متفاوتة مــن عــام إلــى عــام آخــر»،
مشيرا إلى أن «الشعب الدراسية
محددة وهي ال تتعدى  ٩وحدات
فــي الـفـصــل الـصـيـفــي ،وه ــذا من
ا لـعــوا ئــق المستجدة على طلبة
التطبيقي».
وعن استعدادت اتحاد الطلبة
لـتـسـجـيــل ال ـط ـل ـبــة الـمـسـتـجــديــن

مبارك الجويسري

ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي الـ ـق ــادم ،أك ــد أن
االتحاد سيوفر ّ ٨
مقار في مناطق
مختلفة في الكويت.

منتدى التميز في «األسترالية» يناقش
وسائل التعلم والتعليم لبناء جيل قيادي
بمشاركة مجموعة من األكاديميين والمديرين التنفيذيين

صورة جماعية للمشاركين في المنتدى
نظمت الكلية األسترالية في الكويت أول
منتدى للتميز في التعليم والتعلم ،برعاية
األمين العام لمجلس الجامعات الخاصة،
د .ح ـب ـيــب أبـ ـ ــل ،ومـ ـش ــارك ــة م ـج ـمــوعــة مــن
األكاديميين والمديرين التنفيذيين بهدف
تسليط الضوء على وسائل التعلم والتعليم
وكيفية تطويرها لبناء جيل قيادي يستطيع
قيادة عجلة التقدم لدولة الكويت الحبيبة.
وذكرت الكلية ،في بيان أمس ،أن فعاليات
المنتدى بــدأت بكلمات رئيسية شــارك في
إلـقــائـهــا كــل مــن رئـيــس الكلية األسـتــرالـيــة،
والسفير األسترالي بالكويت ،وعميد الطلبة
في جامعة الكويت ،وممثلون عن مؤسسة
الـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،والـبـنــك الــدولــي،
واستشاريون تربويون ومستشاريون في
إدارة الجودة.
وتابعت« :عقب مــراســم االفتتاح أقيمت
حلقتان نقاشيتان ،ضمت الحلقة األو لــى
مجموعة من األكادميين من عدة جامعات
(ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،والـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة
المفتوحة ،والجامعة األميركية في الكويت،
وجــامـعــة الخليج والـكـلـيــة األسـتــرالـيــة في
ال ـك ــوي ــت) وعـ ــدة ج ـه ــات تـعـلـيـمـيــة خــاصــة.
وضمت الحلقة النقاشية الثانية مجموعة

«التطبيقي» لتعيين
معيدي بعثات من
الكويتيين

أعنلت الهيئة العامة
لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ح ــاج ـت ـه ــا
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدي
ب ـع ـثــات م ــن الـكــويـتـيـيــن
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى
درج ـ ـ ــة الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس
او الـ ـلـ ـيـ ـس ــان ــس ل ـل ـعــام
ال ــدراس ــي ،2019/2018
وذل ـ ـ ـ ـ ــك الي ـ ـ ـفـ ـ ــادهـ ـ ــم ف ــي
بعثة دراسية للحصول
ع ـل ــى الـ ــدرجـ ــة الـعـلـمـيــة
المطلوبة.
واشـ ـ ــارت ال ـه ـي ـئــة في
بيان صحافي امس إلى
ان تقديم الطلبات يكون
إلكترونيا عبر الموقع
المعد من خالل الموقع
الرسمي للهيئة حتى 6
يونيو المقبل ،للتقديم
واالط ــاع على الشروط
وضـ ـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ـ ـ ــط االي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاد
للمتقدمين عبر الموقع
الرسمي للهيئة.

من المختصين والمديرين التنفيذيين في
القطاع الوظيفي (اتحاد مصارف الكويت،
والبنك الوطني في الكويت ،وبنك بوبيان،
ومؤسسات البحر ،ومؤسسة االستثمارات
العالمية ،وغيرها)».
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـم ـن ـتــدى اسـتـخـلــص
توصيات عدة في مختلف المجاالت ،منها
ال ـع ـم ــل والـ ـتـ ـع ــاون ع ـل ــى أبـ ـح ــاث مـشـتــركــة
بين الجهات التربوية والوظيفية لتلبية
اح ـت ـيــاجــات س ــوق ال ـع ـمــل ،ودعـ ــم الـجـهــات
الحكومية وتحفيز فتح جــا مـعــات جديدة
وتخصصات متنوعة ،فكلما زادت المنافسة
تـحـسـنــت الـ ـج ــودة .وف ــي ال ـجــام ـعــات يجب
تقديم مشاريع قائمة على التحليل الفكري
والعملي ،ألنها تدعم طريقة الفهم الطويل
األمــد عند الطلبة ،وأخيرا الـمــدارس ،حيث
ي ـج ــب ت ــأه ـي ــل ال ـط ـل ـبــة لـلـمـسـتـقـبــل ول ـيــس
لــام ـت ـحــان ف ـقــط وتـحـفـيــزهــم ع ـلــى الـتـعـلــم
المستمر.
وأضافت« :اتفق جميع الحاضرين  -بعد
االط ـ ــاع ع ـلــى احـ ـص ــاءات ال ــوض ــع ال ــراه ــن
لـلـقـطــاع الـتـعـلـيـمــي ف ــي ال ـكــويــت  -عـلــى أن
هناك ضعفا في طرق التعليم والتعلم في
الكويت ،مما يوجب العمل على تطويرها

بجهود متكاملة من كل الجهات المختصة،
مع التأكيد على أن رؤية الكويت  2035هادفة
ً
ج ــدا  ،وستكون سهلة التحقيق إذا حصل
التطوير المنشود في القطاع التعليمي الذي
هو أساس في تطوير أي دولة».
وأشارت الكلية إلى أن الحضور أكدوا أن
مهمة األكاديميين هي العمل على تحقيق
األفـضــل وتسهيل الـطــرق للوصول للهدف
المنشود في الكويت عن طريق انشاء قوى
عاملة مؤثرة في المجتمع واالقتصاد ،وقد
تقرر العمل على إنشاء مجموعة عمل تحدد
األولوية في األهداف ،وتعمل على تحقيقها
خالل فترة سنة قبل إقامة المنتدى القادم
عام .2020
وحـ ـض ــر الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى جـ ـمـ ـه ــور ك ـب ـي ــر مــن
األك ــاديـ ـمـ ـيـ ـي ــن واألس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ال ـج ــام ـع ـي ـيــن
وم ـس ـت ـش ــاري ت ــرب ـي ــة ومـ ــديـ ــري الـ ـم ــدارس
ومــوظ ـف ـيــن م ــن وزارة ال ـتــرب ـيــة وش ــرك ــات
استشارية وأخرى توظيفية.
ّ
وق ــد س ـل ــط ال ـم ـن ـتــدى ال ـض ــوء ع ـلــى عــدة
تحديات تواجه عمليتي التعليم والتعلم
في الكويت ،مما يوجب على كل المؤسسات
التعليمية العمل لتطوير الطرق التعليمية
في الكويت.

ةديرجلا
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«اإلطفاء» تعاملت مع  4حوادث في يوم الحرائق
اندلعت في منزل وعمارة ومطعم وإعالن تجاري
محمد الشرهان

يوم إطفائي طويل بذل خالله
ً
رجـ ــال اإلطـ ـف ــاء جـ ـه ــودا كـبـيــرة
للتعامل مــع عــدد مــن الحرائق
التي اندلعت في أكثر من موقع،
ً
وف ــي أوقـ ــات مـتــزامـنــة تـقــريـبــا،
وأسـ ـ ـف ـ ــرت ت ـل ــك الـ ـ ـح ـ ــوادث عــن
إصــابــة رجــل إط ـفــاء ،فضال عن
الخسائر الـمــاديــة الـتــي لحقت
بالمواقع التي شهدت الحرائق.
وفي تفاصيل الحادث األول،
قال مدير إدارة العالقات العامة

واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء
العميد خليل االمـيــر ،إن بالغا
ورد إلــى غرفة العمليات مساء
أمس يفيد باندالع حريق بمنزل
فــي منطقة مـبــارك الكبير ،فتم
تــوج ـيــه م ــرك ــزي إط ـف ــاء م ـبــارك
الكبير والقرين الى موقع البالغ.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـع ـم ـي ــد خ ـل ـيــل
األمـيــر أن الـحــريــق التهم غرفة
كيربي فوق سطح المنزل فجرى
إخالء السكان ،وإخماد الحريق،

ّ
حريق محدود عطل العمل في إدارة المرور
تسبب حريق محدود في أحد المحوالت
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ال ـفــرع ـيــة داخ ـ ــل م ـب ـنــى م ــرور
مـحــافـظــة ال ـعــاص ـمــة ،ص ـبــاح أمـ ــس ،بقطع
التيار الكهربائي عن مبنى اإلدارة العامة
للمرور ،ومبنى إدارة مرور العاصمة ،وإدارة
الـفـحــص الـفـنــي ،ومــدرســة تعليم الـقـيــادة،
وقسم اختبار مرور العاصمة ،وأدى كذلك
إلــى إخــاء المراجعين والموظفين وإلغاء
فترة الدوام المسائي في بعض اإلدارات.

في التفاصيل ،التي رواهــا مصدر أمني
ً
مـطـلــع ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،ف ــإن ان ـف ـجــارا وق ــع في
إحدى البطاريات داخل محول خاص بإدارة
كــام ـيــرات الـمــراقـبــة ال ـم ــروري ــة ،ظـهــر أمــس،
تسبب فــي انـقـطــاع الـتـيــار الـكـهــربــائــي عن
المحول الرئيسي المغذي إلدارات عدة منها
الفحص الفني ،ومرور العاصمة ،ومدرسة
التعليم ،وقسم االختبار ،وتسبب بتوقف
العمل في كل تلك اإلدارات.

والسيطرة عليه ،والحؤول دون
امتداده الى باقي أرجاء المنزل،
الفتا الــى ان الـحــادث أسفر عن
إصــابــة اطـفــائــي بـحــالــة اجـهــاد
حراري.
وأشـ ــار إل ــى أن ف ــرق اإلط ـفــاء
ت ـع ــام ـل ــت م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ــس أي ـض ــا
م ــع حــريــق ف ــي مـجـمــع ت ـجــاري
ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ،وال ـ ـ ــذي
اندلع في لوحة إعــان خارجي
للمجمع وتمت مكافحته.

وأض ــاف الـمـصــدر أن ف ــرق إط ـفــاء مــراكــز
الـ ـم ــديـ ـن ــة وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات والـ ـع ــارضـ ـي ــة
الصناعي انتقلت إلى موقع البالغ وعملت
على إنقاذ موظفة تعمل في إدارة العمليات
بعد أن حشرت داخل أحد المصاعد بعد أن
ً
فصل التيار الكهربائي عن الموقع ،مشيرا
إلى أن رجال اإلطفاء أخرجوا الموظفة دون
أي إصابات تذكر.

وبـ ـي ــن أن ع ـن ــاص ــر اإلطـ ـف ــاء
كافحوا حريقا ثالثا اندلع في
عمارة بمنطقة الفروانية صباح
أمــس ،إثــر تلقى مركز عمليات
اإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء بالغا
ي ـف ـيــد بـ ــانـ ــدالع ح ــري ــق ع ـم ــارة
ب ــال ـف ــروان ـي ــة ،وع ـل ــى الـ ـف ــور تم
توجيه مركز إطـفــاء الفروانية
الى موقع الحادث بقيادة المقدم
مشاري التورة.
وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه ع ـن ــد وصـ ــول
رجال االطفاء تبين ان الحريق
عبارة عن مهمالت عند مدخل
العمارة وتمت مكافحة النيران
والحد من انتشارها دون وقوع
أي اصــابــات تــذكــر ،مشيرا الى
انــهجــار التحقيق فــي الحادث
لمعرفة اسباب الحريق.
وفي تفاصيل الحادث الرابع
تـعــامـلــت ف ــرق االطـ ـف ــاء صـبــاح
أمس مع حريق مطعم بمنطقة
العارضية الصناعية ،تبين أنه
بمدخنة المطعم ،وتعامل معه
رجـ ــال االطـ ـف ــاء دون وقـ ــوع أي
إصابات تذكر.
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مصرع مواطن وإصابة وافد
َ
بحادثي مرور

المركبة بعد الحادث

●

محمد الشرهان

لقي مواطن في العقد الثالث
من عمره مصرعه مساء أمس
م ــن جـ ــراء حـ ــادث مـ ــروري وقــع
على طريق الدائري السابع ،كما
أص ـيــب واف ــد آس ـيــوي بـجــروح
متفرقة بسبب حادث مرور آخر
وقع في منطقة المباركية.
وف ـ ـ ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ــادث
األول ،انـقـلـبــت مــركـبــة ربــاعـيــة
الـ ــدفـ ــع عـ ـل ــى ط ــري ــق الـ ــدائـ ــري
السابعباتجاه منطقة الظهر،
ون ـتــج ع ــن ذل ــك وفـ ــاةقــائــدهــا،

وق ــد تـعــامــل رج ــال اإلط ـفــاء مع
ال ـح ــادث ،وعـمـلــوا عـلــى إخ ــراج
جثة المتوفى ،وتسليمها إلى
رجال األدلة الجنائية.
وف ــي حـ ــادث آخـ ــر ،تـعــامـلــت
ف ـ ـ ــرق اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء مـ ـ ــع اص ـ ـطـ ــدام
وح ـ ـ ــري ـ ـ ــق مـ ــرك ـ ـبـ ــة ف ـ ـ ــي سـ ــوق
الـمـبــاركـيــة م ـســاء أم ــس األول،
إذ اصطدمت مركبة بالحواجز
ا لـ ـ ـح ـ ــد ي ـ ــد ي ـ ــة ،م ـ ـمـ ــا أدى إ لـ ــى
اشتعالها ،وتــم إنقاذ قائدها،
الذي أصيب بجروح متفرقة.

«الجنايات» ترجئ «الضيافة» إلى  26الجاري «المراكز اإليرادية» بـ«الزكاة» ناقش خطة رمضان

●

حسين العبدالله

ق ـ ـ ــررت م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات أم ـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة
المستشار متعب العارضي ،حجز قضية ضيافة
وزارة الداخلية ،المتهم على ذمتها  24شخصا،
إلى جلسة  26الجاري ،لالطالع من قبل الدفاع عن
المتهمين على ملف القضية ،والمرفقات واالحراز،
ورفضت المحكمة طلبات هيئة الدفاع باإلفراج
عن المتهمين المحبوسين في القضية.

و طـلــب د ف ــاع المتهم األول العميد السابق
بوزارة الداخلية ،والمحبوس على ذمة القضية،
م ــن الـمـحـكـمــة ت ـحــويــل  10مــاي ـيــن دي ـن ــار من
الـمـبــالــغ الـمـحـجــوز عليها مــن الـنـيــابــة العامة
مــن حسابات المتهم األول إلــى حـســاب وزارة
الداخلية واإلفراج عن موكله .كما طالب الدفاع
عن بقية المتهمين المحبوسين باإلفراج عنهم
بأي كفاالت مالية.

ن ـظــم ق ـســم ت ـبــرعــات ال ـمــراكــز
اإليــراديــة فــي بيت الــزكــاة ،بمقر
البيت بجنوب الـســرة ،الملتقى
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي لـ ـم ــوظـ ـف ــي الـ ـم ــراك ــز
اإليرادية والمكلفين العمل خالل
شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس قسم تبرعات
المراكز اإليرادية رائد الشايجي،
في تصريح له ،أن الملتقى يهدف
إلى مناقشة أهداف وخطة عمل
ال ـم ــراك ــز اإليـ ــراديـ ــة خ ــال شهر
رم ـض ــان ال ـكــريــم ،وإب ـ ــراز ال ــدور
الهام الذي يلعبه موظفو المراكز
اإليرادية في استقبال المراجعين
والـمـتـبــرعـيــن ،ويـمـثــل الملتقى
كذلك فرصة للحوار بين موظفي
المراكز اإليرادية وبقية مسؤولي
وم ــوظ ـف ــي ال ـب ـيــت م ــن اإلدارات
المختلفة التي حضرت الملتقى،
كما يعد بمثابة إعــان النطالق
الموسم "اإليرادي" السنوي الذي

«أمنية» نظمت حملة بيئية
في بعض المساجد

أع ـل ـنــت فـ ــرح ش ـع ـبــان أحــد
ال ـمــؤس ـس ـيــن ل ـفــريــق "أم ـن ـيــة"
التطوعي إن متطوعي الفريق
يـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــون جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــم فــي
مجموعة من مساجد الكويت
بـ ـع ــدة مـ ـن ــاط ــق ،بـ ـه ــدف نـشــر
ال ــوع ــي الـبـيـئــي بــأهـمـيــة فــرز
البالستيك وتجميعه وإعــادة
تـ ــدويـ ــره .وأض ــاف ــت شـعـبــان،
في تصريح صحافي ،إلــى أن
م ـت ـطــوعــي "أم ـن ـي ــة" ســاهـمــوا
مساهمة فاعلة في هذه الحملة
البيئية ال ـفــريــدة م ــن نــوعـهــا،
حيث يقومون يوميا بعد فترة
اإلف ـطــار بــالــوجــود فــي محيط
ع ـ ـ ــدة مـ ـس ــاج ــد ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
بهدف إيصال الرسالة البيئية
للمجتمع.

بلدية األحمدي106 :
مخالفات إعالن بالمجمعات

ن ـف ــذت "م ــراق ـب ــة اإلع ــان ــات
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــال" الـ ـت ــابـ ـع ــة إلدارة
ال ـت ــدق ـي ــق وم ـت ــاب ـع ــة خ ــدم ــات
البلدية بفرع بلدية محافظة
االح ـمــدي حملة على المحال
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ـت ــي
الفحيحيل والمهبولة أسفرت
عـ ــن ت ـح ــري ــر  106م ـخــال ـفــات
اعالن.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ص ــرح
م ــد ي ــر اإلدارة س ـع ــد ا لـشـيـبــة
بأن الحملة استهدفت متابعة
رخ ـ ـ ـ ــص اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
للمحال التجارية بالمحافظة
من حيث صالحيتها والتزامها
بقوانين ولوائح البلدية.
ومن جانبه ،أوضح المراقب
عبدالله العجمي أن المخالفات
ت ـنــوعــت م ــا ب ـيــن ع ــدم تـجــديــد
ت ــرخ ـي ــص اإلع ـ ـ ـ ــان ،وإض ــاف ــة
اع ـ ـ ــان قـ ـب ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
مــوافـقــة الـبـلــديــة ،وع ــدم وضــع
ترخيص اإلعالن في مكان بارز.

جانب من المشاركين في الملتقى

يبدأ في شهر رمضان المبارك.
وش ـ ـ ـمـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى فـ ـ ـق ـ ــرات
م ـت ـنــوعــة ،وت ـح ــدث خ ــال ــه عــدد
م ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ع ـل ــى رأس ـه ــم
ن ــائ ـب ــة ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـم ــوارد
واإلع ـ ـ ـ ــام ك ــوث ــر ال ـم ـس ـل ــم ال ـتــي
اس ـت ـع ــرض ــت إن ـ ـج ـ ــازات ال ـب ـيــت
خــال الـعــام الـمــاضــي ،وأش ــادت
ب ـ ـ ـ ــأداء إدارة ت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـمـ ــوارد

ممثلة في قسم تبرعات المراكز
اإليرادية ودورهم المحوري في
اسـتـقـبــال الـجـمـهــور وتحصيل
التبرعات وتقديم كل الخدمات
لـلـمـتـبــرعـيــن الـ ـك ــرام .م ــن جهته
ا س ـت ـع ــرض م ــد ي ــر إدارة تنمية
الموارد نايف الجيماز الخدمات
اإللكترونية ،التي تم استحداثها
لخدمة المتبرعين كاالستفسار

واحتساب زكــاة األسهم ،وكذلك
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص أرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ــوات ـ ــف
ساخنة لـلــرد على استفسارات
المتبرعين.
ك ـم ــا ق ـ ــدم د .خ ــال ــد األط ـ ــرش
م ـح ــاض ــرة ب ـع ـن ــوان "ال ـعــام ـلــون
فــي حـقــل الـتـبــرعــات" ،حــث فيها
العاملين فــي الـمــراكــز اإليــراديــة
على استشعار الدور الهام الذي
ي ـقــومــون بــه فــي خــدمــة فريضة
الزكاة ،كما حثهم على اكتساب
مهارات التسويق الفعال لتقديم
المشاريع الخيرية واإلنسانية
لبيت الزكاة للمتبرعين في أسهل
وأبسط صورة.
وت ـحــدث رئـيــس قـســم األيـتــام
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـت ــرك ـي ــت ،ممثال
إلدارة ال ـن ـشــاط ال ـخ ــارج ــي ،عن
الـمـشــاريــع الـتــي ينفذها البيت
بشكل موجز ،وعدد األيتام الذين
يكفلهم بيت الزكاة.

محليات
سلة أخبار
محافظة الفروانية توزع
هدايا لإلطفاء والدوريات

نظمت محافظة الفروانية،
بالتعاون مع البنك التجاري،
زيارة إلى عدد من مراكز
اإلطفاء التابعة للمحافظة
واإلدارة العامة للدوريات،
لتوزيع الهدايا الرمضانية
لمشاركتهم فرحة الشهر
الفضيل .وفي هذا الصدد،
أكد مدير الشؤون المالية
بالمحافظة يعقوب
البلوشي ،حرص المحافظة
على المشاركة في جميع
المبادرات االجتماعية،
بشتى أنواعها ،مشيرا إلى
قيام المحافظة ،كعادتها
السنوية ،بتوزيع الهدايا
الرمضانية على عدد
من المؤسسات التابعة
للمحافظة ،في الفتة تعكس
األجواء الرمضانية.

«الرحمة العالمية» تطلق
حملة «غزة تنادي»

أطلقت جمعية الرحمة
العالمية حملة "غزة تنادي"
إلغاثة المتضررين في
قطاع غزة المحاصر منذ 12
ً
عاما لتوفير المواد الطبية
والغذائية الضرورية لهم.
وقال رئيس مكتب فلسطين
في الرحمة د .وليد العنجري
في تصريح أمس ،إن الفقر
وصل إلى أبعاد خطيرة في
ً
قطاع غزة المحاصر برا
ً
ً
ً
وبحرا وجوا ،مشيرا إلى أن
نسبة الفقر زادت على 80
في المئة ،أما نسبة البطالة
فوصلت إلى  70في المئة،
بحسب اللجنة الشعبية
لكسر الحصار.

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :أخطر جلسات
المجلس

ً
شخصيا أعتبر جلسة طرح الثقة بوزير اإلعالم والزراعة هي أخطر
جلسات مجلس األمة على اإلطالق ،ولم تتكون هذه القناعة بسبب
نتيجة التصويت أو بسبب ما أشيع عن استفادة بعض النواب من
ً
المعامالت والحيازات الزراعية فقط ،إنما أيضا بناء على ما اكتنف
الجلسة مــن مفاهيم خطيرة تخللتها وسيطرت عليها ،مــع أنها
تصادم نص الدستور الكويتي وروحه.
من هذه المفاهيم ما صرح به أحد النواب من وجود دافع عنصري
وراء االستجواب ،وإذا صح كالم هذا النائب فهي كارثة ،وإذا لم يصح
ً
وتم اصطفاف النواب بالشكل الذي رأيناه فهي كارثة أيضا ،وذلك
ألن عضو مجلس األمة يجب أن يمثل األمة بأسرها وال يمثل العائلة
أو القبيلة أو الطائفة رغــم كل الـظــروف والضغوط ،ورغــم إدراكنا
لحدوث طروحات عنصرية في السابق ،لكن لم يسبق أن حدث هذا
االصطفاف بالشكل الذي رأيناه في هذه الجلسة ،وبقبول وترويج
من قيادات سياسية.
وال ـظــاهــرة األخ ـطــر هــي غـيــاب أو امـتـنــاع بـعــض ال ـن ــواب وعــدم
التصويت بحجة االنقسام العنصري في المجلس ،في حين كان
واجبهم الذي أشهدوا الله عليه هو الوقوف إلى جانب الحق وبيانه
لألمة ومحاولة كسر هذا االصطفاف البغيض ،خاصة أنهم من أشد
النواب معارضة للحكومة ومطالبة باإلصالح حسب زعمهم ،ولكن
يبدو أنهم ال يريدون خسارة أحد الطرفين الذي يطمحون للحصول
على تأييده فــي مــواجـهــات الحـقــة ،فــآثــروا عــدم التصويت فكانت
النتيجة هي أن تترسخ ظاهرة العنصرية ويستقر هذا المفهوم أكثر
فأكثر ،وذلك على حساب الممارسة النيابية والبرلمانية السليمة.
ً
أما أخطر المفاهيم الذي تم االنصياع له وتسريبه وترويجه سرا
فهو أن الوزير كان ينفذ أوامر عليا في المواضيع التي طرحت في
االستجواب ،وبالتالي ال يجوز محاسبته عليها ،وهذا المفهوم رغم
ً
ً
ترويجه فإنه أوال قد ال يكون صحيحا ،وأنه كان مجرد عذر للتنصل
من المسؤولية ،وبناء على خبرات شخصية فإن القيادة السياسية
ال تقبل تجاوز القانون واإلخالل بالعدالة في المعامالت المقدمة،
ً
وذلك بعد بيان عدم انطباق الشروط القانونية عليها ،وثانيا أن من
ً
المجمع عليه دستوريا أن ترويج مثل هذا األمر وبناء الموقف عليه
من شأنه أن يقضي على كل ما في الدستور من مسؤولية وزارية ،ألن
من أهم واجبات الوزير هو تطبيق القوانين على الجميع بالعدالة
التي نص عليها الشرع والدستور وبين المواطنين ،كما أن من واجبه،
أي الوزير ،البيان للجهات العليا وللقيادة السياسية ما قد يكتنف
بعض التوجيهات والطلبات من مخالفات ونواقص بعد دراستها،
وإذا لم يفعل ذلك فإن هذا ال يعفيه من المسوؤلية.
ً
لهذه األسـبــاب أعتبر شخصيا أن جلسة طــرح الثقة تمخضت
عن سوابق كارثية على الممارسة النيابية ومستقبلها في الكويت،
والله المستعان.

إيران تستطيع إفشال
المؤامرة

د .خولة مطر

نهاية اسبوع منزوعة البشر!!! *

أحمد باقر
جلسة طرح الثقة بوزير اإلعالم والزراعة هي أخطر جلسات
مجلس األمة على اإلطالق ،ولم تتكون هذه القناعة بسبب
بعض النواب
نتيجة التصويت أو بسبب ما أشيع عن استفادة ً
من المعامالت والحيازات الزراعية فقط ،إنما أيضا بناء على ما
اكتنف الجلسة من مفاهيم خطيرة.

edhafat@aljarida●com

السم أقوى في الكلمة منه في ذاك السائل
أو الدخان الذي مأل فضاء المدن المزدحمة،
هناك حملة شاسعة تحولت هي األخرى إلى
شكل من أشكال لعب الترويج التجارية ،أو
هوس التخلص من السموم في الجسم بحكم
أن كــل مــا نأكله ونستنشقه ونشربه يحمل
كميات مــن السموم التي تأتي بالعديد من
األمــراض أو تتسبب في أشكال مختلفة من
األوجاع والتشوهات حتى النفسية منها!
تحولت تلك الجملة الشهيرة "لتخليص
جسمك من السموم" كشعار على منتوجات
متنوعة من العصائر والمأكوالت ،إلى مواد
التجميل والمواد المرطبة للجسم وغيرها،
الكل يعمل على تخليص جسمه من سموم
هــي نـتــاج حتمي عـنــدمــا يصبح الــربــح هو
الـهــدف األول لجميع الصناعيين وغيرهم،
وعندما تتحمل دول وشعوب غير صناعية
اآلثار والتكلفة الباهظة لما تقوم به ما يسمى
الــدول الكبرى ،فمعظم التلوث الــذي تعيشه
الشعوب الفقيرة في جنوب األرض هو نتاج
تلك المتطورة والصناعية في شماله.
وكثرت المصحات التي هي األخرى تروج
لـقــدرتـهــا الـكــامـلــة عـلــى تخليص الـبـشــر من
تراكمات كــل تلك الملوثات فــي فترة زمنية
ً
محدودة ،ولكن بتكلفة باهظة جدا لتصبح
ً
ه ــي األخـ ـ ـ ــرى حـ ـك ــرا ع ـل ــى ط ـب ـقــة ب ـع ـي ـن ـهــا!!
وأصبح تخلص األجسام من السموم فائدة
جديدة لفوائد السفر المتعددة ،فهناك سفر
للراحة وآخــر للصحة والتطبب ومــرة ألخذ
األطفال لدزني ،ومرة للشواطئ في الصيف،
وم ــا بـيـنـهــا س ـفــر ب ـه ــدف تـخـلـيــص الـجـســم
مــن سـمــوم طـعــام وم ــاء حتى مــا يسمى منه

علي محمد البداح

"مـيــاهــا مـعــدنـيــة" ،مــا لبثنا أن اكتشفنا أنه
اآلخ ــر مـلــوثــة ،وق ــد يـكــون م ــاء بـئــر عــاديــا ال
معدنيا أبدا أبدا!! هذه المحاوالت المستميتة
لـتـنـظـيــف ال ـج ـســم م ــن ت ــرس ـب ــات ال ـم ـلــوثــات
والمواد الحافظة ...إلخ ،أال يكون من األجدى
أن تصاحبها عملية تخليص العقل والروح
وال ـن ـف ــس م ــن ت ـل ــوث ال ـب ـشــر م ــن ال ـب ـش ــر؟ أال
يجدر أن تكون هناك مراكز متخصصة لكي
يغسل المرء روحــه من كثرة النفاق والكذب
والمؤامرات والمراوغات والغش وغيرها؟ أال
يجوز أن يحتاج اإلنسان أينما كان في زمن
أصبح فيه الـكــذب صفة يحمد عليها الفرد
ألنه بذلك "فاهم الحياة أكثر" أو أنها "تعرف
تاخذ ما تريده" أو تحت أي ذرائع وتبريرات؟
يكثر الحديث عن الحاجة إلجازة في نهاية
األسبوع لالبتعاد عن ضجيج المدن ،حيث
نــديــن الـضــوضــاء الـتــي نخلقها نـحــن ،ولكن
ندعي أن سببها التحضر والمدنية ،وتكثر
ال ـع ــرب ــات ف ــي ال ـط ــرق ــات ب ـعــوادم ـهــا الـقــاتـلــة
واالزدحام في الشوارع .كل هذه عوالم واقعية
ً
جــدا ،وبالتأكيد تؤثر فــي الجهاز العصبي
حتى لألكثر قدرة على التكيف أو حتى عند
عشاق المدن والضجيج ،ولكن علينا أن نفكر
ً
مـلـيــا فــي عطلة نـهــايــة أس ـبــوع مـنــزوعــة من
البشر المسببين للتلوث والسموم الروحية
والعقلية.
عـنــدمــا تعيش أي ــام عملك أو حـتــى بين
رفـ ـق ــة ت ـع ــاي ـش ــت بـ ـج ــد مـ ــع هـ ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة
المتطورة مــن تــاريــخ البشرية ،كما يدعون
مرحلة توصف بأنها طفرة الذكاء الصناعي
واالب ـت ـكــار والـتـكـنــولــوجـيــا الـمـتـطــورة وهــي
نفسها التي تالزمت مع انحدار في األخالق

والقيم والمحبة والوفاء وغيرها من الصفات
التي ركنت فــي أرفــف الكتب أو على جــدران
المتاحف مع الديناصورات التي انقرضت
وكثير من المخلوقات الكونية التي انخفضت
أعدادها بسبب البشر ...البشر ذاتهم.
ش ــيء مــا يــدعــو للتعمق أك ـثــر فــي معنى
التخلص مــن السموم ومفهومها ،شــيء ما
يدعو للتفكير العميق فــي الحلقة المفرغة
التي تبدأ وتنتهي عند "المشتبه فيهم" ،فهم
يصنعون ثم يلوثون ثم يعودون ليطرحوا
أدوية للعالج من آثار التلوث ،وفي كل مراحل
هذه الدائرة هم الرابحون حتما ،هم الناشرون
لثقافات غريبة على الكثير من المجتمعات،
بــل عـلــى كــل الـبـشــريــة ،هــم المستفيدون من
خـلــق األن ـفــس الضعيفة وم ــن الـقـضــاء على
كـثـيــر م ــن ال ـص ـف ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ي ــوم ــا تعد
هي القيم المثلى ،هم أنفسهم من يجدر أن
تـخـصــص مـصـحــات للتخلص مــن الـسـمــوم
التي ينشرونها في المجتمعات!
تــردد هي السبت واألحــد لي أنــا ،أنا فقط
ً
ً
ال أريــد أن أرى شخصا أو أن أسـمــع صوتا
عبر الهاتف أو أن أقــرأ رســالــة على وسائل
التواصل مليئة بالكذب أو النفاق أو التملق
أو الكراهية ،وهي صفة أخرى أصبحت ربما
مالزمة للمدنية والحضارة كما يفهمها البشر
ً
اآلن ،بمعنى أن تكون متحضرا هو أن تكون
منزوع العواطف والرحمة ،وأن تحول قلبك
إلى حاسبة للمصالح على أساسها توجهه،
أي قلبك ،ليحب ويكره أو يتملق أو ينافق،
هـنــاك حــا جــة حقيقية للتخلص مــن سموم
البشر حتما قبل سموم األطعمة.
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية.

إ يــران توجد رسميا بـقــوات وميليشيات على أراض
ً
عربية ،وهذا واقع وليس تجنيا عليها ،كما أنها تطلق
ت ـصــري ـحــات أث ـق ـل ـهــا ي ــأت ــي م ــن ق ـ ــادة الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري،
مما أ عـطــى ذر يـعــة لــإ عــان بأنها البعبع الجديد ا لــذي
ت ـس ـت ـخــدمــه الـ ـ ــدول ال ـط ــام ـع ــة ،وت ـخ ـي ــف ب ــه ال ـح ـكــومــات
المرتعشة أو العناصر المستفيدة من القلق واالضطراب
بــالـمـنـطـقــة ،ويـفـتــح شـهـيــة ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي لـلـتـقــدم
كحامية لجيرانها الضعفاء بدعم من الدولة العظمى.
إن إ ي ــران تستطيع إ ي ـقــاف ا لـتــد هــور ا لـمـتـســارع حين
تعلن سحب قواتها وميليشياتها وتدخلها في الشؤون
ال ـعــرب ـيــة وال ـت ـق ــدم بـخـطــة س ــام وتـ ـع ــاون بـيـنـهــا وبـيــن
دول مجلس التعاون ،وتحويل الجهود كلها للتعاون
االقتصادي والسالم والتعايش بين دول المنطقة والدعم
للشعب الفلسطيني.
إن إعالن انسحاب إيران من الدول العربية ليس فيه
انتقاص للدولة اإليرانية ،إنما سيكون حكمة وضربة
موجعة للمخططات التي تعد لغزو المنطقة وتقسيمها،
وتجنب إيران نفسها وجيرانها وربما كل الشرق األوسط
خطط التدمير التي رأينا بعضها في سورية والعراق
وليبيا واليمن.
إن الـصـهـيــونـيــة الـعــالـمـيــة بــدعــم كــامــل مــن الــواليــات
المتحدة سعت وما زا لــت تسعى إلى تعميق االختالف
الطائفي وتحويله إلى صراع وجود ،وتخلق كل الظروف
إلشعال حروب في المنطقة لن يكون فيها إال غالب واحد
هو الكيان الصهيوني ،وفي ظل سياسة الحرب بالوكالة
ً
فإن هذا الكيان سيقبع منتظرا أن يتدمر الجميع ليظهر
ويقتطف النتائج.
تستطيع إيران اآلن أن توقف هذا وأن تلجم صقورها
وتعلن االنسحاب الكامل وإعالن نوايا السالم والتعاون،
ً
وإن لــم تفعل اآلن و قـبــل اشتعال المنطقة فــإن أ حــدا لن
يستطيع استبعاد ضلوع صقورها في المؤامرة.

لورنس ليسيغ*

ُ
الديمقراطية األميركية كسرت

جيمس دوني*

مايك بومبيو سيد الجهل
ما سر مايك بومبيو؟ ُيعتبر عضو الكونغرس السابق هذا،
الــذي أصبح مدير وكــالــة االستخبارات المركزية األميركية،
ويتبوأ الـيــوم منصب وزيــر الخارجية ،أحــد األعـضــاء الذين
استمروا أطول فترة في حكومة ترامب ،ولكن بخالف اآلخرين
ممن عينهم تــرامــب ،نجح فــي تـفــادي فضيحة محرجة (مثل
وزير الخزانة ستيفن منوشين والمدير السابق لوكالة حماية
البيئة سكوت برويت) أو إثارة غضب الرئيس (مثل وزير الدفاع
السابق جيم ماتيس وكبير موظفي البيت األبيض السابق
جون ف .كيلي) .أما سر نجاحه فتجلى يوم األحــد بوضوح:
َّ
المتعمد.
إتقانه الجهل
إليك النسخة األول ــى مــن هــذا الجهل :ادع ــاؤه بعدم سماع
كلمات الرئيس ،عندما سئل عن الوضع في فنزويال في برنامج
ّ
ّ
المقدم كريس واالس" :أكدنا
 ،Fox News Sundayفأخبر بومبيو
للروس والكوبيين أن [تدخلهم] غير مقبول" ،ثم أشار واالس
إلى أن الرئيس أفاد بعد تحدثه إلى بوتين أن روسيا تسعى إلى
"أمر إيجابي" في فنزويال .وبدل أن يحاول الجمع بين تصريح
ترامب وما قاله ،ادعى بومبيو ببساطة أنه لم يسمع الرئيس
ً
ً
يتفوه بذلك مطلقا .قال لواالس" :أوضح الرئيس موقفه جليا
في هذه المسألة ،وذكر في تغريدة قبل بضعة أسابيع على ما
أعتقد :على الروس الرحيل .وما زالت هذه وجهة نظرنا" .على
نحو مماثل ،في برنامج  This Weekعلى شبكة  ،ABCأعلن
بومبيو" :قال الرئيس إن على الروس الرحيل ...وال أعتقد أن
ً
أيا مما ذكره الرئيس يتناقض مع ذلك".
أما النسخة الثانية من جهل بومبيو فهي :ادعاء عدم فهمه
السؤال والتصادم مع محاوره .خالل مقابلة  ،Foxسأل واالس
وزير الخارجيةَ :
"لم ال يتعاطى الرئيس بشدة مع بوتين بشأن
ً
ً
مــا يعتبره الجميع على مــا يـبــدو أم ــرا واض ـحــا :التدخل في
انتخابات عام  2016والتهديد بالتدخل في عام 2020؟" .أصر
ً
بومبيو بادئ األمر" :ما زلنا نعمل على ذلك" ،مع أنه يعي تماما
ً
أن ترامب لم ُيثر هذه المسألة مع بوتين خالل حوارهما معا
يوم الجمعة ،وأن الجمهوريين عرقلوا مشاريع قوانين هدفها
تمويل تعزيز أمن االنتخابات .وعندما ضغط واالس على وزير
ً
الخارجية ،أجابه غاضبا" :كــريــس ،ال أفهم قـصــدك ...تواصل
التركيز على أمر ّ
دونــه [المحقق الخاص] روبــرت مولر" ،كما
لو أن كتابة مولر أن الــروس حاولوا التدخل في االنتخابات
الرئاسية عام  2016تقلل من خطورة ذلك.
وفي وقت الحق ،عندما كان يناقش بومبيو مسألة الصين
وحـقــوق اإلن ـســان فــي بــرنــامــج Face the Nationعلى شبكة
 ،CBSذكــر أن "نحو مليون [مسلم] محتجزون في معسكرات
ّ
المقدمة مارغريت برينان إلى
إلعادة التعليم" .وحين أشارت
أن وزارة الــدفــاع األميركية تـقـ ّـدر الـعــدد بنحو ثــاثــة ماليين
وأنها دعت هذه المعسكرات معسكرات اعتقال ال إعادة تعليم،
رفــض بومبيو اإلق ــرار بهذا التناقض ّ
ورد بعنف" :ال تلعبي
معي لعبة الخداع".
عـنــدمــا تخفق كــل ال ـم ـنــاورات األخـ ــرى ،يلجأ بومبيو إلــى
ُ
استراتيجيته األخيرة :االدعاء أنه ال يملك أدنى فكرة .هل تعقد
قمة ّروسية-أميركية؟ "ال أعــرف ،علينا أن ننتظر لنرى" .أين
يصنف التبدل المناخي بين التهديدات التي تواجهها الواليات
المتحدة؟ "ال يمكنني تصنيفه" .أما زال المفاوض الرئيس مع
كوريا الشمالية؟ "على حد علمي"َ .
ولم لم يسأل ترامب بوتين
عن التدخل في االنتخابات؟ "عليك أن تطرح هذا السؤال على
البيت األبيض".
وهكذا في كل مقابلة ،انتقل بومبيو بسهولة من ادعاء عدم
فهم أسئلة الـمـحــاور إلــى ادع ــاء عــدم سـمــاع مــا قــالــه الرئيس
ً
وادعاء أنه يجهل المسألة تماما .ال تحمل نسخته من الجهل
ّ
ّ
المتعمد درجة الكبرياء الغاضبة التي تميز عدم شعور ترامب
بالفضول ،ولكن على غرار مستشارة الرئيس كيليان كونواي،
وزيرة اإلعالم سارة ساندرز ،وغيرهما من "الناجين" في البيت
األبيض خالل عهد ترامب ،يتحلى بومبيو بالوقاحة الضرورية
ً
ّ
لالستمرار .ولكن من المقلق حقا أن يشكل امتالك صفة مماثلة
مفتاح "النجاح" في البيت األبيض اليوم.
*«واشنطن بوست»

إيران تستطيع إيقاف التدهور المتسارع حين تعلن سحب
قواتها وميليشياتها وتدخلها في الشؤون العربية والتقدم
بخطة سالم وتعاون بينها وبين دول مجلس التعاون،
وتحويل الجهود كلها للتعاون االقتصادي والسالم
والتعايش بين دول المنطقة والدعم للشعب الفلسطيني.

آرون ميلر*

مهمة كوشنر المستحيلة في الشرق األوسط
أفرغت اإلدارة األميركية فكرة إقامة دولتين من أهميتها،
ودعمت بقوة الجانب اإلسرائيلي في مسألة القدس ،وقبلت
زيادة كبيرة في نشاط المستوطنات خالل عهد نتنياهو.
ُ
التقيت غاريد كوشنر أول مرة ،أخبرته أنني أتمنى لو أن حماي
عندما
يثق بي بقدرة ثقة ترامب به ألنه أوكل إليه مهمة مستحيلة ،فضحك
وأقر بأن مهمته صعبة ،لكن حماه اعتبر السالم اإلسرائيلي-الفلسطيني
مسألة دقيقة آن األوان لمعالجتها.
ً
في مقابلة ناقشت خطته للسالم ،ذكر غاريد كوشنر تلقائيا" :دعونا
ً
ال نفصح عنها بعد" ،نظرا إلى االختالفات بين إسرائيل وفلسطين في
ّ
مسألة الدولة ،فشكل كالمه هذا إشارة واضحة إلى أن خطته المقبلة لن
ً
تعالج رسميا مسألة الدولة الفلسطينية.
واجه حل إقامة دولتين صعوبات كبيرة قبل وقت طويل من وصول
ترامب إلى السلطة ،ولكن إذا أراد كوشنر إنهاء الصراع ،فال يستطيع
بكل بساطة محو الماضي بالتمني ،بل عليه أن يتوصل إلى مقاربة
بديلة بغية تخطي مهمتين مستحيلتين:
 -1إقناع الفلسطينيين والدول العربية بالمشاركة في عملية بعيدة
كل البعد عن روايتهم المتجذرة بعمق التي لطالما تمسكوا بها عن قيام
دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
 -2إنـهــاء االحـتــال اإلسرائيلي بطريقة تفصل الفلسطينيين عن
اإلسرائيليين وتمنح الفلسطينيين سيطرة على الجزء األكبر من الضفة
الغربية حيث يعيش نحو  2.6مليون فلسطيني.
صحيح أن حل إقامة دولتين ينازع ،إال أن قتله ،كما تريد إدارة ترامب
أن تفعل ،من دون بديل فاعل ،بديل ال يخطر على بال ،لن ينهي الصراع.

اإلخفاق في قراءة الحاضر
ال بد من اإلقرار بأن اإلدارة ساهمت في توليد واقعين جديدين ،إذا
ُ
استغال بحرفية بيد وسيط ماهر ،من الممكن استخدامهما للترويج
لعملية سالم جدية.
• سعت إلى بناء اصطفاف ناشئ مناهض إليران بين دول الخليج،
ً
وخصوصا المملكة العربية السعودية ،وإسرائيل وإلــى دفــع الــدول
العربية إلى المشاركة في عملية السالم.
• اكتسبت ثقة إسرائيل.
ولكن بالنسبة إلــى النقطة األول ــى ،بالغت اإلدارة فــي تقدير مدى
استعداد السعوديين للضغط على الفلسطينيين والتقرب من إسرائيل
من دون تقديم الواليات المتحدة وإسرائيل كلتيهما تنازالت حقيقية
للفلسطينيين .فقد دعم الملك السعودي سلمان باستمرار قيام دولة
ً
ً
ً
فلسطينية عاصمتها القدس ،معتبرا ذلك شرطا أساسيا لنيل دعم
الدول العربية.
ً
ً
أما في النقطة الثانية ،فقد غالت اإلدارة كثيرا ممطرة اإلسرائيليين
بالخيرات (االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،فتح السفارة األميركية
هناك ،واالعـتــراف بسيادة إسرائيل على الـجــوالن) ،مما هدد بالتالي
دورها كوسيط سالم فاعل.
ّ
ال شك أن كسب ثقة إسرائيل بهذه الطريقة يشكل خطوة تكتيكية
ذكية بأن كان كوشنر يخطط للطلب من إسرائيل اتخاذ بعض القرارات
عندئذ القول إن إدارة ترامب لم تدعم إسرائيل
الصعبة .ال يستطيع أحد
ٍ
وإنها لم تبذل قصارى جهدها لتحميها ،حتى لو طلبت منها تنازالت
كبيرة ،ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان هذا ما سيحدث.

ترتيب األوراق
ً
من الجيد أن تكسب ثقة طرف في المفاوضات شرط أن تبذل جهدا

ً
ً
للحفاظ ّعلى ثقة الطرف اآلخر ،وبدال من ذلك ،تطبق إدارة ترامب طوعا
سياسة نفرت الفلسطينيين ّ
وهمشت دورهم.
قامت بما يلي:
• أزالت قنصلية القدس بصفتها المتحدث الرئيس باسم السلطة
الفلسطينية.
• أوقفت المساعدة األميركية للسلطة الفلسطينية.
• أقفلت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
• سحبت دعم الواليات المتحدة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
ً
الالجئين الفلسطينيين ،علما أنها المصدر الرئيس لتمويل الالجئين
الفلسطينيين.
ً
• ّ
همشت حصة الفلسطينيين في القدس ،رافعة في الوقت عينه غطاء
الشرعية عن مطالبتهم بدولة.
كان الدافع وراء هذه الخطوات ،على ما يبدو ،إرغام الفلسطينيين
على رؤية الواقع المرير وتذكيرهم ،بصفتهم الفريق األضعف ،بأنهم قد
يخسرون الكثير بعدم تعاونهم مع واشنطن ،لكن هذه االستراتيجية
سيكون مصيرها الفشل.
ُيظهر الواقع المحزن واألليم أن عملية السالم اإلسرائيلية-الفلسطينية
تنازع قبل وقت طويل من بدء إدارة ترامب العمل عليها ،ورغم هدف
الــرئـيــس الـطـمــوح الـتــوصــل إل ــى صفقة تنهي ال ـص ــراع اإلســرائـيـلــي-
الفلسطيني ،فما من دليل حاسم ُيظهر أن هذا ممكن.
عالوة على ذلك ،ال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وال
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يملكان الرغبة أو القدرة التخاذ
قرارات بشأن قضايا رئيسة مثل الحدود ،واألمن ،والقدس ،والالجئين،
ُ
ق ــرارات تعتبر ضــروريــة لالقتراب كفاية كي يتمكن وسيط ماهر من
سد الفجوات.
باإلضافة إلى ذلك ،ال شك أن عدم الثقة والريبة بين إسرائيل والسلطة
ّ
الفلسطينية المنقسمة بـيــن حـمــاس وف ـتــح ،حتمية تـشــكــل حكومة
إسرائيلية يمينية جديدة ،وتحيز إدارة ترامب تضمن بلوغ هذه العملية
ً
ً
جدارا مسدودا أو أسوأ من ذلك.

األجندة الفعلية
ً
إذا ،إن كان من غير المرجح خوض مفاوضات ،هذا إن لم نتحدث عن
ً
عقد صفقة ،فما الغاية من الترويج لخطة سالم شاملة؟ بدال من ذلك،
ً
هدف فريق كوشنر الفعلي التوصل إلى مقاربة جديدة ّ
تبدل جذريا
ّ
وتصعب على أي خلف لترامب العودة
المفهوم التقليدي إلقامة دولتين
ً
إلى ما يشبهه ،وخصوصا إذا استمرت اإلدارة الحالية حتى عام .2024
أفــرغــت اإلدارة ف ـكــرة إقــامــة دولـتـيــن مــن أهـمـيـتـهــا ،ودع ـمــت بقوة
الجانب اإلسرائيلي في مسألة القدس ،وقبلت بزيادة كبيرة في نشاط
المستوطنات خالل عهد نتنياهو.
عندما سئل وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو خالل جلسة
استماع في الكونغرس عن رد فعله تجاه وعد نتنياهو بضم أجزاء من
الضفة الغربية والمستوطنات ،لم يتفوه بكلمة ،وإذا حدث ذلك ،فقد ال
يشمل إرث إدارة ترامب قتل حل إقامة دولتين ،إال أنها ستكون هي َمن
ساهم في دفنه بالتأكيد.
* «ذي هيل»

الواقع المحزن واألليم ُيظهر
أن عملية السالم اإلسرائيلية-
الفلسطينية تنازع قبل وقت طويل
من بدء إدارة ترامب العمل عليها

ضجت الدنيا األسـبــوع الماضي بأخبار عــن أن المرشح
ال ــرئ ــاس ــي ب ـيــت بــوت ـي ـج ـيــغ ي ـع ـيــد إلـ ــى م ـج ـمــوعــات الـضـغــط
مساهمات بقيمة  30ألف دوالر ،وهكذا انضم إلى عدد كبير من
المرشحين الديمقراطيين الذين قرروا التخلي عن أنواع محددة
من المال ،إال من لجان العمل السياسي التابعة للشركات أو
مجموعات الضغط ،فمنذ إطالق بيتو أورورك حملة ترشحه
الشيوخ في عام  ،2017تحول هذا النوع من اإلصالح
لمجلس
ّ
مــن خــال التمنع إلــى المقياس الوحيد لتحديد مــا إذا كان
َّ
ً
المرشح مصلحا للديمقراطية ،فإن لم تتخل عن أموال الشركات،
ً
فأنت ال تناسبنا إذا.
لكن هــذا المقياس لإلصالح زائــف وقديم ،فالسؤال المهم
لـيــس كيفية انـتـخــابــك بــل مــا الـتــزامــاتــك األســاس ـيــة فــي حــال
ُ
انتخبت ،إذ ُيعتبر مــال لجان العمل السياسي ومجموعات
ً
ً
الـضـغــط األك ـثــر اع ـت ــداال واألق ــل تقسيما بـيــن مختلف أن ــواع
األموال في عالم السياسة األميركية اليوم ،ولن يؤدي التخلص
منه وحده إلى إصالح الديمقراطية ،فضال عن أن هذا الهوس
بمصدر الـمــال يطغى على األسـئـلــة الفعلية عــن أي نــوع من
المصلحين سيكون المرشح.
في هذا المجال ،كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بلوزي
ً
ً
الوحيدة التي أرست معيارا مهما ،وقد يشكل هذا مفاجأة بما
ً
أنها من أكثر جامعي التبرعات نجاحا في الواليات المتحدة
اليومُ .يعتبر "قانون من أجل الشعب" ،وهو رزمة إصالحات
ً
مجلس النواب ،مذهال ليس بسبب مدى اإلصالحات
مررتها في ُ
ً
الكبير الذي ضمن في قانون واحد فحسب ،بل أيضا بسبب
ً
إقراره بضرورة إجراء اإلصالحات أوال.
ً
وهكذا تحولت عبارة "إصالح الديمقراطية أوال" إلى شعار
كثيرين في هــذه الحركة ،ومــن هنا يكون السؤال األهــم الذي
يجب أن نطرحه على المرشحين اليوم "هل التزامكم بإصالح
الديمقراطية حقيقي؟" ال "هل أموال حملتكم نقية؟".
ً
ً
ً
وهنا نشهد انقساما مثيرا لالهتمام ي ــزداد اتساعا بين
في مجلس الشيوخ
الديمقراطيين ،فقد رفعت ممثلة نيويورك ً
كريستن غيليبراند المعايير قبل أيام ،طارحة البرنامج األكثر
ً
طموحا الذي يهدف إلى تغيير طريقة تمويل الحمالت خالل
خمسين سنة .يمنح هــذا القانون ،إذا ُســن ،كل ناخب "أمــوال
ديمقراطية" يمكنه استخدامها للمساهمة في تمويل الحمالت،
ً
وال شك أن هذه الدوالرات ستبدل جذريا نمط جمع التبرعات
للمرشحين إلى الكونغرس ،فكما أظهرت التجربة في سياتل،
ّ
توسع هذه القسائم إلى حد واسع مدى مشاركة المواطنين
في تمويل الحمالت .ويساهم هذا مساهمة كبيرة في تبديل
مصدر تلك األمــوال :من ممولين من خارج الدائرة إلى قاعدة
الممثلين الشعبية بحد ذاتها .طرح أندرو يانغ فكرة مماثلة،
مع أنها ليست طموحة بقدر اقتراح غيليبراند .رغم ذلك ،ما زال
َمن يودون الظهور بمظهر المصلحين ،أمثال إليزابيث وارن،
صامتين حيال رغبتهم في تغيير طريقة تمويل الحمالت.
لـكــن األك ـثــر أهـمـيــة مــن تـفــاصـيــل ه ــذه ال ـبــرامــج أولــويـتـهــا،
فقد أخبر عمدة "ســاوث بند" بيت بوتيجيغ تريفور نــواه أن
ً
ّ
إصالحا مثل "قانون من أجل الشعب" يجب أن يشكل أولوية
ّ
ّ
ملحة بالنسبة إلى إدارتــه ،كذلك "عــدل" أنــدرو يانغ برنامجه
ليجعل "إصالح الديمقراطية" أول ما قد يقوم به كرئيس .على
نحو مماثل ،أخبرت وارن كريس هايز أن "اإلصالح المناهض
للفساد" سيكون أول خطوة تتخذها إدارتها ،وذكرت ماريان
وليامسون األمر عينه ،شأنها في ذلك شأن غيليبراند.
ينبغي للرئيس المقبل أن يحذو حذو نانسي بلوزي ويلتزم
باعتبار اإلصالح خطوة أساسية بالغة األهمية.
ّ
يشكل هذا المعيار الفعلي الذي ينبغي للمصلحين اإلصرار
عليه :يجب أال يـشــددوا على قانون من أجــل الشعب بل على
رئيس جمهورية طموح بقدره أو ربما أكثر .يلزم على الرئيس
المقبل أن يسير على خطى نانسي بلوزي ويلتزم باعتبار
اإلصالح خطوة أساسية .عليه بعد ذلك أن يوضح لنا ما قد
يشمله ذلك اإلصالح األساسي ،وعلينا نحن بدورنا أن ّ
نقيم
المرشحين وفق التأثير الذي سيحققه التزام "يومهم األول" هذا.
ّ
يمثل هذا اإلمكانية الفعلية لدورة االنتخابات هذه ،صحيح
أن هذا االلتزام خسر مصداقيته ،ولكن يجب أال ننسى أن ترامب
هاجم الفساد ذاته في عام  ،2015فقد تحولت عبارة "تجفيف
المستنقع" إلى صيحة االحتشاد لكثير من داعمي الرئيس،
وإذا جعل الديمقراطيون من اإلصالح األساسي التزام "يومهم
األول" في اإلدارة المقبلة ،فثمة احتمال على األقل أن يساهم
ً
هذا االلتزام في استمالة المصلحين من الجمهوريين أيضا.
ُ
تـعـتـبــر ه ــذه إحـ ــدى ال ـم ـســائــل ال ـت ــي ي ـجــب ع ـلــى ال ــوالي ــات
المتحدة التوحد حولها ،وعلينا على األقل التوصل إلى طريقة
تعد بالتوصل إلى نتائج ملموسة.
لمناقشتها ،طريقة ِ
* «الغارديان»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.691

6.163

٤.778

2.523 2.919 3.280

«هيئة االستثمار» تبيع  %16.08من حصتها في «بنك الخليج»
ً
تأكيدا لما نشرته ةديرجلا في  29أبريل الماضي ً• عرضها من خالل مزاد علني لتحقيق أفضل العوائد
• مستثمر يرغب في شراء  ٪١٠بسعر  ٣٢٠فلسا
•

عيسى عبدالسالم

أوضحت المصادر أن الهيئة
العامة لالستثمار كلفت
الشركة الكويتية لالستثمار
لتكون معنية بإنهاء
اإلجراءات المتعلقة بعملية
البيع

تكليف
«الكويتية
لالستثمار» إتمام
إجراءات البيع

أف ـ ـص ـ ـحـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
لالستثمار عــن تغير هدفها من
تـمـلــك بـنــك الـخـلـيــج ،وذلـ ــك ببيع
 16.08فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي
رأسمال البنك ،الذي تملك الهيئة
فـيــه  20.2فــي الـمـئــة مــوزعــة على
ملكيات مباشرة وغير مباشرة ،من
خالل تكليف وكيل بيع عن الهيئة
إلتمام هذه المهمة.
وكــانــت «ال ـجــريــدة» كشفت في
عددها بتاريخ  29ابريل الماضي
أن جهات استثمارية أبدت اهتماما
ك ـب ـيــرا ب ـش ــراء ح ـصــة الـهـيـئــة في
بنك الخليج ،حيث تدرس الهيئة
الـعــروض المقدمة لديها بجدية
وعناية ،ودخلت هذه الجهات في
مرحلة جس النبض قبل الشروع
فـ ــي مـ ـف ــاوض ــات رس ـم ـي ــة ب ـشــأن
اقتناء تلك الحصة التي تمثل نحو
 490.15مليون سهم من إجمالي
عدد األسهم المصدرة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ل ـ
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» إن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لــاسـتـثـمــار تلقت رغ ـبــة مــن قبل
أحــد المستثمرين لـشــراء  10في
المئة من حصتها في بنك الخليج
ً
بسعر  320فلسا للسهم الواحد
ب ـق ـي ـمــة إج ـم ــال ـي ــة ق ــد ت ـص ــل إل ــى
 100مليون ديـنــار ،فيما رجحت

استقالة المباركي من «المال»
بتاريخ  4مارس
●

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة
« إن ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
إلدارة األصـ ــول فــي شــركــة الـمــال
لالستثمار ،محمد المباركي ،قدم
استقالته من منصبه في  4مارس
الماضي ،لظروف خاصة.
يــذكــر أن شــركــة ري ــم العقارية
تمتلك الحصة األكبر في رأسمال
«الـمــال» بنسبة  21.22فــي المئة،
ووافقت العمومية العادية لشركة
ال ـ ـمـ ــال ل ــاس ـت ـث ـم ــار ع ـل ــى ق ـبــول
اسـتـقــالــة أع ـضــاء مجلس اإلدارة
الحالي للشركة ،وانتخاب مجلس

محمد المباركي

إدارة جديد لفترة السنوات الثالث
المقبلة.

تداوالت « 34 »otcمليون دينار
شهدت منصة «تداوالت نظام خارج المنصة» المعروفة اختصارا
بـ«أو تي سي» خالل جلسات األسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي
ارتفاعا في حجم التداوالت ،إذ تم تداول أكثر من  106.5ماليين سهم
بقيمة  34مليون دينار كويتي (نحو  112.2مليون دوالر أميركي) عبر
 24صفقة .وقالت شركة الـمــوازي دوت كــوم في تقرير لها إن شاشة
الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا ،إذ بلغ حجم التداوالت 257.5
ألف سهم بقيمة  4.1آالف دينار (نحو  13.5ألف دوالر) عبر  11صفقة.
وأضــافــت «الـمــوازي دوت كــوم» أن الصفقات الخاصة سجلت أداء
إيجابيا خالل األسبوع ،بقيمة  34مليون دينار عبر  13صفقة.

المصادر رغبة مستثمرين آخرين
للحصول على الحصة المتبقية
البالغة  6في المئة.
وح ـ ـص ـ ـل ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـغـ ــانـ ــم
ال ـت ـجــاريــة عـلــى مــواف ـقــة م ــن بنك
ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،ب ـشــأن زي ــادة
ن ـس ـبــة مـلـكـيـتـهــا ال ـم ـب ــاش ــرة في
رأسـ ـم ــال ب ـنــك الـخـلـيــج م ــن نحو
 7.4إلى  33في المئة ،بينما تصل
حصتها حاليا إلــى نحو 16.67
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي رأس ـم ــال
الـبـنــك ،وتتملك شــركــة بهبهاني
لالستثمار حصة  5.47في المئة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة
العامة لالستثمار كلفت الشركة
الكويتية لالستثمار لتكون معنية
بإنهاء اإلجراءات المتعلقة بعملية
الـبـيــع ،وستخضع عملية تقييم
السعر لـلــدراســة إلب ــداء الموافقة
عـلـيـهــا م ــن عــدم ـهــا ،مــوضـحــة أن
اآللية المتبعة إلتمام الصفقة في
حــال اتـخــاذ اإلج ـ ــراءات الرسمية
بإتمام صفقة البيع ستكون من
خـ ــال ت ـقــديــم عـ ــرض رس ـم ــي من
ال ـج ـه ــات ال ــراغ ـب ــة ف ــي الـحـصــول
على تلك الحصة بسعر ال يقل عن
مستوى سعر التداول الذي يتداول
عـلـيــه الـسـهــم ف ــي ال ـســوق حــالـيــا،
إض ــاف ــة الـ ــى أنـ ــه ف ــي حـ ــال إت ـمــام

ال ـمــواف ـقــة م ــن قـبــل مـجـلــس إدارة
الهيئة سيتم عــرض تلك الحصة
في مزاد علني لمن يرغب الدخول
على خط شراء تلك الحصة.
ولفتت الى أنه في حال لم يتقدم
س ـع ــر أفـ ـض ــل ل ـب ـيــع ال ـح ـص ــة فــي
المزاد ستتم الترسية على الراغب
في شراء الحصة.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن ــه حسب
اقفاالت السعر السوقي لسهم بنك
الخليج أمس ،تقدر القيمة السوقية
لحصة هيئة االستثمار في بنك
ال ـخ ـل ـي ــج ب ـن ـح ــو  150.4م ـل ـيــون
ديـنــار ،وفقا لملكيتها المباشرة
البالغة  16.08في المئة من اجمالي
رأسمال البنك ،بينما تتملك نحو 4
في المئة عبر ملكية غير مباشرة.
وبينت المصادر أنه تمت زيادة
رأس ـم ــال الـبـنــك ف ــي مـطـلــع 2009
م ــن خ ــال إص ـ ــدار أس ـهــم جــديــدة
ب ـه ــدف إعـ ـ ــادة رس ـم ـل ـتــه ،وتـمـكــن
البنك في نهاية عملية االكتتاب
من حشد مبلغ  376مليون دينار
ابان خسائر المشتقات عام ،2018
من خــال طــرح أسهم زيــادة رأس
الـ ـم ــال لــاك ـت ـتــاب ف ـي ـهــا م ــن قبل
الـمـســاهـمـيــن ،ك ــل بـحـســب نسبة
مـســاهـمـتــه ف ــي رأس الـ ـم ــال قبل
الزيادة ،وبسعر  300فلس للسهم

صو

رة ضوئية عن خبر

الــواحــد .واكتتب مساهمو البنك
آن ـ ــذاك بـمــا نـسـبـتــه  68ف ــي المئة
مــن هــذه األسـهــم الـجــديــدة بقيمة
 255مـلـيــون دي ـن ــار ،فــي حـيــن تم
تخصيص النسبة الباقية للهيئة
ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار ب ـمــا ي ـعــادل
 32في المئة وبقيمة تعادل 120
مـلـيــون دي ـنــار ،وم ــن ثــم أصبحت
الحصة النهائية لهيئة االستثمار
ف ــي رأس ـ ـمـ ــال ال ـب ـن ــك ب ـع ــد إعـ ــادة
رسملته  16في المئة.
وكــان سعر السهم السوقي قد
ارتـفــع خــال االي ــام الماضية الى

«الجريدة» بتاري
خ  29أبريل الماض

ي عن طلب ج

 316فـلـســا لـلـسـهــم ،لـكـنــه تــراجــع
ً
الحقا وأغلق أمس على سعر 307
فلوس للسهم ،بكمية  22.22مليون
س ـهــم ،بقيمة  6.8مــايـيــن ديـنــار
نفذت من خالل  230صفقة.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن سـهــم
«الـخـلـيــج» عــاد الــى تــوزيــع أسهم
ً
المنحة منذ عام  2012تقريبا الى
ان ب ــدأ ال ـتــوزيــع الـنـقــدي فــي عــام
 ،2015حيث فاقت حصة الهيئة
مــن التوزيعات النقدية منذ عام
 2015نـحــو ال ـ ــ 22مـلـيــون دي ـنــار،

هات شراء حصة ال

إذ ق ــام ال ـب ـنــك ب ـتــوزيــع  4فـلــوس
في  2015و 7فلوس في  2016و9
فلوس فــي  2017و 10فلوس في
 .2018وخرجت المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية من قائمة
ك ـبــار م ــاك ب ـنــك الـخـلـيــج ف ــي 19
مارس الماضي ،لتصبح ملكيتها
في سهم البنك دون  5في المئة،
بينما ظلت ملكية الهيئة العامة
لــاسـتـثـمــار ع ـنــد م ـس ـتــوى 20.2
في المئة.

«جياد» تربح
 184.4ألف دينار
حـ ـقـ ـق ــت ش ـ ــرك ـ ــة «جـ ـ ـي ـ ــاد»
ً
الـ ـق ــابـ ـض ــة أرب ـ ـ ــاح ـ ـ ــا ب ـل ـغــت
 184.4أل ــف دي ـنــار عــن فترة
الربع األول المنتهية في 31
مارس  ،2019مقارنة بأرباح
بلغت  720ألف دينار ،خالل
ال ـف ـت ــرة الـ ـم ــذك ــورة م ــن ع ــام
 2018وبلغت ربحية السهم
 0.53فلس.

«الراي» تخسر
 103آالف دينار
سـجـلــت ش ــرك ــة مـجـمــوعــة
الـ ـ ـ ـ ــراي اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة خ ـس ــائ ــر
قــدرهــا  103آالف ديـنــار ،عن
فـتــرة الــربــع األول المنتهية
في  31مــارس  ،2019مقارنة
بأرباح بلغت قيمتها 262.9
ألف دينار ،خالل الفترة ذاتها
من عام  ،2018في حين بلغت
خسارة السهم  0.44فلس.

«المتحدة» :انتهاء تابعة
من التسوية الودية لنزاع
ذكرت شركة العقارات المتحدة أن شركة الخليج مصر للفنادق
والسياحة ،وهي شركة تابعة لشركة الضيافة القابضة «شركة تابعة
لشركة العقارات المتحدة »،انتهت من إجراءات تسوية ودية للنزاع
القائم بينها وبين الشركة التي كانت تدير الفندقين المملوكين
لها وانتهت التسوية الودية باالتفاق على دفع مبلغ  3.75ماليين
دوالر لمصلحة شركة الخليج مصر.

«الرابطة» :زميلة أقامت دعوى أمام
المحكمة الدولية للتحكيم
أفادت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بأن شركة «كي جي
إل» الدولية للموانئ والتخزين والنقل شركة زميلة رفعت دعوى
تحكيمية أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية بباريس  ،ضد هيئة ميناء دمياط التابعة لــوزارة النقل
المصرية للمطالبة بقيمة عقد القرض البالغ  10ماليين دوالر تمثل
حصة مساهمة هيئة ميناء دمياط في شركة مياط الدولية للموانئ
ً
شركة مساهمة مصرية ،التي تساهم فيها أيضا شركة «كي جي
إل» الدولية ضمن مجموعة من المستثمرين من الشركات العربية
واألجنبية بنسبة  25في المئة ،بما يعادل  30مليون دينار مدفوعة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستبدأ إجراءات التحكيم عقب توقيع
الطرفين على مذكرة الشروط اإلجرائية االتفاقية ،التي ستحدد
إجراءات وجلسات التحكيم.

«أهلي متحد» :تمويل
لبرنامج السكن االجتماعي
ّ
عــلــق الـبـنــك األه ـلــي المتحد
عـلــى الـخـبــر ال ـ ــوارد ف ــي إح ــدى
الصحف بتاريخ  8مايو الجاري
الـمـتـعـلــق ب ـم ـشــاركــة ال ـب ـنــك مع
مـجـمــوعــة م ــن ال ـب ـنــوك األخ ــرى
خدمات تمويلية لمزايا ،الذي
ط ــر حـ ـت ــه وزارة اإل سـ ـ ـك ـ ــان فــي
ً
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ،ق ــائ ــا «إن ـنــا
نؤكد صحة الخبر المذكور».

 3ماليين دينار
خسائر «أعيان»
بلغت خـســائــر شــركــة أعـيــان
ل ـ ــإج ـ ــارة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار 3.05
ماليين دي ـنــار ،عــن فـتــرة الربع
األول المنتهية فــي  31مــارس
 ،2019م ـقــارنــة ب ــأرب ــاح بلغت
قيمتها  481ألــف ديـنــار ،خالل
الفترة نفسها من عام  ،2018إذ
بلغت خسارة السهم  3.8فلوس
للسهم.

«عقارات الكويت» تربح  3.58ماليين بالربع األول
حققت شركة عقارات الكويت صافي أرباح بلغ  3.58ماليين
دينار خالل الربع األول من عام  2019مقابل أرباح خالل الربع
األول المقارن من العام الماضي والبالغ  2.2مليون دينار.
وقــالــت الشركة فــي بيان لبورصة الكويت ،إن سبب ارتفاع
األرباح يعود إلى الزيادة في األنشطة التشغيلية خالل الفترة
إضافة إلى الربح من االستحواذ على شركة تابعة.

«بوبيان» :إعالن تخصيص األسهم
أعلن بنك بوبيان نتائج االكتتاب بــزيــادة رأسـمــال البنك التي
انتهت يوم األحــد  5مايو الجاري .وقــال البنك ،في بيان لبورصة
الكويت أمس ،إن أسهم حق األولوية المكتتب فيها بلغ  330.4مليون
سهم بنسبة تغطية  87.84فــي المئة ،فــي حين بلغ عــدد األسهم
اإلضافية المكتتب فيها نحو  1.63مليار سهم بنسبة تغطية 434.19
في المئة .وأفاد البنك بأن العدد اإلجمالي لألسهم المكتتب فيها
بلغ نحو  1.96مليار سهم بنسبة تغطية  522.02في المئة ،في حين
بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب فيها  687.31مليون دينار.
وذكــر «بوبيان» أن نسبة التخصيص في فائض األسهم بلغت
 2.80في المئة ،وبلغ إجمالي عدد األسهم التي تم تخصيصها نحو
 376.18مليون سهم ،في حين بلغ إجمالي قيمة تلك األسهم حوالي
 131.66مليون دينار .وبين البنك أنه سيتم إيداع أسهم االكتتاب
فــي زي ــادة رأس الـمــال وتحويل فــوائــض االكتتاب إلــى الحسابات
البنكية لمساهمي بنك «بــوبـيــان» خــال  5أيــام عمل مــن تاريخه،
ً
الفتا إلى أن زيادة رأس المال سوف تؤدي إلى تعزيز معدل رأس
المال الرقابي للبنك.

الشركة تتجه نحو التجارة اإللكترونية عبر شراء منصة ستسوقها يونيو المقبل
●

جراح الناصر

ق ــال عـضــو مـجـلــس اإلدارة،
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
المستقبل العالمية لالتصاالت
ص ـ ــاح ال ـع ــوض ــي إن ال ـشــركــة
تسعى إلى الدخول في مجاالت
أخ ـ ـ ــرى ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــن ضـمـنـهــا
ً
دخـ ــول ـ ـهـ ــا قـ ــري ـ ـبـ ــا وبـ ـ ـق ـ ــوة فــي
م ـج ــال ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة؛
وذل ــك لقناعتها ب ــأن الـتـجــارة
اإللكترونية سوف تكون الرائدة
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا فـ ــي قـ ـط ــاع تـ ـج ــارة
التجزئة.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـع ــوض ــي ،خ ــال
ان ـع ـق ــاد ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
لـلـشــركــة أم ــس بنسبة حضور
بـلـغــت  76فــي الـمـئــة ،أن ســوق
التجزئة في قطاع الهواتف يعد
ً
متشبعا بشكل كبير ،مما دفع
العديد مــن الـشــركــات إلــى فتح
منصة لـلـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة،
كـ ـم ــا أن الـ ـش ــرك ــة اس ـت ـط ــاع ــت
تطوير منصة خاصة للتجارة
اإللـكـتــرونـيــة تـشـمــل  60شركة
تعمل فــي مختلف القطاعات،
وتم شراء تلك المنصة وسيتم
تطويرها بشكل كبير على أن

 22مليون دينار
ً
أرباحا حققتها
«الهيئة» من
التوزيعات النقدية
منذ 2012

أخبار الشركات

العوضي :معظم أرباح «المستقبل لالتصاالت» تشغيلية
يتم تدشين تسويقها في نهاية
يونيو المقبل.
ولفت إلــى أن الشركة وقعت
اتفاقية على أن تـكــون الوكيل
ال ـح ـصــري ل ـشــركــة «س ـمــارتــك»
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى
ال ـش ــرك ــات ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي لها
فـ ـ ــروع ف ــي أشـ ـه ــر ال ـم ـج ـم ـعــات
الـتـجــاريــة ب ــأوروب ــا ،وسيكون
هناك معرض خاص بالشركة،
ً
ً
وسـ ـيـ ـع ــد م ـخ ـت ـل ـف ــا كـ ـلـ ـي ــا عــن
ً
المعارض الخاصة بها حاليا،
وع ــن الـمـعــروضــات الـتــي تباع
في المعرض وهي اكسسوارات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ومـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،وس ـي ـت ــم
افتتاحه فــي «األف ـن ـيــوز» بداية
يونيو المقبل.
وذكر أن الشركة ّ
سيرت كذلك
خدمة جديدة إلصالح الهواتف
والحواسيب واألجهزة اللوحية،
وأطلقت عليها اسم «آي فكس»،
ً
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن س ـ ــوق األلـ ـع ــاب
المرئية يعد حجمه مليار دوالر
حــول الـعــالــم« ،وهــو أمــر دفعنا
لالستثمار في هذا القطاع ،إذ
بعد العديد من الدراسات قررت
ال ـش ــرك ــة ت ــوف ـي ــر ص ــال ــة ك ـبــرى
للمنافسات ا ضــا فــة إ ل ــى جعل

هي
ئة في بنك الخليج

جانب من «العمومية»
تـلــك الـصــالــة خــاصــة بــاأللـعــاب
فقط على مدار العام لمن يرغب
في قضاء الوقت بها».
وأوضـ ــح أن الـعــائــد ال ـمــادي
لتلك األلـعــاب يتأتى مــن خالل
الشركات المعلنة التي سترعى
فـ ـع ــالـ ـي ــات تـ ـل ــك الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
والدورات التي ستقام.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن «ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل»
اعـ ـتـ ـم ــدت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة
للعام الماضي المنتهي في 31
ديـسـمـبــر  2018والـ ــذي حققت
فيه الشركة أرباحا بنحو 291
ألف دينار ،وقد بلغت اإليرادات
نحو  80.23مليون دينار بنسبة
انخفاض قدرها  7.35في المئة

عــن الفترة الزمنية نفسها من
العام الماضي.
ّ
وبين أن النتائج المالية التي
ً
حققتها ا لـشــر كــة تعكس ثباتا
ً
جيدا في أدائها ،إذ حافظت على
أربــاح ـهــا رغ ــم تـقـلـبــات ال ـســوق،
مضيفا أن الشركة حققت ربحية
سهم بلغت  9.81فلوس في عام
 ،2018م ـق ــارن ــة بــرب ـح ـيــة 9.87
فلوس من الفترة نفسها في عام
 ،2017وك ــان ــت م ـع ـظــم األرب ـ ــاح
تشغيلية.
وق ــال ال ـعــوضــي إن «الـشــركــة
تعرضت في اآلونة األخيرة إلى
تحديات جمة ،بسبب التغييرات
المتسارعة في قطاع االتصاالت

وت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــد وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة،
وتغير التكنولوجيا وحاجات
ورغ ـب ــات ال ـع ـمــاء ف ــي المنطقة
وال ـعــالــم كـكــل ،األم ــر ال ــذي ألقى
ب ـظ ــال ــه ع ـل ــى تـ ـح ــدي ــات األداء
ال ـمــالــي ف ــي ق ـطــاع ـنــا» ،مضيفا
أن ــه رغ ــم ذل ــك ف ــإن «الـمـسـتـقـبــل»
نـجـحــت ف ــي تـخـفـيــف تــداع ـيــات
ذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ـبـ ــر انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاج سـ ـي ــاس ــة
تنويع االستثمارات ،والدخول
المدروس والحذر في المشاريع
ً
وحـ ـ ـس ـ ــن ان ـ ـت ـ ـقـ ــائ ـ ـهـ ــا؛ ت ـ ـفـ ــاديـ ــا
للتعرض لمخاطر هي في غنى
عنها.
وبالعودة إلــى األداء المالي،
قال إن ما يميز الشركة في العام

الماضي هو «عــدم وجــود ديون
ً
تثقل كاهلها ،فضال عن تمتعها
بدفقات نقدية جيدة ساهمت في
استمرارية الحفاظ على مستوى
الربحية والنمو الجيد» ،مضيفا
أن هذه هي أحد األسباب ،فضال
ع ــن خ ـب ــرة «ال ـم ـس ـت ـق ـبــل» لنحو
 18عاما في مجال تكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ال ـ ــذي س ــاه ــم فــي
إع ــان ــة ال ـشــركــة عـلــى أن تتغلب
عـلــى التقلبات ال ـحــادة فــي هــذا
القطاع.
أمــا فيما يتعلق باإلخفاقات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــت لـ ـ ـه ـ ــا ش ــرك ــة
 ،FCCIإح ــدى الـشــركــات التابعة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ف ـ ـ ـقـ ـ ــد ن ـج ـح ــت

ا ل ـم ـس ـت ـق ـب ــل (األم) ب ـص ـع ــو ب ــة
فــي تـ ــدارك تــداع ـيــات خسارتها
السابقة ،وذلك عبر إعادة هيكلة
وهـ ـن ــدس ــة  FCCIوم ـشــاري ـع ـهــا
لتخفيف اآلثار المادية واإلدارية،
على حد قول العوضي.
وذكــر أن المستقبل العالمية
لــات ـصــاالت  ،FCCGه ــي شــركــة
قابضة تمارس نشاط االتصاالت
بمختلف مجاالته ،إذ يقع تحت
مظلتها أربع شركات تعمل في
مجاالت مختلفة بهذا القطاع.
وواف ـ ـقـ ــت «ال ـع ـم ــوم ـي ــة» عـلــى
توصية مجلس االدارة بتوزيع
أربـ ـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة ب ـن ـس ـبــة  10فــي
المئة من القيمة االسمية للسهم
ع ــن ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة الـمـنـتـهـيــة
ف ــي  31د يـسـمـبــر  ،2018أي ما
يـ ـع ــادل  10فـ ـل ــوس ل ـك ـ ــل س ـهــم،
وذلـك للمساهمين المقيدين في
سجالت الشركة بتاريخ انعقاد
الجمعية الـعــامــة وبـعــد موافقة
الجهات المختصة ،كما وافقت
الجمعية العمومية غير العادية
للشركة على تخفيض رأسمال
الشركة من  3ماليين دينار إلى
مليونين.

ارتفاع اليورو
وتراجع
اإلسترليني

اسـتـقــر سـعــر صــرف
الدوالر األميركي مقابل
الــديـنــار الـكــويـتــي امــس
عـ ـن ــد مـ ـسـ ـت ــوى 0.303
دي ـن ــار ،فــي حـيــن ارتـفــع
اليورو إلى  0.341دينار
مـقــارنــة بــأسـعــار صرف
األسبوع الماضي.
وق ـ ـ ــال بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ف ـ ــي ن ـش ــرت ــه
ال ـي ــوم ـي ــة ع ـل ــى مــوق ـعــه
اإل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرو نـ ـ ـ ـ ـ ــي إن
س ـ ـعـ ــر ص ـ ـ ــرف ال ـج ـن ـي ــه
االس ـت ــرل ـي ـن ــي انـخـفــض
إ لـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 0.394
دي ـن ــار ،فــي حـيــن ارتـفــع
الفرنك السويسري إلى
مـسـتــوى  0.300ديـنــار،
وظل الين الياباني عند
م ـس ـتــوى  0.002د ي ـنــار
دون تغيير.
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نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

 16.3مليون دينار إجمالي تداوالت الشقق منذ بداية العام
شكلت  %1.4من تداوالت القطاع« ...والشعب» أغلى المناطق
تراوحت أسعار الشقق
المبيعة المسجلة في وزارة
العدل ما ًبين  30ألف دينار
و 180ألفا ،في حين جاءت
منطقة الفنطاس أرخص
المناطق إذ بلغ فيها ًمتوسط
سعر المتر  480دينارا ،أما
منطقة الشعب فتعتبر أغلى
المناطق بمتوسط سعر ًللمتر
فيها  1300دينار تقريبا.

بلغ إجمالي تداول قطاع شقق التمليك 16.3
مليون دينار منذ بداية العام حتى تاريخه ،إذ
ً
ً
شهد القطاع خــال الــربــع األول إقـبــاال واسعا
ً
ً
ونشاطا كبيرا ،بعد ركــود استمر فترة ليست
بالقصيرة.
وبحسب إحصائية أعدتها "الـجــريــدة" عن
إج ـمــالــي تـ ـ ــداوالت ق ـطــاع ش ـقــق الـتـمـلـيــك منذ
بداية العام فقد بلغ  1.4في المئة من إجمالي
تداوالت القطاع العقاري البالغة نحو  1.1مليار
ً
دينار تقريبا.
وكانت تداوالت قطاع شقق التمليك شهدت
ً
ً
ن ـم ــوا مـلـحــوظــا خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي إذ بلغ
إجمالي تداوالت القطاع  73مليون دينار شكلت
مــا نـسـبـتــه  2فــي الـمـئــة مــن إج ـمــالــي ت ــداوالت
القطاع والتي بلغت  3.6مليارات دينار.
وتراوحت أسعار الشقق المبيعة المسجلة
في وزارة العدل ما بين  30ألف دينار إلى 180
ً
ألفا وجاءت منطقة الفنطاس أرخص المناطق
ً
إذ بلغ فيما متوسط سعر المتر  480ديـنــارا،
في حين تعتبر منطقة الشعب أغلى المناطق،
اذ يبلغ متوسط سعر المتر فيها  1300دينار
ً
تقريبا.
وتركزت معظم صفقات الـتــداول في كل من
منطقتي ص ـبــاح ال ـســالــم والـفـنـطــاس تليهما
مـنــاطــق ال ـجــابــريــة وب ـن ـيــدر ال ـق ــار والـســالـمـيــة
وح ــول ــي ،وم ــن ث ــم مـنـطـقــة ال ـش ـعــب ،حـيــث بلغ
متوسط سعر المتر للشقة على مستوى كافة
ً
ً
المحافظات تقريبا ما بين  600و 950دينارا.
وتـشـكــل تـ ــداوالت ق ـطــاع شـقــق التمليك في
معظم الدول نسبة كبيرة من إجمالي تداوالت
ً
القطاع العقاري عموما إذ يعتبر قطاع الشقق
مــن أ فـضــل القطاعات بالنسبة للمواطنين أو
الــوافــديــن العاملين هـنــاك ،ولــه أهمية كبيرة،
فهو يعتبر من القطاعات التي تدر عوائد مادية
ً
جيدة خصوصا لشريحة صغار رؤوس األموال.
ً
لـكــن فــي الـكــويــت يعتبر الــوضــع مـغــايــرا إذ
ً
تشكل تداوالت قطاع الشقق نسبة ضئيلة جدا
من إجمالي تــداوالت القطاع العقاري ،ويعتبر
ً
م ــن ال ـق ـطــاعــات األقـ ــل إقـ ـب ــاال م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن،
ً
والمستثمرين أيضا ،إضافة إلى وجــود قيود
وشروط لتملك الوافدين الشقق وحصولهم على
موافقة من قبل مجلس الوزراء.

م ــن أك ـثــر ال ـق ـطــاعــات ال ـج ــاذب ــة للمستثمرين،
ً
وخصوصا أصحاب رؤوس األمــوال الصغيرة
والمتوسطة ،فاألسعار تناسب المبالغ المتوفرة
لديهم ،إضافة إلى أن االستثمار في هذا القطاع
يعتبر أقل خطورة من االستثمار في العقارات
الكبيرة أو االستثمار في أسواق المال.
وكــانــت ال ـعــديــد مــن الـ ــدول قــد قــدمــت خــال
ال ـس ـنــوات ال ـمــاض ـيــة مـجـمــوعــة م ــن الـمـمـيــزات
والتسهيالت للراغبين في االستثمار في قطاع
شقق التمليك بهدف جــذب المزيد من رؤوس
األموال األجنبية والتشجيع على تملك الشقق
ً
والعمل على انتعاش القطاع العقاري عموما.
و مــن بين التسهيالت ا لـتــي قدمتها بعض
بلدان العالم للمستثمرين األجانب الحصول
على إقامة دائمة طالما تم تملك عقار أو شقة،
وه ــذا قــد زاد مــن مـعــدل هـجــرة رؤوس األم ــوال
ً
للخارج وخصوصا إلى الدول السياحية.
وأث ــرت تـلــك الـخـطــوة عـلــى الـســوق الـعـقــاري
المحلي بشكل الفت خالل السنوات الماضية،
حيث هجرت العديد من رؤوس األموال العقارية
ً
ً
وع ــان ــى ال ـع ـق ــار ركـ ـ ـ ــودا حـ ـ ـ ــادا ،ل ـك ــن عـمـلـيــات
النصب التي تمت خفضت من وتيرة الهجرة
الــى ال ـخــارج ،وأصـبــح هـنــاك نــوع مــن التحوط
لالستثمار في العقارات الخارجية.

المواطنين ،إذ تعتبر الشقق في الكويت أغلى
بكثير لــو تمت مقارنتها بــأ سـعــار الشقق في
الـبـلــدان األخ ــرى ،إضــافــة إلــى أن معظم الشقق
تشطيباتها سيئة ،وذلك بحجة أنها سوف يتم
تأجيرها وليس السكن فيها.
ً
ومن األسباب أيضا عدم تنظيم قطاع الشقق
إذ ال ي ــزال يـعــانــي مــن الـعــديــد مــن االخ ـتــاالت
ً
ً
والمشاكل ،التي جعلت هناك عزوفا صريحا
ً
م ــن ق ـبــل ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وأيـ ـض ــا الـمـسـتـثـمــريــن
والمطورين.
وم ــن أه ــم ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي ي ـطــالــب الجميع
بتطبيقها عـلــى أرض الــواقــع أس ــوة بـكــل دول
العالم ،هو اتحاد المالك ،على الرغم من وجود
هذا القانون لكنه غير ملزم بالتعامل معه.
ويمكن الـقــول ،إن عــدم تمكين الوافدين من
ام ـتــاك الـشـقــق فــي ال ـكــويــت ،أضـعــف ت ــداوالت
ً
هــذا القطاع كثيرا  ،إذ يعتبر الــوافــدون الفئة
الرئيسية والمستهدفة من قطاع الشقق والقطاع
ً
االستثماري عموما ،ومعظم دول العالم تسمح
للوافدين بتملك الشقق.

جاذب للمستثمرين
يعتبر قطاع شقق التمليك في بلدان العالم

وش ـهــد ق ـطــاع شـقــق الـتـمـلـيــك ال ـعــديــد من
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي أثـ ــرت عـلـيــه سـ ــواء بــالـسـلــب
أو ب ــاإليـ ـج ــاب ،إذ كـ ــان لـ ـق ــرار م ـنــح ق ــروض
لـلـمـسـتـحـقــات م ــن ف ـئــة الـمـطـلـقــات واألرام ـ ــل
بمبلغ  70ألف دينار األثر الكبير على القطاع،
ً
وخصوصا على الشقق التي ال تقل مساحتها
ع ــن  100م ـت ــر م ــرب ــع ،إذ وض ـع ــت ال ـج ـهــات
ً
المعنية شــروطــا وضــوابــط للحصول على
الــدعــم ،ومنها بــأال تقل المساحة عــن الرقم
المذكور.
وتأثر العديد من المناطق جراء هذا القرار،
ومن أبرزها منطقة صباح السالم ،وتجاوزت
االرتفاعات في األسعار ما نسبته  30في المئة
خالل فترة وجيزة ،في حين استمرت أسعار
الشقق ذات المساحات التي تقل عن  100متر
بنفس المستويات السعرية قبل إقرار الدعم.

تنافسية القطاع
مــن جـهـتـهــم ،أك ــد ع ــدد مــن الـعـقــاريـيــن أن
قطاع شقق التمليك له أهمية كبيرة ،ويجب
العمل على تنظيمه والمحافظة عليه ،ووضع
الضوابط التي تضمن تنافسيته وجاذبيته
للمواطنين والمستثمرين.

وأوضــح العقاريون أن قطاع شقق التمليك
يخلق العديد من الفرص االستثمارية للشركات
المطورة وألصحاب رؤوس األموال الصغيرة،
إضافة إلى أنه يعد أحد عناصر حل المشكلة
اإلسكانية.
ولفتوا إلــى ض ــرورة وجــود رؤيــة وسياسة
واضحتين لــدى الـجـهــات المعنية ،فليس من
الـمـعـقــول أن يـتــم دعــم الـمــواطـنـيــن بتسهيالت
ائتمانية للسكن فــي الـشـقــق ،وفــي المقابل ال
يــوجــد قــانــون يـنـظــم العملية ويـحـمــي حقوق
سكان الـعـمــارة ،إذ يجب أن يتم إلــزام الجميع
بالتعامل مع اتحاد المالك.
وأشاروا إلى وجوب تحفيز شركات التطوير
ال ـع ـقــاري نـحــو ب ـنــاء الـشـقــق بـنـمــاذج مختلفة
تتناسب طبيعة المواطن ،وبمساحتها كبيرة،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ت ـش ــدي ــد ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
المطورة ،فهناك العديد من الشقق تشطيباتها
سيئة وال تصلح للسكن.
وذكـ ـ ــر الـ ـعـ ـق ــاري ــون أن ال ـس ـم ــاح ل ـلــوافــديــن
بتملك الشقق ،خطوة البد للدولة أن تتخذها،
إذ ستعود تلك ا لـخـطــوة بالنفع على القطاع
ً
العقاري عموما ،وستنعكس إيجابياتها على
الشركات المطورة وعلى قطاع البنوك.

عزوف المواطنين
وتوجد أسباب عديدة لعدم إقبال المواطنين
او المستثمرين على االستثمار في قطاع شقق
التمليك ،من أهمها ثقافة المجتمع ،حيث يفضل
المواطنون المناطق النموذجية بمنازل خاصة،
إذ ال توجد مقارنة بين السكن الخاص والشقة
من حيث المساحة وتوافر الخدمات.
كما يأتي ارتفاع األسعار من أسباب عزوف

مشاريع البنية التحتية في قطر تنعش «العقاري»
ق ــال تـقــريــر ع ـق ــاري ،إن الحكومة
ال ـق ـطــريــة سـتـنـفــق ق ــراب ــة  12مـلـيــار
ريـ ـ ــال (نـ ـح ــو  3.2مـ ـلـ ـي ــارات دوالر)
إلنجاز أعمال البنية التحتية في 13
منطقة ،في إطار مشاريع التقسيمات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ل ـخــدمــة  17670وح ــدة
سـكـنـيــة ج ــدي ــدة ف ـي ـهــا ،تـكـتـمــل عــام
.2021
وأوضح التقرير الصادر عن شركة
"األص ـم ــخ" لـلـمـشــاريــع الـعـقــاريــة ،أن
هذه المشاريع من شأنها المساهمة
ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـعـ ــاش ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري،
وزيـ ـ ـ ـ ــادة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ـي ــه وح ــرك ــة

اإلنـشــاء والـبـنــاء ،كما ستساهم في
زيــادة الطلب على األراضــي في تلك
المنطقة.
وذكر أن الجهات المعنية وهيئة
األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة "أشـ ـ ـغ ـ ــال" ،تـعـمــل
عـلــى تنفيذ أ ع ـمــال البنية التحتية
ب ـم ـخ ـت ـل ــف م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـت ـق ـس ـي ـمــات
الحكومية عـلــى مــرا حــل ،وسيشهد
العام الحالي إنجاز أعمال البنية ل
ل ـ ـ ـ  5022وحـ ـ ـ ــدة س ـك ـن ـي ــة ف ـ ــي 7
مناطق.
أم ــا ع ــام  2020فـسـيـشـهــد إن ـجــاز
أعمال البنية التحتية لـ  4974وحدة

سكنية في  8مناطق ،وفي عام 2021
تكتمل أعمال البنية التحتية لجميع
ال ـم ـش ــاري ــع ب ــإن ـج ــاز أعـ ـم ــال الـبـنـيــة
التحتية ل ـ  4540وح ــدة سكنية في
 6مناطق.
وأكد أن هذه المشاريع ستساهم
فـ ــي زيـ ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب ع ـل ــى األراض ـ ـ ــي
فــي تـلــك الـمـنــاطــق ،كـمــا سـتـعــزز من
ً
االس ـت ـث ـم ــار خ ـص ــوص ــا لـلـمـشــاريــع
ال ـت ـجــاريــة (ال ـم ـج ـم ـعــات ال ـت ـجــاريــة)
إض ــاف ــة إل ــى ال ـم ـشــاريــع الـسـيــاحـيــة
ً
(فنادق ومرافق سياحية) ،مشيرا إلى
أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه

االستثمارات العقارية أحد أبرز منافذ
غسل األموال في بلجيكا
أظـ ـه ــر تـ ـق ــري ــر سـ ـن ــوي حـ ـ ــول أنـ ـشـ ـط ــة غـســل
األمـ ــوال فــي بلجيكا تفضيل ت ـجــار الـمـخــدرات
االستثمارات العقارية كوسيلة لغسل األموال ،إلى
جانب قطاعات االستيراد والتصدير والمطاعم
والمقاهي ،كما حذر التقرير من أن قطاع الطاقة
ً
أصبح محفوفا بالمخاطر فيما يتعلق بغسل
األموال.
ً
ووفقا لما ذكرته وسائل اإلعالم المحلية في
بروكسل ،فقد أرسلت وحدة معالجة المعلومات
المالية ،و هــي هيئة تابعة للشرطة اال تـحــاد يــة
ً
ومسؤولة عن مكافحة غسل األمــوال 933 ،ملفا
إلى السلطات القضائية العام الماضي ،وبقيمة
إجمالية مليار و 400مليون يورو (نحو  1.5مليار
دوالر) من المعامالت المشبوهة.
واع ـت ـبــر ال ـت ـقــريــر ال ـس ـنــوي ل ــوح ــدة مـعــالـجــة
المعلومات المالية أن الــدعــاوى القضائية غير
كافية لمواجهة هــذه الظاهرة ،ففي الفترة بين
عامي  2014و 2018جرى إرسال أكثر من  5آالف
ملف إلى السلطات القضائية ،وكانت النتيجة 39
إدانة جنائية فقط.
وفي الفترة ما بين  2010و 2014كانت هناك
 89إدانة جنائية ،بعد إرسال أكثر من  6آالف ملف
ولكن في الوقت نفسه
إلى السلطات القضائيةُ ،
سمحت هذه الملفات التي أحيلت إلى السلطات
القضائية المختصة خالل الفترة من  2010إلى
 ،2018ب ـفــرض غ ــرام ــات مــالـيــة ومـ ـص ــادرات في

قـضــايــا غـســل أم ــوال بمبلغ إجـمــالــي ق ــدره 303
ماليين يورو.
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـت ـح ـل ـي ــل أج ـ ــرت ـ ــه وحـ ـ ـ ــدة م ـعــال ـجــة
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـمــال ـيــة ف ــي بـلـجـيـكــا حـ ــول غسل
األموال من تهريب المخدرات ،فقد كانت قطاعات
المطاعم والمقاهي والبناء واالستيراد والتصدير
ُ
والسيارات هي التي تستخدم بكثرة في عمليات
غ ـس ــل األم ـ ـ ـ ــوال ،ح ـي ــث ي ـك ــون م ــن ال ـس ـه ــل خـلــط
أموال المخدرات مع إيــرادات األنشطة التجارية
ً
المرتبطة بهذه القطاعات ،وأشار التحليل أيضا
إل ــى أن االس ـت ـث ـم ــارات ال ـع ـقــاريــة ه ــي الــوسـيـلــة
األفضل التي يلجأ إليها تجار المخدرات لغسل
األم ــوال ،وفــي نفس الــوقــت لمح التقرير إلــى أن
قطاع الطاقة قــد ظهر فــي الـعــام الماضي 2018
كقطاع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بغسل
األموال.
وفــي أكـتــوبــر مــن الـعــام الـمــاضــي قــامــت قــوات
الشرطة البلجيكية بعمليات مداهمة وتحقيق
ً
شملت مـقــرات أنــديــة أنــدرلـخــت وب ــروج ،وع ــددا
من المديرين والمدربين والحكام وصحافيين،
وذلك في إطار تحقيقات بدأت من جانب مكتب
الـتـحـقـيـقــات البلجيكي لــاشـتـبــاه فــي عمليات
تزوير وغسل أموال وتالعب بنتائج المباريات،
وهو األمــر الــذي وصفته وسائل اإلعــام بقنبلة
في عالم كرة القدم البلجيكية.

أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق.
في السياق ،أفاد التقرير بأن حجم
ً
الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا
م ـق ــارن ــة م ــع األسـ ـب ــوع ال ـس ــاب ــق من
جهة القيم في التعامالت العقارية،
وفــق بيانات آخــر نشرة صــادرة عن
إدارة التسجيل الـعـقــاري فــي وزارة
العدل لألسبوع الممتد من  27أبريل
ال ـمــاضــي إل ــى  2م ــاي ــو الـ ـج ــاري ،إذ
سجلت  93صفقة عقارية ،ووصلت
قيم عمليات البيع والرهن إلى قرابة
 317.3مليون ريال.

منزل األحالم
بـ  5آالف دوالر
ع ــرض ــت "أم ـ ـ ـ ــازون" م ـنــازل
خشبية للبيع بتكلفة إنشائية
ً
تبلغ  7250دوالرا ،وبيعت كافة
المنازل بعد ساعات قليلة من
ً
طرحها ،وفقا لموقع "بيبول".
وقال الموقع ،إن هذا المنزل
ً
يعد من أكثر البضائع مبيعا
على "أمــازون" ،مشيرة إلى أن
المنزل البالغة مساحته 172
ً
قدما مربعة ،يستغرق بناؤه
 8سـ ــاعـ ــات ،يـ ـق ــوم بـتــركـيـبــه
فنيان فقط.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـمـ ــوقـ ــع إل ـ ـ ــى أن
ال ـ ـم ـ ـن ـ ــزل يـ ـ ـت ـ ــم وض ـ ـ ـعـ ـ ــه ف ــي
ال ـح ــدي ـق ــة ،وه ـ ــو م ـق ـســم إل ــى
جزأين ،أحدهما مفتوح واآلخر
مغلق.
وتـ ـ ــوفـ ـ ــر "أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازون" ع ـبــر
ً
موقعها كثيرا مــن الخيارات
لـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـم ـ ـنـ ــازل ال ـخ ـش ـب ـيــة،
والـتــي يستغرق بناؤها عدة
أيام ،وعلى المشتري أن يوفر
األرض لبناء هذه المنازل.
ويـ ـ ـت ـ ــراوح س ـع ــر ال ـم ـن ــازل
ال ـخ ـش ـب ـيــة ال ـم ـع ــروض ــة على
موقع "أمازون" بين  4000و18
ألف دوالر.

قطاع مواد البناء في الصين
يواصل نموه المطرد
تــوســع نــاتــج ق ـطــاع مـ ــواد ال ـب ـنــاء الصيني
بشكل مطرد خالل الربع األول من العام ،وفق
ما أظهرت بيانات رسمية.
وشهدت جميع مواد البناء الرئيسية زيادة
في ناتجها .وسجل ناتج األسمنت والزجاج
المسطح زيادة سنوية بلغت  9.4في المئة و
 6في المئة على الترتيب ،وفق ما ذكرت لجنة
الدولة لإلصالح والتنمية.
وارتفع سعر األسمنت بواقع  10.2في المئة
على أساس سنوي في مارس ،في حين انخفض
سعر الزجاج المسطح بنسبة  5.9في المئة.

وتــأتــي هــذه البيانات فــي حين شهد قطاع
ال ـع ـق ــارات ،وه ــو مستهلك رئـيـســي لألسمنت
ً
والزجاج المسطح ،نموا في االستثمارات خالل
األشهر الثالثة األولى من العام.
وزاد االستثمار العقاري في الصين بمعدل
 11.8في المئة على أساس سنوي خالل الربع
األول ،وفقا لما ذكرت مصلحة الدولة لإلحصاء.
ويعد هذا النمو أكبر من نمو بلغ  11.6في
المئة في الشهرين األوليين من العام.

مستأجرو المكاتب ...أكبر الرابحين
من انخفاض اإليجارات بدبي
أظـهــر بـحــث أجــرتــه شركة
"سـ ـفـ ـل ــز" ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
الخدمات العقارية استفادة
الشركات من انخفاض أسعار
اإليـجــارات في مواقع مميزة
في د بــي ،والحوافز السخية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا أصـ ـ ـح ـ ــاب
العقارات.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ت ـ ـقـ ــريـ ــر "سـ ـ ــوق
الـمـكــاتــب ف ــي دب ــي" ال ـصــادر
أمس ،أن ديناميكيات السوق
الـ ـح ــالـ ـي ــة تـ ـمـ ـي ــل ل ـم ـص ـل ـحــة
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــأج ـ ــري ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــات
ا لـ ـمـ ـكـ ـتـ ـبـ ـي ــة ،وأن أ ص ـ ـحـ ــاب
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات بـ ــاتـ ــوا ي ـل ـج ــأون
ل ـت ـق ــدي ــم ط ـي ــف مـ ــن ال ـم ــزاي ــا
الرامية إلى جذب المؤسسات
ورواد األعمال إليهم.
ّ
وسجل مركز د بــي المالي
ال ـعــال ـمــي ال ـم ـتــوســط األع ـلــى
ألسعار اإليجار عند حوالي
 200درهـ ــم ل ـكــل ق ــدم مــربـعــة
فــي ال ـعــام ،بــدورهــا تــراوحــت
اإليجارات في المنطقة الحرة
بـمـطــار دب ــي "دافـ ــزا" و"داون
ت ــاون دب ــي" بـيــن  135و170

ً
دره ـم ــا لـكــل ق ــدم مــربـعــة في
العام ،بينما بلغت إيجارات
ال ـع ـق ــارات ع ـلــى ط ــول ش ــارع
الـ ـشـ ـي ــخ زاي ـ ـ ــد حـ ــوالـ ــي 140
ً
درهـ ـم ــا ل ـل ـقــدم ال ـمــرب ـعــة فــي
العام.
وقالت بوال وولش ،مديرة
ش ـ ـ ــؤون خـ ــدمـ ــات الـ ـش ــرك ــات
الدولية لدى "سفلز"" :تعتبر
دبـ ـ ــي ب ــالـ ـفـ ـع ــل مـ ــركـ ــز ج ــذب
ل ـل ـشــركــات ال ـعــال ـم ـيــة ،وعـلــى
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن الـ ـتـ ـب ــاط ــؤ ال ـ ــذي
تشهده سوق المكاتب خالل
الربع األول من العام ،ال تزال
الـ ـم ــديـ ـن ــة ت ــوف ــر ب ـي ـئ ــة عـمــل
مـتـنــا مـيــة األ ه ـم ـيــة بالنسبة
للشركات.
وب ـف ـض ــل االنـ ـخـ ـف ــاض ّفــي
أسـ ـع ــار اإليـ ـ ـج ـ ــارات ،وت ــوف ــر
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
الـتـطــويــر الـعـقــاري الـفــاخــرة،
وانـتـهــاج أصـحــاب العقارات
لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــات أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ــرون ـ ــة
ّ
ل ـ ـل ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــر ،ب ـ ــات ـ ــت كـ ـ ـ ــل م ــن
الشركات المحلية والعالمية
فـ ــي م ــوق ــع م ـث ــال ــي يــؤه ـل ـهــا

لالستفادة من بيئة التأجير
الموائمة للشركات في دبي،
ب ـح ـســب م ــا ن ـق ـل ـتــه صـحـيـفــة
"البيان".
ً
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـق ــري ــر أيـ ـض ــا
إل ـ ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
الـمــورديــن الـجــدد إلــى قطاع
ً
المكاتب المخدمة ،نظرا إلى
التشريعات المحسنة التي
ُ
تتيح لهم حرية أكبر للعمل
في المنطقة.
مــن جهة أخ ــرى ،تـجــاوزت
ال ـق ـي ـم ــة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـس ــوق
ال ــره ــون ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي دبــي
 52.5م ـل ـي ــار در هـ ـ ــم م ــا بـيــن
شـهــري يـنــايــر وحـتــى أبــريــل
الـ ـم ــاض ــي ،ب ـح ـســب ب ـيــانــات
دائــرة األراضــي واألمــاك في
دبي.
واستحوذت األراضي على
اختالف أنواع استخداماتها
على حصة األ س ــد؛ إذ بلغت
الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة لصفقات
الــرهــن ال ـتــي شـهــدتـهــا خــال
ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة أك ـث ــر م ــن 48.6
مليار درهم.

وبلغت القيمة اإلجمالية
ل ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات ره ـ ـ ـ ـ ــون الـ ـشـ ـق ــق
ال ـس ـك ـن ـيــة وال ـت ـج ــاري ــة أك ـثــر
من  2.8مليار درهــم ،وبلغت
حصة رهونات الفلل السكنية
خالل الفترة ذاتها  1.1مليار
درهم.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـنـ ـطـ ـق ــة "سـ ـي ــح
الـ ــدحـ ــل" شـ ـه ــدت فـ ــي أب ــري ــل
أراض
الماضي صفقات رهن
ٍ
سكنية تجاوزت  13.5مليار
درهم.
وتكتسب المنطقة أهمية
كبيرة ألنها حاضنة لمجمع
مـحـمــد ب ــن راشـ ــد آل مـكـتــوم
لـ ـلـ ـط ــاق ــة الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة ،أكـ ـب ــر
مولد للطاقة الشمسية على
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ف ــي مــوقــع
واحد.

١٣
التوترات الجيوسياسية تهوي بمؤشرات أسواق المنطقة
ةديرجلا
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• بورصة الكويت خسرت  %1.9وتاسي  %2.18ودبي  %1.5وقطر%1
• عمليات بيع على األسهم القيادية وسهم «أعيان» يتراجع %9.4
علي العنزي

سيطرت األجواء
الجيوسياسية والعامل
السياسي على تداوالت
الجلسة األولى في دول
مجلس التعاون ًالخليجي على
حد السواء تقريبا.

سجلت ال ـمــؤشــرات الرئيسية
الثالثة لبورصة الكويت خسائر
في تعامالت جلسة أمس ،إذ خسر
مؤشر السوق العام  1.92في المئة
تـعــادل  111.21نقطة ليقفل على
م ـس ـتــوى  5691.99نـقـطــة وســط
سـيــولــة بـلـغــت  34مـلـيــون ديـنــار
وبكمية أسهم متداولة بلغت 131
مليون سهم نفذت من خالل 5621
صفقة.
كذلك تراجع مؤشر السوق األول
بـنـسـبــة  2.22ف ــي ال ـم ـئــة ت ـســاوي
ً
 139.96نقطة مقفال على مستوى
 6163.19نـقـطــة بـسـيــولــة بلغت
 31.2مليون دينار وبكمية أسهم
م ـتــداولــة بـلـغــت  75مـلـيــون سهم
نفذت عبر  3824صفقة ،وانخفض
مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي بنسبة
 1فــي المئة تـســاوي  52.45نقطة
ليقفل على مستوى  4778.75نقطة

بسيولة بلغت  2.8مليون دينار
وبكمية أسهم متداولة بلغت 56
مليون سهم نفذت من خالل 1797
صفقة.

أجواء جيوسياسية
سيطرت األجواء الجيوسياسية
والعامل السياسي على تــداوالت
الجلسة األول ــى فــي دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي عـ ـل ــى حــد
ً
السواء تقريبا ،ورغم انفراد السوق
الكويتي بالثبات خــال األسبوع
الـ ـم ــاض ــي وجـ ـلـ ـس ــات مـنـتـصــف
األسـ ـ ـب ـ ــوع وخـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه ب ـن ـهــايــة
ً
األسـ ـب ــوع بـنـسـبــة مـ ـح ــدودة ج ــدا
بلغت  1في المئة ،فــإن بداية هذا
ً
األس ـب ــوع كــانــت رض ــوخ ــا للواقع
ب ـعــد أن ت ـحــركــت أس ــاط ـي ــل وإث ــر
تصريحات مدوية من الجانبين
اإلي ــران ــي واألم ـي ــرك ــي بـعــد أن تم

فرض كامل عقوبات على تصدير
ً
النفط اإليراني ،مما يشكل ضغطا
ً
كبيرا على االقتصاد اإليراني.
ووسط تصريحات قد تميل إلى
تخفيف الحدة في بعض األحيان
إال أن تحرك األساطيل األميركية
وتوجهها إلى الخليج يبعث القلق
على مـتــداولــي األس ــواق ورؤوس
ً
األمـ ـ ــوال ح ـســاســة ج ـ ــدا بــالـتــالــي
تميل إلى الهروب كما هو حاصل
في مؤشرات أســواق دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي وم ــن بينها
السوق الكويتي ،إذ كانت عمليات
البيع شديدة وكبيرة على مكونات
السوق األول من قطاع البنوك وزين
وأجيليتي وكذلك بعض األسهم
التشغيلية فــي الـســوق الرئيسي
كالبنك المتحد وكذلك أعيان الذي
تراجع بنسبة  9.4في المئة لتكتمل
حلقة البيع وتــزيــد الخسائر في

ً
ال ـب ــورص ــة ال ـكــوي ـت ـيــة خـصــوصــا
بعد بلوغها أكثر من  2في المئة
في السوق األول و 1في المئة في
السوق الرئيسي.
ً
ولم يكن الوضع أفضل حاال في
بقية مؤشرات أسواق دول مجلس
التعاون الخليجي ،إذ تراجع مؤشر
الـســوق الـسـعــودي تــاســي بنسبة
 2.18في المئة ثم عاد وعدل وبقي
ً
خــاســرا  2فــي الـمـئــة ،كــذلــك سوق
دب ــي ال ــذي بلغت خـســارتــه نسبة
 1.5ف ــي ال ـم ـئــة وتـ ــراجـ ــع ال ـســوق
القطري بنسبة  1في المئة ،وكانت
بعض األسواق محدودة السيولة
ت ـتــداول على الـلــون األخـضــر لكن
عـلــى اسـتـحـيــاء لتكتمل الـصــورة
وه ـ ــي ص ـ ـ ــورة ف ـ ــزع مـ ــن االج ـ ـ ــواء
الـجـيــوسـيــاسـيــة والـتـصــريـحــات
وتحرك األساطيل والمناورات في
الخليج بين طــرفــي الـنــزاع وهما

الوايات المتحدة األميركية وإيران.
ط ـ ـغـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى أداء
القطاعات إذ انخفضت مؤشرات
عشرة قطاعات هي بنوك بـ 32.9
نقطة وتكنولوجيا بـ  29.1نقطة
والنفط والغاز بـ  27.2نقطة ومواد
أساسية بـ  17.5نقطة واتصاالت
بـ  16.3نقطة وخدمات استهالكية
بـ  14.1نقطة وصناعة بـ  11.1نقطة
وعقار بـ  10.6نقاط وخدمات مالية
بـ  5.4نقاط وتأمين بـ  0.29نقطة،
بينما ارت ـف ــع مــؤشــر ق ـطــاع سلع
اسـتـهــاكـيــة بـ ـ  11.1نـقـطــة فـقــط،
واستقر مــؤشــرا قطاعي "منافع"
و"رعاية صحية" وبقيا دون تغير.
وتـصــدر سهم خليج ب قائمة
األس ـ ـهـ ــم األك ـ ـثـ ــر ق ـي ـمــة إذ بـلـغــت
ت ـ ـ ــداوالت ـ ـ ــه  6.8م ــايـ ـي ــن ديـ ـن ــار
وب ـتــراجــع بـنـسـبــة  1.9ف ــي المئة
تاله سهم بيتك بتداول  6.7ماليين

ديـنــار وبـخـســارة بنسبة  2.1في
ال ـم ـئ ــة ث ــم س ـه ــم وطـ ـن ــي بـ ـت ــداول
ً
 5.8مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ومـنـخـفـضــا
ً
بنسبة  3.1في المئة ورابعا سهم
صناعات بتداول  3.1ماليين دينار
وبانخفاض بنسبة  0.84في المئة
ً
وأخيرا سهم أهلي متحد بتداول
ً
 1.8مليون دينار ومتراجعا بنسبة
 1.5في المئة.
ومــن حيث قائمة األهــم األكثر
ً
ك ـم ـيــة جـ ــاء أوال س ـهــم خ ـل ـيــج ب
إذ ت ـ ـ ـ ــداول ب ـك ـم ـيــة ب ـل ـغ ــت 22.2
م ـل ـيــون س ـهــم وب ـخ ـس ــارة بنسبة
ً
 1.9فــي الـمـئــة وج ــاء ثــانـيــا سهم
صناعات بتداول  13.2مليون سهم
وبانخفاض بنسبة  0.84في المئة
ً
وج ــاء ثــالـثــا سهم أع ـيــان بـتــداول
 13.1مليون سهم وبخسائر بنسبة
ً
 9.4فــي الـمـئــة وج ــاء راب ـع ــا سهم
المستثمرون بتداول  11.8مليون

سـهــم وجـ ــاء خــامـســا ًس ـهــم بيتك
ً
بتداول  10ماليين سهم ومنخفضا
بنسبة  2.1في المئة.
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكثر
ً
ارت ـف ــاع ــا س ـهــم م ـع ــادن إذ ارت ـفــع
بنسبة  169.7في المئة تاله سهم
التعمير بنسبة  11.3في المئة ثم
سهم فيوتشر كيد بنسبة  9.7في
ً
المئة ورابعا سهم يوباك بنسبة
ً
 8.8في المئة وأخيرا سهم تمدين
أ بنسبة  7.9في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سـهــم بـيــت الـطــاقــة إذ انخفض
بنسبة  18.7في المئة تاله سهم
ت ـح ـص ـيــات ب ـن ـس ـبــة  18.7فــي
المئة ثم سهم سنرجي بنسبة
ً
 10.5ف ــي ال ـم ـئــة ورابـ ـع ــا سهم
مــوا شــي بنسبة  9.5فــي المئة
ً
وأخيرا سهم أعيان بنسبة 9.4
في المئة.

الياسين« :حيات لالتصاالت» مستمرة في تخفيض التكاليف

ً
الشركة حققت  275ألف دينار أرباحا صافية عن 2018
•

سند الشمري

ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة فـ ــي "ح ـي ــات
لالتصاالت" عامر الياسين ،إن "الشركة تمكنت
من تحقيق إيرادات إجمالية بلغت  23.7مليون
ديـنــار فــي  ،2018بارتفاع  6فــي المئة عــن عام
ً
 ،2017واستطاعت أن تحقق أرباحا بلغت 275.3
ألف دينار العام الماضي ،بزيادة بلغت  64في
المئة عن ."2017
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه
للصحافيين ،عقب انعقاد الجمعية العمومية
الـعــاديــة للشركة ،الـتــي انعقدت أم ــس ،بنسبة
حضور بلغت  73في المئة ،إن "تحقيق الشركة
لهذه اإليرادات واألرباح ،تأكيد على قدرتها على
زي ــادة الربحية سنة تلو األخ ــرى ،وذلــك نتاج

المجهودات المبذولة من اإلدارة التنفيذية لها،
والمعتمدة على خطط مجلس اإلدارة لتخطي
الخسائر المتراكمة ،والصعود بــاألداء المالي
للشركة".
وأشار إلى أن "الشركة مستمرة في إجراءاتها
االستثنائية لتخفيض التكاليف مقابل زيادة
الــربـحـيــة ف ــي األعـ ـ ــوام الـمـقـبـلــة ،وب ـن ــاء قــاعــدة
أساسية ثابتة ترتكز عليها أعمالها بناء على
توجيهات مجلس اإلدارة في تعزيز قيمة حقوق
المساهمين ،واالستمرار في تحقيق العوائد
المجدية والمتنامية على المدى الطويل".
وذكر الياسين أن الشركة تحرص باستمرار
على أن تـكــون متميزة فــي أدائ ـهــا التنافسي،
وتحقيق ال ــري ــادة عـلــى المستويين المحلي
ً
واإلق ـل ـي ـم ــي ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه رغـ ــم الـضـغــوط

ً
ً
التنافسية الكبيرة ،التي تمثل تحديا كبيرا
للشركة ،وكذلك المتغيرات االقتصادية العالمية،
فإن األمر الذي يعكس تميز استراتيجية "حيات
لــاتـصــاالت" وسياستها المتحفظة ويجسد
متانة مركزها المالي.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي في الشركة
ع ـمــاد جــوهــر ح ـي ــات ،إن "ح ـي ــات لــاتـصــاالت
وض ـ ـعـ ــت م ـع ــاي ـي ــر وق ـ ـ ـنـ ـ ــوات لـ ـلـ ـت ــواص ــل مــع
المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح،
ليكونوا على تواصل مستمر مع مستجداتها
بكل حيادية وشفافية ونزاهة وبصورة عادلة".
وأض ــاف حـيــات أن "الـشــركــة حــرصــت على
تعزيز قدرتها ومالءتها المالية خالل ،2018
رغ ــم أن ـه ــا واج ـه ــت ال ـعــديــد م ــن الـت ـحــديــات
والمؤثرات ،السيما األوضاع الجيوسياسية

القطان« :األولى لالستثمار» تسعى للتخارج
من االستثمارات غير المدرة

االستحواذ على حصة برأسمال «البورصة» إضافة جيدة للشركة

جانب من «العمومية»

•

جراح الناصر

ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة األولى
لالستثمار بدر القطان أن المشاركة في
االسـتـحــواذ على حصة برأسمال شركة
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ي ـم ـثــل إض ــاف ــة ج ـيــدة
يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على األداء
المستقبلي لـ"األولى لالستثمار".
وقـ ـ ــال الـ ـقـ ـط ــان ،ع ـل ــى ه ــام ــش ان ـع ـقــاد
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة أم ــس ،إن "األولـ ــى"
تعمل على تطبيق استراتيجيتها التي
تحفظ لها االستقرار المالي خالل الفترة
المقبلة ،في ظل سياسة اقتناص الفرص
بما يتوافق مع تلك السياسة.
وبين أن الشركة تسعى للتخارج من
بعض األص ــول الـجــامــدة واالستثمارات
غير المدرة ،مشيرا إلى استمرار الشركة
في العمل وفقا لالستراتيجية المعتمدة،
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــداف قـ ـط ــاع ــات
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ذات نـ ـم ــو جـ ـي ــد وعـ ــوائـ ــد
مستقرة.
وتابع" :حققت الشركة األم صافي ربح
 239499دينارا ،مقارنة بالعام الماضي
 750245دينارا ،بنسبة انخفاض  168في
المئة" ،مبينا أن إجمالي أصــول الشركة
 104ماليين ،مقارنة بالعام الماضي 111
مليونا ،بنسبة انخفاض قدرها  6.3في
المئة ،ويعود السبب إلى انخفاض قيمة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة،
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى ان إج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي حـ ـق ــوق
الـمـســاهـمـيــن بـلــغ  91مـلـيــون دي ـن ــار ،في
ال ــوق ــت الـ ــذي تـسـعــى إدارة ال ـشــركــة إلــى
تعظيم تلك الحقوق خالل الفترة المقبلة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لشركة االولى لالستثمار عيسى الوقيان

إن الشركة حرصت خالل عام  2018على
تطوير استثماراتها المتنوعة القائمة
في قطاع الخدمات الهام ضمن الكويت،
لتحقق نتائج مبشرة رغم التباطؤ السائد
في االقتصادين المحلي واإلقليمي.
وأشـ ــار الــوق ـيــان إل ــى اس ـت ـمــرار شركة
أرك ـ ـ ــان ال ـك ــوي ــت ال ـع ـق ــاري ــة ال ـت ــاب ـع ــة فــي
تحقيق أداء متميز من خالل أداء تشغيلي
ق ــوي ،واسـتـمــرار الـشــركــة فــي سياستها
بــال ـتــوزي ـعــات ع ـلــى الـمـســاهـمـيــن ضمن
استراتيجيتها في استدامة التوزيعات.
أمـ ـ ــا فـ ــي ش ــرك ــة بـ ــرقـ ــان ل ـح ـف ــر اآلبـ ـ ــار
والصيانة فقد تحسنت إيــرادات الشركة
بعد تطوير األداء التشغيلي فيها ،ومن
ال ـم ـت ــوق ــع ل ـه ــا اسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذا الـتـحـســن
تحقيقا ألهداف هذا االستثمار.
وفي مجال استثمار الشركة بالقطاع
الطبي أوضــح أن المركز الطبي الكندي
حـقــق نـهــايــة الـسـنــة الـمــالـيــة  2018نموا
في اإلي ــرادات ،بنسبة  ،30%مقارنة بما
حـقـقــه ف ــي نـهــايــة الـسـنــة الـمــالـيــة ،2017
كما حقق المركز نموا في صافي ارباحه
نتيجة التزامه بخطة العمل الموضوعة،
ويعكف المركز حاليا على الحصول على
التمويل الــازم لبناء المستشفى المراد
إنـشــاؤه على األرض المملوكة للشركة،
والواقعة في منطقة السالمية ،حيث من
المتوقع الشروع في إنشائه خالل الربع
الثالث من .2019
وفي سياق نشاط الشركة في تطوير
أداء ال ـشــركــات الـتــابـعــة والــزمـيـلــة خــارج
الـكــويــت ،تــم إنـجــاز المرحلة الثانية من
مشروع مخازن منطقة بركاء في سلطنة
ع ـم ــان ،وي ـج ــري تــأجـيــرهــا حــال ـيــا ،الفـتــا
الى انه تم تأجير جميع مخازن المرحلة
االولى خالل عام .2017

وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــات ،أف ـ ــاد
ال ــوق ـي ــان ب ــأن ــه ت ــم م ــؤخ ــرا ال ـت ـخ ــارج من
أحــد االستثمارات العقارية غير المدرة
فــي سلطنة ع ـمــان ،وت ــم اسـتـخــدام ناتج
هذا التخارج في تدعيم أحد استثمارات
الشركة العقارية الـمــدرة هـنــاك ،لضمان
ديمومة التدفقات النقدية للشركة.
وأكد أن الشركة حريصة على االلتزام
ب ـق ــوان ـي ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة،
ك ـق ــان ــون تــأس ـيــس ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
والئحته التنفيذية ،وقانون الشركات رقم
 1لسنة  ،2016حيث تتم مراجعة سياسات
وإج ـ ــراء ات إدارات الـشــركــة ،والـتــأكــد من
احتياج أي منها إلى التعديل والتطوير،
إضافة إلــى مواثيق عمل مجلس اإلدارة
ولجانه.
وأضـ ــاف" :تستمر الـشــركــة فــي تعزيز
معرفة كل الموظفين بتعليمات الجهات
الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ـب ــر الـ ـنـ ـش ــرات
اإللـكـتــرونـيــة الـتــوعــويــة وتنظيم دورات
تدريب ،ومنها الدورة السنوية المتعلقة
بتثقيف الموظفين في أحــدث ما يخص
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب".
وواف ـقــت "الـعـمــومـيــة" عـلــى كــل البنود
الــواردة في جــدول األعمال ،وأهمها عدم
ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ن ـقــديــة أو م ـن ـحــة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2018
ك ـم ــا ت ـم ــت ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ع ـ ــدم ت ــوزي ــع
مكآفات على أعضاء مجلس االدارة عن
ذات العام.

فــي الـمـنـطـقــة ،فـحــافـظــت عـلــى وت ـيــرة أدائ ـهــا
وخدماتها ،وهــذا ما أدى بــدوره إلى تحقيق
نتائج إيجابية".
وأفاد بأنها تضع تركيزها خالل المرحلة
الـمـقـبـلــة عـلــى ن ـقــاط ال ـق ــوة الـمـبـنـيــة عـلــى ما
أسسته الشركة من سمعة طيبة في السوق
ً
المحلي ،وعـبــر فــروعـهــا فــي ال ـخــارج ،مــؤكــدا
أن الشركة منذ تأسيسها نجحت فــي كسب
ثقة عمالئها ،السيما المؤسسات الحكومية.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ال ـش ــرك ــة ت ــوج ــه أهــداف ـهــا
المستقبلية نحو إحراز تقدم ملحوظ مشفوع
بـخـطــط اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،لـتـتـمـكــن م ــن ت ـجــاوز
توقعات عمالئها ،وتعزيز تجربتهم ،فضال
عن زيادة الربحية.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على

ً
مترئسا «العمومية»
الياسين
كل بنود جدول األعمال ،بما فيها عدم توزيع
أرب ــاح عـلــى المساهمين عــن الـسـنــة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018كما وافقت

العمومية على تفويض مجلس اإلدارة بشراء
ً
 10في المئة من عدد أسهمها ،وفقا لما ينص
عليه القانون.
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المرزوق :استراتيجية «التمدين العقارية»
ساهمت في زيادة استثماراتها
سند الشمري

ذكر مشعل المرزوق أن
«التمدين العقارية» حققت
خالل عام  2018إيرادات
تشغيلية بنحو  11.4مليون
دينار ،وصافي ربح بلغ 5.4
دينار ،أي ما يعادل
ماليين ً
 13.5فلسا ربحية للسهم
الواحد.

طورت عدة
مشاريع في
 2018وحققت
ً
 11.4مليونا
إيرادات

قال رئيس مجلس إدارة شركة
التمدين العقارية مشعل المرزوق،
إن الـشــركــة اسـتـمــرت فــي تطبيق
فكرها االستراتيجي الذي تتبناه
والقائم على التركيز على أنشطة
التطوير الـعـقــاري وإس ـنــاد إدارة
التنفيذ خطط التشغيل إلى شركات
تابعة وزميلة متخصصة بقطاعات
االس ـت ـث ـمــار وال ـت ـطــويــر ال ـع ـقــاري
والخدماتي.
وأضاف المرزوق خالل اجتماع
الجمعية العمومية العادية التي
عـقــدت أم ــس بـحـضــور مــا نسبته
 90.6فــي المئة ،أن االسـتـمــرار في
تطبيق مثل هذا الفكر االستراتيجي
يساهم في زيادة قيمة استثمارات
ال ـشــركــة م ـمــا يـنـعـكــس ع ـلــى أث ــره
ً
إيجابيا على حجم أصول الشركة
وزيـ ـ ــادة ك ـف ــاءة وفـعــالـيــة تشغيل
أصولها.
وأوضـ ــح أن ال ـشــركــة اسـتـمــرت
ف ــي ال ـع ـمــل ب ـع ــدة م ـشــاريــع خــال
عــام  ،2018ومنها أعـمــال تطوير
األراض ــي االستثمارية المملوكة
لها ضمن مشروع "تمدين سكوير"
الذي يقع في نقطة حيوية بمنطقة
صباح السالم ،الذي يعد أحد أهم
المواقع االستراتيجية.
وذكر أن تكلفة مشروع "تمدين
س ـكــويــر" تـبـلــغ  65مـلـيــون ديـنــار
وسـيـتــم االن ـت ـهــاء مـنــه ف ــي نهاية
ً
الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ويـ ـج ــري حــال ـيــا

االستثمار في غير
اإلنسان ليس من
اختصاص الحكومات
بقلم :نجيب حمد الصالح

ً
مترئسا «العمومية» (تصوير ميالدغالي)
المرزوق
تنفيذ الـمــرحـلــة األخ ـي ــرة ألعـمــال
التشطيبات الــداخـلـيــة لـلــوحــدات
السكنية في األبراج الثالثة التابعة
للمشروع.
وبـ ـي ــن أن "ت ـم ــدي ــن ال ـع ـق ــاري ــة"
استمرت بتطوير مشروع واجهة
الفحيحيل البحرية "سوق الكوت"
ً
الذي يعد جزءا من مشروع الكوت
أح ــد الـمـشــاريــع الـمـمـيــزة للشركة
بالمنطقة الـجـنــوبـيــة فــي الـبــاد،
إذ انتهت الشركة من تنفيذ خطة
التطوير الشاملة لكافة عناصر
قطاع الرصيف الشمالي لتتم إعادة
افتتاحه خالل الربع األول من العام
الحالي.
ولفت الـمــرزوق إلــى أن الشركة
حققت خ ــال ع ــام  2018إيـ ــرادات
تشغيلية بنحو  11.4مليون دينار،

وصافي ربح بلغ  5.4ماليين دينار،
ً
بما يعادل  13.5فلسا ربحية للسهم
الواحد.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
التابعة ،أفــاد بــأن شركة التمدين
االس ـت ـث ـم ــاري ــة واصـ ـل ــت تحقيق
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات مـ ــن خ ـ ــال األن ـش ـطــة
التشغيلية واالس ـت ـث ـمــاريــة وبــدا
ً
ذلــك واضـحــا فــي زي ــادة اإلي ــرادات
التشغيلية م ــن خ ــال تــوزيـعــات
األرب ـ ــاح الـنـقــديــة المستلمة التي
بـلـغــت  8.9مــاي ـيــن ديـ ـن ــار خــال
عام .2018
وب ـ ـي ـ ــن أن ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـم ــدي ــن
لالمتيازات القابضة حققت خالل
ً
ع ــام  2018أرب ــاح ــا صافية بلغت
قيمتها  3.4ماليين دينار ،في حين
افتتحت "التمدين لألغذية" ثالثة

ً
مطاعم فــي الـكــوت مــول ومطعما
في مول  360وجميعها من المطاعم
ذات العالمات التجارية العالمية.
وعلى صعيد الشركات الزميلة،
أشار المرزوق إلى أن شركة التمدين
لمراكز التسوق تمكنت من تحقيق
ت ـط ــورات تشغيلية ومــال ـيــة على
مستوى جيد ،إذ زادت مساهمتها
فـ ــي الـ ـش ــرك ــة ال ـت ــاب ـع ــة سـبـيــريــت
لـلـتـطــويــر ال ـع ـق ــاري ال ـتــي تتولى
إنجاز مشروع مجمع الشيخ جابر
العبدالله الصباح الدولي للتنس،
الذي يعد أحد أهم مشاريع الشراكة
بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
وأكـبــر مـشــروع ريــاضــي مــن حيث
القيمة والحجم يتبع الهيئة العامة
للرياضة.
وواف ـ ـقـ ــت ال ـع ـمــوم ـيــة ع ـل ــى كل

البنود الــواردة في جــدول األعمال
وأبــرزهــا المصادقة على تقريري
مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات،
واع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـم ــال ـي ــة
والـحـســابــات الـخـتــامـيــة للشركة،
عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2018كما صادقت على
تــوصـيــة مجلس اإلدارة بتوزيع
أرب ــاح نقدية بــواقــع  10فــي المئة،
واستقطاع  10فــي المئة لكل من
حـ ـس ــاب االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـق ــان ــون ــي
واالحتياطي االختياري ،بمبلغ 556
ألف دينار من األرباح لكل منهما.
وت ــم ان ـت ـخــاب أع ـض ــاء مجلس
ً
إدارة جــديــد ضــم ك ــا مــن مشعل
الـمــرزوق ،وعبدالوهاب الـمــرزوق،
ومـحـمــد ال ـغــانــم ،وزيـ ــاد القيسي،
وماجد الصباح ،ومحمود المرزوق.

«العقارية القابضة» :مركزنا المالي مستقر وثابت
المنصور :تركيز كبير على إدارة المخاطر وتطوير الفرص االستثماري
●

محمد اإلتربي

أكــد الــرئـيــس التنفيذي لـ"العقارية
ال ـق ــاب ـض ــة" طـ ـ ــارق ال ـم ـن ـص ــور ســامــة
ال ـمــركــز ال ـمــالــي لـلـشــركــة ،إذ تــم خــال
الـعــام الماضي العمل على تخفيض
التزاماتها المالية وهيكلة أوضاعها
وعملياتها التشغيلية وتعزيز وتنمية
مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل وال ـب ـح ــث ع ــن ف ــرص
ج ــدي ــدة ذات جـ ــدوى تـضـمــن تحقيق
استقرار اإليرادات واألرباح.
وق ـ ــال ال ـم ـن ـص ــور ،خـ ــال الـجـمـعـيــة
العمومية للشركة ا لـتــي عـقــدت أ مــس
بنسبة ح ـضــور  83.69فــي ال ـم ـئــة ،إن
"الكويتية العقارية القابضة" تتطلع
إل ــى تحسن أداء االقـتـصــاد الكويتي،
ً
ال ــذي تعتبر الـشــركــة ج ــزء ا مـنــه" ،كما
ً
نراقب الفرص في سوق العقار عموما
س ــواء فــي الـكــويــت أو منطقة الخليج
للدخول في أفضل الفرص التي تثبت
جدواها للمساهمين".
وأضاف أن المركز المالي للشركة

ً
طارق المنصور الثاني من اليمين مترئسا الجمعية العمومية
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ال ـق ــاب ـض ــة م ـس ـت ـقــر وه ــي
تمضي بثبات ،ومستمرة في التركيز
ع ـلــى ت ـطــويــر نـ ـم ــوذج عـمـلـهــا كــذلــك
االه ـت ـم ــام ب ــال ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة الـتــي
تمثل أهم عناصر التطوير واالرتقاء
وال ـت ـقــدم فــي م ـجــاالت المختلفة من

أجل المحافظة على أصول وممتلكات
الـ ـش ــرك ــة وت ـن ـم ـي ـت ـه ــا ،واالسـ ـتـ ـف ــادة
م ــن الـ ـف ــرص الـ ـت ــي س ـت ـت ـم ـخــض عــن
المشاريع الكبرى التي سيتم طرحها
ً
مستقبال ســواء مــن خــال المشاركة
أو انعكاساتها على السوق العقاري

الخالد« :طفل المستقبل» تبحث عن
فرص استثمارية لتنويع مصادر الدخل

الخالد مترئسا عمومية الشركة امس

●

سند الشمري

ق ـ ـ ــال ر ئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة شـ ــر كـ ــة ط ـفــل
المستقبل الترفيهية العقارية وائل الخالد إن
ً
المجموعة شهدت في السنوات األخيرة نموا
ّ
ً
وتطورا ،وعززت وجودها في السوق ،لتصبح
واح ـ ــدة م ــن ك ـبــريــات ال ـش ــرك ــات المتخصصة
ف ــي عــالــم ال ـتــرف ـيــه الـمـمـيــز بــال ـســوق المحلي
واإلقليمي.
وأضـ ــاف ال ـخــالــد ،خ ــال اج ـت ـمــاع الجمعية
العمومية العادية التي عقدت أمــس ،أن فريق
ال ـع ـم ــل ب ــال ـش ــرك ــة ت ــوج ــه ل ـل ـب ـحــث عـ ــن ف ــرص
استثمارية بديلة لتنويع مـجــاالت ومـصــادر
دخل الشركة ،وكذك العمل على إعداد الدراسات
ً
الالزمة لألسواق ،وفعليا تم االنتهاء خالل عام
 2018من اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص
تلك الدراسات ،وسيتضح أثر تلك القرارت في
الفترات المستقبلية.
ّ
وبين أنه خالل الفترة الماضية قامت اإلدارة
التنفيذية ،تحت إشراف وموافقة مجلس اإلدارة،
بتنفيذ الخطة التطويرية الشاملة لكل أنشطة
ً
الشركة وفروعها ،الفتا إلى أنه تم البدء خالل
الـعــام الـحــالــي بالعمل على إع ــداد التصاميم
وطلب األلعاب الالزمة لتطوير فرع كارتون نت
وورك ،وقد تم تجديد اتفاقية امتياز العالمة
التجارية مدة  10سنوات ،ومن المتوقع االنتهاء

مــن التصاميم وا لـبــدء الفعلي بتطوير الفرع
خالل عام .2019
وذكر أنه رغم انخفاض صافي ربح المجموعة
بنسبة  9فــي الـمـئــة فــإنـهــا حــافـظــت عـلــى نسبة
االيــرادات التشغيلية ،مما يعكس حرص اإلدارة
التنفيذية على ثبات األداء التشغيلي للشركة،
وتحقيق أفضل النتائج لمصلحة المساهمين،
ً
موضحا أنه تم افتتاح عدد من الفروع الجديدة
بدولة الكويت خالل عام  ،2018مما أدى إلى زيادة
التكاليف التشغيلية في عام .2018
وأفـ ــاد الـخــالــد ب ــأن نـسـبــة صــافــي رب ــح شركة
الـجــزيــرة للمشروعات الترفيهية (األك ــواب ــارك)–
شــركــة تــابـعــة -بـلــغ مــا نسبته  53فــي الـمـئــة من
ص ــاف ــي ربـ ـ ــح ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـع ــائ ــد ل ـم ـســاه ـمــي
الشركة األم ،إذ إن نتائج أعمال الشركات التابعة
ان ـخ ـف ـض ــت ب ـ ـصـ ــورة م ـل ـح ــوظ ــة ،م ـم ــا أدى إل ــى
انخفاض نتائج أعمالها لعام  ،2018مقارنة بعام
 ،2017وبالتالي انخفض صافي ربح المجموعة.
ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة
ف ــي جـ ــدول األعـ ـم ــال ،وأب ــرزه ــا ال ـم ـصــادقــة على
ت ـقــريــري مـجـلــس االدارة ومــراق ـبــي الـحـســابــات،
واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية
للشركة ،وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2018كما تمت المصادقة على توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح نقدية بنسبة 12
في المئة.

ب ـش ـك ــل خـ ـ ــاص ون ـ ـشـ ــاط االقـ ـتـ ـص ــاد
ً
عموما.
وأشـ ـس ــار إل ــى أن ال ـشــركــة واص ـلــت
تـحـقـيــق أداء مـ ـت ــوازن وإي ـج ــاب ــي مع
االهتمام والتركيز على تقليل المخاطر
وتنمية الفرص االستثمارية التي تحت

مظلتها وشركاتها التابعة والزميلة.
على صعيد متصل ،أفاد المنصور
بــأن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات بـلــغ 36.46
مـلـيــون دي ـنــار ،فــي حـيــن بـلــغ إجمالي
ً
حقوق المساهمين  11.02مليونا.
وعلى صعيد القطاع العقاري الذي
يعتبر السوق األساسي للشركة ّ
بين
أنـ ــه ش ـهــد خـ ــال عـ ــام  2018مـحـطــات
عــديــدة إذ بلغت قيمة تــداوالتــه 3.11
م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،وبـنـسـبــة نـمــو 41.4
ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بـ ـت ــداوالت الـفـتــرة
ذات ـه ــا م ــن ع ــام  ،2017وال ـبــال ـغــة 2.2
مليار ،وألن الحكومة الــاعــب األكبر
في السوق العقاري نتيجة هيمنتها
الـمـطـلـقــة عـلــى األراضـ ـ ــي ،ف ــإن الـســوق
ال ـع ـقــاري متعطش ل ـطــرح الـمــزيــد من
األراضي سواء السكنية أو االستثمارية
أو التجارية ،فمعالجة أوضــاع سوق
العقار تتطلب توفير األراض ــي وفتح
المجال أمــام القطاع الخاص لتطوير
المزيد من العقارات.

 8.6ماليين دوالر أرباح «اإلثمار
القابضة» في الربع األول
أعلنت كل من شركة اإلثمار القابضة ،وشركتها التابعة
والـمـمـلــوكــة لـهــا كــامـلــة ،بـنــك اإلث ـم ــار ،نتائجهما المالية
ً
للربع األول من عام  2019إذ سجل كل منهما أرباحا عن
هذه الفترة.
وسجلت شركة اإلثمار القابضة ،صافي ربح بلغ 8.62
ماليين دوالر لفترة األشهر الثالثة المنتهية في  31مارس
 ،2019أي بــزيــادة نسبتها  79فــي المئة مـقــارنــة بصافي
ربــح بلغ  4.81ماليين دوالر سجل في الفترة نفسها من
عام .2018
وكان صافي الربح الخاص بالمساهمين لفترة األشهر
الثالثة المنتهية في  31مارس  2019بلغ  7.10ماليين دوالر،
أي بزيادة نسبتها  329في المئة مقارنة بصافي ربح بلغ
 1.66مليون دوالر سجل في الفترة نفسها من عام .2018
ً
أم ــا عــائــد الـسـهــم خ ــال ال ـعــام ،فــارتـفــع إل ــى  0.24سنتا
مقارنة بـ  0.06سنتات لفترة األشهر الثالثة المنتهية في
 31مارس  .2018وارتفع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين
ليبلغ  120.52مليون دوالر كما في  31مارس  2019مقابل
ً
 116.36مليونا كما في  31ديسمبر .2018
ً
وتعليقا على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة
ً
اإلثمار القابضة ورئيس مجلس إدارة بنك اإلثمار أيضا،
األمير عمرو الفيصل ،إنه "باألصالة عن نفسي ونيابة عن
مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة ،يطيب لي أن أعلن بأن
ً
ً
النتائج المالية لإلثمار القابضة تظهر تحسنا ملحوظا في
األربــاح وتؤكد أن استراتيجيتنا التي تركز على األعمال
المصرفية األساسية تؤتي ثمارها".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة اإلثمار القابضة
ً
والرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار أيضا ،أحمد عبدالرحيم،
إن النتائج المالية لكل من الشركة االستثمارية (اإلثمار
الـقــابـضــة) وبـنــك التجزئة اإلســامــي (بـنــك اإلث ـمــار) تؤكد
ب ــوض ــوح أن ال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة لـتـحـقـيــق ال ـت ـح ــول فــي
ً
المجموعة تؤتي ثمارها مع تسجيل كل منهما ارتفاعا
في األرباح.
وأضاف عبدالرحيم أن إجمالي أصول اإلثمار القابضة
بلغ  8.02مليارات دوالر ،كما في  31مارس  2019مقابل 8.49
مليارات كما في  31ديسمبر  2018و 8.29مليارات كما في
 31مارس ."2018
ولفت إلى أن النتائج المالية لبنك اإلثمار تظهر تحقيق
صافي ربح بلغ  2.80مليون دينار بحريني لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس  2019مقارنة بصافي ربح بلغ
 2.03مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام .2018
وك ــان صــافــي الــربــح ال ـخــاص بـمـســاهـمــي الـبـنــك لفترة
المنتهية في  31مارس  2019بلغ  1.67مليون
الثالثة أشهر
ً
دينار بحريني مقارنة بصافي ربح بلغ  0.83مليون دينار
بحريني ُسجلت في الفترة نفسها من عام ."2018

لكي نفهم أ سـبــاب التأييد الشعبي لسيطرة الحكومة
واحتكارها لكل مجاالت العمل ،رغم التذمر من سوء أدائها،
البد أن نعود الى ستينيات القرن الماضي لنلمس تأثير
الدولة الرعوية على سلوك المواطن ،بعد أن أصبح شريكا
فــي الـ ُـحـكــم مــن خ ــال ممثليه فــي مـجـلــس األمـ ــة ،وشــريـكــا
فــي إي ـ ــرادات الـنـفــط مــن خ ــال الــدعــم والتثمين والوظيفة
الـحـكــومـيــة ،فــأصـبــح بالتبعية شــريـكــا فــي الـفـســاد وســوء
اإلدارة ،والعقبة الرئيسة أمام اإلصالح.
في مقال نشر أخيرا للدكتورة الفاضلة موضي الحمود
تسأل فيه" :بربكم! هل هذه هي الديمقراطية التي ننشد؟ وهل
هذه هي اإلدارة الحكومية التي نتأمل أن تنهض بالخطط
المستقبلية الضخمة التي ستشكل مستقبل الكويت وتعدد
مصادر دخله؟" الجواب طبعا :ال ،ألن الخطط المستقبلية
التي تؤدي إلى تعدد مصادر الدخل لن ينصح بها خبراء
ومستشارو الدولة الرعوية ،وإن فعلوا ،فلن يقبلها الشعب،
ألنها تتطلب ق ــرارات غير شعبية ،ولــن تأخذ بها القيادة
السياسية ،ألن صوت الشعب حاليا أعلى من صوت األجيال
القادمة .والكرسي الذي يتم تصليحه أوال هو الكرسي الذي
تصدر عنه أعلى األصوات.
وم ــن خ ــال تـعــامـلــي ال ـســابــق م ــع خ ـب ــراء ومـسـتـشــاريــن
مـحـلـيـيــن ودولـ ـيـ ـي ــن ،الح ـظ ــت أن ـه ــم غــال ـبــا م ــا يـخـتـتـمــون
توصياتهم ونصائحهم بنتائج تعكس رغبة مــن كلفهم
بالدراسة.
لــذلــك أتــوقــع أن ت ـكــون الـتـقــاريــر ال ـعــديــدة ال ـتــي توصي
بــالـبـحــث عــن "م ـصــدر دخ ــل بــديــل للنفط للمحافظة على
الرفاهية والمستوى المعيشي للفرد" ،من هذا النوع ،ألن
الحقيقة التي علينا ّ
تقبلها ،هي أننا لن نعثر على مصدر
بديل مهما بحثنا وصرفنا.
للدول مصدر أساسي واحــد للدخل ال يتغير ،اعتمدت
عليه الكويت قبل النفط ،وال خيار لها إال أن تعود إليه بعد
َ
النفط .إنه اإلنسان المتعلم ،الواعي الكفؤ الذي ُيعت َبر مادة
الخام الوحيدة التي يمكن للدولة االستفادة منها في تحقيق
تنمية اقتصادية حقيقية للمدى البعيد.
َ
أكرر ،إنه اإلنسان المتعلم ،الواعي الكفؤ الذي ُيعت َبر مادة
الخام الوحيدة التي يمكن للدولة االستفادة منها في تحقيق
تنمية اقتصادية حقيقية للمدى البعيد .لكن هيمنة الدولة
على االقتصاد لفترة طويلة ،جعلتها منافسا غير شريف
ُ
لـلـمــواطــن ،تحبطه وتـقـتــل مــا تبقى لــه مــن روح الـمـبــادرة
ّ
َ
واإلنجاز ،لذلك تعود على "نهج الدولة الرعوية الذي قتل
الطموح ّ
وقيد اإلبداع وزاد من االسترخاء وضخم التنبلة"،
حسب وصف األستاذ عبدالله بشارة في مقاله األسبوعي.
هناك فئة واعية من الشعب ،تعلم بأن صالحية الدولة
الرعوية محدودة ،وسوف تنتهي بيوم ال بد من التحضير
لــه .سيكون هــو الـيــوم ال ــذي لــن تتمكن فيه الحكومة من
الـمـحــافـظــة عـلــى الـنـهــج ال ـحــالــي بالهيمنة عـلــى األم ــوال
واألعمال والمصانع والنقل بأنواعه والبريد والمسارح
والـمـشــاريــع الترفيهية والمستشفيات وغـيــرهــا ،بعقود
أبدية ال تنتهي ،ولن تتمكن من االستمرار بدعم المواطنين
دون مقابل .ألنها بطبيعتها مقيدة بنظم ولوائح معقدة،
قراراتها صعبة وبطيئة ،وكلفتها عالية يصعب السيطرة
عليها ،تنقصها المرونة في التعيين و"التفنيش" وتحديد
الرواتب والحوافز ،لذلك ال يمكنها جذب الكوادر المميزة
أو االحتفاظ بما لديها منها .في حين أن البديل رفضه
الشعب لــأسـبــاب الـمــذكــورة فــي الـمـقــدمــة .بإمكاننا اآلن
تغطية تكاليف سوء اإلدارة ،بما لدينا من احتياطي مالي،
ولكن الى متى؟ أليس من األفضل استغالل ما لدينا من
احتياطي للتخفيف عن المواطن من أثر القرارات الضرورية
غير الشعبية؟
ال مفر من العودة إلى المواطن عاجال أم آجــا .والعالم
مليء باألمثلة لدول رعوية أهملت تنمية المواطن ،فتحولت
بعد انتهاء مخزونها الطبيعي أو انخفاض قيمته من دولة
في قمة الغنى الى دولة تعاني قمة الفقر.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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«أجيليتي» تربح  20.3مليون دينار في الربع األول
السلطان :بداية موفقة رغم التباطؤ في بيئة األعمال
بلغت أرباح «أجيليتي»
للخدمات اللوجستية
العالمية المتكاملة قبل
احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء 6.8
ماليين دينار.

أع ـل ـن ــت "أج ـي ـل ـي ـت ــي" أم ــس
نتائجها المالية للربع األول
مــن عــام  2019محققة صافي
أربـ ـ ـ ــاح ب ـق ـي ـمــة  20.3م ـل ـيــون
ً
دينار ،بما يعادل  12.2فلسا
للسهم الواحد ،بزيادة قدرها
 7.3ف ــي ال ـم ـئ ــة (أمـ ـ ــا ال ــزي ــادة
قبل تطبيق المعيار ا لــدو لــي
للمحاسبة  IFRS 16فهي 10.2
في المئة).
وذكـ ــرت ال ـشــركــة ،فــي بيان
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أن إيـ ـ ــرادات
ا ل ـ ــر ب ـ ــع األول ب ـل ـغ ــت 378.8
مـلـيــون دي ـن ــار ،واألرب ـ ــاح قبل
احتساب الـفــوائــد والضرائب
واالس ـت ـه ــاك واإلطـ ـف ــاء 46.3
ً
مليونا بــزيــادة  1.9فــي المئة
و  22.8فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ب ـح ـســب
الترتيب.

بيانات «أجيليتي» المجمعة
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق س ـ ـل ـ ـطـ ــان
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للشركة ،إن
بداية هــذا العام كانت موفقة
على الرغم من التباطؤ العام
فــي بيئة األعـمــال ،الــذي يؤثر
بـ ـ ــدوره ع ـلــى مـ ـع ــدالت الـنـمــو
ال ـخ ــاص ــة ب ـن ــا ،ل ـك ـن ـنــا نشهد
ً
تحسنا عبر جميع قطاعات
األع ـم ــال الـتــابـعــة ل ـنــا ،ونـقــوم
ب ـت ـســريــع الـ ـجـ ـه ــود لـتـحـقـيــق
أه ــدافـ ـن ــا ،وب ـح ـســب الـنـتــائــج
المعلنة ارتفعت األرب ــاح قبل
احتساب الـفــوائــد والضرائب

واالستهالك واإلطفاء بنسبة
 22.8ف ــي ا ل ـم ـئــة ،ك ـمــا حققت
صافي األرب ــاح زي ــادة بنسبة
 7.3في المئة.

الخدمات اللوجستية العالمية
ب ـل ـغ ــت أربـ ـ ـ ـ ــاح "أج ـي ـل ـي ـت ــي"
للخدمات اللوجستية العالمية
المتكاملة قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
 6.8ماليين دينار (قبل تطبيق
ال ـم ـع ـي ــار الـ ــدولـ ــي لـلـمـحــاسـبــة
رقــم [ )]16بتراجع  9فــي المئة
مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا مــن
العام الماضي ،ويرجع ذلك إلى
التكاليف المرتبطة بالتحول
الرقمي واالستثمارات التجارية.

شركات البنية التحتية
ح ـق ـق ــت م ـج ـم ــوع ــة ش ــرك ــات
"أج ـي ـل ـي ـت ــي" لـلـبـن ـيــة الـتـحـتـيــة
ً
أرب ــاح ــا قـبــل احـتـســاب الـفــوائــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
ب ـق ـي ـم ــة  32.5مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
(ق ـبــل تطبيق الـمـعـيــار الــدولــي
للمحاسبة ر ق ــم [ )]16بــز يــادة
 7.4في المئة في الربع األول من
ً
عــام  2019ونموا في اإليــرادات
بنسبة  10.7في المئة ،وتستمر
"أجـيـلـيـتــي" فــي االسـتـثـمــار في
شركاتها التابعة لدفع نموها
المستقبلي.
وسجلت شركة "ترايستار"،
وهي شركة متخصصة بتقديم

«أهلي كابيتال» تعقد أول منتدى
للمستثمرين بالتعاون مع «بالك روك»

الخدمات اللوجستية المتكاملة
ً
لقطاع المنتجات النفطية ،نموا
فــي اإليـ ــرادات بنسبة  13.3في
المئة ،وكــان المحرك الرئيسي
ل ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـمـ ــو أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـنـ ـق ــل
وال ـت ـخــزيــن وال ـش ـحــن الـبـحــري
التابعة للشركة.
وتــواصــل "ترايستار" تنمية
أعمالها مع عمالئها الحاليين
مــع االسـتـمــرار فــي التوسع في
مناطق جغرافية جديدة وكسب
عمالء جدد.
ووقعت "ترايستار" في الربع
ً
األول من العام عقدا مدته خمس
سنوات مع شركة شل -مع خيار
الـتـجــديــد لـمــدة خـمــس سـنــوات
أخرى -لبناء ست ناقالت جديدة
لـلـمـنـتـجــات مـتــوسـطــة ال ـمــدى،
والمتوقع أن يتم تسليمها عام
.2020

البيانات المالية
بـلـغــت إيـ ـ ـ ــرادات "أجـيـلـيـتــي"
 378.8مليون ديـنــار فــي الربع
األول من عام  2019بزيادة 1.9
ً
في المئة من  371.8مليونا عن
نفس الفترة من العام الماضي،
في حين شهد صافي اإليرادات
ً
انخفاضا بنسبة  0.6في المئة.
وب ـل ـغــت إيـ ـ ـ ــرادات ال ـخــدمــات
اللوجستية العالمية المتكاملة
ً
ف ــي ال ــرب ــع األول  275مـلـيــونــا
بتراجع نسبته  1.1في المئة عن
الــربــع األول مــن عــام ( 2018في
حال استبعاد التقلبات في سعر

«المركز» 7.38 :ماليين دينار
اإليرادات التشغيلية
بلوغ األصول المدارة ألعلى مستوياتها في  5سنوات

طارق السلطان

العمالت تكون قد حققت زيادة
بنسبة  3.4في المئة).
كما بلغت إيــرادات مجموعة
شركات البنية التحتية 103.8
مــايـيــن دي ـنــار فــي الــربــع األول
ً
مـقــابــل  93.7مـلـيــونــا فــي نفس
الفترة من العام السابق وبزيادة
 10.7في المئة.
وتتمتع "أجيليتي" بميزانية
ج ـي ــدة إذ تـبـلــغ قـيـمــة األص ــول
 1.985.7مليون دينار وصافي
دين (قبل تطبيق IFRS16) 121.2
ً
مليونا بتاريخ  31مارس ،2019
كما بلغت التدفقات النقدية من
ً
العمليات  45.2مليونا في الربع
األول من عام  2019بزيادة 54.6
في المئة.

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي نتائجها
المالية للربع األول مــن  ،2019وبـلــغ إجمالي
اإليرادات التشغيلية  7.38ماليين دينار مقارنة
ً
بـ  4.90مليونا للفترة ذاتها من عام .2018
وأف ـ ــادت ال ـشــركــة ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس،
بأن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 3.64
ماليين دينار بواقع  8فلوس للسهم للربع األول
من  2019بهامش ربح بلغ  49في المئة.
وقـ ــال م ـنــاف ال ـهــاجــري الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لـ "المركز" ،إن بداية عام  2019بالنسبة للشركة
ً
كانت إيجابية السيما بعد أن حقق أداء ماليا
ً
مستداما في إدارة األصول والخدمات المصرفية
االستثمارية واألنشطة االستثمارية الرئيسية.
وأض ــاف الـهــاجــري أن رس ــوم إدارة األصــول
بلغت  1.77مليون ديـنــار بارتفاع نسبته 6.2
في المئة على أساس سنوي ،كما بلغت رسوم
الخدمات المصرفية االستثمارية  0.15مليون
دينار خالل الربع األول من العام الحالي.
وذكر أن اإليرادات من االستثمارات الرئيسية
بلغت  5.36ماليين دينار بارتفاع قدره  82.1في
المئة على أساس سنوي ،في حين بلغ العائد
الربع سنوي على حقوق المساهمين  3.84في
الـمـئــة .ولـفــت إلــى ارت ـفــاع األص ــول ال ـمــدارة في
نهاية الربع األول من  2019بنسبة  12في المئة
على أســاس سنوي ،لتبلغ  1.16مليار دينار،
مسجلة أعلى مستوياتها في خمس سنوات.
إلى ذلك ،أنهت األسواق المتقدمة الربع األول
بأداء إيجابي ،إذ ارتفع مؤشرا "ناسداك المركب"
و"ستاندرد آند بورز  "500بنسبة  16.5في المئة،
و 13.1في المئة على التوالي.
وع ـلــى نـحــو م ـمــاثــل ،حـقــق مــؤشــر مــورغــان
ستانلي كابيتال إنترناشيونال ألسواق العالم
مكاسب قدرها  11.9في المئة ،وتعافت األسواق
الناشئة بعد أن حقق مؤشر مورغان ستانلي

عقدت شركة أهلي كابيتال لالستثمار ،الذراع
االستثمارية للبنك األهلي الكويتي ،بالتعاون مع
"بالك روك" ،أكبر شركة إلدارة األصول في العالم،
أول منتدى لمستثمري شركة أهلي كابيتال في
"شيرمانز كلوب -الكويت" ،وذلك بتاريخ  17أبريل.
ويهدف هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على
االقتصاد العالمي والنظرة المستقبلية لألسواق
العالمية وكيفية توظيف الموارد التكنولوجية
ال ـحــدي ـثــة ال ـم ـتــوفــرة ل ــدى ش ــرك ــة ب ــاك روك في
القرارات االستثمارية.
واف ـت ـت ــح م ـح ـســن م ـح ـمــد الـ ـح ــرب ــي ،الــرئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة أه ـلــي كــاب ـي ـتــال لــاسـتـثـمــار،

المنتدى مرحبا بالحضور .وقــدم هيو جيمبر،
الـخـبـيــر االسـتــراتـيـجــي الـمـتـخـصــص فــي مجال
االستثمارات المتعددة األصــول في معهد بالك
ً
روك لالستثمار ( ،)BIIعــرضــا استعرض خالله
"النظرة المستقبلية لالستثمار العالمي" ،بينما
س ـلــط س ــاي ـم ــون وي ـن ـب ــرج ــر ،ال ـع ـضــو ف ــي فــريــق
األسهم المنهجية النشطة في شركة "بالك روك"،
الـضــوء على دور وأهـمـيــة "تــوظـيــف واسـتـخــدام
التكنولوجيا في القرارات االستثمارية" كما تمت
اإلشــارة إلى كيفية استخدام هذه التكنولوجيا
فــي الصندوق األهـلــي الــدولــي المتعدد األصــول
القابض.

ضـمــن أنـشـطـتــه الــرمـضــانـيــة لـهــذا الـعــام،
يطلق بنك الخليج مـبــادرة مجتمعية على
وسائل التواصل االجتماعي ،بعنوان "عشر
دقــايــق" ،والـتــي تـتـنــاول مــواضـيــع التغذية،
واللياقة البدنية ،والصحة النفسية ،وأسلوب
ال ـح ـي ــاة ال ـص ـح ــي ،م ــن ق ـب ــل  5شـخـصـيــات
معروفة من المتخصصين في هذه المجاالت،
وهم أخصائية التغذية نورة العسكر ،مدربة
الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة وأس ـلــوب الـحـيــاة الصحي
رنا العماني ،مــدرب اللياقة البدنية والطب
الرياضي والعالج الطبيعي يوسف الصالح،
مـ ـ ــدرب ال ـل ـي ــاق ــة ال ـب ــدن ـي ــة ع ـل ــي الـ ـع ــدوان ــي،

ي ـقــدم بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
وجبات اإلفطار في قصر نايف
ً
ي ــومـ ـي ــا خ ـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
حيث يوجد الصائمون لمتابعة
إطــاق مدفع اإلفـطــار ،في إطار
رعايته لبرنامج "مدفع اإلفطار"
عـلــى تـلـفــزيــون ال ـكــويــت ،للعام
ال ــراب ــع عـلــى ال ـتــوالــي .وت ـنــدرج
ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ض ـمــن بــرنــامــج
البنك الرمضاني السنوي "افعل
الخير في شهر الخير".
وت ـت ـض ـم ــن رعـ ــايـ ــة ب ــرن ــام ــج
"مــدفــع اإلف ـطــار" تــوزيــع جوائز
نـ ـق ــدي ــة ق ـي ـم ــة عـ ـل ــى ال ـح ـض ــور

ال ـم ـش ــارك ـي ــن ال ــذي ــن ي ــواك ـب ــون
موعد انطالق مدفع اإلفطار على
الهواء مباشرة من قصر نايف.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس فـ ــريـ ــق إدارة
التواصل والعالقات العامة في
"الوطني" طالل التركي ،إن البنك
يواصل التزامه بهذه المبادرة
ل ـل ـع ــام الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
حيث يتواجد المتطوعون من
ً
موظفي البنك يوميا في قصر
نــايــف عند مــوعــد إط ــاق مدفع
اإلفطار لتوزيع وجبات اإلفطار
عـلــى الـصــائـمـيــن ،كـمــا سيقدم
البنك جوائز قيمة للمشاركين

ال ـع ــام ــة ،وع ـل ــى إيـ ـص ــال ال ـف ــائ ــدة لـلـعـمــاء
والـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــن عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي .عملنا من خالل مبادرة عشر
دقــايــق مــع عــدد مــن أفـضــل المتخصصين
الكويتيين في المجاالت المتعلقة بالتغذية
والــريــاضــة والصحة الجسدية والنفسية،
إدراكا منا لضرورة االهتمام بهذه الجوانب،
وعدم إغفالها في زحمة االلتزامات األخرى
في رمضان .نتمنى أن تعود هذه المبادرة
بالنفع على المتابعين ،ونتطلع إل طــاق
ال ـمــزيــد م ــن ه ــذه ال ـم ـب ــادرات المجتمعية
المفيدة".

مشاركون في المنتدى
مجريات منتدى هذا العام حول الرحالت
المتمثلة في مفاهيم المثابرة والتعلم
والنمو الشخصي وتحقيق الذات.
ً
ي ـع ــد م ـن ـت ــدى  TEDxح ــال ـي ــا تـجــربــة
عالمية حية تؤكد على التغيير الحقيقي
من خالل قوة األفكار ،حيث يتم تنظيم

مـ ـنـ ـت ــدى  TEDxلـ ـمـ ـن ــح ا ل ـم ـج ـت ـم ـع ــات
والمنظمات واألفـ ــراد الـفــرصــة لتحفيز
الحوار من خالل التجارب الناجحة على
المستوى المحلي .ويعتبر منتدى TEDx
موضع نقاش بين المشاركين ،ويعمل
عـلــى نـشــر األف ـكــار الـمـمـيــزة والـجــديــدة،

في برنامج المسابقات اليومي
الذي يقدمه تلفزيون الكويت في
هذه المناسبة.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
مـبــادرات برنامج "افـعــل الخير
في شهر الخير" جزء ال يتجزأ
م ــن م ـش ــروع االس ـت ــدام ــة ،ال ــذي
يهدف إلى توفير ما يلزم لدعم
أهداف العيش الكريم والتعليم
والـصـحــة ،كــأبــرز مـعــالــم تطور
المجتمعات وتقدمها.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـبـ ـن ــك ي ــوف ــر
ً
س ـ ـ ـنـ ـ ــويـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار
ل ـل ـصــائ ـم ـيــن ،م ــن خـ ــال خيمة

"الــوطـنــي" الرمضانية ،أو عبر
زيـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـي ــدان ـي ــة ل ـل ـم ـســاجــد
ومـ ـن ــاط ــق ال ـت ـج ـم ــع ال ـس ـكــانــي
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــف ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل م ـت ــاب ـع ــة
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات م ـخ ـت ـل ــف ف ـئ ــات
ً
ال ـم ـج ـت ـمــع ع ــن ك ـث ــب ،ان ـط ــاق ــا
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ــزام ـ ــه ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجتماعية.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
بــرنــامــج "الــوط ـنــي" الرمضاني
يأتي فــي إطــار الـتــزامــه بخدمة
ال ـم ـج ـت ـمــع ،ح ـيــث ت ـتــرجــم هــذه
ال ـح ـم ـلــة رس ــال ـت ــه االجـتـمــاعـيــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وت ــؤك ــد حــرصــه

وتمسكه بواجباته تجاه أفراد
المجتمع ،ا نـطــا قــا مــن موقعه
ك ـم ــؤسـ ـس ــة م ـص ــرف ـي ــة ع ــري ـق ــة
لطالما كانت من الرواد بالكويت
والمنطقة في مجال المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وأسـ ـس ــت لـنـهــج
راسخ في هذا المجال.

«بيتك» يعلن فائزي سحب «حسابي»

ممثلو «بيتك» على هامش السحب
أحمد األمير

«برقان» يرعى منتدى TEDXAUK
ً
أعلن بنك برقان ،أخيرا ،رعايته للمرة
ّ
األول ــى منتدى  TEDxAUKال ــذي نظمه
مــركــز ال ـع ـلــوم واألب ـح ــاث المعلوماتية
وال ـه ـن ــدس ـي ــة ف ــي ال ـج ــام ـع ــة األم ـيــرك ـيــة
بالكويت للمرة الثانية ،وذلــك في قاعة
الشيخة سلوى صباح األحمد.
ً
وانـ ـط ــاق ــا م ــن ن ـج ــاح ال ـم ـن ـت ــدى فــي
ال ـعــام الـمــاضــي ،ال ــذي اسـتـضــاف نخبة
من المتحدثين الملهمين ،ممن حققوا
نجاحات كبيرة في حياتهم ومسيرتهم
الـمـهـنـيــة ،قـ ـ ّـدم ب ـنــك ب ــرق ــان ه ــذه الـسـنــة
رعايته ودعمه لمركز العلوم واألبحاث
المعلوماتية والهندسية فــي الجامعة
األميركية بالتعاون مع شركة مشاريع
الكويت القابضة.
ش ـ ـهـ ــد م ـ ـن ـ ـتـ ــدى  TEDXAUKلـ ـه ــذا
الـ ـع ــام نـ ـق ــاش ــات ُم ـع ـم ـق ــة ب ـي ــن ال ـط ــاب
ال ـم ـشــارك ـيــن وغ ـي ــر ال ـم ـشــارك ـيــن ،حيث
ع ــرض  8متحدثين خــا صــة تجربتهم
فــي الـمـجــاالت الـتــي أبــدعــوا فيها .تــدور

كــاب ـي ـتــال إن ـتــرنــاش ـيــونــال ل ــأس ــواق الـنــاشـئــة
مكاسب قدرها  9.6في المئة.
ّوساهم في هــذه النتائج اإليجابية الحوار
البناء بين الواليات المتحدة األميركية والصين
حــول مفاوضاتهما والموقف المتحفظ الــذي
اتخذه المجلس االحتياطي الفدرالي مع توقع
عدم رفع سعر الفائدة خالل العام.
وعلى صعيد أس ــواق دول مجلس التعاون
الخليجي ،حقق السوق السعودي أفضل أداء
بمكاسب قدرها  12.7في المئة خالل الربع األول،
وفي اإلمارات ،استطاعت أسواق دبي وأبوظبي
أن تسجل مكاسب بعد تعافيها من الخسائر،
الـتــي تكبدتها فــي الــربــع األخـيــر مــن  ،2018إذ
حقق مــؤشــر دبــي  4.2فــي الـمـئــة ،بينما سجل
مؤشر أبو ظبي  3.2في المئة.
أما بورصة الكويت ،فسجلت ثاني أفضل أداء
بين األسواق الخليجية ،إذ ارتفع مؤشر السوق
العام بنسبة  10.6في المئة ،بعد ارتفاع حجم
ال ـتــداول بـقـيــادة األسـهــم ذات القيمة السوقية
الكبيرة والقطاع المصرفي.

متطوعو «الوطني» خالل زيارتهم قصر نايف

«الخليج» يطلق مبادرته الرمضانية «عشر دقايق»
للصحة الجسدية والنفسية
استشاري الطب النفسي د .محمد السويدان.
وتأتي هذه المبادرة حرصا على الصحة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـض ــان،
الـ ــذي يـنـشـغــل خــالــه ال ـن ــاس ف ــي األع ـمــال
والـمـنــاسـبــات االجـتـمــاعـيــة ،ع ــن االهـتـمــام
بالصحة الجسدية والنفسية ،بينما يمكن
ل ـه ــم ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ن ـظــام ـهــم ال ـغ ــذائ ــي
ومـ ـم ــارس ــة الـ ـ ـع ـ ــادات ال ـص ـح ـيــة ف ــي عـشــر
دقائق فقط.
وصرح مساعد المدير العام لالتصاالت
الـخــارجـيــة فــي بنك الخليج أحـمــد األمـيــر:
"نـ ـح ــرص ف ــي ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ع ـلــى الـصـحــة

مناف الهاجري

«الوطني» يرعى برنامج «مدفع اإلفطار» في قصر نايف

طالل التركي

منتدى شركة أهلي كابيتال لالستثمار بالتعاون مع «بالك روك»
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ّ
لتعم
مما يعزز ثقافة اإلبــداع واالبتكار
الفائدة على جميع المشاركين.
ويواصل "برقان" المساهمة في تنمية
الشباب من خالل مبادرات نقل واكتساب
المعرفة وتطويرها ،والـتــي تهدف إلى
للشباب الكويتيين وبناء
توسيع الفرص
ً
مستقبل أكثر إشراقا.
وتأتي هذه المبادرة ضمن البرنامج
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
ً
" – "ENGAGEمعا لنكون التغيير ،الذي
يـسـلــط ال ـض ــوء عـلــى ال ـجــوانــب المهمة
والمؤثرة في المجتمع ،إضافة الى تعزيز
الرعاية االجتماعية من خالل المساهمة
ف ــي الـ ـمـ ـب ــادرات الـتـعـلـيـمـيــة والـثـقــافـيــة
واالجـتـمــاعـيــة والـصـحـيــة .ويــأتــي نهج
ً
حملة " "ENGAGEتـمــاشـيــا مــع مـبــادئ
بنك برقان كمؤسسة مالية كويتية رائدة،
بـحـيــث ينسجم أس ـلــوب سـيــاســاتــه مع
احتياجات ومصالح المجتمع الكويتي.

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين
في السحب العاشر لبرنامج "حسابي" للشباب ،الذي
جرى تحت إشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة،
ضمن إطار حملة "اربح مع حسابي" ،التي تمنح العمالء
فرصة الفوز بسيارتين خالل فترة الحملة ،و 120جائزة
نقدية بقيمة  250دينارا لعشرة فائزين شهريا.
وال ـفــائــزون بـجــائــزة  250دي ـنــارا هــم :لجين عــادل
ال ـم ــان ــع ،ف ــوز ه ـشــام ال ـن ـصــف ،هــديــل بــاســل مجيد،
حصة تركي حسن ،أريج فهد أبوشيبة ،فاطمة سعود
المطيري ،أماني عبدالله المطرفي ،عبدالرحمن ناصر
غالب ،سارة بدر عوض ،ودالل مسلم العدواني.
ُيذكر أن عميلة "بيتك" نايفة علي الشمري فازت
بالسحب عـلــى الـسـيــارة األول ــى  ،BMW 420iومــا
زالت فرصة الفوز متاحة للعمالء .فبمجرد تحويل
المكافأة االجتماعية على برنامج حسابي ،سيدخل
العمالء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250
ديـنــارا شهريا ،إضــافــة إلــى السحب على السيارة
الثانية  BMWالفئة الرابعة.
وتؤكد هذه الحملة اهتمام "بيتك" بعمالئه من
الشباب ،مع الموازنة بين مختلف شرائح العمالء،
وفق طبيعة كل شريحة ،والحرص على السعي الدائم
لتقديم أفضل المزايا لهم.
ويطرح "بيتك" برنامج "حسابي" للشباب بمزايا
نوعية ،ضمن االهتمام المتواصل بشرائح العمالء
المختلفة ،وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة
يتم من خاللها الوفاء باحتياجات كل شريحة ،بما
يالئم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة،
بـحـيــث تـتـنــاســب م ــع ك ــل ش ــرائ ــح ال ـع ـمــاء ،وتلبي

احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق
معايير وأساليب ال تقل عن نظيرتها العالمية من
حيث الجودة والدقة والسرعة.
ومـ ــن أهـ ــم الـ ـم ــزاي ــا ال ـت ــي ي ـت ــم ت ـقــدي ـم ـهــا ضـمــن
بــرنــامــج "ح ـس ــاب ــي" ل ـل ـش ـبــاب ،ه ــي ح ـصــول عـمــاء
شــريـحــة ال ـش ـبــاب عـلــى بـطــاقــة "ح ـســابــي" للسحب
اآللي ( )ATMذات تصميم شبابي مميز ،إضافة إلى
تمكينهم من الحصول على بطاقة "حسابي" مسبقة
الــدفــع وفــق الـضــوابــط االئتمانية لــ"بـيـتــك" ،والتي
يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة االئتمانية
لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر اإلنترنت،
واستخدامها في أجهزة الدفع ( )P.O.Sفي المحال
التجارية ،إضافة إلى العديد من العروض التي يتم
تقديمها بشكل متواصل ،وبأكثر من مجال ،حيث
يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة
من أشهر وأهم المتاجر والمحال التي تبيع السلع
والمنتجات الخاصة بالشباب.
ويستمر "بيتك" في إطالق الحمالت التسويقية
لمكافأة عمالئه الشباب من حملة برنامج "حسابي"،
ومن أبرزها حملة "خلها على حسابي" ،التي القت
ترحيبا كبيرا من أصحاب البرنامج ،لما تقدمه من
عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.
ِّ
ويعبر "حسابي" للشباب عن طموح وتطلعات
وخصائص هذه الشريحة ،وينسجم مع توجهات
"بيتك" نحو استقطاب أكبر عدد ممكن منهم ،حيث
يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي،
كما يمثل مبادرة من "بيتك" نحو تنويع المنتجات
والخدمات المصرفية.
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المعوشرجي :تشغيل جزئي لـ «الضمان الصحي»
خالل العام الحالي ...ونركز على «التجزئة»

نافذة المعرفة النفطية

بين اإلتاوة والجزية...
ربح فاحش

عمومية «عربي القابضة» توصي بعدم توزيع أرباح نقدية
أشرف عجمي

نسبة اإلنجاز بموقع
مستشفى ضمان
بمحافظة األحمدي
وصل الى اكثر من
 %60ومستشفى
الضمان في الجهراء
إلى نحو %40

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي
الـقــابـضــة ط ــارق الـمـعــوشــرجــي إن الـســوق
المحلي شهد خــال العام الماضي إطالق
إشــارات التعافي ،مقارنة بعام  ،2017فقد
ت ـمــت تــرق ـيــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت إل ــى مــرتـبــة
األسواق الناشئة ،حيث تم اكتمال إدراجها
ضمن مــؤشــر فوتسي راس ــل ،وهــذا بــدوره
يدعم استقطاب االستثمار األجنبي ويضع
الكويت على خريطة المستثمر األجنبي؛
معربا عــن أمله أن تحقق مجموعة عربي
نموا افضل لشركاتها خالل العام الحالي.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـعــوشــرجــي ،خ ــال انـعـقــاد
الجمعية العمومية للمجموعة ،أمــس ،أنه
تم تحقيق صافي ربح قدره  428الف دينار،
ما يعادل  2.59فلس للسهم ،حيث بلغ حجم
اإليرادات  19.9مليون دينار ،بزيادة نسبتها
 ،%9.5كما بلغت الـمـصــروفــات العمومية
واالدارية  13.2مليونا ،وبلغ إجمالي حقوق
الملكية  25.5مليونا ،بانخفاض نسبته
 ،%6بسبب تطبيق المعيار الدولي  9بشأن
التقارير المالية؛ وكذلك بلغ اجمالي االصول
 243.8مليونا بارتفاع نسبته .%0.5
وف ـنــد بـعــض الـقـطــاعــات الـعــامـلــة ضمن
المجموعة ،حيث أوضح أن قطاع التجزئة
استطاع تحقيق نمو ،واالستفادة من دخول
م ـن ـت ـجــات ج ــدي ــدة ك ــان ل ـهــا األثـ ــر الـطـيــب،
حيث حقق نموا في اإليرادات بلغت نسبته
 ،%15.7وحقق فرع قطر نتائج ايجابية في
ظــل األوض ــاع االقتصادية الصعبة ،حيث
بلغت نسبة نمو اإليرادات  ،%5إضافة إلى
تحقيقه نموا في الربح بلغت نسبته .%119

واشار الى انه على الرغم من الصعوبات
االقـتـصــاديــة الـتــي واجـهـهــا فــرع دبــي فإنه
ا سـتـطــاع المحافظة على مستوى ربحية
مـقـبــول ،فــي ظــل مـعــوقــات تـقـلـبــات الـســوق
في المنطقة.
وحــول قطاع المشاريع الهندسية ،أكد
أن ــه خ ــال ع ــام  2018حـقــق إي ـ ــرادات بلغت
 71مليون دينار بارتفاع نسبته  %4على
الرغم من تحقيق أرباح أعلى مقارنة بعام
 ،2017اال ان تأخر دفعات المشاريع اثر على
اعادة تصنيف ذمم العقود وفقا لتطبيقات
المعيار الدولي رقم .9
وعــن مشروع الضمان الصحي ،أوضح
ال ـم ـع ــوش ــرج ــي ان ـ ــه ي ـع ــد إحـ ـ ــدى دع ــام ــات
االس ـت ـث ـم ــار الــرئ ـي ـس ـيــة لـلـمـجـمــوعــة الـتــي
تتطلع فــي المستقبل ا ل ــى تحقيق عــوا ئــد
مجزية ،ترفع ربحية السهم وتعزز القيمة
السوقية له.
وعما تم انجازه في هذا القطاع لفت إلى
أن نسبة االنجاز لموقع مستشفى ضمان
لمحافظة األحمدي وصل الى أكثر من ،%60
وجار العمل على استكمال مشروع البناء،
وتــم أيضا إنـجــاز أكثر مــن  %40لمشروع
مستشفى الضمان في الجهراء ،متوقعا أن
يتم تشغيل جــزئــي للمشروع خــال العام
الحالي ،فضال عن جاهزية مركزي حولي
وال ـفــروان ـيــة ،كـمــا ان هـنــاك مــركــزيــن سيتم
ً
االنتهاء منهما قريبا.
وحـ ـ ـ ــول نـ ـظ ــرت ــه ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ،أع ـ ــرب
ال ـم ـعــوشــرجــي ع ــن تـطـلـعــه لـتـحـقـيــق فــرع
الـتـجــزئــة تعظيم االس ـت ـفــادة مــن تــوريــدات
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طارق المعوشرجي

مـسـتـلــزمــات ال ـم ـشــاريــع الـمـحـلـيــة الـقــائـمــة
حاليا ،وعلى رأسها مشروع انشاء مطار
الكويت الدولي ،وكذلك االستفادة من خبرة
الشركة في مشاريع بلدية دبي ،ونقلها الى
أ بــو ظ ـبــي ،و خـصــو صــا المتعلقة بتجديد
وإنـ ـش ــاء م ـح ـطــات ال ـم ـيــاه ال ـج ــدي ــدة ودف ــع
عملية االنجاز لمشروع شركة مستشفيات
ال ـض ـمــان الـصـحــي والـتـنـسـيــق ال ـف ـعــال مع
الجهات المعنية من أجــل تذليل الصعاب
وسرعة اإلنجاز.
وكانت عمومية المجموعة وافقت على
كــل البنود الـمــدرجــة على جــدول أعمالها،
ومنها التوصية بعدم تــوزيــع أرب ــاح على
مساهمي الشركة عن العام الماضي.

س ـبــق أن ت ـطــرقــت ف ــي أحـ ــد ال ـم ـق ــاالت إلــى
المطلب الذي فرضه الرئيس األميركي دونالد
ترامب على دول الخليج بــأن يدفعوا الجزية
للحكومة األميركية (الجزية هي الضريبة التي
يدفعها الضعيف للقوي للحماية من أخطار
الـحــروب) .فقد قامت أميركا منذ غــزو العراق
حتى هــذا ا لـيــوم بتقديم الحماية العسكرية
لمصلحة دول الخليج فــي مـحــاربــة اإلره ــاب
بالمنطقة.
وح ـيــث إن ال ـن ـفــط ه ــو ال ـم ـصــدر األســاســي
المطلوب حمايته بالنسبة للحكومة األميركية،
فإنه يمكن القول ،إن قيمة هذه الجزية قد تم
ً
استيفاؤها ودفعها بالكامل ومسبقا من جانب
دول الخليج ألميركا.
إليكم بـيــان قيمة اإلي ـ ــرادات النفطية التي
جنتها الكويت من النفط من عام ( 1934سنة
توقيع أول اتفاقية امتياز نفطي) حتى عام
( 1975سنة تأميم النفط) المذكورة في كتاب
«نـفــط الـكــويــت حـقــائــق وأرقـ ــام» إص ــدار وزارة
النفط الكويتية لعام .1977
تبين أن نصيب الكويت من هذه اإليــرادات
في المدة المذكورة أعاله قد بلغ قرابة مليارين
ونـصــف المليار دي ـنــار ،أي مــا يـعــادل  10في
المئة من إجمالي العوائد البترولية بما في
ذلــك حقوق الملكية( ،اإلت ــاوة هي قيمة مالية
تدفعها الشركات األجنبية للدولة الستكشاف
وتطوير وإنتاج الثروات النفطية والضرائب)،
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بينما كان نصيب الشركات األجنبية قد بلغ
ً
خمسة وعشرين مليارا ونصف مليار دينار،
أي ما يعادل  90في المئة من إجمالي العوائد
الـبـتــرولـيــة .وكــانــت تـكـلـفــة إن ـتــاج الـبــرمـيــل ال
تتعدى  6سنتات من الدوالر األميركي.
مــا مــن شــك أن ه ــذه القسمة ليست عــادلــة،
وقد استفاد الغرب من هذه األربــاح الفاحشة
أيما استفادة إلعادة بناء الدمار الذي خلفته
الحرب العالمية الثانية .هذه األرباح الفاحشة
« هــي المبالغ المالية المتبقية فــي نهاية كل
سنة مالية بعد خصم كل التكاليف والضرائب
وال ـ ــرس ـ ــوم وغـ ـي ــره ــا ،وت ـ ـكـ ــون ه ـ ــذه ال ـم ـبــالــغ
مضاعفة مرات غير عادية».
لم يكن لهذه األرباح حدود ،ولم يكن بمقدور
ال ــدول النفطية تغيير ذلــك الــواقــع إال بعد أن
تم إنشاء منظمة الــدول المنتجة والمصدرة
للنفط «أوبك».
حـسـبـمــا تـطــالـعـنــا ب ــه ال ـص ـحــف وشـبـكــات
ً
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي واإلعـ ــام ع ـمــومــا ،فــإن
تكلفة الـحــروب التي يتم إشعالها مــن جانب
أمـيــركــا فــي الـمـنـطـقــة يـتــم دفـعـهــا كــامـلــة دون
قـصــور ،فالكويت دفـعــت لـحــرب تحريرها ما
يبلغ قيمته  26مليار دوالر.
الـتــاريــخ النفطي فــي المنطقة لــم يـكــن كله
ً
ً
وردا ،ولم يكن كذلك شوكا ...وفي كل األحوال
مبارك عليكم الشهر.

«حماية المنافسة» :دراسات ميدانية «التجاري» يعلن فائزي «النجمة» األسبوعي
لعدة قطاعات اقتصادية
منها التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة والسلع االستهالكية و«راتبك وفوقه كاش»
أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاز ح ـ ـ ـمـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة
د .راشد العجمي ،أن الجهاز بادر
بــدراســة عــدة قطاعات اقتصادية
في السوق الكويتي ،من خالل عمل
دراسات ميدانية لبعض األسواق،
للكشف عــن أي ممارسات ضــارة
بالمنافسة.
وق ـ ــال ال ـع ـج ـمــي ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ،إن ــه ت ــم عـمــل دراسـ ــات
م ـي ــدان ـي ــة أولـ ـي ــة ل ـع ــدة ق ـطــاعــات
بـ ــال ـ ـسـ ــوق الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ض ـم ـن ـهــا:
سـ ــوق ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــاص ،س ــوق
الـمـسـتـشـفـيــات ال ـخ ــاص ــة ،ســوق
السلع االستهالكية (الخضراوات
والـ ـف ــواك ــه) ،وم ـم ــارس ــات الـعـقــود
الحصرية ،استنادا إلى المادة 10
البند  ،7الــذي ينص على «إجــراء
ال ـ ــدراس ـ ــات والـ ـبـ ـح ــوث ال ــازم ــة
لتحليل أساليب التعامل المختلفة
في األسواق ،للكشف عن الحاالت
الضارة بالمنافسة والممارسات
االحتكارية».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ج ـ ـهـ ــاز ح ـم ــاي ــة
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة أجـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـس ــوح ــات
ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ت ـح ـل ـي ـل ـي ــة ل ـب ـعــض
األسواق ،الفتا إلى أنه تم تشكيل
ف ـ ــرق عـ ـم ــل ل ـت ـق ــدي ــم م ـق ـت ــرح ــات

الستعراض بيئة السوق ،كتطبيق
عـمـلــي ل ـل ـتــدريــب ،ودراس ـ ـ ــة مــدى
مواءمتها مع أحكام قانون حماية
المنافسة.
وأش ـ ـ ــار ال ـع ـج ـمــي إلـ ــى أن من
أه ــم اخـتـصــاصــات الـجـهــاز؛ عمل
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـت ـح ـل ـي ـل ـيــة لـلـســوق
المعنية ،التي لها أن تدعم القرار
ب ـش ــأن ال ـك ـشــف ع ــن ال ـم ـمــارســات
الضارة والوصول للحلول التي من
شأنها أن تمنع تلك الممارسات
وتعزز المنافسة الحرة.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،قـ ــال
العجمي إن طاقم الكوادر البشرية
فــي جـهــاز حـمــايــة الـمـنــافـســة بــدأ
بالتعاون مع المختصين الدوليين
ف ــي ال ـع ـم ــل ع ـل ــى دراس ـ ـ ــة أنـظـمــة
أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ـن ـت ـج ــات ،وتـتـضـمــن
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات تــم
تطويرها من قبل منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ،حيث تقيس
هــذه المؤشرات أهــم الخصائص
االقتصادية واإلدارية للتنظيمات
ال ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـلــى آلـ ـي ــات أسـ ــواق
المنتجات والـخــدمــات ،كما أنها
تتضمن أدوات الـقـيــاس التالية:
تحكم الدولة ،قيود ريادة األعمال،
وقيود التجارة واالستثمار.

راشد العجمي

َّ
وبين أنه تم االنتهاء من مرحلة
ق ــراءة ال ـمــؤشــرات داخ ــل الكويت
الـتــي لها أن تقيد األسـ ــواق ،وتم
عــرضـهــا ل ـلــدراســة بــالـتـعــاون مع
الخبراء الدوليين ،مؤكدا أنــه من
خ ــال النتائج الـتــي تــم التوصل
إل ـي ـه ــا تـ ــم ت ـح ــدي ــد ع ـ ــدة أس ـ ــواق
سيقوم الجهاز بدراستها خالل
السنة المقبلة ،وثــم إع ــداد تقرير
بالتوصيات التي لها أن تحسن
مــن مستوى الـمــؤشــرات المقيدة
لألسواق في الكويت.

أج ـ ـ ــرى الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـس ـحــب
األسـ ـب ــوع ــي ع ـل ــى «ح ـ ـسـ ــاب ال ـن ـج ـمــة»
وح ـم ـل ــة «راتـ ـ ـب ـ ــك وفـ ــوقـ ــه ك ـ ـ ــاش» وت ــم
إج ـ ـ ــراء ال ـس ـح ــب ب ـح ـض ــور م ـم ـثــل عــن
وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز
أشكناني.
وجــاء ت نتائج السحب على النحو
التالي:
سـحــب ح ـســاب الـنـجـمــة األسـبــوعــي
جــائــزة بقيمة  5آالف ديـنــار كانت من
نصيب منذر يوسف القشعمي.
الـسـحــب األسـبــوعــي لحملة «راتـبــك
وفوقه كاش» جائزة بقيمة  1000دينار
كانت من نصيب محمود حسن العنزي.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـنــك أن ج ــوائ ــز حـســاب
النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ
الجوائز المقدمة ،إضافة إلى تنوعها
طـ ــوال ال ـس ـنــة ،وتـتـضـمــن الـسـحــوبــات
جائزة أسبوعية بقيمة  5آالف دينار،
وشهرية بقيمة  20ألف دينار ،ونصف
سـنــويــة قــدرهــا نـصــف مـلـيــون دي ـنــار،
إض ــاف ــة إلـ ــى أك ـب ــر ج ــائ ــزة ف ــي ال ـعــالــم
م ــرت ـب ـط ــة ب ـح ـس ــاب مـ ـص ــرف ــي ،وال ـت ــي
حصــل البنك بموجبها على شه ــادة
غينيس لألرق ــام القياسي ــة ،والبالغـ ــة
 1.5مليون دينار.
وعـ ـ ــن آل ـ ـيـ ــة فـ ـت ــح ح ـ ـسـ ــاب ال ـن ـج ـمــة
وال ـتــأهــل لــدخــول الـسـحــوبــات والـفــوز
بالجوائز القيمة ،كشف البنك أنه يمكن

 Ooredooتشارك «النجاة الخيرية»
في حملة «أبشروا بالخير»
حصدا أكثر من  500ألف دينار لكفالة األسر المتعففة

لقطة جماعية
الـتــزامــا منها بمسؤوليتها تجاه
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ق ـي ـم ـهــا
األس ــاس ـي ــة ال ـم ـب ـن ـيــة ع ـلــى االه ـت ـمــام
وال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدي ،شـ ــاركـ ــت
 Ooredooال ـكــويــت جـمـعـيــة الـنـجــاة
الخيرية في حملة «ابشروا بالخير»،
التي نجحت في جمع تبرعات تفوق
 500000د.ك .للمساعدة على كفالة
ال ـم ـئــات م ــن األسـ ــر الـمـتـعـفـفــة داخ ــل
الكوبت ،وذلــك يوم الجمعة الماضي
فــي مـجـمــع  ،360مــن ال ــواح ــدة مساء
حتى الواحدة صباحا.
وتــأتــي مشاركة  Ooredooلتؤكد
اه ـت ـم ــام ال ـش ــرك ــة بـتـحـفـيــز ال ـت ـعــاون
والوعي بالمسؤولية االجتماعية لدى
كل األف ــراد ،حيث شاركت Ooredoo
ف ــي ح ـم ـلــة ع ـل ــى ش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل
االجتماعي لتعريف الجماهير بأهمية
التبرع خالل األسبوع الماضي.

وش ـ ــارك ف ــي حـمـلــة ال ـت ـبــرع لفيف
مــن رواد العمل الـخـيــري واإلنـســانــي
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الم ـ ـعـ ــة ف ـ ــي ش ـب ـك ــات
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،حـيــث أب ــرزت
ال ـح ـم ـل ــة مـ ـع ــان ــاة األس ـ ـ ــر ال ـكــوي ـت ـيــة
المتعففة بسبب مصدر دخل محدود
أو مـ ـص ــاري ــف عـ ـ ــاج أو م ـص ــاري ــف
دراسية أو ديون.
بدوره ،أكد مدير أول إدارة االتصال
المؤسسي مجبل األيوب أن Ooredoo
الكويت تعمل على مــدار الـعــام ،وفق
سياستها للمسؤولية االجتماعية،
موكدا «نحن سعداء بتحقيق الحملة
للمبلغ المطلوب ال ــذي يـخــدم األســر
المتعففة ،و ف ـخ ــورون بتعاوننا مع
جمعية النجاة الخيرية في إطالق هذه
الحملة الهادفة».
وأضـ ــاف األي ـ ــوب« :مـشــاركـتـنــا في
هــذه الحملة نابعة من إيماننا التام

بأهمية تحفيز المجتمع على العطاء
واالهتمام والتواصل ،نحن فخورون
ب ـكــل األفـ ـ ــراد ال ــذي ــن ح ـض ــروا لحملة
ال ـت ـب ــرع ال ـج ـم ـعــة ال ـم ــاض ــي ،وال ــذي ــن
تفاعلوا مع هذه الحملة ،وهــذا ليس
بالغريب على مجتمعنا الكويتي».
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت ال ـج ـم ـع ـيــة اس ـت ـم ــرار
ال ـح ـم ـل ــة بـ ـه ــدف تـ ـف ــري ــج كـ ـ ــرب 500
عائلة متعففة داخل الكويت ،زالتبرع
لـلـجـمـعـيــة م ـت ــاح ع ــن ط ــري ــق أفــرعـهــا
بـمـنـطـقــة ص ـبــاح ال ـســالــم وال ــروض ــة،
وكذلك عبر لجانها المنتشرة في كل
مـنــاطــق ال ـكــويــت ،ومـنـهــا لجنة زكــاة
سلوى ولجنة زكــاة العثمان ولجنة
الـ ـت ـع ــري ــف ب ـ ــاإلس ـ ــام ولـ ـجـ ـن ــة زكـ ــاة
الـفـحـيـحـيــل ول ـج ـنــة زك ـ ــاة الــرمـيـثـيــة
ولـجـنــة زكـ ــاة األن ــدل ــس ولـجـنــة زك ــاة
كيفان.

فتح حساب النجمة فقط بــإيــداع 100
دي ـنــار ،ويـجــب أن يـكــون فــي الحساب
مـبـلــغ ال ي ـقــل ع ــن  500دي ـن ــار لــدخــول
جميع السحوبات على كل الجوائز التي
يقدمها الحساب.
وبالنسبة لفرص الـفــوز ،فإنه كلما
زاد المبلغ المحتفظ في الحساب زادت
ف ــرص ف ــوز ال ـع ـم ـيــل ،ح ـيــث إن ك ــل 25
دينارا توفر فرصة واحدة للفوز ،فضال
ع ــن ال ـم ــزاي ــا اإلض ــاف ـي ــة ال ـتــي يــوفــرهــا
الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة
سحب آلــي ،ويستطيع الحصول على
بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك
الحصول على كل الخدمات المصرفية
من البنك التجاري.
أمــا بالنسبة لحملة «راتـبــك وفوقه
كاش» الموجهة للموظفين الكويتيين
وال ــواف ــدي ــن ف ــي الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي
والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن
والمستمرة حتى  31ديسمبر ،2019
وعــن آلـيــة االنـضـمــام إلــى هــذه الحملة
واالستفادة من المزايا التي توفرها،
فـقــد أوضـ ــح الـبـنــك أن بــاسـتـطــاعــة أي
مــوظــف كــويـتــي يــزيــد رات ـبــه عـلــى 500
ً
دينار ،ســواء تم تعيينه حديثا أو في
الخدمة الفعلية من سنين تحويل راتبه
إلــى البنك واالسـتـفــادة مــن مــزايــا هذه
الحملة والـحـصــول على هــديــة نقدية
فورية مضمونة بـ  250دينارا ،أو قرض

«أتالنتس النخلة»
يعلن توسعة
مدينة «أكوافنتشر»
ً
اسـتـكـمــاال لـجـهــود منتجع
أت ــانـ ـت ــس ال ـن ـخ ـل ــة ف ـ ــي دب ــي
بـ ــال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز وت ـ ـق ـ ــدي ـ ــم أفـ ـض ــل
الـ ـتـ ـج ــارب ال ـن ــوع ـي ــة ،وض ـمــن
م ـس ـيــرة مــدي ـنــة «أكــواف ـن ـت ـشــر»
ال ـمــائ ـيــة لـتـصـبــح واحـ ـ ــدة من
أكبر المدن المائية في العالم،
ستشهد «أكوافنتشر» إضافة
ب ـ ــرج مـ ـنـ ـح ــدرات ث ــال ــث م ـلــيء
ب ــال ـم ـن ــزل ـق ــات ال ـم ـث ـي ــرة الـ ــذي
م ــن ال ـم ـقــرر أن يـفـتـتــح أبــوابــه
فــي صـيــف ع ــام  .2020وبـهــذه
اإلض ــاف ــة ال ـج ــدي ــدة ،ستحطم
مدينة األلعاب المائية األولى
في المنطقة األرقــام القياسية
مع برج «ترايدنت» الذي يبلغ
ً
ارتفاعه  34مترا ،ويضيف لها
ً
ً
 12منزلقا جديدا.
وتحتل مدينة «أكوافنتشر»
الـمــائـيــة فــي أتــانـتــس النخلة
مـ ـك ــان ــة م ـت ـم ـي ــزة فـ ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط بكل ما تحويه
ـات فــريــدة،
ـاب ومـنــزلـقـ ٍ
مــن أل ـع ـ ٍ
فمع أكثر من  20لعبة ومنزلقة
مــائـيــة مــذهـلــة وأن ـه ــار مــوزعــة
ع ـلــى  17ه ـك ـتــارا م ــن اإلث ـ ــارة،
تضمن لكل زائر تجربة فريدة
ال مثيل لها .ولتحقيق مزيد من
المتعة واإلثارة لرواد المدينة
المائية والباحثين عن األفضل،
تمت إضــافــة بــرج «تــرايــدنــت»،
الذي سيشمل ألعاب ومنزلقات
« ب ــرو س ــا ي ــد»  ProSlideذات
المستوى العالمي ،بما في ذلك
ProSlide® MammothBLAST
الجديد ،الــذي يعد األطــول في
العالم.

ب ــدون فــائــدة بقيمة خمسة
أضعاف الراتب وبحد أقصى
 10آالف ديـنــار ،إضافة إلى
ً
الدخول تلقائيا في السحب
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي عـ ـل ــى ج ــائ ــزة
مقدارها  1000دينار.
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة لـلـعـمــاء
الوافدين الذين يندرجون
ت ـح ــت حـ ـس ــاب ال ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة
Premier Banking
والـ ـمـ ـخـ ـص ــص لـ ـل ــروات ــب
مـ ـ ــن  1700د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار و مـ ــا
ف ـ ــوق فـ ـس ــوف يـتـمـكـنــون
من الحصول على هدية
ن ـق ــدي ــة ف ـ ــوري ـ ــة ،إض ــاف ــة
إل ــى الـمـتـقــاعــديــن الــذيــن
يـحـصـلــون ع ـلــى مـعــاش
ت ـ ـقـ ــاعـ ــدي قـ ـ ـ ــدره 1000
ديـنــار ومــا فــوق ،فبمجرد
تحويل معاشهم التقاعدي على البنك
التجاري سيحصلون على هدية فورية
ً
بقيمة  150دي ـنــارا والــدخــول تلقائيا
ف ــي ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي ع ـلــى جــائــزة
مقدارها  1000دينار واالسـتـفــادة من
مزايا هذه الحملة التي تم تصميمها
خصيصا بصورة تناسب الموظفين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن
ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن الـ ـخ ــاص وال ـح ـكــومــي

وال ـم ـت ـقــاعــديــن ،ل ـكــون ـهــا أي ـض ــا تــوفــر
لهم فرصة الحصول على العديد من
المميزات اإلضافية ،والتمتع بالعديد
مــن الـخــدمــات الـمـتـطــورة والمنتجات
الـ ـف ــري ــدة وال ـم ـت ـم ـي ــزة الـ ـت ــي يــوفــرهــا
التجاري لعمالئه لتلبي احتياجاتهم
وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

«زين» شريك لحملة « 2000مشروع»
الشركة أكدت التزامها بتعهداتها في المسؤولية االجتماعية
أعلنت شركة «زيــن» شراكتها
لحملة « 2000مشروع» الخيرية
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ج ـم ـع ـيــة ال ـع ــون
ُ
المباشر ،ونجحت في جمع أكثر
من  3ماليين دينار من التبرعات
فـ ــي أق ـ ــل مـ ــن  12سـ ــاعـ ــة ،ضـمــن
حملتها لشهر رمضان ُ
المبارك
«زين الشهور».
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي أمس ،إن شراكتها لهذه
الحملة الخيرية للسنة الثالثة
ً
عـلــى الـتــوالــي أت ــت تـمــاشـيــا مع
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية واالستدامة اتجاه
ّ
ال ـق ـطــاعــات الـخـيــريــة وت ـحــت مظلة
حملتها الرمضانية السنوية «ز يــن
الشهور».
وأضــافــت أن «زيــن الشهور» تزخر
ب ــال ـب ــرام ــج وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات اإلن ـســان ـيــة
المختلفة ،عن طريق دعم العديد من
الجهات والمؤسسات التي خصصت
جهدها لألعمال الخيرية واإلنسانية
ومنها جمعية العون ُ
المباشر.
ول ـف ـت ــت «زي ـ ـ ــن» إل ـ ــى أنـ ـه ــا سـتـظــل
م ـل ـتــزمــة بـتـعـهــداتـهــا ال ـت ــي قطعتها
على نفسها فــي مـجــاالت االسـتــدامــة
والمسؤولية االجتماعية ،وستعمل
جاهدة إلطالق العديد من المبادرات
ً
الخيرية واإلنسانية باعتبارها كيانا
ً
ً
اقتصاديا مؤثرا في الدولة.
وذك ـ ـ ــرت «زي ـ ـ ــن» أن ح ـم ـلــة «2000
م ـ ـشـ ــروع» ال ـخ ـي ــري ــة الـ ـت ــي أطـلـقـتـهــا
جمعية ال ـعــون الـ ُـمـبــاشــر هــدفــت إلــى
استقبال التبرعات عن طريق القنوات
اإللكترونية الرسمية وخدمة الرسائل
النصية القصيرة  SMSالتي ُت ّ
قدمها
«زين» ،ونجحت الحملة في جمع أكثر
من  3ماليين دينار من التبرعات في

أقــل مــن  12ســاعــة ،إذ سيذهب كامل
ريع تبرعات الحملة لمصلحة 2000
م ـش ــروع خ ـيــري ف ــي إفــري ـق ـيــا بـهــدف
تـحـقـيــق تـنـمـيــة حـقـيـقـيــة ُم ـس ـتــدامــة
للقرى النائية.
وبينت الشركة أن الـ  2000مشروع
ت ـش ـمــل  500ب ـئــر ارت ـ ــوازي ـ ــة لـتــوفـيــر
الـ ـمـ ـي ــاه الـ ـص ــالـ ـح ــة لـ ـلـ ـش ــرب ب ـه ــدف
م ـقــاومــة ان ـت ـشــار األوب ـئ ــة ومـســاعــدة
األطفال على االلتحاق بالتعليم بعد
أن كان جلب الماء هو همهم اليومي،
و 500مشروع صحي لتوفير العالج
المجاني والجراحات ألبعد المناطق
ً
عن المدن ،وخصوصا التي ال تتوفر
فـيـهــا ال ـخــدمــات الـطـبـيــة األســاس ـيــة،
إض ــاف ــة إل ــى  1000م ـش ــروع تـنـمــوي
لتحقيق التمكين االقتصادي لألسر
ال ـف ـق ـيــرة ب ـهــدف تـحــويـلـهــا إل ــى أســر
ُمـنـتـجــة تـعـتـمــد ع ـلــى ذات ـه ــا وت ـكــون
ً
سببا في نمو مجتمعاتها.
ً
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «زي ـ ـ ـ ـ ــن» أطـ ـلـ ـق ــت أخـ ـ ـي ـ ــرا
حـمـلـتـهــا الـخـيــريــة «ي ــا بــاغــي الخير
أ قـبــل» للسنة الثالثة ضمن حملتها

الرمضانية «زين الشهور» بالتعاون
م ــع جـمـعـيــة ال ـع ــون الـ ُـم ـبــاشــر ،حيث
ستقوم الشركة بالتبرع بمبلغ 500
فلس (نصف دينار) مقابل كل فاتورة
يتم سدادها من عمالئها خالل شهر
رمـضــان الـمـبــارك عبر أي مــن قنوات
الدفع اإللكترونية أو المباشرة ،التي
تشمل موقعها اإللكتروني وتطبيقها
على األجـهــزة الذكية وأجـهــزة الدفع
اإللـكـتــرونـيــة ون ـقــاط الـبـيــع المباشر
وأف ــرع ـه ــا الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـم ـن ـت ـشــرة في
جميع أنحاء الكويت.
وسـ ـيـ ـت ــم ت ـخ ـص ـي ــص كـ ــامـ ــل ري ــع
ال ـح ـم ـل ــة ل ـم ـص ـل ـحــة بـ ـن ــاء  6ق ــاع ــات
الصحية
دراسية لمشروع كلية العلوم ُ ّ
– قسم الصحة البيئية ا ل ــذي تنفذه
جمعية العون ُ
المباشر في كينيا ،بعد
ُ
انتهاء شهر رمضان المبارك.

أوتار

١٩

سيرة

ljarida.com

سيرة

٢٠

@a

استطاع الفنان طالل مداح طاردت الفنانة شويكار
تعزيز مكانته في الساحة شائعات حول إفالسها
الغنائية في السعودية
عقب عرض بعض
من خالل تقديم مجموعة مقتنياتها في مزاد
أغنيات ناجحة.
علني.

il
tawab
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مسك
وعنبر

نسي المخرج يوسف
شاهين في أول يوم
تصوير ،كلمة أكشن التي
ينطق بها المخرج لكي
يبدأ العمل.

24

معاناة الطفلة أوراد العنزي
أثارت شجون الفنانة إلهام
الفضالة ،التي لم تتمالك
نفسها ،وبكت في برنامج
«فانوس هيونة».

«ديور» و«لوي فويتون»
و«فندي» تتعاون مع ريهانا
أعلنت مجموعة "إل .في .إم .إتش" نيتها إطالق
عالمة للسلع الفاخرة ،بالتعاون مع نجمة البوب
ريهاناُ ،ت ّ
سوق مالبس جاهزة ومنتجات جلدية.
وقد تعاونت المجموعة الفرنسية التي تملك
مــاركــات مثل "دي ــور" و"ل ــوي فويتون" و"فـنــدي"
و"جيفنشي" مع "روبــن ريهانا فنتي لتأسيس
ّ
دار جــديــدة للسلع الـفــاخــرة" تتخذ فــي باريس
ً
مقرا لها ،بحسب ما جاء في بيان صادر عن "إل.
في .إم .إتش".
وأوضح البيان أن "هذه الماركة تعكس رؤيتها
للموضة ،أكــان على صعيد تصاميم المالبس
الجاهزة واألحذية واألكسسوارات ،أم على صعيد
التوزيع والتواصل".
وه ــي أول دار مــوضــة تـنـشــأ مــن ع ــدم ،ضمن
مـجـمــوعــة "إل .ف ــي .إم .إت ــش" مـنــذ "كــريـسـتـيــان
الكروا" سنة  ،1987بحسب ما أفاد ناطق باسم
المجموعة .وسترأسها امرأة ،في سابقة أخرى
للمجموعة القابضة" ،ستحدد أسلوبها الفني".
ّ
ويرجح أن تبصر المجموعة الجديدة النور
في مايو الجاري أو يونيو المقبل.
وقــد عهدت ريهانا المولودة في بــاربــادوس،
والـتــي تملك مــاركــة األلـبـســة الــريــاضـيــة "فنتي"
ّ
السيما تلك
الــرائـجــة ،حـضــور ع ــروض األزي ــاء،
ّ
ّ
التي تنظمها دار "ديور" ،وتكللت مشاريعها في
مجال الموضة بالنجاح.
وباإلضافة إلى ماركة "فنتي" ،ساهمت النجمة

البالغة من العمر ( 31عاما) في تعزيز مبيعات
ّ
مــاركــة "بــومــا" وقــت تــولـيـهــا اإلدارة االبـتـكــاريــة
فيها .وقد ّ
صممت المغنية أيضا مجموعة من
الـمــابــس ،وبــاتــت مــن الـمــؤثــرات الـنــافــذات على
مواقع التواصل االجتماعي ،إذ يتابعها  7ماليين
مستخدم.
وقالت ريهانا ،في البيان" :ما من شراكة أفضل
ّ
الحس
من تلك التي أبرمناها ،والتي يتزاوج فيها
متشوقة جداّ
ّ
االبتكاري مع ذاك التجاري ،وأنــا
للكشف عن تصاميمنا".
وس ـب ــق ل ــري ـه ــان ــا أن ح ـص ـلــت ع ـل ــى عـ ــدد مــن
الجوائز والتقديرات ،بما في ذلك ثمانية جوائز
غرامي ،وثمانية جوائز الموسيقى األميركية،
وإح ـ ــدى ع ـشــرة ج ــائ ــزة ب ـي ـل ـبــورد الـمــوسـيـقـيــة،
وجائزتان بريت.
كـمــا ان لــديـهــا ثــاثــة عـشــر أغـنـيــة مـنـفــردة في
الـمــركــز األول عـلــى بـيـلـبــورد هــوت  ،100وبـهــذا
أصبحت أصغر فنان منفرد يحقق هذا اإلنجاز.
في ( ،)2012صنفت فوربس ريهانا في المركز
الرابع في قائمة أقوى المشاهير لهذه السنة ،مع
أرباح وصلت إلى  53مليون في الفترة بين مايو
( )2011ومايو ( ،)2012وفي العام نفسه ،سميت
تايم ريهانا واحدة من أكثر  100شخصية مؤثرة
في العالم .في ( ،)2013حصلت ريهانا على جائزة
"أيكون" من قبل الجوائز الموسيقية األميركية.

ويل سميث

ريهانا

أريانا غراندي

الفين سارجنت

سميث :أفضل عملي الحالي عن رئاسة أميركا أريانا غراندي الوجه اإلعالني الجديد لـ «جيفنشي» وفاة سارجنت كاتب سيناريو ثالثية «سبايدر مان»
َّ
صرح الممثل األميركي ويل سميث ( 50عاما) ،خالل مؤتمر صحافي بالعاصمة األلمانية
(برلين) ،بأنه يفضل أن يعمل في وظيفته الحالية عن أن يكون رئيسا للواليات المتحدة.
وأكد سميث" :لن أفعل ذلك ،وربما أفضل أن أقوم بدور أوباما في السينما ،عن أن أدخل
كمرشح للرئاسة".
(د ب أ)

عينت دار الموضة الفرنسية "جيفنشي" نجمة البوب األميركية أريانا غراندي كوجه
إعالني جديد لحملتها لموسم الخريف والشتاء المقبل.
وجاء في بيان صادر عن "جيفنشي" ،المملوكة لمجموعة العالمات الفاخرة "إل في إم
تش" ،أن "أريانا ،الملهمة المعاصرة التي تشكل رمزا لجيلها ،برزت كإحدى الشخصيات
المؤثرة في ثقافة البوب اليوم".
(أ ف ب)

توفي كاتب السيناريو األميركي ،ألفين سارجنت ،الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين،
وكتب سيناريو ثالثية أفالم سبايدر مان ،عن عمر يناهز  92عاما.
وتوفي سارجنت ألسباب طبيعية في منزله بمدينة سياتل الخميس الماضي.
وفاز سارجنت بجائزة أوسكار عام  1977عن فيلم "جوليا" ،وفي عام  1981عن فيلم
"أورديناري بيبول".

ً
إيطاليا تشتعل فنيا في افتتاح «بينالي البندقية» و«بريسانوني» وتسترد «المزهرية»

اف ـت ـتــح م ـع ــرض ب ـي ـنــالــي الـبـنــدقـيــة
ل ـل ـف ـنــون أمـ ـ ــام ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ـعـ ــام ،فــي
ال ـيــوم األول مــن األش ـهــر الـسـتــة التي
يمكن فيها للزوار االطالع على أحدث
اتجاهات الفن المعاصر.
ويـمـكــن م ـشــاهــدة أع ـمــال لـنـحــو 80
ً
ف ـن ــان ــا ،ت ـحــت ش ـع ــار "قـ ــد تـعـيــش في
أوقـ ـ ــات م ـث ـيــرة ل ــاه ـت ـم ــام" ،ح ـتــى 24
نوفمبر المقبل.
وح ـص ــل ال ـج ـن ــاح ال ـل ـي ـتــوانــي على
جائزة أفضل مساهمة وطنية.
وذهبت جائزة األسد الذهبي ألفضل
مشاركة للمخرج األميركي أرثر جافا،
لمقطعه الـمـصــور الـمـعـنــون "األل ـبــوم

األبـ ـي ــض" ،الـ ــذي ي ـت ـنــاول الـعـنـصــريــة
والكراهية عبر اإلنترنت.
وفـ ـ ــاز ف ـن ــان ــان أل ـم ــان ـي ــان بـ ــ"األس ــد
الذهبي" الـمــرة السابقة فــي الفعالية
التي أقيمت في .2017
وي ـن ـظــم م ــدي ــر ال ـم ـت ـحــف األم ـيــركــي
رالف روغوف المعرض الهائل للفنون
ال ـم ـعــاصــرة ،وتـ ــرأس لـجـنــة التحكيم
ش ـت ـي ـفــانــي روزن ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وه ـ ــي م ــدي ــرة
صالة عرض "مارتن-جروبيوس-باو"
األلمانية.
وامتدادا للفعاليات الصيفية الفنية
في إيطاليا ،أقامت مدينة بريسانوني
اإليـطــالـيــة أكـبــر مـهــرجــان للضوء في

منطقة األلــب ،والــذي ركز على أهمية
المياه وآثار التغيرات المناخية.
من جانب آخــر ،أعربت إيطاليا عن
أملها في أن تعيد ألمانيا إليها بشكل
عاجل لوحة فنية سلبتها من مدينة
ف ـل ــورن ـس ــا ،خ ـ ــال الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة
الثانية.
وأع ـل ـنــت وزارة الـثـقــافــة اإليـطــالـيــة
في روما أن الحكومة األلمانية أكدت
على "أقصى درجات التعاون من أجل
إعادة اللوحة ،وهي بعنوان (مزهرية)،
بالسرعة الكافية ،إلى إيطاليا".
(د ب أ)

عرض للضوء

١٨

توابل ةديرجلا

ثقافات

•
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إبراهيم درغوثي لـ ةديرجلا  :اإلبداع يعيش
في مناخ الحرية ...وتقتله فتاوى المتأسلمين
•

ً
أكد الروائي والقاص إبراهيم درغوثي ( 64عاما) أن اإلبداع يعيش في مناخ تسوده الحرية في
حين تقتله فتاوى المتأسلمين.
توقف عن الكتابة فترة بعد مصادرة الرقيب مجموعته القصصية
وقال األديب التونسي ،الذي
ً
«الخبز المر» ،إنه عاد للكتابة مجددا مع رواية «الدراويش يعودون إلى المنفى» التي فتحت
شهيته للكتابة ،وتحسس رقبته بعد صدور روايته "القيامة اآلن" ...تفاصيل أخرى في هذا
الحوار الذي أجرته معه "الجريدة" في القاهرة.
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

أكتب في الليل
وال أغادر بلدتي
الهادئة إلى صخب
المدن

«الدراويش يعودون
إلى المنفى» فتحت
أمامي شهية
الكتابة

● يتنوع إبداعك بين القصة
والــروايــة وأدب الطفل ...أي هذه
األنواع األدبية أقرب إليك؟
 بــالـنـسـبــة إل ــي اإلب ـ ــداع كلهواح ــد ،لكنه يـتـجــزأ إلــى أبــواب
ي ـم ـك ــن ل ـل ـك ــات ــب أن ي ـن ـت ــج فــي
بـعـضـهــا وي ـف ـشــل ف ــي األخـ ــرى،
ويمكن أن يتفوق في جميعها.
ً
أنا بــدأت قاصا في ثمانينيات
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي وأصـ ـ ـ ـ ــدرت
م ـج ـم ــوع ـت ـي ــن "الـ ـنـ ـخ ــل ي ـم ــوت
ً
واقفا" و"الخبز المر" ،ثم توقفت
ع ــن ال ـك ـت ــاب ــة ب ـع ــدم ــا ص ـ ــادرت
الرقابة مجموعتي القصصية
الثانية ،ربما لطعم المرارة الذي
أحسه الرقيب ضمن قصصها.
ومـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدت إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة إال
بعدما نضجت روايتي األولــى
ً
ف ــي ال ـع ـقــل وف ــي ال ـق ـلــب أي ـض ــا،
فكانت "الدراويش يعودون إلى
المنفى" الرواية التي صدرت في
لـنــدن عــن دار "ري ــاض الــريــس"،
عـ ــام  ،1992ال ـن ــص ال ـ ــذي فتح
أمامي شهية الكتابة الروائية
ً
والـقـصـصـيــة أي ـض ــا ،فـتــواتــرت
كتاباتي حتى صارت اآلن إحدى
عشرة رواية وعشر مجموعات
قصصية.
أما الكتابة لألطفال فبادرت
إليها منذ سنوات قليلة بقصتي
"ف ـيــروز وعــرائــس الـبـحــر" التي
فازت بالجائزة العربية الكبرى
"م ـص ـط ـفــى عـ ـ ــزوز" عـ ــام ،2016
عـنــدمــا عــرفــت أن ه ــذه الكتابة
تـحـتــاج إل ــى دم جــديــد ،خاصة
بــال ـن ـس ـبــة ل ــأط ـف ــال الـيــافـعـيــن
وقصص الخيال العلمي.
● توقفت محاوالتك في كتابة

الشعر رغم جمالها ...فهل ضللت
طريقك إلى عالم القصيدة؟
 ب ـ ــدأت ب ـك ـتــابــة ال ـش ـعــر وأن ــاتـ ـلـ ـمـ ـي ــذ فـ ـ ــي ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــوي .ك ـت ـبــت
ً
نصوصا شعرية تتغنى بالحب
وي ـغ ـلــب عـلـيـهــا ط ــاب ــع الـمــراهـقــة
ً
الوجدانية أوال ثم طابع المراهقة
ً
الـسـيــاسـيــة ث ــان ـي ــا ،ث ــم عــرفــت أن
الـ ـشـ ـع ــر ل ـ ــن ي ـ ـقـ ــدر عـ ـل ــى ت ـب ـل ـيــغ
رســال ـتــي ف ــي الـ ـق ــول ،ف ـع ــدت إلــى
ً
السرديات بدءا بالرواية وانتهاء
ً
بالقصة القصيرة ج ــدا ،ألن لكل
جـنــس إب ــداع ــي طــاقــات احـتـمــال،
وعرفت أنني لن أقدر على تبليغ
رسالتي بواسطة الشعر فعدلت
ع ــن طــري ـقــه ب ــات ـج ــاه ال ـس ــردي ــات
ً
عموما.
● تمت مصادرة "الخبز المر"
بعد شهر من صدورها ...هل دفعك
هذا للتراث بدال من أشواك الواقع
االجتماعي؟
 الرقابة صــادرت المجموعة،ً
ألن ـنــي ت ـنــاولــت فـيـهــا مــوضــوعــا
ً
ح ــارق ــا ،تمثل فــي أحـ ــداث الخبز
ومـ ـ ـ ــا راف ـ ـق ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن ت ـ ـظـ ــاهـ ــر فــي
ال ـشــارع وقـمــع بوليسي وحشي
للمتظاهرين ،واستشهاد المئات
واعتقال اآلالف ،فرأيت أن ال طاقة
للرقابة في تقبل مثل هذه األعمال
اإلب ــداع ـي ــة ال ـتــي تــذهــب مـبــاشــرة
إلى إدانــة هذه األعمال الوحشية
فاتجهت صوب التراث شخصيات
ً
وأح ــداث ــا ،أتـخـفــى وراء هـ ــا ألقــول
مــن خاللها مــا ال أقــدر على قوله
مـبــاشــرة .ونجحت الفكرة ألنني
بلغت رسالتي بسهولة وم ـ ّـررت
ما كنت أرغب في تبليغه للقارئ.

ملتقى القاهرة
الدولي السابع

● تم ترجمة بعض أعمالك إلى
لغات أجنبية ...فماذا أضافت إلى
إبداعاتك الفنية؟

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

 الترجمة باب نطل منه علىاآلخـ ـ ــر .وك ـل ـمــا ان ـف ـتــح ف ــي وجــه
أدبـ ـ ــك واحـ ـ ــد م ــن ه ـ ــذه األبـ ـ ــواب
ً
ازداد هذا األدب تألقا ،ألن الكتابة
رســالــة نــريــد مــن خــالـهــا تبليغ
هــذا اآلخ ــر ،ال ــذي يـكــاد ال يعرف
ً
ع ـن ــا ش ـي ـئ ــا  ،أن األدب ال ـعــربــي
كـبـيــر وم ـخ ـت ـلــف ،وف ــي م ـقــدوره
تبليغ رسالة ســام ومحبة إلى
الـعــالـمـيــن ،عـكــس مــا ي ــروج عنا
من أننا ال نحسن سوى اإلرهاب
والقتل.
● حصدت جوائز عديدة ...ما
أهمها وما أكثر جائزة تعتز بها؟
 أجمل جوائزي جائزة القدسللقصة القصيرة ا لـتــي حصلت
عليها ع ــام  2010فــي أبــوظـبــي،
ألن ـهــا مــرتـبـطــة بـمــديـنــة الـقــدس
وبقضية عادلة المفروض على
ً
الضمير العالمي أال ينام مطمئنا
إال إذا حـ ـص ــل أ صـ ـ ـح ـ ــاب ه ــذه
ً
الـقـضـيــة عـلــى حـقـهــم ك ــام ــا في
حياة كريمة بين شعوب األرض.
● ه ــل ل ــدي ــك ط ـق ــوس خــاصــة
للكتابة في شهر رمضان؟
ً
 أك ـتــب دائ ـم ــا فــي الـلـيــل قبلرمضان وبعده وأثـنــاء ه ،عندما
ت ـه ــدأ ال ـح ــرك ــة وي ـخ ــف ضجيج
ال ـح ـي ــاة ال ـع ــام ــة ل ـت ـب ــدأ حـيــاتــي
الـخــاصــة بـيــن شـخــوصــي الــذيــن
يعاشرونني زمن الكتابة وكأنهم
من لحم ودم.
● ت ـ ـق ـ ـطـ ــن بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدة صـ ـغـ ـي ــرة
بـجـنــوبــي ت ــون ــس ...ه ــل تـحــاول
االختباء من أضواء المدينة؟
 المدن تقتل اإلبداع وال تتركلـلـكــاتــب فــرصــة كـبـيــرة للكتابة.
وبـمــا أن وســائــل التكنولوجيا
الـحــديـثــة قــربــت الـمـســافــات بين
َّ
وحولت الدنيا الوسيعة
الناس

إبراهيم درغوثي
إل ــى فـضــاء واح ــد فـلـمــاذا أغ ــادر
بيتي الهادئ إلى صخب المدن
وعنفها.
● الـتــأسـلــم وال ـع ـنــف الــديـنــي
والطائفي أصبحا واقعا نعيشه
ونلمسه وينعكس على المجتمع
العربي والعالمي ...فكيف يؤثر
ذلك على الحركة اإلبداعية؟
 الجماعات المتأسلمة تنظرللدنيا بعين واحــدة وال تعترف
بـحــريــة الـمـبــدع وانـفـتــاحــه على
آف ـ ـ ــاق ال ـ ـتـ ــأويـ ــل ،ألن أدب ـي ــات ـه ــا
ال ـف ـك ــري ــة دوغ ـم ــائ ـي ــة ،ف ــا ت ـقــرأ
إال مــا ظهر على سطح الكتابة
الـمـسـطــورة منذ عهد األس ــاف.
ً
وكل من خرج عليهم يعد مارقا
عن الملة وال دين له ،لذلك أفتوا
بقتل مبدعين وطـلـقــوا زوجــات
بعضهم وكـمـمــوا أفـ ــواه آخــريــن
بسلطة دينية ،اإلبداع ال يعيش
إال ف ــي م ـنــاخ ت ـســود ف ـيــه حــريــة
ال ــرأي والـضـمـيــر ومـتــى سلطنا
عليه الفتاوى قتلناه بدم بارد.
● الـسـيــاســة تـقـتــل اإلب ـ ــداع...
وال ـ ـق ـ ــرب م ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة ت ـهــديــد
للمبدع ...فهل تحسس درغوثي
رقبته يوما ما؟!
 ال ـ ـم ـ ـح ـ ـظـ ــورات كـ ـثـ ـي ــرة فــيمجتمعاتنا ،و لـكــل واح ــد منها
طريق تقود المبدع إلى الهالك،
فالسياسة تجعلك في عــداء من
رجال السلطة الذين سيتحينون
ل ــك ف ــرص ــة الـ ــوقـ ــوع ف ــي الـخـطــأ
ال ـ ـقـ ــاتـ ــل حـ ـت ــى ي ـ ــزج ـ ــوا ب ـ ــك فــي
غـيــاهــب الـسـجــن بـعــدمــا تحاكم
بــال ـمــروق عـلــى قــانــون السلطة.
واألخـ ــاق تلقي بــك فــي معمعة
عـ ــداء الـمـجـتـمــع م ـتــى ت ـجــاوزت
ح ــدك ف ــي ال ـق ــول وخ ــرج ــت على
أعــراف القبيلة .أما الدين فصار
فزاعة في وجه المبدع ،وبالفعل
ت ـح ـس ـس ــت رقـ ـبـ ـت ــي فـ ـ ــي مـ ـ ــرات
عديدة ألنني جربت االقتراب في
كتاباتي مــن هــذه المحظورات،
وخ ــاص ــة ب ـعــد ص ـ ــدور رواي ـت ــي
"ال ـق ـيــامــة ..اآلن" ،ولـكــن ربـمــا ما
غـفــر لــي أن ه ــذه ال ــرواي ــة وظفت

ال ــدي ــن لـخــدمــة جـمـهــور الـفـقــراء
واالن ـ ـت ـ ـصـ ــار لـ ـه ــم فـ ــي ع ــال ــم ال
يــرحــم الـضـعـيــف وحـ ـ ّـول الدنيا
إلــى قيامة يومية ال مكان فيها
للضعيف.
● ح ـتــى ال ي ـقــع ال ـم ـبــدع في
ف ــخ الـ ـمـ ـحـ ـظ ــور ...ك ـي ــف يـعــالــج
األدب قضايا حساسة محظورة
اجتماعيا وربما دينيا؟
 فــي األدب ال مكان لألخالقال ـتــي تـحــاكــم األديـ ــب عـلــى زالت
ا لـقـلــم إذا ك ــان توظيفه للجنس
وت ــوابـ ـع ــه يـ ـخ ــدم ن ـس ــق ال ـنــص
وت ـ ـطـ ــور أحـ ــداثـ ــه لـ ـل ــوص ــول بــه
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـت ــوم ــة.
ً
وقـتـهــا يصبح كــل شــيء مباحا
أمــام المبدع بما فــي ذلــك القول
الـ ـف ــاح ــش ف ــي زم ـ ــن ه ـي ـمــن فـيــه
الـفـحــش فــي الـفـعــل وال ـق ــول .أمــا
إذا كانت الكتابة ال تتطلب ذلك
وغ ــاي ــة الـ ـك ــات ــب م ــن اس ـت ـع ـمــال
الجنس للدعاية لنصه أو لجر
الـقــراء إلــى عالم اإلث ــارة فإنه لن
يـ ـق ــدر ع ـل ــى ال ـم ـن ــاف ـس ــة ف ــي ظــل
الـسـمــاوات المفتوحة والشبكة
العنكبوتية.
● بعد مسيرة أدبية حافلة...
ما الجديد الذي ينتظر قراءك؟
 انـ ـتـ ـهـ ـي ــت ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ه ــذهالـسـنــة مــن كـتــابــة ال ـجــزء الثالث
مــن خماسية عــن بــاد المناجم
ً
ً
أرضــا وناسا ونضاالت عمالية
ونقابية امـتــدت على مــدى أكثر
م ــن ق ـ ــرن ،ول ـ ــدي روايـ ـ ــة جــديــدة
بـ ـعـ ـن ــوان "صـ ـح ــائ ــف ال ـمــائ ـكــة
والشياطين" وهي تتمة لروايتين
س ــا بـ ـقـ ـتـ ـي ــن" :وراء ا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــراب..
قليال" و"كــاب الجحيم" ،وتدور
أح ــداث ـه ــا ف ــي مــدي ـنــة الـمـتـلــوي
عــاص ـمــة م ـنــاجــم ال ـف ـس ـفــاط في
تــونــس خ ــال ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
الماضي ،وتؤرخ لمجزرة اقترفها
المستعمر الفرنسي وزبانيته
فــي حــق العمال المضربين عن
الـ ـعـ ـم ــل ،ف ـق ـتــل م ـن ـهــم أكـ ـث ــر مــن
ً
عشرين عامال وجرح المئات في
أقل من عشر دقائق.

ماذا أقول وأكتب عن ملتقى القاهرة الدولي السابع لإلبداع الروائي
العربي "الرواية في عصر المعلومات" لدورة الطيب صالح من  20إلى
 24أبريل  ،2019كان حفل االفتتاح والختام بمسرح الهناجر بدار
األوبــرا المصرية ،وافتتحته الوزيرة د .إيناس عبدالدايم ،وأعلنت
فيه زيادة قيمة جائزة الملتقى لتصبح  250ألف جنيه ،أي ما يعادل
 20ألف دوالر؟
إال أنه أبو الملتقيات حجما وعددا وتنوعا ،فقد تنوعت محاور
الطرح ،وتعددت القاعات في المجلس األعلى لتستوعب هــذا الكم
الكبير من الضيوف ومحاورهم وشهاداتهم الكثيرة ،وفــي إحدى
القاعات دارت مناقشة محاور المائدة المستديرة ،وخصصت قاعة
الندوات بالدور األرضي لبرنامج الشهادات اإلبداعية.
كثرة تعدد المحاور البحثية والشهادات اإلبداعية كان من الصعب
متابعة كل هذا الكم الزاخر بمحاضرات متنوعة ومهمة في القاعات
المختلفة ،صحيح هذا الزخم أعطى نكهة وتنوعا بين االختيارات
المتعددة للحضور ،لكن بــذات الــوقــت بــات مــن الصعب متابعتها
رغم أهميتها وقيمة من ُيلقيها ،خاصة كان هناك أصدقاء كثيرون
يصعب التفريق بينهم ،فالمؤتمر ضم أسماء أهم وألمع كتاب الرواية
المصريين والعرب الذين يصعب تجميعهم وتواجدهم في زمن ومكان
واحــد ،وبلغ عدد المدعوين  270ناقدا وروائيا من  20دولــة عربية
وبعض الدول األوروبية.
وكانت المحاور الرئيسية:
* التقدم المذهل في علوم االتصاالت والرواية.
* تحول أدوات االتصال إلى مادة روائية.
* تأثير البنية المعلوماتية على البناء الروائي.
* الرواية وتداخل األنواع.
* مالمح التجريب في الرواية العربية الحديثة.
* الرواية التفاعلية.
* الرواية العربية في عصر الصورة "رواية الجرافيك".
* مستقبل السرد.
* تأثير وســائــط االت ـصــال الحديثة على رواي ــة الخيال العلمي
والفانتازيا.
أما القضايا التي تمت مناقشتها في الموائد المستديرة فكانت
ما يلي:
* الفنون في الــروايــة العربية وأعــد ورقتها الرئيسية أ.د شاكر
عبدالحميد.
* النقد وتحوالت السرد في الرواية العربية ،وأعــدت ورقتها أ.د
اعتدال عثمان.
* أسئلة الحاضر والمستقبل في الرواية العربية الحديثة ،أعد
ورقتها أ.د خيري دومة.
* تحوالت اللغة السردية في الرواية العربية الحديثة ،أعد ورقتها
أ.د هيثم الحاج علي.
* أدب الطيب الصالح ،أعد ورقتها الرئيسية أ.د طارق الطيب.
* الرواية التفاعلية أعد ورقتها الرئيسية أ.د شريف الجيار.
* نجيب مـحـفــوظ :الـمـسـيــرة ،الـتـجــريــب ،أعــد ورقـتـهــا الرئيسية
أ.د حسين حمودة.
أم ــا ال ـش ـهــادات اإلبــداع ـيــة فخصت تقريبا جميع كـتــاب الــروايــة
لتبين تجاربهم واكتشافاتهم وإضافاتهم فيها ،والصعوبات أو
المعوقات التي صادفتهم بكتابتها ،وجاءت معظم شهادات كتاب
الرواية تقريبا متماثلة ،خاصة في المؤثرات التي أثرت على عقلهم
ووجدانهم ،وساعدت على نمو موهبتهم الروائية ،الغريب أن معظمهم
قد تأثر بحواديث وحكايات األمهات والجدات ،األقلية فقط هي من
تجاوزت بداياتها آثار هذه التجربة المتولدة من تأثير الحكايات
القديمة ورواتـهــا ،واألكيد أن حكايات الطفولة لها تأثيرها القوي
على نمو المخيلة ،خاصة تلك الممهور مستقبلها باإلبداع ،وجاءت
شهادات الكثير من الكتاب لتبين تأثر كتاباتهم بالسينما وبالصورة
وبالسيناريو والمونتاج وتعدد أصوات الرواة ،وكل هذه التقنيات
التي تحدثوا عنها تجاوزتها الكتابة منذ زمن طويل ،ولم تعد كشيء
جديد يحمل إضافة لألعمال الروائية ،ألنها باتت من المتطلبات
العادية للكتابة ،وفقدت طزاجتها وإبهارها ،وأصبحت من اعتياديات
الكتابة الروائية ،وال تمثل إضافة لريادة جديدة.
كنت أتمنى أن أسمع شهادات لتجربة الكتاب مع الكتابة بشكل
أوسع وأعمق وخاص جدا ،ألن تأثير الكتابة على الكاتب ومسبباتها،
وعالقته بها ،ماذا أعطاها ،وماذا أعطته ،ما هي اكتشافاته من فض
وعورتها وغموض مساراتها ومجهولية عوالمها التي خاضها،
وفضها ورقة إثر ورقة ،وسرا إثر المزيد من األسرار ،ألن الكتابة تنمو
مع الكاتب ،كما هو ينمو معها ،وكل منهما يكتشف أسرار ذاته من هذا
االتحاد التبادلي المشترك ،فكما نكتشف نمو ذواتنا ندرك نمو الكتابة
معنا وفينا ،ومنها ندرك اإلضافات التي أضافتها الكتابة لنا ،وما
هي اإلضافات التي أضفناها للكتابة .إذن هي تجربة خاصة وذاتية
ومتفردة يجب على كل كاتب روائــي تلمسها وإدراك حساسيتها
وذاتيتها التي تخصه وحده وليست مشاعا عاما.

حصاد

دار «العين» تطلق جائزة باسم إسماعيل فهد
أطلقت دار "العين" للنشر
في القاهرة "جائزة إسماعيل
فـ ـه ــد إسـ ـم ــاعـ ـي ــل لـ ـل ــرواي ــة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة الـ ـمـ ـخـ ـط ــوط ــة"،
على أن يـبــدأ تلقي األعـمــال
المرشحة للدورة األولى من
مختلف الدول العربية.
وقالت مديرة دار "العين"
ف ــاط ـم ــة بـ ـ ــودي إن ـه ــا ق ــررت
إطالق تلك الجائزة بمبادرة
ش ـخ ـص ـيــة م ـن ـه ــا" ،ت ـق ــدي ــرا
لمكانة فهد إسماعيل فهد
الـمــرمــوقــة فــي تــاريــخ األدب
الـعــربــي ال ـحــديــث ،ولشغفه
بهذا النوع من الروايات".
وكـشـفــت ب ــودي أن لجنة
ال ـت ـح ـك ـي ــم س ـت ـع ـل ــن قــائ ـمــة
قصيرة تضم ثالثة أعمال،
يتم تكريم أصحابها خالل
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـق ـب ـلــة
ل ـم ـع ــرض ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب ف ـ ــي  20نــوف ـم ـبــر
المقبل.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن شـ ـ ــروط
المسابقة تتضمن أال يزيد
ً
عمر المتقدم على  40عاما،
وأال تزيد عدد كلمات العمل
على  25ألفا ،وترسل األعمال
م ـخ ـط ــوط ــة ف ـ ــي صـيـغـتـيــن
ورقية وإلكترونية مع سيرة
ذاتية على العنوان التالي:
 4ممر بهلر – ميدان طلعت
حرب – القاهرة " -دار العين

ً
مكرما من علي اليوحة وبحضور العسعوسي
إسماعيل فهد
ل ـل ـن ـشــر" ،الف ـت ــة الـ ــى أن الـ ــدار
"سـتـطـبــع ع ـمــل ال ـفــائــز األول
فقط".
وكانت الدار نفسها نشرت
آخ ــر أع ـم ــال إس ـمــاع ـيــل "عـلــى
عهدة حنظلة" في عام .2017
وي ـ ـ ـعـ ـ ــد إسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل ف ـه ــد
إ س ـم ــا ع ـي ــل ( )2018 - 1940
الـ ـ ـم ـ ــؤس ـ ــس الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ل ـفــن
الرواية في الكويت ،إذ أصدر

روايته األولــى "كانت السماء
زرقاء" في عام  ،1970وقدمها
الـ ـش ــاع ــر الـ ـمـ ـص ــري الـ ــراحـ ــل
صـ ــاح ع ـبــدال ـص ـبــور بـقــولــه:
"كانت الرواية مفاجأة كبيرة
لي ،فهذه الرواية جديدة كما
أتصور .رواية القرن العشرين.
قـ ــادمـ ــة مـ ــن أقـ ـص ــى ال ـم ـشــرق
الـعــربــي ،حيث ال تقاليد لفن
الرواية ،وحيث ما زالت الحياة

تحتفظ للشعر بأكبر مكان.
ولـ ـ ــم يـ ـك ــن سـ ــر دهـ ـشـ ـت ــي هــو
ذل ــك فـحـســب ،بــل لـعــل ذل ــك لم
يدهشني إال بعد أن أدهشتني
الــروايــة ذاتها ببنائها الفني
الـمـعــاصــر الـمـحـكــم ،وبـمـقــدار
الـ ـ ـل ـ ــوع ـ ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــب والـ ـعـ ـن ــف
والقسوة والفكر المتغلغل كله
في ثناياها".

توابل ةديرجلا

أوتار
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طالل مداح يعانق النجاح بأغنيات خالدة تطرب لها األسماع

ّ
شدا بـ «مقادير» و«زمان الصمت» و«أغراب» و«قصت ضفايرها» على مراحل مختلفة
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الفي الشمري

ً
استمر الفنان طالل ّمداح في البحث عن الجديد ًوالمميز في مشواره رافضا االكتفاء بما حققه
متأبطا فكرة جديدة يود تقديمها ،وتارة يزور
من إنجازات ،فمرة يشد الرحال إلى بيروت ً
القاهرة للتفاوض مع الموسيقيين هناك باحثا عن المختلف والمبتكر ،ألنه ال يريد أن يكرر
نفسه أو يستمر في الدوران ضمن الفلك ذاته.
السابقة ،رصدنا أجواء المنافسة بين قطبي األغنية السعودية ،فقد كان طالل
وفي الحلقة ً
في البداية متربعا على الساحة الفنية ،لكن عقب أعوام بدأ يعيش أجواء المنافسة مع الفنان
محمد عبده ،التي تبدو للجمهور أنها أجواء محتدمة مشحونة ،مع أنها في حقيقة األمر
لم تكن كذلك ،فواقع تصريحات الفنانين طالل مداح ومحمد عبده تسير في اتجاه الندية
والوئام ،ال عدم التجانس والصدام ،وكان مداح يرى أن وجود عبده دافع له لتقديم األفضل،
وأن عالقتهما يسودها االحترام والود ،واألمر نفسه يؤكده عبده في تصريحاته في بداية
مشوارهما ،لكن ثمة أمورا أخرى تطفو على الساحة الفنية من خالل بعض التقارير اإلعالمية
التي كانت تشير إلى خالفات وتنافس محتدم بين الطرفين ،وجوالت ملتهبة بينهما.
وصرح مداح ذات مرة بأن وجود عبده ضروري بالنسبة له ،فهو الذي يدفعه إلى الغناء والتميز،
وغيابه ال يعطي للمنافسة طعما ،وبذلك سيكون لغيابه أثر سلبي على األغنية السعودية،
كما ذكر طالل أنه يحب سماع صوت عبده ،فله طريقة جميلة في األداء،
وضمن هذا اإلطار ،قال طالل" :إن الصراع مع عبده ال وجود له في الواقع ،والصراع المزعوم
هو صراع أقالم ،فأنا تجمعني بمحمد عبده مودة ومحبة ،وكل منا يسأل عن اآلخر ويحرص
على مصلحته ،في الحلقة السابعة نرصد تفاصيل جديدة من مشوار الراحل طالل مداح:

«مقادير» تعتبر
عالمة فارقة في
مشواره السيما
أنها ساهمت في
مضاعفة شهرته
ً
عربيا

سراج عمر لحن
«مقادير» في ظروف
قاسية وانعكس ذلك
على أجواء اللحن

وردة الجزائرية
ُ
أعجبت باألغنية
فأدتها وصورتها
في األردن

اسـتـطــاع الـفـنــان ط ــال مــداح
تـ ـع ــزي ــز م ـك ــان ـت ــه ف ـ ــي ال ـس ــاح ــة
الغنائية بالسعودية مــن خالل
تقديم مجموعة أغنيات ناجحة
بالتوالي على مدى بضة أعوام،
فكانت هذه المجموعة الذهبية
ومنها "مقادير" و"زمان الصمت"
و"أغ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب" و"ص ـ ـعـ ــب ال ـ ـسـ ــؤال"
و"قصت ضفايرها" وغيرها.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر أغـ ـنـ ـي ــة "م ـ ـقـ ــاديـ ــر"
عــامــة فــارقــة فــي مـشــوار الفنان
ال ــراح ــل ،السـيـمــا أن ـهــا ساهمت
ً
ف ــي م ـضــاع ـفــة ش ـه ــرت ــه ع ــرب ـي ــا،
وك ـث ـي ــر م ــن ال ـم ـطــرب ـيــن ال ـع ــرب
شدوا بها وغنتها الفنانة وردة
الـجــزائــريــة ،وصــورتـهــا فــي أحد
البرامج التلفزيونية ،و"مقادير"
مــن أل ـحــان س ــراج عـمــر وكلمات
محمد العبدالله الفيصل.
من أبــرز األلحان التي غناها
طالل مداح للملحن سراج عمر:
"مقادير" ،و"ما تقول لنا صاحب"،
و"كلمني عن الهوى" ،و"أغــراب"،
و"ال ـع ـشــق" ،و"وعــدت ـي ـنــي" ،و"مــا
أطــولــك لـيــل" ،و"الـمــوعــد الثاني"
وغيرها.
وع ـ ــن ذكـ ــريـ ــات ال ـمــوس ـي ـقــار
س ـ ــراج ع ـم ــر عـ ــن ه ـ ــذه األغ ـن ـيــة
التي لحنها في ظــروف قاسية،
وانعكس ذلك على أجواء اللحن،
كان يقول" :لحنتها في الرياض
ف ــي أس ـ ــوأ ال ـ ـظـ ــروف ،وقـ ــد كنت
ً
أسـكــن فــي فـنــدق أحــب دائ ـمــا أن
أس ـك ــن ف ـي ــه اس ـم ــه "ال ـب ـط ـح ــاء"،
وفي الواقع ولسوء الحظ ّ
لحنت
الجزء األول في الفندق ،وواكب
ً
ذل ـ ــك مـ ـع ــان ــاة ره ـي ـب ــة جـ ـ ـ ــدا ،ثــم
أكـمـلــت بقية الـلـحــن فــي منطقة
أخــرى تسمى "خــريــص" ،والــذي
ت ـق ــول ك ـل ـمــاتــه :ي ــا أهـ ــل ال ـهــوى
كيف المحبة تهون؟ كيف النوى
يقدر ينسى العيون؟ نظرة حنين
وأحلى سنين ،عشناها يا قلبي
الـ ـح ــزي ــن ،وه ـ ــي ك ــان ــت م ـعــانــاة
ً
حقيقية ،والعنا هنا أخــذ دورا
ً
ً
م ـه ـمــا ج ـ ــدا ،وال ـح ـمــد ل ـلــه أنـنــي
استطعت أن أب ــرز األغـنـيــة هذه
بشكل جيد ،وكما رسمه األمير
الشاعر محمد العبدالله الفيصل،
واستطعت أن أصل إلى إحساسه
كشاعر".
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــاألقـ ــاويـ ــل
الـ ـت ــي ت ـن ـس ــب ه ـ ــذا ال ـل ـح ــن إل ــى
آخ ــري ــن ،وقـ ــال" :ال ـع ـمــل الـنــاجــح
البد أن يظهر البعض من الذين
يـحــاولــون أن يـشــوهــوا صــورتــه
ً
الجميلة ،وأنا حريص جدا على
أال أصـ ـط ــدم بـ ـه ــؤالء ،وإذا كــان
ال ـن ـقــد ف ــي صـحــافـتـنــا المحلية

طالل مداح مع مجموعة من الفنانين واإلعالميين

وردة الجزائرية
ف ـه ــذا أم ــر ع ـ ــادي ،ول ـك ــن عـنــدمــا
أنتقد في أي صفحة عربية أرد
على ذلك الناقد مهما كان".
كما دافع عن اتهامه باقتباس
اللحن من بعض األغاني القديمة،
وقـ ـ ــال" :أن ـ ــا مـسـتـعــد لـلـمـســاء لــة
القانونية وعلى مستوى العالم
كـلــه ،ألن أعـمــالـنــا م ــرص ــودة في
جمعية المؤلفين والملحنين في
باريس ،وهذه جمعية قانونية،
ومــن لديه االستعداد للمناقشة
في أي لحن من ألحان سراج عمر
فأنا تحت أمره".

أغنية سعودية
وع ـ ـ ــن غ ـ ـنـ ــاء الـ ـفـ ـن ــان ــة وردة
الجزائرية لـ "مقادير" ،قال" :وردة
غنتها في برنامج فقط كان من
إن ـتــاج الـفـنــان ط ــال مـ ــداح ،وقــد
تم في ذلــك البرنامج استضافة
ال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم خـ ـف ــاج ــي
والفنانة وردة والفنانة صباح

سراج عمر
وأن ــا ،وكــانــت الحلقة مــن إخــراج
الـ ـمـ ـخ ــرج ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي بـشـيــر
مــاردي ـنــي ،وك ــان مــن المفترض
أن تغني إحدى المطربات أغنية
س ـع ــودي ــة ،وقـ ــد وقـ ــع االخ ـت ـيــار
ب ـيــن "أغـ ـ ـ ــراب" و"مـ ـق ــادي ــر" ،وقــد
غنت وردة "مقادير" وقالت لي:
ل ـ ــوال ح ـب ــي لـ ـه ــذه األغـ ـنـ ـي ــة لـمــا
ً
غنيتها ،ولـكــن أتمنى أيـضــا أن
ً
تـلـ ّـحــن ل ــي ش ـخ ـص ـيــا" .وأوض ــح
أن وردة أجــادت بشكل كبير في
أداء "م ـق ــادي ــر" ،وكــانــت فــي قمة
توهجها حتى أنها ساهمت في
نشر األغنية على مستوى العالم
العربي.
وتقول كلمات أغنية "مقادير"
مقادير يا قلب العنا
مقادير ويش ذنبي أنا
مقادير وتمضي حياتي
مشاوير واتمنى الهنا
على ميعاد حنا والفرح كنا
وكنا بعاد وعشنا على األمل
حنا

ضياء خوجة
يرى أن التنافس
بين مداح وعبده
أوصلهما إلى خارج
حدود السعودية

وكان الفرح غايب
وأثر األمل كاذب
أال يا أهل الهوى....
كيف المحبة تهون؟
كيف النوى يقدر
ينسي العيون؟
نظرة حنين.....
وأحلى سنين
عشناها ...يا قلبي الحزين
مقادير ...مقادير
وضمن هذا السياق ،يستذكر
الـ ـك ــات ــب ضـ ـي ــاء خ ــوج ــة بـعــض
الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــف ال ـ ـتـ ــي يـ ـع ــرفـ ـه ــا عــن
الفنان الراحل طالل مداح ،قائال:
"جمعني كثير مــن المناسبات
والـ ـم ــواق ــف م ــع ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل
طالل مداح والفنان محمد عبده،
وم ـن ـهــا أذك ـ ــر أن م ـ ــداح قـ ــال لــي
إنــه رغــم الصداقة واألخــوة التي
تجمع بينه وبين الفنان محمد
عـ ـب ــده ،ف ـ ــإن ال ـت ـن ــاف ــس بـيـنـهـمــا
يشوبه في بعض األحيان بعض
الدهاء والمقالب ،لكنني أرى أن

هذا التنافس هو تنافس "القمة"،
ففي أحد مقاالتي ذكرت أنه إن لم
يكن طالل ّ
مداح فلن يكون محمد
عـبــده ،وان لــم يكن محمد عبده
فلن يـكــون طــال م ــداح .ذلــك ألن
التنافس بينهما أوصلهما إلى
خارج حدود السعودية.
فعندما كان يرتبط عبده كنا
ب ـح ـفــل ف ــي ب ـل ــد ع ــرب ــي ن ـج ــد أن
ال ــراح ــل م ــداح يــذهــب إل ــى البلد
ً
نفسه إلحياء حفلة له أيضا.
ويـسـتــرجــع خــوجــة تفاصيل
م ــوق ــف حـ ــدث ق ـبــل وف ـ ــاة ط ــال:
"وأك ـ ــاد أج ــزم ب ــأن مـحـمــد عـبــده
ال يـعــرف عــن هــذا الـمــوقــف ،فقد
ذكـ ــر ل ــي ال ـف ـن ــان الـ ــراحـ ــل أث ـن ــاء
تسجيل أوبريت مشترك وطني
أنـ ـ ــه عـ ـن ــدم ــا دخـ ـ ــل االسـ ـت ــدي ــو
ل ـت ـس ـج ـيــل ص ــوت ــه اس ـت ـم ــع إل ــى
مـ ـق ــاط ــع غ ـ ـنـ ــاء ال ـ ـف ـ ـنـ ــان م ـح ـمــد
ع ـب ــده وأم ــام ــه ن ــص األوب ــري ــت،
وكــان قد سبقه محمد عبده في
تركيب صــوتــه ،فسمعه الــراحــل
ّ
السماعتين
ط ــال مـ ــداح ،ورف ــع
عــن أذن ـيــه ،وأش ــار إل ــى مهندس
ال ـص ــوت بــأنــه يــريــد أن يستمع
وي ـس ـت ـم ـت ــع بـ ـسـ ـم ــاع ال ـم ـق ــاط ــع
الـخــاصــة بــالـفـنــان مـحـمــد عبده
في غرفة الكنترول ال االستديو.
وقد أخبرني قائال :محمد عبده
ما شــاء الله عليه ،كل ما بيكبر
ً
ّ
يحلو أكثر .ولعل أيضا ما
صوته
ال ُيعرفونه عن شخصية الفنان
ال ــراح ــل ط ــال م ــداح أن ــه إنـســان
ً
معطاء وكــريــم ج ــدا ،رحمه الله،
ولعل هــذا األمــر إجــابــة واضحة
ل ـك ــل م ــن يـ ـس ــأل ع ــن إرث م ــداح
ألخبره بأنه لم يترك وراءه سوى
مـنــزلــه .وك ـنــت قــد سـمـعــت قصة
حدثت مع الــراحــل رواهــا األمير
بــدر بــن عبدالمحسن .حكى أنه
فــي يــوم مــن األي ــام جــاء شخص
م ـع ـســر ي ـح ـمــل مـ ـج ــوه ــرات إل ــى
األمـيــر ليرهن هــذه المجوهرات
ويقترض منه.

ف ـ ـسـ ــألـ ــه األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ل ـ ـمـ ــن هـ ــذه
الـ ـمـ ـج ــوه ــرات؟ ف ــأخ ـب ــره بــأن ـهــا
مجوهرات تخص زوجــة الفنان
الراحل طالل ّ
مداح .فعاود سؤاله
مـ ــرة أخـ ـ ــرى :ه ــل ت ـع ــرف الـفـنــان
طالل مداح ،وهل هو صديق لك؟
ً
فأجابه بأنه ليس صديقا وأنه
لـجــأ إلـيــه يشكو حــاجـتــه ،إال أن
ً
مداح أخبره بأنه ال يملك نقودا
فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،وطـلــب منه
االنتظار عند الباب ليعود إليه
ً
حامال هذه المجوهرات ،وطلب
م ـن ــه ره ـن ـه ــا ع ـن ــد أي ش ـخــص،
والحصول على المال لفك أزمته
ّ
تحسن
وأن يـعـيــدهــا إل ـيــه عـنــد
ظروفه .واعتقد بعد ذلك أن األمير
قــد ساعد ذلــك الشخص ،وأعــاد
المجوهرات إلى مداح.
ومن أبرز األعمال التي حققت
شهرة كبيرة لمداح كانت أغنية
"زمان الصمت" ،وهي من كلمات
ال ـش ــاع ــر بـ ــدر ب ــن عـبــدالـمـحـســن
وألحان مداح ،وتقول كلماتها:
وترحل ..صرختي ..وتذبل
في وادي ال صدى يوصل ..وال
باقي أنين
زمــان الصمت يــا عمر الحزن
والشكوى
يا خطوة ماغدت تقوى ..على
الخطوة
ع ـل ــى ه ــم ال ـس ـن ـي ــن ..وت ــرح ــل
صرختي وتذبل
حبيبي يا حبيبي..
كتبت اسمك على صوتي..
كتبته في جدار الوقت
على لون السما الهادي ..على
الوادي
على موتي وميالدي..
حـبـيـبــي ل ــو أيـ ــادي الـصـمــت..
خذتني لو ملتني ليل
حبيبي يا حبيبي
أنا عمري انتظاري لك
ال تحرمني حياتي لك..
وترحل ..صرختي ..وتذبل

األغنية الكويتية
ً
كــان الــراحــل طــال م ــداح معجبا باألغنية الكويتية ،ويصفها فــي حــواراتــه
الصحافية ومقابالته التلفزيونية بأنها أغنية أصيلة وقديمة ،ولها طابعها
المميز ،وأنا أحد ّ
أشد المعجبين بها.
أما عن المطربين الكويتيين فكان يقول« :مطربو الكويت يكفي أنهم واضحون
ً
كل الــوضــوح على الساحة وج ــادون في أعمالهم ،وأعمالهم الئقة جــدا والئقة
بتاريخ األغنية الكويتية .ونحن من جمهور األغاني الكويتية ،ويكفي أن بعضها
ّ
نتعلم منه ما كان ُيخفى علينا في زوايا الفن ...وال ننسى أنهم كانوا واضحين
في مجال الفن قبل الفن السعودي».

طالل مداح مع عبدالكريم عبدالقادر وأنور عبدالله

الثنائية الناجحة بين طالل وسراج عمر أثمرت أغنيات منقطعة النظير

محمد العبدالله الفيصل يتوسط طالل مداح وسامي إحسان

يــرى الكاتب أحـمــد الــواصــل أن الثنائية بين
طــال مــداح وس ــراج عمر أثـمــرت أغنيات خالدة
يـصـعــب ت ـك ــراره ــا ،وي ـق ــول ضـمــن ه ــذا الـسـيــاق:
ً
ً
«ارتبط سراج عمر بوصفه ملحنا مكرسا عندما
ق ــادت ــه الـ ـظ ــروف ل ــوض ــع ألـ ـح ــان ت ـعــد الـمـسـيــرة
ال ـخ ـص ـبــة ل ـت ـطــور األغ ـن ـي ــة ال ـس ـعــوديــة بـصــوت
طالل مداح ،منذ عام  ،1970التي توازي األغنية
الشاعرية المكرسة بـصــوت كــل مــن عبدالكريم
عبدالقادر بألحان عبدالرب إدريس ،وعبدالحليم
حــافــظ بــألـحــان محمد ال ـمــوجــي ،وأل ـح ــان بليغ
حمدي مع وردة ،وألحان محمد سلطان مع فايزة
أحمد ،وألحان األخوين رحباني مع فيروز .شهد
عقد السبعينيات مــن الـقــرن العشرين فترة من
أخصب فـتــرات اإلنـتــاج الثقافي فــي حقل األدب
والفن ،وشمل معظم العواصم العربية كالكويت
وبيروت والقاهرة والرياض .فقد ّ
تقدم عمر إلى
مــداح بأغنية «ما تقول لنا صاحب» ( )1970من
كلمات علي هباشي في لقاء قادته الظروف في
مدينة الــريــاض حين عــرض عليه اللحن ،فــأداه
مداح ثم ّ
كرت السلسلة الجميلة ألغنيات كتبها كل
من بدر بن عبدالمحسن مثل« :عز الكالم ،وغربة
وليل ،ومري علي قبل الرحيل ،ويا وياله ،والموعد
الثاني ،والله يعلم ،والعشق ،ويا كريم ،وشعاع»،

ومحمد العبدالله الفيصل مثل« :مقادير ،وأغراب،
وال تقول ال تقول ،وأنادي ،وال وعد».
ويتابع »:إذ شكلت التجربة اللحنية العمرية
من مسيرة صوت مداح ما بين  1970و 1999أكثر
من ثلثيها ،فقد طبع مداح بطابعه اللحني ،كما
أنه استلهم خصائص ومزاج صوت وذوق مداح
نفسه لدرجة نزعت الفروق ما بين ألحانهما ،كما
أنه تقبل المزاج العربي لتلك األغنيات في توظيف
اإليقاعات العربية المختلفة «الملفوف والبوسا
نــوفــا والـصــوت وال ـقــادري والـســامــري وصياغة
األلحان المبتكرة عليها ،مما جعل طرائق عمر
التلحينية تنتقل و تـنـعـكــس عـلــى أ ع ـمــال بليغ
حمدي وكمال الطويل وحلمي بكر.
وفــي الـعــام الـمــوالــي ،وضــع الـبــدر نــص أغنية
«الـلــه يــرد خـطــاك» ( )1971وك ــان ضمن األعـمــال
ال ـتــي ت ـحــاكــي الـلـهـجــة ال ـح ـجــازيــة مـثـلـمــا حقق
مثيلها كل من الشاعرين المنتظر ومحمد الفهد
الـعـيـســى ،غـيــر أن ال ـبــدر مــع س ــراج عـمــر خاضا
ً
ً
تحديا عندما وضعا معا مجموعة من األغنيات
لمسلسل األصيل ( )1973الذي شارك في تلحين
أغنياته كل من طــارق عبدالحكيم ومــداح نفسه
وسامي إحـســان ،ومــن المغرب عبدالغني آمنا،
غير أن الـتــي وضــع عمر ألحانها تشكل إحــدى

ً
ركائز األغنية الطاللية الحقا ،وهي «أنا بودي،
ويا وياله ،ومري علي قبل الرحيل ،وعز الكالم،
ووادعيني ،وغربة وليل».
ً
وفي مرحلة الحقة ،وفي الرياض أيضا ،وضع
ً
عمر لحنا ،تمخض عن رحلة طيران كادت تودي
بركابها ،لنص محمد العبدالله الفيصل «مقادير»
( ،)1976حـيــث أداهـ ــا م ــداح ف ــي حـفـلــة توهجت
بعدها مع أعمال أخرى ،سواء وضع لحنها من
قبل وأعاد غناءها مثل «عطني المحبة» ،أو رائعته
«زم ــان الصمت» ،ليتقدم عمر بمجموعة ألحان
رائعة أعقبتها «خذاك الموعد ،وال وعد ،وال تقول
ال تقول ،وهلي الجدايل».
ً
وفي مرحلة الحقة أنجز عمر ألحانا ألصوات
أخ ــرى ال تضاهي جـمــال صــوت م ــداح ،غير أنه
يـعــود إلـيــه بمجموعة مــن األغـنـيــات «ي ــا كــريــم»
( )1988الـتــي احـتــوت على واح ــدة مــن تحديات
تلحين األغنية السعودية ،وهي «ليلكم شمس»
إضــافــة إلــى اللحن الــرائــع «يــا كــريــم» – االثنتان
مــن شـعــر ال ـبــدر  -ثــم خـتــم مـسـيــرتــه التلحينية
بمجموعة حملت عنوان «العطر» ( )1999برزت
من بينها أغنية وصفية – وضعها البدر بالطبع
 -بعنوان «شعاع».
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة
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مقتنيات النجمة في مزاد علني!
عادت شويكار إلى أدوار األمومة عام
 ،1983وأعلن «الليدي واألستاذ»
انفصالهما األخير .في الحلقة الماضية،
انتهت حكاية أشهر زواج في الوسط
الفني ،وأرسل فؤاد المهندس باقة ورد إلى
بطلة مسرحية «الزيارة انتهت» لتشاركه
القاهرة -أحمد الجمال

«مراتي
ً
تقريبا»
تسدل
الستارة على
كوميديا
«سها هانم»

بطولة «روحية اتخطفت» ويتراكم
رصيدها السينمائي ،وتظهر ألول مرة
مع المخرج يوسف شاهين في «اليوم
السادس» ...وما زالت حياة النجمة الجميلة
ً
تحمل كثيرا من المفاجآت المثيرة ،ومن
بينها إشاعة إفالسها!..

شهد الـعــام  ،1990آخــر ظهور
لـ ـش ــويـ ـك ــار مـ ــع الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس عـلــى
الـ ـمـ ـس ــرح ،وبـ ـع ــد ان ـت ـه ــاء ع ــرض
ً
مسرحية «مراتي تقريبا» أسدلت
الـسـتــارة عـلــى قـصــة نـجــاح دامــت
ً
 27عــامــا ،وغ ــادر الثنائي مسرح
«كــوزومــوس» بشارع عمادالدين.
ورغم أن الجمهور انتظر عودتهما
فــي عـمــل جــديــد ،ف ــإن المسرحية
ال ـكــوم ـيــديــة ت ـح ـ َّـول ــت إل ــى نـهــايــة
تـ ــراج ـ ـيـ ــديـ ــة ،وت ـ ــرك ـ ــت «الـ ـلـ ـي ــدي
واألسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ» ألطـ ـ ـ ــال ال ــذك ــري ــات
وأص ـ ــداء س ـن ــوات ال ـتــألــق وبــريــق
األضواء والشهرة.
ً
اعتبر النقاد أن «مراتي تقريبا»
تــأل ـيــف مـصـطـفــى س ـعــد وإخـ ــراج
محمد أب ــو دواد ،كــانــت المعركة
األخـ ـي ــرة ل ـشــوي ـكــار وال ـم ـه ـنــدس
في المسرح ،وشاركهما البطولة
ألول مرة النجم الكوميدي محمد
عوض.
دارت أح ــداث المسرحية حول
زوج «المهندس» ينشغل بالعمل
لـســاعــات طــويـلــة ،ويهمل زوجته
(ش ــوي ـك ــار) ال ـتــي ت ـصــاب بـفـقــدان
ذاكــرة مؤقت ،ويعالجها الطبيب
الـ ـنـ ـفـ ـس ــي (سـ ـعـ ـي ــد ع ـب ــدال ـغ ـن ــي)
وت ـتــوالــي الـمـفــارقــات الكوميدية
ب ـظ ـه ــور عـ ـب ــده جـ ــاتـ ــوه (م ـح ـمــد
عوض) وابن الجيران (وائل نور).
تـ ـع ــرض ــت ش ــويـ ـك ــار ل ـصــدمــة
ً
نفسية بعد «مــراتــي تقريبا» ولم
ت ـت ـخ ـيــل أن ي ـن ـص ــرف ال ـج ـم ـهــور
ع ـ ــن مـ ـس ــرحـ ـي ــة م ـ ــن ب ـط ــول ـت ـه ــا،
وتـغـيــب الف ـتــة «كــامــل ال ـع ــدد» عن
شباك الـتــذاكــر ،وتـطـ َّـور األمــر إلى
م ـنــاق ـشــات حـ ــادة ف ــي ال ـكــوال ـيــس
بـيــن الـمـنـتــج فـ ــاروق بــركــة وبـيــن
«شــوي ـكــار والـمـهـنــدس وع ــوض»،
وان ـت ـهــت ب ــإس ــدال ال ـس ـت ــارة على
الجيل الذهبي للكوميديا خالل
ثالثة عقود متصلة.
تملكت «الليدي» حيرة شديدة،
وبحثت عن أسباب هذا التراجع،
ً
وهــل يــرجــع إلــى «مــراتــي تقريبا»
أم ُ
تغير مــزاج الجمهور ،ال سيما
أن فـكــرة المسرحية مــأخــوذة من
مسلسل إذاعي «سها هانم ترقص
على الـســالــم»  ،1977ولــم يحقق
نـجــاح مسلسالتها األخ ــرى مثل
«شنبو في المصيدة» و{انت اللي

ً
اإلعالن الذي كان سببا في إطالق شائعة
إفالس شويكار

قتلت بابايا» وجميعها َّ
تحول إلى
أعمال سينمائية ناجحة ،وشارك
ف ــي ب ـطــول ـت ـهــا فـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس،
وراهــن األخير على تحويل «سها
هــانــم» إل ــى عـمــل مـســرحــي ،ولكن
ال ـم ـن ــاف ـس ــة الـ ـش ــدي ــدة م ــع ال ـف ــرق
األخرى لم تكن في صالحه.
في تلك الفترةَّ ،قدمت شويكار
ً
كـثـيــرا مــن المسلسالت اإلذاع ـيــة،
واع ـتــاد جمهور «الـمـيـكــرفــون» أن
يلتقيها فــي شـهــر رم ـضــان ،ومــن
خ ـ ــال أدائ ـ ـهـ ــا الـ ـص ــوت ــي حـقـقــت
شـعـبـيــة م ــوازي ــة ل ـح ـضــورهــا في
الـسـيـنـمــا ،وع ـ َّـوض ــت غـيــابـهــا عن
خشبة المسرح ،وترددت أغانيها
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األعـ ـ ـم ـ ــال عـ ـل ــى ش ـف ــاه
كثيرين ،فصنعت بهجة بأدائها
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ال ـم ـت ـم ـي ــز ،وارت ـ ـ ــدت
أقـنـعــة الـفـتــاة الـمــدلـلــة والشعبية
واألرسـتـقــراطـيــة ،وم ــا زال ــت تحن
إل ــى الـعـمــل فــي اإلذاع ـ ــة ،فـهــي في
الكواليس كانت تشعر بأنها في
ع ــال ــم سـ ـح ــري ،ب ـي ـن ـمــا ك ـث ـيــر مــن
النجوم يــرون الــدرامــا اإلذاعـيــة ال
ً
تتطلب جهدا في التمثيل ،ويكاد
ال ـم ـس ـت ـم ــع ي ـن ـص ــت إل ـ ــى ص ــوت
األوراق ب ـي ــن أص ــاب ـع ـه ــم ،وه ــذا
االس ـت ـس ـه ــال ف ــي اإلداء ،وغ ـيــاب
المعايشة للشخصية ،أدركتهما
ً
الممثلة الموهوبة ،وكانت دائما
ت ـب ـحــث ع ــن ال ـت ـم ـيــز ،وت ــدخ ــل في
م ـن ــاق ـش ــات ط ــوي ـل ــة م ــع ال ـمــؤلــف
والمخرج وأبطال العمل.

الجيل الجديد
اعترفت شويكار بظهور جيل
جــديــد مــن ن ـجــوم الـكــومـيــديــا من
بينهم محمد صبحي وسيد زيان
وم ـح ـمــد ن ـجــم ون ـج ــاح ال ـمــوجــي،
ً
فضال عن تألق عادل إمام وسمير
غــانــم وسعيد صــالــح ،وذك ــرت أن
ال ـنــص ال ـج ـيــد يـمـنــع الـمـمـثــل من
الخروج على النص ،وهذا االلتزام
كـ ــان م ــن ال ـت ـقــال ـيــد ال ــراس ـخ ــة في
مسرح فؤاد المهندس وعبدالمنعم
م ــدب ــول ــي ،وال مـ ـج ــال ل ــارت ـج ــال
مــن أي مـمـثــل ،حـتــى لــو كــان بطل
العرض .فثمة أعمال كثيرة سقطت
من ذاكرة الجمهور ،ألنها من دون
مضمون ،وهذا ينطبق على ألوان
الدراما المختلفة ،وما زال أرشيف
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ي ـع ــرض
مسرحيات مثل «سيدتي الجميلة»
و{حــواء الساعة  »12و{السكرتير
الفني» وتحظى بنسبة مشاهدة
عالية.
الالفت أن شويكار تعاملت في
السينما مع أجيال من المخرجين
والنجوم ،ولكنها في المسرح لم
تخرج من معطف فؤاد المهندس،
ً
س ــوى فــي تـجــربــة «وأي ـض ــا هالو
دول ـلــي»  1974تــألـيــف عبداألمير
التركي وأخراج حسن عبدالسالم،
وشاركها البطولة كل من الفنان
عبدالحسين عبدالرضا وكوكبة
من نجوم المسرح الكويتي ،فيما
كانت التجربة الثانية مع النجم
مـ ـحـ ـم ــود ي ــاسـ ـي ــن فـ ــي «ال ـ ــزي ـ ــارة
انتهت» .1984
ظل غياب «الليدي» عن المسرح،
ً
يؤرقها عاما بعد آخر ،ويدفعها إلى
التساؤل عــن العمل الــذي يغريها
بالوقوف على خشبته ،واستعادة
تألقها بعد تجربتها القاسية في
ً
«مراتي تقريبا» ويناسب مرحلتها
الـعـمــريــة ،ويـحــافــظ على مكانتها
لـ ــدى ج ـم ـه ــوره ــا ،وك ـ ــان ع ــزاؤه ــا
أن أعمالها السابقة تـحـ َّـولــت إلى
أي ـق ــون ــات ف ــي ت ــاري ــخ الـكــومـيــديــا
المسرحية.

مع الفنان رشوان توفيق في مسلسل «أحالم العنكبوت»
تباعدت فرصة
وبمرور الوقت ً
لقاء «الثنائي» مـجــددأ ،وافتقدت
«الليدي» حالة التناغم الروحي مع
شريك مشوارها الفني ،وجرفها
ال ـت ـي ــار إلـ ــى ال ـس ـي ـن ـمــا والـ ــدرامـ ــا
التلفزيونية .كذلك شعرت بالندم
ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي أف ـ ــام ع ــدة،
ولـ ــم تـتـحـمــل أن ت ــدرك ـه ــا صــدمــة
أخرى في بيتها األول «المسرح».
ولكن الـســؤال ظــل يطاردها حول
س ــر غـيــابـهــا ع ــن عـشـقـهــا الـفـنــي،
وأثناء ظهورها في أحــد البرامج
التلفزيونية مع المؤلف والمنتج
سمير خفاجي ،حــاول األخـيــر أن
يقنعها بــالـعــودة إلــى جمهورها
فــي مسرحية جــديــدة مــن تأليفه،
ولكنها اعتذرت ألسباب صحية،
وأوضحت أنها لم تعد قادرة على
مـتــاعــب الـتـمـثـيــل ،وأن ـه ــا تحتاج
في هــذه الفترة إلــى حياة هادئة،
والـ ـشـ ـع ــور بـ ــالـ ــدفء األس ـ ـ ــري مــع
ابنتها وأحفادها.

شويكار

«أحالم
العنكبوت»
يؤجل
لقاءها
بالمهندس
إلى المشهد
األخير

مجرم إال ربع
لعبت شويكار بآخر ورقة مع
فؤاد المهندس في فيلم «مجرم
إال ربع»  ،1990المأخوذ عن قصة
للكاتبة األميركية كاترين كوك،
وس ـي ـنــاريــو يــاس ـيــن إسـمــاعـيــل
ياسين وإخــراجــه .دارت أحداثه
حول المخرج السينمائي عصام
(ال ـم ـه ـنــدس) وال ـم ـقــاول الجشع
(أحـ ـم ــد راتـ ـ ــب) واس ـت ــدان ـت ــه من
ً
ً
األخير مبلغا كبيرا لشراء فيال،
فيهدده المقاول بإبالغ الشرطة،
ويخفي المخرج األمر عن زوجته
(شــويـكــار) وتتتابع المفارقات
الكوميدية.
كـمــا ط ــوت شــوي ـكــار صفحتي
المسرح والسينما مع المهندس،
ق ــابـ ـلـ ـت ــه ألول وآخ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــرة فــي
ال ـم ـس ـل ـســل ال ـت ـل ـفــزيــونــي «أحـ ــام
العنكبوت»  ،1992تأليف سالمة
حـ ـم ــودة ،وإخـ ـ ــراج ح ـســن حــافــظ،
وشارك في البطولة كل من المطرب
م ــدح ــت ص ــال ــح وأسـ ــامـ ــة ع ـبــاس
ورشوان توفيق.
دارت األحــداث في إطــار درامي
ح ـ ــول رج ـ ــل ت ـ ــرك أف ـ ـ ــراد أس ــرت ــه،
وسافر إلــى الـخــارج ،وغــاب عنهم
سنوات طويلة .خالل هذه الفترة
ح ـص ـل ــت زوج ـ ـتـ ــه ع ـل ــى الـ ـط ــاق،
وت ــزوج ــت مــن آخ ــر ،وعـنــدمــا عــاد
الغائب للبحث عن زوجته وأوالده،
وحاول أن يغريهم بالمال ليعودوا
إلـيــه ،ق ــرروا الـبـقــاء مــع زوج أمهم
الذي أحسن تربيتهم ،وكان بمنزلة
األب الحقيقي لهم.
الطريف أن شويكار ظهرت مع
المهندس فــي مشهد واحــد فقط،
وقامت بدور زوجته «هــدى» التي
ً
تركها  15عاما ،وحاول أن يردها
ً
إليه مـجــددا ،بعدما أضحى رجل
ً
َّ
أع ـمــال ث ــري ــا ،وج ــس ــدت «الـلـيــدي»
ش ـخ ـص ـيــة األم ال ـط ـي ـب ــة ،بـيـنـمــا
قامت بدور المتسلطة في مسلسل
«كالم رجالة»  ،1995تأليف وجيه
الشناوي وإخراجه ،وبطولة جميل
راتب وحمدي أحمد وأحمد راتب
وأشرف سيف .ويتناول العمل في
إطار كوميدي قصة خمس سيدات،
جمعتهن الصداقة منذ طفولتهن،
ً
وبعد زواجهن يلتقين أسبوعيا،
ويستعدن ذكرياتهن فــي مرحلة

بطلة «أمريكا
شيكا بيكا»
تتعرض
لحادث سطو
في شوارع
بوخارست!

الدراما التلفزيونية تختطفها من خيال الميكروفون
م ـنــذ اح ـتــراف ـهــا الـتـمـثـيــل عـ ــام  ،1960حققت
شــوي ـكــار نـجــومـيـتـهــا ف ــي ال ـم ـســرح والـسـيـنـمــا،
وجــذب ـهــا خ ـيــال ال ـم ـي ـكــروفــون لـتـضــع بصمتها
ال ـصــوت ـيــة ف ــي كـثـيــر م ــن الـمـسـلـســات اإلذاع ـي ــة
ال ـن ــاج ـح ــة م ــع ك ــل م ــن فـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـن ــدس وأم ـي ــن
الهنيدي ومحمد رضا وغيرهم .وتأخر ظهورها
فــي الــدرامــا التلفزيونية إلــى عــام  ،1982عندما
رشحها المخرج محمد أباظة لبطولة المسلسل
الـكــومـيــدي «م ـل ـيــون فــي ال ـع ـســل» تــألـيــف أســامــة
إسماعيل ،والذي ضم كوكبة من النجوم من بينهم
حسن عابدين وإسعاد يونس وإبراهيم سعفان
وأسامة عباس.
وبعدما قدمت في السينما «الشحاذ» و{الكرنك»
لألديب الكبير نجيب محفوظ ،وقفت إلى جانب
النجم محمود مرسي فــي الــدرامــا التلفزيونية
«بين القصرين»  1987للمخرج يوسف مــرزوق
و{قصر الشوق»  1988للمخرج إيمان مصطفى،
وشارك في البطولة كل من هدى سلطان وصالح
السعدني ومحمد توفيق ،وغيرهم.
ودخلت شويكار مغامرة درامية ،عندما جسدت
شخصية «زبـيــدة» التي سبق أن قدمتها ميمي
شكيب على الشاشة ،واختلفت اآلراء حول تحويل
«ثالثية محفوظ» إلى دراما تلفزيونية ،والمقارنة

بين أصداء نجاحها في السينما ،عندما أخرجها
حـســن اإلمـ ــام فــي الـسـتـيـنـيــات ،وب ـيــن المعالجة
الدرامية على الشاشة الصغيرة .وطالت فروق
أداء شخصية «أحمد عبدالجواد» بين العمالقين
يحيى شاهين ومـحـمــود مــرســي وســائــر أبطال
النسختين السينمائية والتلفزيونية.
وت ـت ــاب ــع ح ـض ــور ش ــوي ـك ــار ف ــي الـمـسـلـســات
ال ــدرامـ ـي ــة ،ف ـشــاركــت ف ــي «ري ـ ــاح الـ ـخ ــوف» 1994
قـصــة عـبــدالـقــادر نجيب وإخـ ــراج رض ــا الـنـجــار،
وبطولة كل من عزت العاليلي وإيمان الطوخي
وعبدالرحمن أبوزهرة .وفي العام التالي ،عادت
إلى الكوميديا في «عفوا وظيفة هانم» سيناريو
ماضي الماضي ،وإخــراج محمد أباظة ،وشارك
في البطولة أبوبكر عزت إلى جانب دينا عبدالله
والوجه الجديد آنذاك أحمد السقا.
خالل تلك الفترة ،تراجع ظهورها السينمائي،
وكـ َّـرســت جهدها للمسلسالت الــدرامـيــة ،وتأكد
اعتزالها المسرح ،وظل الحنين يراودها للوقوف
على خشبته ،واستعادة بريق األضواء والشهرة،
ولـكـنـهــا أدرك ـ ــت أن ل ـكــل ج ـيــل ن ـجــومــه ،ومثلما
سطعت نجوميتها على مدار نصف قرن ،ستظل
لقيمتها الفنية مكانتها لدى جمهورها ،وعليها
أن تنتظر ما تسفر عنه األيام المقبلة.

شويكار

الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،وي ـب ـح ـث ــن عـ ــن ح ـلــول
لمشاكلهن األسرية.

أمريكا شيكا بيكا
انضم «أح ــام العنكبوت» إلى
أرش ـ ـيـ ــف ذكـ ــريـ ــات ش ــويـ ـك ــار مــع
ال ـم ـه ـن ــدس ،وت ـع ـط ــل ظ ـهــوره ـمــا
ً
م ـج ــددا ف ــي مـسـلـســل «أزواج في
ورطة» للمؤلف فيصل ندا ،لمرور
«األس ـ ـتـ ــاذ» بــوع ـكــة ص ـح ـيــة ،ولــم
تحتمل «ال ـل ـيــدي» أن ت ـشــارك في
الـعـمــل مــن دون رف ـيــق مـشــوارهــا
الفني ،وكان آخر بارقة أمل للجمع
بينهما .وف ــي ع ــام  ،2011عــرض
المسلسل على الشاشة الصغيرة
بأبطال آخرين.
وجـ ـ ـ ـ ــاء «ال ـ ـب ـ ـحـ ــث عـ ـ ــن ط ــري ــق
آخــر»  1992كــأول فيلم تلفزيوني
ل ـ ـ ـشـ ـ ــوي ـ ـ ـكـ ـ ــار ،قـ ـ ـص ـ ــة إحـ ـ ـس ـ ــان
عـ ـب ــدالـ ـق ــدوس وإخـ ـ ـ ـ ــراج شــريــف
ي ـح ـي ــى ،وشـ ــاركـ ــت ش ــوي ـك ــار فــي
بطولته مع كل من جالل الشرقاوي
وشـيــريــن سـيــف الـنـصــر والـسـيــد
راضي وهشام عبدالحميد وندى
بسيوني .اما أحداثه فدارت حول
قصة فتاة ثرية ترغب في الزواج
م ــن شـ ــاب ف ـق ـي ــر ،ول ـك ــن أســرت ـهــا
تعترض على زواجهما.
وفي الفيلم ،استقرت شويكار
فــي أدوار األم ــوم ــة ،واسـتـطــاعــت
بموهبتها أن تـخــرج مــن نمطية
األداء لهذه الشخصية .وخالل عام
 1993قــدمــت دوره ــا المتميز في
فيلم «أمريكا شيكا بيكا» تأليف
م ــدح ــت الـ ـع ــدل ،وإخـ ـ ــراج خـيــري
بـشــارة .وتـعــد شخصية «دوســة»
أح ــد أه ــم أدوارهـ ـ ــا الـسـيـنـمــائـيــة،
وهي جسدتها في ذروة نضجها
الفني.
يـحـكــي ال ـف ـي ـلــم ع ــن س ـي ــدة في
مـنـتـصــف ال ـع ـمــر ،قـ ــررت الـهـجــرة
إلى أميركا ،وتلتقي بمجموعة من
الشباب المصريين في بوخارست،
يتعرضون للنصب من السمسار
ف ــواز (ســامــي ال ـعــدل) ويـحــاولــون
الخروج من هذا المأزق.
ك ـ ــان «أم ــريـ ـك ــا ش ـي ـك ــا ب ـي ـكــا»
مـ ـغ ــام ــرة س ـي ـن ـمــائ ـيــة ل ـشــوي ـكــار
والمخرج خيري بشارة ،وأبطاله
محمد فؤاد ومحمد لطفي ونهلة
ســامــة وع ـمــاد رش ــاد والـشـحــات
مـبــروك وســامــي الـعــدل ،وصــورت
أحــداثــه فــي العاصمة الرومانية
ب ـ ــوخ ـ ــارس ـ ــت ،وسـ ـ ــط حـ ــالـ ــة مــن
االنفالت األمني ،وانتشار حوادث
السطو ،وتعرضت «الليدي» لسرقة
مئة دوالر ،واستطاع الفنان محمد
ً
لـطـفــي أن يـسـتــردهــا ،مستخدما
مهاراته كمالكم سابق في الدفاع
عن فريق العمل.
استعادت شويكار تألقها في
األعمال الجيدة ،والتقت المخرج
ع ــاط ــف ال ـط ـيــب ف ــي فـيـلــم «كـشــف
ال ـم ـس ـت ــور»  1994تــأل ـيــف
وحيد حامد ،فقامت بدور
«نجوى» مع كل من النجمة
نـ ـبـ ـيـ ـل ــة ع ـ ـب ـ ـيـ ــد ويـ ــوسـ ــف
شعبان وفاروق الفيشاوي
ون ـ ـجـ ــوى ف ـ ـ ـ ــؤاد ،وأضـ ـف ــت

ب ـح ـس ـهــا ال ـك ــوم ـي ــدي ب ـه ـجــة إل ــى
تــراج ـيــديــا دارت أح ــداث ـه ــا حــول
التحوالت التي طــرأت على حياة
مـجـمــوعــة مــن ال ـن ـســاء ،ومـحــاولــة
إحداهن كشف مالبسات الماضي،
وتعرضها لمأزق بعد زواجها من
أستاذ جامعي مرموق.
الح ـ ـقـ ــت «ك ـ ـشـ ــف ال ـم ـس ـت ــور»
أصداء فيلم «طائر الليل الحزين»
للمؤلف نفسه ،والمخرج يحيى
ال ـع ـل ـمــي ،وت ـن ــاول ــه ف ـت ــرة مــراكــز
الـ ـق ــوى ف ــي ح ـق ـبــة الـسـتـيـنـيــات
ب ـم ـص ــر ،ك ــذل ــك ف ـي ـلــم «ال ـك ــرن ــك»
ق ـصــة نـجـيــب مـح ـفــوظ وإخـ ــراج
عـ ـل ــي ب ـ ــدرخ ـ ــان ،ورغـ ـ ـ ــم ت ـبــايــن
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـ ـث ـ ــاث ،فــإن ـهــا
شكلت عالمات فارقة في مشوار
شــوي ـكــار الـسـيـنـمــائــي ،وأثـبـتــت
أنها ممثلة قــادرة على تجسيد
شخصيات متباينة ،وأنها تدرك
ً
جيدا أن القيمة الحقيقية للممثل
فــي مــوهـبـتــه ،ومـصــداقـيـتــه إزاء
جمهوره.

بيانو وتمثال للبيع
بـ ـع ــد ن ـ ـجـ ــاح «أمـ ــري ـ ـكـ ــا شـيـكــا
بيكا» وجدت شويكار نفسها في
ً
م ــأزق صـعــب ،فرفضت كـثـيــرا من
السيناريوهات ،وتأملت تجربتها
السينمائية بعد رحلة قاربت 35
ً
ً
عاما ،منتظرة النص الجيد الذي
يـحـفــزهــا لـلـظـهــور عـلــى الـشــاشــة،
ودخـ ـ ـل ـ ــت ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة الـ ـكـ ـم ــون،
وجلست في منزلها األنيق تتأمل
مـقـتـنـيــاتـهــا الـثـمـيـنــة ،وت ــرد على
المكالمات الهاتفية لمعجبيها،
وت ـ ـعـ ــدهـ ــم بـ ـظـ ـه ــوره ــا ف ـ ــي ع ـمــل
سينمائي جديد.
خـ ـ ــال صـ ـي ــف  ،2001ف ــو ج ــئ
جمهور النجمة الجميلة بإعالن
صغير منشور في إحدى الجرائد
المصرية ،وتضمن عــرض بعض
م ـق ـت ـن ـي ــات ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـ ــزاد ع ـل ـن ــي،
وم ــن بينها بـيــانــو وب ـعــض قطع
األثاث .في الموعد المحدد توافد
عـلــى صــالــة ال ـمــزاد محبو اقتناء
مـتـعـلـقــات ال ـم ـشــاه ـيــر ،وتـخـيـلــوا

أن ن ـج ـم ـت ـهــم س ـت ـك ــون ح ــاض ــرة،
وتـ ـن ــاث ــرت اإلشـ ــاعـ ــات أن ـه ــا تـمــر
ب ـضــائ ـقــة م ــال ـي ــة ،رغ ـ ــم الـصـيـغــة
ال ـ ــواضـ ـ ـح ـ ــة ل ـ ــإع ـ ــان «ل ـت ـغ ـي ـي ــر
الديكور وتصفية فيال».
غابت شويكار عن ذلك الحدث
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ،وعـ ـ ـ ــن م ــواجـ ـه ــة
ً
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن أض ـ ـ ــواء
ال ـم ـســرح ،لـتـضـيــع ال ـفــرصــة على
ب ـعــض الـفـضــولـيـيــن ف ــي مـتــابـعــة
درامــا تحدث في الــواقــع ،وليست
مــن خيال مــؤلــف ،ووقتها كشفت
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدم حـ ـض ــوره ــا
إلصابتها بكسر في قدمها أثناء
حضورها جنازة النجمة الراحلة
ً
سعاد حسني ،وأوضحت أن كثيرا
من الفنانين حول العالم يعرضون
بعض مقتنياتهم للبيع ،وسبقها
إلى ذلك بعض زميالتها مثل مريم
فخر الدين وزهرة العال وبرلنتي
عبدالحميد.
الطريف أن شويكار احتفظت
بمقتنياتها الخاصة مثل مالبسها
وأكسسواراتها فــي مسرحياتها
وأفــام ـهــا ،وك ــل مــا يـخــص رفيق
مشوارها الفني فــؤاد المهندس،
ُ
حـ ـت ــى ن ـ ـسـ ــخ الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات
والنصوص الدرامية ،وشرائطها
السينمائية والمسرحية ،ومكتبة
ع ــام ــرة بــال ـك ـتــب األدبـ ـي ــة وشـتــى
أنواع المعرفة ،وال يعرف أحد سر
ً
بيعها الـبـيــانــو األس ــود وتـمـثــاال
ً
بـ ــرونـ ــزيـ ــا ل ـل ـث ـنــائــي ال ـك ــوم ـي ــدي
«لوريل وهاردي».

البقية في
الحلقة
المقبلة

مع أشرف سيف وجميل راتب في مسلسل «كالم رجالة»

توابل ةديرجلا
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المشاكس يوسف شاهين
أول فرصة
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سافر الشاب إلى أميركا ليحقق حلمه كممثل فدرس اإلخراج ًبعدما اقتنع بأن مكانه في السينما المصرية
وراء الكاميرا ،ثم كان قراره بالعودة إلى مصر رغم تلقيه عرضا بالتدريس في معهد باسادينا .ولكنه قرر أن
يشق طريقه االحترافي في بلده ليحكي «للناس عن ناس يعرفهم» ،كما كرر في أكثر من لقاء.
عن مشوار «األلف ميل» الذي بدأ بخطوة نواصل اإلبحار في السيرة الشاهينية.
القاهرة – هبة الله يوسف

كاميليا قدمت
خدمات غير
مقصودة
لدعم مسيرة
شاهين

ش ـعــر شــاه ـيــن ب ــاإلح ـب ــاط مــن
ال ــوس ــط ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،وف ـك ــر فــي
الـ ـع ــودة إل ــى أم ـيــركــا ألن أحــامــه
ص ـ ـ ــارت م ـ ـه ـ ــددة تـ ـح ــت م ـط ــرق ــة
الخضوع لشروط السوق ،وتبعية
ال ـع ـمــل ك ـم ـســاعــد يـحـمــل األوراق
ويــرتــب المشاهد مــع النجوم في
أف ــام تـجــاريــة رخـيـصــة ال يقتنع
بها ،وال تشبع خياله عن السينما
التي أمضى الليالي يحلم بها في
غرفته بمدينة باسادينا األميركية.
ول ـكــن كـيــف اس ـت ـطــاع أن يقنع
الشركة المنتجة بإسناد مسؤولية
إخراج فيلم روائي إلى شاب صغير
لــم يـكـمــل الــراب ـعــة والـعـشــريــن من
عمره؟
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـت ــداول ــة غير
م ـق ـن ـع ــة ،وت ـت ـع ــام ــل بــاس ـت ـس ـهــال
مــع س ـيــرة م ـخــرج كـبـيــر اسـتـطــاع
أن ي ـب ـنــي م ـش ــروع ــه الـسـيـنـمــائــي
بعصامية ودأب في تجربة نحتاج
إلــى الـتـعــرف إلــى تفاصيلها ،ألن
قصة نجاح شاهين لم تكن سهلة،
هــي قصة نـضــال سبح فيها مرة
مــع الـتـيــار ،وم ــرات عـكـ ّـس الـتـيــار،
ولكنه في الحالتين حقق التأثير
والنجاح.

امرأه من نار

أهل السينما
ال يعرفون
الفرق بين
المنتج حسين
زايد و«سفاح
النساء»

عـنــدمــا نـشـبــت ح ــرب  1948لم
ي ـه ـتــم ش ــاه ـي ــن بـتـفــاصـيـلـهــا وال
كــان يتابع الـسـجــاالت السياسية
واإلعالمية الــدائــرة على الساحة،
ول ــم يـخـجــل م ــن االعـ ـت ــراف بــذلــك
ف ــي ك ــل مـ ــرة كـ ــان ي ـت ـح ــدث فـيـهــا
ع ــن وع ـي ــه ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي جــاء
ً
متأخرا خـطــوات عــن وعيه الفني
واإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي .ف ــال ـس ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت
شغله الشاغل ،وكان في كل حديث
أو سـ ـه ــرة أو ت ـج ـمــع ي ــرك ــز عـلــى
م ــوض ــوع واح ـ ــد ه ــو ال ـب ـحــث عــن
منتج للسيناريو الذي كتبه تحت
«حـمـيــدة وزب ـيــدة»
ع ـنــوان مــؤقــتِ :
على غــرار تيمة «حسن ونعيمة»،
وهــو الفيلم الــذي عــرض بعد ذلك
باسم «ابــن النيل» ،ولكن الظروف
اضطرته إلى قبول العمل كمساعد
لمخرج إيطالي متواضع المستوى
يدعى «جياني فيرنوتشو» تعلم
مــن أخـطــائــه أك ـثــر مـمــا تـعـلــم منه
(حسب تعبير شاهين).
بعد انتهاء حرب  1948بهزيمة
العرب ،غنى كل فريق على لياله.
السياسة انشغلت بتوابع الحرب
بـطــريـقـتـهــا ،واإلع ـ ــام بـطــريـقـتــه،
ً
والسينما بطريقتها أيضا ،وكانت
ثـمــة حـسـنــاء اسـكـنــدريــة متطلعة
إلــى الشهرة اسمها ليليان شقت
طــري ـق ـهــا إلـ ــى ال ـن ـجــوم ـيــة بـعــدمــا
تـعــرفــت إل ــى الــدون ـجــوان الوسيم
أحمد سالم ،واجتذبها إلى العمل
في السينما فهجرت الفتاة الفقيرة
ذات األصـ ـ ــول األج ـن ـب ـي ــة مــدي ـنــة
االسكندرية وجــاءت إلــى القاهرة
لتصبح نجمة سينمائية باسم
«كاميليا» ،وقد ارتبط اسم كاميليا
بحرب  1948وظروف النكبة وقيل
ما قيل عن عملها بالجاسوسية
وصداقتها للملك فاروق والظروف
الغامضة وراء مقتلها في حادث
سقوط طائرة.
لكن ما عالقة كاميليا ببدايات
يوسف شاهين في السينما؟
ت ـق ــول ال ـس ـج ــات إن أول لـقــاء
ب ـيــن شــاه ـيــن وكــامـيـلـيــا ك ــان في
فيلم «امـ ــرأة مــن ن ــار» ال ــذي قامت
بـب ـطــولـتــه ،حـيـنـمــا ك ــان الـمـخــرج
ً
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدا لـ ـمـ ـخ ــرج ــه اإليـ ـط ــال ــي
ً
فيرنوتشو ،والــذي كــان طــرفــا في
ال ـتــرت ـيــب لـفـيـلــم آخ ــر ه ــو «أرواح
هائمة» الذي أدت كاميليا بطولته
إزاء شــاب يدعى «سليمان عزيز»
(اخ ـت ـف ــى م ــن ال ـش ــاش ــة ب ـع ــد ذل ــك
ً
نهائيا ،ألنه ببساطة دخل السجن
بتهمة السرقة واختالس مئة ألف
جنيه أنفقها للتقرب من كاميليا،
فأنتج هذا الفيلم الذي اقتنص
ف ـي ــه أكـ ـب ــر عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـق ـب ــات
واألحضان منها ،للدرجة التي

شاهين أمام الكاميرا

مشهد من فيام {بابا أمين}

يوسف شاهين
ً
جعلته منافسا فــي عــدد القبالت
الساخنة لفيلم عبدالحليم حافظ
ونادية لطفي «أبي فوق الشجرة»،
ذل ــك رغ ــم أن أح ــداث ــه تـ ــدور حــول
حرب  1948إذ يعود أحد الضباط
ً
م ـشـ َّـوهــا وي ـ ــؤدي دوره سليمان
عزيز فيما كاميليا هي الممرضة
التي تعكف على عالجه واالهتمام
به بعدما تخلى عنه الجميع).
قبل أن يـخــرج هــذا الفيلم إلى
الـ ـن ــور كـ ــان «ف ـي ــرن ــوت ـش ــو» نصح
س ـل ـي ـم ــان ع ــزي ــز بـ ـع ــدم ــا تـ ـع ـ َّـرف
إلـيــه وإل ــى صديقه صــالــح عوض
بتأسيس شركة إنتاج ليتمكنا من
ً
ً
إنتاج الفيلم .فعال ،استأجرا مكتبا
في شارع طلعت حرب قرب سينما
«رادي ـ ـ ـ ـ ــو» ،وأسـ ـس ــا «أف ـ ـ ــام ال ـف ــن»
ال ـتــي ل ــم ت ـقــدم س ــوى ه ــذا الفيلم
الــذي صاحبته المشاكل وأجــواء
الغموض منذ البداية .وقبل البدء
فــي تـصــويــره أبـعــد «فـيــرنــوتـشــو»
من إخراجه وأسند إلى واحد من
«األخ ـ ــوة ب ــرك ــات» ،وه ــو الـمـخــرج
كمال بركات شقيق كل من عبد الله
وهنري بركات الذي أعاد صياغة
السيناريو الذي كتبه سامي عزيز
شقيق المنتج /الممثل /المختلس.

شبكة عالقات
لكن القدر ال يأخذ فحسب ،بل
يأخذ بيد ويعطي بــاألخــرى .عن
طريق كمال بركات تعرف شاهين
إلى حسين بك زايد (تخلط قواعد
ب ـي ــان ــات الـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة بين
هذا الرجل األرستقراطي صاحب
ال ـم ــزاج الـفـنــي وب ـيــن مـمـثــل ظهر
بعد ذلــك بـسـنــوات قليلة باالسم
ً
نفسه ،وحقق قدرا من الشهرة في
أفالم ومسرحيات فؤاد المهندس
وش ــويـ ـك ــار م ـث ــل دور «ال ـس ـف ــاح
ميمي» في «سفاح النساء» ،و دور
رجل العصابة ذي اليد الخطافية
في فيلم «العتبة ج ــزاز») ،إذ منح
حـسـيــن ب ــك زايـ ــد ف ــرص ــة اإلن ـت ــاج
األولى لشاهين في «بابا أمين».
وزاي ــد أرسـتـقــراطــي مــن عائلة
ثرية كــان لديه درجــة مــن الميول
الفوضوية التي ال تعترف بالقيود
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـم ـت ــزم ـت ــة ،وكـ ــان
ي ـف ـضــل سـ ـه ــرات ال ـف ــن وال ـث ـقــافــة،
وبـعــدمــا أعجبته حـيــاة السينما
قــرر تأسيس شــركــة إنـتــاج باسم
ً
«أف ــام زاي ــد» ،واسـتــأجــر مـقــرا لها
ف ــي ش ـ ــارع أبـ ــو الـ ـف ــدا بــالــزمــالــك.
ل ـم ــا اس ـت ـق ــر ال ـ ـ ــرأي ع ـل ــى ان ـت ــاج
«بــابــا أمـيــن» لشاهين بعد رفض
سيناريو «ابن النيل» ،طلب توفير
منتج شريك .من ثم ،لجأ شاهين
إلــى ألـفـيــزي أورفــانـيـلـلــي كعادته
ف ــأخـ ـب ــره بـ ــوجـ ــود ش ــرك ــة إن ـت ــاج
جديدة أسسها اثنان من الشباب
م ــن ع ـش ــاق الـسـيـنـمــا والــراغ ـب ـيــن
فــي خ ــوض الـتـجــربــة ،ولـمــا سأله
شــاه ـيــن ع ــن اسـمـهــا
قال« :مبازيم».
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــك
شـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن
وه ـ ـ ــو يـ ـق ــول:

«أ ص ــل الحكاية ناقصة تعقيدات
وفوازير ...يعني إيه مبازيم دي؟».
ف ـ ـقـ ــال أورفـ ــان ـ ـي ـ ـل ـ ـلـ ــي ب ـ ـهـ ــدوء:
«اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار ي ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـ ـيـ ــن اسـ ــم
الـشــريـكـيــن ،فـ ــاألول اس ـمــه «أحـمــد
مبارك» والثاني اسمه «عبدالعظيم
ال ـخ ـشــت» .وب ـعــد تـفـكـيــر اخ ـت ــاروا
ثالثة حــروف من كل واحــد :الميم
والباء واأللف من مبارك ،باإلضافة
إلــى الـحــروف الثالثة األخـيــرة من
عبد العظيم.
أضــاف شاهين ضاحكا« :كــده
ي ـب ـقــى الـ ـمـ ـف ــروض اس ـ ــم ال ـشــركــة
مباظيم».
ضحك أورفانيللي وقال له« :ما
تنساش إننا خــواجــات و{عظيم»
عندنا ننطقها «أزيم».
لـ ــذلـ ــك أص ـ ـبـ ــح اسـ ـ ــم الـ ـش ــرك ــة
«مـ ـب ــازي ــم» ك ــي تـ ـك ــون س ـه ـلــة فــي
ً
النطق والترجمة ،ثم الحقا بدأت
تـ ـنـ ـط ــق ب ــالـ ـضـ ـم ــة عـ ـل ــى ط ــري ـق ــة
موبازيم.
فــي ه ــذا ال ـيــوم ضـحــك شاهين
مـ ــن ق ـل ـب ــه ك ــأن ــه ي ــزي ــح اإلحـ ـب ــاط
ال ــذي الزم ــه ألشـهــر ،فقد اتـفــق مع
أورفــانـيـلـلــي على لـقــاء مــع حلمي
ال ـم ـه ـن ــدس وال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـشــرف
عـ ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
ل ـل ـشــركــة ال ــول ـي ــدة (وه ـ ــو حـسـيــن
حـلـمــي الـسـيـنـمــائــي ال ــذي اشتهر
ب ـع ــد ذل ـ ــك ب ــاس ــم ح ـس ـيــن حـلـمــي
ً
الـمـهـنــدس ن ـظــرا إل ــى تـخــرجــه في
كلية الهندسة وعمله بالفن) ،وفي
شــارع الملكة فريدة (عبد الخالق
ً
ثـ ــروت راهـ ـن ــا) اسـتـبـشــر شــاهـيــن
ً
خيرا إذ وافق حسين حلمي على
إن ـتــاج «بــابــا أم ـيــن» بـعــدمــا حــاول
ً
شاهين إقناعه أوال بانتاج «ابــن
ال ـن ـي ــل» .ل ـكــن ال ـس ـي ـنــاريــو ل ــم يلق
ً
قـ ـب ــوال ألسـ ـب ــاب بـعـضـهــا يتعلق
بــال ـتــوزيــع واإليـ ـ ـ ــرادات وبعضها
يتعلق بآراء شخصية للمنتج عبد
ً
العظيم الخشت الذي كان صعيديا
مــن ســوهــاج .لذلك لــم يــوافــق على
سيناريو يتضمن مشهد اغتصاب
صعيدية ثم الزواج منها في حالة
تواطؤ على المجتمع ،ما قد يثير
غضب األهل والناس في الصعيد.
وعندما َّقدم شاهين فكرة «بابا
أمـيــن» كــانــت ثمة مــاحـظــات على
السيناريو ،وكان ال بد من إضافة
بعض المشاهد لتناسب الجذب

حسين حلمي
المهندس
أسهم بمحبة
وتعاون في
بداية شاهين
السينمائية

الـجـمــاهـيــري ،وك ــان االت ـفــاق على
مشاركة حسين حلمي المهندس
السيناريو من جديد
في صياغة
ّ
م ــع شــاه ـيــن ،ك ــذل ــك ن ــق ــح ال ـح ــوار
ال ـك ــات ــب الـ ـب ــارع ع ـلــي ال ــزرق ــان ــي،
وم ـضــت األمـ ــور ف ــي س ــام وآم ــال
ع ــري ـض ــة .وف ــي تـقــديـمـهــا للفيلم
قالت الشركة« :حاولنا في إنتاجنا
لـهــذا الـفـيـلــم أن تـكــون فــي القصة
ط ــراف ــة ل ــم ت ـط ــرق ،وف ــي تنفيذها
جدة لم تؤلف ،فانتقيناها من بين
عـشــرات القصص لتكون مغايرة
لمألوف الروايات المصرية ،فيها
تشويق ولها هــدف ،وعهدنا بها
إل ــى م ـخــرج ش ــاب درس ال ـفــن في
مدينة هوليوود ،وقد التقت أهدافه
بــأهــداف ـنــا ف ــي أن نـسـمــو بالفيلم
المصري الي مرتبة الكمال ،وإننا
واث ـق ــون ب ــأن الـفـيـلــم سـيــدعــم ثقة
الـمــؤمـنـيــن بالسينما الـمـصــريــة،
وأنها تستطيع أن تقف في معرض
اإلنتاج العالمي قوية ثابته رأسها
في السماء».

الرحلة المجهدة
كــانــت قـصــة فـيـلــم «بــابــا أمـيــن»
جــديــدة على نمط األف ــام السائد
فـ ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة .ت ـ ــدور أح ــداث ــه
حول أسرة بسيطة سعيدة يموت
عائلها فجأه فتتدهور أحوالها،
ً
خـصــوصــا بـعــدمــا يـحـتــال عليها
شريك األب لنكتشف بعدها أن كل
ما حدث لم يكن أكثر من كابوس
عاشه رب األسرة ،ثم يسترد أمواله
ويعيد إلى العائلة سعادتها كما
كــانــت .ورغ ــم أن الـفـيـلــم يـعــد أحــد
األفالم القليلة آنذاك التي مثل فيها
ً
ً
حسين رياض دورا كوميديا كذلك
ً
رئيسا ،فإنه لم يكن المرشح األول
للدور ،إذ قال شاهين إنه كان رشح
الـفـنــان الـكـبـيــر نـجـيــب الــريـحــانــي
للدور ،ليس لقيمته الفنية وقدراته
ك ـم ـم ـث ــل وإعـ ـ ـج ـ ــاب ش ــاهـ ـي ــن بــه
فحسب ولكن ألمنيته في التعاون
ً
معه ،خصوصا في أولــى تجاربه
االحترافيه .ولكن مرض الريحاني
ً
ثم وفاته سريعا ،دفعا شاهين إلى
البحث عن اختيار ّآخر.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،رشـ ـح ــت شــركــة
اإلنتاج الفنان فؤاد شفيق (شقيق
ً
الفنان حسين رياض) ،نظرا إلى أن
الدور يجنح نحو الكوميديا وهو
ما اشتهر به فــؤاد .إال أن شاهين
اق ـتــرح حسين ري ــاض ونـجــح في
إق ـن ــاع ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة بوجهة
ن ـظــره ،والـفـيـلــم هــو بــدايــة تـعــاون

أجيال
تعامل يوسف شاهين مع أجيال متعددة من الممثلين ،بداية من يوسف وهبي
ً
وحسين رياض ،وصوال إلى خالد صالح ،ومن ماري كويني وليلي مراد إلى منة
شلبي ويسرا الـلــوزي .وكــان أهــم ما يميزه كمخرج االكتشاف الــدائــم للمواهب
ً
الجديدة ،ولعل من أبرزها الفنان العالمي عمر الشريف ،وليس صحيحا أنه لم
يجتذب النجوم إلى عالمه ،إذ تعاون مع كل من فاتن حمامة ونور الشريف ويسرا
ومحمود حميدة بعدما كانوا حققوا النجومية في أفالم اآلخرين قبل العمل معه.

بين شاهين والفنانة فاتن حمامة
ال ـتــي ظـلــت نـجـمـتــه «األثـ ـي ــرة» في
أفالمه األولــى حتى حدث بينهما
خــاف نفسي وفني سيأتي وقت
الـحــديــث عــن خـفــايــاه .كــذلــك شهد
الفيلم أول تعاون بينه وبين الفنان
فريد شوقي والفنانة هند رستم
ً
ً
(الـتــي كــانــت آن ــذاك وجـهــا جــديــدا)
ً
وس ـي ـش ــارك ــان ــه الحـ ـق ــا أح ـ ــد أه ــم
أفالمه «باب الحديد».
يقول شاهين عن تعب البدايات:
«يـ ـتـ ـص ــور ال ـ ـنـ ــاس أن ال ـس ـي ـن ـمــا
صـنــاعــة سـهـلــة كــالـفـنــون األخ ــرى
ككتابة قصة أو تأليف مقطوعة
موسيقية حيث المعاناة تقتصر
على اإلبداع ،لكن السينما صناعة
صـعـبــة وف ــري ــق ض ـخــم وتـكــالـيــف
م ــال ـي ــة ض ـخ ـم ــة ،ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـبــب
النجاح فيها صعب ألنه ال يعتمد
ع ـلــى عـبـقــريــة أف ـ ــراد ب ــل ه ــو عمل
ج ـم ــاع ــي وظ ـ ـ ــروف أكـ ـب ــر مـ ــن أي
شخص بمفرده».
ي ـض ـحــك وي ـ ــواص ـ ــل« :ي ـت ـصــور
ً
ال ـن ــاس أن طــريـقــي ك ــان مـفــروشــا
بــالــورد ،وأن ــي رجـعــت مــن أميركا
ً
قــابـلــت فــانــا فـقــال لــي يــالــا هــات
ال ـس ـي ـنــاريــو وأخ ـ ــرج ال ـف ـي ـلــم .لكن
الحقيقة أنا طلعت عيني وعملت
ً
قردا عشان أمسك أول فرصة».
عـ ـن ــدم ــا س ــألـ ـت ــه ع ـ ــن ص ــاح ــب
الفضل في منحه أول فرصة ،وهل
كــانــت عــاقـتــه بــالـمـصــور ألـفـيــزي
أورفانيللي مفتاح دخوله الوسط
ً
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ك ـم ــا ي ـ ـتـ ــردد دوم ـ ــا
ح ــول قـصــة ال ـب ــداي ــات؟ ق ــال« :هــي
شبكة عالقات وأمور متداخلة في
ً
بـعـضـهــا ب ـع ـضــا .ال تـقـتـصــر على
ش ـخــص واحـ ــد أو م ــوق ــف واح ــد.
ن ـ ــاس كـ ـثـ ـي ــرون سـ ــاعـ ــدونـ ــي مــن
قلبهم ولكن مــا حصلش توفيق،
وناس قدموا نصيحة أو كلمة أو
عزموني على تصوير فقابلت حد
تــانــي ك ــان لــه دور أك ـبــر ،وه ـكــذا...
ي ـع ـنــي م ــا يـنـفـعــش أح ـس ـب ـهــا وال
أن ـس ـب ـهــا إلـ ــى ش ـخــص واح ـ ــد وال
ل ـيــوم واحـ ــد .إن ـمــا ت ـقــدري تقولي
إن ــه ك ــان ع ـن ــدي إص ـ ــرار ،وعـمـلــت
«عشروميت» محاولة حتى وجدت
الفرصة ،وحتة من هنا ،وحتة من
هنا وبــدأت المسيرة .وعلى فكرة
أن ــا فضلت آلخ ــر فيلم فــي التعب
ده .أنشغل بالبحث عــن التمويل
والتوزيع وكل التفاصيل من أول
فيلم إلى آخر فيلم ،مفيش حاجة
عملتها كانت سهلة ،وهذه حالوة
النجاح».

موسم الحصاد
بعد تعب وإحـبــاط ومحاوالت
ك ـث ـي ــرة ،ظ ـه ــر «ب ــاب ــا أمـ ـي ــن» عـلــى
ش ــاش ــة الـسـيـنـمــا وك ـت ــب شــاهـيــن
اس ـمــه كـمـخــرج مـحـتــرف فــي ليلة
 20نــوفـمـبــر  1950عـنــدمــا عــرض
الفيلم فــي أول حفلة جماهيرية،
ونجح في أن يمنح شاهين شهادة
ال ـم ـيــاد الـفـنــي و{ج ـ ــواز ال ـم ــرور»
إلــى الشاشة والشهرة .استقبلته
الـصـحــافــة مــن دون ه ـجــوم ،كذلك
م ــن دون اح ـت ـف ــاء ك ـب ـي ــر ،وأشـ ــاد
ع ــدد م ــن ال ـن ـقــاد ب ــأدوات ــه الـفـنـيــة
ال ـج ــدي ــدة ،واب ـت ـك ــاره ف ــي تـكــويــن
ال ـكــادر ،وحــركــة الـكــامـيــرا ،وفهمه
دور الـمــونـتــاج واإلي ـقــاع والـخــدع
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـ ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا
فــي الفيلم ليوحي للمشاهد بأن

األب غير مرئي رغم مشاركته في
األحداث بعد وفاته .كذلك أشاروا
إلـ ــى إدارتـ ـ ـ ــه ال ـج ـي ــدة وال ـج ــدي ــدة
للممثلين ،وأك ــدوا أن الفيلم قـ َّـدم
للسينما المصرية موهبة جديدة
تستحق التحية .لكن الوجه اآلخر
لـلـصــورة لــم يـكــن عـلــى المستوى
ً
نفسه ،فالفيلم لــم يحقق نجاحا
ً
ت ـجــاريــا ،وخـســر حسين بــك زايــد
النصيب األكبر فاستجاب لرجاء
زوجته بإغالق الشركة والتعامل
مــع السينما ونـجــومـهــا كصديق
ومـعـجــب .وال ـحــال نفسها حدثت
مع الصديقين مبارك وعبد العظيم
فعادا إلى العمل كافراد في شركات
إنـتــاج أخــرى .إال أن خلطة الفشل
ً
والنجاح لم تؤثر سلبا في شاهين،
ً
ب ــل ك ــان ــت دافـ ـع ــا إل ــى االس ـت ـمــرار
بثقة أكبر إذ وضعت قدميه على
ال ـط ــري ــق .وأثـ ـن ــاء ت ـصــويــر «بــابــا
أمين» كان القدر يدخر له مفاجأة
أخــرى أكثر سعادة نتعرف إليها
في الحلقة المقبلة.

طرائف
«بابا أمين»
عندما وقــف شاهين داخــل
االستوديو في أول يوم تصوير،
نـســي الـكـلـمــة ال ـتــي يـنـطــق بها
المخرج لكي يـبــدأ كــل فــرد في
فــريــق العمل دوره ،فقد نــادي:
كــاكـيــت ،ونـســي كلمة «أكـشــن»
ا لـتــي يستخدمها المخرجون
في مصر ،ونسي أيضا الكلمة
الفرنسية «بارتيه» فصرخ في
الـجـمـيــع بـطــريـقـتــه الـعـصـبـيــة:
َ«د َّور» ودارت ال ـكــام ـيــرا ،وظــل
شاهين يستخدم هــذه الكلمة
دون تغيير طــوال مسيرته في
االستوديوهات.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم ،ح ــرص
شاهين على الظهور في لقطة
ســريـعــة داخ ــل األح ـ ــداث ،ربـمــا
أع ـج ـب ـت ــه ط ــري ـق ــة ه ـي ـت ـش ـكــوك
ورب ـمــا ق ــرر أن يــوثــق اللحظة،
وربـ ـم ــا كـ ــان ي ــري ــد أن يـعــوض
ال ـم ـم ـثــل ال ـم ـق ـمــوع ف ــي داخ ـلــه
والذي تخلى عنه وفضل عليه
اإلخــراج .وأيما كانت األسباب
ف ـق ــد ظ ـه ــر ش ــاه ـي ــن ف ــي لـقـطــة
صامتة ،وهو يخرج من الملهى
ً
ال ـل ـي ـلــي م ـت ـج ـهــا إل ــى ال ـش ــارع،
قبل أن تتنوع لقطات ظهوره
بأفالمه من كومبارس صامت
إلى بطولة مطلقة.

البقية في
الحلقة
المقبلة

فاتن حمامة

تسالي
sudoku

من  10أحرف و هي اسم ممثل سوري.
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ً
مهنيا :عالج األمــور المهنية الطارئة بسرعة
قبل أن تتفاقم.
ً
عــاطـفـيــا :ابـحــث عــن ال ـتــوافــق واالن ـس ـجــام مع
الحبيب واطرد التخيالت الشريرة.
ً
اجتماعيا  :يحالفك الحظ في جميع لقاء اتك
ً
وخصوصا إذا قمت بتجربة معينة.
رقم الحظ.14 :

4

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
أفقي وعمودي.
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ً
مهنيا  :تجنب المجازفات الخطيرة التي إن
نجحت فإن ثمارها قليلة.
ً
ً
عاطفيا :تعرف أوقاتا رائعة مع الشريك ألنك
صممت على التجاوب معه.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ف ـ ــي ك ـ ــل أزم ـ ـ ـ ــة تـ ـج ــد اآلخـ ــريـ ــن
يتضامنون معك عربون محبتهم لك.
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تـمــارس نشاطات عــدة فــي عملك مما
يأخذ الكثير من وقتك.
ً
عاطفيا :عالقتك بالشريك تعاني بعض اإلهمال
غير المقصود.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلــى دعــم عائلتك فــي هذه
ً
ً
األثناء ألنها تؤدي دورا هاما في حياتك.
رقم الحظ.9 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -5استمرا – مسافرة.
 -6خالف «األكثرية».
 -7جميع – أوالد أوالده.
 -8طاف ليال – العتاب.

( -9ال  ).....مدينة تونسية –
لمسا.
 -١٠قصيدة لكامل الشناوي
غناها عبدالحليم.

سامر المصري

األربعة (م).
 -3عميق – مهانة.
 -4اإلح ـ ـسـ ــان -وح ـ ــدة ق ـيــاس
الضغط الجوي.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

القوس
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 -1جريدة إنكليزية – نظير (م).
 -2طـ ـق ــس (م) – م ـ ــن األ ئـ ـم ــة

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
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عموديا:
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5
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 -1دولة إفريقية – عصى.
 -2خوف (م) – مشلول الرجلين.
 ...... ( -3الشام) أغنية لصباح
فخري – إله.
 -4أبغض الحالل – متين.
 -5بــواس ـط ـتــي (م) – لـلـنـفــي -
والد.
 -6ممثل أردنــي بطل مسلسل
«العقرب».
 -7الكوكب الـســادس بعدا عن
الشمس – أدارها (م).
 -8ود (م) – وجع.
 -9حيوان قطبي – من أسماء
الله الحسنى.
 -١٠قـلـيـلــة الـ ـح ــدوث – عظيم
الهمة.

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :قد ترغب في توظيف بعض أموالك
ْ
فتريث في القيام بذلك.
ً
عاطفيا :حياتك الرومانسية في قمة مراحلها،
ً
والتفاهم بينكما قوي جدا.
ً
اجتماعيا :تمارس سحرك اللطيف على من
حولك وتكتسب محبتهم.
رقم الحظ.8 :

3

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

9

6
7
2
1
4
8
9
3
5

تراب
نظام
معارض
نشاط
فاخر

7

3
9

7
2

4
8
5
3
2
9
1
7
6

مسلسل
دور
تميز
معهد
غضب

موقع
سينما
صفحة
تاج
دراما

8
8

7

3
9
1
6
7
5
4
8
2

كلمة السر:

فلك

7
1
9
2
8
4
5
6
3
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ً
مهنيا :تتخذ بعض الـقــرارات التي لها طابع
مستقبلي لعملك.
ً
تصغ
عاطفيا :ثمة من ال يريد لكما الوفاق فال
ِ
إلى كل ما يقال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تقلق لــوضــع خطير يـخــص أحــد
األصدقاء أو أحد الجيران.
رقم الحظ.15 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــرغ ــب ف ــي خـ ــوض ح ـم ــات إعــان ـيــة
لترويج بضاعة مؤسستك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـجـنــب ردات الـفـعــل الـعـنـيـفــة تـجــاه
ً
الشريك وكن عادال في معاملتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـثــق ب ــأي ك ــان قـبــل ال ـتــأكــد من
صدقه.
رقم الحظ.19 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :من المحتمل أن تمر بتجربة قاسية على
ً
صعيد العمل فكن فطنا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــدخ ــل م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن عــاق ـتــك
العاطفية تقوى فيها مشاعرك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ن ـظــم أق ـس ــاط ــك وال تــدع ـهــا ت ـتــراكــم
ً
فتصبح عبئا على ميزانيتك.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :أفصح عن رأيك بحرية وجرأة ،ولكن تأكد
ً
من صحته قبال.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــدع ــو ال ـح ـب ـي ــب إل ـ ــى سـ ـه ــرة مـمـتـعــة
تقضيانها مع األصدقاء بفرح.
ً
اجتماعيا :تفرح النفراج نفسي حصل معك بعد
فترة من االضطراب.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :يجري بعض التشويش فــي المؤسسة
ً
التي تعمل فيها فكن حذرا.
ً
عاطفيا :تتقرب أكثر من الحبيب مما يتيح لكما
تعميق صالتكما.
ً
اجتماعيا :يسود بعض التشنج بين أفراد العائلة
فتسرع لتالفيه.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أجواء هذا النهار لطيفة وتؤهلك للعمل
بمشروع جديد.
ً
عاطفيا :يحيطك الشريك بمحبته فتقوى عزيمتك
على إنجاز كل األعمال.
ً
اجتماعيا :عليك عــدم إهمال صحتك ومراجعة
الطبيب عند أي طارئ.
رقم الحظ.5 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :تفكر بأساليب عــدة لتحسين تصريف
السلع التي تبيعها.
ً
عاطفيا :ال تترك سوء التفاهم الحاصل بينكما
َ
يزداد واسع إلى المصالحة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إحــم ميزانية العائلة مــن التأرجح
باعتمادك عدم اإلسراف.
رقم الحظ.12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :دقــق بكل شــيء فــي عملك وكــن منتبها
لجميع التفاصيل.
ً
عاطفيا :بدأ الشريك يشعر أكثر بظروفك وهو
على استعداد لمعاونتك.
ً
اجتماعيا :قد تباشر عمليات تغيير ألثاث المنزل
ً
علما أن الظرف غير مناسب.
رقم الحظ.4 :
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مدرسة الكويت اإلنكليزية
تحتفل بتخرج طالبها
أقامت مدرسة الكويت اإلنكليزية
احتفالها السنوي لتخريج طالب
المرحلة الثانوية للعام الــدراســي
الحالي.
وأق ـيــم االح ـت ـفــال فــي مــركــز الــرايــة،
ب ـح ـض ــور الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـمـعـهــد
ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة د .يـعـقــوب
ال ــرف ــاع ــي وعـ ــدد م ــن الـشـخـصـيــات
وقيادات المدرسة.
وتـضـمــن الـحـفــل ف ـقــرات موسيقية
وكـلـمــات تخللها تــوزيــع شـهــادات
التخرج على الطالب.

ً
يعقوب الرفاعي متحدثا في الحفل

خريجة تتوسط أسرتها

فقرة موسيقية

صورة جماعية لعدد من الخريجين

عدد من الخريجات في لقطة جماعية

رابطة تدريس التطبيقي نظمت حفل قريش
نظمت اللجنة االجتماعية في
رابـطــة أعـضــاء هيئة التدريس
بالكليات التطبيقية في الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب "حفل قريش" ألعضاء
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ب ـم ـن ــاس ـب ــة
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد السـ ـتـ ـقـ ـب ــال شـهــر
رمضان الكريم.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
الديوانية الشهرية التي تنظمها
اللجنة االجتماعية برئاسة
د .يوسف العنزي.

صورة جماعية للمشاركين في القريش

جانب من الحضور

يوم مفتوح لبراعم حضانة
الراشد وأولياء أمورهم
ش ـ ــارك أولـ ـي ــاء أم ـ ــور ب ــراع ــم ح ـضــانــة عـبــدالـعــزيــز
عبدالمحسن الــراشــد أبـنــاء هــم فــي تنفيذ أنشطة
يدوية وفنية تعلموها خالل العام الدراسي.
جــاء ذلــك في احتفال اليوم المفتوح ،الــذي نظمته
إدارة الحضانة برعاية رئيسة مجلس اإلدارة نجيبة
الخرافي ،وحضور المديرة اإلدارية والمالية هنادي
الرفاعي ،والمشرفة العامة ميادة رحمة ،وأولياء
أمور التالميذ.
وتخلل اليوم تقديم براعم الحضانة فقرات غنائية
متعددة باللغتين العربية واإلنكليزية ،استمتع بها
أولياء األمور ،فضال عن إقامة أنشطة فنية وحرف
ً
يدوية معا.
هنادي الرفاعي وميادة رحمة

أمهات مشاركات مع األطفال

انسجام بين األم وطفلتها

فرحة األطفال بمشاركة أولياء أمورهم

رسومات فنية

حضانة حامل المسك احتفلت بتخرج براعمها
أق ــام ــت ح ـض ــان ــة ح ــام ــل ال ـم ـســك
ث ـنــائ ـيــة ال ـل ـغــة حـفـلـهــا ال ـخــامــس
عشر لتخريج أطفالها في فندق
الـمـيـلـيـنـيــوم ،ب ـح ـضــور ال ـمــديــرة
العامة غدير المسيليم ،وأولياء
أمور الخريجين.
وت ـخ ـلــل ال ـح ـفــل فـ ـق ــرات مـتـنــوعــة
قــدمـهــا األطـ ـف ــال ،ون ــال ــت إعـجــاب
الحضور.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـح ـف ــل تـ ــم ت ـكــريــم
األط ـ ـفـ ــال ،وت ـسـل ـي ـم ـهــم ش ـه ــادات
التخرج.

صورة جماعية للبراعم الخريجين

فقرة وطنية

23

24
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سعاد علي :القفاص استفز ملكاتي ألقدم
«رقية» بصورة مختلفة في «عذراء»

مشاهدات

نقلة جديدة لداود في «موضي قطعة من ذهب»

«المخرج أوقف العمل بسبب حذاء خالل التصوير بصعيد مصر»
محمد جمعة

البحرينية ً
تسجل الفنانة ً
سعاد علي حضورا مميزا هذا
العام في العملين «عذراء»
و«جديمك نديمك».

سعاد علي

أكـ ـ ــدت ال ـف ـن ــان ــة الـبـحــريـنـيــة
سـ ـع ــاد ع ـل ــي أنـ ـه ــا وفـ ـق ــت ه ــذا
العام في اختيار عملين أطلت
خــالـهـمــا وحـقـقــا ردود أفـعــال
طـيـبــة خ ــال األي ـ ــام األول ـ ــى من
الشهر الكريم.
وق ــال ــت س ـعــاد ل ــ«ال ـجــريــدة»،
إنـ ـ ـه ـ ــا ذهـ ـ ـب ـ ــت فـ ـ ــي اتـ ـج ــاهـ ـي ــن
مختلفين ،األول تــراجـيــدي من
خــال مسلسل «ع ــذراء» واآلخــر
ك ــومـ ـي ــدي بـ ـط ــاب ــع اج ـت ـم ــاع ــي
إنساني فــي «جديمك نديمك»،
الفتة إلى حرصها على متابعة
الـعــديــد مــن األع ـمــال الــدرامـيــة
األخرى لزمالئها من الفنانين.
وأع ــرب ــت ع ــن سـعــادتـهــا
بـ ـ ــردود األفـ ـع ــال الـطـيـبــة
تجاه مسلسل «عذراء»
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـش ـ ــارك فــي
بـ ـ ـط ـ ــولـ ـ ـت ـ ــه إل ـ ـ ــى
ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ن ـخ ـب ــة
م ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم،
منهم شجون
ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج
م ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد
ال ـ ـق ـ ـف ـ ــاص،
«وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
لـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج
مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف
ي ـه ـتــم ب ــأدق
تـ ـ ـف ـ ــاص ـ ـي ـ ــل
العمل ،وتلك
تـ ـ ـج ـ ــربـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا
ً
األول ـ ــى م ـعــا،
واس ـت ـم ـت ـعــت
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل
مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــه وه ـ ـ ـ ــو
واع و مـ ـ ـ ـ ــدرك،
ٍ
وأعـ ـ ـط ـ ــى ج ـم ـيــع
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات
ح ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــا ،نـ ـشـ ـي ــط
ف ـ ـ ــي الـ ـل ــوكـ ـيـ ـش ــن
ولـ ـ ـم ـ ــاح ودق ـ ـيـ ــق،
وال أ ب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ع ـل ــى
ذلك من الموقف
الذي تعرضنا
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ــال
ت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــض

داود وفريق «موضي قطعة من ذهب»
استطاع الفنان داود حسين أن يقدم نفسه
ب ـص ــورة ج ــدي ــدة ،م ــن خ ــال أح ـ ــداث مسلسل
«موضي قطعة من ذهب».

داود وضع جل خبرته في هذا الدور ،الذي
يؤديه بصدق ،ويمثل بجميع حواسه.

شعر دينا الشربيني أثار السخرية في «زي الشمس»
تـ ـع ــرض ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة دي ـن ــا
ال ـشــرب ـي ـنــي لـلـسـخــريــة على
مواقع التواصل االجتماعي،
ب ـع ــد خ ـط ــأ راكـ ـ ـ ــور فـ ــي أح ــد
م ـش ــاه ــده ــا ب ـم ـس ـل ـســل «زي
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــس» ،ح ـ ـيـ ــث ظـ ـه ــرت
بشعر قصير ،وعندما عادت
لمنزلها ظهرت بشعر طويل
مرة واحدة ،وهو ما أثار حالة
م ــن ال ـس ـخــريــة ع ـلــى الـخـطــأ،
الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ــاحـ ـظ ــه ُصـ ـن ــاع
المسلسل خالل المونتاج.

سعاد في «جديمك نديمك»
األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ــي صـ ـعـ ـي ــد م ـص ــر،
وضمن الكومبارس كان يرتدي
أحدهم حذاء «مودرن» ال يناسب
طبيعة ا لـمـكــان وال الشخصية
التي يجسدها هذا الشاب ،ورغم
ً
أنــه كــان واحــدا ضمن مجموعة
كـ ـبـ ـي ــرة وقـ ـ ــد ال ي ــاحـ ـظ ــه أح ــد
لـكــن ال ـق ـفــاص أوق ــف الـتـصــويــر
ً
خ ـصــوصــا لـيـغـيــر ه ــذا ال ـشــاب
حذاءه».

الدقة
واسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــردت ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة« :لـ ــذلـ ــك ال أب ــال ــغ
عندما أق ــول إن الـقـفــاص دقيق
ً
ج ــدا ،وهـنــاك أم ــور أخ ــرى قــد ال
نالحظها نحن الممثلين ،لكنه
يقبض يديه عليها».
وأكـ ــدت أن الـعـمــل اجتماعي
مميز ،وأنها تعلقت بشخصية
رقـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـس ــدتـ ـه ــا وهـ ــي
ً
مختلفة تـمــا مــا عما قدمته من
ق ـبــل« ،إذ اس ـت ـطــاع ال ـق ـفــاص أن
يستفز ملكاتي فــي هــذا العمل
ألق ـ ــدم رق ـي ــة بـ ـص ــورة مـخـتـلـفــة
وأتـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا وصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ــى
الجمهور».
يذكر أن مسلسل «العذراء» من
إخراج محمد القفاص ،ويشارك
في بطولته نخبة من الفنانين
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـي ــن ،م ـن ـه ــم ش ـج ــون

ومرام ومشاري البالم وعبدالله
الطليحي وهيفاء حسين وسعاد
علي ولولوة المال والعديد من
ض ـي ــوف ال ـ ـشـ ــرف ،ومـ ــن إن ـت ــاج
المجموعة الفنية للمنتج باسم
عبداألمير.

قضايا اجتماعية
م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ت ـش ــارك
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــة ف ــي
الكوميديا االجتماعية «جديمك
ن ــدي ـم ــك» ل ـل ـم ـخــرج ال ـب ـحــري ـنــي
م ـص ـط ـفــى رشـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ي ـعــود
لـلــوقــوف خلف الـكــامـيــرات بعد
غياب سنوات طويلة ،ويتناول
المسلسل العديد مــن القضايا
االجتماعية في حلقات متصلة
م ـن ـف ـص ـلــة بـ ـق ــال ــب ك ــومـ ـي ــدي»،
وت ـ ـقـ ــول سـ ـع ــاد عـ ـل ــي عـ ــن تـلــك
التجربة ،إنه «عمل مميز يطرح
م ــوض ــوع ــات إن ـســان ـيــة جميلة
فـ ـ ــي م ـ ــزي ـ ــج ب ـ ـيـ ــن الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا
والـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــا ،وحـ ـق ــق نـسـبــة
م ـش ــاه ــدة ك ـب ـي ــرة خـ ــال األيـ ــام
الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة ،الس ـي ـمــا أن
على رأسه نجم إماراتي كوميدي
ه ــو جــابــر ن ـغ ـمــوش ،ال ــذي كــان
ً
ً
ال ـت ـعــامــل م ـعــه م ـم ـي ــزا وراقـ ـي ــا،
وبالفعل استمتعت بالمشاركة
معهم ،ووفقت في هذين العملين
لله الحمد.

و«جديمك نديمك» من تأليف
الكاتب البحريني جمال الصقر،
وبطولة الفنان اإلماراتي جابر
نـغـمــوش ،وس ـعــاد ع ـلــي ،وعلي
الغرير ،وموسى بقيش ،وجمعة
علي وآخرين.
وفـ ــي خ ـت ــام حــدي ـث ـهــا أك ــدت
ال ـف ـن ــان ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة حــرصـهــا
على متابعة العديد من األعمال
لــزمــائ ـهــا م ــن ن ـج ــوم ال ـشــاشــة
ً
الصغيرة بالخليج وأيضا أعمال
أخرى عربية مشيدة بمسلسالت
«دفـ ـع ــة الـ ـق ــاه ــرة» و«أنـ ـ ــا عـنــدي
نــص» و«ح ــدود الشر» وغيرها،
مشددة على أن الجميع يسعى
إلـ ــى تـ ــرك ب ـص ـمــة ف ــي الـمـشـهــد
الفني ويجتهد لتقديم أفضل ما
لديه إرضاء للجمهور.

«جديمك نديمك»
كوميديا اجتماعية
تطرح العديد
من الموضوعات
اإلنسانية

دينا الشربيني

أخطاء «زلزال» محمد رمضان مستمرة

محمد رمضان في مشهد من «زلزال»

يبدو أن االهتمام بالتفاصيل
ال يـ ـ ـ ـ ــزال يـ ـغـ ـي ــب عـ ـ ــن م ـس ـل ـســل
«زلـ ـ ـ ــزال» ،الـ ــذي ي ـق ــوم بـبـطــولـتــه
م ـح ـمــد رمـ ـض ــان ،ح ـيــث يـعــانــي
المسلسل بــو ضــوح مشكلة في
الـ ـفـ ـت ــرات ال ــزم ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــدور
فيها األح ــداث ،وارتبطت بشكل
واضح بمشاهد القرية التي يتم
التصوير فيها.
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم مـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـع ـم ــل
تصميمات تعود للثمانينيات،
رغ ـ ــم أن األح ـ ـ ـ ــداث ك ــان ــت ت ــدور
ف ــي ن ـهــايــة الـتـسـعـيـنـيــات ،وهــو
م ــا أث ـ ــار تـعـلـيـقــات ع ــدي ــدة عبر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
فيما تجاهل رمضان الــرد على
م ـن ـت ـقــديــه ف ــي ال ـت ـع ـل ـي ـقــات عـبــر
حسابه بـ«إنستغرام».

إلهام الفضالة :راضية عن مجمل أعمالي
«أحلم بالوقوف أمام النجم عادل إمام»
●

عزة إبراهيم

في أول تصريح صحافي لها ،بعد
ال ـب ـك ــاء ع ـلــى الـ ـه ــواء م ـب ــاش ــرة ،خــال
حلولها ضيفة فــي بــرنــامــج «فــانــوس
هيونة» ،الذي تقدمه الممثلة الكويتية
هـيــا الـشـعـيـبــي ،قــالــت الـنـجـمــة إلـهــام
الـفـضــالــة ،ل ــ«ال ـجــريــدة» ،إن مشاعرها
ل ـ ــم ت ـت ـح ـم ــل س ـ ـمـ ــاع ص ـ ـ ــوت ال ـط ـف ـلــة
أوراد العنزي الملقبة بـ «أقوى طفلة»،
ً
والتي تعالج حاليا في أميركا ،والتي
خضعت لعملية زراعة نخاع.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـف ـض ــال ــة أن ال ـط ـف ـلــة
عانت سنوات من المرض واأللم ،وهو
مــا أث ــار دمــوعـهــا وجعلها تبكي هي
وصديقتها هيا الشعيبي على الهواء،
دون تحكم في مشاعرهما ،مضيفة ان
بكاءها شعور إنساني طبيعي نتيجة
إحساسها بمعاناة الطفلة.
وأك ــدت أن المسؤولين الكويتيين
شملوها بــالــرعــايــة وه ــي اآلن تعالج
بالخارج ،باإلضافة إلى حاالت أخرى

ً
عديدة ،داعية المسؤولين للمزيد من
الرعاية واالهتمام بمثل هذه الحاالت
للتخفيف من معاناتهم.
وعن أعمالها الدرامية في رمضان
علقت بأنها أعمال ثرية جــدا تضيف
إل ـ ــى س ـي ــرت ـه ــا ال ـف ـن ـي ــة ،وك ـش ـف ــت عــن
قــدرات ـهــا الـفـنـيــة ،واعـ ــدة بــأنـهــا دائـمــا
لديها الجديد والمختلف التي تريد
تقديمه لجمهورها ومحبيها.
وتطل علينا النجمة إلهام الفضالة
من خالل الدراما الرمضانية لهذا العام
بوجهين مختلفين يعكسان رغبتها
الدائمة فــي التجديد وتـحــدي نفسها
وإبراز موهبتها الفنية ،حيث شاركت
في مسلسل الدراما االجتماعية «وما
أدراك ما أمي» ،بدور «غنيمة» ،وهي أم
أقعدها المرض على كرسي متحرك،
وف ــي مــرحـلــة عـمــريــة أك ـبــر ،مـمــا يمثل
تحديا جديدا حاولت أن تنجح وتتميز
به ،وهو ما ظهر منذ الحلقات األولى
للعمل حتى اآلن.
وف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل «ح ـ ـضـ ــن ال ـ ـشـ ــوك»

ُ
أظهر في الحلقة
وفاء عامر:
السابعة من «حكايتي»
●

القاهرة  -هيثم عسران

قالت الفنانة وفاء عامر إن مشاركتها في مسلسل «حكايتي»
مع ياسمين صبري في أولى بطوالتها الدرامية هي مشاركة
شرفية ،حيث تظهر في الحلقة السابعة من المسلسل ،الفتة
إلى أنها تحمست للعمل بسبب قناعتها بموهبة ياسمين
صبري التمثيلية وأدائـهــا واهتمامها بتفاصيل األدوار
التي تقدمها.
وأضافت عامر ،في تصريحات لـ«الجريدة» ،أنها هي من
طلبت وضــع عبارة «ضيفة شــرف» قبل اسمها على شارة
المسلسل ،ألن الشخصية التي تقدمها طبيعتها ليست بطلة
للعمل ،ولكن البطلة الحقيقية فيه هي ياسمين صبري ،مشيرة
إ لــى أنها تحمست لـلــدور إلعجابها بالعمل وتقديمها بشكل
مختلف ،باإلضافة إلى رغبتها في التعاون مع شركة سينرجي
التي تتعامل معها للمرة األولى.
وأكدت أنها ال تجد مشكلة على اإلطالق في دعم ياسمين صبري
في عملها ،وأي من الفنانين الشباب ،خاصة إن كــان الــدور الذي
ستقدمه سيضيف لها ،الفتة إلى أن الجمهور يتذكر الدور الجيد
وال يلتفت لترتيب االسماء على الشارات.
وحول مسلسلها «السر» ،الذي اعلن عن دخوله السباق الرمضاني
ً
قبل أن يتم تأجيله مجددا ،ذكرت أن القرار راجع للشركة المنتجة.

تجسد فضالة دور «فاطمة» ،وهو دور
كالسيكي مختلف وشديد التناقض
م ــع دوره ـ ـ ــا بـ ـ ـ «ومـ ــا أدراك م ــا أمـ ــي»،
وتدور أحداثه في إطار قصة اجتماعية
واق ـع ـيــة ،يتخللها بـعــض ال ـم ـســارات
والمفارقات ،ويشهد توليفة رائعة من
الـنـجــوم لــم تـلـتـ ِـق معهم الـفـضــالــة في
أعمال سابقة أو منذ فترة طويلة مثل
الفنان إبراهيم الحربي ،كما يشاركهما
البطولة ليلى عبدالله ومحمد العلوي
وعبير أحمد وخالد البريكي.

«ريا وسكينة»
وع ــن دورهـ ــا فــي مـســرحـيــة «ع ــودة
ري ـ ـ ــا وسـ ـكـ ـيـ ـن ــة» ك ـش ـف ــت ع ـ ــن أس ـ ـ ــرار
شـخـصـيـتـهــا ،حـيــث ت ـش ــارك الـبـطــولــة
مع الفنانة هيا الشعيبي لتقديم دور
األخـتـيــن ري ــا وسـكـيـنــة بـشـكــل ظريف
وكوميدي ،إذ تقومان بعمليات سرقة،
ولكن بطريقة مختلفة ومغايرة تماما
لألعمال المصرية التي تناولت نفس

القصة من قبل ،كما تعرض المسرحية
العديد من الخدع البصرية التي تبهر
الجمهور وتثري العمل.
وأكدت رضاها عن المستوى الذي
تقدمه في أعمالها ،فهي حريصة على
التنوع وتقديم الجديد ،وهو ما قدمته
بالفعل حتى اآلن ،على حد تعبيرها،
م ــؤك ــدة بـحـثـهــا دائ ـم ــا ع ــن المختلف
من األدوار.
وعند سؤالها عن الدور الذي حلمت
به ولم تقدمه حتى اآلن ،والنجم الذي
تـطـمــح لـلــوقــوف أمــامــه فــي عـمــل فني
يجمعهما ،قالت الفضالة إنها بحمد
الله قدمت باقة من األدوار المتنوعة،
ولـيــس لــديـهــا حـلــم ب ــدور مـعـيــن ،فقط
تـشـتــرط ال ـجــودة والـتـجــديــد ،ولكنها
حلمت دائـمــا بمشاركة النجم الكبير
ع ـ ــادل إمـ ـ ــام ،وال ي ـ ــزال يـ ــروادهـ ــا هــذا
الحلم ،معبرة عن تقديرها لكل النجوم
ورغبتها فــي التعاون معهم جميعا،
حيث تمتلئ الساحة الفنية العربية
بالعديد والعديد من النجوم المتألقين.

إلهام الفضالة ومحمد العجيمي في «وما أدراك ما أمي»

البلوشيّ :
أقيم عمل سعاد
عبدالله في «أنا عندي نص»
●

عزة إبراهيم

ك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــدر
البلوشي في تصريح خاص
لــ«الـجــريــدة» عــن ســر ظهوره
ضيف شرف في مسلسل «أنا
عندي نص».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـل ــوش ــي أن ــه
انقطع عن الدراما التلفزيونية
منذ سنوات بسبب انشغاله
ب ــأعـ ـم ــال ــه خ ـ ـ ـ ــارج الـ ــوسـ ــط،
ليعود من خالل مسلسل «أنا
ع ـنــدي ن ــص» لـيـظـهــر ضيف
شـ ــرف ع ـلــى مـ ــدى  4حـلـقــات
يجسد فيها دور منتج لديه
استوديو إذاعي تعرض عليه
البطلة أسماء التي تجسدها
الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرة «سـ ـع ــاد
عبدالله» ،نصا دراميا تبغي
إنتاجه ،ولكنها تعاني أثناء
رحلة البحث عــن ممول بين
منتجين.

أنغام ومطرف المطرف في أولى
حفالت عيد الفطر بالكويت

أنغام
بدر البلوشي

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي أن
مشاهده أغلبها مع النجمة
س ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه ال ـت ــي يقيم
عـمـلـهــا األدب ـ ــي ف ــي مـحــاولــة
إنـ ـت ــاج ــه ،ك ـم ــا ي ــواج ــه بـطــل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان س ـل ـي ـم ــان
ال ـيــاس ـيــن وه ــو م ــا يـمـثــل له
عودة مهمة وقوية.

●

محمد جمعة

تـسـتـعــد ال ـن ـج ـمــة الـمـصــريــة
أنـغــام إلحـيــاء حفل عيد الفطر
المقبل بالكويت ،يوم  7يونيو،
بـ ـصـ ـحـ ـب ــة الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــرب الـ ـ ـش ـ ــاب
م ـ ـطـ ــرف ال ـ ـم ـ ـطـ ــرف ،وذلـ ـ ـ ــك فــي
معرض الكويت الدولي بأرض
المعارض بمنطقة مشرف.
وترتبط أنغام بعالقة وطيدة
مع الجمهور الكويتي ،إذ تحل

مطرف المطرف
ضـيـفــة عـلــى ال ــدي ــرة ب ـيــن فـتــرة
وأخرى ،في حفالت جماهيرية
ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ،وت ـ ـح ـ ـظـ ــى إط ــالـ ـتـ ـه ــا
بــاهـتـمــام جـمــاهـيــري وإعــامــي
كبير.
ومــن المقرر أن تغني أنغام
مجموعة مــن األغــانــي؛ أبــرزهــا
«حالة خاصة جدا ،هدنة ،سيدي
وصالك ،أكتبلك تعهد» ،وغيرها
من أغانيها التي اشتهرت بها.
م ــن جــان ـبــه يـسـتـعــد ال ـف ـنــان

م ـطــرف ال ـم ـطــرف ل ـطــرح ميني
ألبوم جديد يتضمن مجموعة
مـمـيــزة م ــن االغ ـن ـي ــات ،معتبرا
أن الميني ألبوم قد يتضمن 3
أو  4أغنيات يركز فيها الفنان
بـصــورة أكـبــر ويعطيها حقها
مــن ناحية التنفيذ والـتــوزيــع،
ويمكن القول إنه يختصر الوقت
والجهد ويصل أسرع للجمهور.

ةديرجلا

•
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إيران والقنبلة ...محادثات سرية (الجزء األول)
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
الحرب الباردة 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

المؤلف :وليام ج .بيرنز

الرهانات
الدبلوماسية كانت
كبيرة مع تسارع
برنامج إيران
النووي وتنامي
احتمال نشوب
صراع عسكري
بيننا

ّ
حذ ُ
رت اإلدارة
األميركية من أن
شركاءنا العرب
السنة سيخشون
أن نتخلى عنهم
في سبيل عالقة ود
فارسية جديدة

على غرار ما
اتبعناه مع
الصين في مطلع
سبعينيات القرن
ً
الماضي بدا منطقيا
أن نطبق تكتيكات
حذرة تصاعدية مع
إيران في البداية

ركـ ـب ـ ُـت ف ــي وق ـ ــت م ـت ــأخ ــر مــن
إحدى ليالي فبراير  2013طائرة
من طائرات «غلف ستريم» التابعة
للحكومة األميركية ال تحمل أي
عالمات ،كانت مركونة على مدرج
مهجور في قاعدة أندروز الجوية،
ك ــان ــت ك ـل ـمــات وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
(ج ـ ـ ــون) ك ـي ــري ال ــوداعـ ـي ــة ،ال ـتــي
ذكرها بتفاؤله وثقته المعهودين،
ال ت ــزال ت ــرن فــي رأس ــي« :أمــامـنــا
ف ــرص ــة دب ـلــومــاس ـيــة ال ت ـت ـكــرر»،
ً
لكنني لم أكن واثقا بقدرته.
أمـ ـضـ ـي ــت ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مــن
رح ـلــة ال ـس ـبــع ع ـشــرة ســاعــة إلــى
سلطنة ع ـمــان وأن ــا أراجـ ــع كتب
تـقــاريــر ،وأنــاقــش االستراتيجية
والتكتيكات مع فريقنا المفاوض،
وأحـ ـ ــاول أن أس ـتــوعــب بــالـكــامــل
المهمة التي تكمن أمامنا ،كانت
قد مرت خمس وثالثون سنة لم
َ
ت ـحــظ فـيـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وإيـ ـ ـ ـ ــران ب ــاتـ ـص ــال دب ـل ــوم ــاس ــي
م ـس ـت ــدام ،ك ــذل ــك كـ ــان ل ـكــل طــرف
تـ ـج ــارب س ـي ـئــة م ــع اآلخ ـ ـ ــر ،مـمــا
عـ ـ ـ ـ ــزز عـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـبـ ــادل
ب ـي ـن ـه ـمــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذلـ ــك،
كــانــت ال ــره ــان ــات الــدبـلــومــاسـيــة
كبيرة مــع تـســارع برنامج إيــران
النووي وتنامي احتمال نشوب
ص ـ ـ ـ ــراع عـ ـسـ ـك ــري بـ ـيـ ـنـ ـن ــا .ب ــدت
ً
أيضا السياسات في عاصمتينا
مـ ـتـ ـفـ ـج ــرة مـ ـ ــع تـ ـقـ ـل ــص ه ــام ــش
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورة ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ،أم ــا
الدبلوماسية الدولية فتعطلت مع
افتقار تبادالتها العشوائية حتى
اآلن إلى عنصر أساسي :مناقشة
مباشرة بين الخصمين الرئيسين
الواليات المتحدة وإيران.

الدبلوماسية وحماية المصالح
كـمــا أوض ــح (الــرئ ـيــس ب ــاراك)
أوبــامــا خ ــال حملته الــرئــاسـيــة،
س ـع ــى إل ـ ــى ع ـه ــد ي ـح ــد ف ـي ــه مــن
ح ـ ـ ـ ـ ــروب ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وي ـج ـع ــل
الدبلوماسية األداة األولى لحماية
المصالح األميركية.
ع ـ ـثـ ــر أوبـ ـ ــامـ ـ ــا ف ـ ــي ه ـ ـيـ ــاري
كـلـيـنـتــون عـلــى شــريــك فــاعــل في
دبلوماسيته بشأن إيــران ،كانت
ً
ب ـط ـب ـي ـع ـت ـهــا أكـ ـث ــر حـ ـ ـ ــذرا ح ـيــال
ال ـت ـح ــاور م ــع اإليــران ـي ـيــن وأك ـثــر
ً
تـشـكـيـكــا ف ــي اح ـت ـم ــال الـتــوصــل
ً
ي ــوم ــا إلـ ــى ات ـف ــاق ي ـمـنــع ط ـهــران
م ــن تـطــويــر قـنـبـلــة ،لـكـنـهــا أق ــرت
ّ
بـ ـ ــأن الـ ـ ـح ـ ــوار الـ ـمـ ـب ــاش ــر ي ـشــكــل
الطريقة الفضلى الختبار جدية
اإليرانيين واالستثمار في الوقت
ع ـي ـنــه ف ــي ائـ ـت ــاف دول ـ ــي أشـمــل
ً
ُيعتبر ضــروريــا لــزيــادة الضغط
على إي ــران فــي حــال أخفقت تلك
االختبارات األولى.
بـعــد ثــاثــة أي ــام عـلــى إدالئ ـهــا
الـقـســم وتـسـلـمـهــا مـنـصــب وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ،بـعـثـ ُـت ب ـمــذكــرة إلــى

المهنية ،فيستند ًإلى مجموعة من البرقيات والمذكرات التي ُرفعت
عنها السرية أخيرا ّ
ليقدم للقارئ صورة داخلية نادرة عن الدبلوماسية
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 "لحظة القطب الواحد" مع السيادة األميركية التي تلت.
ّ
 ،The Back Channelالذي
باختصار ،يشكل كتاب ً
ستعرض "الجريدة" ملخصا عنه في  6حلقات قصة بليغة
غنية بالمعلومات جاءت في وقتها ،قصة عن حياة ُك ّ
ست
ر
ّ ِّ ً
لخدمة المصالح األميركية في الخارج ،كذلك يمثل مذكرا
ً
قويا بحقبة من االضطرابات العنيفة بأن الدبلوماسية مازالت
بالغة األهمية .وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثانية:

سيرغي الفروف

االجتماع األول لمجموعة  1+5مع الطرف اإليراني
كلينتون عنونتها «استراتيجية
ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـشـ ــأن إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران» .ب ـ ــدأت
بمحاولة تلخيص هدفنا الرئيس:
بما أن إيران العب إقليمي مهم،
يـجــب أن ي ـكــون هــدفـنــا الــرئـيــس
السعي إلــى الـتــوصــل إلــى أسس
طويلة األمد للتعايش مع النفوذ
اإليراني مع الحد في الوقت عينه
م ــن ال ـت ـعــديــات اإلي ــران ـي ــة بـهــدف
تغيير سـلــوك إي ــران ال نظامها.
ويعني هذا من بين أمــور كثيرة
منع إيران من اكتساب القدرة على
تـطــويــر أسـلـحــة ن ــووي ــة ،توجيه
سلوكها كــي ال تهدد مصالحنا
األســاسـيــة الـتــي تـقــوم على بناء
دول ــة عــراقـيــة مستقرة ومــوحــدة
ّ
ودو ل ــة أفغانية ال تشكل منصة
لتصدير التطرف العنيف ،والحد
ً
تــدري ـج ـيــا م ــن قـ ــدرة إي ـ ــران على
تهديدنا وتهديد أصدقائنا من
خــال دعــم مـجـمــوعــات إرهــابـيــة.
ً
ك ـ ــذل ـ ــك ي ـ ـجـ ــب أن نـ ـ ـن ـ ــدد دومـ ـ ـ ــا
بــانـتـهــاكــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان في
إيران.
ً
قـ ـ ّـدمـ ـ ُـت ح ـج ـج ــا ت ــدع ــم تـبـنــي
م ـقــاربــة شــام ـلــة ،وع ـلــى غـ ــرار ما
ات ـب ـع ـنــاه م ــع ال ـص ـيــن ف ــي مطلع
سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،بدا
ً
منطقيا أن نطبق تكتيكات حذرة
تصاعدية في البداية ،إنما يجب
ً
ّ
أن تشكل جــزء ا من استراتيجية
ُ
طــويـلــة األم ـ ــد .ذك ـ ــرت« :ي ـجــب أن

آية الله خامنئي

ً
ن ــرس ــي م ــن ال ـب ــداي ــة م ـ ـقـ ــدارا من
االحـتــرام واالل ـتــزام بغية توجيه
الـتـحــاور ،بغض النظر عــن مدى
ِّ ً
ُ
محددا
وتابعت
حدة اختالفاتنا».
ً
ما بدا جليا« :يتطلب التعاطي مع
ً
ً
إي ــران م ـق ــدارا كـبـيــرا مــن الصبر،
واإلص ـ ــرار ،وال ـم ـثــابــرة .فـبـمــا أن
الـنـخـبــة اإلي ــران ـي ــة تــؤمــن بعمق
ً
بنظريات المؤامرة ،ترتاب دوما
بدوافع الواليات المتحدة ،وتضم
ً
ً
عــددا كبيرا من الفصائل التواقة
ً
خـصــوصــا إل ــى تـقــويــض أحــدهــا
اآلخ ــر خ ــال مــرحـلــة االس ـت ـعــداد
لالنتخابات الرئاسية اإليرانية
ف ــي شـهــر يــون ـيــو ،سـتـكــون أكـثــر
ً
مـ ـي ــا إل ـ ــى ال ـ ـخـ ــداع والـ ـب ــداي ــات
الكاذبة» ،يجب أال نقلل من أهمية
واقع أن عداوة الواليات المتحدة
مثلت بالنسبة إلى القائد األعلى
والرجال المتشددين المحيطين
به أحد مبادئ النظام األساسية.
ُ
أضفت« :ينبغي أن نتعاطى
لكني
م ـ ــع ال ـ ـن ـ ـظـ ــام اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ك ــاع ــب
ّ
موحد ،مدركين أن القائد األعلى
(ال الرئيس) السلطة العليا .فقد
أخفقنا بــاسـتـمــرار فــي الماضي
ع ـن ــدم ــا ح ــاول ـن ــا ت ــأل ـي ــب فـصـيــل
على آخر».

بما أن النخبة
اإليرانية تؤمن بعمق
بنظريات المؤامرة
ً
فإنها ترتاب دوما
بدوافع الواليات
ً
المتحدة وتضم عددا
ً
كبيرا من الفصائل
ً
التواقة خصوصا إلى
تقويض أحدها اآلخر

سوء إدارة
ً
شـ ُ
ـددت أيضا على ضــرورة أال

أوباما

اقتصاد طهران
عانى جراء سوء
إدارة فادح وارتفاع
معدالت البطالة
ً
والتضخم فضال
عن سرعة تأثره
بانخفاض أسعار
النفط الحاد
المتواصل

ُ
وكتبت:
ننسى نقاط ضعف إيران،
«إيـ ـ ــران خ ـصــم م ــذه ــل ...إال أنـهــا
ً
ليست عمالقا .يعاني اقتصادها
ً
سـ ــوء إدارة ف ــادح ــا م ــع ارت ـف ــاع
ً
معدالت البطالة والتضخم ،فضال
عن أنها سريعة التأثر بانخفاض
أسـعــار النفط الـحــاد المتواصل
واعتمادها على منتجات النفط
الـ ـمـ ـك ــررة .ك ــذل ــك ال ت ـم ـلــك إيـ ــران
أص ــدق ــاء حقيقيين فــي ال ـجــوار،
ال يـثــق بـهــا ال ـعــرب واألت ـ ــراك في
المنطقة ،ويتعاطى معها الروس
بتعال واألفغان بريبة».
أخـٍ ـ ـي ـ ـ ًـرا ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـددت« :ي ـ ـجـ ــب أن
ً
نـتـنـبــه دومـ ــا خ ــال تـعــامـلـنــا مع
ً
إيران لمخاوف أصدقائنا ،فضال
ع ــن ف ـئــات ال ـ ّش ـعــب الــرئ ـي ـســة في
بلدانهم» .حذ ُ
رت من أن شركاءنا
الـ ـ ـع ـ ــرب الـ ـسـ ـن ــة سـ ـيـ ـخـ ـش ــون أن
نتخلى عنهم في سبيل عالقة ود
فارسية جديدة.
كــذ لــك سيشعر اإلسرائيليون
ً
بالقلق على أقل تقدير نظرا إلى
الخطر الواضح الذي يواجهونه
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
إلي ـ ـ ــران وب ــرن ــام ـ َـج ـي ـه ــا الـ ـن ــووي
وال ـصــاروخــي ،كــذلــك سنصطدم
ب ـص ـعــوبــة ك ـب ـيــرة ف ــي الـتـعــاطــي
م ــع ال ـك ــون ـغ ــرس ونـ ـف ــوره ال ـعــام
مــن الـتـعــاطــي بـجــديــة مــع إي ــران،
ً
ّ
وأكــدت أيضا« :علينا أن نحرص
على تحدث اإلدارة بصوت واحد

سعيد جليلي

وتفادي االنقسامات التي شابت
اإلدارة السابقة».
اقتنعت كلينتون بطرحي هذا
وخصصت المهارات والوسائل
الـضــروريــة إلنـجــاز هــذه المهمة،
ً
ً
وبــدا أوبــامــا أيـضــا تــواقــا للبدء،
وعقد سلسلة من االجتماعات في
مطلع عــام  2009بغية التوصل
إلــى استراتيجية واسـعــة قريبة
ُ
مـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ع ــرض ــت ـه ــا عـلــى
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،فـ ـق ــد ورث
ً
ً
أوباما وضعا معقدا في المسألة
اإليرانية ،وعندما أخبر اإليرانيين
ُّ
ـاب تـســلـمــه مـنـصـبــه في
ف ــي خ ـط ـ ِ
ً
 20ي ـنــايــر« :سـنـمــد ي ــدا إن كنتم
مستعدين لفتح قبضتكم» ،كانت
ط ـهــران قــد كـ ّـدســت مــا يـكـفــي من
اليورانيوم المنخفض التخصيب
لتطوير سالح نووي ،كذلك كانت
أنظمتها الصاروخية قد حققت
ً
ً
تقدما كبيرا ،صحيح أننا لم نملك
أدلـ ــة تـثـبــت إع ـ ــادة إح ـي ــاء إي ــران
جهودها الباكرة لتطوير أسلحة
ً
نــوو يــة ،لكننا لــم نستطع أيضا
الجزم في هذا المجال.
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــارس ،بـ ـع ــث ال ــرئـ ـي ــس
ّ
مصورة بمناسبة
برسالة تهنئة
عيد النوروز إلى الشعب اإليراني،
وف ــي إشـ ــارة ضـمـنـيــة إل ــى أن ــه ال
يرغب في تغيير النظام بالقوة،
ّ
سمى الحكومة باسمها الرسمي:
الجمهورية اإلسالمية.

استعداد للتحاور
ف ـ ـ ــي م ـ ـط ـ ـلـ ــع م ـ ـ ــاي ـ ـ ــو ،ب ـع ــث

كونداليزا رايس

الرئيس برسالة طويلة سرية
إل ــى آي ــة ال ـلــه خــام ـن ـئــي ،وك ــان
ً
ص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــا بـ ـ ـش ـ ــأن ت ـص ـم ـي ـمــه
ال ــراس ــخ ع ـلــى م ـنــع إيـ ـ ــران من
امـتــاك أسلحة نــوويــة ودعمه
مــوقــف مجموعة  1+5الــداعــي
إل ـ ـ ــى أن إيـ ـ ـ ـ ــران تـ ـمـ ـل ــك ال ـح ــق
ببرنامج نووي مدني سلمي،
ّ
ورد القائد األعلى بعد بضعة
ّ
أســابـيــع ،صحيح أنــه لــم يقدم
أي ّ
رد صـ ــر يـ ــح عـ ـل ــى ع ــرض
الرئيس خوض حوار مباشر،
ل ـك ـن ـنــا ف ـه ـم ـنــا خ ـط ــوت ــه ه ــذه
ع ـلــى أن ـه ــا إشـ ـ ــارة ج ــدي ــة إلــى
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده لـ ـلـ ـتـ ـح ــاور .ف ـجــاء
ً
رد أوبــامــا ســريـعــا فــي رســالــة
قصيرة اقترح فيها إقامة قناة
م ـح ــادث ــات س ــري ــة واخ ـت ــارن ــي
أن ــا وبــون ـيــت ت ــال ــوار ،مــوظــف
مجلس األمن القومي،
بارز في
َ
لنكون مبعوثيه.
لكن كل هذا الزخم المتقلقل،
ً
ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدا م ـش ـ ِّـج ـع ــا إل ـ ــى حــد
ً
مـ ــا ن ـ ـظـ ــرا إلـ ـ ــى االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
ال ـم ـع ـه ــودة ف ــي ت ـعــاط ـي ـنــا مــع
إيران ،توقف فجأة حين ّ
تحولت
االنتخابات الرئاسية اإليرانية
في شهر يونيو إلى حمام دم.
قــاد تــاعــب الـنـظــام بصناديق
االقتراع وقمع الحركة الخضراء
ـارضــة الفاعلة على نحو
الـمـعـ ِ
م ـفــاجــئ إل ـ ّـى أع ـم ــال ع ـنــف في
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع وث ـ ـق ـ ـهـ ــا م ــواطـ ـن ــون
إيـ ــران ـ ـيـ ــون ي ـح ـم ـل ــون ه ــوات ــف
خ ـل ـيــويــة ُ
وبـ ـث ــت حـ ــول ال ـعــالــم
بطريقة مأساوية واسعة.
ق ـم ـع ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـش ـعــب
بوحشيتها المعهودة :ضربت
الميليشيات شـبــه العسكرية
ُ
المتظاهرين ،واعــتـقــل اآلالف،
ُ
وقتل العشرات ،فجاء رد فعل
ً
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض خ ـ ـجـ ــوال فــي
ال ـب ــداي ــة ،ل ـكــن ه ــذا ال ـخ ـجــل لم
يــرتـبــط بــالـخــوف مــن تقويض
ج ـه ــود ال ـم ـح ــادث ــات الـنــاشـئــة
ب ـقــدر ارت ـبــاطــه بــاالم ـت ـنــاع عن
خـ ـن ــق رس ـ ــال ـ ــة قـ ـ ـ ــادة ال ـح ــرك ــة
ال ـخ ـض ــراء ب ــال ــدع ــم األم ـيــركــي
والسماح للنظام بتصويرهم
كدمى بيد الــواليــات المتحدة.
ولكن عندما نتأمل تلك األحداث
الـيــوم ،نــدرك أنــه كــان علينا أن
نتجاهل تلك االع ـت ـبــارات وأن
نـكــون أكـثــر ح ــدة فــي انتقادنا
العلني منذ الـبــدايــة .ال ُيعتبر
هــذا االنتقاد ،الــذي بلغ الحدة
المطلوبة في النهاية ،الخطوة
ّ
ال ـم ـنــاس ـبــة ف ـح ـســب ،ب ــل شــكــل
ً
ّ ً
ً
أيـ ـض ــا مـ ــذكـ ــرا م ـف ـي ــدا لـلـنـظــام
اإلي ــران ــي بــأنـنــا لـسـنــا تــواقـيــن
إلى بدء المحادثات النووية إلى
درج ــة نـغــض معها الـنـظــر عن
ِّ
المهددة ،سواء
أنماط السلوك
كانت موجهة نحو المواطنين
اإليــران ـي ـيــن أو أصــدقــائ ـنــا في
المنطقة.

التصميم على منع إيران من تطوير قنبلة موقعا «ناتنز» و«آراك» النوويان السريان
وتحميلها مسؤولية التزاماتها الدولية تحت أعين المجتمع االستخباراتي األميركي
فــي التاسع عشر مــن يوليو  2008في
جـنـيــف ،وس ــط اهـتـمــام كبير مــن وســائــل
اإلع ــام ،كـسـ ُ
ـرت أحــد الـمـحـظــورات بشأن
الـ ـمـ ـش ــارك ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـمـ ـب ــاش ــرة فــي
ال ـم ـح ــادث ــات الـ ـن ــووي ــة ،وان ـض ـم ـمــت إلــى
زمــائــي فــي مـجـمــوعــة  1+5ح ــول طــاولــة
بـيـضــاويــة فــي صــالــة اجـتـمــاعــات مكتظة
ّ
في هذه المدينة القديمة ،ذكرتني وزيرة
ال ـخــارج ـيــة وس ـت ـيــف ه ــادل ــي بـ ــأال أرس ــم
ً
أي تعابير على وجهي وأن أبــدو عابسا
بــال ـقــدر ال ـمــائــم فـيـمــا راح ــت الـكــامـيــرات
تصور افتتاح الجلسة األولى.
ً
ك ــذل ــك اق ـت ــرح ــا عـ ـل ـ ّـي أن أظـ ــل ســاك ـتــا
ط ـ ــوال ال ـم ـح ــادث ــات وأن أت ــأم ــل فـحـســب
رد اإلي ــران ـي ـي ــن ع ـلــى (ال ـم ـن ـســق ال ـســابــق
للسياسة الخارجية لــاتـحــاد األوروب ــي
خافيير) سوالنا ،وبدت لي النقطة األولى
منطقية ،أما الثانية فال ،فإذا كان الهدف
مــن االنـضـمــام إلــى الـمـحــادثــات التشديد
على جديتنا وإظهار إيران بمظهر الولد
الدبلوماسي المشاغب ،فقد يؤدي السكوت
إلــى نتائج عكسية .نـظـ ُ
ـرت عبر الطاولة
ً
م ـب ــاش ــرة إلـ ــى س ـع ـيــد جـلـيـلــي وت ـفــوهــت
ً
بعبارة بسيطة قائال :إنني آمــل أن يفهم
اإليــرانـيــون أهمية اإلش ــارة التي نرسلها
من خالل االنضمام إلى المحادثات :عرفنا
المخاطر المترتبة على المسألة النووية،
وكنا مصممين على منع إيران من تطوير
قنبلة وعلى تحميلها مسؤولية التزاماتها

الدولية ،ودعمنا بالكامل اقتراح مجموعة
 .1+5كذلك شددت على أن أمام إيران فرصة
نادرة نرجو أن تستغلها.
ّ
دون جليلي مالحظات دقيقة وابتسم
ً
قليال طوال كالمي ،ورمقني هو وزمالؤه
ً
بالكثير من النظرات الجانبية ،وخصوصا
أنهم شعروا أن الوجود األميركي يوترهم،
وانطلق جليلي بعد ذلــك في كلمة دامت
ً
أربـعـيــن دقـيـقــة تـقــريـبــا ق ـ ّـدم فيها فلسفة
متقلبة عــن ثقافة إي ــران وتاريخها وعن
الــدور البناء الــذي أدتــه في المنطقة .بدا
ً
لي غامضا على نحو غريب عندما أراد
تفادي تقديم أجوبة مباشرة ،وكانت هذه
بالتأكيد إح ــدى تـلــك الـمـنــاسـبــات ،وذكــر
ً
جليلي في مرحلة ما أنه ما زال محاضرا
بدوام جزئي في جامعة طهران ،فلم أحسد
طالبه.
ختم جليلي تعليقاته بتوزيع «ور قــة
ـران ـيــة ،وحـمـلــت النسخة
غـيــر رسـمـيــة» إيـ ً
اإلن ـك ـل ـيــزيــة خ ـط ــأ ال ـع ـن ــوان «ورق ـ ــة غـيــر
رس ـم ـي ــة» ،وت ـب ـ ّـي ــن أن هـ ــذا وصـ ــف دقـيــق
ل ـم ـح ـتــواهــا .تـصـفـحـهــا س ــوالن ــا وســائــر
المشاركين معه بسرعة .وفي هذه اللحظة،
ت ــأف ــف زم ـي ـلــي ال ـفــرن ـســي ب ـح ــذر وهـمــس
«س ـخ ــاف ــة!» ،مـمــا رس ــم ع ــام ــات الـصــدمــة
على وجه جليلي وبدد مالمح الجدية عن
ولكن من حسن حظي أن الكاميرات
وجهيُ ،
كانت قد أطفئت منذ مدة.
ُ
في مالحظة سريعة وجهتها إلى وزيرة

الخارجية رايس في تلك األمسية ،ذكرت
أن «خمس ساعات ونصف الساعة التي
ّ
أمـضـيـتـهــا مــع اإليــران ـي ـيــن ال ـيــوم شكلت
ً
ً
مــذكــرا قــويــا بأننا لــم نـفـ ّـوت الكثير على
األرج ــح ط ــوال هــذه الـسـنــوات» .رغــم ذلــك،
بدا زمالؤنا في مجموعة  1+5مسرورين
ً
ب ــأن ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ال ـي ــوم ح ـضــورا
ً
واض ـح ــا وبــأن ـهــا ت ـش ــارك بـفــاعـلـيــة .وقــد
ً
أع ـ ــرب الـ ـ ــروس وال ـص ـي ـن ـيــون خ ـصــوصــا
عــن تقديرهم ،فبغض النظر عــن رد فعل
اإليرانيين المخيب لآلمال ،استعدنا اآلن
مكانتنا األعلى.
لم يـ ِّ
ـؤد االنضمام إلــى لقاء جنيف وال
ّ
مبادرة تمثيل المصالح إلى تقدم ملموس
ألن عهد (جورج) بوش االبن شارف على
نهايته.
ُ
انضممت إلى رايس في اجتماع سريع
مع سيرغي الفروف في برلين في أواخر
يوليو ،وعرضت فكرة تمثيل المصالح،
ف ــواف ــق الفـ ــروف بـطـيــب خــاطــر عـلــى نقل
روسـيــا هــذا الـطــرح إلــى مستشار القائد
األعلى في مجال السياسة الخارجية علي
أكبر واليتي ،ولكن اندلعت بعد ذلك الحرب
في جورجيا وما عاد الروس يرغبون في
تــأديــة دور الــرســول ،كذلك مــا عدنا نحن
نهتم ألمر الروس ولم تذهب هذه الفكرة
إلى أبعد من ذلك .لكننا مهدنا الدرب أمام
ً
ً
مقاربة باراك أوباما األكثر نشاطا وابتكارا
إلى المعضلة النووية اإليرانية.

خـضـعـ ُـت المـتـحــان الــدخــول إل ــى الـخــدمــات
الخارجية في نوفمبر  1979بعد بضعة أيام من
االستيالء على السفارة األميركية في طهران
ً
وبدء أزمة الرهائن التي أسقطت رئيسا ،حيث
فـ ّـجــر إرهــاب ـيــون مــدعــومــون مــن إي ــران مرتين
السفارة األميركية في بيروت وقتلوا أكثر من
َ
مئتي جندي في مشاة البحرية األميركية في
هجوم آخر هناك .كذلك كادت فضيحة إيران-
كونترا أن تطيح برئيس آخر.
دف ــع ال ـن ـجــاح الـكـبـيــر ال ــذي حـقـقـتــه عملية
عاصفة الصحراء في  1991النفوذ األميركي
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط إل ــى ذروت ـ ــه .صـحـيــح أن
إدارة كلينتون عملت جاهدة الحتواء إيــران،
ً
إال أنـهــا درس ــت أيـضــا فــي أواخ ــر تسعينيات
الـقــرن الماضي احتمال التوصل إلــى انفتاح
مع حكومة (الرئيس اإليراني األسبق محمد)
ً
خــاتـمــي ،لكنها لــم تحقق تـقــدمــا ُيــذكــر .أتــاح
مشهد ما بعد الحادي عشر من سبتمبر فرصة
ُ
مماثلة ،بيد أنها لم تستغل ،بل منحت عملية
اإلطــاحــة بألد أع ــداء إي ــران التاريخيين ،التي
قادتها الــواليــات المتحدة في كابول وبغداد
وما نجم عنها من فوضى ،فرصة استراتيجية
ً
لم تتردد إيران مطلقا في اقتناصها.
في أواخر  ،2001بدأ المجتمع االستخباراتي
األميركي يتتبع موقعين نوويين سريين في
إيران :محطة لتخصيب اليورانيوم في ناتنز
ومـنـشــأة فــي آراك قــد تنتج فــي النهاية مــادة
بلوتونيوم من الممكن استعمالها في تطوير
أسلحة.

ُبنيت هذه الجهود ،التي لم ّ
تصرح بها إيران
للوكالة الدولية للطاقة الــذريــة ،على برنامج
إيراني علني للطاقة النووية أنشئ خالل عهد
الشاه ،والمفارقة أن الواليات المتحدة كانت
داعمه األول.
أدى الكشف عن هذين الموقعين السريين
ف ــي ص ـيــف  2002إلـ ــى مـ ـن ــاورة دبـلــومــاسـيــة
اس ـت ـمــرت سـ ـن ــوات ،ح ـتــى م ــرر مـجـلــس األم ــن
ال ـتــابــع لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة قـ ـ ــرارات طــالــب فيها
إي ــران بتعليق أعـمــال التخصيب .لكن إيــران
ً
ً
مضت قدما في عملها هذا بعناد ،ونظرا لعدم
اس ـت ـعــداد إدارة ب ــوش لـلـتـحــاور مـبــاشــرة مع
إيران ،بدأ حلفاؤنا األوروبيون مفاوضات مع
اإليرانيين لم تحقق أي ّ
تقدم ُيذكر ،بما أن إيران
سعت إلى الحفاظ على برنامجها للتخصيب
واحتمال تطويرها أسلحة نووية على األمد
الطويل وتفادي العقوبات االقتصادية ،انضمت
ً
روسـ ـي ــا وال ـص ـي ــن الحـ ـق ــا إلـ ــى دول االت ـح ــاد
األوروبي الثالث ،وهكذا صارت هذه المجموعة
ُ
تعرف بمجموعة ( 1+5الدول األعضاء الخمس
الدائمة في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
ً
فضال عن ألمانيا).
صحيح أن هــذا أغنى ســوق المصطلحات
الــدبـلــومــاسـيــة الــدول ـيــة الـمـخـتـصــرة ،لكنه لم
ُي ـحــدث أي ت ـبـ ّـدل فــي س ـلــوك إي ـ ــران ،وبـحـلــول
السنة األخيرة من عهد بوش عام  ،2008كان
اإليرانيون ،رغم القلق الدولي المتنامي ورغم
مواجهتهم ج ــوالت ع ــدة مــن الـعـقــوبــات التي
فرضتها األمــم المتحدة ،نجحوا في تكديس

نـحــو نـصــف الـكـمـيــة ال ــازم ــة مــن الـيــورانـيــوم
ال ـم ـن ـخ ـفــص ال ـت ـخ ـص ـي ــب ل ـم ــواص ـل ــة عـمـلـيــة
وإنتاج قنبلة واحدة.
التخصيب ّ
كانوا يشغلون أكثر من أربعة آالف جهاز
ط ــرد مــركــزي بــدائــي مــن ن ــوع  IR-1فــي ناتنز
ً
ً
ويحققون تقدما متأرجحا نحو نماذج أكثر
ً
تطورا.
وفي حين كانت إدارة بوش تتخبط وسط
األضرار الناجمة عن حرب العراق ،بدأ عدد من
كبار مسؤوليها يدركون أن إصرارها العنيد
ً
على عــدم المشاركة مباشرة في دبلوماسية
مـجـمــوعــة  1+5م ــع إي ـ ــران يـ ــؤدي إل ــى نـتــائــج
عكسية.
ف ــي أواخـ ــر مــايــو  2008بـعـثـ ُـت إل ــى وزي ــرة
ال ـخ ــارج ـي ــة (ال ـس ــاب ـق ــة ك ــون ــدول ـي ـس ــا) راي ــس
بمذكرة طويلة عنونتها «استعادة المبادرة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ـش ــأن إي ـ ـ ـ ــران» ،اسـتـهـلـلـتـهــا
بالتأكيد بأن «سياستنا تجاه إيــران تنجرف
ب ـخ ـط ــورة ب ـيــن دب ـلــومــاس ـيــة م ـج ـمــوعــة 1+5
العشوائية الراهنة وخيارات أكثر قوة مع كل ما
يرافقها من تداعيات سلبية مهولة» .كان عدم
ً
استعدادنا للتحاور مباشرة مع طهران يكبدنا
كلفة تـفــوق مــا يــواجـهــه اإليــران ـيــون أنفسهم،
ً
فضال عن أنه حرمنا من نفوذ ّ
قيم.

ةديرجلا
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دوليات

«الحرس الثوري» :لن نبدأ الحرب ...وتحركات واشنطن نفسية
● حاجي زادة :سنضرب األميركيين على رؤوسهم ● روحاني :األزمة الحالية أخطر من حرب العراق

سلة أخبار
شائعة عن انفجار
في ميناء الفجيرة

نفى مسؤولون حكوميون
ومسؤولون في ميناء الفجيرة
اإلماراتي صحة تقارير نشرتها
قناة "امليادين" الفضائية التي
يتردد أنها ممولة من إيران عن
وقوع انفجارت شديدة في امليناء
فجر أمس.
وأكد املكتب اإلعالمي لحكومة
الفجيرة أن "حركة العمل في
امليناء تجري وفق املعتاد".

البحرين تنتقد الغريفي

إيرانيون ينهالون بالضرب على دمية تمثل ترامب في طهران (ارنا)

غداة تحذير الرئيس اإليراني
حسن روحاني من أن األزمة
الحالية التي تواجهها إيران
أخطر من الحرب مع العراق،
قلل الحرس الثوري من أهمية
العسكرية األميركية
التحركات ً
األخيرة ،معتبرا أنها مجرد
حرب نفسية.

هدفنا تغيير
سلوك القيادة
اإليرانية

بومبيو

ق ـلــل ال ـقــائــد ال ـجــديــد لـلـحــرس
ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ال ـل ــواء حسين
سـ ــامـ ــي ،أمـ ـ ــس ،خـ ـ ــال شـ ـه ــادة
أم ــام مـجـلــس ال ـش ــورى اإلي ــران ــي
(البرلمان) من أهمية التحركات
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة األخ ـي ــرة
المتمثلة بإرسال واشنطن حاملة
ال ـط ــائ ــرات «ابـ ــراهـ ــام لـيـنـكــولــن»،
وقاذفات «بي »52االستراتيجية،
وب ــارج ــة «ارل ـن ـغ ـت ــون» ،وأنـظـمــة
«بــاتــريــوت» إلــى منطقة الخليج
لمواجهة تهديدات إيرانية جدية
باستهداف عسكريين أميركيين
أو مصالح أميركية في المنطقة.
وقال بهروز نعمتي المتحدث
باسم رئاسة البرلمان« :بالنظر
إلــى الوضع القائم في المنطقة،
قدم القائد سالمي تحليال يفيد
ب ـ ــأن األم ـي ــرك ـي ـي ــن بـ ـ ـ ــدأوا حــربــا
نفسية ألن ذهاب وإياب جيشهم
مسألة طبيعية».
ّ
وفي الوقت نفسه ،أكد سالمي
أن «قـ ــدرت ـ ـنـ ــا ال ــدف ــاعـ ـي ــة كــاف ـيــة
وح ـ ـ ــام ـ ـ ــات ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات ل ـي ـســت
محصنة ،وواشنطن لــن تتحمل
هكذا مخاطرة».
من ناحيته ،قال النائب محمد
جــواد ابطحي ،إن الـنــواب قدموا
الـ ــدعـ ــم ل ـل ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري خ ــال
الجلسة المغلقة التي عقدت في
البرلمان امس.
وأضاف »:اللواء سالمي أكد أن
إيران لن تكون البادئة ألي حرب
ً
ً
أبــدا» ،وذكــر« :خالفا لألميركيين
الـ ــذيـ ــن يـ ـخـ ـش ــون ال ـ ـحـ ــرب نـحــن
اه ــل لـلـحــرب وال نـخـشــاهــا ،لكن
ليعملوا أن ــه إذا ب ــدأت أي حــرب

فإن مصالحهم ستتعرض للخطر،
ولن يكونوا هم من يختتمها».
بدوره ،قال النائب محمد علي
بورمختار ،إن «اللواء سالمي اكد
ان ارسـ ــال حــامـلــة ال ـطــائــرات من
قبل اميركا للمنطقة ليس سوى
حــرب نفسية تسعى امـيــركــا من
ورائها لتخويف الشعب وبعض
المسؤولين العسكريين من وقوع
الحرب».

حاجي زادة
أمـ ــا ق ــائ ــد الـ ـق ــوة ال ـج ــوي ــة في
الحرس الثوري ،أمير علي حاجي،
ً
فقد استعاد تصريحا لــه قبل 5
اشـهــر وك ــرره أمــس خــال جلسة
الـبــرلـمــان .وق ــال حــاجــي زادة ،إن
«الوجود العسكري األميركي في
ً
ً
ً
الخليج كان دوما تهديدا خطيرا،
واآلن أصبح فرصة».
وأضاف «حاملة طائرات تسع
ما بين  40و 50طائرة على األقل
وقـ ــوات قــوامـهــا نـحــو سـتــة آالف
جـ ـن ــدي ع ـل ــى م ـت ـن ـهــا ك ــان ــت فــي
ال ـســابــق تـشـكــل ت ـهــديــدا خـطـيــرا
لنا ،لكن اآلن تحولت التهديدات
إلى فرص».
وذكـ ــر« :إذا أق ــدم األمـيــركـيــون
ع ـل ــى خـ ـط ــوة ف ـس ـن ـضــرب ـهــم فــي
الرأس».
وكانت وكالة «فارس» المقربة
من الحرس الثوري نشرت ،أمس
األول ،شريط فيديو لحاجي زادة
يظهره وهو يشرح على خريطة
تفاعلية مواقع تواجد األميركيين
ف ــي الـمـنـطـقــة وقـ ــدرة ايـ ــران على

إسرائيل تتوقع صواريخ إيرانية
ّ
ح ـ ـ ــذر وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ــوف ــال
ش ـتــاي ـن ـتــز م ــن «ه ـج ـم ــات إي ــرانـ ـي ــة م ـب ــاش ــرة،
أو بــالــوكــالــة ،عـلــى إس ــرائ ـي ــل» ،إذا تـصــاعــدت
المواجهة بين طهران وواشنطن.
وأضاف شتاينتز ،وهو عضو في المجلس
األمني المصغر« :إذا اشتعلت األوضاع بشكل
ما بين إيران والواليات المتحدة ،أو بين إيران
وجيرانها ،ال أستبعد أن يؤدي ذلك إلى تفعيل

دور حزب الله والجهاد اإلسالمي من غزة أو
حتى أن يحاولوا إطالق صواريخ من إيران على
دولة إسرائيل».
وص ـ ـ ــرح ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـش ــورى
اإلســامــي (الـبــرلـمــان) اإليــرانــي علي مطهري
ً
ب ــأن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــن تـشــن حــربــا على
الجمهورية اإلسالمية إطالقا «ألن إسرائيل في
مرمى صواريخنا».

استهدافها ،معتبرا أن الــوجــود
األم ـي ــرك ــي ف ــي الـمـنـطـقــة فــرصــة،
وهم قطعة اللحم تحت اسناننا».
ويعود الشريط الى  5اشهر خلت
كما اوضحت الوكالة.

لطهران :أظهروا
لودريان ً
ً
نضجا سياسيا

روحاني

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تهديد
ّ
التي كانت قطعتها في
إيران بتعليق تنفيذ بعض التعهدات ّ
ّ
ّ
إطار االتفاق النووي المبرم عام  2015بأنه «رد فعل سيئ من
ّ
السيئ باالنسحاب من
جانبها في مواجهة القرار األميركي
ّ
ً
اتفاقات فيينا وزيــادة العقوبات» ،داعيا طهران إلى إظهار
«نضج سياسي».

إلى ذلك ،وعلى عكس تقييمات
اللواء سالمي ،ذكرت وسائل إعالم
رسمية أن الرئيس اإليراني حسن
روحـ ــانـ ــي دعـ ــا أمـ ــس األول إل ــى
الوحدة بين الفصائل السياسية
في البالد ،لتجاوز الظروف التي
قــال إنها ربما تكون أصعب من
أوض ــاع الـبــاد خــال الـحــرب مع
ال ـع ــراق فــي الـثـمــانـيـنـيــات ،وذلــك
في الوقت الذي تواجه فيه الدولة
تشديدا في العقوبات األميركية.
وقال روحاني« :اليوم ،ال يمكن
قول ما إذا كانت الظروف أفضل
أم أســوأ من فترة الحرب (-1980
 ،)1988لكن خالل فترة الحرب لم
تكن لدينا مشكالت مــع بنوكنا
أو مـبـيـعــات الـنـفــط أو ال ـ ــواردات
والـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادرات ،وكـ ـ ــانـ ـ ــت هـ ـن ــاك
ع ـق ــوب ــات ف ـق ــط ع ـل ــى م ـش ـتــريــات
السالح».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «ضـ ـ ـغ ـ ــوط األع ـ ـ ـ ــداء
ح ــرب غ ـيــر مـسـبــوقــة ف ــي تــاريــخ
ثورتنا اإلسالمية ...لكني ال أيأس
ول ــدي أم ــل كبير فــي المستقبل،
وأع ـت ـقــد أن ـنــا يـمـكــن أن نـتـجــاوز
ت ـلــك ال ـظ ــروف الـصـعـبــة شــريـطــة
أن نتحد».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ذك ــرت
وكالة الطلبة لألنباء ،وهي وكالة
شـبــه ر سـمـيــة ،أن محكمة علقت
يــوم السبت ص ــدور مجلة سيدا
(الصوت) األسبوعية اإلصالحية،
بـ ـع ــدم ــا ن ـ ـشـ ــرت ط ـب ـع ــة ش ـم ـلــت

مقاالت تحذر من احتمال نشوب
حرب مع الواليات المتحدة.
وقال العنوان الرئيسي للمجلة
ع ـلــى صـفـحـتـهــا األولـ ـ ــى ،ب ـجــوار
صورة لسفن حربية أميركية «عند
مفترق طرق الحرب والسالم ،هل
خسر المعتدلون أم هل سينقذون
إيران مرة أخرى من الحرب؟».
وان ـت ـقــد ال ـم ـت ـشــددون المجلة
على وسائل التواصل االجتماعي
ووصفوها بأنها «صوت ترامب»،
وأل ـم ـحــوا إل ــى أن تـحــذيــرهــا من
خـ ـط ــر الـ ـ ـح ـ ــرب يـ ــرقـ ــى إل ـ ـ ــى حــد
الدعوة إلى محادثات مع الواليات
المتحدة.
وكـتـبــت وكــالــة ف ــارس لألنباء
ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا ال ـم ـت ـش ــددون في
تعليق «ف ــي ذروة ح ــرب أمـيــركــا
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
واإلعــامـيــة على األمــة اإليرانية،
تكمل مطبوعة إيــرانـيــة عمليات
العدو اإلعالمية داخل البالد».

عراقجي وفالحت بيشه
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد م ـســاعــد وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــيع ـب ــاس

عــراقـجـي ،أن «الـحــل ال يكمن في
الوساطات أو االتـصــال الهاتفي
والرئيس االميركيدونالد ترامب
لــديــه أرقــام ـنــا الـهــاتـفـيــة أي ـضــا»،
ً
الفتا إلى أن «مهلة الشهرين أمر
م ـح ـس ــوم ،وبــان ـت ـهــائ ـهــا سـنـبــدأ
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـت ـق ـل ـي ــص ال ـت ــزام ـن ــا
ً
باالتفاق النووي« ،مضيفا« :على
األوروبيين التحرك بشكل جدي
وف ـع ــال وت ـف ـع ـيــل اآلل ـي ــة الـمــالـيــة
بسرعة».
ّ
وأكد رئيس لجنةاألمن القومي
االيـ ــرانـ ــيح ـش ـمــت الـ ـل ــه فــاحــت
ب ـي ـش ـه أنـ ــه «ال أحـ ــد ف ــيط ـه ــران
س ـي ـت ـصــل ب ــال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـب وواش ـ ـن ـ ـط ـ ـن
ستضطر لتقديم عروض تفاوض
أكثر جــديــة» ،مشيرا إلــى أنــه «إذا
أرادت واشنطن التفاوض فعليها
ال ـت ــراج ــع ع ــن ال ـت ـهــديــد وال ـع ــداء
وف ـ ــرض ال ـع ـق ــوب ــات» ،وع ـب ــر عن
اعتقاده بأن اميركا لن تدخل في
حرب تدرك انها ستخرج خاسرة
منها.
ك ـمــا رأى ع ـضــو ل ـج ـنــة األم ــن
ال ـقــومــي وال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
ف ــي مـجـلــس ال ـش ــورى اإلســامــي

عالء الدين بروجردي ،ان تواجد
األس ـطــول االمـيــركــي فــي الخليج
«حرب نفسية ودعائية».

بومبيو
وفي مقابلة مع محطة »CNBC
األم ـيــرك ـيــة ،ق ــال مــايــك بــومـبـيــو،
وزير الخارجية األميركي« :هدفنا
لـيــس هــو ال ـح ــرب ،بــل إن هدفنا
الـ ـث ــاب ــت هـ ــو أن ت ـغ ـي ــر ال ـق ـي ــادة
اإليرانية سلوكها».
وأضاف أن «إيران هي أكبر قوة
مــزعــزعــة لــاس ـت ـقــرار ف ــي الـشــرق
األوسـ ــط ،وق ــد وضـعـنــا ألنفسنا
هدفا هو أن نضع هــذا األمــر في
وضعه الصحيح».
وبـ ـ ـ ـ ــرر ب ــومـ ـبـ ـي ــو نـ ـق ــل بـ ـ ــاده
ل ــوح ــدات عـسـكــريــة إل ــى المنطقة
بالتهديد المتنامي من قبل إيران،
مشيرا إلــى أن الــواليــات المتحدة
تسعى إلى رفع مستوى سالمتها
إلى أفضل درجة ممكنة ،كما أنها
تسعى في الوقت نفسه إلى ضمان
وجود قوة ردع كافية في المنطقة.
وه ــدد بومبيو بــأنــه فــي حــال
هــاجـمــت إيـ ــران أه ــداف ــا أمـيــركـيــة
في العراق أو بأفغانستان أو في
اليمن أو في أي مكان آخر بالشرق
األوس ــط ،فــإن الــواليــات المتحدة
جاهزة إلعطاء الرد المناسب.
وقـ ـ ــال بــوم ـب ـيــو إن «ال ـج ـه ــود
الثورية من جانب إيران للسيطرة
على عــواصــم عربية مثل دمشق
أو بيروت أو صنعاء ،ليست من
قـبـيــل األعـ ـم ــال ال ـم ـنــاس ـبــة ،فهي
تزعزع االستقرار ،ونحن نرجوهم
أن يعدلوا مسارهم وفقا لألمور
الـطـبـيـعـيــة ال ـتــي تفعلها ال ــدول،
ليس أكثر».
(طهران ـ ـ وكاالت)

عشائر عراقية تحذر من االقتراب من معسكرات «الحشد»

انتقدت وزارة الداخلية
البحرينية املرجع الديني
الشيعي عبدالله الغريفي.
وأكدت في بيان أن "هناك من
كان يسعى الستغالل االنفتاح
الذي نعيشه من خالل مواقف
وتصريحات ابتعدت عن
املسؤولية الوطنية".
وأضافت" :كان مالحظا أن منبر
عبدالله الغريفي لم تصدر إدانة
منه لألعمال اإلرهابية ،بل
عكس تعاطفا وقبوال لها ،والتي
استهدفت أرواح رجال الشرطة،
وراح ضحيتها  22من شهداء
الواجب وأربعة آالف مصاب،
إضافة إلى أهداف حيوية تم
مهاجمتها وترويع املواطنني
واملقيمني" .وأشارت إلى أن ما
"حدث كان واضحا أنه بتشجيع
وإيعاز من الخارج ،وتحديدًا من
أتباع الولي الفقيه وأتباعهم في
املنطقة"ّ ،
وشددت على أن "من ال
يتخذ املوقف واملرجعية الوطنية،
وضع نفسه في دائرة التعاون
مع تلك النوايا العدوانية التي
تستهدف أمن البحرين".

إردوغان يرفض االنتقادات
لـ «إعادة اسطنبول»

أصر الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان على أنه لن يخضع
لالنتقادات الدولية لقرار مثير
للجدل بإعادة االنتخابات
البلدية في اسطنبول.
وفيما بدا أنه رد على االنتقادات
االميركية لقرار إعادة االقتراع،
قال إردوغان أمس األول" :أولئك
الذين يحاولون إطاحة الرئيس
الفنزويلي املنتخب نيكوالس
مادورو ال يمكنهم الحديث عن
الديمقراطية".
وكان مرشح املعارضة "حزب
الشعب الجمهوري" أكرم إمام
اوغلو فاز بفارق ضئيل في
االنتخابات ،إال ان حزب "العدالة
والتنمية" اإلسالمي الحاكم
انتقد النتيجة متحدثا عن
فساد.

حفتر يتوغل بطرابلس
ويلتف خلف السراج

«ديبكا» :واشنطن تلقت معلومات مؤكدة عن هجوم إيراني -عراقي على التنف
ح ــذرت عشائر عربية عــراقـيــة أبـنــاء المناطق
الـقــريـبــة مــن مـعـسـكــرات «الـحـشــد الـشـعـبــي» ،التي
تعتبر بعض فصائله مقربة من إيران ،من االقتراب
من تلك المعسكرات.
وقــال مزاحم الحويت ،الناطق باسم العشائر
العربية فــي المناطق المتنازع عليها ،إن إيــران
زودت تلك المعسكرات بصواريخ بالستية ،وإن
ً
واشنطن قد تستهدفها باعتبارها تمثل تهديدا
لمصالحها في العراق.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ثــائــر ال ـب ـيــاتــي ،األم ـي ــن ال ـعــام
لمجلس العشائر العربية« :خوفنا على المعتقلين
والمخطوفين في السجون التابعة للميليشيات
فــي الـمـنــاطــق وت ــم إخ ـفــاؤهــم ب ـه ــا ...وخــوفـنــا من
استخدامهم كدروع بشرية أو مفخخات».
إلى ذلك ،أفاد موقع «ديبكا» العبري المحسوب
على االستخبارات اإلسرائيلية ،أمس ،بأن حراك
واشنطن لتعزيز قواتها في الشرق األوسط يهدف
إل ــى ص ــد ه ـجــوم إي ــران ــي ـ ـ ع ــراق ــي مـحـتـمــل على

قاعدتها العسكرية في التنف الواقعة في سورية،
والتي تمسك من خاللها واشنطن بمثلث الحدود
السورية ـ ـ العراقية ـ ـ األردنية.
ون ـ ـ ـقـ ـ ــل «ديـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا» عـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ـسـ ـك ــري ــة
واسـتـخـبــاراتـيــة ،أن سـبــب اإلج ـ ــراءات األمـيــركـيــة
األخيرة وإرســال سفن حربية إلى الخليج ونشر
صــواريــخ «بــاتــريــوت» وقــاذفــات «بــي  »52النووية
في المنطقة والزيارة المفاجئة لوزير الخارجية
مايك بومبيو للعراق الثالثاء الماضي ،وتحذيره
إيران و»وكالءها مهما كانت هويتهم» من مهاجمة
المصالح األميركية وتهديدها برد سريع وحاسم،
هو زيادة المعلومات االستخباراتية التي تلقاها
قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي،
ومفادها أن حركة «عصائب أهل الحق» العراقية
بزعامة رجل الدين الشيعي قيس الخزعلي تستعد
لمهاجمة قاعدة التنف على المثلث الحدودي.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ،ف ـ ــإن ه ـ ــذه ال ـم ـع ـل ــوم ــات
االستخباراتية كانت موضوع المناقشة الرئيسي

في اجتماع سري طارئ عقد يوم  29أبريل الماضي
في مقر وكالة االستخبارات المركزية األميركية،
حضره بومبيو ،ومستشار األمــن القومي جون
بولتون ،ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان،
ورئيس هيئة األركان المشتركة جوزيف دانفورد،
وم ــدي ــرة وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـمــركــزيــة جينا
هاسبيل ،ومدير االستخبارات الوطنية دان كوتس.
ونقل الموقع عن مصادره العسكرية أنه بإمكان
«ع ـصــائــب أه ــل ال ـح ــق» ،ال ـتــي وصـفـهــا بالنسخة
العراقية لـ «حزب الله» ،أن تعد «بعناية ومهنية»
ً
االعتداء المزعوم على التنف ،نظرا إلى أن قوات
الخزعلي تتمركز في منطقة األنبار غربي العراق
بالقرب من الحدود.
وأشار «ديبكا» إلى أن إيران زودت «العصائب»
بصواريخ بالستية مــن نــوع «فــاتــح  -ذو الفقار»
ق ــادرة على اسـتـهــداف مــواقــع أميركية أخــرى في
ال ـشــرق األوسـ ــط فــي ح ــال فـشـلــت خـطــة مهاجمة
التنف أو تم إلغاؤها.

عناصر في إحدى فصائل الحشد الشعبي يرفعون صورة خامنئي والخميني (أرشيف)

قامت قوات الجيش الوطني
الليبي بقيادة املشير خليفة
حفتر أمس األول بمحاولة
التفاف خلف خطوط قوات
حكومة الوفاق الوطني املعترف
بها دوليًا برئاسة فايز السراج
من أجل السيطرة على مناطق
ّ
الطويشة وجسر الزهراء
والعزيزية جنوب طرابلس بشكل
كامل .وأكدت غرفة عمليات
طرابلس التابعة لقوات حفتر أن
هدفها التالي هو التقدم نحو
عمق العاصمة طرابلس رغم
قيام قوات الوفاق بغلق منطقة
السواني في محاولة لعرقلتها.
في املقابل ،قال املتحدث باسم
عملية "بركان الغضب" التابعة
للسراج إن "قوات الوفاق
استطاعت التدارك واستعادة
السيطرة على املنطقتني".

ةديرجلا
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ً
ً
مصر تترقب تعديال وزاريا وتنتظر تغيير قانون اإليجارات
• أزمة النقابات تتصاعد وتحذيرات من «القائمة السوداء» • السيسي لضبط األسواق ورقابة منافذ البيع
القاهرة – رامي ابراهيم

مع توجه أنظار المصريين
إلى تغيير قانون اإليجارات
القديمة للمحال والمكاتب
وغيرها وتعديل قيمتها،
تخطط حكومة مصطفى
مدبولي لتغيير عدد كبير من
الحقائب الوزارية ،مع استبدال
عدد أكبر من المحافظين.

ً
ً
تترقب مصر تعديال وزاريا من
المنتظر إج ــراؤه بعد عيد الفطر
المقبل .وكشف مصدر برلماني
أن هذا التعديل الذي سيتم إدخاله
على حكومة مصطفى مدبولي
ً
ً
سيشمل عددا كبيرا من الحقائب
الوزارية ،مع تغيير عدد أكبر من
المحافظين.
وأوضح المصدر ،لـ "الجريدة"،
أن عجلة التغيير دارت بالفعل،
ح ـيــث بـ ـ ــدأت األج ـ ـهـ ــزة الــرقــاب ـيــة
في إعــداد تقارير عن أداء الــوزراء
ً
ال ـحــال ـي ـيــن ،م ـتــوق ـعــا أن يـتــزامــن
التعديل الوزاري مع تدشين حزب
سياسي جديد يضم كتلة األكثرية
النيابية.
وع ـ ـقـ ــب اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـم ـنــاق ـشــة
خطة حكومته مــع جـهــاز تنمية
الـ ـمـ ـش ــروع ــات وع ـ ـ ــدد مـ ــن رجـ ــال
ال ـص ـن ــاع ــة ورؤسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـش ــرك ــات
الكبرىّ ،
وجه مدبولي بوضع خطة
عاجلة تستهدف زي ــادة المكون
الـمـحـلــي ف ــي ال ـص ـنــاعــة ،وتقليل
استيراد مدخالت اإلنتاج لتوفير
العملة الصعبة ،ومعالجة االختالل
ف ــي ال ـم ـي ــزان ال ـت ـج ــاري ،وتــوفـيــر
فرص العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن استدامة
معدالت التنمية تتطلب تعميق
الصناعة المحلية ،للحفاظ على
بقاء االقتصاد في مساره السليم،
وع ـ ـ ـ ــدم ح ـ ـ ـ ــدوث أي ت ـ ــراج ـ ــع فــي
مستهدفات النمو.

مشروع الموازنة
واس ـ ـتـ ــأن ـ ـفـ ــت ل ـ ـجـ ــان مـجـلــس
ال ـن ــواب ،أم ــس ،مناقشة مـشــروع
ال ـم ــوازن ــة ال ـعــامــة ل ـل ـعــام الـمــالــي
 .2020/2019و كـ ـ ـ ــان األ سـ ـب ــوع
الماضي شهد أزمة داخل مجلس
ال ــوزراء اضـطــرت مجلس النواب
للتدخل ،بسبب اعتراض وزيري

التربية والتعليم والصحة على
المخصصات التي حددتها لهما
وزارة المالية في الموازنة العامة
للدولة.
ودعـ ـ ــا ال ــرئـ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـت ــاح
السيسي ،الحكومة إل ــى "تعزيز
جهود ضبط األس ــواق مــن خالل
تشديد الرقابة على منافذ البيع".
وخ ــال اجـتـمــاع ع ـقــده ،مساء
أمــس األول ،مــع عــدد مــن ال ــوزراء
ورؤساء كل من :المخابرات العامة،
وهيئة قناة الـســويــس ،والرقابة
اإلداري ـ ــة؛ نــاقــش السيسي خطط
تـطــويــر مـنـظــومــة الــدعــم وتنقية
قوائم المستفيدين من البطاقات
التموينية.
وبـحـســب الـمـتـحــدث الرسمي
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،الـسـفـيــر
بسام راضي ،فإن االجتماع شهد
ب ـح ــث آخـ ـ ــر تـ ـ ـط ـ ــورات الـمـنـطـقــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس،
وجهود جذب االستثمارات إليها،
والموقف التنفيذي لما يتم إنشاؤه
م ــن م ــوان ــئ وم ـن ــاط ــق صـنــاعـيــة
ولوجستية.

لوحات إعالنية تغزو أحد الشوارع في القاهرة (أ ف ب)
وقـ ــالـ ــت إن "ه ـ ـنـ ــاك ن ـظــام ـيــن
بــدي ـل ـيــن ،وال ـن ـظ ــام الـمـسـتـهــدف
اختباره هو أحدهما ،وال يحتاج
إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت داخـ ـ ــل
المدرسة".
ويستعد مجلس النواب خالل
الشهر الجاري لمناقشة عدد من
مـشــروعــات الـقــوانـيــن ،مــن أهمها
قانون بتعديل أحكام اإليجارات
الـ ـق ــديـ ـم ــة لـ ـلـ ـمـ ـح ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة
والـمـكــاتــب االداري ـ ــة وال ـع ـي ــادات،
حيث ينص التعديل على مضاعفة
ً
قيمة اإليجار فورا للمنشآت غير
السكنية ،على أن يتم تحريرها
ً
نهائيا بعد خمس سنوات ،ليكون

ً
اإليجار خاضعا التفاق المؤجر
والمستأجر ،دون تدخل من الدولة.
م ــن نــاحـيــة أخ ـ ــرى ،تـصــاعــدت
أزمة النقابات العمالية المستقلة،
بالتوازي مع تقرير لهيئة مفوضي
مـجـلــس ال ــدول ــة ب ـع ــدم قــانــونـيــة
النقابات المستقلة .وحــذرت دار
الخدمات النقابية والعالمية من
إدراج مصر على القائمة السوداء
في تقرير منظمة العمل الدولية،
وق ــال ــت الـمـنـظـمــة ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
مـمــارســات وزارة الـقــوى العاملة
منذ مارس  2018خالفت القانون،
وتـجــاهـلــت الـكـثـيــر م ــن أحـكــامــه،
وشابها إساءة استعمال للسلطة،

حيث امتنعت الوزارة ومديرياتها
عن القيام بواجباتها المنوطة بها
دون سند من الواقع أو القانون.

أحداث الكنيسة
ً
قضائيا ،قضت محكمة جنايات
أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة
بمجمع محاكم طرة ،أمس ،بإدراج
 3متهمين في القضية المعروفة
ً
المعروفة إعالميا بـ"أحداث كنيسة
مارمينا العجايبي والبابا كيرلس
بحلوان" ،على قوائم اإلرهاب.
ً
وأصـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـم ـح ـك ـمــة ح ـك ـمــا
بـ ــاإلعـ ــدام ع ـلــى مـتـهـمـيــن اثـنـيــن

وأحـ ـك ــام ــا بــال ـس ـجــن ب ـي ــن ث ــاث
س ـن ــوات وال ـس ـجــن ال ـمــؤبــد على
ثمانية آخرين في قضية هجوم
عـلــى كـنـيـســة ومـتـجــر بضاحية
ح ـ ـل ـ ــوان أودى بـ ـحـ ـي ــاة ع ـش ــرة
أشخاص ،وأعلن تنظيم "داعش"
مسؤوليته عنه.
ً
وأحال النائب العام  11متهما
للمحاكمة الجنائية في الواقعة
التهامهم بتأسيس وتولى قيادة
واالن ـض ـم ــام لـجـمــاعــة تـكـفـيــريــة،
وت ـم ــوي ــل ع ـن ــاص ــره ــا ،وق ـت ــل 10
مواطنين من بينهم فــرد شرطة،
والشروع في قتل آخرين ،ومقاومة
رجال الشرطة بالقوة والعنف.

الجزائر :اعتقال الجيش للويزة حنون يتفاعل
• القضاة :ال نتحرك وفق أوامر • مواجهة جامعية بين صائمين ومفطرين

جزائري ينتظر حافلة بالعاصمة الجزائرية

(رويترز)

تفاعلت قضية زعيمة "حزب العمال"
ال ـي ـســاري ،فــي ال ـجــزائــر لــويــزة حـنــون،
الـتــي أمــر القضاء العسكري الخميس
الـمــاضــي ،بــإيــداعـهــا الـحـبــس الـمــؤقــت،
على خلفية التحقيق في قضية سعيد
بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،ش ـق ـيــق ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
ع ـبــدال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،وق ــائ ــد جـهــاز
االسـتـخـبــارات الـســابــق الـفــريــق محمد
م ــدي ــن ،وال ـم ـن ـس ــق ال ـس ــاب ــق لــأج ـهــزة
األمنية برئاسة الجمهورية اللواء بشير
ط ــرط ــاق ،بـتـهـمــة "ال ـت ــآم ــر ع ـلــى سلطة
الدولة" و"التآمر على سلطة الجيش".
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أطـ ـل ــق "حـ ــزب
العمال" حملة سياسية دولية أعلن أنها
ستكون واسـعــة دعـمــا لمطلب اإلف ــراج
عن حنون.
وطالب الحزب في بيان "كل الفاعلين
ال ـس ـيــاس ـي ـيــن مـ ــن ن ـقــاب ـي ـيــن وأحـ ـ ــزاب
سياسية ونواب بضرورة التخندق في

نائب تونسي يتوعد بإعدام الشاهد
في خطاب غير مألوف صدم التونسيينّ ،
توعد
النائب فيصل ّ
التبيني ،رئيس "حــزب الفالحين"،
أمس األول ،رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقتل
ً
رميا بالرصاص بتهمة "الخيانة العظمى" ،بسبب
تــوق ـيــع األخ ـي ــر ات ـفــاق ـيــة اق ـت ـصــاديــة م ــع االت ـح ــاد
األوروبي.
وقال ّ
التبيني في فيديو نشره على صفحته في
ً
مخاطبا الشاهد" :إذا ّ
تم اإلمضاء على
"فيسبوك"
اتفاقية األليكا ،ووصلت إلى الحكم ،فسيكون مآلك
اإلعدام رميا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة
بالعاصمة على مرأى من كل التونسيين".
وتواجه الحكومة التونسية وعلى رأسها الشاهد،
هــذه األي ــام ،ضغوطا كبيرة من المجتمع المدني
واألح ــزاب المعارضة ،بهدف الـتــراجــع عــن توقيع
اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق ،المعروفة
بـ"األليكا" مع االتحاد األوروبي ،بسبب عدم توازن
القوى اإلنتاجية بين تونس وأوروبا ،خصوصا في
قطاع الزراعة والخدمات.

ّ
وندد حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه الشاهد،
بـتـصــريـحــات الـتـبـيـنــي "الـتـحــريـضـيــة والمشينة
والالمسؤولة في حق رئيس الحكومة".
مــن ناحية أخ ــرى ،أعلنت السلطات التونسية،
أنـهــا ب ــدأت مـســاعــي لتسلم رج ــل األع ـمــال بلحسن
الطرابلسي ،صهر الرئيس السابق زين العابدين بن
علي وأكبر رؤوس الفساد المطلوبة في تونس ،من
السلطات الفرنسية ،التي اطلقته أمس ،بشرط عدم
مقادرته أراضيها.
ويواجه رجل األعمال بلحسن الطرابلسي وهو
الشقيق األكبر لزوجة بن علي ليلى الطرابلسي ،تهما
وأحكاما قضائية ،تتعلق بالفساد المالي واستغالل
ال ـن ـفــوذ وإه ـ ــدار ال ـمــال ال ـعــام وال ـم ـتــاجــرة بالعملة
الصعبة واآلثار والمعادن الثمينة ،وصدرت بحقه 17
مذكرة بحث وتحر في تونس و 43مذكرة جلب دولي.
(تونس ـ ـ مواقع)

نتنياهو يطلب أسبوعين لتشكيل حكومته
غرينبالت :لن نفرط بأمن إسرائيل في «صفقة القرن»
فيما بدا وكأنه محاولة لشراء
الـمــزيــد مــن ال ــوق ــت ،أعـلــن حــزب
"ليكود" اإلسرائيلي ،أن زعيمه
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ّ
يخطط للحصول على أسبوعين
إضافيين حتى  29مايو الجاري
ً
لتشكيل حكومة جديدة ،مشيرا
في الوقت نفسه ،إلى أن العطالت
ال ــدي ـن ـي ــة وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـق ـب ـلــة
فــي إســرائ ـيــل مــن أس ـبــاب طلب
التمديد.
وبعد االنتخابات البرلمانية
ال ـتــي أج ــري ــت ال ـش ـهــر الـمــاضــي
منح الرئيس اإلسرائيلي رؤفين
ريـفـلـيــن نـتـنـيــاهــو الـ ــذي يحكم

البالد منذ  10سنوات 4 ،أسابيع
لتشكيل حكومة تنتهي بعد غد.
وإذا نـ ـج ــح نـ ـتـ ـنـ ـي ــا ه ــو فــي
تشكيل الحكومة ،فسيبدأ فترة
ً
ً
واليـ ـ ــة خ ــام ـس ــة م ـس ـج ــا رق ـم ــا
ً
ً
ق ـيــاس ـيــا م ـت ـفــوقــا ع ـلــى ديـفـيــد
ب ــن غ ـ ــوري ـ ــون ،األب ال ـمــؤســس
إلســرائـيــل ،بــاعـتـبــاره الشخص
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــول ـ ــى رئـ ـ ــاسـ ـ ــة وزراء
إسرائيل ألطول مدة.
ويـ ـتـ ـف ــاوض ن ـت ـن ـيــاهــو عـلــى
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط م ـ ـ ــع ك ـ ـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
الـيـمـيـنـيــة وال ـقــوم ـيــة والــديـنـيــة
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـش ـك ــل ح ـكــوم ـتــه
المنتهية واليتها.

وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث
األم ـيــركــي إل ــى ال ـشــرق األوس ــط
ج ـي ـســون غــري ـن ـبــات ،أن األم ــر
الوحيد الذي لن تفرط به إدارة
دونالد ترامب في خطة التسوية
التي تعدها (صفقة الـقــرن) هو
أمــن إسرائيل ،أعــادت إسرائيل،
أمــس ،فتح معبري إيريز (بيت
حانون) المخصص لألشخاص،
وكرم أبو سالم (كيريات شالوم)
المخصص للبضائع مع قطاع
غزة المحاصر بعدما أغلقتهما
على وقع التصعيد بين الطرفين
في وقت سابق هذا الشهر.
(القدس  -رويترز ،د ب أ)

سلة أخبار
رئيسة وزراء نيوزيلندا
على ملصق رمضاني

كرم اتحاد املجالس اإلسالمية
األسترالية ( )AFICرئيسة وزراء
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،
بوضع صورتها على ملصق
تهنئة كبير بحلول شهر رمضان،
رفعه فوق لوحة إعالنات ضخمة
على سطح أحد املباني بضاحية
برودميدوز ،التي يقطنها عدد
كبير من املسلمني ،في مدينة
ملبورن.
ويحمل امللصق صورة أرديرن
وهي ترتدي الحجاب وتعانق
سيدة للتضامن مع مسلمي
بالدها بعد "مجزرة املسجدين"
في نيوزيلندا ،وكتب عليه كلمة
"سالم" بالعربية و"RAMADAN
 "MUBARAKبأحرف إنكليزية.
وعزا رئيس " "AFICراتب جنيد
اختيار صورة أرديرن على
امللصق إلى تعاطفها وتضامنها
مع املسلمني في موقفها الشجاع
عقب "مجزرة املسجدين".

االمتحان اإللكتروني
وفــي سياق غير بعيد ،أجــرت
وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،أمــس،
ً
اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارا ل ـم ـن ـص ــة االمـ ـتـ ـح ــان
اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ـخ ــاص ــة بــالـصــف
األول الثانوي العام ،تمهيدا إلقامة
االمتحانات فعليا في الفترة من 19
إلى  30مايو الجاري.
وش ــددت الـ ــوزارة على "دخــول
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع طـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـصـ ـ ــف األول
الـثــانــوي على المنصة الخاصة
ب ــاالم ـت ـح ــان ــات ،وت ـس ـلــم كـلـمــات
ال ـ ـمـ ــرور ،والـ ـت ــأك ــد م ــن جــاهــزيــة
ج ـه ــاز (ال ـت ــاب ـل ــت) الـ ـخ ــاص بكل
طالب ،والتنبيه بشحن الشريحة
اإللكترونية".

دوليات

صف حنون التي تبقى أسباب اعتقالها
مجهولة لحد الساعة".
ووصفت القيادة السياسية للحزب
ق ـ ــرار ال ـح ـبــس ب ـ ـ "ال ـت ـع ـس ـفــي وال ـظــالــم
والـ ـه ــادف إل ــى م ـحــاربــة ح ــزب الـعـمــال
ن ـظ ـيــر م ــواقـ ـف ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــراف ـض ــة
لتدخل الجيش في السياسة" ،الفتا الى
أن "ح ـنــون ،حين ذهـبــت إلــى المحكمة
العسكرية كان محكوما عليها مسبقا،
ألنـ ــه ل ــم ي ـك ــن ل ـم ـس ــؤولــة س ـيــاس ـيــة أن
تستدعى أمام جهة عسكرية".
بــدوره ،طالب رئيس "حركة مجتمع
السلم" (حمس) المحسوبة على التيار
"اإلخواني" ،عبدالرزاق مقري ،باإلفراج
عن حنون.
وقــال" :إذا كان سبب اقتياد السيدة
ح ـن ــون ال ـح ـبــس ال ـمــؤقــت ه ــو مــوقـفـهــا
السياسي والعالقات واالتصاالت التي
قــامــت بـهــا ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار الـسـيــاســي

ً
الـمـحـمــي قــانــونـيــا ودس ـت ــوري ــا ،مهما
كــانــت االخ ـتــافــات بـشــأنــه مــع غيرها،
فإننا ندين هذا الموقف ونعتبره عمال
خطيرا يجب تصحيحه وإطالق سراح
السيدة المعنية رئيسة حزب العمال".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :أم ـ ـ ــا إذا كـ ـ ــان ل ـل ـج ـهــات
السيادية القضائية والعسكرية إثباتات
تتعلق بـمـخــالـفــات قــانــونـيــة معلومة،
فإنه حفاظا على مصداقية مؤسسات
الدولة وليكون الجميع على بينة ،يجب
تنوير الرأي العام بما يتعلق بذلك من
معطيات".
في غضون ذلك ،رفضت نقابة القضاة
الـجــزائــريـيــن ات ـهــام الـقـضــاة بالتحرك
"وفق األوامر واإليعاز" ،في وقت فتحت
ف ـيــه تـحـقـيـقــات بـشـبـهــات ف ـس ــاد بحق
رجال أعمال ومسؤولين في الدولة.
وأكـ ــدت الـنـقــابــة ،فــي ب ـيــان "رفـضـهــا
المطلق لكل االتـهــامــات الموجهة الى

مرفق القضاء ورجاله ،والتي دأبت من
خــالـهــا الكثير مــن الـجـهــات الرسمية
وغير الرسمية على رسم صورة نمطية
لعمل الـقـضــاء مــن كــونــه ال يـتـحــرك إال
بايعاز".
إلى ذلك ،جرت اشتباكات عنيفة في
"جــام ـعــة ب ــوزري ـع ــة" ال ـج ــزائ ــري ــة ،أمــس
األول ،ب ـيــن ط ــاب صــائـمـيــن وآخــريــن
أفطروا.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة ب ـ ـتـ ــاسـ ــن ب ـيــن
ً
ّ
لتتطور الحقا إلى مناوشات
الطرفين،
واشـتـبــاكــات عنيفة بــاأليــدي ،فــي حرم
الجامعة ،شارك فيها شبان وفتيات.
وب ـ ـ ـ ـ ّـرر الـ ـمـ ـفـ ـط ــرون ف ـع ـل ـه ــم بــأن ـهــم
"مسيحيون وليسوا ملزمين بالتظاهر
بالصيام أمــام زمالئهم" ،إال أن الطلبة
الـصــائـمـيــن ل ــم يـهـضـمــوا ف ـكــرة إفـطــار
هؤالء ،وهاجموهم.
(الجزائر ـ ـ وكاالت)

السودان :إرجاء اجتماع «التغيير» و«العسكري»

ّ
أسرة البشير تكلف  4محامين للدفاع عنه
ط ـلــب ت ـحــالــف "قـ ــوى الـحــريــة
وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـي ـ ــر" م ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي ال ـحــاكــم
تأجيل االجتماع الذي كان مقررا
عقده أمــس بينهما" ،الستكمال
المشاورات".
ون ـق ـلــت ق ـنــاة "ال ـع ــرب ـي ــة" ،عن
"مصادر موثوقة" ،أن "اجتماعا
غير معلن كان من المقرر عقده
بـ ـي ــن م ـم ـث ـل ـي ــن ل ـ ـقـ ــوى ال ـح ــري ــة
والتغيير والمجلس العسكري
في قاعة الصداقة بالخرطوم ،إال
أنه تأجل إلى وقت الحق".
فــي الـمـقــابــل ،كشفت مـصــادر
م ـ ــن "الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر" أن
"اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــم ال ــداخ ـل ـي ــة ك ــان
م ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـح ـســم تـشـكـيــل
المجلس القيادي لقوى التغيير
لكنها لم تتوصل إلى توافق تام".
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــوى "ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة
والـت ـغـيـيــر" أعـلـنــت رغـبـتـهــا في
استئناف الـتـفــاوض ،بعيدا عن
التراشق اإلعالمي ،والتوصل إلى
اتفاق خالل  72ساعة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
تستأنف ،أمس ،تلك المفاوضات
حـ ــول ال ـم ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي بين
"الـحــريــة والتغيير" و"المجلس
العسكري".
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـم ـه ـن ـي ـي ــن
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودانـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ــد
جـ ــزءا ك ـب ـيــرا م ــن "قـ ــوى الـحــريــة
والـتـغـيـيــر" ،أك ــد فــي ب ـيــان أمــس
األول أنه متمسك بمدنية السلطة
فــي الـبــاد ،مـشــددا على تمسكه
ب ـم ـط ـل ـبــه األول وه ـ ــو ال ـس ـل ـطــة
المدنية ،وإال "فثورة أبدية".
ك ـ ـمـ ــا ا ع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن ج ـم ــا ه ـي ــر
ال ـس ــودان لــم تـقــدم "التضحيات

غوايدو يسعى للتواصل
مع الجيش األميركي

يسعى زعيم املعارضة الفنزويلي
خوان غوايدو ،الذي أعلن نفسه
رئيسا للبالد منذ عدة أشهر ،إلى
التواصل مع الجيش األميركي.
وقال غوايدو ،خالل مسيرة
نظمت ،أمس األول ،في كاراكاس،
إنه طلب من مبعوثه إلى
واشنطن أن يتواصل مع القيادة
الجنوبية للجيش األميركي
املختصة بأميركا الجنوبية،
مضيفا أنه ال يزال يسعى أيضا
إلى التحاور مع القوات املسلحة
الفنزويلية.
ووفقا للدستور يمكن للبرملان،
الذي تسيطر عليه املعارضة،
السماح بتدخل قوات أجنبية في
فنزويال.

باكستان :هجوم «بلوشي»
على فندق في جوادر

تبنت جماعة جيش تحرير
بلوشستان ،االنفصالية ،في
باكستان ،هجومًا أدى الى مقتل
 5مهاجمني فقط ،واستهدف
أمس فندق بيرل كونتيننتال
الفخم في مدينة جوادر ،جنوب
غربي البالد ،حيث بنت الصني
مرفأ في سياق خطة استثمارات
ثنائية واسعة النطاق.
واعتبر رئيس وزراء باكستان
عمران خان أن الهجوم
يهدف إلى "تقويض املشاريع
االقتصادية واالزدهار" في هذا
البلد.
وفي نوفمبر  2018هاجم "جيش
تحرير بلوشستان" قنصلية
الصني في كراتشي ،ويعارض
االنفصاليون البلوش مرور
مشروع "طريق الحرير" الصيني
في أراضيهم.

ليتوانيا المقسومة
تنتخب رئيسها

سوداني يرفع شارة النصر أمام
مقر القيادة العامة (أ ف ب)
على مدى ثالثين عاما لتستبدل
حكما عسكريا دكتاتوريا بآخر
يحافظ على نفس ا لـجــوهــر مع
استبدال الواجهات".
وكـ ــرر مـطــالـبــه الـســاعـيــة إلــى
سلطة انتقالية مدنية مدتها 4
سنوات وقوامها نظام برلماني
تـتـقـلــص ف ـيــه ص ــاح ـي ــات رأس
ال ـ ــدول ـ ــة ،وتـ ـ ـك ـ ــون فـ ـي ــه ه ـي ــاك ــل
ال ـس ـل ـط ــة ك ـم ــا ط ــرح ــت مـسـبـقــا
ك ــاآلت ــي ،أوال :م ـج ـلــس س ـيــادي
مدني بتمثيل عسكري محدود
وب ــرئ ــاس ــة م ــدنـ ـي ــة ،ي ـم ـث ــل ه ــذا
المجلس الجانب السيادي ورأس
الدولة بصالحيات محدودة جدا
تـتـســق م ــع ال ـن ـظــام الـبــرلـمــانــي،
ثانيا :مجلس وزراء رشيق من
ال ـك ـفــاءات الــوطـنـيــة الـتــي تمتاز
ب ــال ـخ ـب ــرة ال ـم ـه ـن ـي ــة والـ ـن ــزاه ــة
واالنـ ـحـ ـي ــاز لـ ـخـ ـي ــارات ال ـش ـعــب
السوداني ،يكون لمجلس الوزراء

سلطات تنفيذية كاملة وبــدون
تدخل من قبل المجلس السيادي،
وث ــال ـث ــا :مـجـلــس تـشــريـعــي يتم
فـ ـي ــه ت ـم ـث ـي ــل كـ ــل قـ ـ ــوى الـ ـث ــورة
بـكــل تـنــوعـهــا اإلث ـنــي والـثـقــافــي
والـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،وال ي ـق ــل تـمـثـيــل
ال ـن ـســاء ف ـيــه ع ــن  40ف ــي الـمـئــة،
ويقوم بمهام التشريع في الفترة
االنتقالية ومراجعة كل القوانين
المعيبة وإلغائها ،ويقوم بمهام
الرقابة على الجهاز التنفيذي في
مجلس الــوزراء ،كما يعمل على
تكوين اللجان المختصة بعقد
ال ـمــؤت ـمــر ال ــدس ـت ــوري ال ـجــامــع،
ومن ثم صياغة الدستور الدائم
واستفتاء الشعب عليه وإجازته،
وإجازة قانون لالنتخابات يمتاز
بــالـعــدالــة والـشـفــافـيــة فــي نهاية
الفترة االنتقالية.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أف ـ ـ ــادت
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـت ـ ــال ـ ــي"

السودانية ،أمس ،بهروب العباس
البشير ،شقيق الرئيس السابق
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن
"الـعـبــاس ه ــرب مــن الـسـجــن إلــى
تركيا" ،وكان العباس أوقف بعد
أيـ ــام م ــن س ـقــوط ن ـظــام شقيقه،
عـنــدمــا ك ــان يــزمــع ال ـه ــروب إلــى
تركيا .في السياق ،أعلن مصدر
م ــن أسـ ــرة الــرئ ـيــس ال ـســاب ــق أن
"أس ـ ـ ـ ــرة ال ـب ـش ـي ــر ك ـل ـف ــت أربـ ـع ــة
محامين ،بينهم رئيس البرلمان
الـســابــق أحـمــد الـطــاهــر ،ووزي ــرا
ال ــدف ــاع ال ـســاب ـقــان عـبــدالـبــاســط
سبدراد وعمر عبدالعاطي لتولي
الــدفــاع عنه أمــام النيابة العامة
والمحكمة في حال إحالته لها".
وأشـ ــار ال ـم ـصــدر ،ال ــذي طلب
عدم كشف هويته ،إلى إبداء نحو
 50قانونيا استعدادهم للدفاع
عن البشير.
(الخرطوم  -وكاالت)

أدلى الليتوانيون بأصواتهم
أمس الختيار رئيسهم الجديد،
الذي ينتظرون منه أن يقلص
الهوة املتزايدة بني األثرياء
والفقراء ،رغم نمو ُيحسدون
عليه .ويتنافس  9مرشحني في
الجولة األولى ،لخالفة داليا
غريباوسكايته التي تنهي
واليتها الثانية ،لكن  3منهم
فقط تتوافر لهم فرصة حقيقية
لبلوغ الدورة الثانية ،هم رئيس
الوزراء اليساري ساوليوس
سكيفرنيليس ووزيرة املال
السابقة إنغريدا سيمونيته،
املدعومة من املحافظني ،والخبير
االقتصادي املستقل جيتاناس
نوسيدا ،وجميعهم مؤيديون
لالتحاد األوروبي وحلف الناتو.
وشهد الليتوانيون ارتفاع
رواتبهم بنسبة  %10تقريبا
في السنة ،خالل العامني
املاضيني ،ليبلغ متوسط الراتب
اإلجمالي  970يورو ،لكن الفقر
والالمساواة في العائدات ال
يزاالن من بني أعلى املعدالت
في أوروبا.

دوليات 28
ّ
كيف تعرفت أجهزة االستخبارات على «الجهادي جون»؟
ةديرجلا
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نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية ،أمس ،قصة أخطر مطاردة
ربما في عالم اإلرهاب ،وهي مالحقة أحد أبرز عناصر تنظيم داعش على
اإلنترنت محمد إموازي ،المعروف باسم «الجهادي جون» ،والذي قتل
في سورية عام  .2015واشتهر إموازي بفيديو مصور عام  ،2014يظهر
فيه وهو ملثم ويحمل خنجرا ،بينما يجثو على ركبتيه أمامه المراسل
الصحافي األميركي جيمس فولي ،قبل أن يذبحه ،في مدينة الرقة شمالي
سورية ،التي كانت تعتبر عاصمة لدولة الخالفة التي أعلنها «داعش»
في األراضي التي سيطر عليها بين سورية والعراق.
وذك ــرت الصحيفة أن ــه «م ــع وج ــود قليل مــن األدل ــة لتحديد هوية
الجهادي جون ،ركز محللو االستخبارات البريطانية على لهجته ،وحركة
يده اليسرى التي كان يحمل فيها سكينا» .كما عمد رجال االستخبارات

البريطانية إلى تحليل وقفته ووضعية جسمه ومالمح يده اليسرى ،التي
أظهرت تطابقا مع صور أرشيفية كانت تحتفظ بها األجهزة األمنية
للموازي قبل سنوات من ذهابه إلى سورية ،وكــان مــوازي عاش فترة
بالكويت قبل أن يهاجر الى بريطانيا في .1994
وقال روبرت هانيغان ،المدير السابق لجهاز االستخبارات البريطاني:
«لقد كنا في سباق لمعرفة هويته من خالل التدقيق في حجمه ويديه .لكن
قبل كل شيء ،كان ما يهمنا صوته ،الذي جعل التعرف عليه سهال جدا».
وجاءت تصريحات هانيغان ضمن فيلم وثائقي سيتم بثه األسبوع
المقبل ،ويتحدث فيه أيضا مجموعة مــن المسؤولين السابقين في
مكافحة اإلرهاب في الجيشين البريطاني واألميركي.
ولم تكن تعتبر إموازي «هدفا عسكريا كبيرا» ،إلى حين قتله فولي.
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وأصبح إمــوازي ،الذي قتل في عمر  29عاما ،وهو من شمال غربي
لندن ،محط اهتمام االستخبارات البريطانية واألميركية ،بعد أن ظهر
في اإلعالنات الدعائية للتنظيم المتطرف.
وقبل فــرار إمــوازي من بريطانيا ،تم استجوابه عــدة مــرات من قبل
ضباط المخابرات والشرطة ،الذين حاولوا تجنيده كمخبر ،وفق ريتشارد
والتون الرئيس السابق لقيادة مكافحة اإلرهاب في أسكتلندا.
وفي غضون شهر من لقطات قتل الصحافي فولي ،نشر «الجهادي
جون» مقطعي فيديو آخرين ،قام فيهما بقطع رأس الصحافي األميركي
ستيفن سوتلوف ،وعــامــل اإلغــاثــة البريطاني دافـيــد هينز .وواجهت
األجهزة األمنية ،التي كانت تراقب تحركاته ،وتبحث عن الفرصة المواتية
لضربه ،صعوبات كثيرة ،ألنه يعرف جيدا كيف يتحصن ويحتمي من

المراقبة على اإلنترنت ،فقد دأب على عدم استعمال اإلنترنت إال نادرا،
وكان يتحقق من محو كل أثر له على الجهاز الذي يستعمله ،كما أنه
يتخذ كل التدابير الممكنة ليبقى بعيدا عن المراقبة .أما في الحياة العامة
فكان يحرص على االختالط بالناس من المدنيين واألطفال تحديدا ،ألنه
ً
كان يعرف أن استهدافه بالطائرات سيكون صعبا وهو بين المدنيين،
حسبما ذكرت الصحيفة.
لكن أجهزة المخابرات وجدت ثغرة واحدة في حياة إموازي أدت إلى
قنصه ،وهي حرصه على التواصل مع زوجته وابنه في العراق .وفي
مساء  12نوفمبر  ،2015تلقى مسؤولو البنتاغون معلومات استخبارية
عن تحركات إموازي ،وأرسل الجيش طائرة دون طيار لمتابعة سيارته
عن بعد ،وبعد  45دقيقة من القيادة خرج من السيارة.
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رياضة
مدربون :الدوري الممتاز ضعيف وبال منافسة
أكدوا حدوث تالعب بالنتائج وأن االستقرار يجلب النجاح
حازم ماهر

انتقد المدربون السابقون
صالح العصفور وعبدالعزيز
الهاجري وعبدالعزيز حمادة
المستوى الفني لبطولة دوري
ڤيڤا للدرجة الممتازة ،قائلين
إنه «ضعيف للغاية ،ورائحة
التالعب بالمباريات أزكمت
األنوف ،والكويت بال منافس
حقيقي».

انـتـهــى الـمــوســم ال ـك ــروي  2019-2018بفوز
الكويت باللقب الثالث على التوالي والخامس
ع ـش ــر ف ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،ف ــي ح ـي ــن ه ـب ــط ال ـج ـه ــراء
والفحيحيل إلى دوري الدرجة األولى.
"ال ـجــريــدة" استطلعت رأي  3مــن الـمــدربـيــن
ال ـس ــاب ـق ـي ــن ح ـ ــول ال ـم ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي وأح ـق ـيــة
األبيض باللقب ،وكذلك الفريقين اللذين هبطا،
والتضامن والـشـبــاب اللذين ضمنا البقاء في
الجلسة األخيرة.
وتشابهت آراء المدربين الثالثة ،حيث إن كال
منهم أكد سوء المستوى وعدم وجود منافسات
حقيقية ،وانـتـقــدوا المستوى وال ـفــرق وتوقف
الـبـطــوالت فـتــرات طويلة طــوال الموسم بشكل
الفت للنظر انعكس بالسلب على المستوى.

العصفور :مستوى ضعيف
في البداية ،أكد مدرب المنتخب الوطني األول
ونــادي السالمية السابق صالح العصفور ،أن
مستوى بطولة دوري ڤيڤا لـلــدر جــة الممتازة
ل ـل ـمــوســم الـمـنـتـهــي ج ــاء ضـعـيـفــا بـشـكــل ع ــام،
مضيفا أن أغلب الفرق لم تعمل بجد واجتهاد
من أجل االرتقاء بمستواها الفني بشكل الفت
للنظر ،وهــو األمــر الــذي انعكس بالسلب على
المستوى العام.
وأشار إلى أن الكويت يستحق الظفر باللقب
ع ــن جـ ــدارة واس ـت ـح ـقــاق ،لـكــن ه ــذا ال يـعـنــي أن
الفريق ّقدم مستويات ثابتة ،بل تذبذب مستواه
من مباراة ألخرى ،بل من شوط آلخر ،ويحسب
لمجلس إدارة األبيض االهتمام بالفريق ودعمه
بشكل قوي ومساندة األجهزة الفنية والطبية
واإلداري ــة والالعبين بقوة طــوال الموسم ،كما
يحسب لها ت ــدارك الـمــوقــف بعد فشل الـمــدرب
السابق الفرنسي فيلود ،وإسـنــاد المهمة إلى
المدرب الوطني محمد عبدالله الذي أعاد األمور
إلى نصابها الصحيح والسليم.
وشدد العصفور على أن الشباب والتضامن
حـصــد كــل منهما  6نـقــاط أبـقـتــه فــي الـبـطــولــة،
مـبـيـنــا أن األول ق ـ ـ ّـدم م ـس ـتــويــات م ـق ـبــولــة في

صالح العصفور

عبدالعزيز الهاجري

عــدد مــن المباريات إلــى حــد مــا ،فــي حين ظهر
الثاني بمستوى متذبذب على الــرغــم مــن دعم
اإلدارة للفريق بالعبين أكفاء ،في وقــت جاء ت
صحوة الجهراء متأخرة ،وكان يمكنه البقاء لوال
خسارته في الجولة األخيرة.
وأعرب العصفور عن عدم رضاه عن المستوى
الذي ّقدمه النصر ،والذي جاء على غرار مستواه
في الموسم الرياضي  ،2018-2017في حين أنه
أبــدع وتألق في الموسم الرياضي 2017-2016
لينال المركز الثالث.

الهاجري :التالعب بالنتائج
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال مـ ــدرب مـنـتـخــب الـنــاشـئـيــن
والـمـحـلــل الــريــاضــي عـبــدالـعــزيــز ال ـهــاجــري إن
ال ــدوري في الموسم المنتهي جــاء بال طعم أو
لون أو رائحة ،مؤكدا أن القرارات جاءت عشوائية
وشهدت تخبطا واضحا ،كما أن رائحة التالعب
ف ــي ن ـتــائــج ال ـم ـبــاريــات ال سـيـمــا ف ــي ال ـجــوالت
األخيرة أزكمت األنوف!
ولفت إلــى أن إدارة الكويت دعمت الصفوف
بشكل رائع ،وهي تعمل عمال احترافيا ومنظما،
وأولـ ـ ـ ــت األب ـ ـيـ ــض اه ـت ـم ــام ــا م ـن ـق ـطــع ال ـن ـظ ـيــر،
ليجني الـنــادي الثمار بالتتويج فــي  3ألـقــاب،

عبدالعزيز حمادة

مشددا رغم كل ذلك على أن هناك عالمة استفهام
كبيرة على مستوى األبيض في عدد كبير من
المباريات.
ّ
وبين الهاجري أن الفحيحيل لم يقدم شيئا
يــذكــر فــي الـ ــدوري الـمـمـتــاز يـشـفــع لــه بــالـبـقــاء،
لــذلــك ج ــاء هـبــوطــه إل ــى دوري ال ــدرج ــة األول ــى
منطقيا للغاية ،ولم يمثل أدنــي مفاجأة ،الفتا
إلى أن صراع البقاء الحقيقي كان بين التضامن
والـشـبــاب وال ـج ـهــراء ،وبــالـفـعــل يستحق األول
والثاني البقاء ،مع الوضع في االعتبار أن
ال ـثــالــث قـ ـ ّـدم مـسـتــويــات ج ـيــدة ونـتــائــج
رائعة بعد صحوته التي جاءت متأخرة
للغاية.

حمادة :النسخة األسوأ
من جهته ،شدد مدرب المنتخبين الوطني
واألولمبي ونادي الكويت والسالمية السابق
عبدالعزيز حمادة على أن النسخة األخيرة
لــدوري ڤيڤا للدرجة الممتازة تعد األضعف
واألسوأ على اإلطالق ،ودون منافسة تذكر من
النسخ األخرى ،مؤكدا أنه ليس من المنطق أن
تتوقف البطوالت ألكثر من مرة لمدد طويلة،
كان بينها توقفها مدة تزيد على شهر ونصف

القادسية يتمسك ببصيص من األمل بكأس االتحاد اآلسيوي

ً
يواجه السويق العماني أمال في تحقيق الوصافة وخدمة اآلخرين
يدخل فريق القادسية لكرة القدم في امتحان
أخير بكأس االتحاد اآلسيوي ،أمال في تحقيق
الفوز على السويق العماني على أرضه ،على
أن تصب نتائج بقية المجموعات في مصلحته،
ليصعد كأفضل فريق في المركز الثاني إلى
الدور الثاني.

يوسف ناصر امام النجمة في المباراة
االخير لألصفر في الكأس االسيوي

•

أحمد حامد

ي ــواج ــه ف ــري ــق ال ـقــادس ـيــة
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ف ــري ــق الـســويــق
ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ع ـ ـنـ ــد الـ ـت ــاسـ ـع ــة
م ــن م ـس ــاء ال ـي ــوم ع ـلــى اس ـتــاد
ال ـس ـي ــب ،ف ــي خ ـت ــام م ــواج ـه ــات
الدور التمهيدي من منافسات كأس
االتحاد اآلسيوي.
وي ـح ـتــل األصـ ـف ــر ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث في
ترتيب المجموعة الثالثة برصيد  7نقاط،
بـفــارق نقطة واح ــدة عــن الوصيف المالكية
الـبـحــريـنــي ،فيما يــوجــد الـعـهــد الـلـبـنــانــي في
ص ـ ــدارة الـمـجـمــوعــة بــرصـيــد  11نـقـطــة ،وفــي
المركز األخير السويق العماني بنقطة واحدة.
ويحتاج القادسية من أجل التأهل إلى الدور
الثاني ،مصاحبا  3فرق من غرب آسيا ،إلى
الفوز على السويق بعدد وافر من األهداف،
على أن يحقق الجزيرة األردني الفوز على
الـكــويــت فــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،ويـفــوز
العهد اللبناني على المالكية بالمجموعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،وي ـ ـت ـ ـعـ ــادل الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
م ــع ال ـن ـج ـمــة ال ـب ـحــري ـنــي ض ـم ــن م ـب ــاري ــات
المجموعة األولى.
وي ـ ــدرك األص ـف ــر أن ــه م ــن وض ــع نـفـســه في
الـحـســابــات الصعبة مــن أجــل الـتــأهــل ،بعد أن
فـ ــرط ف ــي ن ـق ــاط س ـه ـلــة ع ـل ــى أرضـ ـ ــه ووس ــط
جماهيره ،عندما خسر من المالكية ،ومن
العهد اللبناني إيــابــا ،وتـعــادل معه ذهابا
في بيروت.

درع البطولة

وتشهد صفوف األصفر غياب أحمد الرياحي
لعدم قدرة األخير على الوجود ضمن قائمة الفريق
في البطولة ،في حين تعافى سلطان العنزي ،الذي
غ ــاب عــن الـفــريــق فــي مــواجـهــة الـشـبــاب الماضية
في الدوري الممتاز ،ويغيب خالد إبراهيم بداعي
اإلصابة.
وي ـقــود هـجــوم األص ـفــر ب ــدر الـمـطــوع ،ويــوســف
ناصر ،يعاونهما في الوسط عبدالله ماوي ،وأحمد
الظفيري ،وسلطان العنزي ،وإسراء الحموية ،وفي
الــدفــاع عامر المعتوق ،وفهد المجمد ،وايبابوي
بكر ،وخالد القحطاني ،وفي حراسة المرمى خالد
الرشيدي.
وسيكون يوسف ناصر مهاجم األصفر الصريح،
على أن يحظى بدر المطوع بحرية الحركة ،لمعاونة
عبدالله ماوي ،وأحمد الظفيري في صناعة األلعاب،
بينما ستكون مهمة الثنائي الحموية ،والعنزي
دفاعية في وسط الملعب ،لمنح األطراف القحطاني
والمعتوق ،حرية التقدم والقيام بواجبات هجومية.
في المقابل ،يعول السويق العماني على توليفة
أغلبها من عناصر الشباب ،في ظل إحالل وتجديد
قامت به إدارة النادي في الموسم الحالي.
وال ي ـعــانــي ال ـف ــري ــق ال ـع ـمــانــي أي ض ـغ ــوط في
ً
المباراة ،بعد أن ودع المنافسات مبكرا ،إال أنه يأمل
تـ ــرك ب ـص ـمــة إيـجــابـيــة
ف ــي م ــواج ـه ــة فــريــق
بحجم القادسية.

الشهر في بطولة كأس آسيا التي استضافتها
اإلمارات في مطلع العام الحالي.
ّ
وبين أن التوقف من شأنه أن يؤثر سلبا على
المستويات الفنية والبدنية لجميع الفرق دون
استثناء ،وهو األمر الذي ساهم بشكل كبير في
المستوى المتردي الذي أكد أنه ليس هناك كرة
القدم في الكويت بالمعنى المفهوم.
وأك ـ ــد ح ـ ـمـ ــادة أن ف ــري ــق الـ ـك ــوي ــت لـ ــم ي ـقــدم
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـع ــروف ع ـنــه وب ـم ــا يـمـتـلـكــه من
إمكانات هائلة ،لكنه ظــل بــا منافس حقيقي،

الرامي الرشيدي يحرز برونزية
بطولة العالم في كوريا الجنوبية
أ حــرز ا لــرا مــي منصور ا لــر شـيــدي ،أ مــس األول ،الميدالية
البرونزية في بطولة العالم لمسابقة رماية "سكيت" المقامة
ً
حاليا في كوريا الجنوبية ،وتستمر حتى  18مايو الجاري.
و قــال رئيس نــادي الرماية دعيج العتيبي ،في تصريح
للصحفيين على هامش الغبقة التي أقامها النادي مساء
ً
أمس األول ،إن هذا الفوز يأتي استمرارا لإلنجازات الكبيرة
التي حققها رماة الكويت هذا الموسم ،وكان أبرزها تأهل
الراميين منصور الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان لدورة
األلعاب األولمبية المقبلة (طوكيو .)2020
ول ـفــت إل ــى أن مــا يـحـقـقــه أب ـطــال ال ـن ــادي ي ـعــود لـلــرعــايــة
األبوية التي يحظى بها منتسبو الرياضة من مقام سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد حفظهما الله إضافة للعمل المميز لمجلس
إدارة النادي.
وذكـ ــر أن الـ ـن ــادي وب ــدع ــم م ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
سـيــواصــل سـعـيــه إلش ــراك أكـبــر ع ــدد مــن رم ــاة الـكــويــت في
ال ـب ـطــوالت ال ـك ـبــرى الـمـقـبـلــة وإق ــام ــة مـعـسـكــرات قــويــة لهم
لتأهيل أكبر عدد منهم لألولمبياد منوها بالتزام الرماة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وس ـع ـي ـهــم لـتـحـقـيــق أف ـض ــل ال ـن ـتــائــج لـلــرمــايــة
الكويتية.
(كونا)

خالص العزاء
يـتـقــدم الـقـســم الــريــاضــي بـخــالــص ال ـعــزاء إلــى مــدرب
فريق نادي الكويت لكرة قدم الصاالت رائد عبدالرزاق،
لوفاة المغفور لها والدته ،وعمة الالعب الدولي السابق
فتحي كميل ...تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ،وألهم
أهلها وذو يـهــا الصبر وا ل ـس ـلــوان" ...إ نــا لله وإ نــا إليه
راجعون".

ً
 30العبا في قائمة األزرق األولية
لكأس غرب آسيا

روميو جوزاك

وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب
الــوطـنــي األول ل ـكــرة ال ـقــدم عـلــى 30
الع ـب ــا لـلـتـجـمــع الـ ــذي سـيـنـطـلــق
أول ي ــو ل ـي ــو ا ل ـم ـق ـب ــل ،وا ل ـ ــذي
ي ــأت ــي ض ـم ــن االسـ ـتـ ـع ــدادات
لـ ـخ ــوض غـ ـم ــار م ـنــاف ـســات
بـطــولــة ك ــأس غ ــرب آسـيــا،
التي تستضيفها العراق
خالل أغسطس المقبل.
والالعبون الذين وقع
االخـ ـتـ ـي ــار ع ـل ـي ـهــم ه ــم:
مـحـمــد هـ ــادي ،حسين
ك ـ ـن ـ ـكـ ــونـ ــي ،سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
عـ ـب ــدالـ ـغـ ـف ــور ،ف ـي ـصــل
عـ ـج ــب ،ع ـبــدال ـم ـح ـســن

الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،م ـح ـم ــد الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدان ،ف ـ ــواز
عــايــض الـعـتـيـبــي ،حـسـيــن ال ـمــوســوي،
ع ـل ــي أحـ ـم ــد خـ ـل ــف ،أحـ ـم ــد ال ـظ ـف ـي ــري،
خالد إ بــرا هـيــم ،سلطان ا لـعـنــزي ،عامر
المعتوق ،مبارك الفنيني ،بدر المطوع،
يوسف ناصر ،حمد الحربي ،عبدالله
مـ ـ ــاوي ،ع ـي ــد ال ــرشـ ـي ــدي ،رضـ ــا ه ــان ــي،
عبدالعزيز وادي ،عمر الحبيتر ،شبيب
الخالدي ،سامي الصانع ،فهد حمود،
فـهــد ال ـهــاجــري ،مـحـمــد خــالــد الـنـصــار،
ش ــري ــدة ال ـش ــري ــدة ،ع ـبــدال ـعــزيــز نــاجــي،
فيصل زايد.

جوزاك :ال أتعرض لضغوط األندية
أ كــد م ــدرب المنتخب ا لــو طـنــي األول

وهو بكل تأكيد يستحق الحصول على اللقب،
خصوصا أن جميع األنــديــة لــم تدخل معه في
منافسة حقيقية.
وأوض ـ ــح أن الـ ـجـ ـه ــراء وال ـف ـح ـي ـح ـيــل هـبـطــا
ل ـلــدوري الــدرجــة األول ،وهـمــا مــن بـيــن األنــديــة
التي غيرت مدربيها ،فــي حين بقي التضامن
والشباب في الدوري الممتاز ،وهما من األندية
التي لم تغير مدربيها ،مما يعني بالضرورة أن
االستقرار نهايته نجاح.

ا لـكــروا تــي رو مـيــو ج ــوزاك أن استبعاد
بـعــض الــاعـبـيــن الـكـبــار ،أم ـثــال محمد
فريح وحميد ا لـقــاف ،ليس استبعادا
ن ـهــائ ـيــا ،مـضـيـفــا أن ــه يـسـعــى لـلــوقــوف
عن كثب على مستوى بعض الالعبين
أمثال المدافع األيمن للسالمية محمد
سويدان.
وأ شـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ــوزاك إ ل ـ ــى أن ل ـك ــل ف ـت ــرة
العـبـيــن م ـحــدديــن ،م ـش ــددا عـلــى أن ــه ال
يواجه ضغوطا من قبل األندية بشأن
استبعاد بعض العبيها ،خصوصا أنه
ال يركز في هذا األمر ،كما أنه ال تصل
إليه ردود فعل األندية.

العدواني األقرب
لتدريب الفحيحيل
بـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب ظـ ــاهـ ــر
الـ ـع ــدوان ــي األق ـ ـ ــرب لـتــولــي
م ـ ـه ـ ـمـ ــة ت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب ال ـ ـفـ ــريـ ــق
األول لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ـن ــادي
ا لـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل ف ـ ـ ــي دوري
الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى لـلـمــوســم
المقبل  2020-2019وتشهد
ال ـســاعــات الـقـلـيـلــة المقبلة
وضـ ــع ال ـل ـم ـس ــات األخـ ـي ــرة
لـ ـلـ ـعـ ـق ــد ،الـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـت ــول ــى
بموجبه قيادة األحمرّ .
وك ـ ـ ــان ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ف ــض
ارتباطه بالنصر في نهاية
الموسم الجاري بعد خمس
سـنــوات قــاد فيها العنابي
وحقق معه المركز الثالث
فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم الـ ــريـ ــاضـ ــي
 ،2017 -2016فـ ـ ــي ح ـيــن
نجح بالتأهل للدور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـب ـطــول ـتــي ك ــأس
سـمــو األم ـي ــر وكـ ــأس سمو
ولي العهد أكثر من مرة.
في المقابل ،أعلن مدرب
الفحيحيل السابق محمد
ده ـي ـل ـيــس ان ـت ـه ــاء مـهـمـتــه
مع الفريق بنهاية الموسم
ال ـجــاري ،ال ــذي لــم تساعده
ف ـيــه ال ـن ـتــائــج ع ـلــى ال ـب ـقــاء
بالدوري الممتاز والهبوط
ل ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ــى،
رغـ ـ ـ ــم ن ـ ـجـ ــاحـ ــه فـ ـ ــي وضـ ــع
الـفـحـيـحـيــل ع ـلــى ال ـطــريــق
الصحيح وتقديم مستويات
الفتة.
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التحدي البحريني ينتهي بالتعادل في دورة الروضان
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ضمن منافسات اليوم السادس
بدورة المرحوم عبدالله
مشاري الروضان الرمضانية
لكرة القدم ،تعادل فريق
عادل الغانم للسيارات مع
سبورتكس في التحدي
البحريني ،بينما أقصى الجوازات
فريق ميسي في البراعم.

تـ ـ ـعـ ـ ــادل فـ ــريـ ــق ع ـ ـ ـ ــادل الـ ـغ ــان ــم
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات مـ ـ ـ ــع س ـ ـبـ ــورت ـ ـكـ ــس
فـ ــي الـ ـتـ ـح ــدي ال ـب ـح ــري ـن ــي ضـمــن
مـنــافـســات ال ـيــوم ال ـســادس ب ــدورة
المرحوم عبدالله مشاري الروضان
الرمضانية لكرة القدم.
ش ـ ـهـ ــد ا لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء االول ،حـ ـ ـ ــوارا
بحرينيا متكافئا بين فريقي عادل
ال ـغــانــم ل ـل ـس ـيــارات وس ـبــورت ـكــس،
ح ـيــث ت ـب ــادل ال ـفــري ـقــان الـسـيـطــرة
عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات األم ـ ـ ـ ــور وزيـ ـ ـ ــارة
الـ ـشـ ـب ــاك ،وسـ ـج ــل ل ـل ـغ ــان ــم ،ف ــاح
عباس ،والبرازيلي لويزتيو ،واحرز
ث ـنــائــي س ـبــورت ـكــس ع ـلــي حسين
والسيد تاج.
وكـ ـ ــان ال ـغ ــان ــم االكـ ـث ــر خ ـط ــورة
ع ـلــى ال ـمــرمــى ل ـكــن ب ــراع ــة ح ــارس
سبورتكس حسن عباس ابقت على
حظوظ فريقه للنهاية ليرتضي كل
فريق بنقطة التعادل.
في المباراة الثانية ،واجه فريق
مــونــديــال هـشــام ف ــوالذ صعوبات
كبيرة الجتياز عقبة كاريدج ،حيث
تكفل علي جميل بتسجيل هدف
اللقاء الوحيد في الشوط الثاني.
وسعى كــاريــدج إلدارة التعادل
فــي ال ـشــوط الـثــانــي لـكــن تحركات
العبيه افتقدت الدقة واتقان اللمسة
االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة امـ ـ ـ ــام مـ ــرمـ ــى ال ـ ـحـ ــارس
المتألق سيد فاضل.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة االخ ـ ـيـ ــرة ،ت ـعــادل
فريق بنك بوبيان مع هيلث بلنت
ب ـه ــدف ل ـكــل م ـن ـه ـمــا ،ح ـيــث سجل
لبوبيان يــو ســف خليفة ،ولبلنت
محمد الشافعي.
ويـلـتـقــي ال ـي ــوم االث ـن ـي ــن ،ن ــادي
ال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــع كـ ـ ــويـ ـ ــت سـ ـتـ ـي ــل،
ومجموعة عبدالعزيز الخالدي مع
دار المحمدية ،والجالية السورية
مع بي ام دبليو.

«الجوازات» يقصي ميسي
من البراعم
حـ ـق ــق فـ ــريـ ــق الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوازات فـ ــوزا
مهما على ميسي بهدفين نظيفين

جانب من منافسات البطولة
ل ـي ـق ـص ـيــه مـ ــن سـ ـب ــاق م ـن ــاف ـس ــات
النسخة الـتــاسـعــة ل ــدورة الـبــراعــم
في افتتاح منافسات ســادس ايام
الـ ــدورة ،وفــي م ـبــاراة ثانية تغلب
نـ ـ ـ ــادي ك ــاظـ ـم ــة "ب" عـ ـل ــى ك ــوي ــت
يونايتد بثالثية وفي قمة االثارة
ف ــي ال ـل ـقــاء ال ـثــالــث اق ـت ـنــص فــريــق
الشباب "ب" فوزا صعبا من نجوم
الفراعنة بهدفين مقابل هدف.
الـ ـج ــوازات يــديــن ب ـفــوزه لخالد
الياسين صاحب الهدفين والــذي
تمكن مــن تــرجـمــة افـضـلـيــة فريقه
ليقوده للدور الثاني ،قمة االثــارة
جـ ــاءت بــالـمــواجـهــة ال ـنــاريــة الـتــي

ج ـم ـع ــت ف ــري ــق الـ ـشـ ـب ــاب "ب" مــع
نجوم الفراعنة حيث تبارى نجوم
الفريقين في التعبير عن قدراتهم
العالية من خالل المراوغة والتمرير
ومحاوالت التسجيل التي اسفرت
عــن هدفين للشباب حمال توقيع
علي صالح وغانم علي فيما جاء
هــدف الفراعنة الوحيد عن طريق
عمار زياد.

ادوارد« :الروضان» نموذج
للعمل االحترافي
ا بـ ـ ـ ـ ــدى اال س ـ ـ ـتـ ـ ــرا لـ ـ ــي ادوارد

مباراتان في بطولة « »%80النسائية
في إطــار منافسات الجولة الثانية من
بطولة  %80النسائية الرمضانية ،التي
تقام من  13إلى  23الجاري ،على المالعب
الفرعية الستاد جابر ،تحت إشراف االتحاد
الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،مـمـثــا ف ــي اللجنة
النسائية باالتحاد ،وبدعم ومساندة من
ال ــدوري اإلسـبــانــي للكرة (الــالـيـغــا) ،تقام
اليوم مباراتان ،حيث يلتقي في التاسعة
مـســاء فــريــق اسـتــركــر مــع سـلــوتــس ضمن
مواجهات المجموعة األول ــى ،ويليها في
العاشرة لقاء نــادي العيون مع فريق وفز
في المجموعة الرابعة.
الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة عقدت
مــؤت ـمــرا صـحــافـيــا م ـســاء أم ــس األول في
استاد جابر الدولي ،لمناقشة كل التفاصيل
المتعلقة بالبطولة ،بحضور عضو مجلس
إدارة االتـ ـح ــاد رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنـســائـيــة
فاطمة حـيــات ،والمدير التنفيذي لشركة
 80في المئة عضو اللجنة المنظمة راوية
الهاجري ،ومايتي فنتورا ممثلة الــدوري
االسباني ،وعبدالله منصور مدير التسويق
والعالقات العامة لشركة الحمرا العقارية،
وم ـم ـث ــل ع ــن ش ــرك ــة اوريـ ـ ـ ــدو ل ــات ـص ــاالت
وبعض رجال الصحافة واالعالم.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ــرب ــت ال ـه ــاج ــري خــال
المؤتمر الصحافي عن توقعاتها بأن تشهد

الـمـقـيــم والـمـحــاضــر التحكيمي
باالتحاد االسـيــوي اعجابه بما
شــاهــده فــي دورة ال ــروض ــان من
تنظيم و مـسـتــوى فـنــي وتفاعل
جماهيري ،الفتا الى ان ما يقدم
فــي ه ــذه ال ـ ــدورة ن ـمــوذج للعمل
االح ـت ــراف ــي الـمـتـكــامــل م ــن كــافــة
الجوانب.
وبين انها المرة األولــى التي
يتابع فيها الدورة وانه استمتع
كثيرا بأجوائها المميزة.
واضـ ـ ــاف ان ال ـح ـك ــام نـجـحــوا
فــي تـقــديــم مـسـتــوى مميز خــال
المباريات التي تابعها متمنيا

خالل التدريبات

●

محمد عبدالعزيز

اإلعداد منتصف يوليو

بطولة هذا العام منافسة كبيرة ومستويات
فنية عالية بين الفرق المشاركة ،في ظل
وجود  14فريقا يمثلهن  170العبة.
وأوضحت أن مباريات النسخة الرابعة
ان ـط ـل ـقــت م ـس ــاء أمـ ــس ب ــأرب ــع م ــواج ـه ــات،
وستستمر حتى  23من نفس الشهر ،كاشفة

أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية
بـقـيـمــة  6000دي ـن ــار ،ب ــواق ــع  3000ديـنــار
لـلـفــريــق صــاحــب الـمــركــز األول ،والـمـتــوج
بــال ـل ـقــب ،و 1800دي ـن ــار ل ـل ـثــانــي ،و1200
للثالث ،إضــافــة إلــى جــوائــز ألفضل العبة
وأفضل حارس مرمى والفريق المثالي.

الـمـحـلـيــة مــؤقـتــا ف ــي انـتـظــار
باقي نتائج الجولة ،في حين
تجمد ر صـيــد فلومينينسي
عـنــد ث ــاث ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
الـ.14
وبالتعادل السلبي انتهت
مـ ـ ـب ـ ــاراة ك ــوري ـن ـث ـي ــان ــز أمـ ــام
م ـض ـي ـفــه غ ــري ـم ـي ــو ،لـيـصـبــح
رصيد أصحاب األرض خمس
نـ ـق ــاط فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـت ــاس ــع،
مقابل نقطتين للضيوف في
المركز الـ.17
م ــن ج ــان ـب ــه ،فـ ــاز جــويــاس
على ضيفه سـيــارا ( )1-2في
م ـب ــاراة افـتـتــح فـيـهــا صاحب
األرض ا لـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل عـ ـب ــر

خسارة راسينغ وريفر في ربع نهائي
كأس الدوري األرجنتيني
سقط راسينغ وريـفــر بليت
ف ــي ف ــخ الـهــزيـمــة أمـ ــام تيغري
وأتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو ت ـ ــوك ـ ــوم ـ ــان ع ـلــى
الترتيب ،في مستهل منافسات
ذه ـ ـ ــاب رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ال ـن ـس ـخــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــأس ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
األرجنتيني لكرة القدم.
وسقط راسينغ ،بطل الدوري
األرج ـن ـت ـي ـن ــي الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،أمـ ــام
م ـض ـي ـفــه ت ـي ـغ ــري ،ال ـ ــذي هـبــط
لدوري الدرجة الثانية ،بثنائية
ن ـظ ـي ـفــة ح ـم ـلــت ت ــوق ـي ــع وال ـت ــر
مونتيو وفيدريكو غونزاليس.

 نال البرازيلي لويزيتو محترف فريقعادل الغانم للسيارات جائزة افضل العب
المقدمة من شركة زين ضمن منافسات
اليوم السادس.
 قامت اللجنة المنظمة باستحداثمسابقة جديدة يتنافس خاللها ثالثة
أفراد من الجماهير في مواجهة  30طفال،
على ان ينال المتسابقون الثالثة جائزة
مالية في حال تخطي البراعم والوصول
للشباك.

وأشار يالوس إلى أن خطة إعداد الفريق األول
ستنطلق منتصف يوليو المقبل ،حتى تكون
هناك فترة مناسبة لتهيئة وتأهيل الالعبين
لخوض منافسات الموسم الجديد".
وتابع" :لدينا العبون مميزون على مستوى
جـمـيــع ال ـم ــراح ــل ال ـس ـن ـيــة ،وخ ـص ــوص ــا فــريــق

ال ـنــاش ـئ ـيــن ت ـح ــت  17س ـن ــة ،ل ـك ــن ل ــوائ ــح
االتحاد حرمتنا من تصعيدهم للفريق
االول ف ــي ال ـمــوســم الـمـنـقـضــي ،لــذلــك
أطالب االتحاد بضرورة منح هؤالء
ال ـش ـب ــاب ال ـص ــاع ــد ال ـف ــرص ــة كــامـلــة
لالحتكاك واكتساب الخبرة الالزمة
حتى تعود كرة اليد الكويتية لسابق
عهدها".

رشيد شريح

مدربو الناشئين والبراعم
وكشف يالوس أن ادارة النادي جددت
الـثـقــة أيـضــا ب ـمــدرب فــريــق الناشئين
تـ ـح ــت  17سـ ـن ــة الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري حـسـنــي
ع ــاش ــور ،وم ـ ــدرب ف ــرق ال ـب ــراع ــم تحت
 13سـنــة الـمـصــري عـمــرو مـحـمــد ،بعد
المستوى المميز الــذي ظهر بــه العبو
الفريقين في الموسم الماضي ،الفتا إلى
انه يتم حاليا البحث عن مــدرب جديد
ل ـفــريــق األشـ ـب ــال ت ـحــت  15س ـنــة في
الموسم الجديد.

شفاينشتايغر يشارك في فوز
شيكاغو على مينيسوتا

مارلون كينج (ق )21ليتعادل
الـ ـخـ ـص ــم بـ ـع ــده ــا ب ــواسـ ـط ــة
تـيــاغــو غ ـ ــاالردو (ق ،)77قبل
أن ي ـح ـس ــم األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي
لـ ـ ـي ـ ــون ـ ــاردو بـ ــارس ـ ـيـ ــا الـ ـف ــوز
ثان
للفريق المضيف بهدف ٍ
في الدقيقة األخيرة من الزمن
األصلي للقاء.
وبهذا الفوز ،رفع جوياس
رصيده لست نقاط في المركز
السابع ،في حين تجمد رصيد
س ـي ــارا ع ـنــد ثـ ــاث ن ـق ــاط في
المركز الـ.13

أمــا ريـفــر بليت فخسر أمــام
م ـض ـي ـفــه أت ـل ـت ـي ـكــو ت ــوك ــوم ــان
بـ ـث ــا ثـ ـي ــة دون رد ،أ حـ ــرز هـ ــا
خــافـيـيــر تــول ـيــدو الـ ــذي سجل
ثنائية ،وديفيد باربونا.
ويقام نهائي النسخة األولى
مــن كــأس ال ــدوري األرجنتيني
فــي  2يونيو المقبل ،ويتأهل
ال ـب ـطــل ل ـك ــأس ل ـي ـبــرتــادوريــس
 ،2020بينما يحجز الوصيف
مقعدا فــي كــأس أنــديــة أميركا
الجنوبية (كوبا سودأمريكانا).
(إفي)

ان ي ـح ــال ـف ـه ــم الـ ـت ــوفـ ـي ــق خ ــال
منافساتها وحتى النهائي.
وحـ ـ ــول اسـ ـتـ ـح ــداث ت ـق ـن ـيــة AR
ال ـم ـشــاب ـهــة ل ـت ـق ـن ـيــة  ،VARكـشــف
ادوارد ا نــه يعمل حكما للفار في
ا سـتــرا لـيــا ،مبينا ان اي تقنية او
تكنولوجيا تضيف للعبة تمثل
ام ـ ـ ـ ــرا ايـ ـج ــابـ ـي ــا وخ ـ ـط ـ ــوة ج ـي ــدة
تطبيقها بهذا الشكل بالدورة.
واستبعد ادوارد أن يتم تطبيق
التقنية في كرة الصاالت خاصة أن
اللعبة تتميز بالسرعة والمستوى
العالي مما يجعل ذلك امرا صعبا.

من الدورة

«يد» القرين يجدد الثقة بالجزائري شريح
جدد نادي القرين الثقة بمدرب الفريق األول
ل ـكــرة ال ـيــد بــال ـنــادي ال ـجــزائــري رش ـيــد شــريــح،
وج ـهــازه ال ـم ـعــاون ،فــي الـمــوســم الـجــديــد ،بعد
الـمـسـتــوى ال ــذي ظـهــر بــه الـفــريــق فــي الموسم
ال ـمــاضــي ،وخــاصــة حـصــولــه عـلــى لـقــب دوري
الدرجة األولى.
من جانبه ،أكد مدير اللعبة عبدالعزيز يالوس
أن "المدرب الجزائري شريح قدم موسما جيدا
مع الفريق األول ،ونجح بشكل الفت في ترجمة
اسـتــراتـيـجـيــة وس ـيــاســة ال ـن ــادي ف ــي الـمــرحـلــة
الحالية ،التي نسعى من خاللها لبناء قاعدة
جــديــدة مــن أبـنــاء ال ـنــادي ،وضــخ دم ــاء جديدة
من الالعبين الشباب الصاعدين ضمن صفوف
الفريق االول" ،مضيفا أن "االدارة تعمل جاهدة
على استثمار تفوقنا في جميع المراحل السنية
للنهوض بالنادي مرة أخرى وبسواعد العبينا".

بوتافوجو يصعد لوصافة الدوري البرازيلي
فاز بوتافوجو على مضيفه
ف ـلــوم ـي ـن ـي ـن ـســي بـ ـه ــدف دون
رد ف ــي ال ـج ــول ــة ال ــراب ـع ــة من
الدوري البرازيلي لكرة القدم،
ليصعد مــؤقـتــا إل ــى وصــافــة
ال ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب خ ـ ـلـ ــف أت ـل ـت ـي ـك ــو
مـ ـيـ ـنـ ـي ــرو ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــدر الـ ـ ــذي
يستعد لمواجهة صعبة أمام
ب ــال ـم ـي ــراس ص ــاح ــب ال ـمــركــز
الثالث حاليا.
وجاء هدف اللقاء الوحيد
بتوقيع أليكس سانتانا (ق
 )72في المباراة التي أقيمت
أم ــس األول ،لـيــرتـفــع رصـيــد
بــوتــافــوجــو لـتـســع ن ـقــاط في
وصـ ــافـ ــة ت ــرت ـي ــب ال ـم ـســاب ـقــة
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شفاينشتايغر

احـتـفــل األلـمــانــي بــاسـتـيــان شفاينشتايغر
بالفوز الثاني على التوالي الذي حققه فريقه
شيكاغو فاير في المجموعة الشرقية للدوري
األم ـيــركــي لـكــرة ال ـق ــدم ،وذل ــك عـقــب ف ــوزه على
مينيسوتا يــو نــا يـتــد بهدفين نظيفين
(فجر األحد)َ .
وس ـج ــل ه ــدف ــي ش ـي ـكــاغــو ف ــاي ــر كــل
من نيكوالس غايتان وألكسندر كاتاي
في الدقيقتين  21و .34ولعب شفاينشتايغر
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي أق ـي ـم ــت ف ــي ح ـض ــور 11.531
ً
م ـت ـف ــرج ــا ،وحـ ـص ــل ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة صـ ـف ــراء فــي
الدقيقة .77
ورفــع فريق شيكاغو رصيده إلــى  16نقطة
في المركز الخامس بفارق األهداف امام تورنتو
وكولومبوس كــرو ،وتوقف رصيد مينيسوتا
عند  15نقطة في المركز السادس بالمجموعة
الغربية.
وف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى بــالـمـجـمــوعــة الـشــرقـيــة
أيضا ،فاز لوس أنجلس على كولومبوس كرو
3صفر.وسـجــل أه ــداف لــوس أنجلس كــل مــن مــارك
أنتوني كاي وآداما داياموندي وكارلوس فيال
في الدقائق  37و 88واألخيرة من المباراة.
ورفع لوس أنجلس رصيده إلى  27نقطة في
صدارة المجموعة ،وتوقف رصيد كولومبوس
كرو عند  16نقطة في المركز السابع.
ك ـم ــا ش ـه ــدت أي ـض ــا هـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة ف ــوز
نـيــو انـجــانــد ريـفــولــوشــن عـلــى س ــان خوسيه
ايرثكويكس .3-1
وسـجــل أه ــداف نيو انـجــانــد كــل مــن خــوان
اجــودي ـلــو فــي الــدقـيـقــة  18وكــريـسـتـيــان بنيال

في الدقيقة  29من ركلة جــزاء وكارليس جيل
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،68ف ــي ح ـيــن س ـجــل ه ــدف ســان
خوزيه الوحيد الالعب فاليري كازياشيفيلي
في الدقيقة .88
ورف ــع نـيــو انـجــانــد رص ـيــده إل ــى  11نقطة
في المركز الثاني عشر األخير ،وتوقف رصيد
سان خوسيه عند  11نقطة في المركز التاسع
بالمجموعة.
وفي منافسات المجموعة الغربية ،فاز ريال
سالت ليك على كولورادو رابيدز .3-2
وسجل أهداف ريال سالت ليك كل من ألبرت
روسناك في الدقيقة  25من ركلة جزاء وكوري
بيرد في الدقيقة  27و سام جونسون في الدقيقة
 ،53فــي حـيــن سـجــل هــدفــي ك ــول ــورادو كــل من
كيالين اكوستا وداني ويلسون في الدقيقتين
األخيرة من الشوط األول و.47
ورف ــع ســالــت ليك رصـيــده إلــى  13نقطة في
المركز السابع وتوقف رصيد كــولــورادو عند
نقطتين في المركز الثاني عشر األخير.
وف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى بـ ــذات الـمـجـمــوعــة ،فــاز
سياتل ساوندرز على هيوستن دينامو بهدف
نظيف سجله كريستيان رول ــدان فــي الدقيقة
الخامسة.
ورف ــع س ــاون ــدرز رص ـيــده إل ــى  22نقطة في
المركز الثاني وتوقف رصيد دينامو عند 19
نقطة في المركز الرابع.
(د ب أ)
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عاد ميالن بثالث نقاط ثمينة
من عقر دار مضيفه فيورنتينا،
بعد أن تغلب عليه بهدف
نظيف ،في اللقاء الذي
جمعهما أمس األول على
ملعب أرتيميو فرانكي ،ضمن
الجولة الـ 36من دوري الدرجة
األولى اإليطالي لكرة القدم
"السيري آ".

ف ــك م ـي ــان ال ـش ــراك ــة م ــع روم ــا
مـ ــؤق ـ ـتـ ــا ،ب ـ ـف ـ ــوزه عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
فيورنتينا -1ص ـفــر ،أمــس األول،
في المرحلة السادسة والثالثين
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وانفرد ميالن بالمركز الخامس
بشكل مؤقت ،بعد عودته من ملعب
ارتـيـمــو فــرانـكــي بالنقاط الثالث
ب ـفــوزه الـصـعــب عـلــى فيورنتنيا
بـهــدف وحـيــد إث ــر ك ــرة عــالـيــة من
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي سـ ــوسـ ــو ،وم ـت ــاب ـع ــة
رأسية ناجحة من التركي هاكان
جالهانأوغلو (.)35
ورف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ،ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـلــى
التوالي والـ 17هذا الموسم ،رصيد
كتيبة جـيـنــارو غــاتــوزو للنقطة
 ،62ل ـيــرت ـقــي ل ـل ـمــركــز ال ـخــامــس
مؤقتا ،ويــواصــل منافسته بقوة
عـلــى إحـ ــدى ال ـب ـطــاقــات الـمــؤهـلــة
للبطوالت األوروبية في الموسم
المقبل.
على الجانب اآلخر ،استمر فشل
"ال ـف ـيــوال" فــي حـصــد أي انتصار
لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة ال ـ ـ ــ 12ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
ويتجرع خسارته الـ 4على التوالي
والـ 12هذا الموسم.
وت ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد رص ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ــريـ ـ ــق
فينتشينزو مونتيال عند  40نقطة
في المركز الـ 13مؤقتا.

التسيو يهزم كالياري
من جانب آخر ،سقط كالياري
أم ــام مضيفه التسيو  ،1-2وعــاد

األخير بهذا الفوز للتنافس جديا
م ــع رومـ ـ ــا ع ـل ــى إحـ ـ ــدى بـطــاقـتــي
ال ــدوري األوروب ــي (يــوروبــا ليغ)،
بعدما رفع رصيده الى  58نقطة،
وبات على بعد نقطة واحدة منه.
وافتتح اإلسباني لويس ألبرتو
التسجيل للضيوف فــي الـشــوط
األول ،إثر كرة من المونتينيغري
آدم ماروسيتش ( ،)31وفي الشوط
الثاني عزز التسيو تقدمه بالهدف
الثاني ،بعد هجمة معاكسة قادها
ألبرتو ،ومرر كرة الى األرجنتيني
خواكين كوريا انهاها في الشباك
(.)53
وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ب ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع،
قلص ليوناردو بافوليتي الفارق
مــن ضــربــة رأس إث ــر تـمــريــرة من
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ــوك ــاس كــاس ـتــرو،
مـسـجــا هــدفــه ال ــراب ــع ع ـشــر هــذا
الموسم.

فوز ثمين ألتاالنتا
من جانبه ،حقق أتاالنتا فوزا
ثـمـيـنــا ع ـلــى ض ـي ـفــه ج ـن ــوى 2-1
لـيـعــزز حـظــوظــه فــي حـجــز مقعد
ضـمــن دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا في
الموسم المقبل.
ورفع أتاالنتا رصيده الى 65
نقطة ،وتقدم بفارق نقطتين على
إنتر ميالن الذي يختتم المرحلة
اليوم ،باستضافة كييفو صاحب
ال ـم ــرك ــز األخـ ـي ــر ،وال ـه ــاب ــط الــى
الدرجة الثانية ،وثالث نقاط على

اإلنتر يبلغ كونتي أن إيكاردي سيغادر

إيكاردي

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي أمس األول أن أنطونيو
كونتي ،مدرب تشلسي السابق ،أصبح على بعد خطوات من قيادة
النيراتزوري في الموسم المقبل.
ووفقا للموقع الواسع االنتشار فإن إنتر ميالن قدم لكونتي عقدا
لمدة  3سنوات ،وأطلعه على مخططات النادي على المدى القريب.
وأبلغ مسؤولو إنتر ميالن أنطونيو كونتي بأنه سيحصل على
الخيارات التي يريدها في الميركاتو الصيفي ،لكن األرجنتيني
ماورو إيكاردي ،مهاجم الفريق ،لن يكون متاحا خالل الموسم
المقبل.
وكانت العالقة بين إيـكــاردي وإدارة إنتر ميالن توترت في
الموسم الحالي ،بسبب رفض الالعب التوقيع على عقد جديد
مع النادي اإليطالي.
وأوضــح الموقع اإليطالي أن المفاوضات بين إنتر
مـيــان وكــونـتــي ،سيرتفع إيـقــاعـهــا بـمـجــرد تأهل
النيراتزوري رسميا لدوري أبطال أوروبا خالل
الموسم المقبل.
ي ــذك ــر أن أن ـطــون ـيــو كــون ـتــي يحظى
أيـضــا باهتمام مــن قبل أنــديــة ميالن
وروما وباريس سان جرمان وبايرن
ميونيخ ،لكنه حتى اآلن لم يحسم
قراره النهائي.

فرحة العبي ميالن بهدف فريقهم في مرمى فيورنتينا
ميالن الخامس.
وواص ـ ـ ـ ــل أت ــاالنـ ـت ــا الـسـلـسـلــة
اإليجابية التي يحققها في اآلونة
األخ ـي ــرة ،بخوضه مـبــاراتــه ال ــ11
تواليا دون هزيمة ( 8انتصارات
و 3ت ـ ـعـ ــادالت) ،عـلـمــا أن الـفــريــق
ي ـس ـت ـعــد لـ ـخ ــوض ن ـه ــائ ــي ك ــأس
إيطاليا ضد التسيو بعد غد.
وعجز أتاالنتا في الشوط األول،

رغم الضغط المتواصل ،عن زيارة
شباك ضيفه ،أحــد فــرق المؤخرة
أيـ ـض ــا ،ح ـي ــث ي ـق ـبــع ف ــي ال ـمــركــز
السادس عشر ( 36نقطة) ،والذي
اعتمد في المباراة أسلوبا دفاعيا
محكما بأكبر عدد من الالعبين مع
القيام بمرتدات شكلت خطورة في
بعض األحيان.
وك ــان جـنــوى يخشى خـســارة

(مــدريــد) ،تمهيدا لالنضمام للريال في
الصيف المقبل.
ً
ً
وارت ـ ـ ـبـ ـ ــط هـ ـ ـ ـ ـ ــازارد مـ ـ ـ ـ ـ ــرارا وت ـ ـ ـكـ ـ ــرارا

هازارد

أمام فروسينوني

طلب ن ــادي مـيــان مــن االتـحــاد اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم تأجيل
مـبــاراتــه أم ــام فروسينوني ،فــي إط ــار الجولة قبل األخـيــرة من
عمر "السيريا أ".
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" أن ميالن قدم طلبا
رسميا لالتحاد اإليطالي لتأجيل مباراته أمام فروسينوني في
الجولة المقبلة ،للتماشي مع مباراة يوفنتوس وأتالنتا.
ويــأتــي طـلــب م ـيــان مــن أج ــل ال ـحـفــاظ عـلــى م ـبــدأ ال ـم ـســاواة
مــع أتــانـتــا ،فــي صــراعـهـمــا نـحــو الـتــواجــد فــي الـمــربــع الذهبي
للكالتشيو ،والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ويـحـتــل أتــانـتــا الـمــركــز الــرابــع ب ـجــدول تــرتـيــب الكالتشيو،
برصيد  62نقطة ،بفارق  3نقاط عن ميالن سادس الترتيب.
وأضــافــت الصحيفة أن االت ـحــاد اإليـطــالــي واف ــق عـلــى طلب
يوفنتوس ،بتأخير مباراته أمام أتالنتا ،وخوضها مساء األحد
 19مايو الجاري ،من أجل االحتفال بلقب الكالتشيو ،خاصة أنها
ستكون آخر مباراة يلعبها البيانكونيري على ملعبه.
وأش ــارت إلــى أن مـيــان ،ال ــذي كــان سيخوض مـبــاراتــه أمــام
فــروسـيـنــونــي قـبــل مــواج ـهــة يــوفـنـتــوس وأت ــان ـت ــا ،طـلــب لعب
الـمـبــاراتـيــن فــي نفس الـتــوقـيــت ،لـتـفــادي حـصــول أتــانـتــا على
ميزة إضافية.

باالنضمام إلى ريال مدريد في الصيف
المقبل ،بطلب واضــح من الفرنسي زين
الدين زيدان.
وي ـس ـع ــي زي ـ ـ ــدان ل ـح ـســم الـ ـع ــدي ــد مــن
الصفقات المميزة فــي الصيف المقبل،
ً
لتعزيز الصفوف ،أمال في إعادة "الملكي"
إلى مكانه الطبيعي ،بعد موسم مخيب
لآلمال دون ألقاب.
وذك ـ ــر م ــوق ــع ال ـب ــرن ــاب ـي ــو ،أن ه ـ ــازارد
استقر على منزله الجديد في العاصمة
مــدريــد بــالـقــرب مــن مـنــزل كــريــم بنزيمة
ورافائيل فــاران في منطقة ال موراليخا
(أل ـكــوب ـي ـنــداس) ش ـمــال الـعــاصـمــة ،وهــي
ً
منطقة يقيم فيها أيضا الثنائي راموس
ومارسيلو.
وأش ــار الـمــوقــع إلــى أن الــريــال ينتظر
ح ـتــى األول م ــن يــون ـيــو الـمـقـبــل إلع ــان
صفقة ه ــازارد ،بعد انتهاء موسمه مع
تشلسي بشكل رسمي.
وينتظر ري ــال مــدريــد خــوض ه ــازارد
آلخــر م ـبــاراة مــع تشلسي ،بعد وصوله
إلى نهائي بطولة الدوري األوروبي أمام
أرسنال.

اليوفي قد يتخلى عن ماندزوكيتش
يبدو أن المهاجم الكرواتي
ماريو ماندزوكيتش في طريقه
لـتــرك يــوفـنـتــوس بـطــل ال ــدوري
اإليطالي ،خالل فترة االنتقاالت
الصيفية المقبلة.
ً
ووف ـق ــا لصيحفة "الغــازي ـتــا
دي ـل ــو س ـ ـبـ ــورت" ،فـ ــإن أل ـي ـغــري
ي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى اس ـت ـقـ ـط ــاب نـجــم
ً
أصـ ـ ـغ ـ ــر سـ ـ ـن ـ ــا لـ ـلـ ـع ــب ب ـ ـجـ ــوار
كريستيانو رونــالــدو ،إذ أبدى
ً
اهتماما بالشاب المغربي جواو
فيليكس العب بنفيكا.
وارت ـبــط اســم ماندزوكيتش
باالنتقال لمانشستر يونايتد
في الصيف الماضي ،بعدما قاد
منتخب ب ــاده للحصول على
وصــافــة كــأس الـعــالــم ألول مرة
في تاريخه.
وقـ ـتـ ـه ــا رف ـ ـ ــض ي ــوف ـن ـت ــوس
ال ـت ـف ــري ــط ف ــي ن ـج ـمــه الـ ـه ــداف،
ً
م ـف ـض ــا ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ق ــوام ــه
األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـعـ ـ ــد انـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام
كريستيانو رونــالــدو ،مــن أجل
المنافسة على جميع البطوالت.
لـ ـك ــن الـ ـف ــرص ــة ُسـ ـنـ ـح ــت مــن
جديد أمام مانشستر يونايتد

ً
لضم ماندزوكيتش ،خصوصا
وسـ ــط رغ ـب ــة روم ـي ـل ــو لــوكــاكــو
مـهــاجــم الـشـيــاطـيــن الـحـمــر في
الرحيل عن أولد ترافورد.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـت ـج ــه
ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس ل ـ ـب ـ ـيـ ــع ظـ ـهـ ـي ــره
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي جـ ـ ــواو كــانـسـيـلــو،
وسط اهتمام العديد من األندية
أبرزها مانشستر يونايتد.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـم ــوق ــع "كــال ـت ـش ـيــو
مـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــات ـ ــو" اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،فـ ــإن
م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة ال ـع ـج ــوز
أخبروا نظراءهم في مانشستر
يونايتد بالسعر المطلوب لبيع
كانسيلو.
وأك ـ ــد ال ـم ــوق ــع اإلي ـط ــال ــي أن
ي ــوف ـن ـت ــوس ل ــن يـ ـف ــرط ف ــي فــي
خدمات ظهيره البرتغالي بأقل
مــن  60مـلـيــون ي ــورو ،إذا رغــب
اليونايتد في ضمه.
وان ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــم كـ ــان ـ ـس ـ ـي ـ ـلـ ــو إل ـ ــى
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس مـ ـطـ ـل ــع الـ ـم ــوس ــم
ً
ال ـ ـجـ ــاري قـ ــادمـ ــا م ــن فــالـنـسـيــا
اإلسباني ،لكن مستواه تراجع
مـنــذ يـنــايــر الـمــاضــي ،مـمــا دفــع
البيانكونيري للتفكير في بيعه.

قد تــودي به الــى الــدرجــة الثانية،
إذ يتنافس مع بولونيا ( 37نقطة)
وأوديـنـيــزي ( 34نقطة) وإمبولي
( 32نـقـطــة) ل ـل ـهــروب م ــن منطقة
الـ ـخـ ـط ــر ،م ــع ت ـب ـقــي  3م ـب ــاري ــات
َ
لمنافسيه.
واع ـت ـق ــد الـبـلـجـيـكــي تـيـمــوثــي
كــاسـتــانـيــي أن ــه وض ــع فــريـقــه في
المقدمة في وقت مبكر ،عندما مرر

كرة بينية إلى الكولومبي دوفان
زابــاتــا ،الــذي تابعها في المرمى،
لـ ـك ــن الـ ـحـ ـك ــم خـ ـي ــب ظـ ـن ــه ب ـع ــدم
احتساب الهدف بداعي التسلل.
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،حصل
م ــا ك ــان ي ـح ــاول ج ـن ــوى ت ـفــاديــه،
واهـ ـت ــزت ش ـبــاكــه م ـب ـكــرا م ــن أول
هجمة وتمريرة بينية من الدولي
ال ـهــول ـنــدي م ــارت ــن دي رون الــى

ال ـغــام ـبــي م ــوس ــى ب ـ ــارو تــابـعـهــا
بيمناه من داخل المنطقة (.)46
وعـ ـ ـ ــزز ك ــاس ـت ــان ـي ــي ب ــال ـه ــدف
الـ ـث ــان ــي م ـس ـت ـف ـيــدا مـ ــن ت ـم ــري ــرة
األلباني بيرات دجيسميتي (،)53
قبل أن يقلص المقدوني المخضرم
غــوران بانديف ( 35عاما) الفارق
لجنوى إثــر كــرة مــن األرجنتيني
كريستيان روميرو (.)89

راكيتيتش ّ
يبين حقيقة انتقاله إلى إنتر
ميالن يطلب تأجيل مباراته

ً
هازارد يختار منزال في مدريد
استقر البلجيكي إيــدن ه ــازارد ،العب
وس ــط فــريــق تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي ،على
منزله الجديد فــي العاصمة اإلسبانية

رياضة

نيمار

توجت الهولندية كيكي بيرتنز بلقب بطولة مدريد المفتوحة
للتنس السبت بعد فوزها في المباراة النهائية على الرومانية
سيمونا هاليب  6-4و.6-4
وبــاتــت بيرتنز المصنفة السابعة على الـعــالــم أول العـبــة في
التاريخ تحصد لقب بطولة مــدريــد دون أن تخسر أي مجموعة
طوال مشوارها.
وخسرت بيرتنز المباراة النهائية للبطولة في العام الماضي
على يد التشيكية بيترا كفيتوفا لكنها عوضت ما فاتها وحصدت
اللقب هذا العام.
وقالت بيرتنز :ال يمكنني أن أكون أكثر سعادة ،قدمت مسيرة
رائعة هذا االسبوع.
ومن المقرر أن تتقدم بيرتنز إلى المركز الرابع في التصنيف
العالمي ،وعلقت على ذلك بالقول "سعيدة جدا بهذا األمر"( .د ب أ)

وذكـ ــرت صـحـيـفــة "الغــازي ـتــا
دي ـل ــو سـ ـب ــورت" اإلي ـط ــال ـي ــة أن
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ك ـ ــان قــد
تقدم بعرض ليوفنتوس لضم
كــان ـس ـي ـلــو م ـق ــاب ــل  50م ـل ـيــون
ي ـ ـ ـ ــورو ،لـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــرض لـ ــم يـلــق
استحسان السيدة العجوز.

بيرتنز خالل مراسم التتويج

راكيتيتش
ويـنـتـهــي تـعــاقــد راكيتيتش
مع برشلونة صيف عام ،2021
ً
ً
ويمتلك شرطا جزائيا في عقده
بقيمة  125مـلـيــون ي ــورو ،وقــد
شارك في  49مباراة هذا الموسم
مع البرسا في جميع البطوالت.

ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن شـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق ن ـج ــم
برشلونة كــان أكــد أن الالعب
يشعر بالسعادة في صفوف
الـبــرســا ،عـلــى الــرغــم مــن عــدم
معرفة خططه للمستقبل.

رئيس سانتوس ينصح
نيمار بالملكي

بيرتنز تتوج بلقب «مدريد»

ماندزوكيتش

رد الدولي الكرواتي إيفان
راكيتيتش ،العــب خــط وسط
ف ــري ــق بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي،
ع ـلــى إش ــاع ــات ال ـتــوصــل إلــى
ات ـف ــاق النـتـقــالــه إل ــى صـفــوف
ً
إنتر ميالن اإليطالي ،مؤكدا
رغبته فــي الـبـقــاء مــع الـنــادي
الكتالوني.
وارتـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــط راكـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش
بــاالن ـت ـقــال إل ــى ص ـفــوف إنتر
مـ ـي ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،فـ ــي ف ـتــرة
االنتقاالت الصيفية المقبلة،
فـ ــي ظـ ــل رغ ـ ـبـ ــة األف ـ ــاع ـ ــي فــي
ت ــدع ـي ــم خ ــط وس ـ ــط ال ـف ــري ــق،
ً
استعدادا للموسم الجديد.
وكتب الالعب ،عبر حسابه
الرسمي على موقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي "تـ ــوي ـ ـتـ ــر"" :أنـ ــا
أرك ـ ـ ـ ــز فـ ـق ــط م ـ ــع ب ــرشـ ـل ــون ــة،
وس ـ ـ ــوف أس ـت ـم ــر هـنــا
لسنوات عديدة،
وأريــد تحقيق
الثنائية".

أجـ ـ ــرى خ ــوس ـي ــه كـ ــارلـ ــوس ب ـيــريــز،
رئيس نادي سانتوس البرازيلي مقابلة
مــع صحيفة مــار كــا للحديث فيها عن
شائعات انتقال نيمار إلى ريال مدريد
في الصيف المقبل.
وارتـبــط البرازيلي نيمار دا سيلفا
م ـهــاجــم ف ــري ــق ب ــاري ــس سـ ــان جــرمــان
الفرنسي باالنضمام إلى ريــال مدريد
ف ــي الـصـيــف الـمـقـبــل لـتـعــزيــز صـفــوف
الفريق.
وق ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ن ـ ـ ـ ـ ــادي سـ ــان ـ ـتـ ــوس
البرازيلي في تصريحاته :لقد ارتكب
نيمار خطأ كبيرا عندما قــرر الرحيل
ع ــن بــرش ـلــونــة ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة،

كانت لديه فرصة كبيرة للنمو كالعب
والحصول على الخبرة وااللقاب.
واض ـ ــاف :ل ــم يـكــن قـ ــرار الــرح ـيــل عن
ً
برشلونة جيدا ،ولكني أتمنى أن يوقع
نيمار لريال مدريد .أنا من أتباع هذا
النادي ،وأتمني مشاهدة نيمار يلعب
مع الفريق.
وتابع :ريــال مدريد سيكون المكان
األفضل لنيمار حال رحيله عن باريس
ســان جــرمــان ،يجب عليه التفكير في
ً
األمـ ـ ــر جـ ـي ــدا وعـ ـ ــدم رف ـ ــض أي فــرصــة
الرتداء قميص ريال مدريد.

نادال يتقبل الهزيمة في «مدريد المفتوحة»
أب ـ ــدى اإلس ـب ــان ــي رافــائ ـيــل
نـ ـ ـ ـ ــادال أس ـ ـفـ ــه ل ـ ـعـ ــدم ت ـم ـك ـنــه
مـ ــن ال ـ ـفـ ــوز ب ـب ـط ــول ــة م ــدري ــد
ال ـم ـف ـت ــوح ــة ،ل ـك ـنــه ت ـق ـبــل فــي
الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه ال ـه ــزي ـم ــة أمـ ــام
ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــانـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــانـ ــوس
ت ـس ـي ـت ـس ـي ـب ــاس فـ ـ ــي ن ـصــف
النهائي.
وقــال نــادال عقب الخسارة
أمام تسيتسيباس الليلة قبل
الماضية  4-6و 6-2و" 3-6لم
أقدم مباراة جيدة .لقد كافحت
ولكني قمت بــأشـيــاء لــم يكن
علي فعلها".
وت ــاب ــع" :ل ــم أظ ـهــر بأفضل
مستوياتي ،مستوى الخصم
كـ ــان أف ـض ــل وع ـن ــدم ــا يـحــدث
هـ ـ ــذا يـ ـج ــب أن أخ ـ ـسـ ــر .كـنــت
أعلم جيدا مــاذا علي أن أفعل
ولكنني لم أتمكن من فعله".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادال األكـ ـ ـث ـ ــر
تـتــويـجــا ب ـمــدريــد المفتوحة
ب ــواق ــع خـمــس مـ ــرات "الـتـنــس
خسارة وفوز .لقد فزت كثيرا
خـ ــال ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـس ـنــوات
وهذا العام لم يكن األمر كذلك،

رغــم أنـنــي اقتربت مــن الـفــوز.
تـقـبــل األش ـي ــاء ال يـعـنــي عــدم
محاولة التغيير .لقد تقبلت
االن ـت ـص ــارات بـشـكــل طبيعي
وس ــوف أفـعــل نفس األم ــر مع
الهزيمة".
ومع ذلك أبدى نادال أسفه
لعدم تمكنه من الفوز باللقب
أمـ ـ ــام "جـ ـمـ ـه ــور مـ ــن ال ـص ـعــب
وصفه" ،على حد تعبيره.
وق ــال "ه ــذه بـطــوالت جيدة
ج ـ ـ ــدا ومـ ـهـ ـم ــة ول ـ ـهـ ــا م ـك ــان ــة
خ ــاص ــة .ك ــل أس ـب ــوع ف ــي مثل
هــذه البطوالت له العديد من
الذكريات التي ال تنسى وعدم
الـ ـف ــوز يـعـنــي ان ـن ــي ل ــن أع ــود
للفندق سعيدا".
وع ـ ــن ب ــاق ــي الـ ـم ــوس ــم ق ــال
نـ ــادال "تـتـبـقــى لــي بـطــولـتــان.
لـ ـق ــد قـ ـم ــت بـ ـخـ ـط ــوات ج ـي ــدة
رغ ــم أن ـهــا غ ـيــر كــاف ـيــة .يجب
عـ ـ ــدم تـ ـه ــوي ــل األم ـ ـ ـ ــور س ـ ــواء
الجيدة أو السيئة .سنرى ما
سيحدث تدريجيا ،ألنني أثق
بإمكاناتي".
(إفي)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أزمة هجرة
الطواويش وبداية
المجتمع السياسي ٢

الناس متدودهة

أ .د .غانم النجار

شهدت حقبة حكم الشيخ مبارك الصباح ( )١٩١٥-١٨٩٦تحوالت
مغايرة لما جرت عليه األمور ،منذ تأسيس الكويت ،وما اعتادت
ً
عليه من تشاور .وكــان نمط حكم مبارك خروجا عما وصفته
ً
سابقا بصيغة "الحكم المشترك" ،وقــد أفــاض في ذلــك مؤرخو
الكويت القدماء ،وفــي مقدمتهم عبدالعزيز الرشيد المعاصر
لتلك الحقبة .ومــع أنــه يحسب لـمـبــارك الـصـبــاح أنــه بــدأ بــذرة
تأسيس دولة الكويت الحديثة ،وله في ذلك قصب السبق ،إال أن
اندفاعاته ،ومحاوالته العسكرية ،وبالذات الهزيمتان المؤلمتان،
في "الصريف" وتابعتها "هدية" ،دفعتاه لتحميل الناس والتجار
ما ال طاقة لهم به ،بالتزامات مالية وبشرية ،الستعادة مكانته،
والتحضير لحروب قادمة ،حتى إنه قام بتأجيل موسم الغوص
للتحضير للحرب ،وهي كإيقاف تصدير النفط في حالنا اليوم.
وع ـنــدمــا اش ـت ــدت وط ــأة ض ـغــوط م ـب ــارك ،حـتــى وص ـلــت إلــى
التهديد ،قــرر عــدد من كبار الطواويش (الـطــواش تاجر اللؤلؤ
وجمعها باللهجة المحلية طواويش) الهجرة من البالد.
ً
"ترتب على إرهــاق الشيخ مبارك الصباح للكويتيين ماليا
أن تعاظم حجم عــدم الــرضــى والـمـعــارضــة لــه ،وتجلى أبــرزهــا
في هجرة  ٣من كبار تجار اللؤلؤ ،وهم شمالن بن علي ،وهالل
ً
المطيري ،وإبراهيم بن مضف ،احتجاجا على تصرفات مبارك،
الــذي تيقن بعد فــوات األوان عظم وفداحة الخطأ الــذي ارتكبه
بسماحه ألولئك التجار ،وبالتبعية أموالهم ومعارفهم بالهجرة،
ً
ً
ً
فـكــان أن بعث لهم بابنه ســالــم محمال إي ــاه اع ـتــذارا شخصيا
منه .تمكن سالم من إقناع اثنين منهم ،أما هالل المطيري فقد
رفــض الـعــودة إال إذا تعهد مـبــارك بأنه لــن يتعرض لــه بــاألذى
ً
وال ألهـلــه إذا عــاد للكويت .كــان هــال يــريــد تـعـهــدا مــن مبارك
الصباح أمام حاكم البحرين بأن "اللي يرش هالل بماي ،نرشه
ً
ً
بدم" .ومع أن هذا الطلب كان قاسيا على مبارك وجارحا لهيبته
ً
ومكانته ومقلال لشأنه ،إال أنه غلب عقله السياسي على عاطفته
الشخصية ،فرضخ لذلك الطلب ،وسافر للبحرين وأعطى هالل
المطيري جميع العهود والتعهدات والمواثيق التي يريدها
بشهادة حاكم البحرين.
وال تكمن أهمية تلك األزمــة لذاتها أو لشخوصها ،ولكنها
ً
صنعت أداة معارضة وأسلوب احتجاج ،لم يكن معهودا ،وربما
ً
لم يكن مقصودا ،أطلقت عليه في كتابي مصطلح "المعارضة
االنسحابية" ،والتي أدت إلى تراجع واعتذار حاكم صعب ،شديد
المراس ،كمبارك ،بل وإلغاء مشروع متكامل كان قد بدأ تنفيذه
ً
لعسكرة المجتمع .تلك األزمة كانت مدخال للعديد من المتغيرات
ً
في عالقة الحاكم بالمحكوم ،كما أنها كانت مدخال ألزمة ١٩٢١
وإن ـشــاء مجلس ال ـش ــورى ،وال ـتــي سبقها تـصــاعــد اعـتــراضــات
مشابهة على الشيخ سالم المبارك ،في أتون حرب الجهراء .١٩٢٠
فما إن توفي الشيخ سالم حتى تحركت مجاميع شعبية وتقدمت
بعريضتين مطالبين بإنشاء مجلس للشورى كما سنرى.
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر فقد صدر قبل أيام كتاب "هجرة
طواويش الكويت  ١٩١٠وهــال المطيري" ،للباحث بدر ناصر
الحتيتة المطيري ،عــن دار جسور ببيروت  ،٢٠١٩وهــو كتاب
قيم بل فريد في موضوعه ،ويحقق إضافة نوعية ،فللباحث منا
جزيل الشكر على جهده القيم المبذول.

درايش
د .ناجي سعود الزيد
على سبيل المثال منطقة جنوب السرة
ً
جــديــدة نـسـبـيــا ،وم ــن الـمـفـتــرض أن تكون
طرقها مثالية وسالكة وحديثة وبمخطط
واض ــح ،ولـكــن صــار فيها مستشفى كبير
وديوان وزارة ووزارات عدة ،والله ال يوريك
المؤسسات الموجودة فيها..
انـ ــزيـ ــن ...الـم ـن ـط ـقــة سـكـنـيــة ومــزدح ـمــة
ب ــال ـس ـك ــان دون وجـ ـ ــود م ـن ـط ـقــة وزارات،
وتدرون بهذا من أول ،فلماذا سوء التخطيط
بهذا الشكل لــزيــادة االزدح ــام ،ولـمــاذا هذا
الـكـ ّـم الهائل مــن إنـشــاء ات جــديــدة لجسور
وط ـ ـ ــرق؟ لـ ـم ــاذا ل ــم ي ـت ــم ذلـ ــك ق ـب ــل أو عـنــد
ً
إنـ ـش ــاء وت ـخ ـط ـيــط ال ـم ـن ـط ـقــة ،ب ـ ــدال م ــن أن

الصراحة ما ندري شنسوي...
فينا فينا وما نقدر نسوي شي..
الزحمة ّ
الطرق محفرة في معظم المناطق ..هم
تعلمنا ش ــوي ش ــوي عليها و عـلــى الحفر
وندعي على َمن حفرها ّ
وهدها ...وفي نفس
الــوقــت نــدعــو الـخــالــق سـبـحــانــه يخلصنا
منها...
عـقــب كــل ه ــذا تــذهــب فــي م ـشــوارك اللى
متعود عليه ،وفجأة بتلف لدخول المنطقة
َّ
تجد أن الطريق مسك ْر ،وما تقدر إال تروح
س ـ ـيـ ــده ،ولـ ـي ــس هـ ـن ــاك ت ـح ــذي ــر أو إعـ ــان
مسبق فــي الـطــريــق ال ـع ــام ...قـبــل أن تتجه
إلى المنطقة التي تحاول الوصول إليها.

تنتظر الجهات الحكومية إلــى أن امتألت
المنطقة بالسكان ،ثم بــدأت تفكر في حل
ال ـم ـشــاكــل الـ ـم ــروري ــة؟ ه ــل ألن ـه ــا مـصــابــة
ب ـ ـ ــداء سـ ـ ــوء ال ـت ـخ ـط ـي ــط ،وهـ ـ ــو األرج ـ ـ ـ ــح؟!
وزادت االزدحامات في الشوارع الرئيسية
ً
والجانبية ،وازدادت التعقيدات تبعا لذلك
في المرور ...وما تدري اإلشارة موجودة وال
أل  ...وتشتغل وال أل!!
م ــرة أخ ــرى ال ـنــاس م ـتــدودهــة مــا تــدري
شتسوي مع هكذا وضع وهكذا حكومة...
من كبر الكويت حتى "تغصون" فيها وفي
شوارعها ..خلصونا رجاء.

َّْ
 ...ورد ...غطاها
وزارة اإلعالم:

حذف المشهد المتعلق بأحكام
الجنائز والمقابر من مسلسل «أنا
عندي نص» مراعاة للعادات المتوارثة
واألعراف المرعية المستوحاة من
ديننا الحنيف.

ً
تطورنا كثيرا بعد  50سنة من الحياة
الديمقراطية؛ ففي ثمانينيات القرن الماضي
هدمنا ضريح قبر "الخضر" األثري في فيلكا،
واليوم نكتفي فقط بمنع مشاهد زيارة القبور!
ً
بعد  50عاما هناك من يعتذر عن "الصحوة"،
وهنا من يعيش في غفوة… هم السابقون
ونحن الالحقون.

ً
استئصال المرارة غير ضروري أحيانا
ت ـش ـيــر دراس ـ ـ ــة ح ــدي ـث ــة نـ ـش ــرت فــي
العدد األخير لدورية "ذا النسيت" إلى
أن الـكـثـيــر مــن الـمــرضــى الــذيــن لديهم
ح ـص ــوات م ــراري ــة وي ـعــانــون آالمـ ــا في
البطن ال يشعرون بتحسن كبير بعد
استئصال المرارة ،وذلك يعني أن تلك
العملية الجراحية قد ال تكون ضرورية.
وقال الدكتور فيليب دو روفر ،وهو

الباحث المشارك في الــدراســة وجــراح
الجهاز الهضمي في مستشفى رادباود
الجامعي فــي نايمخن فــي هولندا ،إن
ع ـلــى ال ـم ــرض ــى "أن ي ـع ـل ـمــوا أن هـنــاك
احتماالت مرتفعة بأن عملية استئصال
الـمــرارة لــن تشكل حــا لكل آالم البطن
التي يعانونها" .وأض ــاف عبر البريد
اإلل ـك ـت ــرون ــي" :الـ ـمـ ـش ــورة وال ـم ـشــاركــة

nashmi22@hotmail.com

[سيره ...حكايتها َو َرق
وأغلب قصايدها شرار
َ
احترق
وكل دفتر بلحظه
َ
كل ما خ َمد ...أشعلته ناااار]
ّ
يا سعود تتعب ما تجد إال حروف األولين
جلد قوي وارث زمان الطيبين
بكتاب من ٍ
ّإما ّ
تهجاها عدل
ّ
وإال عسى ربي يعين!
َ
انسرق
[ما راح من عمري...
كالبرق في شمس النهار
وما همني شي َ
وفرق
إال المشي تحت الجدار]
ّ
يا سعود قلب بالورق تلقى الورق ريحان فاح
أدري وتعرفني عدل كل درع من تحته جراح
ما أفلح لشي أبد
ٍّ
حي عل الفالح"!
لو قيل"
[امناطح الصخره َ
طرق
في مطرقه مغتاظ حار
ال هو الذي عقب َ
العرق
ّ
كسرها ...أو أبدى انهيار]
يا سعود ّ
همل هالورق ...عندي ورق أغلى كثير
عن بنت طفله ضايعه بنت الفقير ابن الفقير
أكتب وأحس إني أنا أهم من منصب "وزير"
[مو كلنا َغط َ
وغرق
ويدور في نفس المدار
فيه ناس سيرتها َ
ورق
ّ
لكن لعزتها ...إعتبار].

يا سعود اقرا سيرتي
وال يشغلك طوي الورق.

قام طيار بورمي أمس بإنجاز عندما
نـجــح فــي الـهـبــوط بـطــائــرتــه رغ ــم تعطل
نظام العجالت األمامية فيها ،وفقا لما
أعلنت هيئة الطيران المدني.
ولم يصب أي من ركاب الطائرة التابعة
لشركة "ميانمار إيرالينز" وأفراد الطاقم
الـ 89في الحادث ،وهو الثاني في بورما
في خالل أسبوع.

في اتخاذ الـقــرار طريقة جيدة لتقليل
الجراحات غير الضرورية .ويتعين على
المرضى وضع األعراض التي يعانونها
في قائمة ،وعلى أطبائهم أن يخبروهم
باألعراض التي من المرجح أن تختفي
بعد الجراحة واألعراض األقل ترجيحا،
أو التي ال يمكن أن تحلها الجراحة".
(أ ف ب)

وقال المدير المساعد لهيئة الطيران
ال ـمــدنــي ال ـبــورم ـيــة ي ــي ه ـت ــوت أونـ ــغ إن
الـطـيــار ح ــاول م ــرات ع ــدة تشغيل نظام
العجالت األمامية آليا ويدويا.
وأض ــاف" :ح ــاول مرتين ،محلقا فوق
ال ـم ـطــار للتحقق م ــن تـشـغـيــل الـعـجــات
األمامية" ،مشيرا إلى وجود "خلل فني".
(أ ف ب)

وفيات

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

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ّ
وضاح

هبوط اضطراري بالعجالت الخلفية فقط

مواعيد المسلسالت

www.aljarida.com

السيرة اللي بين
ِ
ايدينك...

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

اإلعالنات:

محمد عبدالله مطلق السويلم

 58عاما ،شيع ،الرجال :الشعب،
ق  ،6ش  ،67م  ،10ا لـ ـنـ ـس ــاء:
عبدالله المبارك ،ق ،1ش،104
م ،63ت97111800 ،99123886 :

محمد إبراهيم محمد الفصام

 68عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
الشعب ،ق ،3ش ،35م ،4النساء:
السالم ،ق ،1ش ،112م ،529ت:
94999221 ،99620250

عبدالله عابد عبدالله عبدو

 55عاما ،شيع ،الرجال :صباح
األ حـ ـم ــد ،ق ،4ش ،427م،347
الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء :الـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة ،ق،3
ش ،7م ،813ت،96637342 :
50887819

عبدالله محمد إبراهيم بهبود

 69عاما ،شيع ،الرجال :مبارك
الكبير ،ق ،1ش ،7م ،28النساء:
ا لـ ـع ــدان ،ق ،2ش ،29م ،12ت:
55537270

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:28

العظمى 38

الشروق

04:57

الصغرى 23

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  07:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

المغرب

06:31

العشاء

07:58

 05:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  00:12صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:27ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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 :

